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 المستخمص
منيما اشتمل عمى جانب الدراسة ة فصول موزعة عمى بابين، الباب األول ستلى ادراستنا ىذه  تنقسما

 اني؛الميد ياالنظري أما الثاني فخصص لجانب
 : )الجانب النظري( وقد احتوى عمى ثالثة فصول وىي:إذ تضمن الباب األول 

 ومصطمحاتيا وذلك وقد خصص لعرض عناصر الدراسة ومفاىيميا وفيو اإلطار العام لمدراسة )الفصل األول(
 من خالل مبحثين ىما:

 . . ثالثًا: أىدافيا أىميتيا المبحث األول: عناصر الدراسة وينقسم إلى: أواًل: مشكمة الدراسة. ثانيًا:

 الواردة بالدراسة والتعريف بيا. والمصطمحات المفاىيم أىمتضمن المبحث الثاني تحديد  في حين 

 لموجيات النظرية لمدراسة،وعنوانو )المرض واإلستشفاء في االنثروبولوجيا/ رؤية في ا )الفصل الثاني( 
المبحث األول: وخصص لتناول أىم المقاربات التي تناولت موضوعة المرض  مبحثين، وىما: لقد تضمنو 

 والجسد المريض في التراث االنثروبولوجي.

يفة المعالج الديني، وكيف تم تناوليا من قبل بعض ظأما المبحث الثاني: فقد حاولنا فيو تسميط الضوء عمى و 
 .اإلنسانعمم  أدبياتثروبولوجيين مع ذكر بعض المقاربات التي وردت حول تمك الوظيفة في االن

فقد ركزنا فيو عمى  والمعنون باإلستشفاء الديني/اإلسالمي )المعتقدات والممارسات( أما )الفصل الثالث( 
 أىماول األول منيما االستشفاء الديني في الديانة اإلسالمية عمى وجو التحديد، وذلك من خالل مبحثين تن

 األدبياتالمعتقدات التي تتبناىا الثقافة اإلسالمية حول حالة المرض، مع مقارنة تمك المعتقدات بما ورد في 
من تصنيفات ألشكال المعتقدات المماثمة عند الجماعات البدائية والمحمية. فيما تناول المبحث  األنثروبولوجيو

 االستشفاء اإلسالمية وأكثرىا ذيوعًا. ساليبوأ الثاني مجموعة من نماذج ممارسات

وأما الباب الثاني من الدراسة والذي احتوى عمى جانبيا الميداني فيبدأ مع )الفصل الرابع( والذي تناولنا  
 أمافي المبحث األول منو إطار الدراسة المنيجي، وقد تضمن ىذا المبحث عرض وتعريف بمناىج الدراسة. 

، فيما خصص المبحث الثالث لعرض مجاالت الدراسة البشرية المكانية والزمانية المبحث الثاني فقد خصص
 .لمتعريف بأىم أدوات جمع البيانات

والذي حاولنا فيو التعرف عمى  ،والموسوم بالجانب الحقمي لإلستشفاء الديني فصل الدراسة الخامستضمن و 
األول منيا تناول  ثالثة: المبحث باحثثالثة مال إلى مجموعة المدارك التي تفسر وتعالج حالة المرض

، وخصص واألذكارالممارسات االستشفائية التي تعتمد عمى المغة مثل الممارسات التي قواميا األدعية واألوفاق 



، فيما خصص المبحث بالمعالجين الدينيين ةخاصتقنيات  إلىالمبحث الثاني لعرض الممارسات التي تستند 
 الرمزي.الثالث لممارسات االستشفاء 

 ، والذي تم فيو تقديم النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة.فصل الدراسة السادسثم يميو 

 

 


