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 شًءً يف هيٍ شجعاًَ طٌال سنٌاخ انذساسح ًمل ٌثخال ع إىل

 ًانذذً انيت ضحد ًأفند انعًش ًانشثاب ننا..........

 ًانذي انزي ذعة ًاجريذ يٍ أجهنا................

 كم تامسو. إخٌذً

 

اهلل  ىأيذى   .عًاسڤً  فاطًح ٌ. تٌ. َصش انذٌٍ ً يٍ قامسين عناء انعًم إىل

 دًاو انعافٍح .

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان

انسٍذ املششف األسرار عثذ احلق صسٌٌح  إىلأذقذو جبضٌم انشكش ًااليرناٌ 

 .مل ٌثخم عهٍنا ترٌجٍياذو انزي 

حتًهيى عناء قشاءج ىزه املزكشج  ىل األساذزج األفاضم أعضاء انهجنح عهىإً

 ًيناقشريا.

كافح عًال ًأساذزج كهٍح انعهٌو  إىلتانشكش  أذقذوٌفٌذين أٌ  كًا ال

 ًاالجرًاعٍح. اإلَساٍَح
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 ملذمت 

 ، حعخبر الدجامت وظُلت عالحُت عخُلت لؼاملا اظخخذمذ لخخفُف ألالم عبر اللشون

حن هم أٌو مً اظخعمل العالج بالدجامت على  خُت ئلى أن كذماء املصٍش حشحر الذالةل الخاٍس

لت على أوساق البردي  حُث  ىن هاجه الؼٍش هحى مىخـم وعلى أظغ ػبُت وكذ سجل املصٍش

اًبرط اظخخذام الدجامت مع إلادماء إلخشاج املىاد الظاسة مً الجعم رهش في بشدًت 

 اثغلذ منها الععاٌ املضمً و ،واملشاسغ لعالج الىشحر مً ألامشاض ،باظخعماٌ وإوط الهىاء

 ألافاعي العامت ، الصذاع ،الالتهاب الشةىي.

والعالم وكذ وفي العصش إلاظالمي اصدهش هزا الؼب جبعا لعىت الشظٌى علُه الصالة      

َ زبذ هزا في أهثر مً حذًث له ، فجاء على لعاهه كىله:"
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ومً امللفذ للىـش أن الىاط باجىا ملبلحن على هزا  الفً اللذًم و حتى ألاػباء ففي      

يا ت  وأملاهُا . بششلىهت والصحن وأمٍش فخحذ مشاهض لخؼبُم الدجامت وال جضاٌ البحىر حاٍس

حععى ظعُا حشِشا ملعشفت أظشاس هزا الفً فبرغم الخؼىس الخلني والخىىىلىجي الزي ٌعشفه 

ث فهى ال ًضاٌ ٌعخمذ على الدجامت ولهزا وان عىىان البحث حٌى جصىس اث الؼب الخذً

الشعبُت العالحُت الدجامت أهمىرحا بخلمعان وكذ كذم البحث  للمماسظاثالؼب الخذًث 

ًفي   :واالحيألاٌو هـشي والشاوي جؼبُلي أما الىـشي فُحخىي على فصلحن  ئػاٍس

 ٌ  .خذًث ًخعلم بالؼب ال :ًدىاٌو ول ما  الفصل ألاو

خي للؼب مىز ؿهىس إلاوعان على وحه ألاسض .      حاولىا الىـش في الخؼىس الخاٍس

ىلعم هزا الفصل الى خمغ مباحث ،ألاٌو بعىىان حعٍشف الؼب ،بذاًت مً  ٍو

خ الؼب مىز ؿهىس الاوعان مفهىمي الصخت واملشض ،واملبحث الشاوي  جحذزىا فُه عً جاٍس

وصىال الى الخظاسة إلاظالمُت .املبحث الشالث عشطىا فُه الى حعاكبه على شتى الخظاساث 
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ت منهم العشب ومنهم العجم. املبحث الشابع جىاٌو  خ البشٍش مخخلف وأبشص سواد الؼب في جاٍس

خضر لللاسب فهم دًىامُىُت العالج أما  هذا ألاخحر أكعام الؼب الخذًث حتى ٌعهل ٍو

خلبلُت للؼب جيلمىا فُه عً افاق حُث حاءث فُه سؤٍت معحث مهم حذا بالخامغ فهى م

ذ مً خالٌ الخؼىس الخلني مً معذٌ وحذود الؼب  وهُف اظخؼاع  هزا ألاخحر أن ًٍض

مخىظؽ ألاعماس وخفع معخىي الىفُاث وكذسجه اللظاء على الىشحر مً ألامشاض التي واهذ 

جبذو  جبذو معخعصُت والخفاٌؤ على أن بالخؼىس الؼبي وعخؼُع اللظاء على ألامشاض التي

 لىا معخعصُت حالُا.

لم كذس إلاميان على الىلاغ املهمت حاء لُعشف الدجامت  الفصل الشاوي: وكذ ،ٍو

وحتى ال هخلؽ املفاهُم  ،حاءث فُه ظذ مباحث ورلً لدشعب العىاصش وغضاسة املعلىماث

شعش بامللل ٌ  املبحثفلذ جىاٌو  فُصعب رلً  على اللاسب َو حعٍشف الدجامت لغت  ألاو

خ للدجامت اهؼالكا مً الصحن الى البالد واصؼال  حا أما الشاوي فلذ جىاٌو الخؼىس الخاٍس

 إلاظالمُت.

املبحث الشالث  والشابع جؼشكىا فيهما الى مىاطع الدجم التي زبدذ على الىبي ألاهشم 

الدجامت حعب املشض .زم  فصلىا في حذٌو أهم مىاطع مع ظشد ألاحادًث الصخُحت، زم 

اث  الشالزت للدجامت أما العادط ففُه رهشث أهىاع الدجامت املبحث الخامغ  رهشها الىـٍش

   وأدواتها وػشق جشبُذ اليإوط وششوػها وأوكاث اظخعمالها. 
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الشاوي فلذ وان مُذاهُا حُث واهذ عُىت البحث ملصىدة جمشلذ في  إلاػاس أما          

 ػبِبا منهم عمىمُىن وأخصاةُحن أعؼُذ لهم اظخماساث البحث أحُب عليها ولها زم 50

 اظخعشطذ الىخاةج وهىكشذ.

 أظباب اخخُاس املىطىع:   -1   

 بالخذاوي بالدجامتشت ِاملعالخجشبت  -

 الشغبت في الىكىف على هزا العالج -

 عبُتودساظتي جىصب على الفىىن العالحُت الش اهخماماحي املعشفُت -

 املعشفت الزاجُت ئزشاء العىت الىبىٍت العملُت و ئجباع -

  أهذاف الذساظت وأهمُتها : -2

 .مذاواتها  جفاكم ألامشاض أمام عجض الؼب على -

واهذ جىحذ  رائ فت ماش مع الدجامت وهُف  جإزش على الجعم ئحشاءفهم هُفُت  ئلىالىصٌى -

 . أو مخاػش على املٍشع املذجىم ثامظاعف

 اشيالُت الذساظت:-3

 أموان مً العىام  ظىاءأن الىشحر ًدعاءٌ  ئروفم ما جلذم  إلاشيالُتوكذ حاءث 

هىىشها علُه فلذ وان مً  الخىاص أمام الىجاحاث التي حللها الؼب الخذًث التي ال

 الؼلىط  تاط الى مماسظسحع الى مع رلًو املخىكع ان ًتراحع املشض أمام الخؼىس الخاصل 

الدجامت  الخلىُاثهجذ مً بحن  و الشعىرة رلً والسخش و ما دون هى مىؼلي ومنها  منها ما

الطب الحديث يؤيد  ار وانظجري  إلاظالمالتي وحذث مىز اللذم وحتى كبل ؿهىس 

َال؟ ماستعمالها أ

َ
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    فشطُاث الذساظت: -4

ذ املعالجت - ؼت اجخار الخذابحر الىكاةُت ألنها أزبدذ  بالدجامت الؼب الخذًث ًٍإ شٍش

 .حذاستها في املُذان 

 مىهج الذساظت: -5

خي والىصفي ألنههللذ اعخمذث الذساظت على املى ا ألاوعب للمىطىع مجحن الخاٍس

خُت زم وصفذ أدوات يحُث جؼشكىا لعلم ا موعملُته  هماالؼب والدجامت مً الىاحُت الخاٍس

هما اعخمذها على املالحـت املباششة و املعاٌشت مع العُىت ةج وحللذ وفعشث زم عشطذ الىخا

لت وحشب عليها  التي واهذ جماسط عليها الدجامت حُث حشبذ الباحشت بىفعها هزه الؼٍش

 هزلً وواهذ الىخاةج اًجابُت.

 :صعىباث البحث-6

احهخىا وهأي عمل مُذاوي فان هذا العمل لم ًىً بمىأي عً بعع الصعىباث التي و 

أزىاء ظعُىا لجمع املعؼُاث ودلً لؼبُعت املىطىع فمعـم الدجامحن لم ٌعمحىا 

ش وأخز فُذًىهاث ؿىا منهم أهىا أصخاب  الصخُت ئال أن البعع ظاعذوها  الشكابتبالخصٍى

م حظىس الجلعاث أو بتزوٍذها باملشاحع أو ظشدهم لىا  لت أو بأخشي ئما عً ػٍش بؼٍش

ت أما الجاهب املُذاوي فلم جىً هىان علباث مع ألاػباء ججشبتهم الخاصت في الدجام

 الشظمُحن فلذ ججاوبىا مع املىطىع وجم مأل ول الاظخماساث .
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 الذساظاث العابلت:-7

الذساظاث العابلت مً بحىر ومزهشاث  على أهىا اعخمذها العملهما ال هىىش في هذا 

 ئطافاثالتي واهذ بمشابت اللاعذة ألاظاظُت التي اهؼلم منها البحث محاولت مىا ئعؼاء 

ت.  مُذاهُت أهثر منها هـٍش

عباسة عً مزهشة الذساظت ألاولى كام بها الؼالب خىاوي خالذ مً حامعت جلمعان وهي -

لىُت مماسظتها في العالج الخذًث بىالًت ماحعخحر بعىىان الدجامت أصىلها الشعبُت وج

حُث اهصب هذا العمل حٌى معشفت الذوافع الخلُلُت  ،أهثروبىلىحُادساظت –جلمعان 

التي ججعل ألاػباء الشظمحن ًماسظىن جلىُت الدجامت على مشطاهم ،هل هي الىجاعت أو 

ع  وكذ كام باعذاد اظخماسجحن واحذة للؼبِب املعالج و ئحُاء العىت الىبىٍت  ألاخشي للمٍش

واظخخلص على أن للدجامت أهمُت هبحرة على  122واملعالجحن  17وان عذد ألاػباء 

املعخىي العالجي والىكاتي مما دفع بهإالء ألاػباء مماسظتها وبالخالي هثرة املترددًً عليها مً 

اث الاحخماعُت والشلافُت.  هال الجيعحن ومً شتى املعخٍى

عت أحمذ عىض أبى الشباب هخاب - ٌعىد  جىاٌو فُه مىطىع الدجامت في الؼب والشَش

 .2005لعىت 

 .2008العلم وألاظؼىسة  الدجامت بحن صهباء محمذ بىذق دساظت حٌى -

 التعاريف إلاجرائية:-8

َ  الطب الحديث:  8-1

ئلى الؼب  الؼب الخللُذيعلى مشاحل مخعذدة و اهخلاله مً  الؼبهى خالصت جؼىس       

 ػبُت مخؼىسة . الخذًث الزي ٌعخمذ على دساظت دكُلت و مىاهج حعلُمُت حذًشت و أدواث 

َ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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 :املمارسات العلجية الشعبية 8-2

الؼب الخللُذي )الشعبي( هى مجمىعت املعاسف واملهاساث واملماسظاث اللاةمت على     

عخخذم، 
ُ
اث واملعخلذاث والخبراث ألاصُلت التي جمخلىها مخخلف الشلافاث والتي ح الىـٍش

مً ألامشاض الجعذًت والىفعُت  ظىاء أمىً جفعحرها أو ال، للخفاؾ على الصخت والىكاًت

 ، أو حشخُصها أو عالحها أو جحعحن أحىاٌ املصابحن بها.

َالحجامة: -8-3

 الدجامت مً الفعل الشالسي حجم أي مص، وهلٌى حجم الؼفل زذي أمه أي مصه، لغت:-

 و الدجام هى املصاص واملذجمت هي اللاسوسة.

هى اظخخشاج الذم الفاظذ أو الضاةذ على حاحت الجعم باملذجم وهي ئهاء على  اصؼالحا:-

ؽ .وهي أهىاع منها الجافت والشػبت واملتزحللت.  هُئت وىب جىطع على مىطع الدشٍش

 

 

 ٌعمُىت بىعضة       

  2014-04-27جلمعان ًىم       
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 تحديد املوقع الطبيعي والجغرافي لتلمسان:

جتربؼ والًت جلمؼان التي جلؼ في الـماٌ الغطبي مً الجعائط غلى مؼاحت     

جمىؿيذ ،ًحسها ؿماال البحط املخىػط وجىىبا والًت الىػامت وؿطكا والحي غين 1هم2020

ذيت وػياحيت .جىلؼم والاػباغ وغطبا املغطب ألاكص ى لوػيسي ب ًت جلمؼان وهي مىطلت جاٍض

بها ػهٌى دضطاء واػػت ألاضجاء جحسها ػلؼلت مً الخالٌ كليلت  بلسًت53زائطة و22ئلى 

فخذفف مً ؿسة الحطاضة في الصيف  الاضجفاع مما ًمىً لؼيانها اػخيـاق هىاء البحط،

طٌى أمطاض جلطف املىاخ وجطوي ألاضض الخصبت فخىثر ألاغـاب وجعزهط وجيىن الؼبب في ه

ا  البؼاجين، في  3وللس أصاب الخطيب بً مطظوقا 2غبثا ولم ٌؼم الطومان شلً البلس بىماٍض

وصفه لخلمؼان "ًىفيً منها ماؤها وهىاؤها" وشلً ألن جلمؼان جطجفؼ غً البحط بما ًلاضب 

الاضجفاع هصا جػل مً هصه املسًىت جمخاظ بهىاء لطيف فال هى  مترا، 830ثماهمائت وثالثين مترا 

ضطب وال حاض
ا.4

 ًجطي غلى مىحسضاث جباٌ "جلمؼان" غسة أنهاض ووزًان ،ال بأغ  مً شهط البػض منها هنهط

نهط الصفصيف" نهط "املفطوؾ"، لىً ما ًالحظ وداصت  ،ونهط "ٌؼط"، نهط "الـىلي" "جافىت"

أما جيىلىجيا جلمؼان .5املاضيت أن ألانهاض والىزًان باجذ مىػميتفي الؼىىاث اللليلت 

ت ومً أهمها: افخخيىن مً أضبػت ػالػل جبليت جياز جيىن مخىاٍظ

مترا وهصه الؼلؼلت حـطف غلى 1483التي ًبلغ أغلى كمت بها  ػلؼلت جباٌ "جىىؿفي" -

اجلمؼان.ميال جىىب 37املفاظة التي جىجس بها مسًىت ػبسو  الىاكػت غلى هحى 

                                                           
1Guide touristique de Tlemcen et sa région, réalisée par l'office du tourisme de 
Tlemcen 1994. 

 .7،ص1985تلمسان عرب العصور، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ، تاريخ، الطمارعمر  حممد بن 2
 أصل حممد بن مرزوق التلمساين ادلشهور باخلطيب إىل القًنوان. هاجر جد العائلة مرزوق إىل تلمسان أيام الدولة ادلرابطية. 3
 .3،ص1983ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  شاوش رمضان، باقة السوسان يف التعريف حبضارة تلمسان دولة بين زيان، 4
 .9،ص1980التلمساين، البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ،ديوان ادلطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، ادللييتشريف  5
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ت "أوالز ميمىن" ؿطكا  1ػلؼلت جباٌ "بني ئػماغيل"- املـطفت غلى املفاظة املمخسة مً كٍط

ئلى مسًىت "ػبسو" غطبا وهصه الؼلؼلت املإلفت مً اثني غـط كمت وجظهط مً بػيس وهأنها 

اأؿباح غظيمت جالؼت.

ف غلى الؼهل مترا ،وهي حـطا1066ػلؼلت جباٌ "غصفىض" التي جبلغ اضجفاع أغلى كمت بها -

ت املغطبيت. 2ة"جس به مسًىت "وجسالصي جىا اكطب الحسوز الجعائٍط

مترا،وهصه الؼلؼلت حـطف غلى 1306والتي جبلغ أغلى كمت بها  3ػلؼت جباٌ اللت ػتي -

امسًىت جلمؼان املىجىزة في ػفحها الـمالي.

ي اٌ وهجلمؼان" مً الـمئلى هصا هجس ػلؼلت جباٌ "فالوػً" التي جحس مىطلت " ئضافت

وهي حػخبر هصس  ممخسة مً مىطلت "هىين" ئلى غاًت الحسوز الـماليت مؼ "املغطب ألاكص ى"،

وهي  مىيؼ مً الخياضاث الهىائيت الباضزة التي ججخاح مىطلت جلمؼان في املىاػم الباضزة،

مسًىت محصىت مىيػت غلى الطغم مً أنها في وطأة ألاضض وبلغ مً حصاهتها أن الؼلطان "أبا 

ني" حاصطها غـطة ػىين ووكف غاجعا غً فخحها فمسًىت جلمؼان لها أػىاض   ٌػلىب املٍط

 .4جحميها مً أًسي الطامػين

 

 

 

 

                                                           
 صميل. السكان يطلقون عليها اسم جبال بين 1
  14مدينة مغربية تقع يف أقصى شرق ادلملكة على احلدود ادلغربية اجلزائرية، إذ ال تبعد عن ادلركز احلدودي زوج بغال إال حبوايل  2

 كلم، وبذلك تعترب مدينة حدودية بامتياز.
 .29شاوش رمضان ، ادلرجع السابق،ص 3
 .9،ص1980الواد، ادلكتبة الوطنية ، اجلزائر،عبد احلميد حاجيات، بغية الرواد يف ذكر ملوك بن عبد  4



 املدخل                                                                                                         
 

4 
 

 

 

 

 

ا

 

اداضطت جلمؼان الطبيػيت

ا
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ا

 

ا: الدراسة التاريخية ملنطقة تلمسان -2

ر لدؼأٌ غً جلمؼان فاهً ػتززاز ئعجابا بها ، بلسض       ما أما ئشا غسث ئلى هخب الخاٍض

ت ، فمسًىت جلمؼان وضىاحيها مطث بمطا ذيت ًحعهً ما مط بها مً أمم غاٍظ مىص ػخت احل جاٍض

ت ًصل منها ئال اػمها الطوماوي ولم كطون كبل املؼيح شلً أنها جىػم   Pomaria 1بىماٍض

ا. 3وألاغـاب بفضل مىكػها الجغطافي املمخاظ 2وىازي مدـياهت بىثرة املياه

ر ، غاؾ البـط في ههىف بمىطلت        "بىزغً"و "الللػت الػليا"فمىس غهىز ما كبل الخاٍض

مأهىلت   "جلمؼان". وواهذ املىطلت باللطب مً  "تيػاللت "لػسة كطون جحذ هضبت 

.  201أثاض كسًمت في ػىت  1875بالؼيان مىس الػصط الحجطي ، هما ًخضح مً اهدـاف في 

هىخاضاث حؼمى  7ب  "ؿخىان"ى صخطة جطل غلى ػهل أػؽ أٌو مطهع غؼىطي ضوماوي غل

ا ." ب لدـيل هلطت والزة مسًىت ػخلػب زوضا مهما حيث جمطهع  POMARIA.."بىماٍض

ا"مجمىغت مً الؼيان والخجاض فبىىا مؼاهنهم غلى الحىاف الجىىبيت لللػت  ،  "بىماٍض

ا مػؼىطا ضوماهيا ثابخابولخصبح الحلا  أبىاب غلى ؿيل أضبػت   هاواهذ ل وكس. ىماٍض

خىضي هحى الـطق و الباب هحى الغطب و ٌؼمى بالباب مؼخطيل ، الباب ألاٌو أو الباب البًر

هما وان للمسًىت ػىضا ًحيط بها ،ومطهع    السًيىمي، ظائس بابان غلى الىاحيخين املخبليخين

                                                           
 تعين البستان. 1
 -تلمسان –وادي يأيت من اجلنوب ويعرج على  اجلانب الشرقي من البلد  2
 . 7الطمار، ادلرجع السابق،ص حممد بن عمر و 3
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ت. هما لػبذ امل سًىت زوضا للليازة ، وػىكا و وان لها أًضا مذعها لألػلحت و املىاضز الخىمٍى

 1زًييا هبيرا حيث أصبحذ ملطا ألبطؿيت ألاػلف الياثىلييي.

و ٌػني في لغت ظهاجت  ''جلم'' ''وؼين'' و ًلصس  "جلمؼان"بػس شلً أطلم غلى املسًىت اػم       

 به املسًىت التي ججمؼ بين البر و البحط ، أي ججمؼ بين ؿيئين اثىين .

''جلمؼان'' في لغت ػيان إلاكليم مطهب  2(م1631 -1578/ هـ1041 -986)  و كاٌ امللطي 

مً ''جلم'' و مػىاه ججمؼ، و ''ػً'' و مػىاه : اثىان، الخل و الصحطاء ، و ًلاٌ أًضا 

ا''جلمؼان'' و هى اػم مطهب هصلً مً ''جلم'' ومػىاه : لها، و ''ؿأن'' : أي لها ؿأن''.

بىؼطجين و ػيىن امليم، وػين  أما الياكىث الحمىي فيـير في معجمه الى أن ''ًلمؼان''

مهملت، وبػضهم ًلٌى ''جيىمؼان'' بالىىن غىض الالم : باملغطب و هما مسًيخان مخجاوضجان 

بينهما ضميت حجط ئحساهما كسًمت و ألادطي حسًثت ادخطها املمثلىن ملىن املغطب و اػمها 

''أكازًط''  ''جلطاضث''. فيها ٌؼىً الجىس وأصحاب الؼلطان و أصىاف مً الىاغ و اػم

اٌؼىً الطغيت.

، . و غىس 1143حتى  1069مىص  3ازًط'' أو ''أغازًط'' ػيرجبط باملطابطينكفلسض ''أ

م ، بنى مسًىت جسًسة بامليان الصي هعلذ به  1081 -هـ  474محاصطجه ملسًىت ''أكازًط'' غام 

زدىله املسًىت '' و بػس 4جيىؿه و الىاكؼ غطب مسًىت ''أكازًط''، أطلم غليها اػم ''جلطاضث

كام بلخل ول ػازة ظهاجه واللائمين غلى حماًتها ، ما كام به الؼازة الجسز هى بىاء جساض 

اللمسًىت.

                                                           
مركزها يف مدينة الفاتيكان، مقر بابا الكاثوليك، يتواجد أتباعها يف كثًن من دول العامل  أكرب طوائف الدين ادلسيحي. يقع 1

 .وخاصة يف جنوب أوروبا وأمريكا الالتينية
  هو أبو العباس أمحد بن حممد ادلقري من أعالم الفكر العريب يف اجلزائر أثناء عهدها العثماين متيزت فكرياً. 2
 '' من بربر صنهاجة اجلنوبيٌن و زعيمهم يوسف تاشفٌن.بدو من قبيلة ''لواثة 3
 كلمة بربرية مبعىن ادلعسكر .  4
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مطاس ي ت وما بؼاحلها مً ػهىلت و حصىن واو كس غنى البىطي بىصف ''جلمؼان'' اللسًم

ها و ػيما و لم جٌع ''جلمؼان'' مىص الفخح إلاػالمي غاصمت اململىت مػخني بػماضتها و جحصين

ازًط'' ػىت كأًام املىحسًً و في غهس املطابطين و في أثىاء حصاضها ''لخلمؼان'' اللسًمت  ''أ

ييىنا473 ل ''جلمؼان'' في نهاًت اللطن الؼابؼ و بساًت اللطن  1هـ و بني املٍط أًام حصاضها الطٍى

ا.2الثامً للهجطي مسًىت جسًسة ػمىها املىصىضة

جخألف مً املسن الثالثت الؼالفت الصهط  "جلمؼان"واهذ فأثىاء جلً الحلبت مً العمً 

''أكازًط'' في الجهت الـطكيت و ''جلطاضث'' في الىػط ، و ''املىصىضة'' في الجهت الغطبيت ، لىً 

غلى  محافظتفي الىكذ الطاهً لم ًبم مً هصه املسن ػىي املسًىت الىػطى و التي ال جعاٌ 

اصا.اػمها بمػنى ''جلمؼان'' ئلى ًىمىا ه

و اظزازث أهميت جلمؼان ''في غهس املطابطين'' باضافت ''جاكطاضث'' اليها و وان أبطظ ما كام 

اهـ . 473به املطابطىن هى بىاء مسجسها الجامؼ ػىت 

املىاٌظ و اللصىض و كامىا بخحصينها ،  فبىىافلس اغخىىا ''بخلمؼان'' ،  3أما املىحسونا

و ملا  4وبفضل هصا الخحصين جمىىذ املسًىت مً الصمىز و الىجاة مً غبث ابً غاهيت

أػخدب ألامط لػبس املإمً بً غلي ، )مإػؽ زولت املىحسًً( ، أمط الىاغ باغازة حػمير 

مسًىهيت و مغيلت  ة و هحىٍت   واما ػلط مً أػىاضها و بطىنهم هي ''مصغطا ئصالحاملسًىت و 

املعوظة و هـاهت و مسهيت و مطماطت و ملاًت.وا

 

                                                           
 .م. ادلقر: فاس 1465-1244بنو مرين: ساللة بربرية تولت احلكم يف ادلغرب   1
 ذلك تيمنا بالنصر. 2
م أسسها أتباع حركة حممد بن 1269 -م 1121وهم من ساللة أمازيغية حكمت بالد ادلغرب )ادلغرب، اجلزائر، تونس، ليبيا( واألندلس سنوات  3

م( 1147م( أن يستحوذ على ادلغرب األقصى )سقوط مراكش عام 1163 -م 1133م / 1130تومرت واستطاع عبد ادلؤمن بن علي الكومي )
م(. عاصمتها مراكش. وكانت إشبيلية 1154 -م 1146م( واألندلس )1160مث على كامل إفريقية )حىت تونس وليبيا عام  وادلغرب األوسط ومن

 مقر تواجد الوايل ادلوحدي على األندلس.
شعبان  6م. قادوا ثورة يف أفريقية من  1203 - 1126ويابسة بٌن  بنو غانية ساللة صنهاجية سيطرت على جزر البليار الثالث: مايورقة ومينورقة 4

 سنة( هدفت إىل احياء دولة ادلرابطٌن والقضاء على امرباطورية ادلوحدين. 50م )حوايل 1233هـ/631م إىل 1184نوفمرب  13هـ /580
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 ثمهـــيذ:

لم و الُب       ت ٖو مهىت ٢ضًمت ٢ضم ؤلاوؿان طاجه خُث اعجبُذ في بضاًتها بإٖما٫  مٗٞغ

والضحل وطل٪ مىظ الٗهىع ال٣ضًمت واإلاجخمٗاث البضاثُت خُث ماعؾها  والكٗىطة السخغ

 ما م٘ الخًاعاث ال٣ضًمت في 
ً
ا  ومهغ بالص الغاٞضًًال٨هىت والسخغة زم ج٣ضمذ هٖى

ىا في جدىُِ ألامىاث ٖىتالٟغا) ( بلى ؤن باإلبغ الهِىُت)الىزؼ  والهحن والهىض(الظًً بٖغ

ُت في ػمً  ٤خضزذ الى٣لت الىٖى ٍغ باء ٖبر  ؤب٣غاٍم٘ ْهىع  والُىهان ؤلٚا ؤخض ؤقهغ ألَا

ش وناخب ال٣ حرهم وم٘  و حالُىىؽؿم اإلاٗغوٝ باؾمه واإلالتزم بإزال١ اإلاهىت الخاٍع ٚو

بُت بضؤ  وؤلاؾالمُت الٗغبُتْهىع الخًاعة  ًإزظ  الُبوجُىع اإلاماعؾت الٗلمُت الخجٍغ

الكُش الغثِـ  ابً ؾِىا٫ ٖلماء وؤَباء ٦باع ؤمثا٫ ق٩له اإلاٗغوٝ الُىم مً زال٫ ؤٖما

٤  الُب الىٟسخيالظي ٖٝغ بإهه ؤو٫ الباخثحن في مجا٫  وؤو٫ مً ؤُٖى الضواء ًٖ ٍَغ

حر طل٪ ال٨ثحر  اإلاد٣ً ت الهٛغي )م٨دك٠  وابً الىِٟـٚو  و الؼهغاوي ( الضوعة الضمٍى

حرهم ممً ْلذ ٦خبهم وؤٖمالهم جضعؽ في مسخل٠ ؤهداء الٗالم ختى  والغاػي  ال٣غن ٚو

غ . ٦ما ٧ان للمالؿاب٘ ٖكغ اًت ومؿاٖضة اإلاغضخى صوع في جٍُى ٟاهُم اإلاؿُدُت مً الٖغ

مضاعؽ للمترحمحن وؤلخ٤ بها مؿدكُٟاث  ؤوكإو  اليؿاَغةألازال١ الُبُت. ٞاإلاؿُدُىن 

. ومً اإلاضاعؽ التي ؤوكإها اللٛت الٗغبُتمت في ه٣ل اإلاٗاٝع الُبُت بلى ًعا هااولٗبىا ؤصو 

ت واهُا٦ُتوحىضو ٌؿابىع  وههِبحن الغهافي  مؿُدُتمضاعؽ  ةاليؿاَغ  والتي  وؤلاؾ٨ىضٍع

 ُّ ل٨ لماء ومكّغٖىن وماّعزىن ٞو  ؿدكٟىىن وخىث اإلاؤزغحذ هىا٥ ٞالؾٟت وؤَّباء ٖو

  مسخبرا، صاع جغحمت، م٨خبت ومغنض.

ذ َبجُىعث مسخل٠ ؤهىإ الٗلىم زهىًنا  ؤوعوبازال٫ ٖهغ الجهًت في        الدكٍغ

اؽوكغ  3765ألابدار الُبُت وفي ٖام  وزاللها ؤًًا جُىعث ٦خاب  1ِٞؿالُىؽ اهضٍع

ذ مهى  ت، ٢ضم  ع حكٍغ ذ اإلا٨ث٠ للجثث البكٍغ ؤو٫ ون٠ وم٘ ز٣اٞخه اإلابيُت ٖلى الدكٍغ

                                                           
   م( بروفيسور يف جامعة بادوا بأوروبا.5151-م5151) 1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
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٧ُان  ص٤ُ٢ للجؿم البكغي. ًاء الخىاؾلُت ألاهثىٍت،  1ٞالىبُى  لٚابٍغ الظي ون٠ ألٖا

مىعؾذ الجغاخت ٖلى ًض الخال٢حن مٗٓم ألاخُان، الظًً  و٢ض،  2.ماهدا اؾمه ل٣ىاة ٞالىب

مال ماإلاا حضا في هظه  اؾخسضمىا هٟـ ألاصواث ل٨ال اإلاهىخحن. ب٣ُذ الجغاخت بضاثُت ٖو

٣ت  الخ٣بت. واؾخمغ الجض٫ خى٫ الخٗامل م٘ الجغوح و٢ض ب٣ي ٧ي الجغح لؿّضه الٍُغ

 ، .٠ بترؾُش بٌٗ الىٓم. ٣ٞام  و٢ام  3ؤمبروػ باعي  الى ؤن حاء الغثِؿُت إل٣ًاٝ الجًز

دُت الجضًت لجغاحي ؾاخاث  ٖما٫ألا  بٌٗ بترحمت ت الدكٍغ بلى الٟغوؿُت إلجاخت اإلاٗٞغ

،خُث ٢ام بخسُُِ الجغوح  اإلاٗاع٥. مً زال٫ الخبرة اإلا٨ثٟت التي ا٦دؿبها في ؾاخت ال٣خا٫

ذ اإلاٛلي ل٩ّي  ٠ ؤزىاء البتر. و٢ام باؾدبضا٫ الٍؼ حغوح الُل٣اث  بضال مً ٦حها لى٠٢ الجًز

ت بمغهم مً نٟاع البٌُ، ذ الؼهىع  الىاٍع . لم ج٨ً َغ١ ٖالحه ؤ٦ثر ٞٗالُت 4والتربخحنم٘ ٍػ

.و مً الصخهُاث الباعػة ألازغي في هظه  ٣ِٞ بل ؤ٦ثر بوؿاهُت مً التي اؾخسضمذ ؾاب٣ا

ًٖ ٖىامل زاعحُت  جيخجاٖخ٣ض ؤن ؤمغايا مُٗىت  خُث 5الخ٣بت ؤًًا ٧ان باعاؾُلؿىؽ

الٗالحاث اإلاٗضهُت وال٨ُمُاثُت ومجها الؼثب٤  ابخ٨غ ٞ مدضصة وه٨ظا صٖا لٗالحاث مُٗىت

ما٫ الخانت بالُب اإلانهي وهى مغى ٖما٫ اإلاىاحم 6إلاٗالجت الؿٟلـ . ٦ما ؤل٠ ؤ٢ضم ألٖا

ُت زال٫  الثىعة وؤمغاى ؤزغي ًهاب بها ٖما٫ اإلاىاحم. جُىع ٖلم الُب و٢ٟؼ ٢ٟؼة هٖى

 بلى ألاػمىت الخايغة والتي ؤصث بلى جُىعاث ٦بري في ٧اٞت الٗلىم ومجها  الهىاُٖت
ً
ونىال

 .والٟلؿٟتالُب 

 

                                                           
 ( عامل يف علم التشريح يف بادوا.5151-5155) 1
 الرحم و ادلبيض .قناتا فالوب مها احد اعضاء اجلهاز التناسلي الداخلي يف االنثى ،و مها انبوبني رقيقني رفيعني تربطان بني  2
 .(جراح فرنسي 5151-5151) 3
 حيصل عليو من مثار الصنوبر بالتقطري وىو سائل شفاؼ لو رائحة شليزة وطعم الذع. 4
 .(، وىو كيميائي وطبيب سويسري5151-5115) 5
تناسلي قدمي معد ومزمن يصيب مجيع أجزاء اجلسم حيث حيدث هبا إصابات سلتلفة ذات صور متعددة وىو  مرض .الزىري 6

  .Treponema pallidumيتسبب من ميكروب حلزوين الشكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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 الطب  جعزيف :أوال

 مفهىم الصحة:-1

لت بإن الصخت حٗجي ُٚاب اإلاغى ؤما الخٍٗغ٠ ألا٦ثر ص٢ت هى الظي ٧ان م٣بى       ال وإلاضة ٍَى

والظي ههه ٧الخالي >"الصخت هي خالت  6:;3ؾىت ٢OMS1ضمخه مىٓمت الصخت الٗاإلاُت 

 . 2الخ٩امل الجمالي وال٣ٗلي والاحخماعي للٟغص ولِـ مجغص الخلى مً اإلاغى والٗاهاث"

 >املزض مفهىم-4

ت مجها حٗاوي     هى الخالت التي ٩ًىن ٖىضها الجؿم ؤو بٌٗ ؤًٖاثه ؤو ؤحهؼجه ؤو مجمٖى

ىٓغ ٖلماء الاحخمإ الُبي الى اإلاغى ٖلى ؤهه خالت احخماُٖت  اثٟها ٍو ايُغابا في ْو

ت ْهغ ٖلحها ايُغاب في الؿلى٥ الُبُعي بؿبب اإلاغى الظي ٌٗخبر خالت بُىلىحُت  مىدٞغ

 3 ن ون٠ اإلاغى بدالت احخماُٖت باإلياٞت ل٩ىهه خالت بُىلىحُتٚحر َبُُٗت وهم ًًٟلى 

الحذيث الطب جعزيف  5-  

 ؤلاوؿان، بصخت تهخم التي ؤلاوؿاهُت الخبراث ًجم٘ الظي الٗلم وهى الٗالج؛ ًٞ به ٗجيو   

ه وما  ٌِٗل الظي اإلادُِ ؤو هٟؿِخه ؤو بضهه مً جىا٫ وبناباث وؤمغاى اٖخال٫ مً ٌٗتًر

داو٫  ُٞه،  الُب ًدىاو٫  ٦ما. اإلاٍغٌ ٖلى وبحغاثه والجغاحي الضواجي بك٣ُه الٗالج بًجاص ٍو

ت غ١  ألامغاى خضور ٖلى حصج٘ التي الٓغوٝ مٗٞغ  حىاهب ومً مجها، والى٢اًت جٟاصحها َو

 ٖلم هى والُب . مجها الخدؿحن ومداولت الصخُت، وألاويإ بالٓغوٝ الاهخمام الٗلم هظا

                                                           
ومقرىا احلايل  5511أبريل  7ىي واحدة من عدة وكاالت تابعة لألمم ادلتحدة متخصصة يف رلال الصحة. وقد أنشئت يف  1

 سويسرا، وتديرىا السيدة مارغريت تشان . يف جنيف،
 .51-15،ص5111،النهضة العربية ،5أمحد النماس، اخلدمة االجتماعية الطبية،ط2
 .51ص،أمحد النماس ،ادلرجع نفسو 3
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ت الخجاعب مً ٌؿخُٟض جُب٣ُي ش مضي ٖلى البكٍغ  الُب ٣ًىم الخضًث الٗهغ وفي. الخاٍع

ت بالخجاعب اإلاىز٣ت الٗلمُت الضعاؾاث ٖلى ت و  اإلاسبًر ٍغ  .الؿٍغ

 >جعزيف الطب البذيل-6

ت واؾٗت مً اإلاماعؾاث الٗالحُت التي الحٗض وال جدصخى مً ٞغوٕ الُب      ًُل٤ ٖلى مجٖى

ؿخسضم ؤَباء الُب البضًل ؤؾالُب  َبُُٗت ؤو عوخاهُت لٗالج الامغاى ٦ما الخ٣لُضي ،َو

 1ٌٗخ٣ضون ؤن حؿم الاوؿان ٌؿخُُ٘ مضاولت هٟؿه اطا ما ؾىدذ له الٟغنت .

 ثــاريخ الطب ثاهيا:

 الطب عىذ إلاوطان البذائي: -1     

ٗضُّ بأالٝ الؿىحن      ٌُ بّن ٖلم الُب لم ًبلٜ ػمً ال٨هىلت بال مىظ ٢غهحن م٘ ؤّن ٖمغ الُب 

اإلاغى طاجه، بل ٢ضًم ٢ضم ؤلاوؿان طاجه، ٞاهلل حٗالى زل٤ ؤلاوؿان وؤؾ٨ىه  ٞهى ٢ضًم ٢ضم

صاع الابخالء، ومً مىاص الابخالء الضاء والضواء، وهما مً اإلاىث والخُاة، ٞالضاء مً اإلاىث 

ش البدث ًٖ الضاء )الدصخُو( والبدث ًٖ  ش الُب هى جاٍع والضواء مً الخُاة، وجاٍع

 2الضواء )الٗالج(.

في م٩اٞدت  3اؾخٗان الُب ال٣ضًم ٖىض ؤلاوؿان البضاجي بالسخغ والهلىاث والخىجُم     

ت ؤلاوؿان البضاجي ًٖ اإلاغى ؤهه ٣ٖاب ججزله باإلوؿان ال٣ىة  ألامغاى، و٢ض ٧اهذ هٍٓغ

                                                           
جامعة معازيز، ادلمارسات العالجية التقليدية دبنطقة البيض ،ماجستري يف الثقافة الشعبية، قسم التاريخ واالثار،   عبد القادر 1

 .51،ص5151تلمسان ،
 .51،ص5551ادلوجز يف تاريخ الطب عند العرب ،دار ادلناىل ،بريوت ،  رحاب خضر عكاوي، 2
التنجيم ىو رلموعة من األنظمة، والتقاليد، واالعتقادات حول األوضاع النسبية لألجرام السماوية والتفاصيل اليت ديكن أن  علم 3

توفر معلومات عن الشخصية، والشؤون اإلنسانية، وغريىا من األمور الدنيوية. ويسمى من يعمل يف علم التنجيم بادلنجم ويعترب 
 لزائفة أو اخلرافات.العلماء التنجيم من العلوم ا
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خ٣ىه 1الخاع٢ت للُبُٗت ؾىاء ٧اهذ قُُاهُت ؤم بلهُت ه ٍو ، وؤّن الخٗامل م٘ اإلاغى ال ٌٗٞغ

ت الُب م٣هىعة ٖلى ألاشخام الظًً ًمل٩ىن بال السخغة وعحا٫ ال ضًً، ٩ٞاهذ مٗٞغ

٢ىة ٚحر ٖاصًت جم٨جهم مً الخٗامل م٘ ال٣ىي اإلاخد٨مت بالُبُٗت، وال جؼا٫ هظه اإلاٗخ٣ضاث 

ُت مجها.  عاثجت ختى ؤًامىا هظه في بٌٗ ألاوؾاٍ اإلاخسلٟت، زانت الهٞى

ش البض ؤن هجض آزاع ألا        م مً ٞةطا ٖضها بلى ؤٖما١ الخاٍع مغاى في ؤلاوؿان ٖلى الٚغ

جإ٢لمه م٘ الُبُٗت وحٗاٌكه م٘ ٢ىاهُجها، ٣ٞض ٧ان ؤلاوؿان البضاجي في نغإ مؿخمغ م٘ 

ؼة خب الب٣اء،  ال٣ىي اإلادُُت بها وؤل٠ الهُض والخغب ألجهما يغوعة ٞغيتها ٖلُه ٍٚغ

ٓام ألامىاث التي ونلذ بلُىا ال جضٕ مجاال للك٪ بىحىص ألامغاى، خُث بّن  ٞدو  ٖو

غاث٤ ٖلم صعاؾت ألامغاى م٨ىدىا مً ٦ك٠ ؤؾغاع ٖالم ألالم  ٤ وؾاثل َو الٗٓام ًٖ ٍَغ

 ٖىض ؤلاوؿان البضاجي.

ٞٗىضما هخ٩لم ًٖ الُب البضاجي ٞةهىا هخ٩لم ًٖ مٗالجت بناباث ؤو ٦ؿىع ؤو حغوح،       

ب ٖىض بط ال مجا٫ هىا لل٨الم ًٖ حصخُو ألامغاى وطل٪ لىضعة الىزاث٤ اإلاخٗل٣ت بالُ

ؿعى للكٟاء مً ألامغاى  البضاثُحن ل٣ض ٧ان ؤلاوؿان البضاجي ٌٗمل ٖلى حؿ٨حن آلاالم َو

مً زال٫ ط٧اثه وزبرجه ومهاعجه، وبٌٗ هظه الخبراث ا٦دؿبها ؤلاوؿان مً مغا٢بت 

الخُىان، ٞلضي الخُىاهاث ٚغاثؼ جضٞٗها بلى مًٜ ؤهىإ مدضصة مً الىباجاث إلا٩اٞدت 

ل٣ض ٖٝغ ؤًًا ٠ُ٦ ٌٗخجي 4ؤو الدؿمم بإهىإ ؤزغي مً الىباجاث. 3ؤو ؤلامؿا٥ 2ؤلاؾها٫

داٞٔ ٖلى خُاجه بصخخه واؾخيبِ الُب الُبُعي مؿخٗمال ٧ل ما هى مىحىص في  ٍو

الُبُٗت، ول٨ىه لم ٠٣ً ٖىض هظا الىٕى مً الُب والٗالج بل لجإ بلى السخغ والضحل 

                                                           
1-Pierre Krausz, rachida benhadou,  manuel chimie organique, dunod, 2008, 
P18 . 

غرام  511ىو أن يقضي اإلنسان حاجتو من الغائط أكثر من ثالث مرّات يف اليوم وحيث يتغرّي شكل الرباز، وكمّيتو تفوؽ الػ  2
 ة للذىاب لبيت اخلالء، وذلك حبّد ذاتو يعترب مشكلة كبرية.يف اليوم. يرتافق عادًة مع احلاجة الضروريّ 

٪ من حركة  51حركة األمعاء النادرة )عادة ثالث مرات أو أقل يف األسبوع( صعوبة أثناء التغوط )إجهاد خالل أكثر من  3
 األمعاء أو إحساس ذايت بالتربز الصعب.

 .55،ص 5115ر والتوزيع ، القاىرة ،ىشام علي، النبات واالعشاب عالج لكل مرض، العريب للنش 4
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غة في البضن  والكٗىطة في ٖالج ألامغاى ْىا مىه بإّن اإلاغى ًدهل مً صزى٫ ؤعواح قٍغ

لُه ت الكضًضة  ٖو َغصها بالخماثم والغقى ويغب اإلاٍغٌ يغبا مبرخا وعبما بُٖاثه ألاصٍو

غة وبزغاحها مً البضن. اج ألاعواح الكٍغ  اإلاغاعة إلٖػ

ت ال جؼا٫ بمٗؼ٫ ًٖ الخًاعة ختى       ٣ُت وآؾٍُى جىحض ٖلى ال٨غة ألاعيُت قٗىب ؤٍٞغ

ئت وم٣بىلت بما ٧ان ٖلُه ؤلاوؿان البضاجي مً خُث الظ٧اء آلان، وهي حؿمذ  بم٣اعهت حٍغ

والبيُت الاحخماُٖت والخالت الُبُت، بياٞت بلى ٧ىن هظًً ألاؾلىبحن في الٗالج ، الٗالج 

كاب والٗالج بالسخغ والُالؾم، ال ًؼالان مىحىصًً ختى في الكٗىب  الُبُعي باأٖل

ؤو ٦ى٨ؿت بلى الىعاء بؿبب ٞكل الُب الخضًث في  اإلاخدًغة بما ٦ب٣اًا للٗالج البضاجي

 .1ٖالج ال٨ثحر مً ألامغاى

ظ والخماثم والدجب والضمى،          هظه الكٗىب لضحها ؤَباء صحالىن ٖضتهم الخٗاٍو

ًٗىن ألا٢ىٗت  بت اإلاطخ٨ت ٍو غجضون اإلاالبـ الٍٛغ ٣ًىمىن بالغ٢و خى٫ اإلاٍغٌ ٍو

غاى اإلاىي لى اإلاسُٟت، ٞهم ال حهخمىن باأٖل ُت للمغى بل حهخمىن بالخإزحر ٖلى اإلاٍغٌ ٖو ٖى

غة التي حؿ٨ً حؿمه، و٧ل هظه اإلاماعؾاث جيخمي بلى َب السخغة.  2ألاعواح الكٍغ

ت          لم ألاصٍو كاب ٖو بال ؤّن الكٗىب البضاثُت ٧اهذ لضحها بياٞت لظل٪ بإلاام بُب ألٖا

اعصاث الضًضان، و٧اهذ لها والجغاخت البضاثُت، ٩ٞاهذ ٖلى ٖلم باإلا٣ُئاث واإلاؿهالث  َو

ما٫ الجغاخُت ٧اؾخسغاج الؿهام مً الهضع والبًُ وجثبُذ ال٨ؿىع  ت بؿُُت باأٖل مٗٞغ

خذ الجمجمت والخخان باء  3ٞو ما٫ التي ًم٨ً الخإ٦ض مً ؤّن ألَا حرها مً ألٖا )الُهىع( ٚو

 البضاثُحن ماعؾىها.

 

 

 

                                                           
 .15.ص5511محيد اجلوىري ،الصيدلية الشعبية للعالج باألعشاب ،افريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ، 1
 . 55ىشام علي ،ادلرجع السابق،ص2
 قُلَفة الذََّكر.  إزالة جزء من اجللد ادلوجود فوؽ  ىي عملية 3
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 الطب عىذ املصزيين اللذماء: -2

ىن مً الكٗىب اإلاخضًىت، خُث بّن خُاتهم ملُئت باإلاٗخ٣ضاث الضًيُت، ومً     ٌٗخبر اإلاهٍغ

 بٞإمدى جِهظه اإلاٗخ٣ضاث ٧ىن آلالهت في الخغاٞاث الضًيُت هم ؤَباء في هٟـ الى٢ذ، 

سُت  ًٓهغ ؤو٫ ما ًٓهغ بحن آلالهت التي ًخًٕغ بلحها الىاؽ بُلب الكٟاء، ٞهى شخهُت جاٍع

٣ا وجً٘ لٟاٞت جبضو في الغؾىم ألا ِ
ُّ ت والخمازُل واإلاٗابض مدلى٢ت الغؤؽ وجغجضي زىبا ي زٍغ

ىن  1مً البابحروؽ م اإلاهٍغ حن، بِىما ًٖؼ ٗضُّ ألاب ألاو٫ للُب ٖىض اإلاهٍغ ٌُ ٖلى ع٦بخحها، وهى 

ؤّن واي٘ ٖلم الُب هى هغمـ الظي ؤل٠ ٦خبا في جغ٦ُب ؤلاوؿان والؾُما الُٗىحن ل٨ثرة 

باء الخاحت بلى جُبُبهما  بؿبب اهدكاع ؤمغاى الُٗىن في مهغ في طل٪ الؼمان. و٧ان ألَا

لى نُٜ مً الُغقى  ت ٖو وال٨هىت اإلاٗانغون ألمدىجِب ٌٗخمضون في ٖالج اإلاغضخى ٖلى ألاصٍو

ان ما خلَّ الضواء مدل السخغ وخلَّ الُبِب مدل الؿاخغ  .2والسخغ، ول٨ً ؾٖغ

ُ ما بدُث ال ٟٞي مهغ ٧ان الازخهاصخي في الُب ًدٓى بم٩اهت ٞع ٗت و٧ان الُب ُم٣ؿَّ

ٌٗالج الُبِب بال مغيا واخضا، وبلى حاهب الازخهانُحن ٧ان هىال٪ ؤَباء ٖامىن ٌٗملىن 

ٟحن ٣ًبًىن عواجبهم مً الضولت، ولم ٨ًً الُبِب اإلاهغي خغا في ٖالج مغياه بل  ٦مْى

باء الظًً ٖاقىا ٢ ت التي ٧ان ٌؿخٗملها مكاهحر ألَا  .3بلهًخدخم ٖلُه ون٠ ألاصٍو

ٗضُّ ؤوعا١ الُبرصي   
ُ
٣ضم بك٩ل خبىب ؤو  4ح

ُ
ت ج ت ألصٍو ثر ٞحها ٖلى ونٟاث مخىٖى ُٖ وزاث٤ َبُت 

ت  ؤقغبت ؤو مغاهم ؤو مىا٢ُ٘ غون ألاصٍو ِ
ًّ د ًُ باء  بُساث ؤو خ٣ً قغحُت، و٧ان ألَا

ُ
ؤو ل

البا ما ٧اهذ جدخىي ٖلى بى٫ ؤو ٚاثِ بوؿاوي ؤو خُىاوي، و٧ان بى٫ الىلضان  بإهٟؿهم، ٚو

الضواء الىىحي للبُلت الضمىٍت ٖىضهم. وهظا ألامغ وبن بضا قضًض الٛغابت باليؿبت لٗامت 

                                                           
 نوع من الفصيلة السعدية ينمو يف مستنقعات النيل واحلولة. وكان ادلصريون يصنعون منو سالاًل. 1
 .15، ص 5111اليو برولو، ت كمال السيد، الطب يف زمن الفراعنة، اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ، 2
 .15،ص5،5551ىشام القزويين ،الوقاية والعالج ،دار الفردوس ،بريوت ،ط 3
فري أو ورؽ الربدي ىو نوع قدمي من الورؽ ادلصنوع من نبات الربدي وىو نبات طويل من جنس الُسعد متتد سيقانو إىل أعلى الفا 4

 .وىي ذات مقطع مثلث الشكل، وأزىاره خيمية الشكل ويرتفع نبات الربدي من مخسة إىل تسعة أمتار
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لُٛغام مً الٛاثِ ًدخىي ماثت وؤعبٗحن ملُىن الىاؽ في ػماهىا زانت وؤّن ٧ل واخض مُ

ت الهغمىهُت  باء والٗاملحن في الخ٣ل الُبي، ٞبٌٗ ألاصٍو حغزىمت بال ؤهه مٟهىم لضي ألَا

ٛىُل  .1جازظ آلان مً بى٫ اليؿاء الخىامل ومجها صواء البٌر

اللت وم٘ طل٪ ٞةّن الُب جُىع جُىعا ٦بحرا زال٫ ؤعبٗت آالٝ ٖام، واٖخباعا مً الؿ      

الثاهُت ٖكغة إلالى٥ مهغ )الٟغاٖىت( ؤي ؤلٟي ؾىت ٢بل اإلاُالص، ؤنبذ الُبِب عحل خلم 

التي وحضث في هظه الخ٣بت مً الؼمً جٓهغ بىيىح جهيُٟا  2وججغبت، وبنَّ ؤوعا١ الُبرصي

ض٫ ٖلى اٖخماصه ٖلى الخجغبت واإلاالخٓت.  مى٣ُُا لألمغاى ًض٫ ٖلى اججاهه الٗلمي ٍو

باء ألّن اٖخ٣اصهم بب٣اء ألاحؿام وبٖاصة ألاعواح خملهم ٗض اإلاهغ َو       ٍىن مً ؤ٢ضم ألَا

ٖلى خٟٔ حثث اإلاىحى وزانت اإلالى٥ وألاؾغ الخا٦مت بىاؾُت ٖلم الخدىُِ، و٧اهذ 

باء الظًً هم مً ال٨هىت صوما، و٢ض  اخخٟاالث الخدىُِ مىاؾباث صًيُت ًخىلى ؤمغها ألَا

٩ىون في خٟٓذ لىا آلازاع ال٣ضًمت نىع حغاخحه بًٗىن ٍو م مً ال٨هىت وهم ًٟهضون ٍو

الى٣غة والهضٚحن والهضع اؾدكٟاء مً بٌٗ ألامغاى، و٢ض صوهذ ؤؾغاع نىاٖتهم ٖلى 

ٗخبر ٖلم الخدى3ُِحضعان الهُا٧ل باللٛت الهحروٚلُُٟت ىن  4. َو مً ؤص١ ما ؤبضٖه اإلاهٍغ

٣ا٫ ؤّن الُب الخضًث لم ًهل بٗض بلى ؾ غ هظه الهىٗت، ٣ٞض ال٣ضماء في مجا٫ الُب، ٍو

٢ام الغوؽ بخدىُِ حثت لُىحن مىظ خىالي ٢غن ول٨ً هظه الجثت لم جداٞٔ ٖلى خالها م٘ 

 5مغوع الؼمً خُث ٧اهذ جى٨مل بمغوع الؼمً.

                                                           
 .مكاهنا وقد يُعطى يف حال تأخر البلوغ اجلنسي عند الُيفعاندواء يُعطى لألطفال يف حالة اخلصية اذلاجرة إلعادهتا إىل  1
 .51،ص5111أمحد عوض أبو الشباب ،التداوي باحلجامة يف الطب والشريعة ،دار النفائس ، 2
وتعنيان "الكتابة ادلقدسة"  Glophosو"جلوفوس"  Hierosاشتقت كلمة "ىريوغليفي" من الكلمتني اليونانيتني "ىريوس"  3

 أهنا كانت تكتب على جدران األماكن ادلقدسة كادلعابد وادلقابر و"الكتابة ادلنقوشة.إشارة إىل 
علم التحنيط ىو ذبفيف اجلثة متاما ومنع البكرتيا من الوصول إليها وعلم التحنيط يدرس حاليا يف جامعة اوكسفورد يف بريطانيا  4

 ويدرس يف كليات صيدلة جبامعات مصر.
 .11السابق،صادلرجع  ىشام القزويين، 5
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ىن ؤًًا في َب ألاؾىان ٦ما ًٓهغ مً اإلادىُاث وهُا٧ل ٖٓام ال٨ٟحن التي  و٢ض بٕغ اإلاهٍغ

حها ؤؾىان طهبُت. و٢ض  اهدكغ الُب اإلاهغي في الٗالم ال٣ضًم واقتهغ ْهغث في ؤيغختهم ٞو

ىؽ اؾخ٣ضما ؤَباء مً  ؤَبائه، وال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً ؤّن ملى٥ ٞاعؽ ومجهم ٧ىعف وصاٍع

    .1مهغ إلاٗالجتهما

 الطب عىذ البابليين:  -3

١. م. ٧اهذ بابل في ؤوج ٖٓمتها، وم٘ طل٪ ٞةنَّ اإلااعر الُىهاوي هحروصوث 4222ٖام  في     

ق٪َّ في وحىص َب خ٣ُ٣ي في طل٪ الؼمان، ٞهى ٌٗخ٣ض بإنَّ ما ؤؾمىه َبا بابلُا ال ًخٗضي 

وحىص ججاعب ٞحها ال٨ثحر مً الٛالْت، خُث ٣ًى٫> بنَّ البابلُحن ٧اهىا ًى٣لىن اإلاغضخى بلى 

٣اعهىا بحن خالت هاالء اإلاغضخى وبحن ما اإلاُاصًً الٗ كاهضوهم ٍو امت ل٣ُترب مجهم اإلااعة َو

مىا  هم ٞةطا وحضوا ؤي حكابه بحن الخالخحن ٢ضَّ ؾب٤ وؤنِبىا به هم ؤهٟؿهم ؤو ؤخض مٗاٞع

ىه ٖلى اجبإ الُغ١ التي اجبٗىها ؤو قاهضوا مً اجبٗها وخ٤٣ 
ُّ
الىهاثذ للمٍغٌ وخث

ُت وبن ٧ان ٌٗمل بها البابلُىن في بٌٗ الخاالث بال ؤجها ال حٗبر الكٟاء. وهظه اإلاماعؾت الُب

 2بمٟغصها ًٖ الخالت الُبُت واإلاؿخىي الٗلمي والٟجي إلاهىت الُب ٖىض البابلُحن.

الت ٦بحرا في ال٣غن الخامـ ٢بل اإلاُالص ول٨ىه لم  3واإلااعر الُىهاوي هحروصوث         ٧ان عخَّ

٤ ألامىع هٓغا لى٣و ًجلب مٗه مً عخالجه بلى الكغ١ ب ِ
ّٟ ال اإلاكاهضاث الىا٢هت و٦ثحرا ما ًل

مٗلىماجه، لظل٪ ٞةّن اإلاٗلىماث الُبُت ًٖ الُب ٖىض البابلُحن واإلاؿخ٣اة مما ُوحض في 

كٟذ زال٫ الخى٣ُب مىظ ؤ٦ثر مً ؾخحن ٖاما جا٦ض ؤّن الُب 
ُ
ت التي ا٦د آالٝ الغ٢م الٟساٍع

غ بباَعـ  ٖىض البابلُحن لم ٨ًً في بضاًخه ولم ٨ًً ًسُى زُىاجه ألاولى، ٟٞي مخد٠ اللٞى

سها بلى ؤلٟي ؾىت ٢بل  ت ٌٗىص جاٍع ٣كذ ٖلحها ٦خاباث مؿماٍع
ُ
مؿلت مً الدجغ الباػلتي ه

                                                           

       1 Jean sende , guide pratique ecg , Estem,2003,P60.  
 .15،ص5515بن خبتيشوع أبو السعيد ،رسالة يف الطب واالحداث النفسية ، دار ادلشرؽ، بريوت ، 2
القرن اخلامس ( كان مؤرخا إغريقيا عاش يف Herodotus( ، بالالتينية: Ἡρόδοτοςىريودوت أو ىريودوتس )باليونانية:  3

 ؽ.م(، عرؼ بأبو التاريخ. 151 -ؽ.م  111قبل ادليالد )حوايل 
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ل ال٣ىاهحن التي خ٨م بمىحبها الكٗب  ٗت خمى عابي مل٪ بابل الظي سجَّ اإلاُالص وهي قَغ

 1البابلي.

ٗت َبُت جبدث بٌٗ مىاصها في بّن ٢غاءة هظه ال٣ىاهحن جض٫ ٖلى وحىص         قَغ

اليكاَاث الُبُت في طل٪ الٗهغ، وهىا٥ ما ٌكبه لىاثذ الًمان الهحي ٞإحىع الٟدو 

الُبي مدضصة ٖلى الك٩ل الخالي> بطا ؤه٣ظ الُبِب ُٖىا مهضصة بسغاج ٌؿخد٤ ٖلى ٖمله 

ا ٣ٞإ وجسٌٟ بلى مث٣الحن بطا ٧ان اإلاٍغٌ مً الٗبُض، وؤما بط  ٖكغة مثا٢ُل مً الًٟت

الُبِب ٖحن اإلاٍغٌ ؤزىاء الٗملُت ٞجؼائه ٢ُ٘ ًضًه وجس٠ٟ ال٣ٗىبت بطا ٧ان اإلاٍغٌ 

٤ ٖلى الجغاخحن والخال٢حن،  ٖبضا. وهظه ال٣ىاهحن جدضص ألاحىع والٛغاماث وال٣ٗىباث وجُبَّ

وؤما باليؿبت لخاالث الُب الضازلي ٞةّن الُبِب ال ًسً٘ لهظه ال٣ىاهحن بل هى خغ 

.  2الخهٝغ

ٗت خمى عابي        وجىضح م٩اهت  ٦3ما ُوحضث آزاع ؤزغي ٖلى الُغ٢م ؤو ٖلى آلازاع جخمم قَغ

ً وجا٦ض ؤهه ٧ان شخهُت مهمت ًىدؿب بلى َب٣ت  وصوع الُبِب في مجخم٘ بالص ما بحن الجهٍغ

مخل٪ ؤزخاما ًسخم بها مغياه  اب ٨ًخبىن ونٟاجه ٍو ٗمل في زضمخه ٦خَّ احخماُٖت ٖلُا َو

باء ًضزلىن في زضمت اإلالى٥، وفي ٦ثحر مً ألاخُان ٧ان وهي بمثابت  ظ، و٧ان مكاهحر ألَا حٗاٍو

حن للٗىاًت بصختهم. باء اإلاهٍغ ً ٌٗخمضون ٖلى ألَا  ؤمغاء بالص ما بحن الجهٍغ

باء وعحا٫ الضًً، ٞالُب البابلي ٌؿدىض بلى  ل٣ض ٧اهذ اإلاىاٞؿت قضًضة بحن ألَا

ت ؤّن  خغ٧اث الىجىم والخيبااث الٟل٨ُت، زانت وؤّن البابلُحن هم الظًً ٖلمىا البكٍغ

كغون ؾاٖت  ألاؾبٕى ؾبٗت ؤًام وؤّن الؿىت زالزماثت وزمؿا وؾخحن ًىما وؤّن الُىم ؤعب٘ ٖو

                                                           
 .55،ص 5115ابراىيم مصطفى عوض ،االنثروبولوجيا الطبية، مكتبة االشعاع ،االسكندرية ،1
 .55،ص5111طباخ شريف، جرائم اخلطأ الطيب والتعويض عنها ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية، 2
ؽ . م وكانت البالد دويالت منقسمة تتنازع السلطة، فوحدىا مكونا  5711 - 5755بني عامي محورايب حكم بابل  3

 إمرباطورية. وكان محو رايب شخصية عسكرية ذلا القدرة اإلدارية والتنظيمية
 والعسكرية.  تعترب قوانينو أقدم وأمشل القوانني يف وادي الرافدين بل والعامل.
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١. م. ٧ان 4222ت، ٞهى مً هظا ال٣بُل َب بلهي، ولظل٪ في ٖام وؤّن الؿاٖت ؾخىن ص٣ُ٢

را بحن مغاحٗت الُبِب ؤو مغاحٗت ال٩اهً، ٞاإلاغى ٣ٖاب جٟغيه آلالهت وال  اإلاٍغٌ مسحَّ

ظ ول٩ي ًخد٤٣ الكٟاء ًجب ؤن ٣ٌٗض الُبِب الهلح  لػى بال باألصُٖت والهلىاث والخٗاٍو ًُ

 َغص الكُاَحن مً حؿمه.بحن ؤلاله الٛايب واإلاٍغٌ وؤن ٌٗمل ٖلى 

باء ال٨هىت الظًً ٌكٟىن اإلاغضخى بىاؾُت الهلىاث واإلاماعؾاث  وبلى حاهب ألَا

باء الظًً  ت ٧ان هىا٥ ؤَباء آزغون ًماعؾىن ٖملهم بك٩ل َبُعي وهم ألَا السخٍغ

بُا ؤ٦ثر  ؿخسضمىن الؿ٨حن في الجغاخاث، ٞهم ًماعؾىن َبا ججٍغ ٌٗالجىن بالىباجاث َو

الجغاخت مىحىصة ول٨جها بؿُُت وونلذ بلُىا ؤصواتها، و٧اهذ  هجاخا. ٣ٞض ٧اهذ

ت جإزحر بٌٗ الىباجاث  1الٟاعما٧ىلىحُا كاب بك٩ل عجُب ومً بُجها مٗٞغ ٚىُت باأٖل

حرها ، ول٨ً اهخمامهم ٧ان ًخجه هدى البدث ًٖ الىباجاث الُبُت ٧2البابىهج والخغص٫ ٚو

مغ واإلاخًٟٗ واإلاىاص اإلاغة واإلاٟغػاث طاث الُٗم والغاثدت اإلاىٟغة ٧له٣اث الُدحن اإلاخس

 .ءالكُُان الظي اؾخىلى ٖلى اإلاغي  ؤلاوؿاهُت، ألّن هظه ألاقُاء جؼعج

 الطب الهىذي:  -4

ًاء هدُجخحن ٖغيِخحن للُب الهىضي، ٟٞي ال٣غن      اث٠ ألٖا لم ْو ذ ٖو ٧ان الدكٍغ

ىن زهاثو ألاعبُت  باء الهىىص ٌٗٞغ اإلاٟهلُت وعج٤ الٗٓام الؿاصؽ ٢بل اإلاُالص ٧ان ألَا

ت  ُت الضمٍى والجهاػ اللمٟاوي والًٟاثغ الٗهبُت واللٟاث٠ وألاوسجت الضهىُت وألاٖو

كُت اإلاساَُت وؤهىإ ٦ثحرة مً الًٗالث.  وألٚا

و٢ض و٢٘ ؤَباء الهىض في الٗهغ الؿاب٤ إلاُالص اإلاؿُذ في هٟـ الخُإ الظي و٢٘ ُٞه 

هاب جهٗض مً ال٣لب خُث جهىع ؤّن ال٣لب مغ٦ؼ الكٗىع و  3ؤعؾُى ىىا ؤّن ألٖا ؤصاجه، ْو

                                                           
 .علم االدوية 1
 .57ادلرجع السابق،صىشام علي ، 2
 ؽ.م ( فيلسوؼ يوناين، تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكرب، وواحد من عظماء ادلفكرين. 155 -ؽ.م  111أرسطو)  3



 الطب احلديث    لو  الفصل األ
 

20 
 

اث٠ اإلاسخلٟت للٗهاعاث  وتهبِ بلُه، ل٨جهم ٞهمىا ٖملُاث الهًم ٞهما ص٣ُ٢ا ؤي> الْى

٫ ال٨ُمىؽ اواًؼمان  2بلى ٦ُلىؽ 1اإلاٗضًت وجدىُّ ٫ ال٨ُلىؽ بلى صم، و٢ض ؾب٤ ؤجٍغ زم جدىُّ

ت الىالض مؿخ٣لت ًٖ حؿمه، ١.م( بلى ؤّن هُٟ 722بإلٟحن وؤعبٗماثت ٖام خحن طهب )خىالي 

ظون ٞدو  دّبِ
ًُ غة ٧ل ال٩اثً الًٗىي للىالض، و٧اهىا  َّٛ وؤجها جدخىي في هٟؿها بيؿبت ُمه

الغحا٫ للخد٤٣ مً جىاٞغ ٖىانغ الغحىلت ٞحهم ٢بل ب٢ضامهم ٖلى الؼواج، وحاء في 

٘ ؤو  "ماهى" جدظًغا مً ٣ٖض الؼواج بحن ؤشخام مهابحن بالؿل ؤو الهٕغ ؤو البرم  حكَغ

 3ؾىء الهًم اإلاؼمً ؤو البىاؾحر ؤو حك٤٣ اللؿان.

١. م. يبِ اليؿل ٖلى آزغ َغاػ  722و٧ان مما ٨ٞغث ُٞه اإلاضاعؽ الهىضًت ؾىت 

ت هي> بّن الخمل في مضي ازجي ٖكغ ًىما مً  ًإزظ به عحا٫ الالهىث، وهى ٣ًىم ٖلى هٍٓغ

ض الخٌُ مؿخدُل، وونٟىا جُىع الجىحن ونٟا ُٞه ال٨ثحر مً الض٢ت، و٧ان مما  مٖى

ن بال بٗض مضة، وػٖمىا ؤّن حيـ الجىحن في  لىخٔ في هظا الهضص ؤّن حيـ الجىحن ال ًخٗحَّ

بٌٗ الخاالث ًم٨ً الخإزحر ُٞه بٟٗل الُٗام ؤو ال٣ٗا٢حر. ٢لذ> بن ٧ان اإلاغاص بظل٪ الخإزحر 

ًٍت ٞهظا ى في حيـ الجىحن بٗض حك٩ل البًُت اإلال٣دت مً احخمإ الىُٟت م٘ الب

مؿخدُل، ؤما بن ٧ان اإلاغاص مً طل٪ الخإزحر ٖلى حيـ الجىحن ٢بل احخمإ الىُٟت م٘ 

تى الب
َ
الجؿم ٖىض اإلاغؤة مً زال٫ الُٗام ؤو  4ًٍت ٞهظا مم٨ً، وجٟهُل طل٪ ؤّن ٢لَىه

ثت ٖىض الغحل ) ِ
ّ
اه

ُ
( بٗض صزىلها بلى الجهاػ الخىاؾلي ٖىض xال٣ٗا٢حر ًاصي بلى ٢خل الىُاٝ اإلا

غة )اإلاغؤة وهظا  ِ
ّ
ض في ٧ىن الىُاٝ اإلاظ٦ ًٍت وججٗل حيـ الجىحن ى ( هي التي ججخم٘ بالبyًٍؼ

                                                           
 الكيموس ىو ادلادة السائلة موجودة يف ادلعدة قبل أن متر عرب صمام البواب ودخول االثين عشر 1
 ء. ىو ربول كلي للمواد وتكون على مستوى األمعا2
 .55ادلازين اسالم، ادلرجع السابق،ص3
وعالج ىذا االضطراب يكون عادة  7.11ىي عملية اضطراب السوائل يف اجلسم ومن مث يرتفع الرقم اذليدروجيين أكرب من  4

 بإعادة نسبة السوائل يف اجلسم كما كانت.
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ًٍت، والىُاٝ ٖىض الغحل ى ط٦غا، خُث بّن حيـ الجىحن ًخدضص مً احخمإ الىُٟت بالب

ان>    x. 1ٖىض اإلاغؤة هٕى واخض هى>  اثًٍ، والبى  yو  xهٖى

 :أبلزاطعهذ  الطب عىذ اليىهان: -5 

ش الٗلىم الُىهاهُت في ٖهغ بغ٧لحز )ال٣غن الخامـ    ل٣ض ٧ان ؤهم الخىاصر في جاٍع

٢بل اإلاُالص( جهًت الُب ال٣اثم ٖلى ال٣ٗل ال ٖلى الخغاٞت، طل٪ ؤّن الُب الُىهاوي ٢بل 

طل٪ الى٢ذ ٧ان وز٤ُ الاعجباٍ بالضًً بلى خض ٦بحر، و٧ان ٦هىت ه٩ُل ؤؾ٩لُبُىؽ 

Asclepius  بٗالج اإلاغضخى، و٧ان الٗالج في هظا اله٩ُل ٣ًىم ٖلى زلُِ ال ًؼالىن ٣ًىمىن

ت التي جازغ في زُا٫ اإلاٍغٌ وجُل٤  بُت وال٣ُىؽ الضًيُت والُغقى السخٍغ ت الخجٍغ مً ألاصٍو

م اإلاٛىاَِسخي وبلى بٌٗ اإلاسضعاث، و٧ان  ٣ٖ2اله، ولِـ ببُٗض ؤجهم ٧اهىا ًلجاون بلى الخىٍى

د او٫ ؤن ًخٛلب ٖلُه، و٧ان ؤههاع هظا وطا٥ ٌٗؼون الُب الضهُىي ًىاٞـ الُب الضًجي ٍو

ًىن الاؾخٗاهت  ميكإ ٖلمهم بلى ؤؾ٩لُبُىؽ، ول٨ً ألاؾ٩لُبُىؾُحن ٚحر الضًيُحن ٧اهىا ًٞغ

ٖىن ؤجهم ٌٗالجىن اإلاغضخى باإلاعجؼاث، و٢ض ؤٞلخىا قِئا ٞكِئا في  بالضًً في ٖملهم، وال ًضَّ

 . 3ب٢امت الُب ٖلى ٢ىاٖض ال٣ٗل

وجُىع الُب الضهُىي في بالص الُىهان ؤزىاء ال٣غن الخامـ ٢بل اإلاُالص في ؤعب٘ 

، وفي ٦غجىها ون٣لُت بةًُالُا. وفي 4مضاعؽ ٦بري> في ٧ىؽ وهُضؽ مً مضن آؾُا الهٛغي 

                                                           
 .55عوض عادل، االصول الفلسفية ألخالقيات الطب،ص1
( ىو حالة ذىنية وىادئة ومسرتخية, ففي ىذه احلالة يكون Hypnosisالتنومي اإلحيائي أو التنومي ادلغناطيسي )بالالتينية:  2

 كبري لالقرتاحات واإلحياءات. التنومي اإلحيائي ىو حالة طبيعية جدا. الذىن قابل بشكل
m.apfelbaum ,m.romon,diètique et nutrition,masson,2009.P22. 2 

3 christion tertaud , 120 diagnostique a ne pas manqué, masson ,2009 ,P98. 
 



 الطب احلديث    لو  الفصل األ
 

22 
 

اؽ ا٢دؿم ؤهباصو٢لِـ )وهى هه٠ ُٞلؿٝى وهه٠ عحل معجؼاث( مٟازغ الُب م٘  ؤ٦ٚغ

 .الُبِب اإلا٨ٟغ اإلاى٣ُي Acronؤ٦غون 

هت جغح٘ بلى ٖام ) ١.م( ًٖ َبِب ًضعى صًمىؾُضؽ 742و٢ض ونلذ بلُىا ؤهباء مضوَّ

Democedes الج اإلال٨ت ، ولض في ٦غجىها، وماعؽ مهىت الُب في بًجُىا وؾامىؽ وؾىؾت، ٖو

 ، زم ٖاص ل٣ُطخي آزغ ؤًامه في مؿ٣ِ عؤؾه.Atossaؤجىؾا 

َطم أبى
َ
 :1كزاط ك

٘ ؤبى     ٢غاٍ مً قإن اإلاهىت بخإ٦ُضه ٖلى ألازال١ في الُب، طل٪ ؤهه لم ٨ًً َبِبا  ل٣ض ٞع

ٗؼي  ٌُ ٞدؿب بل ٧ان َبِبا ومضعؾا للُب في هٟـ الى٢ذ، وعبما ٧ان ال٣ََؿم الكهحر الظي 

٣ا٫> بّن ال٣ؿم مً وي٘ اإلاضعؾت  بلُه ٢ض ُوي٘ لًمان والء َالب الُب ألؾخاطه، ٍو

 ٟؿه، وهو ال٣ََؿم هى> ٢غاٍ ه ألابى٢غاَُت ال مً وي٘ ؤبى

، PANACEA، وبباهاؾُا HYGIAEAؤ٢ؿم بإبلى الُبِب، وبإؾ٩ابُىؽ، وبهُُٛاثُا "

وبجمُ٘ آلالهت وؤلالهاث، وؤقهضها حمُٗا ٖلى ؤن ؤهٟظ هظا ال٣ََؿم، وؤوفي بهظا الٗهض ب٣ضع 

ت ألبىي، وؤن  ما جدؿ٘ له ٢ضعحي وخ٨متي، وؤن ؤي٘ مٗلمي في هظا الًٟ في مجزلت مؿاٍو

ؤقغ٦ه في مالي الظي ؤِٖل مىه، ٞةطا اخخاج بلى اإلاا٫ ا٢دؿمذ مالي مٗه، وؤ٢ؿم ؤن ؤٖض 

بىا في حٗلمه مً ٚحر ؤن ؤج٣اضخى مجهم ؤحغا ؤو  ؤؾغجه بزىة لي، وؤن ؤٖلمهم هظا الًٟ بطا ٚع

ت وؾاثغ الخٗالُم ألازغي ألبىاجي، وألبىاء  ؤلؼمهم باجٟا١، وؤن ؤل٣ً الىناًا والخٗالُم الكٍٟى

اطي، وللخالمُظ اإلاخٗا٢ضًً الظًً ؤ٢ؿمىا ًمحن الُبِب، وال ؤل٣جها ألخض ؾىاهم، وؾٝى ؤؾخ

ؤؾخسضم الٗالج إلاؿاٖضة اإلاغضخى خؿب م٣ضعحي وخ٨متي، ول٨ً ال ؤؾخسضمه لألطي ؤو 

لٟٗل الكغ، ولً ؤؾ٣ي ؤخضا الؿم بطا َلب بليَّ ؤن ؤٞٗل طل٪ ؤو ؤقحر بؿلى٥ هظه 

جي ٧لحهما الؿبُل، ٦ظل٪ لً ؤُٖي امغؤة ون ٟت إلؾ٣اٍ حىُجها، ول٨جي ؾإخخٟٔ بدُاحي ٞو

                                                           
 قسم أبقراط ىو نص عادة ما يقسمو األطباء قبل مزاولتهم دلهنة الطب. 1
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ً م٣ضؾحن، ولً ؤؾخٗمل اإلابً٘ ولى ٦ىذ مد٣ا باؾخٗماله إلاً ٌك٩ى خهاة، بل  َاهٍغ

ؤجسلى ًٖ م٩اوي إلاً ًدظ٢ىن هظا الًٟ. وبطا صزلذ بِذ بوؿان ؤّيٍّ ٧ان ٞؿإصزله إلاؿاٖضة 

ض،  ه اإلاغضخى، وؾإمخى٘ ًٖ ٧ل بؾاءة م٣هىصة ؤو ؤطي مخٗمَّ وؾإمخى٘ بىحه زام ًٖ حكٍى

امغؤة ؾىاء ٧اها مً ألاخغاع ؤو مً ألاع٢اء، ومهما عؤًذ ؤو ؾمٗذ في  1حؿم ؤّيِ عحل ؤو ؤًت

ؤزىاء ٢ُامي بٟغوى مهىتي وفي زاعج مهىتي في زال٫ خضًثي م٘ الىاؽ، بطا ٧ان مما ال ججب 

ؤلؼمذ هٟسخي  بطاٖخه ٞلً ؤٞكُه، وؾإٖض ؤمثا٫ هظه ألاقُاء ؤؾغاعا م٣ضؾت، ٞةطا ما

ولم ؤخىث ُٞه ٞةوي ؤعحى ؤن ؤقتهغ مضي الضهغ بحن الىاؽ حمُٗا 2بةَاٖت هظا ال٣ََؿم 

 .3"بي ٨ٖـ هظا بدُاحي وبٟجي، بما بطا ه٣ًذ الٗهض وخىثذ بال٣ََؿم ٞلُدّل 

٢غاٍ بلى هظا ؤّن مً واحب الُبِب ؤن ًدخٟٔ بدؿً مٓهغه الخاعجي،  ٠ًًُ ؤبى

خإه٤ في  جب ٖلُه ؤن ٩ًىن هاصثا ٖلى الضوام، وؤن ٩ًىن وؤن ًى٠ٓ حؿمه، ٍو ملبؿه، ٍو

جب ٖلُه ؤن ٌٗخجي بمغا٢بت  مئىان في هٟـ اإلاٍغٌ، ٍو ؾلى٦ه بدُث ًبٗث الث٣ت والَا

ت مٍغٌ ٞخظ٦غ "زم ٠ًًُ>  هٟؿه، وؤن ال ٣ًى٫ بال ما هى يغوعي، وبطا ما صزلذ ٚٞغ

دا ٣ت حلىؾ٪، و٦ً مخدٟٓا في ٦الم٪، مٗخيُا بهىضام٪، نٍغ خاؾما في ؤ٢ىال٪،  ٍَغ

مىحؼا في خضًث٪، وال جيـ ما ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه ؤزال٢٪ وؤهذ بلى حاهب ٞغاف اإلاٍغٌ، 

ٟٗل، وؤونُ٪  ًُ وايبِ ؤٖهاب٪، واػحغ مً ٣ًل٣٪، و٦ً ٖلى اؾخٗضاص لٟٗل ما ًجب ؤن 

م  لُ٪ ؤن ج٣ّضِ ؤن ال ج٣ؿى ٖلى ؤهل اإلاٍغٌ، وؤن جغاعي بٗىاًت ؤخىا٫ مٍغً٪ اإلاالُت، ٖو

ج٪ مً ٚحر ؤحغ، وبطا الخذ ل٪ ٞغنت لخاصي زضمت إلوؿان ٍٚغب يا٢ذ به الخا٫ زضما

م له مٗىهخ٪ ٧املت، طل٪ ؤهه خُث ًىحض خب الىاؽ ًىحض خب الًٟ، وبطا ؤياٝ  ٣ّٞضِ

لى ألبىاء مهىخه، ألّن الُبِب  الُبِب بلى هظا صعاؾت الٟلؿٟت والٗمل بها ٧ان هى اإلاثل ألٖا

دب الخ٨مت ال ٣ًل ًٖ ًُ ٢لذ> هظا الىو في ؤزال١ الُبِب وآصاب  آلالهت في شخيء الظي 

                                                           
 .15،ص5115سرور صالح، الطب يف مصادر االغريق القددية، دار النصر ، االسكندرية ، 1
 .15سرور صالح، ادلرجع نفسو ،ص 2
 .11،ص5115منصور زلمد حسني ،ادلسؤولية الطبية، دار اجلديدة ،االسكندرية، 3
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٢غاٍ ما ًؼا٫ مٗمىال به في  مهىت الُب هى مً ؤ٢ضؽ ما ؤهخجه ال٨ٟغ البكغي، و٢ؿم ؤبى

ؾاثغ اإلااؾؿاث الُبُت في الٗالم، ول٨ً هىا٥ بق٩االن ٦بحران ُٞه وهما> )ألاو٫( ال٣ؿم 

ٗت ؤلاؾالمُت، ولظ ل٪ ٖمضث الضو٫ ؤلاؾالمُت بلى اؾدبضا٫ باآللهت هى مً الكغ٥ في الكَغ

ال٣ؿم باآللهت بال٣ََؿم باهلل الُٗٓم. )الثاوي( الخٟاّ ٖلى ؤؾغاع اإلاهىت الُبُت ًخٗاعى في 

،وهظا ؤلاق٩ا٫ ٚالبا ما ًدّل لهالح  بٌٗ ألاخُان م٘ ال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها في الضو٫ ٧اٞت

ناخب ال٣اهىن هى الظي ًمل٪  ال٣ىاهحن ولِـ لهالح الخٟاّ ٖلى ؾغ اإلاهىت وطل٪ ألّن 

ما ٖلى الٗمل بال٣ىاهحن  1الؿلُت وال٣ٗاب، وبوي ألعحى ؤن ٩ًىن الخٟاّ ٖلى ؾغ اإلاهىت م٣ضَّ

باء جم سججهم إلاضص مسخلٟت  التي جىحب الخبلُٜ ًٖ خاالث مُٗىت، ومثا٫ طل٪> بّن بٌٗ ألَا

 ِ
ّ
بل ًُ  .ٖىهٛىا بتهمت ٦خم مٗلىماث خُث ٖالجىا ٞاّعًٍِ مً الؿلُت ولم 

 الطب عىذ املطلمين:-6

ل الٗغب ؤو٫ اجها٫ لهم م٘ الُب ٖلى ًض الخاعر بً ٧لضة الث٣ٟي الظي  ل٣ض سجَّ

غة الٗغبُت مً ٚغبها بلى قغ٢ها لِسجل هٟؿه ٦ُالب َب في بُماعؾخان حىض  ٢2ُ٘ الجٍؼ

اص  ٌؿابىع  ومضعؾخه في بالص ٞاعؽ، ومصخى ابىه ٖلى زُاه بط لخ٤ به بلى بالص ٞاعؽ ٖو

غة الٗغبُت ٦غواص في مماعؾت الُب و٧ان طل٪ في ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالص ي الازىان بلى الجٍؼ

م مدمض بً ٖبض هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم اهخم  الظي ًىا٤ٞ ال٣غن ألاو٫ للهجغة والىبي ال٨ٍغ

ٗخبر مً ؤ٦بر مٗلمي ٢ىاٖض الصخت الٗامت التي ْلذ با٢ُت ٖلى بالُب اهخماما ٦بح ًٌ را خُث 

مغ الضهىع، ٞال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بدٟٔ الصخت ٧اهذ واضخت جماما في حٗالُمه، و٢ض ؤمغ 

٢ىمه ؤن ًىاحهىا هللا زال٫ نلىاتهم بإحؿام هُٟٓت وؤلبؿت هُٟٓت، ٦ما هجض في الخضًث 

ٗض مً
ُ
ٗاث َبُت ح ٗاث باليؿبت بلى الدجغ الهحي، ٣ٞض  الىبىي الكٍغ٠ حكَغ ؤ٢ضم الدكَغ

خظع وهصح بإن ال ًضزل بوؿان بلى بلض ْهغ ُٞه الُاٖىن، وحٗالُمه نلى هللا ٖلُه وؾلم 

                                                           
 .15،ص5111ياسني زلمد ياسني، ادلسؤولية الطبية، منشورات احلليب احلقوقية،بريوت، 1
ج و بيمارستان ىي كلمة تعين مستشفى أصلها فارسي معناىا زلل ذبمع. كانت البيمارستانات يف العصور الوسيطة دورا للعال 2

 معاىد لتدريس الطب..
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في مجا٫ الُٗام والكغاب والىىم والدجامت والٗؿل والخبت الؿىصاء وال٩ي و٦ثحر مً 

كاب الُبُت والجظام والُاٖىن والٗضوي ٧اهذ وال ػالذ ٞ ش ألٖا هال مهما مً ٞهى٫ الخاٍع

 1الُبي ٖىض اإلاؿلمحن.

وال٨الم ًٖ الُب ٖىض اإلاؿلمحن ٩ًىن ٖلى ٖضة مىاحي مجها> جغحمت الترار الُبي 

الٗالمي واخخًاهه في طل٪ الؼمان، ومً زم ه٣له بلى ألاوعوبُحن ُٞما بٗض مً زال٫ ألاهضلـ 

٤ الخجاعي بلى ؤوعوبا مً آؾُا،  غ والخغوب الهلُبُت والٍُغ كاب وجٍُى ومجها الٗالج باأٖل

ت الٗالحُت والبدثُت والخٗلُمُت  ت، ومجها بىاء اإلاجمٗاث الُبُت الخًاٍع ٖلى ألاصٍو

)البُماعؾخاهاث(، ومجها اإلاىجؼاث الُبُت التي ا٦دكٟها اإلاؿلمىن و٧اهذ لبىت في بىاء 

ج ؤثمت  ش الُبي والٗلمي للٗالم، ومجها جسٍغ ٖاإلاُحن للُب، ومجها الخًاعة ؤلاوؿاهُت ٖبر الخاٍع

 ،2 ٧ى٦بت مً اإلااعزحن في اإلاجا٫ الُبي.

هض بلُه بالخالٞت في ألاعى وبٖماعها، وػٕع ُٞه خب الخُاة  زل٤ هللا ؤلاوؿان ٖو

بظ٫ ٧ل ما بىؾٗه مً حهض في جإزحر ؾاٖت اإلاىث، ولم  ولظل٪ ٞهى ًى٤ٟ ألامىا٫ الُاثلت ٍو

ىن مً الُب بال مٗلىماث بؿُُت، ولم ٨ًً الٗغب اإلاؿلمىن خُىما صزلىا بالص الكام ٌ ٗٞغ

ٛجي، ٞلما اػصاصث الثروة وكإث  ٌُ ٨ًً لضحهم مً ألاصواث وألاحهؼة الُبُت بال ال٣لُل الظي ال 

باء واؾٗت الٗلم ُٖٓمت اإلا٣ضعة، وبًٗا اؾُخ٣ضمذ  اعؽ َاثٟت مً ألَا في بالص الكام ٞو

ذ ألاحؿام الخُت ؤو حثث  مً بالص الُىهان والهىض، وإلاا ٧ان اإلاؿلمىن ٌؿدى٨ٟىن ًٖ حكٍغ

ذ ا٢خهغ في بضاًت ألامغ ٖلى ما حاء في ٦خب حالُىىؽ ؤو ٖلى صعاؾت  اإلاىحى ٞةّن ٖلم الدكٍغ

الجغحى مً الىاؽ، ومً ؤحل طل٪ ٧ان ؤي٠ٗ ٞغوٕ الُب ؤلاؾالمي هى الجغاخت و٧ان 

 ؤ٢ىاها هى الُب الٗالجي وزىام ال٣ٗا٢حر الُبُت.

                                                           
 .51قضاء ،ادلرجع السابق،ص سيد امحد ابراىيم ،الوجيز يف مسؤولية الطبيب والصيديل فقها و 1
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ال٨ثحر مً الىباجاث الُبُت ٧الٗىبر  1ألا٢غباطًً و٢ض ؤياٝ اإلاؿلمىن بلى ٖلم

ت ٩2ي واإلاغء اإلاوال٣غهٟل الُٗغي والؼثب٤ والؿىا وال٩اٞىع وزُاع الكىبر  ، وؤصزلىا في ألاصٍو

حرها، و٧ان مً ؤهم  مؿخدًغاث َبُت حضًضة مجها ؤهىإ الكغاب، والخالب، وماء الىعص ٚو

ت بحن بًُالُا وبالص اإلاؿلمحن هى اؾخحراص ال٣ٗا٢حر الُبُت، و٧ان اإلاؿلمىن  ما٫ الخجاٍع ألٖا

ت والهُضلُاث، وهم الظًً ؤوكإوا ؤو٫ مضعؾت للهُض لت، و٦خبىا ؤو٫ مً ؤوكإ مساػن ألاصٍو

باء اإلاؿلمىن  الخدمـ في صٖىتهم بلى  ُٖٓمى الغؾاثل الُٗٓمت في ٖلم ألا٢غباطًً، و٧ان ألَا

ام البساع ُاث، وبلى اؾخسضام خمَّ ، وال ٩ًاص الُب 5الاؾخدمام وزانت ٖىض ؤلانابت بالُخمَّ

ض قِئا ٖلى ما ونٟىه مً ٖالج للجضعي والخهبت، و٢ض اؾخسضمىا الخسضًغ  الخضًث ًٍؼ

حره مً اإلاسضعاث ٖلى با الؾخيكا١ في بٌٗ الٗملُاث الجغاخُت، واؾخٗاهىا بالخكِل ٚو

 .3الىىم الٗم٤ُ

( بُماعؾخاها ٧اهذ ٢اثمت في البالص ؤلاؾالمُت في طل٪ 56ولضًىا ؤؾماء ؤعبٗت وزالزحن )

لىح ؤجها ؤوكئذ ٖلى همِ اإلاجم٘ الٗلمي واإلاؿدكٟى الٟاعسخي الظي ٧ان في  الى٢ذ، ٍو

، وبّن ؤو٫ بُماعؾخان ؤوصخئ في بالص ؤلاؾالم بىاه الخلُٟت ألامىي الىلُض بً ٖبض حىضٌؿابىع 

م( في صمك٤ وهى ؤٖٓم بُماعؾخاهاث بالص ؤلاؾالم و٧ان له ؤعبٗت 928اإلال٪ خىالي ٖام )

كغون َبِبا في ٖام ) م(، وؤوصخئ بُماعؾخان آزغ في بٛضاص في ٖهض الخلُٟت الٗباسخي :9;ٖو

ذ في بٛضاص زمؿت بُماعؾخاهاث ؤزغي في ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي، هاعون الغقُض، زم ؤوكئ

م(، و٧اهذ البُماعؾخاهاث :3;و٧ان لهظه البُماعؾخاهاث مضعاء ٦ما ط٦غ اإلااعزىن في ٖام )

ؤهم ألاما٦ً التي ًضعؽ ٞحها الُب، ولم ٨ًً ال٣اهىن ًجحز إلوؿان ؤن ًماعؽ هظه الهىاٖت 

٣ٗض لهظ ٌُ ا الٛغى وها٫ بحاػة مً الضولت، ٦ظل٪ ٧ان الهُاصلت بال بطا ج٣ضم بلى امخدان 

سًٗىن للخٟخِل ٖلى ؤٖمالهم،  رون ًسًٗىن ألهٓمت جًٗها الضولت ٍو جّبِ
ُ
والخال٢ىن واإلا

                                                           
 .علم االدوية 1
 .11،ادلرجع السابق،ص ىشام علي 2

   1Michel odievre ,pédiatrie, Dion ,2008 ,P,90. 
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ىن في مسخل٠  ٟحن ًُٞى باء اإلاْى م ٖلي بً ِٖسخى الىػٍغ ــ الُبِب ــ هُئت مً ألَا
َّ
و٢ض هٓ

باء ًظ53;البالص لُٗالجىا اإلاغضخى ) هبىن في ٧ل ًىم بلى السجىن لُٗالجىا م(، و٧ان ألَا

ٗالجىن ٖالحا ًمخاػ  هؼالءها، و٧ان اإلاهابىن باألمغاى ال٣ٗلُت ًل٣ىن ٖىاًت زانت َو

بالغخمت وؤلاوؿاهُت، ٚحر ؤّن الىؾاثل الصخُت الٗامت لم جل٤ في مٗٓم ألاما٦ً ما هي 

الم زال٫ ؤعبٗت ٢غون زل٣ُت به مً الٗىاًت، وصلُل طل٪ ؤّن ؤعبٗحن وباًء احخاخذ بالص ؤلاؾ

 .1في هظا البلض ؤو طا٥

م( زماهماثت وؾخىن َبِبا مغزها، و٧اهذ ؤحىعهم 53;و٧ان في بٛضاص وخضها ٖام )

ل بً بسخِكٕى َبِب هاعون الغقُض  جغجٟ٘ بيؿبت ٢غبهم مً بالٍ الخلٟاء، ٣ٞض حم٘ حبًر

٩ي، خُث ٧ان ًخ٣اضخى مً الخلُٟت  واإلاإمىن والبرام٨ت زغوة ٢ضعها ؾبٗت مالًحن صوالع ؤمٍغ

ُاثه  هاعون الغقُض ماثت ؤل٠ صعهم هٓحر حجامخه مغجحن في الٗام، ومثل هظا اإلابلٜ إٖل

ت بإن جٓاه اجي في ٖىض حاٍع غ بإهه مؿهال مغجحن في الٗام، و٢ض هجح في ٖالج الكلل الهؿتًر

باء  ل في بالص ؤلاؾالم الكغ٢ُت ٖضص مً ألَا ؾُسل٘ ٖجها مالبؿها ؤمام الىاؽ. وحاء بٗض حبًر

ذ 2(م79:ـ  999هم ًىخىا بً ماؾىٍه )٧ل مجهم بٗض آلازغ، هظ٦غ مج الظي صعؽ الدكٍغ

بخ٣ُُ٘ ؤحؿام ال٣غصة، ومجهم خىحن بً بسخا١، اإلاترحم، وناخب ٦خاب ٖكغ م٣االث في 

ؤ٢ضم ٦خاب مضعسخي مىٓم في َب الُٗىن، ومجهم ٖلي بً ِٖسخى ؤٖٓم ؤَباء الٗحن، وهى 

ضعَّؽ في ؤوعوبا ختى ال٣غن الثامً ٖكغ. ًُ الحن   3الُٗىن اإلاؿلمحن، و٢ض ْل ٦خابه جظ٦غة ال٨دَّ
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 أعالم الطب: ثالثا

ش  جىاو٫ اإلااعزىن قتى هىاحي الخًاعة والث٣اٞت والٗلم، وجٟٙغ بًٗهم ل٨خابت جاٍع

ش الُب ٖىض ألامم الؿاب٣ت زم ػاصوا ٖلُه ؤزباع الُب الُب،  ٞا٢خبؿىا ؤو٫ ألامغ جاٍع

باء والخ٨ماء ٖىض اإلاؿلمحن، ومً هاالء اإلااعزحن ؤَباء اقتهغوا بالُب الٗملي م٘  وألَا

ش الُب، وبًٟل هاالء حمُٗا ًم٨ىىا الُىم الخٗٝغ ٖلى ؤخىا٫ الُب  اقخٛالهم بخاٍع

باء، ووكىء اإلاؿدكُٟاث ٖىضهم، والخُبِب في مسخل٠ ٖهىع ، ٖو لى ؤزباع مكاهحر ألَا

٣غ لهاالء الٗلماء 
ُ
ً ٦خبهم الُبُت ومًمىجها، و٦ثحر مً ص٢اث٤ مأزغهم التي ججٗلىا ه ىاٍو ٖو

بالًٟل في خٟٔ هظا الترار الثمحن وه٣له مً حُل بلى حُل، مما ًجٗله خاٞؼا وصاٞٗا 

 جاالث الُبُت.ألحُا٫ اإلاؿخ٣بل ٖلى الاؾخمغاع في الُٗاء في اإلا

 م(:923ــ  865الزاسي ) -1

بت مً َهغان، و٢طخى  ا الغاػي، ولض في مضًىت الغي ال٣ٍغ هى ؤبى ب٨غ مدمض بً ػ٦ٍغ

ؤ٦ثر ؤًام قبابه في بالص ٞاعؽ، عخل بلى بٛضاص بٗض ؤن ججاوػ الثالزحن مً ٖمغه واههٝغ بلى 

ً الُبري و٢غؤ الٟلؿٟت الٗلم وصعاؾت الُب والٟلؿٟت، ٣ٞغؤ الُب ٖلى ؤؾخاطه ؤبي الخؿ

كض بلُه الغخا٫ ألزظها 
ُ
ا بإوياٖها و٢ىاهُجها ح ٖلى البلخي، و٧ان مخ٣ىا لهىاٖت الُب ٖاٞع

ٖىه، ونى٠ ٦ثحرا مً ال٨خب الىاٞٗت ٧الخاوي واإلاىهىعي، و٢ض بلٜ ٖضص مالٟاجه ماثخحن 

ايُاث وا إلاى٤ُ وؾبٗحن ؤ٦ثرها في الُب وبًٗها في ال٨ُمُاء والٗلىم الُبُُٗت والٍغ

، 1(، الظي حم٘ ُٞه ما ٧ان مخٟغ٢اوؤهم ٦خبه وؤٖٓمها قإها هى ٦خاب )الخاوي والٟلؿٟت، 

٣٘ في زالزحن حؼءا، جخًمً ط٦غ ألامغاى ومضاواتها مما هى مىحىص في ؾاثغ ال٨خب الُبُت  ٍو

(، ٦خبه م ختى ؤًامه، وال٨خاب الثاوي هى )اإلاىهىعيالتي نىٟها الؿاب٣ىن ومً ؤحى بٗضه

ب٘  غحم بلى الالجُيُت َو
ُ
٣٘ في ٖكغة ؤحؼاء، و٢ض ج للمىهىع بً بسخا١ ناخب زغاؾان، ٍو
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(، والظي جغحم بلى ٖضة لٛاث 2والخهبت 1ث ٖضًضة، ومً مالٟاجه ؤًًا ٦خاب )الجضعي مغا

ؤوعوبُت، وهى صعاؾت ؤنُلت مبيُت ٖلى اإلاكاهضاث واإلاالخٓاث الصخهُت، والغاػي ؤو٫ مً 

غاى والدصخُو ون٠ هظًً اإلا ٣ي بُجهما، وله ؤًًا ٦خاب غيحن بض٢ت وط٦غ ألٖا الخٍٟغ

ٝغ ُٖ ٨خاب َب ال٣ٟغاء، وللغاػي ٦خاب )في هظا ال٨خاب ب )بلى مً ال ًدًغه الُبِب(، و٢ض 

٣ا٫ نٟاث البُماعؾخان( ، ازخاعه ًٖض الضولت وبجى ٖلى ؤؾاؾه البُماعؾخان الًٗضي، ٍو

لخم في ٖضة هىاحي مً ؤَغاٝ بٛضاص زم اٖخمض في ازخُاع ؤّن الغاػي ؤمغ ٚلماهه بخٗل٤ُ ق٣ت 

ر وجىتناإلا٩ان ٖلى  ٣ت اإلاكاهضة ومغا٢بت  ق٣ت اللخم التي لً جخٛحَّ والغاػي ؤو٫ مً ابخ٨غ ٍَغ

ت الدصخُو والٗالج، ومً  اإلاٍغٌ وحسجُل ما ًبضو ٖلُه مً ؤٖغاى مً ؤحل مٗٞغ

ُٗي ال٣غصة ألا  ٌُ بي ؤهه ٧ان  سجل مكاهضاجه ٖلحها، َغاث٣ه في الُب الخجٍغ ت زم ًغا٢بها َو صٍو

والغاػي ؤو٫ مً زاٍ حغوح البًُ بإوجاع الٗىص، وؤو٫ مً ٖالج الخغاحاث بالخؼام، و٢ض 

ذ الؼاج، وهى ؤو٫ مً  ذ و٧ان ٌؿمُه ٍػ اقخٛل الغاػي بال٨ُمُاء وا٦دك٠ خمٌ ال٨بًر

ت اإلاخسمغة واؾخدهل مجها ٖلى الٛى٫  ت واليكٍى   3اؾخ٣ُغ اإلاىاص الؿ٨ٍغ

للغاػي ؤ٢ىا٫ مإزىعة وخ٨م ٦ثحرة مجها> ًيبػي ٖلى الُبِب ؤن ًىهم اإلاٍغٌ بالصخت 

غحُه بها وبن ٧ان ٚحر واز٤ مً طل٪ ألّن مؼاج الجؿم مغجبِ بمؼاج الىٟـ،  ًيبػي  ٦ماٍو

باء ألّن زُإه م٣اعهت م٘ نىابه  ٖلى اإلاٍغٌ ؤن ٣ًخهغ ٖلى واخض ممً ًث٤ به مً ألَا

ً ٣ٞض ٣ً٘ في زُإ ٧ل واخض مجهم، و٢ض ؤنِب في ٌؿحر حضا ؤما بطا جُبب  ٖىض ؤَباء ٦ثحًر

اح ٣ًضح الٗحن )ؤي> بازخهاصخي في ٖملُت الؿاص ( ٞؿإله 4آزغ خُاجه بالؿاص ٞإحي له ب٣ضَّ

                                                           
نتقل من ادلصابني إىل األصحاء. ويظهر طفح يشبو البثور على جلد ادلريض، مث تتكون ينشأ اجلػَدرِّي نتيجة للعدوى بفريوس ي 1

 قشرة على البثور ما تلبث أن تسقط تاركة ندبة يف مكاهنا. وليس للجدري عالج.
احلصبة )أو بومحرون( ىو مرض فريوس انتقايل حاد ومعدي يصيب األطفال، ويسبب ذلم بعض ادلضاعفات اليت تكون خطرية  2

 . يف بعض األحيان. ويعترب مرض احلصبة من أكثر األمراض انتشارا يف سن الطفولة بصفو خاصة
 يقصد بو الكحول. 3
أو ادلاء األبيض ىو مرض غري معٍد يصيب عدسة العني فيعتمها ويفقدىا شفافيتها شلا يسبب ضعفًا يف  (Cataract)الساد 4

البصر دون وجع أو امل ، ويعاين ادلصاب بالساد من ربسسو لإلنارة ادلبهرة والقوية مع ضعف يف النظر ليال ، و قد يصيب عيناً 
 .واحدًة أو كال العينني سويةً 
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الغاػي> ٦م ٖضص َب٣اث الٗحن؟ ٞإحاب> ال ؤٖلم، ٣ٞا٫ الغاػي> وهللا ال ٣ًضح ُٖجي مً ال 

 ٌٗلم طل٪.

 : م(944)علي بن عباص املجىس ي  -2

لض ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖباؽ اإلال٣ب باإلاجىسخي في مضًىت ألاهىاػ حىىب بًغان، وال 

اجه ٧اهذ ؾىت ) ش مىلضه، ول٨ً ٞو ٗٝغ جاٍع م مً ؤنى٫ 66;ٌُ م(، و٧ان مؿلما ٖلى الٚغ

باء  1ٖاثلخه الؼعصاقدُت ٣ا٫> ألاهىاػي، و٧ان مً ؤهم ألَا و٦ثحرا ما جدظٝ ٧لمت اإلاجىسخي ٍو

ه الٛغب وؤَل٤ ٖلُه  اإلاؿلمحن وؤو٫  ، و٧ان طل٪ ًٖ HALLY ABBASَبِب مؿلم ٖٞغ

٤ ٦خابه )٧امل الهىاٖاث الُبُ ( الظي ؤلٟه للمل٪ ًٖض الضولت ( ؤو )ال٨خاب اإلال٩يتٍَغ

٣ي ول٨ً صون ط٦غ  هي، ٣ٞض جغحم ال٨خاب بلى الالجُيُت ٖلى ًض ٢ؿُىُحن ألاٍٞغ البٍى

م( 3349ٖىضما ٧اهذ بماعة نلُبُت ٖام ) اهُا٦ُتاإلاال٠، ونضٝ ؤن جغحم مغة زاهُت في 

٣ي ٗض م٣اعهت ب 2مً ٢بل شخو ًضعى ؾدُٟان مً بحزا ٞاه٨ك٠ ؤمغ ٢ؿُىُحن ألاٍٞغ

الترحمخحن، وهظا ال٨خاب هى ؤخض ال٨خب ال٨ثحرة التي خملها ٢ؿُىُحن مً الكغ١ وجغحمها 

 لىٟؿه مضُٖا جإلُٟها. اواهخدالهبلى الالجُيُت 

ٗخبر ٦خاب )ال٩امل في  ت َبُت اقخملذ ٖلى الٗلىم الهىاٖاث الُبُتَو ( مىؾٖى

ً ًغجخىن ٦خاب )ال٩امل( ٖلى ٦خاب الُبُت في ٖهغ ٖلي بً ٖباؽ ، ختى بّن ال٨ثحًر

ش الٗغب واإلاؿلمحن، )ال٣اهىن  ( البً ؾِىا، و٢ُل> بّن هظا ال٨خاب لم ًال٠ مثله في جاٍع

خإل٠ ال٨خاب مً حؼثحن في ٧ل مجهما ٖكغ م٣االث، والجؼء  ذ ٍو ألاو٫ ًخ٩لم ًٖ الدكٍغ

                                                           
ة وتعرؼ أحياناً باجملوسية نسبة دلؤسسها زرادشت ديانة قددية، تعترب أقدم الديانات التوحيدية ادلعروفة يف العامل، الديانة الزرادشتي 1

 سنة يف ما يعرؼ اليوم بدولة إيران. 1111تأسست منذ أكثر من 
الدير البنديكيت  م( طبيب مستعرب مسلم سابق ولد بقرطاجة أو القريوان. اعتزل يف 5117 - 5151قسطنطني اإلفريقي ) 2

 دبونت كاسينو لعقدين من الزمن. تنصر وىرب إىل إيطالية ومات راىبا يف مدينة كاسينو..
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غ١ الٗالج  غ١ اإلاضاواة َو غاى، والجؼء الثاوي ًخ٩لم ًٖ الٗالحاث َو وألامغاى وألٖا

 .1الجغاحي

و٢ض اهخم ٖلي بً ٖباؽ بالىاخُت ألازال٢ُت في مماعؾت اإلاهىت ٨ٞخب ٣ًى٫> ًيبػي 

٣ت  مبخٗضا ًٖ ٧ل للُبِب ؤن ٩ًىن َاهغا ط٦ُا مغا٢با هلل حٗالى ع٤ُ٢ اللؿان مدمىص الٍُغ

ب ؤو بُٗض ٞةّن ٦ثحرا مً  ُل٘ ٖلُه ٢ٍغ ًُ ٟصخي للمغضخى ؾغا وال  ًُ جىع، وؤن ال  هجـ وصوـ ٞو

ٟكىجها للُبِب، و٧ان ٖلي بً  اإلاغضخى حٗغى لهم ؤمغاى ٨ًخمىجها ًٖ آبائهم وؤهالحهم ٍو

دثهم ٖلى ٦ثحر مً ألامىع، مجها> مالػمت اإلاكافي ٧ي ٌؿهل  ٖباؽ ٌؿضي لُالبه الىهاثذ ٍو

اعة اإلاغضخى في مىاػلهم، بظ٫ الٗىاًت في صعاؾت الخاالث التي الا جها٫ بهم خحن الًغوعة، ٍػ

حٗغى لهم م٘ ؤؾاجظتهم، جظ٦غ ازخالٝ ؤٖغاى اإلاغى الىاخض، مداولت ٦ؿب ز٣ت اإلاغضخى 

إلاا في طل٪ مً الٟاثضة لهم، ؤلا٦ثاع مً اإلاضاولت في ؤمىع اإلاغضخى م٘ الؼمالء وألاؾاجظة، ومً 

ت وهي في عؤًه مؿاهماجه  ت ألاصٍو في ٖلم الهُضلت اٖخباعه الخجغبت الٗملُت ؤؾاؾا إلاٗٞغ

ت اإلاغ٦بت. ٣ت الىخُضة لخدًحر ألاصٍو  2 الٍُغ

                         >(م1927 - 989ابن ضيىا ) -3

ت بال٣غب مً بساعي  جي بتربِخه وحٗلُمه ولض ؤبى ٖلي الخؿحن بً ؾِىا في ٢ٍغ ُٖ ، و

خم الؿابٗت ٖكغة، و٧ان ٣ًى٫  ًُ ل٪ ولم  لؿٟت ٞو والضه، و٢ض حكب٘ بٗلىم ٖهغه مً َب ٞو

لى ٦ثحر مً ألاصب وؤها ابً ٖكغ ؾىحن، وناعث ؤبىاب "ًٖ هٟؿه>  ل٣ض ؤجِذ ٖلى ال٣غآن ٖو

بذ في ٖلم الُب ونغث ؤ٢غؤ ال٨خب اإلاهىٟت ُٞه ختى بضؤ ، زم ٚع ٟخذ ٖليَّ
ُ
الًٟالء  الٗلم ج

٣ًغءون ٖليَّ هظا الٗلم، وحٗهضث اإلاغضخى ٞاهٟخذ ٖليَّ مً ؤبىاب اإلاٗالجاث اإلا٣خبؿت مً 

الخجغبت ما ال ًىن٠ وؤها م٘ طل٪ ؤزخل٠ بلى ال٣ٟه وؤهاْغ، وؤها في هظا الى٢ذ ابً ؾذ 

                                                           
 ،5551بريوت عكاوي رحاب خضر ،موسوعة عباقرة االسالم، يف الطب والتاريخ واجلغرافيا والفلسفة،،دار الفكر العريب، 1

 .15ص
 .15عكاوي رحاب خضر ،ادلرجع نفسو،ص 2
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ذ  ٖكغ ؾىت، وفي هظه اإلاضة ما همذ لُلت بُىلها، وإلاا بلٛذ زماوي ٖكغة ؾىت ٦ىذ ٢ض ٞٚغ

كىن ؾاءة ٦خب الٗلىم ٧لها ٞإزظث ؤنىمً ٢غ   1.ىت"٠ مجها ولي بط طا٥ بخضي ٖو

به  ل٣ض ٠٨ٖ ابً ؾِىا ٖلى صعاؾت الُب ٖلى ًض ؤؾخاطه ِٖسخى بً ًدحى الظي ٢غَّ

ٞه ٖلُه ؤزىاء بنابخه بال٣ىلىج غَّ ، و٢ض هجح ابً ؾِىا في 2مً ؤمحر بساعي هىح بً مىهىع ٖو

م٨خبت ٢هغه والاهخٟإ بما ٞحها، ٦ما اؾخضٖخه قٟاء ألامحر ٩ٞاٞإه بالؿماح له بضزى٫ 

ػبُضة ؤمحرة الغي إلاٗالجت ابجها مً مغى ًٖا٫ ٞكٟاه، و٢ض ؤ٢ام في حغحان ٢غب بدغ 

ـ الُب وجإل٠ُ ٦خاب ال٣اهىن الظي جغحم بلى الالجُيُت في ال٣غن  ٢ؼوًٍ خُث ؤزظ في جضَع

 ٢غون. الثاوي ٖكغ واٖخمضجه ٧لُاث الُب في حمُ٘ ؤهداء ؤوعوبا لٗضة

ت ٖلمُت حامٗت ل٩ل الٗلىم الُبُت اإلاٗغوٞت في  و٦خاب )ال٣اهىن في الُب( مىؾٖى

ٖهغ ابً ؾِىا، و٢ض ج٩لم ُٞه ٖلى ألامىع الٗامت ال٩لُت في ٢ؿمي الُب الىٓغي والٗملي، 

ت اإلاٟغصة زم حؼثُاتها، زم بٗض طل٪ ألامغاى  زم ج٩لم بٗض طل٪ ٖلى ٧لُاث ؤخ٩ام ٢ىي ألاصٍو

ذ طل٪ الًٗى ومىٟٗخه زم ٦ُُٟت خٟٔ الىا٢ٗت باأل  ًٖاء ًٖىا ًٞٗىا ُٞبضؤ بدكٍغ

غ١ مٗالجتها، زم ج٩لم في  صخت طل٪ الًٗى زم ألامغاى التي جهِبه وؤؾبابها وؤٖغايها َو

ت والٗالحاث بها. التي ج٣٘ في  "ألاعحىػة في الُب"ومً ؤهم آزاع ابً ؾِىا ٦خاب  3ألاصٍو

( بِخا، و٧ان لها ؤ٦بر ألازغ في ه٣ل الُب الٗغبي بلى الٛغب زال٫ ال٣غون الىؾُى، 3536)

مً  4خُث جغحمذ بلى الالجُيُت ألو٫ مغة في ال٣غن الثاوي ٖكغ اإلاُالصي، وجخإل٠ ألاعحىػة

ملي، وجخًمً اإلا٣ضمت ٖمىمُاث الُب، وؤما ال٣ؿم الىٓغي  م٣ضمت و٢ؿمحن هٓغي ٖو

دخىي ال٣ؿم الٗملي ٖلى قغح الامِٞكمل  الحها، ٍو غ١ حصخُهها ٖو غاى وؤؾبابها َو

                                                           
 .15، ص5555احلسني بن علي،  القانون يف الطب ،دار الفكر العريب ،بريوت ،أبو علي  1
مرض معوي مؤمل، يتعسر معو خروج ما خيرج بالطبع، السبب فيو يف األمعاء الغالظ )القولون( فما يليها، ويعدون من أسبابو:  2

 الريح ادلعرتضة، وااللتواء، والديدان، وزحري ادلستقيم وورمو.
 .51،ص5115احلاج قاسم زلمد زلمود، ثالث رسائل يف الطب ابن ماسويو ،الرازي ،ابن سينا ،بيت احلكمة ، بغداد، 3
 ، وىي قصيدة من حبر الرجز ، رجز بو : أنشده األرجوزة .«أرجوزة » رجز : أنشد  4
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َغ١ اإلاٗالجت واإلاضاواة ؾىاء في الُب الباَجي ؤم في الُب الجغاحي، و٢ض قغخذ ؤعحىػة 

ابً ؾِىا ٖكغاث اإلاغاث ول٨ً ؤهمها وؤقهغها قغح ابً عقض، و٧ان الُبِب ألاهضلسخي ؤبى 

٣ى٫> بجها مغوان ٖبض اإلال٪ بً ؤبي الٗالء  بً ػهغ ًًٟل ألاعحىػة ٖلى ٦خاب ال٣اهىن ٍو

اقخملذ ٖلى ؤهم ٢ىاٖض الُب، وبجها ج٣ىم م٣ام حملت ٦خب في هظه الهىاٖت نىاٖت 

 الُب..

 م(:1878ــ  1813كلىد بزهار )-4

ُولض ٧لىص بغهاع في ؾان حىلُان في ٞغوؿا مً ٖاثلت حِٗل ٖلى ػعاٖت ال٨غوم، وجل٣ى 

ا ؤ٢غب  بلى آلاصاب مىه بلى الٗلىم، زم صزل في زضمت ؤخض الهُاصلت في لُىن حٗلُما زاهٍى

م( بلى باَعـ خُث اهدؿب بلى ٧لُت الُب، وا٦دك٠ في جهاًت ٢3:56بل ؤن ًيخ٣ل ٖام )

ذ الخُىاهاث  ت مُال زانا هدى الازخباعاث الٟؿُىلىحُت، و٢ض حٗلم حكٍغ ٍغ صعاؾخه الؿٍغ

٣ت للبدث الٗلمي، ٦ما حٗلم ال اث وآلاعاء الؿاثضة، وبحن ٖام الخُت ٦ٍُغ ك٪ بالىٍٓغ

ام )3:65) ( ؤهجؼ ٧لىص بغهاع ؾلؿلت مً اإلا٨دكٟاث حٗلذ مىه شخهُت ٖلمُت 3:82( ٖو

مكهىعة وصٞٗذ الضولت بلى ؤن جيصخئ له ٦غؾُا زانا بالٟؿُىلىحُت الٗامت في ٧لُت 

ام هٟؿه ًٖىا ( ٢ضم صعؾه الاٞخخاحي في الؿىع بىن واهخسب في ال3:76ٗالٗلىم، وفي ٖام )

غاوـ، وفي ٖام )3:77ٖام ) في ؤ٧اصًمُت الٗلىم، وفي ن ؤؾخاطا في ال٩ىلُج صٞو ّحِ
ُٖ  )3:83 )

 1اهُخسب ًٖىا في ألا٧اصًمُت الُبُت.

جمحزث خُاة ٧لىص بغهاع بؿلؿلخحن مً البدىر الٗلمُت، بخضاهما> صعاؾت ٦ُمُاء 

هاب.  ؿُىلىحُا الهًم، والثاهُت> الازخباعاث ٖلى ألٖا ٞبٗض حُٗحن زهاثو الخماثغ في ٞو

                                                           
1-William genieys ,Patrick Hassenteufel ,sociologie des élites et de l’action 
publique , la méthode, 1999, P100. 
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في ٖملُت الهًم وامخهام الضؾم،  1اللٗاب وفي الٗهاعة اإلاٗضًت ا٦دك٠ صوع اإلاٗث٩لت

ووؾ٘ مٟهىم الهًم اإلاىيعي بلى الخمثل الٗام، وؤصزل في الٟؿُىلىحُت ٨ٞغة الاؾخ٣الب 

ؼله وببغاػ صوع 2الىؾُِ، و٧ان مً ؤهم ا٦دكاٞاجه في هظا اإلاًماع ا٦دكاٝ الٛل٩ُىححن  ٖو

ت الٛل٩ُىحُيُت لل٨بض،  ىه الىٍٓغ الؿ٩ا٦غ في حٛظًت الًٗىٍت ٖىض ؤلاوؿان والخُىان وج٩ٍى

ُٟت حضًضة لل٨بض الظي  ووكغ ٖضصا مً ال٨خب في هظا اإلاىيٕى ؤهمها> ؤبدار جخٗل٤ بْى

ت لضي ؤلاوؿان والخُىان. وؤما ؤبدازه ٖلى الجهاػ الٗهب ي ٌٗض ًٖىا مىخجا للماصة الؿ٨ٍغ

ي في  هاب الكى٦ُت وصوع الٗهب الىحهي في خاؾت الظو١، وصوع الُىّصِ ُٟت ألٖا ٞضعؽ ْو

جىلُض الخغاعة وجإزحره في الٗحن )اإلاخالػمت الُٗيُت الخض٢ُت ل٩لىص بغهاع وهىعهغ(، والخإزحر 

ُت، و٢ض وكغ هظه  هاب اإلا٣بًت لألٖو اجي الخغ٧ي للجهاػ الٗهبي، وؤزبذ وحىص ألٖا الٖى

٦خابه> ؤبدار في ٞؿُىلىحُا وبازىلىحُا الجهاػ الٗهبي. وؤما ؤبدازه ألازغي ألابدار في 

ت والؿمىم  ُٟخه الخىٟؿُت(، وجإزحر بٌٗ ألاصٍو وا٦دكاٞاجه ٞخخٗل٤ بٟؿُىلىحُا الضم )ْو

م( ٖمل ٧لىص بغهاع ٖلى :3:7والؿتر٦ىحن وألاُٞىن ومىاص الخسضًغ. ومىظ ٖام )  ٧3ال٩ىعاع

بي ول٨ىه لم ًخم٨ً مً وكغ بال اإلا٣ضمت واحي ٧اهذ وي٘ ٦خاب ًٖ مباصت الُب  الخجٍغ

ت.   جبدث في ٢ىاٖض الازخباع في الٗلىم الخٍُى

 

 

 

                                                           
ػَعْثَكلة أو لوزة ادلعدة أوادلِْعَقد  أو البنكرياس، ُُسَِّيت ىكذا ألن شكلها يشبو الِعثْػَكال أو الُعْثُكول ، وىو رلمع التما1

ُ
ر على دل

: أحد أىم الغدد ادلوجودة يف حلم( kréasكّل و  Panالنخلة ، وىو مثل العنقود للعنب . ترمجتها احلرفية من اللغة اإلغريقية: 
 جسم الثدييات. 

ىي عملية حيوية بنائية يتم فيها إضافة جزيئات من الغلوكوز إىل مركب بدئي )غليكوجينني( لتشكيل مركب كبري يدعى  2
 .الغليكوجني وىو الشكل التخزيين للسكر يف جسم اإلنسان

 نود أمريكا اجلنوبية لتسميم السهامالكورار ىي مادة تستخلص من نباتات استوائية يستعملها ى 3
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 الطب الحذيث  أكطام : ابعار 

  :الطب الىكائي- 1

ت بُٗضة اإلاىا٫       ؤٞالَىهُت صون الىا٢٘ وعٍئ
ً
ً ؤخالما جبضو ٨ٞغة الُب الى٢اجي لل٨ثحًر

الضزى٫ اإلاخىايٗت، ول٨ً ججغبت الُب الى٢اجي في البلضان وج٩لٟت ٚحر مبرعة ٖلى طوي 

٘ اإلاؿخىي الهحي لألٞغاص والخ٣لُل مً الٟاجىعة الصخُت التي  اإلاخ٣ضمت ؤزبدذ ٞاٖلُتها في ٞع

ًخدملها الٟغص والخض مً العجؼ اإلاالي إلاىاػهاث وػاعة الصخت بك٩ل ٦بحر وبالخالي ٞةن الُب 

.الى٢اجي مجا٫ خُىي وهام ٖلى اإلاؿخ
ً
حن الهحي والا٢خهاصي مٗا  1ٍى

ٗخبر الُب الى٢اجي ؤخض ٞغوٕ الُب      ًدب٘ الُب الى٢اجي بلى ٕٞغ َب اإلاجخم٘ َو

٘ اإلاؿخىي  ألاؾاؾُت التي تهضٝ بلى جى٢٘ ألامغاى ومىٗها ٢بل خضوثها ٦ما تهضٝ بلى ٞع

 >الهحي للجماٖاث ٢بل ألاٞغاص، مً ؤهم اإلاهام اإلاى٧لت بلى الُب الى٢اجي ما ًلي

٘ خحن خضوثها إلاى٘ اهدكاعها  - الى٢اًت مً خضور ألاوبئت الصخُت والخضزل الؿَغ

 والخ٣لُل مً ؤيغاعها. 

ت.   -  جدؿحن الصخت الٗامت للمجخمٗاث البكٍغ

  2الخٟاّ ٖلى حىصة الخُاة لألشخام ألاصخاء واإلاغضخى.  -

 مطحىيات الىكاية الطبية :1-

كمل طل٪   :الىكاية ألاولية* وحكمل ٧ل ؤلاحغاءاث اإلاخسظة إلاى٘ خضور ألامغاى َو

ؿل ألاًضي ووكغ الىعي الهحي لضي الٗامت  الل٣اخاث الُبُت وم٩اٞدت الخكغاث ٚو

                                                           

  moora dalley , anatomie medicale, de boeck,2007 ,P70 . 5 
 .17، ص 5555رشوان حسني ،دور ادلتغريات االجتماعية يف الطب واالمراض ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية، 2
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والخٗغى  ٧الخضزحنوالخهضي للٗىامل والٗاصاث الصخهُت التي جاصي بلى خضور اإلاغى 

حر طل٪.   لإلقٗاٖاث ومساَغ الٗمل ٚو

وتهضٝ بلى ال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ ألامغاى والٗالج اإلاب٨غ للخاو٫ صون   :الىكاية الثاهىية*

كمل طل٪ مٗالجت  غاى. َو بك٩ل مب٨غ  والالتهاباث الخمجاثجُىع اإلاغى وجٟا٢م ألٖا

اهاث   ال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ الؿَغ
ً
ًم ؤًًا للخاو٫ صون جٟا٢م الخالت الصخُت ٍو

ت الضوعٍت.   والٟدىم اإلاسبًر

كمل طل٪ اإلاضاواة  املطحىي الثالث من الىكاية:   * وحهضٝ بلى الخض مً جُىع ألامغاى َو

إلاى٘ خضور اإلاًاٖٟاث اللي تهضص  واعجٟإ يِٛ الضم ٧الؿ٨غي مىت اإلاب٨غة لألمغاى اإلاؼ 

 1الخُاة. 

 الطب العالجي: -2

 هى مداولت الؿُُغة ٖلى     
ً
والخسلو مىه وهى اإلاغخلت التي جلي ٖملُت  اإلاغىالٗالج َبُا

غاى واإلاؿبباث للمغى  حصخُو اإلاغى. الهضٝ الغثِسخي للٗالج هى بػالت حمُ٘ ألٖا

٤  امخهام و هى ؤًت ماصة  ُٟي. ًٖ ٍَغ والىنى٫ لخالت مً الاجؼان والاؾخ٣غاع الْى

ت ألامغاى التي جهِب ؤلاوؿان ؤو الخُىان، ؤو التي جُٟض في حؿخٗمل في حصخُو ؤو مٗالج

ُٟت ما في  اصة ؤو به٣ام ْو  ٖلى ٍػ
ً
إتها ؤو الى٢اًت مجها. ٌٗمل الضواء ٚالبا جس٠ُٟ َو

 هى ٧ل ٣ٖاع )
ً
ُٟت حضًضة. وعؾمُا ( pharmaceuticum> بالالجُيُتالجؿم، وال ًيصخئ ْو

مغزو الاؾخسضام ٢اهىهُا بٗض الخإ٦ض مً زلىه مً ؤي ؤيغاع حؿضًت ؤو هٟؿُت ٖلى 

 2الصخو اإلاخٗاَي له.

                                                           
 .17ص ،السابق، ادلرجع رشوان حسني 1
 .11ص5555سللوؼ اقبال ابراىيم ،العمل االجتماعي يف رلال الرعاية الطبية ،دارادلعرفة،االسكندرية، 2
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


 الطب احلديث    لو  الفصل األ
 

37 
 

ض مً جسثر  ت جٍؼ ت بالخىٕى الهاثل في مٟٗىلها وجإزحراتها ٖلى الجؿم. ٞهىال٪ ؤصٍو جمخاػ ألاصٍو

 ٩ًىن الضواء 
ً
ت جىؾ٘ بابا الٗحن وؤزغي ج٣لهه وؤخُاها الضم وؤزغي جى٣هه، ٦ما جىحض ؤصٍو

ت للجؿم جى٣و مً ٚظاثه ؤو بؿبب اإلاغى، وبًٗها ٩ًىن ب٨مُاث ػهُضة  ماصة يغوٍع

ت  34ُخامحن ب ٧الؿُلُيُىم ٞو بط ًدخاج الجؿم بلى م٨ُغوٚغاماث ٣ِٞ و٢ض خ٣٣ذ ألاصٍو

هىا٥ ٖضة ؤق٩ا٫ ٦ما  هجاخاث ٦بحرة ومجها اؾدئها٫ الجضعي باؾخسضام ل٣اح الجضعي 

الٗالج باألهٓمت الٛظاثُت واإلاٗالجت الضواثُت والٗالج الُبُعي والٗالج الكٗاعي  للٗالج مجها>

 1والٗالج الىٟسخي.

ت خؿب ؤحهؼة الجؿم التي جازغ ٞحها :لجة الذوائيةاملعا2-1      ًم٨ً ج٣ؿُم ألاصٍو

هاب ٚحر ؤلاعاصًت ؛ الىصًت  أدوية الجملة العصبية الذاثية:*   ت اإلاازغة في ألٖا هي ألاصٍو

اث ال٣ضعة ال٩ىلجرحُتوهي  وهٓحرة الىصًت م٣لضاث  ،مًاصاث ال٣ضعة ال٩ىلجرحُت ،م٣ٍى

  .مدهغاث بِخا ،مًاصاث ألاصعهالحن ألاصعهالحن

لى الىسإ  *أدوية الجملة العصبية املزكشية: ت اإلاازغة ٖلى الضماٙ بإحؼاثه ٖو هي ألاصٍو

الث ال٣ل٤ ،مٗالجاث صاء باع٦يؿىن  ومجها> الكى٧ي؛  ،اإلاسضعاث ،اإلاىبهاث، اإلاىىماث ومٍؼ

ت  ،مٗالجاث الهٕغ ،اإلاؿ٨ىاث ألاُٞىهُت ،اإلاهضثاث ال٣ىٍت ،مًاصاث الا٦خئاب ال٣لب ؤصٍو

ُت  .وألاٖو

مٗالجاث الظبدت  ،مُاث ال٣لبُتامًاصاث الالهٓ وهي>  * أدوية كصىر الللب الاححلاوي  

 .)الخىا١ الهضعي(

ت الضم :أدوية ارثفاع ضغط الذم* ت شخىم الضم ،ؤصٍو  .ؤصٍو

                                                           
 .15مناس  امحد فايز ،ادلرجع السابق ،ص 1
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ً ) ه٣ِ  : أدوية جهاس الحىفظ*  )  ٧ىهجؿخا٫ ،ص٨ًؿامُثاػون ) قغاب (  ،بسار (  -ؤٍٞغ

 1جىؾُالع ) ؤ٢غام ( . ،قغاب (  -ؾالبُىجامى٫ ) ؤ٢غام  ،قغاب (  -ؤ٢غام 

 الطب الحأهيلي :- 3

خُاة ؤلاوؿان ؾلؿلت مً الخٟاٖالث اإلاؿخمغة بحن شخهِخه وبحن البِئت التي ٌِٗل     

ٞحها، وهظا الخٟاٖل إلًجاص الخىا٤ٞ والخىاػن بحن خالخه البضهُت والىٟؿُت والاحخماُٖت وبحن 

لُه ٞاإلوؿان ًداو٫  ً. ٖو ْغوٝ البِئت التي جازغ في صخخه وهٟؿه وحٗامالجه م٘ آلازٍغ

 ؤن ًخ
ً
 ًسخل هظا الخىا٤ٞ م٘ البِئت بضعحت ٦بحرة ًهٗب مٗها صاثما

ً
ىا٤ٞ م٘ بُئخه، وؤخُاها

ىضثظ ًدخاج بلى زضماث مً ٚحره حؿاٖضه ٖلى بٖاصة  ٖلى ؤلاوؿان ؤن ًىاحهه بمٟغصه، ٖو

 ٖلى هاخُت َبُت 
ً
الخ٠ُ٨ ؤو بٖاصة الخىا٤ٞ، ٞةطا ٧ان ازخال٫ ج٠ُ٨ ؤلاوؿان م٣خهغا

حره ؤَل٣ىا ٖلى ما ًدخاحه مً الخإ هُل "الُب الخإهُلي" ؤي اؾخٗاصة ؤ٢صخى ما ًم٨ً جٞى

 2مً ٢ضعاث بضهُت.

 : فزوعه 3-1

 بٗض حٗغى اإلاٍغٌ العججاج في الغؤؽ ؤو للجلُت  الٟٕغ ألاو٫ 
ً
> جإهُل الجهاػ الٗهبي، ٞمثال

دخاج الضماٙ بٗضها بلى بٖاصة لخإهُل ؤٖهابه ومهاعاجه   ٍو
ً
 ٖهبُا

ً
الضماُٚت ٢ض ًدضر زلال

 ٖلى بناباث الٗمىص ال٣ٟغي لخ٣لُل ا
ً
ىُب٤ طل٪ ؤًًا لخلل وجدٟحز ٖمل الضماٙ، ٍو

ُت. هاب الُٞغ  وألٖا

> ًسخو بخإهُل الجهاػ الخغ٧ي، وهى ما ًدخاحه مهابى الخىاصر التي جدؿبب  الٟٕغ الثاوي

غاٝ الهىاُٖت  ؿاٖض هظا الىٕى ٖلى اؾخٗما٫ ألَا غاٝ، َو بال٨ؿىع اإلاخٗضصة ؤو بتر ألَا

                                                           
 15مليجي ابراىيم عبد اذلادي زلمد ، ادلمارسة ادلهنية يف اجملال الطيب والتأىيلي ،ص 1
 .11-15سو،صمليجي ابراىيم عبد اذلادي زلمد، ادلرجع نف 2
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ًُت، ٦ما ؤهه يغوعي لخاالث الغوماجحزم الخاص التي ًيخج ٖجها جُُبـ في وألاحهؼة الخ ٍٗى

 اإلاٟانل.

ٟا٫ لٗالج خاالث الكلل الضماغي والُٗىب الخل٣ُت في الٗمىص  الٟٕغ الثالث > وهى جإهُل ألَا

حرها مً الدكىهاث ال٣ىامُت والخغ٦ُت. وللخإهُل والُب الُبُعي هىا صوع ٦بحر  .1ال٣ٟغي ٚو

إهُلي صوع بالٜ ألاهمُت والظي ًم٨ً ؤن ًاصًه م٘ بنابت مً ؤؾىؤ ؤلاناباث التي وللُب الخ

ًخٗغى لها ؤلاوؿان، وهى بناباث الٗمىص ال٣ٟغي ٞةنابخه حٗخبر مً ؤ٦ثر ألاخضار 

ت، بط ًمغ اإلاهابىن بٗضها بدالت مً الخؼن الكضًض .  مإؾاٍو

الخىاصر بط جمثل بناباث الٓهغ ما وؿبخه  ومٗٓم بناباث الٗمىص ال٣ٟغي . هدُجت        

اصة ما 7; ، ٖو
ً
 حؿضًا

ً
 مٗا٢ا

ً
% مً ألايغاع الجؿضًت هدُجت الخىاصر، وجتر٥ وعاءها بوؿاها

 ال ٌؿخُُ٘ اإلاهاب اإلاصخي، 
ً
البا ًسً٘ اإلاهاب في هظه الخالت بلى ٖضة ٖملُاث حغاخُت، ٚو

ًإحي صوع ألازهاجي الىٟسخي  ولظا ًدخاج بلى ٦غسخي مخدغ٥. وبٗض ؤن حؿخ٣غ خالخه الصخُت

٧ي ًاهله لخ٣بل اعجباَه بال٨غسخي اإلاخدغ٥ الظي ٢ض ٌؿخٗمله لٟترة مدضوصة ؤو ٢ض ٌؿخمغ في 

بت اإلاضي، وؤزغي مخىؾُت  اؾخٗماله لألبض، زم ًبضؤ الٗالج الخإهُلي بىي٘ ؤهضاٝ ٢ٍغ

ٝ الٗالج اإلاضي، وزالثت بُٗضة اإلاضي. وؤهم ما ًجب التر٦حز ٖلُه هى ؤهمُت ويىح ؤهضا

للمٍغٌ وألهله ختى ال ًخى٢٘ اإلاٍغٌ ؤ٦ثر مما ًم٨ً جد٣ُ٣ه. ٞٗاصة ما جاصي بناباث 

الٗمىص ال٣ٟغي بلى ٣ٞضان الخد٨م في الًٗالث وما ًدب٘ طل٪ مً خضور حكىجاث ًٖلُت 

الت والاؾترزاء. ٦ما ًخم  ً ؤلَا بك٩ل مخ٨غع. ولظا ٣ًىم اإلاٗالج الُبُعي بخٗلُم اإلاٍغٌ جماٍع

ب ا ً مُٗىت لخإهُل ال٣ىلىن والجهاػ الٗهبي، والؾخٗاصة ٢ضعجه جضٍع إلاٍغٌ ٖلى ٖمل جماٍع

 2ٖلى الخد٨م في الخبى٫.

                                                           
مليجي ابراىيم عبد اذلادي ، الرعاية الطبية والتأىيلية من نظور اخلدمة االجتماعية ،ادلكتب اجلامعي احلديث  1

 .51االسكندرية،ص
 .11مليجي ابراىيم عبد اذلادي ، ،ادلرجع نفسو،ص 2
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ناباث الٗمىص ال٣ٟغي ؤلا هظا وهدُجت للخُىع الٗلمي ٣ٞض جم الخىنل ألؾلىب ٖالج         

 ٌٗخمض ٖلى ج٣ىُت َبُت حٗٝغ "بالخالًا الجظُٖت" وهظه الخ٣ىُت حؿاٖض ٖلى الكٟاء مً

 ٖلى ؤلاخؿاؽ والخغ٦ت
ً
جُا ٦ما حٗخمض بٗض بحغاء   ،بناباث الخىاصر وبعحإ ال٣ضعة جضٍع

ٗخمض الُب الخإهُلي في الخٗامل  اإلاٗالجاث الجغاخُت ٖلى الُب الخإهُلي بيؿبت ٦بحرة، َو

هاب بالُحن الباعص، وحلؿاث الخاٞؼ  م٘ هظه الخاالث ٖلى حلؿاث زانت لىمى ألٖا

ً ا 1ال٨هغبي، ً زانت للمثاهت واإلاؿخ٣ُم ختى ًخم والخماٍع  جماٍع
ً
ايُت وهىا٥ ؤًًا لٍغ

ً زانت إلعحإ ؤلاخؿاؽ،  ً للجهاػ الخىٟسخي وجماٍع ، ٦ظل٪ هىا٥ جمٍغ
ً
ؤلازغاج َبُُٗا

 
ً
٩ا ً والبرامج والٗالحاث اإلاسخلٟت التي ٌٗخبر الُب الخإهُلي ٞحها قٍغ حرها مً الخماٍع ٚو

ُاء هخا  في بغهامج الٗالج، وإٖل
ً
ثج ملمىؾت واضخت حؿاٖض اإلاٍغٌ ٖلى ؤن ًىانل ؤؾاؾُا

 خُاجه صون ًإؽ.

٠ والخ٩ال٠ُ لخ٣ضًم مسخل٠ ؤهىإ       في ٧ل ؾىت جخ٨بض الخ٩ىماث ال٨ثحر مً اإلاهاٍع

اًاث الصخُت التي ًدخاحها الصخو اإلاٗا١ والتي جازغ ؾلبُا ٖلى مؿخىي ا٢خهاصًاتها،  الٖغ

خماص ٖلى الىٟـ في خُاجه ٞةهه  ول٨ً بطا جم جإهُل هظا الصخو لُهل إلاغخلت مً الٖا

٠ التي ٢ض جخ٨بضها لٗالحه بطا لم ًخم  غ ٖلى خ٩ىمخه ال٨ثحر مً اإلاهاٍع بظل٪ ٩ًىن ٢ض ٞو

البا ما ٣ًا٫ بإن الصخو  جإهُله وؾاهم في اإلاداٞٓت ٖلى مؿخىي ا٢خهاص خ٩ىمخه. ٚو

لصخو اإلاٗا١ ؾىاء اإلاٗا١ ٌٗجي ٖاثلت مٗا٢ت ألن مٗٓم اإلاىاعص ًخم اؾخٛاللها لخإهُل ا

اإلاا٫ ؤو الى٢ذ ؤو الجهض الظي ًخ٨بضه ؤخض ؤٞغاص الٗاثلت للمداٞٓت ٖلى مؿخىي جإهُل 

اًت الصخُت  ت. ٞالٖغ ُُٟت والخٍُى به اإلاٗا١ ؤو ال٣ُام بمؿاٖضجه لل٣ُام بمهامه الْى ٢ٍغ

اًت التي حُٗى للمٍغٌ خؿب اخخُاحاجه في هُا١ صخُذ ومخىانل  الكاملت هي الٖغ

 2خغ٦ُت مىخٓمت له.  وبمخابٗت

 

                                                           
 .71مناس أمحد فايز ،ادلرجع السابق ،ص 1
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 طبلآفاق وحذود ا خامطا:

اهجاػاث الُب  بنالخضوص بحن ما هى َب وما لِـ بُب ٧اهذ مدىع ٖضة صعاؾاث.      

ت جل٣ُذ، ح٣ُٗم، جسضًغالٛغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ) ( واهدكاعه بك٩ل واإلاًاصاث الخٍُى

م مً ب٣اء الٗالحاث ألازغي. وهظا ما  مىؾ٘ في ؤهداء الٗالم حٗله الُب الىمُي ٖلى الٚغ

تراٝ بالُب الخ٣لُضي ألا  ٌ اإلاٗاهض الٛغبُت الٖا بي، الهُجي و ع و بي والٛحر ؤو ع و ًٟؿغ ٞع

ت وبٌٗ وا هىع م٣اومت اإلاًاصاث الخٍُى ً ْو حره. ل٨ً م٘ جهاًت ال٣غن الٗكٍغ لٗغبي ٚو

تراٝاإلاؿخٗهُت و الٟحروؾاث . 1ألامغاى الٛحر ٢ابلت للٗالج، ٖاص للُب الخ٣لُضي بٌٗ الٖا

ٓهغ طل٪ في ٖىصة هظا الىٕى مً الُب بلى حاهب الُب الخضًث في ؤوعوبا مثل الىزؼ  ٍو

ً وبٓهىع مٟهىم الٗىإلات  كاب. و٦ظل٪ م٘ جهاًت ال٣غن الٗكٍغ باإلبغ الهِىُت والٗالج باأٖل

٣ه بلى الى بضو طل٪ حلُا في وي٘ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت عؤي هظا الُب الخ٣لُضي ٍَغ ىع، ٍو

 .البضًلألاولى الٗامت للُب الخ٣لُضي ؤو  اؾتراجُجُتهام  4224ٖام 

 ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ هظ٦غ مجها>ل٣ض خ٤٣ الُب زانت الُب الٛغبي ٖضة هجاخاث بٗض      

  .ماع اصة مخىؾِ ألٖا  ٍػ

  اصة بهخاحُت ألاٞغاص مً زال٫ الخد٨م في ألامغاى اإلاؼمىت ٧اعجٟإ يِٛ الضم ٍػ

حرهما.  ومغى الؿ٨غي ٚو

  .اة اإلاىالُض الجضص  اهسٟاى مؿخىي ٞو

  .ال٣ضعة الخ٣ىُت ٖلى ال٣ًاء ٖلى ال٨ثحر مً ألامغاى ال٣ضًمت ٧الُاٖىن والؿل 

لخضزل الُبي ان ول٨ً اإلاماعؾت الُبُت ٢ض ج٩ىن ياعة في بٌٗ ألاخُان، خُث ًم٨ً ل  

ىبت للٗالج الُبي ولظا ٣ٞض جم آلا  هظ٦غ مثال ، ًًغ بصخت ؤلاوؿان زاع الجاهبُت ٚحر اإلاٚغ

ج٣ؿُم الٗالحاث الُبُت بلى ٞئاث بدؿب زُىعتها وآزاعها الجاهبُت ٖلى اإلاٍغٌ، واإلاغؤة 
                                                           

1 - Chirali.I.Z , traditionnal chinese medecine :cupping therapy ;churchil  
livingstone ;1999;P44. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84
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ٟا٫. الخامل واإلاغيٗت  دضر بؿبب والتي ج م٣اومت اإلاًاصاث الخُىٍت٦ظل٪  1و٦ظل٪ ألَا

 ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص الٗالحُت ؾىاء مً الُبِب ؤو مً اإلاٍغٌ الباخث ًٖ الٗالج 

ُت الٗالج، بما بؿبب ٢لت زبرة والتي جدهل ٦ىدُجت للٗامل ؤلاوؿاوي في ٖمل ُبُتالزُاء األ

  .الُبِب، ؤو بؿبب ؤلاهما٫

إمل في جد٣ُ٣ها وهظ٦غ        ٦ما ًُغح الُب الخضًث الٗضًض مً الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت ٍو

 مً طل٪>

حرها  ٧الؿُضابًجاص ٖالحاث لبٌٗ ألامغاى اإلاؿخٗهُت *  ٚو

 . حظُٖتزالًا وبهخاج  الاؾخيؿارالخ٣ضم في بدىر *

 >مً الُبي ؤلاحغاء زُىاث جخإل٠   >الٗملُت الُبُت

 >ؾىاب٤ اإلاٍغٌ*

 ؾباب> هي صعاؾت ؤؾباب اإلاغى. الا 

 اإلاغيُت> هى صعاؾت آلُت اإلاؿبب. 

اث٠ الغثِؿُت ٖىض اإلاغى.   الٟؿُىلىحُت اإلاغيُت> هى صعاؾت الخٛحراث في الْى

غاى ت صعاؾت ألٖا ٍغ  > هي صعاؾت حمُ٘ الضالثل الٓاهغة، وهي ما وؿمُه ؤًًا الضعاؾت الؿٍغ

التي هي هخاج الازخباعاث الخ٨مُلُت. هٓغا لخُىع ج٣ىُاث  عاؾت الكبه الُٗاصًتض٨ٖـ ال

غاى الكبه الُٗاصي.  غ ؤلاقٗاعي، ْهغ ٖلم صعاؾت ألٖا  الخهٍى

 

                                                           
 .51طباخ شريف ،ادلرجع السابق ،ص 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B0%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%B7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%B7%D8%A8)
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 > هى جدضًض اإلاغى.  الدصخُو

٣ي> هى ون٠ ألامغا مكابهت والتي ًم٨ً ؤن جسخلِ  ؤٖغاىى التي جدمل الدصخُو الخٍٟغ

 باإلاغى ٢ُض الدصخُو. 

 > هى ٖالج هظا اإلاغى.  الٗالج

 الخى٢٘> هى صعاؾت اخخماالث جُىع اإلاغى. 

ٖلم الىٟـ> ؾ٩ُىلىحُت اإلاٍغٌ هى ٖىهغ هام في هجاح الٗملُت الُبُت. اٖخباعا مً ٖام 

٢ا٫ ماعر الُب حان ؾخاعوبُيؿ٩ي "ٖملُت َبُت ٧املت خ٣ا ال ج٣خهغ ٖلى هظا  85;3

ُٟخه بك٩ل ٧امل، ٞاهه ًدضص ٖال٢ت م٘ الجاهب الخ٣جي، بطا ؤعاص الُبِب ؤ ن ًاصي ْو

 اإلاٍغٌ التي مً قإجها جلبُت الاخخُاحاث الٗاَُٟت لألزحر." 

 الٗملُت الُبُت بطا لِؿذ ٣ِٞ حؿم ٌُٗى صواَء بل خالت هٟؿُت بداحت بلى اإلاؿاهضة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%B7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_(%D8%B7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_(%D8%B7%D8%A8)
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 جمهيذ:

لِض ؿل اإلاغض أمغا مجهىال ػىا٘ كضة ُغون مىض ؿهغ ؤلاوؿان ألا٘و و مً زم اُترن     

كالحه بالسخغ و الخغاًت و اخخٕغ الٕهىت صىاكت الؼب و جصىع الٕثحر مً الِضماء  أن 

ٔاهذ  بت  هحر مىـىعة في حؿم ؤلاوؿان اإلاٍغع ولظلٗ  اإلاغض ًىجم كً خل٘ى أعواح هٍغ

ضًمت اؾخسضام الغقى والخمائم . ٓما كمض ئلى اؾخلما٘ بلع ئخضي الؼَغ اللالحُت الِ

ٔاهذ حلالج ُضًما  ألاككاب الؼبُت في اللالج بهضي جسٌٍُ ألالم  بُض أن بلع ؤلاصاباث 

ٔالتربىت  ، و الٌصض الظي ٌكبه الدجامت آلان .                                                      1بؼَغ ملِىلت هىكا ما  

حلخبر الدجامت وؾُلت كالحُت كخُِت لؼاإلاا اؾخسضمذ للمؿاكضة كلى  جسٌٍُ أمغاض     

ت  لِغون، حن هم أ٘و مً اؾخلمل  البكٍغ سُت ئلى أن ُضماء اإلاصٍغ حكحر الضالئل الخاٍع

ِا للٌلؿٌت واإلاىهج الؼبي اإلالغوي  اللالج بالدجامت كلى هدى مىخـم وكلى أؾـ ػبُت ًو

ِت اللالج بالدجامت خُنها وحلخبر أوعاَ البرص حن ػٍغ ت التي سجل ًيها ُضماء اإلاصٍغ ي اإلاصٍغ

سُت اهمها بغصًت اًبرؽ  الكهحرة ٔاهذ حلض الدجامت ٓأخض زؼىغ 2مً أُضم الىزائّ الخاٍع  .

ت ألازالغ ألاعبلت ِا لىـٍغ . خُث اكخِض اإلاماعؾحن الِضامى للؼب في 3اللالج الغئِؿُت ًو

ذ زاصت في الؼب الُىهاوي ( ق.م460-388أبى أكشاط )أهضاْ و كلى عأؾهم    صلٗ الُى

ذ  بان  هؼق ٓمُت مً الضم  مً الجؿم في  الكهحر و اإلالغوي بابي الؼب في صلٗ الُى

ٌؿاهم في كالج حكُٕلت واؾلت مً  ألامغاض و ًِضم زضمت كالحُت  مهمت في مىاحهت 

ٔالصضاق و الالتهاب الغئىي ولضهاث ألاًا و هحرها   4عي الؿامتاللضًض مً الللل الصخُت  

 )حىاليمً ألامغاض . ٌلض ما ٓخبه كً الدجامت مً أُضم الىصىص الؼبُت اإلإخىبت 

                                                           
 إي إحداث فتحة مستديرة يف اجلمجمة بغرض استخراج األرواح الشريرة.                                                              1

 .                                         09قبل امليالد واكتشفو ايربس يف القرن0551أقدم مرجع طيب عرفتو البشرية متت كتابتو عام2)
 وىي أربعة سوائل الدم والبصاؽ والعصارة املرارية الصفراء والعصارة املرارية السوداء.                                            3

4 Chirali .I.Z , traditional Chinese medicine :cupping therapy ;churchil  
livingstone ;1999. 
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ٔان أبى أُغاغ ٌكترغ في  ق.م(400 والتي  جدضزذ  بكٖل واضر و جٌصُلي كً الدجامت . 

 .   1أن جٖىن صوحرة الِؼغ مسغوػُت الكٖل وزٌٌُت الىػنٔإوؽ الدجامت 

 :حعشيف الحجامت  أول 

 الدجامت لوت: -1 

 :هىاْ هىكان لٖلمت الدجامت

*الدجامت مكخِت مً الٌلل حجم أي مص )حجم الىلُض زضي أمه(. وبظلٗ ًٖىن اإلاِصىص 

ب ٓمُت مً الضم مً مىطم ملحن )بوغض مضاواة كظى أو مغض  مً الدجامت مص أو حؿٍغ

 ملحن (. وهضا هى اإلالنى الكائم... ٓما حاء في معجم لؿان اللغب

*الدجامت مكخِت مً الٌلل حجم أي أكاص الص يء ئلى حجمه ألاصلي ومىله مً الخِضم . 

ٍ اإلاغض ومىله مً الخِضم  2وبظلٗ ًٖىن اإلاِصىص مً الدجامت ُو

 :الدجامت اصؼالخا-2

ؿمى هظا الىىق مً اللالج بالدجامت وهى أؾلىب في اللالج     هي اللالج بٖاؾاث الهىاء َو

ظ الِضم ئط ًٌغن الٕأؽ مً الهىاء باخغاَ ُؼلت مً الىعَ في الكلبي اللغبي ملغوي مى

ٔان الخالَ  مثال ًُىضًم الضم ئلى البكغة الخاعحُت  3صازله زم ًثبذ كلى ؿهغ اإلاٍغع و

    4ًِىم بهظه اإلاهمت

ًمًٕ أن هِ٘ى  اإلالالجت بالٖاؾاث في ؤلاؾالم ئطا قئىا عبؽ هظا الىىق مً اإلالالجت باللغب 

م صلى هللا كلُه و ؾلم .أو باإلاؿلمحن   أو بىبُىا الٍٕغ

                                                           
 .97ص 10ينظر اىل الصورة رقم  1

 .                                5األوىل،ص أمين احلسيين، معجزات الشفاء باحلجامة وكاسات اهلواء ،مكتبة القران ،القاىرة، الطبعة2  
 .97ص 10اىل الصورة رقم ينظر  3
 .                                                   005عشبة شافية ،غراس ،اجليزة ،الطبعة األوىل،ص 011عبد الباسط حممد السيد،4
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ب الضم وطلٗ باليؿبت للدجامت الغػبت التي همص مً  أو هِ٘ى اإلالالجت بمص أو حؿٍغ

 زاللها الضم الٌاؾض.

أو هِ٘ى اإلالالجت بالٖاؾاث ومص الضم ئطا قئىا الجمم بحن ئحغاء الدجامت الجاًت أو 

 1ضوف أو وزؼ ئقاعة ئلى الدجامت الغػبت.الغػبت ، أو هِ٘ى  اإلالالجت بالٖاؾاث مم كمل ز

 الحجامت  جاسيخ زاهيا:

 :الحجامت في الصين -1

ب أو هؼح ٓمُت مً صم الجؿم ًٕغة كالحُت ُضًمت حضا ًغحم اللمل بها اإلا      لالجت بدؿٍغ

( 281-341" جي هىوغ" ) أما اإلاُالص وهي ًٕغة صِىُت ألاصل. و ًظٓغ أن اللكاب الصُني 

ذ اإلاٖان اإلاِصىص زم مص  ب الضم  بخجٍغ ٔان ًِىم بدؿٍغ هى أ٘و مً اؾخسضم الدجامت و 

البِغ ( ... واؾخسضم هظه  –الضم مىه بٖاؾاث مجهؼة مً ُغون  الخُىاهاث )الثحران 

ِت أًظا لصغي و ًع الضمامل و    2الجلضًت. الخِغخاثالؼٍغ

ا" و و هـغا العجباغ الدجامت  باالؾخلاهت بِغون الخُىاه اث ًِض ؾمُذ  بالصِىُت " حُاًو

ِت الِغن )أي ُغن  الخُىان ( .وحاء في ألازغ الِضًم إلالٕت "جاهج"  الصِىُت أن  ملىاها ػٍغ

اإلالالجت بالدجامت جىصٍ للضعن الغئىي)  أو اإلاِصىص ما قابهه في جلٗ الٌترة الؼ مىُت 

ىج" ؿهغ ٓخ اب )اإلااصة الؼبُت( .. وهى الوابغة (. وفي ًترة اخضر وؿبُا زال٘ مملٕت "ٍٔى

ش... و ػوصه الصُني "ػهاو ؾُمً" بجؼء زاص كً الدجامت وحاء  أُضم ٓخاب ػبي في الخاٍع

ٔان مً ابغػ صواعي اؾخسضام  الدجامت ػغص  ًُه طٓغ ًىائض اإلالالجت باإلبغ الصِىُت و

ٔاؾاث صاًئت في اإلالالجت  ٔاهذ حؿخسضم  ًللى البروصة مً ممغاث الؼاُت بالجؿم و ئطا 

ٔاؾاث " البامبى" في مول ألاككاب ُبل وطلها كلى حؿم اإلاٍغع.  ٔاهذ  ؾبُل اإلاثا٘  

 .ٔاهذ جىصٍ الدجامت ألوحاق اإلاٌاصل كلى وحه الخصىص
                                                           

                            .                                                                          5أمين احلسيين، املرجع السابق،ص.  1
 .98ص3ينظر اىل الصورة رقم  2
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 1الحجامت عىذ إلاغشيم:-2

ٔان الهضي مً ئحغاء الدجامت كىض الصِىُحن الِضماء ػغص البروصة مً ممغاث      ئطا 

بت في  ٔان لها جٌؿحراث وأهغاض أزغي هٍغ الؼاُت مما ٌلُض لها جىاػنها مً حضًض ...ًِض 

 مجخملاث أزغي ُضًمت.

ٔان أهلب الخٕماء في الٌتراث الؼمىُت الوابغة ٌلخِضون كً حهل وزغاًاث أن ؾبب  لِض 

ٔاهىا ًِىمىن بلملُت التربىت أي ا غة ئلى حؿم اإلاٍغع ولظا  إلاغض ًغحم ئلى صز٘ى أعواح قٍغ

ب ٓمُت مً صم  غة ...وأخُاها ًِىمىن بدؿٍغ كمل زِب بالجمجمت إلزغاج ألاعواح الكٍغ

غة مم الضم مً حؿم اإلاٍغع   اإلاٍغع أي الدجامت لوغض مواصعة ألاعواح الكٍغ

ِي أب ت ألازالغ )الؿىائل وكىضما ؿهغ الؼبِب ؤلاهٍغ ي ُغاغ أبي الؼب  والظي وطم هـٍغ

ت الصٌغاء والؿىصاء...واكخِض أن ٔل ؾائل مً هظه  ألاعبلت(، الضم، البصاَ، اللصاعة اإلاغاٍع

 .الؿىائل ًغمؼ للىصغ في الؼبُلت

ِتهم         ت جٌؿحرا كلمُا لؼٍغ ب الضم مً هظه الىـٍغ اجسظ الِائمىن باإلالالجت بدؿٍغ

ب ٓمُت مً صم اإلاٍغع ًمًٕ أن جدِّ هظا الخىاػن اللالحُت خ ُث اكخِضوا أن حؿٍغ

ٔان مً أبغػ هإالء ألاػباء  اإلاؼلىب الظي طٓغه أبِغاغ مما ًظمً بالخالي جدُِّ الكٌاء . و

ت أبِغاغ الؼبِب حالً والظي صاع ػبِبا زاصا ألزغ مً أؾغة  الضًً اكخِضوا بصخت هـٍغ

وجىصل حالً لبلع ألاقُاء الؼبُت الصخُدت لٕىه  .خآمت في ؤلامبراػىعٍت الغوماهُت

 جىصل أًظا ألقُاء ػبُت ٓثحرة هحر صخُدت. 

ت الكغاًحن وألاوعصة         ذ بصٌت زاصت وجىصل ئلى ملًغ لِض بغق حالً في كلم الدكٍغ

ٔان اللالج  وأنها جدخىي كلى صم ولِـ هىاء ٔان ٌلخِض في جلٗ الٌترة الؼمىُت البلُضة و ،ٓما 

ٔان ألاؾا ب ٓمُت مً الضم مً أحؿامهم و س ي الظي اجبله حالً مم مغطاه ُائما كلى حؿٍغ

ٔان ًِىم بِؼم أخض قغاًحن اإلاٍغع  ِت في هاًت الخؼىعة خُث  ًىٌظ هظا اللالج بؼٍغ
                                                           

 .98ص 4ينظر اىل الصورة رقم  1
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ٔان بلع اإلاغض ى ًصابىن بجًزٍ خاص وبلظهم ًصاب  ب ٓمُت مً الضم وجبلا لظلٗ  بدؿٍغ

أًظا أن زغوج الصضًض مً مٖان الجغح والظي هى  بخلىر قضًض في مٖان الجغح...واكخِض

هاجج في الخُِِت مً اللضوي والخلىر كالمت ػُبت كلى جدُِّ الكٌاء وكلى الغهم مً أن 

لت  ب الضم لم جدِّ هجاخا ٓبحرا ئال أنها ؿلذ جماعؽ لٌترة ػٍى ِت الخاػئت لدؿٍغ جلٗ الؼٍغ

ٔان ًخمخم حا  ٘ هبه مً هٌىط ُىي في مجخمله.مً الؼمً لم ًجغؤ أخض كلى مهاحمتها إلاا 

   الحجامت عىذ العشب : -3

و الهىض  واهدكغث  الدجامت في اللضًض مً اإلاجخملاث الِضًمت وزاصت في قَغ أؾُا     

حن ماعؾىا اللالج بالدجامتو  واهدكغ  ،الُابان و هحرها بل ًظٓغ ٓظلٗ أن ُضماء اإلاصٍغ

ظٓغ  ٔاهىا مً أٓثر الكلىب اؾخسضام الدجامت بحن اللغب و اإلاؿلمحن ٍو آن آلاقىعٍحن 

وكىضما ؿهغ ؤلاؾالم صاعث اإلالالجت بالدجامت لِؿذ مجغص ، اللغبُت اؾخسضاما للدجامت

م ٓظوؾُلت كالحُت وئهما صاعث ؾىت  لٗ بلضما أًضها و ُجن بلع هىاخيها عؾىلىا الٍٕغ

ٔاؾاث مجه لى هللا كلُه وؾلم ٓما... ؾِخطر ص ٔان ٌؿخسضم للمل الدجامت  ؼة مً و

 ُغون البِغ أو مصىىكت مً الٌساع.    

 الحجامت في إلاظالم:-4

م كلُه الصالة والؿالم كلى ًلالُت الدجامت وصكا لخضاوي بها      ض أٓض الغؾ٘ى الٍٕغ ُو

اث  وخضص بلع اإلاىاطم التي ًمًٕ أن جأحي بالكٌاء باطن هللا حلالى، ظلٗ أًظل ألاُو ٓو

ض حاء لالخخجام بل الدجامت ُو ث كضة عواًاث والاخخُاػاث التي ًجب أن ًإزظ بها بلض ُو

 ُا٘ الغؾ٘ى كلُه الصالة والؿالم ﴿ ،وأخاصًث كً الدجامت
 
  إن

 
 م  أ

 
 م   ل  ث

 
 ي  او  ذ  ا ج

 
 ه  ب   م  خ

 ام  ج  الح  
 
 و   ت

 
 1﴾ذ  ص  الف

                                                           
                             أخرجو الرتمذي ومسلم.                                                                   1
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 إ  ﴿ عوي حابغ كً الىبي كلُه الصالة والؿالم ُا٘ :
 
  ن

 
 و

 
 ف   ان

 
  ً  م   ء  ي  ي  ش 

 
 و  د  أ

 خ  ي 
 
 ؼ   م  ى

 
  اء  ف

 
ي ف  ف

 
 

 ش  ؼ
 
 ط

 
  م  ج  ح  م   ت

 
  و  أ

 
 ب   ت  ي  ى  ه

 
 م  و   اس  ى

 
  ب  ح  ا أ

 
 أ

 
  ن

 
 أ
 
 ه
 
 1ي"ى  خ

 الؽ  ﴿ وكً ابً اللباؽ كً الىبي كلُه الصالة والؿالم ُا٘:
 
 ف   اء  ف

 
 ي ز
 

  :ر  ال
 

 ب  ش  ؼ
 
 ل  ع  ع   ت

 و  
 

 ش  ؼ
 
 ط

 
  م  ج  ح  م   ت

 و 
 
 ي  ه

 
  ت

 
 و   اس  ه

 
 أ
 
 ه

 
 ا أ
 
 ه ه

 
  ً  ي ع  ت  م  ي أ

 
 2﴾ي  الي

 ح  ا  " مً ألامآً  واإلاخاكب التي جضاويها ُا٘ ابً اللباؽ:
 
ٌ  ظ  س   م  ج  خ  ع   للا   ى

 
 الص   ه  ي  ل

 
 ال
 
 ة

 الع  و  
 

 ي س  ف   م  ال
 
  ع  ج  و   ً  م   ه  ظ  أ

 
 و

 
"ه  ب   ان

  ً  وفي سواًت م   3
 

 ل  ؼ
 
  ت  يل

 
 و

 
 اه

 
 .ه  ب   ذ

ا٘ أوـ عض ي هللا كىه:  ح  ا  " ُو
 
ٌ  ظ  س   م  ج  خ  للا ع   ى

 
 الص   ه  ي  ل

 
 ال
 
 الع  و   ة

 
 ف   م  ال

 
 ي لا
 
 ن  ي  ع  ذ  خ

 و  
 
"ل  اه  الي

4 

ا٘ أبى هاعون :"  إ  ُو
 
  ن

 
 ا ه  ب  أ

 
ٌ  ظ  الش   م  ج  ح   ذ  ى  ع   ى

 
 الص   ه  ي  ل

 
 ال
 
 الع  و   ة

 
 ي الي  ف   م  ال

 
" عواه أبى ىخ  اف

 صاووص.

ا٘ أوـ :"  ح  ا  ُو
 
  م  ج  خ

 
 ب  الى

 ع   ي 
 
 الص   ه  ي  ل

 
 ال
 
 الع  و   ة

 
 ع   م  ال

 
 ل

 
  ش  ه  ى ظ

 
 الترمظي واليؿائي.عواه " ه  م  ذ  ك

ٔان أخض ٌكخٖي ئلى عؾ٘ى هللا كلُه الصالة والؿالم وحلا في عأؾه ئال ُا٘  وفي عواًت: "ما 

 ح  ا  له 
 
 ،و   م  ج  خ

 
 ج  س   ا في  ع  ج   و  ل

 
 إ   ه  ي  ل

 
 ل

 
ٌ   ك   ا

 
 ا  ﴿:  ه  ل

 
 الح  ا ب  م  ه  ب  ض  خ

 
 5﴾ .اء  ى

 ح  ا  ﴿ وكً حابغ أن الىبي كلُه الصالة والؿالم : 
 
 و   ً  م   ه  ه  س  و   في   م  ج  خ

 
ء  ر

6  
 
 و

 
 7﴾ه  ب   ان

                                                           
 وابن ماجة.                                                                               أخرجو البخاري ومسلم 1
                                                                                          .ا لبخاري وأبو داود وأمحد2
                                                                                        .رواه الرتمذي بإسناد حسن  3
                                     .إسناده ضعيف أخرجو أبو داود ويف إسناده عبيد اهلل بن علي بن أيب رافع  4

                                                   .43كتاب الطب النبوي لإلمام الذىيب، حتقيق جمدي السيد ص  5
 .التواء باملفصل 6
                                                                              .أبو داود والبغوي يف شرح السنة  7
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ٓما اخخجم الغؾ٘ى كلُه الصالة والؿالم في هامخه وبحن ٓخٌُه وعوي أهه كلُه الصالة 

 والؿالم لجأ ئلى الدجامت ٓلالج مً الدؿمم .

  عليه الصالة والعالم الىبي التي وسدث عً الحجم مىاضع : زالثا

الىبي ، ًجب أن أقحر وأوضر أن هظه   كىض الخضًث كً اإلاىاطم التي اخخجم كليها           

اإلاىاطم هي مً باب ما صكذ ئلُه الظغوعة والخاحت ولِـ مً باب ؤلالؼام والاُخصاع 

 لٌلل الىبي الِا 
ٌ
٘  كليها وبُنها كليها.. ولم هىاْ خٌٕم ٓثحرة ض ص خخجام  في هظه اإلاىاطم، ُو

 
ً
 وخضًثا

ً
، الؼب ُضًما

ً
ِضًم هظه اإلاىاطم كىض ًلل الدجامت لخٌف الصخت مؼلِا

 
ً  ج ، لٕ

 أو 
ً
 مً أحلها ُض ًٖىن مؿخدبا

 
أو كىض وحىص الللت اإلاكابهت التي ًلل الىبي الدجامت

م، ولِـ مً باب  ه في أمىع الؼب مً باب الدكَغ
 
، وطلٗ ألن أًلا٘ الىبي وخث

ً
مؼلىبا

الضهُا، ٓما ُا٘ طلٗ ابً زلضون، ومً واًِه مً اإلاكىعة وئبضاء الغأي في أمغ مً أمىع 

.ً  اإلاخِضمحن وبلع مً اإلالاصٍغ

 الحجامت وظط الشأط:- 1

 ح  : ﴿ا  -سض ي للا عنهما-سوي البخاسي عً ابً عباط  -    
 
  م  ج  خ

 
 ب  الى

 س   في    ي 
 
  ه  ظ  أ

 ش  ح  م   ى  ه  و 
، م 

  ع  ج  و   ً  م  
 
 و
 
 ً   اء  م  ، ب  ه  ن ب  ا

 
ٌ  ل   ا

 
ٍل﴾، ه  ل م   -عض ي هللا كىه-وفي عواًت كىه : لحى ج 

 
ٌ  ظ  نَّ س  : ﴿أ  ى

 ح  ا    للا
 
 ش  ح  م   ى  ه  و   م  ج  خ

 س   في   م 
 
  ً  ، م  ه  ظ  أ

 
 ل  ؼ

 
  ت  يل

 
 و

 
 اه

 
 1﴾.ه  ب   ذ

 : ﴿-عض ي هللا كىه-وكً كبض هللا بً بدُىت  -    
 
ٌ  ظ  نَّ س  أ  ح  ا    للا   ى

 
ٍل م   ـم  ج  خ م  ي  ج 

ح 
 
 ً  بل

 
 
 م   يم  ش  ط

 
 ى

 
 ش  ح  م   ى  ه  ، و  ت

 س   ط  ظ  و   ، في  م 
 
﴾ أزغحه البساعي ومؿلم بضون طٓغ: )لحي حمل(، ه  ظ  أ

(: "ُىله: بلحى حمل بٌخذ 10/152و4/51ُىله: )لحي حمل( ُا٘ الخاًف في ًخذ الباعي: )

ّ مٕت"  زبذ في ؾجن  الالم وخٖى ٓؿغها وؾٖىن اإلاهملت وبٌخذ الجُم واإلاُم مىطم بؼٍغ

غة   : ﴿-ىهعض ي هللا ك–أبي صاوص وهحره، كً أبي هٍغ
 
 أ

 
 ا ه  ب  نَّ أ

 
  م  ج  ح   ذ  ى

 
 ب  الى

 الي   في   ي 
 
 ﴾.2ىخ  اف

                                                           
 .385،ص7،ج0997ابن أيب شيبة ،مسند بن أيب شيبة ،دار الوطن ،الرياض ، 1

عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره، يف نقطة التقاء شعر الرأس عند احلجامة عليها تسمى اليافوخ: ىو وسط اهلامة حيث ملتقى  2
 املنقذة أو املغيثة أو أم مغيث.
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 :الحجامت في لاخذعين والياهل-2

 ﴿ُا٘: - كىهعض ي هللا-كً أوـ بً مالٗ         
 
 و

 
ٌ  ظ  س   ان  ح  ً    للا ى

 
  في   م  ج  خ

 
 لا

 
 1 ن  ي  ع  ذ  خ

 و  
 
ل  اه  الي

 ﴾ عواه الترمظي، وأبى صاوص بلٌف: ﴿… 2
 
 ب  أنَّ الى

 ح  ا   ي 
 
  م  ج  خ

 
 ز
 

 في  ال
 
  زا

 
 لا
 
 ن  ي  ع  ذ  خ

 و  
 
( أي ازيخحن في ألازضكحن، وواخضة في الٖاهلل  اه  الي

ً
ىله: )زالزا . ُو ًٌ ؿ   خ 

ٌ
  .﴾ خضًث

 على الـىسن-3
 
 :الحجـامت

ّ أبي الؼبحر كً حـابغ          : -عض ي هللا كىه-زبــذ كىض أبي صاوص في ؾىــىه، وهحره مً ػــٍغ

﴿ 
 
 أ

 
  ن

 
 ب  الى

 ح  ا   ي 
 
 ع   م  ج  خ

 
 و   ً  م   ه  ه  س  ى و  ل

 
  ء  ر

 
 و

 
 ﴾.ه  ب   ان

ؿغ الغاء، وفي الِامىؽ: الىعْ بالٌخذ والٕؿغ ٕٓخٍ         ُىله كلى وعٓه: بٌخذ الىاو ٓو

 ما ًَى الٌسظ.

ىله مً ورء: بٌخذ واو وؾٖىن مثلثت آزغه همؼة، واللامت جِ٘ى بالُاء، وهى هلؽ،         ُو

 وهى: وهً، أو وحم ًصِب اللخم وال ًبلى اللـم، أو وحم ًصِب اللـم مً هحر ٓؿغ 

بؽ ختى         ، بِىله: )هى الخىاء اإلاٌصل مىظ جمؼؽ الغُّ ض كغ ي اليؿُمي الىرء  ُو

 اهِؼاكها(.

 :هش الـلـذمالحجـامت على ظ-4

 : ﴿-عض ي هللا كىه-ـ زبذ في مؿىض ؤلامام أخمـض، وؾجن أبي صاوص، واليؿائي كً أو   
 
 أ

 
 ن

ٌ  ظ  س    ح  ا   للا   ى
 
 ش  ح  م   ى  ه  و   م  ج  خ

 ، ع  م 
 
 ل

 
  ش  ه  ى ظ

 
 و   ً  م   م  ذ  الل

 
ه  ب   ء  ر

3.﴾ 

 

                                                           
 األخػدعان: عرقان يف جانيب العنق.1
الكاىل: ىو العظمة البارزة أسفل القفا )أعلى منتصف الظهر بني الكتفني( وىذه العظمة ىي الفقرة العنقية السابعة ويف علم 2
 .لتشريح ا

 .003،ص0،0990،ط3النسائي ،سنن النسائي ،حتقيق مكتبة الرتاث االسالمي ،دار املعرفة،بريوت،ج 3
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شة اللفا-5
 
ل

 
ة، أو ه و  ذ  ح  م 

 
 :الحجامت في جىصة الل

ظلٗ عوي كىه عوي كً الىبي الخث كلى  الاخخجام في حىػة الِمدضوة، أو هِغة الٌِا، ٓو

لُّ طلٗ ال ًصر كىه.  كلُه الصالة والؿالم: اإلاىم مً الاخخجام كليها، ٔو

 ﴿ع  -
 
 ي  ل

 
 ى  ج   في   ت  ام  ج  الح  ب   م  ى

 
ة   ة  ص

و  ذ  ح  م 
 
 1الل

 
 ئ  ، ف

 
 ا   ً  م   اء  و  ا د  ه  ن

 
 ز
 
 ي
 
 ظ  و   ن  ي  خ

 ع  ب 
 
 و   اء  د   ين

 
 ع  م  خ

 
 ت

 
 
 الج   ً  م   ،اء  و  د  أ

 
 الج  ، و  ىن  ى

 
الخضًث: طلٍُ اهـغ: .2﴾ ط  ش  الض   ع  ج  و  ، و  ص  ر  الب  ، و  ام  ز

م  (.3762طلٍُ الجامم: )ُع

 ج  ﴿الح  -
 
 م  ا

 
ش   في   ت

 
ل

 
 الش   ة  ه

 
  ط  أ

 
 س  ى  ج

 
 ي  ع  الي   ر

 
 ان

 
 ، ف
 
 ج  خ

 
 ب  ى

 
                                  .3﴾ً  ل  ىا ر

 :3لحجامت على حعب املشضامىاضع  :سابعا

   

 املىاضع حعب أهميتها  املشض 

 ضمىس خالًا املخ  - 1
، زم حجامت على املفاصل والعضالث والشكبـت 1/55/101/36/32/34/35/11

 مً لامام والخلف مع الععل وغزاء ملياث الىحل ومعاج ًىمي.  43/44

ههشبـــــــــــــــــــاء صا ـــــــــــــــــــذة بـــــــــــــــــــاملخ  - 2

 )الدؽىجاث( 
   12/13 114/11على الجهخين( / 107/ )1/55/101/36/32

   1/55/2/3/32 جيؽيط مشهض الترهيز  - 3

 / )بال داٍع ضاسة بالزاهشة وجىشاسها ًىسر اليعيان( 39 مشهض الزاهشة  - 4

 الصذاع  – 5
. ويضـــــــــاإ مـــــــــا ًلـــــــــي إرا وـــــــــان 2/3بـــــــــذٌ  43/44ويمىـــــــــً اظـــــــــدبذاٌ  1/55/2/3

 العبب: 

   104/105/36 ( إجهاد العين 1)

                                                           
 .005،ص0998التيفاشي ،الشفاء يف الطب ،حتقيق القلعجي ،دار املعارؼ،بريوت، 1
 .04،ص 8الطرباين ،معجم الطرباين األوسط ، حتقيق الطحان ،ج 2
3
 .601-601أنظر الصورة ص 



 احلجامة    الفصل الثاني 
 

54 
 

   102/103/114 ( الجيىب لاهفيت 2)

   11/101/32 ( الضغط العالي 3)

   28/29/30/31 ( إلامعان 4)

   120/4/5 ( هضلث البرد 5)

   7/8 ( املعذة 6)

ى 7)
 
ل

 
   9/10 ( الى

   11/12/13 ( الذوسة الؽهشيت لليعاء 8)

   6/48 ( املشاسة والىبذ 9)

 وحجاماث على العمىد الفلشي  ( العمىد الفلشي 10)

 .  6/11/32 ( الخىجش 11)

 ( لاهيميا 12)
 4/1هيلـــــى حلبـــــت مطحىهـــــت و 4/1وخلطـــــت مـــــً هيلـــــى ععـــــل أظـــــمش و  49/ 120

 هيلى حبت البرهت مطحىهت ًخلط ويؤخز ول ًىم ملعلت. 

 حجاماث على الشأط على أماهً لالم.  ( أوسام املخ 13)

 + أماهً لالم.  2/3/106/ 1/55 الصذاع الىصفي  - 6

 مع الخل املخفف وكليل مً العىش.  1/55/36 هثرة الىىم  - 7

الاهخئــــــــــــــــــــــاب والاهطــــــــــــــــــــــىاء  - 8

 ولاسق والخىجش العصبي 
 ، جحذ الشهبخين. 6/11/32/ 1/55

   137وجافت  1/55/6/48/7/8/14/15/16/17/18/45/46 اللىلىن العصبي  - 9

 الخبٌى الالإسادي  - 10
 بعذ أعماس خمغ ظىىاث حجاماث جافت

 137/138/139/140/142/143/125/126   

التهـــــــــــــــــــــــــــــــاب العصـــــــــــــــــــــــــــــــب  - 11

 الخامغ والعابع 
 . 114على الجهت املصابت ومىضع  1/55/110/111/112/113

 عشق اليعا  - 12
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للمبــــــــــاً  ووجــــــــــىد لــــــــــبن فــــــــــي 

الثـــذي بـــذون حمـــل وأمـــشاض 

 –ظــــــــــــً اليــــــــــــ ط )الاهخئــــــــــــاب 

التهابــــــــــــاث  -الخــــــــــــىجش العصــــــــــــبي

 الحالث الىفعيت(  -الشحم 

ولخىظــــــــــــــــــــيم مىاعيــــــــــــــــــــذ  126/ 125وجافــــــــــــــــــــت  1/55/6/48/11/12/13/120/49

 الذوسة ًفضل زاوي ًىم الذوسة. 
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 هظشياث الحجامت: خامعا

ت الاعجىاء- 1  :الضمىي  هـٍغ

ل     
ّ
لـ
ُ
ت كلى مبضأ الضم اإلاذجىم.. ًلىضما خـ هظا الضم وحض به الٕثحر مً  حلخمض هظه الىـٍغ

م بصٌت  (Free Radicals) ألازالغ والكىاعص الظاعة أو ما حؿمى بـ الكىاعص الخغة والتي جتٓر

ظلٗ وحض ٔاهذ في الضم  أن حمُم مؿخمغة صازل حؿم ؤلاوؿان، ٓو زالًا الضم الخمغاء التي 

ٔاهذ أُل مً الضم الىعٍضي  اإلاذجىم هغمت وهحر ػبُلُت الكٖل, ووؿبت الهُمىحلىبحن 

ُض جسلص مً حؼء ٓبحر مً هظه الؿمىم  بيؿبت الثلث ئلي اللكغ وكلُت ًان صم الجؿم

ٔاهذ كالِت به لُصبذ أصاؤه في خمل ظلٗ  التي  سجحن أٓبر ٓو جىػَم الوظاء ًُه أٌٓأ، ألآو

 اهه ال  ًلملُت ئػالت الضم اإلادخًِ مً مىطم
ً
 )كلما

ً
ؿمى بالٌاؾض مجاػا ٌُ الدجامت أو ما 

ت ألاكظاء  ًىحض صم ًاؾض صازل الجؿم بصىعة ًللُت( ٌلؼي الجؿم اإلاِضعة كلى جٍِى

ى وأؾباب الخُاة, وبظلٗ ٌلىص وكاغ هظه ألاكظاء ئل الضازلُت اإلالخلت بمضها بالوظاء

 .1اإلاغض ػبُلتها وجصبذ أُضع كلى مِاومت

ل ما ًُه مً قىائب صبذ ًُه الخُاة      ٔالنهغ الجاعي ئطا هـٍ ماؤه وأٍػ وكاص ئلي  ًالضم 

التي جٌىع في الضم  هِائه مً حضًض.. وألامغ أُغب ئلي جٌؿحر ألاػباء ألاولحن لِظُت ألازالغ

ت الِمغ  مت كاإلاُا في  )ًغجٌم ملض٘في الجؼء ألا٘و في الكهغ الهجغي خؿب خٓغ  -13الجٍغ

للترؾب مغة أزغي في ألاًام  مً الكهغ الِمغي( زم حلىص هظه ألازالغ أو الكىاعص 15 -14

 لهظه الترؾباث هى الٖاهل  التي جلي آخما٘ البضع, وفي حؿم ؤلاوؿان أٓثر هظه
ً
ألامآً حظبا

ت الضم في ثرة الكلحراث الضمىٍت ئطاًت هظا اإلاىطم ٓو وهى أكلى هِؼت كلى الـهغ لبؼإ خٓغ

ه الضم ض مً خٓغ ت جٍؼ مما ٌلؼى الٌغصت للخالًا اإلاُخت والهغمت  للضم وحىص مٌاصل مخدٓغ

ًُه بٕثرة.. وهى أٓثر مىؼِه في الجؿم ٌكلغ  الغصًئت أن جترآم 2والوحر ػبُلُت وألازالغ

 بكضها، و ) ؤلاوؿان ًيها بالٕؿل والخلب ًُخمؼى
ً
كىض الاخخجام في ًخمِى باللامُت( صائما

                                                           
 .33،ص0117اسم مصباحي ،احلجامة بني الطب والشريعة، دار اهلدى،اجلزائر،بلق 1
خواين خالد, احلجامة وأصوهلا الشعبية وتقنية ممارستها يف العالج احلديث بوالية تلمسان )دراسة أنثروبولوجيا(,ماجستري يف 2

 .39,ص0119أنثروبولوجيا الصحة والبيئة, قسم الثقافة الشعبية,تلمسان,
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بهظه ألازالغ الغصًئت باؾخسضام أصواث زاصت بؿُؼت  الٖاهل ًخم اؾخسغاج الضم اإلادمل

ت وكاػها ت حضا ًدؿخلُض الضوعة الضمٍى  .وجخجضص الخٍُى

ت هى اللالم الُاباوي        واؾخض٘  (Kakurciha) وأٓثر مً بدث في هظا اإلاجا٘ لهظه الىـٍغ

ؼ أبدازه كلى الدجامت وهي أنكلى خُِِت واخضة اؾخيخجها بل الكىائب في الضم هي  ض أن ٓع

 .الؿبب في ئصابدىا باألمغاض اإلاسخلٌت

ت عص الٌلل الاولٖاس ي -2  :هـٍغ

ت      كلى الغبؽ ما بحن مىطم الدجامت كلى الجلض واللظى اإلاغاص خثه  وجِىم هظه الىـٍغ

ت حلؼي ئلي جؼىع الجىحن مً ػبِاجه  كلى الكٌاء, وهظه اإلاسخلٌت خُث هجض الغبؽ الىـٍغ

ػبِت واللظى اإلاغاص كالحه مً هٌـ هظه الؼبِت, بلملُت عص ًلل  بحن زلّ الجلض مً

 )الاولٖاس ي حؿمى )عص الٌلل

ت أن اإلاىؼِت اإلاذجىم كليها لها جأزحر هحر     مباقغ كلى ألاكظاء  وبخٌؿحر آزغ لهظه الىـٍغ

أو اإلاكتْر بىٌـ  هٌـ اللصب الظي ٌلؼي ؤلاخؿاؽ لخلٗ اإلاىؼِت مً الجلض التي ٌوظيها

واإلاغاعة والدجامت كلى  الجملت اللصبُت ومثا٘ طلٗ الدجامت كلى الٖاهل حكٌي ألم اإلالضة

 لألؾخاط الضٓخىع  1أؾٌل الـهغ للكٌاء مً كَغ اليؿا
ً
ؼ  وهىعص ُىال مدمض ٓما٘ كبض اللٍؼ

الضازلُت حكتْر مم أحؼاء ملُىت  ػهغـ الِاهغة: )أن ألاخكاءأؾخاط بٖلُت الؼب ـجاملت ألا 

ٔي أو الىساق  مً حلض ؤلاوؿان في مٖان صز٘ى ألاكصاب اإلاوظًت لها في الىساق الكى

أي جىبُه للجلض في مىؼِت ما  اإلاؿخؼُل أو في اإلاش اإلاخىؾؽ.. وبمِخض ى هظا الاقتراْ ًان

 .2الجؼء مً الجلض ت لهظامً الجؿم ًإزغ كلى ألاخكاء الضازلُت اإلاِابل

  والدجامت وؾُلت مً وؾائل كالج ألالم الِائمت كلى الِاكضة
ً
ِها ٔلٌّ مىا جلِائُا التي ًؼّبِ

ًِىم بخضلُٗ )هغف( اإلاٖان ًال ٌكلغ  كىضما ٌكلغ بألم )خٕت( في أي حؼء مً حلضه، ًاهه

  .باأللم بلض طلٗ
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ت الللمُت لللالم  وحللُل طلٗ ًِىم كلى      ( والتي حؿمى  الٌؿُىلىجي )باًلىيالىـٍغ

ّ ألاكصاب ًان  )الخثبُؽ الىاُعي للجهاػ اللصبي(: "ًلىضما ًصل الخىبُه ئلى اإلاش كً ػٍغ

، خغاعة  اإلاش ًترحم هظا الخىبُه
ً
ٔان أو إلاؿا  

ً
خؿب مصضعه وهىكه، أي ًدضص هىق الخىبُه، أإلاا

ذ واخض ئلى كضص ٓبحر، ًان ئطا وصل كضص الخيبيهاث التي جصل ئلى اإلاش  أو بغوصة، ولًٕ في ُو

ٍ كً اللمل ًُلغي الكلىع مً اإلاىؼِت التي ػاص اإلاش ال  ٌؿخؼُم الخمُحز بُنهم، وكىضئظ ًخُى

 ًيها كضص الخيبيهاث. وفي خالت الدجامت جسغج الخيبيهاث مً نهاًت ألاكصاب في اإلاىؼِت

ؼ  ت  و٘ ألالم".. وهظهاإلادخجمت بأكضاص ٓبحرة ًُِىم اإلاش بالواء الكلىع مً اإلاىؼِت ٍو الىـٍغ

كليها اللالم  مؼبِه كلى ٓثحر مً أحهؼة اللالج الؼبُعي وان أ٘و مً وكغها وحغي البدىر

 ))ملؼاْ

ت الؼب 4-3  :الصُني هـٍغ

ت حلخمض كلى الخىاػن ما بحن الؿالب واإلاىحب )الحن     والُاهج( وهي ممازلت  هظه الىـٍغ

ت  ت ألامؼحت الِضًمت ولخبؿُؽ هـٍغ ؤلاوؿان مٖىن مً  الؼب الصُني هِ٘ى أن حؿملىـٍغ

اهج( ئطا بغى أخضهما كلى آلازغ أو طلٍ أخضهما  أكظاء وهظه ألاكظاء ًخدٕم بها )ًً ٍو

دضر كىضها اإلاغض.. ًاطا أعصها قٌاء اإلاغض وحب  ًدضر الاطؼغاب في كمل اللظى ٍو

ّ الخد خأث طلٗ كً ػٍغ مؿاعاث الؼاُت  ٕم فيكلُىا أكاصث الخىاػن ما بحن )الحن والُاهج( ٍو

باإلبغ الصِىُت والتي  التي كلى الجلض ًالدجامت بمىاطلها اإلاسخلٌت هي في الىاُم هِؽ الىزؼ

 :1جىِؿم ئلى زالر مؿمُاث هي

 .اإلاىاػّ التي جِم كلى زؼىغ الؼاُت ألاعبلت ككغ اإلالغوًت الىِاغ الىـامُت: وهي  *

 .زؼىغ الؼاُت ولٕنها ُض جخِاػم ملهاهـامُه: وهي مىاػّ ال جدبم  الىِاغ الوحر  *

ض جٖىن هظه هِاغ هـامُه أو هحر هـامُه لٕنها حكتْر في  هِاغ عص الٌلل  * الاولٖاس ي: ُو

  .الظوؽ كليها أو أنها جيبع باأللم ٔىنها مإإلاه كىض

                                                           
 .058،ص0115حسام أمحد توفيق ،علم احلجامة احلديثة ،األىلية للنشر والتوزيع ، 1



 احلجامة    الفصل الثاني 
 

61 
 

ًاهىا في الىاُم هِىم باكاصة الخىاػن  وبما أهىا هِىم بلمل قٌؽ للضم مً هظه الىِاغ        

الدجامت أُىي مً الىزؼ باإلبغ الصِىُت وأبلى  ى الؿالب واإلاىحب في الجؿم, لظلٗ حلخبرئل

 .الؼاُت في الخأزحر في مؿاعاث

الدجامت  ًالكٌاء في الؼب الصُني ٌلخمض كلى مِضاع ما هِىم به مً أزاعه إلاىاطم        

 وهحر مؼمً وحب 
ً
ٔان اإلاغض خاصا مؼمً  ٔان اإلاغضأن جثاع الىِاغ بلىٍ أما ئطا ًاطا 

لت وهظا ما ًدضر أزىاء كملُت الدجامت  ًُجب ئزاعة هظه الىِاغ بلؼٍ وكلى ًتره ػٍى

ؽ وزغوج الضم، ًِؿخٌُض في هظا  خُث حؿدثاع مىاػّ الدجامت بلىٍ أزىاء كملُت الدكٍغ

ذ اإلاغض الخاص وجسخٌي ألاكغاض اإلاغطُت بؿغكت )مثل ألالم والخمى(، أما ججمم الضم  الُى

لثالزت  وجلىن الجلض بالىن الِغمؼي هي بدض طاتها ؤلازاعة اللؼٌُت التي ُض حؿخمغ واخخِان

مً الدجامت  أؾابُم.. وهظا ما هغاه كىض ٓثحر مً اإلاغض ى خُث ًِ٘ى الٕثحر منهم اهه اؾخٌاص

ٔان هصخىا اإلاغض ى  إلاضة أؾبىكحن أو أٓثر لًٕ ألالم كاوصه مً حضًض ولًٕ اُل خضه، لظلٗ 

  .ختى جدُّ الكٌاء الظي هغحىه مً هللامخابلت اللالج 

 ٘ ت الؼب الصُني مالخـاث مهمت خى  :1هـٍغ

الحن والُاهج( ًلم هأزظ مىه كُِضة ) هدً وان أزظها مً الؼب الصُني الخىاػن ما بحن     

ئلى الؼاُت الٖىهُت التي ًؼكمىن وحىصها  )الؼاو( التي ملخصها أن ٔل ش يء في الٖىن مغصه

الٌٕغة حلخمض كلى جصىع زاص للٖىن  بضًلت للُِضة ألالىهُت ًهظهوهي ًٕغة ًلؿٌُت 

ًضعى كىضهم بـ )الؼاو( وهظا اكخِاص ٌٓغي  والخُاة وكالُت ؤلاوؿان بالٖىن ومغص طلٗ ئلى ما

 .باحماق ألائمت

ّ أؾاؾا مً عوح الؼلام  الضم في الؼب الصُني * 
ّ
سل ت الظي ًخٖىن ٍو هى اإلااصة الخٍُى

ىػق بىؾاػت الؼدا٘، أما الِلب ًهى الخآم للضم واللغوَ،  اإلالضةالظي ُيهظم بىؾاػت  ٍو

داًف كلى حجمه والٕبض ًظمً الاوؿُاب سؼهه ٍو  .الخغ للضم ٍو

                                                           
 .40،ص0114عمرو مجعة ،معجزة احلجامة والفصد، أسامة للطباعة والنشر ،اجلزائر،  1



 احلجامة    الفصل الثاني 
 

62 
 

مىاطم زاصت كلى الجلض ًخم مً زاللها  مىاطم الدجامت حلغي في الؼب الصُني بأنها * 

ت مً ألاكظاء الضازلُت اإلاسخلٌت ئلى الجلض وباللٕـ.. وملىاها الخغفي في  هِل الؼاُت الخٍُى

 1(البئر اللوت الصِىُت هى )الىِل مً

ت كلى الصلىص ئلى ؾؼذ *  الجلض وهىا  كملُت الكٌؽ أزىاء الدجامت جدث الؼاُت الخٍُى

كلى كمل اللظى  ًخم الخلاص٘ والخىاػن ما بحن )الحن والُاهج( الظي ًىلٕـ بصىعه مباقغه

 .اإلالخل

اللظالث اللمُِت خُث أزبدذ  ر الدجامت مً أًظل الؼَغ إلخضار الاؾترزاء فيحلخب * 

للمؿاح الظي ٌؿخسضم  الضعاؾاث الخضًثت طلٗ وأصبدذ جٌظل كلي الؼَغ الخِلُضًت

 ٘  .لهظه اللظالث الظوؽ والٌْغ الكضًض للىصى

  أهىاع الحجامت: ظادظا

 جىِؿم الدجامت ئلى هىكحن:        

  وخض(و حؽشيط أ )بذون حجامت جافت -1

           :              2وجىِؿم بضوعها ئلى         

 : حجامت جافت زابخت* 

ٗ الٕأؽ          ّ وطم الٖإوؽ وقٌؽ الهىاء مدلُا في اإلاٖان ًِؽ صون جدٍغ  .3كً ػٍغ
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  1حجامت جافت مخحشهت*

ٗ الٖإوؽ خ٘ى مىاطم ألالم وطلٗ باؾخسضام         ّ جدٍغ ًاػلحن ػبي، أو وطلٗ كً ػٍغ

ذ ت مىطلُا ُبل وطم الٕأؽ والكٌؽ ٍػ  2خبت البٓر

لض الىىق ألا٘و أي الدجامت الجاًت  الثابخت ألآثر قُىكا واؾخسضاما.          َو

 الحجامت العشيعت)الىمي (:*

خا زم ججزق بؿغكت، ًٕغع اإلالالج  في         ِت ًثبذ الٕأؽ ًَى الجلض جثبُخا مُإ هظه الؼٍغ

الخثبُذ والجزق بؿغكت أٓثر مً مغة في هٌـ اإلاىطم ولهظا ؾمُذ اللملُت  اللملُت أي

ِت مً ألاػٌا٘ الظًً ٌلاهىن مً الغبى  بالىمُع، أٓثر اإلاغض ى التي حؿخلمل لهم هاجه الؼٍغ

لت في خالت الدجامت  ت حلضهم ولخجىب ئًظاء الؼٌل بِىة السخب إلاضة ػٍى الكلبي هـغا لُغ

 . 3في هظه اللملُتالثابخت، بل هم ًجضون مخلت 

  الحجامت مع لاعؽاب الطبيت:*

هظه الىؾُلت اللالحُت بثالر ػَغ اإلابخغى منها واخض أال وهى الؿماح باإلااصة جىٌظ         

اللالحُت الٌلالت اإلاىحىصة في ألاككاب الؼبُت بالىٌاط كبر مؿام الجلض اإلاىٌخدت باؾخسضام 

  الخغاعةـ

جضهً اإلاىؼِت  دكا م3- 2: بلض حلُِم اإلاٖان ووطم الٖإوؽ إلاضة لاولى الطشيلت *

اإلاذجمت بضواء ككبي ملحن خؿب الخالت اإلاغطُت ًمثال كصحر الؼهجبُل لأللم وػٍذ 

 .4الىلىاق للالج آالم الـهغ والؿلا٘ وهؼالث البرص 
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نها ٌؿخلمل اإلالالج ٔإوؽ مصىىكت مً الخحزعان لخٌاصي اهٕؿاعها أل: الطشيلت الثاهيت*

تْر إلاضة  م الٕأؽ  وبلض  دكيلت30جىطم في ئهاء مولي باألككاب الؼبُت و اإلااء ٍو زم ًًغ

جضًئخه وئزغاج ألآسجحن مىه ًِىم اإلالالج بىطله كلى اإلاىؼِت اوسخاب الجلض ئلى الخاعج 

  1ًجلل الجلض ًمخص البساع اإلاكبم باألككاب الؼبُت وهٕظا جخم هٌاط اإلااصة الٌلالت.

 : مع الىهشباءالحجامت *

 حؿخلمل هظه الدجامت بىاؾؼت حهاػ ٓهغبائي زاص إلزاعة اللظالث التي جِم جدذ       

بت  ِت هاًلت حضا في ئصاباث اإلاالكب زاصت إلاٌاصل الٓغ ٓأؽ الدجامت ،وهظه الؼٍغ

وألآخاي  وآالم أؾٌل الـهغ ومً الضعاؾاث الىاكضة الخضًثت ألاولُت اؾخسضام هظه 

ِت للالج   2الؿٕغي.الؼٍغ

 : الحجامت املغىاطيعيت*

ًثبذ صازل الٕأؽ موىاػِـ صوحر ُىي ئما بِؼبه الكمالي أو الجىىبي، خؿب هىق        

ِت لها هٌـ اإلابضأ ولًٕ مم جغصص ٓهغوموىاػِس ي مترصص ًِاؽ بىاؾؼت  اإلاغض ،وهىاْ ػٍغ

ِت مً أًظل اللالحاث ألمغاض الغبى اإلاؼمً والخؿ اؾُت حهاػ ٓمبُىجغ وهظه الؼٍغ

 3الجلضًت.

 : حجامت الغلي*    

ِت صِىُت ُضًمت للدجامت حؿخلمل ًيها الٖاؾاث الؼحاحُت ًِؽ ،وحلمل         وهي ػٍغ

م مً اإلااء اإلاولي وجبرص خىاًها بىطم خاًتها 15 بأن حولي الٖاؾاث باإلااء إلاضة ص بلضها جًغ

م بلضها وجثبذ كلى مىطم الدجامت ومم  ًَى ًىػت مبللت بماء باعص إلاضة هصٍ صُُِت جًغ
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ا  ِت زًى ذ ًخِلص الهاء صازل الٕأؽ ًِسخب مله الجلض ولًٕ ال جدبظ هظه الؼٍغ الُى

ه    1مً ؾِىغ الٕأؽ ًَى حلض اإلاٍغع ًُدُغ

    (Blood-Sucking Leech)                     :مت بذودة العللتالحجا* 

 خمغاء جٖىن في اإلااء ًِ٘ى ابً مىـىع في لؿان      
ٌ
ضة ٍْ : )ُصو  ُّ  

ل ُّ بالبضن  اللغب الل   
ْلل

 
ح

ت المخصاصها ٍّ ِى م  وعام الض 
 
ت الخلّ وألا صٍو

 
الضم الوالب كلى ؤلِاوؿان،  وجمص الضم، وهي مً أ

ُّ بدلِهواإلاللَى مً   
ل ظ الل 

 
ز

 
 مىطُم  الضواب والىاؽ: الظي أ

ُ
غ غ 

ْ
ك ٌُ ض  كىض الكغب.. ُو

ُّ ختى  
ل ْغؾل كلُه الل  احم مً ؤلاوؿان وٍُ د 

 
 2.ًمص صم اإلا

ت ابلى مً       حظب  ًِ٘ى ابً الٍِ في ٓخابه الجغاخت: )الللّ حظبه للمىاص الضمٍى

الؿمُت  مُت ومىه ما هى زا٘ مًالدجامت ولى اهه أُل مً الٌصض، ومً الللّ ما ػبله الؿ

ختى ًسغج  وهى اإلاؿخلمل في اإلاضاواة الؼبُت وجصاص ُبل ًىم أو ًىمحن زم جٕب كلى عؤوؾها

للّ  حمُم ما في أحىاًها ختى ٌكخض حىكها وجلخِم الجلض ختى ئطا امخألث أحىاًها حؿِؽ َو

اهحرها ئطا لؼم ألامغ.. بلض طلٗ حللّ اإلاداحم كلى مىاطلها وجمص مصا  لجىب الضم  ٍُى

 .)اإلاخبِي في اإلاىطم

ضة خمغاء جٖىن في اإلااء حللّ  هي (HIRUDO MEDICINALIS) الللّ واؾمها الللمي         صٍو

ٌؿخسضم في الؼب، أما هحر الؿام ًُجّىق  بالبضن )الجلض(, جمخص الضم ومنها ما هى ؾام ال

ها مً هظاء, لُىم أو ًىمحن في ماء كظب بلض أن ًٌّغن ما زم ًؼلّ كلى الجلض لُمخص  بجًى

للّ هحرها ئطا لؼم ألامغ كلى أن  الضم مً مىاطم الاخخِان, ختى ئطا امخأل ها ؾِؼذ, َو حًى

ض طلٗ كً  ضاث في ٔل حلؿت 4ال ًٍؼ كالحُت وهظه الللِاث حلضم بلض أن حؿخسضم إلاغة  صٍو

ضة جٌغػ مىاص ُاجلت لٗ ٌؿهل كلى لأللم ومؿُلت للضم جمىم جسثره. وبظ واخضة، وهظه الضٍو

ضة مص الضم ,ًٌي باَعـ ؾىت ألٍ لتر  85ملُىن كلِه إلاص  6-5اؾخلمل  1829 هظه الضٍو

 .مً الضم

ها  جغبى الللِاث في مؼاعق        زاصت ملِمت لظمان ؾالمتها وزلىها مً ألامغاض وؾُى

ؼاهُا وعوؾُا, وجِضع ججاعتها بمالًحن  آلان عائجت ولها مؼاعق زاصت في ٔل مً ًغوؿا وبٍغ
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ٔان ؾلغ ُض ُّضع بلكغة صوالعاث.. ومٌل٘ى  2002الىاخضة منها ؾىت  الضوالعاث خُث 

ت أبلى ولها  الدجامت بالللّ أًظل مىه  ألن حظبها للمىاص الضمٍى
ً
بالٖاؾاث وأؾغق جأزحرا

ص الضم اإلادخًِ ولًٕ أٓثر ما مىاطم الاخخِان وبالخالي م مِضعة ػبُلُت كلى جدؿـ

ُلُلت اللخم مثل ألاهٍ وألاطن آو خُث ًخلظع وطم ٓأؽ  حؿخسضم أالن كلى اإلاىاػّ

ِت حؿخسضم في ملـم ص٘و اللالم ختى ًىمىا هظا، ومم طلٗ  الدجامت.. وال جؼا٘ هظه الؼٍغ

  .هاخُت اهخِا٘ ألامغاض أو مً هاخُت ؾّمُتها اؾخلمالها له مداطًغ ٓثحرة مً

 1:لحجامت مع إلابش الصيىيت ا*

ًغي اإلالالجىن بالؼب الصُني أن جيكُؽ هِاغ ؤلابغ الصِىُت بالىزؼ واإلاص ًضكم      

ض  ان الؼاُت في الجؿم بكٖل صخُذ ما ٌلؼي الجؿم ئخؿاؾا بالخىاػن وبالخالي ًٍؼ ؾٍغ

 2مً ًغص الكٌاء ،لظا ًخم ازخُاع هِاغ ملُىت للىزؼ ،وطلٗ خؿب الؼب الصُني الِضًم

ؼت مغآؼ ؤلاخؿاؽ في       ًمًٕ الِ٘ى أن اإلالالج بالدجامت ًمًٕ أن ٌؿخسضم هٌـ زٍغ

الجؿم التي ٌؿخسضمها اإلالالج باإلبغ الصِىُت للالج هٌـ ألامغاض.. ًىِاغ كمل ؤلابغ 

الصِىُت في اللالج حلغي باؾم "هِاغ الضاللت" وهي هِاغ مىحىصة كلى حؿم ؤلاوؿان 

ّ, ومغجبؼت بمؿاعاث للؼاُت وجخمحز هظه الىِاغ بٖىنها جإلم ئطا بضعحاث مخٌاوجت مً اللم

طوؼىا كليها, مِاعهت باإلاىاػّ ألازغي مً حؿم ؤلاوؿان التي ال ًىحض ًيها هِاغ للىزؼ 

 ئطا مغض اللظى الظي جِم الىِؼت كلى مؿاعه.
ً
 باإلبغ, ٓما أنها حكخض أإلاا

بُت أمًٕ جدضًض مىاُم جلٗ الىِاغ بىاؾؼت في الٌترة ألازحرة ومم جِضم ألاحهؼة الؼ         

ىعهذ 
ُ
الٖاقٍ الٕهغبائي "ألاهٖىبىٕخىؾٖىب"، ووحض أنها جخمحز بٕهغبُت مىسٌظت ئطا ما ُــ

ِت ٓحرلبان في  غ هظه الىِاغ بىاؾؼت "ػٍغ بما خىلها مً ؾؼذ الجؿم, ٓما أمًٕ جصٍى

بلى حلضاص هظه الىِاغ خىالي ألالٍ هِؼت, ئال أن ألا  غ", ٍو ذ الخصٍى بدار ألازحرة التي أحٍغ

اء باألهضاي اللالحُت اإلاؼلىبت.214في الصحن أوصذ بٌٕاًت )  ( هِؼت ًِؽ للًى
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ت الىِاغ هظه كلى اكخِاص أن الجؿم به )         ( ُىاة أؾاؾُت وأعبلت ُىىاث 12جغجٕؼ هـٍغ

ؾت ًغكُت, وهظه الِىىاث ًجغي ًيها ػاُت موىاػِؿُت وماصامذ هظه الؼاُت ججغي في ؾال 

 ملافى, وكىضما ًدضر أي اطؼغاب في مجغي 
ً
ؿغ صون أي كىائّ ًان الجؿم ًبِى ؾلُما َو

 هظه الؼاُت جبضأ ألاكغاض اإلاغطُت في الـهىع.

غي          أن الدجامت جأحي بيخائج أًظل ككغة أطلاي مً ؤلابغ  أصخاب الازخصاصٍو

ٓما حلمل كلى الوضص  الصِىُت، ًهي حلمل كلى مىاطم ألاكصاب الخاصت بغصوص ألاًلا٘،

ت وكلى ألاكصاب   كلى ألاوكُت الضمٍى
ً
ت خُث جِىم كلى جيكُؼها، ٓما حلمل أًظا اللمٌاٍو

.
ً
 أًظا

ًغي ألاػباء واإلاسخصحن أن الدجامت جأحي بيخائج أًظل كضة مغاث مِاعهت مم ؤلابغ         

 الصِىُت، ملللحن طلٗ بِىلهم:

ا الدجامت ًخلمل كلى صائغة ُؼغها ئن ؤلابغ الصِىُت حلمل كلى هِؼت صوحرة - ؾم  5، وأم 

.
ً
با  جٍِغ

في ؤلابغ الصِىُت ًخم جىبُه مغآؼ ؤلاخؿاؽ ًِؽ، أما في الدجامت ًُخم جىبُه مغآؼ  -

ت وجىبُه حهاػ اإلاىاكت. ٗ الضوعة الضمٍى  ؤلاخؿاؽ باإلطاًت ئلى جدٍغ

وهى ما ًمًٕ أن ًدصل  ؤلابغ الصِىُت في اؾخلمالها هىق مً اإلاساػغة، ٓخضمحر ألاوسجت -

 ،
ً
ٔالغئخحن مثال غ ألاوعصة وألاكصاب أو ختى بضعحت أُل أكظاًء ٓبحرة  كىض ئصزا٘ ؤلابغة ًـخضّمِ

 
ً
 طوؼا

ُ
دِضر ُُ ضزل في الخحز اإلاجاوع ً وهىا ًمًٕ أن ًسغج الهىاء مً الغئت اإلاثِىبت ٍو

ٍ الغئت كً اللمل والازخىاَ.  ًإصي ئلى جُى
ً
  متزاًضا
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    : الشطبت الحجامت-2

يها ًخم اؾخسغاج الضم الٌاؾض مً مىاػّ مدضصة مً          ؽ ًو أو اإلابزهت أو بالدكٍغ

ّ اإلاكاعغ أو ؤلابغ وجىِؿم هظه الدجامت الى  1الجؿم خؿب ػبُلت اإلاغض وطلٗ كً ػٍغ

 هىكحن هما:

 ،حؿخلمل كىض الخاحت واللالج. وهي كالحُت: حجامت ضشوسيت*  

ائُت :*حجامت اخخياسيت   ت الجؿم ومىاكخه  وهي ُو  6ا2،حؿخلمل لخٍِى

     أدواث الحجامت:-3

وبظلٗ ًخطر أن الُِام بالدجامت أمغ بؿُؽ ال ًدخاج ألصواث ٓثحرة أو زمُىت لٕىه      

ًدخاج لخبرة ومهاعة وكلم ختى ًمًٕ جدضًض مىاطم اإلاىاؾبت للمل الدجامت وهجاح جثبُذ 

ٌظل ان جٖىن  وطم الٖاؾاث كليها وهدً هدخاج لهظه ألاصواث والٖاؾاث الؼحاحُت ..ٍو

ىهت كٍغظت أخُاها حؿخسضم مصىىكت مً ػحاج مخحن قضًض ا لخدمل ،ولها قٖل صائغي ًو

ٔاؾاث مصىىكت مً البالؾدُٗ .وهدً هؼلّ كلى هظه الٖاؾاث اؾم مداحم أما الِائم 

 بلمل الدجامت هؼلّ كلُه اؾم الدجام 

 الكملت وجٖىن مؿخضُت الؼغي.-

 مصضع للىاع ٓأكىاص الثِاب.-

.لٌاًت صوحرة مً الىعَ أو ُؼلت ُؼً مبللت بالٕ-  د٘ى

 مكغغ حغاحي أو ئبغة حغاخُت )ٌكترغ الخلُِم الجُض(.-

ؽ ػبي الصّ.- ؼً) بالؾتر(. قٍغ  ُو

                                                           
 .                    40سليمان إبراىيم أبو دقة ،من الروضة النبوية للعالج بالنباتات واآليات القرآنية، دار اهلدى،اجلزائر،ص0
 .                                                                                           859أمحد مصطفى متويل، املرجع السابق،ص0
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ٔالٕد٘ى ألابُع.-  ماصة مؼهغة 

ذ هباحي )ازخُاعي(.-  ًاػلحن  أو ٍػ

 ٌُاػ ػبي .-

 1مىاقٍ ملِمت)لخيكٍُ الضم(-

  أهىاع واظاث الهىاء:-4

اإلالالجت بٖاؾاث الهىاء ًمًٕ أن حؿُؼغ كلى اللضًض مً اإلاخاكب الصخُت وهي جٌُض       

ٔاألهٌلىهؼا ... ولها جأزحر ًلا٘ واضر في ملالجت  في خاالث اإلاؼمىت والخاالث الخاصة ٓظلٗ 

ت ،مما ٌؿاكض اللظى اإلاصاب كلى  ىص الضم ألنها جيكؽ الضوعة الضمٍى الخاالث التي جخمحز بٔغ

ض ٓظلٗ بصٌت زاصت في خاالث الخىجغ اللظلي ألنها حلمل كلى اؾترزاء الكٌاء وجٌُ

 اللظالث مما ًسٌٍ ألالم بضعحت واضخت هىاْ أعبلت أهىاق لٖاؾاث الدجامت وهي:

...وهي هىق قائم  3أو البامبى 2وهظه جصىم وحكٖل مً الخحزعان :واظاث البامبى* 

الاؾخلما٘ في أؾُا وجخمحز هظه الىىكُت بسٌت الىػن وؾهىلت الاؾخسضام ولٕنها ال جصلر 

للمل الدجامت الغػبت ألنها هحر قٌاًت وبالخالي ال هغي الضم زاللها ٓما أنها هحر ُابلت 

 للخىـٍُ أو الخلُِم .

للضم للدجامت الغػبت  وهي جأحي بأحجام مسخلٌت وجإطي لكٌؽ حُض :واظاث العشاميً* 

ٔاؾاث البامبى ٓما أنها ال حؿمذ بغؤٍت الضم صازل الٕأؽ .  لٕنها أُل صالبت مً 

وهي الىىق ألآثر اؾخلماال ألنها صالخت للخلُِم وألنها حؿمذ بغؤٍت لىن : واظاث الضجاج* 

مُخه اإلاكٌىػت .  الضم ٓو

                                                           

  .50أمين احلسيين ،املرجع السابق،ص 0
    نوع من األشجار يتميز بصالبة أغصانو اليت تقطع وتستعمل للحجامة .                                                                0
        وىو عبارة عن غاب ىندي يستعمل حلجامة.                                                                                          0
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ُِم لٕنها ال جصلر للخلولها هٌـ ممحزاث الٖاؾاث الؼحاحُت  :واظاث البالظديً* 

 بالدسخحن ألنها جظوب وجىصهغ

 1 :طشق جثبيذ واظاث الهىاء-5

  اظخخذام الىاس: *

ِت  بكغغ جىٌُظها بمهاعة         ِت هاجخت ومًى ِت البضائُت أو الكلبُت ..وهي ػٍغ وهي الؼٍغ

 وخغص خُث الحسخً ًىهت الٕأؽ لضعحت جإطي لخَغ الجلض.

ِت كلى ئصزا٘ هاع أو ئخضار اقخلا٘ صازل ألاؽ مما ًإطي الؾتهالْ        حلخمض هظه الؼٍغ

ألآسجحن وجىلُض طوؽ ؾلبي ولٖي هِىم بظلٗ ئما أن هىحه ػغي قملت صازل الٕأؽ أو 

هِىم باقلا٘ ُؼىت مبللت بالٕد٘ى أو ئقلا٘ ُؼلت وعَ زٌٍُ مثل وعَ الجغائض 

جب ؾغكت وطم ألاؽ كلى اإلاٖان اإلا  غاص ُبل امخالئه بالهىاء مغة أزغي ....ٍو

 :اظخخذام املضخت اليذويت*

ٔاؾاث زاصت مؼوصة           ِت الخضًثت لخثبُذ الٖإوؽ خُث حؿخسضم  هظه الؼٍغ

ى  بمطخت وصمام للولّ وهظه اإلاطخت أقبه بمىٌار ؤلاػاعاث لٕنها جِىم بسخب وجٌَغ

الهىاء مً الٕأؽ بضال مً ضخه وصًله صازل الٕأؽ زم ٌولّ الصمام للخٌاؾ كلى 

 الظوؽ الؿلبي صازل الٕأؽ

 اظخخذام مضخت ههشبا يت: *

ى الهىاء وهظه جمًٕ   وهىاْ أهىاق أزغي مً الٖاؾاث مؼوصة بمطخت ٓهغبُت لخٌَغ

اصة الؿُؼغة كلى طوؽ الهىاء صازل الٕأؽ.  مً ٍػ
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والصحن وبلع الض٘و ألاوعوبُت خُث حؿخسضم اإلالالجت بالٖاؾاث كلى  وفي الُابان 

ت أو ٓهغبُت خُ ث ئنها جدِّ هؼاَ واؾم ًىدكغ اؾخسضام الٖاؾاث اإلاؼوصة بمطخاث ًضٍو

 ؾهىلت في جثبُذ الٖاؾاث باخٖام وبالخالي جدِّ صعحت أًظل مً الخأزحر اللالجي.

ٓما حلخبر هظه ألاهىاق مً الٖاؾاث هي ألاهىاق اإلاٌظلت للمل الدجاماث الغػبت ألنها  

ضا مً الؿُ  .ؼغة كلى كملُت مص أو سخب الضم باليؿبت للٖاؾاث الؿازىتجدِّ مٍؼ

 أوكاث الحجامت:  ؼشوط و-6

 للدجامت قغوغ كضًضة هلخصها ًُما ًلي:  

ًٌظل ئحغاؤها في ألاًام البُع أي الثالث ككغ والغابم ككغ والخامـ ككغ مً الكهغ  -

ً مُالصي  الهجغي أو بىٌـ اإلالنى الؿبم ككغ والخاؾم ككغ أو الىاخض واللكٍغ

ؿهغا ٓما ًٌظل اؾخلمالها صٌُا  ًٌظل ئحغاؤها وؾؽ النهاع في الؿاكت الثاهُت أو الثالثت -

 ال قخاءا

 ٓما ًٌظل اؾخلمالها ًىم الازىحن ًِض حاء كلى لؿان عؾ٘ى هللا كلُه الصالة الؿالم :-

" 
 
 اح  ف

 
 ىا ع  م  ج  خ

 
  للا   م  ظ  ى ا  ل

 
 ع  ح

 
 و   ى،ال

 
  ل

 
 ح  ج

 
 م  ج  خ

 
 ع  م  الج  و   يغ  م  ىا الخ

 
 ب  الع  و   ت

 
 و   ذ

 
 ذ ،ح  لا

 اح  و  
 
 الا   ىام  ج  خ
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  ام  و   ن
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 ج   ً  م   ان

 
 و   ام  ز

 
 إ   ص  ش   ب  ل

 
 ل

 
  م  ى  ً   ٌ  ض   ه

 
." وكً الخال٘ كً أبي اء  ع  ب  س  لا

ىكا:" غة مًغ  ح  ا   ً  م   ؾلمت وأبي ؾلُض اإلاِبري كً أبي هٍغ
 
  م  ى  ً   م  ج  خ

 
  اء  ع  ب  س  لا

 
 ، ذ  ب  الع   م  ى  ً   و  أ

 
 
 ف
 
  اض  ي  ب   ه  اب  ص   

 
  ص  ش  ب   و  أ

 
 ،ف
 

ً  ال   
 
 إ    ً  ىم  ل

 
 ل

 
  ه

 
 ."ه  ع  ف

 ًدظع اؾخسضامها مباقغة بلض الاهدؿا٘ ئال لضوي الضم الولُف -

- ُّ  ًٌظل اؾخلمالها لظوي الضم الُغ

 ًدظع اؾخلمالها لظوي البيُت الظلٌُت واإلاصابحن بٌِغ الضم -



 احلجامة    الفصل الثاني 
 

72 
 

 1ًدظع اؾخسضامها إلاً صون الؿيخحن و ما ًَى الؿخحن -

 ؾاكت كلى ألاُل 12اؾخسضامها كِب الجماق مباقغة ئال بلض  ًدظع  -

             ًدظع اؾخسضامها كِب ألاكما٘ الكاُت و الجهض الٕبحر                                    -

ّ صواء وكلى الكبم صاء. جٕغه -  الدجامت كلى الكبم ًهي كلى الٍغ
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 منهج البحث ووسائل جمع املعطياث: 1

خي  :اإلاىهج الخاٍز

ئت وجخمثلاإلاُدان مهمت  إلىٌظخلصم هصوٌ الباخث   في حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث  حٍس

لت صحُدت جظمً بدوزها صحت وطالمت الىخائج  اإلاخػللت بالظاهسة اإلاساد دزاطتها بؼٍس

غلماء اإلاىهجُت والباخثىن مً خالٌ ججازبهم واخخياههم  أبدعاإلاخىخاة مً الدزاطت وللد 

الػدًد مً الىطائل وألادواث التي جمىً الباخث مً الىصٌى  وإًجاد إخدارباإلاُدان في 

يخلي مً هره اإلاػلىماث  إلى اإلاػلىماث والحصٌى غليها بدُث ًبلى غلى الباخث أن ًخخاز ٍو

ىاطبه الئمًما  ؼ  وأخسي والترهُب بحن أداة  لجمؼا ىؼ مًاإلا.دون  مىطىغه ٍو ذلً ألن جىَى

ألادواث ٌظمذ بخجاوش الىلص اإلاىحىد في ول واخدة وهى ما ػبم في هره الدزاطت خُث 

 .1الجمؼ بحن وطُلخحن مىهجُخحن هما اإلالابلت والاطخبُان  إلىغمدث 

 :الىصفي اإلاىهج      

 وجفظحرها وجدلُلها وملازهتها واإلاػؼُاث الحلائم حمؼ غلى الىصفي اإلاىهج ًلىم     

 ٌ  جددًد خالٌ مً الظاهسة وجفظحر وجدلُل دزاطت هى ،أو ملبىلت حػمُماث الى للىصى

ٌ  بهدف بُنها الػالكت وجىصُف وأبػادها خصائصها  . لها مخيامل غلمي وصف الى الىصى

 : اإلالابلت      

في الغالب للملابلت التي حػد وطُلت مػخمدة في الػلىم الاحخماغُت غلى أنها  ًىظس  

الخلىُاث  "اإلالابلت هي أفظل خُث صسح برلً مىزَع أهجسض كائال: .ؤلاػالقألافظل غلى 

د اطخىشاف اإلادفصاث الػمُلت لؤلفساد واهدشاف الػىامل اإلاشترهت لظلىههم  ليل مً ًٍس

                                                           
1- William genieys ,Patrick Hassenteufel ,sociologie des élites et de l’action 
publique ,la méthode programmatique,10éme congrés de l’AFSP (Grenoble 7-9 
septembre 2009 section thématique n14 P 121. 
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وهي مً حهت أخسي جخمحز باالخخيان اإلاباشس بحن الباخث 2اغخمادا غلى خصىصُت ول خالت

اإلاالمذ  خالٌالخدلم مً صدق اإلاػلىماث وصحتها مً  إمياهُتواإلابدىر مما ًدُذ 

ىلىحُت والظلىهُت .وكد اغخمدث غلى اإلالابلت اإلاىحهت  خىاطبها مؼ ػبُػت اإلاىطىع لالفحًز

 وػبُػت الػُىت اإلاخمحزة بدزحت الىعي والخفهم .

 بُان:الاطخ

ث وجأحي طسوزة الاغخماد غلى هره الىطُلت في هره الدزاطت الى مداولت مؤل الفجىا 

غُت الحصٌى غلى مػؼُاث وبُاهاث دكُلت وشاملت كصد بوالىلائص اإلاىحىدة في ول منها 

اإلاباشس الري ألخلي فُه  الاطخبُانغلى  اغخمدث.وللد  الىصٌى الى هخائج طلُمت ودكُلت

ت أو الخلىُت .وحشمل اطخمازة حها لىحه مؼ و  اإلابدىزحن دون اطخػماٌ الىطائؽ البشٍس

، نهدف مً وزائها الحصٌى غلى إحاباث مدددة طؤالا مػظمها مغللت15 ىغل الاطخبُان

د فىسة وحىد كظم خاص بالحجامت غلى مظخىي اإلاظدشفى؟   ودكُلت مثل هل جٍؤ

حػؼي ازاء مخىىغت كد غفل أما ألاطئلت اإلافخىخت فخظؼ اإلابدىر في وامل زاخخه و  

غنها الباخث فدظاهم برلً في إزساء اإلاىطىع مثل الظؤاٌ السابؼ مً الاطخمازة وهى إغؼاء 

 البدًل الػالجي في خالت اطخػص ى اإلاسض غلى الػالج الىُمُائي؟

وللد حاءث الحاحت الى اطخخدام الاطخبُان هدُجت السغبت في جدصُل بػع  

الاحخماعي أو اإلانهي أو الصخص ي وهي  طىاءلىاكؼ الفػلي والػملي اإلاػؼُاث الخام اإلاخػللت با

 3في الاطخبُان. اإلاىحىدةولها مػؼُاث ًمىً جلخُصها مً خالٌ ألاطئلت 

 

 

                                                           
 .20.ص4002،اجلزائر،موريس أجنرس، منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة  2
 أنظر منوذج لالستمارة يف امللحق. 3
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 جحليل ومناقشت النتائج:-2

فلد جم ػسح ألاطئلت  فُما ًخص هُفُت ػسحي لؤلطئلت غلى اإلابدىزحن ماأ     

لت مباشسة في أغلب ألاخىاٌ وبدظب ما جلخظُه الحاحت  بالفصخى وأخُاها بالػامُت وبؼٍس

اخخباز زطمي .أما غً هُفُت  و ختى أطؼ اإلابدىر في ول زاخخه فال ٌشػس أهه في مهمت أ

جي  داث الخللا لئلحاباثجدٍو ت مً ألافساد اإلابدىزحن فلد هىغذ بدظب جىىع ئُوالخصٍس

 تبىخاباإلابدىزحن ومدي جفهمهم واطخػدادهم إلاظاغدحي فىىذ أكىم أخُاها    ُػت ججاوبػب

داث و في وزكت بػد مىافلت بؼبُػت الحاٌ وزغم ذلً  إحاباث ما ًملُه اإلابدىر مً جصٍس

. وبػع ألاخُان أجسن هخبذ الىزكت لحري ما  إلىهثحرا ما وان الىاخد منهم ٌظسق الىظساث 

 ىخدهم الاطخمازاث زم أكىم بجمػها.اإلابدىزىن ًمؤلون ل

للد خاولىا في هرا الجاهب الخؼبُلي الىكىف غىد ازاء وجصىزاث ألاػباء السطمُحن   

للحجامت فلمىا بخىشَؼ ما ًلازب الخمظحن اطخمازة غلى مظخىي مظدشفى جلمظان 

الجامعي والري ٌػمل به غدد هبحر مً ألاػباء غامىن وأخصائُىن ًخخلفىن مً خُث 

دت الش  ٍس

ت والجيظُت والخبراجُت فلد وان أخظً ميان إلاػاًىت ودزاطت اإلاىطىع وبالخالي   الػمٍس

منهم ذوىز %50مً مجمىع الػُىت إهار و %50وان اخخُاز الػُىت كصدًا خُث جم اخخُاز 

أػباء أخصائُىن  %52أػباء غامىن و %48، مً بحن هؤالء هجد 11الجدول رقم هما ًبحن 

حػمدث في الاخخالف بحن أفساد الػُىت ختى ال هىخف  12الجدول رقم هما هى مىضح في 

 بالخددًد والخظُِم الظلبي وبالخالي ال هلصس في هخائج البدث .
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 :يمثل جنس العينت11الجدول رقم 

 اإلاجمىع الروىز  ؤلاهار الجيع

 50 25 25 الخىساز

ت  %100 %50 %50 اليظبت اإلائٍى

 

 الطب :يمثل هوع12لجدول رقم ا

 اإلاجمىع ػبِب خاص ػبِب غام 

 50 26 24 الخىساز

ت  %100 %52 %48 اليظبت اإلائٍى

 

ت  فىما طبم الرهس مظدشفى جلمظان الجامعي ًظم هما       أما فُما ًخص الفئاث الػمٍس

هائال مً ألاػباء وػلبت الؼب وهى ٌػؼي فسصت للمخمسطحن أي هجد الىثحر مً فئت الشباب 

بجاهب وىهبت مً الدواجسة  اللدماء وغلُه اطخغلُذ هره الىلؼت  ختى هجمؼ شتى آلازاء  

ب الُىم دزاًت باإلامازطاث الشػبُت التي مً اإلاػسوف أهه ًخلنها أصحاب وهسي إذا وان لشبا

 دوي خبرة وهباز في الظً...

وفي هدا الظُاق أزدها مػسفت مظخلبل الحجامت مً وحهت هظس الشباب في ظل  

 .03الخؼىز الؼبي والخلجي .أهظس الجدٌو زكم 
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 ألاعمار والخبرة املهنيت : يمثل جوزيع أفراد العينت حسب13الجدول رقم

 ألاغماز         

  الخبرة اإلاهىُت

ت اإلاجمىع 36-40 30-35 24-29  اليظبت اإلائٍى

أكل مً طىت 

 خبرة

5 2 0 7 14% 

طىت 

 طىىاث05الى

1 25 4 30 60% 

مً 

 طىىاث10الى06

0 2 1 3 6% 

أهثر مً 

 طىىاث10

0 1 9 10 20% 

اغخمدها في هرا البدث غلى الاطخمازة وهي أخظً أداة للباخث الػلمي لجمؼ  

كظم لهدا الىىع مً الػالج  في اإلاظدشفى  اإلاػؼُاث فلد أزدها الىكىف خٌى إمياهُت ادزاج 

ومػسفت ما ادا واهذ هره الىطُلت بمثابت البدًل غىد عجص الؼب الحدًث مً مداواة غدد 

مً ألامساض وهل لها مظاغفاث غلى صحت ؤلاوظان ؟ماهي إن وحدث ؟طُظهس ول هرا 

 بىطىح مً خالٌ الجداٌو التي حمػذ مػؼُاتها مً حمػىا لالطخمازاث.

 :يمثل جوزيع إلاجاباث على السؤالين التاليين:14ل رقم لجدو ا

ت الىُمُائُت؟ -01  هؼبِب هل جؤمً بىجاح ألادٍو

 الى  أي مدي ًمىً للدواء الىُمُائي مػالجت اإلاسض؟         -02
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          01 

02 

 اإلاجمىع أخُاها ال وػم

 35 15 0 20 غالج جام

 02 04 0 04 غالج وظبي

 07 02 0 05 خظب اإلاسض

 50 21 0 29 اإلاجمىع 

 %100 %42 %0 %58 %اإلاجمىع 

 

 58مً خالٌ هدا الجدٌو هالخظ أهه جمذ ؤلاحابت غلى الظؤاٌ ألاٌو خُث أن     

ً فسدا منهم أن   %100فسد مً أصل% ت الىُمُائُت، ًسي غشٍس أهدوا إ ًمانهم بىجاح ألادٍو

بػد أخر الدواء الىُمُائي هىان غالج جام ، بِىما أزبػت منهم ًلىلىن أن هىان غالج وظبي ، 

ت الىُمُائُت في  %42وخمظت ًلىلىن خظب اإلاسض  ،بِىما  منهم لم ًدظمىا فػالُت ألادٍو

جح وأخُاها أخسي كد ال جىجح  بِىما ال هجد وال ػبِب  مً ول الحاالث بل أخُاها كد جى

ت وشيلذ اليظبت اإلائىٍت  ،أما %0الػُىت اإلاأخىذة أحاب بال أي  ال ًؤمً بىجاح ألادٍو

 باليظبت 

 :15لجدول رقم ا

 هل هىان أمساض اطخػصِذ غلى الػالج الىُمُائي؟-1

 ادا وان وػم بسأًً ما البدًل ؟-2
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            01 

02

ت ال وػم  اليظبت اإلائٍى

 %24 0 12 البدث الػلمي

 %30 0 15 الؼب البدًل

 %18 0 09 غحر مىحىد

 %28 0 14 ال إحابت

 %100 0 50 اإلاجمىع

ت  %100                           %0    %100 اليظبت اإلائٍى

 

ًمثل مػسفت ما اذا واهذ هىان أمساض كد  اطخػصِذ غلى الػالج الىُمُائي وما  

أحابىا بىػم وهدا جىاطؼ واغتراف مً ألاػباء  هىان  %100البدًل إن وحدث اإلاالخظ أن 

أمساض فػال  كد اطخػصِذ  وهدا ما هالخظه في الىاكؼ خُث الجصاٌ هره ألامساض جفخً 

بالىثحر مً ألازواح في ظل عجص الؼب غلى مداواتها  ولهدا كمىا بسبؽ هرا الظؤاٌ بظؤاٌ 

مً بحن مجمىع  %24، فيان    اخس  وهى مػسفت ما ادا وان هىان بدبل في هظس الػُىت

الػُىت ًىادي بالخؼىز الػلمي  وبرٌ مجهىداث أهبر  للخىصل الى ما هى أهفؼ  وأن الؼب ال 

شجػىا الؼب  %30ًلف غاحصا بل ًجتهد في طبُل  الىصٌى الى  ما هى أخظً بِىما 

كت البدًل فمنهم مً أًد الؼب الىبىي ومنهم مً ذهب الى الؼب الىباحي وول ما له غال

باألغشاب و الىباجاث  فلد إلاظىا غىد أفساد الػُىت أن هىان دزاًت ومػسفت باإلامازطاث 

نهم  ػِشىن في ظل الػاداث والخلالُد  زغم جيٍى الشػبُت الػالحُت فهم أبىاء اإلاجخمؼ  َو

ألافساد الدًً ًسوا أن  البدًل للػالج  %18الػلمي البػُد غلى ول هدا ، هما مثلذ وظبت 

ال ًىحد، وهرا زا حؼ زبما لػدم مػسفتهم شىال اخس مً الػالج  أو غدم ؤلاًمان  الىُمُائي

بىجاغت أي بدًل  ًبلى هدا زأي هره الػُىت  وغلى الباخث اخترامها ،بِىما شيلذ وظبت 



 ةامليدانيالدراسة    
 

81 
 

ػىد هرا زبما الى  28% الفئت التي لم ججُب غً الظؤاٌ وجسههم ميان ؤلاحابت فازغا َو

 هم للظؤاٌ .خحرتهم مً حهت أو  غدم فهم

 :16الجدول رقم 

ت الىُمُائُت؟ -01     بسأًً هل حظخؼُؼ أن جيىن الحجامت بدًال لؤلدٍو

ظا لهدا الىىع مً الػالج؟-02     هل طبم وأن وحهذ مٍس

          01       

02 

 اإلاجمىع مىمال ال وػم

 6 4 1 1 وػم

 38 21 14 3 ال

 6 6 0 0 أخُاها

 50 31 15 4 اإلاجمىع 

ت  %100 %62 %30 %8 اليظبت اإلائٍى

 

دون فىسة أن جيىن الحجامت   جظمً هرا الجدٌو مػسفت إدا ما وان  ألاػباء  ًٍؤ

دت  بدًال للؼب الحدًث  وهى أهم طؤاٌ وزد في الاطخمازة خُث ًمثل الاحابت الصٍس

د ومػازض ومداًد ،خظب ما هى  ظاهس  في  للفسطُت وكد جساوخذ ؤلاحاباث بحن  مٍؤ

ت الىُمُا ئُت ، بِىما  %8ٌو أن الجد  %30كالى أن الحجامت  حظخؼُؼ أن جيىن بدًال لؤلدٍو

وهي اليظبت الظاخلت جسي أن   %62ال ًسون أن الحجامت حظخؼُؼ أن جيىن البدًل، ووظبت 

 الحجامت مىملت للؼب الحدًث وال جيىن بمػٌص غىه بل بجاهبه ختى ًخم الػالج.

 :17الجدول رقم 

 لشفاء لدي مسطان بػد اللجىء الى الحجامت؟هل إلاظذ ا-01
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هل جىفؼ الحجامت في ظل فشل الؼب الحدًث غلى مػالجت بػع ألامساض -02

 اإلاظخػصُت؟ 

              01 

02 

 اإلاجمىع أخُاها ال وػم

 4 3 0 1 وػم

 21 11 10 0 ال

 25 14 8 3 أخُاها

 50 28 18 4 اإلاجمىع

ت  %100 %56 %36 %8 اليظبت اإلائٍى

      

فُما ًخص مػسفت إدا ما وان هىان جدلُم للشفاء بػد الحجامت والاغتراف  

أحابىا بال  %36أحابىا بىػم  و %8بمىفػتها في ظل فشل الؼب الحدًث فلد وان هىان 

بأخُان  هاجه الاخحرة التي حشيل ألاغلبُت الظاخلت لم ٌػؼي ألاػباء خظما في  %56و

جىفؼ الحجامت وكد ال جىفؼ  هما ًجدز ؤلاشازة بأن بػع اإلاىطىع بل هىان وظبُت أي كد 

اإلابدىزحن مً أغابىا  ولمت فشل الؼب الحدًث التي وزدث في الاطخمازة وكالى بأن الؼب 

 لم ًفشل بل الشاٌ ًىاصل جلدمه لؤلمام

 :8الجدول رقم 

 هل غالجذ خاالث واهذ وزاء مظاغفاث صحُت للحجامت؟-

 اإلاجمىع ال وػم 

 50 41 9 الخىساز

ت  %100 %82 %18 اليظبت اإلائٍى
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ًمثل هرا الجدٌو مػسفت ما إدا غىلجذ خاالث واهذ حساء مظاغفاث صحُت بػد   

أحابىا بال، زبما هدا زاحؼ الى فػال غدم   %82اللجىء للحجامت  ،هما هى مالخظ أن وظبت 

وحىد مظاغفاث لػملُت الحجامت أو ان اإلاسض ى لم ًصسخىا باألطباب الحلُلت للمسض 

مخافت مً لىم الؼبِب أو غدم دزاًتهم أصال بالظبب السئِس ي وللخأهد مً هرا أزدها مػسفت 

 ألاػباء.   ما ادا كد ًمىً أن جيىن مظاغفاث بػدد غملُت الحجم  خظب اغخلاد

 فياهذ ألاحىبت والخالي :

 فلس الدم، الظُدا ،التهاب الىبد الفحروس ي.   -  

ف بئغؼاء هلىم أوال دغىها  .ألامساض لهره اإلاىاطب الػلمي الخػٍس

ت) ،فقر الدمأوال   لُتمشخلت مً  Anemia: باإلهجلحًز بمػجى بال دم هى  اللغت ؤلاغٍس

غً اإلاظخىي الؼبُعي )الاهار البالغاث غحر  الهُمىغلىبحنخالت جددر بظبب اهخفاض جسهحز 

غم/دٌظُلتر(. وبظبب 13غم/دٌظُلتر والروىز البالغحن أكل مً 11الحىامل اكل مً 

الهبىغ في مظخىي الهُمىغلىبحن حػاوي ألاحهصة مً غدم الحصٌى غلى ما ًىفي مً 

الخمٌى ع وغدم الترهحز و ألاوهسجحن وبالخالي ٌشيى اإلاسض ى مً غىازض ؤلازهاق والصدا

 وغحرها.. 

هىان زالر أهىاع زئِظُت لفلس الدم: فلس الدم الىاحم غً فلدان الدم وفلس الدم  

اث الدم الحمساء  . فلس الدم هى الحالت وفلس الدم الاهدالليالىاحم غً خلل في إهخاج هٍس

جصِب هره الحالت أهثر مً  الىالًاث اإلاخددةاإلاسطُت ألاهثر شُىغا في أمساض الدم. ففي 

يي. اليظاء وألاشخاص اإلاصابىن بأمساض مصمىه كد ًيىهىن في خؼس أغلى  3.5 ملُىن أمٍس

 لئلصابت بفلس الدم

ت) اإلاىدظبت اإلاىاغت هلص مخالشمت أو ؤلاًدش، السيدازاهُا    ( AIDS: باإلهجلحًز

ظببه البشسي  اإلاىاعي الجهاش ًصِب مسض هى( SIDA: بالفسوظُت)  اإلاىاغت هلص فحروض َو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ت  لئلوظان اإلاىاعي الجهاش فاغلُت مً الخللُل إلى اإلاسطُت الحالت بهره ؤلاصابت وجؤدي البشٍس

جي بشيل ت الػدوي  مً بأهىاع لئلصابت غسطت به اإلاصابحن لُترن جدٍز . وألاوزام الاهتهاٍش

يخلل م غً اإلاصاب إلى اإلاىاغت هلص فحروض ٍو  غشاء بحن مباشس اجصاٌ خدور ػٍس

 الظائل أو الدم: مثل الفحروض هرا غلى ًدخىي  حظدي طائل وبحن الدم مجسي  أو مخاػي

 أن ًمىً زم، مً الؼبُػُت السطاغت لبن أو اإلاري أو لؤلهثى اإلاهبلي الظائل أو للسحل اإلاىىي 

 أو اإلاهبلي أو الشسجي طىاء آمً الغحر الجيس ي الاجصاٌ خالٌ مً الفحروض هرا ًيخلل

 أو الفحروض، بهرا اإلالىزت الحلً إبس خالٌ مً أو الدم، هلل غملُت خالٌ مً أو الفمىي،

 .السطاغت أو الىالدة أو الحمل مسخلت خالٌ حىُنها إلى ألام مً ًيخلل أن ًمىً

ت) التهاب الكبد الفيروس يزالثا    ألامساض ( هى أخد viral Hepatitis: باإلهجلحًز

 الىبدوحظبب الظسز لخالًا  الفحروطاثالتي حظببها  اإلاػدًت
ً
، كد ًيىن الظسز الىاجج مؤكخا

. ًخمحز التهاب الىبد الفحروس ي بىحىد خالًا 
ً
 .الىبدداخل أوسجت  الالتهابوكد ًيىن دائما

)صفسة الجلد(  jaundice بالحركانوالالتهاب الىبدي الفحروس ي ًصِب الجظم  

لدي ألاػفاٌ. هىان خمظت أهىاع مً الالتهاب الىبدي هم)أ، ب، ج، د، هـ( هما والطُما 

. Gجىحد أهىاع أخسي غحر مصىفت أو غحر واضحت الازجباغ باإلاسض مثل فحروض التهاب الىبد 

بػع ألاهىاع جيخلل باالجصاٌ الجيس ي، والظبب الشائؼ في مىث اإلاسض ي بالفحروطاث 

الحاد مما ًؤدي للغُبىبت واإلاىث. ًيىن الاتهاب لدي ألاػفاٌ أكل  الفشل الىبديالىبدًت 

وجلفا بأوسجت الىبد أو الفشل الىبدي. وال ًىحد  جلُفا هبدًاخدة لىىه كد ًىلد فُما بػد 

غالج خاص لاللتهاب الىبدي الفحروس ي. غىدما ًصاب الىبد بااللتهاب الىبد الفحروس ي 

viral  اإلاخىسز  بالجزفجمىث خالًاه كد ًؤدي إلى مظاغفاث مخخلفت، فلد ًصاب اإلاٍسع

 لللت إفساش الىبد لػىامل الخجلؽ )
ً
تهظسا (. ًيخلل الالتهاب clotting factors: باإلهجلحًز

م مالمظت بساش وبٌى ولػاب اإلاٍسع. والالتهاب الىبدي بفحروض التهاب  الىبدي أ غً ػٍس

 .الىبد ب وج ود ًيخلالن مً غملُاث هلل الدم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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ف الػلمُت لؤلمساض أن ال غالكت للحجامت فيها   ما هالخظه مً خالٌ إغؼائىا للخػاٍز

ًمىً ألدواث الحجامت الغحر الىظُفت والغحر اإلاػلمت بل لحظاطُت هاجه ألامساض وػبُػتها 

 أن حظبب مثل هاجه ألامساض الخؼحرة.

 :9الجدول رقم 

د فىسة وحىد كظم أو حىاح خاص بالحجامت غلى مظخىي اإلاظدشفى؟-1  هل جٍؤ

 اإلاجمىع ال وػم 

 50 20 30 الخىساز

ت  %100 %40 %60 اليظبت اإلائٍى

 

وظبت %60ألاػباء لىحىد كظم خاص بالحجامت فيان ًمثل هرا الجدٌو فىسة جأًُد  

دة لهره الفىسة وهم الرًً ٌػترفىن بىجاخه ت مٍؤ ا  وحػلها حىبا بجىب للؼب مئٍى

دوا الفىسة وبالخالي هالخظ جلازب %40و ،الحدًث بحن السأًحن ولهدا ال ًمىً %20لم  ًٍؤ

ي كمذ غلى مظخىاه الحظم في اإلاىطىع وهدا الاخخالف طببه أن الحجامت في الىطؽ الر

الدزاطت ال حػسف اهدشازا هبحرا هما أن ألاػباء ًخافىن مً اهدشاز ألامساض اإلاػدًت ،ظىا 

لت اللدًمت -الحجامت-  منهم أنها الشالذ  ، غىع ما هساه في البلدان الغسبُت جمازض بالؼٍس

أهمُتها التي أدخلذ هدا الفً وغحره مً اإلامازطاث الشػبُت الى خلٌى الؼب ، ولم وػسف 

 إال بػد اهبهازها بالغسب وما خلله مً هجاخاث بها .
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 :خالصت

 اهدشازا الػالم أهداء مخخلف في ألاخحرة الثالزت اللسون في الغسبي الؼب اهدشس للد   

بيو  غلمي أهه أطاض غلى بها اإلاػترف الؼبُت اإلاياهت وخده لىفظه واهتزع واطػا،  وكد. ججٍس

 جلدما الخللُدي الؼب ٌظمى أصبذ الري الؼب هرا في والاهدشافاث ألابدار جلدمذ

 الري الخجازي  باألطلىب الخفىحر أن هما. اإلاػالجتو  الدصخُص مجاٌ في طُما وال باهسا،

 الىطائل وغؼى آخس ش يء ول غلى ػغى كد الؼبُت واإلاػداث الدواء صىاغت شسواث جتزغمه

 مً أخسي  أهىاع غً واإلاسض ى ألاػباء مً الىثحر أغحن وأغمى ألامساض، لػالج اإلامىىت ألاخسي 

 . الفػاٌ الػالج

 اإلاسض ى حظاغد وخدًثت كدًمت أخسي  الخفىحر في وػسق  أطالُب هىان أن إال 

 ججد شالذ وما وحدث الؼسق  هره. طمُىاه هما الخللُدي الؼب ذلً غً جخخلف وحػالجهم

لت في جخخلف ألنها الحدًث، الؼب زحاٌ مً هثحر مً ملاومت  غالحها وطائل أو جفىحرها ػٍس

 ولم الخللُدًت الػلمُت بأطالُبهم فػالُتها أطباب جفظحر غً عجصوا وأنهم غلُه، حػىدوا غما

 إلى جىلظم هجدها ألامساض مخخلف إلى هظسها وإذا. حدًد آخس بأطلىب الخفىحر غً ًدىاشلىا

ت، ألامساض أما. وظُفُت أو غظىٍت إما فهي كظمحن،  في جددر التي الخغحراث أي الػظٍى

 جدخاج شً وال فهره ألاوسجت، في والخغحراث والجسوح وألاوزام والىظىز  ألاغظاء مخخلف

 اإلاػدة واطؼساباث والىظُفُت، ألامساض أما. منها للخخلص حساحي غحر أو حساحي غالج إلى

 الجلدًت ألامساض ومػظم والحظاطُت والصداع والىفظُت الػصبُت وألامساض وألامػاء

 ًجد لم الُىم الحدًث الؼب فئن هثحر، وغحرها السوماجحزمُت والػظالث اإلافاصل وأمساض

 كد بىطائل اإلاسض أغساض مً للخخفُف مظىىاث هى ًفػله ما ول وإهما هاحػا، غالحا لها

 بمػاهاة مػاهاة حظدبدٌ حساخُت جدخالث أو غلاكحر مً اطخخدامها أس يء أو هثر إذا جظس

 . أخسي  بأمساض أمساطا أو

 إلاػالجت أخسي  وطائل الطخخدام مىظمت دغىة حدًد مً ألاخحرة الفترة في ظهسث 

 غُاداث وول البالد ول في اشدًاد في منها اإلاػاهحن غدد شاٌ ما التي الىظُفُت ألامساض هره
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اث مً بأهُاض اإلاٍسع غمس مً فبدال. ألاػباء  مظاداث مً والظمىم والػلاكحر الىُماٍو

ت إلى وهسمىهاث خُىٍت  ال أنها إال آلاالم، جخفُف غلى طاغدث إن والتي لآلالم اإلاظىىت ألادٍو

 وأمساض أخسي  ومػاهاة مشاول إلى جؤدي ألاخُان مً هثحر وفي بل اإلاسض، غلى جلط ي

 جظس ال أخسي  وطائل اطخخدام إلى الدغىة ظهسث لهرا .غاحص هحجت وصفها خحن حدًدة

 الاكخصادي الجاهب غً الىظس بصسف مػاهاجه مً الىثحر مً الخخلص في وحظاغده اإلاٍسع

. جظسه كد وطمىم غلاكحر في ألامىاٌ مً الىثحر الىكذ هفع في اإلاٍسع غلى ًىفس الري

ت الػلاكحر بِىما. ًىفؼ لم إن ًظس ال أهه ًؤهد البدًل الؼب أن اإلاهم  غلى حػخمد الىُماٍو

 البدًل الؼب بِىما. طمىم خاٌ ول غلى أنها أي. البخت ًىفؼ ال البخت منها ًظس ال ما أن مبدأ

 غحر اإلاػاهاة جلً أن ػاإلاا زخمت أهثر بأطالُب مػاهاجه مً الخخلص غلى اإلاٍسع ٌظاغد

لها حساحي جدخل إلى خاحت في ولِظذ غظىٍت  . ًٍص

 ًمازطه مً ًيىن  أن أي ألاػباء، أًدي في ًبلى أن ذلً زغم ًجب البدًل الؼب 

ػسف الاججاهحن هال ٌػسف ػبِبا  أو ذان أو هرا ًؼبم ومتى منهما ول اطخخدام خدود َو

 غً الؼب هرا ًبػد أن ًجب ولهرا. الحالت جلً غالج في مىه أمهس هى مً إلى اإلاٍسع ًدُل

 خدود ومػسفت الدصخُص أطالُب ًجهلىن  والرًً ألاػباء غحر واإلاشػىذًً الشػىذة

 . الػالج في أطلىب ول وػاكاث

 جدظ لم أهىاع هىان أن هما وهجاخها فػالُتها أزبدذ البدًل الؼب مً أهىاع هىان 

 هىع ول خدود وػسف أن ًجب بل ألامساض، ول في فػاٌ هىع هىان ولِع. واضح بىجاح

 الصُجي الىخص مػحن مجاٌ في ول الفػالت ألاهىاع هره ومً خد، أي وإلى وظخخدمه ومتى

 .  مىفصلت ملالت إلى منها ول شسح ًدخاج وغحرها باألغشاب والػالج الُدوي  والؼب الحجامتو 

ػبِبا   لػلىا 50جبلى الىخائج خاصت بمجخمؼ الدزاطت وال ًمىً الخػمُم اهؼالكا مً  

طىلىم بدزاطاث أوطؼ في اإلاظخلبل مػخمدًً غلى مىهج أدق وأدواث أخظً واشيالُت 

جامت الصحُدت  أوطؼ للفصل في اإلاىطىع. إال أهه مً اإلاالخظ أهه هىان خلؽ في ماهُت الح

دت خُث أن ألامساض التي ذهسث طابلا ال غالكت لها بالحجامت بل ًمىً  لدي هاجه الشٍس
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لت الصحُدت هما أنها ًمىً أن جيىن غامال  لهاجه ألاخحرة مػالجتها اذا مىزطذ بالؼٍس

أطاطُا في اهدشاز ألامساض اذا مالم حػلم ألادواث وغلُه هخلص الى اللٌى مً خالٌ الىخائج 

لت الػالحُت التي ًمىً لها مظاغدتهم في مػالجت  أن ألاػباء السطمُىن ًسخبىن بهاجه الؼٍس

بلى دائما خحر طبُل  مسطاهم والحل الري بئمياهه اللظاء غلى ألامساض اإلاظخػصُت ٍو

لخفادي اإلاظاغفاث التي لها غىاكب حظُمت غلى صحت اإلاٍسع هي حػلُم ألادواث الػالحُت 

 الخللُدًت. واهذ الحدًثت أو  طىاء

 



 خامتة                                                      
 

09 
 

 خاتمة:

ق عشفتها العذًذ مً املجخمعاث    خ عٍش الحجامت وظيلت عالحيت قذًمت راث جاٍس

ت على مش العصىس وألاصمىت ما بين ظهىس واهذثاس ها هي جظهش وحعىد لتهض  والحضاساث البؽٍش

 عام .فبعذ أن أثبذ الطب الحذًث والذساظاث0555عشػ العالم الغشبي بعذ أكثر مً 

العالم فعاليتها وهخائجها املزهلت في عالج العذًذ مً ألامشاض الخطيرة التي العلميت في دول 

 وقف الطب الحذًث عاحضا عً عالحها بكل ما وصل إليه مً جقذم وعلم.

لزا فقذ أصبح حعلمها والقيام بها ٌعتهىي كثيرا مً ألاطباء  في العالم بذءا مً  

لطب لذيهم ،واهتهاء بعىام الىاط في العالم الغشبي التي أصبحذ جذسط في مىاهج كلياث ا

 عاملىا العشبي.

وال ًخفى عليىا املكاهت املميزة التي جدبىؤها الحجامت في الطب الىبىي ،وقذ وسد فحها  

ا صحيحا ،فاحخجم سظىل هللا صلى هللا عليه وظلم وصوحه وكثير  أكثر مً ظخىن حذًثا هبٍى

بع على عشػ الطب الىبىي مىز رلك مً الصحابت وقىجها وأقشها وأمش بها، وأصبحذ جتر 

 الىقذ وأصبح لها مكاهتها عىذ املعلمين.

ت   وجماؼيا مع الخىحه العالمي هحى العالج بالىظائل الطبيعيت بعيذا عً ألادٍو

الكيميائيت والعملياث الجشاحيت ،وسغبت الكثير مً ألاطباء وغيرهم في حعلم فىىنها وإلابحاس 

بها حعب أصىلها العلميت العليمت التي مً خاللها جكىن في أظشاسها وفىائذها والقيام 
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الحجامت  هافعت  بإرن هللا ،وحتى ال حعىد وجخخفي في غياهب الظالم بعبب املماسظاث 

 الخاطئت  والجهل بقىاهيجها والاضشاس بالىاط واهدؽاس ألامشاض بذال مً عالحها. 

طت اجخار  ومً خالل هزا فان ألاطباء الشظميىن ال ًماوعىن بإحشاء  الحجامت ؼٍش

الخذابير الىقائيت مخافت اهدؽاس ألامشاض املخىقلت وهزا ما جأكذ في ضىء ما حاء في الذساظت 

 امليذاهيت إر أن حل ألاحىبت  كاهذ جصب في قالب واحذ وهى جأًيذ الطب الحذًث للحجامت .

 :  االاظخيخاحاث مجهوقذ اسجأث الباحثت مً خالل بحثها أن جخقذم بمجمىعت مً 

 الحجامت طب هبىي وقائي وليغ عالجي .-

أن ًخم إوؽاء قعم خاص للطب البذًل داخل كافت الىصاساث الصحيت ًكىن مً مهمخه -

 وضع الؽشوط الالصمت ملضاولت هزه املهً واملخابعت.

عمل دوساث مخخصصت ودًبلىماث معخمذة مً قعم الطب البذًل في وصاسة الصحت -

لكلياث املعخمذة داخل كل دولت ومىح الحاصلين على هزه الذوساث بالخعاون مع املعاهذ أو ا

ح  بمضاولت املهىت .  جصاٍس

 جفعيل دوس إلاعالم الحقيقي  في وؽش الحقيقت والىعي بما ًخعلق بالطب البذًل بما فيه -

 الحجامت ومحى الصىس الخاطئت والعلبيت .

الاملام باملىضىع وبالخالي ًمكً حعميم الاكثاس مً العيىت في الذساظاث القادمت حتى وعخطيع -

 الىخائج.
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 خاتمة:

ق عشفتها العذًذ مً املجخمعاث    خ عٍش الحجامت وظيلت عالحيت قذًمت راث جاٍس

ت على مش العصىس وألاصمىت ما بين ظهىس واهذثاس ها هي جظهش وحعىد لتهض  والحضاساث البؽٍش

 عام .فبعذ أن أثبذ الطب الحذًث والذساظاث0555عشػ العالم الغشبي بعذ أكثر مً 

العالم فعاليتها وهخائجها املزهلت في عالج العذًذ مً ألامشاض الخطيرة التي العلميت في دول 

 وقف الطب الحذًث عاحضا عً عالحها بكل ما وصل إليه مً جقذم وعلم.

لزا فقذ أصبح حعلمها والقيام بها ٌعتهىي كثيرا مً ألاطباء  في العالم بذءا مً  

لطب لذيهم ،واهتهاء بعىام الىاط في العالم الغشبي التي أصبحذ جذسط في مىاهج كلياث ا

 عاملىا العشبي.

وال ًخفى عليىا املكاهت املميزة التي جدبىؤها الحجامت في الطب الىبىي ،وقذ وسد فحها  

ا صحيحا ،فاحخجم سظىل هللا صلى هللا عليه وظلم وصوحه وكثير  أكثر مً ظخىن حذًثا هبٍى

بع على عشػ الطب الىبىي مىز رلك مً الصحابت وقىجها وأقشها وأمش بها، وأصبحذ جتر 

 الىقذ وأصبح لها مكاهتها عىذ املعلمين.

ت   وجماؼيا مع الخىحه العالمي هحى العالج بالىظائل الطبيعيت بعيذا عً ألادٍو

الكيميائيت والعملياث الجشاحيت ،وسغبت الكثير مً ألاطباء وغيرهم في حعلم فىىنها وإلابحاس 

بها حعب أصىلها العلميت العليمت التي مً خاللها جكىن في أظشاسها وفىائذها والقيام 
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الحجامت  هافعت  بإرن هللا ،وحتى ال حعىد وجخخفي في غياهب الظالم بعبب املماسظاث 

 الخاطئت  والجهل بقىاهيجها والاضشاس بالىاط واهدؽاس ألامشاض بذال مً عالحها. 

طت اجخار  ومً خالل هزا فان ألاطباء الشظميىن ال ًماوعىن بإحشاء  الحجامت ؼٍش

الخذابير الىقائيت مخافت اهدؽاس ألامشاض املخىقلت وهزا ما جأكذ في ضىء ما حاء في الذساظت 

 امليذاهيت إر أن حل ألاحىبت  كاهذ جصب في قالب واحذ وهى جأًيذ الطب الحذًث للحجامت .

 :  االاظخيخاحاث مجهوقذ اسجأث الباحثت مً خالل بحثها أن جخقذم بمجمىعت مً 

 الحجامت طب هبىي وقائي وليغ عالجي .-

أن ًخم إوؽاء قعم خاص للطب البذًل داخل كافت الىصاساث الصحيت ًكىن مً مهمخه -

 وضع الؽشوط الالصمت ملضاولت هزه املهً واملخابعت.

عمل دوساث مخخصصت ودًبلىماث معخمذة مً قعم الطب البذًل في وصاسة الصحت -

لكلياث املعخمذة داخل كل دولت ومىح الحاصلين على هزه الذوساث بالخعاون مع املعاهذ أو ا

ح  بمضاولت املهىت .  جصاٍس

 جفعيل دوس إلاعالم الحقيقي  في وؽش الحقيقت والىعي بما ًخعلق بالطب البذًل بما فيه -

 الحجامت ومحى الصىس الخاطئت والعلبيت .

الاملام باملىضىع وبالخالي ًمكً حعميم الاكثاس مً العيىت في الذساظاث القادمت حتى وعخطيع -

 الىخائج.
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 :01امللحم سكم

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 جامعة أبً بكر بلقاٌد تلمسان

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

 شعبة الثقافة الشعبٌة

 

فً إطار تحضٌر لمذكرة ماجستٌر بعنوان تصورات الطب الحدٌث للحجامة     

و من أجل تسهٌل عملٌة البحث العلمً و االستفادة من خبرتكم المهنٌة ٌرجى مأل  

 هذه االستمارة :

 طبيب عام               طبيب خاص -

 السن:-

 الجنس:-

 ..... سنةالخبرة المهنية:-

؟       نعم        ال            األدوٌة الكٌماوٌة فً العالجهل تؤمن بنجاح  -1

 أحٌانا  

 إلى أي مدى ٌمكن للدواء الكٌمٌائً معالجة المرض ؟ -2

 عالج تام                      عالج نسبً                 حسب المرض   

         هل هناك أمراض استعصٌت على العالج الكٌمٌائً ؟  نعم        ال -3

 إذا كان نعم فما البدٌل ؟........................................................-4

برأٌك هل تستطٌع الحجامة أن تكون بدٌال عن األدوٌة الكٌماوٌة  -5

 ؟..............
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                 نعم                                    ال                               مكمال      

 من خالل دراستك الجامعٌة هل درست لكم الحجامة كعالج؟    نعم           ال   -6

 نعم           ال                        إذا كان نعم هل أنتم تطبقونها فً عالجكم؟-7

  نعم           ال    ؟؟ ؟؟ظ؟                   هل للمرٌض ثقافة عن الحجامة ؟ -8

 هل سبق وأن وجهت مرٌضا لدٌك إلى هذا النوع من العالج؟-9

 نعم                             ال                                 أحٌانا 

 بحكم التجربة هل لمست الشفاء لدى مرضاك بعد اللجوء للحجامة ؟-10

 نعم                             ال                                أحٌانا 

برأٌك هل تنفع الحجامة فً ظل فشل الطب الحدٌث على معالجة بعض -11

 األمراض المستعصٌة ؟

 نعم                               ال                           أحٌانا

 راء مضاعفات صحٌة للحجامة ؟ نعم          الهل عالجت حاالت كانت و -12

هذه  إذا كان نعم فما هً -13

؟............................................................................المضاعفات

............................................................ 

بالحجامة على مستوى المستشفى ؟     هل تؤٌد فكرة وجود قسم أو جناح خاص -14

 نعم                                   ال

 إذا كان لدٌكم أي مالحظة أو تعلٌق تفضلوا به ؟ -15

.......................................................................................... 

 :02مللحم سكم ا
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 املواضع حعب أهميتها  املشض 

 ضموس خاليا املخ  - 1
، جممم اما ممى املممص املااعممت والرقممال  والشك ممى 1/55/101/36/32/34/35/11

  ً ألا ام والخلف  ع الرعت وغزاء  ليا  الىحت و عاج يو ي.  43/44

ههشبمممممممممممممممممممماء صا ممممممممممممممممممممذ   مممممممممممممممممممماملخ  - 2

 )التؽىجا ( 
   12/13 114/11املص المهتين( / 107/ )1/55/101/36/32

   1/55/2/3/32 تيؽيط  شهض الترهيز  - 3

 / ) ال داٍع ضاس   الزاهش  وتىشاسها يوسث اليعيان( 39  شهض الزاهش   - 4

 الصذاع  – 5
. ويقممممممممماإ  مممممممممما يملممممممممم   را وممممممممممان 2/3 ممممممممممذٌ  43/44ويمىمممممممممً اظمممممممممت ذاٌ  1/55/2/3

 العبب: 

   104/105/36 (  جهاد الرين 1)

   102/103/114 ( الميوب ألاهايى 2)

   11/101/32 ( القغط الرال  3)

   28/29/30/31 ( إلا عان 4)

   120/4/5 ( هضال  البرد 5)

   7/8 ( املرذ  6)

ص 7)
َ
مل
ُ
   9/10 ( الى

   11/12/13 ( الذوس  الؽهشيى لليعاء 8)

   6/48 ( املشاس  والى ذ 9)

 واما ا  املص الرمود الالشي  ( الرمود الالشي 10)

 .  6/11/32 ( التوتش 11)

 ( ألاهيميا 12)
هيلمو  4/1هيلمو حل مى  طحوهمى و 4/1وخلطى  ً هيلو اعت أظممش و  49/ 120

 ح ى البرهى  طحوهى يخلط ويؤخز وت يوم  لرلى. 

 اما ا  املص الشأط املص أ اهً ألالم.  ( أوسام املخ 13)
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 + أ اهً ألالم.  2/3/106/ 1/55 الصذاع الىصاي  - 6

  ع الخت املخاف وكليت  ً العىش.  1/55/36 هثر  الىوم  - 7

الاهتئممممممممممممممممممممممماب والاهطمممممممممممممممممممممممواء  - 8

 وألاسق والتوتش الرصبي 
 ، تحت الشه تين. 6/11/32/ 1/55

   137وجافى  1/55/6/48/7/8/14/15/16/17/18/45/46 اللولون الرصبي  - 9

 الت ٌو الال سادي  - 10
 برذ أاماس خمغ ظىوا  اما ا  جافى

 137/138/139/140/142/143/125/126   

التهمممممممممممممممممممممممممممممممماب الرصممممممممممممممممممممممممممممممممب  - 11

 الخا غ والعابع 
 . 114املص المهى املصا ى و وضع  1/55/110/111/112/113

 اشق اليعا  - 12

و واضمممممممع ألالمممممممم  العممممممماق وخاعمممممممى  ذايمممممممى و هايمممممممى  1/55/11/12/26/51يممممممممين: 

 الرقلى. 

 و واضع ألالم  العاق.  1/55/11/13/27/52الشجت اليعشى: 

 وجميع  ااعت الماهب املصاب و عاج يو ي.  35أو  1/55/11/12/13/34 الؽلت الىصاي  - 13

 وجميع  ااعت المعم و عاج يو ي  1/55/11/12/13/34/35/36 الؽلت الىمل   - 14

 و ااعت واقال  الزساع املصا ى.  1/55/40/20/21 تىميت ألارسع  - 15

 و ااعت واقال  الشجت املصا ى.  1/55/11/12/13/26/27 تىميت ألاسجت  - 16

 وفوق الحاج ين واملص دا ش  الؽرش.  1/55/36/101/104/105/9/10/34/35 جميع أ شاض الرين  - 17

اللوصتممممممممممممممممممان والحىجممممممممممممممممممش   - 18

واللثمممممممممممممممممممممممى وألاظمممممممممممممممممممممممىان وألارن 

 الوظطى 

1/55/20/21/41/42/120/49/114/43/44   

 ودا ش  الؽرش  1/55/102/103/108/109/36/14 الميوب ألاهايى  - 19

ضممممرف العمممممع والتهمممماب  - 20

 أاصاب العمع ووػ ألارن 
 وخلف ألارن  1/55/20/21/37/38

   1/55/36/33/107/114 اذم الىطم  - 21

العمممممممممممممممممممممممممممممممممراٌ املممممممممممممممممممممممممممممممممممض ً  - 22

 وأ شاض الش ى 

واما تممان أظممات  1/55/4/5/120/49/115/116/9/10/117/118/135/136

 الشه تين. 
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املعممممممااذ  املممممممص إلاكممممممالع  - 23

 اً التذخين 
1/55/106/11/32   

   1/55/19/119/7/8/46/47/133/134 أ شاض الللب  - 24

ضممممميم ألاوايمممممى وتصممممملب  - 25

 الؽشايين 

واما ا  املص  واضع ألالم ومللرلى خت  خاف وكليت  مً العمىش  1/55/11

 يوم برذ يوم وخاعى خت التااح. 

 استااع ضغط الذم  - 26
 44و  43ويمىممممممً اظممممممت ذاٌ  1/55/2/3/11/12/13/101/32/6/48/9/10/7/8 

 ً  
ً
  3و  2 ذال

 داء الايت  - 27

 الحظممى: يممتم الشاحممى ك لهمما يممو ين وسفممع اللممذم املصمما ى ياملممص، جممم وضممرها  مم  

  اء دا ئ ملذ  ظااتين ك ت الحما ى. 

وحممممممممٌو الشجممممممممت املصمممممممما ى  ممممممممً أاملممممممممص يظممممممممات  1/55/11/12/13/120/49/121

   125/126/53/54 اإلضافى  لص 

 اً ألا اهً ال اسص .  1/55/28/29/30/31/132 دوال  العاكين  – 28
ً
 و واضع إلاعا ى بريذا

تيؽمممممممممممممممممممممممممممممميط الممممممممممممممممممممممممممممممذوس   – 29

 الذ ويى 

واؽممممش اما مممما  املممممص جمممماهبي الرمممممود الالممممشي  ممممً أاملممممص  لممممص أظممممات  1/55/11

  اإلضافى  لص  لرلى خت وكليت  ً العىش يوم برذ يوم. 

   137/140/ وجافى 1/55/9/10/41/42 أ شاض الىملص  – 30

 الى ذ واملشاس   – 31
اما ممممممما  املمممممممص العممممممماق اليم ممممممم   5و 1/55/48/41/42/46/51/122/123/124

  ً الخاسج. 

   1/55/121 التهاب فم املرذ   – 32

   137/138/139/14/جافى 1/55/7/8/50/41/42 املرذ  واللشحى  – 33

   137/138/139/140اما ا  جافى  إلاظهاٌ  – 34

   1/55/11/12/13/28/29/30/31 إلا عان املض ً  – 35

   137/138/129واما ا  جافى  1/55/121/11/6 ال واظير  – 36

 وحٌو فتحى الؽشج وفوق فتحى الىاظوس.  1/55/6/11/12/13 الىاظوس  – 37

 اما ى واحذ  جافى املص العش    اؼش .  حعاظيى الطرام  – 38

 واملواضع املترهلى.  1/55/9/10/120/49 العمىى  – 39

   1/55/121 الىحافى  – 40

 وجميع  واضع ألالم.  1/55 الشو اتيزم  – 41
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 وجميع  ااعت المعم الى ير  والصغير .  1/55/120/49/36 الشو اتويذ  – 42

 .  53/54وحٌو الشه ى ويمىً  ضافى  1/55/11/12/13 خؽوهى الشه ى  – 43

   9/10ويمين ويعاس الىرب ويمىً  ضافى  1/55/13 أ الح اللذم  – 44

 و واضع ألالم  1/55/28/29/30/31/121 الىلشط  – 45

 اذ  اما ا  جافى حٌو الرقلى املصا ى  الؽذ الرقمل   – 46

 و واضع ألالم  1/55/40/20/21 آالم الشك ى وألاهتاإ  – 47

 واملص جاهبي الرمود الالشي و واضع ألالم  1/55 آالم الظهش  – 48

 واملص الظهش  لا ت  يان ألالم.  137/138/139/140وجافى املص  1/55/7/8 آالم ال طً  – 49

 واملص أ اهً إلاعا ى  1/55/120/49/129/131/7/8/21 ألا شاض الملذيى  – 50

كمممشح ود ا مممت العممماكين  – 51

 والاخزيً وحىى  اإلليى 
1/55/129/120   

   1/55/41/42 الغذ  الذسكيى  – 52

 العىش  – 53
ويممممممممممممممممممذهً  يممممممممممممممممممان الحما ممممممممممممممممممى  ىممممممممممممممممممشيم  1/55/6/7/8/22/23/24/25/120/49

 فيوظيذيً ملذ  جالجى أيام. 

   1/55/120/49 ضرف املىااى  – 54

   143/41/42/ 1/55/6/11/12/13/120/49/125/126 الرلم  – 55

البروظمممممممتاتا والقمممممممرف  – 56

 الميس ي 

املممص الممشجلين  125/126/131ويقمماإ للقممرف الميسمم ي:  1/55/6/11/12/13

   140/143وجافى 

   1/55/6/11/12/13/28/29/30/31/125/126 دوال  الخصيى  – 57

 أ شاض اليعاء: 

 هضيف الشحم  – 58
 وجالث اما ا  جافى تحت وت جذي وت يوم حت  يشتاع الذم.  1/55

اهلطمممممممممممممممممممممممممممممماع الممممممممممممممممممممممممممممممذوس   – 59

 الؽهشيى 
   135/136 ً الخاسج / 131و  1/55/129
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 فمممممممشاصا   ه ليمممممممى  ييممممممممى  – 60

 اللون 

   جالث اما ا  جافى تحت وت جذي وت يوم حت  تشتاع إلافشاصا 

   1/55/120/49/11/12/13/143و

 و را واهت  ذون سا حى وال لون وال هشػ: 

1/55/9/10/41/42/11/12/13/143   

 ؽمممممممممممممممممممممممممماوت الحممممممممممممممممممممممممممي   – 61

 للاتيا  

1/55 

   125/126/137/138/139/140/141/142/143                                          وجافى

   125/126وجافى  1/55/11 لتيؽيط امل ي   – 62

ألام  مممممممممممما برممممممممممممذ امليممممممممممممى  – 63

المممممممممممممممممممشحم و غممممممممممممممممممم  المممممممممممممممممممذوس  

و ؽمممماوت برممممذ امليممممى الممممشبط 

للم مممممممممماي  ووجممممممممممود لممممممممممبن  مممممممممم  

الثممممذي  ممممذون حمممممت وأ ممممشاض 

 –ظمممممممممممممً اليممممممممممممم ط )الاهتئممممممممممممماب 

التها ممممممممممممما   -التمممممممممممموتش الرصمممممممممممممبي

 الحاال  الىاعيى(  -الشحم 

ولتىظمميم  واايممذ الممذوس   126/ 125وجافممى  1/55/6/48/11/12/13/120/49

  . ياقت جاوي يوم الذوس 
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 فهشط ايحادي  الؽشياى

 الصاحى الحذي 

 :"الؽااء    جالجى: تذاويتم    الحما ى"، وكول  أيقا خير  ا فجاء املص لعاه  كول :"

ؼشبى اعت أو ؼش ى   مم أو هيى هاس، وأه   أ تي اً اليي". 

"احتجم سظٌو   الي  الصال  والعالم    ايخذاين والياهت"  وكاٌ أوغ س  ي   اى :

وكاٌ أ و هاسون :" ن أ ا هىذ امم الشظٌو الي  الصال  والعالم    اليافو " سوا  أ و داوود. 

وكاٌ أوغ :"احتجم الىبي الي  الصال  والعالم املص  هش كذ  " سوا  التر زي واليعا ي. 

 

49 

وان   "  واً جا ش أن الىبي الي  الصال  والعالم :"احتجم    وسه   ً وثء

 

50 

والياهت …   اً أوغ  ً  الً -س  ي   اى - كاٌ:  وان سظٌو    يحتجم    ايخذاين

 .  ً  َحَع
 
    ايخذاين والياهت  حذي 

ً
سوا  التر زي، وأ و داود  لا :  أن  الىبي احتجم جالجا

احتجم وهو  حشم، املص  هش اللذم  ً وجع وان  اً أوغ -س  ي   اى -:  أن سظٌو  

 .   

ُذَو ، ف  ها دواء  ً اجيتين وظ رين داء وخمعى أدواء،  ً  َمح 
َ
 اليىم  الحما ى    جوص  الل

المىون، والمزام، والبر ، ووجع القشط   

(. 3762الحذي : ضريف اهظش: ضريف الما ع: )سكم

ش  الشأط توسث اليعيان، فتجى وا رلً 
 
ل
ُ
                                       لحما ى    ه

و    "احتجم سظٌو   الي  الصال  والعالم    سأظ   ً وجع وان   " كاٌ ا ً الر اط:

سوايى  ً ؼليلى واهت   . 

 

 

 

52 

،وال تحتجموا الخميغ والممرى والعبت  "فاحتجموا املص اظم    رالص : كاٌ سظٌو  

وان  ً جزام وال  ش   ال هٌض يوم ايس راء." واً الخالٌ  وايحذ ،واحتجموا االجىين و ا

" ً احتجم يوم ايس راء أو يوم  اً أ ي ظلمى وأ ي ظريذ امللبري اً أ ي هشيش   شفواا:

العبت ،ف عا    ياض أو  ش  ،فال يلو ً   ال هاع ." 

  هً سجت  اؤود، ف   الحاسث  ً ولذ   ً جليف، ف ه  سجت يتط ب
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 ملخص :

ال وهً الحجامة ،من أع من أنواع الممارسات الشعبٌة العالجٌة وموضوع هاته الدراسة ٌنحصر فً ن  

خاللها سلطنا الضوء على الطب الحدٌث فً فكرة تأٌٌده استعمال الحجامة فً الحقل الطبً الرسمً ،قد 

هاته الطرٌقة من طرف البعض تم رفضها من طرف  استعمالمن تأٌٌد  بالرغمخلصت الدراسة على أنه 

تفادي المخاطر الصحٌة ل الوقائٌةالبعض االخر ، وأنه بإمكان العمل بها شرٌطة أن تحترم اإلجراءات 

 كما تعتبر الحجامة طبا نبوٌا وقائٌا ولٌس عالجٌا. عنها التً قد تنجم

 :الكلمات المفتاحية

 .االجراءات الوقائٌة الصحٌة–الطب الحدٌث –الحجامة –الممارسات الشعبٌة العالجٌة 

Résumé : 

  Cette présente étude ayant pour objet de traiter d’une pratique 

thérapeutique  populaire utilisée dans le traitement de quelques pathologies 

en complément a la médecine moderne. Par le biais de l’enquête que  nous 

avons mené il a été prouvé que la pratique de la ventouse thérapeutique bien 

que recommandée par certaines praticiens médicaux ; elle est tout de même 

réfutée par d’autres professionnels pour les risques qu’elle peut  engendrer. 

 Néanmoins ; la population de médecins qui maintiennent   cette pratique 

insistent  sur l’aspect ; préventif reposant sur la stérilisation et l’hygiène qui 

doivent être souplement  respectés.  

Les mots clés : La ventouse -Médecine moderne – les pratiques populaires 

thérapeutique – procédure de prévention sanitaire  . 

 ABSTRACT : 

   Dealt with this study kind of popular practices, the Therapeutic cupping 

where we tried familiarity with All aspects of contrast dedicated a chapter of 

modern medicine and everything related to it, and was the subject of study, 

the aim of which is to know the opinion of modern medicine in favor of the 

idea of using this course of practice in the medical field, and  We concluded 

modern medicine supports the use of cupping provided preventive measures.  

Keywords:  

Cupping – the popular pratices therapeutic-modern medcine.                    
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