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  قاجار دورةسالمت و باورهاي عاميانه در 

  *شفيعي سادات سميه

  چكيده
هـاي   هاي واگيردار و ناشناخته يكي از واقعيـت  مير بر اثر بيماري و بيماري و مرگ

ادراك ابتدايي انسان پيشامدرن از بـدن و  . شود قاجار محسوب مي دورةاجتماعي 
و  داشـت ريشـه  مردمـان  عاميانـة  ها در باورهاي  هاي زيستي ابتال به بيماري زمينه

مقالـة  . آن روز بـود جامعـة  ساختار اجتماعي و فرهنگـي  از بخشي كنندة  منعكس
 منزلـة  بـه  هـا  بيماريهاي متعاقب آن در مواجهه با  حاضر باورهاي عاميانه و كنش

: گويي به اين دو پرسـش اسـت   و درصدد پاسخ را بررسي كرده واقعيت اجتماعي
هايي كار راهدر اين دوره چه بود؟ چه  ها بيماريباورهاي عاميانه دربارة علل وقوع 

  ؟ شد باورهاي عاميانه تجويز مي برحسببهبود و درمان براي 
هـاي مسـتخرج از منـابع     اسنادي منابع تاريخي و تحليل نظـري يافتـه  مطالعة 
دهد باورهاي عاميانه نقش مهمي در حفـظ سـالمت چـه از بـاب بـروز       نشان مي

سـالمت در   تـأمين  در نزد عموم طرق درمـان و . بيماري و چه درمان داشته است
. هاي درماني معمـول بـود   گيري از شيوه اشكالي چون رجوع به طب سنتي و بهره

 منزلـة  بـه هـا   طلسـم حمـل اوراد و  بـه   كـه  ،اءالطبيعه ماورانتساب بيماري به امور 
 يهـاي افـراد و اشـيا    انـرژي توسـل بـه   نين چ هم ،شد ميمنجر هاي درمان  روش

ساختار بـدن   نشناختند امكانات، گوياي نبواز يك سو مقدس به نيت شفابخشي 
هـاي بيمـاري در    پيچيـدگي نداشتن از  آگاهي و ،ي عفونيها بيماريدر مواجهه با 
براي جلـوگيري از وخامـت احـوال و     يتالشاز سوي ديگر و  بود اعضاي درگير

  .شد محسوب ميحفظ بقا 
  .زدايي افسون، جادو، گير همهباورهاي عاميانه، طب سنتي، بيماري  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
وبـيش داراي قـدمت     اين نفوذ كـم . گسترش دارد گوناگون باورهاي عاميانه در ميان جوامع

هـاي زمـاني پيشـيني و تـا       فرهنگ مردم آن اجتماع در دوره ةكنند منعكساست و  اي هديرين
نشان  ها آناز كاركرد اجتماعي  گوناگونپايداري اين باورها در ادوار . اي پسيني است  اندازه

فراتر از سطح انديشـه و حتـي   ، واقعيت اجتماعي منزلة به، آن است كه باورها گر بيانو  رددا
 ،آلـود نـدارد    اي كاذب و وهـم   ها صرفاً جنبه  اين واقعيت. است  ها تجربه شده  نمادها و آيين

حيات از طريق سـلطه بـر    جهتو تالش بشر در  ،بلكه بايد در تعامل انسان، زيست جهان
  .ودش راز بقا دانسته و كاوش منزلة به و طبيعت

هر كنش ناشناخته به جهل و خطاي انسان قرون پيشين ما را بـه ضـرورت    ندادن ارجاع
د و بر اين اساس است كه به شناخت انسان هر كن  بررسي عينيت زندگي پسامدرن واقف مي

به درك و فهـم    دادن ضمن اهميت ،بريم و  ي ميهايش پ و چالش ،ها، امكانات عصر، توانايي
 جهتدي انسان پيشامدرن در بر راهاستراتژيك و  ةانديشهاي   او از وضعيت معيشتش، تبيين

با پذيرش ارتبـاط مـؤثر بـين نمادهـا،      ،اين رويكرد. يابيم  دخل و تصرف در جهان را درمي
هاي فرهنگ  ايستارها و ارزش ،گر كنشجادو با ذهن  و هاي خرافي،  ينآي تعويذها،ها،   طلسم

و متناسـب بـا نقـش و     كنـد  مـي عامه را براساس مقتضيات عصر مربوطه تحليـل و تفسـير   
ي بـه هـدف و هـدف    يـاب  دسـت كاركردهاي رسوم و سنن عاميانـه نسـبت بـين ابزارهـاي     

با اين رويكرد كارهـاي انسـان پيشـامدرن از چشـم نـاظر      . كند  خود را بررسي مي  خودي به
محـور و داراي كاركردهـاي هنجاربخشـي     عامليـت و برعكس  است ارجي بررسي نشدهخ

  .شده استمحسوب 
تـوان    ميدسترس  درهايي است كه به كمك منابع   از جمله دوره دورة قاجاردر اين ميان 

تـوان    با توجه بـه تـوالي زمـاني مـي     ،عالوه بر آن. دست داد بهتصوير تقريباً مشخصي از آن 
  .كردهاي حاكم بر آن جامعه را در دوران حاضر مشاهده  هايي از باورها و ارزش  رگهنان چ هم

شدن انديشه را موجب تكيه  ترس از موهوم و غيرتخصصيو اطالعي، خامي،  بيفياضي 
و وضعيت از چشم  ها هبه زمين و دانسته ها بيماريبر عقايد غلط مذهبي و خرافات در درمان 

درمـاني بـا خرافـات      هـاي   از اين منظـر روش . دنياي كنوني نگريسته است در ناظر بيروني
عجين بوده و متصديان درمان مدعيان دروغيني بودنـد كـه از سـادگي و زودبـاوري مـردم      

زدن به خرافاتي كـه   دامناز  علتآوردند و به همين  درميو از اين راه نان  كردند مياستفاده 
  .)86: 1390فياضي، ( داشتند برنميدست د ورآ ميارمغان   بهبرايشان روزي 
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 است اهميت موضوع سالمت در نزد آدمي نگاشته شده بنا برحاضر  ةمقال ،بر اين اساس
و وضـعيت   ،معيشـتي  اوضـاع محيطـي،   زيسـت و ضمن بررسي ابعاد اين مهـم مقتضـيات   

نــين بــا چ هـم . قاجــار را در ارتبـاط بــا سـالمت در نظــر دارد   دورةان گـر  كــنشاجتمـاعي  
 منزلـة  بـه كلي ايـن باورهـا را    يشناختن باورهاي عاميانه و رايج آن دوره در نگاه رسميت به

تـاريخ   ةحيطـ در  دردسـترس به كمك منـابع   و كند مياز تغييرات اجتماعي رصد اي  مؤلفه
اين مطالعه بدون . دكن مي هايي از تاريخ اجتماعي معاصر را منعكس سالمت و پزشكي بخش

ي به سـالمت در  ياب دستهاي عملياتي كار راه منزلة به ،عيني درمان  هاي  معرفي اجمالي شيوه
اين پژوهش بـا   ، دردر نهايت. تجويزي ناقص خواهد بود ،ها و باورهاي عاميانه روشكنار 

تـا بـا    ايم قاجار در پي آن دورةمنابع تجربي شناخت انسان  منزلة بهپذيرش باورهاي عاميانه 
و هـا،   نامـه  زنـدگي  ،تحليل منابع تـاريخي اعـم از كتـب، خـاطرات    اسنادي متون و  ةمطالع

باورهاي عاميانه تا چه اندازه بـر سـاحت   : يمدهاساسي زير پاسخ  هاي ها به پرسش سفرنامه
در  هـا  بيماري؟ اين باورها دربارة علل وقوع بودقاجار سايه افكنده  دورةان گر كنشسالمت 

باورهـاي عاميانـه    برحسببهبود و درمان  برايايي هكار راه؟ چه است  چه بوده دورة قاجار
  شده است؟ مي تجويز
  

  قاجار ةسنتي درمان در دور  هاي  سالمت و شيوه. 2
كنترل . شده است ميين تهديدهاي حيات آدمي محسوب تر مهماز گذشته تاكنون بيماري از 

ارتباط وثيقي و ممانعت از وخامت احوال با ترس بشر از مرگ و نيستي  ناك هولاين پديدة 
 دورة قاجـار  رايـج  يهـا  بيماريين تر مهم ،آيد برميجامانده  بهاز متون  كه چنان. داشته است

  .است هو طاعون بود ،زخم سياه، )مارالريا(چون وبا، آبله، تب نوبه  گيري همهي ها بيماري
بيماري بـومي ايـران نبـوده و وارداتـي از هنـد و روسـيه       ) موت يا مرگامرگي مرگ(وبا 

در كودكان  ويژه بهتلفات فراواني را در سطح جمعيت  ،اين وجود با است؛شده  محسوب مي
ي هـا  بيمـاري  .)15: 1386فلـور،  ( شـد  منجر ميشان   در دومين يا آغاز سومين سال زندگي

و  ها  فاحشه رتباط بابندوبار مردها، چه به شيوة ا  رفتار بيمقاربتي از جمله سيفيليس از طريق 
يافـت    گسـترش مـي   ،»در شهرهاي عمدة تجـاري و مـذهبي  «ازدواج موقت  صورت بهچه 

بـرد،    منظم به جامعه يورش مي صورت بهاي بود كه   كه آبله بيماري آنبا وجود  .)37: همان(
صـورت  ) دولـت مركـزي   دسـت  ه بـه و چـ ايرانـي   ياطبـا  دسـت  بهچه (كمي  اتاما اقدام

زيرا واكسن موجود بود و بـراي سـاليان    ،انگيز است  اين موضوع بسيار شگفت ؛پذيرفت مي
  .)292 ،2ج : 1368 پوالك،(دراز در ايران نيز شناخته شده بود 
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انواع دردهاي ناشناخته و نيز زخم و جراحات ناشي از كار  ها بيماريدر كنار اين دست 
هـا و نـواقص مـادرزادي     نارسـايي و حيوانات وحشي،  ةحملروزمره در طبيعت، گزيدگي، 

  .ندشد مي تلقي بار مرگرسيدگي امراض العالج و حتي  نبودهمگي در فقدان معاينه و 
ين تـر  مهـم محيطي از جمله  تزيس اوضاع هبنداشتن  احاطهاطالعي از ساختار بدن و   بي

قاجار نيز از ايـن   دورةبشر . ندشد مي محسوب ها بيماري با عوامل ضعف انسان در مواجهه
آوري   رفـت اعجـاب   پـيش  هدورپزشكي در ايـن  در سطح جهاني چند  هر. امر مستثني نبود

 ،حقيقت در .بوداز آن بهره گرفته  تر كمداشت، اما ايران به فراخور قرارگرفتن در مدار تجدد 
اسـتفاده از گياهـان    زمينهدر اين . شد مي عمومي درمان با ارجاع به طب سنتي انجام طور به

درمان رايج   هاي  ها از جمله شيوه مسهلاستفاده از  و دارويي، حجامت، زالواندازي، بادكش،
  :دروويل آورده است. ندبود

صورتي كه آن را الزم تشخيص دهند به اما در ، كنند  گرفتن را تجويز مي خونندرت  بهاطبا 
خواهند كـه مـريض را     شوند و از او مي  اولين دالكي كه در كوچه برخورد كنند متوسل مي

ديگري در اختيار نداشته ة وسيل چه چنانشود و   دالك فوراً دست به كار مي. حجامت بنمايد
قمه است به بدن مريض شكل  بهبندد و نيشتر درازي كه   باشد محل حجامت را با طناب مي

اطبـا بـا   . شـود   العضو نمـي   وقت كسي ناقص  كه با اين عمل هيچ آنآور   شگفت. كند  فرو مي
و  ،انـداختن  مشـمع كاربردن وسيله براي سـربازكردن زخـم، بـادكش،     بهتنقيه، زالوانداختن، 

  .)309: 1370دروويل، ( دارنددارد آشنايي  گذاشتن كه غالباً اثرات نيكويي دربر مرهم

  .درماني نيز خالي از خطر نبود  هاي  البته كاربرد اين روش
ارمنـي كـه توسـط پزشـكان     ) حـب ( و بولوسِ ،ها  مكرر از حجامت، مسهل ةاستفاد دليل به

خـوني    كردنـد، از كـم    شدند، بيماران كه دوران نقاهـت خـود را طـي مـي      محلي تجويز مي
  .)176: 1823 فريگانگ،( درازمدت در رنج بودند

ضـمن   ،زالوها با دهان مكنده. شد مي طب سنتي محسوب  هاي  انداختن از جمله شيوه زالو
به مناطقي از بدن كه عـروق   مجددرساني  خون باو مكيدند  را ميمفيد، خون   هاي  انتقال آنزيم

مـداوا فقـط مخـتص     گونه اينالبته ؛ دارند خواص درماني داشتندديده و يا بسته  آسيبوريدي 
در شـرح   السـلطنه  عـين . اقشار پايين جامعه نبود و در سطوح باالي جامعه هـم رواج داشـت  

  :نويسد مي يمداواي
 آمـد گفـت ابـداً    و  رفت. السلطنه برود اندرون حسنى را عيادت كند من خواهش نمودم اسعد

شـود و   سـالمت مـى  ها را كه انداخت  دهم كرم دوا مى. غش ندارد، ناخوشى گريپ داردنوبة 
  .)5471، 7  ج: 1373 ،السلطنه عين( گنه به اين گرانى را حرام كرديد جهت مقدارى گنه شما بى
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  :الدوله به كمك روش زالواندازي آمده است ممتحنمداواي  دربارة
بـا  . كه هيچ نتوانسـتم راحـت نمـايم    يطور به ،دو سه شب درد كليه و مثانه زورآور گشت

 ةمحلـ در همسـايگى  . كه براى خوراك معطل بودم به خيـال رجـوع بـه طبيـب افتـادم      اين
نظـر كـه از    حقسه طبيب به نام  نظر يهودى كه سه برادر بودند و هر حق ةخانها به  يهودي

موسى و دو بـرادر ديگـر يكـى     حكيميك مادر بودند و در يك محله مطب داشتند و يكى 
حكيم يـك   ...  ديگر رفتم ةخانصورالحكماى حاليه، به پدر من ،االطباء شريفمسيح و  حكيم

...  نمودن باالبلند نوشت و غذاى مرا چلو و ماست شيرين گاو تجـويز نمـود   عملنسخه و 
مـن    دست خود چند زالو به زير شكم بهدوست  پس از چند روز معالجه، اين يهودى انسان
طـول نكشـيد كـه     تـر  بيشبيست روز  تقريباً. چسباند و مقدارى از كسالت و درد بكاست

  .)132: 1353 شقاقي،( معالجه گشت ام هكلي

ايـن روش در  . شـد  مـي بادكش نيز يكي ديگر از مواردي بود كه در طب سنتي استفاده 
. كـرد  عمل مـي  طبي يماساژور منزلة بود و به مؤثرفع خستگي و درد و گرفتگي عضالني ر

  :شد كار گرفته مي هاين روش در درمان شخص اول مملكت نيز ب
صبح حضرت واال بـه شـهر جهـت رفـتن بـه دربـار        ،روز شنبه دوم شهر صفر المظفر

آخر . رفت قدرى بد بود كه گمان حصبه مى هخان ديشب ب تولوىحالت . تشريف بردند
امروز . ميرزا محمدحسين حكيم آمد و خاطرجمع كرد كه حصبه نيست. شب بهتر شد

ـ  تـب . الحمدهللا حالتش بهتر اسـت  كلـى رفـع شـده ديشـب خيلـى بـادكش كردنـد         هب
  .)238  ،1  ج : 1373، السلطنه عين(

 گونـاگون اقليمي در ميـان اقـوام    ـ هاي فرهنگي هاي بومي درمان به فراخور ريشه شيوه
ي ويژة كودكان ها بيماري ها نآ. در اطراف اردبيل شفادهندگاني به نام اجاق بودند. متنوع بود

نزديـك   ياز دو روسـتا  ويژه به(دهندگان   اين شفا. كردند ميمانند اسهال و استفراغ را مداوا 
و خيلي كوتاه آهـن داغ را بـر    كردند مياكثراً زناني بودند كه آهني را در اجاق گرم ) اردبيل

. دادنـد   ش ميگذاشتند و سپس خاكسترهاي گرم اجاق را بر پيشاني بيمار مال  گردن بيمار مي
شـد در    كار گرفته مـي  هدهندگان فولكلوريك تجويز و ب  شفا دست بهها كه   اين و ديگر درمان

كننـدگان    تكه اترن يا رفـع «گران زن منطقة اردبيل   ديگر شفا. شد  ناميده مي» ترك دوا«اردبيل 
با مـالش انگشـت در   اي را   بيماران با مشكالت روده ها نآمثال،  رايب. شدند ناميده مي» لقمه

 ).496 - 495 ،3 ج :1350 صفري،(كردند  نقطة آزردة تن بيمار درمان مي
 را بـومي درمـان آن  شـيوة  درد خود و  چشمخود چگونگي  بيگى در خاطرات ديوان
  :كند مي روايت
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چهارده ساعت آفتاب بـه سـر   . از صبح تا غروب راه رفتيم. اواخر جوزا و اول تابستان بود
كه چتر و عينك هم داشتم صورتم تمام ورم كرد و ورم آمد تا زير زنخ و به  اينبا . من تابيد

درد مـن مصـنوعى    چشـم فرمـود   بيگى شايد تصور مى ديوانجا مرحوم  تا اين. گردن رسيد
زنى از اهـل  . جا اين حال را ديد مضطرب شد در اين. كه به شهر برگردم است، محض اين

هنوز سرد ]  كه[آوردند، شكم او را پاره كردند، جگر سفيد او را اى  جا آمد و گفت بزغاله آن
بـراى شـام   . از قضا خوابم برد. نشده بود به روى صورت من ضماد كردند و گفت بخواب

ـ  ةمعالجاين . چهار ساعت خوابيده بودم تقريباً. بيدارم كردند كلـى تحليـل    هدهاتى ورم را ب
كه گل آتـش   مثل اين. اهى به چشم من ريختهمان ضعيفه گرد سي. شام خوردم. برده بود

درد  چشـم صبح بيدار شدم، جز مختصر قرمزى عالمـت  . سوزانيد ،ميان چشم من گذاشتند
  .)118: 1382 بيگى، ديوان( در من نبود

شـد؛   مـي  بـومي درمـان، داروهـاي خاصـي تجـويز و اسـتعمال        هـاي   به فراخور شـيوه 
داروي ديگر بـراي  . شد مي تجربه مفيد تلقي برحسبهايي كه بنا به ماهيت خود و  خوراكي

البته در  ؛)631: 1369تاورنيه، (درمان قولنج خوردن گوشت اسب تشخيص داده شده است 
شناخت كافي از فرهنگ بـومي،   نداشتن علت به ،نويسان غربي سفرنامه  هاي  مواردي گزارش

  1.دهد مي درماني نادرستي را انعكاس  هاي  توصيه
ريشـه  هاي درماني در آزمـون و خطاهـاي اذهـاني      بايد دانست اين روش ،در عين حال

بازمانده و ياراي درمان و بهبود قطعي و نيـز هميشـگي    ها بيماريهاي  داشته كه از پيچيدگي
كـردن درد در   فـروكش افزودند و يا با  مي خود بر وخامت احوال بسا چه ؛بيماران را نداشتند

مدرك مستدلي از ميـزان كـاربرد و رونـد بهبـود     . آفريدند بخشي، در عضو ديگري درد مي
توان ميزان نفـوذ باورهـاي    نمينين چ هم. ها وجود ندارد ر اثر مصرف اين خوراكيببيماري 

  .مستدل ارائه كرد طور بهن خصوص را عاميانه در اي
  

 جايگاه باورهاي عاميانه در حفظ سالمت. 3

ـ جا بوده كه باورهـاي   درمان تا بدان ةشيورنج ناشي از بيماري و ناشناختگي علل و   ةعاميان
ه را مقـدم بـر درمـان شـمرد     ها نرا اولويت و قطعيت بخشيده و آ ها نها و گما برخي خيال

موجـودات وهنـي از ايـن دسـت     و عالم كواكب، موجودات ماورايي،  تأثيراعتقاد به . است
دانش افراد عـامي و تصـميم بـه     برحسبهم  تفأل آن. رفتند مي شمار بهناصواب   ي ها نگما

ـ  علت دارو نشان از ذهنيتي دارد كه اسير ناآگاهي است و يا به نكردنيا  كردن مصرف  ةتجرب
خداونـد   دسـت كه شفا در  جا آن از ،نينچ هم. اقدام ندارد جرئتناموفق پيشين   ي ها ندرما
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يا كتبي چـون   قرآني درمان با مشورت با گير پيدارو يا هر گونه تصميم به استعمال  ،است
  :است خود آورده ةسفرنامرايس در براي مثال،  .شد مي اشعار حافظ انجام
دارويـي دريافـت   نسخة به ضرورت، نزد پزشكي بروند و از او دستور غذايي و  اگر بنا

پس از مدتي فاش شوند،   هاي پزشك فراواني هم يافت مي  نمايند كه در اين ميان خانم
انـد    اند و چـون بـد آمـده دارو را لـب نـزده       استخاره كرده قرآنشود كه با تسبيح يا   مي

  .)208: 1366رايس، (

  :السلطنه نيز به اين امر اذعان دارد عين
كند امروز به حكم استخاره پشت گوشش را زالو انداختيم تا خـدا   طور تب مى بهمن همان
  .)3901، 5  ج: 1373 ،طنهالسل عين(تلخ است  اوقات من بسيار. چه خواهد

از شهر آمـد كاغـذجات و يـك بسـته روزنامـه       ،سر كدخداى كندانه ،ديروز ميرزاكريم
باشى خوب  بهمن ميرزاموسى حكيم ةمعالجشيخ نوشته بود به حكم استخاره براى . رسانيد

دو دوا  هـر  هـا خـوب شـده، بهمـن و مـادرش      الحمدللّه معالجه مؤثر واقع شده زخم. آمد
  .)3922: همان (خورند تا قلع ماده بشود  مى

اين امـر  . درمان فراگير بود دادن مصرف دارو و انجام زماناستخاره و اعتقاد به نتيجه در 
  :السلطنه آورده است عين. شد مي در دربار نيز مهم شمرده

گرم پايم  آب بابعد  .باز خاكستر گرم گذاشتم. اما باز درد داشت ،پايم الحمدهللا بهتر شده بود
كه دو سه دوا بود استخاره كرديم، نـاظر اسـتخاره كـرد دواى     چون. بعد ناظر آمد. را شستم

  .)90، 1  ج: همان(از آن ماليدم . شير و ترياك خوب آمد

 ردهكـ   مـي وپنجه نـرم    اين امر حتي در تنگناهاي حيات كه بيمار با مرگ و زندگي دست
  :مذهبي مستولي بوده است شبهنان در قالب برخي عقايد ناصواب چ هم

طفل در اثر تب شديد ماالريا بسيار ضعيف شده بود، چون خود نيز مدتي به ايـن بيمـاري   
دچار شده بودم، به مادر طفل وعده دادم كه مقداري دارو برايش بفرستم و طرز مصرف آن 

گنه جهـت طفـل فرسـتادم،      خودم، مقداري گنه ةقلعپس از مراجعه به . را نيز به او ياد دادم
روش استخاره چنين است . استخاره كردند قرآنكه دارو را به او بخورانند، با  ولي قبل از آن

. كنند  كنند و جواب را دريافت مي  طور تصادفي باز مي بهرا  قرآنهاي  كه در موارد مهم برگ
ي من نامساعد بـود، بنـابراين آن را كنـار    در مورد تجويز دارو قرآنحال استخاره با  در هر

 ةاضافشو داده به و را كه با مركب نوشته شده بود شست قرآناي از   گذاشته و در عوض آيه
هاي ديگر به  خوري چيني را خرد كرده و با آب خربزه و افزودني  اي از يك فنجان قهوه  تكه

  .)210: 1367اليارد، (طفل خوراندند 
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هـا در   سـنگ  ةماوراءالطبيعـ اعتقاد به نيـروي   اعتقادات و باورهاي عاميانهيكي ديگر از 
خـود داراي    خـودي  بـه ها لزوماً حاوي نوشته و ذكر نبـود و    اين سنگ. بود ها بيماريدرمان 

  :كند مي از جمله برن نقل .شد  هاي شفابخش تلقي مي  خاصيت
توانسـتند از    هايي بـوده كـه مـي     گونه كه سنگ همان. مورد ديگر نفس در سيستان روي داد

آشـكارا اقـدامات    چـه  چنـان هايي نيز وجود داشت كه تـا    جلوگيري كنند، سنگ ها بيماري
زن (اديـت بـن   . توانستند بيماري را بهبودي ببخشـند   انجاميد، مي  شكست مي بهانه گير پيش

يـك سـنگ   ) آبـاد   نزديك نصـرت (نقل كرد كه كالنتر ايسكيل ) كنسول بريتانيا در سيستان
زماني كه كنسول از سردرد شكايت داشت، كالنتر، با قـدرت تمـام،   . دهندة سياه داشت  شفا

هاي سنگين خود را با چندين   پشت بن را مالش داد در همين زمان، بر پشت او دميد و پف
او بـه خـانوادة بـن گفـت كـه اخيـراً       . بار اهللا اهللا گفتن و اميد استمداد از خـدا قطـع كـرد   

هنگامي كـه  . خانوادة خود را با مالش اين سنگ درمان كرده است ياعضاهاي تمام   دككو
بن اظهار نمود كه سردردش كامالً بهبودي يافته است، كالنتـر بـه اثربخشـي سـنگ ايمـان      

 .)114: 1386فلور، به نقل از  156: تا برن، بي( ي آوردتر بيش

  :رسد خواص درماني متعدد داشت يم نظر بههايي بود كه  سنگدر اين ميان الماس از 
كردن ايـن سـنگ    لمس. كند  الماسي كه به گردن آويخته شود نور چشم را تقويت مي ةقطع

هـيچ دردي موجـب افتـادن      نين الماس دافع صرع اسـت، بـي  چ هم. برد  ترس را از بين مي
  .)139: 1363سرنا، ( كند  گردد و زنان آرزومند فرزند را مادر مي  خرده مي كرمي ها ندندا

  
 درماني  هاي  باورهاي عاميانه و روش. 4

هاي درماني مورد تجويز بلكـه تأكيـد و    دهد كه برخي روش  آمده نشان مي دست بهاطالعات 
هاي درماني برخاسته  در ادامه با معرفي اين روش ،بنابراين. باورهاي عاميانه بوده استتوصية 

  .كنيم را بررسي ميقاجار  دورةدر  ها بيماريجاري مواجهه با   هاي  از باورهاي عاميانه، رويه
  
  طلسم و دعانويسي، تعويذ، 1.4

شد تـا مـردم بـه دعانويسـان و       امور ماوراي طبيعت در امور طبيعي موجب مي تأثيرباور به 
دعانويسي عملي است كه با استفاده از فنون كتـب مـذهبي روي   . يان متوسل شوندگو غيب

كنندگان انجام  مراجعههاي   قصد حل مشكالت و رسيدن به خواسته بهكاغذ و يا ساير اجسام 
قصـد   بـه  ،و دعانويسـان  است شده مياين كار براي فرد دعانويس شغل محسوب . شود  مي

  .ردندك  تدوين متن روي اجسام استفاده مي براي انتفاع، از انواع ذكرهاي مذهبي
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سـنگ، نگـاره، سـكه،      تعويذ نيز داللت معنايي مشابهي دارد و منظور از آن گوهر، تكه
بالگردانـي  منظـور   بـه و اجسام مشابهي است كه ورد و ذكرهـايي   ،آويزه، انگشتر، تنديس

آوردن اسـت و   پنـاه ي درمعنـا  بـه تعويذ در لغـت  . فرد بود راه همو  شد مي روي آن نوشته
نـين طلسـم   چ هـم . شـود   مانعي در برابر جن و موجودات تخيلي دانسته مي منزلة به تر بيش
و جداول است كه برعكس دعا كه به زبان مرسـوم   ،اي از واژگان، شمارگان، اشكال  نوشته

اشـياي  بـاور بـه   گسـترة  سـرنا از   .رود  مـي  كار بهرمزگان خاصي  جا اينشود در   نوشته مي
  :نويسد مي حاوي دعاي مكتوب

اي از كتـاب    قطعه كاغذي كه آيـه . گيرد  عيار مايه مي تماملوحي   از ساده ها نبسياري از درما
اي تحميدي از   مرغ پخته  اگر بر پوست تخم. مقدس بر آن نوشته شده باشد معالج تب است

كند   دردهاي دروني را درمان مي ةهمدارند  ساعت زير بغل نگاه 24اهللا نوشته شود و آن را 
  .)همان(

  .رفت مي كار بهباور عاميانه  برحسبحاوي دعا در هنگام بيماري احشام نيز   هاي  مرغ تخم
هايي كه دعا بر رويشان نوشته شده بود جهت شفاي جانوران نيز مورد استفاده قرار   مرغ  تخم
مـرغ كـه     را بر روي دو تخـم  قرآندر درة هزارچال، مالي دهكدة ديزان، آيات . گرفتند  مي
  .)285: 1934استارك،  (بايست بر سر قاطر بيماري شكسته شوند نوشته بود   مي

ويلـس  . و براي آن خواص دارويـي قائـل بودنـد    نوشتند ميروي كاغذ  را متون مذهبي
  :دهد مي گزارش

احتماالً (روحاني اعظم  ةخانوبا در شيراز روي داد، ويلس از  داد رخزماني كه يك گسترده 
هايي بر ضد وبا نوشـته    او طلسم. بازديد كرد تا دخترش را كه بيمار بود ببيند) االسالم  شيخ

ي، از او يكي را جويا شدم كه تنها يك باريكه كاغذ بود كه بـر روي آن  كاو كنجبود، از سر 
من آن را برداشتم و با دقت به كناري گذاشتم او به من گفـت  ... خط بدي نوشته شده بود 

طريق آن طلسم سودمندي  بدينبايست آن را ببلعم و   زماني كه هجوم وبا روي دهد من مي
  ).291 - 290: 1886ويلس، ( دارويي خود را نشان خواهد داد

  :آورد حاتمي با استناد به اسناد بلديه مي
. اهللا الرحمن الرحيم  بسم: يديوبا و بال شدت داشته باشد، بگوست كه هرگاه در بلدي ا منقول

ـ  علـي توكلت . اهللا  اال باذن ءاليضر و الينفع شي. و الحول و القوه اال العلي العظيم تي أاهللا و الي
اهللا الذي خلقني فهو يهدين والذي يطمعني  حسبياهللا اليصرف السوء اال اهللا   بالشفاء اال اهللا ماشاء

اللهم ارزقنـا  . ينمؤمناذا مرضت فهو يشفين و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه لل و يسقين و
روايت شده كه از براي دفـع   .العافيه يا ولي العافيه و التفرق بيننا و بين العافيه يا خالق العافيه
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 وارد...  وبا و طاعون هر روز يك مرتبه اين دعا را بخواند تا روز ديگر وبا و طـاعون نبينـد  
قل هواهللا احد را بر آن بخواند  ةسوراست كه اين كلمات را بنويسد بر كاغذي و سه مرتبه 

ئو سه : ستا را فرو برد، از وبا محفوظ ماند و كلمات اين و سه مرتبه صلوات بفرستد و آن
  ).135: 1392حاتمي، (بحر فقطا 

العـالج و سـخت   ي هـا  بيمـاري كتابت متون ادعيه هميشه به سفارش و در مواجهه با 
ولرز و نيـز   تبمعمول مانند   ي ها بيماريدر بروز برخي  رسد خصوصاً مي نظر بهبلكه  ،نبود

و در اختيـار   شـد  مـي  گير مـتن مربوطـه از پـيش نوشـته     همه هاي در هنگام شيوع بيماري
مـذهب و ديـن خاصـي     ةپشـتوان از  باورهاي عاميانه لزوماً. گرفت مي كنندگان قرار مراجعه
رسد اين باورها خاستگاهي فرهنگـي داشـته و برخاسـته از     مي نظر بهبلكه  ،دار نبودبرخور

  :فلور آورده است. فرهنگ عمومي دوران بوده است
كه چه كيشي داشتند، تمام  ها فقط منحصر به مسلمانان نبود و بدون توجه به اين  اين درمان

بـراي مثـال، يـك مسـيحي     . كردند  عمل مي ها نها اعتقاد داشته و به آ  ايرانيان به اين درمان
كشيش براي او دعا كرده و مجالسي ترتيب . كلداني كه ماالريا داشت نزد كشيش خود رفت

بهبودي نيافـت   چه چناناي به دور كمر بيمار بست و به او گفت   گاه ريسماني پنبه داد و آن
ده داد، يكـي بـراي   شـ  نوشـته همين كشيش به زني كه سل داشت، دو دعـاي  . دوباره بيايد

كردن بر روي گردن، ديگري براي گذاشتن در آب و ماليدن آن تا به سياهي متمايـل   آويزان
 .)117 - 116: 1386فلور، ( شود و سپس نوشيدن آن

در توصـيف   ،شد كه سايكس مي طبابت محسوب ةشيو منزلة بهدعانويسي تا آن اندازه 
دانـد كـه در سـطح     مـي  اي برنجـي   پياله وكار يك طبيب ايراني را كسبطبيب، ماية اصلي 

حكـاكي   قـرآن البـروج و متـوني از    ةمنطقهاي فلكي   هاي صورت  بيروني آن ماهرانه نشانه
و طبيـب   اسـت  ، حكاكي شدهها بيماريدرون آن دعاهايي كوتاه، مناسب همة . شده است
وسيلة كليد كنـد   هبايست تظاهر به بازكردن دعايي كه اشاره به شكايت بيمار دارد ب  فقط مي

 .)126: همان(يابد   بهبودي مي زودي با آن پياله بنوشد، به را و هنگامي كه بيمار آبي
مـورير  . هـا بـود   طلسـم العاده از ديگر وجـوه درمـاني    خارقداراي قدرت  ياعتقاد به اشيا

كـه   را چـاقويي ) برادر يا جانشـين وزيـر شـيراز وقـت    (كه ميرزاي جواني  است گزارش داده
اين چاقو . بزرگ به سفير داد اي ههدي منزلة بهاست مقدس طلسم شده  يمرددست  بهگفت   مي

  ).114: همان( شد شد، بالفاصله باعث شفا مي  بر محل مارگزيدگي مالش داده مي چه چنان
 برحسـب ترتيـب و   بـه برخـي اعمـال    دادن گاه كـاربرد اجسـام حـاوي ذكـر و انجـام     

  .شد  دستورالعملي خاص تجويز مي
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دارد؛ ايـن    را نيز برمـي  ها نشكند و پوستة دروني آ  بيمار ماالريايي با دقت يازده بادام را مي
هـا    شوند و مال روي سطوح ايـن بـادام    فرستاده مي» كردن تقديس«ها نزد ماليي جهت   بادام
هايي مقدس حك كرده و بيمار معتقدانه سه عـدد را در اولـين روز، چهـار عـدد در       نشانه
گونه كه او اميـدوار   آن(دارد و پس از آن   ن و مابقي چهار عدد را در سومين روز برميدومي
ولـرز در   تـب اين درمان مؤثر نشود، بيمـار بـا    چه چنان. بندد  ماالريايش رخت برمي) است

رود و به زوزة شغاالن كـه بـه نزديكـي روسـتا در تيرگـي شـب         سوي بيابان مي هشبانگاه ب
كشد و با هـر زوزة شـغال،     مانند خود را برمي طناببيمار كمربند . دهد  ياند گوش فرام  آمده
كـه   آنگرمي  تر با دل  زند؛ بعد از هفت زوزه و هفت گره، با كمربندي كوتاه  اي بر آن مي  گره

  ).14 - 13: همان( گردد  ماالريا ناپديد خواهد شد به خانه بازمي
  
  اعتقاد به حركت ستارگان 2.4

ي در بروز ستارگان و اجرام آسماني از ديگر مواردي بود كه مردم ناآگاه از روابط علّحركات 
جملـة  گرفتگي خورشيد و مـاه از  . كرد  ميبسته  را به تخيالت و اميدهاي واهي دل ها بيماري

اجسام سماوي، بروز  بارةپرست معمول خود در  با عقيدة خرافي ،افراد عامي. اين مصاديق بود
كه در آن زمان در افق مقداري قبل از طلوع  دادند،  ارتباط مي ستارة سهيل تأثيربيماري را به 

 م  1840در دهـة  » هـولمز «با همين تصور، براسـاس گـزارش   . شد  خورشيد قابل رؤيت مي
. كردنـد  توليـد مـي  بـراي رهـايي از گرفتگـي خورشـيد يـا مـاه       بسـياري  مردم سروصداي 

ايرانـي  اطبـاي  رسد كه از   نظر مي بهزيادي ربطي تا حدود   هاي بيداد رويكردن چنين  مرتبط
  .)19: همان(دانستند   وبا را با صور فلكي مرتبط مي داد رخگسترش گرفت كه   منشأ مي

  
  زدايي افسون 3.4

جا  بيماران به رنج و مشقات ناشي از بيماري تا آن يهاي ماوراءالطبيعه در ابتال  باور به قدرت
رفت حاصـل    كه گمان مي ،ن بيماريكرد زدايي و خارج  ها براي افسون  انواع طلسمبود كه از 

  .شد  استفاده مي ،هاي غريبه است  حضور انرژي
براسـاس  . ظاهر مقدس از مادام ديوالفـوا در دسـت اسـت    به ياي از طبابت فرد  خاطره

ه را چار بي يجادو طفلخواست با طلسم و   كند كه مي  ياد مي طبيبيبازي   مشاهداتش از حقه
  :معالجه كند

داد   فشار مي را لرزيد سخت او  شدت مي بهطفل معصوم را با دو دست گرفته و در حالي كه 
طفـل كوچـك از شـدت فشـار طـوري فريـاد       . تا لرز متبرك خود را به او هم انتقال دهد
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هـم طفـل را   انش راه همنفر از  چند. كشيد كه نزديك بود تار صوتي گلويش پاره شود  مي
در اين اثنا سيد مرا در صف اول تماشاچيان ديد و ناگهـان افسـون   . دادند  شدت تكان مي به

دكتـر قليـان   . نـاك شـدند   البته ناپاكي من باعث عدم نتيجه گرديد و حضار اندوه ؛قطع شد
خالصه سيد از ...  رفتة خود را ترميم كند و به حال عادي برگردد  خواست تا نيروي ازدست

  .)700: 1355ديوالفوا، (المعالجه گرفت   مرغ حق  فقير يك مرغ و يك دوجين تخمزن 

  :بر اساس گزارش سايكس
مرغ بر   شدن فرد مشكوك باشند، يك شيوه براي رهايي از آن، پختن تخم افسونبه  چه چنان

هـا را بـا نـام دشـمن احتمـالي        مـرغ   روي سنگ اجاق خانة بيمار است و هر كدام از تخـم 
كند، براي رهايي بيمـار    دارد نام ساحر را آشكار مي  مرغي كه ترك برمي  اولين تخم. نامند  مي

برنامة ديگر آن اسـت  . بايست به درون آب روان انداخته شود مرغ مي  از قدرت ساحر، تخم
بيمار بتواند غذاي  چه چنانكامل آشنايان گدايي كند و  ةحلقهاي نان را از   كه زن بيمار تكه

 .)207: 1910سايكس، (كه او را افسون كرده است بخورد، شفا خواهد يافت كسي 

. كردنـد  مي در باورهاي عاميانه پريان نيز در دوركردن بيماري و زدودن افسون نقش ايفا
  :است گزارش شده كه چنان. كردند  مردم براي درمان بيماري خود به پريان مراجعه مي

پريان بـراي درمـان دختـر     ةشاهاناي نزديك يزد، فرد معتبر دهكده يك ضيافت   در دهكده
شود و از   هاي پريان هم در روستاها و هم شهرها برگزار مي  اين ضيافت. بيمارش ترتيب داد

ضـيافت در  . اي برخوردار اسـت   و يا هر واقعة عمده ،اهميت بااليي در موارد بيماري، سفر
ها برگزار شود و توسط دختري   شنبه  ها يا پنج  شنبه بايست در يك  سه نوبت كامل شده و مي

كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است و يا يك زن كه دوران يائسگي را سپري كرده و دعاهاي 
وي مجبور شد االغي . داند اداره شود  خوبي دعاهاي اسالمي را مي هنين بچ همويژة پريان و 

بـا خـود تـا     ،كردن ضـيافتش را داشـت   ادارهه شايستگي ك ،ترين زن  را براي آوردن نزديك
  .)110: 1386فلور، (مايلي ببرد   بيست

و  اسـت  سـحر شـناخته شـده    ةكنند  باطل منزلة بههايي از بدن حيوانات  نين بخشچ هم
  :دش ميقصد درمان استفاده  به

هـايي كـه فهـم آن      شوند، ابتدا به نوعي از كتاب  هنگامي كه اطبا به بالين مريض خوانده مي
دادن بـه خـود و    وتـاب   پـيچ نماينـد و ضـمن     مشكل و خطوطشان ناخواناست مراجعه مي
نمايند كه اين سخنان   كنند و به بيمار توصيه مي  درآوردن ادا و اصول سخنان مرموزي ادا مي

سپس در روي بعضي نقـاط بـدن، اجسـاد    . جا كه برايشان ميسر است تكرار نمايند را تا آن
گذارنـد و    سگ يا گربه يا افعي يا كالغ و يـا حيوانـات مشـابه ديگـري را مـي     ة كند پوست

  .)309: 1370دروويل، (برند   وسيله افسون مرض را از بين مي بدينمعتقدند كه 
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سرگذشـت درويـش صـفر و دو     دربارة بابا  حاجيموريه در فصل يازدهم كتاب  جيمز
نفر ديگر از درويشان و برخـوردي كـه وي بـا ايشـان دارد مطـالبي در خصـوص درمـان        

كه حقيقتـاً مضـحك اسـت     كند  بيماري با قطعات بدن برخي حيوانات از درويش نقل مي
  ).123 - 122: 1378 موريه،(

بـا   كـه  اسـت  بيماري گاه به حلول روح مرده در بدن شخص بيمار نيز نسبت داده شده
ي در گـر  درمـان صفري در روايـت خـود از مراسـم    . شد  برگزاري مراسمي از آن زدوده مي

  :كند  آذربايجان گزارش مي
اي است كه انتهايش در وسـط    و تراشيده ،اليگي قطعه چوب دوكي مخروطي، باريك، بلند

اي و   هاي پنبه  بستند كه براي ريسندگي و تابيدن نخ  خط ميزان بود و در بااليش يك نخ مي
اين پيرزنـان، بـراي شخصـي كـه توسـط       ةگفتاين ابزار براساس . كردند  پشمي استفاده مي

اين حالت با تب . رفت  مي كار بهسان بيمار شده بود  بديناي تسخير گرديده و   شخص مرده
ست اليگي را در دزن رپي. داد  شد خود را نشان مي  و لرزيدن كه با ضعف تمام بدن توأم مي

سپس، يكـي از اطرافيـان   . داشت  كامالً عمودي نگه مي صورت بهگرفت و آن را پيوسته   مي
اگر او نام كسـي را كـه   . زد  شده را يكي پس از ديگري صدا مي فوتهاي بستگان   بيمار نام

همـين شـخص سـپس نـام     . خورد  تكان ميي يگلاكرد،   بيمار را تسخير كرده است ذكر مي
دوباره غذايي را كه مرد فـوت شـده دوسـت     چه چنانبرد و   خوردند مي  غذاهايي را كه مي

خورد، با اين شيوه، نام شخص مـرده و غـذاي مـورد      كرد، اليگي تكان مي  داشته ذكر مي  مي
شد كه هر دو از عناصر الزامي براي خروج شخص مرده از تـن بيمـار     اش دانسته مي  عالقه
  .)498، 3 ج :1350 صفري،(بودند 

  
  تبرك 4.4

بهبـود و  بـراي  شد تا بيمـاران    هاي ماوراءالطبيعه به افراد مقدس موجب مي  انتساب انرژي
ايـن  جملـة  تبـرك از  ؛ هاي مذكور برخوردار شوند  نحوي از انرژي بهو بروند شفا نزد آنان 

بر اين بـاور  . دارندشد برخي افراد متشرع سرشناس قدرت شفادهنده   موارد بود و تصور مي
بلكه افراد بسيار مورد احترام در قيد حيات  ،هاي مقدس  تنها غبار قبور شخصيت نهبودند كه 

مالي اعظم چنان مورد احتـرام  « كه پركينز در تبريز مشاهده كرد. دارنددهنده   نيز نيروي شفا
 »شـد   ز مـي دارو تجـوي  منزلـة  بهآوري شده و به بيماران   بود كه گاهي غبار جاي پايش جمع

 .)113: 1386فلور، (
هــاي مقــدس نيــز ارزشــمند و داراي نيــروي شــفابخش   نــين نفــس شخصــيتچ هــم

  .شد مي  تلقي



 قاجار دورةسالمت و باورهاي عاميانه در    70

  

بنـدي وجـود     در ميان طوايف كرد، ايمان فراواني به نفس روح بعضي شيوخ صوفي نقـش 
يا شكم بيماراني كـه بـراي مـداوا نـزد آنـان       ،داشت و اينان كساني بودند كه بر بازو، كتف

كردن بود اما البته آهـن   داغكه معناي آن سپردن خود براي انجام عمل  ،دميدند  آمدند مي  مي
شيخ بر آن دميده و نفس روحش به اندرون . بود) قو(زنه  آتشداغ قرمز موجود نبوده بلكه 
  .)538 - 537: 1991 سلطاني،(بخشيد   كرد و او را بهبودي مي  گوشت و خون بيمار نفوذ مي

  
  گيري جن 5.4

شد و طي مراسمي بـا حضـور فـرد     مي ورود جن به بدن بيمار دانسته ةنشانها  برخي مرض
 هشـد تسـخير   روحـش فردي كه باور داشـتند  بدن و يا روح شرير از  ،گير جن، شيطان جن
 منظـور  بـه و سـاحران   ،هـا   بـين  طـالع هـا،  گو غيـب در اكثـر مواقـع، از   . شد مي رجاخ است

بينـي را    سايكس ماجراي طـالع . شد  گو با اهل جهان ارواح استفاده ميو گفت گري و ميانجي
   :كند مي گونه توصيف اين

علت عبور شبانه از گذرگاهي  بهيا : پس از اداي عبارات پر از رمز و سري به خانواده گفت
كند   هاي جوان را برآشفته مي  كه جنبدون ذكر نام خدا يا از گذاشتن دست در خاكستر داغ 

كدام از اين كارها را انجام نداده  دانستند كه بيمار هيچ  گرچه خانواده مي. زده شده است  جن
بين طشتك آبي خواست تا  طالعگاه  آن. ها احضار شود  است، اما موافقت كردند كه شاه جن

بين جادوي زير   سپس، طالع. رندحضار پولي به فراخور عشقي كه به بيمار دارند در آن گذا
  :اي ادا كرد  هاي وحشيانه  را توأم با ژست

كننـد و    هـا زنـدگي مـي     دهم، كساني از شما كه در ساختمان  به نام اهللا تو را سوگند مي
هاي فاقد زيست اقامت دارند، شما خودتان را بر من ظـاهر    يي كه در صحراها و مكانها نآ

بايست ظهـور    تازيد مي  شما كه اسب مي. داده و آن را اجرا كنيد كنيد تا گوش به فرمان من
زادگانتان؛ و تمام كساني كـه حضـور دارنـد و غيـب هسـتند       يابيد، توأم با پادشاهان و شاه

ي كه من شما را ببينم و به زبان خودتان با شما صحبت كنم و طور بهبايستي پديدار شوند، 
...  و ،جبرئيل ،كمك، فرشتگان. درمان اين بيمار دريابم ها را از پرسيدن شما در مورد  پاسخ

  . براي ظهور جنيان
بين كف در دهان آورده و با پادشاه جنيان كه به اندرونش آمده است صحبت   گاه طالع آن

ها را بر عليه جنيان روا داشـته    گو با شاه، بيمار متهم شده كه همة اهانتو در زمان گفت. كرد
هـاي    انداختن سنگ در خاكروبه، در شب زير درخت سبز بدون ذكر اهللاست، مانند نشستن 

كـردن اسـتخوان و    پـرت ، در شـب اسـت   هـا  نهاي آ  خانه كه مكان استراحت جنيان و بچه
پرتـاب  ، كه چيزي را در انتها بگـذارد  كردن غذاخوردن بدون اين ، تمامرساني به جنيان  آسيب
نتيجة اين گفتمان آن بود كه خروسي سياه بايسـتي  . سوخته بدون اداي نام اهللا  چوب نيمه تكه
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قرباني و دعايي با خونش نوشته و زير بالش بيمار بگذارند و بيمـار نيـز دسـتور يافـت كـه      
 ).108 - 107: 1910سايكس، ( اين عموي عزيزم مرد! جگرش را خام بخورد؛ اما دريغا

ها و اخـتالالت فيزيكـي نيـز      ي روحي و رواني و صرع، بلكه ناهنجاريها بيماريتنها  نه
هيـوم   ،براي مثال. شد  زدگي و يا پليدشدن در نتيجة تماس با شيطان محسوب مي  نشانة جن

  :است گريف نقل كرده
شكري از يك روستاي دورافتاده، جهـت درمـان     ساله مبتال به لب دوازدهاي   والدين پسربچه
اي از پـاي شـيطان     بازمانـده » شكري  لب«كه جا كه ايرانيان معتقد بودند  از آن. نزد او آمدند

او بـا  . معـروف بـود  » شيطان كوچك«است، از اين رو پسربچه، در روستاي خود، با عنوان 
مـن ديگـر يـك شـيطان كوچـك      «موفقيت تحت عمل قرار گرفت و شادمانه بانگ زد كه 

  .)141: 1909 گريف،( »نيستم

غيرطبيعـي تصـور    و با سـر بـزرگ  اي   دهد كه بچه مي سايكس مورد ديگري را گزارش
  .زده شده است  شد جن  مي

تجويز شامل نهادن بچه بـراي  . بدبختانه تجويز طبيب محلي در درمان مؤثر واقع نشده بود
شـد و يـا ايـن      چند ساعت در يك گور باز بود كه در اين زمان، روح بدخيم يا كشته مـي 

زودي در گهـوارة   بهوبي غذا دادند و خ هوالدين، بچه را ب. ساخت  قرباني كوچك را رها مي
اي احساس بهبودي يـا بدترشـدن     كه ذره كودك بيدار شد بدون آن. خواب رفت هاش ب  تازه
  .)112 - 111: 1910سايكس، ( كند

محسـوب   روشي برجسته زده افراد جن در درمان ها  آيد كه گورستان  نظر مي بهچنين 
  .اند  شده  مي

ارواح پليد معتقد هستند و ريشة ترس و هراس را در تسخيرشدگي ها به تسخير با   بختياري
از اين رو، مالي محلـي يـك مـتن از    . شوند  دانند و براي درمان آن به طب متوسل نمي  مي

 ،با ايـن عمـل فـرد بهبـودي نيافـت      چه چنان. بندد  را نوشته و بر روي بازوي فرد مي قرآن
ور برود و هفت بار از زير تنة شيرسنگي يكي بايست در يك شب ماه كامل به زيارت قب  مي

  .)75 ،2 ج: 1988بيرد، (از گورها عبور كند و دعاي مربوطه را به عربي قرائت كند 

شكسـت   نـذر و نيازهـا بـه   همـة  زمـاني كـه    ،طياري نسطوري در كردستانطايفة در ميان 
كند كه   براي دفن آماده مياو خود را چنان . دشو  كامالً زنده دفن مي صورت بهانجامد، بيمار   مي

منفـذي  . شود  ميگويي جسد است، با تابوت به گورستان برده و با مراسم كليسايي كامل دفن 
. شـود   ساعت با دقـت از خـاك بيـرون آورده مـي     24كوچك براي تنفسش گذاشته و پس از 
  .)308: 1936ويگرام، (اما طبيعتاً نه هميشه ، شوك عصبي اغلب نتايج سودمندي دارد
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  گيري نتيجه .5
و نيز  ،محيط ،ها از روابط انسان قاجار و درك ناآگاهي دورةدر زندگي اوضاع با درنظرگرفتن 

درمان طريقة ها و نيز  بيماريساختار بدن، گستردگي باورهاي عاميانه در خصوص علل بروز 
هاي  رفت اطالعي از پيش كمبود نيروي متخصص درماني، بي. شود امري بديهي محسوب مي

به امكانات و تجهيزات پزشكي موجب شده بـود تـا    نداشتن و دسترسي ،علم پزشكي  جديد 
تنقيـه از سـوي   و كـردن، حجامـت،    بـادكش هاي سـنتي درمـان از جملـه زالوانـدازي،      شيوه

ايـن  . ها تجـويز شـود   و دالكها،  سلمانين بهداشت و درمان از جمله اطباي سنتي، اكارگزار
ي هـا  بيمـاري موفق نبود و گاه انتقال گير  همهي عفوني و ها بيماريي ها در درمان قطع روش

. شـد  مي به باورهاي موهوم تر بيشسبب گرايش  احتماالً و كرد ميخوني و عفوني را تسريع 
 تـر  كـم و آبله تجويزهاي مذكور  ،ي مزمن و مهلكي چون وبا، حصبه، ماالرياها بيماري بارةدر

گيـري بيمـاري را    همـه تكثيـر و  چرخـة  آلودگي آب و امتزاج آن با فاضـالب  . افتاد مي مؤثر
و  مـؤثر راه يگانـه  ، هـا  بيماريشدن اين  گير همهدر مواقع  خصوصاً. كرد مي سرعت تسهيل به

مـدت از   كوتـاه   هـاي   برخي با ترك محل سكونت و كوچ كه چنان. ي بودگير پيشاميدبخش 
ي مزمن ضـعف  ها بيماريگسترش  ،صورت در غير اين. كردند مي ابتال به امراض جلوگيري

بـروز بيمـاري برحسـب درك نـاقص      ،از ايـن رو . دنبال داشت بهفرسا را  طاقتخوني  كمو 
لطبيعه و خارج از ءابه عوامل ماورا شد و ميناتواني و استيصال فرافكني  سبب ان و بهگر كنش

حركـات اجـرام   و افسون و جادو بـر بـدن   سيطرة كنترلي چون حلول ارواح، شيطان، جن، 
و با توجه به پايداري امراض، بيماران و نزديكان  اوضاع در اين. شد مي سماوي نسبت داده

يـان، جـادوگران،   گو غيـب ها،  دعانويسگيرها،  ان از جمله فالگر درمانبيمار رجوع به انواع 
  .گزيدند برميمنابع شفابخش  منزلة بهو نيز تمسك به افراد مقدس را  ،گيرها جن

هـا   گزيدگيمين معيشت انواع أقصد ت به، تعامل با محيط زيست ها بيماريكنار شيوع  در
هـا   زخمناشي از جراحات و   هاي  و نيز عفونت بار مرگ  هاي  گزش. كرد مي را بسيار محتمل
طـب  . كرد مي شدت حيات افراد را تهديد بهشد كه  مي ها محسوب ناخوشياز ديگر عوامل 

امـا در رويـارويي بـا وخامـت      ،در درمان موفق بـود اي  هسنتي مبتني بر دانش بومي تا انداز
مافوق بشري با انواع ترفندها سعي   هاي  اين كارگزاران با ادعاي برخورداري از قدرت احوالْ

توانمندي و موقعيت خود در  برحسبدر كنار انتفاع مالي، . كنندگان داشتند مراجعهدر اقناع 
با بروز  ،از سوي ديگر. خدمات از منزلت اجتماعي نيز برخوردار بودند ةارائزمان مراجعه و 

ارزشـي در   ـ ها و رسوم شفايابي، اين باورها فراتر از سطوح ايستاري آييناشكال اجتماعي 
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 نكـردن  مالو اسـتع  نگرفتنكـار  به گرفت و ميخود شكلي هنجاربخش  ةگرايان كنشصورت 
  .شد ميو تجويزات مذمت  ،ها طلسمها،  كارخونمادها، 
سـنتي در    هاي  صرف به دانش و روش ياتكا اوضاع ومير و تلفات انساني در مرگآمار 

تضميني بر بقاي اين  منزلة به، همواره گير همه امراض خصوصاً ،ها بيماريي و مهار گير پيش
  .كرد مي عمل ي ماوراءالطبيعيباورها

تدريج از رونـق   بهگيري دستاوردهاي نوين علم پزشكي كار بهگسترش مرزهاي دانش و 
شـده   مطـرح تر  طوري كه بسياري از موارد پيش به ؛مرتبط با سالمت كاست ةعاميانباورهاي 

در عـين حـال بهبـود هرگـز     . آور است اعجابامروز دور از ذهن و  يايران گر كنشدر نزد 
نـان  چ هـم يي از برخي از اين باورهاي عاميانـه  ها هامروزه رگ كه چنان. قطعي نبوده و نيست

ميزان گرايش افراد به اين باورها، تقديرگرايي و برخورداري از  برحسب ،محسوس است و
  .شود مياستقبال شفا  جوياي انِگر كنش از سويفرهنگي  ةسرماي

كـاربرد   ةزمينـ معنـاي ضـعف دانـش بـومي در      بـه وجه  هيچ بهچه گفتيم  آن ،همه با اين
 ةزمينـ هـر چنـد ايـن    . درماني و نيز داروهاي سنتي بـا خاسـتگاه گيـاهي نيسـت      هاي  شيوه

اما به تسهيل كيفيت زنـدگي در   ،چندان موفق نبود گير همهي ها بيماريتخصصي در درمان 
مـين بـس كـه بـا     ها ه روشباب موفقيت اين  در. كرد مي شاياني  هاي  دوران بيماري كمك

من أمـ نـان  چ هـم درماني مدرن دانـش بـومي پزشـكي      هاي  گسترش داروها و روش وجود
هـاي   بيماران رنجور از ناراحتي  هاي  بيماران عصر حاضر است و در موارد بسيار سردرگمي

  .بخشد مي و دردها را التيامدهد  ميمزمن را پاسخ   
  
  نوشت پي
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