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الصيدلة

الطب التقليدي والطب البديل: 
مفاهيم ودالالت

على غرار التقدم الالفت الذي شهده العالم في اآلونة األخيرة، شهد اجملال الطبي بدوره تطورا هاما في األدوية 
الطبية واألجهزة احلديثة التي ساهمت بال شك في حتسني جودة اخلدمات الطبية.

لكن وبالرغم من االكتشافات التي عرفها الطب احلديث، ازدادت االهتمامات بشكل كبير بأساليب الطب التقليدي 
)الشعبي( و البديل والعودة إلى الطبيعة لعالج الكثير من األمراض، حيث أفادت  منظمة الصحة العاملية أن ما 

بني  -%65 %80 من سكان العالم يعتمدون على الطب البديل كشكل  أساسي للرعاية الصحية.

وعلى ضوء هاته املعطيات، قامت منظمة الصحة العاملية بوضع إستراتيجية   الطب التقليدي عام 2002، التي 
مت حتديثها عامي 2005 و2014.

ولقد أتاح حتديث هاته اإلستراتيجية وتعزيزها للمنظمة، فرصة احلصول على فهم أفضل لكيفية دفع عملية 
إدماج الطب التقليدي في صلب النظم الصحية على الصعيد العاملي.

فما املقصود بالطب التقليدي )الشعبي(؟ وما املقصود بالطب البديل؟ و ماهو الفرق بينهما ؟ وماهي أساليب 
وطرق العالج بهما؟

د. أمل آيت احلاج 
صيدالنية، مستشفى األطفال 
عبد الرحيم الهروشي. أستاذة 
بكلية الطب والصيدلة بالدار 

البيضاء
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1.تعريفــــــات:

 Médecine traditionnelle : )1.1. الطب التقليدي )الشعبي

للطب التقليدي )الشعبي( تاريخ طويل. إنه حصيلة مجمل املعارف 
واخلبرات  واملعتقدات  النظريات  على  القائمة  واملمارسات  واملهارات 
املتأصلة في مختلف الثقافات،  سواء كانت قابلة للشرح والتفسير 
أم ال، وتستعمل في صيانة الصحة، وفي الوقاية من االعتدال البدني 

. )OMS 2014( والنفسي، وتشخيصه، وتخفيفه ومعاجلته

 Médecine complémentaire :1.2.الطب التكميلي

يشير مصطلحا "الطب التكميلي" أو "الطب البديل" إلى مجموعة 
تقاليد  من  جزءا  ليست  التي  الصحية،  الرعاية  مارسات  من  واسعة 
البلد نفسه أو الطب التقليدي فيه، وهذه املمارسات ليست مدمجة 
تستعمل  وهي  السائد.  الصحية  الرعاية  نظام  في  كامال  إدماجا 
بصورة تبادلية )أو تناوبية( مع الطب التقليدي )الشعبي( في بعض 

. )OMS 2014(البلدا

هو  )الشعبي(  التقليدي  الطب  بأن  القول  ميكننا  تقدم،  ما  انطالقا 
مجموعة من املعارف واملهارات واملمارسات العريقة التي تدرج تداولها 
ويستخدم  السنني.  آالف  استعمالها  على  ومر  أخرى  إلى  ساللة  من 
رعاية صحية  بنظام  تتميز  التي  البلدان  على  للداللة  املصطلح  هذا 

تقليدي عريق و راسخ )إفريقيا، أمريكا الالتينية، آسيا(.

التكميلي فهو مجموعة واسعة من املمارسات  أو  البديل  أما الطب 
ويشير  الصحية.  بالعناية  للرقي  تكميلية  كمعاجلة  تستعمل  التي 
)أوروبا وأمريكا الشمالية( حيث  هذا املصطلح إلى البلدان املتقدمة 

بنية النظام الصحي متقدمة بطبيعتها.

والطب البديل )ال�سعبي(  التقليدي  الطب  ممار�سات   .2

2.1.الطب التقليدي)الشعبي(:

العالج  على  ويعتمد  السنني  آالف  إلى  تاريخه  يعود  عالجي  علم 
باألعشاب، العالج الروحاني، العالج بالغداء والعالج اليدوي.

2.1.1.الطب العربي :

الوسطى،  العصور  باألعشاب خالل  التداوي  العرب في تطوير  اشتهر 
حيث انتشرت أبحاث ومخطوطات مبنية على قواعد قوية إبان العصر 

الذهبي للطب اإلسالمي.

ويرتكز هذا الطب على االستشفاء بالقرآن والرقى الشرعية والعالج 
باألعشاب الطبية والعالج بالغداء وعلى العالج باحلجامة والكي.

القرآني  اإلعجاز  العلمية  والدراسات  األبحاث  الكثير من  أثبتت  ولقد 
والنبوي في الطب وفي النباتات الطبية التي ذكرت في الكتاب والسنة.

2.1.2. الطب الهندي )األيورفيدا( :

 يعتبر األيورفيدا من أقدم النظم الصحية في العالم، ويشتق اسم 
هذا الطب من كلمتني هنديتني "أيور" « Ayur » وتعني احلياة و"فيدا 

" « veda » وتعني  معرفة أو علم.

أو  التوازن  باختالل  تبدأ  األمراض  أن  على  الطب  هذا  نظرية  وتقوم 
وحتقيق  اخللل  هذا  وملعاجلة  الشخص.  وعي  على  الواقعة  الضغوط 
التنفس،  التأمل،  اليوجا،  مثل  مختلفة  عالجات  تستعمل  التوازن 

األعشاب الطبية، النصائح الغذائية.

2.1.3. الطب الصيني:

 تعود أصول هذا الطب إلى آالف السنني ويعتبر هو األكثر استخداما 
في الوقت احلالي. يعتمد هذا الطب على مبدأ وجود طاقة في اجلسم 
تسمى "كي" « qi » تتحرك من خالل مسارات مختلفة في اجلسم 
تسمى « Meridians » وبناءا على ذلك فإن أي خلل أو فقدان للتوازن 

في سريان هذه الطاقة تؤدي إلى املرض.

باألعشاب  العالج  الصينية،  باإلبر  العالج  الطب  هذا  حتت  ويندرج 
الصينية ثم أخيرا املساج التي تقوم جميعها بتعديل مسارات الطاقة 

في اجلسم إلعادته إلى حالة التوازن الطبيعية.

2.2. الطب البديل : 

يعتمد هذا الطب على ثالثة أمور وهي:
ͳ  .حث القدرة النفسية واجلسدية والروحية لدى املريض
ͳ  ،األعشاب( املرض  ملعاجلة  اخلام  الطبيعية  الوسائل  إلى  اللجوء 

املعادن، املاء...(
ͳ  العالم اخملتلفة )الشعبي( في بالد  التقليدي  االستفادة من الطب 

كالوخز باإلبر مثال.

وميكن تصنيف مارساته كالتالي :

2.2.1. ممارسات تعتمد على املعاجلة باملداواة :

باألعشاب  التداوي  يعتبر   :  )Phytothérapie( األعشاب   طب  أ- 
منظمة  قدرت  حيث  شيوعا.  وأكثره  البديل  الطب  أنواع  أقدم  من 
األولية حلوالي ثلثي  األدوية  أن األعشاب الطبية هي  العاملية  الصحة 
العلمية  واملعرفة  التجربة  الطب  انتشار هذا  العالم، ويساند  سكان 

بخصائص النباتات وفوائدها وقدراتها العالجية.

استخدامها  يجب  لذلك  فعالة،  مواد  على  حتتوي  الطبية  واألعشاب 
تؤدي  قد  التي  اجلانبية  اآلثار  مراعاة  مع  محددة  وضوابط  قواعد  وفق 
إليها. و على العموم، فما ينطبق على األدوية من مراعاة في طريقة 

استعمالها ووصفها يجب أن ينطبق كذلك على النباتات الطبية.

يعد   :)Aromathérapie( العطرية  الزيوت  أو  بالروائح  العالج  ب- 
العالج بالروائح العطرية أحد طرق الطب البديل التي شاع استعمالها 
في معظم احلضارات القدمية كاحلضارة الصينية واإلغريقية والعربية 

والهندية.

املستخلصة  العطرية  الزيوت  استخدام  على  العالج  هذا  ويقوم 
العطرية  الزيوت  من  االستفادة  وميكن  األمراض.  ملعاجلة  النباتات  من 
الكمادات، االستنشاق،  التدليك،  بواسطة طرق مختلفة مثل  كدواء 

احلمامات أو التناول بالفم.
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ج- املعاجلة املثلية أو الطب التجانسي )Homéopathie(: هو نظام 
عالجي يستند إلى  املبادئ التي صاغها هامنان عام 1796، ويعتمد هذا 
العالج على قانون أبقراط في الطب والذي يقول املثل يعالج املثل. و 

تقوم نظرية هذا الطب على مبدأين أساسني هما:

أعراض  ▪ إلى نفس  تؤدي  املرض مبواد  ميكن عالج  العالج:  العالج مثل 
املرض عند شخص سليم.

ذات  ▪ أدوية  بواسطة  املرض  شفاء  يتم   : للجرعة  األدنى  احلد  قانون 
جرعات خفيفة وكلما قلت اجلرعة كلما زادت فعاليتها.

ويتكون هذا العالج من مواد مستخرجة من الطبيعة وبالتحديد من 
النباتات واحليوانات واملعادن.

2.2.2. ممارسات تعتمد على املعاجلة اليدوية التقوميية للجسم :

أ- الوخز باإلبر الصينية )Acupuncture(: أسلوب عمل هذا العالج 
يتم عن طريق وخز إبر رفيعة في مناطق معينة من اجلسم، هذه اإلبر 
أماكن مخصصة  في  توضع  وإمنا  دواء  بها  وليس  على عالج  حتتوي  ال 
الصينية  الفكرة  العالج على  ويعتمد هذا  املعالج.  الطبيب  يحددها 
في  الطاقة  مسارات  نقاط  في  الصينية  اإلبر  وخز  يتم  حيث  "كي" 
التوازن  واستعادة  الطاقة  مجرى  انسداد  إلزالة  وذلك  اإلنسان  جسم 

الطبيعي لتدفقها.   

ب- طب تقومي العمود الفقري باليد )Chiropraxie(: نوع من العالج 
يعتمد على نظرية أن اجلسم قادر على شفاء نفسه بنفسه، وتقوم 
العمود  لعظام  الطبيعة  غير  األوضاع  أن  على  العالج  هذا  نظرية 
العصبي  اجلهاز  يرسلها  التي  العصبية  الرسائل  في  تأثر  قد  الفقري 
العديد  وراء  الكامن  السبب  هي  تكون  ما  وغالبا  اجلسم  أعضاء  إلى 
من األمراض. وبالتالي يقوم األطباء بتصحيح األوضاع اخلاطئة لعظام 

العمود الفقري باملعاجلة اليدوية.

بتقومي  املعاجلة  تأسست   :)Ostéopathie(العظام تقومي  طب  ج- 
وهو  ستيل".  تايلور  أندرو   " األمريكي  يد  على   1874 عام  العظام 
يقوم  إذ  اجلسم،  في  الهيكلي  العضلي  اجلهاز  يختص مبعاجلة  مجال 
مبهام عالجية على أساس أن جميع أجهزة اجلسم مترابطة فيما بينها 
فإن  ولذلك  األعضاء،  باقي  على  يؤثر  اجلسم  أجزاء  أحد  اضطراب  وأن 

معاجلة املرض تتم من خالل عالج اإلنسان ككل.

2.2.3. ممارسات تعتمد على املعاجلة السلوكية والنفسية :

باجلسم  تغيير  إلحداث  العقل  على  يؤثر  ما  كل  العالج  هذا  ويشمل 
وعمليات  باللون  املعاجلة  اليوغا،  املغناطيسي،  التنومي   : ويضم 
من  العديد  عالج  في  الوسائل  هذه  بعض  ساهمت  وقد  االسترخاء، 

األمراض وبالذات التي لها عالقة باجلانب النفسي.

اخلامتة :

احلديث ميثالن  والطب  البديل  الطب  أن  القول  ما سبق، ميكن  انطالقا 
فلكل  والعالجي،  الصحي  اجملال  في  الواقع  أرض  في  مهمني  طرفني 
منهما أسلوبه العالجي وطرائقه التي يرتكز عليها ويتبعها في عالج 

األمراض.

وباعتقادي يجب أن يكون هناك نظام واحد للطب، نظام شامل يأخذ 
بعني االعتبار معتقدات املرضى الدينية والروحية وقيمهم االجتماعية 
اإلنسان  فعقل  واحدة،  كوحدة  املريض  مع  يتعامل  والثقافية،نظام 

وجسمه وروحه منظومة كاملة يؤثر كل واحد منها على اآلخر.

وبنظري لن يتحقق ذلك إال بتشجيع البحث العلمي في الطب التقليدي 
والبديل إلثبات فعاليتهما وتكوين متخصصني في هذا اجملال.

النظم  صلب  في  والبديل  التقليدي  الطب  إدماج  ميكننا  عنذئد، 
الصحية ووضع لبنة نهج جديد من الطب، قومي وسليم، يرتكز على 
سواء  وآمنة  فعالة  عالجات  للمرضى  ويؤمن  علمية  وبراهني  حقائق 

كانت بديلة، تقليدية أو حديثة. 
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