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جامعة تلمسان/اجلزائر
املقــدمــة

يعتمد الطب الشعيب على مقولة أن هللا تعاىل قد خلق لكل داء دواء .لذلك فاألعشاب تنبت يف

كل مكان .و قد اهتدى اإلنسان إىل ما يشفيه منها بالعقل ،و اهتدى احليوان إىل ما ينفعه منها
بالغريزة .فهناك األشجار و الشجريات و أقسامها التسعة من أزهار و مثار و أوراق و جذور و بذور و
عصائر و حلاء ...اخل ،استخدمها اإلنسان عالجا ألمراضه .فتارة يستخدم األوراق ،و تارة أخرى
يستخدم البذور ،و تارة ثالثة اجلذور .كذلك فهو يعتمد عليها يف حالتها اخلام مرة و يستخدم منقوعها
مرة أخرى ،و جيففها و يضيف إليها عناصر أخرى مرة تالية و هكذا.
و كذلك استخدم اإلنسان النباتات الطبية اليت تنبت يف األماكن الرطبة و يف الظالل ،و يف املياه
الراكدة و األهنار و البحريات و املروج و الشعاب .كما اعتمد على حلوم احليوانات و اجزائها املختلفة
من جلود و عظام ،و افرازات و غدد و ريش ،و استخدم كافة أنواع احلشرات و خملفاهتا اليت اهتدى
لتجربتها يف العالج ،و استخدم أجزاء من جسم احليوان و خملفاته يف االستشفاء و منها (مرارة) األغنام
كغالف جلروح األعصاب ،و اجلنب الطري ملنع تورم اجلراحات ،و اجلنب القدمي للقروح الرديئة و للمريض
بعد العمليات اجلراحية .كذلك أحرق السلحفاة كاملة لتتكلس مع الفلفل إلزالة الربو املزمن و السل و
القرحة ،و عالج القروح و السرطانات اخلبيثة (.)1
لقد تظافرت العديد من العوامل الطبيعية و البيئية و املناخية جملتمع الدراسة حىت صار موطنا آلالف
النباتات العالجية يصعب حصرها بداية من الغابات و األشجار الضخمة ،حىت الشجريات و احلشائش
الصغرية اليت ال يتعدى عمرها الشهر و الشهرين ( .)2و حينئذ أضحى جمتمع الدراسة مكانا يعترب منوذجا
لتغطية نباتية و مناخية شاملة .و لذلك فقد تعامل جمتمع الدراسة مع هذا الغطاء النبايت ،السيما
النباتات و األعشاب العالجية .فعرف خواصها و مزاياها و فوائدها الصحية ،و أكثر من هذا فقد
ختصصت عائالت بأكملها يف العالج باألعشاب ،يرثون املعرفة و اخلربة من االباء و األجداد ،و يرثها
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منهم األبناء و األحفاد .فإذا عجزت النباتات احمللية جلب األفراد من اخلارج ما يكفيهم حلاجاهتم
العالجية.
من جهة أخرى فقد لعب املوقع اجلغرايف جملتمع الدراسة دوره يف ازدهار العالج الشعيب بشىت صوره.
سواء طب األعشاب ،العالج بالكي ،أو التجبري ،أو العالج بالقرآن الكرمي و العالج باحلجامة ،أو
التوليد  ...اخل .و قد أكدت الدراسة أن هذه املمارسات ال تزال قائمة إىل يومنا هذا ،بالرغم من انتشار
اخلدمات الصحية الرمسية.
و قد منحتنا الدراسة امليدانية فرصة التعرف على كنوز الرتاث الشعيب و السيما أبرز صور الطب الشعيب
و عوامل انتشاره.
و يف ضوء ذلك حاولنا أن حندد حماور الدراسة على الشكل التايل :
 -1موضوع الدراسة.
 -2منهجية الدراسة.
 -3اإلطار التصويري للدراسة.
 -4دراسة حالة ألشهر املعاجلني الشعبيني.
 -5مناقشة النتائج.

 .1موضوع الدراسة:
و يف ضوء نقص الدراسات األنثروبولوجية العالجية عن اجملتمع اجلزائري ،و ان استأثر باهتمامات
الباحثني ( .)1و ازدياد الصراع بني احلداثة و التقليد ،التزمنا بإجراء هذه الدراسة امليدانية على ممارسة
العالج الشعيب يف جمتمع الدراسة اجلزائري ،و ذلك بغرض التعرف على صورته الواقعية ،و استشراف
مستقبله.
فمجال العالج الشعيب أضحى متعدد اجلوانب و املمارسات و االعتقادات ،بتشعب موضوعاته و
ختصصاته .و حىت نقف على حقيقة املمارسة الفعلية هلذا العالج الشعيب ،اقتصرنا يف دراستنا على ثالثة
أمناط من املمارسات األكثر انتشارا و جمتمعا ،و هي ( :العطار) أو (املعاجل باألعشاب) ،و (اجلبار)،
(جتبري الكسور و الفلتات املفصلية) و (الطالب أو الفقيه) أي (املعاجل بالقرآن الكرمي) .و يف هذه
احلالة فإننا سوف نلقي األضواء على املمارسة العالجية الشعبية و أغراضها و األمراض اليت ختتص
بعالجها ،و كذلك نوعية اجملتمع املستفيد منه و خصائصه و مكان املمارسة ،إضافة إىل مميزات املعاجل
املتخصص نفسه (السن ،املهنة ،اخلربة ،مستوى التعليم ،النوع) مث اخلتام بوجهة نظره يف تفسري املرض.
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 .2منهجية الدراسة:
حناول يف هذه الدراسة امليدانية االجتماعية التعرف بداية على صورة العالج الشعيب يف جمتمع الدراسة
(اجلزائري) يف ضوء الرتاث االعتقادي الشعيب حول ظاهريت الصحة و املرض ،ثراء املمارسات الشعبية
العالجية منها و الوقائية .و حىت ندرك مبتغانا يف حتقيق نتائج الدراسة امليدانية فقد اعتمدنا على الطرائق و
املناهج التالية:
 دراسة احلالة:
طريقة منهجية تقدم لنا بيانات مفصلة عن موضوع الدراسة و تطوره ،مث حتديد املراحل اليت يقطعها يف
سبيل التغري ،و أهم العوامل اليت تؤدي إىل حدوثه ،و تلك اليت تعرقله .و قد أفادتنا دراسة احلالة كثريا يف
التعرف على العالج الشعيب يف جمتمعه (اجلزائري)  ،و أمناطه و أشهرها و أكثرها انتشارا ،كما استطاعت
هذه املنهجية أن تزودنا مبعلومات ميدانية متعددة حول املمارسني للعالج الشعيب السيما املتخصصون
منهم ،و ختصصاهتم و مصادر خرباهتم و طرائقهم العالجية و مكان تقدمي اخلدمات العالجية .كما أفادتنا
الدراسة امليدانية كذلك مبجتمع الدراسة (اجلزائري) خاصة املستفيد من العالج الشعيب ،و األمراض اليت
توجه إىل املعاجل الشعيب ،و أساليب العالج املتبعة ،من خالل دراسة احلالة .زيادة على ذلك أهنا قدمت لنا
معلومات هامة حددت مالمح النسق العالجي الشعيب ،و طبيعة تفاعله و تأثريه.
 املنهج األنثروبولوجي:
هو منهج هام و أساسي يف التعرف على واقع العالج الشعيب يف جمتمع ذي أصول حضارية و تارخيية
عريقة ،و اتصال ثقايف متعدد و واسع ،و لعل مرونة هذا املنهج و مشوليته جعلته أكثر لياقة مع موضوع
الدراسة و جمتمع البحث ،و ذلك من خالل ما يتضمنه من طرائق و أدوات تساعد على مجع املادة
االثنوجرافية الغريزة حول ممارسة الطب الشعيب ،و منها:
أ ـ املستجوبون :
و هم مجاعة من األفراد متمركزون يف جمتمع الدراسة امليدانية ،من كبار و متوسطي السن ،ذكورا و إناثا،
منهم املتعلمون و غري املتعلمني ،موظفون و جتار ،فالحون و عجائز ،ممارسون و غري ممارسني ،حيث
يقدمون صورة ناصعة عن العالج الشعيب ،و األمراض اليت يتصدى هلا و جمتمعه الذي يقصده ،كما
يقدمون كذلك معلومات عن الطب احلديث و عالقته بالعالج الشعيب.
ب ـ املالحظة املشاركة:

وسيلة منهجية أتاحت لنا فرصة معرفة السلوك الفعلي جملتمع الدراسة عن قرب ،دون زيف أو حتيز ،و

السيما يف جمال التداوي و القرار الطيب و سلوك املرض .كما هيأت لنا هذه املنهجية فرصة املشاركة يف
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املمارسة العالجية للصرع ،و معايشة املعاجل باألعشاب ،إضافة إىل االقرتاب الوثيق من (اجلبار) جتبري
الكسور و الفلتات املفصلية .و قد ساعدنا يف ذلك بعض أفراد جمتمع الدراسة املستجوبون يف االقرتاب
أكثر من جمتمع الدراسة ،و املالحظة الدقيقة و الرتكيز على املواقف اليت جتسد االجتاه حنو الطب الشعيب .و
بالتايل فقد سهلت لنا هذه الطريقة احلصول على املادة االثنوغرافية الغريزة و الواقعية و هي عملية نتجت
عن تفاعل وثيق بيننا و بني املمارسني للعالج الشعيب و كذا جمتمع الدراسة املستفيد و موضوع الدراسة
امليدانية نفسه.
ج ـ املالحظة:

عملية تساعد كثري على فهم موضوع الدراسة امليدانية ،و تأويل السلوك الواقعي حول املرض والصحة .و
قد أفادتنا هذه الطريقة يف مشاهدة األسلوب العالجي الشعيب الذي ميارسه (اجلبار) أو (احلجام) أو
(العشاب) ،و كيف يالقي هذا األسلوب هوى يف نفس جمتمع طالب اخلدمة ،زيادة على مالحظة التفاعل
الودي الوثيق بني املعاجل (املمارس) و بني جمتمع الدراسة.
د ـ دليل العمل امليداين:
أداة منهجية أخرى تتضمن تفصيالت دقيقة عن موضوع الدراسة ،بكل زواياه و عناصره املتنوعة ،و تراعي
طبيعة اجملتمع حمل الدراسة ،كذلك يعترب الدليل أداة تنظيمية ضابطة ،فهو يتضمن أفكار و عناصر
املوضوع بشيء من الرتتيب ،مما يتيح الفرصة للجمع امليداين املنظم -وفقا هلا-و التحليل و التفسري بنفس
الطريقة املنظمة .و قد اعتمدنا يف دراستنا امليدانية على دليل دراسة العالج الشعيب الذي أعده املختصون
يف هذا اجملال (.)3
 املقابلة واحلوار:

إجراء يلتقي فيه الباحث مع املستجوبني فيوجه إليهم جمموعة من األسئلة ليعرف اجتاهاهتم و سلوكياهتم
الفعلية حنو هذا النوع من املمارسة .و املقابلة تتيح الفرصة لالتصال املباشر ،و مجع املعلومات الواقعية بقدر
األماكن من املستجوبني ،زيادة على كوهنا تتيح للدارس فرصة متابعة املستجوبني أثناء استجابتهم و قراءة
مالمح وجوههم ،و حركاهتم اللفظية و األدائية .و قد استندنا أثناء املقابلة على مجع املعلومات امليدانية
حول املمارسني للعالج الشعيب و اسلوهبم العالجي و أدواهتم العالجية .كذلك أفادتنا املقابلة كثريا يف
التعرف على مميزات اجملتمع املعاجل ،و األمراض اليت تدفعه اللتماس الشفاء غري الرمسي ،و سلوك املرض .و
قد ساعدنا يف ترتيب هذه املقابلة مجع متواضع من جمتمع الدراسة مشل املمارسني للعالج الشعيب و أفراد من
املقبلني على العالج سواء من الرجال أو النساء ،املسنني و احملدثني ،املرضى و املرافقني هلم.
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 جماالت الدارسة امليدانية:
 oامليدان اجلغرايف:
هو ميدان متسع نسبيا حيث ضم تلمسان منوذجا و بعض املناطق اجملاورة هلا ،و لعل مرد هذا االتساع هو
أننا أردنا أن نبحث عن املمارسني الفعليني للعالج الشعيب و كذلك األماكن اليت يستقرون هبا و يقدمون
خدماهتم العالجية ألفرادها ،و بالتايل يتمركزون فيها .و مراكز جتمع هؤالء املمارسني للعالج الشعيب
باختالف ختصصاهتم .فالعشابون (العطارون) يتمركزون يف منطقة تلمسان مقر الوالية ،و اجلبارون (جتبري
الكسور والفلتات املفصلية) يتمركزون يف منطقة القبار و سيدي ورياش (و هلاصة) ،على حني يتمركز
املمارسون للعالج (بالقرآن الكرمي) مبنطقيت (عني غرابة) و(الرمشي) .و هبذه الطريقة الحظنا تفاوت بني
املناطق السكنية من حيث التخصصات العالجية الشعبية املعنية مثل (التجبري) و (عالج الصرع) و
(التداوي باألعشاب).
 oامليدان البشري:

و املراد به جمموعة األفراد الذين مشلتهم الدراسة امليدانية ،و احلقيقة أهنا جمموعة متنوعة حبيث تضم ثلة من
املمارسني للعالج الشعيب و األكثر شهرة و جمتمعا (العشاب و اجلبار و الكواي) و مجاعة أخرى من
اجملتمع املستفيد من اخلدمات العالجية.
أما العالج بالتجبـيـر فقـد أجريـت دراسـة احلالـة و املقابلـة مع شخص حيتـرف و يـزاول ممارسته مبنطقة
(القبار) .و قد جالسناه و أجرينا معه مقابلة و مع بعضهم طبقنا دراسة احلالة باإلضافة إىل اجملتمع املستفيد
من العالج من الذكور و اإلناث ،حيث قمنا ببعض االستفسارات بغرض التعرف على خصائصهم و
دوافع جلوئهم و ترددهم على العالج الشعيب دون غريه من اخلدمات الصحية الرمسية.
على حني أجرينا الدراسة امليدانية على اثنني من املمارسني للعالج باألعشاب أوهلما عشاب تقليدي ورث
املهنة ول م يضف إليها جديدا .أما العشاب الثاين فقد اكتسبها عن طريق القراءة و االطالع على الكتب
العلمية حول العالج باألعشاب و النباتات الطبية و خصائصها و أنواعها .مث أجرينا مقارنة بينهما للتعرف
على الفوارق بني اخلربة املوروثة و املكتسبة ،زيادة على دراسة احلالة .كذلك فقد امتد امليدان البشري هنا
ليغطي بعض األفراد الذين يلتمسون العالج من العشاب و حاالهتم املرضية ،و سلوك املرض معهم.
 oامليدان الزمين:
عبارة عن فرتة وقتية طويلة نسبيا ،فقد استقرت فكرة الدراسة خالل هناية ( 2002اكتوبر -نوفمرب-
ديسمرب) .مث بدأت االستعداد هلا على فرتات متقطعة إىل أن انطلقت يف جتسيدها بداية من فرباير
 ،2002حيث أجريت الدراسة امليدانية حينئذ لتنتهي مع هناية السنة نفسها بعد أن استغرقت الدراسة
حوايل عشرة أشهر.
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 .3اإلطار التصوري للدراسة امليدانية:
املعلوم أن العالج الشعيب عبارة عن جمموعة من املمارسات و التصورات املتصلة بصحة اإلنسان و مرضه،
يؤمن هبا و يعتقد فيها اعتقادا جازما ال شك فيه ،و بالتايل يغلب عليها الطابع التارخيي و الرسوخ و سعة
االنتشار .و لذلك جند ثالث فئات من النظريات اليت حتاول إلقاء األضواء على هذه املعتقدات و
املمارسات (.)4
الفئة األوىل و مهمتها البحث عن أسباب هذه املعتقدات و املمارسات و أسباب التمسك هبا .و منها
النظريات النفسية و النظريات االجتماعية .و الفئة الثانية تنظر يف الوظيفة أو الوظائف اليت تضطلع هبا
هذه املمارسات و املعتقدات يف اجملتمع الذي توجد فيه ،مث كيف تسهم يف تدعيم و توطيد العالقات
االجتماعية املنظمة ،و منها النظريات الوظيفية .و تقيم الفئة الثالثة من النظريات ارتباطات بني
املعتقدات و املمارسات العالجية الشعبية و بني بنية اجملتمعات املختلفة و منها النظريات البنائية .و

األرجح أن الفئة الثانية (النظريات الوظيفية) هي أبرز هذه الفئات حيث تضم نظريات وظيفة واسعة
النطاق ،تربز دور املعتقدات و املمارسات الشعبية يف الوجود االجتماعي و الوفاء به بطريقة أو بأخرى.
و نظريات وظيفية ضيقة النطاق و أقل طموحا ،و هي – مهما كانت نقائصها – تقدم اسهامات معينة
للهدف املرغوب اجتماعيا .و تذهب هذه النظريات الوظيفية إىل أن املمارسات و املعتقدات العالجية
الشعبية تسهل لألفراد التكيف مع اجملتمع الذي يعيشون فيه ،كما أهنا متكنهم من إجياد متنفس لقلقهم و
متاعبهم النفسية ،و جيدوا راحة ملا يعانون منه ،و يصدق ذلك كثريا على حاالت العالج بالقرآن الكرمي
(الصرع و املس و التابعة) حبيث تتيح هذه املمارسات الفرصة للتعرف على الصراع الكامن ،و التوترات اليت
ال تظهر على السطح ،و هنا تلعب املمارسة العالجية دورها يف تأكيد التضامن و تدعيمه عن طريق
التحدد الدرامي لشيء سيء يكون سببا يف املرض مثل الكائنات فوق الطبيعة ،أو األعمال السحرية
الضارة .كذلك يؤدي املعتقد و املمارسة العالجية الشعبية أو الوقائية دورها يف التصرف حنو األزمات اليت
تتواىل على كاهل اإلنسان-حىت و إن جنمت عن سوء سلوكه و تصرفاته – و متنحهم الثقة بأهنم هبذه
املمارسة الشعبية يتقدمون خطوات واثقة حنو اخلالص من األزمات و الكوارث .و تنطلق كذلك من
"نظرية العالمات" يف العالج الشعيب ،و هي تعتمد على (االشارة) أو (العالمة) اليت حتملها العناصر
الطبيعية اليت تدخل ضمن املمارسات العالجية مثل األعشاب و النباتات العالجية ،و أجزاء من احليوانات
أو الطيور .و ترتبط هذه العالمة بوظيفة عالجية تؤديها لإلنسان ،و تتسق مع نوع و هيئة املرض .و من
الدالئل على ذلك أن العشاب يصف النباتات كثرية البذور لعالج العقم ،و النباتات املنقطة لعالج بقع
اجلسم ،و النباتات الصمغية لعالج القروح الصديدية املقيحة.
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و يف ضوء هذا االطار التصويري ،و استقراء بعض الدراسات السابقة ،تثري دراستنا هذه عدة تساؤالت،
حتاول االجابة عنها إبريقيا من واقع جمتمع الدارسة (اجلزائري) و منها:
 ماهي ميزات املمارسني للعالج الشعيب يف جمتمع الدراسة (اجلزائري)؟ و ماهي مصادر خرباهتمالعالجية؟
 أي املمارسات العالجية الشعبية أكثر انتشارا و أكثر شهرة يف جمتمع الدراسة (اجلزائري)؟ كيف يفسر املمارسون للعالج الشعيب وقوع املرض و التخلص منه؟ ماهي الوظائف العالجية و الوقائية اليت يقدمها العالج الشعيب يف جمتمع الدراسة (اجلزائري)؟ وملاذا يلجأ إليه األفراد؟
 أي امليزات االجتماعية و الثقافية تغلب على جمتمع الدراسة املستفيد منه؟ -ما املالمح املستقبلية للعالج الشعيب يف جمتمع الدراسة (اجلزائري)؟

 .4دراسات احلالة ألشهر املمارسني للعالج الشعيب:
أشرنا سابقا إىل أن التنوع اجلغرايف والثقايف قد لعبا دورمها يف جمتمع الدراسة (اجلزائري) ،يف تعدد وتنوع
املمارسات العالجية الشعبية ،األمر الذي ساعد على انتعاشه و اتساع نطاق ختصصاته و ازدياد
مستفيديه .و قد مشلت هذه التخصصات :العالج باألعشاب ،و العالج بالكي ،و العالج باحلجامة ،و
العالج بالقرآن الكرمي (الصرع و السحر و العني) ،و العالج بالتجبري و العالج بالتدليك (املسد) ،و
العالج بالقبض (اجلياف) ،و العالج باألولياء و العالج بالرمل و العالج باملاء املاحل  ...اخل.
و الدراسة امليدانية قد أثبتت أن العالج باألعشاب أكثر انتشارا يف جمتمع الدراسة بصفة خاصة ،و اجملتمع
اجلزائري بصفة عامة .مث يليه من حيث األمهية الكي ،فالتجبري ،مث التمسيد فالتوليد ،مث العالج بالقرآن
الكرمي ،فالقبض (اللمس) ،مث احلجامة .مث هناك ممارسات ذاتية للحاالت الطارئة مثل الوصفات العالجية
الشعبية املنزلية .و سوف نقتصر يف دراستنا امليدانية هذه على بعض النماذج العالجية الشعبية و اليت
نعتربها أكثر انتشارا يف مناطق جمتمع الدراسة (اجلزائري).
 العالج باألعشاب والنباتات الطبية (العشاب أو العطار):

ميثل العالج باألعشاب و النباتات الطبية منطا آخر ،من أمناط املمارسة العالجية الشعبية حيرتفه جمموعة
كبرية العدد من املمارسني قد تغطي مساحة جمتمع الدراسة (اجلزائري) بشكل ملفت لالنتباه .لكوهنم
يتوافرون على اخلربة و املعرفة و املمارسة لألعشاب و النباتات الطبية و طريقة استخدامها و خصائصها
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العالجية و الوقائية ،و ذلك عن طريق الوراثة أو عن طريق االكتساب .و لعل ازدهار العالج العشيب يف
جمتمع الدراسة (اجلزائري) عامة يعود إىل توافر تغطية نباتية و بيئية مناسبة لنمو خمتلف أنواع األعشاب و
النباتات العالجية يف مناطق اجلزائر .مث كثرة األمراض و تزايدها مومسيا ،و انعدام اخلدمات الصحية الرمسية
يف الكثري من احلاالت السيما يف املناطق النائية .موازاة مع سهولة جلب األعشاب و النباتات العالجية
املطلوبة .و لذلك جند متركزا لبيع األعشاب سواء على مستوى حمرتفيها (العطارة) أو (العشاب) ،أو على
مستوى األسواق الشعبية العمومية األسبوعية نذكر أسواق (تلمسان) (الرمشي) (مغنية) (سبدو)
(الغزوات)  ...اخل .ممارسات توحي بتعدد املعاجلني الشعبيني باألعشاب حبيث يغطون متطلبات
املستفيدين منها.
و قد ورث هؤالء املمارسني احلرفة عن الوسط العائلي (األب أو اجلد) .أما البعض اآلخر فقد اكتسب
احلرفة عن طريق التجربة و املعرفة و إدراك أمهية األعشاب و النباتات العالجية بالقراءة و البحث العلمي
املتواصل اعتمادا على علوم النباتات و كنوز الرتاث .و يف هذا اجملال سوف نلقي بعض الضوء على
(عطار) أو عشاب ورث احلرفة العالجية الشعبية ،و آخر اكتسبها و صقلها باملعرفة و االطالع.
ـ العشاب األول  :وهو من مواليد بين وعزان و يبلغ من العمر  26سنة ورث املهنة عن والده ،و اشتغل
باملستشفى اجلامعي (تلمسان) ملدة طويلة ،األمر الذي ساعده على صقل ممارسته العالجية أكثر .و هو
جد ملم و على اطالع واسع باملعرفة الصحية و الوقائية ،و يقطن حبي (سيدي سعيد) (تلمسان) ،حي

موقع الدراسة امليدانية يقدم هذا العشاب العالج ملرضاه يف عطارته و يف منزله حيث يقصدونه ،و حياورونه
يف األعراض املرضية فيقرر هلم العالج العشيب املناسب و حيصل على األجر مقابل هذه املمارسة .و حيصل
املرضى على الدواء من حمالت العطارة اليت متأل أحياء املدينة العتيقة (تلمسان) .و قد حرص هذا العشاب
على توريث هذه املهنة ألوالده لكنهم رفضوا و اجتهوا حنو مواصلة تعليمهم و استكمال دراساهتم .و هلذا
املعاجل صلة وثيقة بالعالج الرمسي و كثريا ما يوجه مرضاه حنوه بفرض االستفادة منه.
و من أهم الوصفات اليت يقدمها هذا املعاجل ملرضاه ،وصفات لعالج أعراض اجلهاز اهلضمي ،و الربو ،و
الكلى  ،و السكر  ،و األمراض اجللدية .و قد حقق هذا العشاب شهرة على املستوى احمللي و الوطين .و
مريدوه متنوعون من الرجال و النساء كبار السن و متوسطية.
ـ العشاب الثاين  :هو شاب يف اخلمسني من العمر يعيش يف حي من أحياء مدنية (الرمشي) .حصل على
التعليم العايل مث اجته لقراءة الكتب السيما املتعلقة بالرتاث الصحي و الوقائي حول النباتات و األعشاب
العالجية ،و التعرف على فوائدها العالجية املختلفة ،و خصائصها ،و قد أجرى التجارب عليها لدرجة أنه
اكتسب دراية دقيقة هبا حيث استطاع أن حيقق شهرة كبرية على املستوى احمللي و املناطق اجملاورة جملتمع
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الدراسة .و هو يقدم العالج ملرضاه يف بيته حيث يشخص هلم املرض و يقرر الدواء العشيب املناسب .و
يتوافد عليه املرضى من خمتلف املناطق .و من أهم وصفاته العالجية اليت يقدمها ملرضاه ،الوصفات
العالجية اخلاصة بعلة الريقان (بوصفري) الواسع االنتشار بني األفراد ،و هذا النوع من العلل ال ينجح فيه
العالج الرمسي بكفاءة ،و جنح املعاجل الشعيب يف عالجه.
و قد ساعد توافر األعشاب و النباتات العالجية هذا املمارس ليجري التجارب ،و يضيف إليها اجلديد ،و
يفهم خصائص جديدة هلا .و مثل هذه النباتات إمنا تنمو عشوائيا مثل (البنج األسود) (بورجنوف عندنا)
على ضفاف األودية و الذي يستخدم كمخدر ،كما تستخدم أوراقه اجلافة كعالج للربو ،حيث
تستخلص منه شركات األدوية ،مادة فعالة مهدئة لألعصاب و السعال العصيب و ضيق التنفس .و االسم
العلمي هلذا النبات هو ( )HYOSCYMUS MUTICUSو يستخلص منه اآلن عالجيا مادة
االتروبني و اهليوسيامني ( .)5و يتابع هذا العشاب مراحل منو النبات و جيري عليه التجارب بنفسه و
بطريقة شعبية.
 العالج بالتجبري (اجلبار) (الكسور و الفلتات املفصلية):
ممارسة عالجية شعبية هي األخرى واسعة االنتشار يف جمتمع الدراسة (اجلزائري) ،فال ختلو منطقة من
مناطق جمتمع الدراسة من (جبار) يتوىل مهمة عالج الكسور العظامية ،و الفلتات املفصلية و هي ما
يصيب عضالت اجلسم من التواءات أو ارختاءات أو غري ذلك .زيادة على معاجلة ما يصيب العظام من
تشققات .و حيظى اجلبار بثقة مطلقة من مستفيديه ،أكثر مما حيظى به أطباء العظام .و يوجد يف منطقة
(القبار) بوهلاصة " السيد حلول امليلود" شيخ يتجاوز ( )20سنة متزوج ال زال ميارس بعض األنشطة املتمثلة
يف الصناعة التقليدية .و قد ورث خربته عن األب و اجلد ،ذلك أن جده هو أول من مارس هذه احلرفة ،و
هو يؤكد لنا على أن خربته تعترب (وهبة) من هللا تعاىل ،و بالتايل فهو ال يطالب بدفع األجر ،و إمنا يتقبل ما
مينح له و لو كان رمزيا .و الواقع أن هذا التصرف قد المسناه يف دراستنا رغم شحاحة مستواه املعيشي و
ظروفه الصحية و لعل هذه صورة أخرى من صور االعتقاد بإضفاء صفة القداسة على املمارس و املمارسة
ذاهتا (.)6
و ميارس السيد (حلول امليلود) العالج يف منزله ،حيث خيصص مكانا مستقال يقابل فيه مرضاه و يقوم
بعالجهم ،و قد ينتقل إىل املريض أينما وجد و يف أي وقت و دون تردد ،و هو ال يتقيد مبكان و ال
مبوعد .و لعل هذه التسهيالت العالجية اليت يتمتع هبا النسق العالجي الشعيب هي جعلت املستفيدين
منه ال يرغبون يف االقبال على العالج الرمسي و ال يثقون فيه .و السيد (حلول امليلود) متخصص يف هذا
النوع من العالج الشعيب دون غريه على عكس بعض املعاجلني اآلخرين.
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و قد أدىل السيد (حلول امليلود) عن قصور العالج الرمسي يف عالج الكسور حبادثتني أوالمها ألمة اليت
انزلقت على قشرة برتقال فسببت هلا فصال يف رجلها .و كان ذلك يف غيابه فذهبوا هبا إىل املستشفى
فوضع األطباء رجلها يف كومة من اجلبس فقط .و عندما عاد مزق اجلبس باملنجل و السكني و عاجلها
العالج الشعيب اليدوي فشفيت .و ثانيهما لطفلة وقعت على رجلها فانفصلت فذهبت هبا أمها إىل
طبيب العظام ليعاجلها فلم تتحسن .و بعد فرتة رأهتا امرأة و هي حتمل ابنتها على كتفيها إىل نفس
الطبيب فنصحتها باللجوء إىل السيد (حلول امليلود) فجاءته فارجع العظم إىل مكانه ،فصرخت الطفلة
فانطلقت هترول حىت وصلت إىل بيتها بعد أن كانت حممولة على كتف أمها.
و تنحصر املمارسة العالجية للسيد (حلول امليلود) يف حتسس املواضع احمليطة بالكسر أو االنفالت عن
طريق التلمس باألصابع حىت يستطيع حتديد املوضع بدقة ،مث يدلكه بالزيت حىت يستخزن العضلة
السلبية لألمل ،مث يشده بقطع من القماش يف انتظار الشفاء .و املالحظ أن الشق عند األطفال يربأ دون
عالج .بينما يعاجل الفصل أو (الفلتان ) بتحريك املفصل يف االجتاه الصحيح حىت يقع يف (اخلن) ملتقى
املفصلني.
و يرتدد على السيد (حلول امليلود) مستفيدون من عالجه كثريون و من خمتلف الفئات االجتماعية حمليا،
و من املناطق اجملاورة السيما الرجال و النساء متعلمون و غري متعلمني خاصة و أن عالجه ال يستغرق
دقائق معدودة ،كما أنه ال يستخدم اجلبس ،زيادة على عمق الثقة يف قدراته و خربته العالجية ،ناهيك
عن زهده لألجر أو انعدامه.

 .5حتليل ومنافشة نتائج الدراسة:
من أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة امليدانية ،و ذلك حبثا عن التساؤالت اليت طرحت
يف االطار التصويري حول مكانة الطب الشعيب حماولني الرتكيز على أشهر املمارسات العالجية الشعبية
(التداوي باألعشاب ،التجبري ،احلجامة ،الكي ،املسد و التوليد  )...يف ثنايا التحليل و املناقشة.
مميزات املمارسني للعالج الشعيب و مصادر خرباهتم هبذه التخصصات:
تؤكد بعض النظري ات إىل أن العالج الشعيب يعترب ممارسة اعتقادية تشبع حاجات ثقافية تؤدي وظائف
التكيف مع اجملتمع من خالل مواجهة املرض و عالجه ،و الوقاية منه بشىت العناصر الثقافية املادية منها
و املعنوية املختلفة .لذلك جند املمارسني هلا يشبعون حاجات أفراد اجملتمع (جمتمع حمل الدراسة)
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فيقدمون له الطلبات الصحية ،و يعاجلون توتراهتم النفسية و العصبية و حيققون هلم التكيف مع
جمتمعهم .و ذلك حبكم ما يتصفون به من مسات و مالمح (.)7
و عادة ما جند معشر املمارسني للعالج الشعيب قد بلغوا من األعوام عتية  ،فاجلبار  20سنة  ،و الكواي
 20سنة ،و احلجام  55سنة ،و املساد(ة)  50سنة ،و املداوي باألعشاب  50سنة .و بالتايل فإن
عمر اجلميع يرتاوح بني ( 50و  )20سنة .و لعل لكرب السن هذا مغزاه يف املمارسات العالجية
الشعبية ،حيث يلمح إىل طول املران و عراقة اخلربة ،إضافة إىل أن هؤالء املمارسني للعالج الشعيب
متزوجون مجيعهم و لديهم أبناء ،إذ حيظى الزواج و تكوين األسرة بتقدير أفراد اجملتمع.
و مما الحظناه يف هذه الدراسة أن املمارسني للعالج الشعيب مبختلف ختصصاته يزاولون حرفا أخرى يف
أ غلبهم إىل جانب املمارسة العالجية .كما أن بعضهم قد نال حظه يف التعليم مثل (العشاب) ،أما
البعض اآلخر فيقتصر على القراءة و الكتابة ،بينما جند (اجلبار) ال يقرأ و ال يكتب .و رغم ذلك فإن
املمارسني للعالج الشعيب – و من خالل مالحمهم هذه احلاجة بال تردد .ذلك أن األصول االجتماعية
واحدة ،و الثقافية متقاربة و األوضاع الطبقية و التصور عن اآلخر متشاهبة ،فهم أقرب إليهم من أفراد
النسق العالجي الرمسي.
أما مصادر خربة املعاجلني الشعبيني فهي متنوعة ما بني الوراثة (اجلبار) و (الكواي) و (احلجام) و بني
االكتساب (العشاب ،املساد ،التوليد) .و هكذا الحظنا أن املهن العالجية الشعبية تنحصر أحيانا يف
بعض العائال ت املعينة اليت حتتكرها مثل (زاوية سيدي بن عمر) منطقة ندرومة .فهي إذن ممارسة وراثية
أبا عن جد.
أما املصدر الكسيب فهو واضح لدى العشاب احلديث الذي انكب على قراءة كتب الرتاث و علوم
النباتات حبثا عن أمهية العالج باألعشاب و النباتات العالجية .و عن خصائصها و تركيباهتا و فوائدها
العالجية و الوقائية ،على أساس أنه جيري التجارب بنفسه ،كما تابع التجارب اليت حققها بعض
املهتمني عرب عقد ملتقيات و مؤمترات جهوية و وطنية و دولية حول مكانة و أمهية النباتات و األعشاب
العالجية .و هبذه الكيفية تتواصل حلقات املمارسة و يستمر النمط العالجي الشعيب بال انقراض .و
هذا يعترب يف حد ذاته رسوخ هلذا النوع من املمارسة يف اجملتمع و قبوله و جلوء األفراد إليه و ثقتهم فيه.
املمارسات العالجية الشعبية األكثر شهرة و انتشارا يف جمتمع الدراسة:

لقد لعبت البيئة دورها األساسي يف ازدهار املمارسة العالجية الشعبية حىت مكنتها من تغطية

االحتياجات الصحية و الوقائية ألفراد اجملتمع يف غياب العالج احلديث و قصوره يف تقدمي اخلدمات
املطلوبة .و يف ضوء ثـراء البيـئـة اجلـزائـريـة باألعشـاب و النبـاتـات العالجيـة ،ازدهـر العـالج باألعشاب يف
خمتلف مناطق اجلزائر (املدينة  -القرى  -البوادي) .من جهة أخرى فإن ندرة األعشاب العالجية و
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افتقادها أحيانا على املستوى احمللي مل يقف حاجزا دون جلبها من اخلارج (املشرق – اخلليج – آسيا)
الستخدامها يف العالج ( .)8و لعل من أكثر هذه العالجات انتشارا يف جمتمع الدراسة العالج بالكي ،و
احلجامة ،و التوليد (القابلة) ،و أمراض النساء ،و الوصفات العالجية الشعبية املنزلية  ...اخل.
و قد اكتسب املعاجل باألعشـاب شهرة أوسـع حبكـم صرامة طقوسه ،و تنوع صالحياتـه و دقة االعداد و
التنظيم له ،مما أضفى صرامة و مصداقية على املمارسة ،و هذه و تلك من أهم مميزات و طبيعة املعتقد
الشعيب (.)9
و يذهب املعاجلون باألعشاب إىل أن أسباب األمراض اليت يعاجلوهنا تعود إىل تعرض اإلنسان إىل
الرطوبة (مثل أمراض اجلهاز التنفسي و الروماتيزم) أو اإلفراط يف تناول الغذاء – خاصة الدسم – و
السكريات و احللويات (فيصاب املرء بالسمنة و آالم املفاصل و السكر) ،و كذلك كثرة التعرض
للتوترات و القلق (فيصاب بارتفاع ضغط الدم) .و احلقيقة أن معظم املمارسات العالجية الشعبية ختلو
من االحتياطات الوقائية التفصيلية ،عدا املعاجلون (القرآن الكرمي) فإهنم حيرتزون على أعداد اجراءات
وقائية قبل البدء يف العالج (األعمال الطقوسية) و (الرقى) ،و (احلمائل السحرية املتنوعة) ،و (جتنب
ارتياد األماكن اخلربة و املظلمة) .يف حني جند باقي املمارسات حتتوي اشارات بسيطة عن الوقاية و منها
مثال أسباب املرض ،مثل التعرض لتيارات اهلواء أو التوتر و القلق أو اإلفراط يف تناول الغذاء عامة و
الدهون و السكريات و احللويات بشكل خاص.
الوظائف العالجية اليت يضطلع هبا العالج الشعيب ،و ملاذا يقصده مستفيدوه يف جمتمع الدراسة؟:

تتعدد الوظائف العالجية اليت يقوم هبا العالج الشعيب يف جمتمع الدراسة ،كما تتعدد األسباب اليت تدفع
مريديه لالستفادة من خدماته ،حسبما بينته الدراسة االثنوجرافية التالية:
 الوظائف العالجية للعالج الشعيب:

هي متعددة – كما أشرنا إىل ذلك سابقا– و يقدمها بشكل مييزه عن العالج الرمسي و يساعد على
توسيع قاعدة املستفيدين منه ،و الثقة يف املمارسني الشعبيني له ،و من ذلك:
 عالج األمراض املزمنة و املستعصية (الروماتيزم و السكر و الكلى و آالم الظهر و الصدع والقولون و ارتفاع ضغط الدم) و ذلك عن طريق استخدام العالج باألعشاب الطبية و الكي ،و
قراءة القرآن الكرمي ،زيادة على عالج األمراض اليت ال يعرتف هبا العالج الرمسي مثل (املس و

اللبس).
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-

اجياد متنفس يلقى عليه مستفيدوه تبعة توتراهتم النفسية و العصبية و قلقهم نتيجة الضغوطات
االجتماعية اليت يتعرضون هلا يف حياهتم اليومية ،و يتمثل ذلك فيما يقدمه معاجل الصرع من

ممارسات طقوسية معقدة يعجز العالج الرمسي صراحة عن ادراكها.
 تقدمي العالج الناجح و السريع ألمراض العظام (من كسور و فصل و شقوق و فلتان  ...اخل)و بأدوات جد بسيطة مثل (اجلبرية و قطع القماش) ،و اجراءات أكثر بساطة مثل (التدليك
بالزيت أو املاء و امللح و ذلك بتحريك املفاصل أو الضغط على األرجل) و يف أقل وقت
ممكن .و لذلك تتدعم الثقة بني املمارس هلذا العالج و مريديه من املرضى.
 ربط اإلنسان املعاصر برتاث األجداد و استحضاره و اثبات فعاليته يف مقابل الثقة املعاصرة –و العالج احلديث منها على سبيل املثال -و من ذلك العالج باألعشاب و النباتات الطبية
الذي يربط املريض بأرضه و أعشاهبا و نباتاهتا ،كما تربطه برتاثه الذي خلفه السابقون .و هبذه
الطريقة تتأكد اهلوية و تتدعم األصالة.
 حتديد رموز ثقافية و اجتماعية لتتجه حنوها شحنات غضب املرض و ذويهم ،و من ذلكالرموز (الريح األسود و الريح األمحر) و (األعمال السحرية) ،و هذه عادة ما تالقى لدى جمتمع
املستفيدين قبوال متزايدا ،حبيث تتسق مع السياق االجتماعي و الثقايف السائد.
 يعد الرتاث العالجي مصدرا يستلهم منه بعض املعاجلني الشعبيني مقومات جناحهم يف مواجهةالعالج الرمسي ،مثل العشاب الذي جيري التجارب بنفسه على األعشاب و يستخلص وظائف
جديدة عالجية لنباتات و أعشاب موجودة و غري مستغلة مثل (السكران) املستخدم يف عالج
أمراض اجلهاز التنفسي .و تلك على العموم خاصية غلبت على العالج العريب منذ القدم (.)11
-

تقدمي العالج بطريقة جتمع بني الرتويح و التنفيس –عن التوترات و الضغوط– و العالج يف
نفس الوقت ،كما هو احلال يف طقوس عالج الصرع .ممارسة تتضمن رموزا عديدة مثل
األضحية و البخور و اخليوط (االدوار و االغاين) ،بشكل ال يتحقق يف احلياة اليومية .و بالتايل
تتعدد الوظائف اليت تقوم هبا طقوس املعاجلة ،و مبا يؤكد صدق النظرية الوظيفية الواردة يف
االطار التصويري للدراسة ،و كذلك نظرية "العالمات" أو "االشارات".

 أداء اخلدمة العالجية باألسلوب املرن الذي يقبله املرضى و ذويهم و حيبذونه فال يشعرونباالغرتاب ،و بالتايل يعتمد على العالج الشعيب و يعتربونه جزءا من هويتهم و كياهنم.
 دوافع جلوء املستفيدين من جمتمع الدراسة إىل العالج الشعيب:

دوافع تعترب يف الغالب مستمدة من طبيعة الوظائف اليت يضطلع هبا .و من خالل ما أكده لنا أفراد
جمتمع الدراسة امليدانية ،ميكن اجياز هذه الدوافع فيما يلي:
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 ارتكاز العالج الشعيب يف عائالت معينة يعرفها جمتمع الدراسة و يثق فيها. قصور خدمات العالج الرمسي ،و عجزها أحيانا عن معاجلة أمراض البيئة بكفاءة. تيسر احلصول على العالج يف أي وقت و يف أي مكان و لو كانت املسافة بعيدة بني املعاجل واملريض.
 توافر أكثر من معاجل يف خمتلف املمارسات العالجية ،فإذا فشل أحدهم جنح اآلخر يف تقدميالعالج.
 سهولة و بساطة االجراءات العالجية الشعبية. مراعاة اخللفيات االجتماعية و الثقافية للمرض. تقدمي العالج يف صورة طبيعية مقبولة و بسيطة. عدم وجود مضاعفات لألدوية الشعبية مثل األعشاب ،فإذا مل تنفع ال تضر. قلة تكاليف العالج الشعيب – مقارنة بتكاليف العالج الرمسي. إن الطريقة العالجية الشعبية تتضمن دواء و تروحيا وتنفيسا ،و على هذا األساس يزداد االقبالعلى العالج الشعيب.
 الثقة كبرية يف العالج الشعيب حبكم العراقة و املعايشة و النجاح الذي حققه – و حيققه – يفمواجهة العالج الرمسي.
 اخلصائص االجتماعية و الثقافية جملتمع املستفيدين من العالج الشعيب:
لقد أفادتنا الدراسة امليدانية على أن مريدي العالج الشعيب من املرضى يف تزايد مستمر من حيث
التنوع و الثقة الكاملة .غري أن املالحظ أن هناك "ختصصا نوعيا" يف بعض املمارسات العالجية الشعبية.
فاجلبار األكثر شهرة (حلول امليلود) منطقة وهلاصة – يعاجل كل الفئات من الذكور و اإلناث ،على حني
جند بعضهم اآلخر يعاجل الرجال فقط.
كذلك الحظنا على أن املستفيدين من العالج باألعشاب و النباتات من مجيع الفئات و املناطق
السكنية سواء باملدن أو البوادي أو القرى رجاال و نساء .و لعل تنوع املستفيدين و الشهرة يعتربان
سببان رئيسيان يف زيادة املستفيدين و التغاضي عن بعض االعتبارات التقليدية مثل "التخصص النوعي"
بتقدمي اخلدمة لنوع واحد (ذكور أو اناث) دون اآلخر .إن مجهور املعاجل باألعشاب خاصة احلديث
العهد جند له مريدين يتنوعون بتنوع الفئات رجال ،نساء ،أطفال ،كبار السن و الشباب من املتعلمني و
غري املتعلمني .منطقة (تلمسان) (الرمشي) (سبدو) (الغزوات)  ...اخل .و بعض املناطق اجملاورة األخرى.
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 املظاهر املستقبلية للعالج الشعيب يف جمتمع الدراسة:
تتحدد مظاهر املستقبل من خالل جمموعة خيوط حول صورة احلاضر (الواقع) و امتداد تأثري املاضي
(الرتاث) .و تتمثل هذه اخليوط يف الوضع احلايل للخدمات الصحية الرمسية و مدى فعاليتها و كفاءهتا،
و سهولة احلصول عليها ،و مقدار تكلفتها املادية ،هذا زيادة على طبيعة السياق االجتماعي و الثقايف و
مدى تأثريه يف جماالت املرض و الصحة.
و قد تأكدنا من خالل الدراسة امليدانية يف جمتمع الدراسة أن العالج الشعيب واسع االنتشار ،عميق
اجلذور ،حقيق الثقة ،كفء العالج ،متنوع املمارسة ،متنوع املستفيدين .على حني يغلب على النسق
العالجي الرمسي االغرتاب و القصور و جتاهل السياق االجتماعي و الثقايف للمرض ،باإلضافة إىل
صعوبة احلصول على اخلدمات الصحية الرمسية و غالء قيمتها ،و عدم توافرها بالقدر الكايف .و عليه
امكننا القول أن العالج الشعيب وجد ليبقى يف الساحة االجتماعية اليت خلقت منه املنافس القوي .و يف
ما يلي ميكانيزمات بقاء و رسوخ العالج الشعيب يف جمتمع الدراسة خاصة و اجملتمع اجلزائري عامة –
لتتضح لنا معامل املستقبل:
 -1يؤدي اغرتاب أعضاء النسق العالجي الرمسي عن املرضى مبجتمع الدراسة إىل استمرار الثقة يف
العالج الشعيب و االعتماد عليه .و لعل هذا االغرتاب ميكن زواله لو ختلى أعضاء النسق العالجي
الرمسي عن التطبيق احلريف للنموذج البيولوجي و االكلينيكي و يف تقدمي اخلدمات العالجية ،و
اعرتفوا بالنموذج البيولوجي االجتماعي و اخللفيات الثقافية و االجتماعية للمرضى (.)11
 -2ان ايكلولوجيا اجلزائر قد لعبت باتساع رقعتها و توافر التغطية النباتية (األعشاب و النباتات
العالجية) و كذا املصادر العالجية األخرى دورها يف زيادة االعتماد على العالج الشعيب .كما
أدت من جهة أخرى إىل رفض األطباء العمل يف املناطق النائية و احملرومة من اخلدمات الصحية
الرمسية ،األمر الذي ساعد على تفرد العالج الشعيب يف الساحة بال منازع.
 -3نتج عن قصور اخلدمات العالجية الرمسية انصراف املرضى إىل العالج الشعيب مع زيادة الثقة فيه
مثل العالج باألعشاب و الكي و التجبري و التوليد و احلجامة و املسد و العالج بالقرآن الكرمي
 ...اخل ،كما سامهت كثرة تكاليف و مبالغ العالج يف اللجوء إىل العالج الشعيب زهيد التكاليف،
و سهل املنال.
 -4أ دت كثرة االجراءات العالجية يف الطب الرمسي يف التشخيص من (اشعاعات و حتاليل و
فحوصات) و استغرق الوقت األطول ،و وجود بعض اآلثار اجلانبية لألدوية احلديثة إىل اإلقبال و
بدون انقطاع على العالج الشعيب و االعتماد عليه مثل العالج باألعشاب الذي ال يضر إذا مل
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ينفع ،و اجلبار الذي يعاجل العظام باجلبائر و يف خالل دقائق و بدون جبس و مضاعفات ،و
املعاجل بالكي الذي ال يطول عالجه أكثر من أيام قليلة  ...اخل.
 -5أدى تفوق العالج الشعيب يف بعض األحيان على العالج الرمسي يف املنافسة العالجية إىل زيادة
االعتماد عليه و الثقة فيه .و للرتاث االعتقادي دور واضح يف هذه الثقة ،و يف تقدمي البدائل
العالجية لألمراض اليت يعجز العالج الرمسي عالجها .و من ذلك أن العشاب و اجلبار مثال،
يبتكران يف أساليب العالج ،و يطوران من خرباهتما بإجراء التجارب و استخالص أدوية عشبية
جديدة .و لعل العشاب احلديث مثال على مرونة العالج الشعيب و سعيه الدائم لتثبيت أقدامه.

ال ـ ـه ـ ـ ـوامـ ـ ـ ـ ـش و االح ـ ـ ـ ـ ـ ـاالت
-1د .السيد فهمي الشناوي ،التداوي باألعشاب ،مقال منشور مبجلة الدوحة القطرية ،العدد 110
فرباير  ،1865ص .41
-2خريطتان للتغطيـة النباتيـة معدتـان من طرف مصالـح حمافظـة الغابات واخلطيـرة الوطنية اجلهوية للغرب
اجلزائري( .تلمسان).
-3فوزي عبد الرمحان ،دراسة انرتوبولوجيا للممارسات العالجية يف الريف املصري ،كليـة البنات ،جامعة
عني مشس ،1864 ،مصر ،ص 61.
-4ماجد السيد حافظ ،دراسات يف علم االجتماع احلضري ،مكتبة سعيد رأفت ،القاهرة 1862
ص 228.
-5عبد الرمحان اسحق ،الطب الشعيب يف اليمن ،جملة الصحة ،وحدة البحوث الصحية جامعة صنعاء،
العدد  ،1فرباير  ،1864ص  2و.2
 عامر بن يوسف ،اخلدمات الصحية يف الدول النامية ،اجمللة الدولية للعلوم االجتماعية عدد ،32القاهرة ،جوان  ،1826ص .42
 حممد سعيد العطار ،التخلف االقتصادي و االجتماعي يف اليمن ،ابعاد الثورة اليمنية ،اجلزائراملطبوعات اجلامعية ط ،1825 ،1/ص 106.
-2للظاهرة امتداد تارخيي عريق يف اوساط املمارسني للعالج يف جمتمع الدراسة (اجلزائري).
 د .امحد ابو زيد ،البناء االجتماعي ،ج ،2/االنساق ،الكاتب العريب ،القاهرة1822 ،ص .532
 اسحق ثروت ،دور اخلدمة الصحية يف اجملتمع ،القاهرة (بدون ناشر)  ،1866ص 130.16

-2حممد علي حممد ،دراسات يف علم االجتماع الطيب ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية  ،1864ص
44.
-6عبد هللا الربدوين ،فنون االدب الشعيب يف اليمن ،دار احلداثة ،بريوت ،ط 1866 ،2/ص24.
-8ديريك جيل .واندرو توادل ،علم االجتماع الطيب ،ترمجة مجال السيد ،اجمللة الدولية للعلوم
االجتماعية ،العدد  ،32مركز مطبوعات اليونسكو ،القاهرة ،جويلية  ،1826ص 2.
-10د .معن خليل عمر ،حنو علم اجتماع عريب ،وزارة الثقافة واالعالم ،سلسلة دراسات العدد ،321
بغداد ،1864 ،ص .261
 د .حممد كامل حسني و آخرون ،املوجز يف تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ،املنظمة العربيةللرتبية والثقافة و العلوم ،القاهرة  ،ص .228
-11حسني رشوان .دور املتغريات االجتماعية يف الطب واالمراض ،دراسة يف علم االجتماع
الطيب ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،1863 ،ص .42
 د .فوزية رمضان ،علم االجتماع الطيب  ،مكتبة هنضة الشرق  ،القاهرة  ،1865 ،ص130 علي املكاوي ،الطب السحري ،الكتاب السنوي لعلم االجتماع ،العدد  ،04دار املعارفالقاهرة ،1865 ،ص .422
 علي املكاوي ،السياق االجتماعي للمعتقد الشعيب ،الكتاب السنوي لعلم االجتماع ،ع3/ دار املعارف ،القاهرة ،اكتوبر  ،1862ص .255 د .علي املكاوي ،اجلوانب االجتماعية والثقافية للخدمة الصحية ،دار املعرفة اجلامعية –االسكندرية ،القاهرة  ،1866ص .321
 مصادر الدراسة امليدانية.(تلمسان منوذجا واملناطق اجملاورة هلا).
( تريين – وهلاصة – هنني – عني غرابة – الرمشي – بين سنوس).
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