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  :مقدمـــــــــة

علم النفس  منهايعترب العالج التقليدي من املواضيع اليت تطرقت هلا العديد من الفروع العلمية    
و علم االجتماع  و األنثروبولوجيا مما أدى إىل ظهور فروع جديدة منها األنثروبولوجيا الطبية و 

ع و الفر  ههذ تيولوجيا الصحية ، حيث تناولاألنرتبولوجيا الصحية  ، و السوسيولوجيا الطبية و السوس
لدى العديد من يالقي رواجا و إقباال كبيرين ظاهرة العالج التقليدي باعتباره موروثا ثقافيا 

إحدى وظائفه إعادة فحص الحكمة العالجية ، و إن من أهم  الشعوب قديما  و حديثا
األفراد الذين ينتمون إىل تلك الثقافة و وظائفه يف االستجابة ملتطلبات التقليدية وأساليب العالج 

  .اليت أنتجته

تمعات اليت تشهد حركية يف العالجات التقليدية بشىت صورها  و  تمع اجلزائر كغريه من ا ا
،يف تصور " الراقي"و "  الطالب"كالعالج بالكي و التجبري و الطاقة و الرقية و اللجوء ملا يعرف ب 

م ميلكون العالج ،بل  ِِجيَن يتصور بعض الناس أ ال أنه اكتسب حكمة العالج من أجداده و  الُمعَ
آخر ممن يعطي احلكمة و الثالث اكتشف القدرة على العالج يف نفسه بعد شفائه من مرض كان 
يعاين منه أو رأى يف املنام أنه يؤمر مبزاولته أو بعد عودته من شعرية كاحلج ، و ما يتناقله األفراد بينهم 

عرب املخيال الشعيب و املوروث الثقايف أنه مثة رجال عرفوا يف أزمنة عديدة بعيدة أم جيال بعد جيل 
قريبة أن الربكة جتري على أيديهم ، ففي الثمانينات من القرن املاضي يف مستغامن التقي الباحث يف 

ود وج  ، و على الرغم منبدون خمدر خصائصه اقتالع األسنان من مبعاجل تقليدي مرحلة املراهقة 
يلقى رواجا يف املناطق الشعبية  إال أنه كان آنذاك عيادات طبية متخصصة يف طب األسنان جمانية

ذا النوع  و ال ميتلكطب األسنان ب ليس له علم، فكيف لشخص  خصوصا أدوات معقمة أن يقوم 
  ؟من العالج و يقبل الناس عليه

القت رواجا يف أوساط شرائح خمتلفة  نوعا من العالجات التقليدية و اليت و يتناول حبثنا هذا 
تمع ، ال يف املناطق النائية و األرياف فقط و إمنا يف املناطق احلضرية ،   و املتمثل يف العالجمن ا



 

  ب 

فردا من منطقيت مستغامن و  48لدى عينة متكونة من مثانية و أربعني  ناهباحلجامة ، حيث تناول
أن هذا  ناالحظ يل العينة املتوفرة لدينا فرتة الدراسة ، و قدال على سبيل احلصر و إمنا على سبغليزان 
أنه تقليدي إال أنه ميارس من طرف بعض األطباء و املمرضني و الصيادلة و من رغم على الالعالج 

م يعتقدون أن هذا العالج يقتضي أن يقوم به  ،  خلربته الطبية املعاجل الطيبهم إذ يقومون بذلك فأل
م يستندون إىل األحاديث و ألنه ميتلك ال وسائل و املهارات اليت تؤهله للقيام بذلك ، و جند أ

  . عن النيب صلى اهللا عليه و سلم املنقولةية نبو ال

هذا التقارب يف العالج باحلجامة بني املعاجل الطيب و املعاجل  سببفهم لحماولة  نا يفانطلق
املستعملة لدى املعاجل إجراءات العالج  أن الطبيب يرفض العديد منمن رغم على الالتقليدي ، 

  .، و لكنه يقوم باحلجامة اليت حتتاج إىل مهارات1لمرقياالمصل مثل التقليدي 

الدراسة إىل قسمني أوالمها نظري و ثانيهما تطبيقي ، احتوى اجلزء األول مدخال  ناقسم
ليت تناولت جانبا من مبينا حدود الدراسة اللدراسة حيث طرح فيها اإلشكالية و حدد الفرضيات 

تقليدي و املتمثل يف احلجامة حيث تناوله من جهة كونه وسيلة جعلته يقرب بني نوعني من العالج ال
املعاجلني التقليديني و املعاجلني الطيب املمارسني للحجامة ، من خالل استغالل كل منها للجسد و 

  .، كما احتوى ثالثة فصول الثقافة، مستعملني ذات الوسائل للوصول إىل نتائج متقاربة 

تاريخ العالجات البشرية مشريا للعالجات يف احلضارات القدمية بنوع الفصل األول تضمن 
ا ال تزال قائمة يف الزمن احلاضر ، و لكون اجلزائر كباقي املناطق  من اإلجياز بغرض الوصول إىل أ

اطق األخرى من هذه املعمورة ، مبينا األخرى اليت تشهد التداوي بالعالجات التقليدية على غرار املن
أسباب جلوء اجلزائريني هلذا النوع من العالجات من الناحية التارخيية و مدى ميلهم عن العالجات 
الطبية احلديثة معتقدين بأنه ال فرق بني املستعمر كشخص و بينه كطبيب مفضلني استعمال 

  .العالجات التقليدية 
                                                             

آنية يف اعتقاده أنه من الوسائل املؤثر على املستعمل يف العالجات الطبية و الذي يستعمله الراقي يف عالجاته حيث يقرأ عليه آيات قر  "Sérum"الطيب املصل املرقي هو املصل   1
  .اجلين 



 

  ت 

م حنوه ، فما يعترب  متثالتالفصل الثاني و قد تضمن  املرض لدى الناس باختالف متثال
مرضا يف جمتمع قد ال يعترب مرضا يف جمتمع آخر، فاملعىن البيولوجي للمرض خيتلف عن املعىن 
االجتماعي واملعىن الثقايف ،كما خيتلفون يف حتديد مفاهيم الصحة و تصورهم ألنواع خمتلفة للعالج 

تمع اجلزائري مما يعانون منه ، و لالقرتاب م ن إشكالية البحث تناول الباحث مفاهيم املرض لدى ا
، مربزا دور الثقافة يف حتيد مفاهيم الصحة و املرض ، مبينا أمهيتها يف بناء شخصية الفرد حمددة 

تمع بأمناط السلوكالجتاهاته و    . املختلفة  أثرها يف تزود الفرد و ا

يتعلق بالعالج التقليدي باحلجامة مبينا قدمه تارخييا  كل ما  الفصل الثالثيف نا و قد تناول
ا من حيث بيان املواضع اليت جترى فيها احلجامة و  وصوال إىل العهد اإلسالمي ، مبينا كل ما يتعلق 

  .مواقيتها ووسائلها و مواعيدها و حتديد أسباب األمراض اليت تعاجلها و وظائفها 

ا الدراسة ل للجانب الميدانيه ناخصص الجزء التطبيقي من الدراسةيف  لطرق اليت أجريت 
املنهج  سالكنيعلى املقاربة الوصفية  كما اعتمدناإلجرائها ،  املنهج املعتمد و الوسائل املتخذة ني مبين

دراسة استطالعية  لدراسة األساسية و قد مهدنا لاألنثروبولوجي و باالعتماد على النظرية الوظيفية ، 
اختيار األدوات املناسبة لدراسة هذا النوع من العالجات التقليدية ، فكانت من ،و اليت سامهت يف 

أمهها املالحظة و املالحظة باملشاركة و املقابلة مع وضع شبكة تساعد على مجع املعلومات املساعدة 
أمهية وسليت التصوير و التسجيل يف  اعلى اإلجابة على  إشكالية و  فرضيات البحث ، كما بين

موعة ،كما استعانضبط ا بنظريات االتصال املساعدة على معرفة مدى انسجام العالقة  املعلومات ا
يف اجلانب  ناجماالت اختيار العينة الزمانية واملكانية و البشرية ،كما تناول ابني املعاجل و املعاجل ،مث بين

ن الدراسة لدى املعاجل اليت مت مالحظتها يف ميدا مةجاامليداين خطوات إجراء عملية العالج باحل
  .التقليدي و املعاجل الطيب 



 

  ث 

اِجلَِني قمنا بيف املرحلة املوالية من اجلانب امليداين  عَ ُ اَجلَِني  و   تحليل نتائج املقابالت اخلاصة بامل عَ ُ امل
صل من مث نعلى حتليل و تفسري نتائجها ، ل ناباستعمال النسبة املئوية يف قراءة اجلداول اليت  ساعدت

   .مناقشة فرضيات البحث  إىل 
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  المدخل إلى الدراسة
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  :أسباب اختيار الموضوع 

، من  31و  19رقم  PNRمت اختيار موضوع البحث يف إطار املشاريع الوطنية للبحث 
 Médecine et (املتضمن للطب و العالجات التقليدية ،  19.97خالل احملور العام رقم 

thérapies traditionnelles 19.97 ( املقدمة من طرف مديرة مركز البحث يف
مبنطقة وهران ، خالل املسار الدراسي للسنة  CRASCاألنرتبولوجيا اإلجتماعية و الثقافية 

من خالل مناقشة املواضيع خالل مقاييس السنة األوىل نظري للدفعة  و،  2012/2013الدراسية 
ة لطلبة املاجستري يف مقياس حتقيق و ميدان األنرتبولوجيا مع األستاذة نورية الثالثة يف مدرسة الدكتورالي

بن غربيط رمعون ، و مقياس نصوص و مؤلفني يف األنرتبولوجيا مع األستاذة بدرة معتصم ميموين ، 
اليت  شارك الباحث فيه من  Codesriaمث من خالل األسبوع التكويين ملنظمة البحث اإلفريقية 

املقامة يف تلمسان حيث مت  2014، مث من خالل اجلامعة الربيعية  2013جانفي  25إىل  21
استعراض كل حبوث الطلبة مع جمموعة كبرية من األساتذة و الباحثني، متبوعني مبناقشات منهجية 

 .مستفيضة

  :و من أهم أسباب اختيار املوضوع

  معرفة اجلوانب اجلديدة يف املوضوع. 

 ية عامة و احلجامة خاصة يف بالدنا عامة و يف منطقيت مستغامن انتشار العالجات التقليد

 .و غليزان خاصة

 انتشار العالج باحلجامة خاصة بني األطباء. 

 معرفة أسباب ممارسة املعاجل األكادميي احلديث هلذا النوع من العالج. 
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 رغم معرفة األسباب اليت جتعل األشخاص يلجئون  إىل احلجامة لدى كال املعاجلني على ال

 .من تطور الطب احلديث

  حب املسامهة  وإثراء املكتبة األنرتبولوجية و االجتماعية و النفسية من خالل هذا البحث

 .، واكتساب تقنيات منهجية تساعدنا على التفرغ للبحث العلمي مستقبال

 :أهداف الدراسة

  :دف هذه الدراسة إىل   

ي ينطلق من خلفية ثقافية و نسبية إىل فهم أسباب التقارب بني املعاجل التقليدي و الذ .1

   .الطيب النبوي ، و العالج الطيب الذي منطلقه علمي جترييب من خالل ممارستهما للحجامة 

تمع املختلفة باحلجامة خصوصا الطبقة املثقفة   .2  .التعرف على مدى اهتمام شرائح ا

اء رغم ختصصهم يف معرفة أسباب ممارسة الطبيب هلذا النوع من العالج فلماذا األطب .3

م يقرون ممارسة احلجامة  ا بعيدة من رغم على الالطب إال أ  .تكوينهم عن أ

معرفة األسباب اليت جتعل األشخاص يلجؤون إىل احلجامة لدى كال املعاجلني على الرغم  .4

  ..من تطور الطب احلديث
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 :طرح اإلشكالية

  تبنياألطروحات اجلامعية ،و االطالع على لموضوع العلمية لدبيات األمن خالل البحث يف      
تمع ، فهي لنا  ا بني فئات ا م تتفاوت درجا أن طبيعة األفكار اليت حيملها الناس و طرق عالجا

و من ثم ابتكار تؤثر يف مفاهيم  الناس املختلفة سواء يف حتديد املرض أو الصحة و انتشارمها ، بل  
القادمني كل هذا يربز اختالف   لتفادي انتشار األمراض،أساليب  و طرق وقائية و تفسيرية 

تمعات اليت ينتمون  للعالج ايلإحيال هذا املوضوع حبسب اختالف ا   ،ها والثقافات اليت تشبعوا 
دف إىل تسل اليت 1 دراسة بن تامي رضا من هذه األطروحات  عن الكشف و ط الضوءيكانت 

 حيمله الذي املعىن و ؟ املدينة يف الشعيب الطب استمرارية وراء تقف اليت واألسباب العوامل فهم طريق
ا هلذا النوع من الطب و  العالج   2خالد خواني دراسةو منها استمراريته؟  ،  الذي يؤدي إىل سكا

 هذا ون إىل ممارسةأاألطباء يلج جتعل اليت األسباب و الدوافعدراسته تبحث عن  شكاليةإ اليت كانت
 ج ؟العال من النوع

النفسية و األنرتبولوجية يف جماالت املرض و الصحة يف السياق  فالدراسات السوسيولوجية و    
ة ـــــالنفسي و الثقايف إضافة إىل اجلانب البيولوجي جيعل الباحثني يولون دراسات معمقاالجتماعي و 

ال من خالل و  املتعاجلني إليها و مدى جلوء ها،تصنيفالتقليدية  و العالجات انتشار  يف هذا ا
ا لدى  ة  و التدليك و ــالعالج باإلبر الصيني منهاالطيب و التقليدي من املعاجلني  منوذجنيممارسا

طابع مادي أو طبيعي  اتطابعني ،أوالمها ذبتتميز عموما  العالجات التقليديةإن فو عليه احلجامة، 
كتابة (عالجات ذات طابع  غييب مثل  و ثانيهما) والتجبري واألعشاب الطبية الحجامة كالكي،(

، و كلها طرق تقليدية متوارثة منذ القدم، هذه الظاهرة )األحجبة وزيارة أضرحة األولياء الصاحلني
ا وأسباب يف جمال العالجات التقليدية املنتشرة من خالل معرفة مإىل البحث  تنا دفع ا وآليا كونا

                                                             
االجتماعية  العلوم كلية وهران دكتوراه يف علم االجتماع جامعة شهادة رسالة لنيل، " أنتربولوجية بمدينة تلمسان-مقاربة سوسيو: لطب الشعبي في المدينة ا"بن تامي رضا  ،   1

  .2013-2012السنة اجلامعية 
 جامعة،  البيئة و الصحة انرتوبوجيا يف مذكرة املاجستري " أنتروبولوجية دراسة( تلمسان بوالية الحديث العالج في ممارستها - تقنية و الشعبية أصولها امةالحج":خالد خواين 2
 2010- 2009 اجلامعية  السنة. الشعبية الثقافة قسم تلمسان بلقايد بكر أبو
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من رغم على الو  ، احلديث من تطورات يوما بعد يوم استمرارها وانتشارها رغم ما يشهده  الطب
التقليدي الشعيب من طريقه، ذلك أن األمر مرهون بطبيعة  عالجمل يتمكن من إزاحة الإال أنه تطوره 

تمع ومعتقدات امل حول األساليب اليت  تعاجلنيالتغيـرات االجتماعية واالقتصادية اليت حتدث يف ا
ا يف طلب الشفاء، و املتمثلة يف  ةـــعالجيالطرق حدى الإل مو من ذلك استعماهل يستخدمو

ُ  ، يف حنيجل التقليدي اعامل من طرف  ممارسةكانت  و اليت   الحجامة ـْج عَ أصبح يـ ِ ا العديد من   ال
  .و املمرضني اءـاألطب

تطلعنا أنرتبولوجيا العالج يف اجلزائر خاصة مع أعمال بوسبسي و فريد كاشا و بلقاسم بن 
تمع ، مس اعني  على أن العالج التقليدي فرض نفسه كنموذج عالجي معتمد لدى خمتلف شرائح ا

ا تثري االهتم نامن خالل الدراسة االستطالعية وجدنا و من بني هذه العالجات اليت الحظ ام و ــأ
ا معتمدة لدى أكثر من مم ارس تطرح أكثر من تساؤل هي العالج باحلجامة ،فما يثري اإلشكال أ

لماذا هذا النوع من العالج ففمنهم جمموعة من املعاجلني التقليديني و األطباء بل و حىت الصيادلة ، 
 ؟املعاجلني من دون سائر أنواع العالجات التقليدية األخرى النموذجني من  املمارس من طرف كال 

مار كل منهما للجسم من خالل استث النموذجنيكيف استطاع هذا العالج أن جيد لنا تقاربا بني بل  
تمع، يف  مث من خالل االستثمار و الثقافة يف جناعة العالج و استقطاب زبائن من خمتلف شرائح ا

اجلسد باستخراج كميات من الدم  ، مع أن هذا الفعل طيب حمض بالدرجة األوىل كون أن الدم من 
ألدى إىل أضرار وخيمة و على العناصر الطبية ذات األمهية البالغة حبيث لو استعمل بطرق خاطئة 

مث كيف ميكن تفسري استعمال كال املعاجلني للحجامة رأسها العدوى بانتقال األمراض املختلفة ؟  
ا ؟ و  بذات الطريقة ؟  م يصلون  من خالل احلجامة إىل نفس النتائج املرجوة من استعماال كيف أ

فسر هذا يكيف  يدية لدى كال املعاجلني ؟مث كيف ميكن تفسري التوافد الكبري عليها كممارسة تقل
  الظاهرة تفسري يف املوروث االجتماعي والثقايف ؟  هفهل هلذ االنتشار ؟ 
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إشكاليتنا  تبحث عن تلك العالقة يف جممل النتائج املتحصل عليها و التقنيات إن فو عليه  
لتقارب بين العالج ما هي وظيفة الحجامة في فهم افاملستعملة و اعتماد كل منهما اجلسم ، 

، و عليه   )منطقتي مستغانم و غليزان( التقليدي و العالج الطبي  في المجتمع الجزائري 
  .بثالث فرضيات لدراسة البحث نا خرج

 :الفرضيات

كال ل العالجمن خالل استثمار العالجي حتديد التقارب تكمن وظيفة احلجامة يف  .1
  .النموذجني يف اجلسد

االعتماد الطيب يف النموذج التقليدي و  النموذجك كل من اشرت ا تكمن وظيفة احلجامة يف .2
  .يف ممارسة احلجامةالطرق و الوسائل و التقنية على نفس 

بني العالج التقليدي و العالج الطيب من العالجي تكمن وظيفة احلجامة يف فهم التقارب  .3
 .العالج املتحصل عليها مردوديةخالل 
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  : مصطلحات البحثل المفاهيم اإلجرائية 

العناصر املشرتكة يف ممارسة احلجامة : بني العالج التقليدي و العالج الطيبالعالجي  التقارب .1
 .بني النموذجني العالجيني من خالل االستثمار يف اجلسد و الوسائل و املردودية

د ميارسه املعاجل التقليدي و الذي يعتم الذي  العالجي األسلوب هو  :التقليدي نموذجال .2
  .على طريقة احلجامة

 ذو ميارسه والذي العلمية املعرفة على املعتمد العلمي العالجي األسلوب هو :الطبي نموذجال .3
 .إضافة إىل ممارسة احلجامة )الطبيب، املمرض، الصيديل(اخلربة الطبية

يف الكؤوس و  و التقنيات املتمثلةاألدوات  هي خمتلف: في العالج ةخدموسائل المستال .4
   .املعتمدة يف عملية احلجامة املشرط

 .اليت ختضع ملمارسة عمل احلجامةاجلسد و املقصود به أماكن  :جسدال .5

النتائج املتوصل إليها من خالل ممارسة عملية احلجامة ، سواء النفسية أو : مردودية الحجامة .6
 .اجلسدية 
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  :الدراسات السابقة

وعة من الدراسات السابقة و األحباث اليت طالع على جمماالمن خالل  ناما أثار اهتمام
تمعات بعض جوانب الب و حث ـأجريت يف امليدان حول العالجات التقليدية و مدى انتشارها يف ا

من املعاجل التقليدي و الذي يتناوله الباحث بني كل ، ذاك العالج احلجامة ب املتمثل يف العالج 
  .زائر الطيب يف منطقيت مستغامن و غليزان غريب اجل

فالدراسات عموما تشكل تراثا مهما و مصدرا غنيا ال بد من االطالع عليه قبل البدء يف 
بلورت مشكلة البحث ، و حددت أبعاده جتنبا لتكرار ما سبق ذكره ، كما  فقد سامهت يفالبحث ، 

ا أغنت مشكلة البحث من اجلانب النظري و الفروض اليت  ل شجعت على استكما و،  هانااعتمدأ
  :، من هذه الدراساتاجلوانب اليت  وقفت عندها بغية تكامل وحدة الدراسات السابقة

  :دراسة فاروق أحمد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان )1

أكدت دراسة كل من فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان من جامعة    
العالج احلديث الباهضة على من أسباب جناح العالج التقليدي تكلفة "االسكندرية لألنرتبولوجيا أن 

، و مما سهل يف انتشار 1" الرغم من أن العالج جماين  مقارنة مع العالج التقليدي الذي تكاليفه أقل 
ا ميزات امل العالج التقليدي  ِ عَ مُ ـالاليت ميتاز  ِ عَ تـَ اخلاص املوجه للمُ  هأسلوبو اليت منها التقليدي  ُج ال ج ال

إعطاء املزيد من األمل حىت لو كانت حالته الصحية سيئة مما " بغية كسب ثقته و ذلك عن طريق 
جيعل ثقة الناس يف العالج كبرية ، كما أن املطبب الشعيب يعطي الكثري من وقته لسماع شكوى 
مريضه مع املعاجل الشعيب  مما جيعل املريض يشعر براحة  يف حديثه معه فيقص عليه كل ما يعانيه من 

، إال أن يف 2 "ر عند األطباء الرمسيني إذ ليس هلم الوقت لسماع شكوى املرضىآالم و هذا ما ال يتوف
  .العالج باحلجامة يستعمل كال املعاجلني ذات األسلوب حنو املعاجل 

                                                             
  233، ص 2011دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية مصر ، الطبعة "  دراسات في التراث الشعبي"فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان ،  1
  .233، ص 2011دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية مصر ، الطبعة "  دراسات في التراث الشعبي"فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان ،   2
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االستعانة باخلرباء األنرتبولوجيني املتخصصني يف دراسة الثقافة و أنه ينبغي أكدت الدراسة على        
تمع  الدراسات  القائمة علىاء و العاملني يف جمال الصحة باملعلومات األنرتبولوجية تزويد األطب بغيةا

تمع  ، ألن التعرفاألنرتبولوجية  قيم الف و اعر األتقاليد  و العادات و الو ثقافة من حيث العلى ا
التأثريات  منشخصية املرضى  تساعد على فهمعالقات االجتماعية ، النظم االجتماعية و الو 

  .فية املختلفة الثقا

ليست قاصرة  1أثبتت الدراسة أن ظاهرة الطب الشعيب يف جمتمعات العريش الثالثة"  كما 
ا خصوصا عندما ال تظهر النتائج سريعة  على غري املتعلمني ، فقد ظهر بني املتعلمني من يؤمن 

يؤكد ضرورة و هذا .للعالج باستعمال وسائل الطب احلديث خصوصا يف جمال األمراض املستعصية 
وجود تعاون تام بني الوسائل و األساليب الطبية احلديثة و بني الطب الشعيب ألن يف ذلك حتقيق 

  .صاحل املريض و جمتمعه احمللي حىت ال يواجه القلق و الصراع النفسي عندما خيتار بينهما

  :مناقشة

ابا و رواجا يف أوساط أبرزت الدراسة بعض أهم األسباب اليت جتعل العالج التقليدي يلقى استقط
تمع ، إذ جيدون فيه املتنفس  الناس سواء يف املناطق الريفية أو احلضرية ، و لدى مجيع شرائح ا
م و آالمهم ، كما دعت الدراسة إىل ضرورة إدراج البحوث األنثروبولوجية من خالل تزويد  ملعانا

ال الصحي قصد إجياد تعاون   .نشر الوعي و حتقيق صاحل املريض  يفخربائها كل القائمني على ا

  2  دراسة لطرش أمينة )2

األعشاب الطبية ممارسات و :" تناولت الدراسة امليدانية للطرش أمينة املوسومة ب         
موضوعا من مواضيع العالجات التقليدية الشعبية و اليت "  مقاربة أنتربولوجية بقسنطينة –تصورات 

                                                             
تمع احل  1 تمع القروي)مدينة العريش(ضري العريش منطقة مبصر تتكون من ا تمع البدوي) قرية أيب صقل(، و ا   )يف الصحراء احمليطة بالعريش(و ا
  2012-2011جامعة منتوري قسنطينة ، السنة اجلامعية رسالة ماجستري ، " مقاربة أنتربولوجية بقسنطينة –األعشاب الطبية ممارسات و تصورات :" لطرش أمينة    2
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تمع و املتمثلة يف الرجوع إىل األعشاب الطبية و القت يف اآلونة األخرية انتشار  ا واسعا يف ا
  .استعماهلا بدل أو العالجات الكيماوية 

تمع اجلزائري        دف الدراسة  إىل التعرف على جوانب هذه الظاهرة االجتماعية املنتشر يف ا
ناس حوهلا بني مؤيد عموما و منطقة قسنطينة خصوصا ، و مما شد انتباه الباحث  االختالف ال

ا ،كما سعت الدراسة إىل بيان تالستعماهلا و بني معارض ، و معرفة حقيق ها و مصادرها و جماال
تفاصيل املمارسات العالجية من حيث معرفة خصوصية األمراض اليت تعاجلها و معرفة موارد العالج 

  .، كما تناولت تصورات األشخاص للعالج باألعشاب الطبية

بأن العالجات الشعبية يف اجلزائر تعتمد على نوعني من  1ة ما ذكرت الباحثةو من مجل 
  :األساليب العالجية ، فالنوع األول يعتمد على العالجات الطبيعية من أمهها

يعتمد على العالج املادي منها العالجات باألعشاب الطبية و جتبري الكسور : النوع األول  .1
 . الحجامةو التدليك الكي و القطع و 

املرابط و ) الكتاب(يعتمد على العالجات ذات التفسري الغييب منها الطالب : و النوع الثاين  .2
  .زيارة األضرحة و الزردة 

  :مث ذكرت الدراسة أهم األسباب اليت تدفع الناس للجوء إىل األعشاب الطبية منها

واطنني عن اقتنائها و و املتمثلة يف غالء األدوية الكيماوية و عجز امل االجتماعية االقتصادية .1
خاصة تلك اليت ال تعوض من قبل صندوق الضمان االجتماعي و كذلك الفقر و البطالة و 

 .انتشار األمراض املزمنة
حيث تلعب األصول الثقافية دورا هاما يف حتديد البنية احلالية للمجتمع :األسباب الثقافية  .2

يد حيث يعتربون العالج باألعشاب اجلزائري القائمة على احلفاظ على العادات و التقال
 .موروث ثقايف من األجداد ال بد احلفاظ عليه

                                                             
  72، ص  نفسه، املرجع لطرش أمينة    1



 

 25 

حيث حتولت التجارة يف األعشاب إىل جتارة مرحبة و االستثمار فيها  :األسباب التجارية .3
ناجحا نظرا إلقبال الناس عليه و للثروة اهلائلة لألعشاب يف اجلزائر ، و فتح األسواق اخلارجية 

 .السرتادها
و ذلك الرتباط العالج باألعشاب باآليات القرآنية و الطب النبوي من  :سباب الدينية األ .4

 .خالل بعض األحاديث النبوية
يف عالج األمراض املزمنة ، باإلضافة إىل األعراض اجلانبية  :إخفاق و عجز الطب الحديث  .5

 .لألدوية الكيماوية ، مما أدى إىل نقص الثقة فيه

حتديد و تقيم الفوائد و املضار لألعشاب الطبية  من خالل التجارب العلمية  تنتهي الدراسة بضرورة
اليت ختضع ملبادئ العلوم احلديثة ، و أخذ بعني االعتبار القيود و الضوابط األخالقية  اليت حتكم 

 .   إجراء مثل هذه التجارب

  : مناقشة

اليت ال تكاد ختلو منها بقية ما أضافته الدراسة بيان تصورات اجلوانب العالجية باألعشاب و 
العالج باحلجامة  علىإىل التعرف أكثر  الباحث العالجات األخرى يف ميل الناس هلا ، و الذي يدفع

الذي أشارت إليه الباحثة ضمن العالجات املنتشرة يف قسنطينة و اليت مل تبني تصورات الناس هلا و 
  . الطيب  املمارسني هلا من طرف املعاجل التقليدي  و املعاجل

  1:دراسة علي عمار )3

العالج الشعبي بين االعتقاد والممارسة  :"علي عمارامليدانية االجتماعية لالدراسة  تناولت
التعرف على صور من العالجات الشعبية يف ضوء املعتقدات  ااهلدف منهو كان  )"دراسة ميدانية ( 

                                                             

 12/5/1435 -ميالدي  13/3/2014 :تاريخ اإلضافة - منطقة تلمسان منوذجا - )" دراسة ميدانية( العالج الشعبي بين االعتقاد والممارسة  :"علي عمارمن مقال   1
  http://www.alukah.net/culture  هجري

http://www.alukah.net/culture
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تمع التلمساين ا جلزائري،  معتمدا املنهج األنرتبولوجي الشعبية حول ظاهريت املرض و الصحة يف ا
من فرباير حىت  2007أجريت الدراسة سنة  .متخذا دراسة احلالة و املقابلة و املالحظة باملشاركة

استغرقت الدراسة و قد  2006اية السنة ، يف حني بدأت فكرة الدراسة منذ شهر أكتوبر من سنة 
  .حوايل عشرة أشهر

  :يدة من التساؤالت و قد تناولت اإلشكالية العد

؟ وما هي مصادر )اجلزائري(ما هي ميزات املمارسني للعالج الشعيب يف جمتمع الدراسة  .1
م العالجية؟  خربا

 ؟)اجلزائري(أي املمارسات العالجية الشعبية أكثر انتشارا وأكثر شهرة يف جمتمع الدراسة  .2
 كيف يفسر املمارسون للعالج الشعيب وقوع املرض والتخلص منه؟ .3
؟ )اجلزائري(اهي الوظائف العالجية والوقائية اليت يقدمها العالج الشعيب يف جمتمع الدراسة م .4

 وملاذا يلجؤون إليه األفراد؟
 أي امليزات االجتماعية والثقافية تغلب على جمتمع الدراسة املستفيد منه؟ .5
 ؟)اجلزائري(ما املالمح املستقبلية للعالج الشعيب يف جمتمع الدراسة  .6

الدراسة امليدانية  للباحث فرصة التعرف على كنوز الرتاث الشعيب والسيما ابرز صور  وقد منحت
تمع الدراسة و دوره يف ازدهار و قد أ .اوعوامل انتشاره ةالشعبي عالجاتال برزا دور املوقع اجلغرايف 

عالج األعشاب، أو العالج بالكي، أو التجبري، أو ال العالجالعالج الشعيب بشىت صوره، سواء 
   .بالقرآن أو العالج باحلجامة، أو التوليد

وقد أكدت الدراسة أن هذه املمارسات ال تزال قائمة إىل يومنا هذا، بالرغم من انتشار اخلدمات 
  :من أهم نتائجها ، و كان الصحية الرمسية

 .التعرف على كنوز الرتاث الشعيب باملنطقة .1
 .إبراز صور الطب الشعيب املنتشرة فيها .2
 .امل انتشارهأهم عو  .3
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  أغراضه واألمراض اليت خيتص بعالجها .4
 : تسليط الضوء على ثالثة أمناط من املمارسات األكثر انتشارا وهي .5

 أو املسمى باملعاجل باألعشاب العطار ( 
 ).و املسمى مبجرب الكسور والفلتات املفصلية( الجبار ( 
  )و املسمى املعاجل بالقرآن الكرمي الطالب.( 

سة أن العالج باألعشاب هو األكثر انتشارا يف جمتمع الدراسة بصفة كما أثبتت الدرا
تمع اجلزائري بصفة عامة مث يليه من حيث األمهية الكي، فالتجبري، فالتوليد، مث  خاصة، وا

 .العالج بالقرآن الكرمي، مث احلجامة

  :مناقشة

خ و ــلشعبية يف ترسياملعتقدات ايف بيان دور تعترب من الدراسات اليت أولت اهتماما كبريا 
انتشار العالجات التقليدية يف املنطقة التلمسانية من خالل استعماله للمنهج األنرتبولوجي الذي 

 ا، مكنه من التقرب من املعاجلني التقليديني األكثر انتشارا ، و قد متكن من تسليط الضوء على أمهه
توسع يف املنطقة انتشار و  ما يلقاه من مع عريج عليهالتبمشريا إىل العالج باحلجامة الذي اكتفى 

 . التلمسانية

 : 1 دراسة بن تامي رضا )4
 اليت واألسباب العوامل فهم طريق عن الكشف و الضوء طيكان اهلدف من الدراسة تسل

ا هلذا النوع من الطب حيمله الذي املعىن و ؟ املدينة يف الشعيب الطب استمرارية وراء تقف  سكا
 خصوصيات لفهم ، الظاهرة هذه على الضوء تسليط راريته؟ حاولت الدراسةاستم الذي يؤدي إىل

تمع تمع خالل من اجلزائري ا  موضوعية ملعرفة تأسيس حماولة إىل إضافة التلمساين، احمللي ا

                                                             
 االجتماعية العلوم كلية وهران دكتوراه يف علم االجتماع جامعة شهادة ، رسالة لنيل"أنتربولوجية بمدينة تلمسان- مقاربة سوسيو: الطب الشعبي في المدينة "رضا  ، بن تامي  1

   .2013-2012، السنة اجلامعية 
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املنهج :استعان يف حبثه على مناهج منها .احلضري  الوسط يف الشعيب الطب واستمرار شيوع ألسباب
  .في مستعينا باملنهج اإلحصائيالتارخيي والوص
  .أنثى   104ذكرا و  56مبحوثا  160مشلت دراسته  

  
  : نتائج الدراسة

  :نتائجها العامة من
الشعيب على غرار العنصر النسوي  يهتم بظاهرة العالج  الرجال توصل الباحث إىل أن عنصر .1

 على ددونيرت  ممن الرجال من معتربا وجد الباحث عددا حبيث ، عكس ما كان سابقا،
 .رفض من ومنهم بتصرحيات أدىل من فمنهم الشعيب املعاجل

 األسرية املشاكل السحر و على املعاجلني ألسباب ترددهم املعاجلني من الصنفني من أسباب  .2
  .األمراض األخرى  وبعض األسري التفكك رأسها وعلى

 فان التجارة أسهار  على و األخرى األسباب بعض يف يتميزون الرجال باإلضافة إىل أن هذا .3
 .الربح لتحقيق طالسم إعداد أو الربكة على احلصول يريدون

 تفاوت من فبالرغم األخرى دون عمرية على فئة خمتصرا يكن مل الشعيب الطب على اإلقبال .4
 يف هنا االنتباه يلفت وما الفئات حاضرة كل إال أن العمرية بالفئات يتعلق فيما النسب
 لتفاقم بالنظر و فانه ، الشعبية العامة الثقافة مع التعارض بالرغم الشباب لفئة القوي احلضور

م لفئة اإلناث خاصة العنوسة و اجلنسني لكال البطالة رأسها وعلى الظواهر بعض  فإ
 .حال يكون فلرمبا الشعيب للعالج يلجئون

 
  : مناقشة
يء اجلديد الذي انتشارها يف القرى و البوادي و األرياف ، لكن الش العالجات مميزاتمن 

 العوامل فهم إىلاملدينة سعيا منه  يف الشعيب العالج على الضوء طيتسل جاء به الباحث 
 ألسبابا فأبرز من خالهلا،  تهااستمراريبل و الظاهرة  هذهوجود  وراء تقف اليت واألسباب
 االجتماعية  و و خاصة احلضري الوسط يف الشعيب الطب يةواستمرار  النتشار املوضوعية

  .النفسية
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  :  عبد الرزاق محمود دراسة )5

دراسة : الطب الشعبي في منظور أطباء الطب الحديث " عبد الرزاق حممود  دراسةتناول 
 العالج طرائق بعض، العالجات الشعبية  حبيث أن  2007سنة   "ميدانية في مدينة الموصل

مكنت من إجياد عالقة بني  و خاصة تلك اليت تعتمد العالج باألعشاب احلاضر الوقت يفالشعيب 
 تلقى ، فيحنيحيث أن أغلب األدوية الطبية أصلها أعشاب منطي العالج الطيب و التقليدي 

تمع أفراد دينيا من اهتماما عالجات أخرى  اهتماما يعطي الناس ، فبعض عالجيا املستفيدين ا
ا الن والرقية للعزامة  احلبة واستخدام بالحجامة ونيؤمن وآخرون الكرمي القرآن من مستمدة كلما

ا السوداء   . وسلم عليه اهللا صلى الرسول أحاديث يف مذكورة كو
  :من النتائج التي وصل إليها الباحث

 الطب بشؤون املعنيون فيؤكد احلديث والطب الشعيب الطب بني ومتداخلة عالقةقويةوجود " .1
 الوقت يف احلديثة دويةاأل تركيب يف طواعية تدخل والنباتات األعشاب معظم أن احلديث
 .  1" احلاضر

 احلبوب و الكيماوية األدوية اغلب يف العرب الصيادلة ابتكارات "الدراسة أن تكشف كما .2
ا  العالجية  . 2 النباتات  من الفعالة املواد خالصة على حتتويأ

 ذيال والواضح الثابت الدليل هي واالعرتافات واالخرتاعات االكتشافات هذه "و عليه فإن .3
 3."والتطبيب املعاجلة ميدان يف الطب نوعي بني  والتداخل الرتابط عن يكشف

 بدايات يف اعتمد تكنولوجيا واملتقدم املتطور احلديث الطب أن كما وصل الباحث إىل .4
البحث  عينة ضمن احلديث الطب أطباء من %84.6 أكد فقد الشعيب الطب على تكوينه

 وخصوصا األمراض عالج يف الشعيب الطب على اجزئي أو كليا اعتمد احلديث الطب أن
 يدخل املبحوثون أشار حسبما هذا يومنا حىت األعشاب طب زال فما األعشاب طب

 الطب أطباء إن بل والعالجات و األدوية الطبية املستحضرات من العديد تركيب يف طواعية

                                                             
، مركز دراسات املوصل ، جملة دراسات  موصلية العدد الثامن عشر " في مدينة الموصلدراسة ميدانية : الطب الشعبي في منظور أطباء الطب الحديث " عبد الرزاق حممود ، 1

لد الشعيب، الرتاث جملة الشعبية، والنباتات بالعقاقري األمراض عالج األنصاري، محودي مهدينقال عن .130ص . 2007تشرين الثاين   الثالثة السنة الثالث، العدد عشر، الثالث ا
  .105، ص  1982 العراق، بغداد، للنشر، اجلاحظ دار عشر،

  . 303 ،ص نفسهعبد الرزاق حممود ، املرجع   2
  .131ص  السابق،عبد الرزاق حممود ، املرجع  3
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 الزيوت خلصمست من ختلو ال اليوم الطبية املستحضرات اغلب أن إىل أشاروا احلديث
 . له املالئم والعالج املرض نوع حبسب األمراض تعاجل اليت الطبية النباتية

 العالجية أمهيته طب لكل أن اجلداول انطالقا من الدراسة اإلحصائية املعتمدة ، كشفت .5
 األساليب على األمراض عالج يف يعتمد املتقدم واملتطور احلديث فالطب الطبية، وفائدته

 يف دوره العالجية وطرائقه الشعيب الطب باملقابل أدى احلديثة الطبية هزةواألج والوسائل
 من الطبية وفائدته العالجية أمهيته له الطب الشعيب أن املبحوثني إجابات بينت فقد ذلك،
م خالل  تعلق إىل راجع وذلك احلديث الطبلدور  مكمال دورا يؤدي نهأ على إليه إشار
 إذا الشعبية األدوية أسعار للمريض،ورخص املادي املردود فاضكاخن اقتصادية جبوانب األمر

ا اعتبار على بأفكار الفرد متسك جهة من املوضوع إىل نظرنا ما  جمال يف متوارثة تقاليد أ
 ، واملرض الصحة جمال يف واملعريف الثقايف الوعي وقلة كاجلهل) أو ثقافية ( واملرض الصحة

 إليها توصل اليت االستنتاجات حبسب كذلك األمر يرجع وقد (املستوى التعليمي واخنفاض
 مرضية حاالت عالج على وقدرته الشعيب الطب جناح إىل آراء املبحوثني خالل من البحث

 .احلديث الطب جمال خارج أساسا معاجلتها نألو  على الطب احلديث عالجها يستعصي
 :مناقشة

مدى العالقة املوجودة بني منطني من  بينت الدراسة أن السريورة التارخيية للعالجات بينت
العالج التقليدي و الطيب ، إذ أبرزت أن الثاين قام أساسا على  جتارب األول و أنه ما زال 
يعتمد على بعض خصوصياته منها مكونات األدوية الطبية املصنعة على العديد من األعشاب 

 ا ،ـــــــــــض و اليت ال يزال يستعملهاليت كان يستعملها الطب التقليدي يف عالج العديد من األمرا
و عليه يدعو الباحث إىل ضرورة التقارب ال التباعد بني النموذجني بغية حتقيق مصلحة املريض ، 

  .و مراعاة خلصوصيته الثقافية 
  :دراسة نبيل صبحي )6

 الصحة و البيئةدراسة اجتماعية أنثروبولوجية حول حول مقال منشور يف كتاب مجاعي  ففي   
 الفصل الثامن عشر آخر ما كتبه الدكتور نبيل صبحيموسوعة الفلكلور العريب أوردها يف يف إطار 

، تناول هذا الفصل مجلة من املصطلحات املتداولة عند العرب مشريا إىل بعض أهم صورها منها 
ا كانت عند العرب كنوع من األساليب العالجية الوقائية  الحجامة هم منذ عند تعرفاليت ، بني بأ
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وم ـــــــــــــــفعلى الرغم من تقدم العلل اإلسالم املنطقة استمر العرب باستعماهلا ، و أبد بعيد حىت بعد دخ
و قد ارتبط هذا الفن " ...، منهم حجامه اخلاص  كان لكل أمري هيف العصر العباسي إال أنو الفنون 

و عندما . ن يف كثري من البلدان العربية العالجي بالعرب منذ زمن قدمي ، و استمرت ممارسته حىت اآل
شهدت احلضارة اإلسالمية مزيدا من االزدهار يف بعض العصور العربية ظلت احلجامة متارس كفن 

و حىت اخللفاء كان لكل منهم ،  عالجي ، كالعصر العباسي الذي تقدمت فيه العلوم و الفنون
حتفالية يتم تكرمي احملتجم و احلجام على و قد اعتربت يف بعض األحيان مناسبة ا. حجامه اخلاص 

  .1"السواء 
مث ذكر بعض األمراض اليت تعاجلها و األدوات املستعملة ، ليصل من مث إىل أن احلجامة ال 
ا الدكاكني و احملالت يف  تزال تستعمل حىت اليوم و خاصة يف دول اخلليج إذ يستأجر أصحا

 ،عملني األدوات الطبية احلديثة كاملعقمات و املراهماألسواق بدال من استعماهلا يف الطرقات مست
ال الطيب  ف ون ؤ ويلج احلجامة جدوى ىف يعتقدونفما زال الناس رجاال و نساء "على الرغم تطور ا

مبينا أن بعض احلجامني سعوا على تطوير طرق ووسائل عالجهم من حيث األدوات  2"إىل احلجامني
ة إىل استعماهلم حملالت خاصة بدال من املمارسة التقليدية يف املستعملة كأدوات التعقيم ، إضاف

  .الشوارع و األسواق
  

  : مناقشة

ا مرتبطة بظاهرة العالج التقليدي تنا دراسمع هذا اجلانب من الدراسة يتقارب  من حيث كو
ة ، ـــــيئمجلة من املصطلحات املتداولة يف إطار الصحة و الب فقد تناوهلا ضمن، و املتمثل يف احلجامة 

ا ، و ذكر بعض أسباب انتشارها و بقائها على و  وصفها وصفا من حيث إجرائها و استعماال
ال الطيب    .الرغم من التطور امللحوظ يف ا

  

                                                             
 2001ة ، الطبعة األوىل  جامعة القاهرة كلية اآلداب ، مركز البحوث و الدراسات االجتماعي"  دراسات اجتماعية و أنتربولوجية- الصحة و البيئة:" علي املكاوي  و آخرون   1

  .500،  ص 
  .501،  ص  ، املرجع نفسهعلي املكاوي  و آخرون  2
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  :خالصة

و ، ا ـالعالجات التقليدية مبختلف أشكاهل تناولتالدراسات السابقة نصل يف األخري إىل أن 
ا على بل حىت فحسب انتشار ال على مستوى القرى و األرياف  يف زيادة و أن من نتائجها أ

جاءت الدراسة السابقة قد املدن اليت تتميز بانتشار الوعي يف جمال الصحة و املرض ، و مستوى 
إجياد التقارب  مربزة إىللتؤكد مدى تواجد هذا النمط من العالج إىل جانب العالجات الطبية ، 

و مدى رسوخ املعتقدات ، مراعاة للخصوصية الثقافية لكل جمتمع  ،ا من إلغاء أحدمه بدالبينهما 
يف العديد من العالجات قصد الوصول إىل السالمة اجلسدية و النفسية معا ، و من الشعبية 

إىل دراسته كونه واحدا من العالجات األكثر  نسعىالعالجات املنتشرة العالج باحلجامة و الذي 
عن حبثا يدي فحسب بل حىت لدى املعاجل الطيب على حد سواء ، انتشارا ال عند املعاجل التقل

  .خصوصيته اليت جعلته يقرب بني منطي العالج
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  تاريخ العالجات اإلنسانية

    :تمهيد

ات العالجية اليت العالج التقليدي من جمموعة من املعتقدات الشعبية واملمارس كونيت

استخدمت منذ زمن بعيد يف كل الثقافات القدمية ملعاجلة األمراض بواسطة جمموعة من األشخاص 

م ميلكون القدرة على معاجلة الناس كما متتد جذوره يف مجيع النظم واألمناط . ممن يعتقدون أ

طور العالج الطيب يف معظم العالجية املتواصلة منذ بداية الثقافة، فقد انتشرت لفرتات طويلة قبل ت

مبا يشهده التطور يف وسائل و أحباثه و دقته مث ازدادت أمهيته يف السنوات األخرية مع  بلدان العامل، 

  . تطور علم أنثروبولوجيا الصحة و املرض  وعلم االجتماع الصحة و املرض و علم النفس 

املعرفية والثقافية للشعوب فإنه ينظر إليه وملا كان العالج التقليدي  ميثل أحد جوانب القيم         

على أنه نظام عالجي يعتمد على أشكال وطرق تقليدية من السلوك والتصرفات اليت تقاوم املرض و 

رض أو ـمنه العالج باحلجامة  و كثريا ما يؤدي استعمال هذه املمارسات الشعبية لتخفيف أمل امل

  .معاأو كالمها  ةيالنفسأو  ةسمياجل باألمراضإلعادة التوازن للمرضى املصابني 

تاريخ العالجات البشرية قدميا و حديثا بغية اإلملام باخلطوط العريضة  تناولناهذا الفصل  ويف

اليت عرفها و خطاها عرب الزمن ، ال بغرض التوغل يف  قضاياه ، فقد مت تفصيلها يف حبوث عدة 

يف هذا الفصل تاريخ العالجات البشرية عند  رتار املعلومات و تكرارها ، فقد تناولناجالتفاديا 

تاريخ العالج يف اجلزائر إبان احلقبة على عرج ناستمراريته عرب الزمن ل ني مدىاحلضارات القدمية ، مبين

إعطاء تصور شامل عن تاريخ العالجات ، و حبثا عن ما خيدم إشكاليتنا  نا هوالفرنسية ، فالذي يهم
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ن فهم التقارب بني منطني من املعاجلني من خالل العالج باحلجامة ، و اليت تتساءل ع ناهااليت طرح

فاجلوانب التارخيية أوجدت لنا تقاربا بني العديد من صور العالجات بل و تكامال أحيانا بني النمطني  

    .كالعالج بالتدليك و العالج باإلبر الصينية و العالج باألعشاب

I. العالجات في الحضارات القديمة :  

من أقدم الشعوب اليت مارست العالجات حيث وصلت فيه إىل مستوى 1 مصريوناليعد 
رفيع، فمما بلغت فيه براعتهم التحنيط و التشريح و اجلراحة ، و ما آثارهم من موميائهم و هياكلهم  

ا ، من بني كنوزها الكثري  الربديات من إال دليل على ذلك ،و ما تزال كثري من متاحف العامل حتفظ 
، 2"أشاد هومريوس يف أوديسا مبهارة األطباء املصريني" تكشف عن ألوان من العالجات ، و قد اليت

"  إزيس"إال أن العالجات عندهم ارتبطت يف كثري من األحيان باملعابد فقد اختذوا آهلة للشفاء منها 
مارسة ،و قد مورس من طرف الكهنة يف بداية األمر ليصل بفئات أخرى اندرجت  يف امل" توت" و 

العالجية ، دونوا معارفهم خاصة يف أوراق الربدي ،و قد عرفوا مبسائل التحنيط و تقدمي العقاقري 
  . العشبية ، ليس بعيدا عن املصريني انتشرت العالجات عند البابليني

ا شيء من 3 البابليينكان العالجات القدمية عند  الكهانة و السحر ، فاملرض عندهم  يشو
ا إهليا نتيجة ذنوب ارتكبوها ، و لذلك مل يكن أحدا ليحاسب الكاهن أو الساحر كان يعترب عقاب

على أي خطأ قد يرتكبه يف حق مرضاه، بينما الطبيب خطأ اجلراح  يلقى العقاب ألنه يف اعتقادهم 
فشريعة محورايب تنص على أن اجلراح إذا ما استعمل " ال يعمل بقوة كهنوتية أو سحرية و إمنا بيده 

و قد عرف ثالثة أمناط من العالج أوالها الوقائية و ثانيها  4"ه و أخطأ يف استعماله قطعت يدهمشرط
العالجية ذات الوسائل املادية املعروفة من أعشاب و النبات و املعادن ، و ثالثها العالجية  ذات 
                                                             

  . 11، ص 2009مؤسسة إقرأ للنشر و التوزيع و الرتمجة ، القاهرة مصر، الطبعة األوىل  "  قصة العلوم الطبية في الحصارة اإلسالمية"راغب السرجاين   1
  .11، ص  نفسهراغب السرجاين ، املرجع  2
  .14، ص  نفسهراغب السرجاين ، املرجع  3
  .14، ص  نفسهراغب السرجاين ، املرجع  4
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قوى املساندة الطابع السحري ، مما يعطينا صورة عن مدى تباعد النمطني العالجيني آنذاك لتغلب ال
ألحدمها على اآلخر ، فلم يعرف بينهما تقاربا ، و بعيدا عن البابلني حضارة قدمية ال تزال آثارها 

  .مملموسة أال و هي حضارة الصينيني

إىل األلف الثالثة قبل امليالد ، حيث عرفوا العديد  من  الصينيعود تاريخ العالجات يف 
من أشهر املعاجلني " واي بويانج" ملعاجلني الصينيني منهم العالجات املختلفة ، على يد كثري من ا

أول باحث عن خواص النباتات " فيويو"املشهور باسم األمرباطور " شان نوتج"الصينيني إضافة إىل  
يف املؤمتر الصحي الوطين للصني  1950، فقد تقرر عام  1"، حيث كان خيترب تأثريها على نفسه

ثالث مبادئ أساسية إثنان منها يف الصحة ... 2"لى أن هناكع ماوحيث أكد الرئيس الصيين 
، " أوالمها الوقاية من اإلصابة باملرض، و ثانيهما تكامل العالج الشعيب الصيين مع الطب الغريب

ليصل أمر  العالجات يف الصني إىل درجة تقليص املسافة بني نوعي العالجات كما يؤكده الطبيب 
و هكذا قل االختالف بني الطب الرمسي و العالج : "عاملية قائال بانرمان عضو منظمة الصحة ال

الشعيب يف الصني ، و تلقى كثري من األطباء الذين أمتوا التعليم الرمسي تدريبا و تعريفا بالعالج الشعيب 
،إن أهم ما مييز العالج التقليدي يف " الصيين حىت أصبح من الصعب وضح حد فاصل بني اإلثنني 

يتكون العالج الصيين التقليدي " ات كبرية يف جماالت كثرية وفق أمناط كربى و عليه الصني من خرب 
،وقد أدى ثأثري انتشار 3"من ثالثة مكونات رئيسية  هي العالج باألعشاب و التدليك و الوخز باإلبر

  . يةالعالجات الصينية و البابلية على العالجات يف يف الكثري من احلضارات منها احلضارة اليونان

ظهرت العالجات اليونانية بوجه جديد لكن كانت بدايته معتمدة على العالج الصيين و البابلي ، 
لكن ما زاد تعمقهم يف جمال العالجات اعتمادهم على العقلية املنطقية ، و متكنهم من األساليب 

ا عقلية منطقية نشطة" العالجية فقد متيزت العقلية اليونانية  "  اجها أن أجنبتو كان من نت 4"بأ
                                                             

  . 16راغب السرجاين ، املرجع السابق ، ص   1
  .23ص  1977" 10/11/12"لشهر 26، العدد "التدريب اإليروفيدي " املقال "  مجلة الهيئة الصحة العالمية" بانرمان. هـ .ر    2
اجلزء اخلامس ، الدار العربية للعلوم بريوت لبنان ،الطبعة األوىل " برامج  العالج ، العالجات التقليدية ، العالجات المكملة، الطب البديل –حة النسائية الص" ليسلي هيكني  3

  .42ص  2005
  .21، ص  نفسهراغب السرجاين ، املرجع  4
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ق م الذي أطلق عليه لقب أبو الطب و قد انتهج 460ولد حوايل   Hippocrate" أبقراط
أوالمها طريق يعاجل بالكهنة و السحر و يعتربون أن أسباب املرض :اليونانيون طريقتني يف العالج 

اهتموا بالتشخيص الشياطني و العالج إىل اآلهلة، و ثانيهما اعترب أنه فرع  من الطب الطبيعي ،و 
  . الوصفي،  لكن بعد سقوط اليونان تعقبهم الرومان 

ق م و استيالئهم على  300ممتلكات اليونان بعد إزالة حكم البطالسة سنة  الرومانورث 
م مل يستطيعوا نزع الزعامة العلمية و الطبية ،  وبقيت روما و توابعها طيلة  " اإلسكندرية ، إال أ

و كانوا يعتمدون على التعاويذ 1"كم اليونان بدون طبيب يعمل بالقواعد العلمية القرون األوىل بعد ح
و النصائح التقليدية اليت تصل إليهم من املعاجلني الوافدين عليهم،و بعيد عن الرومان حضارة خمتلفة 

  .عنها هي احلضارة اهلندية

، فقد اشتهروا  خمالطتها لكثري من الطالسم و األساطري  الهنديةفقد عرفت العالجات 
يعتقدون أن العلل مجيعها تولد مع اإلنسان و تظهر إما عن ذنب  " كغريهم بفن التشريح فقد كانوا

د و  ـــفقد استعملوا التلقيح و مارسوا عمليات التجميل و ترقيع اجلل 2"أو عن فساد يف األخالط
ة الكي  ، قامت العالجات و استعملوا السموم و وسيل) الوالدة القيصرية(التوليد عن طريق البطن

و استعملوا يف طرائق العالج ) املاء و اهلواء و البلغم و الدم:(اهلندية القدمية على أربعة أمور هي 
األعشاب و التمائم السحرية، يف اجلهة األخرى من األرض منطقة عربية متشتتة  األطراف هي 

  .املنطقة العربية

ألوىل قبل اإلسالم حيث مل تكن العالجات يف هذه عرفت املنطقة العربية مبرحلتني مرحلة ا
الفرتة ذا قيمة علمية و خاصة إذا ما قورنت مبا كان عليه يف احلضارات القدمية ، و مع هذا فقد 

أوالمها  عالجي "3فقد كان الطب ذا شعبتني " عرفت حياة العرب صورا من العالجات املختلفة ،
و   ةــاملتلفو الفصد و استئصال األعضاء  الحجامةالكي و يتمثل يف طرق العالج املادية اليدوية ك

                                                             
  .24راغب السرجاين ، املرجع السابق ، ص  1
  .19، ص  نفسهرجع راغب السرجاين ، امل  2
  .26، ص  نفسهراغب السرجاين ، املرجع  3
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ا  استعمال األعشاب النباتية الربية الطبية ،و طرق روحية  كالتعاويذ عن طريق األعمال اليت يقوم 
الساحر الكاهن و العراف ، و ثانيهما عالجية يف جمملها شبيهة باحلمية قدمت يف أدب اجلاهلية ، 

 ".رأس الدواء احلميةبيت الداء، و املعدة :"منها قوهلم 
  

ا ال تعتمد        أما املرحلة الثانية بدأت مع احلقبة اإلسالمية حيث كانت الصفة البارزة فيها أ
على السحر و الشعوذة ، مع أنه ليس من خصوصيات الرسول تعليم الناس قواعد العالجات كما 

ا مدارس تعليم الطب ، و إمنا كان توجيه ه هلم من باب إسداء النصح و التوجيه هو معمول 
، و مع هذا جاءت نصوص   1"أنتم أعلم بأمور دنياكم:" لتستعمل يف خدمة اإلنسانية ،فقد قال 

تداووا فإن اهللا تعالى لم يضع داء إال :" و قوله  2" لكل داء دواء:"كثرية يف جمال العالج منها 
، كما شدد على من اقتحم باب 4"أنزل له شفاء ما أنزل اهللا داء إال:"و قوله   3" أنزل له دواء

ه و ـالعالج بالضمان يف حالة اإلتالف يروي أبو داود و النسائي و ابن ماجة عن النيب صلى اهللا علي
ات و معرفة ـــ، مث تطور األمر إىل تعلم العالج5" من تطبب و ال يعلم منه طب فهو ضامن:"سلم 

ص يف جمال معرفة ــالكثري من الناس يتجهون حنو التخص طرق التشخيص و العالج األمر الذي جعل
أحوال الصحة و املرض و إن مما عرفه تاريخ العالجات يف العصر اإلسالمي حرص امللوك و العلماء 
ال واسعا أمام املختصني يف شىت جماالت احلياة مبا فيها  على ذلك ،فها هو ذا عصر املأمون يفتح ا

 طاهر بن اهللا عبد البنه أودع 7الحسين بن طاهريف مقدمته أن العامل  6الصحة ، أورد ابن خلدون
املشهور  و مما ورد  كتابه طاهر أبوه إليه فكتب بينهما ما و مصر الرَّقَّةَ و املأمون واله كتابا، ملا8

، فقد "أسقامهم يعاجلون أطباء و م  قواما يرفقون و دورا تأويهم املسلمني ملرضى انصب و"...فيه
نت احلركة العلمية قائمة ، و مما زاد انتشار العلوم املختلفة آنذاك تشجيع القائمني على رعاية كا

  9".ترمجة العلوم القدمية منذ زمن أيب جعفر املنصور "األفراد 
                                                             

لد "صحيح اإلمام مسلم"رواه مسلم   1   .، دار املنهاج السعودية جدة ص 1، ج  1كتاب الفضائل  ا
لد "صحيح اإلمام مسلم"رواه مسلم ،   2   .21، دار املنهاج السعودية جدة ص  7، ج  4كتاب السالم  ا
  . 693، ص2008سنة  2كتاب الطب، مكتبة املعارف للنشر و التوزيع الرياض ، الطبعة " ، " أبي داودسنن  "رواه أبوداود   3
  .568، ص 2010، نشر دار الصديق للنشر و التوزيع السعودية ،طبعة " السنن"رواه ابن ماجة   4
  ..2013، سنة  2مل الكتب الرياض ، الطبعة دار عا"  التمريض و أحكامه في الفقه اإلسالمي"أمل بن مسحان بن فهد اللحيان ، 5

  .284ص " خلدون ابن مقدمة" خلدون بن عبد الرمحن  6
  .م ، وهو أحد أشهر قواد اخلليفة العباسي املأمون 844/هـ  2017هـ  و تويف  159طاهر بن احلسني  و لد سنة  7
  .م    798م تويف  845/844عبد اهللا بن طاهر اخلراساين   8
  .20رجاين ، املرجع السابق ، ص راغب الس  9
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 فالعالجات فرع من عنه، للمرض دفع و اإلنسان لصحة أن العالج حفظ 1يرى ابن خلدون    
 صاحبها فيحاول يصح و كونه ميرض   حيث من اإلنسان بدن يف ظرتن صناعة إذ هي الطبيعة علوم
 عضو من كل خيص الذي املرض يتبني أن بعد واألغذية باألدوية املرض معاجلة و الصحة حفظ

  .و ختصيص أدوية مناسبة عنها تنشأ اليت األمراض  تلك أسباب ومعرفة البدن أعضاء
ذ ختصص بعضهم يف عالجات أعضاء كما عرف العرب العالج  بشقيه العام و اخلاص  إ

 رمبا و:"...معينة من جسم اإلنسان كابن النفيس و ختصصه يف جمال البصريات  يقول ابن خلدون 
، كما كان " و اختالف عللها كأمراض العني خاصا، علما جعلوه و بالكالم األعضاء بعض أفردوا

 طب العمران أهل من للبادية و"...رثة صنف من املعاجلني ميارسون  العالج  بطريقة التجربة  املتوا
 زه،ـــــــــعجائ و احلي مشايخ عن متوارثا األشخاص بعض على قاصرة جتربة على األمر غالب يف يبنونه

ليشري إىل أن العرب  2"املزاج موافقة على ال و طبيعي قانون على ليس أنة إال البعض منه يصح رمبا و
اال ت بتقنني علومها مبا يف ذلك العالجات  البشرية إذ حددوا هلا العرب عرفوا تقدما كبريا يف مجيع ا

م و 923ويف ـجلني الرازي املتاألمراض و التشخيص ببيان األعراض و حتديد الدواء و من أشهر املعا
م ، 1288م ، ابن النفيس عالء الدين القرشي 1036م و ابن سينا 1035أبو القاسم الزهراوي 

  .هم كثريم و غري 1599داوود األنطاكي 
من املراجع الطبية  "القانون في الطب" و من أشهر العلماء ابن سينا الذي يعد كتابه

" حظي كتابه 3فلقد " املعتمدة لدى العرب عموما و أوربا خصوصا دامت لفرتة زمنية طويلة ، 
، و  ادئـشهرة واسعة يف أوربا ، و هو جمموعة أحكام و قوانني و سلسلة من املب" القانون يف الطب

يتميز بتنسيق منهجي علمي دقيق ، نادر املثال ، و هذا من مجلة العوامل اليت جعلته اإلجنيل الطيب 
قصة "ألطول فرتة من الزمان ، كما وصفه ويليام أوسلر ، و قال عنه أيضا جورج لوكمان يف كتابه 

الذي صار أكرب  –القانون يف الطب –نال ابن سينا شهرة عظيمة يف مؤلفه املشهور " : الكيمياء
علم يتعرف منه "، فمن تعاريفه للطب أنه " مرجع يف العامل يعتمد عليه علماء الغرب يف الطب

أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح  و يزول عن الصحة ، ليحفظ الصحة حاصلة و يسرتدها 

                                                             
  .بتصرف  328ص  املرجع السابق ، خلدون بن عبد الرمحن  1
  .419ص  ، نفسه، املرجع خلدون بن عبد الرمحن  2
  .62، ص 2009سلسلة مشاهري العامل  ، كليك للنشر ، الطبعة األوىل "  ابن سينا" حممد األمني لعرييب    3
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سببة للمرض ، فتعريفه للطب حيصره يف بيان كيفية احلفاظ على الصحة و معرفة العلل امل1" زائلة
  " .الوقائي و العالجي" وعالجها، مقسما للطب إىل نوعني أساسيني يعرفان يف لغة الطب احلديث 

II. استمرارية العالج الشعبي عالميا :  

مل تكن العالجات قدميا كما هو احلال يف العصر احلديث ، فقد اعتمدت يف بدايتها على 
باألمور األكثر بساطة لتكسب نفسها ، حيث بدأت  اإلنسانأشكال بسيط مستوحاة من حميط 

مع مرور الزمن خربة و جتربة و حكمة مورست على العديد من احلاالت فأعطت نتائج متقاربة 
أحيانا و خمتلفة أحيانا أخرى و إن أهم ما بدأت به  الوسائل البسيطة غري املعقدة يف حميطه 

ا فإن أي عالج يعترب نتاج جتربة ، متثلت العالجات القدمية يف فن املالحظة ، و بطريقة م"،فقد
فكانت العالجات و الفلسفة ميارسان من قبل نفس األشخاص ، فعملية الفصل بني خمتلف 

، مما ينب إملام القدامى من 2"العلوم و التخصصات مل يكن فعاال إال يف بداية القرن السابع عشر
ة مما أطلق عليها عصر التخصص املعاجلني بفنون عدة من العلوم عكس ما نراه يف احلقبة األخري 

الذي يعترب من أقدم العالج باألعشاب يف مجيع الفنون مبا فيها العالجات، و من أهم صوره 
العالج باألعشاب ف".  ةصحالاألعشاب ملعاجلة  تاألشكال املعروف يف العالج ، فقد استخدم

اختصاصيني  ميكن أن يكون عالجا بالغ األمهية و الفاعلية يف حال جري على أيدي
فقد جعل اإلنسان القدمي و هو يتعامل مع الطبيعة من حيث ما خترجه األرض فكان 3".مؤهلني

أول ما بدأ به عملية القطف ، ليصل بذلك إىل زرع األنواع املناسبة لألكل أو العالج مث لتحديد 
كان "  أنهالنافع من الضار مث األعشاب املناسبة للعالج ، يذكر الباحث أبو القاسم سعد اهللا

                                                             
  .13، منشورات دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ،اجلزء األول ص " القانون في الطب"ينا أبو علي احلسني بن علي بن س   1
  .39/40ص 2013دار اجلامعة اجلديدة السكندرية مصر سنة الطبع " يف ضوء حرمة الكيان اجلسدي  دراسة مقارنة " التجارب الطبية و العلمية" مريفت منصور حسن  2
اجلزء اخلامس ، الدار العربية للعلوم بريوت لبنان ،الطبعة األوىل " برامج  العالج ، العالجات التقليدية ، العالجات المكملة، الطب البديل –ئية الصحة النسا" ليسلي هيكني   3

  .36ص  2005
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بعض العلماء و أشباههم يركبون األدوية من النباتات املتوفرة يف البالد و يصنعون املعاجني و 
  .1" ، و حنو ذلكالحجامةاألشربة و يستعملون وسائل الكي و 

و ال تزال هذه األمناط العالجات التقليدية قائمة يف الكثري من الدول إىل يومنا هذا منها دول 
يا و باخلصوص يف املناطق الريفية ، كما يؤكده الطبيب الباحث األفريقي يف منظمة آسيا و إفريق

و قد زاد االعرتاف خالل السنوات األخرية بفكرة حتريك القوة البشرية " 2 بانرمانالصحة العاملية  
ول كثرية اليت متثل العالج التقليدي ألغراض الرعاية الصحية األولية ، و خاصة يف املناطق الريفية يف د

-sage -القابالت، و بدأت املبادرة باالستفادة من القابالت التقليدية بسبب النقص الكبري يف 
femme  - و استمرت منظمة الصحة العاملية بتدعيم العديد من الربامج يف هذا " املدربات ،

ال ، ففي   تطوير أقرت جمموعة من دول العامل الثالث قرارا للتشجيع و اإلسهام  يف 1977"ا
كما اختذت اللجنة اإلقليمية ... برامج التدريب و البحث العلمي اخلاصة بالعالج الشعيب التقليدي

العام الذي " قرارا ينادي بتطوير األنظمة الطبية الشعبية يف املنطقة  1976جلنوب شرق آسيا عام 
 تنمية اخلدمات الصحية العالج الشعيب و دوره يف" أجرت فيه منظمة الصحة العاملية نشاطها بعنوان 

القابالت الفلبينيات حيصلن على اعرتاف الدولة "يف مقال له  3أمانسيا مانجايأشار " يف إفريقية 
راجعت وزارة الصحة الفلبينية وضع اخلدمات اليت تقدمها القابالت  1954ففي الفلبني سنة  " ن
%   75ة من حاالت  الوضع غري املؤهالت علميا ووجدت بأن نسبة كبري  -مولدات النساء -

ن     .باملائة  مت مبساعد

تم بالعالج الشعيبو     راف و ــاليت ختضع املعاجلني لإلش الصين 4من من الدول اليت ال تزال 
جند أكثر من  سيرالنكاالتوجيه احلكومي و يتم يف ضوء فلسفة احملافظة على العالج الشعيب ، و يف 

لة أمسائهم لدى السلطات الصحية و هذا يدل على أن عشرة آالف ممارس للطب الشعيب مسج

                                                             
  .417، ص 2007دار البصائر اجلزائر ، سنة الطبع ) 1830- 1500(اجلزء الثاين " تاريخ الجزائر الثقافي" أبو القاسم  سعد اهللا    1
  .16ص  ، املرجع السابق، بانرمان . هـ .ر "    2
  .18ص  1977" 10/11/12"لشهر 26، العدد "التدريب اإليروفيدي " املقال "  مجلة الهيئة الصحة العالمية"أمانسيا ماجناي "   3
  .232، ص 2011اجلامعية ،االسكندرية مصر ، الطبعة  دار املعرفة"  دراسات في التراث الشعبي"فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان ،   4



 

 42 

من احتياجات %  70الطب الشعيب يندمج مع نظام للخدمات الصحية و يغطي ما يقرب من 
ممارس للطب  و حيصل مجيع العاملني يف  50000حوايل  الهند الناس للخدمات الصحية ، و يف

تم   107خالل  احلقل الصحي على دراسات مركزة يف جمال الطب الشعيب من كلية و مركز صحي 
  .باملطببني الشعبيني و متنحهم الرتاخيص اخلاصة مبزاولة املهنة

 1و لو ابتعدنا قليال إىل اجلهة األخرى من الكرة األرضية لوجدنا أن الواليات املتحدة و أوربا   
وف من ـيق املألمتارس فيهما العالجات الشعبية يف نطاق واسع ، و ينظر إليها مبثابة النوع العت

العالجات املنزلية اليت اعتادت األمهات و اجلدات عليه يف املزرعة، و يف القرية و املدينة على 
مثال جند سكان القرى يف املناطق اجلبلية  إيطالياالسواء،مما أدى إىل توريثه لألجيال نظرا لفائدته، ففي 

ضعت بداخل غرف خاصة حيث يتلقون اإليطالية يستقبلون املرضى على أكوام من القش األخضر و 
ملعاجلة الروماتيزم و عرق النسا و البدانة و " محامات القش" نوعا من العالج الطبيعي يعرف باسم 

اإلرهاق مما أدى إىل زيادة اإلقبال عليها  و ازدهار سوق النباتات و األعشاب الطبية و الطب 
حملالت بيع األعشاب الطبية ، أو عن طريق  الشعيب عموما يف إيطاليا إما عن طريق إصدار تراخيص

قيام مجعية أطباء األعشاب االيطالية بإعداد و تصنيع العقاقري العشبية و بيعها يف الصيدليات،هذا 
فضال عن تزايد أعداد الدارسني اإليطاليني امللتحقني بكليات الطب الشعيب يف أربع جامعات إيطالية 

  .تعد من أكرب جامعات إيطاليا يف جمال طب األعشاباليت   camirinoخاصة يف كامريينو 

فإن ممارسة العالج الشعيب أكثر من غريها من الدول مبا فيهم الدجالني و املشعوذين 2 إفريقياأما يف 
تمعات اإلفريقية مثل  إىل تنظيم هذه   السودان و كينيا  و نيجيرياو السحرة ، مما أدى ببعض ا

الج  و إجراء عديد من البحوث على األعشاب و النباتات اليت ثبت عدم املهنة اليت تستخدم يف الع
  .جدواها ، مما أوجد العديد من الصيدليات احمللية املرخصة هلا

                                                             
  .191-190، ص  2009دار املعرفة اجلامعية االسكندرية مصر الطبعة  )"الثبات و التغيير( الثقافة الشعبية" حممد عباس إبراهيم   1
  .192-191، ص  ، املرجع نفسهحممد عباس إبراهيم   2
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العالج   و من أشكال العالجات التقليدية املستمرة عرب التاريخ البشري لدى بعض الشعوب   
عام ، و هو يعترب اآلن  3000هلند قبل حنو هو نظام متكامل للرعاية الصحية نشأ يف ا:االيروفيدي 

يف مقال له نشر مبجلة الصحة 1أودوبا .ن.ك: يف اهلند و سريالنكا الشكل األساسي للعالج ،ويشري 
" تعرب اهلند إحدى الدول اآلسيوية القليلة اليت تعرتف " .. التدريب اإليروفيدي" العاملية حتت عنوان 

و قد تطلب األمر األزمنة احلديثة أكثر " الرعاية الصحية بني اجلماهريكنظام طيب لتوفري " باإليورفيدا 
من قرن إلدخال برنامج تدريب يف أغلب الكليات اإليروفيدية يف اهلند ، و يعتمد هذا النوع من 

تبدأ بالتاريخ " الطب على جوانب عدة غذائية و روحية و نفسية فهو متكامل اجلوانب فطريقته 
ات بدنية تستخدم فيها احلواس اخلمسة ، مع إعطاء أمهية خاصة لظروف املرضي و مخسة فحوص

و يفحص املريض . التغذية و اجلانب النفسي، و كذلك ميثل فحض النبض جزء هاما يف هذا العالج
يف حني يشري الباحث أن هذا بعكس الطب احلديث حيث يشرتك جمموعة كبرية  2"و يعاجل بشمولية 

ا يف املستشفيمن األخصائيني تباعا يف  و ات مثل هذا الفحص الشامل كربى و هذه معمول 
  .املصحات العاملية و خاصة و أن العصر يعرف بكثرة ختصصاته

و تدريس هذا النوع من العالج يف اهلند معمول به منذ زمن  حبصول أصحابه على شهادات 
ا كما أشار إليه أودوبا  يد من الدراسات فيحصلون على و أما الطلبة الذين يرغبون يف مز " معرتف 

مقررات ما بعد التخرج تؤهلهم لنيل درجة الدكتوراه يف الطب اإليروفيدي ، و تستغرق هذه الدراسة 
و مع استمرار التجديد سيقل االختالف بني منط الطيب احلديث و .. . ثالث سنوات من التدريب

  3"يديني و احلديثني مكملني بعضهم بعضاالتدريب اإليروفيدي إىل الدرجة اليت جتعل األطباء اإليروف

الفضاء  و اهلواء و النار : يعتقد االيروفيدا  أن العامل يتألف  من مخسة عناصر أساسية هي 
إذ يتألف " الدوشا" و املاء و األرض و تسيطر على الوجود ثالث طاقات أو ما يعرف عندهم ب 

ليمة إمجاال على إجياد التوازن بني هذه كل منها من إثنني من هذه العناصر ، فتقوم الصحة الس
                                                             

  .15ص  1977" 10/11/12"لشهر 26، العدد "التدريب اإليروفيدي " املقال "  لميةمجلة الهيئة الصحة العا" أودوبا  .ن.ك   1
  .15ص ،   نفسهأودوبا  ، املرجع .ن.ك  2
  .15ص  نفسه ،املرجع  ،" أودوبا  .ن.ك  3
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،مع العلم أن هذه الدوشات تكون متوازنة عند الوالدة ، و تتطلب إىل إعادة 1الطاقات الثالث
  .التوازن بينها خالل احلياة ، و ال يسعى املعاجل إىل تغيري التكوين الذايت الذي يولد به اإلنسان

شهد املمارسات العالجية التقليدية تواجدا، فقد ال تزال ت  األمحرأما يف منطقة شرق البحر 
يف أراضيها حيث أخضعت املنتقاة 2حبثا شامال لألعشاب الربية  المملكة العربية السعوديةأجري يف 

و علم الكيمياء و اليت  أثبت أمهيتها العالجية  - فرماكولوجية  -منها  إىل اختبارات يف علم الصيدلة 
  .  مراكز حبوث كلية الصيدلة جبامعة امللك سعود ، و ال تزال البحوث قائمة يف

إىل التعاون  Unidoلتنمية الصناعات اليونيدو 3دفع هذا االهتمام منظمة األمم املتحدة 
مع منظمة الوحدة اإلفريقية يف إجراء دراسات و مشروعات حول جدوى النباتات و األعشاب 

و  رونــلى سبيل املثال ال احلصر مصر و الكامالطبية يف مثانية عشر حمطة للتجارب العلمية منها ع
دف حصر املصادر الطبيعية للثروة النباتية يف إفريقيا   .ذلك 

من هنا يتبني لنا أن هذه اإلجراءات خطوة إلجياد تقارب بني العالج التقليدي و بني العالج 
" فت منصور حسن أن الطيب بغية خدمة املعاجل و الوصول به إىل اكتساب الصحة، تقول الباحثة مري 

األعمال العالجية التقليدية و التجارب العلمية الطبية تتفق من حيث اهلدف ألن كل منهما يسعى 
  .4"إىل حتقيق منفعة فردية مباشرة للشخص املريض اخلاضع هلهما 

  

  

  

                                                             
اخلامس ، الدار العربية للعلوم بريوت لبنان ،الطبعة األوىل  اجلزء" برامج  العالج ، العالجات التقليدية ، العالجات المكملة، الطب البديل –الصحة النسائية " ليسلي هيكني  1

  .40ص  2005
  .193- 192حممد عباس إبراهيم املرجع السابق، ص   2
  .192حممد عباس إبراهيم املرجع السابق ، ص   3
  .51ص ، املرجع السابق ، " مريفت منصور حسن   4
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III. يةستعمار تاريخ العالج في الجزائر إبان الحقبة اال: 

لعالج البشري فإن اجلزائر واحدة منها إال أننا فكما عرفت مناطق كثرية من هذه املعمورة ا
سنكتفي بذكر بعض جوانب تاريخ  العالج يف احلقبة االستعمارية الفرنسية لنتصفح اجلوانب الطبية 

ا يف ـإنه مل يسجل يف مدرسة الطب منذ إنشائه:"يقول  1العالجية املوجودة آنذاك ، فقد كتب باويل
ا جزائريا ، منهم اثنان يف الصيدلة ، وصال إىل القسم الثاين سوى ثالثة و ثالثني طالب 1857عام 
مل يصل منهم إال القليل ) 33(و من العدد املذكور يف السجالت ثالثا و ثالثني مسجال . فقط

و أضاف . فقط حتصلوا على دبلوم مسؤول الصحة ، و ستة على الدكتوراه)12(،فإثنا عشر مسجال 
داللة على أن السواد الغالب من أبناء اجلزائر مستواهم " ليمهم باويل أن الباقني مل يواصلوا تع

التعليمي أقل بكثري من املتمدرسني و يف مجيع امليادين ، هذا ما يعكس الوضع الصحي لتلك احلقبة 
مل يكن متوجها حنو العالج الطيب الرمسي بل كان متوجها حنو العالجات التقليدية الشعبية املنتشرة 

 أشارجعل بعض املؤرخني و اإلثنوغرافيني آنذاك يدعون أن حركة طبية يف اجلزائر،  هنا و هناك مما
يدعي األوروبيون عادة أن األطباء اجلزائريني ال يوجدون باجلزائر ، و هذا :"بقوله : 2الطبيب شونبريغ

عاجله فقد كان للداي األخري طبيب أول و كان يرتدد عليه كثريا، لكنه مل يرتكه ي. خاطىء كل اخلطأ
كان حامسا يف قضايا القتل و اجلرح ، كما كان جييز كل أطباء "إال أن رأيه  3".أبدا و قد فعل حسنا

داللة على أن الصورة املنقولة تارخييا مل تكن موضوعية يف وصف احلالة العالجية يف اجلزائر ، 4" البالد
  .املنطقة كلها بل كانت بوصفها هذا تعطي صبغة النظرة اإلثنولوجية يف وصف أحوال 

ا مل تكن ختضع لتنظيم        فحركة العالج قبل الدخول الفرنسي كانت نشطة يف اجلزائر إال أن أ
تعليمي متسم بربامج واضحة املعامل، يذكر الطبيب شونبريغ أن يف تلك احلقبة كان عدد قليل منهم 

                                                             
لة االفريقية  –مقال باويل  ، ،نقال من) 1954- 1830( 7ج  ،أبو القاسم سعد اهللا   1   . 414-408، ص 1905 –ا
جبزيرة سييالند ، و درس يف كوبنهاغن ، مث يف جامعة غوتينغن  1782سبتمرب  27شونبريغ هو الطبيب الدمنركي الشهري املسمى يورغن يوهان الربيشت فون شوننبريغ ولد يف   2

يف احلملة الفرنسية ضد اجلزائر بناء على دعوة وجهت إليه ، و جاء بصفته رئيس األطباء ووصل إىل رتبة غقيد يف اجليش  1830،شارك سنة  1808بأملانيا، و خترج منها طبيبا عام 
  .طبيبا خاصا يف البالط امللكي 1832الفرنسي، و عندما عاد إىل بالده عني عام 

  . 47شونبريغ  ، املرجع السابق،ص .ف. أ  3
  .47ص ،نفسهشونبريغ  ، املرجع .ف. أ  4
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جلني تقليدين ، و لفظ قليل داللة رمبا داللة على أنه كان منهم معا1"ال حيسنون القراءة و الكتابة "
م يف قضايا العالج  على وجود عدد كبري هلم علم و دراية باملمارسات العالجية، ليذكر أن ممارسا
اتسمت بالتدرجيية حيث ميارسون صورا حمدودة من املمارسات العالجية فعلى سبيل املثال احلجامة  

مثلما هو احلال يف عدد من البلدان  مةبالحجاو يبدؤون :"كما ذكر صراحة يف مؤلفه قائال 
تمعات  2" األوروبية ، فهذا النمط من العالج مل يكن يف املنطقة العربية فحسب بل كان يف منطقة ا

  .األوروبية على حد سواء

مبينا أنه الوحيد من األطباء " إمساعيل بن حممد"لقاءه مع الطبيب اجلزائري 3وذكر شونبريغ     
  .استطاع أن خيلق حوله جوا من الثقة داللة أيضا على وجود أطباء آخرين  اجلزائريني الذي

عدد اجلزائريني قليل جدا يف هذه املدرسة بشكل ملفت للنظر ، "و يشري نفس املصدر أن 
و يف   324ب ــكان عدد الطلبة الفرنسيني يف كلية الط  1930-1929ففي سنة . حىت للفرنسيني 

و فسر باويل سنة  4.ائريون يف الطب فكانوا سبعة و يف الصيدلة ستة، أما الطلبة اجلز  211كلية 
الطب تفسريا غريبا هدفه إلقاء مسؤولية اجلهل ) كلية(اجلزائريني من دخول مدرسة" حتفظ" 1905

قبل تأسيس ( 1832يوليو  12على اجلزائريني أنفسهم، فقد قال إن هناك مادة ترجع إىل مرسوم 
ممارسة األهالي للطب و الجراحة على أهل دينهم دون امتحان بجواز تقول ) مدرسة الطب 

الطب الشعبي و هذا يف الواقع يتناىف مع املمارسة ، ألن الفرنسيني كانوا يعاقبون من ميارس . مسبق
  .فقليل من  اجلزائريني من كان يتوجه حنو الطب الرمسي  5."و الجراحة من األهالي بدون رخصة

سعد اهللا أن احلركة العلمية خاصة الطبية منها كانت تعرف نذرة يذكر املؤرخ أبو القاسم 
جريدة املبشر أنه خترج  من مدرسة "شحيحة يف جمال االخنراط يف الوسط الطيب الرمسي فقد أخربت 

                                                             
  .47ص ،  شونبريغ  املرجع السابق.ف. أ 1
  .47ص نفسه ، شونبريغ  املرجع .ف. أ 2
  .60ص نفسه ، شونبريغ  املرجع .ف. أ 3
  ). H 10 61، رقم ) فرنسا(أرشيف إيكس (، نقال من  277أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع السابق ص   4
  .277ص  نفسه ، أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع   5
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ا  إمنا هي  1882الطب سنة  ثالثة يف مستويات خمتلفة، فالشهادات ليست دكتوراه أو ما يقار
طبيب مسؤول صحي ، و صيديل مركب أدوية : املتعلقة بالصحة مثل  شهادات ملمارسة بعض املهن

فحىت املتمدرسني مل يكونوا على  1" من الدرجة الثانية ، و مل خترب املبشر عن شهادة التلميذ الثالث
  .مستوى واحد من التعليم املتخصص يف جمال العالجات الرمسية 

عدم االندماج يف التكوين املتخصص و كما يذكر ذات املؤرخ أن من األسباب الرئيسية يف 
م األعداء الذين حرموهم من اخلريات  منه الطب تلك اليت كان يراه األهايل عقبة كأود ، كانوا يعتربو

تقريبا كان اجلزائريون مبتعدين عن  1908فإىل سنة "مما انتزعت الثقة بينهم و بني املستعمرين 
ءهم للعالج ألن فكرة العداء و اخلوف كانت هي الفرنسيني يف جمال الطب و ال يقصدون حكما

و هذا رغم قناعة الكثري من اجلزائريني مبعرفة . إن الثقة كانت مفقودة بني الطرفني .املسيطرة 
لقد كان عامة اجلزائريني يعرفون أن الفرنسيني قد ربطوا بني عناصر .الفرنسيني ألسرار العلوم الطبية

، و مل يكن من السهل عند اجلزائريني الفصل بني الطب و 2ب االستعمار و الدين و الط:ثالثة 
  " .غريهم من ظواهر االستعمار

على الرغم من هذا فقد استمرت احلركة العالجية يف الفرتة االستعمارية يف اجلزائر حيث بلغ 
: Bengamin Stora 3األطباء بني الفرنسيني و اجلزائريني كما يذكره الباحث بن جامن ستورة 

 1855بلغ  1954طبيبا ، و يف سنة  1033بلغ عدد األطباء يف اجلزائر  1939يف سنة  أن" 
يف حني " نسمة يف فرنسا  1091نسمة يف مقابل طبيب لكل  5137طبيبا ، مبعدل طبيب لكل 

نسمة يف  3199نسمة طبيب أسنان يف مقابل طبيب أسنان لكل  19434كان يف اجلزائر لكل 
عدد األطباء يف اجلزائر زاد لكن بنسب ضئيلة مقارنة ما كان عليه األمر يف  فرنسا ، و هذا ما يدل أن

للعدد  املستفيد من خدمات الطب فإن نسبة املستفيدين يف اجلزائر  %  100فرنسا فإذا اعتربنا نسبة 
، ست مرات أقل بكثري ، كما وصل األمر بوضع %  16.46كانت أقل بكثري فكانت النسبة 

                                                             
  .1867أكتوبر  3)املبشر (ن جريدة نقال ع( 276-275ص  املرجع السابق ، أبو القاسم سعد اهللا ،   1
  .1971، )املواجهات اجلزائرية(، نقال عن كتاب يافون تورين 226ص  نفسه ، أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع  2

3 Benjamin stora , « Algerie histoire contemporaine » 1830-1988- ,ed casbah ,2004,p 110. 
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نسمة يف فرنسا ، و مع هذا فقد استفاد   2454سمة مقابل صيديل لكل ن 14553صيديل لكل 
من سكان اجلزائر استفادوا من الطب %  50أن أكثر من   Benjaminكما يذكر الباحث 

اين    .ا

اهتم الفرنسيون باألحوال الصحية الطبية و التقاليد الطبية يف اجلزائر منذ دخوهلم اجلزائر ، و 
الذي نشر كتابا سنة ) 2ايميل لويس بيرتيراند(الطبيب " 1من هؤالء ختصص بعضهم يف ذلك ، 

املطبوع بباريس و املهدى من طرف املؤلف إىل ) الطب و النظافة الصحية لدى العرب( 1955
، مستشار الدولة و مدير الشؤون اجلزائرية يف وزارة احلربية، بعد جتاربه حوايل عشر 3اجلنرال دوماس 

، و آخر ) ر يف األوراسـشه(كتابا عنوانه )   Raydaud رينو(و الدكتور سنوات يف امليدان ، 
فتح ) (   Paris  باريس(، و كتب الدكتور ) األمراض الزهرية و اجللدية لرببر األوراس(حتت عنوان 

Trépanons شىالن(، و كتب الدكتور ) اجلمجمة عند أهل األوراس Challan    ( عمال عن
أسرار الشعب (كتابا بعنوان   )ريشار(، و ألف الدكتور )ائل قلعة نابوليونالنظافة الصحية عن قب(

لكن معظم أعماله كرسها للرتاث الطيب ) مهمة طبية يف بالد القبائل(، و كتب عمال بعنوان )العريب
و منها ترمجة ما .العريب ، فنشر عن تاريخ الطب العريب عند العرب جزئني، و ترجم عدة أعمال أخرى

ا ) ليكليرك(فقد كتب . الرزاق محادوش تركه عبد مالحظات حول طبيب جزائري من " مقالة عنوا
، و جاء مبقدم عن الطب يف " القرن الثامن عشر و بعض التعميمات عن الطب و الصيدلة األهلية

ابن البيطار و األنطاكي و ذكر أن كتاب ) . عنوان الدراية(جباية و غريها من خمطوط كتاب الغربيين 
ادوش  يف العقاقري و ــــــكانت منتشرة، و أنه عرف عن وجود نسخة من كتاب ابن مح  ابن محادوشو 

ا ( األعشاب    .إىل املكتبة العمومية اجلديدة  بيروبروجرو هي النسخة اليت جاء 

                                                             
  ،231- 230ص ) 1954- 1830( 7أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع السابق ، ج   1
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  .233ص ) 1954- 1830( 7، ج  نفسهأبو القاسم سعد اهللا ، املرجع   3
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ث يف ــفهؤالء و غريهم سامهوا يف دراسات اجتماعية و إثنوغرافية مسحت بالتطلع و البح
و املرض و أسليب الوقاية و العالج بشقيه الرمسي و التقليدي مما مكنهم من معرفة جماالت الصحة 

كان "األسباب اليت تدفعهم لإلقدام أو اإلحجام عن جماالت الطب الرمسي ، فيذكر املؤرخون أنه 
يف اخلمسني سنة األوىل من دخول فرنسا للجزائر  أثناء حرصهم 1 بالعالج الشعبياهتمام الفرنسيني 

معرفة اجلزائريني ، أما منذ فاتح القرن العشرين فقد ساد الطب احلديث حيث دخل اجلزائريون  على
االت الطبية و الصيدلية ، و احنصر العالج الشعيب يف السحر و اخلرافات يف األرياف خاصة   .ا

 ر يفـأشار أن لكل بيئة معاجلني شعبيني ، و اشته 2"ريشاردوو من مجلة األطباء  الدكتور 
و اخلتان و الكي ،  للحجامةاملداوي بالوسائل املعروفة ) الطبيب( و هو ) بوموس(الريف أمساء مثل 

فهو املعاجل الذي يستعمل اخلرافات و يلجأ إىل السحر و حنوه كاألحجبة و خط ) بوعجب(و أما 
هل و لكن فيه و كالمها جا. و هذان املعاجلان متنافسان على الفوز باملريض و إظهار الشفاء. الرمل 
و قد .و كان املعاجلون يف املدن أيضا يلجأون إىل اخلرافة، و هم طبعا غري األطباء الفرنسيني. فطانة

ذكر ريشاردو جمموعة من األمراض األخرى و عالجها الشائع عند األهايل و كيف ميكن للطب 
ركة عالجية داخل فدقة معرفة أسامي املعاجلني آنذاك داللة على وجود ح" احلديث أن يعاجلها

  .اليت عرفت بني األهايل احلكيم و املداوي و اجلراح و اخلبري3األهايل، و من ألقاب صفات املعاجلني 

تمع فقد   4أوصى ريشاردو" و قد حرص املسئولون و األطباء بضرورة عدم املساس مبكونات ا
تعلم الطب احلديث كما أشار إىل ، و يف اجته أفراد من اجلزائريني إىل "باحرتام العادات و التقاليد

ذلك أبو القاسم سعد اهللا يف إطار احلركة العلمية يف جمال العالجات الرمسية دور بعض األطباء 
و قد كتب األطباء اجلزائريون الذي خترجوا بالشهادات العليا رغم قلتهم قد كتبوا "... اجلزائريني 

م حول مواضيع اختاروها و تناولوا فيها ا ا يف ضوء أطروحا العالج الشعبي و ألمراض و عالجا

                                                             
  232ص ) 1954- 1830( 7أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع السابق ، ج  1
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امي يف أمراض العيون ، و أطروحة مرسلمن هذه األطروحات " 1الحديث ي ، و ـــــــــــــــــــــأطروحة ابن 
  .  2بريهمات ، و موسى من الرعيل األول و ابن العريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .237ص ) 1954-1830( 7أبو القاسم سعد اهللا املرجع السابق ، ج  1
  237املشار إليها يف هامش الكتاب  237ص ) 1954-1830( 7، ج  نفسهأبو القاسم سعد اهللا ، املرجع  2
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  :الخالصة

ا لنا  لتاريخ العالجات البشرية يتنبنا من خالل عرض ا مرت مبراحل مهمة بدأت بصور أ
البسيطة عند اإلنسان يف احلضارات القدمية مركزة على تقدمي العالجات املختلفة املستوحاة من حميط 

رض أو ـاإلنسان من أعشاب عالجية و وسائل خمتلفة يف تقدمي الصورة األمثل للقضاء على امل
واملعارف واملعتقدات الطبية اليت تتضمن استخدام  جمموعة من املمارساتالتخفيف منه ، باعتماد 

األدوية واألساليب العالجية الروحانية والتقنيات اليدوية القائمة على استخدام النباتات واحليوانات 
واملعادن، واليت تُطبق بصورة فردية أو مجاعية للمداواة والتشخيص والوقاية من األمراض أو احلفاظ 

 تزال العالجات متارس حلد اآلن على الرغم من وجود العالجات الطبية على الصحة ، و مع هذا ال
االت تمع  غري اليت تشهد تطورا هائال يف مجيع ا ، بطرق معقولة و جمربة أو بطرق خاضعة لثقافة ا

 ، و اجلزائر من املناطق اليت عرفت العاملة كتلك اليت تعتمد الكهنوتية و الغيبية و األحجبة و التمائم 
حركة يف العالجات املختلفة التقليدية منها و الطبية احلديثة قبل احلقبة التارخيية االستعمارية و بعدها 

  .،و من املمارسات اليت عرفتها العالج باحلجامة 
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 الفصل الثاني

  تمثالت المرض

 بين الطب و العالج التقليدي
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 :بين الطب و العالج التقليديتمثالت المرض 

  :مهيدت

تمعات و الثقافات باختالف مستوى التق دم و ـيعد املرض ظاهرة عامة تشرتك فيها كل ا
التخلف ، و االختالف يكمن يف أسلوب استجابة الناس للمرض ، و لكل جمتمع نظرته اخلاصة 
 للمرض و هي نظرة نسبية ختتلف باختالف الثقافات املختلفة ، و من حقبة زمنية ألخرى ، فما ميثل

مرضا يف جمتمع  أو حقبة زمنية ما قد ال يعترب مرضا يف جممع آخر أو حقبة تارخيية أخرى ، و ما 
يعترب يف ثقافة ما ال يعترب يف غريها ، كما أن أسباب املرض و طرق العالج  ختتلف من ثقافة ألخرى 

بأن  1ر رحاب، يرى خمتاالدينية و االجتماعية منها خاصة ثقافية مبصادر ترتبط التمثالت بعضف
 صناعة يف تأثري ملعتقدات و الدين إذ هلمامنها اخمتلفة  واملرض الصحة لقضايا التمثالت مرجعيات

 " الطبية األنثروبولوجيا فميدان، العالج  ، وطرق التشخيص وكيفيات واملرض، للصحة األفراد متثالت
، و عليه فإنه من الصعوبة مبكان  2" هوعالج املرض التأثري ىف ىف والوراثية البيئية العوامل دور يتناول

تعريف املرض تعريفا واحدا حمددا ألن ما يعترب مرضا يف جمتمع ال يعترب كذلك يف جمتمع آخر كما 
و قبل التعرض ملفاهيم املرض نعرج على معىن و التمثالت  ، Akinsola 3أشار إىل ذلك الباحث 

  .و التصورات بشيء من  اإلجياز 
 بالعلوم املتعلقة التخصصات مجيع يف وهذا اهتماما التمثل مصطلح عشرينال عرف القرنلقد 

 Emileإميل دركامي ( االجتماع علم اإلنسانية فقد تناوله العديد من الباحثني يف جماالت عدة ففي
Durkbeim برديو و بيار Bourdieu "  ( و يف علم النفس ،) سيجموند فرويد

Sigmund Freud   مسكوفتشي وSerge Moscovici (   و بياجيJean Piaget  

                                                             
، جوان  15العدد   "الطبية األنثروبولوجيا منظور من للمجتمع مقاربة الثقايف بالنسق وعالقتهما واملرض الصحة"من مقال "  مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية" خمتار رحاب  1

  .بتصرف  179/182، ص  2014
  25، ص 2007القاهرة  -علم األنرتبولوجيا و فروعه  –الفصل الثاين "  جيامقدمة في دراسة األنتربولو " حممد اجلوهري و علياء شكري  و آخرون   2
  . 206، ص  2012دار املعرفية اجلامعية ،  " مدخل لدراس اإلنسان -األنثربولوجية " مصطفى عمر محادة و آخرون    3
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 ، و يف)  Laplantine ولبلنتني     Herzlichأرزليتش ( رض ـوامل الصحة متثالت جمال يف، و 
  ) .  Duby دييب( و arias)  أرياس( املؤرخني  من، و  )  Jodletجوديل (الثقافة  جمال

I.  مفهوم التمثالت  
ثَلَ ميَُ : 1فمن الناحية اللغوية ثَلَ التماثيل مبعىن صورها حىت كأنه ينظر التمثل من مَ يال و مَ ِ ثل َمتْث

:" إليها، و مثل الشيء بالشيء أي شبهه به ، و متثل الشيء مبعىن صور له ، و منه قوله تعاىل 
ا ي قِ ا َشرْ َكاًن َها مَ ِ ْن َأْهل َذْت مِ َ ب َمَ إِِذ انتَ ي رْ اِب مَ اذُْكرْ فِي اْلِكتَ ن ُدونِهِ  * وَ اتََّخَذْت مِ اَف ً ا  ْم ِحَجاب َأرَْسْلنَ َف

ا َسِويا ََشرً ا فـَتََمثََّل َلَها ب َها رُوَحنَ لَيـْ ا * إِ ي نَك إِن ُكنَت تَقِ اَلْت إِنِّي َأعُوُذ بِالرَّْحَمن مِ ا * َق نََّما َأَن اَل إِ َق
ا ي ِ ا زَك بِِّك ِألََهَب َلِك ُغالمً   .على صورة إنسان تام كامل أي 2"  رَُسوُل رَ

ا إحضار الش Représentation "3"للغة الفرنسية يقابلها في ا يء و ــو يقصد 
أو يف الذهن  بواسطة الرسم أو النحت و يكون بواسطة اللغة أثناء  مثوله أمام العني أو يف اخليال

  . الكالم ، فسريورة التمثل يف الذهن تستدعي لزوما حضور متمثل
عطيات االجتماعية و هي شكل بامل Denise Jodelet 4اقترنت التمثالت عند جودلي

من أشكال املعرفة املتطورة و املوزعة اجتماعيا و هلا هدف تطبيقي يساهم يف بناء حقيقة موحدة 
التمثالت عموما و متثالت املرض خصوصا تتشكل حسب عدة ميكانيزمات ف" موعة اجتماعية

ريقة موضوعية أو ذاتية حسب  منها القيم و العادات و املعتقدات و املفاهيم و املعارف و ذلك بط
  .كل فرد أو مجاعة

                                                             
  . 1003، الشركة التونسية للتوزيع ، ص  1979ة األوىل ، الطبع" القاموس الجديد" علي بن  اهلدية و حلسن البليش و اجليالين بن احلاج حيي    1
  . 16/19سورة  مرمي   2

3Gherard moussa ,et autre « dictionnaire Almotquan » français français,ed Dar el Rateb ,2008, P 358. 
4 Denis Jodlet ,   «Les  Représentations  sociales  »-phénomènes , concept et théorie en psychologie sociale- 
Parie 1984,p 69.   
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هي كيانات   االجتماعيةتمثالت ال  "فإن  Serge. Moscovici وفقا ملوسكوفيتشي
ا،  تقريبا ملموسة  أو فعل أو كلمة واحدة من خالل باستمراربلورة تتو تلتقي و تتضح و  ،تنتشر  إ

  1"اليومي يف عاملنا،  لقاء
 هي نتاج التمثالت االجتماعية"ن بأ  Abric -C- J- Jean-Claudeأربيك  و يرى 
معىن تعني اليت تواجهها و  احلقيقية شخص أو جمموعةيشكل   من خالهلا لنشاط العقليل وعملية

  2"حمدد
تمثالت ال Serge. Moscovici يرى موسكوفيتشيو يف علم النفس االجتماعي 

ا   االجتماعية ا تقريبا،  ملموسةكيانات "بأ من  باستمراربلور تلتقي و تتضح و تتو  ،شر تنت إ
فهي منتشرة يف كل مكان و تظهر من خالل 3"اليومي يف عاملنا،  لقاءأو فعل  كلمة واحدة أو خالل

، فهي تنطلق من التمثالت اجلماعية من أجل الوصول إىل  حتقيق الكلمات و احلركات و اللقاءات 
ولد من الفكرة القائلة بأن أي فرد ميكن له  االستفسار، مفهوم التمثيل االجتماعي، فمفهوم التمثيل 

تمع و يستثمر  املرجعية األولية األطر خارج بنيت اليت املعارف" االستعالم عن أي موضوع من ا
  . 4 " احلياة اليومية يف التواصل أو، والعمل للتفكري

  :  هلذا تعددت مفاهيم املرض منهاو 
  
  
   

                                                             
1 Moscovici. S." la psychanalyse,  son image et son public". In :    DE NUCHEZE Violaine, COLLETTA 
Jean-Marc (dir.).  Guide terminologique pour l’analyse des discours, lexique des approches pragmatiques du 
langage. Bern :   Editions scientifiques européennes, 2002. p.171. 
2 ABRIC J-C. "coopération, compétition et représentations sociales". In  DE NUCHEZE Violaine, 
COLLETTA Jean-Marc (dir.). Ibid. p.171.  
3 Moscovici. S. la psychanalyse,  son image et son public. In :    DE NUCHEZE Violaine, COLLETTA Jean-
Marc (dir.).  Guide terminologique pour l’analyse des discours, lexique des approches pragmatiques du langage. 
Bern :   Editions scientifiques européennes, 2002. p.171. 
4REUTER Yves (éd), COHEN - AZRIA  cora, DAUNAY Bertrand,- BEL CAMBRE isabelle et Al. 
Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. Paris: éd, Bibliothèque National, 2007. p.197. 
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II. للمرض طبيالمفهوم ال:  
 على اجلسم أعضاء قدرة عدمالبيولوجية مرتبطة بالدرجة األوىل بالطبية فاملفاهيم املرتبطة بالنظرة       
 ,  سكامبلر 1Pateickن تعاريفه ما ذكره باتريك ، فم أكمل الوجه على وظائفها أداء

Scambler " يف حني يرى أوبري " فقدان لإلحساس اجلسمي و العقلي العادي ،Aubrey  
، فدراسة " حالة تكيف اجلسم مع الظروف الداخلية و اخلارجية القاسية و غري العادية : "ض أن املر 

املرض عملية فيزيولوجية حبتة خاصة بوظائف األعضاء تؤدي إىل اختالهلا فيكون تفسري املرض يف 
  .املنظور البيولوجي من املنطلقات اجلسمية احملضة 

صابة الفرد باألمراض املختلفة بعيدة عن اجلوانب فاختالل الوظائف البيولوجية يؤدي إىل إ
االجتماعية ، فيصبح التعامل مع املريض بيولوجيا خاضعا لألساليب عالجية عاملية و البحث عن 
ا  أسباب تغريه أو تدهوره للوصول من مث إىل سبل عالجه بتطبيق القواعد الطبية املعروفة و املعمول 

 .الدول ذات السيادة الطبية  حتت غطاء القوانني املعتمدة لدى
  

السليمة ، ويتطلب  الصحةللوصول إىل و لتحديد املرض يتطلب معرفة املفاهيم الصحية  
هذا األمر إىل املوازنة بني اجلوانب املختلفة للشخص اجلسمية و النفسية و العقلية و الروحية ، عرفتها 

هي حالة من اكتمال السالمة  الصحة"بأن 1978منظمة الصحة العاملية يف ديباجة دستورها عام 
د انعدام املرض أو العجز ، فالصحة حالة من العافية الكاملة البدنية "بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال جمرّ

و لذلك ال ميكن عاهة  أو مرض من اخللو جمرد ليست الصحةوالنفسية والعقلية واالجتماعية ، ف
  .حتديد املرض و عالجاته بعيدا عن هذه اجلوانب

  
  
  

                                                             
  .44، ص 2011ع ، ، دار املعرفة اجلامعية للنشر و التوزي" مقدمة في األنتربولوجيا الطبية:"مصطفى عوض إبراهيم و هندومة حممد أنور   1
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III. للمرض الثقافي المفهوم: 
لفهم املرض يف سياقه الثقايف ضروري لتحديده و تشخيصه مث ضع العالج املناسب له ،     

تمعات نطاق يف خاص وتصور مفهوم املرض أن إىل Scott فقد ذهبت الباحثة سكوت   ا
 يرتبط حيث ةالطبيع مستوى عن تعلو إعجازية كظاهرة مع املرض السكان حيث يتعامل التقليدية

،  1"واملعاجلني العالج ألمناط اختيارهم ويف الدينية، واملمارسات السحرية واملمارسات بالسحر لديهم
تمعات اليت حتمل معامل الثقافة العاملة املبنية على قواعد العلم احلديثة و  و هذا ما خيتلف عن ا

ا ، يؤكد  مفهوم أن" Lightonلينتون  رالف كراملف املنصوص عليها يف القوانني الطبية املعمول 
تمعات نطاق يف املرض  املرض مفهوم أن جند بينما السائد الثقايف بالثقافة وبالنسق يرتبط التقليدية ا
تمعات نطاق يف بالعلم مرتبط واستجابتهم  ,، ولذلك فإن تفسري األفراد للمرض2"احلديثة الغربية ا

الجتماعي والثقايف، فمدى حدوث املرض و تأثريه مرتبط له ختتلف من جمتمع آلخر وفق بنائه ا
  .باملفهوم الثقايف للمرض فهو يهتم باملعتقدات الثقافية املتعلقة به 

إىل أن املدخل الثقايف لدراسة املرض يهتم بالتأكيد على   Freeman3و يذهب فرمين  
ا املريض ح الته الصحية ، و هذا اإلدراك يتشكل تأثري احملتوى الثقايف السائد على الطريقة اليت يدرك 

 "وفقا للمكونات الثقافية اليت تشتمل عليها ثقافة املريض وفقا للقيم و املعتقدات  و للمعايري الثقافية
ا 4ففي هذه الدراسة    على جتمعات سكانية مكسيكية يف أمريكا وصلت  Freemanاليت قام 

ا هذه الفئة جتعلهم يذهبون إىل املعاجل التقليدي و النتائج إىل أن أنواعا خمتلفة من السحر تؤمن 
م على العالج و على فهمهم هلذه  يرتكون املعاجل الرمسي الذي ال ينتمي إىل ثقافتهم لعدم قدر

  . األنواع من األمراض ، يف حني ينظر األمريكيون على أن ما حيمله هؤالء عن املرض و أسبابه خرافة 

                                                             
  .3، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة اجلزائر، ص "  األنتربولوجيا الطبية:"الطيب العماري ، من مقال   1
  .3، ص املرجع نفسه الطيب العماري ،  2
 Howard ,E Freeman ,Sol. Levine.Handbook of medical، نقال عن 51،  ص املرجع السابقمصطفى عوض إبراهيم و هندومة حممد أنور  3

sociologiy,prentice Hall ,inc,Englewood Cliffs,New York,p.32.  
  .بتصرف 51،  ص املرجع نفسه  :مصطفى عوض إبراهيم و هندومة حممد أنور   4
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و   Erwin Ackerknecht 1ء من أمثال أكركنشتكما ذهب العديد من العلما
إىل أن الصحة  و املرض ظواهر ثقافية مثل ما هي ظواهر بيولوجية و أن لكل ثقافة  2Fosterفوسرت

ا  ا اخلاصة  ا و معتقدا تمعات احلالية اإلفريقية و اآلسيوية  3تفسريا ، فاحلضارات السابقة و ا
تمعات الغربية خاصة يف املناطق الريفية ختضع كاهلند و الصني و العربية بل و حىت  بعض ا

  .لتفسريات املرض إىل الثقافة السائدة

 ترتبط ثقافية حقيقة كذلك لكنه  نفسية أو بيولوجية حمضة  حقيقة جمرد ليس وعليه فاملرض      
 نظريات دراسةبية األنثروبولوج علماء أهتم وعليه بداخله، يتشكل الذي واالجتماعي الثقايف بالسياق

 التشخيص طرق وبني الشعبية املعتقدات بني عالقة هناك أن فأتضح متعددة ثقافات يف املرض
م ضوء ىف البديل العالج فرص توفري على املعاجلني بقدرة ذلك وارتباط والعالج، م خربا  ومهارا
و الظروف اليت من  ، و هلذا جند أن السياق الثقايف يلعب دورا هاما يف حتديد احلاالت 4السابقة

 .خالهلا يتعرف األفراد على أنواع األمراض و بالتايل حتديد طرق العالج املناسبة هلا 
IV. 5المفهوم االجتماعي :  

ا أو ــ، فاالحنراف قد يكون فيزيقيا أو نفسي"  احنراف عن األداء الوظيفي السليم السوي "        
ريض من ناحية ــحيث يتسبب إزعاج للشخص امل اجتماعيا ، و قد يكون له نتائج غري مرغوب فيها

تمع ككل من جهة أخرى كما أن فهم املرض لن . و قد خيلق مشكالت اجتماعية لألفراد و ا
يكتمل إال بعد إدراجه يف السياق االجتماعي ، و الذي يعد حبق اإلطار األمشل الذي يفسر من 

 . خالله املرض فيضفي عليها الصبغة االجتماعية 

                                                             
  (Erwin ACKERKNECHT / 1906-1988)   طبيب و مؤرخ أمريكي  1
  (FOSTER/1913-2006) أمريكي أنرتبولوجي   2
  .76ص  املرجع : مصطفى عوض إبراهيم   3
  .بتصرف  243 ص ، 1985 اجلامعية، املعرفة (دار اإلسكندرية، ،" االجتماعية األنثربولجيا في والحديثة التقليدية االتجاهات" :حنا صبحى نبيل  4
   .46،  ص 2011،  املرجع السابقمصطفى عوض إبراهيم و هندومة حممد أنور    5
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ن و ــفمفاهيم املرض ختتلف من جمتمع آلخر ، و حتديد أسباب املرض خيتلف باختالف الزم     
تمعات العربية قد تفسر بعض األمراض تفسريات ميتافيزيقية ، بربطها بعامل  املكان و الثقافة ، فا

اآلهلة كما اجلن و العفاريت و األشباح ، أو تنسبها إىل عقاب اإلله كما هو احلال عند املسلمني أو 
تمعات اليت تعتمد على الطب احلديث و  هو عند الوثنيني ، و امليكروبات و الفريوسات عند ا

  .املفاهيم العلمية البيولوجية و املخربية

وعلماء االجتماع يرون أن مفاهيم املرض حتكمها جمموعة من القيم االجتماعية املنبثقة عن خربة  
خمتلفة باعتبارات املتغريات كاألصول االجتماعية والطبقية والسن  الناس نتيجة لعضويتهم يف مجاعات

  .والنوع والظروف األسرية 

 
V. نظرة الطب الحديث لإلنسان  

ون و ــباتت نظرة الطب احلديث لإلنسان على أنه جمرد جسد يتعامل األطباء و البيولوجي
تماعية و الثقافية ، و بعيدا عن أصحاب املخابر و التجارب العلمية بعيدا كل البعد عن املعاجلة االج

ا  من حيث انتقاله من بنية اجتماعية  ألخرى ،  قيمه اليت متيزه عن غريه و عن املتغريات اليت مير 
فاإلنسان يوجد داخل البوثقة الفردية و اجلماعية  ، فال يعمل اجلسد بعيدا عن مميزاته ، إال أن الطب 

قطع املتضررة بقطع جديدة ليعيده إىل حالة العمل ثانية ، إن يتعامل معه و كأنه آلة يستبدل منها ال
مفاهيم اجلسد ختضع ملفاهيم الشخص ذاته ، فال ميكن اللجوء ملعاجلة اجلسد دون إعطاء اعتبار ملا 

و الطب الذي يبعد اإلنسان عند أدىن :" يف كتابه قائال  1حييط به هذا ما أكده داقيد لو بروتون
رض نفسه ألن جيده ثانية عند أعلى مستوى يف شكل تساؤل حول األساس مستوى من مسريته ، يع

 .الذي يقوم عليه 

                                                             
  .أستاذ يف جامعة سرتاسبورغ حاصل على دكتوراه دولة يف علم االجتماع و دبلوم يف علم النفس (  Le Breton David   ) داقيد لو بروتون   1
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و قد لعب القانون دورا هاما يف تثبيت الطب احلديث و إلغاء غريه ، فالصراع بني نوعي    
املمارسة العالجية الطبية و التقليدية قائم منذ ظهور األول ، حبجة أن املمارسات احلديثة تلغي 

ة ملا أثبتته اإلحصاءات على مستوى املخابر و اجلامعات و املستشفيات و املعدات الطبية القدمي
إن "احلديثة ، مما جعله يرى نفسه األجدر و األقوى يف امتالك حقوق اجلسد بل و الناطق الرمسي له ،

ري من مما أدخله يف صراع دائم مع املنافس و يف كث 1"الطب غالبا ، يعاجل املرض و ليس املريض
" األحيان بل و دون اللجوء إىل اهليئات املختصة يف فض النزاعات و املتمثلة يف القنوات القانونية 

جيب التذكري بأن الطب مل "، فقد استعملوا وسائل اإلعالم  للتعبري عن آرائهم ، و هنا " احملاكم
ة و ـــا العالجييفرض نفسه بدون اصطدام ، و خاصة مع الطبقات الشعبية اليت حارب تقاليده

معاجليها ، و بالنسبة هلؤالء األخريين يف ميدان املرض أقل مما أمام احملاكم غالبا، و ذلك منذ أن نظم 
،  يف حني أن املريض قد 2"املهنة و ضمن للمؤسسة الطبية احتكار احلق يف املعاجلة  1892قانون 

فإن الطب "باجلوانب النفسية و عليه ال يكتفي بتقدمي الدواء للتخفيف من آالمه خاصة إذا ارتبطت
يتعامل معها األطباء و " آلة بشرية" فهو يرى أن اجلسد  3"هو طب اجلسد ، و ليس طب اإلنسان

ل ، و اجلسد كونه ـمن مث ميكنهم استبدال ما ميكن استبداله إن توفرت القطع املناسبة جمانا أو مبقاب
اب و الكهول مث ـن املؤكد املرور مبرحلة الصىب و الشبيتعرض ملراحل خمتلفة يف سريورة احلياة فإنه م

الشيخوخة ، فالطب يسعى جاهدا لتخليصه من مرحلة تدهوره و حتاشيه اخلسارة ما أمكن انطالقا 
حنو دائرة األمل ، فمراكز التجميل املختلفة دالة على ذلك فهي تسعى ألعادة اجلسد إىل حالته أو 

شكله للوصول به إىل التشبه بنجوم السينما ، لكن أين تقاليد و إصالحه قد املستطاع ، أو تغيري 
أعراف و ثقافة املشبه به هنا ؟ هل يتم نقلها مبجرد تغري اآللة و القطع املناسبة؟ فاإلنسان كائن 

  .متكامل يف جوانبه املختلفة اجلسمية و النفسية و العقلية و الروحية 

                                                             
للدراسات و النشر و التوزيع ،  املؤسسة اجلامعية/ هـ ، جمد 1417/ م 1997ترمجة حممد عرب صاصيال ،الطبعة الثانية " أنتربولوجيا الجسد و الحداثة" داقيد لو بروتون  1

  .182بريوت،  ص 
  .175،  ص املرجع نفسه  ،  داقيد لو بروتون  2
  .6،  ص املرجع نفسه  ،" داقيد لو بروتون  3



 

 61 

و رموزه ، و أن املريض ليس جمرد جسد ينبغي  ينسى أن اإلنسان كائن له عالقاته"إن الطب
إن اجلسد " بل إن اإلنسان كامل يف جوانبه البيولوجية و النفسية و الروحية و العقلية  1"إصالحه 

بناء اجتماعي و ثقايف مل يعط مطلقا حقيقته النهائية، إنه يشبك جتلياته و مكوناته بالرمز االجتماعي 
فهم بالنسبة ُ وج أبدا بالواقع ، لكن الواقع بدونه سيكون غري موجود ، و ال ميكن أن ي " لتصوير مدمٌ

2.  

VI. المرض في المجتمع الجزائري  تصورات: 

  :للمرض عدة معاين جمتمع اجلزائري يف منها 

تمع املسلم إىل التفسري الديين  : المرض و المعنى الديني المقدس . أ حيث يلجأ الفرد يف ا
ا  " :مات لديه ، معتمدين قول النيب صلى اهللا عليه و سلم و اإلرادة اإلهلية فهي من املسل مَ

َزَل َلهُ ِشَفاءً  إذ يعترب املرض من اهللا تعاىل وبالتايل يبتلى الفرد به  ،   " 3َأنـَْزَل اللَّهُ َداءً إِالَّ َأنـْ
ومع  هذا ال يعين يأمره باألخذ باألسباب معتمد يف تفسريه على نصوص دينية منها القرآن 

َِني : " اهللا تعالى قول ك ن ْؤمِ ْلمُ ِ ة ل رَْمحَ ا ُهوَ ِشَفاء وَ آن مَ ْن اْلُقرْ زِّل مِ نـَ نُـ كقوَل و احلديث  4"وَ
َسلَّمَ  هِ وَ يْ ً إِال  :"  رَُسوُل اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َعَل ِزْل َداء نْ ُ َجلَّ َلْم يـ إِنَّ اللَّهَ َعزَّ وَ اَد اللَّهِ َف َ ْوا ِعب تََداوَ

هُ ِشفَ  عَ مِ َأنـَْزَل مَ اْلَهرَ " " الشفاء بيد اهللا: " العامة  و عليه ترتدد عبارات،  5 "اءً إِال الموَت وَ
  ".الطبيب يداوي و الكمال على ريب

تمعات اليت تعتمد يف يسود :6المرض كعقوبة . ب تمعات خاصة يف ا اعتقاد  كثري من ا
ميثل قيمة عالية ، و Ojibwa  7، فمثال جمتمع منها اجلزائرالفضيلة  و الطهارة رمزا هلا 

                                                             
  .183،  ص املرجع نفسه  ،داقيد لو بروتون   1
  .183،  ص املرجع نفسه  ،  داقيد لو بروتون  2
 .رواه البخاري عن أيب هريرة  3
  .82إلسراء سورة ا 4
  .عن ابن مسعودأخرجه أمحد يف مسنده   5
  . ، بتصرف 26، ص 2007الدار اجلامعية للنشر ، بدون طبعة ، مصر ،  "دراسة نظرية و بحوث ميدانية -األنتربولوجيا الطبية " علي مكاوي ،  6
7  Ojibwa   هي إحدى القبائل اهلندية الكبرية يف أمريكا الشمالية.  
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تمع اجلزائر ليس ببعيد  خمالفته يكون صاحبه مهددا باملرض حسب تصورهم ، و عليه فإن ا
تمعات اليت تفسر بأن بعض األفراد ميرضون بسبب ما اقرتفوه من خمالفات  عن غريه من ا

ي قوم قط لم تظهر الفاحشة ف" :قول النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديث دينية فقد ورد يف 
حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم الطاعون، واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم 

  .1" الذين مضوا
تمعات العربية ترجع بعض األمراض إىل السبب :  المرض و المعنى السحري. ت ففي ا

نََّما : " يبني عدم فالح الساحر يف صنيعه قرآينالسحري ، فعلى الرغم من أن النص ال إِ
ُث َأتَى َصنـَ  اِحرُ َحيْ ُح السَّ ِ ْفل ُ َال يـ ُد َساِحٍر وَ وا َكيْ إال أن بعض األفراد يرجعون املرض إىل  2"عُ

: أسباب سحرية و عليه يتصورون له نوعا معينا من العالج منه الرقية معتمدين قول اهللا تعاىل 
يَن "  نِ ْلُمْؤمِ ِ رَْحَمة ل ا ُهوَ ِشَفاء وَ آن مَ ْن اْلُقرْ زِّل مِ نـَ نـُ عند بعض الحجامة  و تستعمل،  3"وَ

  ).19مر(و ) 18مر(و ) 10مر(الرقاة  احلجامني إلبطال مفعول السحر كما يفعله كل من 
و ليس املرض دوما يأيت كعقاب بل يرى البعض أن املرض  :المرض و معنى كفارة الذنوب. ث

  .وسيلة من وسائل حمو الذنوب و املعاصي املقرتفة 
  

تمع اجل من خالل جمتمعي مستغامن و غليزان هي جمموعة من  زائري ممثالفالتمثالت يف ا
التصورات للصحة و املرض و طرق العالج من خالل عرض آراء و أفكار مدركة و حاضرة يف 
ذهن الفرد ، بأنه مثة عالج تقليدي ميكن أن يزاول من طرف املعاجل التقليدي و املعاجل الطيب ، و 

شكيل مفهوم معني عن حالة اجلسد  و الصحة و املرض من بالتايل هو قادر على تفسري  و ت
  .خالل ممارسة العالج باحلجامة 

  

                                                             
  .1333ص   1، اجلزء  1954،مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، سنة الطبع  4019يف كتاب الفنت، باب العقوبات رقم احلديث "   ن ابن ماجةسن"ابن ماجه،  1
  .69سورة طه   2
  .82سورة اإلسراء  3
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VII. وظيفة الثقافة في تحديد مفاهيم المرض:  
  أثر الثقافة في بناء الشخصية .1

للثقافة أثر كبري يف إكساب الفرد مجلة من املعايري و القيم يف بناء شخصيته و اليت جتعله حيمل 
اة كلها ، و من مجلتها ما يتعلق بتحديد مفاهيم  الصحة و املرض وتصور تصورات عن مناحي احلي

  . طرق الوقاية و العالج املناسبني

 :الثقافة و أثرها في تحديد االتجاهات نحو العالج .2

تمع فمن وظائفها عند علماء االجتماع ا تزود الفرد مبعاين 1للثقافة دور كبري يف حياة الفرد و ا أ
اث حبيث متكنه دائما من أن يستمد منها مفهوماته األساسية ، فيستطيع من خالهلا األشياء و األحد

أن حيدد ما هو طبيعي و غري طبيعي و ما هو منطقي و غري منطقي أو ما هو خلقي و غري خلقي ، 
ا حتدد له أمناط السلوك  ليتزود يف النهاية بالقيم و األهداف ، فإذا حددت للفرد خمتلف املواقف فإ

واجب اتباعها يف كل موقف ، و لعل من أهم ذلك تبنيه لطرق من العالج يراها شافية له من ال
  . أمراض معينة متخذا لنفسه معاجلا مناسبا سواء متثل يف املعاجل التقليدي أو الطيب 

 :2الثقافة و أثرها في تزويد الفرد و المجتمع بأنماط السلوك .3

وعة من أمناط السلوك تنظم له حياته ، و عليه فقط أن إن الفرد منذ حلظة ميالده جيد جمم     
يتعلمها و يتبعها و لوال ذلك لعاش حياة احليوان ، فاإلنسان سجني ثقافته ، فهي حتدد له أمناط 

و قد يعتقد الفرد أنه قادر . سلوكه و أهدافه، و هي اليت تقيم تصرفاته و جتاربه عليها ثوابا و عقابا
ع أن يتحكم يف مصريه، و لكن اختياره هذا يقع دائما داخل جمموعة من على االختيار حيث يستطي

ا ثقافته   .االحتماالت أو اإلمكانات اليت تسمح 

                                                             
  .62- 61ص ، 1999ملعرفة اجلامعية االسكندرية مصر ، ،دار ا" دراسة يف علم االجتماع الثقايف: " المجتمع و الثقافة و الشخصية"السيد عبد العاطي السيد ،   1
  .64- 63ص ، املرجع نفسه السيد عبد العاطي السيد ،  2
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تمع وشخصية الفرد الذي يعيش يف إطاره، كما أن الفرد يولد  فهناك عالقة بني ثقافة ا
هي اإلطار األساس  داخل جمتمع ما فهو يولد أيضا داخل ثقافة خاصة تشكل شخصيته، فالثقافة

والوسط الذي تنمو فيه الشخصية، وهي اليت تؤثر يف أفكاره واجتاهاته وقيمه ومعلوماته ومهاراته 
فالشخصية ختضع لنمط الثقافة اليت يعيش فيها .وخرباته ودوافعه وطرق تعبريه عن انفعاالته ورغباته

  .رآة تعكس بصدق صورة الثقافة اليت نشأت فيهافهي مالشخص،  

عليه فإن للثقافة تأثري كبري يف حتديد مفاهيم الصحة و املرض و طرق العالج املختلفة و 
فاهليئات و املنظمات العاملية  اهتمت كثريا بدراسة كل ما له عالقة بنشاطات اإلنسان سعيا منها يف 

اهتمت  "تقدمي اخلدمات املختلفة و حتسني وضعية و ظروف األفراد ، فاليونيسيف على سبيل املثال 
 الصحية الربامج فعالية لتحسني كمدخلRAP 1ومتويل استخدام برامج خمتلفة منها برنامج  بتدعيم

و مت االنتهاء من مجيع البيانات يف  1988يف أكتوبر  العمل  بدأ حيث مصر ىف تطبيقه مت وقد
ت و داـــو قدمت خريطة ثقافية تضم بعض املعتق.األسبوع الثالث من ديسمرب من نفس العام 

تمعات احمللية ، و بعض مقدمي الرعاية الصحية ، و ذلك للمساعدة يف  السلوكيات اخلاصة ببعض ا
  .2"حتسني جدوى تلك الربامج 

 ويفسر اإلثنية ،يشعر أو الثقافية للجماعة وانتمائه االجتماعية تنشئته إىل بالنظر فاملريض
 إىل بالنظر خاصة وعالمات مصطلحات فهو يستعمل خمتلفة، بطريقة النفسية أو اجلسمية أالمه
مهم  جد باملريض الطبيب عالقة إطار يف الثقايف إليها ، و عليه فإن البعد ينتمي اليت اجلماعة ثقافة

 أجل من املتبادل والفهم اجليد فمن ضروريات التعامل بينهما التواصل للطبيب، بالنسبة خاصة
مناذج عالجية للمحافظة ) الطبيب و غريه( املعاجل فرضت ثقافة املريض علىاجليد ،و من هنا  التكفل

على هوية املريض و انتمائه و الذي جيد فيه تلك الراحة و التوازن النفسي و اجلسدي، فاملعاجل الطيب 

                                                             
يف جماالت التغدية و الرعاية الصحية األولية حيث تستخدم فيه بعض أدوات  وضع للتطبيق" Rapid Assessment Procedures"" طرق التقييم السريع"برنامج    1

تمعات ، و قد استعمل يف العديد من الدول مع مراعات  التعد األنرتبولوجية ا يف العديد من ا   .يالت املناسبةيف تقييم برامج الرعاية الصحية من أجل حتسني فعاليا
   .186، ص 2007قاهرة ال -علم األنرتبولوجيا و فروعه  –الفصل الثاين "  مقدمة في دراسة األنتربولوجيا" حممد اجلوهري و علياء شكري  و آخرون  2
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  الحجامة                                              

  الثقافة                      المریض                   الطب

                    

يعتمد على هذا العنصر لتأكيد هذا االفرتاض فهو حيافظ على ثقافة املريض من خالل عنصر 
  .جية للحجامةاحلجامة اليت ترمز إىل الوظيفة العال

  
  
  

  

  

  

  

 

  
  

  

 :الخالصة 

 يف ، فهي تساهم وعادات تقاليد من حتمله وما بثقافته مرتبط احلايل اجلزائري تمع فا
األمراض ،  من والعالج الوقاية بالتايل حتديد معرفة طرق الفرد لدى الصحة واملرض متثالت صناعة

  . صر ثقافية من دين و معتقدات وفق ما حيمله األفراد و اجلماعات من عنا

  
 

  الجسد                 الثقافة    المریض           الحجامة              

              

 الحجامة                  الجسد                 الطب                   
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 الفصل الثالث

 الحجامة العالج التقليدي و نموذج
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  الحجامة  العالج التقليدي و نموذج

  :تمهيد

عندما نتحدث عن احلجامة حييلنا ذلك إىل أن املرض يكمن يف داخل اجلسد حيث جيب إخراج 
خاصة عن الغذاء بالدرجة األوىل ، و هي  ما يساهم يف صحة و سالمة اجلسد من شوائب ناجتة

و العالج يتم . عملية جراحية بسيطة غري معقدة تكون على اجللد بواسطة مشاريط و كؤوس صغرية 
  .باستعمال اجلسد يف العالج و التقيد باألحاديث النبوية و االعتقاد فيها 

تينية يلتزم فيها بالزمان  و إن كثرة االضطرابات النفسية و األمراض اجلسدية جعل منها جتربة رو 
ا أصبحت النموذج األكثر تفضيال لدى  الكيفية و كذا االستعداد النفسي للمريض إىل درجة أ
شرحية من الناس بغرض الوقاية و العالج ، كما مت اعتمادها من طرف العديد من املعاجلني الطبيني   

  . كمهنة بعيدة عن ختصصههم الطيب

I. تعريف الحجامة:  

  :تعاريف كثرية يف القواميس العربية منها  للحجامة

  .منعه و كفه: فالنا عن حاجته :  1حجم حجما

  .معناه وضع احلجام على فمه، فالبعري حمجوم: و حجم البعري .مصه: وحجم الصيب الثدي 

  مجع حماجم. مشرط احلجام و قارورته : و احملجم و احملجمة

 2 و ورد في قاموس لسان العرب

أن " : ويف احلديث. كف أو نكص هيبة : أحجم عن األمر . ضد اإلقدام :  اإلحجام: حجم 
من يأخذ هذا السيف حبقه ؟ : رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم ، أخذ سيفا يوم أحد فقال 

                                                             
  .158ص . 2007، دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة الثاتية "عربي –عربي " القاموس ،  حممد هادي اللحام و حممد  سعيد   1
لد السادس "لسان العرب"ابن منظور ،   2   79-78، ص  2006، دار نوبيلس للنشر و التوزيع بريوت ، الطبعة األوىل ) 1-حرف احلاء(، ا
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يبوا أخذه"فأحجم القوم  : واحلجام . كثري النكوص : ورجل حمجام . و املعىن نكصوا وتأخروا و
يقال . كف إنسانا عن أمر يريده : أو خطمه إذا هاج لئال يعض ، واحلجم  شيء جيعل يف فم البعري

: وغريه ، وقال مبتكر األعرايب األصمعي أحجم الرجل عن قرنه ، وأحجم إذا جنب وكف ؛ قاله : 
 .أول إرضاعة ترضعه : وإحجام املرأة املولود  حجمته عن حاجته منعته عنها ،

وما حجم الصيب ثدي أمه أي . حجم الصيب ثدي أمه إذا مصه : املص يقال : واحلجم            
يقال للحاجم حجام  :قال األزهري . املصاص : واحلجام . وثدي حمجوم أي ممصوص . ما مصه 

واحملجم . وحاجم حجوم وحمجم رفيق المتصاصه فم احملجمة ، وقد حجم حيجم وحيجم حجما 
 .احملجمة قارورته  :قال األزهري . ما حيجم به : واحملجمة 

: احملجم ، بالكسر ، اآللة اليت جيمع فيها دم احلجامة عند املص ، قال  :قال ابن األثري 
امة وحرفته وفعله احلج ("لعقة عسل أو شرطة حمجم " : واحملجم أيضا مشرط احلجام ؛ ومنه احلديث

واحملجمة من العنق  . طلب احلجامة ، وهو حمجوم: واحتجم . فعل احلاجم وهو احلجام : واحلجم . 
أفرغ من حجام ساباط ؛ ألنه كان متر به اجليوش : وأصل احلجم املص ، وقوهلم . موضع احملجمة : 

صحة ، و و احلجامة إحدى حوافظ ال .فيحجمهم نسيئة من الكساد حىت يرجعوا فضربوا به املثل 
  .تتم بكأس زجاجي خاص، فيمتص بعض الدم ، و خيرج بشرطة يسرية 

  : من الناحية االصطالحية

 ".الدم من األوعية الشعريية املنتشرة يف نواحي اجللد1هي استخراج "

  
  
  
  
  

                                                             
  .87ص  2007دار املعرفة، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل "  موسوعة الطب النبوي"عبد اهللا سنده ،   1
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   1:مفهوم الحجامة طبيا
ت شفط جزء من طبقة اجللد و أنسجته يف مواقع حمددة يؤدي إىل جتميع الدم بالشعريا"

الدموية يف هذه املنطقة ، مث إعادة شفط الشفط على املوقع نفسه بعد تشريط سطع اجللد لسحب 
  "الدم من مواضع التشريط مبا حيتويه من مسببات املرض و مسببات األمل

 :عملية الحجامة
و هي عملية سحب الدم من سطح اجللد باستخدام كؤوس اهلواء بدون إحداث أو بعد إحداث 

  .مبشرط معقم على سطح اجللد يف مواضع معينة لكل مرضخدوش سطحية 
  

ا عملية جراحية بسيطة غري معقدة يتم من خالهلا  فاحلجامة من خالل التعاريف املذكورة يتنب أ
استخراج الدم من مناطق معلومة من أكرب عضو من حيث املساحة أال و هو اجللد ، بغرض الوقاية 

  .أو العالج 
II. تاريخ الحجامة:  

و هو حياول أن يتخلص من آالم جسده بشىت الوسائل املوجودة يف  منذ القدميسان اإلنف
الطبيعة فكان باحثا و منقبا و مكتشفا و مطورا للوسائل ليساعد بين جلده يف التخلص من املرض 

و كانت احلجامة إحدى أقدم الفنون و الطرق القدمية املستعملة اليت عرفها "بغية العيش يف أمان ، 
ان ، عرفها الصينيون و البابليون و الفراعنة الذين دلت آثارهم و صورهم املنحوتة على اإلنس

  .2"استخدامهم احلجامة يف عالج بعض األمراض 

 3: الفراعنةالمصريين الحجامة عند  .1

العالجات املختلفة و خاصة العالجات باألعشاب  تاستعمل احلضارات اليتاملصريون من ف
ة يف ــم للعالج بواسطة احلجامة و يظهر ذلك من خالل النقوش اجلداري، و إن مما ورد استعماهل

الذي كان ميثل أكرب مستشفى يف ذلك العصر، و كذا يف الرسومات , )كوم أمبو(املعابد منها معبد 
                                                             

هرة ، مطبعة ألفا للنشر و التوزيع القا 2012الطبعة الثانية " العالج بالحجامة و اإلبر الصينية من منظور العلم الحديث -الموسوعة العلمية في الحجامة " مجال حممد الزكي  1
  .4مصر ،  ص

  .8،  ص املرجع السابق" مجال حممد الزكي   2
  )بتصرف(9/ 8،  ص  نفسهمجال حممد الزكي ،املرجع  3



 

 70 

،باإلضافة إىل  وجود كؤوس معدنية وأخرى مصنوعة ) توت عنخ آمون(املوجودة داخل مقربة امللك 
إضافة إىل قرون احليوانات يف سراديب الفراعنة، و تعترب أوراق الربدي اليت سجل  ,من أشجار البامبو

م منها العالج باحلجامة حيث كانوا خيرجون األخالط الغربة من اجلسم   فيها قدامى املصريني عالجا

  :.الصينيين  عندالحجامة  .2
لفة ، فذكر العالج إذا كان هذا شأن املصريني فإن الصنيني عرفوا أقدم أنواع الطب املخت

، ورد يف كتاب  ) ق م 4000(بكؤوس اهلواء يف تارخيهم قبل حوايل أربعة آالف سنة قبل امليالد  
"Bo Shu " هان "يف مقربة أسرة  1973مت اكتشافه سنة  و هو كتاب قدمي مكتوب على احلرير

Han" امللكية. 
 : الحجامة عند العرب قبل  و بعد اإلسالم .3

اورة، بل واستعملوا يف احلجامة طريقة  اة قبل اإلسالم، تأثر عرف العرب احلجام تمعات ا با
، "Blood-Sucking Leech حجامة دودة العلق"لعلهم مل يسبقوا إليها، كانت تعرف بـ 

وهى دويدة محراء تكون باملاء، تعلَّق بالبدن لتمص الدم احملتقن يف أماكن الورم كاحللق، فكانوا 
وحيبسونه يوما أو يومني بال طعام، ويستخرجون مجيع ما بأجسامها لتشتد  جيمعون ذلك الدود،

ا على مواضع الورم، لتمصه مصا قويا    .وجتوع، مث يعلِّقو

مث ملا جاء اإلسالم اهتم الرسول بالعالجات املختلفة  انطالقا من نصوص كثرية منها  قول اهللا 
ِديُكْم إَِلى :" تعاىل  ْ أَي ْلُقوْا بِ الَ تـُ ا و طلب أصحابه  منها احلجامة 1" التـَّْهُلَكةِ وَ ا حيث عاجل 

باستعماهلا ، إال أنه شدد على ضرورة استعمال العالج من طرف خبري مبجال العالجات فقد قال 
من تطبب  و لم يعلم منه طب قبل ذلك فهو : " النيب يف احلديث الذي يرويه أبو داود و النسائي

في شرطة محجم أو شربة عسل : الشفاء في ثالثة :" ث آخر قائال ، كما بني يف حدي 2" ضامن

                                                             
  .195البقرة   1
كتب العربية القاهرة ، بدون ، دار إحياء ال"  سنن ابن ماجة" ، ابن ماجة 707، ص  2005، مطبعة دار ابن حزم بريوت لبنان ، الطبعة الثانية ، " زاد المعاد"ابن قيم اجلوزية  2

  .1148، ص3466، رقم احلديث  16، باب من تطبب و مل يلم منه طب رقم  31، كتاب الطب رقم  2سنة الطبع ،ج 



 

 71 

، و علق عليه ابن حجر العسقالين يف شرح احلديث قائال  1" أو كية بنار ، و أنهى أمتي عن الكي
وقد 2" و مل يرد النيب صلى اله عليه و سلم احلصر يف الثالثة ، فإن الشفاء قد يكون يف غريها : " 

وابن سينا يف  " احلاوي يف الطب "أطباء العرب مثل أبو بكر الرازي يف كتابه تكلم عنها كثري من 
 -م 936هـ   440و أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ولد عام " القانون يف الطب"كتابه 

م يف كتابه التصريف ملن عجز عن التأليف و قد أوردها يف فصل اجلراحة، و ابن القف 1013
اجلراحة ، و تكلم عنها ابن أيب زيد القريواين يف كتابه و أورد هلا بابا يف  هـ يف كتابه 685 -هـ 630

 "فوائد تتعلق باحلجامة"حكم التعاجل أمساه  

    
III.   أنواع الحجامة:  

 :تنقسم احلجامة باعتبارات خمتلفة فباعتبار خروج الدم و عدمه تنقسم إىل قسمني
ليت ال يتم فيها استخراج الدم من و هي ا:)الرطبة ،أو بدون تشريط (احلجامة اجلافة  .1

  .املوضع احملجوم
  .و تكون بإخراج الدم بتشريط املوضع احملتقن 3): أو املبزغة (احلجامة الدامية  .2

  :و تنقسم باعتبار العالج و الوقاية إىل 

  .احلجامة العالجية  .1
 .احلجامة الوقائي  .2

  :و تنقسم باعتبار الوسائل إىل 

  4:احلجامة بديدان العلق .1

                                                             
  .1440م، ص 2007 -هـ 1425، سنة الطبع  2، دار املعرفة بريوت لبنان ، الطبعة " صحيح البخاري"  حممد بن إمساعيل البخاري   1
لد  2000مكتبة دار الفيحاء دمشق ، الطبعة الثالثة ، " فتح الباري في شرح صحيح البخاري:"قالين ابن حجر العس  2   . 171، ص  73اجلزء  10، ا
  .26إبرهيم بن عبد اهللا احلازمي ، املرجع السابق ص   3
  .44،  ص  ، املرجع السابقمجال حممد الزكي  4
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باإلضافة إىل ما سبق ذكره من أنواع احلجامة، استعملت طريقة أخرى يف استخراج الدم من        
فصال  1اجللد عن طريق ديدان صغرية سوداء اللون يطلق عليها ديدان العلق ، و قد أورد هلا ابن سينا 

و اهلدف كامال يف بيان فنون العالج حبسب األمراض الكلية ، مبينا نوع العلق و طرق اختيارها 
ا   .املرجو منها و كيفية استعماهلا و التحذير من بعض استعماال

و هي اليت تستعمل يف عمليات جتميل الوجه مقدمة أسلوب : احلجامة التجميلية .2
 .اسرتخاء و جتميل يف نفس الوقت

IV. أدوات الحجامة 

اتوفري بعد اإلقبال املتزايد على هذه الوسيلة العالجية اهتم القائمون ب ا املختلفة منها أدوا   :وآال

وهی كأس زجاجية خمتلفة األشكال و األحجام ، واسعة البطن ضيقة الفم : كأس المحجمة .1
 . نوعا ما،  وحجمها حنو التفاحة الصغرية تعرف باحملجمة و قد تشبه حبة اإلجاص

و هي من أدوات احلجامة القدمية من خصائصه أنه جموف حيث يستخدم  :2قرن الحيوان .2
 . رافه لسحب الدم  بوضع منفذ ، واألخر يستخدمه احلجام لالمتصاصأحد أط

 . و هي أكواب مصنوعة من الفخار أو اخلزف: كؤوس الحجامة القديمة .3
) منها كؤوس شرب الشاي( و هي املستعملة يف الشرب العادي لإلنسان: الكؤوس العادية .4

 .،أو املستعملة يف حفظ املرىب
ة مع وجود صمام يتم غلقه، حديثة الصنع ، ذات ا مضخات يدوي: كؤوس بالستيك .5

تأيت بأحجام . صناعة صينية متنوعة ومتوفرة يف معظم حمالت بيع األجهزة واألدوات الطبية
 .خمتلفة حسب سن احملتجم ، معقمة تستعمل ملرة واحدة لكل شخص

مة و هو نوع من القصب الصلب ،من عيوبه، أنه ال يصلح لتكرار احلجا:  البامبو قصب  .6
 ).يستعمل يف املناطق األسيوية خاصة( لكونه غري قابل للتنظيف و التعقيم

 :و هي أنواع من أمهها: المشارط .7
  املشارط الطبية املعقمة املباعة يف الصيدليات . 

                                                             
  .302اجلزء األول ص  22، الفصل 1999، منشورات دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل " ي الطبالقانون ف"أبو علي احلسني بن علي بن سينا   1
  .40،  ص ، املرجع السابقمجال حممد الزكي   2
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 لسهولة استعماهلا مقارنة مع املشرط الطيب: شفرات احلالقة املعقمة. 
 : و هي كثرية منها:  أدوات التعقيم .8

 يم الطبيةمواد التعق. 
 الكحول الطيب. 
  املطهر الطيب. 
 القطن الطيب ، أو مضمدات طبية معقمة. 

 .و هي قفزات طبية معقمة تستعمل لألغراض الطبية : القفازات  .9
 : منها : مواد طبيعية  .10

 زيت الزيتون امللني للجروح ، أو موقف خلروج الدم إن كانت الفتحة كبرية. 
  عسل النحل. 

 : أدوات نارية .11
  الثقاب أعواد. 
 مولعة النار. 

تسمح هذه الوسائل النارية بتفريغ اهلواء املوجود بداخل الكؤوس، لتسمح بذلك من شد : مالحظة
  .منطقة اجللد احملددة و املستعملة لالحتقان و من مث لتشرط املنطقة ساحمة للدم باخلروج 

V. على الجسم   1مناطق الحجامة:  
الظاهري جلسم اإلنسان و ذلك على مستوى اجللد متارس احلجامة يف الغالب على املستوى 

و هو الطبقة اخلارجية منه لكن هلا عالقة بالسائل اخلارج من جسم اإلنسان و املتمثل يف خروج 
يرافق  "أنه  David Le Bretonلوبروتون دافيد الدم ، و للجلد دور هام للجسد كما يرى 

خل بشكل حي، إنه مسامي ألنه منفتح على اجللد اجلسد، ويقيم حدود الذات بني اخلارج والدا
م، . العامل، وذاكرة حية ألنه يلف وجيسد الشخص من خالل متييزه عن اآلخرين، ويربطه 

                                                             
  .47،  ص  ، املرجع السابقمجال حممد الزكي  1
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، و تعتمد احلجامة على وضع خريطة جلسم اإلنسان تعتمد على  1"حسب العالمات املستعملة
 .مناطق معينة على جلد اإلنسان

طرق يف اختيار املوضع إلجراء احلجامة ، أوالمها املواضع يعتمد احلجامون على نوعني من ال
 ":وسلم عليه اهللا رسول قال :قال أنس اليت احتجم فيها الرسول  مستندين على أقواله  منها ما رواه 

تهد فيها و القائمة على التجربة و اخلربة،  2 "احلجامة به تداويتم ما أمثل  .و ثانيهما املواضع ا
   :يت احتجم عليها النيب فهي أما املناطق ال

الكاهل منطقة توجد أسفل القفا  بني  و:3احلجامة على الكاهل أو أعلى الظهر .1
فهو منطقة العظمة البارزة أسفل لوحيت الكتفني و اليت حتادي الفقرة العنقية السابعة 

أعلى منتصف الظهر بني الكتفني، و يطلق عليها يف علم التشريح اختصارا (القفا 
)C7.(ا منطقة ركود للدم   .و السبب يف اختيار هذه املنطقة أ

، يروي أبو داود عن )الرقبة(و مها عرقان يف جانيب العنق :  األخدعني على احلجامة .2
صلى اهللا عليه و سلم حيتجم يف األخدعني   أنس بن مالك قال ﴿كان رسول اهللا

  .4﴾…والكاهل 
صلى   ﴿احتجم النيب: - همارضي اهللا عن-عن ابن عباس : احلجامة وسط الرأس  .3

،  6﴾ 5حلى َمجَلٍ : اهللا عليه و سلم يف رأسه وهو حمرم، من وجع كان به، مباء يقال له
صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو   ﴿أنَّ رسول اهللا: - رضي اهللا عنه-ويف رواية عنه 

  .حمرم يف رأسه، من شقيقة كانت به﴾  
  .احلجامة حتت الذقن   .4
 . احلجامة أسفل الظهر  .5
  

                                                             
  .30/05/2014،  احملمدي ، من موقع تازسييت اإللكرونية أبالل و الكاتب إدريس ترمجة  عياد" سوسيولوجيا الجسد"يد لو بروتون فدا  1

http://www.tazacity.info/news7549.html  .  
  .1443، املرجع السابق ، صحممد بن إمساعيل البخاري  2
  .105، ص 2003دار الغد اجلديد املنصورة مصر ، الطبعة األوىل ، " العالج بالحجامة و كاسات الهواء" حممد أمحد عيسى ،   3
، رقم احلديث  21، كتاب الطب ، ، باب موضع احلجامة رقم  2، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، بدون سنة الطبع ،ج "  سنن ابن ماجة" ابن ماجة  4

  .1152، ص 3486
  موضع بطريق مكة:حلي مجل  5
  .1444،ص ، املرجع السابقخاري حممد بن إمساعيل الب 6

http://www.tazacity.info/news7549.html
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 .احلجامة على الفخذين  و الساق و الركبة .6
و الورك بفتح الواو وكسر الراء، ما فوق الفخذ،فهو وجع يصيب اللحم وال : الـورك .7

يبلغ العظم، أو وجع يصيب العظم من غري كسر أو ما يكون نتيجة التواء املفصل، 
ركه من ﴿أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم على و : يروي أبو داود عن جـابر

  .1وثء كان به﴾
﴿أن رسول اهللا صلى : يروي أمحد و أبو داود عن أنس : احلجامة على ظهر القدم   .8

  .2اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمرم، على ظهر القدم من وجع كان به﴾
  .3أما املواضع األخرى فقد ثبتت بأحاديث ضعيفة

VI. مواعيد الحجامة: 

  :للحجامة مواعيد و أوقات جترى فيها منها 

و هي األوقات اليت جترى فيها خاصة احلجامة الوقائية و تتمثل يف فصل :  المواعيد الفصلية .1
  . الربيع شهر مارس و أفريل و ماي

ا مرتبطة بتأثري  :  المواعيد الشهرية .2 و هي مواعيد مرتبطة بالشهور القمرية ال الشمسية ، أل
؟ لقد توصل العلماء إىل حقيقة القمر على البشر، هل للقمر تأثري على الكائنات احلية 

علمية مفادها أن للقمر تأثري على األرض من خالل ظاهرة املد و اجلزر ، بعد استخدامهم 
لقياسات مستمدة من أجهزة األقمار الصناعية ، و حساب أثر اجلاذبية املتواصلة على 

ا على إحداث حركات املد و اجلزر اللذين نشهدمها يف البحار لكن  4.األرض  و قدر
السؤال اخلاص بالكائنات احلية خاصة اإلنسان و احليوان فللعلماء رأيان ،أحدمها ينفي 
تأثريي تأثري القمر و الفريق الثاين يثبت ذلك من خالل قرائن و لكل وجهته و دليله،فأما من 

من مساحة الكلية %  72أثبت ذلك وضع يف فرضيته أن نسبة املاء يف األرض تكون مبعدل 

                                                             
  .49، ص  ، املرجع نفسهمجال حممد الزكي  1
  .49ص  ،  ، املرجع نفسهمجال حممد الزكي    2
الصياغة ،  ، أو وجود خلل يفاحلديث الضعيف هو النص القويل أو الفعلي عن مصدر التشريع عند املسلمني و هو الرسول ،حبيث اختلت شروط نقله منها اتصال سلسلة رواته   3

  .و خمالفة لنص آخر يعتربون أقوى منه حجة
لد األول ص  2009دار الراتب اجلامعية للنشر بريوت لبنان ، "  موسوعة العلوم"طارق مراد    4   .122ا
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ما حيتويه جسم اإلنسان من كمية املاء و الباقي مواد أخرى ، و مبا أن جسم اإلنسان  و هذا
من هنا يعتقد هؤالء "، 1خيتوي على نفس النسبة من من املاء فمن الطبيعي أن يتأثر بالقمر 

العلماء بوجود تأثري للقمر على أمزجة البشر ، فتكون بني مد مرح أو جزر توتر أو حزين، 
 .2"لتقاء جاذبية القمر جباذبية الشمس و حيدث ما يسمى باملد الكبريخصوصا عند ا

 أول يف ال احلجامة باستعمال ويؤمر :"و إىل ذلك أشار ابن سينا يف كتاب القانون قائال  
 يف بل نقصت، قد تكون األ أخره يف وال هاجت أو حتركت، قد تكون ال األخالط ألن الشهر
 يف الدماغ ويزيد القمر، جرم يف النور لزيد تزيدها يف تابعة ائجةه األخالط تكون حني الشهر وسط

،فهو يربط بني حركة املياه لدى املياه يف اليابسة و  3"واجلزر املد ذوات رااأل يف واملياه األقحاف
 . حركة الدم لدى االنسان

ية و عي و هي األيام املفضلة لدى احلجامني خاصة يف احلجامة الوقائ:  المواعيد اليومية .3
من كل شهر  21و احلادي و العشرين  19و التاسع عشر  17األيام الفردية  السابع عشر

 .قمري

أما يف حالة احلجامة العالجية ال يشرتط فيها احلجامون فصال أو شهرا أويوما بعينه ، فهي مرتبطة 
  .بالسبب و هو املرض ، فكلما كان املرض كلما كانت احلجامة

VII.  يعالجونهاأسباب األمراض التي  :  

تعرض اإلنسان إىل مؤثرات خارجية عن الذات  أسباب ماديةتعود أسباب األمراض إىل 
ا و ـــمن ضيق على مستوى القصبات اهلوائية  خصوص -البشرية كالرطوبة كأمراض اجلهاز التنفسي 

جة بين مزدو أو   -على رأسها الربو  أو تلك اليت هلا عالقة بأسباب إصابة احلاالت بالروماتيزم
خاصة  - كاألمراض املتعلقة  باإلفراط أو التفريط يف تناول الغذاء    و الداخلية المؤثرات الخارجية

، وقد تعود  - فيصاب املرء بالسكري أو بالسمنة أو آالم املفاصل   السكريات واحللويات والدسم

                                                             
  .122ص  ، املرجع نفسه، طارق مراد   1
  .122ص  ، املرجع نفسه، طارق مراد  2
  .300،اجلزء األول ص 1999، منشورات دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل " نون في الطبالقا"أبو علي احلسني بن علي بن سينا    3
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فيصاب باخنفاض كثرة التعرض للتوترات والقلق  و اهلواجس و املخاوف املرضية ألسباب نفسية 
الضغط الدموي أو ارتفاعه أو يدفعه إىل العزلة مما يسبب له تغريا للمالمح اخلارجية ، و قد تؤدي 
مالحظات الناس للتغريات املفاجئة يف الغالب إىل التدهور الصحي بدال من املسامهة يف حتسني جو 

  .احلالة من األسوأ إىل األحسن

VIII. الوظائف العالجية للعالج بالحجامة:  
الروماتيزم والسكر والكلى وآالم الظهر والصداع والقولون (عالج األمراض املزمنة واملستعصية  .1

 ).وارتفاع ضغط الدم
إجياد متنفس من توترات املستفيدين النفسية والعصبية وقلقهم نتيجة الضغوطات االجتماعية  .2

م اليومية  .اليت يتعرضون هلا يف حيا
الج يف ـوالع - عن التوترات والضغوط -الرتويح والتنفيس تقدمي العالج بطريقة جتمع بني  .3

نفس الوقت، وهذا ما تذهب إليه النظريات الوظيفية  يف أن املمارسات واملعتقدات العالجية 
تمع الذي يعيشون فيه ومتنحهم الثقة من خالل هذه  الشعبية تسهل لألفراد التكيف مع ا

م يتقدمون خطوات و  ا متكنهم املمارسة الشعبية بأ اثقة حنو اخلالص من األزمات ، كما أ
من إجياد متنفس لقلقهم ومتاعبهم النفسية، وجيدون راحة ملا يعانون منه،فهي أيضا تؤكد أن 
تمع من خالل مواجهة املرض وعالجه، والوقاية  العالج الشعيب يؤدي وظائف تكيف أفراد ا

لذلك جند املمارسني هلا يشبعون . وية املختلفةمنه بشىت العناصر الثقافية املادية منها واملعن
تمع  م  -) جمتمع حمل الدراسة( - حاجات أفراد ا م ويعاجلون توترا يستجيبون لطلبا

النفسية والعصبية وحيققون هلم من املعاش النفسي و االجتماعي املتكيف ، وذلك حبكم ما 
ذا الن  .وع من املمارسة العالجيةيتصفون به من مسات ومالمح تؤهلهم على القيام 

أداء اخلدمة العالجية باألسلوب املرن الذي يقبله املرضى وذويهم وحيبذونه فال يشعرون  .4
ا  باالغرتاب، و ذلك من خالل إدراج ثقافة مصدرية احلجامة  و اليت يعتربها أفراد العينة بأ

م  .جزء من هويتهم وكيا
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  :خالصة

ا و ـــمن معرفة تارخيها و أهم مميزا ناإذ مكنت يف الدراسة ،احلجامة عنصر مهم بفمعرفة العالج 
ا و مواضعها على اجلسد البشري ، و معرفة مواعيد إجرائها  و أسباب األمراض اليت  أنواعها  و أدوا

تعاجلها ، و الوظائف العالجية املستعملة يف العالج باحلجامة ، و ذلك من أجل  مالحظتها لدى 
  . إجراء عملية احلجامة املعاجلني أثناء 
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 الجانب الميداني

  :تمهيد 
 لـــاملراح أهم من خالهلا بينااجلانب منهجية البحث امليداين لدراسة احلجامة ، هذا يف ناتناول

وصول إىل ها بغية خدمة هدف و إشكالية  و فرضيات البحث  للونااملتبعة اليت خط اخلطوات و
اختاذ أهم األدوات و التقنيات املناسبة و املساعدة يف النزول للميدان آخذين بعني االعتبار وضع 
دف  خطة متكن الباحث من دراسة املوضوع بالتقرب من أفراد جمتمع البحث و كسب ثقتهم 

فة الطرق امليدانية يف اختيار العينة املناسبة و مكان إجراء الدراسة الوسائل املمكنة ليتسىن للقارئ معر 
   .مثل هذه املواضيع، كما استعرض وصفا كامال ألهم خطوات إجراء عملية احلجامة

  
 تفسري و وحتليلهاإليها يف األخري يصل الباحث إىل عرض و تقدمي أهم النتائج املتوصل 

  .عليها مناقشا بذلك اإلشكالية املطروحة من خالل فرضيات البحث  املتحصل النتائج
 :الدراسة منهج

 وعـــــــاملوض البحث العلمي،طبيعة عملية يف املناسب املنهج املساعدة على حتديد من العوامل
  ،ستعني باألدوات املناسبة للوصول إىل نتائج حبث موضوعية ما أمكن ذلكنا نيف حد ذاته ، إذ جعل

 من وعةجمم ":فهوMaurice Angers1 أجنرس   موريس ضروري كما يراهالعلمي  املنهجف
اة الدقيقة واخلطوات اإلجراءات من  يناالبد عل، و عليه كان "ما نتيجة إىل الوصول أجل من املتبنّ

املنهج األنثروبولوجي ، بناء  ناالتقيد باخلطوات املنهجية لنجاح عملية البحث العلمي ، و قد اعتمد
ا ، إذ على الدراسة االستطالعية امليدانية و على أساس التساؤالت األولية حو  ل احلجامة و ممارسا

ملاذا ميارس هذا النوع من العالج من طرف املعاجل التقليدي و املختص يف الطب  من دون سائر 
أنواع العالجات التقليدية األخرى ؟ وكيف ميكن تفسري استعمال كال املعاجلني للحجامة بذات 

م يستثمرون يف اجلسد باستخراج كميات من الدم  ، مع أن هذا الفعل طيب  الطريقة ؟ مث كيف  أ
حمض بالدرجة األوىل ،كون أن الدم من العناصر الطبية ذات األمهية البالغة حبيث لو استعمل بطرق 

                                                             
  .36، ص 2004، 2 ط اجلزائر، القصبة، دار ،"علمية تدريبات اإلنسانية، العلوم في العلمي البحث منهجية" :أجنرس موريس  1
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م  خاطئة يؤدي إىل أضرار وخيمة و على رأسها العدوى بانتقال األمراض املختلفة ؟  مث كيف أ
ا ؟ مث كيف ميكن تفسري يصلون  من خالل احلجامة  إىل  نفس النتائج  املرجوة م ن استعماال

  التوافد الكبري عليها كممارسة تقليدية لدى كال املعاجلني ؟ 

 :و اليت من أمهها جملة من األدوات األساسية  ناوبناء على هذه التساؤالت األولية ، استخدم
بتأويل ا لنوسيلة مساعدة على فهم موضوع الدراسة امليدانية مسحت ك1أداة المالحظة بالمشاركة 

ا يف مشاهدة و متابعة األسلوب العالجي الذي  االسلوك الواقعي حول املرض والصحة،كما استعان
مبعرفة كيفية  لنا،كما مسحت ) الطبيب واملمرض و الصيديل و الراقي و العشايب( ميارسه احلجام 

الج ، زيادة على تلقي هذا األسلوب العالجي من حيث القبول يف نفسية طاليب  هذا النوع من الع
ِْج وبني جمتمع الدراسة  ال عَ اِجلَِني -مالحظة طرق التفاعل الودي الوثيق بني الـــمُ عَ تـَ ، و كان اهلدف -الـمُ

  الدارسة تحديد إطار هلا متمثل يف رصد ميدانب فقمنامنها رصد كل ما له عالقة بعملية احلجامة ، 
من معرفة نا لوسائل املستعملة ، كما مكنتعن قرب ، مع مالحظة طرق إجراء احلجامة و معرفة ا

اِجلَِني  عَ تـَ اِجلَِني من جهة ، و مع الـمُ عَ اِجلَِني مع الـــمُ عَ تـَ  من نابعضهم بعضا، كما مكنت مدى تفاعل الـمُ
أماكن إجراء احلجامة ، و اليت كان أكثرهم من فئة الرجال و الكبار  املرتددين إىل نوع تسجيل خالهلا

اِجلَِني و معرفة طرق  سلوكيات من مالحظة تناساء ، كما مكنمث تليها فئة الن عَ تـَ اِجلَِني و الـمُ عَ الـــمُ
من رصد مجيع معطيات التعامل مع احلجامة ، من وقت نا االتصال مع بعضهم بعضا ،كما مكنت

اية عملية احلجامة  هذه الوسيلة  الفرصة يف املشاركة يف املمارسةلنا أعطت . وصول احلاالت إىل 
العالجية للحجامة عن طريق مساعدة بعض أفراد جمتمع الدراسة املستجوبني يف االقرتاب منها ، فقد 
م يف التكفل ببعض احلاالت عن طريق تقدمي املساعدات  اِجلَِني من الطرفني مبساعد عَ مسح بعض الـــمُ

يئتهم للجلوس و تطهري أماكن موضع احلجامة على اجلس د و تغطيتها منها إدخال احلاالت و 
مالحظة دقيقة  ناباحلوار حول موضوع احلجامة قصد خدمة فرضيات البحث،فأعطت لنافسمحت 

يف احلصول على املادة  لنا وبالتايل قد سهلت مركزة على املواقف اليت جتسد االجتاه حنو احلجامة
ني هلذا النوع من العالج املمارس و بني نااالثنوغرافيا الغزيرة والواقعية ، كما نتجت عن تفاعل وثيق بين

  .الشعيب 
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كإحدى التقنيات األساسية يف عملية البحث ، إىل جانب ذلك   المالحظة بالمشاركة نااستعمل
ا تتطلب وقتا  و جهدا    المقابلة نااستعملف كتقنية ضمن املنهج األنثروبولوجي على الرغم من أ

ا األسلوب األ"كبريين سواء يف حتضريها أو سريها إال  كثر جناحا يف التعامل مع املشاكل اإلنسانية أ
فرصة االتصال املباشر، بغية مجع املعلومات الواقعية بقدر اإلمكان من  أعطتنا قد، ف 1"االجتماعية

احلاالت أثناء استجابتهم وقراءة مالمح وجوههم، مبتابعة و رصد  لنا املستجوبني، كما مسحت
م اللفظية والسلوكية، و لألمانة  العلمية فقد كانت متابعتنا لفئة الذكور أكثر من فئة  النساء  وحركا

باخلصوص أثناء إجراء عملية احلجامة ، إذ اكتفينا مبتابعتهن قبل و بعد ممارسة احلجامة لتحفظهن من 
  . مسألة  املالحظة املباشرة املرافقة لعملية احلجامة

ة يف ــــقصد إعطاء احلريغير الموجهة  المقابلةأوالها  المقابلة ثالثة أنواع من ناو قد استعمل
قصد إخضاعه ألسئلة حمددة حبيث يكون فيها املبحوث  المقابلة الموجهةاإلجابة للمبحوثني، ثانيها 

فيها منوذجا موحدا جلميع املبحوثني قصد احلصول  ناستعملالمقابلة النموذجية امقيدا ، و ثالثها 
  .يف الفرد  على املعلومات الضرورية اليت يراد توفرها

يف  ةـــت الجماعيحوارابعض البالدرجة األوىل إىل جانب  المقابالت الفرديةنا كما استعمل
قاعيت االنتظار و العالج خاصة عند األطباء املستعملني للعالج اجلماعي كما هو احلال عند الطبيب 

 ).  16مط" 

ات و ـعلوماملصد احلصول على ق 2بإعداد املقابلة وفق أهداف حمددة  ناو إلجناح املقابلة قام
ضرورية لإلجابة عن أسئلة  الدراسة أو حلل مشكلتها، كان ذلك عن طريق الراء اآلبيانات و ال

ا ا و زما   . حتديد األفراد الذين مت مقابلتهم بطرح أسئلة حمددة مناسبة للمقابلة و بتحديد مكا

  

                                                             
 .77ص  1998/1418دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان األردن ، الطبعة األوىل "  منهجية البحث العلمي"مهدي زوليف و حتسني الطراونة ،  1
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جمموعة من األساتذة قصد ضبطها مت عرضها على  استمارةيف هذه املقابالت  ناو قد استعمل
و حتكيمها ، و نوقشت من خالل األيام الدراسية املخصصة لطلبة الدفعة الثالثة للمدرسة 
الدكتورالية يف األنرتبولوجية األوىل يف مركز البحث لألنثربوبوجيا االجتماعية و الثقافية  بوهران 

Crasc  مع جمموعة   2014قامة يف تلمسان سنة ، و الثانية من خالل أيام اجلامعة الربيعية امل
كبرية من األساتذة و الباحثني  من وهران و مستغامن و تلمسان و قسنطينة و تيزيوزو على مدار 

ِِجيَن أسبوع ، و قد وضع للمقابلة شبكة حمددة هلا استعملت مع  ال ، باإلضافة إىل وضع  الُمعَ
اَلِجيَن   شبكة أخرى خاصة عَ   .رضيات املطروحةبنودها ختدم الف بالُمتـَ

ائي طبقناها شبكة للمقابلة ناوضع ة مت ـــعلى جمموعة من احلاالت قبل اخلروج بشبكة 
مناقشتها مع جمموعة من الباحثني حمددا بذلك ثالثة أبعاد مرتبطة بفرضيات البحث قصد اخلروج 

  .بأكرب قدر من املعلومات حول املوضوع املراد معاجلته

التصوير أثناء املقابالت و اجللسات العالجية أوالمها  لتصويرانوعني من نا كما استعمل
جلمع معلومات عن عملية احلجامة بتفاصيلها و  مبا خيدم البحث ، خاصة يف رصد  الفتوغرافي

 مسحت لنا الوسائل و األدوات املستعملة ، و رصد التقنيات و الكيفيات يف استخدام احلجامة ، 
يف اجلسد احملجوم ، ومعرفة اخلارج من اجلسم ، مع بيان مدى أو عدم  عرفة أهم املناطق املستعملةمب

عن طريق آلة -آلة الكامريا - التصوير السمعي البصري نا مالئمة إجراء احلجامة ، كما استعمل
دف نقل احلوارات السائدة أثناء ممارسة احلجامة لدقة النقل و  الكامريا بغية النقل احلي للعملية  

نسى أثناء نقل املعلومة و خاصة يف حالة  كثرة احلاالت املقبلة على احلجامة، كما اعتمد للتذكري مبا ي
معة على املنهج الكمي و الكيفي    . الباحث يف حتليل املعطيات ا
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تمع املستغامن ناساعد ي و الغليزاين ذي ـــاملنهج املعتمد يف التعرف على واقع العالج باحلجامة يف ا
ضارية والتارخيية العريقة لقرب املنطقتني من جهة و للعالقة التارخيية بينهما من الناحية األصول احل

اإلدارية من جهة أخرى ، واتصاهلما الثقايف املتعدد الواسع، ولعل مرونة هذا املنهج ومشوليته جعلته 
وات أكثر لياقة مع موضوع الدراسة وجمتمع البحث، وذلك من خالل ما يتضمنه من طرائق وأد

ملعرف الظاهرة من حيث أسباب وجودها و و  تساعد على مجع املادة املعرفية  حول ممارسة احلجامة،
  . عن وظيفتها االجتماعية اليت تؤديها و من هنا كان األنسب االعتماد على املنهج األنثروبولوجي

       
و ذلك   ها الكرونولوجيإطار  يف دراستها تمكن منن حىت البعد التاريخي للظاهرةعلى  ناكما ركز    

 تاريخ خالل دراسة من الزمين بالبعد ربطها  التارخيية بغية أصلوها جوانبها و إىل من خالل الرجوع
تفسري الظاهرة يف سياقها التارخيي لنا ليتسىن  ، خاصة بصفة الشعيب الطب و عامة بصفة لطبا

 احلجامة عن واضحة صورة إعطاءملعرفة العمق الزمين هلا بغية التعرف على وضعها القائم ، و 
و وصول إىل الطب احلديث و معرفة مدى   الشعيب الطبمن خالل تطور  ا مرت اليت التطورية

ا حيث من االجتماعية و الثقافية للظاهرة التارخيية املعرفة"و عليه فإن .التغامن أو التنافر بينهما    نشأ
 1 "الظاهرة ر أسرا و باياخ ملعرفة األنثروبولوجي الباحث تطورها تؤهل و

       
 الكلي الفضاء مستوى على الوصفية المقاربة من خالل الظاهرة وصف علىنا اعتمد كما   

 يف تتدخل اليت العوامل إىل بالتطرق ذلك و ، الكلية احلياتية للظروف تبعا حتليلها بغية  للمجتمع،
 .اجلوانب ومتجانس متناسق معا إطار يف وفاعليتها دراستها يف والتعمق ، حدوثها عملية

    
 :  الدراسة االستطالعية

حث و ـمن خالهلا الوقوف على حتديد متغريات الب نابدراسة استطالعية حاول نا قمنانشري إىل أن

  . اليت طرحناهااختبارها قصد اإلجابة عن الفرضيات 

  

                                                             
  31 . ص ، 2113 اجلزائر، اخللدونية، دار ،" اتجاهاتها و فروعها و مفهومها األنتوبولوجيا "حممد، سعيدي  1
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 :زمان ومكان الدراسة االستطالعية  -1

حىت   2013يل ثالثة أشهر من املتابعة من شهر فيفري استغرقت فرتة الدراسة االستطالعية حوا

  .اية  شهر أفريل من نفس السنة ،مبنطقيت مستغامن و غليزان

 :الهدف من الدراسة االستطالعية الميدانية  -2

فالدراسة االستطالعية دراسة أولية تسبق الدراسة األساسية و هي مرحلة هامة من مراحل 

من لعل ، و  اعرفة اجلوانب املساعدة للقيام بالبحث املراد القيام على متنا البحث امليداين، ساعد

تحديد خمتلف ب مسحت لنابالبحث املقرر إجرائه ،  نامعرفة مدى إمكانية قيامتوصلنا إىل أهدفها 

  .املشاكل والصعوبات املرتبطة جبوانب الدراسة  

 : عينة الدراسة االستطالعية  -3

بيبني و راقيني مبنطقيت مستغامن و غليزان، مع مقابلة جمموعة ممارسة احلجامة من طرف ط ناتابع

من املرتددين على ممارسة احلجامة ،مستعمال تقنيات املالحظة املباشرة و املقابلة احلرة ،حيث 

  .استغرقت فرتة الدراسة حوايل ثالثة أشهر من املتابعة

  : نتائج الدراسة االستطالعية -4

عية على  أماكن تواجد احلجامني من كال املعاجلني من خالل الدراسة االستطالنا تعرف
م و االطالع عن املمارسة الفعلية  قصد  التقليديني و الطبيني، األمر الذي مسح باالتصال 

 Boule de"االستعانة ببعض احلجامني ملعرفة أماكن تواجد  و انتشار املعاجلني بطريقة كرة الثلج  
neige "    م اخلاصة  ، و ملعرفة الباحث ، فبالنسبة لألطباء كان أمرهم سهال المتالكهم عياد
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بعضا منهم ، أما بالنسبة للمعاجلني التقليديني استصعب أمر الوصول إليهم لكون أن جمموعة منهم 
م من خالل فضاء خمصص لذلك أو إجرائها يف بيوت احملجمني ، و مع هذا  ال متارسها إال يف بيو

ر معترب من املعلومات مسحت له باختيار الوسائل املناسبة خاصة فقد متكن الباحث من مجع قد
   .التصوير امليداين بعد أخذ اإلذن من املشاركني يف إجراء عملية احلجامة

  :عينة الدراسة األساسية

  :العينة إىل قسمنينا قسم

   :معايير اختيار عينة البحث .1

و اليت أجريت معهم املقابلة يدانية مما توفر لدينا خالل مدة الدراسة املعينة قصدية نا اختار 
ِِجيَن فردا مقسمة إىل فئتني أوالمها املمارس للحجامة من فئة  48متكونة من ، ال الطبيني  وفئة  الُمعَ

ِِجيَن  ال ا 22التقليديني و قوامها  الُمعَ ً اِجل عَ ديل و ــو املتمثل يف كل من الطبيب و املمرض و الصي مُ
اَلِجيَن فئة  الراقي و العشايب  ، و ثانيهما عَ وهم الذين مورست عليهم املرتددين على العالج   الُمتـَ

ا 26احلجامة و قوامها  اَجلً عَ   .مُ

ِِجيَن  .2 ال ِِجيَن مشلت نوعني من : عينة الُمعَ ال معاجلا مقسمني إىل  22و قد بلغ عددهم الُمعَ
هم ذكور و من 10معاجلا طبيا من األطباء و املمرضني و صيديل   11فئتني ، أوالمها متثل 

 .معاجلا تقليديا من رقاة و عشابني و حجام حمض كلهم ذكور 11أنثى، و ثانيهما  01
اَلِجيَن  .3 تَ مشلت املقبلني على عملية احلجامة لدى كال املعاجلني ، و قد بلغ عددهم : عينة الُمعَ

اَجلًا من بينهم  26 عَ تـَ   .إناث 04ذكرا و  22مُ

و   ة غليزان ،ــالمها منطقة مستغامن و ثانيهما منطقمتت الدراسة يف منطقتني يف اجلزائر أو 
تمعني ذي األصول احلضارية والتارخيية العريقة لقرب ل لتعرف على واقع العالج باحلجامة يف ا

املنطقتني من جهة و لتبعية األخرية لألوىل من الناحية التارخيية من جهة أخرى ، واتصاهلما الثقايف 
  .املتعدد الواسع
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وهي الفرتة اليت ،  2015إىل أفريل  2014شهرا ، من بداية مارس  13لدراسة استغرقت ا
ا ، و طول املدة كان بسبب   الدراسة امليدانيةبفيها نا قام ممارسة وإعدادها وكتابة النتائج اخلاصة 

  .د فرتة الدراسةيددفعنا إىل متبعض احلجامني للحجامة يف أوقات معينة خاصة فصل الربيع مما 

  :ب اإلجرائي لعملية الحجامة الجان

ا اجلزء األكرب يف عملية البحنشر ن أعمل البحث  امناقتضى  ، و  ـثح عملية احلجامة أل
ا عملية احلجامة و هذا لتحديد  عليه كان من الضروري حتديد خمتلف اخلطوات اإلجرائية اليت متر 

 09ها يف جمملها إىل ناقسمو عليه  من مالحظة الظاهرة و رصد أهم العناصر احملددة لعملية ناموقع
  :خطوات متبعة  هي 

  :االستقبال و الفحوصات: الخطوة  األولى 

تعتمد هذه اخلطوة على اختيار املكان املناسب إلجراء عملية احلجامة ، حيث خيتلف مكان 
ِجِ اإلجراء حسب طبيعة  ال ِِج التقليدي فاملكان ال ميثل عائقا الـُمعَ ال عَ فقد يكون بيته أو  ، فبالنسبة للـمُ

ِِج الطيب فإنه يستعمل عياداته اخلاصة  ال عَ ِِج  أو غرفة خاصا يف حمله التجاري ، أما الـمُ ال عَ تـَ بيت الـمُ
املتواجدة يف املناطق املدنية ، حبيث خيتارون مكانا خاصا ألجراء الفحوصات الطبية مثل العيادات 

ت بطريقة فردية حفاظا على السرية  املهنية ، فإن احلديثة اليت متلك غرفة خاصة تستقبل فيها احلاال
فيخضعونه للفحوصات الطبية  كان املتوافد قاصدا لعملية احلجامة تؤخذ منه البيانات اخلاصة به

املعتادة ملعرفة مرضه خاصة إذا كانت احلجامة عالجية ، فيعرف منه األدوية املستعملة و مدى 
تبدأ من مث نقله إىل غرفة خاصة مهيأة إلجراء احلجامة ، فاملكان جناعتها يف احلالة اليت يشكو منها ، ل

ا كراسي خاصة جتلس احلاالت اليت ترغب يف إجراء احلجامة ، يف إحدى  عبارة عن قاعة واسعة 
زواياها طاولة عليها مستلزمات و أدوات للحجامة من قفازين لكل حالة و جمموعة من الكؤوس 

  .مال الفردي ، مع وجود مشارط طبية معقمة الزجاجية املعقمة ذات االستع
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  : اإلجراء األولي للعملية : الخطوة الثانية 

ُِج بنزع ثوبه من على جسمه العلوي ، ليجلس على الكرسي املخصص للعملية ،  ال عَ تـَ يبدأ الـمُ
دا جيعل صدره ملتصقا مع  ظهر الكرسي ليستلم الطبيب احلجام املرتدي ملئزر أبيض ظهر احلالة حمد

ملنطقة احلجم ، يقوم كمرحلة أوىل بتعقيم املنطقة احملجومة باملطهرات الطبية  قصد وضع كأس 
احلجامة اجلافة  وذلك بوضع قطن أو ورق مشتعل يضعه داخلها ليوضع الكأس على املنطقة ، و 

سطحية الغرض من القطن أو الورق املشتعل تفريغ الكأس من اهلواء لتمكنه من الضغط على املنطقة ال
للجلد ،أو باستعمال نوع جديد من اآلالت احلديثة املخصصة للحجامة  تباع يف الصيدليات  و 
ا تعتمد على جذب اهلواء عن  حمالت بيع األعشاب، ختتلف الكؤوس األوىل  عن هذه اآلالت بكو

من طريق الضغط تسمح جبذب اجللد حيث يرتكها الطبيب مدة تصل إىل دقيقتني أو ثالث ، اهلدف 
  .هذه اخلطوة احتقان املنطقة املراد تشريطها لتظهر محرة داللة على جاهزيتها 

  :نزع الكأس : الخطوة الثالثة 

ُِج الكأس بعد امحرار املنطقة اليت يراد تشريطها بعدما يكون   ال عَ يف هذه املرحلة ينزع الـمُ
لقامت للجلد داللة على الضغط قد جلب كمية من الدم إىل سطح اجللد مما يعطي اللون األمحر ا

  .جتميع الدم حتت سطح اجللد

  :التشريط األول: الخطوة الرابعة 

ُِج بتشريط املنطقة شرطات صغرية غري عميقة تصل إىل أعداد متفاوتة مع مراعاة  ال عَ يقوم الـمُ
  .حجم الشخص على مستوى الوزن و مدى امتداد املنطقة احملجومة 

  :من تجميع الدم المرحلة األولى: الخطوة الخامسة 

ُِج يف هذه املرحلة إعادة الكأس إىل مكانه بذات الطريقة األوىل ، ليرتكه مدة قد  ال عَ يعيد الـمُ
تزيد عن الدقيقتني أو ثالث قصد جتميع الدم اخلارج من حتت اجللد بكميات متفاوتة ، و املالحظ 

االت ال خيرج الدم لديها أن هذه الكميات اخلارجة ختتلف من حالة ألخرى ، يف حني أن بعض احل
ُِج احلجام العملية  ال عَ إال بعد التشريط الثاين للمنطقة احملجومة  هذا  مسحت به املالحظة ، يتابع الـمُ
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عن قرب مبا فيها حالة احملجوم من تصبب للعرق و تقيء أو الشعور بالدوران قصد توقيف احلجامة 
نوعا من الرتكيز و املالحظة و املتابعة لكل تغري قد أو تغري وضعيته ، مما يشري إىل أن احلجام يبدي 

  .حيدث من أجل التدخل املناسب 

  :بناء العالقة العالجية : الخطوة السادسة

أن  فالحظنانزع الكأس ليعاد تشريط املنطقة احملجومة مرة ثانية ، يتم خالل هذه اخلطوة 
ِْج قة العالجية بني بناء العالفرتة من الراحة يتم فيها  هاتتخللعملية احلجامة  ال اَلْج و  الُمعَ عَ  الُمتـَ

تبادالن احلديث حول معاناة املريض و معرفة األدوية العالجية املتناولة و عدد احلجامات السابقة في
باستعمال أساليب األعراض املرضية اجلسدية أو النفسية  سباب وإن وجدت، مشخصا بذلك األ

كلغة للتواصل مبا يتوافق  و ثقافة املريض ،   -ة العامية اللغ - حوارية يغلب عليها الطابع العامي
ُ فالتواصل هنا عملية تفاعلية تبادلية مهمة يقوم فيها  ِسل ُِج  -الُمرْ ال بنقل أفكار و معلومات  - الُمعَ

دف تغيري يف سلوكه   -عن احلجامة تارة أو من خالل مهارات تقدم إىل املستقبل تعمل كمثري 
ِجِ  ال عَ   .-يالمتلق الُمتـَ

التفاعل القائم بني هذين نوعا من نا املباشرة يف هذا املستوى التمس تناو من خالل املالحظ
يف جمال االتصال ، فكالمها له خصائصه و مالحمه اليت  1نموذج روسالنظامني املتقابلني كما يؤكده 

، خاصة إن كان الذي جتري فيه عملية االتصال بينهما خطوة هامة فالمناخ العامتتشابه أو ختتلف ، 
طالب احلجامة ميارسها و ألول مرة ، و باخلصوص إن مل يكن لديه معلومات كافية عن احلجامة،  

ُ ، يتم من خالهلا استيعاب  حدد اختيار لغة التوصل املصحوبة بنربات الصوتهنا يت ِسل  إليه الُمرْ
  .األفكار اليت تقدمها الرسالة وقت اإلرسال

عملية احلجامة كمؤثر حيدد املعىن الفعلي للرسالة و  بقوة يفتدخل ي الثقافةعامل التمسنا أن 
ات  و من ـاليت تتكون من معرفة املتلقي ملعلومات عنها ، و من جتربته السابقة حيال مثل تلك املعلوم

 .مشاعره وقت التلقي حيث تتم االستجابة هلا خاصة إن كان من املعتادين على عملية احلجامة

                                                             
  .238،ص  2010ن األردن ، الطبعة األوىل مطبعة دار أسامة للنشر و التوزيع عما) " جدليات و تحديات(اإلعالم الثقافي " عزام أبو احلمام    1
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  :المرحلة الثانية من تجميع الدم :الخطوة السابعة  

تمعة يف احملجمة لتفرغ يف أكياس خاصة  يتم من خالهلا جتميع كميات الدم اخلارجة و ا
موضوعة أسفل الطاولة و املخصصة لوضع األدوات الالزمة للحجامة ، لترتسخ يف ذهن املتلقي أن 

  . أدوات احلجامة ال يعاد استعماهلا

  :لمنطقة المحجومة تطهير ا:الخطوة الثامنة

يتم بعدها تطهري املنطقة احملجومة بأنواع املطهرات الطبية  املتوفرة لدي الصيادلة ، و يف بعض 
األحياء يستعمل زيت الزيتون بتوقيف ما تبقى من خروج الدم ، مث يطهر حواف املنطقة كي ال تبق 

مع إحكامها بشريط طيب الصق آثار الدم، مث توضع ضمادات طبية معقمة على املنطقة احملجومة ، 
  .من اللوازم و األدوات املستعملة يف العالجات  الطبية 

  :تقييم عملية الحجامة :الخطوة التاسعة

ا خطوة هامة يتم بواسطتها تقييم عملية احلجامة من خالل طرح أسئلة على  الحظنا أ
ِِج  ال عَ  التأثير المرتدأو  رجع الصدىى  يف هذه املرحلة  ،و هذه االستجابة تسم ملعرفة شعورهالُمتـَ

ُ الذي يعرف  بفضله وصول الرسالة إىل هدفها، فرجع الصدى يتكون من ردود فعل املتلقي  الُمرِسل
ِجِ الداخلية و اخلارجية كمستمع ، و هذا ما حيدث بني  ال ِجِ و  الُمعَ ال عَ قبل و أثناء و بعد إجراء  الُمتـَ

ئية فكرة شاملة عن الوسيلة املستعملة يف العالج و مدى العملية ، مما تتكون لديه  و بطريقة إحيا
جناعتها، فإن كانت متارس عليه و ألول مرة اكتسب معرفة جديدة  ، و إن كان ممن سبق له فعلها  

 . كانت تثبيتا  و ترسيخا للمعلومات املتبادلة بينهما
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  :أوقات الحجامة

ختتلف باختالف نوعها ، فاحلجامة  اتأوقالحجامة  لأن  من خالل الدراسة امليدانية ناالحظ
ة ـــــــــــــــــــالعالجية ال يشرتط فيها األوقات احملددة بينما احلجامة الوقائية يفضل أن جترى يف األيام الفردي

أيام الربيع  من األمثل أن تكونمن كل شهر قمري ، و  21و اليوم  19و اليوم  17و هي اليوم 
 شهر جوان خاصة إذا كانت اجلو إىلشهر ماي ، و ميكن متديدها بدء من شهر مارس إىل غاية 

ُِج فساخنا ،  ال الذين خيتارون هذه الفرتة فقط ال حيبذون إجراء احلجامة يف األيام الباردة  ونالُمعَ
 . بالنسبة للحجامة الوقائية
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 تحليل نتائج المقابالت 

ِِجيَن   الخاصة ال  بالُمعَ
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  :تمهيد

و بني املقابلة الفردية ، بني املوجهة و نصف املوجهة  تيف املقابال تطلب منا البحث التنويع
دف مجع املعلومات اجلديدة و التوسع يف املعلومات القدمية و التأكد من  واحلوارات اجلماعية 
صحتها ، و قد استغرقت أغلب املقابالت بني نصف ساعة وثالث أرباع الساعة مع استعمال 

 .التصوير و مقاطع الفيديو قصد مجع أدق تفاصيل عملية احلجامة

ِِجيَن   ال   :تحليل نتائج المقابالت الخاصة بالُمعَ

ِِجيَن حسب اال) م 1(الجدول رقم  ال   :صاصتختوزيع أفراد عينة الدراسة من بالُمعَ

  %النسبة المئوية   التكرار  اإلختصاص

    22,73             05  ممرض

    18,18             04  طبيب عام

  %04.55   01  طبيب خمتص

 %04.55   01  صيديل

  % 09.09   02  عشايب 

         % 27,27  06  راقي

          %13,64    03  حجام

  %  100  22  المجموع

ِِجيَن  اختصاص) 1(ميثل اجلدول رقم  ال الدراسة امليدانية حيث ميثل  مالذين متت معه الُمعَ
ُِجونَ  ال  05متكونة من مخسة ممرضني ،من حاملي الشهادات الرمسية  بيون نصف العينة الط الُمعَ

و صيدليا   01و طبيبة خمتصة % 18,18بنسبة  04و أربعة أطباء عامون %     22,73بنسبة 
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ِِجيَن ، يف حني ميثل جانب     0 %4,55بنسبة  01 ال  إال أن التقليديني النصف اآلخر الُمعَ
تقنيني  04مل يتجاوزا املرحلة املتوسطة  ، و البقية أربع 03فمنهم ثالثة ،  مستواهم التعليمي متفاوت

موعة الثانية تتكونساميني و أربعة جامعيون ، ثالثة %    27,27بنسبة   06من ستة رقاة  فا
  %.  0 9,09بنسبة  02و عشابيني %     13,64بنسبة  03حجامني 

من ممارستهم للحجامة بذات التقنيات و موعتني ا و مع هذا مل مينع التفاوت العلمي بني 
   .الوسائل املختلفة ، مستعملني نفس الكيفيات يف استخراج الدم من جسم املعاجلني 

ِِجيَن حسب السن) م 2(الجدول رقم  ال   توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  %النسبة المئوية   التكرار  السن

30  - 39  04  18.18 %  

40  -49  11  50 %  

50  -58  07  31.82 %  

  % 100  22  المجموع

ِِجيَن أعمار العينة القصدية من كال ) 2(ميثل اجلدول رقم  ال ،إذ ترتاوح أعمارهم بني   الُمعَ
سنة  بنسبة  39سنة و  30الثالثني و الثامنة و اخلمسني ، فأربعة أفراد منهم ترتاوح أعمارهم بني 

أفراد   07، و %  50سنة بنسبة  49سنة و  40ترتاوح أعمارهم بني  11، و فردا %  18.18
  % .  31.82سنة بنسبة   58سنة و  50ترتاوح أعمارهم بني 
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ِِجيَن حسب محل اإلقامة) م 03(الجدول رقم  ال   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  %النسبة المئوية   التكرار  مكان اإلقامة

 90,91%  20  املدينة

 9,09%  02  الشبه الريفي

  %  100  22  مجموعال

اِجلَِني حسب حمل ) م 03(اجلدول رقم ميثل  عَ ُ إقامة ممارسي توزيع أفراد عينة الدراسة من امل
 90.91معاجلا منهم بنسبة  20فإن أغلبيتهم  يقطنون املدينة إذ ميثلون عشرون ، العالج باحلجامة 

هذا الحظ الباحث أن  يقطنون املناطق الشبه ريفية ، و مع%  9.09، و أن معاجلني بنسبة% 
ا يف العالج باحلجامة مع ذات اإلقبال    . مجيع أفراد العينة يستعملون األساليب ذا

ِِجيَن حسب كيفية اكتساب خبرة )م 04(الجدول رقم  ال توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :الحجامة

  %النسبة المئوية   التكرار  كيفية اكتساب خبرة الحجامة

 40,91    %  09  حجام+ طبيب

 %   59.09  13  جتربة شخصية

  %     00  00  تكوين خاص

  %    100  22  المجموع

اِجلَِني حسب كيفية اكتساب خربة احلجامة)م 04(اجلدول رقم ميثل  عَ ُ ، توزيع أفراد عينة الدراسة من امل
يف ذات  ا بطرق خمتلفة إال أن كلها تصبهدلت املؤشرات على أن جل املعاجلني إمنا اكتسبو فقد 

اكتسبوا خربة %  59.09بنسبة  13الطرق العالجية الواحدة ، فثالثة عشر فردا من املعاجلني 
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 40.91معاجلني بنسبة  09العالج باحلجامة من خالل التجربة الشخصية ، و أن تسعة أفراد منهم 
مة مما ينب مت من خالل التكوين على يد حجامني و أطباء من ذوي اخلربة يف جمال العالج باحلجا% 

م و من خالل املمارسة املتواصلة تارة و االستعانة بأصحاب اخلربة تارة أخرى أكتسب أفراد العينة  أ
سهولة ممارسة احلجامة خاصة تلك اليت تتعلق بسهولة عملية التشريط للمنطقة اجللدية  من حيث 

م على حتديد مواضع احلجامة على اجلسد من خالل حتد يد نوع األمل ، و التماس خفة اليد ، و قدر
العالج املرجو من خالل مؤشرات عدة منها حتول الفرد إما من خالل احلصة أو بعد أو بعد عودة 

  . القيام باحلجامة من ثقل و آالم يف الرأس أو يف اجلسد إىل الشعور بالتحسن و اخنفاض حدة اآلالم

ِ ) م 05(الجدول رقم  ال ِجيَن حسب أسباب اختيار الحجامة  توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
 :كأسلوب للعالج

  %النسبة المئوية   التكرار  ما هي أسباب اختيارك للحجامة

ا سنة نبوية   %  100  22  )فهي تكتسي طابع القداسة(كو

  %  72.73  16  إقبال الناس على احلجامة

  %   100  22  مردودية العالج

  

مورست منذ زمن بعيد كما  ممارسة عالجية تقليديةتعترب احلجامة من الناحية األنرتبولوجية 
هو الشأن عند احلضارات السابقة الصينية و الفرعونية بل و حىت عند العرب سابقا قبل جميء 
اإلسالم ، مما جعلها من خالل تناقلها مشافهة من جيل آلخر تكسب مردودية عالجية ملموسة 

ة املمارس عليه احلجامة ، و من خالل اجلدول رقم تعطي نوعا من االستحواذ  ألن هلا نتائج يف نفسي
ا  :و هي كوسيلة للعالج  جعلت أفراد العينة خيتارون احلجامة  أسباب ثالثة وجد الباحث ) 06(  أ

ا   بالدرجة األولى جعلوها من فجميع أفراد العينة  طابع القداسةفهي تكتسي   سنة نبويةكو
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قبوهلا كعالج خاصة عند املعاجل الرمسي من طبيب و ممرض و األسباب الرئيسية الدافعة لالستعداد ل
يولد داخل صيديل ، فثقافة املعاجل تركت يف املعاجل القبول يف ممارستها و اإلقبال عليها ، فاإلنسان 

جمتمع ما فهو يولد أيضا داخل ثقافة خاصة تشكل شخصيته، فالثقافة هي اإلطار األساس والوسط 
وهي اليت تؤثر يف أفكاره واجتاهاته وقيمه ومعلوماته ومهاراته وخرباته  الذي تنمو فيه الشخصية،

إىل أن املدخل الثقايف لدراسة املرض يهتم بالتأكيد على   Freeman1،و يذهب فرمين  ودوافعه
ا املريض حالته الصحية ، و هذا اإلدراك يتشكل  تأثري احملتوى الثقايف السائد على الطريقة اليت يدرك 

" لمكونات الثقافية اليت تشتمل عليها ثقافة املريض وفقا للقيم و املعتقدات  و للمعايري الثقافيةوفقا ل
مرتبطة باملفهوم الثقايف للمرض فهو يهتم الصحة و املرض و طرق التشخيص و العالج  فمفاهيم

 ثقافات يف املرض نظريات بدراسةية األنثروبولوج علماء أهتم ولذلك"باملعتقدات الثقافية املتعلقة به ، 
 ذلك وارتباط والعالج، التشخيص طرق وبني الشعبية املعتقدات بني عالقة هناك أن وأتضح متعددة
م ضوء ىف البديل العالج فرص توفري على املعاجلني بقدرة م خربا   .  2"السابقة ومهارا

ائج املتوصل إليها، النت حيث اختار مجيع أفراد العينة" مردودية العالج" السبب الثانيمث يأيت 
فاملمارس عليهم احلجامة يظهرون فعالية منط العالج ، فلجوئهم للحجامة عند كال املعاجلني إمنا طلبا 
للشفاء من األمل و املرض ، و  هذا رغم وعيهم مبا يقدمه الطب احلديث من خدمات صحية 

اكرة الشعبية اليت أثبتت ناجحة، فتمثل التجربة يف جمال التداوي من أهم الدوافع رسوخا يف الذ
اِجلَِني تارة  عَ ُ اَجلَِني تارة و بطريقة اإلحياء من طرف امل عَ ُ جناعتها حبكم التجربة  و املتناقلة من طرف امل

اِجلَِني  عَ ُ ا ذات مفعول أكيد ، كاستدالل امل خير ما  :"و حبديث ) 11حمر(و ) 6مرع(أخرى ، على أ
الشفاء  : "حبديث) 22مم(و ) 20مط(و ) 18مر(و ) 16مط(و استدالل "  احلجامة تداويتم به
    ".شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار وأنهى أمتي عن الكي: في ثالثة 

                                                             
 Howard ,E، نقال عن 51،  ص 2011، دار املعرفة اجلامعية للنشر و التوزيع ، " مقدمة في األنتربولوجيا الطبية:"مصطفى عوض إبراهيم و هندومة حممد أنور  1

Freeman ,Sol. Levine.Handbook of medical sociologiy,prentice Hall ,inc,Englewood Cliffs,New York,p.32.  
  .243 ص ، 1985 اجلامعية، املعرفة (دار اإلسكندرية، ،" االجتماعية األنثربولجيا في والحديثة التقليدية االتجاهات" :حنا صبحى نبيل  2
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"  إقبال الناس عليها "الذي جيعل املعاجل يقبل على العالج باحلجامة هو  السبب الثالثمث 
 لكنه نفسية أو بيولوجية يقةحق جمرد ليس أفراد العينة ، و عليه فاملرض من  %  72.73 بنسبة

بداخله ،فاحلجامة عند   يتشكل الذي واالجتماعي الثقايف بالسياق ترتبط ثقافية حقيقة كذلك
اِجلَِني  عَ ُ تقدم وظيفة للجسم فهي تساعده يف التخلص من املشاكل املرتبطة و خاصة العضوية و  امل

ية من خالل احلجامة فأصبح اجلسم النفسية معنا ، فوقع رابط بني التطبيقات التقليدية و الطب
لدى املمارسني هلذا النمط من العالج، فاخلاصية املوضوعية للجسد هي اليت أعطت  موضوعا 

الشرعية يف ممارسة احلجامة من طرف املعاجل الرمسي فجعل الطب يقبل على املمارسة التقليدية ، إذ  
يف جعل هذا النوع من العالجات حيدث فالثقافة تلعب دورا هاما . كيف يطمع الطب يف احلجامة؟ا

أن للثقافة وظيفة هامة   Malinowskiتقاربا بني كال النمطني من معاجلني ، يرى مالينوفسكي 
، إن جلوء الناس إىل 1"تتمثل وظيفة العناصر املكونة لثقافة ما يف تلبية احلاجات األساسية لإلنسان"

 ُ اَجلَِني ،  فتصرحيات  املمارسات العالجية التقليدية له ما يربره امل عَ ُ اِجلَِني و امل و ) 19مر(و ) 16مط(عَ
الحجامة سنة النبي ما ينكرها " من خالل املقابالت اليت أجريت معهم ) 22مم(و ) 21مط(

، لكن استعمال املعاجل األكادميي هلذا النوع من العالج إمنا هو برغبة من احلاالت اليت تطلب "واحد
، فكلما ازداد الزبائن كلما ازداد التخصص يف املمارسة  لقانون العرض و الطلبهذه املمارسة وفقا 

ألف حالة حجامة  25الذي وصلت إحصائية احلاالت إىل ) 16مط(، كما هو احلال عند الطبيب 
ألف حالة  20إىل أزيد من ) 22مم(سنوات متتابعة ، و كما هو احلال عند املمرض  10على مدار 

املقابلة ، و يبدوا ذلك من خالل العيادة اليت فتحها يف بيته بعد فرتة التقاعد و كما صرح به أثناء 
املتواجدة يف حي شعيب مبنطقة غليزان ، يتفق هذا مع دراسة علي مكاوي املصرية فقد ذكر يف دراسته 

ال الطيب    ىف يعتقدونفما زال الناس رجاال و نساء "على أنه بالرغم من التطور احلاصل يف ا
م سعوا على تطوير طرق ووسائل  2"ويلجأون إىل احلجامني احلجامة جدوى و السبب راجع يف أ

                                                             
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية احلمراء  بريوت لبنان ، الطبعة األوىل  النظمة العربية للرتمجة ،"  مفهوم الثقافة في العلوم اإلجتماعية"  -ترمجة منري سعيداين  - دنيس كوش    1

  .58، ص 2007
،   2001جامعة القاهرة كلية اآلداب ، مركز البحوث و الدراسات االجتماعية ، الطبعة األوىل  "  دراسات اجتماعية و أنتربولوجية-الصحة و البيئة:" علي املكاوي  و آخرون  2

  .501ص 
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عالجهم من حيث األدوات املستعملة كأدوات التعقيم ، إضافة إىل استعماهلم حملالت خاصة بدال 
ة أكثر من املمارسة التقليدية يف الشوارع و األسواق، يف حني أن املعاجلني باحلجامة يف عينة الدراس

ا جمهزة وفق أفخر العيادات الطبية خاصة عند املعاجل التقليدي   .تطورا مما ذكر إذ احملالت ألصحا
ِِجيَن حسب رأيهم في الفئة األكثر ) م 06(الجدول رقم  ال توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

 :ترددا على الحجامة

  %النسبة المئوية   كرارالت  الرتبة  ما الفئة األكثر ترددا على الحجامة؟ رتبها

  % 100  22  01  الرجال

  % 100  22  22  المجموع

يف نظر املعاجلني أن الفئة األكثر ترددا على احلجامة الرجال مث النساء ، ) م 06( يظهر اجلدول رقم 
عدم تردد النساء بكثرة على احلجامة ألنه يف ) 22مم(و ) 20مط(و) 21مط(فريجع كل من و 

و ) 16مط(لنساء قبل سن اليأس تكفيها الدورة الشهرية ، يف حني يرى نظرهم يعتقدون أن ا
أن ال عالقة للعادة الشهرية باحلجامة إذ يرجعان احلجامة إىل الوقاية و العالج من بعض ) 10مر(

األمراض و على رأسها االضطرابات على مستوى العادة الشهرية أو تلك اليت تعود إىل مشاكل العقم 
استعمال النساء للحجامة يف حالة وجود نوع ) 19مر) (18مر(و) 10مر(ل من ، يف حني أرجع ك

  . فتستعمل احلجامة يف منطقة البطن  1بسحر التعطيلمن السحر يسمونه 

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

  
استعمال احلجامة إلخراجه مستعمال ر التعطيل نوع من السحر يف اعتقاد الرقاة أنه يعطل عملية اإلجناب يوكل به جين على مستوى الرحم فيلجأ املعاجل التقليدي الراقي إىل سح  1

م يف استعمال احلجامة عند  باملمرضات اللوايت يشتغلن عنده ، مع أن التحاليل تثبت بأن الزوجني ) 10مر(يف حني يستعني ) 19و18مر(الرقية بقراءة القرآن ، و باالستعانة بزوجا
  . ال يعانيان من العقم 
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 :المحور الثقافي

  .فالثقافة متثل جوانب مشرتكة من األفكار و التصورات و املعتقدات و السلوكات اليت تشكل حياتنا

ِِجيَن حسب مصادر تو ) م 07(الجدول  ال   :الحجامةالتوجه نحو زيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  %النسبة المئوية   التكرار  الرتبة  ما هي مصادر معرفتك بالحجامة؟

 54,55  %    12  01  )األنرتنيت -التلفاز(وسائل اإلعالم 

%       07  02  الكتب الدينية 31,82    

%       03  03  الكتب العلمية 13,64 

  %  100  22  لمجموعا

ا ، ) م 07(ميثل اجلدول  املرجعية اليت يعتمد عليها أفراد العينة يف معرفة احلجامة و استعماال
 وسائل اإلعالماعتمدوا من أفراد العينة    54,55  %حيث أخذت وسائل اإلعالم حصة األسد 

عمال األنرتنيت و خاصة مث باست" دزاير نيوز"من برامج تلفزيونية و خاصة من خالل الفضائيات ك
من خالل مقاطع اليوتوب و شبكة التواصل االجتماعية الفايسبوك و السكايب اليت تنشر كثريا من 
طرق استعمال العالجات و خاصة بالطرق احلديثة ، فقد أحصى الباحث من خالل تتبع هذه 

ا طرق  70الصفحات إىل أزيد من سبعني  عالجهم اخلاصة صفحة  من  بلدان خمتلفة يربز أصحا
م ، بل و يستعملون دورات يف العالج  م على متتبعي صفحا ا و عرض خدما من خالل التعريف 
باحلجامة مسعينني بأطباء يف امليدان مقدمني لشهادات تسمح هلم مبمارسة احلجامة كما هو احلال يف 

 احلجامةو منهاالتقليدية  وسائل االتصال املختلفة سامهت كثريا  يف نشر العالجاتف املغرب األقصى
و بوجه ملفت التلفاز و وسائل التواصل االجتماعي من األنرتنيت و اليوتوب و الفايسبوك ، هذين 
األخريين سامها يف نشر احلجامة ، تارة بوضع موضوع عن العالج ذاته و تارة من خالل ختصيص 
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طباء كما هو احلال يف سوريا و تارة بعرض خدمات التكوين لدى أ  صفحات كاملة للمعاجل ذاته ،
  .و املغرب 

فمن خصائص العالج الشعيب أنه ينتقل عرب التاريخ البشري مشافهة فيرتسخ توثيقه ،و إن مما 
زاده انتشارا يف توثيقه طرق التصوير املرئي و الكتايب مما يسهل على كل طالب للمعلومة إجياده، 

غرض املطلوب ، فنسبة مستخدمي األنرتنيت يف ويكفيه استعمال وسيلة األنرتنات للوصول إىل ال
 مليونا بنسبة   2.30جد مرتفعة، فاجلزائر وصل مستخدميها إىل   20091الوطن العريب لعام 

، و تليها %  42.8مليونا بنسبة 14.27، و أعلى نسبة لدى العرب تشهدها املغرب %  06.2
  %. 34.70مليونا بنسبة  04.01، مث السعودية %  35.30مليونا بنسبة  01.77اإلمارات 

 املمارسات تشهدلوسائل اإلعالم دور في نشر العالجات التقليدية بمختلف صورها 
 و االجتماعية، األوساط خمتلف تستقطب حبيث الراهن، الوقت يف واسعا انتشارا التقليدية  العالجية

 اإلفريقية تمعاتا يف صةخا العامل أحناء من الكثري يف إليها يلجأ اليت العالجات أهم من تعترب
تمعات أوروبية و األمريكية خاصة عند السكان األصلينيواآلسيوية    .بل حىت يف ا

 االهتمام تزايد و  املمارسات وسائل اإلعالم املختلفة هذه و من أسباب عوامل ترويج
اآلالم   كنيتس يف خالل الطقوس الدينية ،ومن باألعشاب العالجات انتشار العالجات التقليدية و

ا هي بل استمرارها، إىل يدفع وما لوجودها يربر ما جتد األمر آخر يف فهي كالرقية،  أن ميكن تؤكد أ
يعترب إحدى أهم و 2فالتلفزيون. واجلنسية واالجتماعية والعصبية النفسية األمراض ألكثر تتصدى

يقرن الصوت إىل الصورة و يقدم أقوى وسائل االتصال اجلماهريية  يف تاريخ احلضارة اإلنسانية ، فهو 
تمع و لكل األعمار و األجناس و  لكل الوظائف ، و يلعب خطريا و مهما  براجمه لكل طبقات ا

تمعات االنسانية و احلضارة سلبا  و إجيابا، فقد اعترب بورديو أن الصحف اجلماهرية  3يف بناء ا
 .انبه شيئا ضئيال الواسعة االنتشار اليت تسبب االرجتاف و الغيظ تبدو جب

                                                             
   98،  ص  2015مطبعة دار اإلعصار للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل " اإلعالن اإللكتروني األسس و آفاق المستقبل" صالح مروى عصام   1
  .  122ص  ،، املرجع نفسهعزام أبو احلمام   2
  ).90، ص   2004درويش العلوجي ، : ، ترمجة و تقدمي " التلفزيون و آليات التالعب بالعقول "بيري بورديو ،  3
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عندما نفذ يف إجنلرتا أول برنامج  1936فعلى الرغم من أن امليالد احلقيقي للتلفزيون كان عام     
مل يكن التلفزيون موجودا إال يف  1948، بل يف عام  1939موجه للجمهور ،و  فرنسا عام 

، إال أنه حقق أكثر مما حققت الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد السوفيايت و إجنلرتا و فرنسا 
أدخلت التلفيزيون  116كان هناك حوايل 1978، بل حىت عام 1السينما و الصحف املكتوبة 

  . 2يف دراسته  H Bourgesدولة يف العامل يف ذلك التاريخ كما بينه بورج  156أراضيها من بني 

بورديو و خاصة من خالل الصور  فالتلفيزيون من الوسائل األكثر تأثريا كما أشار إىل ذلك بيار    
فالصورة ميكنها أن "املعروضة املنتقات و اليت هلا تأثري كبري يف ذهنية و نفسية و أفكار املشاهدين 

هذه القدرة على االستدعاء هلا تأثريات و نتائج .تؤدي إىل رؤية أشياء و إىل االعتقاد فيما يراه
عندما متكن من حتقيق واقعية مادته 4تأثريا يف املتلقني فهو أكثر و سائل االتصال و اإلعالم  3"تعبوية

خاصة من خالل نقله املباشر لألحداث و الوقائع صوتا و صورة ومكانا و زمانا، ومن ميزات 
كاإلشهار ، و السرعة و املرونة ، 5التلفزيون  التكرار املتواصل لبعض األخبار  أو املعطيات اإلعالمية 

جاذبية كبريين،  فهو اليوم أكثر أجهزة االتصال اجلماهريي تأثريا، لكونه مما جعلها وسيلة تأثري و 
٪ من معلوماته عن طريق 90خياطب العني واألذن معا بالصوت والصورة، فاإلنسان حيصل على 

 .6٪ عن طريق احلواس األخرى02٪ عن طريق السمع و08العني و

  و منها العالج باحلجامةة و ثاني أهم الوسائل المساهمة في نشر العالجات التقليدي
من مادة معرفية و تطبيقية باختالف وسائل اإليضاح و املتمثلة يف  نتيجة ما يعرض،  7اإلنترنيت

اِجلَِني،  عَ تـَ ُ اِجلَِني و امل عَ ُ الفيديوهات و املقاالت و اإلحصائيات املبينة لطرق املمارسة مع عرض آراء امل

                                                             
  .124ص  ،2010دار أسامة للنشر و التوزيع عمان األردن ، الطبعة األوىل  )"جدليات و تحديات(اإلعالم الثقافي " عزام أبو احلمام   1

"  H Bourgesنقال عن  73ص ، 2003مطبعة املدينة برس مصر، "  في إطار علم االجتماع اإلعالمي: و االنترنت و التلفيزيونالدش " انشرا الشال ، 2
Décoloniser l’information Ed Cana ,Paris ,1978.  

    52/53ص    ، املرجع السابقبيار بورديو   3 
  .125ص  ،، املرجع نفسهعزام أبو احلمام  4
  .128ص  ،، املرجع نفسه حلمام عزام أبو ا  5

يد شكري ،    6   . 129، ص  1996دار الفكر العريب ، : ، مصر" اتناج البرامج في الراديو و التلفزيون: تكنولوجيا اإل تصا ل "عبد ا
  .156/ 154ص  ، املرجع نفسه ،عزام أبو احلمام  7
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ال بني الناس و مبختلف اللغات ، فقد تنامت أعداد إحدى الوسائل األكثر استعما فاألنرتنيت 
مليون مستخدم عام  1245إىل  1995مليون مستخدم عام  16مستخدمي األنرتنيت من 

حيث 1، و أن اللغة األكثر استخداما هي اللغة االجنليزية كما بينته إحصاءات الويكيبيديا   2007
، أما اللغة العربية فهي % 15يها الصني ب من إمجايل املواقع القائمة تل%  31بلغت ما نسبته 

يتمثل ذلك  اختزال الزمنأوالها 2إن من أهم إجنازات األنرتنيت % . 2.5األقل استعماال  بنسبة 
يف إمكانية حتقيق االتصال و التفاعل بني طريف االتصال مهما كان التباعد و بتكاليف أقل ،و ثانيها 

  .اء السيبريي اجلديد  عرب الفض اختزال الجغرافيا و إلغائها

يف حني جند أن مرجعية الكتب الدينية جاءت يف املرتبة الثانية فسبعة من أفراد العينة بنسبة  
منهم بنسبة   03يعتمدون الكتب الدينية يف معرفة ما له عالقة باحلجامة ، أما ثالثة  %31,82
اليت هلا عالقة بالدم و  اعتمدوا الكتب العلمية و هي فئة األطباء و خاصة األحباث %13,64

  .مكوناته و األمراض النامجة عنه

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .154/155ص  ،، املرجع السابقعزام أبو  1
  .161/162ص ،، املرجع نفسه عزام أبو احلمام  2
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  ):الحجامةإجراء عملية مناطق (استثمار الحجامة في الجسد : د األول عالب

ِِجيَن ) م08(الجدول رقم  ال اختيار مناطق  حسب طرقتوزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :الجسم التي تجرى فيها الحجامة

  %النسبة المئوية   التكرار  سم التي تجرى فيها الحجامة؟ما هي مناطق الج

  % 100  22  الكاهل

  % 100  22  أسفل الظهر

  % 95.45  21  موضع األمل

  % 81.82  18  احلجامة على الفخذين

  % 81.82  18  احلجامة على الركبتني

 طرق اختيار أفراد عينة الدراسة مناطق اجلسم اليت جترى فيها) م08(ينب اجلدول رقم 
احلجامة ، فاملنطقة األكثر استعماال منطقة الكاهل و أسفل الظهر  حيث يستعملها مجيع أفراد العينة 

مستندين إىل األحاديث الواردة يف ذلك و اليت سبق و أن أشار إليها الباحث %  100بنسبة  22
دا بنسبة يف فصل احلجامة ،يف حني أن اختيار املنطقة وفق موضع األمل اختار واحد و عشرون فر 

ختفيفا من األخالط املسببة لألمل فقد حتتاج حصصا أخرى يف تصورهم للتخلص منه ، %  95.45
تستعمل %  81.82بنسبة 18أما احلجامة على الفخذين و الركبتني فإن مثانية عشر من أفراد العينة 

ة و خاصة عند كبار فيها العالج باحلجامة للتخفيف من اآلالم اليت يعاين منها طاليب العالج باحلجام
  .السن و عند من يعاين السمنة و قليلي احلركة
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ِِجيَن حسب طرق اختيار األماكن ) م09(الجدول رقم  ال توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :األكثر طلبا الستعمال الحجامة

  %النسبة المئوية   التكرار  ما هي األماكن األكثر طلبا الستعمال الحجامة؟

  %  100  22  الكاهل

  %  63,64  14  األخدعان

  % 90.91  20  مواضع األمل

اِجلَِني حيث )  م09(يبني اجلدول رقم  عَ ُ األماكن األكثر طلبا الستعمال احلجامة  يف تصور امل
بنسبة  22أن الكاهل يتصدر املناطق األكثر طلبا  حيث أن إثنان و عشرين من أفراد العينة  

مع فيه الدم الراكد حيث تقع الرتسبات و الشوائب و أن أفضل يرون أنه املنطقة اليت يتج%  100
منطقة للتخلص منها إمنا تكون من خالل تشريط منطقة الكاهل، مث منطقة األمل تكون أنسب يف 

بنسبة  20تشريط املوضع املصاب بنسبة تتقارب و منطقة الكاهل حيث أن عشرين من أفراد العينة 
املريض طالب احلجامة ، بينما منطقة األخدعني فإن أربعة يركز على ما يشتكي منه %  90.91

جعلها من املناطق األكثر طلبا و أحجم البقية لصعوبة املكان    %   63,64 بنسبة 14عشر فردا 
ا تعود  إذ يوجد يف الرقبة و الرتباطه  بالعروق املتصلة بالدماغ ، فمن يرى ضرورة اإلحتجام فيها أ

عالجت واحد كان عندو الباك ) :" 18مر(و صعوبة الذاكرة إذ يقول آلالم الصداع كالشقيقة 
خسر العام الي فات ماكنش يطيق يحفظ و يركز ، مين احجمتلو ريح و تعافى و دا الباك في 

فقط أرجع سبب اختياره لألخدعني بسبب آالمه يف الرأس و تأثري ذلك على ذاكرته ، " ذاك العام
نطقة هذه أدى إىل تقوية الذاكرة ، فجعل ينصح الناس باستعماهلا يف فأدى يف تصوره اإلحتجام يف امل

  .مثل هذه االستجابات
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ِِجيَن حسب طرق) م 10(الجدول رقم  ال اختيار مكان  توزيع أفراد عينة الدراسة من بالُمعَ
  :اإلحتجام

  %النسبة المئوية   التكرار  هل يقترح المحجوم منطقة الحجم أم باقتراحك؟

  % 100  22  احلجام

  % 100  22  المجموع

اِجلَِني (طرق اختيار أفراد عينة الدراسة ) م 10(يبني اجلدول رقم  عَ ُ صاحب اختيار ) اخلاصة بامل
أن الذي حيدد املوضع  22موضع احلجم املناسب حيث اختار مجيع أفراد العينة اإلثنان و العشرون 

حتديد املوضع املناسب للمنطقة  احلجام ال احملجوم ، فهو األقدر على تشخيص املرض و بالتايل
ِْج يف العملية العالجية  ال عَ ُ اَجلَِني فما دور امل عَ ال للمُ   .املعاجلة ، فلو ترك ا
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ِِجيَن حسب طرق استخراج الدم مع ) م11(الجدول رقم  ال توزيع أفراد عينة الدراسة من بالُمعَ
  :بيان عدد مرات حجم المنطقة المحجومة

  المنطقة المحجومة الواحدة؟ كم يحجم الحجام

  عدد المرات
  الجافة

  %النسبة المئوية 
  الدامية

  %النسبة المئوية 
  التكرار  التكرار

01  22  100 %  04  18.18 %  

02  00  00 %  17  77.27 %  

03  00  00 %  00  00 %  

04  00  00 %  00  00 %  

05  00  00 %  01  04.55 %  

  % 100  22  % 100  22  المجموع

عدد مرات حجم املنطقة احملجومة  طرق استخراج الدم مع بيان) م11(ل رقم يبني اجلدو 
اِجلَِني (حسب أفراد عينة الدراسة  عَ ُ ، فحسن اختيار املنطقة املراد إجراء فيها عملية ) اخلاصة بامل

احلجامة يف تصور أفراد العينة ، و حسن التشريط املسبب يف إخراج كمية معينة من الدم ضروري ، إذ 
دف حتفيزها قصد التخلص من الدم يعترب  ون أن من خصائص  املنطقة احملجومة احتقان املوضع 

ال بقصد احلقيقة إذ ال يوجد علميا " دم فاسد"اخلارج منها و بإحياء من املعاجل على أن ما خيرج منها 
) 20مط(، )03مط(دم فاسد و إال ما استطاع الشخص البقاء على قيد احلياة كما يبني ذلك كل 

تعبري جمازي اختصارا لكثرة األسئلة و تسهيال للمفاهيم و تقربا من اللغة " فالدم الفاسد) "21مط(و 
  .املفهومة لدى ثقافة احملجوم 
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فمن وظائف احلجامة إثارة النهايات العصبية اليت هلا آثار على االسرتخاء النفسي الذي  
ا املساعدة يف التخلص من املشاكل و يسعى املعاجلون لتقدميه لزبائنهم ، و من وظائفها أيض

  .االضطرابات اجلسمية و النفسية 

أما املنطقة اجلافة فإن مجيع أفراد العينة أكدوا على استعماهلا ملرة واحدة يف حني أن احلجامة 
الدامية تكون حسب حالة طالب احلجامة ، إال أن أغالبهم يكتفي باستعمال الكأس على املوضع 

يكتفون مبرة  04من أفراد العينة ، و أربعة أفراد  17اختار سبعة عشر فردا  احملجوم مرتني حيث
واحدة بعد اجلافة ، و واحد فقط يستعمل الكأس و التشريط مرات عديدة تصل إىل مخس مرات 

  ).16مط(و هو الطبيب  05

  :بيان الطرق و األدوات و التقنيات المستعملة في الحجامة : د الثاني عالب
 :الحجامةملية إجراء عطرق  . أ

  :الحظ الباحث أن للحجامة طرقا كثرية منها

 و تكون إما مومسية إذ جترى يف الربيع ) 15(كما بيناه يف اجلدول :  طريقة اختيار الوقت
خاصة الوقائية أو تستعمل طول السنة دائمة ال وقت لديها ، و إما بتحديد أيام هلا 

ا َحتْ " :قول النيب ل )17/19/21( رَ مَ َة إِنَّ َخيـْ ِْسعَ َعْشرَ مَ ت وْ َ يـ َة وَ عَ َعْشرَ مَ َسبْ وْ َ يهِ يـ ِ وَن ف تَِجمُ
ِعْشِرينَ  مَ إِْحَدى وَ وَ يـْ وا  :"باجتناب أيام األربعاء و اجلمعة و السبت لقول النيب  1"وَ اْحتَِجمُ

مُ  ُ اجل اءِ وَ عَ ِب مَ اَألرْ وْ َ ةَ يـ وا احلَِجامَ ُ ب ِ ن اْجتَ مَ اخلَِميِس وَ وْ َ رََكةِ اهللاِ يـ َ ى بـ ِت َعَل الَسبْ ةِ وَ ، فيصورهم أنه 2"عَ
ي يقول  خربنا النيب بأيام الكراهة و يف حالة التعارض بني األيام ) : "01مر(ورد فيه 

و يقصد بذلك إذا كان يوم السابع عشر يوم اجلمعة ال حيتجمون فيه أو وقع " جنتنب النهي
مَ  :" باجلزء الثاين من احلديثبيوم اجلمعة أو السبت ، يستدلون يف ذلك  وْ َ وا يـ اْحتَِجمُ وَ

                                                             
، ص 3486، رقم احلديث  22، كتاب الطب ، باب يف أي األيام حيتجم رقم  2، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، بدون سنة الطبع ،ج "  سنن ابن ماجة" ابن ماجة   1

1153.  
  .1153، ص 3487، املرجع السابق ، رقم احلديث  ابن ماجه 2
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 َ الَءِ يـ َ ُ بِالب ه َ ب َضرَ ، وَ الَءِ َ نَ الب يهِ أَيُّوَب مِ ِ ُ ف ُ الَِّذي َعاَىف اهللا م وْ ُ اليـَ ، فَِإنَّه َاءِ الثُّالَث ْنيِ وَ ، اِالثـْنـَ اءِ عَ ِب مَ اَألرْ وْ
ةَ األَ  َل يـْ اءِ أوْ َل عَ ِب مَ اَألرْ وْ َ ٌص إِالَّ يـ رَ َ الَ بـ ُدو ُجَذامٌ وَ بْ َ ُ الَ يـ اءِ فَِإنَّه عَ ِب  .1"رْ

 و تكون عن طريق سؤال املريض عن أحواله و مراعاة األعراض الظاهرة ، : طريقة التشخيص
أو بعد طلب للتحاليل الطبية  قبل بدء عمل احلجامة كما هو احلال عند املعاجل الطيب و 

 ). 07مع(و ) 06مر(بعض املعاجلني التقلييديني ك
 ملناطق احملددة كالكاهل  و األخدعني كما هو و تكون حسب ا:   طريقة اختيار المنطقة

 .أو حسب موضع األمل ) 09(مبني يف اجلدول
 و تكون إما بطريقة آلية نتيجة التجربة كما احلال بالنسبة للمعاجل : طريقة وضع الكأس

نظرا ) 19مر(و ) 11حمر (و ) 09مر(الطيب ، و كذا عند بعض املعاجلني التقليدين مثل 
يف تصورهم ) 07مع(و ) 06مرع(، و إما بطريقة احلساب للمنطقة مثل لتجربتهم الكبرية 

احلساب يؤدي إىل حسن اختيار املنطقة الضرورية و املناسبة ، و قد بيانه يف اجلداول التالية 
 ). م11(و ) م10(و )م09:(
 حيث تتم وفق عدد التشريط فمنهم من يستعمل األعداد الفردية  طريقة التشريط

النيب يقول ) 01مر(مثل الرقاة يف تصورهم التربك بالعدد الفردي يقول ) و هكذا 7/9/11(
، و منهم من يستعمل التشريط العشوائي دون " إن اهللا وتر حيب الوتر ، و النيب كان حيبه 

مراعاة لعدد ، كما يشرطون املنطقة حسب كرب أو صغر مساحة اجللد املراد حتجيمه و على 
م يسهلون  حسب بنية اإلنسان فكلما كان البنية أقوى كلما زاد التشريط يف تصورهم أ
 .عملية خروج الدم غي املرغوب فيه

 و يكون عن طريق تفريغ اهلواء باآلالت احلديثة بواسطة :  طريقة احتقان موضع الحجامة
إخراج اهلواء عن طريق مضخة آلية االستعمال ، أو عن طريق النار املتسببة يف حرق 

 .جاجة املراد إخراج الدم بواسطتهااألكسجني داخل الز 
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 و تكون عن طريق تشريط املنطقة أوال مث إعادة الكأس يف موضعه :  طريقة استخراج الدم
 .جلذب الدم عن طريق قوة املص 

  و تكون ما باستعمال الزيوت منها زيت الزيتون املطهر وغما بإضافة  : طريقة إيقاف الدم
 .كأس أخرى الستكمال الدم املتبقي 

 عن طريقة لون الدم  فإذا كان الدم قامتا دل على فساده و إن كان فاحتا : ريق التفسير ط
  .دل على سالمة العضو و الدم

ِِجيَن حسب طرق تطوير الحجامة) م 12(الجدول رقم  ال   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  %النسبة المئوية   التكرار  ما هي طرق تطوير الحجامة؟

 63,64%  14  ي املعرفة الطبيةالتنسيق مع ذو 

 45,45%  10  التكوين عند أهل االختصاص

 77,27%  17  إنشاء فرق حبث علمية

أن أفراد عينة البحث يسعون من خالل ممارسة احلجامة إىل تطويرها ) 12(يبني اجلدول رقم 
،  من أفراد العينة %77,27كما أظهره   إنشاء فرق بحث علميةبشىت الطرق و اليت من أمهها 

" اجلمعية املستغامنية للبحث العلمي للعالجات التقليدية " كون مجعية أطلق عليها ) 7مع (فاملعاجل 
تضم أستاذين جامعيني لديهم خمربين يف البحث العلمي اجلامعي قصد عرض و اختبار جمموعة من 

ال العالجي لبيان مدى تناسبها و األمراض املوصفة هلا  ، باإلضافة إىل األعشاب املستعملة يف ا
خمتصني يف الطب و علم النفس قصد تطوير العالجات التقليدية مبا فيها احلجامة ، يستند يف ذلك 

التنسيق مع العينة  على ضرورة أفراد من  % 63,64  على البحوث القائمة يف سوريا ، كما ركز 
لعالجات التقليدية إلضفاء اجلانب العلمي على احلجامة اليت تصنف ضمن ا ذوي المعرفة الطبية

ا، إال  التكوين عند يزيدون طريقة أخرى متمثلة يف أمهية من أفراد العينة % 45,45أن املعمول 
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ا :" قائال) 6مرع(كما يؤكده   أهل االختصاص ا جربيل الزم نعرفوا  ا النيب و وصى  احلجامة عاجل 
  .، فاملعتقد الديين راسخ لدى كثري من ممارسي احلجامة" 

ِِجيَن حسب طرق تحديدهم للحجامة )م 13(دول رقمالج ال توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :األكثر استعماال

  %النسبة المئوية   التكرار  ما الحجامة األكثر استعماال ؟ رتبها  المرتبة

 % 90,91  20  العالجية  01

 % 9,09  02  الوقائية  02

  % 100  22    المجموع

  %المئوية النسبة   التكرار    المرتبة

 % 90,91  20  الدامية  01

 % 9,09  02  اجلافة  02

  % 100  22    المجموع

اِجلَِني (حتديدهم أفراد عينة الدراسة ) م 13(يبني اجلدول رقم  عَ ُ للحجامة األكثر ) اخلاصة بامل
يؤكدان  على طرق استعمال نوعي احلجامة العالجية و من أفراد العينة %  90,91استعماال ف 

يستعمالن احلجامة الوقائية و اجلافة ، داللة على أن أغلب طاليب %  9,09يف حني أن  الدامية ،
احلجامة إمنا قدموا من العالج و هذا ما يربر توافد مستعملي هذا النوع من العالجات التقليدية سواء 

تمع ، فهي يف املخيال الشعيب اجلمع ي عالج  عند املعاجل التقليدي أو الطيب و من مجيع شرائح ا
، و هذا " ربي نزل الدا و الدوا و الحجامة سنة نبوية تعالج كل مرض) :" 14ح(كما يقول 

أثبتت " فقد  1 فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان يتفق إىل حد بعيد مع دراسة
                                                             

  .233، ص 2011دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية مصر ، الطبعة "  دراسات في التراث الشعبي"فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان ،   1
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 الدراسة أن ظاهرة الطب الشعيب يف جمتمعات العريش الثالثة ليست قاصرة على غري املتعلمني ، فقد
ا خصوصا عندما ال تظهر النتائج سريعة للعالج باستعمال وسائل  ظهر بني املتعلمني من يؤمن 

و هذا يؤكد ضرورة وجود تعاون تام بني .الطب احلديث خصوصا يف جمال األمراض املستعصية 
ه الوسائل و األساليب الطبية احلديثة و بني الطب الشعيب ألن يف ذلك حتقيق صاحل املريض و جمتمع

، فيزاوجان بني استعماالت الطب "احمللي حىت ال يواجه القلق و الصراع النفسي عندما خيتار بينهما
 .احلديث طمعا يف العالج دون إمهال للعالج التقليدي

ِِجيَن حسب طرق اختيار) م 14(الجدول رقم  ال أوقات  توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :الحجامة

  %النسبة المئوية   الوقائية  %النسبة المئوية    العالجية  للعالج بالحجامة؟ هل تشترط أوقاتا و أياما

    التكرار    التكرار  

 %13.65  03 %100    22  مجيع األوقات

 %86.36      19 %  00    00  أوقات معينة

  % 100    22  % 100    22  المجموع

أما ،  ل فيها احلجامةطرق اختيار األوقات و األيام اليت تستعم )م 14(يبني اجلدول رقم 
يشرتطون هلا أوقاتا معينة من باب األفضلية من جهة و من جهة  86,36% ف احلجامة العالجية

ا من السنة الواردة عن النيب و األيام هي  من الشهر القمري  21و  19و  17أخرى يتقيدون بكو
فجميع أفراد العينة  جيةالحجامة العالمنهم ميارسها يف مجيع األوقات ، أما %  13.65، يف حني 

  .ال يشرتطون هلا أوقاتا معينة ألن العالج ال يشرتط له وقت بل يعاجل يف احلني 
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ِِجيَن حسب طرق اختيار) م 15(الجدول رقم  ال مناطق  توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :الحجامة 

  %النسبة المئوية   التكرار  هل تجتهد في استعمال مناطق أخرى ؟

  %95.45  21  نعم

  %04.55  01  ال

  % 100  22  المجموع

طرق اختيار أفراد العينة مناطق احلجامة على جسم اإلنسان ) م 15(ينب اجلدول رقم 
احملجوم أن واحدا و عشرون من أفراد العينة جيتهدون يف استعمال احلجامة يف مناطق معينة من 

يرجعونه إىل العينة يف تصورهم من أفراد % 95.45 فاجلسم و كلها مرتبط باجللد البشري ، 
فحيثما وجد األمل اختري املوضع ، يف حني أن واحدا منهم من اشرتط موضعا واحدا ،  موضع األلم

هو الكاهل ال غري يف تصوره أنه أفضل مكان إلجراء احلجامة بل و هو املوضع اليت يركد فيه الدم 
تهدة يف باب احلجا مة إذ حبوزته كتب و مقاالت و مقاطع فيدو معتمدا بذلك على الفرق السورية ا

  .لسوريني ممارسني للحجامة 
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  :األدوات المستعملة في الحجامة . ب

ِِجيَن حسب األدوات المستعملة) م16(الجدول رقم  ال   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  % النسبة المئوية  22التكرار من   ما هي األدوات المستعملة في العالج بالحجامة؟

  % 100  22  الكؤوس الزجاجية 

 81,82%  18  الكؤوس البالستيكية ذات التصنيع الصيديل

 18,18%  04  كؤوس الشاي غري املستعملة

 77,27%  17  املشرط املعقم

 22,73%  05  شفرة احلالقة اجلديدة

 100%  22  الضمادات املعقمة

 81,82%  18  القفازات املعقمة وحيدة االستعمال

 81,82%  18  )زيت الزيتون منها(الزيوت 

 100%  22  )الطبية(مواد التطهري

 100%  22  )قطن-الولعات -أعواد كربيت(النار

  % 00  00  اإلبر الصينية + احلجامة

  % 00  00  دود العلق + احلجامة 

اِجلَِني حسب األدوات املستعملة) م16(اجلدول رقم يبني  عَ ُ  ، توزيع أفراد عينة الدراسة من امل
حلجامة عنصر ضروري يف العملية العالجية خاصة مع تطور العالجات الطبية احلديثة ، إذ وسائل اف

م اليومية خاصة يف جمال العالج ، لذلك  أصبح الناس على وعي مبسائل النظافة و الوقاية يف حيا
جلأ  أفراد العينة إىل استخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العلم  ، فمن خالل مقابالت 
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م يشرتكون يف الوسائل املستعملة إىل حد بعيد احل يستعملون فجميع أفراد العينة جامني تبني أ
، يتفق هذا الطرح  22من  18الكؤوس الزجاجية مبختلف أشكاهلا ، يف حني البالستيكية يستعملها 

أن بعض احلجامني سعوا إىل تطوير طرق ووسائل عالجهم من حيث مع دراسة علي مكاوي حيث 
ات املستعملة كأدوات التعقيم ، إضافة إىل استعماهلم حملالت خاصة بدال من املمارسة التقليدية األدو 

و يلجأون إىل  احلجامة جدوى ىف يعتقدونفما زال الناس رجاال و نساء ".يف الشوارع و األسواق
ع الراقي أما أربعة من احلجامني يستعملون أيضا كؤوس الشاي  هؤالء ممرضون يعملون م ،1"احلجامني

يف منطقة غليزان، لكثرة توافد احلاالت على الرقية بالدرجة األوىل من جهة ، و باستعماهلم ) 10مر(
للحجامة مع املصل الطيب من جهة أخرى ، لقلة تكاليفها و لغالء الكؤوس الزجاجية و األدوات 

عقمه من جهة و  املشرط الطيب املعقم لتيقن%  77,27، يف حني يستعمل املباعة يف الصيدلية، 
اَجلْ يرتاح  عَ ُ لطمأنة املريض من جهة أخرى إذ يفتح املشرط أمامه إلظهار طهارة الوسيلة مما جيعل امل

يستعمل  ولعمل احلجام من اجلهتني ، و استعماهلم للمشارط الطبية كذلك من جهة أخرى ، 
) 18مر (و ) 19 مر(شفرات احلالقة اجلديدة و لكل واحد من املرضى شفرته ، و هم  22,73%

أن شفرة  حجة هؤالءحيث أن أربعة منهم رقاة و ممرض ، و ) 14مم(و ) 06مرع(و ) 09مر
احلالقة تساعد على خفة التشريط و ال تعمقه عكس املشرط الطيب فإنه يعمق التشريط مما يرتك 

 لقفازات الطبيةامن أهم الوسائل املستعملة يف احلجامة و عالمات بارزة صعبة االختفاء مبرور الزمن، 
من أفراد العينة داللة على احلفاظ على النظافة و منعا من نقل %  81,82 إذ يستعملها املعقمة 

ا ،  و من الوسائل املستعملة لدى مجيع أفراد العينة النار ( اجلراثيم يف حني األربع البقية ال يستعملو
ا ) حيان األوراق باستعمال أعواد الكربيت و الوالععات و القطن و يف بعض األ و اهلدف منها أ

تساعد على استفراغ الكؤوس من اهلواء لتمكنه من شد جلد املنطقة احملجومة يف احلجامة اجلافة 
  .األوىل ، مث بعد إعادة الكأس تساعد على مص و شفط الدم بقوة ، ليتجمع يف الكأس 
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التطهري املباعة يف الصيدليات  بعد االنتهاء من عملية احلجامة يلجأ احلجام إىل استعمال مواد
فجميع أفراد العينة يستعملها ، إذ يعترب احلجامون ضرورة تنقية املنطقة من أهم أسباب جناح العملية 
العالجية ، مستبعدين بذلك انتقال اجلراثيم و األمراض املختلفة ، بل و خوفا من التفاعالت النامجة 

مراض اخلاصة منها السكري ، من املواد املستعملة عن اجلروح على مستوى اجللد خاصة لذوي األ
يستعملونه ،يف األخري يستعمل مجيع %  81,82 ف الزيوت و خاصة زيت الزيتون لطهارته و نفعه

أفراد العينة  الضمادات الطبية املعقمة على املوضع احملجوم كي ال يلمس ألبسة املريض املعاد إلباسها 
    . زيادة على تعقيم اجللد املشرط

ِِجيَن حسب) م17(الجدول رقم  ال مصدر األدوات  توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :المستعملة

  %النسبة المئوية   التكرار  هل يحضر المحجوم أدواته الخاصة، أم تستعمل أدواتك؟

  % 100  22  أدوات احلجام

  % 100  22  المجموع

اِجلَِني (ينب أن مجيع أفراد عينة الدراسة ) م17(اجلدول رقم  عَ ُ يستعملون مصادرهم ) اخلاصة بامل
ِْج اخلاصة باألدوات املستعملة ، إال يف بعض األحياء حيمل  ال عَ أدواته اخلاصة ، مما يؤكد مدى  الُمتـَ

ا  ثقته مبا يقدم له من خدمات عالجية يف جمال العالج باحلجامة و خاصة األدوات إذ يف نظرهم أ
  .ل  و من األسباب املسامهة يف تزيد اإلقبال عليهامعقمة مما يضفي مصداقيتها عنهم ب
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ِِجيَن حسب تغيير أدوات الحجامة) م 18(الجدول رقم  ال   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  هل تغير أدوات الحجامة عند كل مرة ؟

  %النسبة المئوية   التكرار  اإلجابة

  %100  22  نعم

  % 00  00  ال

  %100  22  المجموع

اِجلَِني حسب تغيري أدوات احلجامة) م 18(جلدول رقم ايبني  عَ ُ  توزيع أفراد عينة الدراسة من امل
أفراد العينة يقبلون  مجيعفتغري أدوات احلجامة تتماشى و األساليب العالجية احلديثة حيث جتعل  ،

ُ على استعماهلا ، بل و من خالل مالحظة الباحث و املقابلة  مع مجيع أفراد العينة من امل ِ عَ ـ و  َني ِجل ا
تـَ امل ُ ، و مما خيوف الناس العدوى خوفا من انتقال األمراض و خاصة أساليب التعقيم يتفق هذا  َني اِجلِ عَ ـ

بعض احلجامني سعوا على تطوير طرق ووسائل "مع دراسة علي مكاوي املصرية فقد بني أن 
 .1"عالجهم من حيث األدوات املستعملة كأدوات التعقيم 

 :تعملة في الحجامةالتقنيات المس . ت

ال يعتمد العالج باحلجامة تقنيات معقدة االستعمال بل سهلة ، فهي تعتمد على التقنيات 
  :اليدوية لكن باستعمال وسائل حديثة الصنع منها 

  فاملعاجل يلجأ إهلا دون عناء يف حتديدها مقارنة  اختيار المنطقة و تحديدهاتقنية ،
ديد املنطقة إىل استعمال قياسات للوصول إىل مع املعاجلني اجلدد ، إذ يتطلب حت

املنطقة املطلوبة كعد فقرات الرقبة من العمود الفقري للوصول إىل الفقرة العنقية 
 .  C7السابعة 
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  خاصة الكؤوس غري املعتمدة على إفراغ اهلواء بآلة التفريق حديثة  وضع الكأستقنية
دم ـــــــــــــــــــــــــــــتساعد على إخراج الالصنع ، إذ تساهم يف إحكام الكأس على اجللد ، و 

 .و جتميعه داخلها
  ، تقنية إفراغ اهلواء من الكؤوس إذ يكون إما بإشعال النار بوضع قطن داخل الكأس

ل ـــــــــــــــــأو عن طريق جذبه باستعمال مفرغ يدوي بعد الضغط عليه مرارا و هي األسه
 .و األفضل لديهم إن وجدت

 مستعمال املنطقة األمامية منه دون إحداث جروح  استعمال المشرط المعقمة تقني
عميقة ، تساعد على خروج الدم بسهولة ، و مساعدة على التئام اجلرح يف األيام 

 .القليلة القادمة و خوفا من تعفن املنطقة
  ة فهي تعتمد على خفة اليد نتيجة جتربة احلجام كما هو احلال بالنسب التشريطتقنية

 .ألغلب احلجامني 
  من مكان التشريط  عن طريق استعمال ضمادات طبية  إيقاف الدم الخارجتقنية

معقمة و كذا باستعمال املطهرات الطبية احلديثة ، أو باستعمال الزيوت الطبيعية  
 . كزيت الزيتون إليقاف النزيف الدموي 

  
  
  
  
  
  
  

  :الحجامة المتحصل عليها - نجاعة  -طرق االستدالل على مردودية : البعد الثالث
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ِِجيَن حسب كيفية تشخيص المرض) م 19الجدول رقم  ال   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

على ماذا اعتمدت في 
كيف (تحديد نوع المرض؟

  )تشخصون المرض؟

  %النسبة   المجموع  الحجام  الراقي  العشابي  الصيدلي  الممرض  الطبيب

  100  22  22  سؤال املريض قبل احلجامة 

 59,09  13  02  02  02  ////////  02  05  التحاليل الطبية و املخربية

 22,73  05  00  00  00  00  00  05  الفحص الطيب

اِجلَِني (كيفية تشخيص املرض لدى أفراد عينة الدراسة ) م 19( ينب اجلدول رقم عَ ُ ) اخلاصة بامل
جامة ، و مع جند أن ، فجميعهم يبنيه على سؤال املريض قبل الشروع يف عملية العالج باحل

يعتمدون أيضا التحاليل الطبية  و على رأسهم الفريق املعاجل الطيب  حيث أن كل أطباء  % 59,09
ا باالضافة إىل ممرضني و عشابني و راقيني و حجامني من يعتمدها ، فالعشايب  ) 7مع(العينة يعتمدو

جامة و خاصة تلك املتعلقة بالعقم يستعني بطبيب عام يف قراءة التحاليل قبل الشروع يف عملية احل
L'infertilité (ou stérilité) ا خاصة ملعرفة ، أما بالنسبة للراقيني و احلجامني يستعينان 
، عدم ختثر الدم  L'hypotensionاخنفاض ضغط الدم : األمراض هلذا يستبعدون عالجها منها

L'hémophilie األمراض القلبية،Maladi cardio- vasculaire  عكس ما جنده ،
لدى عينة األطباء فهم ميارسون احلجامة على اجلميع ، أما الفحص الطيب ال يتواله إال األطباء من 
أفراد العينة املدروسة كون أن هذا من صميم ختصصهم ، فمن جهة فحص طيب و من جهة أخرى 

  .ممارسة للحجامة
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ِ ) م 20(الجدول رقم  ال األمراض التي تعالجها  ِجيَن حسبتوزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :الحجامة

اَلُج  عَ   %النسبة المئوية   التكرار  ما هي األمراض التي تعالجها الحجامة في نظرك؟  المرض المُ

  اآلالم املختلفة

 %100  22  )الصداع( و )الشقيقة( آالم الرأس

 %100  22  آالم املفاصل

 %100  22  آالم الظهر

 %100  22  تنميل األذرع و األرجل

  األمراض اجللدية
 %45,45  10  اإلكزميا

 %13,64  03  الصدفية

  أمراض القلب و األوعية الدموية

 %86,36  19  إرتفاع  و اخنفاض ضغط الدم

 %81,82  18  دوايل الساقني

 %81,82  18  تنشيط اجلهاز املناعي

 %36,36  8  البواسري

 %81,82  18  اخلمولو اإلرهاق و التعب و   اإلجهاد  األمراض النفسجسمية

  النسل و مشاكل الوالدة
 %36,36  8  مشاكل احليض و تنشيط املبيض

 %68,18  15  العقم

األمراض اليت تعاجلها احلجامة وفق تصور أفراد عينة الدراسة ) م 20(ميثل اجلدول رقم 
اِجلَِني ( عَ ُ ألمراض املسببة ، فقد أكدوا على أن احلجامة عالج ألمراض عدة و على رأسها ا) اخلاصة بامل

لآلالم املختلفة منها أآلم الرأس كالصداع و الشقيقة ،و أآلم املفاصل و الظهر و أآلم املسببة يف 
القلب و األوعية الدموية ، مث تليها أمراض  مجيع أفراد العينةتنميل األذرع و األرجل كما أكدها 
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و تنشيط دوايل الساقني  مث، % 86,36 هإرتفاع  و اخنفاض ضغط الدم كما أكدالدموية منها 
و اإلرهاق و التعب و اخلمول الذي ينتاب العديد   اجلهاز املناعي و التخفيف من أعراض اإلجهاد

وسيلة للتخفيف من اجلوانب  كما يعتربونه،   81,82% من األفراد طاليب العالج باحلجامة بنسبة 
التخفيف من اآلالم على "عبد احلميد  النفسية امللقاة على عاتق األفراد ،كما أكده أبو عبد الباري

تمعة حتت اجللد ، و هي نافعة آلالم الظهر و 1مستوى العضالت ، و إخراج األخالط اهلوائية ا
م تلقوا طلبات  68,18%املفاصل  ، أما األمراض املرتبطة بالنسل و مشاكل الوالدة فقد  أكد   أ

ل زيادة احليوانات املنوية لدى الرجال كما أكده  لعالج العقم ، و قد جنحت أفراد من أن ينجنب بفض
كانوا يعانوا   03عندي ) :" 7مع(و  يقول ) 6مرع(و ) 21مط(و ) 20مط(و) 16مط(كل من 

من العقم طلبت هلم التحاليل و عطيتها للطبيب قراها يل  فبعد جمموعة حصص من العالج خربين 
، التقى الباحث بالفرد " ملنوية مما جعل مريت حتملبلي بعد التحاليل األخرية ارتفعت نسبة احليوانات ا

حيث تأكدت من صحة محل زوجته فأخرب  2014املعين يوم إجراء عمليات احلجامة يف جوان سنة 
الباحث بأنين كنت أعاين من العقم و لسنوات عديدة حىت فتح اهللا علي باخللفة ، فاعتقاد األفراد 

ا بدال من استعمال وسائل علمية و طبية حديثة ، بنجاعة احلجامة له أكرب دافع الستمرار  ية العالج 
يف إحدى العيادات الطبية عند  2014ففي مستغامن جلأ أفراد ألطفال األنابيب كما وقع هذا سنة 

و الذي له حصص إذاعية شهرية بذات املنطقة ملناقشة عديد مشاكل الوالدة،  " ق السوري" الطبيب 
فقد مارسوا احلجامة  ،مشاكل احليض و تنشط املبيض ة تعاجل أكدوا أن احلجام% 36,36 ف

ا فقد مارسها ) 16مط(و ) 15مم(و ) 4مم(على النساء منهم  و هو أكثر أفراد العينة عالجا 
حالة مسجلة على الكمبيوتر  25سنوات متتالية  و على عينة قدرها أكثر من  10منذ أكثر من 

مبساعدة املمرضة ) 20مط(ساعدة زوجته للنساء و مب) 18مر(و ) 17مط(لديه ،و كذا عند 
يف حني بقية أفراد العينة أكدوا هذا دون ممارسة ) 22مم(و أخريا ) 21مط(، و) 4مم(عنده

ال الطيب    يعتقدونفما زال الناس رجاال و نساء "للحجامة على النساء ، و على الرغم من تطور ا

                                                             
  . 24،ص  2002، مكتبة الفرقان عجمان اإلمارات العربية املتحدة ، الطبعة األوىل "  إبالغ الفهامة بفوائد الحجامة" أبو عبد الباري عبد احلميد بن أمحد العريب   1
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ما أن األمراض اجللدية حاضرة يف العالجات ،ك1"ويلجأون إىل احلجامني احلجامة جدوى ىف
  .% 13.64، و الصدفية بنسبة  % 45.45باحلجامة مثل اإلكزميا بنسبة 

ا   2يذكر ابن سينا  يف كتاب القانون  أن احلجامة تستعمل ألغراض عدة يذكر من فوائدها أ
ا تسخني إليه ليصل الغائر الورمتربز  رياحه و  وحتليل إليه لدما وجذب العضو العالج ، و قد يراد 

 على توضع كما الوجع لتسكني تستعمل عنه وقد املرتول الطبيعي موضعه إىل قد تستعمل يف رده
 خصوصا احليض، حركة عند تعرض اليت الرحم وأوجاع البطن ورياح املربح، القولون بسبب السرة

  .للفتيات، كما تستعمل للتخفيف من آالم عرق النسا 
ِِجيَن حسب طرق) م 21(الجدول رقم  ال معرفة نجاعة  توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ

  :الحجامة

  %  المجموع  الحجام  الراقي  العشابي  الصيدلي  الممرض  الطبيب  كيف تعرف مدى نجاعة الحجامة؟

  %100  22  22  سؤال املريض بعد العودة

  54,55  12  00  02  02  01  02  05  التحاليل الطبية و املخربية

  %100  22  22  حلجامة مباشرةبعد حصة ا

اِجلَِني (طرق معرفة أفراد عينة الدراسة ) م 21(يبني اجلدول رقم  عَ ُ مدى جناعة ) اخلاصة بامل
اَجلَِني  عَ ُ العالج باحلجامة حيث أن مجيع أفراد العينة يستعملون سؤال املريض ملعرفة مدى متادي امل

العينة بالتحاليل الطبية و املخربية ملعرفة معاجلا من أفراد  % 54,55للشفاء ، و مع هذا يستعني 
مدى برء و السري حنو الشفاء ، و األمر امللفت للباحث على مجيع أفراد العينة تستعمل السؤال 

اَجلَِني  عَ ُ اية احلصة العالجية ملعرفة مدى نفعا ، إذ يبدي أفراد العينة من امل أن يف تصورهم  املباشر بعد 
النفسية من خالل بعض األعراض الدالة على ذلك منها خفة احلركة و الشعور يعربون عن الراحة 

أن أحد املرضى املغرتبني ) 20مط(نقص آالم الرأس أو األعضاء أو سهولة احلركة، يقول املعاجل 
                                                             

  .501،  ص  ، املرجع السابقعلي املكاوي  و آخرون  1
  301،اجلزء األول ص 1999، منشورات دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل " ي الطبالقانون ف"أبو علي احلسني بن علي بن سينا     2
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بفرنسا كان يف زيارة للجزائر عادين يف فرتة إقامته مبستغامن حيث كان يعاين من آالم شديدة ، و من 
ستعمل العديد من األدوية و الفحوصات و مع هذا ال يوال يعاين من اآلالم ، فحصه تبني أنه ا

اَلْج فاقرتح عليه احلجامة اليت مل يكن يعرف  وجودها ، و بعد انتهاء عملية احلجامة استطاع رفع  الُمعَ
أشعر "  « je me  sens « un peut très bien »: ذراعه اليت يعاين من صعوبة يف رفعا 

  .مما جعله يدعوه للحصة عالجية ثانية "بتحسن قليل

ِِجيَن حسب مدى زيادة انتشار ) م 22(الجدول رقم  ال توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
  :الحجامة 

  %النسبة  التكرار  هل طلب الحجامة في تراجع أم تزايد ؟

  % 100  22  تزايد

  % 100  22  المجموع

اخلاصة (احلجامة يف نظر أفراد عينة الدراسة مدى انتشار و زيادة ) م 22(يبني اجلدول رقم 
اِجلَِني  عَ ُ ال ) بامل حيث أكد مجيعهم على تزايدها يف أوساط الناس على الرغم من التطور امللحوظ يف ا

  .الطيب احلديث
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ِِجيَن حسب) م 23( الجدول رقم  ال تصوراتهم حول أسباب  توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمعَ
 ):لمن يرى تزايد المترددين على الحجامة .(العالج بالحجامةو دوافع تزايد 

في تصورك و انطالقا من تجربتك بما تفسر اختيار أفراد العينة 
  ما هي أسباب تزايد العالج بها؟ الحجامة كوسيلة للعالج؟ و 

  %النسبة المئوية   التكرار

 %100 22 .قلة تكاليف العالج باحلجامة  مقارنة بتكاليف العالج الطيب

ا عالج نبوي  %   95.45 21 القناعة الدينية يف العالج باحلجامة نتيجة االعتقاد الديين كو

 %90,91 20 بساطة إجراء عملية احلجامة الرتباطها بأماكن حمددة على مستوى اجلسد

 %81,82 18 القناعة بنجاعة العملية نتيجة التجربة العالجية 

 %68,18 15 يثضعف الثقة يف العالج الطيب احلد

 % 18,18 4 اكتشاف جديد يف العالج

اِجلَِني (تفسري أفراد عينة الدراسة ) م 23( يبني اجلدول رقم  عَ ُ م حول  وفق) اخلاصة بامل تصورا
أسباب و دوافع و تزايد العالج باحلجامة، حيث يفسرون دوافع اللجوء إليها إىل أسباب كثرية و 

ا يف الغالب مستمدة من ط بيعة الوظيفة اليت تقدمها احلجامة و ميكن إجيازها يف األسباب يعتربو
  :التالية 

املرتددين  على الذي يفسر من خالله مجيع أفراد العينة تزايد و جلوء  السبب األولأما 
كلف كثريا يفهو ال قلة تكاليف العالج بالحجامة  مقارنة بتكاليف العالج الطبي ، هو  احلجامة

) 5مص(و ) 3مط(و ) 1مر(ال يتقاضون على العالج أجرا و هم%  31.82و مع هذا فإن 
ا ) 19مر(و ) 18مر(و ) 11حمر(و ) 09مر( ا عمال زائدا عن أعماهلم إذ ال يعتربو ، فهم يعتربو

اليت هي جزء من عملهم و بالتايل هي %  68.18دخال إضافيا هلم مقارنة مع بقية أفراد العينة 
  .دخل إضايف



 

 125 

فإنه على الرغم من جمانيته يف القطاع العام إال أن العالج مكلف  حديثفي الطب الأما  
أكدت دراسة كل من فاروق أمحد جدا مليزانية الدولة ناهيك عن العالج يف القطاع اخلاص ، هذا ما 

من أسباب جناح "مصطفى و مرفت العشماوي عثمان من جامعة االسكندرية لألنرتبولوجيا أن 
العالج احلديث الباهظة على الرغم من أن العالج جماين  مقارنة مع العالج  العالج التقليدي تكلفة

     1" التقليدي الذي تكاليفه أقل 

القناعة الدينية في العالج بالحجامة نتيجة  إىل%  95.45يرجعه :  السبب الثاني
م املرض فثقافة املريض يف املخيال الشعيب حددت له مفاهي، نبوي  االعتقاد الديني كونها عالج

ا  ، والصحة و العالج و بالتايل تدفعه الستعمال احلجامة كعالج حىت و لو مل يكن هلم معرفة طبية 
اليت ربطت بني الثقافة و مفاهيم  نجالء عاطف خليليتفق هذا مع بعض نتائج دراسة الباحثة 

يمن الثقافة  غري العاملة و الدينية  على صياغة املف"املرض و الصحة  اهيم املتعلقة بالصحة حينما 
فبالرغم مما يوفره الطب " ، 2"واملرض فإن ذلك يعد مبثابة عوامل حمفزة الستعمال الطب الشعيب 

م الثقافية و املالية  يلجأون  احلديث من عالجات و تقنيات للشفاء إال أن الناس مبختلف مستويا
الج يف املخيال الشعيب إذ يعتقد إىل هذا النوع من العالج ، داللة على رسوخ هذا النوع من الع

ا من األسباب الرئيسية يف استعماهلا، و لقناعتهم على أن لكل داء دواء ، يتوافق هذا مع  الكثري بأ
بأن هناك من الباحثني من ركز على دور الدين و تأثرياته على صناعة " مختار رحابما ذهب إليه 

و هذا ما يؤكده املعاجل  3"ج و أساليب العالجمتثالت الفرد لقضايا الصحة و املرض و طرق العال
، فاحلجامة "الرقية و احلجامة سنة و دعوة إىل اهللا) : " 19مر(التقليدي الراقي من منطقة مستغامن  

فقد جاءت "عالج متوارث يف الثقافة اليت حيملها األفراد  و يتمسكون برتاثهم و تقاليد أجدادهم ،

                                                             
  233، ص املرجع السابق فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان ،  1
  .270،ص 2006، مكتبة األجنلو سكسونية ، مصر ، سنة  "- ثقافة الصحة و المرض-علم اإلجتماع الطبي " جنالء عاطف خليل    2
،  15العدد   "الطبية األنثروبولوجيا منظور من للمجتمع مقاربة الثقايف بالنسق وعالقتهما واملرض الصحة"من مقال "  مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية" خمتار رحاب    3

  . 178، ص  2014جوان 
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ليت ميارسها أعضاء جمتمع ما داخلة يف تكوين مضمون الثقايف من الطرائق و املمارسات الشعبية ا
  .1"جهة ، و حمققة إلشباع و إرضاء احلاجات الضرورية للناس من جهة أخرى

استعماهلم للحجامة و العينة أفراد  من  % 81.82يفسر على ضوئه الذي  :السبب الثالثأما 
ا احلجامة صورة مقبولة  ، ف  الجية وسهولتهابساطة إجراءات الحجامة الع تزايد طاليب العالج 

العالج التقليدي ألسباب  إىل اللجوء مفضلني الطيب عن العالج املرضى ينصرفكعالج ، و عليه 
 ويتعاملون ، املرضى يفهمها كثري من  ال للغة اخلطاب احلديثة و اليت  األطباء عدة منها استخدام

 من ويعاجله القصور هذا التقليدي املعاجل يعوض نيح يف ، بيولوجي بالدرجة األوىل  ككيان معهم
  .بني املعاجل و طالب العالج الشعبية واملفردات الودية والعالقة التفاهم أسلوب خالل

ا  المعالج الطبيو هلذا جند   يؤمن من خالل استعماله للعالج باحلجامة اللغة املستعملة ذا
الطبية اليت ال يفهما طالب العالج ، بل خياطبهم  و البعيدة كل البعد عن لغة املصطلحات العلمية

 باملريض الطبيب عالقة إطار يف الثقايف وفق السياق الثقايف االجتماعي الذي حيمله املرضى  ، فالبعد
جيد ، و  تكفل أجل من ضروريان املتبادل والفهم اجليد فالتواصل للطبيب، بالنسبة مهم جد فهو

 .أيضا هذا ما يؤمنه املعاجل التقليدي
إن جلوء الناس إىل املمارسات العالجية التقليدية له ما يربره عندهم كما صرح به العديد من 
املعاجلني و املعاجلني يف املقابالت اليت أجريت معهم ، لكن استعمال املعاجل الطيب هلذا النوع من 

لب و العرض ، فكلما العالج إمنا هو برغبة من احلاالت اليت تطلب هذه املمارسة وفقا لقانون الط
الذي وصلت ) 16مط(ازداد الزبائن كلما ازداد التخصص يف املمارسة ، كما هو احلال عند الطبيب 

إحصائية احلاالت عنده يف السنوات األخرية و املسجلة يف بداية مشواره مع احلجامة مث يف تدوينها 
عة ، و كما هو احلال عند سنوات متتاب 10ألف حالة حجامة على مدار  25على الكمبيوتر إىل 

ألف حالة كما صرح به أثناء املقابلة ، و يبدوا ذلك من خالل  20إىل أزيد من ) 22مم(املمرض 
  .العيادة اليت فتحها يف بيته بعد فرتة التقاعد و املتواجدة يف حي شعيب شبه ريفي مبنطقة غليزان 

                                                             
  .194، ص  2009عرفة اجلامعية االسكندرية مصر الطبعة دار امل)" الثبات و التغيير( الثقافة الشعبية" حممد عباس إبراهيم   1
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% 81,82إذ يفسر  ة العالجيةالقناعة بنجاعة العملية نتيجة التجرب : السبب الرابعأما 
أفراد العينة سبب استعماهلم للحجامة ، فهي طريقة عالجية تتضمن دواء وتروحيا وتنفيسا، وعلى من 

فمن خصوصيات العالجات التقليدية و منها احلجامة جتعل  هذا األساس يزداد اإلقبال عليها،  ،
ِْج تعامل  ال يف  ليسلي هيكينكما تذكرته الباحثة    مع الفرد ذاته ال مع العضو املصاب فقطالُمعَ

مت اعتماد أنظمة خمتلفة من التشخيص و الرعاية يف أجزاء خمتلفة :"مقال منشور يف جملة علمية قائلة 
و تقوم هذه األنظمة على مبادئ خمتلفة لفهم اجلسم و كيفية . من العامل على مر آالف السنني 

و اهلدف منها إمجاال معاجلة كامل اجلسم باعتباره . تهعمله أو شفائه ، و احلفاظ على صحته و رفاهي
التصال من خالل اجلو العام الذي ، و هنا يستعمل املعاجلون وسائل يف ا1"فردا و ليس فقط عوارض

ا عملية مستمرة ،متغرية ، ديناميكية  فتؤثر يف العملية العالجية ، كون  حتدث فيه عملية االتصال كو
اعل اجتماعي بني الناس يتأثر بأحواهلم وثقافتهم وبيئتهم ، هذا ما الحظه أن االتصال عبارة عن تف

الباحث من خالل احلوارات املتبادلة أثناء عملية العالج  ، و يف كثري من األحيان يستعمل املعاجل 
قنوات االتصال املختلفة يف عملية االتصال مع املعاجلني ، تتمثل يف قنوات احلواس لدى اإلنسان و 

مرفت العشماوي و  فاروق أحمد مصطفى السمعية و البصرية ، و هذا ما أكدته دراسة خاصة
املطبب الشعيب يعطي الكثري من وقته لسماع " ، لكن عند املعاجل التقليدي فقط، فبينوا أن   عثمان

شكوى مريضه مع املعاجل الشعيب  مما جيعل املريض يشعر براحة  يف حديثه معه فيقص عليه كل ما 
" نيه من آالم و هذا ما ال يتوفر عند األطباء الرمسيني إذ ليس هلم الوقت لسماع شكوى املرضى يعا

ِِجيَن  أن في عملية العالج بالحجامة يستعمل، لكن ما وصل إليه الباحث  من نتائج 2 ال كال الُمعَ
ِِج ،  ال عَ من خالل العالج   يرجو من املعاجل  توقيف املرض و األمل فاملريضذات األسلوب نحو الُمتـَ

  .،  و هذا ما تؤمنه احلجامة يف تصورهم 

                                                             
اجلزء اخلامس ، الدار العربية للعلوم بريوت لبنان ،الطبعة " برامج  العالج ، العالجات التقليدية ، العالجات المكملة، الطب البديل –الصحة النسائية " ليسلي هيكني     1

  .36ص  2005األوىل 
  .233، ص املرجع السابق لعشماوي عثمان ، فاروق أمحد مصطفى و مرفت ا  2
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كما يسعى املعاجلون إىل حتسني العالقة مع املريض قصد فهمه وإدراك تاريخ مرضه ، فال 
يقتصر األمر على البعد الطيب خاصة عند املعاجل الطيب بل هناك أبعاد اجتماعية  و نفسية يف طبيعة 

بالرغم من التقدم الذي :"قائال  زارو عبد اهللاا أشار إليه الباحث العالقة بني اإلنسان واآلخرين كم
أحرزته املعرفة الطبية ميكن أن نعلن عدم كفاية األجوبة اليت تقدمها العلوم الطبية البيولوجية، ألنه 
خطاب يتوجه إىل احلديث عن املرض يف أبعاده البيولوجية و ينظر إىل اجلسد كموضوع و ال 

إن الفحص الطيب غري كاف واخلطاب . يساءل جسده اخلاص بلغة مريلوبونيت تستحضر أن املريض
الطيب من وجهة املريض غري قادر على تقدمي إجابة عن تساؤالته، فما ينتظره املريض ال تعكسه بأمانة 

  1".املعرفة الطبية

 تصورأسباب و دوافع تزايد العالج باحلجامة من خالل  %68.18 فسرفقد  :السبب الخامسو 
العالج الكيماوي قد فشل يف  إذ يرونضعف الثقة في العالج الطبي الحديث   أفراد العينة إىل

 2فلألدوية الكيماوية آثار من خالهلا أفراد العينة ففي تقرير،  بعض األمراض على الرغم من تقدمه
الذي  journal of American medical Associationاجلمعية الطبية األمريكية  "

عاما من اآلثار  30فتش باحثون من جامعة تورنتو يف املؤلفات الطبية يف  10/04/1998نشر يف 
دراسة تعد األكثر دقة علمية  39اجلانبية لألدوية بني مرضى املستشفيات ، و قد استنتجوا من بني 

ة مريض يف السنة ، و سببت أضرارا غري مميت 106000أن اآلثار اجلانبية لألدوية قد أدت إىل وفاة 
مليون مريض ، فاآلثار اجلانبية لألدوية تعد السبب الرابع للوفيات يف الواليات املتحدة  2.2ل 

  " .األمريكية متخطية اإليدز و االنتحار و جرائم القتل جمتمعة

  

                                                             
 1 http://www.aranthropos.com    موقع أنرتبوس  "املريض يسائل طبيعته ..مقاربة أنثربولوجية جلسد املريض "زارو عبد اهللا.  

،  ص 2012-2011جامعة منتوري قسنطينة ، السنة اجلامعية رسالة ماجستري ،" أنتربولوجية بقسنطينةمقاربة  –األعشاب الطبية ممارسات و تصورات :" لطرش أمينة    2
  .46ن45ص  2003األعشاب العالجية اجلديدة ، الطبعة األوىل ، ترمجة مكتبة جرير ، ديب :مايكل كاسلمان :نقال عن  226

http://www.aranthropos.com
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تجربة فردا من أفراد العينة  أن العالج باحلجامة %   18.18يرى : السبب السادس
ا من باب التجديد بعيدا عن املألوف ، حبيث إذا  ، جديدة بحيث إذا لم تنفع ال تضر إذ يدخلو

نفع استفاد و إن مل ينفع مل يكن ليخسر شيئا ،  فاملريض يسعى إىل التخفيف من وطأت املرض ، و 
 .يبحث عن كل ما فيه أمل حىت و لو كان أمال بسيطا
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 تحليل نتائج المقابالت

ِِج   الخاصة  ال عَ  يَن بالُمتـَ
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اَجلَِني حصلنا على النتائج التالية و هي  عَ تـَ ُ من خالل تطبيق االستمارة أثناء املقابلة على امل
  :عبارة معطيات من أجل حتليل الفرضيات 

اَلِجيَن ) ح  1( الجدول رقم  عَ   :وفق المستوى التعليمي توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

  %ة المئوية النسب  التكرار  المستوى التعليمي

 07.69  %  02  إبتدائي

 07.69  %  02  متوسط

 15,38 %  04  ثانوي

 69,23 %  18  جامعي

  % 100  26  المجموع

 األقل الفئات يقتصر على ال عالج التقليدي المن خالل املقابالت أن الباحث مما الحظه  و
تمع  تعليما يف  ادية،املو  ثقافيةال ستوياتامل وذات تعلمةامل االجتماعية فئاتال يشمل أيضا بل ا

يف حني أن املستويات  % 69.23 فاملعاجلون أغلبهم من حاملي الشهادات  اجلامعية  بنسبة 
من املرحلة املتوسطة  و  بذات النسبةمن املرحلة االبتدائية، و  06.69  %التعليمية متفاوتة فمنهم 

يبة ر قادمة من كل املناطق الق طاليب العالج  ا يلفت االنتباه أنممو  من املرحلة الثانوية  ، 15,38 %
منها و البعيدة و هذا ما دلت عليه املالحظة باملشاركة من جهة و ما تؤكده الصور امللتقطة عن 

، ) 12مر(و ) 10مر(احلاالت القادمة للعالج من جهة أخرى،  و خاصة عند املعاجل التقليدي 
قيمية لكل املناطق اجلزائرية شرقا و غربا ، مشاال و لوحات تر لفالسيارات املصطفة يف طوابري حاملة 

جنوبا ، ناهيك عن اللهجات املختلفة ،بل حىت بعض احلاالت القادمة من وراء البحار طلبا 
   .  لتشخيص املرض و طلبا لعالج
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اَلِجيَن وفق السن) ح 2(الجدول رقم  عَ   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

  %لمئوية النسبة ا  التكرار  السن

29  - 36   13   % 50,00 

40  -49   08    % 30,77 

50  -59  05    % 19,23 

  %  100  26  المجموع

أعمار العينة القصدية من املعاجلني  ،إذ ترتاوح أعمارهم بني التاسعة ) ح 2(ميثل اجلدول رقم 
ع و العشرين سنة و العشرين و التاسعة و اخلمسني ، فثالثة عشر فردا منهم ترتاوح أعمارهم بني التاس

، و مثانية أفراد ترتاوح أعمارهم بني األربعني  سنة و  % 50.00و الستة و الثالثني  سنة  بنسبة 
، و مخسة  أفراد  ترتاوح أعمارهم بني اخلمسني  سنة و  % 30.77التاسع و األربعني  سنة بنسبة 

   . % 19.23التاسع و اخلمسني  سنة بنسبة  

اَلِجيَن وفق محل اإلقامةتوزي) ح 3(الجدول رقم  عَ   :ع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

  %النسبة المئوية   التكرار  مكان اإلقامة

 84,62     %  22  املدينة

 15,38    %  04  الشبه الريفي

  %  100  26  المجموع

يقطنون  15,38 %يقطنون املدينة ، و   84,62  %أما من حيث إقامة احلاالت فإن 
 فقيفية ، داللة على أن احلجامة كعالج تقليدي منتشرة يف املناطق احلضرية  و هذا يتاملناطق الشبه ر 

، السنة "أنرتبولوجية مبدينة تلمسان -مقاربة سوسيو:  "الطب الشعيب يف املدينة"مع دراسة بن تامي 
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 الطب استمرارية وراء تقف اليت و اليت من خالهلا حبث عن األسباب  2013-2012اجلامعية 
، وكذا مع دراسة خواين خالد اليت كانت حول انتشار احلجامة  عند األطباء مبنطقة  املدينة يف يبالشع

  . تلمسان 

اَلِجيَن وفق أسباب اختيار الحجامة  ) ح4(الجدول رقم  عَ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
 :كأسلوب للعالج

  %النسبة المئوية   التكرار  ما هي أسباب اختيارك للحجامة 

ا سنة نبوية %   26  )فهي تكتسي طابع القداسة(كو 100 

 65,38 %   17  مردودية العالج

%   24  إقبال الناس على احلجامة 92,31 

ثالثة أسباب جعلت أفراد العينة خيتارون ) ح3( من خالل البحث وجد الباحث اجلدول 
مجيع أفراد العينة ، فهي  بالدرجة األوىل يف تصور كونها سنة نبوية: احلجامة كوسيلة للعالج و هي

ِجمما يدفعهم لالستعداد لقبوهلا كعالج  ، فثقافة   طابع القداسةتكتسي  ال جعلته يقبل على   الُمعَ
يولد داخل جمتمع ما فهو يولد أيضا داخل ثقافة خاصة تشكل العالج باحلجامة  ، فاإلنسان 

شخصية، وهي اليت تؤثر يف أفكاره شخصيته، فالثقافة هي اإلطار األساس والوسط الذي تنمو فيه ال
  . واجتاهاته وقيمه ومعلوماته ومهاراته وخرباته ودوافعه

ـْج الذي جيعل  السبب الثانيأما  اَل عَ ُ  إقبال الناس عليها "يقبل على العالج باحلجامة هو  امل
 فسيةن أو بيولوجية حقيقة جمرد ليس املرضمن أفراد العينة ، و عليه ف 92,31% و ذلك باختيار " 

،فاحلجامة  بداخله يتشكل الذي واالجتماعي الثقايف بالسياق ترتبط ثقافية حقيقة كذلك لكنه
عندهم تقدم وظيفة للجسم فهي تساعده يف التخلص من املشاكل املرتبطة و خاصة العضوية و 
النفسية معنا ، فوقع رابط بني التطبيقات التقليدية و الطبية من خالل احلجامة فأصبح اجلسم 

لدى املمارسني هلذا النمط من العالج، فاخلاصية املوضوعية للجسد هي اليت أعطت  موضوعا 
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الشرعية يف ممارسة احلجامة لدى أفراد العينة طالبة العالج و خاصة لدى املعاجل الطيب مما جعل 
عالج التطوير طرق ووسائل ، إضافة إىل الطبيب و املمرض و الصيديل يقبل على املمارسة التقليدية 

هزة وفق أفخر العيادات من حيث األدوات املستعملة كأدوات التعقيم  و أماكن إجراء احلجامة ا
  .الطبية

 65,38 ، حيث اختار " مردودية العالج"يف سببية اختيار احلجامة  السبب الثالثأما 
ة منط العالج ، من أفرد من العينة النتائج املتوصل إليها، فاملمارس عليهم احلجامة يظهرون فعالي %

فلجوئهم للحجامة عند كال املعاجلني إمنا طلبا للشفاء من األمل و املرض ، و  هذا رغم وعيهم مبا 
يقدمه الطب احلديث من خدمات صحية ناجحة، فتمثل التجربة يف جمال التداوي من أهم الدوافع 

قلة من طرف احلاالت و املوحات رسوخا يف الذاكرة الشعبية اليت أثبتت جناعتها حبكم التجربة  و املتنا
م    . من طرف املعاجلني ذا

اَلِجيَن وفق رأيهم في الفئة األكثر ترددا )ح5(الجدول رقم عَ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
  :على الحجامة

  %النسبة المئوية   التكرار  الرتبة  ما الفئة األكثر ترددا على الحجامة؟ رتبها

 84,62%  22  1  الرجال

 15,38%  04  2  ساءالن

  % 100  26  المجموع

اَلِجيَن يف نظر ) ح05(يظهر اجلدول رقم  عَ أن الفئة األكثر ترددا على احلجامة الرجال مث النساء  الُمتـَ
، كما هو احلال يف عينة املعاجلني ، كما أن عدم تردد النساء بكثرة على احلجامة ألنه يف نظرهم 

أن ال عالقة ) 08ح(يها الدورة الشهرية ، يف حني يرى يعتقدون أن النساء قبل سن اليأس تكف
للعادة الشهرية باحلجامة إذ ترجع احلجامة إىل الوقاية و العالج من بعض األمراض و على رأسها 

  .االضطرابات على مستوى العادة الشهرية أو تلك اليت تعود إىل مشاكل العقم 
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اَلِجيَن وفق  تحديدهم للحجامة األكثر توزيع أفراد عينة الدراسة من الُم ) ح 6(الجدول رقم عَ تـَ
  :استعماال

  %النسبة المئوية   التكرار  ما الحجامة األكثر استعماال ؟ رتبها  المرتبة

 92,31 %  24  العالجية  1

 7,69  %  02  الوقائية  2

  % 100  26  المجموع

  %النسبة المئوية   التكرار    المرتبة

 % 100  26  الدامية  1

 % 00   00  اجلافة  2

  % 100  26  المجموع

اَلِجيَن توزيع أفراد عينة الدراسة ) ح06(يبين الجدول  عَ وفق  حتديدهم للحجامة األكثر من الُمتـَ
العينة جعلوا احلجامة العالجية هي األكثر استعماال مقارنة مع  من أفراد % 92,31 استعماال

ا هي املنتشرةاحلجامة الوقائية ، كما اختار مجيع أفراد العينة احلجامة الدا   .مية بأ
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 :المحور الثقافي

اَلِجيَن وفق  مصادر الحجامة) ح  7( الجدول رقم  عَ   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

ما هي مصادر معرفتك 
  بالحجامة؟

  %النسبة المئوية   التكرار  الرتبة

    53,85 %     14  1  )األنرتنيت -التلفاز(وسائل اإلعالم 

 30,70  %    08  2  يةالكتب الدين

 15,38 %     04  3  الكتب العلمية

  %  100  26  المجموع

ا ، ) ح07(ميثل اجلدول  املرجعية اليت يعتمد عليها أفراد العينة يف معرفة احلجامة و استعماال
اَلِجيَن مثل ما هو احلال بالنسبة  عَ حيث أخذت وسائل اإلعالم  )م 08(كما مبينة يف اجلدول الُمتـَ

اعتمدوا وسائل اإلعالم من برامج تلفزيونية و خاصة من أفراد العينة   53,85 % فألسد  حصة ا
مث األنرتنيت و خاصة من خالل مقاطع اليوتوب و شبكة التواصل  ،من خالل الفضائيات 

االجتماعية الفايسبوك و السكايب اليت تنشر كثريا من طرق استعمال العالجات و خاصة بالطرق 
  .احلديثة 

 بالطب االهتمام تزايد و  املمارسات وسائل اإلعالم املختلفة هذه ن أسباب عوامل ترويجو م
 فهي اآلالم كالرقية، تسكني يف خالل الطقوس الدينية ،ومن باألعشاب العالجات انتشار البديل و

ا هي بل استمرارها، إىل يدفع وما لوجودها يربر ما جتد األمر آخر يف  تتصدى أن ميكن تؤكد أ
 . واجلنسية واالجتماعية والعصبية النفسية األمراض ألكثر

  يف نشر العالجات التقليدية و منها العالج باحلجامةو ثاني أهم الوسائل المساهمة 
  .إذ تعترب إحدى الوسائل األكثر استعماال بني الناس و مبختلف اللغات  اإلنترنيت
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 ايعتمدو 31,82%بة الثانية فسبعة جاءت يف املرت الكتب الدينيةيف حني جند أن مرجعية 
خاصة اليت هلا عالقة  الكتب العلميةاعتمدوا  % 15.38يف معرفة ما له عالقة باحلجامة ، أما 
  .بالدم و مكوناته و األمراض النامجة عنه

اَلِجيَن وفق مناطق الجسم التي تجرى فيها )ح8(الجدول رقم عَ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
  :الحجامة

  %النسبة المئوية   التكرار  ما هي مناطق الجسم التي تجرى فيها الحجامة؟

    76,92  %    20  الكاهل

    76,92  %    20  أسفل الظهر

    61,54  %    16  موضع األمل

    30,77   %   08  احلجامة على الفخذين

    30,77 %     08  احلجامة على الركبتني

اَلِجيَن معرفة أفراد عينة الدراسة  مدى) ح  8( ينب اجلدول رقم  عَ مناطق اجلسم اليت جترى من الُمتـَ
م حوهلا متعددة و خمتلفة ، إال  حدد منطقتني  %76,92  أنفيها احلجامة فكانت معلوما

ِِجيَن معروفتني لدى  ال ، و مها املنطقتان األكثر استعماال أسفل الظهرو  الكاهلو مها منطقيت  الُمعَ
موضع األمل ، مث بنسب أقل ملنطقيت الفخذين و الركبتني   % 61,54ني حدد يف احلجامة ، ح

رى معها املقابلة مل يستعمل منها  %  30,77حيث مل حيدد منهم إال  داللة على أن العينة ا
  .الكثري املنطقتني 
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  ):الحجامة إجراء مناطق(استثمار الحجامة في الجسد : البعد األول 

اَلِجيَن وفق األماكن األكثر طلبا الستعمال  توزيع)ح9(الجدول رقم عَ أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
  :الحجامة

  %النسبة المئوية   التكرار  ما هي األماكن األكثر طلبا الستعمال الحجامة؟

    76,92  %    20  الكاهل

     53,85 %   14  األخدعان 

     53,85 %   14  مواضع األمل

اَلِجيَن  األماكن األكثر طلبا الستعمال احلجامة  يف تصور ) ح09(يبني اجلدول رقم  عَ حيث أن  الُمتـَ
مواضع و   األخدعين، ،مث منطقيت  % 76.92 بنسبة املناطق األكثر طلبا  تتصدر الكاهلمنطقة 
، و استعمال احلجام ملنطقة األخدعني يف تصورهم ألن تساهم يف عالج    53,85 % ةببنس األلم

  . يعانون منها و من مجلتها الصداع و الشقيقة و آالم الرقبة  آالم الرأس اليت

اَلِجيَن وفق اختيار ) ح  10( الجدول رقم  عَ   :مكان اإلحتجامتوزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

  %النسبة المئوية  التكرار  هل يقترح المحجوم منطقة الحجم أم باقتراحك؟

 100 %  26  احلجام

 100 %  26  المجموع

اَلِجيَن طرق اختيار ) ح10( اجلدول رقم يبني عَ جميع أفراد عينة ، ف مكان اإلحتجام الُمتـَ
فهو األقدر على تشخيص املرض و بالتايل ، احلجام ال احملجوم  إىلاملوضع أرجعوا اختيار  الدراسة

  .حتديد املوضع املناسب للمنطقة املعاجلة 
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اَلِجيَن وفق عدد مرات حجم المنطقة توزيع أفراد عينة الدراسة من ال)ح11(الجدول رقم عَ ُمتـَ
  :المحجومة

  كم يحجم الحجام المنطقة المحجومة الواحدة؟

  المرتبة
  الجافة

  %النسبة المئوية 
  الدامية

  %النسبة المئوية 
  التكرار  التكرار

01  26  100 %  07  26.92 %  

02  00  00 %  11  42.31 %  

03  00  00 %  00  00 %  

04  00  00 %  00  00 %  

05  00  00 %  08  15.38 %  

  % 100  26  % 100  26  المجموع

عدد مرات حجم املنطقة احملجومة  طرق استخراج الدم مع بيان )ح11(يبني اجلدول رقم 
اَلِجيَن اخلاصة (حسب أفراد عينة الدراسة  عَ املراد  حسن اختيار المنطقة، فالعملية تتطلب ) بالُمتـَ

املسبب يف إخراج كمية معينة  حسن التشريطراد العينة ، و إجراء فيها عملية احلجامة يف تصور أف
دف حتفيزها قصد  من الدم ضروري ، إذ يعتربون أن من خصائص  املنطقة احملجومة احتقان املوضع 

  .التخلص من الدم اخلارج منها

فإن مجيع أفراد العينة أكدوا على استعماهلا ملرة واحدة يف حني أن  الحجامة الجافةأما 
من احلجامني يكتفون  % 42.31تكون حسب حالة طالب احلجامة ، إال أن  امة الداميةالحج

 % 15.38باستعمال الكأس على املوضع احملجوم مرتني ، األوىل جافة و الثانية دامية ،  يف حني  
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هذه النسبة متثل طبيبا واحدا واحد فقط يستعمل احلجامة الدامية مرات عديدة تصل إىل مخس مرات 
  .هذا ما أكده مثانية أفراد ممن تعاجلوا عنده) 16مط(هو الطبيب  و 05

  :األدوات المستعملة في الحجامة: البعد الثاني 

اَلِجيَن وفق األدوات المستعملة) ح   12( الجدول رقم  عَ   :توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

  %سبة المئوية الن  26التكرار من   ما هي األدوات المستعملة في العالج بالحجامة؟

 100 %  26  الكؤوس الزجاجية 

 15,38  %  04  الكؤوس البالستيكية ذات التصنيع الصيديل

 15,38%  04  كؤوس الشاي غري املستعملة

 69.23 %  18  املشرط املعقم

 23.08 %  06  شفرة احلالقة اجلديدة

 84,62 %  22  الضمادات املعقمة

 53,85 %  14  القفازات املعقمة وحيدة االستعمال

 57,69%  15  )منها زيت الزيتون(الزيوت 

 84,62  %  22  )الطبية(مواد التطهري

%  26  )قطن-الولعات -أعواد كربيت(النار 100  

 00%  00  اإلبر الصينية + احلجامة

 00%  00  دود العلق + احلجامة 
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اَجلَِني وفق )  ح12( اجلدول رقم  عَ تـَ ُ  دوات المستعملةاألينب توزيع أفراد عينة الدراسة من امل
يف العملية العالجية خاصة مع تطور العالجات الطبية احلديثة ،  عنصر ضروري، فوسائل احلجامة 

م اليومية خاصة يف جمال العالج ، لذلك  إذ أصبح الناس على وعي مبسائل النظافة و الوقاية يف حيا
م  ، فمن خالل مقابالت أفراد يفضل أفراد العينة إىل استخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العل

اَلِجيَن عينة    جميع أفراد العينةتبني أنه استُعمل عليهم وسائل خمتلفة منها ، فقد استعمل على  الُمعَ
استُعملت عليهم   % 15.38مبختلف أشكاهلا يف أغلب املرات، يف حني   الكؤوس الزجاجية

حيث  علي مكاويهذا الطرح مع دراسة  الكؤوس البالستيكية  إضافة إىل الكؤوس الزجاجية ، يتفق
ىل تطوير طرق ووسائل عالجهم من حيث األدوات املستعملة كأدوات إأن بعض احلجامني سعوا 

فما ".التعقيم ، إضافة إىل استعماهلم حملالت خاصة بدال من املمارسة التقليدية يف الشوارع و األسواق
 15,38  %، أما 1"يلجأون إىل احلجامني و احلجامة جدوى ىف يعتقدونزال الناس رجاال و نساء 

يف ) 10مر(عند املمرضني الذين يعملون مع الراقي   كؤوس الشايمنهم استُعملت عليهم  أيضا 
منطقة غليزان، لكثرة توافد احلاالت على الرقية بالدرجة األوىل من جهة ، و باستعماهلم للحجامة مع 

و لغالء الكؤوس الزجاجية و األدوات املباعة يف من جهة أخرى ، لقلة تكاليفها  المصل الطبي
لتيقن عقمه من جهة فقد فتح  المشرط الطبي استعمل عليهم  % 69.23، يف حني الصيدلية، 

على أساس  شفرات الحالقة الجديدةاستعملت عليهم  % 23.08املشرط أمامهم ، يف حني 
) 18مر (و ) 19مر (لتقليدين لكل واحد من املرضى شفرته ، كما هو احلال لدى املعاجلني ا

حيث أن أربعة منهم رقاة و ممرض ، و من أهم الوسائل ) 14مم(واملعاجل الطيب ) 06مرع(و ) 09مر
 القفازات الطبية المعقمة فاملستعملة يف احلجامة كما ذكر أفراد العينة أن املعاجلني يستعملون 

اجلراثيم ،  و من الوسائل املستعملة  داللة على احلفاظ على النظافة و منعا من نقل %   53.85
كما بينه مجيع ) باستعمال أعواد الكربيت و الوالععات و القطن و يف بعض األحيان األوراق ( النار

                                                             
،   2001جامعة القاهرة كلية اآلداب ، مركز البحوث و الدراسات االجتماعية ، الطبعة األوىل  "  أنتربولوجيةدراسات اجتماعية و -الصحة و البيئة:" علي املكاوي  و آخرون  1

  .501ص 
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ا تساعد على استفراغ الكؤوس من اهلواء لتمكنه من شد جلد املنطقة  أفراد العينة ، و اهلدف منها أ
مث بعد إعادة الكأس تساعد على مص و شفط الدم بقوة ، احملجومة يف احلجامة اجلافة األوىل ، 

  .ليتجمع يف الكأس 

املباعة يف  مواد التطهيربعد االنتهاء من عملية احلجامة يلجأ احلجام إىل استعمال 
ون ضرورية كون أن تنقية املنطقة من  ُ اِجل عَ تـَ ُ الصيدليات فجميع أفراد العينة يستعملها ، إذ يعتربها املـ

اح العملية العالجية ، مستبعدين بذلك انتقال اجلراثيم و األمراض املختلفة ، بل و أهم أسباب جن
خوفا من التفاعالت النامجة عن اجلروح على مستوى اجللد خاصة لذوي األمراض اخلاصة منها 
السكري ، من املواد املستعملة الزيوت و خاصة زيت الزيتون لطهارته و نفعه فثمانية عشر فردا من 

يستعملونه ،يف األخري يستعمل مجيع أفراد العينة اإلثنان و العشرون  % 81,82بنسبة  18ة العين
الضمادات الطبية املعقمة على املوضع احملجوم كي ال يلمس ألبسة املريض املعاد إلباسها زيادة على 

  .   تعقيم اجللد املشرط

التطهري املباعة يف الصيدليات  بعد االنتهاء من عملية احلجامة يلجأ احلجام إىل استعمال مواد
ِِجيَن فقد بني مجيع أفراد العينة أن مجيع  ال ا ، إذ يعتربها الُمعَ ُِجونَ يستعملو ال عَ ضرورية لتنقية  الُمتـَ

املنطقة احملجومة بل و من أهم أسباب جناح العملية العالجية ، مستبعدين بذلك انتقال اجلراثيم و 
التفاعالت النامجة عن اجلروح على مستوى اجللد خاصة لذوي  األمراض املختلفة ، بل و خوفا من

األمراض اخلاصة منها السكري ، و من املواد املستعملة الزيوت و خاصة زيت الزيتون لطهارته و نفعه 
ُِجيَن أن  84,62  %يستعملونه ، يف األخري أكد  % 57.69ف  ال الضمادات يستعملون  الُمعَ

جوم كي ال يلمس ألبسة املريض املعاد إلباسها زيادة على تعقيم اجللد املعقمة على املوضع احمل الطبية
  . املشرط
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اَلِجيَن وفق مصدر األدوات ) ح  13( الجدول رقم  عَ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
  :المستعملة

  %النسبة المئوية   التكرار  هل تحضر أدواتك الخاصة؟

    92,31 %  24  أدوات احلجام

 % 07.69  02  حملجومأدوات ا

 %  100  26  المجموع

اَلِجيَن    92,31 %ينب أن ) ح13(اجلدول رقم  عَ ِِجيَن أكدوا أن من الُمتـَ ال يستعملون الُمعَ
اَلج مصادرهم اخلاصة باألدوات املستعملة ، إال يف بعض األحياء حيمل  عَ أدواته اخلاصة ، مما الُمتـَ

جية يف جمال العالج باحلجامة و خاصة األدوات إذ يف يؤكد مدى ثقته مبا يقدم له من خدمات عال
ا معقمة مما يضفي مصداقيتها عنهم بل  و من األسباب املسامهة يف تزيد اإلقبال عليها، يف  نظرهم أ

م اخلاصة حبجة التأكد التام من سالمة و تعقيم األدوات % 07.69حني أن   .يستعملون أدوا

اَلِجيَن وفق تغيير أدوات الحجامة توزيع أفراد) ح  14( الجدول رقم  عَ   :عينة الدراسة من الُمتـَ

  %النسبة المئوية   التكرار  هل يغير الحجام األدوات كل مرة ؟

  % 100  26  نعم

%  100  26  المجموع  

فتغري أدوات احلجامة تتماشى و األساليب العالجية احلديثة حيث جتعل من األفراد يقبلون على استعماهلا ، 
  .على ضرورة تغيري األدوات كل أفراد العينة فقد ذكر  
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  :المتحصل عليها -نجاعة  -مردودية الحجامة : البعد الثالث

اَلِجيَن وفق األمراض التي تعالجها )ح15(الجدول رقم عَ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
  :الحجامة

  %لنسبة المئوية ا  التكرار  ما هي األمراض التي تعالجها الحجامة في نظرك؟  نوع المرض

  اآلالم املختلفة

 84,62 22  )الصداع( و )الشقيقة( آالم الرأس

 92,31 24  آالم املفاصل

 92,31 24  آالم الظهر

 84,62 22  تنميل األذرع و األرجل

  األمراض اجللدية
 30,77 8  اإلكزميا

 11,54 3  الصدفية

أمراض القلب و 
  األوعية الدموية

 65,38 17  الدم إرتفاع  و اخنفاض ضغط

 76,92 20  دوايل الساقني

 46,15 12  تنشيط اجلهاز املناعي

 30,77 8  البواسري  

 69,23 18  و اإلرهاق و التعب و اخلمول  اإلجهاد  

النسل و مشاكل 
  الوالدة

 19,23 5  مشاكل احليض و تنشيط املبيض

 19,23 5  العقم
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احلجامة وفق تصور أفراد عينة الدراسة األمراض اليت تعاجلها ) ح15(ميثل اجلدول رقم 
ِِجيَن ( ال عَ ، فقد أكدوا على أن احلجامة عالج ألمراض عدة و على رأسها األمراض ) الخاصة بالُمتـَ

أبو عبد ، كما أكده   %84.62املسببة لآلالم املختلفة منها أآلم املفاصل و الظهر  كما بينها 
تمعة 1ستوى العضالتالتخفيف من اآلالم على م"الباري عبد احلميد  ، و إخراج األخالط اهلوائية ا

، مث تليها  أآلم الرأس كالصداع و الشقيقة وكذا حتت اجللد ، و هي نافعة آلالم الظهر و املفاصل 
 76.92مث تليها دوايل الساقني بنسبة  % 84.62اآلآلم املسببة لتنميل األذرع و األرجل كما بينه 

و اإلرهاق و التعب   ن احلجامة هلا دور يف التخفيف من أعراض اإلجهاد، كما أكد أفراد العينة أ %
، فهي وسيلة للتخفيف  % 69,23و اخلمول الذي ينتاب العديد من األفراد طاليب العالج بنسبة 

من اجلوانب النفسية امللقاة على عاتق األفراد ،مث تأيت أمراض القلب و األوعية الدموية و على رأسها 
مث تليها تنشيط احلجامة للجهاز املناعي بنسبة  % 65.38الدم و اخنفاضه بنسبة ارتفاع ضغط 

أما األمراض املرتبطة بالنسل و  % 30.77، يأيت املرض اجللدي اإلكزميا و البواسري بنسبة  46.15
مشاكل الوالدة و على رأسها كل من مشاكل احليض و تنشيط املبيض و كذا العقم بنسبة أقل كما 

، و مع هذا فعلى % 11.54، و آخرها الصدفية من األمراض اجللدية بنسبة  % 19.23أكده 
ال الطيب   ويلجأون إىل  احلجامة جدوى ىف يعتقدونفما زال الناس رجاال و نساء "الرغم من تطور ا

  .2"احلجامني

  

  

  

  
                                                             

  . 24 ،ص 2002، مكتبة الفرقان عجمان اإلمارات العربية املتحدة ، الطبعة األوىل "  إبالغ الفهامة بفوائد الحجامة" أبو عبد الباري عبد احلميد بن أمحد العريب   1
،   2001جامعة القاهرة كلية اآلداب ، مركز البحوث و الدراسات االجتماعية ، الطبعة األوىل  "  دراسات اجتماعية و أنتربولوجية-الصحة و البيئة:" علي املكاوي  و آخرون  2

  .501ص 
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اَلِجيَن وفق معرفة ن) ح  16( الجدول رقم   عَ   :جاعة المرضتوزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ

  %النسبة المئوية   التكرار  كيف تعرف أن الحجامة عالجتك؟

 23,08  %  06  بعد األيام اليت تعقب احلجامة

 30,77 %  08  التحاليل الطبية و املخربية

 46,15%  12  بعد حصة احلجامة مباشرة

اَلِجيَن ينب كيفية معرفة أفراد عينة الدراسة )ح16(اجلدول رقم  عَ  46,15ة املرض ، ف جناعمن الُمتـَ
التحاليل يلجأ إىل  30,77 %، يف حني  بعد حصة احلجامة مباشرة يشعرون بالتحسن مباشرة %

و خاصة لدى من يسعى لتنشيط اجلهاز املناعي ، و مشاكل احليض و تنشيط  الطبية و المخبرية
ار قدرة الفرد إال يف تصورهم أن مفعول احلجامة ال يتم مباشرة إذ يتم اختب % 23,08املبيض ، أما 

من خالل مزاولة النشاط املعتاد للمقارنة بني أحوال الفرد قبل و بعد احلجامة و ال يكون ذلك إال 
  . بعد األيام اليت تعقب احلجامة

اَلِجيَن وفق مدى زيادة انتشار العالج )ح17(الجدول رقم عَ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ
  :بالحجامة أو تراجعها

  %النسبة المئوية   التكرار  الحجامة في تراجع أم تزايد ؟هل طلب 

 00  %    00  تراجع

    84,62  %      22  تزايد

    15,38 %       04  عدم وجود إجابة

 % 100  26  المجموع
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اخلاصة (مدى انتشار و زيادة احلجامة يف نظر أفراد عينة الدراسة ) ح17(يبني اجلدول رقم 
اِجلَِني  عَ ُ على تزايدها يف أوساط الناس على الرغم من التطور امللحوظ يف  84,62  %كد حيث أ) بامل

ال الطيب احلديث   .15,38 %   يف حني امتنع  عن اإلجابة  ، ا

ِ توزيع أفراد عينة الدراسة من الُمتـَ )  ح18( الجدول رقم  ال اب ــتصوراتهم حول أسب ِجيَن وفقعَ
  ):من يرى تزايد في حالة.(و دوافع تزايد العالج بالحجامة

في تصورك و انطالقا من تجربتك بما تفسر اختيار أفراد العينة 
  ما هي أسباب تزايد العالج بها؟ الحجامة كوسيلة للعالج؟ و 

  %النسبة المئوية   التكرار

 76,92 % 20 .قلة تكاليف العالج باحلجامة  مقارنة بتكاليف العالج الطيب

ا عالجالقناعة الدينية يف العالج باحلجا  %   100 26 انبوي امة نتيجة االعتقاد الديين كو

    %84,62 22 بساطة إجراء عملية احلجامة الرتباطها بأماكن حمددة على مستوى اجلسد

 %61.54 16 القناعة بنجاعة العملية نتيجة التجربة العالجية 

 %57.69 15 ضعف الثقة يف العالج الطيب احلديث

 % 23.08 06 جاكتشاف جديد يف العال

اَلِجيَن تفسري أفراد عينة الدراسة ) ح18(يبني اجلدول رقم  عَ م حول  وفقمن الُمتـَ تصورا
اللجوء إليها إىل أسباب كثرية و دوافع أسباب و دوافع و تزايد العالج باحلجامة، حيث يفسرون 

ا إجيازها يف األسباب تقدمها احلجامة و ميكن اليت  ةفيمن طبيعة الوظ ةيف الغالب مستمد يعتربو
 :التالية 
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 االقناعة الدينية في العالج بالحجامة نتيجة االعتقاد الديني كونها عالج: السبب األول 
أسباب تزايد  %100من املعاجلني بنسبة   26العينة الستة و العشرون  فقد أرجع مجيع أفراد،  انبوي

شعيب حددت له مفاهيم املرض والصحة و فثقافة املريض يف املخيال ال، املعاجلني على احلجامة  
ا  يتفق هذا ،  العالج و بالتايل تدفعه الستعمال احلجامة كعالج حىت و لو مل يكن هلم معرفة طبية 

اِجلَِني كما هو يف اجلدول رقم مع نتائج  عَ   ).م 24( الـمُ

 من  % 84.62 ف بساطة إجراءات الحجامة العالجية وسهولتها :نيالسبب الثاأما 
ااختاروه كسبب من أسباب العينة فراد أ احلجامة ، ف  استعماهلم للحجامة و تزايد طاليب العالج 

يؤمن من خالل استعماله بالحجامة سواء الطبي أم التقليدي المعالج  ألنصورة مقبولة كعالج ، 
مية الطبية اليت البعيدة كل البعد عن لغة املصطلحات العل املفهومة وللعالج باحلجامة اللغة املستعملة 

 وفق السياق الثقايف االجتماعي الذي حيمله املرضى  ، فالبعد ونال يفهما طالب العالج ، بل خياطب
ِجلَِني  بالنسبة مهم جد فهو باملريض الطبيب عالقة إطار يف الثقايف َا عَ اِجلَِني و للـمُ عَ تـَ  فالتواصل ، للـمُ
  .، و هذا ما يؤمنه املعاجل التقليدي أيضا جيد تكفل أجل من ضروريان املتبادل والفهم اجليد

 قلة تكاليف العالج بالحجامة  مقارنة بتكاليف العالج الطبيهو  : لثالث السبب اأما 
، فهي بسيطة يف  احلجامةعملية املرتددين  على من أفراد العينة تزايد و جلوء  % 76.92يفسر  إذ

ا ، كما ميكن للمحج وم أن يقتين أدواته اخلاصة من باب تأكسد من وسائلها و تكاليفها و إجراءا
ال تتطلب حيزا كبريا إلجرائها ، كما ميكن أن جترى يف أي مكان و  سالمة و تعقيم الوسائل ، كما

  .لو بيت املريض

فإنه على الرغم من جمانيته يف القطاع العام إال أن العالج مكلف  في الطب الحديثأما  
أكدت دراسة كل من فاروق أمحد العالج يف القطاع اخلاص ، هذا ما جدا مليزانية الدولة ناهيك عن 

من أسباب جناح "مصطفى و مرفت العشماوي عثمان من جامعة االسكندرية لألنرتبولوجيا أن 
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العالج التقليدي تكلفة العالج احلديث الباهظة على الرغم من أن العالج جماين  مقارنة مع العالج 
     1"  التقليدي الذي تكاليفه أقل

% 61.54إذ يفسر  القناعة بنجاعة العملية نتيجة التجربة العالجية : السبب الرابعأما 
أفراد العينة سبب استعماهلم للحجامة ، فهي طريقة عالجية تتضمن دواء وتروحيا وتنفيسا، وعلى من 

مة جتعل فمن خصوصيات العالجات التقليدية و منها احلجا هذا األساس يزداد اإلقبال عليها،  ،
ِْج تعامل  ال يعطي الكثري من وقته  فكال النمطني من املعاجلنيمع الفرد ذاته ال مع العضو املصاب الُمعَ

يرجو من املعاجل  توقيف املرض و  فاملريض، لسماع شكوى مريضه مما جيعل املريض يشعر براحة  
  .من خالل العالج ،  و هذا ما تؤمنه احلجامة يف تصورهم   األمل

سعى املعاجلون إىل حتسني العالقة مع املريض قصد فهمه وإدراك تاريخ مرضه ، فال كما ي
يقتصر األمر على البعد الطيب خاصة عند املعاجل الطيب بل هناك أبعاد اجتماعية  و نفسية يف طبيعة 

  .العالقة بني اإلنسان واآلخرين 

أسباب و  %57.69 سرففقد  ، ضعف الثقة في العالج الطبي الحديث  : السبب الخامسو 
العالج الكيماوي قد فشل يف  أفراد العينة إذ يرونتصور دوافع تزايد العالج باحلجامة من خالل 

  .جانبية  لألدوية الكيماوية آثار  و أن بعض األمراض على الرغم من تقدمه

تجربة جديدة فردا من أفراد العينة  أن العالج باحلجامة %  18.18يرى : السبب السادس
ا من باب التجديد بعيدا عن املألوف ، حبيث إذا نفع  يث إذا لم تنفع ال تضربح ، إذ يدخلو

استفاد و إن مل ينفع مل يكن ليخسر شيئا ،  فاملريض يسعى إىل التخفيف من وطأت املرض ، و 
 .يبحث عن كل ما فيه أمل حىت و لو كان أمال بسيطا
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  :خالصة 

لتقليدية للتداوي تقاربا بني  املعاجل التقليدي و املعاجل عرف العالج باحلجامة كإحدى الطرق ا
تمع الذي عرف انتشارا كبريا يف أوساط   اخاضع اخاص االطيب ، حيث أصبح هلا  واقع لطبيعة ا

اَلِجيَن  و الُم  ِِجيَن على حد سواء ، تـَ الُمعَ ال وملا كان العالج التقليدي و املتمثل يف احلجامة  ميثل عَ
عالجي يعتمد على  أسلوبقيم املعرفية والثقافية للشعوب فإنه ينظر إليه على أنه أحد جوانب ال

يعترب جزء من الرتاث الشعيب  حبيث أشكال وطرق تقليدية من السلوك والتصرفات اليت تقاوم املرض،
  .من أهم العالجات انتشارا  بروافده الثقافية بشقيها املادي والروحي

علم النفس و علم ( الكثري من املرات موضوع التقاء عدة علوميف  تعترب العالجات الشعبية 
حبيث يتخذ  ،كون العالج التقليدي يندرج ضمن مواضيع املعتقدات الشعبية)اإلجتماع واألنرتوبولوجيا

ويكون اإلقبال عليه متفاوتا من جمتمع آلخر ومن بيئة ، متفاوتة من حيث الشيوع واملمارسة  اأوضاع
 اجلانب امليداينمن خالل  ابين، و عليه بالعوامل واخلصائص االجتماعية و الثقافية ألخرى نظرا لتأثره 

م هلذا النوع من ينمبين، مدى إقبال أفراد العينة على العالج باحلجامة من خالل بيان أسبابه  ا تصورا
مراض اليت أهم الوسائل و األدوات املستعملة فيه و أهم األ ينمربز العالج و مدى متاديهم للشفاء ، 

م تعاجلها    .املختلفة الدينية والثقافية  حسب معتقدا
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  :النتائج العامة للدراسة

  : إىل النتائج التالية نامن خالل أبعاد البحث الثالثة املرتبطة بفرضياته توصل

  :البعد األول 

 ا لذات استثمار كل من املعاجل الطيب و املعاجل التقليدي يف اجلسد من خالل طرق اختيارمه
 .الفاسد مناطق اجلسم اليت جتري فيها عملية احلجامة ، و استخراجهما للدم

  :البعد الثاني 
 استعمال كال املعاجلني لذات الطرق و األدوات و التقنيات املستعملة يف عملية احلجامة. 
 للعوامل البيئية و الوراثية دور يف التأثري يف مفاهيم الصحة و املرض و طرق عالجه. 

  :عد الثالث الب
  كالمها يصالن إىل مردودية متقاربة من خالل عملية احلجامة ، كما يستعمالن ذات

 . االستدالل يف معرفة جناعة العملية
  كما أن هناك عوامل كثرية تعمل على إعطاء صفة الشرعية ملمارسة عملية احلجامة لكل من

ِْج  كل من  معتقدات:املعاجل الطيب و املعاجل التقليدي من أمهها ال عَ ِْج و الُمتـَ ال يف عملية   الُمعَ
ذا النوع من العالج،و  ِْج  نجاح أفعالاحلجامة كعالج اخلاصة   ال و يظهر من خالل  الُمعَ

 .التزايد على احلجامة
 استثمار معتقدات املرضى يف العالج .  
  إال ، مث تقدمي العالج املناسب له  ال ميكن عزل الفرد يف عملية تشخيص املرض و حتديده

ِْج بربطه بواقعه، فقد يعجز  ال  . عن فهم احلالة طالبة العالج إن عزله عما حييط به الُمعَ
  مميزات اخلطاب املوجه للمعاجلني باحلجامة فكال املعاجلني يستعمالن نفس أسلوب التفاهم

 . و إجياد العالقة الودية و املفردات الشعبية بينهما و بني املعاجلني
 مارسة العالجية سواء الطبية أو التقليديةأمهية الثقافة يف امل. 



 

 152 

  أمهية اجلسد كفضاء هلذه املمارسة العالجية لكال النموذجني. 
  ا ممارسة تقليدية بنوع من املوضوعية نتيجة الوسائل املستعملة ، و تتمتع احلجامة رغم أ

 .اعتبارها كعملية جراحية بسيطة كلها فعالة
  العالجية اليت تعترب عنصرا مهما يف متسك األفراد سواء تتمتع احلجامة خباصية املردودية

 .ذا النموذج من العالجهل نيمارساملاملرضى أو املعاجلني 
  أمهية اجلماعة يف توجيه األفراد حنو املمارسة العالجية. 
  ا احلجامة نتيجة النصوص الدينية اليت حتفز على  - النبوية-خاصية القداسة اليت تتمتع 

 .ة و أثرها يف الصحة و املرضممارسة احلجام
 للحجامة وظيفة رمزية تعادل نوعا من التضحية يقدمها اجلسد من أجل الظفر بالصحة. 
  كما هلا وظيفة سوسيواجتماعية و اقتصادية من خالل استعماهلا من أجل الظفر بالصحة و

 .جلب الزبائن
  إىل عالج خمتلف عدم اقتصار أثر احلجامة على األمراض العضوية فقط ، بل تتعداها

 . الضغوطات و حاالت االكتئاب النفسي ، و هذا ما ملسه الباحث مع العديد من احلاالت
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  : مناقشة الفرضيات 

كان ألمهية استعمال احلجامة وظيفة يف فهم التقارب املوجود بني العالج الطيب و التقليدي ، 
على أساسها يتم فهم هذا التقارب ، حيث  حيث ركزت الدراسة على حتديد العناصر األساسية اليت

احلجامة من خالل املمارسات و التصورات عملية يلتقي العالج الطيب و العالج التقليدي يف ممارسة 
و االعتقادات و مردودية العالج ، فكانت هذه مبثابة مسار عالجي اعتمده األطباء ملا يتميز به من 

ا جراحة بسيطة تعتمد على خاصية جراحية ضمن اختصاصهم الذي يزكيه  الطب، إضافة إىل أ
من  الطب النبوياستخراج الدم من اجلسد مفعمة بطابع القداسة الذي كان بادئ بدء مصدرها 

و قد كان جلملة الوسائل و  طريقة حتديد أوقات إجرائها، و حتديد مناطقها على اجلسد، خالل
احلجامة ، بعدما كانت مقتصرة على املعاجلني التقنيات املستعملة دور هام يف استفحال و انتشار 

التقليديني فتعدت إىل األطباء و املمرضني و الصيادلة ، كل هذا ساهم يف إعطاء نوع من الشرعية، و 
نوع من النجاعة يف العالج ، و بالتايل إقبال الناس عليها بالتوازي بني املعاجل التقليدي و املختص 

ختالفات بني  كال املمارسني بالنظر إىل أمهية التعقيم يف حتديد الطب و شبه الطب ، مع بعض اال
  .اجتاهات املتعاجلني حنو كل منوذج عالجي

من هنا نستطيع أن جنيب على فرضيات البحث اليت كانت حمددة و مستجيبة إىل البحث يف 
ن هذا التقارب كا.تلك العالقة بني ممارسة احلجامة بالتوازي بني العالج الطيب و العالج التقليدي 

نتيجة اخلصائص اليت متيز احلجامة من حيث إمكانية حتديد العديد من املؤشرات اليت دخلت بشكل 
مباشر و غري مباشر، و قد الحظ الباحث أن هذه العملية ختضع ملعيارية طبية و معيارية تقليدية ،  

جامة كعالج له جناعته و فعاليته كل واحدة هلا قيمتها و أثرها يف املمارسة ، و التوجه حنو اعتماد احل
  .يف العديد من األمراض العضوية و النفسية
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 يستثمران في الجسدمن املعاجلني حتققت الفرضية نظرا ألن كال النموذجني :  الفرضية األولى
احلجامة بني النموذج العالجي التقليدي و النموذج الطيب يف ممارسة مجاع إالذي يعترب موضع 

 االعتماد على مناطق حمددة من أن جعلت كال املعاجلني يلجأن إليها من خالال فكانت وظيفتها
األمل  ، معتمدين على رصيد املوروث الثقايف لدى أفراد عينة اجلسد خاصة الظهر و مواضع 

ِ تـَ الُم البحث من  ال يستعمالن إىل حد كبري ذات املناطق على اجلسم   النموذين، فكال  ِجيَن عَ
  .ظهر و موضع األمل و األطرافكالكاهل و أسفل ال

مبا أن اجلسد من خصائصه أنه ملموس ، فالتعامل معه للتخليص من املرض  ملاذا اجلسد؟
ِ يبني قيمة اجلسد يف الصحة و املرض بالنسبة للعديد من  ال ِ تـَ الُم و  ِجيَن الُمعَ ال ، فهو يف  ِجيَن عَ

فقد . األمل ، و كيفية العالجحد ذاته وسيلة اتصال بينهما ، من خالله يفهم كالمها مصدر 
استطاعت املواقع احملددة من اجلسد أن تنوب عن مضامني مرضية تتعد يف مجلتها اجلانب 
العضوي ، و الدليل هو أن العديد من املرضى يشتكون من أعراض نفسية ، و ارتفاعات يف 

فاحلجامة  مستويات القلق من خالل املقابالت اليت أجريت مع احلاالت و مع املعاجلني ،
ا تستجيب  استطاعت أن تستجيب إىل النموذج الطيب من خالل خاصيتها املتمثلة يف أ

لجانب العملي و الوقائي العضوي، بينما تستجيب يف اجلانب التقليدي إىل اخلاصية الثقافية اليت ل
ا تبني مدى استجابة اجلسد للمرض و  حيددها اجلانب الديين ، و مدى قدسية العملية أل

  .و هنا تكمن الوظيفة الرمزية للجسد بني العالج الطيب و العالج التقليدي. العالج 

التقنية و الطرق و الوسائل يشرتك كل من العالج التقليدي و الطيب يف : الفرضية الثانية
تبني أن أفراد عينة  الباحث، يف احلجامة، فمن خالل النتائج اليت حتصل عليها المستعملة

اِجلِ  عَ ُ َني يستعملون ذات الوسائل و األدوات يف إجراء عملية العالج باحلجامة خاصة استعماهلم املـــ
م يستعملون نفس أدوات التشريط و خاصة املشرط الطيب املعقم  للكؤوس الزجاجية ، كما أ
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م يسعون إىل ما  بالدرجة األوىل ، كل ذلك إلضفاء مدى تطور العالج باحلجامة من جهة، و أ
 .جهة أخرى  هو أفضل من

األدوات و التقنيات و الطرق أحد االفرتاضات اليت استطاعت أن تقارب بني النموذج تعترب 
خاصية التعقيم لضمان عدم  متمثل يفانب موضوعي جبالطيب و النموذج التقليدي ، كما تتمتع 

التقليدي العدوى ، و بالتايل فالطبيب أشد حرصا على هذا اجلانب ، و اعتماده من جانب املعاجل 
من إضفاء الشرعية الطبية يف العملية ، فاألدوات املستعملة هلا وظيفة يف فهم هذا التقارب ، فقد 

  .حتققت الفرضية نتيجة األمهية اليت يرتكز عليها كل منوذج على األدوات و التقنيات

ا ، فاستعماهل .1 م يستعملون طرقا للحجامة جد متقاربة منها طرق تطوير العالج  م كما أ
اِجلَِني  عَ اِجلَِني من جهة ، ومن جهة أخرى تصور الــمُ عَ تـَ للحجامة العالجية مصدر معاناة الــمُ
م يعانون من أمراض خفية أو أمراض معلومة هلا أعراض  ألمهية احلجامة بالنسبة للحاالت بأ

  .ظاهرية 

هم لطرق األماكن و الختيار  .اليت جترى فيها احلجامة  داختيار مناطق اجلسكما يشرتكون يف  .2
 .األكثر طلبا بدال من استعماهلم ملناطق أخرى 

كما يشرتكون يف طرق اختيارهم ألوقات إجراء العملية ، خاصة العالجية فإن مجيع أفراد العينة    .3
ال حيدد هلا وقتا ، ألن العالج يف تصورهم ال يشرتط له زمن كما هو احلال بالنسبة للحجامة 

يف تصورهم أن   %95.45ة الجتهادهم يف اختيار املنطقة احملجومة فإن الوقائية ، و كذا بالنسب
االجتهاد مرتبط مبوضع األمل ، كما أن اختيارهم للحجامة موكل للَحَجاِم و ال دخل للمعاجل فيها 
،كما يبنون اختيارهم ألوقات احلجامة من ذات املنطلق الثقايف املبين على املعتقد الديين خاصة 

فهي تكتسي طابع القداسة ،كما هلم ذات طريقة إيقاف الدم و طرق التفسري يف يف الوقائية  
 .صفاء الدم اخلارج من مرضه ، كما هلم طرقا متقاربة يف تصورهم املرتبطة بطرق تطوير احلجامة 
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تكمن وظيفة احلجامة يف فهم التقارب بني العالج التقليدي و العالج الطيب من :  الفرضية الثالثة
تحصل عليها من خالل عملية احلجامة، فقد أكدت نتائج البحث امل  ودية العالجمردخالل 

األمراض أن احلجامة عالج ألمراض عدة سواء  علىوفق تصور أفراد عينة الدراسة املتوصل إليها 
و على رأسها األمراض املسببة لآلالم املختلفة منها آآلم الرأس كالصداع و الشقيقة ،و  الجسدية
القلب و األوعية صل و الظهر و اآلآلم املسببة يف تنميل األذرع و األرجل ، مث تليها أمراض آآلم املفا
ا طريقة نافعةمث إرتفاع  و اخنفاض ضغط الدم ،منها  الدموية اجلهاز لتنشيط  دوايل الساقني ، كما أ

 مراض النفسيةاألاملناعي ،كما استعملت يف عالج األمراض املرتبطة بالنسل و مشاكل الوالدة ، أو 
فهي وسيلة للتخفيف من اجلوانب النفسية امللقاة على عاتق األفراد ، إذ هلا دور هام يف التخفيف من 

و اإلرهاق و التعب و اخلمول الذي ينتاب العديد من األفراد طاليب العالج   أعراض اإلجهاد
 . باحلجامة 
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  : صعوبات الدراسة 

حيث أن بعضا من ، ن الصعوبات امليدانية بالدرجة األوىل م ابعض واهتناو ككل دراسة 
، و اكتفينا باحلاالت املرتددة  ممل نتمكن من إجراء املقابالت معهعليهم املعاجلني و لكثرة املرتددين 

 الرتباط كان يف غاية الصعوبة خاصة التقليديني  ضبط املواعيد مع بعض املعاجلني أن ، كما  معليه
من جهة أخرى خاصة يف منطقة  نابالشهور القمرية من جهة  و مبدى تفرغيهم العالج لدمواعيد 

غليزان، إضافة إىل إجرائها يف فصل الربيع ،أما بالنسبة للمعاجل الطيب  فأمره يتعلق مع مدى تسجيل 
، و هذا يتطلب عملية املتابعة و السؤال عن احلجامة على قوائم التسجيل العالج بالراغبني يف 

  .قصد حضور اجللسات العالجية  اجلديد  

فمن ناحية الكتابات الدينية موجودة ، أما ما  ،أما عن املراجع املرتبطة بالعالج باحلجامة  
الكتابات فيها تكاد تكون ناذرة و خاصة باللغة األجنبية لوال بعض فيتعلق األمر باجلوانب امليدانية  

ا يف شبك التواصل االجتماعي   .األنرتنيت ، فهي مكتوبة من غري الباحثني الصفحات املرتبطة 
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  : الخاتمة
ِ عَ مُ ـظاهرة من الظواهر العالجات التقليدية و اليت يعتربها ال نادراسفي  ناتناول     و  ونَ جلُ ا

ِ عَ تـَ مُ ـال يها ة و املتمثلة يف أنواع اآلالم بشقاجلَ عَ مُ ـمبثابة وسيط فعلي بني اآلالم و أفراد العينة ال ونَ جلُ ا
النفسي و اجلسدي البيولوجي ،  ومتلك مصداقية كبرية يف فعل التقبل االجتماعي عرب املوروث 
ا عالجا خيفف من اآلآلم أو يزيلها مؤقتا أو مؤبدا ، كما تظهره  االجتماعي والثقايف يف كو

ِ عَ مُ ـاملقابالت مع ال ِ عَ تـَ مُ ـو ال جلْ ا  .جلْ ا

م يفتحون هلم آفاقا  فخطابات املعاجل توجد راحة و قبوال لدى املعاجلني من كال اجلهتني ، أل
لألمل يف العالج من األمراض اليت يعانون منها، فاحلاالت تعرب و بكل حرية عن آالمها لتجد 

  .آذانا صاغية متفاعلة بعيدة عن التعقيدات و املصطلحات الطبية 

ِ عَ مُ ـالأكثر من ثلثي فأن أغلبهم من الطبقة املثقفة ، و ما يلفت النظر يف عينة البحث   َني جلِ ا
ِ عَ تـَ مُ ـالثلثي و بني طبيب و ممرض و صيديل ،  % 88.81بنسبة  جامعي   % 69.23َني  جلا

بني طبيب و أستاذ جامعي و أستاذ ثانوي وضابط و إطار يف جمال التوظيف ،و الثلث اآلخر 
  .بني مستوى الثانوي و االبتدائي  % 30.76بنسبة  

  

ضور يف املمارسة العالجية ، إذ أن معظم املعاجلني يف جمال احلجامة اكتسبوا خربة ح لعامل التجربةو 
من خالل التجربة و املالحظة أثناء احلصص العالجية ، األمر الذي مسح هلم  ايف العالج 

اليدوية و مهارة حتديد مواضع األمل و مناطق استخراج  ةباكتساب املهارات يف استعماله خاصة املهار 
  .و املتمثل يف اجللد من القسم الظاهري للجسد الدم

وبالرغم مما يوفره العالج الطيب الرمسي من إمكانات مادية و خدمات صحية و عالجات و 
تقنيات جد متطورة يف جمال الشفاء إال أنه عجز يف عالج بعض األمراض البيولوجية  و النفسية ، و 

 مرغوبة مما ولد ضعف الثقة فيه لدى املريض مما ما يرتتب عليه العالج الكيماوي من مضاعفات غري



 

 159 

ة األنثروبولوجي اتالدراس فتح أبوابا على املسارعة للتداوي بالطرق التقليدية املختلفة ، و عليه جاءت
 تقدم واليت الغربية الدول يف اإلنسانية العلوم جمال يف الرائدة التخصصات و اليت من  الطبيةو خاصة 
 دراسات يفمن  األحوال  حال بأي حصره ميكن ال املريض اإلنسان نأل للطب، كبرية خدمات

ه العام روحا ونفسا و إطار  يف إليه ينظر فاإلنسان ، إشعاعية صور وأ بيولوجية معطياتإحصائية أو 
 تكفل أجل من وهذا والدينية واالجتماعية ثقافةجسدا ، بل ينبغي أن ينظر إليه يف إطار الكلية  ال

 مراعاة من و عليه ال بد.منتظر، ألنه يساهم يف فهم اإلنسان كإنسان عاجل ءجيد وشفا شامل
  .بثقافته االرتباط ألنه شديد اجلزائري للمجتمع األنثروبولوجي العمق
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 .1977" 10/11/12"لشهر 26
النسق الثقايف للمجتمع مقاربة من منظور الصحة واملرض وعالقتهما ب"من مقال خمتار رحاب  .3

، جوان  15العدد "  مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية"  ،"األنثروبولوجيا الطبية
2014. 

II.  القواميس: 
لد ،"العرب لسان" ، منظور ابن .1  و للنشر نوبيلس دار ،) 1-احلاء حرف( السادس ا

  .2006 األوىل الطبعة ، بريوت التوزيع
 الشركة ، ،" الجديد القاموس"   حيي احلاج بن اجليالين و البليش حلسن و ديةاهل  بن علي .2

  .1979 األوىل الطبعة ، للتوزيع التونسية
 العلمية الكتب دار ،"عربي – عربي : القاموس" ،  سعيد  حممد و اللحام هادي حممد .3

 .2007 الثاتية الطبعة لبنان بريوت
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III.  و الدكتوراه رسائل الماجستير:  
" بقسنطينة أنتربولوجية مقاربة – تصورات و ممارسات الطبية األعشاب:"   لطرش ةأمين .1

 .2012-2011 اجلامعية السنة ، قسنطينة منتوري جامعة ، ماجستري رسالة
 الحجامة": عنوان حتت البيئة و الصحة انرتوبوجيا يف املاجستري مذكرة لنيل.  خواين خالد .2

 دراسة( "تلمسان بوالية الحديث العالج في ممارستها - تقنية و الشعبية أصولها
 اجلامعية  السنة. الشعبية الثقافة قسم تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة. )أنرتوبولوجية

2009-2010. 
 العلوم كلية وهران جامعة االجتماع علم يف دكتوراه شهادة لنيل رسالة ،  تامي بن رضا .3

 ، "تلمسان بمدينة أنتربولوجية-وسيوس مقاربة:  المدينة في الشعبي الطب"، االجتماعية
 .2013- 2012 اجلامعية السنة

  :مقاالت من مواقع األنترنيت 

منطقة  -  )" دراسة ميدانية( العالج الشعبي بين االعتقاد والممارسة  :"علي عمار .1
 .ميالدي  13/3/2014 :تاريخ اإلضافة -تلمسان منوذجا

 http://www.alukah.net/culture 
موقع أنرتبوس " املريض يسائل طبيعته ..مقاربة أنثربولوجية جلسد املريض "زارو عبد اهللا  .2

،25/4/2015. 

http://www.aranthropos.com 
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 هل جتتهد يف استعمال مناطق أخرى؟ .9

 على حسب معرفتك من هم احلضارات األكثر استعماال للحجامة؟ .10
  ما هي مصادر معلوماتك لتطوير احلجامة؟ .11

  :تخذها المعالج بالحجامةمحور معرفة أهم طرق العالج التي ي
 ما أنواع احلجامة املستعملة يف العالج؟ .1
 هل تشرتط أشياء معينة عند العالج باحلجامة ؟ .2
 هل تشرتط أوقاتا وأياما للعالج باحلجامة .3
 ما هي األمراض اليت عاجلتها ؟ .4
 ما هي طرق تشخيصك لألمراض؟ .5

  طرق أخرى/ طلب  فحوصات وحتاليل/ الفحص/ سؤال املريض
 مبلغا حمددا مقابل عالجك ؟ هل تطلب .6

 :معرفة مناطق الحجامة :البعد األول 
 ما هي مناطق احلجامة؟ .1
 ما هي األماكن األكثر طلبا الستعمال احلجامة ؟ .2
 هل يقرتح احملجوم منطقة احلجم أم باقرتاحك ؟ .3
 هل املنطقة احملجومة تكون على حسب تشخيص املرض ؟ .4
 



 

 170 
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 هل يقيس ضغطك؟  .22
فهل يقدم احلجام ) السكري ، القلب، ضغط الدم(إذا كنت من أصحاب األمراض اخلاصة .23
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 السن نوع المنطقة المستوى العلمي )الحالة( المعالج المنطقة الرقم
 29 قرية متوسط 3سنة  أعزب غليزان 1ح
 29 قرية جامعي أعزب غليزان 2ح
 30 المدينة جامعي أستاذ ثانوي متزوج مستغانم 3ح
 32 المدينة ضابط شرطة ليساتس أعزب غليزان 4ح
 32 المدينة جامعي ليسانس أستاذ متزوج مستغانم 5ح
 33 المدينة جامعي ليسانس أستاذ متزوج مستغانم 6ح
 33 المدينة جامعي ليسانس أستاذ متزوج ستغانمم 6ح
 34 المدينة جامعي ليسانس أستاذ متزوج مستغانم 10ح

 34 المدينة جامعي ليسانس أستاذ متزوج مستغانم 7ح
 34 المدينة جامعة إدارة عزباء تيارت 8ح
 34 المدينة جامعي ليسانس أستاذ متزوج مستغانم 9ح
 35 لمدينةا جامعي طيار أعزب غليزان 11ح
 35 المدينة جامعة ليسانس قانون عزباء تيارت 12ح
 36 قرية جامعي أعزب غليزان 13ح
 40 المدينة جامعي عشابي و راقي عفيف مستغانم 14ح
 40 المدينة جامعة ماستيرتاريخ عزباء تيارت 15ح
 42 المدينة جامعي متزوج تيارت 16ح
 44 المدينة عشابي ثانوي كمال مستغانم 17ح
 45 قرية ثانوي متزوج قرية 19ح
 49 المدينة نهائي 3 متزوج غليزان 20ح
 49 المدينة جامعي دكتوراه متزوج مستغانم 21ح
 50 المدينة جامعي دكتوراه متزوج مستغانم 22ح
 52 المدينة متوسطة متزوجة فرنسا 23ح
 55 المدينة 3ابتدائي  متزوجة شلف 24ح
 58 المدينة اجرابتدائي ت متزوج غليزان 25ح
 59 المدينة جامعي معلم متزوج مستغانم 26ح

ِِجيَن     ال عَ   05: النساء   21: الرجال //  جدول بيانات الُمتـَ
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 السن نوع المنطقة نوع المعالج المنطقة الرقم
 30 المدينة راقي مستغانم مر1
 30 المدينة ممرض غليزان مم2
 37 المدينة طبيب مستغانم مط3
 38 المدينة ممرضة مستغانم مم4
 40 المدينة صيدلي مستغانم مص5
 40 المدينة عشابي و راقي ستغانمم مرع6
 44 المدينة عشابي مستغانم مع7
 44 المدينة حجام مستغانم مح8
 44 المدينة راقي مستغانم مر9

 45 المدينة راقي غليزان مر10
 45 المدينة حجام و راقي رياضي مستغانم محر11
 46 المدينة راقي غليزان مر12
 46 المدينة حجام مستغانم مح13
 47 المدينة ممرض غليزان مم14
 49 المدينة ممرض غليزان مم15
 52 المدينة طبيب غليزان مط16
 52 المدينة طبيب مستغانم مط17
 52 المدينة راقي مستغانم مر18
 53 المدينة راقي مستغانم مر19
 57 المدينة طبيب مستغانم مط20
 58 المدينة طبيب مستغانم مط21

22مم  58 نةالمدي ممرض غليزان 
ِِجيَن  الرجال   ال عَ   02: النساء   20: جدول خاص بالمُ
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 نوع المعالج الرقم
 راقي مر
 ممرض مم
 طبيب مط
 صيدلي مص
 عشابي و راقي مرع
 عشابي مع
 حجام مح
حجام و راقي  محر

 رياضي
 

ِِجيَن  ال  جدول خاص بالرموز المستعملة في دراسة البحث الخاصة بالُمعَ
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   : لرسومات البيانيةقائـــــمة ا
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القفاز الطبي

المشرط الطبي

عملیة التشریط

من الوسائل المستعملة في عملية الحجامة
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من األدوات الطبية المستعملة     
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نموذج المعالج التقليدي
 - الممارس للحجامة العشابي–

نموذج المعالج الطبي 
- الطبيب لممارس للحجامة – 

الحاالت وبین المعالج  صورالحوارمن 
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بعض الرسومات حول 
عملیة الحجامة
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الصور القديمة للعالج بعملية الحجامة
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كؤوس الهواء  وقرون الحيوانات : من األدوات القديمة 
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اآلثار القدیمة لنقوش العالج 
بالحجامة
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نماذج لعيادات الممارسين للحجامة
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  :ملخص المذكرة

ي ذو ال،  الحجامةو املتمثل يف  نوعا من العالجات التقليدية يف دراسته تناول الباحث 
تمع املختلفة يف أوساط شرائح  ينانتشارا كبري اهتماما و  ىالق  أويف املناطق النائية و األرياف  سواءا

و الذي  المعالج التقليديإىل فهم أسباب التقارب بني  راسةالد تهدفو قد يف املناطق احلضرية ، 
 ،الذي منطلقه علمي جترييب ج الطبيالعمالينطلق من خلفية ثقافية و نسبية إىل الطيب النبوي ، و 

ثل أحد جوانب مت تعترب من العالجات األكثر انتشارا ، فهي و اليتمن خالل ممارستهما للحجامة  
عالجي يعتمد على أشكال وطرق تقليدية من  ، فهي أسلوب ممارسني هلاة للالقيم املعرفية والثقافي

مناذج عالجية  التقليدي المعالجثقافة املريض تفرض على ف ،السلوك والتصرفات اليت تقاوم املرض
و للمحافظة على هوية املريض و انتمائه و الذي جيد فيه تلك الراحة و التوازن النفسي و اجلسدي ، 

حيافظ على ثقافة املريض  كالمها ف، يعتمد على هذا العنصر لتأكيد هذا االفرتاض  يب بدورهاملعاجل الط
  .هلذا النوع من العالجمن خالل عنصر احلجامة اليت ترمز إىل الوظيفة العالجية 

تمع ،  منممارسة عالجية تستجيب لشرائح كبرية  و من خالل كون احلجامة  سعى الباحثا
يف فهم أهم العناصر اليت حتدد التقارب العملي بني النموذج الطيب و تها وظيفة معرف إىلمن خالهلا 

تمع  ،  اجلزائري عموما ويف منطقيت مستغامن و غليزان  خصوصاالنموذج العالجي التقليدي يف ا
الطرق و و التقنيات و ،  دالجسعلى اعتماد كل منهما خالل  منبحث عن تلك العالقة فكان ال

و املتمثلة يف  عليها جممل النتائج املتحصل، و معرفة  يف ممارسة عملية احلجامة تعملةالمسالوسائل 
 .عملية احلجامة  مردودية

  :الكلمات المفتاحية

 ، النموذج الطبي،   النموذج التقليديبني العالج التقليدي و العالج الطيب ،: التقارب العالجي
 .ية ،الحجامةمردود الجسد ،   في العالج ةخدمالوسائل المست
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Résumé de la thèse:  

 

 Le chercheur a pris dans son étude un genre de remèdes traditionnels, en 
l’occurrence « la hijama » qui signifie littéralement la saignée par ventouses, et 
qui a reçu un intérêt et une dissémination énormes dans les différentes classes 
sociales que ce soit dans les régions pauvres et les campagnes ou dans les zones 
urbaines. L’étude a eu pour but de comprendre les causes du rapprochement 
entre le soigneur traditionnel qui provient d’un antécédent culturel et relatif au 
remède prophétique, et le soigneur médical dont la source est l’expérience 
scientifique d’après sa pratique de la hijama et qui est considérée parmi  les 
traitements les plus répandus. Elle représente un des cotés des valeurs cognitives 
et culturelles de ceux qui les pratiquent. Elle représente une manière palliative 
qui repose sur des formes et des voies traditionnelles dans les comportements et 
conduites qui résistent aux maladies. La culture du malade impose au soigneur 
traditionnel des modèles de traitement pour la conservation de l’identité du 
malade et de son appartenance dans lesquelles il trouve le bien-être et l’équilibre 
psychique et corporel. Le soigneur médical s’appuie à son tour sur ce facteur 
pour prouver cette hypothèse. Chacun d’eux protège la culture du malade par le 
moyen de la hijama qui symbolise la fonction médicale de ce genre de 
traitement. 

 Etant donné que la hijama est une pratique thérapeutique qui répond aux 
besoins d’une grande partie de la société, le chercheur a essayé de connaitre sa 
fonctionnalité pour comprendre les éléments les plus intéressants qui précisent 
le rapprochement scientifique entre le modèle médical et le modèle traditionnel 
dans la société algérienne en général, et dans les régions de Mostaganem et de 
Relizane en particulier. La recherche a porté sur la relation de chacune d’elles 
par rapport à ses appuis sur le corps, et les techniques, méthodes et moyens 
utilisés dans l’exercice pratique de la hijama, et la connaissance de l’ensemble 
des résultats obtenus et contenus dans le rendement de la pratique de la hijama. 

Les mots clés : 

 Le rapprochement des traitements : entre le traitement traditionnel et le 
traitement médical, le modèle traditionnel, le modèle médical, les moyens 
utilisés dans le traitement, le corps, le rendement de la hijama.   
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Abstract of the thesis: 

 

 The searcher has taken in his studies a kind of traditional remedies called 
« hijama » which means the bleeding with cupping therapy and which received a 
great interest and an enormous distribution in the different social classes 
whether situated in poor areas and countrysides or in urban areas. The study has 
in its aim to understand the causes of the bringing together between the 
traditional doctor who uses a cultural background relative to the prophetic 
remedy and the scientific doctor who relies on scientific experience according 
to the practice of the hijama which is considered among the most spread 
treatments. It represents one side of the cognitive and cultural valours of those 
who practise them.  It represents a kind of remedy which rests on forms and 
traditional ways in the behaviour and conduct which resist to illnesses. The way 
of life of the patient imposes to the traditional curer some models of 
treatments for the conserving of the identity of the sick and his adherence to the 
group in which he finds well-being, psychic and bodily equilibrium. The 
medical doctor rests in his turn on this factor to prove that hypothesis. Everyone 
of them protects the culture of the patient by the means of hijama which 
symbolises the medical function of this kind of treatment. 

   Considering that the hijama is a medical therapy which fulfils the needs of 
a great part of the society, the seeker has attempted to know its functionality in 
order to understand the most interesting elements which precise the scientific 
nearer between the medical model and the traditional treatment of the Algerian 
society in general and the regions of Mostaganem and Relizane in particular. 
The research took effect on the relationship of each one of them according to its 
resting on the corps, and the techniques, methods and means used and 
contained in the produce of the practice of the hijama. 

Key-words : 

 The bringing together of the treatments : between the traditional 
treatment and the medical treatment, the traditional model, the medical 
model, the means used in the treatment, the corps, the produce of the 
hijama. 

  


