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 كلمـــــة شكـر و عرفـان

و المشرفة على هذا  الدكتورة المؤطرة  لألستاذةنود في بادئ التعبير عن عميق شكرنا و تقديرنا و احترامنا، 
البحث السيدة: بوزيدي هدى، التي ظلت ترعانا بتوجيهات و االرشادات العلمية القيمة، كما اتقدم بجزيل 

فة االساتذة الذين كانوا ضمن مسارنا الدراسي، اضافة الى ذلك نتقدم بشكر للراقي الشكر و العرفان الى كا
السيد: ، الذي ساعدنا في البحث رغم صعوبته الميدانية، كما ال يفوتني ان اقدم شكري و امتناني لكل من 

 او حتى مالحظة. وانتقادساهم في هذا البحث من قريب و بعيد و لو بكلمة تشجيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 :الفهرس 

 أ..............................................................................اهـــــــــــداء 

 ب...........................................................................شكـرة كـــلمـ

 ت..........................................................................البحثفهرس 

 10.........................................................................ثمقدمة البح

 10.......................................................................اشكالية البحث

 10......................................................................فرضيات البحث

 18................................................................ اختيار البحثدوافع 

 18.............................................................. البحث و هدفهمية أه

 الجانـــب النظري:

 : لمحة تاريخية عن العالج بالرقيةالفـصــــــل األول

 00................................................................................مقدمة

 01..................................ـ ممارسة العالج التقليدي عند المجتـمعات البـدائـيـة.0

 01................صر القديمة(......ة الرقية عند الحضـارة الفـراعنة )حضارة مـ ممارس2

 01.............................................ـ ممارسة الرقية عند الحضـارة اليـونـانـية1

 20.......................................ـ ممارسة الرقية عند الحضـارة الرومانيـة.....4

 21...........................................عند العـرب قبـل اإلسـالم. ـ ممارسة الرقية0

 20..........................................ـ ممارسة الرقية عند المجتـمعـات اإلفـريقية.1



4 
 

 20...................................ـ ممارسة الرقية عند الحضارة الغربية المعاصرة.0

 21..................................رجتمع الجزائري المعاصـ ممارسة الرقية عند الم8

 10..........................................................................خـالصة

 العالج بالرقية في منظور الدين االسالميالفصـــل الثانـــي: 

 11...................................................تمهيد..........................

 14.........................................ـ تعريف الرقية.........................0

 10.....................ـ نبذة تاريخية عن العالج بالرقية عند العرب في عهد اإلسالم2

 11.................................................ـ انواع الرقية...................1

 40...................................................ـ شروط الرقية................4

 42........................................................العالج بالرقية. مجاالتـ 0

 44..................................ـ ورود العالج بالرقية الشرعية في النص القران.1

 40..............................العالج بالرقية الشرعية في السنة النبوية.....ـ ورود 0

 41.........................................ـ حكم االجرة في العالج بالرقية الشرعية.8

 40..................................................................خالصة........

 العــــــالج النفســـــــــــــــــيـــــــث: الفصـــــــل الثــــال

 41.............................................ـ تعريف العالج النفسي............0

 01..............................................ـ تاريخ العالج النفسي............2

 02..................................................ـ اهداف العالج النفسي.......1

 04..................................................ـ اخالقيات العالج النفسي... 4



5 
 

 01.................................................ـ اهمية العالج النفسي.......0

 00...................................خالصة....................................

 ة  في منظور الطب  النفسيالفصل  الرابع: العالج  بالرقي

 01....................................تمهيد.....................................

 10...............التقليدي. العالج في العالجية الوسائل لبعض الرمزية ـ  الوظيفة0

 10.................................اليد. طريق عن اللمس بواسطة العالج -0-0

 12....................والطالسم. والتمائم باألحجبة للعالج الرمزية الفاعلية -0-2

 14......................................بالخنق................... العالج -0-1
 10.......................................بالضرب................ العالج -0-4
 11........................................................والتعاويذ. الرقى -0-0
 18....................بالرقية. العالج في الظواهر لبعض النفسي الطب تفسير -2
 18.................................المريض. لسان على الجني تكلم ظاهرة -2-0
 18.........................................الرقية.... أثناء المريض تخبط -2-2
 01.................النفسي. الطب منظور في بالرقية للعالج النفسية الوظائف -1
 01...................................اإليحاء........................... -1-0
 00.............األحيان. بعض في الرقية نجاح أساس هي واالعتقاد الثقة -1-2

 02.....................................................................خالصة
 العالج بالرقية من المنظور السيكولوجيالفصـــــــــل الخامـــــس: 

 04.....................................................................تمهيد.

 00............................ـ تداولية مفهوم الرقية عند بعض علماء النفس.0

 01.......................ـ فرويد و المسالة الدينية...........................2

 81ر علم نفس االجتماعي العيادي.....ـ تحليل ظاهرة العالج بالرقية من منظو 1

 80..............................ـ االنظمة العالجية و النمادج االثيولوجية...4



6 
 

 80......................................................ـ نظام المرابطي.0ـ 4

 80.........................................ـ نظام الخاص باخراج الجن.2ـ  4

 80....................................................ـ نظام االخوانية.1ـ  4

 82.......................................لمرض العقلي.ـ العالج التقليدي و ا0

 82......................................ـ بين مس الجن و المرض العقلي.0ـ0

 81...............................ـ االسس االنثربولوجية الثيولوجية المرض.2ـ0

 80................................................................الخالصــة.

 لتطبيقي:ب االجانـــ

 80.....................................................ـ الجانب المنهجي1

 11..........................................ـ الدراسة االستطالعية.......0ـ 0

 11......................................ـ أهمية الدراسة االستطالعية.........

 11.....................................ـ أهداف الدراسة االستطالعية........

 11................................ـ حاالت الدراسة االستطالعية.............

 10.....................ـ أدوات الدراسة االستطالعية. )المالحظة و المقابلة(..

 10...................................................ـ الدراسة العيادية..2ـ 0

 10...ـ أدوات الدراسة و تقنيات استعمالها.)المالحظة، المقابلة، دراسة الحالة(.

 11......................................................تـ تقديم الحاال2

 11....ى..................................................ـ الحالة االول0ـ 2

 11.................................................قابالت........مـ سير ال



7 
 

 11.................................................ـ نتائج تطبيق االختبار.

 11............................ـ تحليل الخاص بالحالة.....................

 18...........ـ الحالة الثانية..........................................2ـ 2

 11......................................ـ سير المقابالت..................

 010 ..............................................ـ تحليل الخاص بالحالة.

 011.....................................ـ عرض النتائج و مناقشتها3

 010.....................الفرضياتضوء   ظلـ مناقشة النتائج في 4

 000............................................العامة للبحث خالصةال

 024......................................................قائمة المراجع

 012............................................................المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 ة:لمقدما

ال شك أن التطور السريع للمعارف العلمية والتقنيات الناتجة عنها في عالمنا المعاصر كان له تأثير كبير    
على أسلوب عيش المجتمعات البشرية مما أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل انعكست نتائجها على أنماط 

نها شأن، االضطرابات الجسدية، واقع يطول تفكير وسلوك األفراد، بحيث أصبحت االضطرابات النفسية، شأ
كل إنسان كائنا من كان في أيامنا هذه، وبهذا يبقى إنسان اليوم أكثر تعرضا بكثير للوقوع فريسة لمثل هذه 
االضطرابات من إنسان العصور الماضية نتيجة للتغير شبه الجذري الذي أصاب نمط الحياة المعاصرة، 

مشكالت الحياتية، مرفقا بسيطرة المادية التي زلزلت العديد من نظم القيم والذي نجم عنه تزايد تعقيد ال
واألخالق دون تقديم البديل االيجابي عنها، مع العلم بما ال يقبل الشك، أن هذه النظم كانت تؤمن لإلنسان 

التوازن دعائم استقراره النفسي. األمر الذي يدفع الناس في كل مكان للبحث عن بدائل تؤمن لهم شيئا من 
 النفسي لالستمرار في الحياة.

إن هذا التطور يطرح على الباحث النفساني الجزائري تساؤالت كثيرة فيما يتعلق بحالة المجتمع الجزائري    
الذي يشهد في إطار هذا التغير االجتماعي الذي يطول كل مجتمعات العالم سلسلة من التحوالت التي مست 

وكية واألخالقية، وأفرزت على صعيد المواقف ومكونات شخصية اإلنسان مختلف بناه االجتماعية والسل
الجزائري جملة من التصرفات والتقمصات واألدوار التي لم تكن مألوفة من قبل في سياق النسيج االجتماعي 

 العام الذي كانت قد تركبت عليه سلوكيات أفراد هذا المجتمع، وكونها غير مألوفة؛ يعني أنها لم تكن تمتد
بالصورة والحجم الذي يجعلها ملفتة لالنتباه وتثير ردود فعل لدى الكثير من الفاعلين االجتماعيين ) باحثين 

في علم النفس وعلم االجتماع واألنتروبولوجيا وغيرهم (، وهكذا فإن الطابع االنتقالي الذي فرضه التغير 
االضطرابات النفسية التي يصعب معالجتها  االجتماعي الحاصل في المجتمع الجزائري أفرز وأنتج الكثير من

 على الصعيد السيكولوجي والطبي 

الحديث ألنها مرتبطة في جوهرها بمنظومة القيم السائدة في المجتمع ، حيث كانت القيم التقليدية تلعب    
ورها الحمائي ستقرار، وبهذا بقيت مستمرة في لعب داوالال  دورا مهما في تثبيتها ومعالجتها في حالة الالثبات

التربوي التوجيهي لمختلف الفئات والشرائح االجتماعية، وربما يكون حتميا بالنسبة للناس المنجرفين في حركة 
تغير سريع جدا تفلتهم من المصير الذي أعدته لهم التقاليد أن يعيشوا حياة مضطربة تفتقر إلى التوازن 

تتطلب بشكل الواعي إيجاد قيم ومعايير جديدة تجتذب النفسي، وعلى هذا األساس فإن المرحلة االنتقالية 
األفراد نحوها، ال لكونها أكثر معيارية وثبات وتناسق، ولكن ألنها تكيفت مع وضعية انتقالية تفتقد الكثير من 
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عوامل االستقرار النفسي والثبات االجتماعي، وال من حيث طبيعة مكوناتها ودينامياتها، ولكن لكونها كذلك 
استيعاب المواقف الالمعيارية التي نسجها الطابع االنتقالي ووفرها ظرف التحوالت الذي مربه تستطيع 

المجتمع ومازال إلى اآلن يعيش آثاره وتبعاته. األمر الذي جعل نتائجه معقدة على صعيد مواقف وتصرفات 
 وتعامالت األفراد والجماعات.

التحوالت التي فرضتها سياقات التغيير التي طرأت على  ومن هذا المنطلق، فلقد كان من بين إفرازات هذه   
لى يومنا هذا ظاهرة "العالج بالرقية" التي  0188مجتمعنا وخاصة تلك التي عرفها منذ أحداث أكتوبر  وا 

برزت بقوة خالل هذه الحقبة الزمنية، وخصوصا في اآلونة األخيرة، وهي ظاهرة مرتبطة بالدين اإلسالمي 
تمثل في نسبة اإلقبال الكبير على طلب خدماتها العالجية والتي تشترك فيها بنسب )عقيدة وممارسة( ت

مختلفة كل شرائح المجتمع باختالف المواقع والمكانات واألدوار والمصالح التي تقوم عليها، هذه الظاهرة التي 
فوية غير رسمية صار يعرفها المجتمع الجزائري بصورة مطردة ومتزايدة والتي تبدو ممارستها إلى حدما ع

 . وغير ممنوعة، ومنظمة في الجماعات بتلقائية

إن هذا االلتماس العالجي ًأصبح يشكل منافسا حقيقيا لمؤسسات العالج الحديث بشقيه الطبي والنفسي    
بحيث تحول تدريجيا في اآلونة األخيرة من عمل عفوي ثانوي مقتصرا على أئمة المساجد وطلبة الزوايا 

ى عمل منظم ومؤسس يمارس من طرف أشخاص متخصصين في هذا المجال، ومتفـرغين القرآنية، إل
لممارسته مقابل مبالغ مالية تعادل ثمن فحص طبي أو نفسي عند أطباء ومختصين نفسانيين، باإلضافة إلى 
ذالك، أصبح هذا العالج يمارس في عيادات خاصة متواجدة في كل مكان ) في المدن واألرياف( لدرجة أنه 
ال يكاد يخلو شارع أو قرية في مجتمعنا من وجود معالج أو أكثر يمارس الرقية ، وهكذا أصبح هذا العالج 

ثقافية متماسكة بعد أن كانت خجولة وهامشية قبل هذه الفترة، وذلك بفعل تأثير تحوالت  -ظاهرة اجتماعية 
د الجزائري العديد من القيم ) الروحية التغير االجتماعي بمختلف اإلفرازات التي أحدثتها والتي أفقدت الفر 

واألخالقية على وجه الخصوص( والمقومات الحياتية، لكن دون أن تقدم له البدائل الكفيلة بإعادة التوازن 
،ألن أفراد المجتمع الجزائري الذين يجب أن  النفسي الذي كانت تؤمنه له تلك القيم والمقومات التي افتقدها

جديدة أفرزتها تلك التحوالت يتقبلونها ، بل وحتى يبحثون عنها، في مناخ التغير  يتكيفوا مع ظروف حياتية
االجتماعي ، فهم مطالبون بشكل مفروض عليهم لتحقيق تطور ثقافي وعلمي يمكنهم من االنخراط في 
رهم في المجتمع العالمي المعاصر يساعدهم في اإلسهام في التقدم العلمي والتقنية، إنما أيضا إلى توكيد تجذ

التوفيق العملي بين هذين المطلبين  التقاليد وتمسكهم بمعايير الدين اإلسالمي أساس ثقافتهم وهويتهم. إن
المقبولين كليهما بالطبع وحتى المرغوبين، ليس سهال، وبالتالي فإن هناك عدة مشاكل تطرح حتما في هذا 
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خفاقات حياتية ت عزى في مجملها إلى حاالت المس والسحر السياق تترجم في اضطرابات نفسية وسلوكية وا 
والعين في غالب األحيان، حتى صار يعتقد أن كل من برأسه صداع أو من في عينيه احمرار فهو ممسوس، 

ومن في بطنه وجع فهو مسحور، ومن فشل في مشروع ما فمرده إلى العين وهكذا ، ومن هنا يفهم السبب 
مجتمعنا لاللتماس العالج بالرقية. كون هذه الحاالت الغيبية تشكل الرئيسي الدافع بنسبة كبيرة من الناس في 

 النفسية الشعبية. الباثولوجياالنظرية األكثر شيوعا في 

وفي هذا السياق، فإن اإلقبال الكبير على هذا العالج، إضافة إلى انتشار المعالجين بالرقية في مجتمعنا    
داث بعضهم ألساليب وتقنيات جديدة في التشخيص والعالج ، بصورة لم تحدث عبر تاريخ الجزائر، بل واستح

وفي ظل غياب التناول األكاديمي العلمي لهذه الظاهرة، فإن الحاجة أصبحت ملحة لبحث في هذا الموضوع، 
بحيث جاءت دراستنا لتتناول هذه الظاهرة محاولة كشف الَلبس والغموض المحوم حولها من خالل المناقشة 

لوجي، وذلك من أجل فهم دالالتها ودينامياتها التي تحركها، والعمل على معاينة الوسائل والتحليل السيكو 
والتقنيات التي تقوم عليها في عمليتي التشخيص والعالج، وصوال إلى رسم صورة واضحة المعالم عن هذا 

ممارسة العالجية العالج في ممارسته الميدانية بغية الوقوف على الحدود الفارقة والمشتركة بينه وبين ال
النفسية الحديثة، حيث لم أتعرض في هذه الدراسة للمقارنة بين العالج النفسي والعالج بالرقية، كما أنني لم 

أدرس عالقة الدين بالصحة النفسية، كما لم أناقش تلك الغيبيات )المس والسحر والعين( وتعامل الناس معها 
راستنا على الممارسة العملية لهذا العالج من طرف هؤالء فيما إذا كانت حقيقة أو خرافة، بل اقتصرت د

المعالجين المختصين في هذا المجال من خالل الوسائل والمعايير التي يستندون عليها في عمليتي 
التشخيص والعالج، ومن ثمة معرفة الوظائف والمدلوالت السيكولوجية التي تتضمنها وتنطوي عليها هذه 

 الوسائل والمعايير.

 قسمنا البحث الى قسمين االول بعنوان: الدراسة النظرية، يحتوي هذا القسم على خمسة فصول فإننايه و عل
 ما القسم الثاني بعنوان: الدراسة التطبيقية.أ

عبارة عن نبذة تاريخية عن العالج بالرقية بمفهومه الشامل  نظريةالدراسة  لقد كان الفصل االول من
ات التي مورس بها من طرف مختلف الشعوب والحضارات إبتداءا من الشعوب والتطورات التي مربها والكيفي

البدائية مرورا بالحضارات الوسطى وصوال إلى المجتمعات المعاصرة ، حيث بينا من خالله أن هذا النمط من 
العالجات عرفته ومارسته كل شعوب العالم عبر التاريخ كي نوضح أنه ال يقتصر على المجتمعات العربية 

 اإلسالمية فقط.و 
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العالج بالرقية من منظور الشريعة اإلسالمية وبينا من خالله مفهوم  وُخصص الفصل الثاني لمناقشة   
اإلسالم لهذا العالج والتغيرات التي خضع لها هذا العالج أثناء اإلسالم، والنصوص الواردة في مشروعية هذا 

في األخير أن الدين  ي وضعها اإلسالم له ، ووضحناالعالج من القرآن والسنة النبوية، وكذا الشروط الت
 بهذا العالج في إطار الضوابط الشرعية التي حددها له.ر اإلسالمي يق

للعالج النفسي، بحيث تناولنا فيه التعريف و االهداف و االهمية و حتى  أما الفصل الثالث خصصناه   
 ج بالرقية في الطب النفسي.اخالقيات هذا العالج، اضافة الى ذلك تداول مفهوم العال

الطب النفسي لمظاهر العالج بالرقية، ثم عرض ألهم التفسيرات التي يقدمها الطب  و الفصل الرابع رؤية   
النفسي لبعض أهم أساليب هذا العالج، ولقد بينا أن الطب النفسي يعارض بشدة هذا العالج وال يعترف 

في األمر هو أمراض نفسية وعقلية تعزى إلى أمور غيبية  بوجود حاالت المس والسحر والعين ، بل كل ما
 خرافية وتعالج بطرق تقليدية وهمية.

للعالج بالرقية، حيث اقتصرنا على عرض نظرة التحليل  و اخيرا الفصل الخامس النظرة السيكولوجية   
ن خالله الدالالت النفسي وعلم النفس االجتماعي العيادي ألهم أساليب العالج التقليدي ، ولقد وضحنا م

العلمية من الناحية النفسية التي تُفسر ضمنها تلك الوسائل العالجية التقليدية ، ولقد بينا أن علم النفس هو 
 اآلخر ال يعترف بوجود حاالت المس والسحر والعين ويرى أَنها اضطرابات نفسية معروفة علميا.

ي فقسم الى أربعة مراحل، االولى تمثلت في الجانب اما الجزء الثاني من البحث بعنوان الجانب التطبيق   
 المنهجي المتبع خالل هده الدراسة، دكرنا في هدا السياق ماهية الدراسة 

االستطالعية، و الدراسة العيادية، أما في المرحلة الثانية عرضنا أهم البيانات األولية الخاصة بالحالتين، و 
في األخير، بعد دلك تأتي المرحلة الثالثة عرضنا و ناقشنا فيها سير المقابالت معهما، و تحليل الحالتين 

تضمنت عرضا للنتائج األخيرة داني، و اخيرا المرحلة الرابعة و النتائج المتوصل اليها من خالل البحث المي
 التي توصلنا اليها مع مناقشتها وفي النهاية تقديم ما خلص إليه هذا البحث.
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 اإلشكالية :

أثر بشكل كبير على أسلوب عيش أفراده من ة تحول سريع تمع الجزائري في اآلونة األخير لمجلقد شهد ا   
جميع النواحي والمجاالت، وهو ما أدى إلى بروز عدة ظواهر نفسية واجتماعية هي بمثابة مؤشرات واضحة 

هذا التغير  الداللة عن تغير شامل وعميق في بنية هذا المجتمع، ومن بين هذه الظواهر التي تمخضت عن
االجتماعي الكبير في الجزائر نذكر ظاهرة برزت بقوة خالل هذه الموجة من التحوالت تتصل بالمجال الديني 
وعيا وممارسة، تتمثل في "ممارسة العالج بالرقية"، فهي ظاهرة اجتماعية ثقافية متماسكة من حيث انتشارها 

ن حيث تزايد نسبة اإلقبال على طلب هذه الخدمة الواسع غير المشهود عبر تاريخ المجتمع الجزائري، وم
العالجية من طرف مختلف فئات المجتمع، وهكذا أصبحت هذه الظاهرة من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل 

  . بين جميع األوساط العلمية منها والعامة على حد سواء
ها مثيل من قبل، ال يقتصر على ان هذا التزايد السريع في ظهور الكثير من "الرقاة" بصورة لم يشهد ل   

الجزائر فقط، بل هو أمر واقع في كل البلدان العربية واإلسالمية، بل وحتى في بعض البلدان األجنبية 
المتقدمة، وبهذا فإن "العالج بالرقية" تحول تدريجيا من ممارسة ثانوية وهامشية نادرة تقتصر على بعض 

القرآن وشيوخ القبائل والعشائر إلى ممارسة عالجية منظمة  األشخاص من أئمة المساجد وغيرهم من حفظة
وثابتة يقوم بها أشخاص في المدن واألرياف صاروا متخصصين في هذا المجال، ومتفرغين له مقابل مبالغ 
مالية تصل أحيانا بما يماثل ثمن إجراء فحص طبي عند بروفسور متخصص، وهكذا أصبح "العالج بالرقية" 

ا قائما بذاته يمارس في أمكنة مخصصة تشبه العيادات الطبية الحديثة من جميع نمطا عالجيا مؤسس
المقاييس، وعليه فإن هذه الممارسة العالجية أصبحت تشكل قضية هامة في واقعنا نظرا إلى ما استحدثه 

من  هؤالء المعالجين من وسائل وطرق في التشخيص والعالج، والتي لم تكن معروفة وال مألوفة عند الرقاة
قبل ، وعلى إثر ذلك بتنا نسمع ونقرأ بصفة يومية في شتى وسائل اإلعالم )المقروءة والمسموعة والمرئية( 
عن ممارسات غريبة وعجيبة يقوم بها هؤالء المعالجين اتجاه المرضى الذين يقبلون عليهم ممن يعانون من 

ثير من األخطار والتجاوزات التي أعراض نفسية وجسدية مختلفة ، حيث نجم عن بعض تلك الممارسات الك
ونظرا  . عادت بأضرار وخيمة على صحة هؤالء المرضى وصلت في كثير من األحيان إلى حاالت الوفاة

لهذه الطفرة الكبيرة التي تشهدها الظاهرة في اآلونة األخيرة، فإني قمت بنظرة استطالعية في مكتبات جامعة 
سات علمية أكاديمية، السيما في مجال علم النفس، قد تناولت مستغانم لمعرفة فيما إذا كانت هناك درا

بالبحث العلمي هذه الظاهرة فلم أجد حسب ما أسفر عنه بحثي المكتبي، أية دراسة علمية قد تطرقت لهذه 
القضية، باستثناء بعض الدراسات على مستوى الماجستير في علم االجتماع الثقافي، والتي ال تكاد تذكر 

ضافة إلى بعض المحاوالت على مستوى لسانس في علم النفس من طرف مجموعة من الطلبة لندرتها، باإل
والتي ال ترقى إلى مستوى البحث العلمي الحقيقي، أيضا هناك بعض المقاالت المنشورة في المجالت الدورية 

حات لتداعيات هذه من طرفة بعض األساتذة والباحثين في مختلف العلوم اإلنسانية والتي ال تتعدى كونها تلمي
 الظاهرة ، يضاف إلى هذا وجود جملة من المؤلفات معروضة للبيع في المكتبات من طرف بعض المؤلفين
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والتي ال ترقي إلى المستوى العلمي بل هي مجرد رأى خاصة فقط، يضاف إلى ذلك بعض المراجع الدينية 
لدعاة عبر العالم العربي واإلسالمي، وهذه التي تتناول هذه الظاهرة من زاوية شرعية لجملة من العلماء وا

 المحاوالت رغم قيمتها إال أنها تنقصها الشمولية والدراسة العلمية األكاديمية.
وفي ظل غياب التناول األكاديمي العلمي لهذه الظاهرة، صار باب النقاش في هذه المسألة مفتوحا على    

يم وتعارض شديد وتضارب في الرأي وتفسيرات غير مصراعيه أمام مختلف األوساط مما أسفر عن جدال عق
صحيحة ال تستند في مجملها على مرجعية علمية، مما أفض ى إلى تعتيم الظاهرة وزيادة تعقيدها أمام الناس 

في الدين اإلسالمي  "وبقي المجال شبه محتكر على الرؤية الدينية المتعلقة بطرح مدى مشروعية "الرقية
رتبطة بها مثل حاالت السحر والجن والعين...الخ، أما البعد السيكولوجي العلمي الذي وغيرها من القضايا الم

يفسر واقع الممارسة العالجية للرقاة بمختلف أشكالها وطرقها فلم يحظى باالهتمام و البحث العلمي في حقل 
ث الذي هو بين العلوم اإلنسانية، وبالخصوص في علم النفس، وبناءا على هذا، أردنا أن يكون هذا البح

أيدينا، دراسة أكاديمية علمية لهذه الظاهرة، تتناول على وجه الخصوص إشكالية في غاية األهمية تتعلق 
 بكشف معالم الممارسة الميدانية للعالج بالرقية، 

وذلك من خالل معرفة كيف يتم التشخيص في العالج بالرقية، و كيفية ممارسة هذه االخيرة، ال سيما نسبة 
رة من الناس في المجتمعات العربية واإلسالمية أصبحت تعزوا مشاكلها واضطراباتها النفسية والعضوية الكبي

واالجتماعية إلى أسباب غيبية ما ورائية تتمثل في الجن والعفاريت والسحر والعين...الخ، وعليه فإن إشكالية 
 بحثنا، نصوغها في التساؤالت يمكن اعتبارها ثانوية:

 ا العالج من عالٍج تقليدي الى ما يسمى بالرقية الشرعية ؟ـ كيف تطور هذ
 ـ كيف يتم تشخيص ، تسمية و عالج االضطرابات النفسية في العالج بالرقية الشرعية؟

 اما السؤال الرئيسي الذي اتخدناه موضوع الرئيسي في بحثنا:
 في عالج األمراض النفسية ؟ كيف يساهم العالج بالرقية الشرعيةـ 
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 :فرضيات البحث
 .كتسب مشروعيته االجتماعيةار العالج بالرقية الشرعية بعدة مراحل حتى ـ م
 الرقية الشرعية. وطب النفسي ال ما بين ةالنفسي اتاالضطرابات ختلف تسميـ ت

 .ي الشرعيراقوالنفسي المختص ال ا بينالنفسي م ضطرابالاـ تختلف طريقة عالج 
 التخفيف من بعض االضطرابات النفسية أو التخلص منها.الشرعية في  لرقيةتساعد اـ 
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 دوافع اختيار موضوع البحث : 

إن لكل بحث دوافع يجعل صاحبه يختار موضوعا ما دون غيره من المواضيع التي تستحق الدراسة و     
ي تمسكنا بإنجازه ، رغم الصعوبات التي اختيارنا لموضوع بحثنا نابع من دوافع نعتقد أنها كانت سببا قويا ف

  . واجهتنا

 ومن بين أهم هذه الدوافع  :

خاصة ـ الرغبة العلمية في معالجة موضوع يدخل ضمن الموضوعات التي اصبحت شائعة في المجتمع   
ع في ظل ظهور هذا النوع من العالج التقليدي )الرقية الشرعية( و التي أصبحت من اهتمامات أفراد المجتم

  .و ايمانهم العميق بها 

 . ـ االقبال الكبير لجميع فئات المجتمع بمختلف طبقاته على الرقية الشرعية

 .ـ معرفة ما إذا كانت الرقية الشرعية تزيل أو باألحرى تخفف من بعض االضطرابات النفسية 

 أهمية البحث و هدفه :

ها ، و تعطيها أبعادها الحقيقية و تختلف إن أية دراسة علمية يشترط أن تقوم على أهداف تضبط مسار   
أهداف البحث حتى في الدراسات الواحدة باختالف مسار البحث و المنهج المطبق و من جملة األهداف التي 

 أردنا الوصول إليها من خالل هذا البحث هي كالتالي : 

 .ة ـ معرفة كيف تساهم الرقية الشرعية في التخفيف أو الحد من االضطرابات النفسي

 . ـ محاولة معرفة كيف يتم تشخيص االضطرابات من منظور الرقاة

ـ لنصل في األخير إلى تبيان طبيعة هذا العالج التقليدي و مدى أميته بالنسبة لألشخاص وكيف يتعامل 
 .الراقي مع هذا االضطراب النفسي وكيف يشخصه 
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الجانـــــــــب 
 الـنــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
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 :الفصـــــــــــــــــل األول

 ـ تعريف الرقية 

 لمحة تاريخية عن العالج بالرقيةـ 
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 :تمهيد

رف اإلنسان منذ القدم األمراض النفسية والعقلية وكثيرا من وسائل عالجها، فهي لم تكن وليدة لقد ع   
 عصرنا هذا فقط، أو نتيجة لتغيراته الحضارية، وما ارتبط به من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية

نما هي قديمة بقدم اإلنسان ذاته على أرض الوجود، لقد اعتمد اإلنسان قديما ع لى بعض الترهات وا 
والخرافات في تفسيره لألمراض التي كانت تعتريه بشتى أنواعها السيما النفسية والعقلية منها، وعلى اثر ذلك 
حاول اإلنسان منذ عصور التاريخ المبكرة عالج تلك األمراض بشتى الوسائل المتاحة له، وطبقا لمعتقداته 

 الروحية واالجتماعية اتجاه تلك األمراض.

ن خالل دراسة التاريخ والكتابات التي تركتها مختلف الحضارات تم مالحظة التركيز الكبير فيها على وم   
استخدام بعض الطرق العالجية الغريبة والوسائل فوق االعتيادية التي استعملها اإلنسان في تلك العصور 

لعصور القديمة من التاريخ لمواجهة شتى صنوف األمراض، حيث تشير بعض الدالئل األثرية إلى أن إنسان ا
شربتجي )قد لجأ إلى فتح ثقوب في جمجمة المريض النفسي لتخرج منها األرواح الشريرة الحبيسة بداخله 

(، ومن خالل تتبع الباحثين للممارسات العالجية الغريبة التي استعملها اإلنسان عبر 01هـ ،ص0410
بأنها تركت أثر كبير في صياغة معتقدات الناس  التاريخ في مواجهته لألمراض بمختلف أنواعها وجد وا

وبالنتيجة ممارساتهم وطقوس حياتهم التي ال يزال يمارس الكثير منها في عصرنا الراهن، والواقع أن الخالف 
بين القدماء والمحدثين من حيث طرق ووسائل العالج النفسي محصور في تفسير هذه األمراض وتعليلها وفي 

و  (les amulettes)بمسبباتها، فقد اعتقد القدماء وحتى في عصرنا هذا بأن التمائم ربط األسباب المرضية
بإيمانه بالشفاء عن طريق واسطة هي التمائم والرقى أو  غيرها من العادات الغريبة هي التي تشفي المريض

إلنسان عبر (، وهو من أعرق العالجات التي لجأ إليها ا10، ص2111ما يسمى "بالعالج بالرقية " )ياحي، 
التاريخ، حيث يستخدم فيها عدة وسائل نذكر منها: التمائم، الطالسم، السحر، تحضير األرواح ، زيارة 

األضرحة، األبخرة ذات الروائح المؤثرة، بعض األقوال المزخرفة والغامضة والتي لها تأثير إيحائي قوي لدى 
 ات، التنجيم والتوجه إلى األفالكالمريض، بعض الخلطات العشبية الغريبة، الطقوس والروحاني

(Horoscope)،  االستعانة بالجن والشياطين...الخ، كل هذه الوسائل وغيرها يستخدمها المعالجون بالرقية
لى يومنا هذا، وهي ال شك لها تأثير كبير على صحة الفرد ، إال أن الغريب في األمر أن  منذ قديم الزمان وا 

 المعاصر، زالت منتشرة حتى اآلن في عالمنلعصور القديمة، المثل هذه الوسائل التي شاعت في ا

و العالج بالرقية يعتبر من الطقوس الدينية التي الزمت كل الديانات السماوية والوضعية منها، ألنها مرتبطة 
إذن  (Dancilou, 1993, p4) الوقت نفسه ذات فعالية في المجتمع باالعتقاد وذات داللة رمزية غير أنها في
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لعالج بالرقية ظاهرة مستمدة من الدين الذي يمنح األفراد والجماعات الشعور باألمن والراحة النفسية وقوة فا
االعتقاد بأن قوى غيبية عظيمة تساعد اإلنسان في حياته وبعد موته، وكلها وظائف نفسية واجتماعية تتمثل 

و عبارة عن ممارسات عملية لهذه في تماسك المجتمع وترابط أفراده ،ومن هنا فإن العالج بالرقية ه
االعتقادات المستمدة من الدين، حيث وجد الباحثون نفس أشكال الرقى التي عرفتها المجتمعات البدائية 

الزالت تمارس إلى يومنا هذا عبر مختلف أرجاء العالم، خاصة عند المجتمعات التي لم تتعرف على األديان 
 (.20،ص0110)مالينوفسكي، (les religions monotheists)السماوية الكبرى المعروفة 
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 ـ ممارسة الرقية عند المجتمعات البدائية:1

قد ال نجد علما من العلوم يوغل في التاريخ السحيق للبشرية كالعلم الطبي ، فحينما وجد اإلنسان لحق به    
علل واألمراض، فانعكاسا لما كابده البد أن الخلل في جميع وظائفه ؛ العضوية والنفسية والعقلية، وأصابته ال

يلتفت حوله محاوال أن يخفف عن نفسه وطأة المرض وأن يعالج هذه العلة، فالمداواة ومحاولة تخفيف األلم 
ومعالجة المرض هذه كلها ليست وليدة العصور المتأخرة الحديثة، بل هي قديمة قدم المرض نفسه، وعلى 

نساني ال يمكن أن يضع تاريخا معينا للمعالجة والمداواة ليقف ويقول: من هذه هذا فإن المتتبع للتاريخ اإل
النقطة أو من هذا التاريخ ابتدأ اإلنسان فنون المداواة ومحاولة العالج، فحيثما كان اإلنسان صحبه المرض 

زار خوام و )ن والمداواة ومحاوالت العالج وأصابه الخلل في الوظائف الطبيعية، وأنى وجد وجدت األمراض 
 (.00،ص0111،اخرون

كشفت لنا الدراسات األنتروبولوجية التي اعتنت بالديانات، أن الطب حلقات متصلة من مهارات علمية      
وغير علمية منذ فجر التاريخ، فنقلت إلينا رسومات الكهوف والحفريات وجدران المعابد، أن الكهان وأطباء 

 ص،0110)ثابت،  الطبيعية ريات وعالجات طبية لمختلف الظواهرالقبائل والسحرة كان لهم تفسيرات ونظ
(، وهذه داللة على أن اإلنسان األول حاول منذ خلقه أن يبحث عن كنه دائه وسر دوائه، عندما 011

 )عبد اهلليتعرض لمرض من األمراض ليدرأ عنه األذى واآلالم، والهم واألحزان، فيعيش في طمأنينة وسالم
و بهذا فإن اإلنسان البدائي شعر منذ وجوده بعذاب المرض وألم الداء، لذلك سعى (،01،ص0180،مسعود

منذ األزل إلى المحافظة على صحته باجتناب ما يؤذيها والعمل على ما يديمها، َلفو د ذلك عنده حب البحث 
 ،0110،)الشطيعن الداء والدواء، وهكذا كان الطب أسبق ما سعى إليه اإلنسان على وجه هذه األرض

(، إذن فالمعالجة هي أول ما سعى إليه اإلنسان األول، وما ذاك إال ألنها هي الوسيلة الوحيدة لوقف ألم 0ص
تشير إلى أن كل طرق المعالجة عند المجتمعات البدائية   المرض، بحيث أن الدراسات األنتروبولوجية

نت أكثر انشغاال بالدين وممارسة الطقوس مرتبطة أساسا باالعتقادات الدينية وذلك ألن المجتمعات البدائية كا
الروحية بمختلف أنواعها، وهذا يدل على أن الدين هو أقدم شيء في الوجود، فهو موجود في كل مجتمع 

أنه ال توجد أي جماعة إنسانية عبر التاريخ   إنساني، ومنذ األزل، بحيث ك شفت الدراسات األنتروبولوجية
نسان البدائي، وباعتباره كائنا حيا اجتماعيا له حاجات كثيرة تتعدى لقمة بدون أن يكون لها سلوك ديني فاإل

العيش، ومن بين هذه الحاجات حاجته إلى التدين، فهو يخاف من بطش الطبيعة، و مَل ا لم يستطع أن 
يعلل كثيرا من ظواهرها المحيطة به، ولما اعتقد وتصور أنها أشد منه قوة، كان من الطبيعي أن يسترضيها 
ليحصل على معونتها أو لتمتنع عن ايذائه، واإلنسان كذلك ال يعيش بالمعرفة والعلم وحدها، فهو مخلوق 
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عاطفي عقالني، رصين تتحطم آماله، ويفشل فيما كافح للحصول عليه، فإنه يلجأ إلى القوى فوق طبيعية 
بادة واتصالها بفكرة اإللوهية، لتخفف من أحزانه، ومن هنا يعرف راد كليف براون الدين في ضوء العقيدة والع

فيقول: )في كل مكان يكون الدين تعبيرا بشكل أو آخر عن إحساس باالعتماد والتبعية لقوى خارج أنفسنا هذه 
القوى ينظر إليها على أنها روحية أخالقية( ويرى "راد كليف براون" أن التعبير األساسي عن هذا اإلحساس 

 (.1ـ4،ص2114رشوان،)هو الشعير

أما علماء األنتروبولوجيا الذين عنوا بالدراسات الدينية، فمنهم "إدوارد تايلور" الذي قدم تعريفا للدين مؤداه      
)االعتقاد في الكائنات الروحية( حيث يعتقد البدائيون في عصور ما قبل التاريخ ان الفرد بعد موته تظل 

ريكها من مكانها، ويطعمونها ويعتقد البدائيون أن روحه باقية، ولذلك فهم يتحدثون إلى الجثة، و يحاولون تح
روح الميت قد ابتعدت عن الجسد ولكنها موجودة ويمكن مشاهدتها، وعلى األخص في األحالم، وقد يتبادر 
إلى األذهان في اإلجابة على سؤال مؤداه: ماذا يعتقد البدائيون في األرواح؟ وتبدوا اإلجابة على هذا السؤال 

دة، ولكنها تتفق جميعا في أن األرواح تمثل للبدائيين قوى خارقة لها قدرات فوق طبيعية، في إجابات متعد
تخلص اإلنسان من القوى الشريرة التي تسبب له اآلالم واألمراض والكوارث، ومن أجل استرضاء تلك األرواح 

خضاعها إلرادة اإلنسان، كان البدائيون يلجؤون للممارسات السحرية والطقوس الرو  حية وممارسة الشعائر وا 
جبار  وترديد بعض التعاويذ حتى يسترضون تلك األرواح من أجل السيطرة على القوى الشريرة في الكون، وا 

 (.01ـ00،ص0110الريح والطقس، والحيوانات والمحاصيل على طاعة أوامرهم)مالينوفسكي،،برنسالو،

الخوف والرجاء يناشد الكائنات العلوية، عندما عرف اإلنسان البدائي درجة قصور قدرته السحرية، أخذ ب
(، حيث تعتقد الشعوب البدائية أن األرواح 01األرواح الحارسة، أرواح األسالف أو اآللهة)نفس المرجع،ص

تحرسهم وهي ترفرف في الفضاء وتذهب إلى الغابات وقمم الجبال ولها القدرة المطلقة على التحكم في كل 
اإلنسان البدائي بقوتها في مواجهة العلل واألمراض والكوارث ، البد أن يكون الظواهر الكونية، ولكي يستعين 

على اتصال بها، وأن هذا االتصال ال يتم إال بواسطة التضرع والتوسل إليها عن طريق الطقوس وتقديم 
 akoun et)القرابين، السيما وأنها الوسيلة الوحيدة التي تخلصه من اآلالم واألمراض والصعاب

autres.1975.p367،)  و هذه الطقوس والشعائر والتعاويذ وتقديم القرابين يستطيع أن يتصل اإلنسان البدائي
بهذه األرواح، وتتعدد أشكال هذه الطقوس والشعائر عبر الزمان والمكان إلى أنها تشترك في الممارسات 

 (.02،ص0180، الجوهريالسحرية)

اما في حياة الشعوب البدائية، فهي تعمل في معتقداتهم على ومن هنا نرى بأن هذه األرواح لعبت دورا ه   
 واح األجداد، كما أنها تحافظ علىقمع المشاجرات بين األعضاء من النسب الواحد، حتى ال تغضب أر 
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النسق االجتماعي، وكذلك لها القدرة على طرد القوى الشريرة التي تتسبب في األمراض والعلل، ومن ثم 
البدائية هذه األرواح ويسترضونها، ويجرون طقوسا، ويقدمون األضاحي والقرابين،  يستعطف أفراد الشعوب

 (.01رشوان،مرجع سابق ذكره،ص)أما إذا أهملوا هذه الممارسات واإلجراءات، فإنهم يتعرضون ألذى األرواح
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 : ( ـ ممارسة الرقية عند الفراعنة ) الحضارة المصرية القديمة2

مصريون القدماء حضارة السومريين، واشتهروا بالتحنيط، وبرعوا في الطب كثيرا، وتعتبر هذه ال ورث   
الحضارة واحدة من أعرق الحضارات اإلنسانية وأقدمها حيث يمتد تاريخها إلى أربعين قرنا قبل الميالد، ونظرا 

حضارة المصرية القديمة لقرب مصر من بقية أقطار الشرق األوسط وغياب الحواجز الطبيعية بينها فان لل
خوام و )صلة وثيقة بالحضارة البابلية اآلشورية)حضارة بالد ما بين النهرين( ، فكلتاهما غلب عليهما السحر

(، حيث اعتقد قدماء المصريين أن قوى خفية موجودة في الكون تؤثر 21اخرون، نفس المرجع السابق، ص
و محصلة تلك القوى الخفية في الكون مع قوى أو عناصر في سلوك اإلنسان، وقالوا: إن السلوك هو تفاعل أ

داخلية في اإلنسان، كما اهتم المصريون القدامى بتفسير األحالم، وكانوا يرون أن األحالم هي رسالة من 
القوى الخفية في الكون إلى خبيئة اإلنسان، وأن تفسيرها يقع في الحاضر والمستقبل أكثر من الماضي، كما 

ر األحال م في تغيير أو تبديل سلوك اإلنسان حاضرا ومستقبال بما يعتقده مفسر األحالم أنه استخدموا تفسي
 (.02،ص0111،) ثابثاألصلح لحال الفرد الحالم، معتمدا في ذلك على العمليات اإليحائية

واح كما كانت الفكرة السائدة لدى المصريين القدامى أن األمراض تنشأ من غضب آلهتهم أو من تأثير األر 
أي أرواح الموتى وتقمصها لجسد المريض وامتالكه وأن هذه األرواح بعد دخولها للجسم منها ما يصيب 

العظام، ومنها ما يفتك باألمعاء، ومنها ما يشرب دم المريض أو يعيش على لحمه ويموت المريض من جراء 
ما بجسده، ولذا كان من أهم فتكها بأجهزته إال إذا كان في االستطاعة طردها قبل أن تسبب أي أذى جسي

دعائم عالجهم معرفة الطلسم والسحر لطرد هذه األرواح الخطرة والقضاء عليها بالتعاويذ والرقى ثم يشرع بعد 
ذلك في استعمال الدواء والغذاء لمعالجة األضرار الحسية التي نشأت من دخول الروح الشريرة لجسد 

الخرز أو الخشب على رقابهم أويربطونها بعضو من أعضائهم  المريض، وكانوا يعلقون قطعا من الحجارة أو
إتقاء ا للمرض وكان الكهنة يعالجون بهذه الرقى بقراءة الطالسم السحرية قبل استعمالها، لقد كانوا يعتمدون 

 (.01ـ1،ص0101،)جاللفي معالجتهم على الرقى والعزائم السحرية أكثر من اعتمادهم على العقاقير الطبية

كان يقوم بمهمة العالج تلك بعض رجال الدين عندهم، ويتم ذلك داخل المعبد وكان الناس يطلقون وقد    
عليه المعالج المقدس ، فقد كانت أهم العالمات المميزة للطب عند قدماء المصريين صلته بالدين، وهذا راجع 

، (Toth) اآللهة توت الرتباطهم بعدة آلهات توحي لشفاء األمراض، فكان نصير هؤالء المعالجون هو 
وكانت اآللهة "إيزيس" يتضرع إليها لشفاء األمراض المستعصية، وقد امتدت عبادة هذه اآللهة حتى أيام 

اإلمبراطورية الرومانية، وشملت العالم الغربي كله، وكان الكهنة هم أول من مارس مهنة الطب ثم نشأت فئة 
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ين: احدا هما وسيلتها السحر والشعوذة والعزائم والرقى، أما األطباء من غير رجال الدين، ثم انقسمت إلى فئت
(، وأدركوا أهمية النبض 08ـ00،ص0114،)النجارالثانية فكانت تعتمد في عالجها على العقاقير والجراحة

وعالقته بالتوازن العام في الجسم، ولذلك فقد ظنوا أن القلب مركز العقل، كما برعت هذه الفئة في تشريح 
تصوا بعمليات تحنيط األموات، وكانت معابدهم بمثابة مستشفيات للمرضى ومن أشهر أطبائهم الجثث واخ

)تحوت( الذي يظن أنه مكتشف الحقنة الشرجية،و )أمحوتب( الذي عالج الطفيليات واألسنان وتجبير الكسور 
من ألقابه )ق.م(و  1111(، فسموه إله الطب؛ ولد حوالي عام 01،ص0118،)عرموشقبل أبقراط بزمن كبير

أنه الطبيب الجالب للسالم، فقدسه الناس بعد وفاته وكانوا يحجون إلى قبره التماسا للشفاء ، ولهذا كان للطب 
أن  في مصر الفرعونية شأن عظيم، وكان لألطباء في المجتمع المصري مكانة مرموقة، وليس أدل على ذلك

 (.00ص،0110،يعكاو ) أسرارها ل فيها واستخراجعابراالصناعة الشريفة و  6ينسب التاريخ إلى ملوكهم هذه
وهي  Médical) (papier ولقد تم التعرف على الممارسات الطبية في مصر القديمة من عدة برديات طبية

باسم العالم األلماني "جورج  (Abers) "عبارة عن قراطيس ولعل من أشهر تلك البرديات هي بردية "ايبرز
دد األكبر من األدوية والصيغ الدوائية، وسميت بالبرديات نسبة لنبات البردي ايبرز" نظرا الحتوائها على الع

الذي ينمو بكثرة في مستنقعات دلتا نهر النيل، فصنع منه الفراعنة الورق ومن هذه البرديات أيضا نذكر بردية 
وين واشتراها العالم األمريكي "أد 0810التي اكتشفت عام  Edwin Smith papyrus  "ث"أدوين سمي

سميث"، حيث جاء فيها ذكر العديد من األمراض النفسية مثل االكتئاب واالنتحار وكذلك طرق عالجها 
، ومما ينبغي التنويه إليه أ ن الطب لدى قدماء (priesther baliste) بالسحر والشعوذة من طرف الكهنة

ابلية واآلشورية( يكتنفه السحر المصريين مثله مثل ما رأينا في حضارة بالد ما بين النهرين )الحضارة الب
نفس المرجع  خوام و اخرون،)والغيبيات ويقوم على مجموعة من الرقى والتعاويذ المصنوعة بعناية

(، ومن خالل هذا يت ضح لنا أن الفراعنة القدامى يعطون للسحر العناية التامة في 21ـ20السابق،ص
الخفية التي يمتلكها الساحر في التأثير والمعالجة،  ،وذلك العتقادهم الراسخ بالقدرات ممارساتهم العالجية

فكان السحر بالنسبة لهم هو الوسيلة العلمية األكثر نجاعة لجلب الخير للجميع، كجلب المطر مثال، الشفاء 
من األمراض ، و بهذا كان الساحر المصري القديم يستخدم السحر للوصول إلى نتائج سعيدة وكانت لهم 

رس فك ته انوا يقومون بصنع األشياء ويوهمون الناس أنها حقيقية وهي ليست حقيقية صنوف كثيرة في مما
(،وقصة النبي موسى عليه 28وهنا فإن التخيل يحدث في عيون المسحور)رشوان،نفس المرجع السابق،ص

السالم في القرآن الكريم، تبين الدرجة العظمى التي وصل إليها السحر في المجتمع المصري، والمكانة 
االجتماعية العالية التي كان يحظى بها السحرة، نتيجة النظرة التقديسية التي يمنحها المخيال االجتماعي 

الرمزي لهم بناءا على الدور الذي يقومون به في المجتمع، فعندما أراد فرعون أن يواجه موسى عليه السالم 
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ق َالَ اْلَمَلُ ِمْن   ﴿:ناس وهذا جاء في اآليةطلب من السحرة البارعين في السحر بأن يتغلبوا على موسى أمام ال
ق َاُلوا أَْرِجْه وَأَخَاُه وَأَْرِسْل ِفي اْلَمَداِئِن  ،ُيرِيُد أَْن ُيْخرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم فََماذَا تَ أُْمرُوَن   ،قَْوِم ِفرَْعْوَن ِإنَّ َهذَا َلَساِحٌر عَلِيٌم  

نََعْم وَإِنَُّكْم لَِمَن   ق َالَ  ،وََجاَء السََّحرَُة ِفرَْعْوَن ق َاُلوا ِإنَّ لَنَ ا َلَْجرًا ِإْن ُكن َّا نَْحُن اْلَغالِبِيَن   ،يمٍ يَ أُْتوَك بُِكلِّ َساِحٍر عَلِ  ،َحاِشرِيَن  

(، وهذ ا نص واضح من القرآن على أن السحر بلغ ذروته عند المصرين قبل 004-011االيات ﴾ اْلُمقَرَّبِينَ 

 (، ولقد عرف22،ص0180،غالبن لهؤالء السحر ة مكانة اجتماعية رفيعة )موسى عليه السالم وكا مجيء

المصريون القدامى نوعين من السحر: سحر مشروع و ، آخر ممنوع ومخالف للقانون ، وقد اعتقدوا أنهم 
بواسطة السحر يمكن تنظيم الحياة، ويمكنهم بواسطته كذلك الحصول على ما يرغبون، وأن يخضعوا القوى 

لهم، وكان السحر المشروع يستعمل لوقاية الناس من األخطار التي تهددهم واألمراض التي تصيبهم الطبيعية 
ونحوها، حيث كانت تتخذ الرقية السحرية وسيلة عالجية ذات أهمية بالغة وتتمثل في التعاويذ و التمائم التي 

ح للساحر من تلقاء نفسها، بل كانت تؤدي بصحبة طقوس دقيقة يناجون بها األرواح الشريرة، وال تأتي الرو 
ترضخ لقوة األلفاظ أو اإلشارات التي تتحكم فيها، أحيانا يتغلب تأثير أحد الطقوس أو الدعوات السحرية على 
ما تبذله الروح الشريرة من جهود، ألن التعاويذ تطردها على الرغم من صرير أسنانها، ويقوم الطبيب الساحر 

ص والغناء ويقرعون الطبول ويدقون األجراس ويجيبون على أسئلة أو جماعة األطباء السحرة بالرق
المشاهدين، ويقام هذا الحفل حين يعاني إنسان من حظ سيء كالمرض أو أخطار أخرى، حيث كانت 

تستعمل هذه الرقى خصيصا لمعالجة األمراض النفسية والعقلية والعصبية) روان، نفس المرجع 
يمة مفهوم االضطرابات الهستيرية وعزتها إلى حركة الرحم، وذلك (، بحيث عرفت مصر القد21السابق،ص

قبل أن يصفها أبقراط بزمن طويل، وكانوا يعالجونها بأسباب مادية وال ينسبونها إلى أسباب غيبية ولقد 
تضمنت بردية "أيبرز" في كتاب القلب وصفا تفصيليا االكتئاب والخرف والسبات الحركي وحاالت الهذيان 

ت تبالغ في عزو واضطرابات التفكير والتي كانت تعالج باألدوية أيضا رغم أن حضارتهم كان دون الحاد
 بالتصرف(. 20ـ00ص ،0112،عكاشة) غيبية األمور إلى أسباب
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 (: ـ ممارسة الرقية عند الحضارة اليونانية)اإلغريقية3

عاالت الفرد ورغباته وكذلك القوى كانت حضارة اإلغريق حضارة فكر وفلسفة، وكانوا يعتقدون أن انف     
الخفية في الكون هي سبب األمراض النفسية، وقد برع اإلغريق )اليونانيون( في وصف األعراض النفسية، 
كما وصفوا مرض الصرع وسموه )المرض المقدس( الن أحد ملوكهم "شؤول" كان يعاني منه، كما وصفوا 

 الشيخوخة ريا وكذلك الخرف الناتج عن عتهوالهستيأيضا أعراض اضطراب الهوس واالكتئاب والهذيان 
بالتصرف(،فكان للسحر مكان واسع عند اليونانيين، وكانوا على نحو  ،01، نفس الرجع السابق،صثابت)

معتقدات المصريين القدامى في أمر االعتقاد بالرقى والعزائم والطالسم وتأثير األرواح الشريرة إلى غير 
كان اليونانيون القدماء يؤمنون بأن المرض العقلي من عمل الشيطان  (، حيث10،ص0100،وجديذلك)

ألنها تؤذي البشر وتسكن أجسادهم، وهناك في اعتقادهم نوعان من الشياطين، شياطين طيبون وشياطين 
أشرار ، فالصرع عندهم كان مرضا مقدسا كما أسلفنا، وكان المرضى به يعاملون بكل إجالل واحترام وتضفي 

ن شيطانا شريرا قد تجسدهم )سكن أبتقمصتهم، أما من كان االعتقاد حماية باسم الروح الطيبة التي عليهم ال
نفس  فكانوا يعذبون ويضطهدون حتى ال يعتبر الجسد مكانا مريحا لهذا الشيطان للبقاء فيه)جالل، أجسادهم(

ويدعو أرواح الموتى من  (، وكان الساحر اإلغريقي الروحاني يتضرع إلى الشياطين،21المرجع السابق،ص
أعماق األرض، وهناك صنوف كثيرة من التعاويذ والرقى كان يلجأ إليها السحرة في اليونان ، وبهذا انشغلت 

بفكرة المرض العقلي واألساطير الخرافية فكان الجنون ينسب إلى قوة اآللهة وتأثيرها  "اليونان قبل "أبقراط
آلهة الليل والجنون أرادت  "lysa " يب بالجنون بسبب أن "ليساكذالك حيث كان يقال مثال أن "هرقل" أص

أصبن بالهذاءات، وكن يسلكن و أنك هن أبقار بسبب نقمة اآللهة،  "  Proteus  "سبروتيو "ذلك، وبنات 
من جهة ، والطب  (mysticisme) ولم يكن من الميسور في الحضارة اليونانية التمييز بين الصوفية الدينية

العالجية من جهة أخرى، وألن التفكير الخرافي كان يشغل حيزا كبيرا في معتقدات الشعب والممارسة 
 (.28،نفس المرجع السابق،ص اليوناني، حيث تميز بالجمع بين المتناقضات)رشوان

وبهذا نخلص إلى أن حضارة اليونان هي األخرى مارست العالج بالرقى والتمائم السحرية، ومختلف      
اويذ في عالج األمراض النفسية والعقلية وكان لهذه الممارسة العالجية انتشار ا واسعا، فكانوا الطقوس والتع

على نحو جميع األمم السابقة في تفسيرهم لألمراض، بحيث كانوا يعزونها لآللهة واألرواح والشياطين وكان 
ي دراسة نقدية عميقة مفادها أن الرأي عند بدء عصر النهضة والتنوير، وقيام العلماء بدراسة التراث اليونان

الشعب اليوناني لم يمارس السحر، وان الحضارة اليونانية مبرأة من أعمال السحر والدجل والشعوذة، وهذا 
الرأي ال يستند إلى براهين وحجج قوية، حيث أن كل الشواهد التاريخية تثبت أن اليونانيون كانوا يعيشون 
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ائية التي تغلب عليها الطقوس الروحية الغريبة والممارسة العالجية بمعتقدات مثلهم مثل المجتمعات البد
،إاَل أن الحضارة اليونانية شهدت قفزة نوعية يشهد لها التاريخ في مجال الطب  بالرقية والتعاويذ السحرية

يدل  النفسي، فلقد تم إرساء قواعد هذا العلم بعيدا عن كهنوت ا لكهنة بأسس موضوعية وأكثر علمية، وهذا ما
عليه التراث اليوناني في كتب أبقراط وغيره من األطباء المعاصرين له، وهذا يعتبر تطور ملحوظ في تاريخ 

 العالج والطب النفسي عند الحضارة اليونانية.
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 :ـ ممارسة الرقية عند الحضارية الرومانية4

قبل الميالد، وانتقل مركز الثقافة العالمية من  414اضمحلت الحضارة اليونانية القديمة بسقوط أثينا سنة     
ق.م، وانتقلت الحضارة إلى الرومان، وتحول أطباء  111أثينا إلى مدينة اإلسكندرية التي أنشأت حوالي سنة 

(، و في وسعنا أن نستعرض 21جالل،نفس المرجع السابق،ص)الرومان إلى الميراث اليوناني يغترفون منه
التاريخية، ففي أيامهم عاد التفكير الخرافي  (Celsus) رومان من خالل رسائل سلسوسالمناخ الطبي عند ال

القائم على األساطير والتطير والصوفية إلى درجة أن المواطنين كانوا يدعون إلى اجتماع خاص إذا ما 
لى ذلك ظهرت بادرة سوء أو نذير من نذر الشر، كأن يشاهد حأ د المواطنين خالل نوبة صرع و ، ترَتب ع

أنهم وجهوا قدرا أكبر من التفاتهم إلى عمليات العالج التي كان على رأسها استخدام "إجراءات اإلصالح 
ذا كان أبقراط يمثل قمة  القاسية" من قبيل استخدام آالت التقييد، وأساليب التجويع والعقاب ، بل واإلرهاب، وا 

يوس أعالم الطب في الحضارة الرومانية والسيما الطب اإلغريقي، فإن كل من إسكلبياديس، سورانوس، آريتا
في الطب النفسي، فكانوا ينتهجون في أساليبهم العالجية والتشخيصية أساليب أطباء اليونان، إاَل انهم كانوا 

 0188،)رتيشاردم يستخدمون في ممارستهم العالجية أساليب قاسية جدا من الضرب والعزل والتعذيب... الخ
هذه األساليب العالجية القاسية والوحشية اتجاه المرضى إلى غاية ظهور الطبيب ،بتصرف(، وظلت 04ص

الروماني الشهير جالينوس الذي حارب هذه الوضعية المزرية في عالج المرضى ورفضها بشدة، وأصبح 
سنة، حيث أعطى  1000بآرائه الوضاءة في الطب النفسي أستاذا للطب في العالم لما يقرب من حوالي

نفسي خصوصيته العلمية الموضوعية، وغير أساليب العالج واستبدلها بأساليب أخرى أكثر علمية للطب ال
الرومان العديد من القوانين التي تحمي المرضى النفسانيين وتحفظ حقوقهم  بالعقاقير واألدوية، وفي عهده سن
 ،بتصرف(.01،نفس المرجع السابق،ص ثابث)وسبقوا باقي الحضارات في ذلك

.ق م، توقفت مسيرة التقدم في الطب وعاد عصر الظلمة أو الجهالة  211مات جالينوس في سنة  ولما   
الطبية والتفكير الخرافي و بدأ المرض العقلي ينظر إليه على أنه نوع من المس، ووضعت القوانين التي 

لنفس الطبي تنص على ضرورة إدانة ومحاكمة كل من تعرض للمس وكل من يحاول عالجه، ولم يعد لعلم ا
وجود، واقتلعت جذور الطب العقلي المناضلة لتحل محلها الروحية، أو االتجاه الروحي، وتحول الطب العقلي 

 "جريقوريوس" ، وفي ذروة هذا العصر كان القديسفصار الهوتا، وحل الكاهن المبارك محل الطبيب العالم
ويلتمس المغفرة والدعاء للمريض، وكانت  حين يقوم بعالج الصداع يلمس البقعة المضطربة بعصا ه مرتين

الترانيم والتعاويذ والتالوات من األهمية بمكان في العالج وبين أدوات الطبيب بمنزل ة باقي عدده وأدواته  
التي تكشف عن وجود الشيطان بدال من تحديد ( وكان التشخيص يتجه إلى تحديد األمارات )األعراض

ص إلى العناية الطبية، وكان الناس يعتمدون على سجالت المناطق األعراض التي تكشف عن حاجة الشخ
المخدرة أو التي ال إحساس فيها إلثبات المس والتعاون فيما بين المريض والجن، وهذه السجالت هي التي 

، بل  (Charcot)استخدمت من بعد ذلك في رسم الصورة التشخيصية اإلكلينيكية للهستيريا في زمن شاركو
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هذه كان يتم البحث عنها باستخدام أدوات حادة يتم وخز stigmata diaboli  بصمات الشيطانالواقع أن 
المريض بها حتى يتم الوصول إلى منطقة غير حساسة، كذلك اشتد االهتمام بالوصف المفصل ألنواع 
مال الشياطين المسؤولة عن شفاء روح المريض حتى يتسنى التشخيص والعالج، ويقال في هذا الصدد أن ع

وهو راهب يبدو أنه كان معدا بصفة خاصة  (psellus) صدرت عن بسيلوس موسوعيا )او دائرة معارف(
،أما الجدة واألصالة في ابتداع طرق عالج جديدة فلم تتجاوز التوصل  لهذا العمل، إذ كان مصابا بالهالوس

مثال إغراق الشخص في بركة إلى أساليب جديدة لمضايقة الجن والشياطين ومن يسكنون من البشر، من ذلك 
ماء فيما بين الصلوات أو الطقوس الدينية أو ضربه بالسياط المصنوعة من جلود الحوت الصغير أو خنقه 

     بالخشب المشتعل، وقد ازدادت نسبة الشفاء المعجز باستخدام الدين والتعاويذ والرقية المتعلقة به
 رف(.، بتص011ـ021ص نفس المرجع السابق،، )رتيشاردم

وهكذا نرى أن الحضارة الرومانية لم تسلم هي األخرى من ممارسة السحر والرقى والتعاويذ الموصولة    
بالدين حيث رأينا أن الحضارة الرومانية عرفت تنوعا في صيرورة العالج، في أزمنة مختلفة إذ عرفت تقدما 

اختلطت بممارسات عالجية قاسية في مجال العالج الطبي النفسي بنضرة علمية موضوعية نوعا ما، ثم 
ووحشية ثم انتقلت إلى عالم الخرافة والشعوذة والدجل، ثم إلى العالج الروحي الديني والتعاويذ الدينية وهذا 

التنوع في الرأي إنما هو راجع الحتكاك الرومانيين بالحضارات األخرى وما تحمله معها من معتقدات 
الشعوب، وهذا ما ميز الحضارة الرمانية عن سابقاتها من الحضارات  كالمجوس والفرس واليونان وغير ها من

 في مجال العالج.
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 ـ ممارسة الرقية عند العرب قبل اإلسالم:5

كان العرب قبل اإلسالم يعتقدون في الجن ويخافونها ويرهبونها ويعتقدون أن لها أماكن ومساكن في      
توجد في األماكن الخربة والمهجورة، وال شك أنه كان لطبيعة حياتهم البوادي الجرداء وبطون األودية، كما 

وجغرافية بالدهم األثر في ذلك ، ولدى العرب األساطير الكثيرة والمقاالت المطولة عن الجن والشياطين ؛ 
طبيعتها وحياتها ومواطنها وأصنافها والصالت التي كانت بينها وبين البشر من صداقات وعداوات وزواج ف 

لقد عبد العرب الجان قبل اإلسالم خوفا ورهبة منها وكانوا يستجيرون ابه وهذا ما بينه لنا القرآن في اآلية  .
(، وكانوا 11التالية: ) وانه كان رجال من االنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا﴾)سورة الجن،االية

ذلك عن طريق و  مجنونة صرعها جنييقدمون الذبائح لها، وكان المجنون عندهم رجل صرعته جنية، وال
العشق والهوى وشهوة النكاح، وكانوا يعتقدون بان الصرع نتيجة لمخالطة الجن لإلنس، وكان لديهم كغيرهم 
 من الشعوب الماضية طريقتان للعالج؛ طريقة الكهنة والعرافين، وطريقة العالج بالعقاقير العشبية )النباتية(.

العصور  كان من رواسب الحضارات األخرى التي جاءت إليهم على مر إن العالج في تراث العرب     
سواء من قدماء المصريين أومن الفرس والهند...الخ، فكان المريض إذا لم يعالج عند األطباء يلجأ إلى الرقى 

السحرية التي اشتهر بها العرب قبل اإلسالم وكانت تشتمل هذه الرقية على التمائم والطالسم والتعاويذ 
الطقوس التي يقدمها السحرة والعرافون المتصلون بالجان حيث يسخرونها لخدمتهم من أجل إبعاد الشياطين و 

،بتصرف(، وهكذا كان العرب قبل 011،نفس المرجع السابق،ص عن المريض وكفهم عن إيذائه)سعد جالل
ن والعرافين، لقد أنتجت هذه اإلسالم على دراية كبيرة بالسحر والكهانة وعمل التمائم والرقى على أيدي الكها

الوسائل )الكهانة، العرافة( ثالث فئات من المعالجين في بالد العرب وهم األطباء، الكهان، العرافين الذين 
(، كما كان العرب قبل اإلسالم يمارسون الطب على نطاق 221،ص0184،لسامرانييدعون علم الغيب)ا

من شعوب الحضارات األخرى، وكان طبهم في جوهره  واسع، مازجين تجاربهم إلى جانب تجارب جيرانهم
 العام يعتمد على الوقاية، وعموما تلخص طبهم وعالجهم لألمراض على ما يلي:

 ـ الكهانة والعرافة : وهما شعوذة ودجل وادعاء بعلم الغيب.     
 : وكان شائع االستعمال على نطاق واسع في بالد العرب.باألعشابـ التداوي     

  .ستعمال العقاقير المعدنية والحيوانيةـ ا    
بقائه نظيفا       . ـ الكي والحجامة فصد لتجديد الدم عند اإلنسان وا 
 ـ العسل وكانوا يصفونه لكثير من األمراض.    
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،نفس  ومن أطبائهم نذكر: ابن حذيم وكان طبيبا مشهورا عند العرب، وكذلك الحارث بن كلدة الثقفي)عمروش
 ،بتصرف(.02صالمرجع السابق،

وهكذا نرى أن الطب عند العرب قبل اإلسالم كان بدائيا وبسيطا يستند في معظمه على استعمال الرقية     
 الخ...،التمائم ( وتناول المواد الخام كاألدوية العشبية الموجودة في الصحراء والعسل )التعاويذ

عند العرب في الجاهلية أنهم لم  (، ومما يجب أن نسجله في تاريخ المداواة88،ص2110ـ2114عيزل،)
يكونوا يعاملون المرضى العقليين)المجانين( كما كانت تعاملهم الشعوب األخرى من أساليب التعذيب والتجويع 

والعزل...الخ، وبهذا نخلص إلى أن العرب مارسوا العالج بالرقية وكذلك الطب حتى مجيء اإلسالم الذي 
رقاهم من أساليب شركية و أبدلهم برقية أخرى مستوحاة من الشريعة حرم كثيرا مما كانوا يستعملونه في 

 اإلسالمية.
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 : ـ ممارسة الرقية عند المجتمعات اإلفريقية6

يعتقد الشعب اإلفريقي بأن الطبيعة لديها عالج لكل األمراض، حيث يكثر في المجتمعات اإلفريقية 
الحصاءات من طرف منظمة الصحة العالمية بأن المجتمعات المعالجون التقليديون وهذا ما تشير إليه ا

%من العالج التقليدي الذي يعتمد أساسا على العقاقير العشبية، والممارسات  81اإلفريقية تستعمل نسبة 
،افريقيا.الحديث في الطوابع  السحرية بالرقى والتعاويذ والطقوس الروحية الغريبة)محمد عبد الفتاح ابراهيم

،بتصرف(، حيث تعتقد الشعوب اإلفريقية في السحر والشعوذة اعتقادا 021،ص0110الفريقية،الثقافية ا
جازما، والزالت الشعوب اإلفريقية تمارس السحر والشعوذة والرقى والتعاويذ إلى يومنا هذا وبنفس الكيفية التي 

مقدس يجب المحافظة عليه كانت عليها قديما أل ن هذه الوسائل العالجية تعتبر بالنسبة لهم موروث ثقافي 
اإلفريقية التي مازالت تعيش الحياة  وتعليم ه لألجيال جيال بعد جيل كما نشاهده اليوم في كثير من القبائل

، بتصرف(، وقد يمارس العالج بالرقى 020،ص0181،)زيربوالبدائية وكأن الزمن عندهم متوقف تماما
الطبيب عندهم من كان يعالج بالسحر والتعاويذ والسحر الرجل نفسه الذي يمارس الطب والعالج ألن 

والعقاقير العشبية والطقوس الروحية الخاصة ويكون هذا المطبب في الغالبية من عشيرة خاصة في كل قبيلة 
يتوارث أفرادها هذا العمل أبا عن جد، فباإلضافة إلى ممارسة الطب والعالج، نجد هذا المطبب في القبائل 

ائف الرئيسية في القبيلة، فهو يكشف عن المستقبل، ويفسر األحالم ويقدر فال ، ويمنع اإلفريقية يتولى الوظ
كل مآخذ التطير ويبعد كل عوامل سوء الحظ، ويجلب المطر والقيام بممارسة الشعائر الدينية المقدسة 

لعالج إن أهم ناحية في الحديث عن ا . واإلشراف عليها، ويحمله الناس نتائج ما يلحق بهم من مصائب
بالرقى والسحر في المجتمعات اإلفريقية هي الناحية الخاصة بمحاولة التطلع إلدراك المستقبل والخاصة بطرد 
قوى الشر من حياة األفراد والجماعات، ويكشف المعالج اإلفريقي بعصاه األرواح، وعندما يذكر المعالج اسم 

ا، كذلك عند انتزاع المطبب )المعالج( أثر كل من األرواح أو الجان فإن العصا تنتفض وتدور حول نفسه
اإلصابة بالعين الشريرة من المريض إنما يفعل هذا بقوة السحر الذي يقوم به، وهكذا كان لهؤالء المعالجين 
شأن عظيم في القبائل اإلفريقية، فكان زعماء القبائل يستشيرونهم في كل أمر يقدمون عليه ألن رأيهم يعتبر 

السحر عن اإلفريقيين على نوعين: سحر نافع وسحر ضار، فالنافع يستخدمه المطبب حكم حميد وصائب ، و 
 في جلب الخير لألفراد وشفائهم من العلل واألمراض، وأما الضار قد يستعمله المعالج في الحاق األذى

 ـ،بتصرف(.10-11،ص2114،)حراثبالناس وال سيما هؤالء العصاة والمتمردين

ريقيا يعلقون التمائم ويرددون بعض التعاويذ خوفا من هؤالء السحرة المتمردين أن ولهذا تجد الناس في إف   
يلحق وا بهم األذى، وهكذا نرى بأن العالج بالرقى والشعوذة احتل حيزا واسعا في إفريقيا، حيث تعتبر القبائل 
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لك ألنها تعتقد في اإلفريقية أكثر الشعوب ممارسة للسحر والشعوذة في عالجها لألمراض إلى يومنا هذا، ذ
 . ممارسة هذه الرقى اعتقادا راسخا ورثوه من أجدادهم القدماء عبر التاريخ
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 : ـ ممارسة الرقية عند الحضارة الغربية المعاصرة7

الحداثة سلبا على الصحة النفسية عند  انعكاسيجمع العلماء والمهتمون بالصحة النفسية اليوم على واقع 
هذه النظرة تعبر في الحقيقة عن طبيعة الحداثة والتناقضات المميزة لها المفروضة على ، المعاصر اإلنسان

 0102اإلنسان المعاصر، وهذا ما يراه ويؤيده الكثير من الباحثين في مطلع القرن العشرين أمثال: كوبر
عشرين هو ، فهم يجمعون على أن القرن ال0181، بروش0180، ريفز0180، غولفي 0101،نوربرت 

فرازاتها على صعيد التقدم والتطور التقنين المميزين لهذا العصر تتعارض  عصر القلق ألن سمات الحداثة وا 
ألسباب متعددة، وبهذا وجد اإلنسان المعاصر نفسه محاصرا بالحداثة من  ذلكمع الصحة النفسية لألفراد و 

يؤدي به إلى االضطراب والمرض  كل حدب وصوب مما جعل تكيف هذا اإلنسان مع مفروضات الحداثة
نفسه على واقع اإلنسان المعاصر: هل  اآلتيأكثر مما يؤدي به إلى الصحة و السواء لذا يفرض التساؤل 

النفسي وعلم النفس العالجي كافية بإعادة الطمأنينة  األساليب العالجية والخدمات التي يقدمهما كل من الطب
أن العالج النفسي والطبي  داثة ؟، وبهذا الصدد يقول دكتور طالل جابرالنفسية لهذا اإلنسان في ظل هذه الح

لم يستطع أن يفي بالغرض رغم تعدد أنواعه أو شكاله وتطورها فتبقى فاعلية العالج والشفاء في العصر 
 0111،جابر)  بأمراض الحداثة النفسية والعصبية السيكوسوماتية الحديث جد محدودة بخاصة فيما يتعلق

تصرف(، وفي ظل محدودية فاعلية العالج النفسي بمختلف أنواعه، وكذا العالج بالعقاقيري ،ب280ص
                 لاألوربية وأمريكا إلى الطب البديالسيكاتري، يلجأ عدد ال يستهان به من المرضى في الدول 

La medicine parallèle ) إذ يلجأ الفرنسيون الحديث،  ح يشكل اليوم منافسا للطب الرسميذي أصب( ال
لهذا النوع من العالج  2\0بنسبة  (Rabeyron) ورابيرون (la plantine) مثال، كما يقول كل من البالنتين

الذي يشمل )العالج المغناطيسي، العرافة، استعمال األعشاب، اإلبر الصينية،الباراسيكولوجيا...الخ( بينما 
كن تقدير عدد المعالجين غير األطباء في فرنسا عام هناك طبيب يمارس هذا النوع من الطب، ومن المم

مقابل (prêtres) طبيب، ثمانية وثالثين ألف عراف مثال، بخمسين ألفا مقابل تسعة وأربعين ألف 0180
 . (laplantine et rabeyron, sans date,p30)نيأربعة أالف ومئتي محلل نفسا

 نيين في انتشار واسع وكبير في كل من أوربا وأمريكاوظاهرة اللجوء إلى العرافين والمعالجين الروحا   
وممارسة العالج من طرف هؤالء المعالجين ليست هامشية وعابرة، بل حديثة ومتنامية، يشهد على ذلك نجاح 
تلك الخدمات العالجية التي يقدمها العرافين والروحانيين كما تبدو في البلدان األكثر تقدما، كالواليات المتحدة 

العالج ، كما ال يمر يوم دون أن  كية ، حيث يلجأ مريض من كل ثالثة مرضى إلى هذا النوع مناألمري
تروي الصحف في أوربا وأمريكا قصة من قصص العالج بهذا النوع أي العالج العرافي والروحي الديني، ففي 

%من الفرنسيين  08تقدير مدى أن  0182فرنسا أظهر تحقيق أجرته وزارة الصناعة والبحث الفرنسية عام 
كريستين داجواي (Paris) يؤمنون بالسحر، أما نائبة رئيس اإلتحاد العالمي للروحانيين والفلكيين في باريس

% من الشعب الفرنسي، وتشير إلى أن المعالجين  00فتقول أن نسبة الذين يلجؤون إليها ولزمالئها حوالي 
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اإلقبال عليهم ويمارسون نشاطهم علنيا واعتماديا، وتتحدث يتكاثرون نظرا لزيادة  بدأوافي فرنسا  الروحانيين
مبينة عجائب وغرائب قدرات هؤالء في عالج الكثير من األمراض النفسية   عنهم الجرائد والصحف يوميا،

وهذا يشير إلى عودة االتجاه الديني الروحي في كل من أوربا وأمريكا، ألن هذه الظاهرة في تزايد 
 (.18السابق،ص،المرجع  حراث)مستمر
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  :ـ ممارسة الرقية عند المجتمع الجزائري8

الجزائر بلد عربي مترامي األطراف، مساحته أزيد من مليونين كيلومتر مربع، يسكن الكثير من سكانه في    
بينما يقل  المنطقة الشمالية للبالد ولهذا نجد هناك اكتظاظ كبير في المدن الشمالية وخاصة الساحلية منها،

عدد السكان كلما اتجهنا نحو الجنوب، كما تحتوي المدن على كثير القرى الريفية والنائية تفصلها مسافات 
بعيدة عن المدن، لذلك ال يستطيع المتخصصون في العالج النفسي الحديث الوصول إلى من يحتاجوهم من 

لمختصين، فليس أمام هؤالء المرضى سوى المرضى في هذه القرى، حتى ولو توفر لدينا العدد الكافي من ا
الشيخ المعالج بالقرآن أو الحجابات والتمائم أو فك السحر بالرقية وما شابهه من الممارسات العالجية، وهذه 
ثقافة راسخة لدى نسبة كبيرة من الجزائريين ورثوها عن األجداد كما أن السكان في تلك المناطق ال يعرفون 

لعالج النفسي إاَل القليل ، لذلك يأتي كثير من المرضى لألماكن البعيدة لتلقي شيء عن الطب النفسي وا
هذا إن كان لهم ثقافة وقدرة مادية لتلقي العالج في المدن الكبرى، وخاصة العاصمة، فتجد ،  العالج

ل كبير العيادات النفسية في المستشفيات وهي قليلة جدا في الجزائر تكاد تعد على أصابع اليد مزدحمة بشك
كما تجد األطباء النفسانيين والمختصين النفسانيين في تعب شديد من كثرة المرضى فهم في كثير من 

األحيان يكتفون بصرف العقاقير بدون إعطاء المرض ى فترة كافية للتعبير عن مشاكلهم في جلسات طويلة، 
 فمن وراء باب غرفة الطبيب هناك عدد كبير ينتظر دوره للعالج.

م هذا الواقع تجد العالج بالرقية في انتشار واسع جدا في المجتمع الجزائري بنوعيها الشرعية وغير وأما   
 هيالشرعية، وازدياد هذه الممارسات العالجية في الجزائر مرهون باألوضاع االقتصادية والسوسيولوجي و 

خلفته ورائها من أزمات نفسية انعكاسات األزمة األمنية التي عاشها الجزائريون في العشرية الدموية وما 
عميقة وخطيرة مست كل أفراد المجتمع الجزائري تقريبا ، باإلضافة إلى البعد الثقافي الراسخ في أذهان 

و العين والمس ، وهكذا انتشر هؤالء المعالجين بكثرة  الجزائريين حول بركة األولياء و األضرحة، و السحر
ا شارع من شوارعنا وال قرية من قرانا إال ووجد فيه معالج من هؤالء، في اآلونة األخيرة، حيث ال يكاد يخلو 

من جمهرة الناس في انتظار الظفر بالعالج منهم الذي  حيث تجد أمام مقراتهم سيارات فاخرة وطوابير طويلة
قوى للحالم و التوسط أ،مشعوذون يدعون تحقيق  أصبح يكلف ثمن فحص بروفيسور في الطب)زبير فاضل

(، وعلى غرار ظاهرة التوسط لألضرحة والتبرك بها فهناك فئة أخرى تمارس 01ـ02،ص2111،الغيبية
على  (Yvonne Turin) طلبة أو الرقاة" حيث يؤكد إيفان تو نراُالعالج بالرقية وهم ما يسميهم الناس بـ:"ال
الفئة هم الذين  وبناء على هذا فإن هذه. (yvonne,1983 ;p11)أن انتشارهم كان أكثر في منطقة القبائل

أوكلت إليهم مهمة المعالجة بالرقية بعد أن يتحصل الواحد منهم على اإلجازة من الزاوية التي حفظ فيها 



37 
 

القرآن، يوقع فيها مجموعة من شيوخه ومحتواها هو: السماح للطالب بممارسة الرقى والطالسم لمعالجة 
أحيانا على الطب النبوي ويخلطونه بالخرافات األوجاع الجسدية وكل أشكال األلم ، كما كانوا يعتمدون 

        ، كما كانوا يعتمدون احيانا على الطب النبوي (quitis,1998,p158)"ويخول له رقية الممسوسين بالجن
و يخلطونه بالخرافات ،فيكتبون اآليات القرآنية على ورقة ثم يعلقها المريض على رقبته، مع استعمال بعض 

   ا الشيخ بعض التعاويذ وتعطى للمريض ليشم رائحتها ثم يدورها على رأسه سبع مراتاألبخرة ويقرأ عليه
( ، وبهذا صار هناك اعتقاد قوي لدى شرائح كثيرة من المجتمع الجزائري حتى 080ص ،0181،قاسمابو )

وراء  المتعلمون منهم خصوصا المصابين باضطرابات نفسية وأقاربهم بان السحر والمس واإلصابة بالعين هي
%من المرضى  01ذلك، وهم يتفقون على ذلك بأنه حقيقة مسَلم بها، حيث يشير فريد كاشا بان نسبة 

، وفي مقابل هذه  (Kacha,1994,p353) يذهبون في البداية إلى الدجالين والمشعوذين النفسيين في الجزائر
خيرة من خالل الكتب التي تباع حول وبعد انتشار الوعي لدى الناس في اآلونة األ ،الرقى بالمفهوم اإلسالمي

موضوع الرقية الشرعية وما يتعلق بها، وكذلك األشرطة السمعية البصرية التي تتناول الموضوع من طرف 
علماء الدين باإلضافة إلى األقراص المضغوطة التي تبين العالج بالرقية بالصورة والصوت، بدأ الناس 

الحاج بالحمر المشرف العام على جمعية )بشائر الشفاء للعالج بالرقية يلتفون حول الرقاة، وهذا ما يشير إليه 
( بوالية غليزان ، حيث يقول في بحثه الذي قدمه في المؤتمر العالمي حول )العالج بالقرآن بين  الشرعية

حالة يوميا! وهذا معدل إن دل  211إلى  011الدين والطب( بإمارة أبو ظبي، أن جمعيته تستقبل بمعدل 
ما يدل على اإلقبال الرهيب من طرف الناس على العالج بالرقية الشرعية بعدما تجلت لهم نتائجها الشفائية فإن

 (.02104،العدد 2110بلحمر ،) لشتى األمراض المتعلقة بالمس والسحر والعين

عالج وبهذا نخلص أن المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات العربية، عرف تناميا كبيرا لظاهرة ال    
بالرقية بشقيها الشرعي وغير الشرعي بالمفهوم الديني اإلسالمي في اآلونة األخيرة، وهكذا أصبحت ظاهرة 
سوسيوثقافية متماسكة، حيث كثر الحديث عنها في األوساط العلمية والسيما في مجال علم النفس وعلم 

الذي يلقى رواجا كبيرا من طرف  االجتماع، وهي ظاهرة جديرة بالدراسة العلمية للبحث في ماهية العالج
 . الناس من الناحية العلمية
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 الخالصة:

نستنتج من هذا الفصل أن العالج بالرقية الذي كان يشمل السحر والشعوذة والكهانة كلها لعبت دورا مهما    
سة العالجية بالنسبة لألزمان القديمة، حيث كانت الرقية وال تزال حاليا تمثل شكال رئيسيا من أشكال الممار 

عند كل الشعوب عبر التاريخ، فهي ظاهرة عريقة وجدت مع وجود اإلنسان وليست ظاهرة حديثة كما يعتقد 
الكثير من الناس، وهذا ما أردنا إن نبينه من خالل هذا الفصل . فقد رأينا ونحن جن ول عبر الحضارات 

ومنا هذا، إال أنها تختلف في الممارسة العملية القديمة أن الرقية كانت متعلقة بالسحر والشعوذة والدجل حتى ي
لها من حضارة ألخرى إلى أن جاء اإلسالم وألغى كل أشكال الرقى التي كانت تمارس في القديم وعدها من 
الشعوذة والدجل الذي يضر بالناس وأعطاها مفهوم آخر غير الذي كان يراه الناس من قبل، وأصبحت الرقية 

اهلل عليه وسلم(، ورغم ذلك فإن اعد وأسس سطرها النبي )محمد صلى بذاته له قو  في اإلسالم عالجا قائما
الرقية اليوم ال تزال تمارس بالشعوذة والسحر في كثير من البلدان العربية اإلسالمية، وقد ذكرت جريدة األهرام 

ت ما يقارب مقاال أوضحت فيه بما يؤكد أن دار الكتب المصرية قد صدر  21/10/0110القاهرية بتاريخ 
كتب كلها في مجال السحر والشعوذة وأن هذه الكتب تلقى رواجا من طرف القراء أكثر من الكتب  111

ناها من مصر فقط ، فما بالك باقي الدول العربية األخرى ذ( ، وهذه عينة أخ01،ص2110،غانماألخرى )
عالج بالرقية في البالد العربية ما سر االنتشار الواسع لظاهرة ال والسؤال الذي ينبغي علينا طرحه هو:

ومن خالل استعراضنا لهذا الفصل ، نرى بأن الرقية مورست كعالج لألمراض النفسية والعقلية  اإلسالمية؟
من طرف كل الشعوب باختالف ألوانها وأجناسها ولغاتها، فهي إذن عالج مشترك بين مختلف الحضارات 

ل الترتيب الكرونولوجي ى البعض، وقد اتبعنا في هذا الفصوليست حكرا على العرب والمسلمين فقط كما ير 
( في سرد ممارسة الشعوب للرقية وكيف كانوا يفسرون األمراض النفسية والعقلية ابتداء من )التاريخي

العصور البدائية إلى غاية يومنا هذا، وفي ذلك كله رأينا بأن الرقية كانت في ممارستها العملية مرتبطة 
 . في الفصول القادمة كيف ينظر الدين اإلسالمي للعالج بالرقيةبالدين، وسنرى 
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 ـ تمهـيد:

لقد كان العالم بمختلف حضاراته اإلنسانية يمارس العالج بالرقية كما رأينا في الفصل األول، حيث كان     
روحية الغريبة. فجاء اإلسالم في بقعة العالج ممزوج بالخرافة واألوهام والسحر والدجل والوحشية والطقوس ال

تعد مفترقا للحضارات القديمة، وفي هذا اإلطار أخذ العالج بالرقية انطالقة عمالقة، ولقد كان القرآن هو 
نبعاثية في مجال الطب والمداواة، إذ أحدث تغييرا جذريا في كل ميادين الحياة الحافز لهذه الحركة اال

ير مجرى العالج بالرقية الذي كان سائدا عند هم قبل اإلسالم واعتبر تلك االجتماعية لدى العرب، كما غ
الرقى التي كانوا يمارسونها ضربا من الدجل والشعوذة وحكم بتحريمها ألنها من الشركيات واستثنى بعض 

ليه عد أن عرضت كلها على النبي )صلى اهلل عالرقى التي لم يكن بها شرك باهلل ولم ترتبط بالشعوذة وذلك ب
( فكان يقبل التي ال ترتبط بالدجل والشعوذة، ويرفض التي تتعارض مع مبادئ اإلسالم ، وهذا ما جاء وسلم

 اهلل كيف ترى فينرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول في صحيح مسلم عن عوف بن مالك األشجعي قال: كنا 
كما  (،080ص ب.س، ، لنووي)اذلك فقال:} اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك{ 

حثت كثير من آيات القرآن على اإلحسان للمرضى، وأوصت بإسعافهم وهكذا أصبحت للعالج بالرقية شروط 
في ظل الدين اإلسالمي ،فصارت عالجا قائما بذاته بعيدا عن السحر والشعوذة والدجل ، وكممارسات عملية 

هلل عليه وسلم( رقى أصحابه وأهله وسنسرد تلك جاءت عدة أحاديث في السنة تبين أن الرسول )صلى ا
األحاديث الحقا، ونحن في هذا الفصل سنوضح ماهية العالج بالرقية من منظور الدين اإلسالمي وذلك 
بإعطاء صورة متكاملة عن الرقية في اإلسالم ؛ مفهومها ونصوص مشروعيتها من القرآن والسنة النبوية 

 وشروطها وأنواعها وصفتها.
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 ـ تعريف الرقية:1

 . ونفث في عوذته ذعوهرقى الراقي رقية ورقيا إذا  ـ التعريف اللغوي:1ـ1

 لقول الشاعر:
 فمـا تـركا مـن عـوذة يـعـرفـانـها           وال رقيـة إال بـهـا رقيـانــي.

 (.211ص منظور، صاحب رقى)ابن:والرقاء
صاحب اآلفة كالحمى والصرع وغير ذلك من اآلفات {.  وعرفها ابن األثير:} الرقية العوذة التي يرقى بها

يقال : }رقى الراقي رقية ورقيا: إذا عوذ ونفث في عوذته {)احمد بن ادريس القرافي، تهذيب الفروق و القواعد 
(، قال الفيروز أبادي: }الرقية بالضم العوذة، جمع رقى، ورقاه رقيا ورقيا 128السنية في االسرار الفقهية،ص

 (.10هـ،ص0408،{)العسقالنيهو رَقاء: نفث في عوذتهورقية ف
 ـ التعريف االصطالحي: 2ـ1

نما تفيد إذا أخذت بقبول  الرقية شرعا: }هي العالج بالقرآن الكريم واألدعية النبوية، تقرأ على المريض وا 
وجاء في  (،1ص هـ،0400،)الديباهلل تعالى ليهب الشفاء بإذنه{ أجال، فهي التجاء إ لى وصادفت إجابة و 
الرقية هي العوذة بكالم اهلل وأدعية النبي)صلى اهلل عليه وسلم( يتلفظ بها للمريض،  بأن معجم لغة الفقهاء
 (.00هـ، ص 0418،رواس) .عليه فهي تميمة فإذا كتبت وعلقت

لعين اهلل عليه وسلم(، تقرأ على المريض من القرآن الكريم وأدعية النبي )صلى فالرقية إذن، هي عالج با   
واللدغة والسحر و السم واأللم الجسدي والهم والغم والحزن والجنون ، الفزع، الصرع وغير ذلك وال يقال لفظ 

ويحرمها وهي من الشرك والكفر،« عوذة وسحرش»على ما يحدث ضررا بل ذلك يقال له في الشرع « رقية » 
اهلل تعالى أو العالج بالرقية يكون بكالم م أن (، والمعلو 411هـ، ص0421، .)الحمداإلسالم وال يشرعها مطلقا

هذا يتطلب من الراقي أن يكون إنسانا  (واألدعية المأثورة عن النبي)صلى اهلل عليه وسلمبأسمائه وصفاته 
مؤمنا ملتزما بالكتابة والسنة وأن يعتقد بأن الرقية ال تأثر بذاتها بل بذات اهلل تعالى، وأن تكون رقيته بلسان 

 (.21،ص0112، .)الجنديلعربية الفصيحة(، أو بما يعرف معناه من غيرهاعربي )اللغة ا
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 ـ لمحة تاريخية عن العالج بالرقية عند العرب في عهد اإلسالم:2
لقد تناولنا في الفصل األول تاريخ العالج بالرقية عند مختلف الحضارات اإلنسانية القديمة، ورأينا بأن    

باط بالسحر والشعوذة والدجل ومناجاة األرواح والشياطين و تقديم القرابين الرقية كانت مرتبطة كل االرت
لآللهات إلى غير ذلك، وذكرنا بأن العرب كمجتمع إنساني من بين تلك المجتمعات كانوا قبل اإلسالم 

يمارسون العالج بالرقية على نفس الوتيرة التي مورست بها عبر التاريخ، حيث كان العرب قبل اإلسالم  
مارسون الرقية بالسحر والشعوذة والطقوس الدينية الغريبة وعبادة األصنام وتقديم القرابين لها اللتماس الشفاء ي

منها، وعبادة الجان و الشياطين، إلى غير ذلك من الممارسات الوثنية و ظلت العرب على هذه الحال، حتى 
يه الصالة والسالم (،فأنكر على الناس تلك ظهر اإلسالم في الجزيرة العربية ببعثة محمد بن عبد اهلل )عل

الممارسات الخرافية وحرمها عليهم نهائيا ألنها في نظر الدين من الشرك المنافي لرسالة اإلسالم وهي التوحيد 
واعتبر اإلسالم تلك الممارسات الخرافية في العالج من الدجل والشعوذة وحاربها بشدة غير أن هذا التحريم 

ي لم يكن بها شرك باهلل، وأجاز بعد ذلك العالج بالرقية الشرعية كوسيلة عالجية يقرها استثنى الرقى الت
 اإلسالم بعد أن وضع لها قواعد وأسس وشروط ال تصلح إال بها سنبينها الحقا.

هو الذي يقوم برقية أصحابه، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة  (كان الرسول )صلى اهلل عليه وسلم   
إذا اشتكى منا إنسان مسح بيده ثم  قالت: كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( نها()رضي اهلل ع

شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما{،وعن عائشة أنها  قال:}أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي،ال
فلما مرض إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات  قالت أيضا كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

مرضه الذي مات به جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه ألنها كانت أعظم بركة من يدي(وفي صحيح مسلم 
( في الرقية من العين والحمة )هي كل ص رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلمكذلك عن أنس بن مالك قال: رخَ 

(.وفي صحيح 010السابق، صالعسقالني، نفس المرجع وح تخرج من الجنب( )ذات ّسم(،والنملة)هي جر 
مسلم كذلك، عن أبي سعيد الخدري )رضي اهلل عنه( أن ناسا من أصحاب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( 

كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد 
رقاه بفاتحة الكتاب)سورة الفاتحة( فبرأ الرجل فأعطي الحي لدغ أو مصاب، فقال رجل منهم : نعم، فأتاه ف

قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي )صلى اهلل عليه وسلم( فأتى النبي صلى اهلل عليه 
وسلم وذكر ذلك له فقال: }يا رسول اهلل واهلل ما رقيت إال بفاتحة الكتاب {، فتبسم وقال: }ما أدراك إنها 

كنا  قال: }خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم{، في صحيح مسلم أيضا عن عوف األشجعي قال:رقية{،ثم 
نرقي في الجاهلية، فقلنا:}يا رسول اهلل كيف ترى في ذلك؟{، فقال:}اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى ما لم 
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عليه وسلم(ألم به  تكن شركا{، وجاء في صحيح مسلم أيضا، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل )صلى اهلل
وجع، فأتى جبريل )عليه السالم (إلى النبي فقال:}يا محمد أاشتكيت؟{ فقال:)صلى اهلل عليه وسلم( نعم، 

    فقال:} يا محمد بسم اهلل أرقيك من كل داء يؤذيك من كل مس أوعين، بسم اهلل أرقيك واهلل يشفيك{ 
نحو كانت الممارسات العملية للعالج بالرقية (،على هذا ال080ـ081ص نفس المرجع السابق، ، النووي)

الشرعية في عهد النبي )صلى اهلل عليه وسلم( وتعلم الصحابة منه طرق العالج بالرقية الشرعية ومارسوها 
من بعده فكانوا يرقون بالقرآن الكريم ألنهم كانوا يؤمنون بأنه شفاء بإذن اهلل وكانوا يعتقدون أن العين حق وقد 

منها فقال فيما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس )رضي   )صلى اهلل عليه وسلم( باالستعاذةأمرهم النبي 
ذا استغسلتم فاغسلوا{، كما أمر اهلل تعالى في  اهلل عنهما(: }العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته وا 

، كذلك أقر النبي ﴾ َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسدَ ﴿   الى قوله   ﴾قُ ْل أَُعوذُ بَِربِّ اْلفَ َلقِ  ﴿منها فقال  القرآن باالستعاذة
من الساحرات والسحرة، في   )صلى اهلل عليه وسلم( بوجود السحر وأنه حق وقد أمره اهلل تعالى باالستعاذة

  ﴾النَّف َّاثَ اِت ِفي اْلُعقَدِ  َوِمْن َشرِّ ـ إلى قوله﴿  ﴾قُ ْل أَُعوذُ بَِربِّ اْلفَ َلقِ ﴿ قوله:

ات، وبهذا علم الناس في عهد النبي )صلى اهلل عليه وسلم(أن اهلل سبحانه وتعالى ال يأمر وال وهم الساحر 
ينهي إال بما هو حقيقة وأمر واقع ال مجال فيه للشك وهكذا تعلم الناس أن هناك أمراض لها أسباب خفية 

أثارها محسوسة وواقعة  ليس للمشاهدة الحسية نصيب في معرفتها بالطرق العلمية أو المعلومة ومع هذا فإن
وبهذا تعلم الناس العالج بالرقية الشرعية كما دلهم على ذلك اإلسالم بتعاليمه اإللهية لقوله تعالى:﴿وقل رب 

ما ينزغنك من  أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون﴾ و قوله تعالى أيضا:﴿وا 
ظل المسلمون على هذه العقيدة في مجال العالج بالرقية  الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنه هو السميع العليم﴾،و

،العين والمس والصرع  الشرعية كما أقرها لهم اإلسالم في عالجهم لألوجاع واآلالم المتعلقة بالسحر
 ،بتصرف(،1هـ،ص0404،)نجاتيواألمراض البدنية والنفسية كالهم والغم والحزن...الخ من األدواء المختلفة 

،أخد الطب انطالقة  ة اإلسالمية أشدها كما تسمى في التاريخ اإلسالمي بمرحلة االزدهارفلما بلغت الحضار 
عمالقة خاصة في تاريخ البشرية، وأصبح أطباء العرب شديدي التعَلق بالممارسة والتجربة وذلك راجع 

ية، مما جعلهم الحتكاكهم بالحضارات المجاورة كحضارة اإلغريق والرومان والحضارة الصينية والحضارة الهند
 ةماهرين في المعاينات والنظريات الشاملة، ومنها النظريات المتعلقة باألمراض النفسجسمي

(psychosomatiques) بتصرف(،وعلى إثر ذلك راح 0ص س.ب وكذلك األمراض العقلية)عمار ،
ي القرن الثامن المسلمون في البالد العربية يؤسسون المستشفيات العقلية فبنوا العديد منها في بغداد ف

وكذلك في دمشق حيث أسس الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك  الميالدي )القرن الثاني من الهجرة تقريبا(،
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م بها أول مستشفى للمرضى العقليين، ثم نسجت على منواله أقسام أخرى في جميع 010هـ، 11في عام 
قالوون بمصر ولقد وصف الرحالة العائدون  العواصم اإلسالمية في المشرق والمغرب وكان أشهرها مستشفى

إلى أوربا من بالد العرب في القرن الثاني عشر ميالدي ذلك العالج المستنير الذي يتلقاه المرضى النفسانيون 
االسترخاء في تلك  بالتفصيل، حيث جو Eviliga في تلك المراكز العالجية كما وصفها المؤرخ إيفيلجا

والحدائق الغَناء، ووصف كذلك الطرق العالجية التي تشمل وجبات خاصة  المراكز المحاطة بالنوافير
، وفي هذه األثناء، كان العرب  (kaplan et Sadok, ,1978,page 26)وحمامات وأدوية وعطور...الخ

وفي تلك الحقبة برع ، المسلمين أكثر إنسانية نحو معاملة المرضى العقليين عكس ما كان سائدا في أوربا
رواد الطب في بالد المسلمين مثل: الكندي، أبي بكر الرازي، مسكوية ابن حزم، الغزالي، فخر الدين كثير من 

،الذي كان له السبق في اكتشاف العديد من  الرازي، وكل هؤالء كانوا معالجين نفسانيين ثم لحقهم ابن سينا
يان ونظرية االضطرابات االنفعالية، النظريات التي لم يدركها العلماء إاَل في العصر الحديث مثل نظرية النس

، ونظرية االرتباط الشرطي قبل ان يكتشفها العالم الروسي بافلوف ثم جاء الفارابي  واألمراض السيكوسوماتية
هــ( الذي أسس نظرية األحالم وأهم أسباب حدوثها والمعاني الرمزية لها وهكذا توالدت  111ـ  201)

جال علم النفس من طرف هؤالء األطباء حتى سادت العالم كله)محمد النظريات والمصنفات العلمية في م
،بتصرف(، وهكذا أصبح 1ص السابق ،نفس المرجع ،الدرايات النفسانية عند العلماء المسلمين عثمان النجاتي

المسلمون يمثلون قطب الحضارة في تلك الحقبة لما أضافوه واكتشفوه من علوم ونظريات في مجال علم 
ب وفنون المداواة، مرت األيام على الحضارة اإلسالمية وما كانت فيه من ازدهار ورقي في شتى النفس والط

التي عاد فيها الفكر الخرافي يشع من جديد في العالم اإلسالمي، و ال  المجاالت ثم جاءت مرحلة التدهور
انهار م والطالسم والشعوذة و سيما في عهد الخالفة العثمانية، حيث تدخل السحر والتنجيم واالعتقاد في التمائ

، بالتصرف(، يصف د.أحمد عكاشة تلك المرحلة، 1ص ،عمار) الدراويش الطب النفسي، وتحول إلى طب
فيقول:}لقد تدهورت وسائل العالج في تلك الفترة، واألخطر من ذلك أنها لبست ثوبا دينيا مشوها، وأخذت 

بالدين..، واختلفت أشكال العالج الديني كثيرا، ولكن  طابعا سلبيا تواكليا، وكثرت فيها الشعوذة المتمسحة
بشكل عام كانت ترتكز على التوسل إلى اهلل ليتم الشفاء، و هو)منهج شرعي صحيح(،و كان يتم العالج 

بشكل فردي أو جماعي، وكانت الطرق المستخدمة إما وقائية أو عالجية، أما األدوات التي كانت تستخدم 
لحرز والحفيظة والعزيمة والتعويذة والبخور والمحيا،)وهي أدوات غير شرعية(، ويقول فهي الحجاب والورقة وا

األساليب العالجية ذات الطابع العلمي، وحلت محلها أساليب خرافية  ر مند.الوفي أركيبي:}ولقد تراجعت كثي
يتم بطرق خرافية تتجلى في السحر والشعوذة واالستشفاء باألضرحة وغير ذلك، وكان عالج األمراض العقلية 

رغم أن الدين نفسه ال يقر ذلك، والنظرية األساسية التي كان يقوم عليها  وبدائية، يمتزج فيها السحر بالدين
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ويقتصر هي أن المريض قد احتلته روح شيطانية لسبب من األسباب، وتبعا لذلك فالشفاء ال يتم إال بطرد 
يق االستعانة بعدة وسائل، نذكر من بينها الطالسم هذه األرواح الشيطانية، وهذا يتحقق عندهم عن طر 

 (.441،ص2110،بواالستعانة باألولياء والصالحين{ )الحبي وبعض المخدرات والسحر

و في ختام هذه النبذة الموجزة للعالج بالرقية والعالج النفسي عند المسلمين نرى بأن المجتمع اإلسالمي 
ت في عهد النبي )صلى اهلل عليه وسلم( حيث كان العالج األولى كان مرفي هذا المجال بثالث مراحل:

بالرقية قائما وفق ما أقره الدين باإلضافة إلى الطب الروحي المتمثل في تعاليم الدين، ثم مرحلة االزدهار أين 
تأسس العالج بطرق علمية كالعالج السلوكي والمعرفي والعقاقير ثم مرحلة التدهور أين تفشى الفكر الخرافي 

 . لت هذه الظاهرة متفشية إلى يومنا هذاارت الشعوذة والسحر من جديد وماز وظه
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 ـ أنواع الرقيــــــــة:3
الرقى نوعان: رقى شرعية ،ورقى غير شرعية، لقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:} وأما معالجة المصروع بالرقى 

عاويذ مما يعرف معناها، ومما يجوز في دين اإلسالم أن والتعوذات فهذا على وجهين، فإن كانت الرقى والت
  يتكلم بها الرجل داعيا اهلل ذاكرا له ومخاطبا لخالقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ{
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركا وقال:}من 

ن كان في ذلك كلمات استطاع منكم أ ن ينفع أخاه فليفعل{، ثم ذكر النوع الثاني الرقية الشركية حيث قال:} وا 
،فليس ألحد أن يرقي  محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر

 (.200،208،صب.سمية، ابن تي)بها{ 
 الني شروط الرقية الشرعية بقوله: لخص اإلمام ابن حجر العسق : ـ الرقى الشرعية1ـ3

 : جمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط
 أـ أن تكون بكالم اهلل تعالى أو بأسمائه وصفاته )أو بغيرها مما يجوز الدعاء به وليس فيه مخالفة للشرع(.

  . ب ـ أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره
 الرقية ال تؤثر بذاتها بل بذات ااهلل تعالى . ج ـ وأن يعتقد أن

وهناك شرط رابع و هو أن ال تكون الرقية بهيئة محرمة: كأن يقصد الرقية حالة كونه جنبا أو في المقبرة أو  
،و ما بين قوسين من اضافة الباحث سعيا في 241حمام.)ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص

 ضبط الشطر األول(.
قل اإلمام الحافظ ابن حجر عن الربيع قال: سألت الشافعي عن الرقية، فقال: }ال بأس أن يرقى بكتاب ون    

اهلل، وما يعرفه من ذكر اهلل{، وقال اإلمام البغوي: }فأما ما كان بالقرآن وبذكر اهلل عز وجل فإنه جائز 
المبارك  )الطيار،لبخاري ومسلم. مستحب{، فعن النبي صلى اهلل عليه و سلم كان ينفث بالمعوذات كما في ا

ن كان 11هـ، ص 0400،و فتح (. وبهذا يتبين لنا مما سبق أنه ال يشترط االقتصار في الرقية على ما ورد وا 
نما يجوز الدعاء والرقية بشيء مما لم يرد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم بشرط أن ال يكون  هو األفضل وا 

 (.001، صهـ0411.)البغوي، رعيةفيها ما يتعارض مع شروط الرقية الش
اهلل من داء أو استغاثة أو  وهي الرقى التي يستعان فيها بغير ـ الرقى غير الشرعية )الشركية(:2ـ3

 لنبياستعاذة كالرقى بأسماء الجن والشياطين أو المالئكة أو األنبياء أو األولياء الصالحين وغيرهم قال ا
، وفي هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وأما أو تطير له أو تكهن صلى اهلل عليه وسلم( ليس منا من تطير)

أو تكهن له أو سحر أو سحر له االستعانة عليهم )أي على الجن( بما يقال ويكتب مما ال يعرف معناه فال 
يشرع، ال سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم )أي المشعوذون( فيه شرك وقد 

ؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفي االستشفاء بما شرعه اهلل يقر 
، ما بين قوسين من كالم الباحث(، ويقول اإلمام 228،ص)االلبابيوأهله  ورسوله ما يغني عن الشرك

ان فيها بغير لسان البغوي:}المنهي عنه من الرقى ما كان فيه شرك، أو كأن يذكر مردة الشياطين، أو ك



47 
 

(، فهذا 001، صي، نفس المرجع السابقالبغو )العرب وال يدري ما هو معناه، ولعله يدخله سحر أو كفر.{ 
النوع من الرقى ال تجوز شرعا ولو لم يكن هنالك وسيلة للشفاء سواها قال ابن تيمية:}فليس ألحد أن يرقي بها 

ن  كان الجني قد انصرف عن المصروع بها، فإن ما حرمه اهلل )يعني الرقى الشركية(، وال يعزم وال يقسم وا 
 (.208ورسوله ضرره أكثر من نفعه كالسحر بمختلف أنواعه{.)ابن تيمية ،نفس المرجع، ص

وقد يستعمل هذا النوع من الرقى الشركية المشعوذين والدجالين والسحرة، وفي هذا يقول الشيخ عبد العزيز    
يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة الغيبيات، ليعرف منهم مرضه، كما ال بن باز:}ال يجوز للمريض أن 

يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب، أو يستحضرون الجن، ليستعينوا بهم 
على ما يريدون{، وهؤالء شأنهم الكفر والضالل لكونهم يدعون أمور الغيب فقد روى مسلم في صحيحه أن 

نبي )صلى اهلل عليه وسلم( قال:}من أتى عرافا، فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صالة أربعين يوما {، وعن ال
أبي هريرة )رضي اهلل عنه(عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( قال:}من أتى كاهنا، فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر 

النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم بما أنزل على محمد صلى اهلل عليه وسلم {، ففي هذه األحاديث الشريفة 
يعني المشعوذين والسحرة والدجالين وسؤالهم وتصديقهم، والوعيد على ذلك كما أن في هذه األحاديث دليال 
على كفر الكاهن والساحر ويضيف فضيلة الشيخ ابن باز قائال: }وال يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه 

الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من عالجا؛ ك تمت متهم بالطالسم، أو صب 
الكهانة، والتلبيس على الناس، ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم فنسأل اهلل العافية والسالمة 

 (.011، ص0112، {.)الحنبليمن شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين
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  :ـ شروط الرقية الشرعية 4 

  : يقول العلماء للرقية الصحيحة شروط هي

  . ـ أن تكون بالعربية أو بما يفهم معناه0

 ـ أن تكون من كتاب اهلل تعالى، و بأسمائه و صفاته، و ما ورد من تعويذات نبوية و أدعية مشروعة .2

 اهلل. ـ أن ال يكون فيها شرك أو معصية، كدعاء غير اهلل، و اإلقسام على اهلل بغير1

:           ، قوله عز وجلأن ال يعتقد كونها مؤثرة بنفسها.و مما يدل على مشروعية الرقية بكالم ااهلل تعالى ـ4
 (.28)اإلسراء، ﴾إَلَّ َخَسارًا ِمَن اْلقُرْآَِن َما ُهَو ِشفَ اٌء َورَْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِيَن َوَل يَزِيُد الظَّالِِمينَ  نُنَزِّلُ  و ﴿

اهلل تعالى، و أسمائه الحسنى، وصفاته العليا، و التعويذات النبوية الشريفة، أثرا كبيرا  إذن للرقية بآيات    
في العالج النافع و الوصول إلى النتيجة المرجوة بإذن اهلل تعالى، ذلك ألن الرقى و التعوذ التجاء إلى اهلل 

 سبحانه و تعالى ليهب الشفاء للمريض.

وطا و هي بمثابة القواعد الثابتة إليجاد األثر اإليجابي و الفعال في ويستنتج كذلك أن للرقية الشرعية شر  
 المعالجة و الشفاء بإذن اهلل تعالى.

والراجح أنه ال بد من اعتبار الشروط المذكورة، ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال" كنا    
وا علي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول اهلل كيف ترى في ذلك ؟ فقال: اعرض

 (. 208ـ200صب.س، ، )ابن تيميةيكن فيه شرك" 
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 ـ مجاالت العالج بالرقية الشرعية : 5

 ـ عالج اإلصابة و الوقاية من العين:1ـ5

الرقية من العين أمر مشروع قد شرعه اهلل تعالى على لسان نبيه صلى اهلل عليه و سلم و سيأتي معنا في 
صوص في كل هذا، و الراجح من األقوال أن الرقية قد تكون واجبة إذا خشي الهالك على المعان و ذلك ن

 كان العائن معروفا، ومن جملة األحاديث الواردة في مشروعية الرقية:

عن عمران بن حصين رضي اهلل عنهما قال:} قال رسول صلى اهلل عليـه و سلم ال رقية إال من عين أو 
هلل بن عباس)رضي اهلل عنه( قال: }كان رسول صلى اهلل عليـه و سلم يعوذ الحسن و وعن عبد ا حمة{.

 َوِمْن َشرِّ ﴿الحسين يقول أعيذكما بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المة{، و قوله تعالى:
و اإلنس فإن الشيطان و حزبه يحسدون ، يعم الحسد من الجـــن ﴾ َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإذَا َحَسدَ  َحاِسٍد ِإذَا َحَسدَ 

 (212،ص0110،)األشقرالمؤمنين على ما آتاهم اهلل من فضله. 

سلم(، اشتكى إلى رسول )صلى اهلل عليه و عن عثمان ابن أبي العاص أنه  ـ الرقية من األلم و الوجع:2ـ5
عوذ باهلل و قدرته من شر فقال له:}ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم اهلل ثالثا، وقل سبع مرات أ

ما أجد و أحاذر{، ومن هنا يتبين لنا أهمية اإليمان باهلل و فعالية الدعاء عندما يلم بأحدنا المرض، وهذا ما 
 . يثبت مرة أخرى فعالية الرقية سواء في أمراض القلوب أو النفوس أو أمراض الجسد واألعضاء

زيل السحر بعد وقوعه الرقية، يقول ابن حزم :}جربنا من من اعظــم ما ي ـ الرقية الشرعية من السحر:3ـ5
كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره، فيبدأ من يومه ذلك بالذبول، و يتم يبسه في اليوم 

.جربنا من ذلك ما ال نحصيه، وكانت هذه المرأة ترقي  الثالث، و يقلعه كما تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسها
ن قد دفعا على إنسان واحد، و ال ترقى الثاني، فيبس الذي رقت و تم ظهور الذي لــم ترق، و يلقى أحد الدملي

منه حامله األذى الشديد، و شاهدنا من كان يرقى الورم المعروف بالخنازير فيندمل ما تفتح منها، و يذبل ما 
 (.211االشقر، نفس المرجع، ص{.)لم يفتح و يبرأ

والرقى ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من األسقـام و االضطرابات  ية:ى للرقـ عالجات أخر 4ـ5 
المهلكة، و هذه األلفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة و المعوذتين و منها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية 

 . (214االشقر، نفس المرجع، ص)و غيرها و ال يطلق عليها رقى لها تحدثه من ضرر و ألنها كفر



50 
 

أنواع الرقى ما كان بالقرآن الكريم و في هذا يقول الشيخ بدر الدين ابن عبد اهلل الشلبي:}و في هذا  وأنفع   
التطبب و االستشفاء بكتاب اهلل عـزوجل غنى تام، ومقنع عام، وهو النور والشفاء لما في الصدور، والوفاء 

ت الكتاب من ذوي األلباب وقف على الدافع لكل محذور و الرحمة للمؤمنين و أهل القبور...و من تذكر آيا
 َما فَرَّْطنَ ا ِفي :﴿الدواء الشافي لكل داء واف سوى الموت الذي هو غاية كل حي{، فإن اهلل تعالى يقول

( وخواص اآليات و األذكار ال ينكرها إال من عقيدته واهية، و لكن ال 18)سورة األنعام  ﴾اْلِكتَ اِب ِمْن َشيْ 
، و تعيها أذن واعية، و اهلل الهادي إلى الحق و المسلم بإمكانه أن يرقي  نها تذكرةيعقلها إال العالمون، أل

نفسه و يمكن أن يرقي غيره و ال شك أن صالح اإلنسان له أثر في النفع و كلما كان أكثر صالحا كان 
  (، و قراءة القرآن و األذكار المأثورة لها20ة )ســورة المائد﴾إِنََّما يَتَقَب َُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقينَ  ﴿أكثر نفعا لقوله تعالى:

األشقر، نفس .)خاصية في النفع من جميع األمراض خاصة إذا كان الذي يقرأها صالحا موقنا بنفعها
 (.210المرجع،
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  :ـ ذكر اآليات الواردة في الرقية الشرعية 6

 : آيات جاءت بلفظ الرقية دون الداللة على حقيقتها-ـ 1ـ6

 . 11.سورة اإلسراء اآلية ﴾ َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْينَ ا ِكتَ ابً ا َنْقرَؤُهُ ﴿ـ

 20ـ  21سورة القيامة، اآلية ﴾ َكَّلَّ ِإذَا بَ لََغِت التَّرَاِقَي  َوقِيلَ َمْن رَاقٍ ﴿

 ـ آيات االستعانة باهلل و االستعاذة به :2ـ6

  . 10" سورة الفاتحة، اآلية  ﴾اَك َنْستَِعينُ وَإِي َّ  إِي َّاَك نَْعُبدُ  ﴿

 .  211سورة األعراف،اآلية  ﴾وَِإمَّا يَْنزََغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزٌغ فَ اْسَتِعْذ بِاللَِّه إِنَُّه َسِميٌع عَلِيمٌ ﴿ـ 

 . 18.سورة النحل اآلية ﴾ فَ ِإذَا قَرَْأَت اْلقُرْآََن فَ اْستَِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ﴿ـ 

 . 08سورة مريم، اآلية ﴾ إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت تَِقي ًّا ﴿ـ 

 . 01سورة غافر.اآلية ﴾ فَ اْستَِعْذ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ  ـ ﴿

  8اآلية  المزمل. .سورة﴾ َوتَبَت َّْل إِلَْيِه تَْبتِيَّلً  وَاْذُكِر اْسَم رَبِّكَ  ـ ﴿

 . 0.سورة الفلق،اآلية ﴾ ..ق ل أعوذ برب الف لق﴿ـ 

 .0سورة الناس،اآلية ﴾ ...قُ ْل أَُعوذُ بَِربِّ الن َّاسِ  ﴿ـ 

   هذه اآليات النازلة والتي تحمل لفظ الرقية أو أنها جاءت دالة و حاثة على االستعانة باهلل عز وجل      
و يبقى القرآن الكريم كله كتاب شفاء و شرح  . التي قد تصيب الفرد به من مختلف الشرور و و االستعاذة 

 (.20،ص2110،.)عبد القادرللصدور و يكفي أن نقرأ منه آية حتى نحس بالراحة النفسية
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  :ـ األحاديث الواردة في الرقية الشرعية 7

به فاألحاديث الخاصة بالرقية أما إذا رجعنا إلى السنة و ما أثر على النبي )صلى اهلل عليه و سلم( و أصحا
 فال تكاد تحصى و منها :

قال النبي )صلى اهلل عليه و سلم(: " من دخل على مريض لم يحضره أجله فقال أسأل اهلل العظيم رب 
 ." العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفي

ريض قال أذهب وعن علي)كرم اهلل تعالى وجهه( قال :}كان رسول صلى اهلل عليه و سلم إذا دخل على م
 {. البأس، رب الناس، أشف أنت الشافي ال الشافي إال أنت

عن ابن عباس )رضي اهلل تعالى عنه( قال: }كان رسول صلى اهلل عليـه و سلم يعوذ الحسن و الحسين 
أعيذكما بكلمات اهلل التامة من شر كل شيطان و هامة، و من كل عين المة{، ويقول هكذا كان  يقول:

ذ ابنيه إسماعيـــل و إسحاق، وقالت عائشة)رضي اهلل عنها (: كان رسول صلى اهلل عليه و سلم إبراهيم يعو 
إذا أشتكى شيئا من جســــده قرأ " قل هو اهلل أحد" والمعوذتين في كفه اليمنى، و مسح بها المكان الذي 

 (.210االشقر،نفس المرجع،ص)يشتكـي{.

         عليه و سلم، وهو الرحمة المهداة يأمر أهله وأصحابهوألجل ذلك يالحظ انه كان رسول صلى اهلل   
 . و المسلمين باالستشفاء عن طريق الرقى، كما يأمرهم بالتداوي من األمراض بالقرآن الكريم
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 ـ اخذ االجرة على الزبون: 8

في حديث أبي سعد يبدو من النصوص الشرعية في هذه المسألة أنه يجوز للراقي أخذ األجرة على الرقية، ف
الخدري )رضي اهلل عنه(،}عن الصحابة الذين أتوا على حي من أحياء العرب، فرقوا سيدهم، وجعل لهم جعال 
من الغنم فأخذوها ولم ينكر عليهم النبي ذلك، بل قال لهم بأن يجعلوا له سهما بينهم{، وفي هذا الحديث دليل 

النووي في شرح صحيح مسلم في كتاب الطب باب جواز  واضح على جواز أخذ األجرة على الرقية ولقد بوب
(، الراقي مثل الطبيب لقول اإلمام ابن 411، صهـ0400)النووي،أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار 

( 41هـ، ص0400،)ابن القيمالقيم:} إن العالج من األرواح يسمى طبا، ويسمى مباشرة طبيبا وراقيا ونحوه( 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء إجابة لسؤال حول هذا األمر ما نصه: إذا كان كما جاء في فتاوى 

المقصود أن يرقي المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب، لقول )النبي صلى اهلل عليه وسلم( :}من استطاع 
 4181فتاء، رقم الفتوى،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اال منكم أن ينفع أخاه فليفعل{. )احمد درويش

ن كان بأجرة جاز لثبوته وحاجتهم إليه، ويجعل المال أكبر001،ص همه بل عليه أن يعين إخوانه  (، وا 
المسلمين ويكون نصيرا لهم ضد استغالل الدجالين والمشعوذين، و في هذا قال الشيخ عبد اهلل بن جبرين: 

زالة }يفضل أن يتبرع الراقي برقيته لنفع المسلمين واحتس اب األجر من اهلل في شفاء مرضى المسلمين وا 
الضرر عنهم وأن ال يطلب أجرة على رقيته بل يترك األمر إلى المرضى فإن دفعوا له أكثر من تعبه زهد 

 (.20هـ ،ص0400،{.)بن عبد الرحمانفيها وردها و ، إن كانت دون حقه تغاضى عن الباقي
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 الخالصة:

 أن ورأينا اإلسالمي، الدين منظور من بها يتعلق وما الرقية التفصيل من بشيء الفصل هذا في تناولنا لقد   
 تماما يختلف آخر منظورا للرقية أعطى األخرى الديانات كل غرار على لكنه بالرقية، بالعالج يقر اإلسالم

 بينا كما ثةالحدي وحتى القديمة اإلنسانية الحضارات عبر الرقية بها تتميز كانت التي الصور تلك عن
  شركية ورقى شرعية، رقى قسمين: إلى الرقى قسم سماوي كدين اإلسالم أن بحيث األول، الفصل في ذلك
 وطلب لهؤالء الذهاب الناس على وحرم والدجل الشعوذة من واعتبره الثاني القسم ممارسة عن بشدة ونهى
 خصوصية لها اإلسالم في الرقية أن الحظن الرقى، وهنا من النوع هذا ممارسة بشدة حرم كما عندهم، العالج
 التاريخ. عبر العالم شعوب عرفتها التي الرقى أشكال كل عن تميزها مميزة
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 ـ تعريـــف العالج النفسي:1

نظرا لكثرة وتعدد   psychothérapieقد يصعب وضع تعريف كامل وشامل لمصطلح العالج النفسي    
له المختلفة، و مع ذلك فإنه يمكن أن نطرح بعض التعريفات علها تلقي الضوء على طرق العالج ووسائ

فالعالج النفسي هو نشاط مخطط يقوم به المعالج النفسي بهدف تحقيق تغيير في  . معنى العالج النفسي
  الفرد ليجعله اكثر توافقا.

ألخرى في معالجة المرض" و العالج النفسي هو "تطبيق ألسس و مناهج علم النفس و المعارف ا   
 (.00،ص0110،إدريس، و )السبـاعي

و أيضا "العالج النفسي و بمفهومه الواسع يعني المنهجية العامة للعالج المعتمد أساس على الجانبين  
و بشكل أوضح العالقة بين المريض و نفسيته:  .النفسي و الجسدي مستعملين في ذلك الوسائل النفسية

االحتمال، التأهيل النفسي و اإلقناع، و بمعنى التحليل النفسي هو شكل من أشكال  التنويم المغناطيسي،
  (la planche et pontalis, 1996.P359)العالج النفسي"  

و يعرف كذلك بأنه مجموعة من الجهود الفنية التي يقوم بها المعالج النفسي في سبيل مساعدة الفرد على     
 . (84، ص2111 ،)إجاللول بينه و بين توافقه حل مشكالته التي تواجهه، و تح

و العالج النفسي هو التطبيق المنظم لألساليب المشتقة من األسس النفسية بواسطة معالج متخصص و    
 .(01، ص0111،)الشناويماهر و مدرب ، بقصد مساعدة األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية 

واسعا، هو النشاط المخطط الذي يقوم به السيكولوجي هادفا منه إلى  و العالج النفسي، كما نعرفه تعريفا   
 )010،ص0184، )روترتحقيق تغير في الفرد يجعل حياته أسعد و أكثر بنائية أو كليهما معا" 

و من خالل استعرا ضنا لهذه التعاريف للعالج النفسي، و التي تمثل جزءا فقط من بين التعاريف التي    
   والكتب المتخصصة، فإنه يمكن القول أن العالج النفسي هو طريقة لعالج االضطرابات  تحتويها المعاجم

و األمراض االنفعالية التي يمكن أن يعاني منها شخص مريض، و هذه الطريقة تكمن في مجموعة من  
اإلجراءات يقوم بها شخص مدرب و مؤهل للعمل وفق برنامج مخطط محكم ليصل من خالله إلى مساعدة 

 .ذا الشخص، و تحقيق توافقه مع نفسه ومع البيئة التي يعيش فيهاه
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 ـ تاريخ العالج النفسي:2

على مر العصور و قد استخدم المسعفون يمكن القول بأن العالج النفسي قد تمت ممارسته    
 .p03)(laura,2013, .وعموم الناس األساليب النفسية لتخفيف المعاناة عن اآلخرين والممارسين الروحيين والفالسفة

نشأت حركة العالج األخالقي، وكانت مبينية علي ُأسس  القرن التاسع عشر وبحلول الحضارة الغربية في
عالجية غير غازية أو دخيلة )أي أنها ال تتطلب إدخال شيء في الجسم كالدواء(، ثم بدأت حركة أخرى 

والطالب الفرنسي أرماند ماري جاك  1734-1815 (Franz Mesmer) سمرمؤثرة من قبل فرانز م
أو المغناطيسية الحيوانية، وكان لها تأثير قوي في  لتنويم المغناطيسيبا (، وُسميت0000-0820)

 وكذلك النظريات حول موضوع التنويم المغناطيسي. والطب النفسي ميعلم النفس الدينا ظهور

مفهوم العالج  سي  وزمالؤه في مدرسة نان (Hippolyte Bernheim) طّور كل من هيبوليت بيرنهايم
 .النفسي، بمعنى استخدام العقل في عالج الجسد عن طريق التنويم المغناطيسي

  Frederik van Eeden ، عندما قام فريدريك فان إيدن0881استخدم المصطلح باسمه ألول مره عام 
ة نانسي، وخالل بإعادة تسمية مقترحاتهم عن العالج النفسي بعد زيارة مدين Albert Willem وألبرت ويليم

أمرا مشهورا، وأضيفت هذه األنشطة   stage hypnosis هذا الوقت أصبح التنويم المغناطيسي علي المسرح
وأثناء انعقاد المؤتمر  0812للجدليات العلمية حول استخدام التنويم المغناطيسي في الطب، وفي عام 

، حاول فان إيدن أن يأخذ الفضل في صياغة مصطلح العالج النفسي، وأن يفصل لعلم النفس التجريبي الثاني
المرض  عالج فإن العالج النفسي ُقِصد به ابتداء مصطلح العالج النفسي عن التنويم المغناطيسي، وهكذا

 .(11نفس المرجع، ص، laura.)من خالل التأثير النفسي أو التنويم، أو عن طريق اإليحاء

المبكرة استخدام التنويم المغناطيسي،  العصبية مدرسة نانسي الحقا، وشملت ممارساته سيغموند فرويد زار   
على وجه الخصوص في الحالة التي  Josef Breuer ال معلمه جوزيف برويروعلي الرغم من اتباع أعم

اسم  Bertha Pappenheim بدت أعراضها في االنحالل بسبب ما أطلقت عليه المريضة بيرثا بابنهايم
إال أنه بدأ التركيز على الظروف والتي هي عبارة عن أسباٍب نفسيٍة نشأت في  Talking cure""شفاء الحوار

وتفسير  رالح يالتداع ، وبدأ فرويد في تطوير بعض التقنيات مثلوالعقل الالواعي لطفولةمرحلة ا
 .ياواألنا العل واألنا  الهو  وتحليل والتحويل األحالم

، التحليل النفسي تأسست سمعة سيجمون فرويد الشهيرة كمؤسس للعالج النفسي عن طريق استخدامه لمصطلح
بنظام شامل من النظريات واألساليب، إضافة إلي الدور الفعال ألتباعه في إعادة كتابة  وكذلك ارتباطه

 .(10نفس المرجع، ص، laura).التاريخ
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     لفريتز ولورا بيرلز، التواصل الالعنفي كالعالج الجشطلي طور آخرون مناهج أخرى للعالج النفسي،   
(Nonviolent Communication)  ،إلريك برن، وقد كونت هذه المناهج  والتحليل التفاعليلمارشال روزنبرغ

 .المساعدة الذاتية ما أصبح يعرف الحقا باسم العالج النفسي اإلنساني، وزاذ انتشار مجموعات وكتب

مستقلة بصورة  آرون بيك ، وطّور الطبيب النفسيالعالج العقلي االنفعالي عقد الخمسينيات خالل ألبرت إليس أنشأ
الحقا، واحتوي كل من العالج المعرفي والعالج  معرفيالعالج ال شكل من أشكال العالج النفسي المعروف باسم

وتهدف هذه التقنيات  علي الوقت الحاضر يرتكزالعقلي االنفعالي تقنيات قصيرة نسبيا ذات تركيب وتنظيم 
إلى تحديد وتغيير المعتقدات الشخصية والتقييمات وأنماط التفاعل، على عكس التقنيات طويلة المدي المبنية 

 .لموجودة، والتي ُتستخدم في عالجات الدينامية النفسية أو العالجات اإلنسانيةعلي الرؤية ا

فترة  في العالج السلوكي المعرفي المصطلح العام ُجمعت منهجيات العالج المعرفي والعالج السلوكي تحت مظلة
والعالج  العالج بالقبول وااللتزام ، والحقا تطورت "موجة ثالثة" من العالج المعرفي السلوكي تضمنتالسبعينيات

كز علي الحل والتدريب ، بما في ذلك العالج المرتاإلرشاد النفسي ، كما تطورت أساليبالسلوكي الجدلي
 .المنهجي

والعالج بالتماسك عن فرض تعريفات للصحة النفسية  العالج بالرواية مثل ما بعد الحداثة تمتنع عالجات
لمعالج في سياق اجتماعي. والمرض النفسي، وتري العالج علي أنه عملية ِبناء تتم بواسطة العميل وا

(laura ،11ـ18نفس المرجع، ص.) 
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 أهداف العالج النفسي : ـ 3

 يهدف العالج النفسي إلى تحقيق ما يلي:

ـ تعديل السلوك غير السوي و الالتوافقي للمريض و تعليم السلــوك السوي و التوافقي، و تحويل الخبرات 
 .المؤلمة إلى خبرات معلمة

  .الفرصة للمريض أن يتعلم أساليب متنوعة من السلوك المتوافقـ إعطاء 

 .ـ تهيئة المناخ المشبع باألمن النفسي و إزالة القلق و التخلص من السلوك المرضي

 .ـ إزالة أسباب المرض و عالج أعراضه، و حل المشكالت و السيطرة عليها

 .ـ تدعيم نواحي القوة و تالفي نواحي الضعف في الشخصية

 .حقيق تقبل الذات و تقبل اآلخرين و إقامة عالقات اجتماعية سويةـ ت

 .ـ تدعيم و بناء الشخصية و تكاملها

 . ـ زيادة القدرة على حل الصراعات و التغلب على اإلحباطات و مواجهة الحرمان و تحمل الصدمات

  .ـ العمل على إتمام الشفاء

 .ـ تهيئة مناخ عالجي و عالقة عالجية مناسبة

 .ج أعراض المرضـ عال

 .ـ حل المشكالت ومواجهتها و تحويلها من مشكالت مسيطرة إلى مشكالت مسيطر عليها

 ـ تعزيز الدوافع التي تكمن وراء السلوك السوي الناضج.

 .ـ التخلص من المشكالت السلوكية ، وزيادة البصيرة بالنسبة لها ، و تعليم أساليب مواجهتها مستقبال

 .لضعف و العجز، و تعزيز و تدعيم نواحي القوة، و التعرف على القدرات و تنميتهاـ التخلص من نواحي ا

ـ تغيير مفهوم الذات السالب و القضاء على عدم التطابق بين مستويات مفهوم الذات المختلفة، و تنمية 
 .مفهوم الذات الموجب و تحقيق التطابق بين مستويات مفهوم الذات
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 .ناء الشخصية و تحقيق تكاملهاـ زيادة قوة الذات و تدعيم ب

 .ـ تحقيق التوافق الشخصي و االجتماعي و المهني

 .تعلم أساليب أكثر فاعلية لمواجهة البيئة بمطالبها المتعددة بصورة واقعيةـ 

  .ـ زيادة القدرة على حل الصراع النفسي و التغلب على اإلحباط و التوتر و القلق

 .خصية بالنسبة لتقديم العالج نحو تحقيق أهدافهـ زيادة تقبل و تحمل المسؤولية الش

 (.080،ص 0110 )زهران،العمــل على إتمام الشفاء و الحيلولة دون حدوث النكسة ـ 
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  :ـ أخالقيات العالج النفسي 4

طورة يجب علـى المعـالج أن يكـون مؤهال و مــزودا بالعلم والمعرفة المتخصصة المت ـ العلم و الخبرة :1ـ3
 .و الخبرات و المهارات الالزمـــة لذلك ، و أن يكون على دراية واسعة بالدراسات في هذا المجال

ويعطـــى الترخيص للمعالج من الجهات العلمية و الرسمية بعد التأكد من المؤهالت  ـ ترخيص العالج:2ـ3
ي المعالج قسم المهنة بأن يراعي العلمية و العملية في العالج النفسي. و قبل الحصــول على الترخيص يؤد

 .اهلل في عمله و يراعي أخالقيات المهنة

إن العالقة المهنية يجـــب أن تكون محددة في إطار العالقة العالجية بين المعالج  ـ العالقة المهنية :3ـ3
  و المريض و يجب أن تكـون محكومة في إطار محدد من المعايير االجتماعية و القيم األخالقية

و سرية المعلومـات و البيانات أمر بالغ األهمية في عملية العالج النفسي  ـ سرية المعلومات :4ـ3
فالمريض حين يفضي إلى المعالج بأسراره فإنه يحتاج إلى تأكيد من جانب المعالج أن هذه المعلومات سوف 

 . تحاط بإطار كامل من السرية المطلقة

مل إنساني يحتاج إلى اإلخالص في العمل مما يرضي ضمير فالعالج النفسي ع ـ العمل المخلص:5ـ3
 المعالج حين يقدم كل الخدمات النفسية العالجية للمريض

       و التعـاون بين األخصائيين المختلفين في عملية العالج مثل المعالج النفسي  ـ العمل كفريق :6ـ3
 . النفسي و األخصائي االجتماعي و غيرهم و الطبيب 

عروف أن معظم األمراض النفسية لها أسبابها االجتماعية و مظاهرها الجسمية، و كذا فإن معظم فمن الم 
 األمراض الجسمية لها عناصرها النفسية و آثارها االجتماعية.

أي احترام اختصاص الزمالء ، و هذا واجب حتى حين يضطر أحد  ـ احترام االختصاصات :7ـ3
 . األخصائيين للقيام جزئيا بعمله

و االستعانة بأي أخصائي آخر . فأحيانا يحتـاج المعالج إلى مشورة طبيب  ـ االستشارة المتبادلة :8ـ3
 األعصاب أو الطبيب الباطن أو األخصائي االجتماعي أو حتى المحامي.
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إلى أخصائي آخر. و هذا إذ الحظ المعالج أن الحالـة تحتاج إلى عالج  ـ إحالة المريض :9ـ3
 .شيءار تخصصه . فمن الخطأ أن يحاول المعالج عالج كل متخصص يخرج عن إط

وهذا أمر هام و لكنه يجب أال يتحكم في عمليـة العالج نفسها مهما كانت  ـ موضوع التكاليف :11ـ3 
 الظروف ، سواء كان العالج مجانا أو يدفع المريض تكاليفه

       ة المهنة في عالقته بالجمهور و يجب أن يحافظ المعالج النفسي على كرام ـ كرامة المهنة :11ـ3 
 (.010،نفس المرجع، ص زهران) . و المرضى و ذويهم و في سلوكه بصفة عامة
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 ـ اهمية العالج النفسي:5

إذا كان شفاء اإلنسان مما يعتريه من األمراض و العلل و االضطرابات الجسمية و النفسية، قد عرف منذ    
كانت له أهمية كبيرة عبر تاريخ اإلنسان، إال أن العالج النفسي، بالذات تزداد أهميته، عرف اإلنسان، و إذا 

 يوما بعد يوم في هذه األيام، و ذلك من جراء زيادة انتشار األمراض النفسية و العقلية و السيكوسوماتية .

دمان و التطرف و العنف و االضطرابات األخالقية أو نواحي الشذوذ و االنحراف و الجنون و الجريمـة و اإل
      و ال شك أننا نعيش في عصر اتسم بالقلق و الصراع و اإلحباط و الفشل  و اإلرهاب و ما إلى ذلك.

السياسية و االجتماعية و اهتزاز القيم القديمة ، التي تحفــظ على اإلنسان حياته و تنير له طريقه  و القالقل
       إذ مهنــة العالج النفسي و العقلي ليست مجرد مهنة علمية راقيةكالقيم اإلسالمية األصلية، و الحقيقية 

لإلرتزاق منها و حسب.و لكنها رسالة إنسانيـة نبيلة، إذ تستهدف تحرير اإلنسان مما يكابده من   و تخصصية
عترك األلــم و المرض و القلق و الصـراع و القسـوة و البـؤس و االنطـواء علـى الـذات و االنسحاب من م

 . الحياة االجتماعية

بــل أن وجود مريض عقلي في محيط األسرة يسبب المتاعب لكل أعضائها، و لذلك فالعالج النفسي قيمة 
    إنسانية، و رسالة نبيلة، تتطلب العناية بهذه الفروع من علوم النفس و الطب واالهتمام به ممارسة و بحثا 

م المعالج النفسي فن العالج و يمتلك ناصيته، فالبد له من التعرف و لكي يحك،  و تأليفا و تأهيال لممارسيه
نه لألسباب التي تؤدي لإلصابة باألمر اض العقلية و النفسية و السيكوسوماتية و االضطرابات األخالقية، أل

 ).14، ص0111إذا عرف الداء سهل الدواء )العيسوي،
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 الخالصة:

 والممارسة النظري المنطلق حيث من الرقية لحيثيات مفصل شرح يهف عرضنا الذي الفصل هذا ختام في   
 بعض نظر وجهة تمثل التي الهامة العلمية الحقائق بعض ذكرنا وقد النفسي، الطب منظور من العملية
 من الكثير أن رأينا حيث النفس، أطباء معظم يتبناها قد والتي بالرقية، العالج يخص فيما النفسيين األطباء
 الطب علماء اكتشف غيبية قوى إلى تنسب ما غالبا والتي بعالجها، تعنى التي واألمراض لرقيةا جوانب
 األساليب عن بعيدا علمية بطرق واألمراض العلل تلك مجمل عالج إلى جوانبها وتوصل من الكثير النفسي

 ممارستها. في معالج كل يتفنن بمراسيم تتم التي التقليدية العالجية
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 ـ تمهيد:
 تعترض أو سلوكية اضطرابات أو عقلية أو نفسية بأمراض يصابون الناس كان وعندما خلت، قرون منذ   

 والعرافين للكهنة يلجئون كانوا تجاوزها، وعن حلها عن يعجزون المهنية مشاكل أو العائلية أو حياتهم الفردية
 كانوا ألنهم وأمراضهم، لمشاكلهم والحلول والشفاء جالعال اللتماس الدين، رجال وكذا والمشعوذين والسحرة
 هو التقليدي العالج كان الحياتية،وبهذا خبراتهم وسعة المعرفية، المعالجين هؤالء بقدرات الثقة تمام يثقون

 بالتعاويذ المصحوبة السحرية الطقوس بعض بممارسة األمراض تعالج كانت حيث العقود، تلك في المسيطر
خراجها الشريرة األرواح طرد إلى تهدف يالت والتعازيم، سبب  سابقا بأنالمرضى.)كان االعتقاد  أجساد من وا 

االمراض النفسية و العقلية يعود الى الجن و العفاريت و االرواح الشريرة حيث تقوم هده المخلوقات بدخول 
 ففي الدينية، ياتالمرجع في يلتمس هذا كل إثبات وكان في جسد المريض و من ثم العمل على ايدائه(،

الشيطان{، و كان  من تأتيهم المسحيين أمراض كل يقول:} إن أوغسطين القديس كان مثال، المسيحية الديانة
 تلمس حين الطاهرة باأليدي يكون الشفاء ولكن له، قيمة ال الدواء أيضا:} إن يقول  جريجوري القديس

 اعتقادا أصبحت حتى الدين رجال طرف من قليديةالت العالجية الممارسات تلك تدعم كانت وهكذا المريض{،
 طرف من والوسائل الصور بأشنع يعذبون مرضاهم كان حيث العصور مر على الناس أذهان في راسخا
 أمرا لذويهم بالنسبة هذا يبدوا كان كله هذا ورغم فضيعة، بطرق يتم كان الذي الموت حتى المعالجين هؤالء
 0180،الزمنية.)فهمي الحقب تلك في العالجية المسيرة كانت كذاوه مرضاهم صالح في هو بل عاديا،
 المعالجين هؤالء إلى يتوجهون العالم أرجاء كل في األشخاص من الكثير اليزال واليوم (،10-11ص

 تجدر وهنا حلها، عن عجزوا التي مشاكلهم حل على منهم المساعدة وطلب عندهم للشفاء التماسا التقليديين
 الشامانية. لتأثير نظرا هذا يومنا إلى قائمة تزال ال التقليدية، العالجية الممارسات أن إلى اإلشارة

(shamanisme الف عام خلت  11و تعود ممارسته ل ، :انها عالج تقليدي قديم يعتمد على الروحانية
 العصور مر عبر الناس أذهان علىشكلت المعتقدات الدينية الخاصة بالشعوب االسيوية مرجعها االساسي( 

 العالجي موقفه أصبح بحيث النفسي، الطب على سلبا انعكس ما وهذا جيل، بعد جيال توارثوها والتي
 إلى الذهاب عن الناس يصدون الذين التقليديين المعالجين هؤالء بسبب مضايقات لعدة يتعرض 

لدى  عالجيةال ومصداقيته صورته ويشوهون عندهم العالج لطلب النفسي الطب مجال في االختصاصيين
 (.11، نفس المرجع،ص )فهمي.سالنا
 يسعى أن يجب التي األهداف ومن الظاهرة، هذه مواجهة في األكبر الدور النفسي للطب يكون وهنا    

 والعقلية النفسية االضطرابات حول المجتمع أفراد لدى الصحي الوعي نشر هو تحقيقها، إلى النفسي الطب
 هذا في االختصاصيين إلى اللجوء وأهمية وعالجها تشخيصها معاشها، ها،أسباب توضيح خالل من والسلوكية
 عرض إلى سنتطرق الفصل، هذا في ونحن صحيح، غير أو علمي غير خرافي تفكير أي عن بعيدا المجال
 بالنسبة كبيرا غموضا تشكل التي بالرقية العالج جوانب لبعض تفسيره وكيفية النفسي الطب رأي حول بسيط
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 العالج آلليات علمية نظرة تقديم بذلك محاولين عموما والعوام النفسي الطب أو النفس علم في للدارسين
 .النفسي الطب منظور من بالرقية
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 التقليدي: العالج في العالجية الوسائل لبعض الرمزية ـ الوظيفة1
 اليد:  طريق عن اللمس بواسطة ـ العالج1ـ1

 الحضارة ففي يمارسونها، الذين األشخاص وأهمية الشفائية بالوسائل تعتقد الناس أن لقدما منذ معروف
 وظاهرة فورا المريض هذا فيشفى التعاويذ بعض ترديد مع المريض جسم أطراف يلمسون الكهنة كان الرومانية
 المعالجين هؤالء ديأي في البركة يعتقدون الناس ألن الرقاة، طرف من هذا يومنا إلى تمارس الزالت اللمس
)صاحب الطريقة المسمرية في العالج وهو طبيب فرنسي اشتهر بممارسة العالج  Mismerمسمر واتخذ

 مفعوال لها أن وادعى الطريقة هذه و يقال بانه هو مكتشف العالج بالتنويم المغناطيسي.( المغناطيسي،
 شفائية رمزية داللة لها هذه اللمس ريقةط ولعل الالحق، الفصل في بالتفصيل ذلك سنبين كما مغناطيسيا،

 اللمس أن شك فال الخ(،.ساحر.. كاهن، )راقي، روحي معالج قبل من تستخدم كانت إذا سيما ال جدا كبيرة
 معقول أنه نقول أي المناعة، الطبيعية، الجسدية المدافعة حيوية في يزيد مما الجلد، على إيحائي تأثير له

 المريض لدى والفكري الجسدي النشاط من وافرا قسما يكون اإليحاء ألن لمعقو  إنه مفروضا، وليس ذلك
 النقطة سوى تكن لم الروحي المعالج لمسة فكأن بالشفاء أمله وينمو عزمه فيشتد الروحي، معالجه يرى عندما
 رادغ برنار :أمثال أكدها الباحثين حيث مقررة علمية حقيقة القضية هذه أصبحت ثم الكيل، بها يطفح التي

,B.Grad  وكادوريهR.Kadoret  و بول ،G.Poul األمراض مانيتوبا وقسم جامعة في الفيزيولوجيا سمق 
 جاءوا حيث المسألة هذه في رائدة الباحثين بتجربة هؤالء قام إذ بكندا، جيل بمونتلاير جامعة ماك في العقلية
 عالج تحت العينة من األولى الفئة ووضعوا للمقارنة فئات ثالث إلى فقسموها ( مريض،111) مائة بثالث
 أية يدعون ال طلبة أيادي لمس تأثير تحت الثانية والفئة اللمس، طريق عن القساوسة بعض طرف من روحي
 الفئة عند موجبا عامال هناك أن لقوا أنهم كانت والنتيجة بشري، تأثير أي دون الثالثة والفئة روحية، قدرة

 أكد مما والثالثة، الثانية للفئة الصحية الحالة تتحسن ولم أسرع، بوقت لتهاحا وتحسن شفائها إلى أدى األولى
 حيث الروحيين المعالجين أيادي لمس تأثير بفضل األولى الفئة عند حصل شيئا ثمة أن الباحثين لهؤالء
 طريقة أن الباحثين هؤالء افترض مما الجلد تحت السائرة العصبية السيالة مستوى على فيزيولوجيا تغيرا وجدوا
الخوري، نفس المرجع السابق المرضى. ) وعي على مأثرة إيجابية إيحائية قوة ولها بالمناعة عالقة لها اللمس
 (.012ص
يمان الروحي المطبب أهمية على التعرف عبر أيضا يتجلى البرهان هذا وتأكيد     حيث إليه، يلجأ من وا 

 جهة من بالدين المتعلقة التقليدية العالجية الحلول اليةبفع الملتمس بإيمان الحقيقة في األهمية هذه ترتبط
يمان  وفي األمراض، مع التعاطي في والنفسي الجسدي الطب فشل عن منه جزء في ينتج أخرى جهة من وا 
 المعالج عليها يركز التي الرمزية بالفاعلية ثالثة جهة ومن األجيال، عبر المنتقل الثقافي بالموروث آخر جزء

 في طويل باع لهم كان الذين والسحرة بالطريقة الشامانية تماهيا العالجية مهمته محور هي يوالت الروحي
 (011الخوري، المرجع السابق، البدائية. ) المجتمعات إطار ضمن الشفاء مضمار
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 :والطالسم والتمائم باألحجبة للعالج الرمزية الفاعلية-0-2
 وأشياء رموز عن عبارة الحقيقة في هي التي التقليدية العالجية ئلللوسا الرمزية الفاعلية نفسر أن أردنا إذا   

 التي الخ(..الطالسم األحجبة، بالنسبة )للتمائم، الحال هو كما المادية طبيعتها في لها معنى ال بسيطة
 تأثير األحيان أغلب في لها يكون وفعال العالج، أجل من لمرضاهم ويعطونها المعالجين هؤالء يستعملها

 تأثير على  الضوء نلقي أن البد ذلك نفهم ولكي للغاية، ميسور العلمية الناحية من ذلك وتفسير ي،شفائ
)هو عبارة عن ادوية مصنوعة طبيا، ليست لها اب تاثيراث عالجية على  Placeboبالبالسيبو  العالج

 للمريض لجسديةوا النفسية الحالة علىالمرضى يصفها االطباء خصيصا للمرضى الدين يتوهمون المرض( 
 مع يستعملونه ما وعادة النفسيين واألطباء العضويين األطباء يستخدمه العالج من النوع هذا أن حيث

هو حالة نفسية يشعر فيها الشخص بانه مصاب  (hypocondrieالمرض ) بتوهم المصابين المرضى
 عملية في فعال دور العالج نم النوع ولهذا ،التي ال وجود لها( بمرض ما، فهو كثير الشكوى من االعراض

 تناوله بعد المريض على عالجية أثار ظهور عن وتأثير البالسيبو عبارة المعاناة، من التخفيف أو الشفاء
 العالجية اآلثار تلك له ليست الواقع في الدواء أن من بالرغم التأثير، هذا له الدواء بأن معتقدا ما لدواء

 إن المريض من معينة مرضية أعراضا تزيل قد للمريض الطبيب فهايص مثال "السكر" من فحبوب )أقراص(
عالج خاص لمرضه. )جمال نصار حسين، و د. لؤي فتوحي  هي األقراص هذه بأن األخير اعتقد

 في المرضي العارض اختفاء أن الواضح ومن (،00، ص0110الباراسيكولوجيا بين السندان و المطرقة، 
 له بالدواء عالقة وال للشفاء في توقعه تتمثل بالمريض خاصة سيكولوجية لعوام إلى يرجع الحاالت هذه مثل
من  المشتق مصطلح بالسيبو عشر التاسع القرن في عليها أطلق فقط الظاهرة هذه طبيعة من وبسبب نفسه

المريض  بإسعاد الطبيب قيام عن عبارة هي الظاهرة الن (I shall please)ويعني سأسعد  الالتينية
 (.00ص ، نفس المرجععلته. )حسين، و فتوحي سيشفي الدواء هذا بأن إقناعه خالل من يسره دواء باعطائه

 يستخدمها التي العالجية الوسائل تلك بأن المعرفة حق نعرف أن نستطيع العلمية الحقيقة هذه ضوء وعلى   
 عن ذكرناه لما بالنسبة الحال هو كما الشفاء، عملية في الرمزية الفاعلية نفس لها التقليديون المعالجون هؤالء
 لها كون المرضى لدى الوسائل  لهذه الشفائي التأثير تدعيم يزيد وما  (placebo effect)بالبالسيبو التأثير
   ومسبباته. النفسي المرض أصول بخصوص الدينية شبه المعتقدات فيها تتجاور أي بالدين؛ ملبوسة عالقة

(Bensmail, 1994, p331) 
 أبواب فتح من تمكنهم كلغة الدين العتماد عندنا، التقليديين بالمعالجين الدافع الرئيس السبب يفهم هنا ومن

 ويفهم بأفراده، الخاص الطبيعة وراء وما الروحي، العالم إلى للدخول األمثل األداة الدين فيه يشكل مجتمع
 ألن وذلك ديني شفهية( هو أو كانت )مكتوبة المعالجين هؤالء طقوس من كبير جزء كون في السبب أيضا

 والعاطفة الديني، االعتقاد من تراثه يخلو شعب يوجد فلم عالمية، إنسانية تجربة هي الدينية المعتقدات
الدينية  العلماء بالغريزة بعض يسميه ما وهذا الدين إال يعوضها ال فاقة وفيه خلق فاإلنسان الدينية،

(pulsion religious) وسلوكه شخصيته تشكل التي فهي البشرية النفس في عميقة غريزة وهي 
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 ومن والواقع العلم عن الدين بفصل وقاموا وبشراسة، جميعها الديانات هاجموا الناس من فكثير .الخ...ودوافعه
 عن كتاباته نبهت فقد  S.Freudفرويد  سيغموند النفسي التحليل رائد مدرسة النفسي العالم نذكر هؤالء أمثال
 الوسواسية األعراض وبين الدينية التجربة عليها تكون قد التي األشكال بين الشبه أوجه من كثيرال إلى الدين

 الذين النفس علماء نبه حين في لها، وجود ال تخرسات و أوهام عن عبارة هو الدين أن اعتبر كما القهرية
 ما وهذا بعموميتها الفرد وجيةسيكول على جدا كبير تأثير لها الدينية التجربة أن على الدين بدراسة يهتمون
 كان الذين مرضاه معظم أن له وتبين دراساته خالل من  Frankelفرانكل  النمساوي النفساني المحلل اكتشفه
 الخاصة نظريته تأسيس إلى هذا به دى وأ ديني روحي خواء من يعانون كانوا عالجهم على يشرف
راغ و حالة من الخواء الروحي و عدم وجود معنى الالمعنى( ) هو الشعور بالعدمية و الف )عصاب حول

 النفسي العالج مجال في الدينية التجربة إدخال مسألة حول بعد فيما العلماء من الكثير أيده ثم للحياة( ،
  1964 ،كالرك 1959 برسونز1958 يونغ  ، 1950 ألبرت :نذكر العلماء هؤالء أمثال ومن الحديث
يقول ولبرغ  هؤالء ومن وغيرهم،  1994 داس كسور 1978 ستيقا كري ، 1970 ميد ، 1970 هيتيفر

walberg 0110{ :تكون  دينية بمقارنة المريض هذا قيام الدين، من المريض موقف استكشاف عملية تتيح 
 هذا إنسانية{، و القضية التي يود بحثها أكثر باتجاهات الدينية معتقداته استخدام من فتمكنه نضوجا أكثر

نما للدين عصبية ستلي التحليل  بالرقية العالج انتشار في كبير دور لها الدينية التجربة بأن لنا يكشف لكي وا 
 بالتجربة المتعلقة الشفائية اإلمكانيات يلتمسون العصر هذا في فاألفراد بخدماته العالجية الناس وتمسك

 (.02، نفس المرجع، صالدينية. )حسين، و فتوحي
 إلى وتسربه ثقله بسبب النفس علم مجال في والسيما جانبا الدين وضع مكني فال األساس هذا وعلى   

 محاوالت المجدي غير ومن غيره، متعددة عوامل ضمن العالجية العملية في ولضرورته األنا أعماق أعمق
 عن عجزها النفسي الطب يعرف وكالم وسائل من ذلك إلى ما أو رفضه أو عليه، التهجم أو تركه، اإلقناع
 مختلف غرار على جوهره في ديني طابع ذو بالرقية العالج كان ولما االتزان، نحو السير وضمانة العقدة بلوغ

 بنسبة عليه أقبلوا الناس فإن الشفاء عملية في الديني العامل على تشتمل ال التي الحديثة النفسية العالجات
 القلق :مثل كثيرة نفسية اضطرابات نم اإلشفاء دنيا في ومعزية مفيدة خدمات فيه يلتمسون ألنهم كبيرة

 ذكرها من البد األهمية غاية في نقطة هناك كذلك (،014، ص0182، زيعورالخ، )...االكتئاب المخاوف،
 الناتجة الذنب مشاعر عنهم ويخفف االجتماعي التغير ضد دفاعي خط للناس يمثل بالرقية العالج أن هي
 .االجتماعي التغير اهذ ظل في لهم الحاصل الثقافي االنسالخ عن
 العالجية الخدمات طلب نحو التوجه مع بالمقارنة كبيرة وبنسبة التقليدي العالج نحو انكبابهم فإن ولهذا   

 يربط التقليدي العالج أن على يفسر وذلك  ما نوعا  أقل تعتبر التي النفسي والطب النفس علم في الحديثة
 الثقافي البعد على الضرب أو التاريخي النحن  تجريح إلى يؤدي ال أنه بمعنى أي التاريخية؛ بجذورهم الناس
 والموروث واألسالف بالماضي فأكثر أكثر مرتبطة الزمان مر على تصبح عالجية طريقة فهو وبذلك للذات،
 العالقة بتلك نأخذ أن استطعنا إذا العلم عنه يعجز لما مباشرة غير بآليات يوفر للناس بالنسبة هو ثم الثقافي،
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 إليه الناس يجذب أن الدينية برمزيته التقليدي العالج استطاع وبذلك والدين، والثقافة العصر وروح العلم مع
 استعمال العربية الشعوب في المألوف ومن الروحي، الطابع ذو األصيل اإلشباع من نوع لهم يوفر فهو

 الحصر ال المثال سبيل على منها نذكر والوقاية، العالج عملية في الخرافي الطابع ذات الوسائل من الكثير
 ويدوسها الجلد أو القماش أو الشمع من مصنوعة دمية في يمثلها التي بدبابيس الشيطان صورة المرء يخز أن

 الناس من الكثير يلجأ المريض، جسد يسكن شرير روح من التخلص يود عندما أنه كما منه، إهانة بقدميه
 الرموز وبعض القرآنية اآليات بعض عليها مكتوب لهم تمائم وحروزا  صنعواوي لهم أحجبة ليكتبوا الرقاة إلى

 رأسه فوق توضع أو رقبته في يعلقها أو عليها ينام التي وسادته تحت المريض ليضعها أحيانا الطلسمية
 وبعض المريض جسد من الجن إخراج أو العين منع أو السحر والنشرة لنزع الرقية استعمال إلى باإلضافة

 في بها الخاصة رمزيتها لها الوسائل هذه وكل عموما، والساميين البابليين إلى تعود العالجية الوسائل ههذ
 (Boucebci et Yaker, sans date, p40)العالج.  عملية

 
 :بالخنق ـ العالج3ـ 1
 جسد من الَجني إخراج هو منها والهدف بالرقية المعالجين من الكثير يستعملها عالجية طريقة وهي   

 وبالتالي فيتأذى الَجني على التأثير بغية الخنق عملية بواسطة رقبته على الضغط طريق عن وذلك المريض
 التعاويذ بعض يقرأ المعالج يكون حينما الرقية أثناء الطريقة هذه تستعمل حيث المريض، هذا جسد من يخرج
 وتفسر ذلك، شابه ما أو القتل لىإ تؤدي فربما المرضى صحة على خطر فيه وهذا المريض، على والرقى
 على يدري أن دون يضغط فإنه المريض بخنق يقوم حينما الراقي أن النفسي الطب في العالجية الطريقة هذه

باسم  األطباء عند هذه المستقبالت وتعرف الرقبة، شرايين جدران في تقع معينة عصبية مستقبالت
Barorécepteurs على االنعكاسي تأثيرها خالل من الجسم في الدم ضغط ضبط على أساسا تعمل والتي 

 مما بالدم يمتلئان الشريانين فإن القلب من الدم ضخ يزداد وحينما الجسم، أنحاء مختلف إلى للدم القلب ضخ
 مركز عبر بدورها ترسل التي العصبية تلك المستقبالت تنبيه إلى فيؤدي فيهما الدم ضغط زيادة إلى يؤدي
 الدم ضغط ينخفض وبالتالي الدم ضخ قوة فتخف القلب  إلى إشارة (vasomotor center)المخ  في معين
 بالضغط شعورها بسبب العصبية المستقبالت تلك فإن الرقبة على يديه بكلتا الراقي يضغط حينما فإنه ولذلك
 بين تفرق ال المستقبالت تلك ألن وذلك – مرتفع الدم ضغط أن مفادها  القلب إلى خاطئة رسالة ترسل عليها
 الطبيعي المعدل عن للدم القلب ضخ قوة تخف لذلك واستجابة داخله من أو الشريان خارج من الضغط ازدياد
 حدا يصل حتى الدم ضغط في االنخفاض ذلك ويزداد يستمر الراقي ضغط وباستمرار منخفض، معدل إلى
 ولو ذلك، بعد يحدث قد مما شيئا دركي ال وبالتالي وعيه، يفقد وقد التركيز، على قدرته المريض معه يفقد

 الشكل في ذلك وسنوضح الوفاة، إلى أيضا ذلك يؤدي فقد المريض رقبة على ضغطه في الراقي استمر
 :الموالي
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 العصبي الجهاز من والواردة الصادرة األعصاب وكذلك الرقبة إلى المتجهة الدموية لألوعية توضيحية صورة
 
 
 :بالضرب العالج -1-4
 أجساد من الجن إلخراج العالجية ممارساتهم في بكثرة أيضا الطريقة هذه بالرقية المعالجون يستخدم   

نما الشرعية النصوص من يدعمها ما لها ليس الطريقة وهذه مرضاهم،  الرقاة طرف من ذاتية اجتهادات هي وا 
نما عليه وقع إذا بالضرب يتأثر ال َجني مس به من أن بحجة  هذا جسد يسكن الذي الَجني ذلك على يقع وا 

 بشيء يحس لم أنه يخبر للضرب خضوعه بعد الرقية من يفيق حين الممسوس أن ذلك على ودليلهم المريض
 كان لو بحيث رجليه، على قوية بعصا ضرب قد ويكون أحيانا، الضرب شدة رغم بدنه في يتأثر ولم ذلك من
نما لقتله المريض على يقع الضرب هذا  .ويصرخ يتأذى الذي وهو نيالجَ  على هو وا 
ذا     الضرب وقوع عدم على دليال بالضرورة ليس ذلك فإن بالضرب يتأثر ال المريض بأن جدال قبلنا وا 

 حينما أنه إال الجراحية العملية أثناء األلم من يشتكي ال البنج تأثير تحت المريض أن جميعا نعلم وكما عليه،
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 أن يمكن النفسية الظروف بعض تأثير تحت الناس بعض فإن ضاأي وكذلك الجروح، تلك بآالم يشعر يفيق
 ورعب بخوف اإلنسان يشعر عندما يحدث كما باأللم معها يحس ال شديدة بدرجة باأللم الشعور عنده يقل

 بشيء يشعر ال وهو الدماء منه وتسيل قدماه وتجرح األشواك بين فيجري مثال، مفترس حيوان من شديدين
 الدينية شعائرهم بعض في الطوائف بعض عند يحدث ما أيضا ذلك ومثل عنده، وفالخ يقل حتى ذلك من

 النقيض على بل باأللم يشعرون ال الدماء وهم منهم تسيل حتى بالسالسل أنفسهم يضربون حيث التعبدية،
 باأللم يشعرون فإنهم الشعيرة تلك انتهاء من قصيرة فترة بعد ولكن روحانية بمتعة يشعرون فهم ذلك من

ن إنهم حيث بالرقية المعالجين عند بالضرب يعالجون من بعض يكون ربما وكذلك  بالضرب يشعروا لم وا 
 على وقع قد الضرب أن على يدل مما الراحة إلى والحاجة باأللم يشعرون انتهائه بعد أنهم إال العالج أثناء

 االعتقاد صحة يدل ال كما صائب، عالج الضرب أن مطلقا يعني ال المريض بالضرب وشفاء أجسادهم،
 أحيانا يستخدمون الذين األطباء عند ومشهود مالحظ أمر وهذا العالج، من النوع هذا أساسه قام على الذي
 في فعالة كيميائية مادة أي من تخلو والتي سابقا ذلك ذكرنا البالسيبو كما مثل الوهمية األدوية بعض

 من ℅ 30 إلى أحيانا تصل قد بنسبة فعاليتها تثبت هميةالو  األدوية تلك أن لوحظ وقد،  العلمية األبحاث
 أن إال فعالة كيميائية مادة أية على تحتوي ال أنها العلم مع جزئيا، أو كليا تحسنا يظهرون الذين المرضى
 041نفس المرجع السابق، ص ،يعور)ز  .ذلك وراء األهم السبب هو كان ربما للتأثر النفسي االستعداد

 بالتصرف(.
 :والتعاويذ لعالج بالرقىا -1-5
 هو إليها أضيف الذي الشيء،  هذا يومنا إلى كذلك تزال وما الماضي، في معروفة عالجية طريقة كانت لقد

بعاد السحر نزع أو المريض جسد من الجني إلخراج كعالج تمارس وهي النبوية، واألدعية القرآنية اآليات  وا 
 ألقوال وفقا للمريض الرقية وتكون الراقي، بها يقوم طقوس بواسطة أحيانا الوسائل هذه وتستخدم العين،
 عين به ومن أفعى أو عقرب بسم للملدوغ وأخرى النوم، عند يفزع من يرددها تعاويذ عن عبارة هي محددة
ن الجسدية، واألوجاع للحمى يكتب ما وهناك  القرآنية اآليات هو العالجية الوسائل هذه عليه ترتكز ما أهم وا 

 يطمئن المريض يجعل وما إيحائية رمزية لها الوسائل هذه وكل الحال تناسب التي النبوية واألدعية المقدسة
 األمل نفسه في تبعث فإنها وبالتالي بالذنب الشعور عنه ويرفع باالرتياح يشعره وهذا بالدين مرتبطة أنها إليها

  وحسي واضح بعضها الوسائل ههذ في الداللة نواة هي فالرمزية إذن آخر، شيء أي من أكثر بالشفاء
 عالقة على واحد علمي دليل يوجد ال أنه ورغم الرمزية، داللتها في تختلف وهي تفسير إلى يحتاج واآلخر

 يستطيع ال البسطاء جانب إلى المثقفين من بعضا فإن العقلية أو النفسية باألمراض الغيبية المخلوقات تلك
 وأنها أسبابها معرفة إلى التوصل تم قد الرئيسية النفسية األمراض بيةغال أن تؤكد التي العلمية الحقائق فهم

 منه يعاني الذي الخلل تعديل طريق عن عالجها ويمكن العصبي الجهاز في بيوكيميائية تغيرات نتيجة
     هان الذ)تتمثل في مضادات  les psychotropes النفسية األدوية بإستخدام المريض

neuroleptiques les تشمل على المهدئات  ، وles tranquillisants  مضادات القلق ، 
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les anxiolytiques  مضادات االكتئاب ،les antidépresseurs  و هي ال تعطى اال بوصفة من ،
 لحديثةطبيب مختص الن لها اعراض جانبية و لهادا البد ان يكون استعمالها تحت اشراف طبيب مختص( ا

 بالتصرف(. 040،نفس المرجع السابق، صيعور)ز  عه.أنوا بشتى النفسي العالج أو
النفس الالوعي  علماء يسميه الذي ذلك هو أجسادهم يسكن الذي األكبر الشيطان أن الناس يتجاهل وقد   

 تحرك ألن لإلنسان الدائم والتهديد الشر مصدر هو هذا المعايير مع لتعارضها المرفوضة النزوات مخزن
 من الهو لمتطلبات استسلم إذا باإلنسان العقاب أشد ينزل الخلقي( الذي ى )الضميراألعل األنا يثير المكبوت

 الرغبة من الوعي، من المكبوت لطرد كبير دور له األعلى األنا فإن فيه ولذلك المخزنة النزوات إشباع أجل
 ساعة باإلنسان تتربص دينامكية متحركة أبدا تظل بل عليها يقضي ال ولكنه الكبت، حيز إلى المقبولة غير
 الذي األكبر شيطانه مع دائم صراع في هو اإلنسان وهكذا الوعي، حيز إلى تبرز كي األعلى أناه غفلة
 من األكبر الحيز يشغل الهو وأصبح العصر هذا في لإلنسان األعلى األنا ضعف ولما الهو، في يسكنه

 واالضطرابات المهالك، في قطهأس مما الهو عليه يمليه ما وفق يتصرف األخير هذا وأصبح اإلنسان
 المسؤولية من يتنصل لكي الحقيقي الشيطان على الذاتية معاناته إسقاط إلى اإلنسان هذا عمد واألمراض
 .األعلى األنا له يسببها التي النفسية عبء المعاناة عنه ليخفف التبرير من نوع ويعطي المصيرية،

 (.042،نفس المرجع، صيعور)ز 
 يستعملها هؤالء التي العلمية النفسية الناحية من العالجية والتعاويذ الرقى مدلولية فإن قالمنطل هذا ومن   

 جسد تنخر  والتي الالوعي في المتراكمة للمكبوتات  catharsisتفريج  عملية هي التقليديين، المعالجين
 تصد التي اإليحائية يةالعالج والتعاويذ الرقى تلك تالوة جو خالل من ممكنا التفريج هذا ويصبح المريض،
 للمريض األعلى األنا محل بسلطته الراقي المعالج ويحل والنزوات، الرغبات كبت عن المسؤولة اإلثم مشاعر

 الجو هذا اإليحائي والديكور واألدعية التعاويذ، وترديد البخور يدعمها عليه، نفسية سيطرة عملية خالل من
 خالله تطفو (.041،نفس المرجع ،صزيعور) النفسي.  التزمت نم المؤقت التحلل من نوع إلى يؤدي المميز

 الحر التداعي عملية في يساعد الذي البخور خالل من الالواعية الهوامات وتثار السطح، على المكبوتات
 طرف من عذبة صوتية )قراءة ملحونة بطريقة تردد كانت إذا والسيما واألدعية التعاويذ وكذلك للهوامات
 وجلية واضحة هستيرية أعراض عليه تبدو المريض يجعل هذا كل عادة(. الرقاة يستخدمه ما وهذا المعالج
 مع الشكل هذا على المكبوبات تنصرف وعندما الغريبة، الحركة أو الصراخ، أو بالبكاء، يبدأ أن إما حيث

 للتأزم حل من يالزمه لما  باإلرتياح المريض ويشعر الالوعي ضغط يخف الراقي شخصية في الذوبان
 السحري بأن:}الطقس قوله طوالبي في الدين نور الدكتور إليه يشير ما وهذا النفس أعماق في الكامن

 والمطمئنة المدعمة وظائفه على يبقي القيم، الشائع والمتعدد الديني المقدس من يتجزء ال جزء هو العالجي،
 المعاناة وتخفيف الحياة، آالم تلطيفب والعالجية، الوقائية الدينية السحري وظائف جميع تتميز :أيضا

 (.011، مرجع سابق، ص األفراد. )الطوالبي محاباة تكتسب المنطلق، هذا من وهي النفسية، 
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 :بالرقية العالج في الظواهر لبعض النفسي الطب تفسير -2
 :المريض لسان على الجني تكلم ظاهرة -2-1
 المجتمعات في حولها األخبار الناس يتناقل ما كثيرا والتي بالرقية، العالج عملية في الغريبة الحاالت من   

 ،!..داخلهم من الحديث في أجسادهم يسكن الذي الجني ويبدأ الوعي عن يغيبون لمرضى حاالت العربية،
 الحديث في المعتادة طريقتهم عن تختلف تماما مغايرة لغة وأحيانا وأسلوب بنبرات لكنه عنهم يصدر فالكالم
 اسمه المتحدث هذا يذكر وربما أجسادهم يسكن الذي الغريب المخلوق هو المتحدث أن ؤكدي هنا والكل
 رغبتها تبدي التي والفتاة الصغير، الشيطان وهناك اليهودي، الجني فهناك منه حضر الذي والمكان وديانته

 جسدها سكن لتيا المرأة من الزواج يريد الذي الرجل وهناك جسده، سكنت الذي المريض هذا من الزواج في
 وهم بالرقية العالج عملية أثناء حصلت التي الغريبة القصص اتئم الناس يتناقل وهكذا عشقها، ألنه

 الذين الشياطين من النماذج هذه وكل (،010، مرجع سابق، ص أخبار)الطوالبي من يسمعون لما مذهولين
 عن يتخلى حتى المعالج، من المطالب بعض منهم الواحد يقدم ما وكثيرا بالمريض، المحيطين مع يتحاورون
 الرقاة بعض أن لدرجة كثيرة مصادر من وتسمعه مؤكد، هنا والكالم المريض، هذا مع بها يقوم التي المهمة
 طرح يمكن وهنا ذلك، الجميع يصدق حتى نفسه الجني بصوت الوقائع لهذه تسجيالت لديه أن لك يقول

 الطب في تعرف الظاهرة هذه أن والجواب .!؟ النفسي الطب ظرن وجهة من ذلك تفسير ما :التالي التساؤل
 أوو تعني الغريب  xenosتعني لسان، و  glossa)كلمة مشتقة من اليونانية xénoglossieبعبارة  النفسي

 عشرات وهناك ريشيه، البيولوجي الطبيب الكلمة هذه أوجد لقد مجهولة، بلغة التكلم تعني والتيالمجهول( 
 جديدة لغة يوجد أن منهم للموهوب يجوز وقد سابقا، مجهولة أو غريبة بلغات تكلموا الذين صاألشخا ومئات

 شرح الالهوت علماء بعض أراد لقد قبل من يتعلمها لم لغات معنى يفهم أن له يجوز أنه كما سابقا، تسمع لم
 من واحد شرعي دليل جديو  لم ولكن المسلمين، عند الحال هو كما الشيطاني، التلبس طريق عن المسألة هذه

طريق  عن أيضا وآخرون التقمص، طريق عن شرحها آخرون وأراد المسألة، هذه يثبت الدينية النصوص
، مرجع  المسألة. )الطوالبي هذه يفسروا أن النفسي الطب علماء استطاع العلم بتقدم ولكن األرواح استحضار

 (.012سابق، ص 
 
 تخبط المريض اثناء الرقية: -2-2
 التي وتلك النفسي الطب في المعروفة النفسية األمراض أعراض بين تام تطابق هناك جدن قد

 فـإذا الرقـاة والمشـعوذين، مـن الكثيـر يجهلـه األعـراض فـي التشـابه وهـذا والعـين، والسـحر الجـان إلـى تنسـب
 واالهتـزاز االنفعـال حـاالت مـن كثيـر يفسـر الـديني االنفعـال نجـد المرضـى، علـى وتـأثيره اإليحـاء اسـتثنينا
 نفسـه الجنـي والشـخص أفعال أنها الحاضرون ويظن الرقية سماع عند المرضى بعض تصيب التي والصراخ

 سـحر أو مـس أنهـا علـى والمشـعوذون الرقـاة هـؤالء يشخصـها التـي المرضـية والحـاالت عنهـا، مسـؤول غيـر
  مـن تجـد وقد والهستيريا، ئابواالكت كالفصام النفسي، الطب في المعروفة األمراض مع كبير حد إلى تتشابه
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 يـأبهون ال وأكثـرهم الحالـة فتسـتفحل الـدواء تعـاطي عـن يتوقـف بـأن المـريض مـن يطلـب مـن المعـوذين     
 المستعصية األمراض لجميع عالجا يمتلك أنه منه اعتقادا باألطباء يستهزئ من منهم إن بل النفسي، بالطب
 يبـدأ للرقيـة يخضـع عنـدما تجـده لحالتـه الضـروري الـدواء تعـاطي عـن ويتوقـف طلبـه المـريض يلبـي أن وبعـد

 خنقه وأحيان بضربه المعالج فيبدأ أخرى مرة األعراض فتعاوده الدواء عن توقفه نتيجة وهذا والتخبط بالصراخ
 مـن نفسـي اسـتعداد المـريض هـذا عنـد يكـون أخـرى وأحيانـا تمامـا، ذلـك غيـر والحقيقة ممسوس بأنه منه ضنا
     شـيء بـه ولـيس والتخـبط بالصـراخ يبـدأ الرقيـة سـماع فمجـرد جسـده، يسـكن جنـي به بأن قوي واعتقاد قبل
نما        يتحـدث التـي الحـاالت هـذه مـن كثيـر معـان أو مسـحور أو ممسـوس بأنـه المريض من اعتقاد هو وا 
        النفسـي الطـب مجـال فـي الكبيـرة الطبية االكتشافات أدت قد سحر أو مس بها بأن والناس الرقاة عنها
            مفهومـة اآلن أصـبحت والسـحر الجـن إلـى نفسـية حـاالت من األولون ينسبه كان ما نأ تبيين إلى
           غير الشخصيات تصيب الهستيرية الحاالت وهذه العضوية الذهانات الفصام، الهستيريا، مثل طبيا

         فتحـدث الـوعي مسـتوى فـي انشـقاق مواجهـة فـي أنـه فيحـدث ، لإليحـاء والقابلـة انفعاليـا الناضـجة  
                 عمـا لتعبر صوتها ويتغير آخر شخص كأنها فتتصرف الهستيري الصرع أو اإلغفاء حاالت

             اإليحـاء أسـاليب بـبعض الشـعبي المعـالج فيقوم العادية، الحاالت في عنه التعبير تستطيع ال    
 مـن وتزيـد العامـة دهشة تثير بسرعة الهروبي االنشقاق من فتفيق بالضرب يؤلمها أو الغموض من جو   في

 مـن الكثيـرون تمـادى وقـد اجتمـاعي، أو نفسـي ضـغط أول عنـد تعـود أن تلبـث مـا اضاألعـر  ولكـن بـه، ثقـتهم
 أو سـحرا أو مـس تكـون أن إمـا األمـراض كـل فـاعتبروا شيئا، األمر هذا في يعلمون ال ممن المعالجون هؤالء
 وقـد لـبسالمت الجن إيذاء بحجة الكي، أو الخنق أو المبرح الضرب هي العالجية الوسائل أنفع واعتبروا عينا،
 وغيرهـا الرقيـة مـن يأسـها بعد النفسانيين األطباء إلى لجأت التي الحاالت من الكثير وجد حيث مآسي حدثت
 مـن يعـانون وصـاروا خيـاالت مـن توهمـت مـا بسـبب كثيـرا وضـعيتها سـاءت والتـي التقليديـة، العالجـات مـن

 القوى تسلط اليوم الكثيرين وعي في راستق وقد الخفية، القوى هذه من لخوفهم نظرا إضافية نفسية اضطرابات
 يملكـون ال ممـن عليهـا العـون يطلبـون وراحـوا عضـوي، أو نفسـي عـرض كـل إليهـا فنسـبوا تأثيرهـا وقوة الخفية
-011، مرجـع سـابق، ص النـاس. )الطـوالبي بـين السـحري التفكير نشر إلى أدى مما وهذا هم لمشاكلهم حال

014.) 
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 :النفسي الطب منظور في بالرقية عالجلل النفسية الوظائف -3
 االيحاء: -3-1
       الرقاة هؤالء دام وما بالرقية العالج عليها يشتمل التي المهمة الوسائل من تعتبر اإليحاء عملية إن   
     ومعالجتهم؟ المرضى تطبيب يمكنهم فكيف علمية بصفة النفس أمراض وال الجسم، أمراض يدرسون ال

 ليس وهذا علمية، وأسس معايير على مبني للداء علمي تشخيص بعد إال تتم أن يمكنها ال العالج فعملية
 من الشفاء على حصولهم حول بينهم الناس يتناقله ما يخص فيما أما عندهم، واردا وليس السهل بالشيء
 من فكم ظاهريا، إال المريض يشفي لن اإليحائي الشفاء أن وذلك اإليحائية، لقابليتهم يعود فهذا الرقية، خالل

 إلى نسبت الرقاة إلى أصحابها ذهب فلما وعقلية، نفسية أمراض أنها على سلفا طبيا المشخصة الحاالت
 معه التصالح أو متباينة بوسائل بطرده اإليهام مع والعقلية، النفسية األمراض خاصة والعين والسحر الجان
 الحالة فتتفاقم الطبية المعالجة تأخر إلى يؤدي قد لإليحاء نتيجة الوقتي التحسن أن إلى الخطورة وترجع
 يبين علمي أو شرعي مستند يوجد وال نفسي، أو طبي تشخيص من تمكنه علمية معرفة الراقي يملك ال وغالبا

 تستحيل مجهول عن عبارة األمر ألن عين، أو أومس سحر أنها على بعينها حالة تشخيص استطاعته
 سبيل وعلى (،81، ص 2111،بيب)الح للمشكالت الحقيقية المعالجة وتتعطل والخداع الوهم فيسود مالحقته
 أجل من مريض طفل وسادة تحت خاصا تميمة( وبأ )كتاب حجابا وضعت عائلة أن نسمع ما كثيرا المثال
 العجيب الكتاب فأعارت عادت ثم شفي قد الطفل يكون حتى الصباح يطل أن وما العجائبية، الشفاءات نيل
 ثم ،!ولماذا؟ كيف ولكن تحقق، قد الشفاء أن ننكر وال مرضاهم، وسادة تحت يضعوه كي خرينآ ناس إلى

 أنظار محط يصبح كتبه الذي والراقي والعافية الشفاء رمز الكتاب فيصبح فم، إلى فم من األخبار تنتقل
 حتى بل فقط، واإلسالمي العربي المجتمع على يقتصر ال األمر وهذا لسان، كل على اسمه ويذكر الجميع،

 المسيحيين عند العادة هي كما الكتاب عن عوضا اللحاف تحت صليبا يضع من أيضا هناك الغرب، في
 هكذا "الهواء بحبال يتعلق الغريق" أن والشك للشفاء، كبلسم الخشبية الصليب بقدرة يعتقدون الذين المؤمنين،

 أنه ويعرف شفائه على الصليب بقدرة قديعت كان إذا المريض أن إذ ما حد إلى صحيح وهو المثل، يقول
 على دوما تقوى ال اإلرادة أن إلى عائد وذلك دوما، وليس يشفي قد أقول بسهولة، يشفى قد بجانبه، موضوع
 أجل من ثابتة إرادة ويصب العقلية قواه كل المريض يبذل فقد عضويا المرض كان إذا خصوصا المرض،

 كل فليس غايته إلى يتوصل ال وأحيانا لمساعدته، الحجاب أو الصليب مقدرة على إيمانا معتمدا الشفاء نيله
 شئ أي أو العجيب الكتاب أو الصليب بوجود يدري المريض يكن لم إذا أما ،"فكانت كوني" يقال كما شيء
 اإليحاء بواسطة ولكن يشفي أن يمكنه فقد الخ،...كائن ألي صورة أو دبوس أو قلم أو حذاء ولو حتى آخر
 يتوسلون أهله بأن الشعور أحيانا يستطيع رضيعا أو صغيرا كان إذا خصوصا فالمريض قرب، أوعن بعد عن
 وتكون السرير على الرمز فيه يوضع الذي اليوم في الشفاء في له إرادتهم وتقوى طريقة بأي الشفاء له

ما الفكري، وبالتجا بسبب إما األخرى األيام في منه نفسه اليوم في أشد للشفاء المريض استعدادات  بسبب وا 
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 أن يحتمل عندئذ له، منشطا رمزا سيضعون أو أصدقائه أهله أن المريض حظ ال فإذا أيضا، المسبقة المعرفة
 منه نفسه اليوم في ارتياحا أشد أصبحوا األحباء األهل أن المريض أسهل، ويالحظ بصورة الشفاء له يحصل

 الرضيع كان إذا فمثال وهكذا ،...لماذا يدري أن دون نفسانيا عشوينت باطنيا تفكيرهم فيلتقط السابقة األيام في
 بصورة الشفاء فكرة الرضيع امتصاص إلى يعود فذلك له، معين رمز وضع بعد يبكي يعد ولم ليال البكاء دائم

 ضد الصحة عن المدافعة الجسدية العوامل وتقوية حالته تحسن عن المسؤولة هي تكون ، ال واعية باطنية،
 صورة بواسطة كان )إذا شيطانيا وال رمز(، أي بواسطة كان )إذا سحريا وال عجائبيا شفاؤه فليس اضاألمر 

نما إبليس(  مبالغتهم في يزيدون الناس من كم أحد، يجهلن وال هذا.الباطن طريق عن بسيكولوجيا إيحائيا وا 
 التي العقاقير بواسطة ضالمري شفي ربما أنه ننسى وال تصدق، ال لدرجة الطريقة بهذه الشفاء صحة عن

ن تناولها  (.80-84، نفس المرجع،صبيبوانتهى. )الح حده بلغ بطبيعته المرض ألن أو مؤخرا، وا 
 
 :األحيان بعض في الرقية نجاح أساس هي واالعتقاد الثقة -3-2
 البالد يف المرضى اليوم من الكثير يثق أيضا هكذا بالطبيب، ال بالدواء يثقون الناس من العديد أن كما   

 التي هي ،الشيء هذا كان مهما فيه االعتقاد وقوة ،بالشيء فالثقة دينيا مباح عالج كونها بالرقية اإلسالمية
 هذا مورس حيث الدوائي باإليحاء وتسمى األطباء معشر لدى معروفة المسألة وهذه الهدف إلى توصل
بالهيجان  مريض مصاب يهدأ فقد مرضية نتائج وأعطى المرضى من كبيرة نسبة مع بالتجربة العالج

l’agitation بالفاليوم حقن أنه علم إذا Valium الحاالت مئات وهناك  ،مطهرة ماء  بإبرة حقن لو حتى 
 وبهذا الشيء، بهذا التأثر أساس هي بالشيء واالعتقاد الثقة أن المهم الطريقة، بهذه عولجت التي واألمثلة
 المعاملة والقدرة وحسن االستقبال وحفاوة الكالم، بمعسول اشتهروا ذينال وهم الثقة هذه الرقاة يضمن ال كيف
الشفاء.  يحصل حتى بالرقية اعتقاده وتقوية المريض ثقة كسب في بارعين أنهم الشك اإليحاء، ممارسة على
 (.80، نفس المرجع،صبيب)الح
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 ـ الخالصة:

 والممارسة النظري المنطلق حيث من الرقية حيثياتل مفصل شرح فيه عرضنا الذي الفصل هذا ختام في   
 بعض نظر وجهة تمثل التي الهامة العلمية الحقائق بعض ذكرنا وقد النفسي، الطب منظور من العملية
 من الكثير أن رأينا حيث النفس، أطباء معظم يتبناها قد والتي بالرقية، العالج يخص فيما النفسيين األطباء
 الطب علماء اكتشف غيبية قوى إلى تنسب ما غالبا والتي بعالجها، تعنى التي ضواألمرا الرقية جوانب
 األساليب عن بعيدا علمية بطرق واألمراض العلل تلك مجمل عالج إلى وتوصل جوانبها من الكثير النفسي

 ممارستها. في معالج كل يتفنن بمراسيم تتم التي التقليدية العالجية
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 :الخامسالفصـــــــــــــــــل 

  العالج بالرقية من المنظور السيكولوجيـ 
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 ـ تمهيــــد.

 عليه اإلقبال نسبة وتزايد بالرقية، العالج لظاهرة واسعا انتشارا األخيرة، اآلونة في المعاصر واقعنا يشهد   
 للعالج منافسا العالج هذا أصبح حتى العالم أرجاء كل في وذلك الناس طرف من لالنتباه ملفت بشكل

ن فروعه، بمختلف الحديث  مثيل له يسبق لم والحضارة العلم في اشًأنا كبير  بلغ قد المعاصر اإلنسان كان وا 
 يعيش وأصبح والجسدية النفسية صحته على سلبا انعكس الذي التمدن هذا جراء الثمن يدفع طفق ما أنه إال
 الحلول والنفسي الطبي المجال في الحديثة البدائل له توفر أن دون النفسي، توازنه أفقده وجودي مأزق في

 في المعاصر اإلنسان فرويد أن لنا يبين المضمار هذا وفي المأساوي وضعه من بإخراجه والكفيلة الممكنة
 لنمو الخصبة التربة شكل الوضع وهذا النفسي، التوازن واختالل الضياع حاالت يعيش  الحضارة هذه ظل

 المادي العصر هذا في الخالص منفذ يمثل أضحى بحيث قبل، ذي من أكثر كبير بشكل بالرقية العالج
 اجتماعية ظاهرة الرقية، طلب على اإلقبال المتزايد هذا يشكل أصبح عليه وبناءا الناس، من ألكثريةل بالنسبة

 .وهامشية خجولة كانت أن بعد متماسكة ثقافية -
 ممارسته عليه تنطوي وما العالج لهذا السيكولوجي التحليل الفصل هذا في سنتناول المنطلق، هذا ومن   

 بهذا يتعلق فيما علمية إجابة تقديم كله ذلك خالل من وسنحاول سيكولوجية ومعطيات حقائق من المتنوعة
 وتشخيصها. عالجها وسبل األمراض مع تعاطيه حيث من الغموض من كثير به يحيط الذي العالج
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 :العلماء بعض عند بالرقية العالج مفهوم ـ تداولية1

 أو جمل  بأنه:}تعزيم او كلمات او سليم مصطفى شاكر تورالدك األنتربولوجي يعرفه األول: ـ التعريف
على جسمه{.  الحاجة صاحب يحملها وتعويذية، سحرية أغراض لتحقيق السحرة، يرددها أغاني
 (.104،ص0180ر)شاك

 التي وعبارات الساحر، كالم بانه:} M.Frederikمعتوق فريدريك االجتماع عالم يعرفه الثاني: ـ التعريف
 (.100، المرجع السابق،صحرية{. )شاكرالس العملية اثإحد إلى تهدف

 ذات وأدعية تعويضات تتضمن التي األساليب من مجموعة عن عبارة هو بالرقية العالج الثالث: ـ التعريف
 على المأثرة واألبخرة والحركات الغريبة الطقوس من مجموعة مع المرضى على المعالج يرددها ديني، طابع

 واإليحاء ،  suggestible اإلستهوائية الشخصيات على كبيرة فعالية لها إيحائية بأسالي وكلها الوعي،
 اإليحاء ومنه الواقع، من لها أساس  ال العقل في تنشأ ألفكار ناقد وال فاحص غير بقبول تنتهي عقلية عملية
 (.11، ص2111، الحفنيالغيري. ) واإليحاء الذاتي

 التقليدين المعالجين بعض طرف من تستخدم األساليب من مجموعة هو بالرقية العالج الرابع: ـ التعريف
التي يعتقد انها تؤدي  الشعائرية الممارسات بعض أداء طريق عن وذلك الخفية، الطبيعية القوى على للتأثير

 (.10، المرجع السابق، صالحفنيالى النتائج المرغوبة في الشفاء. )
 أو وغيرهما، والشعر الخيط كعقد مخصوصة أفعال مباشرة عن باحث علم هو الرقى الخامس: ـ التعريف

 األعمال تلك على تترتب غريبة، مواد من مكونة خلطات تقديم أو غريبة حركات أو تردد، مخصوصة كلمات
نما الخ،...المعقود، وحل النظرة، أثر ورفع المريض، إبراء من مخصوصة أثار والكلمات  ألنها رقية سميت وا 
 واإلسالم عليه، تصب أو المريض، بها ويسقى الماء، على تقرأ ما عاًدة وهي الراقي، رصد من رقيت كلمات
 من الراقي يرددها التي الكلمات تلك تكون أن وهي والسحر، بالشعوذة تختلط ال حتى بشروط لكن بها، َأذن
 الرقية :ب سالماإل في تسمى الرقى وهذه عنه، المأثورة الصحيحة النبوية األدعية أو اهلل)القرآن(، كالم

 (.12، المرجع السابق،صالحفنيالشرعية. )
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 :الدينية والمسألة ـ فرويد2
 مجتمع كل في موجودة اإلنسانية، للطبيعة العامة السمات فهو الدين، تعريف محاولة إلى أتينا ما إذا   

 وهي األفراد، من مجموعة اومزاولته اعتقادها في يشترك أي المجتمع في الروحية بالحياة وتتعلق إنساني،
 على األفراد وتسطير بها يؤمن طبيعية فوق أو طبيعية قوى في الداخلية القلبية العقائد من نسق من مكون
 للدين المظهر الخارجي وهي األفراد، بها يقوم rituels وشعائر طقوس على تشتمل كما الفيزيقي، العالم

 :التالية العناصر يشمل الدين أن نجد التعريف هذا ضوء في ، 1 عبادة :ونسميها

 

 
 يوصف الذي الشيء ويختلف بها، النهي تُعلق غيرها عن يميزها التي المحرمة األشياء تلك هوأ(ـ المقدس:

 كاألرواح الالمرئية بالجوانب المتعلقة تلك هي عموما المقدسة األشياء وأكثر آلخر شعب من بالقداسة
 وغير مقدس هو ما بين يفصل انفعالي عقلي اتجاه هي إذن فالقداسة الخ،...الشياطين اآللهة، المالئكة،

 .بها يستهزأ وال تسب وال منها يقترب وال تأكل وال تمس ال بحيث الخاصة حرمتها لها المقدسة فاألشياء مقدس
 القوة نحو اإلنسان تجذب التي العقلية الروحية والصلة العواطف وهي ب(ـ العنصر الروحي/المعتقدات:

 ويساعد شيء إزاءها يملك وهوال والنفع، الضرر له تملك أنها وفي قدرتها، وفي وجودها في يعتقد التي اهرةالق
 ويمده المرئي، غير العالم لفهم بالدليل اإلنسان ويمد المقدسة، األشياء أصل طريقة شرح على االعتقاد
 الحقائق.  بعالم مرتبط مرئي الغير العالم هذا أن كيف بالدليل
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 روابط من بينها وما المقدسة، األمور بطبائع والمتعلق للدين الخارجي المظهر وهو العنصر الطقسي:ج(ـ 
 والعنصر عبادات، نسميها والتي الجمعي، والسلوك والتصرفات الحركات تلك عن عبارة هي الدينية والطقوس
 عملية شعائر يكون وقد الصالة، في تمارس التي واالبتهاالت كاألدعية شفوية شعائر يكون قد الطقسي
 رضاه لنيل المقدس من اإلنسان تقريب هو بشقيه الطقسي العنصر ووظيفة الخ،...والحج بالماء، كالطهارة
 .والطمأنينة األمان لإلنسان يعطي وهذا وغضبه، سخطه عن واالبتعاد

 أو نصوص هيئة على وهي الدينية، القواعد على الجزء هذا ويشتمل د(ـ العنصر النصوصي:
 وذلك والطقوس االعتقاد من لكل الشرعية المرجعية بإعطاء الجانب هذا ويقوم قداستها، لها كتب أو أحاديث
 (.01-02، ص0188، الدينية. )الطوالبي والقيم المعاني بتفسير

 اإلنساني المجتمع في اإلنسانية للحياة شامل كنظام كليته في الدين تكون التي هي األربعة العناصر هذه   
 ومأساوية صعبة أوضاع في تماما تطهيرية قدرة ذا يكون سحري متمم عادة، العناصر هذه إلى فيضا

 من المقدس يتمكن أن دون تكاملها في ونهائيا جذريا أصيبت الفرد سيكولوجيا تكون عندما أخرى وبعبارة
 مرض أي مامأ عجزه في مثال، كالطب .الملموسة اإلمكانات عجز إلى إضافة تجاهها، شيء بأي القيام

 داخل صراعات اثرها تحدث السيكولوجية المأساة هذه والمحتملة، الطارئة قيمته إبراز بالمناسبة، يعيد غامض
 الحلول إلى يلجئون الذين أو للمنحرفين المميزة الحالة هي تلك هلعي، ثقافي بمعاش مرتبطة الشخصية،
 الالوعي في تتحرك التي القوى وضع عن عبارة هو النفسي التحليل في الطقس فإن هنا ومن السحرية،
 األنا رغبات بين تسوية العصابي: كالعارض أنه، القول فيمكن االجتماعي، الصعيد على العمل موضع
 الصراع ذات عن العميقة، تحديداته في ينتج، بكليته الديني السلوك فإن وبهذا تحقيقها، يمنع الذي والعائق
 أدبيات إلى وبعودته أهدافها، عن لتحويلها أو لحصر النزوة رارباستم فيه الذنب يعمل الذي النزوي

و فريزر S.Reinach 1909 , ريناخ , E.B.Taylor 1906مثل: تايلور  تماما المعروفين األنتروبولوجيين
Frazer 1910 النفسية(  التحليلية إلعداد )السوسيولوجيا فرويد ينطلق البدائيين الدينية، سلوكيات حول

 التفكير بناء أساس هو باعتباره األفكار( وضع )جبروت عن الالوعي، ولن يتوانى مبادئ لىع المرتكزة
 اإلحيائية المرحلة فيه استبقت متواصال تطورا عرفت البشرية أن يفترض فرويد منهجه ولتوضيح الديني،
 بدأت الدين نشأة أن Frazerفريزر يقرره ما فعال العلمية. وهذا المرحلة بدورها التي استبقت الدينية المرحلة
 االعتقاد على تقوم أنها أي األفراد؛ أرواح أو الطبيعة أرواح األرواح، عبادة أساس على تقوم فكرة بظهور
 في ظهرت التي األولى البدائية األديان من يعتبر السحر كان هنا ومن مشخصة غير غيبية قوى بوجود

 فوق ما وقاعدتهما بالمقدس، يتعلق كالهما أن ناحية من الدين تشبه السحرية اإلنساني والممارسات المجتمع
 أو الرغبة يتخذ هائل تفكير اإلحيائية المرحلة إنسان يتزود عدائي، كون مع صراعه ففي وهكذا الطبيعة،

 يكون التي والتضرع االحتراز، سلوكيات تحدثه الذي التطير يتشكل هنا وها وجداني فعل أنها على فقط الفكرة
 السحرية بالممارسات تميزت اإلحيائية المرحلة فإن وعليه أساسية، بصورة دفاعيا األساس ذاه على هدفها
 درء أو الجدب يعم حين مثال جلب المطر للمجتمع الخير لجلب الوحيدة العملية الوسيلة تعتبر كانت التي
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 الطبيعية مظاهر لإلنسان يفسر مرجع السحر كان كما مريض، شفاء أو عدو، خطر دفع أو عنه الخطر
 بالشعائر القيام طريق عن كله ذلك ويتأتى لمشيئته، الطبيعة ويسخر منها، اإلفادة ويحاول الحياة، وقوانين

 بسحرهم يبتغون الذين األشخاص وشرور الحياة، شرور من التخلص للسحر يعزى كان حيث السحرية،
 في يستخدم كما الضرر، من خلصللت أو الناس، إليذاء فهو يستخدم لضحاياهم، والثروة الضرر بالصحة

 (.00-04، نفس المرجع، السالم. )الطوالبي وصنع الموت، مواقف
 قبولها مقابل أفكاره، جبروت عن لآللهة اإلنسان يتخلى حيث الدينية، المرحلة على نفسه األمر وينسحب   

 بالتضامن اإلنسان، رغبة تتناولها التي األلوهيات تقوم مختلفة، سحرية طقوس فبواسطة وهكذا، لها بخضوعه
 إلى الهادفة طقوس التضحية تكون المعنى بهذا الكون، تجتاح التي الشر قوى من وتحميه األخير هذا مع

 وتهدف تماما، تبادليا طقسا  Bastid 1975 باستيد ذلك إلى أشار كما تكون الذبيحة، بدم اآللهة غليل إرواء
المتضرع.  إلى عائدة هذه األخيرة طاقة تتفجر كي التضرع عموضو  اآللهة إنعاش إلى اإلنسانية الهبة هذه

 (.00، نفس المرجع،)الطوالبي
 يشكل فهو هذا يومنا إلى مستمرا مازال السحرية الممارسات على القائم اإلحيائي التفكير فإن وهكذا    

 يعيني ال هذا .ئسالبا اإلنسان عند اليومية القلق حاالت ضبط وضامته فيها تحاول الحياة من خصبة مراحل
 على نعلم كما األخير هذا يرتكز ولسوف السحر، أي تقنيته؛ في بل النفسية كليته في يتحين التفكير هذا أن

 بهدف تساؤلنا، موضوع الطقوس، التماس يتم هنا الكون، على بالسلطة المزودة الخفية القوى ترويض محاولة
 إذا هي تلك حذر، قلق عمومية أكثر بصورة أو ةمذهل بهجة مذهل، بؤس المقدس، مع الظرفي االتصال
 وأن ،البشرية مصائر على مسيطر أنه المفترض الغامض الخليط هذا التماس تتطلب التي المألوفة األسباب

 للحماية الماسة الحاجة فيه تتثبت عندما واحدة فالنتيجة شركيا وبالعكس، توحيديا، مسارا االلتماس هذا تتبع
 العصابي يكن لم إن الطفولي والقلق الديني الشعور بين الفرويدية المشابهة تندرج شكاليةاإل هذه وفي واألمن،
 الحاجة أساس في هو األب إلى المعظم والتوق األب هو اهلل إن الغائب: األب إلى التوق عن يعبر الذي

 محاولة وهم كونه هوكأن الدين يعتبر الكتاب هذا في وهو وهم(، فرويد في)مستقبل يكتبه ما ، هذا الدينية
 هنا نالحظ .الرغبات هذه قوة في يكمن قوتهم سر وألن البشر، عند والملحة القديمة الرغبات تحقيق في فاشلة
 كونه ممجد أب مع العالقة تشكل التي الطفولية والرغبات الدينية الحاجة بين مجددا فرويد، يطابق كيف
 هو الذي الحياة طيلة البؤس هذا بديمومة االعتقاد كوني الحالة، هذه في المعاش، البؤس حاالت من حاميا

 العناية سيطرة فكرة مع المخاطر إزاء البشري القلق فيزول المرة، هذه بأسا أشد بأب يتشبث جعل اإلنسان
 يقوم حيث سيان، فاألمر،الساحر المطبب أو اآللهة عن عبارة إليه الملتجأ أكان وسواء، الخيرة اإللهية
 هذا ويقام األجراس، ويدقون الطبول ويقرعون والغناء بالرقص السحرة األطباء جماعة أو الساحر الطبيب
 مع هذا نقارن ولما اجتماعية، مشاكل أو فشل، أو مرض أو سيء، حظ من يعاني الذي اإلنسان على الحفل

 التي الحامية لطةالس واآللهة الساحر الطبيب من كل يمثل حيث تماما، متشابها األمر نجد الفرويدية المقاربة
 يخضع الساحر الطبيب إلى يذهب عندما اإلنسان هذا بأن تجد ولهذا البائس، اإلنسان هذا عن األذى تدفع
 من وتخليصه عنه األذى لدفع الكاملة والسيطرة السلطة يملك المطبب هذا بأن منه اعتقادا تاما خضوعا له
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 ذلك من أبعد إلى الدينية للمسألة تحليله في ذهب هأن الدين عن فرويد كتابات نبهت وقد المأساوي، مأزقه
 بصورة األولية هذه يقارن عندما الديني، الفعل يجسد الذي الطقسي االحتفال قضية بالدراسة تناول حينما

 تكون قد التي األشكال بين الشبه أوجه فيها فيرى الهاجسي، العصاب في قسريا، العاملة األولية مع منهجية
 ذات الذنب، ذات خصوصا فرويد فيها يرى حيث القهرية، الوسواسية األعراض وبين لدينيةا الطقوس عليها

 إلى يذهب فرويد، يقيمها التي المشابهة هذه من وانطالقا الدقة، لذات تبعا للطقوس الحتمي والتنفيذ المخاوف
، األديان يلتشك في باثولوجي لميل مكون القهري(كعامل الهجاسي)الوسواس العصاب المخاطرة بتصور

            ، نفس المرجععام. )الطوالبيال الهجاسي العصاب عن والدين الفردي، التدين عن العصاب وبتمييز
01-00.) 
 العالج مسألة على األمر ينطبق وبالتالي الدينية، المسألة من الفرويدية المقاربة باختصار إذا هي تلك   

 لهذه الخاصة فرويد نظرة تبقى وهذه الديني، الطقس ممارسة من يتجزأ ال جزء الرقية ممارسة كون بالرقية
 حول الكالسيكية فرويد أراء من الكثير تجاوزت بذاتها، قائمة كمدرسة النفسي التحليل نظرة تمثل وال القضية
 إليها ينظر والتي تعبدية، طقوس من عنها يتمخض وما الدينية الممارسة بينها من التي القضايا من الكثير

 الهدف تحقيق في فاشلة محاولة كونها "وهم" عن عبارة وهي البدائية، من الطقوس نوع أنها على ويدفر 
 اإلنسان.  لدى المنشود
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 :العيادي االجتماعي النفس علم منظور من بالرقية العالج ظاهرة ـ تحليل3
 بالطريقة العيادية اجتماعية النفس للظواهر جتماعيواال النفسي التحليل على منهجيا المحاولة هذه تقوم   

 علم فروع من وهو  la psychosociologie cliniqueالعيادي االجتماعي النفس اسم: علم عليه ويطلق
 حنكة الباحث من تتطلب ومعقدة، صعبة مهمة الميدانية وأبحاثه دراساته تعتبر بحيث النشأة؛ الحديثة النفس
 تتمتع الذي اليقين درجة حول الشك من ضالل بعض تطرح نتائجه أن كما البحثي، المجال في كبيرة علمية

 النسبية ألن علم، لهكذا بالنسبة طبيعي أمر يعتبر وهذا بدقة، المحددة التجريبية أو الميدانية األبحاث نتائج به
 نوعها كان مهما اإلنسانية الظاهرة دراسة أن ذلك اإلنسانية، العلوم بال فما التقني، العلم خاصية من العلمية
 ويعتبر (1،ص0101،حجازي)دقيقة.  علمية لمناهج تخضعها أن العلمية بالسهولة وليس السهل باألمر ليس

 الَعلية أن حيث العربية، والشخصية الحقل في ومتجذرة متماسكة اجتماعية- نفس ظاهرة بالرقية العالج
 الخصوص وجه على واإلسالمية العالمية المجتمعات في جدا واسع شعبي نطاق على فعالة تزال ما الخرافية

 القدم منذ ومتراكمان متباينان قطاعان هناك بأن نجد حيث الواحدة، الفردية العقلية داخل عريض قطاع وفي
 هو ما بين التباين وهذا منهجية، أخرى مع تقليدية بنا تتعايش أين العلمي، والقطاع الخرافي، القطاع : وهما

 مجهولة الكونية الحقائق من كثير هناك حيث الحقائق، عالم في كبيرة فجوة َولد علمي، هو وما تقليدي
 .موضوعية بكل عنها الكشف كباحثين منا تحتاج علمي، هو وما تقليدي هو ما بين الفجوة هذه داخل وغائبة
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 األنظمة العالجية و النماذج االثيولوجية :ـ  4

مغاربية بتنوع كبير في مجال العالجات التقليدية و عليه كان من الضروري تحديد بعض تزخر المجتمعات ال
األنظمة العالجية و االيثيولوجية  التي تعتمد على المجتمع في إطار منظومة صحية أساسها المرجعية 

 الدينية مثل ما نجد عند الراقي و الطالب.
   systèmes maraboutique ـ النظام المرابطي:1ـ  4
ويقصد به تلك العالجات التقليدية التي ترتبط بطلب العالج عند أماكن مقدسة  مثل الزوايا و أضرحة    

األولياء بناءا على اعتقادات لها عالقة بالقدرة الشفائية لهؤالء و ترتبط كفاعلين متميزين في سيرورة  العالجية 
 .(Ouitteh, 1994, p141)رات المتعلقة بالعالج يرجع أساسا إلى مفهوم البركة الذي يعتبر أهم محرك للتصو 

وقد تتنوع  الطلبات العالجية من أماكن عضوية أو اختالالت نفسية أو مشاكل اجتماعية و يقتضي كل    
طالب  للعالج إلى ما يسمى بالزيارة أي ضرورة الذهاب إلى  هذه األماكن و قصد صاحبها بأدعية أو 

ء أو االستجابة و قد نجد أن هناك بعض التخصصات العالجية لهؤالء طقوس أو أضحيات ، أما في الشفا
حول سيدي موسى)االمراض العقلية( و سيدي الحاج بن  R.Claisse-Dauchty  الولية مثل ما ذكر

    .(Renée, 1996,p87-88) ابراهيم )العقم(
 
  système exorcistiqueـ النظام الخاص بإخراج الجن: 2ـ  4
عمل عالجي يهدف إلى إخراج الجن و ابطال السحر او رد العين ، إنه المجال العالجي  و يتعلق بكل   

الذي يخص به كل من الفقيه و الطالب و الراقي و حتى الشوافة كما ذكرت ذلك   سعدية راضي لكن بصفة 
ية. عامة يمكن القول ان هذا النظام يعني كل المعالجين الذين ال يعملون في إطار مؤسساتي كالزاو 

(Sàadia Radi, croyance et référence, utilisation de l’islam par le Fquih et par la 
Chawafa à Khénitra, maroc, éd CNRS, paris, 1996, p189).  

 
  système confrériqueـ النظام االخوانية: 3ـ  4
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تعتمد و  الحمادشة أو   و العيساوةويقصد بذلك العالجات  التي تعرف بها بعض الطرق الصوفية كالقناوى    
الت الموسيقية مع هذا الكائن العملية العالجية كثيرا  على ما يسمى الحضرة أو الجدبة مصحوبة ببعض  اآل

            الغيبي ، إن طلب العالج عند هؤالء يرجع أساسا إلى فكرة أن لديهم تحكم ) سواء بالتفاهم و التراضي 
 (.28، ص2100،ميموني تصممع)أو اإلكراه ( بالجن 

 
 
 
 
 يدية و المرض العقلي:لـ العالجات  التق5
فإنما غالبا ما ربطت العالجات   تخصصاتهاكان من الواضح  أنه رغم تعدد الدراسات و اختالف    

التقليدية باشكالية المرض العقلي ، ففي البلدان المغاربية مثال أغلب الدراسات ركزت على مقاربة طبية عقلية 
أثنوطب عقلية ـ  محاولى ابراز التصورات والتمثالت في  الثقافة الخاصة بالمرض العقلي أو كما عرفها 

على أنها دراسة العالقات بين السلوكيات المرضية و الثقافات التي تنتمي   la plantineالببالنتين
 .(La Plantine, 1988, p04)              إليها.

نوروغرافية و ايثيولوجية منبسطة أساسها المفاهيم  يدية إال استجابة لمنطومة فلم تكن العالجات التقل   
 محصورة في مفهوم الجن و المس أو التملك الجي و رقصات اليلية و الحضرة .....الخ.

 
 ـ بين الجن و المرض العقلي:1ـ 5

تحديده على تلك العالقة  إذا أردنا أن نحدد مفهوم المرض العقلي في منظور الطب العقلي االثني فيمكن    
الموجودة بين االضطراب النفسي و الثقافة التي ينتمي اليها و على هذا ألساس اعتبر المس أو التملك الجني 

كنوع من األمراض العقلية في مجمل الدراسات المغاربية ، بل اعتبر كنموذج الوحيد لدراسة التصورات 
ا يقول علي وطاح. النموذج السائد  في المجتمع المغربي كم الثقافية للمرض العقلي في هذه البلدان ألنه

 (.11)وطاح، المرجع السابق، ص
لكن هذا النموذج للتملك حسب رأيه ينحصر فقط في التملك الضار أو السلبي، أي تملك عدواني من قبل    

األذى و الضرر عامل خارجي يعتبر كأرواح غزاة متملكة تسيطر  على الفرد ضد إرادته مع محاولة الحاق 
 (.11به. ) طاهر وطاح، الطب العقلي االثني المغاربي، المرجع السابق، ص

  يطلق هذا العمل العدواني الخارجي في الثقافة المغاربية اسم الجن  و يعتبر الخطاب الثقافي عن المس   
فنجد المسكون  الذي هذا المس  عاني تعود غالبا إلى نوع معين منو التملك الجني لإلنسان بعد ألفاظ و م

يتميز بأعراض فقدان الوعي االرتعاش التشنجات الهذيان، الهلوسات ، و الشرود الفكري أما األعراض العامة 
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لشفتين، أو جهة من المضروب  فهي شلل مفاجئ لبعض أجزاء الجسم او الصمم ، فقدان البصر شلل ا
 (.10، المرجع السابق، صطاحو الوجه. )

   المرضية ال تكاد تبتعد عن أساس ايثيلوجي واحد ، كثيرا ما يتردد في الخطاب الثقافيإن هذه المظاهر    
االضطهادية التي تميز الثقافة المغاربية بل في   و قد اعتبره الكثير من الباحثين من األعراض االيثيولوجية

طب العقلي االفريقي سواء الثقاغفة االفريقية كما يقول )م. ديوب( يعتبر االضطهاد السيمة األساسية في ال
        كان على شكل هذيان او تأويال و تفسيرا ثقافيا  فإنه لجواب الغالب لكل ما يخل بالنظام  و العالقات

ذكر من قبل اورتيغ ، (M.Diop et Coll)جسده و عقله و حتى في روحانيته.  ييمس الفرد ف و ما
Ortigues 1984  و فاسانFassin 1992  .(.18رجع السابق،ص، الم)وطاح 

وسواء كان المريض من نزالء مستشفى األمراض العقلية أو من قاصدي الزوايا  والمرابط المختصة في عالج 
المس، فإن األعراض المرضية تفسر دوما كأعراض طب عقلية حسب النفساني و الطبيب العقلي أي 

 .أعراض المرض العقلي قد يكون الفصام، الهوس االكتئابي أو الذهان

فال شك أن هذه المقاربة نتيجة لهذا التداخل بين نظامين تاوليين وقد ادى على نوع من الخلط و االبهام    
مؤسس الطب العقلي اإلثني اعتبر )الشامان( مريضا عقليا و يرجع هذا إلى   Devereur)فحتى )دوفورو

في تعاملها مع الظاهرة الثقافية  كون المرجعية  التأويلية تبقى دوما خاضعة  للتنظير الطب العقلي حتى 
فاعتبار التملك أو المس الجني كظاهرة اثنولوجية و طب عقلي في  آن واحد قد تؤثر على الدقة العلمية 

 .(La Plantine,1988, p55) الة ابستمولوجية كبرىحللمنهجين أو المقاربتين ، و تعرضنا إلى است

األمراض العقلية كمرض عقلي  مستشفىو المس يعالج في وبناء على هذا التدخل كان التملك الجني أ   
ذهاني أو فصامي ، لكن في الغلب ما يعالج  هذا المس في المجتمعات  المغاربية في فضاء تقليدي مثل : 

الولية  و المرابط ويلتمس الناس العالج  من عند هؤالء ليس التبرك فقط  بل العتقادهم )حسب  ،الزوايا 
وجية أن الجن هو المسؤول ( .إن هؤالء الولية و المرابطين لديهم سلطة و غلبة على الجن التصورات  االثيول

 (.040، المرجع السابق، صالقوى كما يؤكد علي وطاح. )وطاح حسب التسلسل الهرمي لموازين

 ـ األسس األنثروبولوجية إليثيولوجية المرض:2ـ 5

المرضية الذي أقل ما يقال عليه أنه خطاب يتميز  الشك أنه أمام هذا الخطاب الثقافي حول األسباب   
بالشح و االختزال قد تطرح عدة تساؤالت حول ماهية األسباب التي جعلت المجتمعات المغاربية تحسر 

 السباب المرضية للمرض العقلي في عوامل خارجية غيبية مثل الجن .
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المرضية هو العامل االضطهادي التي  قبل كل شىء علينا أوال التذكير بأن أساس هذه االيثيولوجية    
اإلثنو طب عقلية للمرض بمعنى آخر نحن أمام عامل خارجي اضطهادي ، يعتبر في  تتميز به البيئة 

الخطاب الثقافي السبب الرئيسي  للمرض .في الغالب يكون الجن هو المعتدي أو الزكيل المكلف بهذا األمر 
 ض األولياء ) كقولهم دعوة الوالي فالن لحقت به(.في  بعض الحاالت مسخرا مثال : من قبل بع

 وقد حدد محمد بوغالي االيثيولوجية المرضية في الفئات التالية :   

 ـ االصابة عن طريق الجن.

 ـ اللعنة الملحقة من قبل اهلل و األولياء.

 ـ أسباب عادية مثل حوادث الحياة.

إنهاغالبا ما تبين تجذر الطابع االضطهادي العقابي وقد وضح محمد بوغالي أن هذه األسباب و ان اختلفت ف
 .(Boughali Mohamed, 1988, p26)لإلصابة العقلية. 

فمن الناحية االنثروبولوجية تعتبر هذه التمثالت الخاصة بالمرض العقلي كبيئة اثنو طب عقلية تسمح    
 ى عامل اضطهادي غيبي مثل الجن.للمجتمع و للفرد و عدم الشعور بالذنب أو المسؤولية و القاء اللوم عل
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 ـ الخالصـــة: 

 مما اتضح لنقل أو بالرقية العالج لتقييم منها البد كلمة الفصل، هذا في عرضه تم مما القول خالصة   
 يسميهم كما، الشعبية العالجية الممارسة أو بالرقية المعالجين بخصوص قيل ما أهم ومن ذكره، سبق

 والعالم الفرد بين ما واإلنسجام التواصل في كبرى أهمية للجسد يولون أنهم الروحانيين، ببينالمط :البعض
 يعتمدونها التي والجسدية( )الحركية العالجية الطقوس مختلف عبر األهمية هذه تتجسد به؛ المحيط الخارجي

 بالمقارنة حاليا يلقونه الذي النجاح ذلك كبير، حد إلى يفسر، ما وهذا وجسدا، نفسا المريض بهذا تهتم والتي
 .النفسي المجال أو الطب في سواء الرسمي المعالج مهمة يميز الذي النسبي الفشل مع
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 ـ الجانب المنهجي.1

 ـ الدراسة االستطالعية.1ـ 1   

 ـ أهمية الدراسة االستطالعية.          

 ـ أهداف الدراسة االستطالعية.          

 ـ حاالت الدراسة االستطالعية.          

 ـ أدوات الدراسة االستطالعية. )المالحظة و المقابلة(.          

 ـ الدراسة العيادية.2ـ 1   

 ـ مكان الدراسة و مدتها.          

 ـ حاالت الدراسة.          

 الة(.ـ أدوات الدراسة و تقنيات استعمالها.)المالحظة، المقابلة، دراسة الح          

 ـ تقديم الحاالت:2

 ـ سير القابالت. ـ الحالة االولى:1ـ 2   

 ـ نتائج تطبيق االختبار.                           

 ـ تحليل الخاص بالحالة.                           

 ـ سير المقابالت. ـ الحالة الثانية:2ـ 2   

 ـ تحليل الخاص بالحالة.                          
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 ـ عرض النتائج و مناقشتها.3

 الفرضيات. ضوءـ مناقشة النتائج في 4

 ـ الجانـــــــب المنهجــــي:1

هي في األساس جزء من اإلطار المرجعي النظري اإلثني النفسي ، منها هو طريقة للعودة إلى ان دراستنا    
طروحة لدينا تشير إلى مدى تطور السياق الثقافي األصلي للمريض في العملية العالجية. على الرغم من أن أ
لفرضية كانت سائدة قديما. هذه ا العالج التقليدي في المجتمعات العربية و الغربية، على مر الحظارات التي

 هي أيضا قريبة من علم النفس الثقافي، الذي يدرس دور الثقافة في سلوك وعلم نفس الفرد.

 ـ تذكير السؤال والفرضيات من البحث:1ـ 1

حول مدى فعالية الرقية في عالج االمراض النفسية، ولإلجابة على هذا دراستنا ن السؤال الرئيسي لذكر أن
 السؤال ، لقد توصلنا إلى الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية: -   

 . الشرعية في التخفيف من بعض االضطرابات النفسية أو التخلص منها لرقيةتساعد اـ 

 ـ فرضيات الثانوية:   

 . ر العالج بالرقية الشرعية بعدة مراحل حتى كتسب مشروعيته اإلجتماعيةمـ 
 الرقية الشرعية. وطب النفسي ال ما بين ةالنفسي اتاالضطرابات ـ تختلف تسمي

 .ي الشرعيراقوالنفسي المختص ال ا بينالنفسي م ضطرابالاـ تختلف طريقة عالج 
 منهجية العمل: ـ2ـ1

 هداف الدراسة: أـ 1ـ 2ـ 1

 السبب أنه على عادة يفهم الدراسة من والهدف علمية، قيمة ذات يجعلها غرض أو هدف دراسة لكل إن   
 عامة أهداف تحقيق إلى يسعى الذي هو العلمي والبحث الدراسة هذه بإعداد الباحث قام أجله من الذي

 :تحقيق إلى تسعى الراهنة والدراسة (،00، ص0188 شفيق،علمية. ) وداللة قيمة ذات شخصية غير 
 ـ معرفة كيف تطور العالج التقليدي و اصبح يسمى بالرقية.   
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 .السائدة المعتقدات ضوء في النفسي للمرض الناس يقدمها التي التفسيرات أهم وتحديد ـ فهم   
 المرض النفسي. تفسير في الشعبية المعتقدات دور تحديدـ    
 العامية. المعرفة عن بعيدا الدراسة محل ةالظاهر  حول دقيقة علمية معرفة إلى ـ الوصول   
 ـ فعالية الرقية في تخفيف من حدة المرض النفسي و عالجه.   
 
 همية الدراسة:أـ 2ـ 2ـ 1
المرض  أسباب حول المنتشرة بالمعتقدات واقتناعهم للمرض، الطبية التفسيرات إلى الناس لجوء ـ عدم   

 النفسي.
 ثقافتهم اختالف على الناس كافة عند والقلق االستقرار عدم تسبب تيال الظواهر أهم من المرض ـ يعد   

 ومستوياتهم.
 المرض. أسباب حول المنتشرة بالمعتقدات واقتناعهم للمرض، الطبية التفسيرات إلى الناس لجوء ـ عدم   
 
 ـ حدود الدراسة: )مكان و الزمان(3ـ 2ـ 1
 1في بيت الراقي، المتكون من  0/10/2108ريخ الى غاية تا 00/02/2100دامت فترة الدراسة من    

، بلدية مقطع دوز، التابعة لدائرة المحمدية والية معسكر ، الواقعة 21حشرات الكائن بشارع محمد بناني رقم 
 في الشمال الغربي للجزائر، و هي مدينة داخلية.

 
 ـ صعوبات الدراسة: 4ـ 2ـ 1
 
           اسة انثروبولوجية، و ال شك ان امكانية العمل الميدانييعتبر البحث الميداني من اساسيات لكل در    

la faisabilité du terrain      خدها بعين االعتبارنأقد تكون من اولويات التي يجب على كل دراسة ان 
كان الموضوع مثل العالجات التقليدية الدي أقل ما يقال عنه انه موضوعا حساسا يتميز بنوع من  ذاخاصة ا

 و السرية. la clandestinitéفاء الخ

       رحابتو لهدا لم تكن الصعوبات الميدانية تتعلق في االتصال مع هؤالء المعالجين، فلقد لقينا كل ال   
         2ت مباشرة بعد البدء في العمل الميداني، رغم اننا اتفقنا مع معالجين نمور تازمو االهتمام. لكن األ

    قا، حول حيثيات و سيرورة العمل، و التي حددناها في المقابالت مع المعالجين ) في مجال الرقية( مسب
معالجين بالرقية، لكن عند  2و المرضى، و حضور الحصص العالجية. و رغم ان العينة أوال انحصرت في 

بل  الشروع في العمل الميداني انسحب أحد المعالجين، اال أن دلك لم يؤثر سلبا على البحث الميداني.
والية معسكر، مما  المحمديةبالعكس سمح لنا دلك بالتركيز و الحظور المتواصل مع المعالج المقيم بدائرة 
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و الثقة اتجاه الراقي الدي كان له دورا بارزا في اتمام هدا البحث، أما بالنسبة  الطمأنينةدى الى جو من أ
لبية المرضى من جنس األنثوي و أغلبهم من لمستهلكي هدا النوع من العالج فكانت لنا صعوبة لكون ان اغ

صبح أاألرياف، مما أدى الى قبول عدد من االناث في السماح لنا بمشاركتهم في الحصص العالجية، و 
فتيات، لكن انسحبا اثنين منهم في الحصة الثانية، لكون ان حالتهما تستلزم السرية، و بقيت فتاتين  4عددهم 

 اكتفاء بحالتين في البحث. بحيث ان اصرارهما خلق نوع من

 ـ الدراسة االستطالعية:2ـ 1

 جوانبها وكشف بالظاهرة المحيطة الظروف استطالع إلى دفته الكشفية أو االستطالعية الدراسة   
 اإللمام أجل من نظرة إلقاء في الباحث تساعد التي هي األولية االستطالعية الدراسة تعد وأبعادها،

 استطالعية. دراسة إجراء من البد كان ولهذا (،10،ص2111،ية. )منسيالميدان الدراسة بجوانب 
 
 :تتمثل أهمية البحث االستطالعي بالنسبة للبحوث في انهـ اهمية الدراسة االستطالعية: 1ـ 2ـ 1

 .ـ يسهم في توفير قدر من المعرفة حول الموضوعات المختلفة لألبحاث خصوصا تلك التي لم يسبق دراستها
من الفروض و يضع أمامنا نوعية التسهيالت المتوفرة إلجراء البحوث ففي كثير من األحيان  ـ يقدم رصيد

يكون البحث االستطالعي هو المدخل لدراسة متعمقة حول الموضوع الذي تناوله البحث االستطالعي وهو 
 بذلك يمثل نقطة البداية لكثير من البحوث الجديدة.

 (.11، نفس المرجع، ص نسي)م .ـ يزيد من ألفة الباحث بالظاهرة
 
 ـ أهداف الدراسة االستطالعية:2ـ 2ـ 1
 
ـ بلورة موضوع البحث أو الظاهرة موضوع البحث التي يختارها الباحث و صياغته بطريقة أكثر إحكاما بغية 0

 .دراستها بصورة أعمق في المستقبل
 .للدراسة أو البحث تحديد المفاهيم األساسية ذات الصلة بالموضوع الذي اختاره الباحث ـ 2
 .تنمية الفروض و ذلك ببلورة مشكلة البحث او صياغتها في صورة فروض علمية أو تساؤالت ـ 1
 .ـ التعرف على الجوانب المختلفة لموضوع البحث أو الدراسة4
ـ يمكن تحديد جوانب القصور في إجراءات تطبيق أدوات جمع بيانات البحث و يمكن تعديل تعليمات هذه 0

 .ات في ضوء ما تسفر عليه الدراسة االستطالعيةاألدو 
 (.10، نفس المرجع، ص )منسي .ممارسة تطبيق االختبارات وتحديد الصعوبات و محاولة حلها ـ 1
 
 ـ حاالت الدراسة االستطالعية: 3ـ 2ـ 1
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: ربيعة منهم بقيت حالتين بحيث ان االولى 2اناث، و بعد انسحاب  4كما دكرنا سابقا كان عدد الحاالت    
 سنة. 20 البالغة من العمرسنة أما الحالة الثانية فاطيمة فتاة  11ات ذفتاة 
 
 الدراسة االستطالعية:  في ـ أدوات المستعملة4ـ 2ـ 1
     جدولتها و تصنيفها و البحث مجتمع من البيانات على الحصول من الباحث تمكن التي الوسائل هي   
 بعض في تصلح البحث أدوات فبعض ، عوامل عدة على البيانات معلج الالزمة األداة اختيار يتوقف و

      الدراسة تناسب أدوات عدة البحث يشمل قد و غيرها، في مناسبة تكون ال قد بينما البحوث، و المواقف
المستخدم.)يحيى مصطفى عليان، مناهج و أساليب البحث العلمي: النظرية و التطبيق  المناهج مع تتفق و

 :هي أدوات بعدة الراهنة ه الدراسةذه في استعنا وقد ، (011،ص2112
 

 من للباحث  تتيحه لما االجتماعية و النفسية الظواهر لدراسة األدوات أفضل من تعد وهى ا( ـ المالحظة:
، نفس يحيىالواقع. ) في هو كما التلقائية الطبيعية صورته في للفرد الفعلي السلوك على التعرف فرصة

 (. و قد تم استخدام هده األداة بصفة بسيطة و منتظمة.012المرجع، ص 
 

 آخرين أشخاص أو وشخص الباحث بين موجهة محادثة عن عبارة انهبأ المقابلة تعريف يمكن :ب( ـ المقابلة
، راسة. )عليانالد أهداف تحقيق اجل من ليعرفه الباحث يسعى معين موقف أو حقيقة إلى الوصول دفبه

 المقابلة العيادية. :هي الدراسة هذه في المستخدمة المقابلة نوع و (،014نفس المرجع، ص 
 
 ـ الدراسة العيادية:3ـ1
 ـ األدوات المستعملة في الدراسة العيادية:1ـ 3ـ 1
 

هي المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة معينة في ظل ظروف وعوامل أ(ـ المالحظة العيادية: 
لى معلومات دقيقة لتشخيص هذا السلوك أو هذه الظاهرة. وتعتمد المالحظة بيئية معينة بغرض الحصول ع

 (.01، ص2110، لمليجيات طويلة لتسجيل المعلومات. )على خبرة وقابلية الباحث في الصبر لفترا

لقاء بين شخصين فأكثر لتحقيق هدف ما، من خالل طرح األسئلة الهادفة من قبل ب(ـ المقابلة العيادية: 
لى شخص تجري معه المقابلة، والتي يصاحبها عدة الكثير من االنفعاالت الناجمة عن سؤال ورد المقابل ع

فعل على هذا السؤال، وكل هذه العملية تهدف إلى جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات المقصودة من 
 (.00، نفس المرجع، صلمليجيا)الباحث ليستفيد منها في تحقيق هدفه من المقابلة. 



99 
 

هي اإلطار الذي ينظم فيه األخصائي اإلكلينيكي كل المعلومات والنتائج التي يحصل دراسة الحالة:  ج(ـ
والخبرة الشخصية، واالختبارات ، والتاريخ االجتماعي، والمقابلة عليها من الفرد، وذلك عن طريق: المالحظة

 (.21، نفس المرجع، صلمليجيا)السيكولوجية، والفحوص الطبية. 

ودراسة الحالة وسيلة هامة لجمع وتلخيص أكبر عدد ممكن من المعلومات عن الحالة موضوع الدراسة    
خدما في ذلك والحالة قد تكون فردا أو أسرة أو جماعة. يدرس فيها الباحث الحاالت بهدف عالجها مست

يستخدمه  مجموعة من األجهزة واآلالت الخاصة للكشف على تلك الحاالت التي تواجهه، باإلضافة إلى ما
من طرق خاصة كتطبيق بعض األسئلة أو إجراء االستفتاءات من أجل جمع المعلومات الالزمة لمساعدة 

ي هذه الطريقة يتم فهم شامل لتاريخ هؤالء األفراد على التخلص من المشاكل النفسية التي يعانون منها وف
حالة الفرد أي تحديد التطور الذي مر به الفرد في محيطه الثقافي مع توضيح جميع المؤثرات التي أثرت في 
تكوين اتجاهاته وفلسفته والخبرات التي اكتسبها واألزمات والمشاكل التي أثرت في تكوين شخصيته واتجاهاته 

 (.20، نفس المرجع، صلمليجيا)لمعلومات من الفرد ذاته أو من محيطه. وفلسفته ويحصل الباحث على ا
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 ـ تقديم و تحليل الحاالت:2

 ـ الحالة األولى:1ـ 2

ات مستوى دراسي مقبول، فهي عزباء تسكن رفقة عائلتها بمنطقة ذ، 0188ربيعة هي فتاة من مواليد    
وسط، تربطها عالقة جيدة بوالدها و اخوتها على عكس مستوى معيشي مت لهاالمحمدية بوالية معسكر، 

 عالقتها بوالدتها سيئة متوترة في معظم األحيان .

مقابالت مع ربيعة، كانت كل واحدة تتميز بمالحظات و معلومات جديدة عنها  (11ثالثة ))بعد إجراء    
بحالتها والتشاؤم، في أغلب   حظناه في ربيعة أن مالمح وجهها كانت تبدي إنشغاالالمقابلة األولى ما ال

لك ألنها تملك رغبة كبيرة في الحديث، والتعبير المباشر عن ذمعها  اتصالاالحيان لم نجد صعوبة في 
 االضطراببمحاولة معرفة نوع  االنشغالأفكارها و حالتها النفسية، في هذه المقابلة الحظنا أنها كانت كثيرة 

 الذي تعاني منه .

والد أثانية تمحورت حول معلومات عن أسرتها، حيث تبين أنها تتكون من األب واألم ثالث أما المقابلة ال   
سنة إضافة إلى ذلك في هذه المقابلة  11و بنتين و ربيعة ضمن الرتبة الثانية، بعد أخوها البالغ من العمر 

    يومي  اتصالها و لها ركزنا على عالقتها مع كل فرد من العائلة، إذ ذكرت ربيعة أنها قريبة جدا من والد
و دائم معه، و ما الحظناه أنها تبدي رغبة كبيرة في الحديث عن عالقتها معه، على عكس والدتها التي 

، وهذا ما يجعلها ترفض  اهتمامر و صراع دائم كما ذكرت أن والدتها التي ال تعيرها أي تتتميز عالقتها بتو 
المتبادل كما تقول أنها كثيرة  االحترامها يسودها تعادية بإخو كل مواقف وسلوكات األم، كما تربطها عالقة 

 اإلتصال باألخ األكبر.

حظناه أن ربيعة تبدي رغبة كبيرة في العالج كما أنها أوضحت أن معاناتها و أخيرا في المقابلة الثالثة ما ال
ي البداية ) حسب سنة أي في مرحلة ما بعد المراهقة تمثلت أعراض المرض ف 22مع المرض بدأت في سن 

 تصريح الحالة (:الشعور بالوحدة، الشعور بالقلق المصاحب بصداع كان طفيف ثم اصبح ال يطاق.

 ـ سير المقابالت:

 المقابلة األولى :
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  2100ـ  02ـ  01اليوم : 
 المكان : منزل الراقي 

 دقيقة  41المدة : 
 

 ملخص المقابلة:
 السيميائية و الهيئة العامة : 

 المرفولوجية : تتميز ربيعة ببنية جسدية متوسطة قامة قصيرة نسبيا ، بشرة بيضاء و عينان بنيتان. ـ البنية 0
ـ مالمح الوجه: ما الحظناه على ربيعة أنها تبدي مالمح االنشغال بحالتها ، نظرتها مشتتة و في أغلب 2

 األحيان موجهة نحو األرض.
 بمظهرها.  ـ  اللباس : نظيف و متناسق وتبدي اهتمام كبير1
ـ  االتصال : وجدنا سهولة كبيرة في االتصال مع ربيعة حيث أنها تبدي رغبة كبيرة في الحديث و التعبير 4

 .المباشر مع عن أفكارها و حالتا النفسية 
ـ  اللغة : تتكلم ربيعة بصوت هادىء و منخفض عموما ، لغتها بسيطة و غير معقدة ، كما أنها تتكلم بلغة 0

 من حيث المضمون ، إذ أننا لم نالحظ أي اضطراب لغوي عندها.محددة غنية 
 

 المقابلة الثانية :
  2100ـ  02ـ  21اليوم : 

 المكان : منزل الراقي 
 دقيقة  40مدة: 

 ملخص المقابلة:
 ـ تقديم أسرة الحالة : 10
ة ، أما رتبتها في ( واحد10( ذكور و أنثى )11تتكون أسرة الحالة من الوالدين و أربعة إخوة ثالثة )    

 .العائلة فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد األخ األكبر 
 ـ وظيفة األب : موظف 

 ـ وظيفة األم : ماكثة بالبيت 
 سنة ، عامل يومي  11ـ سن األخ األكبر ووظيفته : 

 سنة من دون عمل. 28ـ سن األخت التي تأتي بعد الحالة و وظيفتها : 
 سنة طالب بالتكوين المهني  22ه : ـ سن األخ األوسط و وظيفت

 سنة طالب بالثانوية.  00ـ سن األخ األصغر : 
 ـ عالقة ربيعة بعائلتها:2
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ما يميز التي تربط ربيعة بوالدها أنها عالقة جيدة خالية من أي توتر ، إذ تذكر أنها أ ـ عالقة الحالة باألب :
ما الحظناه أنها تبدي رغبة كبيرة في الحديث عن قريبة جدا من والدها ولها اتصال يومي و دائم معه ، و 

 عالقتها بوالدها .
على حسب ما ذكرت ربيعة أن عالقتها بوالدتها تعاكس تماما عالقتها بوالدها فهي  ب ـ عالقة الحالة باألم :

       ذاعالقة سيئة ينتابها الصرع و التوتر الدائم وتذكر في ذات السياق أن والدتها ال تعيرها أي اهتمام وه
 األم . ما يجعل ربيعة ترفض كل مواقف و سلوكات 

عالقتها بأخوتها عادية يسودها االحترام المتبادل إذ تقول : نحن في اتصال دائم ج ـ عالقة الحالة باإلخوة :
 خاصة مع األخ األكبر و األخت و األخ األصغر.
 ـ على العموم عالقة ربيعة مع إخوتها عالقة عادية.

 
 الثالثة :المقابلة 
  2108ـ  10ـ  10التاريخ : 

 المكان : منزل الراقي 
 دقيقة  41المدة: 

 ملخص المقابلة:
ما الحظناه عند ربيعة من خالل هذه المقابلة ،أنها تبدي رغبة كبيرة في التحدث و التعبير عن مشاكلها و 

 اهتماماتها. 
سنة أي في مرحلة ما بعد المراهقة ، إذ أنها  22فعلى ما تذكره ربيعة أن معانتها مع المرض كانت في السن 

 تقول في ذات المضمون: 
كنت أشعر في البداية بنوع من الوحدة و كانت تنتابني مشاعر الخوف و القلق إلى أن اصبحت أعاني من 

 صداع في الرأس و الذي كان في البداية صداع طفيف إلى أن تطور و أصبح اليطاق. 
)عامون ومختصون( ، قمت بجميع األشعة المطلوبة من طرف األطباء لكن اتصلت في البداية باألطباء 

 كانت النتيجة أني الأعاني من أي اضطراب عضوي أو عصبي. 
ال أشفى  أني ة المهدئة لكني كنت متيقنة منتم توجيهي عند أطباء نفسانيون و أصبحت أتناول بعض األدوي

 ته مرتين لكن ظروف التنقل منعتني من مواصلة العالج. بعدها تم توجيهي إلى أخصائي نفساني ، قمت بزيار 
إلى أن تم توجيهي من قبل أقاربي إلى الراقي و الذي أنا موجودة عنده اآلن وأباشر عنده العالج منذ فترة 

 زمنية معينة.
 ـ تطبيق اختبار هاميلتون على الحالة األولى )ربيعة(:

 األساس كان وقد ، سلم هاملتون ألعراض مرض االكتئاب اختبار نفسي و المتمثل في الحالة مع أجريت   
تبين من خالل تطبيق هذا االختبار تعاني من درجات مرتفعة من كل أبعاد المقياس و التي . اختياره في

 كانت كالتالي:
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 . 14درجة من  12تحصلت على  :لمزاج االكتئابيـ ا
 . 14 درجة من 12تحصلت على  :تأنيب الضمير أو الشعور بالذنبـ 
 . 14درجة من  10تحصلت على  :المقياس الخاص باالنتحارـ 
 . 14درجة من  12 تحصلت الحالة على :العمل و اهتمامات الحياةـ 
 . 14درجة من  10تحصلت تحصلت على  :التكاسل و التثاقلـ 
 . 14درجة من  12تحصلت الحالة على  :القلق النفسيـ 
 . 14ن درجة م 10تحصلت على  :القلق الجسميـ 
 . 14درجات من  11:  تحصلت الحالة على  توهم المرضـ 
 . 12(من 10تحصلت الحالة على درجة واحدة ) األرق في بداية الليل:ـ 
 . 12درجة من  12تحصلت الحالة على  األرق في منتصف الليل :ـ 
  . 12درجة من  12: تحصلت الحالة  األرق أخر الليلـ 
 . 11تحصل الحالة على أية درجة : لم ت البلبلة و االرتياعـ 
 . 11: لم تتحصل الحالة على أية درجة  أعراض جسميةـ 
 . 12درجة من  12: تحصلت الحالة  أعراض جسمية عامةـ 
 . 11: لم تتحصل الحالة على أية درجة  أعراض جنسيةـ 
 .  11: لم تتحصل الحالة على أية درجة  االستبصارـ 
 . 12من  10على درجة : تحصلت الحالة  نقص الوزنـ 

 درجة(. 22إلى  01جة فالمعيار من )در  22إذ تم استخراج درجة شدة االكتئاب والمقدرة ب    
 

 حالة )ربيعة(:العام للـ تحليل 
 ، و نتائج المتحصل عليها في االختبارربيعة و تقديم حالتها المرضيةالمقابالت مع من خالل تحليل    

          ضية التي تعاني منها ربيعة، بحيث يظهر نوع من تأنيب الضميريمكنها إستخالص األعراض المر 
، وهذا ما قد لالختبارمن خالل تطبيقنا  4أو الشعور بالذنب ذلك لكونها تحصلت على درجتين من أصل 

من  اهتمامالجانب العالئقي مع األم ظاهر من خالل تعابيرها المتكرر عن عدم تلقي  باضطرابيمكن ربطه 
بحيث ( لست أدري لمادا امي ال تعيرني أي اهتمام، فهي تحب جميع اخوتي اال أنا، كقولها: )الدتهاطرف و 

صفات موجودة عند جميع أمهات  1أن في علم النفس بالحديث عن عالقة األم باألبناء ) إتفق روادها عن 
تها الحنان فهي تحاول إيجاد العالم التضحية بمعنى أنها تهتم برعاية طفلها مند والدته إلى أخر يوم من حيا

حلول ليبقى التالحم بين أعضاء العائلة كما تساهم في وضع روح التعاطف و التعاون و التضحية بين 
اإلخوة و األخوات و أخيرا األخالق فالطفل الذي إعتاد على سماع الكالم الجميل و التشجيعي و الالئق من 
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عكس صحيح ( وهذا ما يؤكد عليه رواد التحليل النفسي خاصة أم سيتربى مكونا متوازنا نفسيا لشخصيته و ال
و التواصل  االجتماعيلطفل بأن األم هي التي تساعده على التكيف  االجتماعيةعند التأكيد على العالقات 

 )à 14 x/3574425;lewww.aljoumhouria.com/new/inde 26/05/2018 (28:مع األخرين. 

إذن يمكن إعتبار غياب إهتمام أم ربيعة بها أدى إلى إستعمال اإلسقاط كآلية دفاعية بشكل غير ظاهري 
       بحيث أن إسقاط هو آلية نفسية ال شعورية وهي هجوم ال شعوري يحمي الفرد به نفسه اللصاق عيوبه

 (https:llar.wikipedia.org;le 26/05/2018 à 14:37).  و رغباته المحرمة باألخرين نقائصهو 

أي  (ال أشعر بوجودي في البيت: )صورة الذات الظاهر من خالل قولها اضطرابصور نوع من  ةو الالمباال
أن ال وجود للمكانة العائلية الخاصة بها و هذا ما أكد عليه العالم األمريكي إبراهام ماسلو بأن تقدير الذات 

لم الحاجيات وصفه في شكلين مختلفين من الذات: ضرورة إحترام من قبل األخرين و الحاجة من ضمن س
 (.04:48على الساعة  2108ماي  21. )نفس المرجع يوم  الداخليةالذات  احترامإلى 

النوم تجسد في صورة األرق بحيث أن ربيعة لم تذكره في المقابالت لكن  باضطراباتفيما يتعلق األمر    
 اعتبارهاملتون، خاصة األرق بعد منتصف الليل فهو دائم التكرار بحيث يمكن  اختبارعليه من خالل أكدت 

و تفكير في  االنشغالالمشكل النفسي الذي تعاني منه ربيعة كان سببا في مشكل النوم لديها لكونها كثيرة 
 كيفية عالجها .

دائما ة التفكير فيما يخص مستقبلها، لقولها: )يمكن اعتبار ربيعة ضمن الشخصية التشاؤمية، كونها سلبي   
(، لكنها تملك رغبة كبيرة ما افكر في بناء اسرة و اخشى اني ال أشفى و بدلك مستقبلي مرهون بدا المرض

 في العالج بحث تقول: )انا مستعد لفعل كا ما يطلبه مني الراقي، المهم أني أشفى(.

، سنة و أنا أعاني 22مند ان كان في عمري الل قولها: )ربيعة تتحدث عن معاناتها مع المرض من خ   
كنت أشعر في البداية بنوع من الوحدة و كانت تنتابني مشاعر الخوف و القلق إلى أن اصبحت أعاني من 

 (.صداع في الرأس و الذي كان في البداية صداع طفيف إلى أن تطور و أصبح اليطاق

عاني منها ربيعة في القلق و الخوف الشعور بالوحدة الصداع من األعراض التي ت استخالصوأخيرا يتم    
الشعور بقيمة الذات، و مشاعر  انخفاض االهتمامالنوم المتمثل في األرق فقدان  اضطراباتالشعور الدائم 

، ولكون أن هذه األعراض االكتئابالنفسي المتمثل في  اضطراباألمل كلها أعراض توحي إلى  انعدام

http://www.aljoumhouria.com/new/index/3574425;le
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بحيث أن هذا االخير تتمحور معايير تشخيصه   DSM5مذكورة في الدليل التشخيصيمطابقة ألعراض ال
 في: االضطرابلهذا 

 أ(ـ مزاج منخفض لمدة ال تقل عن سنتين .
 ب(ـ وجود إثنين أو أكثر ممايلي أثناء إنخفاض المزاج:

 ـ األرق أو فرط النوم .
 ـ إنخفاض الطاقة و التعب 

 ـ إنخفاض الشعور بقيمة الذات.
 ضعف التركيز أو صعوبة في إتخاد القرارات . ـ

 ـ مشاعر إنعدام األمل ) الالجدوى(.
 

ـ أما الراقي فلقد شخص حالة ربيعة على انها قد تعرضت لسحر، من طرف احد اقربائها، بفعل الغيرة منها. 
 و عالجها يستلزم بعض االعشاب الطبية و ما يسمى بالحجامة.

 

 ـ الحالة الثانية:2ـ 2

سنة مستواها الدراسي مقبول تعيش في وسط عائلي من مستوى معيشي  20طيمة فتاة تبلغ من العمر فا   
سنوات ، أما عالقتها  01متوسط ، عزباء تعيش إلى جانب والدتها و إخوتها ، والديها منفصلين لفترة تقارب 

 ببقية أفراد عائلتها فهي جيدة. 

      ب والديها ، لم يسبق لها و أن عانت من مرض مزمنعاشت فاطيمة طفولتها بصفة عادية إلى جان   
 أو اضطراب واضح سواء كان ذلك على المستوى العضوي أو العصبي. 

أما بخصوص مرحلة المراهقة فعاشتها  بصعوبة خاصة بعد المشاكل التي حدثت بين الوالدين و الشجار 
 ب والذي أثر عليها بدرجة كبيرة. المستمر بينهما و العنف الذي كان يمارس على األم من طرف األ

سنة أثر على تحصيلها الدراسي و الذي أدى الى تراجع كبير في  01بعد طالق الوالدين و هي في السن 
 مستواها الدراسي إلى أن اصبحت ترفض الذهاب إلى الثانوية للتوقف عن الدراسة.

الذي كان في البداية نوع من  سنة و 01بدأت مظاهره االضطراب تظهر عند الحالة و هي في سن    
لى أن تطور شيئا فشيئا و صاحبته أعراض أخرى كاإلغماءات و السقوط         التشنجات في األعضاء وا 

 و حاالت الالوعي و الشلل النصفي.
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قامت فاطيمة بزيارة األطباء و قامت بجميع التحاليل و األشعة الممكنة إلى أن اثبتوا لها أنها ال تعاني من 
ضطراب عضوي أو عصبي، لم تقم بزيارة أخصائي نفساني بل توجهت مباشرة إلى الراقي بحكم أنها أي ا

  .مصابة بمس

فاطيمة تتابع العالج بالرقية لمدة تزيد عن السنة و النصف إذ أنها تشفى تارة و يعاودها المرض تارة    
 .أخرى

 
 ـ سير المقابالت:

 
 المقابلة األولى :

  2100 /02 / 00اليوم : 
 المكان : منزل الراقي 

 .دقيقة  41: المدة 
 ملخص المقابلة:

 ـ السيميائية و الهيئة العامة :
 بقامة طويلة نسبيا ، سمراء البشرة و بنية جسدية جيدة فاطمة البنية المرفولوجية : تتميز  ـ 0
 اللباس : مهتمة بمظهرها بدرجة كبيرة تتسم باألناقة و النظافة  ـ 2
: لم نجد اية صعوبة في االتصال وهذا منذ الوهلة األولى إذ أظهرت الحالة رغبة كبيرة في االتصال  ـ 1

 . التعبير عن وضعيتها و حالتها النفسية
اللغة : ما يميز الحالة عدم كثرة الكالم لغتها بسيطة و غير معقدة مع االشارة أن مستواها الدراسي مقبول  ـ 4

 .وهذا يساعدها على التعبير 
 اريخ المرضي للحالة :التـ 

سنة بحيث كان في  01أن بداية معاناتها مع المرض في فترة المراهقة و بالضبط في السن فاطمة تقول 
لى أن تطور شيئا فشيئا و صاحبته أعراض أخرى كا اإلغماءات    البداية نوع من التشنجات في األعضاء وا 

        جانب بعض التقلبات المزاجية كاالكتئاب  و السقوط  و حاالت الالوعي و الشلل النصفي ، هذا الى
 .و االنطواء و العزلة في معظم األحيان

 
 المقابلة الثانية :

  22/02/2100اليوم : 
 المكان : منزل الراقي 

 دقيقة  41المدة: 
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 ملخص المقابلة:
  تقديم أسرة الحالة : ـ 0
  .ت الكبرىتتكون أسرة الحالة من األم و األخت و األخ وتعتبر األخـ 
  .سنة إطار بمؤسسة عمومية 04سن الوالد ووظيفته : ـ 
  .سنة ماكثة باليت 48سن األم ووظيفتها : ـ 
  .سنة طالبة جامعية 24سن األخت : ـ 
  .سنة طالب جامعي 21سن األخ األصغر : ـ 
 :عائلتهاعالقة الحالة ب ـ 2
ألم أن تتكفل بالحالة و لمراهقة للحالة وهذا أجبر اطالق الوالدين كان في بداية ا باالب:عالقة الحالة ا(ـ 

أن هذا لم يمنعها من أن تكون على اتصال بوالدها وتقول في هذا المضمون أن رغم فاطمة تذكر إخوتها و 
 .االحترامإال أني اكن له كل الحب و  ……العالقة السيئة التي تربط أبي بأمي و كونه تركنا 

قتها بوالدتها عالقة جيدة إذ الحظنا أنها تبدي رغبة كبيرة في التحدث عنها عال عالقة الحالة بوالدتها :ب(ـ 
في معظم األحيان فهي متعلقة بها بدرجة كبيرة إذ تقول في هذا المضمون ليس لدي أحد غيرها فهي توفر لي 

  .فهي بالنسبة لي أم متفهمة و توفر لي كامل الرعاية و الحنان .كل ما أطلبه
     عالقة عادية خالية من أي صراع أو توتر يسودها االتصال الدائم و التفاهم بإخوتها : عالقة الحالة ج(ـ

  .و االحترام المتبادل
 

 المقابلة الثالثة :
 21/02/2100اليوم : 

 المكان : منزل الراقي 
 دقيقة  41المدة: 

 ملخص المقابلة:
فس اب عضوي أو عصبي و هو نال تعاني أي اضطر  فاطمةحسب التي تحصلنا عليها من الراقي أن 

 الشيء الذي اثبتته لنا فاطمة.
  .سنة أي بعد انفصال الوالدين 01فبداية االضطراب كان في السن 

أن بداية معاناتها مع المرض بدء ببعض المظاهر كالصعوبة في التنفس بعدها تطورت إلى  فاطمةتذكر 
 اليمنى )الرجل  إلى أن وصلت إلى حد التشنجات خاصة الجهة حاالت اإلغماء

 .و الذراع(  و التي تستمر لمدة طويلة
يرة في لها رغبة كب، كما ان اهتمام كبير بمظهرها الخارجيمسجلة عن فاطمة في ان لها األعراض التتمثل 

تتحدث باستمرار و في سياق كل ، تتكلم عن نفسها باستمرار مستعملة كلمة )أنا(بناء العالقات االجتماعية، 
عادية وأنها غير مبالية بهذا االضطراب لكنها في بدي أن عالقتها بوالدها طبيعية و ت، دتها حديث عن وال
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ق األمر بطول مدة العالج تبدي نوع من االنفعال خاصة عندما يتعل، بحيث الواقع متأثرة بدرجة كبيرة به
 .()الرقية

     شعر بنوع من التحسن في حالتهاأنها كانت ت فاطمة رذك من خالل المقابالتعالقة الحالة مع الراقي : ـ 0
، إلى أن  () حاالت اإلغماء و التشنجات قلت مقارنة معاناتها األولى و استقرت حالتها لمدة زمنية معينة

ما ، أصبحت نفس األعراض تعاودني ) التشنجات أصبحت تعاودني باستمرار و كذا حاالت اإلغماء ( 
       نوع من الثقة في العالج بالرقية وتقول في هذا المضمون تجدر اإلشارة إليه أن الحالة أصبحت تفقد 

 .)إن هذا النوع من العالج هو مضيعة للوقت(
 عالقة الراقي بالحالة :ـ 2

يذكر الراقي أن في بداية و خالل الحصص األولى من العالج كنت أجد سهولة كبيرة في التعامل معها ، إذ 
وامر التي أقدمها لها ، لكن ما الحظته خالل الحصص العالجية كانت تبدي نوع من االستجابة لجميع األ

ن األخيرة أن استجاباتها قليلة إن لم تكن منعدمة ، هذا من جهة و من جهة أخرى اصبحت تبدي نوع م
 تجاه الذات و أحيانا اتجهي شخصيا.( كالصراخ ، السب ، الشتم عدوانية االسلوكات أثناء العالج )الرقية

 سألة شفائها قضية وقت ليس إال.ذا أن حالتها صعبة لكنها غير مستعصية ، فمرغم هويقول :
مّس من «أما سؤالنا كيف يشخص الراقي االضطراب الذي تعانيه الحالة فيقول أن حالتها هي عبارة عن 

 .«جن
 

 حالة )فاطمة(:لل العام ـ تحليل
األعراض المرضية التي  استخالصنا فاطمة وتقديم حالتها المرضية يمكنالمقابالت من خالل تحليل    

ا، و هدا ما ساعدنا في التعامل معها و معه االتصاليسهل  اجتماعيةشخصية  يمكن اعتبارهابحيث ، تعاني
هذا ما لم نجد أي مشكل عالئقي معها، كما أنها كثيرة الكالم عن نفسها مستعملة بالضمير أنا بكل فخر و 

ة  ثقة اإلنسان في صفاته وتقييمه لألمور و يقول عنها الدكتور أكرم يعزز ثقتها بذاتها وتعني هذه األخير 
 mowdoo3.comرضا بأنها غيمان الغنسان بأهدافه و قرراته و قدراته و و إمكاناته " )تعريف الثقة بالذات 

 (. 01:11على الساعة  2108ماي  21يوم 

الجانب الدراسي إال أن عالقتها بوالديها  فاطمة ضحية طالق والديها رغم ان الطالق اثر سلبا عليها من    
طالق الوالدين )  ، و تقول في هدا السياق دائم خاصة مع االم استقراربل بقت على  اضطرابلم يمسها اي 
سنة أثر على تحصيلي الدراسي و الذي أدى الى تراجع كبير في مستواي الدراسي إلى أن  01و أنا في سن 

 (.ية و توقفت عن الدراسةاصبحت أرفض الذهاب إلى الثانو 

بمرضها لكن يظهر تناقض عند حديثها عن الزواج و  تأسيس  الالمباالةفاطمة تحاول إظهار نوع من    
( غير مبالية بهذا االضطراب، لكنه السبب الرئيسي في عدم ارتباطي و التفكير في الزواجاني لقولها: ) اسرة
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لر قد قام بعدة ابحاث عن التناقض لكونه خاصية الشعورية ) فنجد ان الدكتور النفسي السويسري يوجين بو 
على  2108ماي  21يوم   http:llar.wikipedia.orgيمكن أن تسبب في أمراض نفسية ( )تناقض النفس 

 (.01:01الساعة 

ان بداية معاناتي مع المرض في فترة المراهقة و بالضبط عند الحديث عن الحالة المرضية لفاطمة تقول: )   
لى أن تطور شيئا فشيئا 01السن  في                سنة بحيث كان في البداية نوع من التشنجات في األعضاء وا 

و صاحبته أعراض أخرى كاإلغماءات و السقوط  و حاالت الالوعي و الشلل النصفي ، هذا الى جانب 
 (.بعض التقلبات المزاجية و العزلة في معظم األحيان

ألعراض المستخلصة و التي صرحت بها فاطمة خالل المقابالت تمثلت في نوع من فيما يتعلق االمر با   
  التشنجات في األعضاء إلى أن تطور شيئا فشيئا و أصبحت تصاحبه إغماءات و سقوط وحاالت الالوعي 
و الشلل انصفي إضافة إلى ذلك تقلب مزاجي كان ظاهرا خالل المقابالت و صرحت به فاطمة أنه يدفعها 

وع من العزلة في معظم االحيان حتى أن الراقي صرح ان فاطمة تزاول العالج مند سنة ونصف وانه غلى ن
ظهرت  األخيرة  اآلونةالعالج بالرقية في البداية لكن في  باستعمالخفاء هذه األعراض اقد تمكن من 
الذات  اتجاهة خرى مضيفا ان خالل الحصة العالجية تبدا بالصراخ و الشتم و العدوانيااألعراض مرة 

تجاه الراقي وهذا االخير فسر حالة فاطمة على أنها " مس جن " و هذا ما االمتمثلة في الضرب و أحيانا 
تطرقنا له في الفصل االخير من الجانب النظري عند ربط بين مس الجن و المرض العقلي بحيث أن في 

المس فقط في التملك و الضار او البلي  السائد في المجتمع المغربي ينحصر مفهوم تملك الجني أيي نموذج
أي العدواني من قبل عامل خارجي يعتبر كأرواح غزاة متملكة تسيطر على الفرد ضد إرادته مع محاولة 

 إلحاق األذى والضرر به.

بحيث ان فاطمة  DSM5راودتنا فرضية كون أن فاطمة تعاني من الهستيريا و هذا ما أكده لنا التشخيص    
سمية تمثلت في أزمات عصبية متمثلة في حاالت الالوعي اإلغماءات و السقوط ،إضافة إلى لها أعراض ج

 أعراض حركية تمثلت في الشلل النصفي، و كذلك آالم هستيرية مثمثلة في تشنجات في األعضاء.
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 ـ مناقشة النتائج:3
 المقابالت معطيات مناقشةو  تحليل من تقدم ما خالل من إليها المتوصل النتائج يلي فيما سنعرض   

 .البحث الميداني مع الحالتين أثناء ومالحظتها إجراءها تم التي العالجية والجلسات
 
 ـ النتائج الخاصة بالراقي و المريضتين:1ـ 3

حالتين بعدما كان  الدراسة بمعالج واحد ممارس للعالج بالرقية، و عليهم أجريت التي البحث أفراد عدد ـ قدر
في البداية، من جنس اناث مما يتضح لنا ان الجنس األنثوي يفضل اللجوء الى ما يسمى أربع حاالت 

سحر أو مس جن عوض المرض  أنهبالعالج برقية، كون انهم ينتمون الى مجتمع يفضل القول عن المرض 
 النفسي أو العقلي.

سي مقبول متمثل في الطور ات مستوى دراذالبحث كلتاهما  مجموعة أفراد فإن التعليمي، للمستوى ـ بالنسبة
 آداب   الثانوي، اما الراقي الدي انسحب من العمل الميداني فقد اتم السنة الثالثة من التعليم الثانوي، شعبة 

و فلسفة، و فيما يخص الراقي الدي شاركنا في هده الدراسة قد أتم السنة االخيرة من التعليم االكمالي 
 الزوايا وطلبة األميين على مقتصرا يعد لم بالرقية العالج أن على يدل )المتوسطة في الطور االساسي(، مما

رفيع، بل حتى  ناس لهم مستوى طرف من الحاضر وقتنا في يمارس أصبح بل في الماضي، كان كما
 مستوى الجامعي عند بعض الحاالت التى لم نتمكن من الوصول لها نظرا لضيق الوقت.

 خاصة عيادات لهم المعالجين بعض أن الدراسة خالل من لنا تبين عالجال هذا ممارسة مكان إلى ـ بالنسبة
 كان بعدما اآلونة األخيرة في العالج هذا شهدها التي النوعية النقلة على كذلك يدل وهذا الرقية لممارسة
 .خفية المرضى منازل إلى باالنتقال أو الرقاة منازل في إما بسرية يمارس
فالمعالج الدي  متنوعة كانت وظائفهم أن لنا اتضح فلقد البحث مجموعة رادأف مهن لنوعية بالنسبة ـ أما

 أن على يدل مما ، الغذائيةالمواد  الثاني فقد كان تاجرا بمحل لبيع انسحب كان صيادا و رساما دو موهبة، و
 إلى يشير اأيض وهذا الماضي في كان كما الزوايا طلبة أو وحدهم األئمة على مقتصرا يعد لم بالرقية العالج
 .المعاصر مجتمعنا في بالرقية العالج تطور
سنة  20الى  21تراوحت ما بين ال البحث مجموعة أفراد خبرة أن لنا تبين فلقد العالجية للخبرة وبالنسبة   

 تركزت الخبرة هذه أن على يدل مما سنوات،  0بنسبة للمعالج المنسحب، أما الثاني تمثلت في مدة تفوق ال
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 المجتمع، ألفراد النفسية الحالة على أثرت والتي البالد شهدتها التي األزمات مرحلة باعتبارها ياتالتسعين في
 األسرية، العالقات إلى التأثير هذا وتعدى بل النفسية، والصدمات والتوتر القلق حاالت يعيشون أصبحوا أين
 مكان كل في الرقاة عن يبحثون المجتمع أفراد غالبية جعل مما المسيطرة، هي الصراع أشكال أصبحت أين

 للتفسيرات عزوها إلى أدى مما حياتهم إليها آلت التي المزرية للوضعية نظرا العالج، لطلب إليهم ويتوجهون
 تلك خالل المعالجين عدد تنامي على ساعد ما وهذا األحيان، أغلب في العين( السحر، )المس، الغيبية
 اليوم أصبح حتى المجتمع، أفراد طرف من التقليدي العالج على متزايدال الطلب لتلبية جدا كبير بشكل الحقبة

 من كبيرة نسبة عليه تتوافد المعالجين هؤالء من أكثر أو معالج فيه وتواجد إال قرية وال شارع يخلوا ال
ض الشركيات عزال يستعمل باالمرضى، منهم من شرع هدا العالج و أصبع الرقية العالجية، و هناك من م

 صة بالرقية الشركية.الخا
 
 ـ النتائج الخاصة بتصنيف الحاالت المرضية عند الراقي:2ـ 3

 الحاالت لتصنيف خاص جدول بالرقية المعالجين لدى يوجد أنه الدراسة خالل من لنا تبين
 :كاآلتي وهو بعالجها يختصون التي المرضية

 
 

 البحث حسب الراقي مجموعة المرضية ألفراد الحاالت تصنيف جدول
 ـ المس2 ـ السحر0
 
 شيوعا األكثر النفسية الباتولوجيا نظرية حسب والجسدية النفسية للضائقة المسببات أهم أحد السحر، يعتبر   
ما الخارجي، المحيط من اإلنسان تأتي التي الشرور لمدافعة إما السحر ويستخدم الرقاة، عند  أجل من وا 

 في باإلنسان ضارة غيبية قوة يشكل فهو المراد، نيل على ةالمساعد ألغراض وكذلك باآلخر، األذى إلحاق
 أن إذ الطبيعة قوانين تجاوز وحتى البشرية الحدود تجاوز جوهره في فهو وغيرها وعالقاته وماله وجسده نفسه
مكانية والمكان الزمان بحدود التقيد عدم خصائصه من  التماس أنه على يعرف فهو ولذلك بعد، عن التأثير وا 

 العضوية اإلنسان صحة على كبيرة مخاطر للسحر أن الرقاة ويعتقد أسبابها، غير من للنتائج ناإلنسا
 العضوية األمراض من وغيرهما العقم أو كالشلل خطيرة عضوية أمراض عنه ينجم أن يمكن بحيث والنفسية
 أن ويمكن لنفسية،ا االضطرابات من وغيرها الوسواس أو القلق أو كاالكتئاب نفسية أمراض عنه ينجم وكذلك
 الحياة على خطيرة وانعكاسات آثار للسحر أن الرقاة ذلك إلى يضيف كما الموت، أو الجنون حتى عنه ينجم

 التي اآلثار من وغيرها العاطفي، البرود أو الزوجين بين الكره أو الطالق إلى يؤدي كأن لإلنسان العالئقية
  .(les R.I.M, 1989, p251)اإلنسان  بحياة يتعلق ما جميع تشمل
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 واألمراض العلل من للكثير المسببات أهم أحد الرقاة يعتبره الذي الجني المس الثاني المقام في يأتي ثم   
 عليه الجن استحواذ بسبب كلية عقله اإلنسان فيها يفقد التي نالجنو  حاالت رأسها وعلى أنواعها بشتى

 في أشخاصا ماليزيا في شاهد أنه raymonde li لي رايموند الباحث ويذكر وجسده، عقله على بالسيطرة
 اآلخرأنه هو الشاهد   par klay 1973 كالي بار الباحث ويذكر الجن، سيطرة تحت أي استحواذ، حالة
 ويؤكد البشر أجسام تسكن أن يمكن غيبية مخلوقات هناك أن يؤكد جعله مما الصين في الحاالت هذه لمثل

 توقع يمكن ال ولذلك العالم هذا قوانين عن تختلف قوانين تتبع قاتالمخلو  هذه أن ذلك إلى باإلضافة
 إليه يشير الذي االعتقاد هذا حول العلمية األدبيات في كثيرة شواهد توجد أنه بالذكر، الجدير ومن تصرفاتها،

 وع،الموض هذا حول كثيرة بتفاصيل غنية وهي الوسطى القرون أثناء أوربا في الجني التلبس بحقيقة الرقاة
 :يلي ما العلمية األدبيات هذه بين من ونذكر

Heniningsen 1980, Hart 1971, Hansen 1969, Tindal 1972, Sommers 1969, 
Hughes 1965. 

 (.202، ص les R.I.M., self présentation Malaysia spirit séances)المرجع السابق، 
 
 
 )طريقة العالج( ا الراقي مع الحالتين:ـ النتائج الخاصة بوسائل العالج التي استعمله3ـ 3
 
 وهي ممارساتهم العالجية في يستخدمونها متنوعة وسائل الرقاة لدى يوجد أنه الدراسة خالل من لنا تبين   

 :كاآلتي
 

 البحث عند الراقي مجموعة ألفراد المستعملة العالجية الوسائل
 جامةالح االعشاب الطبية القراءة في الماء القران و االدعية

  
 مجموعة أفراد جميع بين اتفاق محل هي والتي المشتركة العالجية الوسائل مجمل الجدول هذا يوضح   

 جميع لدى بالرقية العالج عليها يقوم التي األساسية الركائز اعتبارها يمكن أنه على يدل مما البحث
 لبعض فراديه عالجية وطرق وسائل ناكه توجد أنه إال واإلسالمي، العربي العالم في العالج لهذا الممارسين

 حيث دراستنا خالل من ذلك لنا اتضح كما بالرقية المعالجين مجتمع من غيرهم عن بها يتميزون الرقاة
 الوسائل وهذه غيرهم، دون بهم خاصة عالجية ووسائل طرق لهم كانت ممن المعالجين بعض صادفنا

الذاتية، لكن لضيق الوقت لم نتمكن من  اجتهاداتهم طلقمن من وكذا العالجية خبرتهم منطلق من استحدثوها
 هذه دراستنا خالل من اكتشفناها التي الخاصة العالجية هذه الوسائل بين العمل مع هدا النوع من الرقاة. ومن

 :يلي ما نذكر
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 بعض الوسائل العالجية المستحدثة
 ـ العالج بالمصل المرقي.0
 ـ العالج بالتنويم االحائي.2
 VCDالعالج بجهاز ال  ـ1

 
 االنتماء من جزءا يشكل باعتباره بالرقية للعالج الروحانية األهمية على مجملها في تؤكد الوسائل هذهان    

 متعلقين معالجين صنع من هي الوسائل هذه أن ،حيث األجيال عبر المتوارث التقليدي التراث وكذا الديني
 أشخاص بصفتهم الناس قلوب في جذوته إحياء إعادة في لهاخال من مهمتهم وتكمن الدين، بمعايير جدا

 القرآن رسالة ينشرون الخيرات من العديد حملة بكونهم العامة لدى معروفون إنهم اهلل، لخدمة حياتهم يكرسون
 وكذا الحياة مصائب تجاوز على معهم بتعاطفهم الناس ويساعدون اإللهية ببركتهم المرضى يواسون المقدسة،
 طرقهم تكون وبالتالي الناس، طرف من واالحترام التبجيل يلقون كله لهذا فهم شرورها من ميخلصونه
 من الممارسة شرعية موضوع تشكل ألنها الشعبية األوساط في ومقبولة لهم مشروعة المالزمة العالجية
 .الدينية الناحية
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 الفرضيات: ضوءـ مناقشة النتائج في  4
 

التي كانت بمثابة نتائج مؤقتة تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، بحيث  بالفرضيات كرذالبداية نفي    
 تمثلت في:

 الفرضية الرئيسية:    
 . الشرعية في التخفيف من بعض االضطرابات النفسية أو التخلص منها لرقيةتساعد اـ 
 الفرضية الثانوية:  

 .كتسب مشروعيته االجتماعيةيتى العالج بالرقية الشرعية بعدة مراحل حـ مر 
 الرقية الشرعية. وطب النفسي ال ما بين ةالنفسي اتاالضطرابات ـ تختلف تسمي

   .ي الشرعيراقوالنفسي المختص ال ا بينالنفسي م ضطرابالاـ تختلف طريقة عالج 
 
 العالج بالرقية  اعتمدنا في دراستنا على حالتين مرضيتين ربيعة و فاطمة، بحيث ان ربيعة تجاوبت مع    
عتبرته مفيد لكونه يعتمد على وسائل عالجية طبيعية، دلك لكون ان حالتها استلزمت الحجامة، و بعض او 

 األعشاب الطبية، و الماء المرقي، كما انها قالت بان هده المواد ليست لها اي اثار جانبية ان لم تجدي نفعا
تى أننا الحظنا عند دخولها الى منزل الراقي تكون الجلسات العالجية، ح لحضورفربيعة أصبحت تتحمس 

 من دخلت مند لحظة. هيالحصة العالجية تخرج و كأنها لم تكن  حضورهامتعبة، لكن بمجرد 
من سنة و نصف كيف ان كل هده المدة الطويلة و لم تتراجع  كدلك فاطمة تزاول العالج بالرقية مند أكثر

فعا في هدا العالج أخبرتنا انها كانت تتحسن في الفترة األولى من عن العالج، عند سؤالنا لها ان وجدت ن
      األخيرة لم يعد يجدي نفعا، لكون أن كل األعراض التي اختفت عاودت بالظهور اآلونةالعالج لكن في 

 و أصبحت تختفي تارة و تظهر تارة اخرى.
فسر الى حد كبير معاناة أفراد القلق المخيف الناجم عن مخاطر المس و السحر هو الدي يان هدا    

 االنضباط عوامل من شامل كعامل يعتبر الشعبية التي تلجأ الى التماس خدمات العالج بالرقية الذي الطبقات
 مرجعية يشكل عالجي نسق الوقت نفس في يكون ألن ينمو الذي العالج هذا النفسي، داخل الذاتي

تلجأ  التي من يتجزأ ال جزء هو بالرقية العالج أن ما بشكل يعني هذا السيكولوجي، للتوازن وشرطا أنطولوجية
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 آالم تلطيف في تساهم كدعامة والعالجية الوقائية المطمئنة التقليدية بوسائله يبقى القيم المتعدد الدين من 
 يرمز لذلك وكنتيجة االجتماعية، قدسيتها تكتسب كما األفراد محاباة تكتسب المنطلق هذا من وهي الحياة
 محض هي األساسية وظيفته فإن وبالتالي وتطهيري تفريجي فعل إلى العديدة بوسائله أوال، بالرقية الجالع

 وضيفته أما الذاتي، التوازن تحقيق في المفضلة الوسائل منها يجعل عندما مميزةت بأدوا يبدوا كما سيكولوجية
 دوافع إطار في أهميتها تثبت أن ستطاعتا ولقد ثالثا ونفسية ثانيا اجتماعية ونفس أوال رمزية هي الدفاعية

 فقط، عالجيا حتى وال دينيا الجماعات لهذه بالنسبة يكن لم بالرقية العالج إلى اللجوء أن لنا ويبدو الجماعات
 داخلي معاش انفعاالت تصريف إلى الحاجة يختصر تكفيرية،  تفريجية أهمية ذو التحديد وجه على إنه

 الصراع حدة تلطيف على بالرقية العالج في بها المعمول الوسائل تقوم لهذاو  الذنب، بمشاعر مفعم توتري
 عند األفراد القلق مراحل أعنف في للعمل مدعاة يكون  وهميا أو المعاش حقيقيا هذا عن الناجم الالوعي
 ذروة في األنا تكون عندما إال يحدث ال  للتفريج المكرس العالج بالرقية، هذا للعالج ميلهم أن ندرك وبهذا
                                   . الدوافع الالواعية مستوى على الملجأ هذا يلخص األساس هذا وعلى القلق،
144)  .(Cazeneuve, 1971, p143- 
لك ألنه ذفي القديم و كما دكرنا في الفصل األول من البحث، كان العالج بالرقية يسمى بالعالج التقليدي،    

، الطالسم كاألحجبةمعالجين فيه بعض الوسائل الغير شرعية في الدين االسالمي، كان يستعمل ال
، تحدثنا عن هدا الجانب بشكل مفصل في الفقيه...الخ، حتى أن المعالج كان يسمى بالطالب أو ذالتعاوي

 يما.كرنا كيف تطور هدا النوع من العالج عبر الحضارات التي كانت سائدة قدذالفصل األول من البحث، و 
 ظاهرة إلى ينظرون الباحثين من العديد فإن المعايير، هذه مصداقية على العلمي الدليل غياب من بالرغم

 سبيل على هيربرت بينسون فالباحث سيكولوجية، بارا ظاهرة أنها على التقليديين المعالجين عند التشخيص
 المعالج بين األفكار توافد بظاهرة عالقة لها المعالجين هؤالء عند التشخيص عملية بأن يعتقد المثال

 تبين وكلمان يقول: } مايكل األمريكيين األنتروبولوجيين جمعية ورئيس المعروف الباحث والمريض، أما
 بواسطة األنظمة البيولوجية من مجموعة عالج على للتأثير القابلية لديهم البشر بأن المخبرية الدراسات

 ببساطة التشخيص أن يكون احتمال إلى بينور دانيال النفسي الطبيب يشير نفسه السياق هذا اإليحاء{، وفي
 الخارق التشخيص أساس وكأنه يبدو االستشعار فإن وكذلك اإليحاء عملية على مبنيا المعالجين هؤالء عند
 تستند والتي أدوائهم يعالجون المرضى ويشخصون كيف المعالجون بواسطتها يعرف التي الوسيلة هو وربما
 والعالج التشخيص مظاهر أحد تكون قد والتي شاسعة تخترق مسافات أن بإمكانها التي التخاطر رةقد على
 توارد أو األفكار بقراءة المعالجين هؤالء عند التشخيص تفسير أن إلى موضحا بينور .د ويضيف بعد، عن

 سليم وغير عنصر أن المالحظ فمن الخارق للتشخيص بل بالنسبة دقيق غير أمر هو التخاطر أو األفكار
 (Benor,1993,p107).  العلمية الناحية من
 أن بعد بالرقية العالج ممارسي إلى يلجئون المرضى من الكثير أن وهي أهمية، أكثر أخرى حقيقة هناك   

 الراقي يساعد األمر هذا فإن وبالتالي ذلك، عليهم تعسر أو أمراضهم تشخيص في فشلوا قد األطباء يكون
 نفوس في تلقى وهي مباشرة العين أو السحر أو المس لحاالت ينسبها بأن التشخيص مليةع عليه ويسهل
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 غير أيدي على شفائها حصول ثم معينة أمراض شفاء عن الطب بعجز الناس اعتقاد ألن قبوال، المرضى
 من رالكثي صفوف بين النطاق واسع أصبح الفكرة لهذه الترويج فإن ولهذا العالم في منتشر أمر األطباء

 يعني ال وهذا الحديث الطب عنها يعجز التي األمراض جميع عالج إمكانية يدعون ممن بالرقية المعالجين
 أبدا تعني ال هذه الشفاء إمكانية ولكن المطببين هؤالء أيدي على معين مرض من للشفاء المثول حقيقة إنكار
 يمكن بما يدرون ال المعالجين هؤالء معظم ألن عين أو مس أو سحر حالة من بالضرورة يعاني المريض أن
لك ذ  Autosuggestion الذاتيحاء يعلميا باإل  يعرف ما وهذا المريض، جسم في النفسية الحالة تفعله أن
 لمسألة وبالنسبة تقليديا، أو نفسيا أو طبيا سواءفعالية ال يمكن تصورها في العملية العالج  لإليحاء  الن

 ألوان كل أذهانهم في تغرس بحيث األفراد على كبيرة مخاطر لها فإن نالمعالجي هؤالء لدى التشخيص
 علمية معايير على تستند ال التي الغيبية التشخيصات هذه إزاء إلخ...والوساوس والمخاوف واألوهام الخرافة
 أو كالوسواس ما نفسي مرض من يعاني المريض كان فإذا وبالتالي تخمينية ظنية معايير إنها بل دقيقة،

 إال.إيحائيا لها يستجيب ألنه النفسية حالته تعقيد من ستزيد التشخيصات هذه فإن المثال سبيل على الهستيريا
 سرور بكل يتقبلوا أن وذويه المريض على أهون بأنه مجتمعنا في نالحظه ما أحيانا والعجيب الغريب من أنه
 عين أو سحر أو مس بأنها اةالرق طرف من يشخص نفسية اضطرابات أو أمراض من يعتريهم ما بأن

 مما عليهم تعدى قد فاعل بفعل حدثت إنما الغيبية األمور تلك أن يرون ألنهم وذلك نفسية أمراض وليست
 وتبعا والقصور، بالنقص االعتراف -عندهم– فمعناه النفسي بالمرض االعتراف أما المعاناة في الحق يعطيهم
 أو النفسانيين األخصائيين إلى الذهاب فكرة تحبذ ال العربية اتالمجتمع في الناس من كبيرة نسبة فإن لذلك

 منه يعانون فيما المباشرة مسؤوليتهم عن تكشف التي الحقيقة بمعرفة يصطدمون ال حتى النفسانيين األطباء
 في كبيرا صدى تلقى الرقاة يطلقها التي الغيبية التشخيصات تلك فإن عليه وبناءا نفسية، اضطرابات من

 الذنب مشاعر لهم تفند فإنها وبالتالي لهم، يحدث فيما المباشرة المسؤولية عنهم تنفي ألنها الناس هؤالء نفوس
 مشاعر إلى باإلضافة عنها تترتب التي القصور ألوجه نظرا معاناتهم من تزيد أن شأنها من التي العنيفة
 عن دائما ويبحث وعجزه، قصوره هاب ليعزز التبريرات عن دائما يبحث العربي اإلنسان فإن وهكذا النقص،
 ألنها الغيبية األمور في المواضيع هذه تتمثل أن جميل هو وكم داخلية مساوئ عليها ليسقط خارجية مواضيع

 العربية. المجتمعات في اإلسقاط لعمليات ثريا حقال دائما تظل فهي وبالتالي والتقصي الكشف عن بعيدة
قمنا بها، تمكنا من التعرف على عدة انواع من وسائل العالج، المستعمل من خالل الدراسة الميدانية التي    

 من طرف المعالجين الممارسين لما يسمى بالعالج بالرقية، بحيث تمثلت في:
    و أدعية، يقوم المعالج بقراءتها بوضع يده على رأس المريض قرآنية آياتـ القران و األدعية: تتمثل في 0

كما دكرنا في الفصل  القرآنية اآلياتيديه على ركبتيه و يبدا في قراءة بعض  أو الطلب منه بوضع كلتا
 الثاني من هدا البحث.

في الماء، ليشرب منه المريض او يوضع منه  اآلياتـ القراءة في الماء: يقوم المعالج بالرقية بقراءة بعض 2
 ات بخاخ و يرش بها المريض أثناء الحصة العالجية.ذ  في قارورة
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عشاب الطبية: يستعمل الراقي بعض االعشاب الطبية مثل: حبة البركة، زيت الزيتون، العسل...الخ في ـ األ1
معينة منها يوميا على الريق أو عند الخلود الى  ةعجر صناعة ما يسمى بالعقدة، و يطلب من المريض تناول 

 النوم.
وهي طريقة طبية قديمة  ، الكؤوس عن طريق استعمال الدم هي العالج عن طريق مص وتسريبـ الحجامة: 4

 سلم(. حث عليها النبي محمد )صلى اهلل عليه و. كانت تستخدم لعالج كثير من األمراض
 
 

 
 الصورة توضح كيفية تطبيق العالج بالحجامة على المريض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3
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 المعروفة، الكتابات أقدم في ذكرها ورد بالرقية العالج ظاهرة أن الدراسة هذه من األخير في ما نستخلصه   
 في العالج بهذا اسالن اهتمام أن شك وال التاريخ، عبر العالم حضارات كل طرف من مورست أنها كما

 ألنه الحديثة، العالجات من بغيرة اهتمامهم الراهن عصرنا في كبيرة بدرجة فاق واإلسالمي العربي المجتمع
 الذي االهتمام مدى مالحظة ويمكن ،"القرآن" هو المسلم، اإلنسان علم جدا عزيز بشيء مرتبط وببساطة

 عادة تمنح التي المتميزة المكانة مالحظة من عالجال لهذا اإلسالمية المجتمعات مختلف في الناس يوليه
 القرية أمور إدارة في سلطة للمعالج تجعل التي الريفية المجتمعات من العديد هناك إن بل بالقرآن، للمعالجين

 تلك في الحاكم بمثابة المعالج فيه يكون الذي الحد إلى واسعة أحيانا السلطة هذه وتكون القبيلة، أو
 هذه من وبالرغم أنواعها، بمختلف األمراض عالج على يشرف شرعيا طبيبا اعتباره عن يكناه المجتمعات

 اآلونة في العالج هذا شهده الذي التطور وهذا الشعبية، األوساط في العالج هذا يكتسبها التي المكانة
 بأسعار ممارسته على يقومون متخصصون وأشخاص خاصة عيادات له تخصص أصبحت حتى األخيرة،

 كل في يتواجدون أصبحوا المعالجين هؤالء وأن متخصصين، أطباء عند الطبي الفحص أثمان تعادل ددةمح
 العالج مجال في خاصة وتقنيات وسائل لهم أصبحت كما والمتحضرة منها الريفية والقرى، المدن من مكان

 علمي بشكل بدراسته االهتمام مجرد وحتى بل العالج، هذا بوجود العلمي المجتمع تسليم فإن والتشخيص،
 جدا، قريب وقت إلى منعدما بقي األخرى، واالجتماعية النفسية الظواهر معظم في الحال هي كما جدي،
 باهتمام حظيت حيث الفراغ، هذا لمأل دراستنا جاءت األساس، هذا وعلى اإلنسانية، العلوم مجال في السيما
 بشكل اإلسالمية المجتمعات في الناس طرف من واسعا إقباال يشهد الذي العالجي النمط بهذا أكاديمي علمي
 وهكذا قبل، من مثيل له يسبق لم اإلقبال هذا أن حيث الخصوص، وجه على الجزائري المجتمع وفي عام،
 بتجارب القيام صعيد على خصائصها وبحث الظاهرة هذه بدراسة يهتم علميا منطلقا دراستنا تكون أن أردنا

 العلمية. الناحية من العالج هذا عليها ينطوي التي الحقائق لكشف المستقبل في مخبرية
 
 عالم لتأثيرات إهماله هو اليوم الحديث العلم فيه يقع الذي المأزق بأن القول يمكننا المضمار هذا وفي   

ن المرئي، العالم ظواهر على الروح  نظرياته قصور هو المأزق هذا جراء الحديث العلم يواجهه  تحدي أكبر وا 
 هو العلم يحتاجه ما فإن وعليه واإلنسانية، الكونية الظواهر من الكثير تفسير عن يطرحها التي لمستحدثةا
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 في يبحث تجريبي كعلم عليه يكون أن يجب ما إلى واالنفتاح حاليا يقوم التي المادية النظرية فرضياته تجاوز
 إليها تقود أن وفلسفية يمكن ومعرفية نظرية دالالت كل لتقبل مستعدا يكون أن تجريبيا الظواهر مختلف
 من سواء مسبقا موضوعة بمقاييس بتقييمها الداللة هذه قبول على المساومة محاولة غير من الميدانية أبحاثه
 العلم مسيرة عرقلة شأنه من تزمتا يعتبر األمر هذا ألن .السائدة الفلسفات أو التقليدية العلمية النظريات قبل

 ظواهر تجميع االعتيادي العلم، أهداف بين هناك ليس «لتوماس التالية المقولة في مامات التزمت هذا ويتضح
 في إدخالها يمكن أن من أكبر هي التي الظواهر تلك إن حقا كون  الموجودة الفرضيات مع تتفق ال جديدة

 أصبحت تيال علم بغير المقاومة ظاهرة،  (Kuhn,1962,p2)، » ترى أساسا ال العلمية الفرضيات صندوق
 بعض بها يتميز التي السلبية هذه من الرغم وعلى موضوعية، ال خطوة هي اإلنساني العلم قوانين من قانونا

 النظرة بين تعارضا خلق منهم محاولة الظواهر، لبعض الروحي الجانب مع التعامل عند خاصة و العلماء
 ظهور من يمنع لم هذا فإن حقائق، من عروفم هو ما علي تستند التي لها العلمية والنظرة للظواهر الروحية
مكانية التقارب أوجه ليبينوا األهمية من غاية في منحي اتخذوا الذين العلماء بعض  النظرتين بين التوفيق وا 

 يعطي حيث تارت، تشارلز األمريكي النفس عالم هو الباحثين هؤالء أحد للظواهر البحتة والعلمية الروحية
 اإلنسان صورة أن من العصبية الفيزيولوجيا علم في الحديثة االكتشافات بينته لما هميةاأل من كبيرا قدرا تارت
نما للعالم الحقيقية الصورة تطابق ال العالم عن  والتأثيرات االنطباعات من حقيقية غير صورة عن عبارة هي وا 
 كما الخارجي العالم بين رقيف فإنه لذلك الدماغ، في العصبية التركيبات علي الحقيقية الصورة تتركها التي
 world "العالم محاكاة عملية" بـ يسميه ما خالل من وندركه نعيشه الذي العالم وبين حقيقة يوجد

Simulation Process جي. ر و هو عالم يحاكي العالم الخا Kuhn) 4-1فس المرجع، ص ، ن.) 
 الجمع هو العالجية الممارسة واقع في حةالمطرو  الحقيقية اإلشكالية لهذه األمثل الحل فإن النهاية وفي   
 تكاملي عالجي بنسق والخروج والنفسي، الطبي بشقيه الحديث العلمي بالقرآن)الرقية( والعالج العالج بين

 عضوا بالقرآن المعالج يكون أن أقترح فإنني المنطلق هذا ومن العالجين، بين تعارض أي هناك أرى ولست
 سنوات يمضي وأن اإلسالمية العلوم كليات من أكاديميا خريجا يكون وأن فسيينالن المعالجين لجنة في رئيسيا
 العالجية الخبرة ذوي الرقاة يكون أن من يمنع ال وهذا األخرى، العلوم في أخصائي أي شأن شأنه تدريب
 زامجا يكون االجتماعي أو النفسي األخصائي أو الطبيب أن وبما للمريض، العالج مراحل من رئيسيا جزءا

 مهنتهم يمارسون فهم الرقاة أما عمله على تشرف رسمية هيئة أو وزارة قبل من مهنته لممارسة ومرخصا
 من معاقبة في السلطة ولديها عملهم تنظم هيئة هناك أن تكون أولى باب فمن وفوضوي عشوائي بشكل
 والتقويم للتدريب قرآنبال المعالج خضوع من البد لذا النشاط، لهذا الشرعية المهمة عن ينحرف أو يسيء

 أن األمثل الوضع فإن وهكذا واالجتماعي النفسي واألخصائي النفسي الطبيب إليها يخضع التي واإلجازة
 واالجتماعي النفسي واألخصائي النفسي الطبيب من مكونا اإلسالمي العالم في العالجي الفريق يصبح

 أنها أعتقد كما الساحة، على الموجودة األزمة ينهي أنه أرى الحل وهذا الديني(، بالقرآن)المعالج والمعالج
 إزالة علينا مرضانا حق من أنه وأعتقد وذاك هذا بين التشتت بمعنى للمرضى الحاصل االضطراب تمنع
 ؟..ال كيف عقيدتهم، وأساس هويتهم مصدر يشكل الذي بدينهم للمعالجة لهم نسمح وأن الموجود، اللبس



120 
 

 طبيعي فوق وما الروحي العالم إلى للدخول األمثل األداة الدين فيه يشكل إنساني مجتمع في نعيش ونحن
يالء والمصحات العقاقير على الرسمي الطب مؤسسات رهان يخف ما بمقدار أي وهكذا، بأفراده الخاص  وا 
بداخله  تتوقع تزال ال الذي الجمود إطار من العالجية وسائلها ذاك عند فتخرج المريض، بالعضو االهتمام

 والقائمين الطبية بها)بالمؤسسات الناس ثقة وتزداد والنفسي(، العقلي الطب في أو الجسدي الطب في سواء)
 وهذا  المعاصر اإلنسان على المفروضة الحداثة ميسرة ظل في ووظيفتها مكانتها بذلك فتستقيم ، عليها(

 
 تتضمن استشفائية مؤسسات خلق من الخ،...وأمريكا وكندا أوربا في الغربية المجتمعات إليه سبقتنا ما

 من الفرد تمكين في الدين موقع اليقين وجه على لمعرفتهم وذلك الدين، رجال قبل من العالجية المساعدة
 .النفسيين وتوازنه صحته تحقيق
 نسبة مساعدة في بالقرآن المعالجين هؤالء دور تجاهل يستحيل مجتمعة األسباب هذه باختصار فان لكل   
 الممارسة كيفية في االختالفات بعض وجود ورغم اإلسالمية، مجتمعاتنا في المرضى من بها يستهان ال

 تبدو قد والتي دراستنا خالل من ذلك لنا تبين كما المعالجين، هؤالء بين فيها المستخدمة والوسائل العالجية
 ال وهي يبررها ما لها الجينالمع بين واالختالفات الغرابة هذه أن إال اختالفات، هناك تكون أن غريبا للبعض
 إذ العالجية ممارستهم أثناء يشعرون أو يسمعون أو يرون لما وصفهم في صادقين غير أنهم بالضرورة تعني
ن الغموض في غاية زالت ما الظواهر هذه بأن يتذكر أن المرء على  من عنها المتوافرة المعلومات قلة وا 

 الغيبية الدينية الظواهر من نهاأل به، توصف ما على دقيق ميعل حكم أي بإعطاء تسمح ال العلمية الناحية
 الدين في الشرعيان المصدران يعتبران اللذان والسنة الكتاب من جاءتنا كثيرة نصوص شأنها في وردت التي

 الدين في قدح هو الوصف هذا ،ألن واألساطير الخرافات من وصفها إطالقا ينبغي فال ولهذا اإلسالمي،
 علم. بغير سماوية رسالة على طاولت الشك وهذا
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3 – Kuhn.T.S, (1962), the structure of scientific revolutions, Chicago, USA, 
Chicago university press. 
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 قـــــــالمالح
 

 

 

 

 

 

 

 ـ االختبار: 1
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 ـ الكلمات المفتاحية:2

الراقي، السحر، المس، الرقية، العالج التقليدي، الهستيريا، االكتئاب، الطالب، الفقيه، المرض العقلي، 
 المرض الروحاني.
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 د و وسائل االعالم و االتصال عن العالج التقليدي:ـ صور عن ما قيل في الجرائ3
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الطبية في العالج الصورتان عن توقيف الراقي بلحمر بتهمة الرقية الغير شرعية و ممارسة الشعودة و استعمال المواد 

 االحتيال.و 
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 اعي الفايسبوك.الصورة توضح عن سحر وجد في مقبرة، نشرت على موق التواصل االجتم
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 الصورة للراقي ابن الشنفرة و منتوجاته المستعملة في العالج.
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 الصورة توضح بعض الكتابات و الطالسم المستعملة في السحر.
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 مع تمنياتنا لمزيد من البحوث العلمية في هدا المجال و شكرا.
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