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أنماط الطب الشعبي: إطاللة على معاِلجة شعبية ومعاِلج

خولة شخاترة *

� المريــض حــ��  � الشــفاء، � بــل زرع هــذا ا��مــل �  إ/ زمــن العــ)ج بحــب وليــس حــب العــ)ج - زمــن البحــث المســتمر عــن أمــل � أهــو الحنــ1�
يصبــح يقينــاً عنــده؟ أم الرغبــة بتكريــم مــن أحببناهــم؛ ��نهــم اجتهــدوا وبذلــوا كل مــا بوســعهم للبحــث -بإخــ)ص- عــن طــرق للشــفاء مــن 

أمــراض كانــت تفتــك بهــم وبذويهــم؟ أم الرغبــة بالتعريــف بهــم وبطــرق ع)جهــم؟ 

الحجة شيخة رحمها الله
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محمد السالم المحافظة، أبو قاسم رحمه الله
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الطبيَبة َحْمَده بنت َهّواش الفالحات (الَهّواِشّيه)

! الف3حات * ها5"
، كمــا كانــت أمّيــة � تجيــد  � U١٨٩٦ – ١٩٧٣م، اشــتهرت بالطــب الشــع�  � وادي مــو^، وعاشــت مــا بــ1� ســيدة ليثيــة مــن عــرب اللياثنــة ولــدت �
القــراءة والكتابــة. كانــت الهواشــية قبلــة الغربــاء الذيــن يَقصــدون وادي مــو^ مــن غــزة وبــ�j الســبع وســيناء إضافــة ا/ مناطــق جنــوب ا��ردن، 
� منطقــة جنــوب   القبائــل � � التــداوي، وكانــت معروفــة بــ1� تهــا � ْ Ujتلــك ا��صقــاع مــن إْكرامهــا للضيــف، وحســن ِخ � نظــراً لصيتهــا الــذي ذاع �
ــتخدام  � اس ــاء � ــاً للنس ــية مرجع ــUj الهواش ــك. وتعت ــاء بالتدلي ــد النس ــم عن ــ)ج الُعق ــاب وع نج zــب ا� ــيناء بط  وس ــط1� ــوب فلس ا��ردن وجن

ا��عشــاب الطبيعيــة للتــداوي.

*      دائرة ا9>ثار العامة – ا89ردن
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Natural Folk Medicine

الطب الشعبي في الصين يكتشف عالج2 للمالريا

أحمد يوسف أبو دلو *
� بيئــات متنوعــة مــن حيــث درجــة الحــرارة والرطوبــة والضغــط الجــوي، كمــا كان لمجمــل هــذه العوامــل  نســان � zمنــذ بــدء الخليقــة عــاش ا�
نســان، ومــا ينمــو  zيعيــش فيهــا ا� � � حــددت  م)مــح ا�يكولوجيــا الــ�� نســان لــذات العوامــل الــ�� zتشــكيل بيولوجيــة ا� � دور كبــj� وملحــوظ �
 � نســان. ونتيجــة لتلــك الع)قــة الــ�� zتعيــش جنبــاً إ/ جنــب مــع ا� � � تلــك البيئــات مــن نباتــات مختلفــة وأفــراد مــن المملكــة الحيوانيــة، الــ�� �
نســان، تراكــم لــدى ذلــك المخلــوق  zيعيــش فيهــا ا� � � ا�يكولوجيــا الــ�� نســان والمكونــات ا��خــرى مــن نبــات وحيــوان � zا�  تتســم بالتناغــم بــ1�

ــا هائــ)ً مــن المعرفــة حــول ا�ســتخدامات المختلفــة ممــا يعيــش حولــه مــن نبــات وحيــوان. العاقــل كم�

Magic Folk Medicine

موك - إربد - ا89ردن وبولوجيا العضوية المساعد - جامعة ال�! *  أستاذ ا89ن��
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Malaria
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Artemisinin

Artemisia annua

(Artemisia annua)  نبتة الشيح الحلو

المراجع
-

-

-
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