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 عـن  الكشف إلى ويهدف الحديث الطب أطباء منظور في الشعبي الطب البحث يتناول           
ـ  جانب إلى الحاضر الوقت في الشعبي الطب يؤديه أن يمكن الذي الدور  الحـديث  الطـب  ودوج
 أهـم  علـى  الوقوف عن فضالً الشعبي الطب على الحديث الطب اعتماد مدى عن الكشف كذلك
 مـن  مؤلفـة  البحث عينة وكانت،  المريض صحة على الشعبي الطب يتركها أن يمكن التي اآلثار

  .اناتوالبي المعلومات جمع في الرئيسة األداة بوصفه االستبيان على الباحث واعتمد طبيباً) ٦٠(
 الشعبي الطب على الحديث الطب اعتماد منها.. النتائج من مجموعة إلى البحث توصل          

الطـب  جانـب  إلـى  الشعبي الطب يؤديه الذي المهم الدور وكذلك،  جزئياً أم كلياً ذلك كان سواء 
  .عالجها من الحديث الطب يتمكن لم التي المستعصية الحاالت بعض عالج في الحديث

(The Popular Medicine According to 
Modern Physician View Points 

 / A Field Study In Mosul) 
Abstract : 

The paper treats of the popular medicine according to modern 
physician viewpoints. 

It aims at disclosing the role that may be played by the popular 
medicine side by side with the modern medicine at the present time.  also it 
aims at defining how much the modern medicine depends on the popular 
medicine and its impacts on a patients health, The sample of the paper is 
comprises of (60) physicians.  

Regarding the methods , the researcher adopted the questionnaire as 
a main means to collecting information and data. 
The paper resulted in many tips such as : 
* the modern medicine depends entirely or partly on the popular medicine. 

                                         
 .مركز دراسات الموصل/  مساعدمدرس *
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* the popular medicine side by side with modern medicine has it important 
role in treating some irremediable cases which the modern medicine could 
not deals with them. 

 
تعيش مجتمعات اليوم في حالة من التطور والتقدم التكنولوجي الذي انعكس على جميـع         
ميادين الحياة االجتماعية والذي ترك عليها العديد من التأثيرات وأجرى العديـد مـن التغييـرات          

ين ولكنه لم يحدث تغييرات جذرية مع كل هذا التطور والتقدم وان كان األمر متعلق ببعض ميـاد         
الحياة وجوانبها ولعل الميدان الطبي هو اهمها لما له من عالقة قوية بالمحافظـة علـى صـحة                  

فعلى الرغم من تطور االساليب الطبيـة المتقدمـة تكنولوجيـاً واألجهـزة          .. األفراد في المجتمع  
 وقد يكـون هـذا    ... العالجية الحديثة اال انه مازال هناك وجود للطب الشعبي وطرائقه العالجية          

الوجود ناتجا عن نجاح الطب الشعبي وفائدته العالجية او قد يكون األمر متعلقاً بجوانب دينية او                
اجتماعية أو اقتصادية أوسياسية وثقافية أو غيرها من الجوانب التي رسمت االستمرارية والنجاح             

نظـور  الطب الشعبي في م   (لطرائق الطب الشعبي حتى يومنا هذا، وسنحاول في بحثنا الموسوم           
تسليط الضوء علـى اهـم الجوانـب        )  دراسة ميدانية في مدينة الموصل     -أطباء الطب الحديث    

) موضوع البحـث  (المميزة للطب الشعبي من خالل البحث في اراء الطب الحديث تجاه الظاهرة             
وكذلك البحث عن أهم األسباب التي جعلته يستمر ليؤدي دوره األساسي والمكمـل إلـى جانـب            

  .لحديثوجود الطب ا
يتكون البحث من خمسة مباحث تناول األول منها تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وكـذلك                
تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه اما المبحث الثاني فقد تناول البـدايات واألصـول التاريخيـة         
للطب أوالً ثم الصراع بين الطب الـشعبي والطـب الحـديث فـي ارض الواقـع االقتـصادي                  

عي والديني والعلمي او التعليمي ثانيا وتضمن المبحث الثالث اإلطار المنهجـي للبحـث              واالجتما
بينما تناول الرابع منها تحليل معطيات العمل الميداني للبحث وأخيراً تضمن المبحـث الخـامس               

  .النتائج ومجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء هذه النتائج، ثم المصادر والمراجع
 
 

          واجه اإلنسان منذ بداية وجوده على األرض تحديات عديـدة فرضـتها عليـه البيئـة                
والطبيعة ولعل اخطر هذه التحديات هو المرض كونه يهدد اإلنسان ويمثل خطرا عليه ويفـرض               

  . عليه مشاكل عديدة من الناحية الصحية
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         ولما بحث اإلنسان لنفسه وإلقرانه عن عالج لإلمراض التي توجعه واآلالم التي تـضنيه     
) الـصدفة (وجد العديد من الطرائق العالجية التي يمكن ان نقول انها اكتشفت بمحض الموافقـة               

ومن خالل التجارب المتكررة وكذلك مرت بمراحل وحقب منها الكهانة والسحر والطقوس الدينية             
إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم من طب حديث وطب شعبي، فعلى الرغم مـن الطرائـق                   
العالجية الحديثة والمتقدمة والمعتمدة على األساليب واألجهزة الطبية الحديثة والمتطورة ووجـود            
طب المستشفيات والمراكز الصحية وادوية الصيدليات الى اخره من الطرائـق العالجيـة التـي               

ة الطب الحديث اال اننا بالمقابل نجد طرائق الطب الشعبي العالجية التقليدية بما فيهـا         توضح اهمي 
) طب اعشاب وعزامة واسترقاء وحجامة واكتواء ومعالجة الفسوخ والرضوض والفقـرات          (من  

يتميـز بوجـوده واسـتمراره      ) أي الطب الـشعبي   (منتشرة في مجتمعنا حتى يومنا هذا ونجده،        
ا مفيدة لكنها ال تستمر بالوجود مالم تكن مفيدة واال فانه لوال اهميته وفائدته              فالظواهر تظهر كونه  

  .العالجية لما كان ليستمر
          انطالقاً مما تقدم يمكن القول إن الطب الشعبي والطب الحـديث يمـثالن فـي الوقـت       

يتـه  الحاضر طرفين مهمين في ارض الواقع في المجال الصحي والعالجـي فلكـل منهمـا أهم               
  .االجتماعية واسلوبه العالجي وطرائقه التي يرتكز عليها ويتبعها في عالج االمراض واالصابات

          وللوقوف على موضوع البحث وتحديد مشكلته فان البحث يرتكز على مجموعـة مـن              
 التساؤالت المهمة ليقف على االهمية المعطاة للطب الشعبي من افراد المجتمع عامة واطباء الطب         

الحديث ومجتمع البحث خاصة وليبحث عن الفائدة العالجية للطب الشعبي والتي جعلتـه يـستمر              
وهـذه  ... على الرغم من تطور وتقدم الطب الحديث واساليبه العالجية واجهزته الطبية الحديثـة            

  : التساؤالت هي كما يأتي 
رفية بالدواء او العـالج ؟               على ماذا ارتكز الطب الرسمي او الحديث في بناء أسسه المع          

وهل ان للطب الشعبي دوراً مكمالً الى جانب الطب الحديث فـي الوقـت الحاضـر او ان دوره          
يتعاملون مع  ) المرضى(اساسي الى جانب وجود الطب الحديث ؟ وهل ان المستفيدين من العالج             

 التي يبديها اطباء نوعي الطب باالسلوب نفسه ويعطوهما األهمية  نفسها ؟ وما هي وجهات النظر 
الطب الحديث تجاه الطب الشعبي ومعالجيه وطرائقه العالجية التقليدية المتبعة في العالج ؟ وهـل   
يمكن ان يكون الطب الشعبي سلبيا بحيث يمثل خطراً على حياة األفـراد فـي المجتمـع ؟ او ان      

لتصبح طرائق عالجيـة    طرائقه العالجية ايجابية في نظر  اطباء الطب الحديث  ويمكن تدعيمها             
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فاعلة في الميدان الصحي ؟ الى اخره من التساؤالت التي تمثل نقاط البداية والمرتكزات االساسية               
  . التي يبني عليها البحث قاعدته وأساسه الميداني

 
يث  تتأتى أهمية البحث والدراسة في موضوع الطب الشعبي وتقييمه من قبل اطباء الطـب الحـد   

  :من خالل 
استمرار طرائق الطب الشعبي العالجية التقليدية حتى يومنا هذا على الرغم من التطور والتقـدم               

  .التكنولوجي الملحوظ في جانب الطب الحديث
قدرة الطب الشعبي على التعامل مع قضايا غيبية وروحية مثل قضايا السحر والمس بالجن وهـي    

 .قضايا خارج إطار الطب الحديث

شيوع ظاهرة الطب الشعبي التي تعكس المفهوم االجتماعي للصحة والمرض وانعكاس ذلك            مدى  
 .بدوره على مهنة الطب بشكل عام

بالدين بشكل او باخر ممـا يعطيـه        ) كالعزامة او االسترقاء  (ارتباط بعض طرائق الطب الشعبي      
 .قدسية في نظر كثير من افراد المجتمع

 
دور الطب الشعبي إلى جانب وجود الطب الحديث في الوقت الحاضر، وذلك بالبحث             الكشف عن   

  .عن أهميته العالجية في منظور أطباء الطب الحديث
الكشف عن أهم اآلثار االجتماعية السلبية او االيجابية التي يتركها الطب الشعبي على المجتمع من           

 .خالل آراء أطباء الطب الحديث

 .ول او التوصيات في ظل النتائج الميدانية للبحثوضع مجموعة من الحل
 

     يعد الطب من االمور المهمة التي تلقى اهتماماً خاصاً من افراد المجتمـع كونـه الطريقـة                 
ها  وتمتاز المهنة الطبية بنبلهـا وشـرف  )١(الوحيدة للحفاظ على الحياة بالقضاء على مسببات الموت   

 )٢(النها تتعامل مع اإلنسان مباشرة وتسعى الى وصف ما يحتاج اليه من غذاء ودواء ونـصيحة               
 الى ان وصل الينا اليـوم بـصورته         )٣(وقد مر الطب بمراحل وحقب متوالية ومتداخلة فيما بينها        

نيه الطب الشعبي والطب الحديث وقبل بيان ما يع       : الحالية التي تتخذ وتتواجد بشكلين مهمين هما        
  ).موضوع البحث(الطب مفهوماً واصطالحاً البد من توضيح بعض مسميات نوعي الطب 

 على اساس قدمـه وطرائقـه       )٤()الطب التقليدي (        فالطب الشعبي له مسميات عديدة منها       
حيث ان بعـض طرائقـه       )٥()الطب البديل (العالجية التقليدية او القديمة، كما اطلقت عليه تسمية         
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 )٦()طب العرب (ذات فائدة وأهمية ترجح امكانية حلولها محل الطب الحديث، اما تسمية            العالجية  
فقد جاءت من الشهرة التي كان العرب وبخاصة سكان القرى غالباً ما يتمتعون بها فـي مجـال                  
التطبيب والعالج الشعبي، وعلى اساس انه مرحلة مكملة الى جانب الطب الحديث اطلقت عليـه               

 كل هذه التسميات تشير في النهاية الى الطـب الـشعبي     )٧()تكميلي او االستكمالي  الطب ال (تسمية  
، الطب الشعبي الـديني او الروحـي،        )٨(الذي ينقسم اليوم بصورته الرئيسة على ثالثة أقسام هي        

  .الطب الشعبي الدوائي، والطب الشعبي الجراحي
 كذلك،فقد سمي الطـب الحـديث               كما أن للطب الشعبي مسمياته فللطب الحديث مسمياته       

كونه يعتمد على األجهزة الطبية العلمية الحديثة التي أنتجتها التكنولوجيا، واطلق            )٩(بالطب العلمي 
حيث انه يتبع طرائق علمية مدروسة في عالج األمـراض       )١٠(عليه كذلك تسمية الطب األكاديمي    

الطـب  (الية أطلقت عليـه تـسمية       واإلصابات،ولحداثة طرائقه العالجية وظهورها بصورتها الح     
  .)١١()الحديث

 
          يعرف الطب الشعبي بانه جميع األفكار ووجهات النظر التقليدية حول المرض والعالج            
وما يتصل بذلك من سلوك وممارسات تتعلق بالوقاية من المرض ومعالجته بصرف النظر عـن               

 ويعرف أيضاً بأنه مجموعة من العالجات تكمن خلفها تجـارب           )١٢(الرسمي للطب العلمي  النسق  
ومعارف الشعوب، حيث استطاعت هذه العالجات ان تحافظ على مكانهـا علـى الـرغم مـن                  

 كما يمكن تعريف الطـب الـشعبي بانـه مجموعـة الممارسـات             )١٣(االكتشافات الطبية الحديثة  
 التي تعارف عليها الناس بالتجربة ومن التراث الشعبي علـى انهـا    واالساليب المادية والمعتقدات  

تشفي او تساعد في شفاء المرضى مستخدمة المتوافر المحلي من االعشاب الطبيعيـة ومرتبطـة               
  اذن فان الطب الشعبي يعتمد على خزين متـوارث مـن   )١٤(بالجوانب الروحية والثقافية للمجتمع  

مجال الصحة والمرض، كما يعد جزءاً من المعتقدات االجتماعية         التجارب واالفكار المتراكمة في     
  .الشعبية المتوارثة التي يتمسك بها افراد المجتمع ويعتمدون عليها في عالج امراضهم

           اما الطب الحديث فيمكن تعريفه بانه مجموعة االراء العلمية الطبيـة التـي احتوتهـا               
لذين كتبوا اللغة العربية، تلك االراء المستوحاة مـن الطـب           مؤلفات االطباء العرب او االطباء ا     

القديم، والسيما منها اليوناني التي زينت باضافات نفيسة من الطب الهندي والفارسي والـسرياني              
على ان ما يطبع الطب العربي بطابع خاص هو جمعه علم االولين وتقديمه بطريقة سهلة المثـال          

وصفه مهنة يمكن تعريفه بانه مهنة انسانية واخالقية وعلمية تحـتم   والطب الحديث ب)١٥(الى العالم 
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الطب الحديث  : ، وهو أي    )١٦(على ما يمارسها ان يحترم الشخصية في جميع الظروف واالحوال         
مرتكز على شيء أساسي هو الضمير ثم على العلم والخبرة، فمهنة الطب هي اكثر المهن التـي                 

علمية لكون الطبيـب مـؤتمن علـى ارواح النـاس واسـرارهم             تحتاج الى االمانة االخالقية وال    
  .واعراضهم

 
 هو االسلوب العالجي الذي يتبعه الناس باالعتماد على السلف وخزين المـوروث             :الطب الشعبي 

  .االجتماعي في مجال الصحة والمرض دون االخذ باالعتبار الناحية العلمية الطبية في العالج
 هو االسلوب العالجي العلمي المعتمد على المعرفة العلمية والـذي يمارسـه ذوي     :يثالطب الحد 

  . االختصاصات االكاديمية العالجية
 

 
          يعد الطب من اقدم المعارف التي سعى اليها االنسان وال شك في ان اول صرخة ألـم                 

من غضون الغابات وظلمات الكهوف كانت نداء الى طبيب، وقـد اختلـف المؤرخـون               انطلقت  
والباحثون والعلماء في تحديد بدايات نشوء الطب، فيرى فريق منهم انه قديم قدم البشرية وينـادي    
اخرون بحداثته كما يختلفون في تحديد اول من اسس علم الطب ومن الذي اوجده وكل يعزوه الى             

 ويعد ذلك انعكاساً الختالفهم في تحديد نقاط بدايات االكتشافات الطبيـة والعمـق              ،)١٧(بني جنسه 
، إال ان اغلبهم ينوه الى ان جميع وسـائل واسـاليب العـالج              )موضوع البحث (الزمني للظاهرة   

واالعتماد على الخبرة فـي      البدائي مستمدة من المحاوالت المتكررة عن طريق التجربة والخطأ          
 )١٨(تجارب العالجية الناتجة عن هذه المحاوالت في الحاالت المرضية المتـشابهة          التركيز على ال  

، وعن طريق هذه المحاوالت     )١٩(وهو ما عبر عنه ابقراط اليوناني  بقوله ان الطب قياس وتجربة           
والتجارب في مجال الصحة والمرض ربط المعالجون ربطـاً منـسقاً بـين أسـباب األمـراض           

  )٢٠().المعرفة الطبية(ا كانت بداية الطب أو بداية ما يمكننا تسميته والطرائق العالجية وهكذ
          بعد ذلك مر الطب بمراحل وحقب كما نوهنا، تلونت فـي إحـدى مراحلهـا بالـسحر              

 )٢٢(وفي مرحلة الحقة بالدين واالدعية والتالوات الدينية       )٢١(والشعوذة والطقوس العقائدية المختلفة   
 )٢٣(التفكير االنساني الى ما هو عليه اليوم بالزي المعاصر للطب الشعبي          حتى وصل عبر مراحل     

  .وبالشكل الحالي للطب الحديث
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نولوجيا واألساليب العلمية المتبعة في العالج كمـا               قد يرتبط الطب وصوره العالجية بالتك     
في الطب الحديث، وقد يرتبط من جهة اخرى بالدين والتالوات واالدعية ، او قد تكون له عالقـة   
بالمعتقدات االجتماعية لدى بعضهم كما في الطب الشعبي ، لكن في جميع االحوال فـان نـوعي                

 ولكل منهما طرائقه الخاصة واهميتـه وفائدتـه         يتعامالن مع المريض  ) الشعبي والحديث (الطب  
  اال ان االختالف البسيط يكمن في تعامل الطب الحديث مع المريض فيزيائياً او ماديـاً                 ،العالجية

في حين يتعامل الطب الشعبي مادياً ومعنوياً مع المريض ولعل ابرز طرائق الطب الشعبي ابداعاً               
 هي العزامة او االسترقاء، ويتطلب العالج في كـال          )٢٤(في التعامل مع الجانب الروحي للمريض     

  واال سـيختفي احـد       )٢٥(نوعي الطب الشعبي والحديث استعداداًً نفسياً من المريض لتلقي العالج         
  .اطراف المعادلة العالجية المكونة من المعالج والمريض والطريقة العالجية

حديث التضحت ارتباطاته بميادين الحياة                واذا ما نظرنا الى موضوع الطب الشعبي وال       
االقتصادية واالجتماعية، الدينية، والتعليمية والعلمية، وغيرها، فمن الناحيـة االقتـصادية تعـد              
االعشاب الطبية لدى بعضهم الحل البديل لتقديم العالج خصوصاً اذا كانـت رخيـصة الـثمن او        

 باسـعار االدويـة فـي الـصيدليات         لألجر والثواب كما يفعل المعزمون والمرقـون، مقارنـة        
، وقد ينظر بعضهم الى الموضوع من ناحية اخرى فينظـر الـى طـب               )٢٦(واالستشارات الطبية 

االعشاب على انه تجارة رائجة متعلقة بالربح المادي على الرغم من تصاعد دعوات العودة الـى            
  .م الحديثسواءاًً كان ذلك في الميدان الشعبي ا )٢٧(الطبيعة في اوساط االطباء

تحديداً بالمعتقدات االجتماعية او المـوروث الثقـافي        ) الشعبي(         ويرتبط موضوع الطب    
الفراد المجتمع حيث مارسها االباء واالجداد وورثها الخلف عن السلف بوصفها جزءاً مهما مـن               

مارسات الطبيـة    ويعدها بعضهم جزءاً اساسياً من الم       )٢٨(العادات التي تطبع عليها ابناء المجتمع     
وعلى الرغم من وجـود االفكـار المتعلقـة بالجانـب         )٢٩(التقليدية للعديد من المجتمعات العالمية    

االجتماعي للفرد والمجتمع اال ان بلوغ الطب الحديث ذروته في الوقت الحاضر يمثـل الطـرف                
مـاعي  االساسي للعالج وان تواجد الطب الشعبي وطرائقه العالجيـة فـي ارض الواقـع االجت              

  .للمجتمع
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           اما من الناحية الدينية فال يخفى على احد ان بـدايات الطـب كانـت فـي المعابـد                   
 وقد شهد الطب ايضا في احدى مراحلـه اخـتالط بعـض الممارسـات العالجيـة         )٣٠(والكنائس
  .في عالج المرضى وكان القساوسة والكهنة والرهبان هم من يقومون مقام الطبيب )٣١(بالسحر

         وفي الوقت الحاضر تلقى بعض طرائق العالج الشعبي اهتماماً دينياً من افراد المجتمع               
 فبعض الناس يعطي اهتماماً للعزامة والرقية الن كلماتها مستمدة من القرآن           )٣٢(المستفيدين عالجياً 

 الرسـول   الكريم واخرون يؤمنون بالحجامة واستخدام الحبة السوداء كونها مذكورة في احاديـث           
لكن الجميع يشترك بنظرة دينية واحدة تجاه المرض وهو انه قدر مـن اهللا    ) صلى اهللا عليه وسلم   (
وان كان الطب الحديث فـي مقابـل الطـب           وان الشفاء من المرض بيد اهللا تعالى،      ) عز وجل (

   .)٣٣(الشعبي يتعامل مع المريض بطريقة الية تكنولوجية
ى الطب الشعبي من الناحية العلمية او التعليمية فال يمكن إنكار                    ويتفوق الطب الحديث عل   

التفوق العلمي الهائل لالجهزة التي يـستخدمها الطـب الحـديث فـي ظـل التطـور والتقـدم                   
 وان كانت العالجات الشعبية ال تخلو من االهمية العلمية اذا ما ركزنا على ذلـك                )٣٤(التكنولوجي

 او الطب الشعبي الجراحي وتحديـدا       )٣٥( فيه من طب اعشاب    في شتى ميادين  الطب الشعبي بما      
 او غيرها من الطرائق العالجية الشعبية التي تستند على اسس وحقـائق وقواعـد               )٣٦()الحجامة(

  .)٣٧(علمية
        ولو نظرنا بالمقابل الى االطراف المكونة للمعادلة العالجية لوجدنا ان العلم والتعلـيم لـه          

ي التعامل مع المرض سواءاً كان ذلك من جانب المعالج المكتسب لمجموعـة  دور مهم واساسي ف 
من القيم والمعايير خالل الدراسة ناهيك عن التجارب التي خاضها في مختلف المواقف في مجال               

 ام من جانب المريض الذي يؤدي التعلـيم دوراً مهمـاً فـي تعاملـه مـع               )٣٨(الصحة والمرض 
  .)٣٩(المرض

تنا اخيراً التنويه الى ان هناك عالقة قوية ومتداخلة بين الطب الـشعبي والطـب                   وال يفو 
الحديث فيؤكد المعنيون بشؤون الطب الحديث ان معظم االعشاب والنباتات تدخل طواعيـة فـي               

 كما تكشف ابتكارات الصيادلة العـرب ان اغلـب          )٤٠(تركيب االدوية الحديثة في الوقت الحاضر     
 فضالً عن   )٤١(الحبوب العالجية تحتوي على خالصة المواد الفعالة من النباتات        االدوية الكيماوية و  

اعتراف علماء الطب الحديث بفاعلية الطب التقليدي وتوجيه او تحويل بعض الحاالت المرضـية              
المستعصية في المستشفيات الحديثة الى المعالجين التقليديين الذين يثقون في قدراتهم ومهـاراتهم             
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 ولعل هذه االكتشافات واالختراعات واالعترافات هي الدليل الثابت والواضح الـذي            )٤٢(العالجية
  .يكشف عن الترابط والتداخل بين نوعي الطب في ميدان المعالجة والتطبيب

 
 

 )٤٣(قوانين التي يسعى الى ابرازهـا     المنهج هو وسيلة العلم في الكشف عن المعارف والحقائق وال         
  :وقد استخدم الباحث في بحثه هذا ثالثة مناهج كما ياتي 

 استخدمه الباحث لمعرفة العمق الزمني لبدايات الطـب الـشعبي والطـب       :المنهج التاريخي   . أ
الحديث وطرائقهما العالجية، وكذلك العطاء صورة واضحة عن المراحل التطورية التي مر بها             

  .الطب الشعبي والحديثنوعا 
) الشعبي والحديث ( استخدم الباحث هذا المنهج للمقارنة بين نوعي الطب          :المنهج المقارن     . ب

  .وبيان سمات ومميزات واهمية كل منهما
 اتبع الباحث منهج المسح بالعينة لجمع المعلومات عن مجموعة من :منهج المسح االجتماعي . ج

  . المجتمع العامالمبحوثين الذين يحملون خصائص
  

 لجأ الباحث إلى مجموعة من األدوات المالئمة لطبيعة البحث فكان االستبيان هـو االداة                     
الرئيسة لجمع المعلومات في بحثه، وبعد اعداد االستبيان وفقراته بصيغته النهائية قـام الباحـث               

في مجال االختصاص وقاموا بتعديل بعـض       (*) بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين       
الفقرات فضالً عن بعض االضافات التي زادت البحث رصانة وقوة علمية وقد اخذ بها الباحـث                
الهميتها في اكمال الصيغة النهائية لالستبيان وقد لجأ ايضاً الى المقابلة لكونها تخدم جوانب مهمة               

لمشاركة التي تساعده على مشاهدة الحقائق      في موضوع البحث فضالً عن المالحظة والمالحظة با       
  .وفهمها فهماً حقيقياً ودقيقاً

   
                                         

  .جامعة الموصل/ علم االجتماع / استاذ مساعد / موفق ويسي محمود . ١: الخبراء هم  )*(
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع / استاذ مساعد / عبد الفتاح محمد فتحي . د. ٢                 

  .جامعة الموصل/  االجتماع علم/ استاذ مساعد / خليل محمد حسين . د. ٣                  
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع / استاذ مساعد / شفيق ابراهيم صالح . ٤                  
 .جامعة الموصل/ علم االجتماع / استاذ مساعد / علي احمد خضر . د. ٥                  
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طبيبا أخـصائيا فـي   ) ٦٠(كانت عينة البحث منتظمة وقصدية حيث قام الباحث باختيار           
ن مجال الطب الحديث بطريقة متعمدة ليكشف عن آرائهم تجاه الطب الشعبي وطرائقه العالجية م             

خالل الحصول على اجاباتهم على فقرات االستبيان المتـضمن لالسـئلة والمعلومـات الخاصـة       
  .بموضوع البحث

 
 انحصر المجال البشري للبحث بعينة اطباء مختصين فـي مجـال الطـب    :المجال البـشري   . أ

  .الحديث من مجتمع مدينة  الموصل
 .ل المكاني هو مدينة الموصل كان المجا:المجال المكاني . ب

  .٣٠/٥/٢٠٠٧ لغاية ٣/٣/٢٠٠٧ امتدت المدة الزمنية للبحث من: المجال الزماني -ج 
  
استخدم الباحث النسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والوسـط المـرجح               

  .كوسائل احصائية في البحث
 
 

  يبين جنس المبحوثين واختصاصاتهم الطبية) ١(الجدول 

 المجموع % أنثى % ذكر االختصاص
النسبة 
 المئوية

 %٢١،٧ ١٣ %٦،٧ ٤ %١٥ ٩ باطنية

 %١٦،٦ ١٠ %٣،٣ ٢ %١٣،٣ ٨ طب جراحي

 %٨،٤ ٥ %١،٧ ١ %٦،٧ ٤ باطنية وجراحة عامة

 %٨،٣ ٥ - - %٨،٣ ٥ أمراض تناسلية كالعقم وغيره

 %١٣،٣ ٨ %٣،٣ ٢ %١٠ ٦ طب نفسي

 %٥ ٣ - - %٥ ٣ صيدلة

 %٣،٣ ٢ - - %٣،٣ ٢ مسالك بولية

 %١٠ ٦ %٨،٣ ٥ %١،٧ ١ نسائية وتوليد

 %١٠ ٦ %٥ ٣ %٥ ٣ اطفال

 %٣،٤ ٢ %١،٧ ١ %١،٧ ١ طب اسنان

 %١٠٠ ٦٠ %٣٠ ١٨ %٧٠ ٤٢ المجموع
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    لقد ضمت العينة كما يوضح الجدول اعاله جميع االختصاصات الطبية تقريبا، ويمثل الذكور             
ثلثي العينة فاغلب اطباء العيادات هم من الذكور الن العاملين في هذا المجال اساسا من الـذكور                 
وقلة من االناث فحسب، فضالً عن ان العمل في مجال الطب عامة والطـب الجراحـي خاصـة            

ب من الطبيب جرأة وشجاعة وهو ما يتميز به الذكر عن االنثى، وكانت نسبة االناث ضـمن   يتطل
محيط العينة مناسبة واغلبهن يعملن في مجال الطب الباطني واالطفال والنسائية والتوليد حـسبما              

ويعود ذلك الى طبيعة االنثى العاطفية فضالً عن التركيب النفسي          ) ١(تشير اليه معطيات الجدول     
  .البيولوجي لهاو

  يبين اعمار المبحوثين) ٢(الجدول 

سـنة  ٣٩،٧سنة، وقد بلـغ متوسـط أعمـارهم         ) ٦٤-٢٥(    انحصرت أعمار المبحوثين بين     
) ٢(سنة، ويوضح لنا توزيع االعمار المـشار اليـه فـي الجـدول              ٧،٩ قدره   بانحراف معياري 

خبرة المبحـوث   % ٧٣،٣سنة الذين تمثل نسبتهم     ) ٦٤-٣٥(وخصوصا االعمار المحصورة بين     
ومعرفته في مجال الطب من خالل دراسته االكاديمية وقراءته للكتب الطبية فضالً عن التطبيـق               

ضافة الى التجارب العديدة التي يخوضها في كـل يـوم فـي        في المستشفيات على المرضى، باال    
المجال الطبي والعالجي، مما جعل المبحوث يمتلك خبرة ومعرفة واضحة عن الطب من خـالل               

  .االفكار المتراكمة في مجال الصحة والمرض
  يبين الخلفية االجتماعية للمبحوثين) ٣(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الخلفية االجتماعية

 %١١،٧ ٧ ريفي

 %٨٨،٣ ٥٣ حضري

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %٢٦،٧ ١٦ سنة٣٤-٢٥

 %٤٨،٣ ٢٩ سنة٤٤-٣٥

 %٢١،٧ ١٣ سنة٥٤-٤٥

 %٣،٣ ٢ سنة٦٤-٥٥

 %١٠٠ ٦٠ المجموع
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لذلك فقد كان   ) مجتمع البحث (لقد كانت عينة االطباء مأخوذة من مدينة الموصل حصرا          
اكثر افراد العينة من ذوي االصول الحضرية الذين يسعون في تطلعاتهم المستقبلية الى االهتمـام               

ريفيين، باالضافة الى ان الريفيين الذين يمثلون       بمثل هذه االختصاصات والمهن الجيدة اكثر من ال       
كما موضح اعاله قد يعطون افكارا عن الطب الشعبي وطرائقه العالجية تختلـف             % ١١،٧نسبة  

  .عن الحضريين وذلك لطبيعة شخصية الفرد الريفي
  

  بداية ظهوره وتكويناتهيوضح مدى اعتماد الطب الحديث على الطب الشعبي في ) ٤(الجدول
هل اعتمد الطب الحديث في بدايات ظهوره وتكويناته على الطب 

 :الشعبي
 النسبة المئوية التكرار

 %٨٦،٧ ٥٢ نعم

 %١٣،٣ ٨ ال

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

 النسبة المئوية التكرار :فان الطب الحديث اعتمد) نعم(اذا كان الجواب 

 %٣٠،٨ ١٦ كليا .أ

 %٥٣،٨ ٢٨ جزئيا.ب

 %١٥،٤ ٨ نسبة قليلة،في بعض الحاالت.ج

 %١٠٠ ٥٢ المجموع

  
فـي االختـصاصات الطبيـة      ) ضمن عينة البحـث   (يؤكد اغلب أطباء الطب الحديث      

والعالجية كافة، ان الطب الحديث في بدايات ظهوره وتكويناته اعتمـد علـى الطـب الـشعبي                 
اقير الطبيـة ان لـم يكـن    وطرائقه العالجية وخصوصا طب االعشاب ويوضحون ان اغلب العق        

جميعها يدخل في تركيبها مستخلص زيوت االعشاب الطبية طواعية ومازالت كذلك حتـى اآلن،              
ومن المؤكد انهم تطرقوا في تعليمهم ودراساتهم للكتب الطبية الى بدايات ظهور او نشوء الطـب           

لطـب الـشعبي    من المبحوثين ان الطب الحديث اعتمد جزئيا على ا        % ٥٣،٨، ويؤكد   ...الحديث
منهم ان نسبة اعتماد الطب الحديث على الطب الشعبي قليلة معلالً ذلك بـبعض              % ١٥،٤ويشير  

الحاالت المرضية التي مازال عالجها ضمن محيط الطب الشعبي كما اشاروا وخـصوصا فـي               
مسائل السحر وقضايا الجن والتلبس التي يقتصر عالجها على طرائق الطب الشعبي الروحـي او             
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من المبحوثين ان جميع االدوية والعقاقير الطبية وطرائـق الطـب           % ٣٠،٨، بينما اكد    ...يالدين
  .الحديثة اعتمدت في بدايات ظهورها وتكوينها على الطب الشعبي وطرائقه العالجية

  
  يوضح الدور الذي يلعبه الطب الشعبي في الوقت الحاضر الى وجود الطب الحديث)  ٥(الجدول 

يمكن ان يؤديه الطب الشعبي الى جانب وجود ما هو الدور الذي 
 الطب الحديث في الوقت الحاضر؟

 التكرار
النسبة 
 المئوية

  دور أساسي
  دور ثانوي
  دور مكمل

 ليس له دور

١٠  
١٢  
٣٠  
٨ 

١٦،٧%  
٢٠%  
٥٠%  

١٣،٣% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

  
روا اشا% ٥٠ان نصف المبحوثين تماما والبالغة نسبتهم       ) ٥(يتبين من معطيات الجدول     

الى ان الطب الشعبي وطرائقه العالجية تؤدي في الوقت الحاضـر دورا مكمـال لـدور الطـب          
الحديث، حيث انها تعالج امراض واصابات يصعب على الطب الحديث معالجتها وهذه االمراض             

الذين يعطون من ) معزمين او اطباء اعشاب او مجبرين او غيرهم  (تحتاج فعال الى اطباء شعبيين      
% ٢٠لجتهم لالمراض او االصابات دورا مكمال الطباء المستشفيات والعيادات ويـشير   خالل معا 

من المبحوثين الى ان دور الطب الشعبي ثانوي في ظل التطور والتقدم الملحوظ في مجال الطب                
من المبحوثين الى ان دور الطب الشعبي       % ١٦،٧حديث والخدمات الصحية الحديثة، بينما اشار       ال

يعـالج  ) أي الطب الشعبي(اساسي في الوقت الحاضر على الرغم من وجود الطب الحديث لكونه          
امراض تقع معالجتها اساسا على عاتق االطباء الشعبيين لكونها خارج الطب الحـديث، ويـشير               

  .لمبحوثين الى ان الطب الشعبي ليس له دور في الوقت الحاضرمن ا% ١٣،٣
  
  
  
  
  



  
)١٣٦(

– 

  يبين التسلسل المرتبي لالمراض التي يمكن معالجتها افضل من الطب الحديث) ٦(الجدول 
ما هي االمراض التي يمكن للطب الشعبي 

يمكنك (معالجتها افضل من الطب الحديث 
 ):اختيار اكثر من اجابة

 النسبة المئوية ارالتكر التسلسل المرتبي

 %٨٠ ٤٨ االول المخبث. ١     

 %٧٥ ٤٥ الثاني المس بالجن وقضايا التلبس

  شلع الصرة
 

 %٧٠ ٤٢ الثالث

 %٦٦،٧ ٤٠ الرابع السحر

  وقوع الراس
 

 %٦٦،٧ ٤٠ الرابع

  حاالت الفسوخ والرضوض
 

 %٥٨،٣ ٣٥ الخامس

 %٤٣،٣ ٢٦ السادس االمراض الجلدية كالفالول وغيرها. ٧

  )تنشيط الدورة الدموية(الحجامة 
 

 %٣٦،٧ ٢٢ السابع

  انزالق الفقرات
 

 %٢٨،٣ ١٧ الثامن

  الكسور.١٠
 

 %٢١،٧ ١٣ التاسع

 %١٥ ٩ العاشر امراض العقم. ١١

  اليوجد.١٢
 

 %١٣،٣ ٨ الحادي عشر

  امراض مزمنة.١٣
 

 %١١،٧ ٧ الثاني عشر



  
)١٣٧(

– 

رائق العالج الشعبي افضل فـي  تسلسال مرتبيا لالمراض التي تعد ط   ) ٦(يعطي الجدول   
بحسب اشارة االطباء ضمن عينة البحث فهـذا  ) المخبث(عالجها من الطب الحديث، وقد جاء اوال 

المرض يتم عالجه بالعزامة واالسترقاء وهي من ضمن اهم طرائـق العـالج الـشعبي الـديني        
الطـب الـشعبي    او الغيبي، وهذه الطريقة ليست موجودة في المستشفيات لذلك كـان            ) الروحي(

ثم اتى ثانيا المس بالجن وقـضايا التلـبس         ) المخبث(بالعزامة هو البديل العالجي االفضل لعالج       
) امراض شلع الصرة(الذي يعالج بالغرامة واالسترقاء كذلك، وقد اتى في التسلسل المرتبي الثالث           

مستـشفيات النهـا    التي تعالج بطرائق عالجية متعارف عليها اجتماعياً وهي غير موجودة في ال           
خارج الممارسات العالجية الطباء الطب الحديث، وقد جاءت امراض الـسحر ووقـوع الـرأس       
بالتسلسل المرتبي الرابع ثم حاالت الفسوخ والرضوض خامسا، ولعل جميع االمراض التي اتـت              

ضل في يستطيع االطباء الشعبيون معالجتها وهم االف  ) فمن االول الى الخامس   (في المراتب االولى    
السادس الـى   (ذلك من الطب الحديث، اما بالنسبة لالمراض التي وقعت ضمن التسلسل المرتبي             

فان نسب اعتمادها على الطب الشعبي اقل لكون الطب الحديث هو االفـضل فـي               ) الثاني عشر 
عالجها وذلك راجع الى طرائق الطب الحديث المتطورة والمتقدمة والوسائل واالسـاليب الطبيـة    

  .ثةالحدي
يوضح مدى قدرة االطباء الشعبيين على تشخيص المرض ووصف العالج من وجهة )٧(الجدول 

  نظر اطباء الطب الحديث
هل ان االطباء الشعبيين قادرون على تشخيص المرض 

 :ووصف العالج كما يفعل اطباء الطب الحديث
 النسبة المئوية التكرار

  نعم
  ال

 احيانا

١٢  
١٠  
٣٨ 

٢٠%  
١٦،٧%  
٦٣،٣% 

 %١٠٠ ٦٠ جموعالم

من المبحوثين الى ان الطبيب الشعبي يكون في بعض االحيان قادرا على         % ٦٣،٣يشير  
تشخيص المرض ووصف العالج وهذا االمر طبيعي تبعا للتجارب العالجية المتكررة والحـاالت             
المرضية المتشابهة احيانا، فضالً عن توارث مهنة الطب الشعبي عن االباء واالجـداد، ويؤكـد               

من المبحوثين ان االطباء الشعبيين فعال يكونون قادرين على تشخيص المرض ووصـف             % ٢٠
االطباء الشعبيون اضافة لما تقدم ذكره يقرؤون الكتب الطبية ويستنبطون منهـا            : العالج فهم أي    



  
)١٣٨(

– 

من المبحوثين الى ان االطباء الشعبيين      % ١٦،٧العالجات والحلول الطبية المراضهم، بينما اشار       
ادرين على تشخيص المرض ووصف العالج النهم لم يمروا بالمراحل الدراسية والتعليميـة   غير ق 

  .وكذلك التطبيقية التي مروا بها اطباء الطب الحديث
  يبين مدى التاثير االيجابي لطب االعشاب او عدم تاثيره) ٨(الجدول 

 مئويةالنسبة ال التكرار هل ان لطب االعشاب تاثيراً ايجابياً في صحة المرضى

  نعم
  ال

 احيانا

٢٢  
١٨  
٢٠ 

٣٦،٧%  
٣٠%  

٣٣،٣% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

 النسبة المئوية التكرار :فذلك الن) احيانا(او)ال(اذا كان الجواب 

  .بعض االعشاب الطبية انتهى تاريخ صالحيتها.أ
  .طب االعشاب غير خاضع للرقابة الصحية.ب
 .طب االعشاب اليوم هو بحث عن الربح المادي فقط،.ج

١٠  
٢٣  
٥ 

٢٦،٣%  
٦٠،٥%  
١٣،٢% 

 %١٠٠ ٣٨ المجموع

 النسبة المئوية التكرار :فذلك الن) نعم(اذا كان الجواب 

  .االعشاب الطبية متوفرة بكثرة.أ
  .االعشاب الطبية رخيصة الثمن.ب
  .طب االعشاب اذا لم ينفع فانه لن يضر.ج
 .اخرى تذكر.د

٥  
٣  

١٢  
٢ 

٢٢،٧%  
١٣،٦%  
٥٤،٥%  
٩,١% 

 %٩٩,٩ ٢٢ المجموع

  
يتضح من خالل اجابات المبحوثين ان عدم تاثير طب االعشاب يغلـب علـى امكانيـة          

انه لـيس   ) ضمن عينة البحث  (من االطباء    % ٦٣،٣تاثيره االيجابي في صحة المرضى، فيؤكد       
وذلك يعـود الـى ضـعف    ) ال او احيانا(لطب االعشاب تاثير ايجابي وهم تحديدا من اجابوا بـ       

المفروضة على طب االعشاب وانتهاء تاريخ صالحيتها فضالً عـن ان بعـض             الرقابة الصحية   
العشابين قاموا بتحويل طب االعشاب الى تجارة رائجة هدفها الربح المادي فحسب وذلك يـنعكس   



  
)١٣٩(

– 

من اطباء الطب الحديث ضمن عينة البحـث        % ٣٦،٧سلبياً على صحة المريض، بالمقابل اشار       
نفع فانها لن تضر أي انها ال تترك اثـارا جانبيـة علـى صـحة     الى ان االعشاب الطبية اذا لم ت     

المريض واشاروا ايضا الى توفر االعشاب الطبية وكثرتها ورخص ثمنها فضالً عـن مفعولهـا               
  .الدوائي الجيد اذا ما كان المرض بسيطا يعكس تاثيرها االيجابي

  يبين اراء المبحوثين تجاه موضوع االحجبة) ٩(الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار : ان األحجبة هي هل تعتقد

 %١١،٧ ٧ طريقة عالجية مفيدة فعال. أ

 %١٥ ٩ شيء من الخرافة والمعتقدات الخاطئة. ب

طريقة عالجية مرتبطة بالحالة النفسية للمريض حيـث        . ج
 انها تدفعه للشعور بالراحة واالطمئنان النفسي

٤٨،٣ ٢٩% 

 علـى اسـاس ان بعـض        يهتم بها الناس اهتماما دينيا    . د
 االحجبة مستمدة من القران الكريم

٢٥ ١٥% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

  
من المبحوثين يعدون موضوع األحجبة هو موضوع    % ٤٨،٣الى ان   ) ٩(يشير الجدول   

يتعلق بالحالة النفسية للمريض حيث انه يجعل المريض يشعر بانه معه شئ يمنع المـرض عنـه          
من المبحوثين الى ان اهتمـام     % ٢٥مان واالطمئنان، بينما اشار     ويجعله هادئا يشعر بالراحة واال    

المريض باالحجبة ناتج عن كونها او كون كلماتها مستمدة من القرآن الكريم مما يثير اهتمـامهم                
مـن  % ١٥الديني بها وهذا يعود الى طبيعة المجتمع وديانته وافكاره ومبادئه، في حين اوضـح               

ة وااليمان بها هو جزء مـن الخرافـة والمعتقـدات االجتماعيـة       المبحوثين ان عمل هذه االحجب    
من االطباء ضمن محيط العينة الـى       % ١١،٧الخاطئة التي توارثها ابناء المجتمع بالمقابل اشار          

ان االحجبة هي طريقة عالجية مفيدة فعال فهي تدعو الى الراحة واالستقرار النفسي خصوصا اذا               
  .وقضايا التلبس والسحر وغيرها من االمراضما ارتبط االمر بالمس بالجان 

  
  
  



  
)١٤٠(

– 

يبين مدى لجوء األطباء أو أفراد عوائلهم الى الطب الشعبي مع بيان نوع العالج ) ١٠(الجدول 
  الشعبي

هل سبق وان لجأت الى الطب الشعبي انت او احد افراد 
 عائلتك

 النسبة المئوية التكرار

 %٣٣،٣ ٢٠ نعم

 %٦٦،٧ ٤٠ ال

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

 النسبة المئوية التكرار اذا كان الجواب نعم فما هو نوع العالج الذي لجأت إليه

 %٤٠ ٨ عزامة او استرقاء.١

 %٣٠ ٦  شلع الصرة.٢

 %٢٥ ٥  طب اعشاب. ٣

 %١٥ ٣  حجامة. ٤

 %٥ ١  وقوع الراس. ٥

 %٥ ١ انزالق فقرات. ٦

  
نظر اطباء الطب الحديث   يعطي الجدول اعاله صورة واضحة عن فائدة العالج الشعبي ب         

على الرغم من تطور االساليب والوسائل العالجية الحديثة في ميدان االخير، وعلى الـرغم مـن              
الممارسات الطبية والتجارب العالجية الطباء الطب الحديث ضمن محـيط العينـة اال ان نـسبة               

لطب الشعبي سـواء    منهم لجأوا الى الطب الشعبي أي ان ثلث العينة تقريبا استفاد من ا            % ٣٣،٣
والـى مـن   ) ١٠(كان الطبيب نفسه هو المستفيد ام احد افراد عائلته واذا نظرنا الى الجدول رقم        

استفادوا من الطب الشعبي تحديدا لوجدنا ان طرائق العالج الشعبية االربع االولى باستثناء طـب               
وكـذلك  ) رقاءالعزامـة واالسـت  (االعشاب هي طرائق تنحصر في مجال الطب الشعبي الـديني      

وهي عالجـات   ) شلع الصرة، وقوع الراس،   (تنحصر في مجال العالج المتعارف عليه اجتماعيا        
خارج اطار الطب الحديث، في حين ان طب االعشاب والحجامة وانزالق الفقرات وان لجا اليهـا          

الكه االطباء انفسهم اال ان الطب الحديث له دور كبير في عالج األمراض ضمن ذلك المجال المت          
  .طرائق عالجية ناجحة



  
)١٤١(

– 

يبين مدى جدوى طرائق الطب الشعبي العالجية او عدم جدواها بحسب أراء ) ١١(الجدول رقم 
  المبحوثين

هل وجدت الطب الشعبي او طرائقه التي لجأت اليها تجدي 
 نفعا من الناحية العالجية

 النسبة المئوية التكرار

 %٧٠ ٤٢ نعم

 %٣٠ ١٨ ال

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

من المبحوثين الى ان طرائق الطب الشعبي هي فعال طرائق مجدية نفعا من             % ٧٠        يشير  
الناحية العالجية وذلك يرجع الى ان بعض طرائق الطب الشعبي تعالج امراضا يستعصي علـى                
الطب الحديث عالجها على الرغم من تطوره وتقدمه تكنولوجيا ولكون طرائقه االخـرى تمثـل               

ناجحة اذا ما كان صعبا على الطب الحديث عالج بعض االمراض، فضالً عـن ان   بدائل عالجية   
موضوع الطب الشعبي تحده جوانب اقتصادية حيث ان االمر يعود الى المردود المادي للمريض              
او يتعلق بجوانب اجتماعية كأن تكون مسألة الذهاب الى الطبيب الشعبي هي مسألة متوارثة عـن     

 مسألة تقليد لآلخرين ناهيك عن ان العالج الشعبي ال يترك اثـارا جانبيـة            االباء واالجداد او هي   
على صحة المريض اذا ما فشل في عالجه فهو أي الطب الشعبي اذا لم ينفع فانـه لـن يـضر                     
واخيرا فان استمرار طرائق الطب الشعبي هي الدليل الواضح على فائدتها العالجية ونجاحها فـي     

  .ر تظهر النها مفيدة لكنها ال تستمر مالم تكن مفيدةالقضاء على المرض فالظواه
  يحيلون مرضاهم الى اطباء شعبيين او ال) المبحوثين(يبين هل ان االطباء ) ١٢(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار هل حدث أن راجعك احد المرضى فأحلته إلى طبيب شعبي

 %١٣،٣ ٨ نعم

 %٨٦،٧ ٥٢ ال

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

من المبحوثين الى انهم لم يحيلوا ايا من مرضاهم الى طبيب شعبي وهذا             % ٨٦,٧اشار  
يتعلق بتفوق الطب الحديث من خالل وسائله العالجية المتقدمة والمتطورة واساليبه الطبية الحديثة             
فضالً عن نجاح االطباء في امكانية تشخيص االمراض ووصق العالج من خالل ما تعلموه ومـا           

كاديمية المؤهلة لمهنة الطب وكذلك من خـالل التجـارب والممارسـات            درسوه في المراحل اال   



  
)١٤٢(

– 

من المبحوثين الى انهم احالوا مرضاهم الى اطباء شـعبيين          % ١٣،٣العالجية المتكررة، ويشير    
وقد يعود ذلك الى طبيعة المرض كان يكون ناتج عن خوف كأمراض المخبث مثال او صـعوبة                 

حر ووقوع الراس والصرة وما شابه ذلك وهي امـراض          المرض مثل قضايا الجن والتلبس والس     
  .تتطلب طرائق عالجية شعبية

  يبين اسباب اتجاه الناس المرضى الى الطب الشعبي بحسب آراء المبحوثين) ١٣(الجدول 

 التكرار ؟ بسبب...هل توافق ان الناس اليوم يتجهون الى الطب الشعبي
النسبة 
 المئوية

كفؤة في المستـشفيات وخاصـة بعـد        ندرة االختصاصات الطبية ال   .١
 .هجرة االطباء الجيدين في ظل الظروف االمنية الراهنة

١٨،٣ ١١% 

ضعف الرعاية الصحية والطبية في مجال الطب الحديث وخاصـة          . ٢
 في المستوصفات

٤١،٧ ٢٥% 

تاثير البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن الطب الـشعبي وبكثـرة           . ٣
 .عبر الفضائيات

١٠ ٦% 

 فعالية بعض طرائق الطب الشعبي عالجيا وتميزها فـي الميـدان            .٤
 .الطبي

٢١،٧ ١٣% 

 %٨،٣ ٥ اخرى تذكر. ٥

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

  
يشير الجدول اعاله الى مجموعة من االسباب التي يمكن ان تدفع الناس في االتجاه الى               

 بحـسب اراء    الطب الشعبي على الرغم من تطور الطب الحديث وتقدمه وكـان الـسبب األول             
هو ضعف الرعاية الصحية والطبية فـي مجـال الطـب          % ٤١،٧المبحوثين الذين بلغت نسبتهم     

الحديث وخاصة في المستوصفات ولعل ذلك يرجع الى نقص الكوادر الطبية فـي المـستوصفات        
وقلة االدوية مقارنة بوجودها في الصيدليات وكذلك بعض السلبيات المتعلقـة بمـسائل النظافـة               

من المبحوثين ان فعالية % ٢١،٧يم التي اشار اليها بعض االطباء ضمن محيط العينة وا كد         والتعق
طرائق الطب الشعبي العالجية وفائدتها وعالجها ونجاحها هي السبب في توجه االفراد اليها واال              

من المبحوثين ان هجـرة االختـصاصات الطبيـة الجيـدة           % ١٨،٣لما استمرت، في حين بين      



  
)١٤٣(

– 

ي السبب في لجوء الناس الى الطب الشعبي فال يمكن اغفال ما يتعرض له بلدنا فـي                 والكفوءة ه 
من المبحوثين ان شهرة الطب الـشعبي       % ١٠ظل الظروف االمنية الراهنة، في مقابل ذلك اشار         

ونجاحه اتت من الفضائيات التي تبث المواضيع المتعلقة بالطب الـشعبي مـن خـالل شاشـات              
من المبحوثين الى ان هناك اسباباً اخرى تقف وراء اتجاه الفـرد     % ٨،٣ التلفزيون، وأخيرا اشار  

  : الى الطب الشعبي في هذه االيام ومن هذه االسباب ما ياتي 
يتجه الناس الى الطب الشعبي بسبب الجهل وانخفاض المستوى التعليمـي وضـعف الحالـة        -

  .المادية وقلة الثقافة والمعرفة في المجال الصحي
تقاليد المتوارثة تؤدي دورا في التأثير في الفرد فتدفعه في االتجاه الـى طرائـق               العادات وال  -

 .العالج الشعبي

تؤدي االسباب المتعلقة بطب االعشاب دورها في ذلك، فاالعـشاب الطبيعيـة بحـسب اشـارة                
ـ       ا المبحوثين اثارها الجانبية اقل من االدوية المصنعة فهي أي االعشاب الطبيعية اذا لم تنفـع فانه

 .التضر فضالً عن ان أهميتها تبرز من خالل كثرتها وتوفرها ورخص ثمنها

 .ان بعض انواع االصابات تعالج من قبل الطب الشعبي وال يعترف بوجود الطب الحديث
 
 

  -: من خالل تحليل معطيات العمل الميداني توصل البحث الى النتائج االتية 
 ان الطب الحديث المتطور والمتقدم تكنولوجيا اعتمد في بدايات تكوينه على الطب              تبين

من اطباء الطب الحديث ضمن عينة البحث ان الطب الحـديث اعتمـد       % ٨٤،٦الشعبي فقد اكد    
كليا او جزئيا على الطب الشعبي في عالج االمراض وخصوصا طب االعشاب فمـا زال طـب               

 اشار المبحوثون يـدخل طواعيـة فـي تركيـب العديـد مـن               االعشاب حتى يومنا هذا حسبما    
المستحضرات الطبية واالدوية والعالجات بل ان اطباء الطب الحديث اشـاروا الـى ان اغلـب                
المستحضرات الطبية اليوم ال تخلو من مستخلص الزيوت النباتية الطبية التي تعـالج االمـراض               

  ).١(لجدول رقم بحسب نوع المرض والعالج المالئم له ويبين ذلك ا
 كشفت الجداول ان لكل طب اهميته العالجية وفائدته الطبية، فالطب الحـديث المتقـدم              
والمتطور يعتمد في عالج االمراض على االساليب والوسائل واالجهزة الطبية الحديثـة بالمقابـل    

طـب  ادى الطب الشعبي وطرائقه العالجية دورهم في ذلك، فقد بينت اجابـات المبحـوثين ان ال               
الشعبي له اهميته العالجية وفائدته الطبية من خالل اشارتهم اليه على انه يؤدي دورا مكمال لدور              



  
)١٤٤(

– 

كانخفـاض المـردود المـادي    (الطب الحديث وذلك راجع الى تعلق االمر بجوانـب اقتـصادية     
 اذا ما نظرنا الى الموضوع من جهة تقليد      (او اجتماعية   ) للمريض،ورخص اسعار االدوية الشعبية   

او ) االخرين، او تمسك الفرد بافكار على اعتبار انها تقاليد متوارثة في مجال الصحة والمـرض              
كالجهل وقلة الوعي الثقافي والمعرفي في مجال الصحة والمرض وانخفـاض المـستوى             (ثقافية  

وقد يرجع االمر كذلك بحسب االستنتاجات التي توصل اليها البحـث مـن خـالل اراء     ) التعليمي
ين الى نجاح الطب الشعبي وقدرته على عالج حاالت مرضية يستعصي عالجهـا علـى               المبحوث

 ،١٢ ،١٣(الطب الحديث والن معالجتها اساسا خارج مجال الطب الحديث وتوضح ذلك الجداول             
٥ ،٦ ، ٨ ،٩ ،١٠ ،١.( 

تبين من خالل تحليل الجداول بحسب اراء المبحوثين ان الطبيب الشعبي غير قادر على              
لمرض ووصف العالج كما يفعل اطباء المستشفيات او العيادات والسبب في ذلك يعود             تشخيص ا 

الى مدة الدراسة االكاديمية التي يتلقى اطباء الطب الحديث تعليمهم فيها وكذلك المـدة التطبيقيـة                
على الحاالت المرضية في المستشفيات معتمدين بذلك على الكتب الطبية التي يقرؤونهـا خـالل               

 ).٧(الدراسية ويبين ذلك الجدول مسيرتهم 

تبين ان الطب الشعبي وتحديدا طب االعشاب له مجموعة من االثار السلبية وااليجابيـة           
التي تنعكس بدورها على صحة المريض وحياته، وينعكس التأثير السلبي لالعشاب الطبيـة مـن            

يخ صالحيتها يترك   خالل عدم خضوع طب االعشاب للرقابة الصحية باالضافة الى ان انتهاء تار           
االثر السلبي على صحة المريض وحياته اما السلبية االخرى فتتمثل بقيام بعض االطباء الشعبيين              
بتحويل طب االعشاب الى تجارة رائجة هدفها الربح والكسب المادي فحسب، اما ايجابيات طـب              

 برخص اسعار   االعشاب التي تجعله الحل البديل للطب الحديث في عالج بعض االمراض فتتمثل           
االعشاب الطبية التي تتوفر وبكثرة لدى العشابين مما يوفر الجهد والوقـت والمـال وخـصوصا      
لذوي المردود المادي المتواضع فضالً عن ذلك فان األعشاب الطبية ليس لها تـاثيرات جانبيـة                

دول والج.. يمكن ان تتركها على صحة المريض بعكس االدوية والمستحضرات الطبية الكيماوية           
 .يوضح ذلك) ٨(

بينت نتائج البحث ان للطب الشعبي فعالية متميزة في عالج االمراض من خـالل اراء               
المبحوثين فاطباء الطب الحديث المتطور والمتقدم تكنولوجيا خضعوا انفسهم او احد افراد عوائلهم           

يل على النفع للطب الشعبي في عالج امراض معينة او احالوا مرضاهم الى اطباء شعبيين وهذا دل      



  
)١٤٥(

– 

والفائدة العالجية لطرائق العالج الشعبي في الوقت الحاضر وخصوصا طرائق العـالج الـشعبي           
 ).١٢، ١١، ١٠(الروحي او الديني ويوضح ذلك الجداول 

يتجهـون الـى    ) المرضى(أخيرا بينت النتائج مجموعة من االسباب التي تجعل االفراد          
قدمه، الى جانب الفعالية العالجية لطرائق العـالج        الطب الشعبي في ظل تطور الطب الحديث وت       

الشعبي توجد اسباب متعلقة بالطب الحديث منها انخفاض مستوى الخـدمات الطبيـة والعالجيـة         
والسيما في المستوصفات وندرة االختصاصات الطبية خصوصا بعد هجـرة االطبـاء الجيـدين              

الفضائيات التي تتحدث عن فائدة طرائق      والكفوئين في ظل الظروف االمنية الراهنة وكذلك تاثير         
 .توضح ذلك) ١٣(الطب الشعبي عبر شاشات التلفزيون، ومعطيات الجدول 

 
عقد ندوات ومؤتمرات هدفها ادماج طرائق الطب الشعبي مع الطب الحديث وذلـك لتـوفير               . ١

  .ارسات العالجية الشعبيةامكانية إستفادة نوعي الطب من بعضهما ولتطوير المم
وضع رقابة صحية على الممارسات العالجية الشعبية وخصوصا اطباء االعشاب وذلك تفاديا            . ٢

 .لوقوع أي مخاطر مؤثرة سلبيا في صحة الفرد والمجتمع وفي حياتهم

اخضاع االطباء الشعبيين الختبارات معينة متعلقة بالجانب الصحي والعالجي وذلك من خالل            . ٣
د دورات تدريبية وتطويرية تشرف عليها لجنة من اطباء الطب الحديث الـذين يقـع علـى                 اعدا

 .عاتقهم بعد ذلك منح شهادة او إجازة رسمية تجيز للطبيب  الشعبي ان يمارس عمله بحرية تامة

توعية افراد المجتمع بما يمكن ان يتركه الطب الشعبي من اثار سلبية للعمـل علـى تفاديهـا         . ٤
 عنها او آثار ايجابية للعمل على تفعيلها والتمسك بها وذلك من خالل محاضرات معينـة        واالبتعاد

 .تلقى في المؤتمرات والندوات او من خالل بثها عبر البرامج المحلية في التلفزيون

بناء او اعداد مراكز معينة تتوفر فيها الشروط الصحية كافة يمارس فيها االطباء الـشعبيون                . ٥
  .الطب الشعبي مهنتهم ودورهم العالجيبكافة مجاالت 

 
، العـدد الحـادي   ١٢عطا طه التكريتي، الطب في بابل واشور، مجلة التراث الشعبي، المجلد      -١

  .٩٣، ص١٩٨١عشر، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد،العراق، 
، مجلة آفـاق، العـدد   اكرم منيب الدجاني، من ادب المهنة في التراث الطبي العربي االسالمي     -٢

 .٦١، ص٢٠٠١الخامس، السنة الثانية، جامعة الزرقاء االهلية، عمان، االردن، حزيران، 

منير حسن فوزي، العلوم السلوكية واالنسانية في الطب، مكتبة النهـضة المـصرية للطباعـة           -٣
 .٢٥١-٢٤١، ص ص ١٩٨٢والنشر، الطبعة االولى، القاهرة، مصر، 



  
)١٤٦(

– 

، ١٢ من الطب الشعبي في الجزائر، مجلة التراث الشعبي، المجلـد            عبد الملك مرتاض، الوان    -٤
 .١٥،ص١٩٨١العددين التاسع والعاشر، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، العراق، 

هـل يقـول وداعـا للطـب الحـديث، الجزيـرة نـت،              ... فوزية العامري، الطب البـديل     -٥
 .، انترنت٣٠/١١/٢٠٠٣الرياض،السعودية، 

، ٢٩/٢/٢٠٠٤لودود، الطب الشعبي الفلسطيني، اسالم اون الين، فلـسطين،          هيام كمال عبد ا    -٦
 .انترنت

 .، انترنت٥/١١/٢٠٠٢حسام الدين عرفة، الطب الشعبي، موقع االسالم اليوم، مصر،  -٧

 دراسـة اجتماعيـة، رسـالة       –عبد الرزاق صالح محمود، الطب الشعبي في مدينة الموصل           -٨
االداب، قسم علم االجتماع، جامعة الموصل، الموصل، العـراق،         ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية       

 .٨-٧،ص ص٢٠٠٥اذار، 

كلود برنار، مدخل لدراسة الطب التجريبي، ترجمة عمر الـشارني، دار بوسـالمة للطباعـة                -٩
 .     ٢١٩والنشر والتوزيع، باريس، بدون تاريخ، ص

قع االسالم اليوم، الخرطـوم،  محمد سر الختم، زيادة الطلب على الطب البديل في سويسرا، مو    -١٠
  . ، انترنت١٨/٢/٢٠٠٥السودان،

نعمة ام نقمة، موقـع الجزيـرة نـت، القـاهرة، مـصر،        .. مشرف رايق، االعشاب الطبيعية    -١١
 . ، انترنت٢٤/١/٢٠٠٥

حسن الخولي، الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث، دار المعـارف للطباعـة والنـشر،      -١٢
  .١٦١، ص١٩٨٢القاهرة، مصر، 

نادية بلحاج، السحر والتطبيب في المغرب، الشركة المغربية للناشـرين المتحـدين، الربـاط،               -١٣
،العدد ١٩٨٧، نشرت هذه الدراسة ضمن مواد الملحق الثقافي لجريدة االتحاد االشتراكي، ١٩٨٦المغرب، 

 .، انترنت٨/١/٢٠٠٤، موقع محمد اسليم، صفحة المقاالت، الرباط، المغرب، ١٧٨

 .٨ق صالح محمود، مصدر سابق، صعبد الرزا -١٤

حميد موراني وعبد الحليم منتصر، قراءات في تاريخ العلوم عند العرب، مؤسسة دار الكتـب                -١٥
 .٥٨،ص١٩٧٤للطباعة والنشر، بغداد، العراق، 

عبد الوهاب عبد القادر مصطفى الجلبي، السلوك الطبي واداب المهنة، مطبعة جامعة الموصل،  -١٦
 .١٢، ص١٩٨٨، العراق، الطبعة االولى ، الموصل

موفق الدين ابو العباس ابن ابي اصيبعة، عيون االنباء في طبقات االطباء ، شرح وتحقيق نزار  -١٧
 .١٢-١١،ص ص ١٩٦٥رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 

 دراسة في المعتقدات الشعبية، الجزء الثاني، دار المعـارف،          –محمد الجوهري، علم الفلكلور      -١٨
 .٤٧١،ص١٩٨١ى، القاهرة، مصر، الطبعة االول



  
)١٤٧(

– 

راجي عباس التكريتي، االسناد الطبي في الجيوش العربية االسالمية، دار الحريـة للطباعـة               -١٩
 .١٧،ص١٩٨٤والنشر، بغداد، العراق، 

، العددين  ١٢حازم البكري، العقاقير الشعبية واالدوية العطارية، مجلة التراث الشعبي، المجلد            -٢٠
 .١٠٥،ص١٩٨١ة للطباعة والنشر، بغداد، العراق، ، دار الحري١٢، السنة ١٠-٩

آمنة صبري مراد، لمحات من تاريخ الطب القديم، مطبعة الكيالني الصغير، نشر مكتبة النصر           -٢١
 .٢٤، ص١٩٦٦الحديثة، القاهرة، مصر، 

رعد رزوق اسطيفان وآخرون، ادارة المستشفيات، مطابع جامعة الموصل، مديريـة مطبعـة              -٢٢
 .وما بعدها١٣،ص١٩٨٤عراق، الجامعة،  بغداد، ال

 .٤٢-٣٣عبد الرزاق صالح محمود، مصدر سابق، ص ص  -٢٣

، منتـديات   ٢١٨محمد حسن عمران حسن، العالج الشعبي حقيقة ام خيال، مجلة المعلم، العدد              -٢٤
 .، انترنت١٠/١٠/٢٠٠٣السبورة العلمية، موقع العالم العربي، االسكندرية، مصر، 

لعالج الخرافي في الطب الشعبي، مجلة التراث الشعبي،        احمد زياد محبك، صور من اساليب ا       -٢٥
 .٢١، ص ١٩٨١، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، العراق، ١٢، السنة ١٠-٩، العددين ١٢المجلد 

 . ٧٨، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٥٧، ٥٦عبد الرزاق صالح محمود، مصدر سابق، ص ص  -٢٦

البـشرية، موقـع االسـالم اليـوم،      البدائل القادمة لعالج -محمد سر الختم، االعشاب الطبية   -٢٧
 .، انترنت١٣/٨/٢٠٠٤الخرطوم، السودان، 

فؤاد ابراهيم عباس، العادات والتقاليد في موروث الشعب الفلسطيني، مؤسسة العروبة للطباعة             -٢٨
 ، نقال عن هيام كمال عبد الودود، مصدر سابق، انترنت ١٩٨٩والنشر، الطبعة االولى، فلسطين، 

الحجامة تهز عرش الطب الغربي، موقع اسالم اون الين نت، الريـاض،   ميادة الصباغ، عودة     -٢٩
 .، انترنت٢١/١/٢٠٠٦السعودية، 

  . ١٣رعد رزوق اسطيفان واخرون، مصدر سابق، ص  -٣٠
  .٢٥١-٢٤١منير حسين فوزي، مصدر سابق،  ص ص  -٣١
م، مشعل القشعان، الطب البديل ينظر لالنسان جسدا وروحا والطب البديل يتعامل معه ككتلة لح        -٣٢

  .، انترنت١٢/٤/٢٠٠٣، جدة، السعودية، ٣٩، السنة ١٢٧٧٨منشورات جريدة الرياض اليومية، العدد، 
ابراهيم خليفة، علم االجتماع في مجال الطب، محطة الرمـل، المكتـب الجـامعي الحـديث،               -٣٣

  .٢٠،ص ١٩٨٤االسكندرية، مصر،،
زيـرة نـت،    هـل يقـول وداعـا للطـب الحـديث، الج          ... فوزية العامري، الطب البـديل     -٣٤

  .، انترنت٣٠/١١/٢٠٠٣الرياض،السعودية، 
  .٣٢-٢٣ابراهيم خليفة، مصدر سابق، ص ص  -٣٥
  .ميادة الصباغ، مصدر سابق، انترنت -٣٦
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– 

  .فوزية العامري،مصدر سابق، انترنت -٣٧
ايمان رحيم رزيق، العالقة بين الطبيب والمريض، دراسة ميدانية في مدينـة بغـداد، رسـالة              -٣٨

، ١٩٨٢غداد، كلية االداب، قسم علم االجتماع، بغداد، العراق، كانون االول، ماجستير مقدمة الى  جامعة ب
  .٤٢ص 
زيدان عبد الباقي، الطب الشعبي في قرية مصرية، مجلة العلوم االجتماعية، العدد الثاني، السنة   -٣٩

  .٢٠٥، ص ١٩٨٢العاشرة، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، جامعة الكويت، 
 االمراض بالعقاقير والنباتات الشعبية، مجلة التراث الشعبي،        مهدي حمودي االنصاري، عالج    -٤٠

، ١٩٨٢المجلد الثالث عشر، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، دار الجـاحظ للنـشر، بغـداد، العـراق،         
  .١٠٥ص
عماد ناجي رشيد، التداوي باإلعشاب والنباتات الطبيـة، المجلـة الثقافيـة، العـدد الـسادس                -٤١

  .٣٠٣،ص٢٠٠٢معة االردنية، عمان، االردن، والخمسون، مطبعة الجا
خضر عبد الباقي، الصحة والطب البديل، صفحة علوم وتكنولوجيا، موقع اسالم اون الين نت،         -٤٢

  .، انترنت٨/١/٢٠٠٤جدة، السعودية، 
، ١٩٩٠يعرب فهمي سعيد، طرق بحث، مطبعة المعارف، الطبعـة االولـى، بغـداد، العـراق،                 -٤٣
  .١١٣ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  


