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 يرانتهران، ا ي،و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسانب

 شناسي، تهران، ايران بنياد ايرانج

 چكيده
اي نيازمند  رشته هاي تلفيقي و ميان ة پژوهشعرصويژه در  هاي مختلف اين علم به راي ورود و مطالعة جنبههاي حوزة تاريخ پزشكي ب پژوهش سابقه و هدف:

اي حاكي از آن است كه براي چنين موضوعاتي هنوز اصطالحات  هاي درماني موجود در منابع آييني و اسطوره خود است. بررسي شيوه مناسب يدستگاه واژگان
توان از آن تحت عنوان  شود و مي هايي است كه صرف نظر از نوع بيماري با يك شيوة ثابت اعمال مي ي از اين دسته موارد درمانمناسبي وضع نشده است. يك

 نام برد. "روش هاي تك درمان"
استخراج  PubMed, Scopus, Magiran, Google Scholar, SID هاي اينترنتي وجو در پايگاه جستاي و  اين مطالعه با روش كتابخانه ها: مواد و روش

 هاي تك براساس مقاالت موجود در اين زمينه انجام شده است. هاي مرتبط با درمان داده
جويد، براي  روش كه اغلب در ارتباط با يك منبع غيرمادي هستند بر خالف منش پزشكي رايج كه براي هر بيماري يك درمان را مي تك هاي درمان شيوه ها: يافته

در بيماران  ينتده آئين هاي كهن و حتي مراسم همانند برخي از متن كنند. به درمان ميهاي محدود اقدام  ها با يك روش يا با روش ماريهمه يا طيفي از بي
 منبع روحاني ي، و يا يكاله يضفايمان و با را  ها يماريدرمان ب يمارتباط مستق ها گيرند. اين نوع از درمان اي قرار مي در ذيل عنوان درمان اسطوره يحيتمس

 اثربخشي يلبه دلولي  برد روشي است و فقط از يك روش براي درمان همة بيماران بهره مي نوعي درمان تك طور مثال تدهين با روغن آييني، سازد. به روشن مي
 . بماند يباق يدارتوانسته همچنان پا ،خود و يا همسويي با مؤمن

گونه كه در  آن يماري،روش درمان و ب ينب يميمستق ةرابط ها روش، پيداست كه در اين نوع از درمان هاي تك رمانبا توجه به دامنة وسيع كاريرد د گيري: نتيجه
هاي  بينش حاكم بر اين روش يبررساي داشته است و  هاي اسطوره روش ريشه در درمان هاي تك استفاده از درمان ارد.ندوجود خوريم،  پزشكي مدرن به آن برمي

كند و موجب تعامل تاريخ  يتوجه يانكمك شاخالل قرون در  ها يماريدر درمان ب، اثربخشي چگونگيبه درك  تواند يها م سنت ينا يداريپا يلدالدرماني و 
 هاي مختلف دانش شود. پزشكي و شاخه

 مالي، تاريخ پزشكي درمان، روغن ها: يدواژهكل
 

 
 

 مقدمه: 
است كه علم  يختار ةرشت يها از شاخه يكي يپزشك تاريخ
 يخآن در بستر تار فروعاتو  يدانش پزشك يبه بررس

اهميت  ها دادهدر اين مطالعات از يك طرف  .)1پردازد ( يم
 ها آنچشمگيري دارند و از طرف ديگر ابزارهايي كه بتوانيم با 

. سازند يمرا تحليل و درك كنيم، اهداف ما را محقق  ها دادهاين 
با گسترش ش بشري، از دانحوزه  ينا در چند دهة اخير

 ،و علوم وابسته به آن يختار ةدر حوز يهاي مطالعات روش
 ةتوسع در الزم است كهشده  يفراوان ييراتدستخوش تغ

 يدجد يرهايتفسارائه  يكه آن را برا ي مناسبي بكوشدابزارها
هاي  روشانواع طب و به  يكل ينگاهسازد؛ براي نمونه،  آماده 
 يمنظور بازشناس كه به دهد مي نشان ،موجود در جهان يدرمان

 شده استفاده يمختلف يماتتقساز  يكديگراز  اين موضوعات
 مانند:؛ )2است (

 1399دي  :افتيدر خيتار
1400خرداد  تاريخ پذيرش:
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 يخ پيدايش)تار اساسبر(تقسيم  مدرنطب و  يسنتطب  �
 بر حسب ميقسيراني و... (تا ي، طبهندطب  يني،طب چ �

 يا)جغراف

حسب  ربيگزين (تقسيم جاطب  ،طب مكملطب رسمي،  �
 اولويت)

(تقسيم براساس ميزان  و غيرتهاجمي يهاي تهاجمدرمان �
 خطرآفريني)

نظر  بهوجود دارد كه  يزن يگريد يان، قسمتم يندر ا
مورداستفاده قرار  تواند يم ينگاري پزشك در تاريخرسد  مي

تنوع در  اساسبر يهاي درمان روشآن تقسيم  كه يردگ
 و نيز مبدأ يدرمان يهااستفاده از الگوو  1يافتراق يصتشخ

 ست.ها ها و ديرينگي آن پيدايش اين روش
 2ها) (پاتوژن زا فرض بر تنوع عوامل بيماري ،طب امروز در
)؛ يعني هر بيماري 3( است يدرمان هاي تنوع در روش و لزوم

درمان متناسب با خود را نيز و  دليل خاص خودش را دارد
هاي تخصصي  اي سبب پيدايش انواع روش طلبد. چنين نگره مي

از آن رو  هاي ديگر، كه برخي نگره حاليدرشده است؛  درماني
هاي  از روش طبيعتاً دانند ميزا را محدودتر  يماريعوامل بكه 

هاي درماني  ا مقايسة رهيافتب برخوردارند.محدودتري  يدرمان
كلي، دامنة  طور گفت كه به توان يمدر انواع مختلف طب 

گر محدودتر ن در طب كل ها يماريب يكو تفك يافتراق يصتشخ
عناصر  يركه در تفس يزانبه هر م ؛ زيرااز طب جزءنگر است

 يم،عتقد باشم يكمتر يكزا به تفك بيماري عواملبدن و  ةسازند
 يمخواه نياز يمحدودتر يهاي درمان روش هب يعيطب طور به
 .اشتد

 رويم يهرم باال م ةسمت قل هرچه به ،1تصوير در 
هايي  به درمان جايي كها ت شوند ميمحدودتر  يدرمانهاي روش

همه يا طيف روش به درمان  يككه تنها با استفاده از  رسيم يم
ي سو بهكنند. برعكس، حركت  ياقدام م ها يماريباي از  گسترده

ها  شدن آن و تخصصي يهاي درمان هرم به تكثر روش ةقاعد
 .شود يمنجر م

سببي خاص دارد  يماريكه هر بدر روزگار ما، اين موضوع 
د ديگر در زمرة طلب ميرا  دخاص خو يروش درمان، جهينت ردو 

  ينقدر ا است كه هر يناعمومي نيز تصور بديهيات است. 

 

 
 براساس شيوة درمان درمان قابلي ها يماريب. هرم طيف 1تصوير

 
تري بيشداشته باشد امر درمان با قدرت  يشتريوسعت ب يزتما

يافتن به با همة توان  ، دانش پزشكيجهيدرنت). 4گيرد ( انجام مي
تخصصي و گسترش اين حوزه پرداخته و از  يهاي درمان روش

هاي محدود و  توجه به آن دسته از متدهاي درماني كه از روش
گيرند  ها بهره مي مشخص براي درمان همه يا طيفي از بيماري

 رقابليغها نيز اين است كه  بازمانده است. سرنوشت اين روش
ي غيرعلمي دانسته شوند؛ از اين رو، اين اعتنا، غيرمؤثر و حت

شوند يا موردتحريف قرار  ها يا جدي گرفته نمي روش
 گيرند. مي

به  يشكه گرا يجطب را يشينةبا پ يمحقق يدفرض كن
برود كه در  موضوعي يرسراغ تفس دارد، به يهاي تخصص درمان

 يكاز و محدود است  ياربس ها يماريبندي ب آن توجه به طبقه
چنين  شود. مياستفاده  ها يماريبتمام  درمان يت براروش ثاب

روش بر آن  هايي يرايهناچار پ بهدر بهترين شرايط  يمحقق
 ةكه در حوز يدرصورت ،كند يهتوج آن را به شكليتا  بندد يم

است  يجدراهبردي و  ييخطا ينا ينگاري دانش پزشك تاريخ
گام  رسد در نظر مي به. شود يمنجر م يتواقع يفبه تحر كه

درمان با  ياروش   هاي تك درمانيرش اجمالي پذنخست، 
محقق را از  -به همان شكل كه هستند- هاي محدود روش

و  رايجطب از منظر  صرفاً يروش درماننگريستن به يك 
نكردن درست  دركزيرا  دارد؛ قضاوت عجوالنه دربارة آن بازمي

سطح عمل به  ينا شود يروش موجب م  درمان تك يك
 ينا يواقع يكند و اثر درمان يداپ يلتقل پاافتاده پيش مباحث
كاسته شود. شناختي فرو  تأثيرات روانبرخي به نهايتاً  روش
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كردن  مبتذلو  يفرو كاهيدن مبان يلقب مشكل اينجاست كه اين
 موضوعبه اصل نيز را ديگر پژوهشگران  يدسترس موضوع،
 .كند يمو مخدوش محدود 

و  3»يا هاي اسطوره درمان« اصطالح دو پيشنهادمقاله با  ينا
تالش دارد ضمن تبيين جايگاه و  4»يروش هاي تك درمان«

توجه محققان را به اين حوزه معطوف كند و  اهميت موضوع،
در حوزة تاريخ  هايي چنين پژوهشورود به  يبرا يابزار

 .آورد پزشكي فراهم
 :ها افتهي

به ن ما، كه در زما است ييها از دانش يكيشناسي  اسطوره
كه  چنان آن-شناختي  روان هاي يچيدگيبا پ يامر فرهنگ يك

 -كردند تبيينآن را  6لبكمجوزف و  5كارل گوستاو يونگ
ها به تاريخ پزشكي پيوند خورده  ه و در برخي حوزهشد يلتبد

بط با تمر يريتوجهي از متون اساط قابل است؛ زيرا بخش
هاي  ي بر روشهاي مبتن . از قضا، درماندرمان است موضوع

هاي بومي و  روشي را بيشتر در فرهنگ هاي تك محدود و درمان
توان جست كه هريك سنت يا  ها مي ها و اسطوره آيين
ها  هايي در باب درمان بيماران دارند. از آنجا كه اين سنت سنت

گفتمان طب  ةبا غلبها اعتبار دارد،  هنوز در ميان باورمندان آن
خود  يادعا ند و گرچها نرفته ياناز م بر حوزة سالمت نيز مدرن

را  ييتوانا ينااند،  فرو كاسته ها يماريب همةرمان دربارة د را
ها  روش ينبه ا يمارانيب نيز اغلب،. در عمل كنند يانكار هم نم

 .باشدها عاجز شده  كه طب مدرن از درمان آن كنند يمراجعه م
ه با مقايسة چندين روش درماني مختلف از اين نوع ك

توان وجه  اند مي ارتباطي با هم ندارند و مربوط به اقوام متفاوت
 ها را در اين موارد دانست: اشتراك آن

شفا از  كه يرماديغ ةحوز يكبا  يدرمان هاي . اين روش1
 ةحوزاگر اين  است.شود در ارتباط  يآن محقق م يقطر

آن درمان را در  ،داشته باشد يرياساط هاي يژگيغيرمادي و
دهيم؛ در غير اين  قرار مي» اي هاي اسطوره درمان«حوزة 

خوانيم؛ براي نمونه  مي» يا اسطورهيرغ«صورت آن را 
و  يانرژ يرهايبا مسبا آنكه  يهايي مانند طب سوزن درمان

 يريهاي اساط غيرمادي بدن سروكار دارند در مجموعه درمان
 .يرندگ نميقرار 

شخص  ير غنابهستند و  »فردمحور«ها  روش ينا . بيشتر2
 اندرمانگر روحانيون،مانند  يفرادرند؛ يعني ادرمانگر تمركز دا

 يرويين يا اتيذ ييتوانا يةدرمان را بر پا كارو...  ها شمن ي،معنو
اعطا كرده به انجام  يشانموردنظر به ا خدا، مكتب يا آيينكه 

 .7رسانند يم

نش دابا درمانگر آشنايي به  طونم  هايي چنين درمان . انجام3
 يندر ا يجرا يدانش پزشكهاي  يافته زيرا ؛مدرن نيست يپزشك

 هاي درمان اغلب از اين رو، روش ندارد. كاربردي ها نوع درمان
يا با سنت  ندارد يمارتباط مستق بيمارفيزيكي عضو  يببا آس

 رايج درمان تفاوت عمده دارد.
غيرمادي از بدن انسان و ارتباط او  يفيتعر يةاغلب بر پا. 4

ند؛ به عبارت ديگر، سبب بيماري را مربوط به ا بنا شده يا هستب
مسائل غيرمادي مانند گناهان بيمار، ورود شيطان يا جن به بدن 

دانند و منشأ درمان را نيز به مسائل غيرمادي مرتبط  او و... مي
 كنند. مي

 توان يمهاي محدود كه حتي  يا روشروش  يكاغلب با  .5
اقدام  يمارانبه درمان بتحديد كرد،  در قالب يك ترم آن را

 .كنند يم

. ابزار درماني، دارو يا چيزهايي كه در امر درمان استفاده 6
 اند. شود، اغلب ساده و خاص مي

ها گاه با انجام كارها يا اجراي مناسكي  . اين نوع درمان7
سوزاندن عود دعاكردن، و ذكرهاي خاص، خواندن وردها  چون

معجون يا شربتي احضار ارواح، خوردن و گياهان معطر ديگر، 
مراسم  يبرگزار ) يا8در ايران باستان هوم ياهگمخصوص (مانند 

 ).5( همراه استدرمانگران  توسط شمن يشمن
به ذكر  از جادودرمانگران تا اسالمدر كتاب  9يادهال يرچام

مختلف  يلدر قبا اي هاي آييني و اسطوره موارد متعدد درمان
 ،غيرمادي يگاهجا يكها با اتصال به  آنكه اغلب  پرداخته

او  ينكهبا توجه به ا ).6نمايند ( يطلب م يمارب يرا برا يدرمان
كرده است و ما نيز بندي  گروه تقسيم يكرا در  يرو اساط ياناد

 ايم، اي پذيرفته هاي اسطوره گذاري درمان همان مبنا را براي نام
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را هم  »يادرماندع«خود، كتاب  دركه چرا او  دانست توان يم
 برشمرده است. يرياساط يهاي درمان روش در زمرة

به شكل پراكنده در  يريهاي اساط درمان، با آنكه متأسفانه
يك پديدة درماني صورت  هنوز به شوند، ديده ميمتون مختلف 

اي) با اصطالحي خاص كه بدان اشاره  (و نه آييني و اسطوره
ش مستقلي نيز دربارة پژوه .ندا قرار نگرفته يموردبررسكند 

 يهاي درمان روش ياننهادن م فرق يبرا »يروش تك«هاي  درمان
هاي  روشتكيه بر با  يدرمان يمتدهاو مجموعه  يتخصص
هاي  در حال حاضر، اين روش .انجام نگرفته است ،محدود

قرار طب مكمل در دايرة  ها بندي تقسيم بيشتردرماني در 
ها  آن نيهاي درما روش هاي يتمحدودبه گاه  هيچ و اند گرفته

هاي  در روشمجزا  اي طبقهايجاد  يبرا يژگيو سان يك به
 درماني توجه نشده است.

ها،  اي پربسامد و آشنا براي اين نوع درمان نمونه عنوان به
كليساي كاتوليك اشاره كرد كه هم در  تدهين توان به آيين مي
استفاده  ها يماريب همة است كه درروش  تك  يدرمانمتد  يك
برخوردار است.  يرياساطآييني و  يژگيوشود و هم از  مي

 هاي ينهسنت تا به امروز توجه ما را به زم ينتداوم ا
به را جهان امروز  يازو ن كند يامر درمان جلب م ختيشنا انسان

زا روشن  درمان و عوامل بيماري يماري،ب دوبارة يفتعر
يري، مراسم ي درماني اساطها روشيكي از اين  .سازد يم

 10يككاتول يسايكل. باشد يمتدهين در كليساي كاتوليك 
) 7( استالمللي جهان  ترين نهاد فعال بين و قديمي ينتر بزرگ

 ةاعتقادنام« بر يساكل ينا ).8( دارد يروپ يلياردم 3/1از  يشبكه 
يا  هفت راز مقدس( يساكل يينبه هفت آ بنا شده و 11»يقيهن

 يافتدر«عبارت از  راز ينيمفهوم د رد.باور دا 12ها) ساكرامنت
). 9» (است ينامرئ يلفضا يافتن به دست يبرا ينشان مرئ

 4ر را در قرن س ياراز  ةكلم يسقد ينآگوستسنت  ،بار نينخست
 يضاز ف تيرؤ قابل ةنشان( آن يبه مفهوم امروز يالديم 5و 
 ).10كار برده است ( به يت)رؤ رقابليغ

 اند از: اين هفت راز مقدس عبارت
 ؛است يمانسمبل اكه  تعميدآيين غسل  �
 ؛سمبل محبت و مشاركت استكه  عشاي ربانيآيين  �
 ؛است يدسمبل امكه  تأييد يا تثبيت ايمانآيين  �

 ؛خداپسندانه است يزندگكه سمبل  ازدواج مسيحيآيين  �
سمبل كه  درجات روحانيتفويض گذاري يا  دستآيين  �

 ؛استي روحان برگزيدگي براي خدمت
 ؛است يسمبل عدالت و پاككه  اعترافين توبه و آي �
جاودان و سالمت  ياتسمبل حكه  تدهين بيمارانآيين  و �

 ).10است ( روح و جسم

عشاي رباني و  يد وغسل تعم ها مانند سنت يناز ا برخي
مثل  يگرد برخيو  ياجبار كاتوليك مؤمنان يبراو توبه  دييتأ

ن تدهين بدون اينكه ). در آيي9اند ( يارياختو تدهين ازدواج 
در  تواند يمبه نوع بيماري توجهي شود، يك مؤمن مسيحي 

با بيماران  مراسم تدهين شركت و طلب شفا كند. راز تدهين
القدس) در  (اب، ابن، روح يرماديغ ةحوز يكبا مقدس روغن 
از آنجا كه  .شود يمحقق م ها آن يقشفا از طر كه استارتباط 

توان  رد ميدا يرياساطمذهبي و  ايه يژگيغيرمادي و ةحوزاين 
 .قرار داد» اي هاي اسطوره درمان«را در حوزة  آن

به كه  يرويين يةدرمان را بر پا ، كارروش ينا اجراكنندگان �
رسانند و ابزار درمان در اين روش  يبه انجام مكليسا عطا شده 

وار به منبع فيض و شفا  فقط روغني متبرك است كه سلسله
روش درماني با اجراي مناسكي مخصوص متصل است. اين 

همراه است. داشتن ايمان (هم در شخص بيمار و هم در 
) شرط اصلي رهايي بيمار از درد و رنج و اجراكنندهشخص 

كه مراسم   يافتن بيمار است. براي پدر روحاني سبب آرامش
آورد نوع بيماري هيچ فرقي ندارد و براي  جاي مي تدهين را به

شود؛ درنتيجه  ط از دعا و تدهين استفاده ميهمة بيماران فق
 شمار آورد. روشي به را درماني تك آنتوان  مي

 ي محدودها روشيي با ها درمان �

 نگر كلي ها درماندر غالب  توان يمرا  ها درماناين نوع 
عدم تعادل يجة در نت يماريب تعريف كرد. در اين ديدگاه،

در بدن  يطيحم ستيو ز ياجتماع ،يمعنو ،ياحساس ،يكيزيف
ة تعادل براي حوزة نقط؛ به عبارت ديگر يك شود يم جاديا

ي از اين عيرطبيغو بيماري يك حالت  شود يمسالمتي فرض 
؛ به عبارت ديگر محور مطالعه در اين گردد يموضعيت قلمداد 

ة تعادل است و براي بدن نقطي درماني، تمركز بر روي ها روش
بيماري را تدبير  تواند يم كه شوند يميك هوشمندي ويژه قائل 
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كند تا سالمتي حاصل شود. عبارت طبيب خادم طبيعت است 
به عبارت ديگر طبيعتي هوشمند و ؛ ناظر به همين نگرش است

كه دانش درماني در اصل محدود  شود يممدبر براي آن تعريف 
. مفهوم درمان به ضد در طب باشد يمبه خدمت به اين طبيعت 

 ة تعادل مفروض است. نقطسمت اين  به ايراني در اصل حركتي
 سميكل ارگان يها يژگيو، سالمتي از ها درماندر اين نوع 

 يدگاهد ليدل به فرد است و به يك عضو خاص مختص نيست.
 يفرد و هست ينب يدرمان يها نوع از روش ينكه در ا يتعامل

 يسم،ارگان ييعنوان توانا به ياطراف او وجود دارد مفهوم سالمت
 زيست يطاز مح يناش يها چالش مقابل در پيداكردن طباقبه ان

 ماتيتنظ جاديا يي كه موجبها تطابقيابد.  ياطراف او امتداد م
بهنجارهاي  عنوان بهامروزه  آنچهدر وضعيت بهنجار و  ديجد

؛ به عبارت ديگر مفهوم سالمتي دشو يمنيز  ميشناس يمسالمتي 
ي ها تيفعاللوب از ي رياضي و يك دامنة مطارهايمعوابسته به 

شود، بلكه بيشتر نگاهي عملكردگرا  ينمفيزيولوژي تعريف 
او  ستيز طيمحدارد و وابسته به بقاي ارگانيسم در تعامل با 

 شود.  تعريف مي
روش از ابزار و  ي تكها درمانبرخالف  ها روشدر اين 
؛ اما اين رنديگ يمهاي متمايزي براي درمان بهره  دارو و شيوه

ي تخصصي ها درمانمحدودتر از  غالباًي ريكارگ هبنوع از 
و  آيورودا يراني،ا يي مانند طب سوزني، طبها روش. باشد يم

بنا شده است  يطب اخالط يةرا كه بر پا هايي يجمهور پزشك
را  يبودن و سالمت نرمال كرد. يفحوزه تعر يندر ا توان يم

 داند. يم يعملكرد
 ي تخصصيها درمان

مفهوم وضعيت نرم در مقابل وضعيت  شايد اولين كسي كه
). در اين نوع 11پاتولوژيك را تعريف كرد ژرژ كانگييم بود (

نگاه، هوشمندي بدن و قدرت تدبير آن براي غلبه بر بيماري، 
شود.  يميك نيروي حداقلي براي مديريت درمان محسوب 

تمركز اصلي اين نوع نگاه درماني بر روي تعريف وضعيت 
است كه اين وضعيت را به حالت پاتولوژيك  نرمال و عواملي

پزشكي مدرن  عنوان به. آنچه را امروز ندينما يم تبديل
 يارهايمعي گنجاند. تسلط بند ميتقسدر اين  توان يم ميشناس يم

زا يماريبو كشف عوامل متعدد  ها يماريبي براي شناخت كم 

موجب شده است كه تمركز و توجه حوزة سالمت متوجه 
شود. تمركز  ها آني متنوع درماني براي ها روشو  اه يماريب

ي تك روش و ها درماناين مقاله در اصل بر تبيين مفهوم 
ي است. به همين دليل پرداختن به موضوعات ا اسطوره
ة انداز بهي تخصصي ها درماني محدود يا ها روشيي با ها درمان
 قرار نگرفته است موردمطالعهي تك روش در اين متن ها درمان

 ي محدودا اسطورهي ها درمانبه تبيين مفاهيم  ها آنو نگاه به 
 .باشد يم

 ي:ريگ جهينت
ي مختلفي ها لبدر قا توان يمي درماني را ها روش

 حسب بري، بند ميتقسي ها روشي كرد. يكي از اين بند طبقه
ي محدود و ها روشيي با ها درمانروش،  ي تكها درمان
كاربرد  عيوس ةه دامنبا توجه بي تخصصي است. ها درمان
 ةرابط ،ها نوع درمان نيكه در ا داستيروش، پ تك يها درمان
 يگونه كه در پزشك آن ،يماريروش درمان و ب نيب يميمستق

 يها از درمان استفاده ، وجود ندارد.ميخور يمدرن به آن برم
چراكه  رد؛دا يا اسطوره يها درمان رابطة معناداري باروش  تك

 ةليوس و به بودهدر ارتباط  يرياساط اي ير معنوعنص كيغالباً با 
دون شفا كه ب يها نييآغالب . شود ميشفا محقق  نديآن فرا

درمان به انجام  يرا برا ياعمال ثابت ي،ماريبه نوع ب توجه 
 نشيب ي. بررسرنديگ يم يجا يبند ميتقس نيدر ا رسانند يم

ها  تسن نيا يداريپا ليو دال يدرمان يها روش نيحاكم بر ا
در  ها يماريدر درمان ب ،ياثربخش يبه درك چگونگ تواند يم

و موجب تعامل سازند  كند يتوجه انيخالل قرون كمك شا
مراسم تدهين  .شودمختلف دانش  يها و شاخه يپزشك خيتار

ي تك روش است كه ها درماندر مذهب كاتوليك يكي از اين 
 مؤمناندون توجه به نوع بيماري، مراسمي يكسان را براي ب

 . دكن يمدردمند برگزار 

 ها: نوشت پي
1 Differential Diagnosis باليني هاي يافته بر تشخيصي كه 

 عالئم كه بيماري چند يا دو بين افتراق با آن در و است استوار
 شود. مي شناسايي بيماري  دارند، مشابه

2 Pathogen 
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3 Mythological Treatments 
4 Monotonous treatment 
5 Carl Gustav Jung )1875  و  ) فيلسوف1961تا

 يلتحل«به  توان ياز آثار مهم او م. بود يسپزشك اهل سوئ روان
انسان در «، »هايش انسان و اسطوره« ،»يشانسان و نمادها« ،ايرؤ

 ،»يبيو علوم غ يشناس روان« ،»يشتنخو يتهو يجوو جست
 يشناس روان«، »الگو و كهن يناخودآگاه جمع« ،»يروح و زندگ«

 .اشاره كرد و...» راز گل زرين« ،»يمياگريو ك
6 Joseph Campbell )1904  شناس  ) اسطورهم1987تا

و مذهب مطالعات  يشناس اسطوره ينةدر زم كه يكاييآمر
اند  از آثار او كه به فارسي ترجمه شده. ه استانجام داد يعيوس
 قهرمان«، »زندگي در ساية اساطير«، »تو آن هستي«توان  مي

 را نام برد.» سفر قهرمان«و » قدرت اسطوره«، »هزارچهره
قائم  يقنبر يننام حاج حس هوجود دارد ب يراندر ا يدرمانگر 7

را با دادن  يمارانشاو ب نهند. ينام م »مهر يرپ«او را  يكه برخ
» آقاي نباتي«) و از اين رو به 42( كند يتكه نبات درمان م يك

 شهرت دارد.
در  زرتشتيمؤمنان  كه بود يمذهب يدنييك نوش نامِ هوم 8

 نوشيدند. مي آن راها  مراسم مختلف و براي درمان بيماري

9 Mircea Eliade )1907  شناسان و  از اسطوره )1986تا
توان به  از آثار او مي است.معاصر نامدار  پژوهان يند
، »از سراسر جهان يادينمتون مقدس بن«، »دين المعارف هدائر«
، »: فنون كهن خلسهيسمشمن«، »اسطوره يااندازه چشم«
 يها و نمادها يينآ«، »و نمادها يرتصاو«، »يتاسطوره و واقع«

، »مقدس و نامقدس«، »اسرار تولد و تولد دوباره: تشرف
 يخدا«، »راز ،ايرؤ ،اسطوره«، »بازگشت جاودانه ةاسطور«

 يها شهياند يختار ةمجموع«و » يسزالموكس: شوندهيدناپد
 ره كرد.اشا» ينيد

10 Ecclesia Catholica  
11 Symbolum Nicaenum: اي يانيهب يقيه،ن ةاعتقادنام 

در شهر نيقيه نوشته شده و  م 325در سال است كه  ياعتقاد
 ةدر آن آمده و موردقبول هم يحيتاعتقادات مس ينكات اصل

و...  ها يستمدال ،انگاران يگانه يهوه،شاهدان جز  به يحيانمس
ما «كه با عبارت  ستچهار بند ا يقادنامه دارااعت يناست. ا

  .شود يمآغاز  »يمدار يمانا
12 Sacrament: به معناي» ساكرامنتوم« ةكلم يندر زبان الت 
 است.» مقدس ةنشان«
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