
        
 

 
 

  55  ---  1392، بهار ي اول شماره، سال چهارم   :فرد مسئول مكاتبات* 

 

 1392ي اول، بهار  شماره،سال چهارمتي اسالم و ايران،طب سنّيمجلّه 

  

  ستان و بلوچستان يج در سيرا يسنت يانواع درمانها يبررس
  

  ج اين يمان ناصريا، ب انينورمحمد ناظر ،الف اين يمحمدرضا ناصر
  

  زاهدان يسالمت،دانشگاه علوم پزشك يقات ارتقايمركز تحق الف
  )يگروه مردم شناس(ستان و بلوچستانيدانشگاه س ب

  ام نوريدانشگاه پ ج
  

  

  چكيده
 و نمـوده  اسـتفاده  يگونـاگون  يازروشـها  آن بـا  مقابلـه  يبرا كه است داشته سروكار يسالمت اختالالت و يماريب با خلقت بدو از بشر
 بـود  شـده  باعث يپزشك ستيز يمبنا بر ديجد طب يريگ شكل است نموده منتقل امروز به تا يبعد ينسلها به را روشها نيا جيبتدر
 از بلكـه  يشـناخت  ستيز بعد از تنها نه را يماريب با برخورد مقوله كه يميمفاه ظهور اما برود يفراموش روبه يسنت يدرمان يروشها تا
 يسـنت  يروشـها  در آن دهيـ چك كـه ها  يماريب بر موثر عوامل ريسا ريتاث به تا شد باعث ستينگر مي زين يفرهنگ-ياجتماع عوامل ديد
ـ ا در كهها  يماريب با برخورد يسنت ابعاد شناخت ستين يمستثن قاعده نيا از هم بلوچستان و ستانيس. گردد توجه زين شود مي دهيد  ني

 برخـورد  نحـوه  گـر يد طـرف  از و كند كمك ديجد طب و استان يسنت طب مشترك وجوه يمعرف به تواند مي بوده توجه مورد يبررس
 يبـرا  را يفـرد  بـه  منحصـر  و اول دسـت  اطالعات نهايا همه دركنار و ببخشد بهبود يسنت جوامع در را مدرن سالمت سامانه كاركنان

  .دينما فراهم منطقه در درمان يسنت يروشها ينيبال ييكارآزما به عالقمندان
 96 انيپاسـخگو  كند مي يرويپ ينگار مردم قواعد از كه است يپزشك -قوم مبحث در يفيتوص يبررس كي يبررس نيا: يشناس روش
 سـاختار  مـه ين پرسشنامهها  داده يآور جمع ابزار. بودند شده انتخاب هدفمند روش با كه بودند استان سطح در يسنت درمانگران از نفر
 يمـوارد  در.پرداختنـد  خودهاي  دهيشن وها  دهيد ثبت به يابزارنگارش از استفاده و ميمستق مشاهده با پرسشگران كنارآن در كه بود افتهي
  .است شده استفاده مشاهدات ثبت يبرا نيدورب و صوت ضبط از زين
 يخـانگ  يدرمانهـا  جزو روشها نيا از يبرخ گرفتند قرار يبررس مورد زيمتما كامال يدرمان روش 20 از شيب قيتحق حوزه در: ها افتهي

  يدرمـان  روش هـر  يبـرا . هسـتند  ارائـه  قابـل  خـاص  درمانگر كي اي درمانگران از يگروه توسط گريد يبرخ و شوند مي يبند طبقه
 اسـتفاده  مـورد  يدارو و روش هر ينيآئ مراسم درمان، روش،نحوه هر در استفاده مورد ابزار درمان، نوع نهيزم در ياول دست اطالعات

   .است شده ضبط و ثبت درمان هر در
 در رسـد  مـي  نظـر  به كرد اقدام آنها تيتقو به نسبت ديبا آنكه بر عالوه مدرن يپزشك با منطبق يدرمان اقدامات مورد در:  يريگ جهينت

 اسـت  يهيبد نمود ستفاده مدرنهاي  پروتكل در نيگزيجا اي مكمل بعنوان يحت يسنت طب اتيازتجرب يبعض از  توان مي موارد يبرخ
ـ رو برخورد از ديبا دارد مردم يباورها در شهير رفتارها نيا نكهيا به توجه با رساننده انيز و مخالف يرفتارها از  گذركردن يبرا  اروي
     .گذشت اغماض دهيد با آنها كنار از يستيبا بلكه داد نشان تيحساس دينبا زين يخنث يرفتارها مورد در. كرد احتراز يحذف و

 .زاهدان يسنت درمان جيرا يروشها بلوچستان، و ستانيس ،يسنت درمانگران :واژگان كليدي
  
  
  

  

  

  

  

  :مقدمه
ات گذاشـت اخـتالالت   يـ كه بشر پا بـه عرصـه ح   ياز روز

 يسـت  بـرا  يبا مـي  جه انسانيبود در نت  يسالمت هم همراه و
ـ كـرد  ا  ي مـي فكـر  ين ناتندرستياصالح ا ن بـود كـه در مـان    ي

انسانها ظهـور كـرد بـا     يهم بالفاصله در فرهنگ رفتار يماريب
نه يشـ يبه گستره ابناء بشـر و پ  يتنوع يدرمان يان، روشهاين بيا
 ياز آنجــا كــه برخــ.انســان دارد يخ زنــدگيتــار يبــه درازا يا

ـ ز يو گـاه  يدرمـان، خرافـ   يمورد اسـتفاده  بـرا   يروشها ان ي

 91آذر : افتيدر خيتار

 92فروردين : تاريخ پذيرش
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   ...بررسي انواع درمانهاي سنتي رايج در  

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  56

ن يو نـو  يعلم ين در فاز اول  ابداع روشهايرساننده بود بنابرا
 يد بـه واد يق طب جديآن روشها از طر يبا تمامي،  تقريپزشك

شتر بر يبا گسترش علم سالمت و احاطه ب.سپرده شد  يفراموش
و در فاز دوم،  طب مدرن متوجه اثرات گـاه    ن علميات ايجزئ

ـ  ـ جامعـه  توسـط ا   ير رفتارهـا مثبت و در مجموع مسلط ب ن ي
شد در ها  يماريدر مواجهه با ب يو سنت يميقد يدرمان يروشها

را  يشناخته شـده پزشـك   يد مجبور شد مرزهايجه طب جدينت
سـتم بسـته   ينگـاه كـردن از درون س   يكنار گذاشـته و بـه جـا   

ن دستگاه زنـده  يرون هم به اي، از بيك به عوامل خارجيولوژيب
شـد   نمـي  سرين كار ميدا كند و ايپ يشناخت ر گذار تسلطيو تاث

  . ن حوزهيعلوم خارج از ا يشناخت يمگر با استفاده از متدولوژ
ن بـه  ينـو  ياست  كه قصـد نگرشـ   يحاضر كوشش يبررس

و  يولـوژ يخارج از علم ب يرا از منظر يماريمقوله سالمت و ب
را بـه   ين مقـال رفتـار  يج درج شده در ايدارد نتا  يطب رسم

زنان و مـردان سـالخورده   هاي  ده كه منبع آن دانستهير كشيتصو
ـ  يات را نسل به نسل شفاهين تجربياست  كه ا يا از  يا كتبـ ي
ان سـال برطـرف   يد سـال يان خودشان به ارث برده و شـا ينيشيپ

بجـز   يكه دامناند  بوده ييو روانهاها  كننده درد و اندوه از جسم
درمـان درد و  خـتن بـه آن و   يآو  ين سالخوردگان بـرا يدامن ا
علـم   يرسد با گسترش مبـان  مي به نظر. شان نداشته انديرنجور

ي ن روشها روبه فراموشـ يا استفاده از اينقاط دن يد به اقصيجد
ـ از ا يد فراموش كرد كه برخـ يرود اما نبا مي ن روشـها امـروز   ي

ـ مكمل  يبعنوان روش درمان ـ گـاه و ين جايگزيا جـا ي را  يژه اي
نگونـه  ين ثبـت و ضـبط ا  ينـابرا ب. خود كسب نموده است يبرا

به علت منحصر به فـرد بـودن آن روش آن را    يروشها كه گاه
د يـ مف يتواند گام مي دهد يقرارم يعتريدر معرض انقراض سر

  ياطالعات دسـت اول بـرا   يمستند كردن آن و جمع آور يبرا
هـر   يخواهند اثر بخشـ  مي باشد كه يا پژوهشگرانيعالقمندان 

ـ بسـنجند   ينيبـال  هـاي   ييبـا كارآزمـا   راها  ن روشيك از اي ا ي
  .اورندين روشها بدست بيك از اياز هر  ياطالعات گسترده تر

  ست؟يچ يطب سنت
 ييرا بر حسـب گـذارها  ها  يماريم علم درمان بياگر بخواه
رسـد   مـي  كه به ذهـن   يزين چيم اوليكن يم بنديكه داشته تقس

 يسـنت  يمدرن و پزشـك  ير مجموعه  پزشكيم آن به دو زيتقس

 را بـه ذهـن   يم بنديهم دو تقس يسنت يدقت در درمانها. است
ك و مدون وجود يستماتيكه بصورت س ييدرمانها: آورد اول مي

مـاران  ين علم  بـوده بـه ب  يكه عالم به ا يداشته و توسط شخص
 يآمـوختن  ين علم مانند همه علوم امروزيا. شده است مي ارائه

ـ م يشـخص حكـ   يستيبا مي آن يريفراگ يبوده و برا ب يـ ا طبي
ـ ي، طب اينوسيطب جال. گذراند مي را يدروه ا ـ و  يران ا طـب  ي

درمـان   يبـرا  يك سنتيستماتين نوع از علم سياز ا يمثال ينيچ
در گذشته تنها منحصـر بـه    يمارياما درمان ب. باشد مي هايماريب
خصوصـا   يمينبـوده بلكـه در جوامـع قـد     ين نوع از پزشـك يا

خودشـان   اند  نوع از علم را نداشتهن يبه ا يكه دسترس يمناطق
نـه  ين زميكه در ااند  كرده مي خودشان را حل يمشكالت سالمت
،  (Medecine Indigenous) يبوم ير پزشكينظ يهم اصطالحات

  يخــانگهــاي  و درمــان (Folk Medecine)انــهيعام يپزشــك

(Home Remedies)[1]شوند  مي در ذهن متبادر.  
 ياز طـب سـنت   يفـ يم تعريهش فرضـها اگـر بخـوا   ين پيبا ا

توانـد   مـي  فين تعريم  ايارائه بده) يمجموعه  مدون و مردم(
  :ا باشديگو يتا حدود

ـ  ينظـر هـاي   از همـه دانسـته   يمجموعه ا يطب سنت  " ا ي
هـاي   يمـار يو درمـان ب  يريشگيص، پياست كه در تشخ يعمل

 بـه كـار گرفتـه    ياجتمـاع هـاي   يا ناهنجـار يو  يذهن ،يجسم
گر يبه نسل د ياز نسل يا نوشتاري يصورت گفتارشوند وبه  مي

انـد   ط شدهيواجد شرا يا موروثين كار ماهروين نسل در ايكه ا 
   "منتقل شده است

 سته شـود يران نگريخچه درمانها در اين منظر به تارياگر با ا
ـ شه چند هزار ساله از ايك ريتوان  مي ن علـم و تجربـه را در   ي

ـ ن سـند مكتـوب در ا  يتر يميقد. ران مالحظه نموديفالت ا ن ي
 آن روز را در يدانش پزشكنه كتاب مقدس اوستا است كه  يزم

پزشـك  ( داد پزشـك  - )بهداشـت ( اشـو پزشـك  پنج بخش 
ـ سـاز  دارو( اه پزشكيگ - )جراح( د پزشككار   )يقانون  اي
ح نموده يتشر) روان پزشك( پزشك  مانتره  و باالخره) رعطا
از  ييشناخت و استفاده داروز يان نيدر عهد هخامنش. [2] است

گر ملـل و اقـوام   يها زبانزد ديماريدرمان ب يران براياهان در ايگ
شـاپور رونـق    يكه دانشگاه جنـد  يدر دوره ساسان. بوده است
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  و همكاران نيا ناصري           

  57 --- 1391دوم، تابستان  ي ، شمارهسال چهارم  

كرده بود و اكثـر   ياديشرفت زيهم پ يداشت طب سنت يفراوان
وارد شـده در   يونـان يكـه در فرهنـگ    يـي اهـان دارو يگ ياسام
ا ير نقاط دنين دانشگاه به سايق هميبود كه از طر يقت دانشيحق

  [3]ده استيمنتقل گرد
 ينهايدر سـرزم  ياز پزشـك  ينوع خاص ياز قرن سوم هجر

شـود   مي ادي يشكل گرفت كه از آن بعنوان طب اسالم ياسالم
ل تولد يد بدليرا نبا ين نوع پزشكيح است كه اياما الزم به توض

لمداد نمود چـرا كـه بـه جـز     ق ين خلفا بعنوان اسالميدر سرزم
اسـت  و بـه طـب     ينـ يم ديجه تعالين طب كه نتياز ا ييبخشها

نـدارد   ينـ يم دين و تعـال يبه قوان يه ربطيمشهور است  بق يالنب
 يانيـ رانيشـتر ا ين علم هر چند مسـلمان امـا  ب  يشتازان ايبلكه پ

سـتند و  يز ي مـي بودند كه در فاصله قرون سوم تا هشتم هجـر 
ـ ات ايـ مانده اسـت كـه جزئ   ياز آنها باق يمكتوبات ن علـم  در  ي

 يبن ربن طبر ين علما علين ايبارزتر. دهد مي آندوره را  نشان
ـ ، ابـابكر محمـد ابـن زكر   )مولف فردوس الحكمه( (  يراز ياي

 ياهـواز  يبـن عبـاس مجوسـ    ي،  علـ )يصاحب كتاب الحـاو 
ب صاحب كتا(نا ي، ابن س)يه الملكيسنده كامل الصناعه الطبينو(

و ) بـر قـانون   يات و شرحيسنده كلينو( يابن رشد قرطب)قانون
) انيره خوارزمشـاه يمولف ذخ(  ين جرجانيل شرف الدياسماع

    [3]بوده اند
طـب  ( يمدون درمـان  ين روشهاياست كه در كنار ا يهيبد

هـم   ينـامنظم  يروشـها ....) ي، طـب اسـالم  يراني، طب اينيچ
در طـب  . ديـ انـه نام يعامتوان آنها را طـب   مي وجود داشته  كه

 يزا و برداشـتها   يماريب ي، عاملهايماريبجاد يا يها نهيعامه زم
قواعـد   يدر درونِ سـاز و كارهـا   يو ناخوشـ  يمـار يمردم از ب
 يو راههـا  هشد يسته مينگر يـ مذهب  ينيد يو نظامها ياجتماع
 ين ساز و كارهايدر هم يدرمان يها وهيها و شيماريب يبرا  چاره

ـ ا يرفته كه گاهگ يشكل م ينيد يو نظامها ياجتماع ن قواعـد  ي
 يهيچ توجيه يو تجرب يانه از لحاظ منطق علميعام يو روشها

مـردم دارد   يخيتـار  يشـه در باورهـا  يهم ندارند امـا چـون ر  
از جوامـع   يارين مردم به آنها معتقدند و هنوز هم در بسيبنابرا
 . رنديگ مي بهرهها  يماريمقابله با ب ين روشها براياز ا

  

 يگــر جوامــع دارايســتان و بلوچســتان ماننــد دياســتان س
در  ياست كـه بصـورت سـنت   ها  يماريدر درمان ب يغن يفرهنگ

ن را دارد يل اين روشها پتانسيا.شده است مي طول قرون استفاده
ن و كمـك  يگزيبتواند بعنوان درمان جا يعلمهاي  يكه با بررس

ن يمستند كردن ا. را اجرا بكند يد نقش مثبتيكننده در طب جد
افتن ين  شامل   ينوهاي  يتواند به استراتژ مي دانش و عملكرد

، و بهبـود  يمـار يهر ب يتنوع درمان برا ،يد درمانيجد يروشها
 ير كـه بـه  روشـها   يـ و فق ييت سالمت در مناطق روسـتا يضع
ن روشـها  يهر چند ا.ندارند كمك بكند يدسترس يد درمانيجد
ورد استفاده جوامع بوده است اما كمتر مورد توجه قرنها م يبرا

ر يـ ان اخيتنهـا در سـال  .ده استيگرد يقرار گرفته و مستند ساز
پژوهشـگاه   يتوسط كـارگروه مـردم شناسـ    يدانيم يك بررسي
ام بهارسـتان  يه پيج آن در نشريانجام شده كه نتا يراث فرهنگيم

  .ده استيمنتشر گرد
 ياسـت كـه بـه بررسـ     يدانيـ ك پژوهش ميحاضر  يبررس
سـتان و  يدر اسـتان س  يو درمانگران سنت يج درمانيرا يروشها

ـ م خشـن ا يبلوچستان پرداخته است با توجه به اقل ه و يـ ن ناحي
كمتر  ين دسترسين همچنيت و فقر مزمن ساكنيجمع يپراكندگ

و منطبق كردن آنها  يسنت يمدرن، توجه به درمانها يبه درمانها
و  يتواند به استفاده بهتر از منابع محلـ  يم درمان يعلم يبا مبان

د آثـار  ياثرفقـر را در تشـد   يدر دسترس كمك كرده و به نـوع 
 يمحقق با استفاده از روشها ين بررسيدرا.كاهش بدهد يماريب

ـ ط ايبه ثبت و ضـ ] 1[ينگار يپزشك -قوم  يسـنت  ين روشـها ي
ل ين يگر براين ديمحقق يرا برا يدست اولهاي  پرداخته تا داده

 .دياهداف مدكور در باال فراهم نما به

  :قيلد تحقيق فيتدق
ــتان س ــرق ا ياس ــتان در جنوبش ــتان و بلوچس ــس ران و در ي

از  يقه شماليدق 27درجه و   31قه تايدق 3درجه و  25ت يموقع
قـه  يدق 21درجـه و   63قـه تـا   يدق 50درجه و  58خط استوا و 

بـا  چ قرار گرفته اسـت كـه   ينوياز نصف النهار گرد يطول شرق
 يانـزوا .شـود  مـي  لـومتر مربـع شـناخته   ينفر در ك 20 يپراكندگ

عت خشن منطقه باعث شده تـا  ين استان به همراه طبيا يخيتار
دار در استان ناشناخته و يموثر بر توسعه پاهاي  از مولفه ياريبس

 8/139 ين استان با متوسط بارندگيا. بماند يدست نخورده باق
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از خشـك   يكـ ي  75تـا   59 يسالها  يمتر  در دروه آمار يليم
ن مناطق نه تنها در كل مملكت كه در كل جهـان اسـت بـر    يتر

دهستان   120شهرستان  و   14ن استان ازيا 88اساس آمار سال 
 لــومتريك 187502ل شــده اســت مســاحت آن برابــر بــا يتشــك
  ]4.[باشد مي

  
  :ها مواد و روش

رد يـ گ مي قرار يپزشك –قات قوم يدر زمره تحق ين بررسيا
 يد،باورها و رفتارهـا  يعقا يبررس يبرا يفيك روش توصيكه 

ـ در ا] 1[هاسـت   يماريدر مقوله برخورد با ب يجوامع انسان ن ي
 يل بـه همكـار  يكه در دسترس و ما يدرمانگر محل 98 يبررس

درمانگر مشهور و شناخته شده سـطح اسـتان    128ن يبودند از ب
افتـه قـرار   يمه ساختار يك پرسشنامه نيق يمورد مصاحبه از طر

ق يم تحقيكردند توسط ت مي كه ارائه يگرفتند همزمان نوع درمان

ن مـورد مشـاهده و   يموارد دورب يبا ابزار قلم و كاغذ و در برخ
  . ع  قرار گرفتند  يثبت وقا

  
  :ها افتهي

توان در  مي را يدانيات ميشده  در عمل يجمع آورهاي  داده
  :نمود يسه گروه طبقه بند

 آنها يانواع درمانگران و نام محل .1

 يجسم يهايماريب يج برايرا يانواع درمانها .2
 – يروحـ  يهـا يماريب يج بـرا يرا يانواع درمانها .3

  ييو ماورا يروان

ـ جـدول شـماره   : آنهـا  يانواع درمـانگران و نـام محلـ    ك ي
كـه درمـانگر    يشده را براساس نوع درمان يجمع آورهاي  داده
  دهد مي درمانگران نشان ك جنسيدهد و تفك مي ارائه

  ك نوع درمان و جنسيبه تفك يدرمانگران سنت يع فراوانيتوز) 1(جدول شماره 
نوع درمان

  
  

  جنس

  جمع)استاكار(دالك  اه درمانيگ  فهيخل  مات يگوات سيذ نويتعو يمحل يماما  سيجادو نو  شكسته بند

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

56/33  33  -  - 14/8  8  -  - 06/3  3  1/6  6 2/12  12 03/2  2 03/2  2  زن

44/66  65  1/6  6 06/3  3 3/14  14  -  - 8/33  33  -  -  -  - 18/9  9  مرد

 100  98  1/6  6 2/11  11 3/14  14 06/3  3 9/39  39 2/12  12 03/2  21/112  11  جمع

  
 يو زابل يش بلوچين استان با دو گويبا توجه به آنكه ساكن

ـ هـر   يبرا ين اصطالحات متفاوتيكنند بنابرا ي ميشوريگو ك ي
شـود در مجمـوع اصـطالحات     مـي  از درمالنگران بكار گرفتـه 

ــذ يمحلــ ــتحق يك از واحــدهايــل در هــر ي ــراي ــواع  يق ب ان
  :درمانگران مصطلح بوده است

 .شود مي به شكسته بند گفته: ا كواسيتار يب  -

 يمحلـ  يكشهر به ماماياز سراوان تا ن: نبوكيا ديزنبوك   -
 .شود مي گفته

 هيدا يمحل يا به مامايه درين و حاشيدر سرحد زم: هيدا  -
 .نديگو مي

سـد در  ينو مـي  )تييتا(ذ يا تعويكه دعا  ييبه مال: ملنگ  -
 .نديگو مي ن ملنگيسرحد زم

 .سدينو مي ذياست كه دعا و تعو يكس: صاحب يصوف  -

ب يـ ا طبيم يا مرد حكيستان به درمانگر زن يدر س: ميحك -
  .شود مي گفته
 دهنـد گفتـه   مـي  كـه ختنـه را ا نجـام    يبه كسـان : دالك - 
 .شود مي

را  )بـاد (به درمانگر زن كه گـوات  : كيا ماتيمات  يگوات -
 .شود مي گفته كند مي درمان
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قت كه مجوز درمـان هـم   ير طريپ ين رسميجانش: فهيخل -
افـراد وجـود دارنـد كـه      يامروزه برخ. نديگو مي فهيدارد را خل

 .شوند مي فه خواندهيخل يندارند ول يريچ پياز ه يچ مجوزيه

ب به درمان زار يمجلس ل يكه با برگزار يمرد: با با زار  -
چ يشود در حـال حاضـر هـ    مي ردازد بابا زار گفتهپ مي درمردان
 . در بلوچستان وجود ندارد يبابا زار

ب بـه درمـان زار   يـ مجلس ل يكه با برگزار يزن: ماما زار -
چ يشـود در حـال حاضـر هـ     مي پردازد ماما زار گفته مي درزنان
  . در بلوچستان وجود ندارد يمامازار

ـ  هـر ن علت مراجعـه بـه   يشتريب 2در جدول شماره  ك از ي
  .ده استيدرمانگران درج گرد

  
  ك از درمانگرانين علت مراجعه به هر يشتريب -2جدول شماره 

 درمانگر
  نوع درمان

  مرد درمانگر  زن درمانگر

  شكسته بند
، رگ به رگ شدن و يدررفتگ يبرا. شتر زنها هستندين بيمراجع

  يشكستگ يگاه

 وانشان را هميح يمرد و زن هستند،گاهن يمراجع
اعضاء مختلف  يشكستگ يشتر برايب.آورند مي

  و رگ به رگ شدن يبدن،دررفتگ

  سيجادو نو
مهر و محبت، از چشم انداختن دشمن،مهره مار، مهر  يدعا يبرا
  ...و)يقدرت جنس(ب، بستن مرديرق ياه، باطل كردن جادويگ

 ------------------------------  

  يمحل يماما
از  يرين، جلوگي، سقط جنيد حاملگييت نوزاد،تاين جنسييتع

زنانه، درمان هاي  يماريمان،بي، زاياز باردار يريشگين، پيسقط جن
  يينازا

 ------------------------------  

  سيذ نويتعو
، يروحهاي  يماريب يحفظ نوزاد و مادر، دعا برا يكل بند، دعا

  ختن ترسير يرفع چشم زخم، دعا يبرا يا انجام اعماليدعا 

هاي  يماريانواع ب. ي،روانيروحهاي  يماريانواع ب
 يكه با درمانها ييچه ابتدا به ساكن و چه آنها يجسم

  دا نكرده،يگر بهبود پيد
  ------------------------   ماريزا از بدن بيماريبهاي  خارج كردن انواع باد  مات يگوات

  فه زن وجود ندارديخل  فهيخل

مجلس سماع و گرفتن  ييبرپا يبرا يفه سماعيخل
 يفه دارايخل—خيماران از كرامت شيدرمان توسط ب

و  يو جسم يروح يهايماريمجوز دم و درمان انواع ب
  كند مي ا اعمال خاص درمانيرا با دادن دعا و  يمعنو

  اه درمانيگ
هاي  ميمار با دادن رِژيل مزاج بيو تعد  يجسمهاي  يماريانواع ب

  ييدارو خاص
مار با دادن يل مزاج بيو تعد يجسمهاي  يماريانواع ب

  ييخاص داروهاي  ميرِژ

  )يشتر مشاطه گريب(، حجامت، درمان با پوست يخالكوب  دالك
 يشتر زدن، ختنه و در برخي، حجامت، آمن، نيخالكوب

  دن دندانيموارد كش

  ر مشاهده نشديزن جن گ  ريجن گ
 يقسم نامه برامار، دادن يدرآوردن جن از جسم ب

  از حلول جن به جسم افراد در معرض خطر يريشگيپ
  

جه مصاحبه و يمندرج در جدول فوق و نتهاي  براساس داده
 يوه ايك از درمـانگران بـه شـ   يهر  يدانيمشاهده پرسشگران م

جمـع  هـاي   پردازد كه بر اساس داده ي ميماريخاص به درمان ب

ق مورد يرا كه در حوزه تحق ييتوان انواع درمانها مي شده يآور
و  يجسـم  يهـا يماريردرا به دو دسته درمان بيگ مي استفاده قرار

  نمود  يم بنديتقس يروان يروح يهايماريب
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كه عبارتند  يجسم يهايماريب يج برايرا يانواع درمانها -2
  :از

بـا   درمـان  -يداغ درمـان   - يآبگـرم درمـان   -  ياه درمانيگ
 -آمن  - يخالكوب –حجامت  –شتر زدن ين -وانات يپوست ح

  يمربوط به فرزندآور يدرمانها - يشكسته بند
  :ياه درمانيگ  -الف
اهان در ينشان داد كه دانش استفاده از گ يدانيمهاي  يبررس

ــ ــوان هــا  ن خــانوادهيب در  "يخــانگ يدارو"وجــود دارد و بعن
كه فـرد   يرد اما زمانيگ مي مورد استفاده قرار يمعمول يهايماريب

 ياهيشود معموال به درمانگران گ مي صعب العالج يماريدچار ب
ـ ا  ياهيـ كه دانش گ كند مي مراجعه  يشـتر بـه نـوع   ين افـراد ب ي
. كند مي درمان استفاده ياهان برايبوده و از مخلوط گ يتخصص

 شد كه مورد استفاده قـرار  يياه شناساينوع گ 50 ين بررسيدر ا
ه از يـ و بق ياهـان از مراتـع محلـ   ين گيازا( ) نوع  45گرفت  مي

اهـان متنـوع بـود و بـه     ينحوه مصرف گ. شد مي هيتهها  يعطار
  گرفت مي ل مورد استفاده قراريذ يصورتها

اه را در آب يـ از انـدام مـورد مصـرف گ    يمقدار: جوشانده
  .جوشانند تا به غلظت مورد نظر برسد مي ختهير

اه را در آب يـ مـورد مصـرف گ  از انـدام   يمقـدار : دم كرده
اه وارد آب يـ گذارند تـا عصـاره گ   ي ميمدت يخته برايجوش ر

  .كنند مي جوش شده و بعد مصرف
ا جوش ياه را درآب سرد ياندام مورد نظر گ: دن عصارهيكش

ـ دهند وروز بعـد مخلـوط را در    مي ك شب قراريبه مدت  ك ي
  .كنند مي اه را خارجيخته و با چالندن عصاره گيس ريپارچه قم
ده و بصـورت  يياه را سـا يـ گ ياندام خوراك: خوردن يكپه ا

  .بلعند مي گريع ديا مايآب  يبا كم يخشك و كپه ا
سانده ياه را در آب خيمورد مصرف گ ياندامها: يريعرق گ
ا عـرق  ير يكه به آن گالب گ يجاد شده  را با دستگاهيو بخار ا

 ه و مصرفك ظرف جمع نموديند سرد كرده و در يگو مي ريگ
  . كنند مي

ـ از هر  يمواقع تفاله ناش يدر برخ: اهياستفاده از تفاله گ ك ي
ده و يـ مـار مال يا موضع مورد نظر بيباال را به بدن هاي  از پروسه

  . گذارند تا بماند ي ميمدت يبرا

شوند و  مي بخور استفاده ياهان صرفا براياز گ يبرخ: بخور
و هم به صورت بخـور قابـل    يگر هم استفاده خوراكيد يبرخ

بخـور كـردن  انـدام مـورد مصـرف را در       ياستفاده هستند برا
ـ سوزانند  مي داخل بخوردان در مجاورت آتش  ينكـه انتهـا  يا اي

دهنـد تـا ضـمن     مـي  اه مورد نطر را آتش زده و اجازهيشاخه گ
  . جاد دود بكنديسوختن ا

ـ ن روش برگها و يدرا: چال انداختن اه يـ ا بـرگ و سـاقه گ  ي
دهند و  مي از ذغال قرار يبستر يبر رو يمورد نظر را در گودال

ض را يمـر ) كه قابل تحمـل باشـد   يتا حد(بعد از خنك شدن 
  .  خوابانند مي گرمهاي  ن برگ و ساقهيا يلخت كرده و رو

اه در مجاورت گرمـا  ياز گ يين روش اندام هايدر ا: نيتدخ
ـ ا يـي استفاده دارو يكه برا كند مي جاد دوديو آتش ا ن دود را ي

اه خشـخاش كـه بـه آن    يـ ره گيشـ . كنند مي وارد دستگاه تنفس
. ن اسـت يتدخ ياهان براين گيج ترياز را يكيند يگو مي اكيتر

 يدانـه برخـ   ياه تنباكو،برگ كوه بنـگ و گـاه  ين برگ گيهمچن
 مــورد مصــرف قــرار ينياهــان مثــل اجغــون بــه روش تــدخيگ

  . رنديگ مي
  :يآبگرم درمان -ب

ـ   يدارا يبـه علـت قلـت بارنـدگ      قيحوزه تحق  يمنـابع آب
ر تفتـان و بزمـان   ينظ يباشد اما در مناطق كوهستان ي نميچندان

 يهـا يماريدرمـان ب  يوجود دارد كه مردم ازآنها برا ييآبگرم ها
  .كنند مي بدن استفاده يو عموم يمفصل يو دردها يپوست
  :يداغ درمان -ج
 ياز ابزارهـا  يماريمار و نوع بيوه بسته به سن بين شيدر ا 
وه كـار بـه   يشـود شـ   مـي  داغ كردن بهـره گرفتـه   يبرا يمتفاوت

 ينصورت است كه ابزار مورد نظر را كامال داغ شده و بـر رو يا
دهـد گذاشـته و    مـي  صياز بـدن كـه درمـانگر تشـخ     ينقطه ا
جاد نكرده و بـه  يا يواضح يكه سوختگيشود بطور مي برداشته

 يشود از داغ درمـان يترسانده ماصطالح درمانگران فقظ پوست 
و  يكمـر  ين دردهاينزله سر و چهار غرق كودكان همچن يبرا

ابــزار مــورد اســتفاده در .شــود مــي پــادرد بزرگســاالن اســتفاده
ل شـكل  يمسـتط  يئيك شـ يو   يله ايبزرگساالن سنبه تفنگ فت

ق، سـاقه  يـ عقهـاي   ز از انواع مهـره يكوددكان ن يبرا.است يفلز
ن يازا.شود مي له شده بهره گرفتهيگه پارچه فتك نتيبوته اسفند، 
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 ير خوردگيت(ق يعم يزخمها يزيبند آوردن خونر يروش برا
 يجلـد هـاي   دانـه  يشـه برخـ  يا سوختن ريو ) بافت يپارگ –

  .شود مي استفاده
  :واناتيله پوست حيدرمان بوس -د
ـ  يمـار يته بـه نـوع ب  يبس مـار از پوسـت انـواع    يا مـزاج دب ي

عـت گـرم از   يبا طب ييها يماريب يشود برا مي وانات استفادهيح
شـود   مي با مزاج سرد از پوست بره استفاده يماريپوست بز و ب

هـاي   درد(، گـراز،  )سـردرد (ر خرگـوش  يـ نظ يواناتيپوست ح
 يشكم يدردها(ان يو انواع ماك) يزنبور زدگ(االغ )بدن يعموم

نصـورت اسـت كـه پوسـت     يوه عمل بـه ا يهم كاربرد دارند ش)
ب يموضع آسـ  يا بر رويده و يمار كشيبدن ب يرا بر رو وانيح
دهند بعد از خشك شـدن پوسـت آن را برداشـته     مي ده قراريد
 يشود تا دچـار بـاد زدگـ    مي ر پتو منتقليمار به سرعت به زيوب

  .نشود
   :شتر زدنين -هـ
ب پشـت  يـ رقان و آسـم بـه ترت  ير يها نظيماريب يبرخ يبرا

ي شـتر زخمـ  يز بـه نـام ن  يـ ت يله اير زبان را بـا وسـ  يگوش و ز
  .كنند مي

   :حجامت -ح
ـ از ا يمـار ياز ب يريشـگ يپ يدرمان و هـم بـرا   يهم برا ن ي

از بـدن را   يخاصـ هاي  ن روش محليوشد درا مي وه استفاديش
كنند در  مي ر پوار ساكشنينظ يله ايبرش كم عمق زده و با وس

جـه كشـش خـون بـه     يجاد خال و در نمتيا ينقاط و برا يبرخ
ـ شود ابتدا  مي استفاده يوان استوانه ايك ليرون از بدن از يب ك ي

ك پنبه را آتـش  يشود و بعد  مي محل گزاشته ير بررويتكه خم
 يوارن را وارونه بررويگزارند و سپس ل مي ريخم يزده و بررو

ژن موجـود  يدهند با خاموش شدن آتش و اتمام اكس مي آن قرار
معمـوال  . شـود  مي وارد ورانيجاد شده و خون به داخل ليخال ا

شـود و در   مـي  از ماه و هفته انجام يخاص يحجامت درروزها
 .ت دارديروزها ممنوع يبعض

  : يخالكوب -ج
ـ گرن با ايو م يمفصل ياستخوان،دردها يدررفتگ وه ين شـ ي

ـ وه محل درد را مشخص نموده و ين شيدر ا.شود مي درمان ك ي

خـالكوب بـا   ص يه بـه تشـخ  يـ ن ناحيك به ايا نقطه نزديمحل 
  .شود ي ميدوده خالكوب ياستفاده از چند سوزن و مقدار

  : يو در رفتگ يشكستگ -خ
م ينه مستقيمعا يو دررفتگ يشكستگ يص افتراقيتشخ يبرا

برخورد اسـتخوان   ياگر صدا. شود مي توسط شكسته بند انجام
ر شكل اندام مشـهود  ييا تغيش استخوان احساس شود نو يا ساي

ن صورت ابتدا استخوانها جا ياست در ا يشكستگباشد شان از 
از آرد، زرد چوبه، تخم مـرغ   يريآن با خم يانداخته شده و رو

ا پوسـت  يبا چند تكه چوب و  يپوشانده شده و محل شكستگ
 كسيدارد فــ يمــه اســتوانه اياز درختهــا كــه حالــت ن يبعضــ
ـ كامـل دو   يمعموال تا بهبـود . شود مي ـ ا سـه مرتبـه ا  ي ن آتـل  ي
ه يـ عه گرمتر از بقي، محل ضايدر مورد دررفتگ.گردد مي ضيتعو

 يشـود بـرا   ي مـي ا دچـار خـونمردگ  يشود و  مي اندام احساس
 يشـود و بـا حركتـ    مـي  درمان محل رگ به رگ شده ماسا داده

عه را با روغن و زرد يشود سپس محل ضا مي ع جا انداختهيسر
  .كنند مي چوبه چرب

  : يفرزند آور -ك
ر بـاز مسـائل مربـوط بـه فرزنـد      يافتاده از ددر مناطق دور 

مـان تـا   ي، كمك به زايص حاملگي، تشخيياز درمان نازا يآور
. بوده اسـت  يمحل يمان بر عهده ماماهايپس از زا يمراقبتخها

خاص هاي  نييآ يتا برگزار ياهيگ ياز داروها ييدر درمان نازا
 يحتـ باتجربـه   يماماها يدر طول دروه باردار. شود مي استفاده

كنند و  مي ن در داخل رحم اقداميشن جنيح پوزينسبت به تصح
ند ينما مي مان كمكين از كانال زايمان به خروچ چنيدر زمان زا

 يدن ابرو و چشم نوزاد بـرا يكش ،يپس از تولد نوزاد شستن و
 ياز خربزه ا يريشگيپ يسر نوزاد برا يريباتر شدن، قالب گيز

خـتن آب ده و چهـل بـاز    يبعد ر يشدن شكل سر و در روزها
  .است يمحل يهم بر عهده ماما

  :ييو ماورا يروان يروح يهايماريدرمان ب
ـ  -ياختالالت روح: يريجن گ -الف  يبرخـ  يحتـ   يروان

مـار  يبه حلول جـن بـه جسـم ب    يمزمن گاه يجسم يهايماريب
رسـد در   مـي  ريـ شـود و كـار بـه مراجعـه بـه جـن گ       مي ريتعب

ـ هور وجود دارند كـه بـه ا  ار مشير بسيبلوچستان چند جن گ ن ي
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   ...بررسي انواع درمانهاي سنتي رايج در  

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  62

ـ دارد در يخاصـ هاي  نييگرفتن جن آ. كنند مي امر مبادرت ك ي
ـ مار ير بيجن گ يص ماليشب به تشخ را  يمـاران حلقـه ا  يا بي

افـروزد   مـي  را يرون حلقـه آتشـ  يـ ر در بيل داده و جن گيتشك
كه از جـنس اجنـه اسـت     ينامرئ يسپس مال به كمك  شاگرد
را بـه انگشـتر    يرا گرفتـه وو ضـش  يجن وارد شده به بدن مر

مار را ترك كند اگر جن يدهد كه جسم ب مي امبر قسميمان پيسل
شـود   مي ريه ختم به خيمسلمان باشد معموال توافق  كرده و قض

ر چـاره  ين حالت جن گيجن كافر و لجوج است در ا ياما گاه
ر يـ ن كار جن گيپس از ا.جز انداختن جن در آتش را ندارد يا

 يگردد كه پس از به هوش آمدن برا مي هوشيو بشده  "تنسار"
  .ابدي مي انيز نوشته و مراسم پايماران دعا و تعويب

درمــان  يبــرا يقياســتفاده از موســ: يدرمــان يقيموســ -ب
دارد منتهـا بـا تحـوالت     يبشـر  يخ زندگيتار يبه درازا يقدمت
شده و در  يمتفاوتهاي  يسيدر جامعه بلوچ دچار دگرد ياجتما

  شود مي با به سه صورت ارائهيحال حاضر تقر
 درمان بادها و زارها .1

 يدرمان گوات .2
 ر پتريپ .3

 ا مامــازار شــناختهيــدر درمــان بــاد و زار درمــانگر بابازارو
ـ هستند كـه از   ييموجود ماورا يشود زارها نوع مي ك پـدر و  ي

ل شده و يباشند تشك مي آنها مونث يفرزند كه سه تا 12مادر و 
ـ هـر   ياعضا كند مي ماريحلول به جسم افراد آنهار ا ببا  ك از ي

ـ از عال يخانواده زارها  نوع خاص  جـاد يم را در بـدن مركـب ا  ي
طلبد  مي از درمان را ينوع خاص يمارين هر نوع بيبنابرا كند مي

است كـه بـه آن در بلوچسـتان     يمراسم  ييدرمان در واقع برپا
و انجـام   يقياز موسـ  يشود و با زدن نوع خاص مي گفته "بيل"

 همراه است كه به آن پـر شـدن اطـالق    يحركات موزون خاص
ـ ك تا چند شـب ا ياز  يماريبسته به نوع ب. گردد مي ن مراسـم  ي

رسـد و   مي مراسم به انجام ييدرمان با برپا يشود گاه مي تكرار
 يستيشده و با يمنته يماريه به زار مسئول بيبه دادن هد يگاه

ـ  مار خون ويهمراهان ب ـ ا هدي ـ ر زيـ نظ يه اي ور آالت  بـه زار  ي
توانـد   مـي  بادها با زارها متفاوت هستند و منشا آنها.م كننديتقد
از ماورا باشد كه در داخل بـدن   يانات خاصيا جريو  يو،پريد

در حـال حاضـر   .د از جسم خارج شـود يبه حركت درآمده و با

چ بابـا و  يدر بلوچستان منسـوخ شـده و هـ    ين بطور كليين آيا
  .وجود ندارد يزار يماما

است كـه بـا آن     يس شده زار وباد درمانينوع دگرد: يگوات
خارج كردن باد از جسم  يوه براين شيدارد در ا يتفاوت ماهو

ان يدر مـدح صـوف   يو اشـعار  يسـماع  يقيموس يمار از نوعيب
ر مجلـس  يمار تحت تـاث يب يشود بعد از مدت مي معروف استفاده

خود شده  و شروع به حركـات  يخود ب فه ازياران خليو  يگوات
ـ بعد از ا.گردد مي هوشيكه ب يتا حد كند مي موزون ن مراسـم  ي

  .برد مي انيذ و دعا مراسم را به پايفه با دادن تعويخل
ـ ا: ر پتريپ  مـاران برگـزار  يدرمـان ب  ين مجلـس صـرفا بـرا   ي
ت درمـان بـه اعتبـار    يآن خاص يبرا يشود اما بصورت جنب نمي

كه مجلس به واسطه او برپا شده قائـل هسـتند    يخيوساطت ش
) كشـهر ين(ك نقطـه از بلوچسـتان   ين مجلس تنها در يامروزه ا

و بزرگداشـت   يك مجلس مولوديقت يشود كه در حق مي اجرا
 ه اهـل سـنت  ياز بزرگـان صـوف   يالنيخ قادر گيش يبرا يسماع
گرفتن شفا و واسـطه قـرار    يماران براياز ب ياريباشد اما بس مي
شـتر  ين مراسم آمـده و بـا مشـاركت درآن كـه ب    يخ به اين شداد

  .كنند مي خود را جستجو يم است شفاير مستقيمشاركت غ
درمان مقدس است كه بـا نوشـتن ورد و    ينوع :ذيتعو -ج

مبـادرت   ياديق افراد زيدعا همراه است هر چند در حوزه تحق
ـ كنند اما قاعد تا درمانگر ا مي ن نوع درمانيبه ا ـ بان رشـته  ي د ي

شود را  مي گفته "ذكات كردن"اضت كه به آن ياز ر ينوع خاص
مجـوز   ين مبنا بـه و يقت بر همير طريك پيانجام داده باشد و 

ر گــذار يتــاث يو ينصــورت دعــاير ايــدرمــان داده باشــد در غ
  . نخواهد بود

  
  :بحث
كـه تحـت عنـوان     ييهـا  يحاضر با بررسـ  يسه بررسيمقا 

در هـا   يمـار يو درمـان ب  يزشـك و ارتباط آن بـا پ  يمردم شناس
حاضـر را   يدهد كه بررس مي جوامع مختلف انجام گرفته نشان

نمود دكتـر ملـك    يطبقه بند ير مجموعه قوم پزشكيد در زيبا
 طيارتبـاط سـالمت و محـ    يرا كه بـه بررسـ   ييها يراه  بررس

ارتبــاط  يو بررســ يپزشــك يپــردازد بعنــوان بــوم شناســ مــي
 يپزشك يبر سالمت را در رده مردم شناس ياجتماع يفاكتورها
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را مطالعـه   يشان قوم پزشكيدر عوض ا كند مي ميتقس يكاربرد
جوامـع  هـاي   باورها و فرهنـگ ،ديبر عقا يمبتن يدرمان يروشها

 حاضـر  يبررسـ  يكـه منطبـق بـر روش شناسـ     كند مي فيتعر
  ] .  1[باشد مي

داد  كه در شمال كانادا انجام شده بود نشـان  يمطالعه مشابه
 يـي اهـان دارو يشان از انـواع گ يبر اساس باورها  يكه مردم بوم

اهـان  ين نـوع مصـرف گ  يشـتر يكننـد ب  مـي  درمان استفاده يبرا
مختلف  ياه بوده  است كه بصورتهايدن عصاره گيبصورت نوش

اهـان در  يمصـرف گ  يبـا تمـام روشـها   يشـود تقر  مي استخراج
انـد   انجام شده در كانادا مشابه هم بوده يحاضر و بررس يبررس

اه هـم  يـ ق حاضر از روش چال انداختن بـا گ ياما در حوزه تحق
ـ شود كـه ا  مي استفاده ـ ن روش ظـاهرا در شـمال كانـادا را   ي  جي
  ].4[باشد نمي

ر نقـاط جهـان انجـام شـده كـه      يدر سـا  ياديزهاي  يبررس
دارد  ماران جامعه راين بيمقدس در ب يت از اعتقاد به شفايحكا
مـار را در كارنامـه   يب ين شـفا يهر ساله چند يهند يبابا يسا

ما در پرتغال هـر سـال   يارت فاطيز] 5[ خود اضافه كرده است 
ن يگرفتن شفا خود را به ا ياست كه برا يل مشتاقانيس يرايپذ

سنده معروف معاصر به يل زوال نوين اميهمچن. رسانند مي منطقه
وضع سالمت  دو نفر زن كـه   يكمك چند نفر پزشك به بررس

ج آن را يگرفتن شفا از سنت برنادت بودند پرداخت و نتا يمدع
مقدس هاي  نيز نشان داد كه آئيحاضر ن يبررس] 6[منتشر نمود 

ن حوزه ين ساكنيدر ب ياديار زيگسترش بس يماريدرمان ب يبرا
بعـد از مراجعـه بـه پزشـك و      يماران حتيب يق دارد گاهيتحق

  .آورند مي شفا روهاي  نيمدرن باز به آئ يدرمانهاگرفتن انواع 
نوشتن انواع طلسـمها و  ) ييجادو( يشمنهاي  نيياز آ يكي

تواند منجر به درمان  مي ،يبه اعتقاد برخ است كه يانجام حركات
ن نوع يقا نشان داد  كه ايق در آفريك تحقيج يشود نتا  يماريب

باشـد   مـي  گرفتن شفا يبراها  نيين آياز گسترده تر يكيدرمان 
حاضـر   يرد در بررسـ يگ مي كه مطلقا توسط مردان شمن انجام

را نشـان نـداد امـا     يچنـدان  يگستردگ يشمنهاي  نييهر چند آ
محقـق  .  زن بوده اند يقا درمانگران  شمنيآفر يبرخالف بررس

از جادو گران مرد برخورد نكـرده   يچ مورديق با هين تحقيدرا
  .است

ر مناطق نشان دهنده نقش سن در ير سامشابه دهاي  يبررس
ـ حاضـر هـم ا   يج بررسياشتهار درمانگران بوده است كه نتا ن ي

  .دينما مي دييق تاينقش را در حوزه تحق
سـتم  يتعامـل درمـانگران بـا س    يج بررسـ يهمانگونه كه نتـا 

 يچ تعامليبا هينشان داد كه تقر يوپيات يس آبابايدر آد يبهداشت
ـ     قين تحقيا] 7[وجود ندارد ن درمـانگران  يهـم نشـان داد كـه ب

كه  يمحل يبجز در مورد ماماها يستم مدرن بهداشتيو س يسنت
چگونـه  يه درمـانگران  ه يـ تعامل مثبت وجـود دارد بـا بق   ينوع
  .رد يگ نمي صورت يتعامل

  
  :يريجه گينت

مسلط بـر   يتها و جبر تاربخيدهد كه محروم مي ج نشانينتا
 يغن ينتواند فرهنگ يگروه قومن يق باعث نشده تا ايحوزه تحق

هم همانند  يطب سنت. نداشته باشدها  يماريدر رابطه با درمان ب
 قـرون و اعصـار   يدر طـ  يو اجتمـاع  يفرهنگـ هاي  ه مولفهيبق
رفته و ير پذيگر تاثيد ياجتماع يتواند در برخورد با گروهها مي

بعـد از هجـوم    يشود بعنوان مثال طب ساسـان  يدچار دگرگون
 يالير قـرار گرفـت و در دوره اسـت   يران تحـت تـاث  يا اعراب به
ـ كه از ايبطور. داد يخود را به طب اسالم ياعراب جا ن دوره ي

و اصـطالحات وارد   يتا به امروز نه تنها روشها بلكه اكثر اسام
 ياريباشـد و بسـ   ي ميمنشعب از زبان عرب ياه درمانيشده در گ

كه اعراب بر آنها  يا ناميآنها و  يبه اسم عرب يياهان داروياز گ
اهـان  يگ يشـوند امـا دقـت در اسـام     مـي  گذاشته بودند شناخته

اهـان  يدهد كه اكثر گ مي ق نشانيمصطلح در حوزه تحق ييدارو
 يو خاصـ  يمحلـ  ياسـام  ين دارايمورد مصرف سـاكن  ييدارو

بلوچستان و جنـوب  ( ق يتحق يهستند كه فقط در حوزه فرهنگ
ه از يـ ن ناحيدهد كه ا مي شانن نيشوند و ا مي بكار برده) كرمان

  .قرار گرفته است ينينچنيرات ايير تغيكشور كمتر تحت تاث
مقابلـه   يبرا يفراوان ينشان داد روشهاها  افتهيهمچنان كه 

شود اما دقت در همه  مي ق بكار گرفتهيدر حوزه تحق يماريبا ب
ق بـه  يـ ن حـوزه تحق يل سـاكن يـ دهد كـه م  مي ن روشها نشانيا

 يشـتر از روشـها  يب يو گـاه خرافـ   يمعنـو  يروشهااستفاده از 
ـ م وچه در طـب جد يرفته چه در طب قديج و پذيرا يدرمان  دي
 ق اذعـان يـ با اكثـر درمـانگران وارد شـده بـه تحق    يتقر. باشد مي
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ـ مـاران در كنـار اسـتفاده از داروهـا و     يشتر  بيداشتند كه ب مي ا ي
ز بــه اســتفاده ا ياديــار زيل بســيــمعتبــر تما يدرمــان يروشــها
هر  يذ و انجام اعمال خاص براير دعا، تعويمكمل نظ يروشها

ن ياز آنجا كه ا. درمان را دارند ينيمراسم آئ ييا برپايو   يماريب
دارد لـذا برخـورد بـا آن     ياجتمـاع  يشـه  در باورهـا  يل ريتما
ـ رد كـه ا يـ انجام بگ يبا وسواس و دقت خاص يستيبا ه ين قضـ ي

وآمـوزش بهداشـت    يمارياز ب يريشگيپ يخصوصا در روشها
 ين بررسياز آنجا كه در ا. باشند مي تيار حائز اهميبس يعموم
ق اعم يحوزه تحق يدرمان يشده تا حد امكان همه روشها يسع

ـ منطبق با علم  ياز روشها  يكـه علـم روز پزشـك    ييا روشـها ي
 نيكارآمد بودن آن نـدارد آورده شـود بنـابرا    يبرا يعلم يليدل
جامعـه   يشه در رفتارهـا يها را كه رن باورياز ا يتوان بخش مي

ــا ب ــه وضــوح مالحظــه و درك  يمــاريدر برخــورد ب را دارد ب
ن رفتارها و باورها با اهـداف بهداشـت و سـالمت    ياگر ا.نمود
  :ص داديتوان تشخ مي ا باور رايق داده شوند سه نوع رفتار يتطب

رفتارها در رابطه با مباحث  يبرخ: كمك كننده يباورها -1
نـه بـودن آن   يا درمان وجود دارند كه به لحـاظ نهاد ي يريشگيپ

 يتواند بـه پرسـنل بهداشـت و درمـان بـرا      مي رفتار در جامعه
 يين رفتارهـا يك چنـ يد معموال اگر يدن به هدف كمك نمايرس

ـ  يدر جامعه شناخته شوند پرسنل بهداشـت  ـ با يا درمـان ي د بـه   ي
سرخك  يمارينگونه رفتارها بپردازند بعنوان مثال در بيت ايتقو

مار يمنابع نور را در محل استراحت ب يمار بطور سنتيان بياطراف
 ن عملياست كه ا يهيپوشانند بد مي به رنگ قرمز ييبا پرده ها

 يپزشـك هـاي   هيط كـه از توصـ  يتواند به كم كردن نـور محـ   مي
ا دادن ياست كمك بكند  يمار سرخكيمراقبت از ب يامروزه برا

  ياه حاويرقان كه دو گير خشت به افراد مبتال به ين و شيترنجب
 يامـروز هاي  هيتواند توص مي باشند ي مياهير فراوان قند گيمقاد
ن يين را تبيريرقان با مواد شيمار مبتال به يشتر بيه بيبر تغذ يمبن
  . دينما

چ يدر هـ  يچ رفتـار يد نگارنـده هـ  ياز د: يخنث يباورها -2
اما همانگونـه كـه گفتـه شـد      شود نمي برآورد يخنث يجامعه ا

را به ذهن  ين مفهوميك چني يتطابق رفتارها با اهداف بهداشت
ـ نما مي متبادر نكـه زنـان و مـردان ناپـاك     يمثـل ا  ييباورهـا . دي

ـ دا كننـد  يـ ن فرد مبتال به سرخك حضور پيبر سر بال يستينبا ا ي

رقان  ازآنجـا  يخوراندن گوشت مرغ  رنگ زرد به فرد مبتال به 
مـار نـدارد بعنـوان    يا درمـان ب يدر روند ابتال  يا سوديكه ضرر 
 يدرمـان  – يشـده و معمـوال پرسـنل بهداشـت     يتلق يباور خنث

 يريا از انجـام آنهـا جلـوگ   ينگونه رفتارها را مسخره يا يستينبا
  .ند ينما

نگونـه رفتارهـا معمـوال در    يا: ان رسـاننده يز يرفتارها -3 
دارنـد   نمي نها دست براز آ يجامعه وجود دارد و مردم به سادگ

ر باورهـا  ييـ با تغ يستيباها  بر باور يمبتن ير رفتارهاييمعموال تغ
آوردن  يست حتـ يسر نيم ير باورها به سادگييشروع شود و تغ

ان بار بودن آنها را نشان بدهد در كوتـاه مـدت   يكه ز يشواهد
در مقابل  يستادن و مقاومت سامانه سالمت رسمياثر نداشته و ا

سـتم  يرفتارها معمـوال بـه فاصـله گـرفتن جامعـه از س     نگونه يا
ن راه مقابلـه بـا آنهـا اتخـاذ     يشـود بهتـر   ي مـي منتهـ   يبهداشت

دا يـ جامعـه تقابـل پ   ياست كه با باورهـا  يماهرانه اهاي  وهيش
را محقق سازد بعنـوان مثـال    ين حال هدف بهداشتينكند در ع
 يئين با شـ چ عنوايد كه بند ناف را بهيريرا در نطر بگ يجامعه ا

ن يبرند و اعتقاد دارند از ا ي نميچيا قي يستوريغ بيمثل ت يفلز
را دچار اخـتالل   يثه وارد بدن نوزاد شده و ويق ارواح خبيطر

ن حالت تالش در جهـت متقاعـد   يدر سالمت خواهد كرد در ا
شـده   يضد عفـون  يل فلزيغ و وسايكردن مردم به استفاده از ت

كـه بـاور    ير گونه اطالعات علمـ قطع بند ناف  و دادن ه يبرا
است كـه   يهوده ايمردم را در كوتاه مدت رد كند كار عبث و ب

وه در ين شـ يست بهتـر ين يگريز ديجه آن جز اتالف وقت چينت
باشـد كـه مـردم     يليكردن وسـا  يتواند ضد عفون مي ن مورديا

ـ كننـد بـا ا   مي قطع ناف استفاده يبرا يبطور سنت وه هـم  ين شـ ي
كـه قطـع    يت شـده و هـم هـدف بهداشـت    يمردم رعا يباورها
  .ده استيباشد محقق گرد مي بند ناف ياصول
ـ رات اييـ و تغ ياعتقـادات مـذهب   ينها رد پايعالوه بر ا  ن ي

 ياعتقادات در مردم كه ظرف قرون و اعصار اتفـاق افتـاده رامـ   
ثـه و  ياعتقـاد بـه ارواح خب  . مالحظه نمـود  ين بررسيشود در ا

شه ير كند مي ضيرا مر يند و وينش مي انسان كه در تن ييبادها
 يدر جوامـع بشـر   يسم مـذهب يو بازمانده توتم يدر نماد پرست
انسانها مراسم  يين عوامل ماوراياز چنگ ا ييرها يدارد كه برا

ر كردن بـاد و زارهـا   ين زين ائيكردند نمونه ا مي را برپا يخاص
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بـا ورود  ز حضور داشـته اسـت   يار نين ديم در اياست كه از قد
شه در باورهـا  ين رين آئيچون ا يزميتوتم ياسالم و رد باورها

ر خـود را بـا   ييـ تغ يداشت تن به اضمحالل نداد بلكـه بـا كمـ   
بعد خصوصـا از زمـان   هاي  در دوره.وفق داد  ياعتقادات اسالم

ه وارد اعتقادات مردم شد و از يمغول، تصوف و قلندر يالياست
شـفا بخـش نـه     يقـدرت  يهبمذ– يفكرهاي  ن نحلهيآنجا كه ا

 يوها و بادها و زارها بلكه بـرا ير دينظ ييموجودات ماورا يبرا
بطرف  يمعنو يدرمان ين روشهايقائل بود بنابرا ينين زميسيقد
ن يج ايدا كرد و بتدريش پيگرا) فه هايو خلها  ريپ(ن يسين قديا

 يگر و از نطر اعتقاديكديه به يكه از اساس شب يدرمان يروشها
ر شـكل داده  ييـ گر تفاوت داشت مجددا تغيكديبا  ينيو جهان ب

ر يـ ركردن زارها و بادها  بـه مراسـم پ  يز يب برايو از مجالس ل

ـ وخ قلندريو مجالس سماع ش ي، مولوديپتر، گوات ه يه و صـوف ي
  .ر شكل دادييتغ

دا كـرد  يهمچنان ادامه پ يدر مراسم درمانها  ر شكليين تغيا
ــا حضــور اند ــاي  شــهيب ــدتا د( يارتدوكســه ــوبنديعم در ) هي

ن شدن يگزير بسرعت در حال جاياخهاي  بلوچستان كه در دهه
باشـد و بـه شـدت     مـي  زميزم و قلنـدر يتفكرات صوف  يبه جا

ر يو غ يمخالف هر گونه توسل و اعتصام به هر گونه نماد بشر
نگونه مراسـم و  يباشد باعث كمرنگ شدن ا مي بجز خدا يبشر

مخالفـت  . شفا شـد  ينينگونه مراسم آئيا موارد حذف يدر برخ
و هـا   چشـمه  ،يدرمـان  يقيد غالمرسول، موسيس ينييبا مراسم آ
از  ييمصـداق هـا   ينـ ينچنياهاي  نيآئ يارير پتر و بسيدرختان پ

  .باشند مي راتيين تغيا
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