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  درمان بومي در ميان زنان تركمن

  ∗منيژه مقصودي

  

رامون شناخت و بررسي يكي اين مقاله كه بر اساس يك تحقيق ميداني انجام گرفته است، پي: هچكيد    

از . ها متعدد استي در ميان تركمنهاي درمان بومشيوه. باشدها ميهاي درمان بومي تركمناز شيوه

. باشدمي» ايشاني« ياين پژوهش متمركز بر شيوه. و برخي ديگر »شانياي«پرخواني تا دامارتوتان و 

هاي فرهنگي است كه از درون ترين پديدهدر ميان زنان تركمن يكي از عجيب »ايشاني«درمان  يشيوه

هايش در فرهنگ اقوام آسياي اين فرهنگ كه ريشه شودمي ين سبباين آي. است اين فرهنگ برخاسته

گر هاي زنان درمانبه ويژگي »ايشاني«ين در اين مقاله ضمن بررسي آي .كام يابداستح، مركزي است

هاي درمان. كنيمين متحول شده است، مشاهده ميآيپردازيم و شخصيتي را كه از درون اين تركمن مي

ين و مراسمي خاص هاي گوناگون است كه به صورت آيها و ابزاراي از تكنيكبومي به صورت مجموعه

انسان و . استهاي سنتي در ميان جوامع وجود داشته و درمان بومي همواره به شيوهشفا . شوديم اجرا

ات دانش بومي جوامع اطالع. هاي نجات از درد با فرهنگ انسان عجين بوده استبيماري و يافتن راه

 ك بهكشف، شناخت، بررسي و ثبت دانش بومي از سويي كم. هاي درمان بومي استحاكي از شيوه

هاي د و از سوي ديگر باعث شناخت شيوهكنفرهنگي ميهاي تاريك و پنهان تر گوشهشناخت عميق

يكي . هاي آن جامعه رشد نموده استيمي شكل گرفته و متناسب با ويژگيشود كه در هر اقلدرماني مي

ان جهان بطي ميرا و دهندهرا به چشم يك شفابيمار درمانگر هاي درمان بومي اين است كه از جنبه

 ايگر واسطهدرمانگر نيست بلكه درمانوظايف  ءدرمان جزاز نظر افراد بومي . نگردي و اين جهان مييماورا

، شفا در باورها و اعتقادات مردمشفا در رابطه با نيروهاي ماوراءالطبيعه قرار دارد و . بيمار ياست براي شفا

. پردازيممي» ايشاني«: درمان بومي تحت عنوان ياين مقاله به شيوه. همواره جايگاه خاصي داشته است

ها شناخته در بين تركمن» ايشان«كنند به نام استفاده مي» ايشاني« يگران بومي كه از شيوهدرمان

ها هاي بومي تركمنهاي درماني است كه با ساير درمانيناز جمله آي» ايشاني« يشيوه. شوندمي

مركز بر فرهنگ بيشتر مت »پرخواني« يكه شيوهدر حالي. اردتفاوت بسياري د »پرخواني«خصوصاً 
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سياي ميانه ساكن بودند، حكايت ها با ساير اقوام مركزي در آجا مانده از زماني كه تركمنبهين ، آيشاماني

اين . ها و اعتقادات مذهبي استفرهنگ اسالمي است و عجين با باوربرتافته از  »ايشاني«ين ، آيكندمي

  . ها استين درمان بومي تركمنعرفي اين آيمركز بر مقاله متم

   .گران تركمن، درمان بومي، درمان، زنان تركمن»ايشاني«ين ي، آ»ايشاني«: هاي كليديواژه

  

  مقدمه

 هايها به شيوهدرمانگري بومي درميان تركمن. استها هاي بومي تركمني يكي از درمانبارهاين مقاله در

طيفي وسيع از تفكيك سني قرار  ميان زنان و نيز مردان در گران هم دردرمان. دشوگوناگوني انجام مي

: چوندر ايران نيز اقوامي . هاي درمان خاص خود را دارندشيوه به طور معمول هر يك از اقوام. گيرندمي

خاص  هاي اقليمي، پوشش گياهي، آداب و سننبا توجه به ويژگيعباس بندر بلوچ، كرد، لر و اقوام ساكن

ها رسيده است، ناز نسلي به نسلي و سينه به سينه به آ هها و اعتقاداتي كچوب فرهنگي خود و باورردر چا

اي درمانگري بومي به صورت مجموعه. داني درمانگري بومي خود را حفظ نمودهسبك و سياق شيوه

شود، ابزار كار، محل مي مار اجرام خاصي كه براي بيين و مراسم تشرف به درمانگر شدن و نيز مراسآي: است از

ن بومي شكل گرفته الحات گوناگون كه حول و حوش درماها و اصطاي از واژهدرمان، فرايند درمان و مجموعه

پرخواني، : هايي چونواژه: باشد، از جملهمي ها متعددهاي بومي تركمنهاي درمانروست كه واژهاز اين. است

هاي غنا و تنوع واژه. ازار و مامازارباب: عباسبندر گواتي، در ميان اقوام: هاميان بلوچ در ...امار توتان ودايشاني، 

  . باشدي درمان ميگونه دانش بومي در حوزهگري حكايت از فضاي فرهنگي حاكم بر ايندرمان

. پردازيمي ايشاني ميشيوه: عنوانها تحت هاي بومي تركمندر اين مقاله به توصيف يكي از درمان

كه  باشندها يكي از اقوام آسياي مركزي ميمقدمه بايد اشاره نمود كه، تركمنها در اين تركمن در معرفي

ها در اثر فالت ايران بعد. طي سه مهاجرت بزرگ از قرن ششم هجري به سمت فالت ايران كوچ كردند

تان كنوني تبديل هاي متعدد كوچك شد و بخشي از آن به افغانستان و بخشي ديگر به تركمنسجنگ

هاي تركمنستان تر، تركمنبزرگ تركمن نيز به دو جامعه كوچك يجامعه. )70-71: 1366  ،گلي( گرديد

و فتوحات سلجوقيان  ها، در اثر تاخت و تازالبته. )24: 1385، لوگاشوا( شدهاي ايران، تقسيم و تركمن

كشورهاي اطراف به  در ها،از تركمني ، تعداد كثير)سيس كردندأها در ايران تي كه تركمناسلسله(

  . اندن همگي اهل سنت و تابع شاخه حنفيهاي ايراتركمن .هاي كوچك قومي پراكنده شدندصورت گروه



 
 
 
 
  

 
   61 درمان بومي در ميان زنان تركمن

   
 

هاي له با روش اتنوگرافي صورت گرفته و بخشي از يك تحقيق گسترده است كه طي سالاين مقا

  . نان ادامه داردچرسيده و همي تركمن صحرا به انجام پياپي در منطقه

  

  هاتركمن

ها، قيرقيزها، كالموك: د كه در كنار ساير اقوام از جملهباشنمياز آسياي ميانه يكي از اقوام ها تركمن  

هجري با ها طي سه مهاجرت بزرگ از قرن ششمتركمن. كردندها زندگي ميها، تاتارها و مغولازبك

هاي بودايي، مانوي، آنيميستي و توتميستي، شمني جا باورآندر . ايران كوچ نمودند فالتسو به سمت اين

ثير پذيرفته و أها تاين باور يبايست از همهمي هاتركمن. و زردشتي، رواج داشته استمزدكي  و احتماالً

  .)15: 1382  ،راداعظمي( باشندها آشنا بوده يا حداقل با آن

نام رهبر خود هباشند كه بمي –آسياي مركزي از اقوام بزرگ  – »اغوز«ها، يكي از طوايف تركمن

ت سامانيان و در زمان حكوم هجريهفتم ياينان در سده. شدندناميده مي »هاي سلجوقياغوز«سلجوق، 

كمي بعد، پس از . )387  :1371  ،معين( اقامت گزيدندشرقي فالت ايران ها در شمالبا كسب اجازه از آن

 يمحمود، در منطقهسلطان يها، با اجازهغزنويان، طوايفي از تركمن يسيس سلسلهأانقراض سامانيان و ت

بعدها پس از پايان  .)جاهمان( شوندهاي ايران، مستقر مييعني سرزمين كنوني تركمن »صحراتركمن«

ها نيز بين سه كشور جغرافيايي فالت ايران، تركمن –متعدد و نتيجتاً كاهش وسعت سياسي  هايجنگ

  .غانستان و تركمنستان كنوني تقسيم شدندايران، اف

ها باشد، بلكه به تفكيك هر يك از استانر ايران به تفكيك قومي موجود نميآمار رسمي جمعيت د

در اين استان . يدآشور جزء استان گلستان به شمار ميبندي كنوني كصحرا در تقسيمي تركمنمنطقه. است

در . ندبلوچ، ازبك، قزاق، ترك آذري، و مهاجرين افغاني سكونت دارفارس، : ها اقوامي چونعالوه بر تركمن

به طور تخميني هر حال هب. ها باشدگوي دقيقي براي جمعيت تركمنپاسخ تواندآمار اين استان نمي ينتيجه

 باشدمي حدود دو ميليون نفر 1997سال ها در پديا جمعيت تركمنيكيالمعارف وبر طبق آمار دائره

)www.vikipedia.com(.  

ي گوكالن، يموت و تكه ها به سه طايفهآن. اندن همگي اهل سنت و تابع شاخه حنفيهاي ايراتركمن

  . بنديه رواج داردنقش يگوگالن عقايد فرقه يطايفهخصوص در ميان هدر ميان آنان ب. شوندتقسيم مي
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 »ايشاني«ها ميان تركمندر  درمانگري بومي

شفا در . كشدسوي خود ميدمند و نيازمند را بههاي دراي است كه انساندرمان پزشكي، دو حوزهشفا و 

در . گيردي ملموس تجربه و تكرار قرار ميرابطه با نيروهاي ماوراءالطبيعه و درمان پزشكي در حوزه

بنابراين در هر زمان . واره جايگاه خاصي داشته استباورها و اعتقادات مردم جوامع گذشته و حال، شفا هم

  .  بردسير ميها را در اين مگيرد و آنها، شكل مييافتن در انساني نياز به حس شفاو مكان

فا و سوي ديگر آن درمان پزشكي گيرد كه يك سوي طيف شرمان پزشكي روي طيفي قرار ميشفا و د

فاي مطلق نيست بلكه به شود، صرفاً شنام شفا نام برده ميبه هاي درمان بومي كه از آنشيوه. باشدمي

مايشي، موسيقي، مصرف شود، از جمله حركات ندي متنوعي مراحل بهبودي انجام ميهاي ماكمك پديده

ي د شفا تنها به كمك نيروهاي ماورايكه فراينهايي است مبني بر اينگياهان دارويي و غيره كه همه نشانه

براي  -ي در شفا نقش نيروهاي ماورايبا اين وجود، . هاي مادي نيز حضور دارند، بلكه پديدهشودانجام نمي

ما در اين  . اي برخوردار استاز اهميت بسيار ويژه –آورند درمانگري روي مي ياكثر كساني كه به اين شيوه

پس . رمان بومي استيا د هاي شفا وهمان شيوه كنيم كه منظورماناستفاده مي »درمان«ي مقاله از واژه

  .خلط نمود درمان پزشكي كالسيكي وجه با شيوههيچ هب نبايد آن را

هي به با نگا. ظاهراً شفا بيشتر مربوط به جوامع سنتي و درمان پزشكي در ارتباط با جوامع مدرن است

ها و عشاير جنوب وچها، كردها، لرها، بلبيم كه در ميان اقوامي چون تركمنايميجوامع سنتي در ايران در

اند اي شفا، گرچه در ظاهر به هم شبيههشيوه. شودبيماران استفاده مي هاي گوناگوني براي شفاياز شيوه

هذا هر يك شامل خصوصياتي است كه در واقعيت فرهنگي و اند، معحتي در مواردي از هم الهام گرفتهو 

  . منطقه خاص خود ريشه دوانده استقومي و جغرافيايي 

راه تشريفات و به همني است كه اغلب ييآ ده و مكانيكي نيست، بلكه فراينديگري ساشفا يك درمان

راهان بيمار اجراي به طوري كه براي بيمار، درمانگر و نيز هم. شودبرگزار مي شكوهمراسمي پر به صورت

 يني و شفا را بايد تواماًيپس مراسم آ. رايند تبديل شده استناپذيري از اين فيني به بخش جداييمراسم آي

  .  پارچه  مورد مطالعه و بررسي قرار داديك كل يكآن را به صورت  در نظر گرفت و

سخن گفتيم   درمانگري بوميبا نام چه كه ما از آن ها تنها يك واژه براي بيان آندر ميان تركمن

 هاكار درمانگر اين واژه يرمان و نحوهبنا بر ماهيت د. برندكار ميهبمتعددي هاي واژه هاآن. وجود ندارد
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 ، سينيخجي،، قرخ ياسيندامار توتان، پرخوانيايشاني، : هايي چونمنجمله واژه گيرند،روي طيفي قرار مي

  .درمان است يهاي ديگري كه هر يك مربوط به يك شيوهي و واژهطبيب

بايد بيشتر به  يشناسمردمنظر از نقطه خصوص هگرچه اصالت فرهنگي هر واژه را بايد حفظ كرد و ب

در يك مقياس كلي  »مانگري بوميدر« يبا اين وجود به نظر من واژهن داد، انش يتاين موضوع حساس

 يتجربه. مناسبي است دربرگيرنده و يواژه، كاربردي يپوشاند و از جنبهها را مياين فعاليت يهمه

. اي معتقد كرده استپيش مرا به تناسب چنين واژه ش ازها بيمن در اين زمينه و در بين تركمن شخصي

هاي واژگان متنوع تركمني كه در باال به آن اشاره كردم براي اطالق به كساني است كه از طريق درمان

  .كنندسنتي، بيماران را درمان مي

رد كه باشد كه با ديگري تفاوت دااص درمان خود ميهاي خبرده داراي شيوههاي نامهر يك از واژه

  . پردازيمها ميبه اختصار به هر يك از آن

ها به ست كه در زمان حال در ميان تركمنهاي متداولي ايكي از واژه »ايشان« يواژه -  »ايشاني«

ه به گويند كمي »ايشان«از سوي ديگر به اشخاصي . شوداطالق مي) محمدنوادگان حضرت(ها سيد

ها »ايشان«. اندنثؤها هم مذكر و هم ممانگر در ميان تركمني درها»ايشان«. پردازنددرمانگري مي

 ها بر اين باورآن. دهندكه از طريق خواندن دعا و عبادت بيماران را شفا مي افردي هستند بسيار مذهبي

الطبيعه در بدن افراد است و تمام ءند كه هر بيماري و يا هر مشكلي به دليل نفوذ نيروهاي ماوراهست

الطبيعه از بدن ءه متمركز بر خواندن دعا و عبادت است در جهت دفع نيروهاي ماوراها ككوشش آن

نگيخته و ناگهاني و از طريق اريق آموزش مذهبي و يا به طور خودها از ط»ايشان«. باشداشخاص مي

  . رسندمي »ايشاني«نما شدن به مقام خواب

 يشود كه با اجرافرادي اطالق ميهاي ايران به ادر ميان تركمناي است كه واژه »پرخواني«

ين يآ. پردازندجسمي ميو موسيقي و حركات نمايشي است به درمان بيماران روحي : مراسمي كه شامل

 گوناگونيهاي هاي آسياي مركزي با نامر كهن در ميان اقوام گوناگون تركهاي بسياپرخواني از زمان

، در بين تركان »قام«، درميان تركان آلتاي به نام »زاناو«در بين تركان آذري به نام . متداول بوده است

 »شامان«و نيز در ميان تركان تونگوز به نام  »اويون«ها با نام تو در ميان ياكو »باكسي«قيرقيز با نام 

  .)393ش: 1355ي سهند، نامههفته( شناخته شده است
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هاي درمان بومي در ميان يوهشگير است كه يكي از به زبان تركمني به معني رگ »دامار توتان«

ي بدن بيمار را ويرادر اين شيوه، درمانگر به كمك معجوني از روغن حيواني و چند گياه د. است هاتركمن

هايي سعي در برطرف و پس از يافتن اين نقاط با تكنيكدهد حساس ماساژ مينقاط به قصد يافتن 

   .كندبيمار ميمشكالت نمودن 

به دور بيمار حلقه نفر  40اين شيوه در . سين استاي يبار خواندن سوره 40به معني  »قرخ ياسين«

  . شودبار اين سوره خوانده مي 40ترتيب بدين . خوانندياسين را مي يهر يك سورهزده و 

هايي است كه در نقاط ترين شيوهبندي از قديميشكسته. بندي استبه معني شكسته» سينيخجي«

اي سنتي به درمان عضو در اين شيوه به گونه. ج بوده استها رايتركمن درميان مختلف ايران و از جمله

  .پردازندشكسته مي

ها تركمن. برندكار ميگران بههايي است كه براي درماناز واژه »ط« يطبيب به كسره - »يطبيب«

كه بدون كمك  شودين واژه بيشتر به كساني اطالق ميا. كنندگران طبيب اطالق ميبه برخي از درمان

  . پردازندنيروهاي ماورايي به درمان بيمار مي

جا به معرفي يكي ما در اين. ها استدر نزد تركمن» ايشاني«درماني  ينيي مراسم آيبارهاين مقاله در

  . پردازيمي درمانگري خاص او  نيز ميو شيوه »ايشان«از زنان 

 

  »ايشاني« يپديده

درمان پرخواني  يها را روي طيفي قرار دهيم، يك سوي طيف شيوههاي درمانگري تركمناگر شيوه

سو بسيار همهاي اسالمي ويژگي اب »يايشان« يشيوه. »ايشاني«درمان  ياست و سوي ديگر طيف شيوه

ميان مردان و  هم در »ايشاني«. باشدميعناصر شمنيسم  يدارندهبردر پرخواني يشيوهكه در حالي. است

تباط با هاي اسالمي و در ارسويي با ويژگيدر هم »ايشاني«كليدي درمان  ينكته. اردهم زنان وجود د

  . باشدنيروهاي ماوراءالطبيه مي

هايي كه »ايشان«هاي عادي و يكي »ايشان«يكي . وجود دارد »ايشان«ها دو گروه در ميان تركمن

ته و خانه رفصورت سنتي به مكتبشكل ند كه به اي عادي، كسانيها»ايشان«. استثنايي دارند هايتوانايي

طريق انتخاب زندگي سخت و عابدانه، مقام روحاني پيدا كرده و به  و بعد از اندديدهسنتي مذهبي آموزش 
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هاي آخوند«و يا  »نويسدعا« گرو از افرادبه اين ها تركن. انددعانويسي براي بيماران مشغول شدهحرفه 

  . گويندمي» نويسدعا

از . هايي كه توانايي استثنايي دارند، تعلق دارد»ايشان«ما به گروه دوم، يعني  يمورد مطالعه هاي»ايشان«

اينان نيز به . هاي گروه دوم است»ايشان«بريم منظورمان تنها كار ميهرا ب »ايشان« ياين به بعد وقتي واژه

طريق آموزش  از عادي، ابتدا هاي»ايشان«هايي كه مثل يكي آن. شوندخود به دو دسته تقسيم مي ينوبه

سپس  ذكر و روزه و زندگي سخت و عابدانه به مقام روحاني رسيده و هاي طوالني نماز وديني و گذراندن دوره

باره و ندارند و يكسواد  و يا اصالًنديده هايي كه آموزش ديني آن ديگر،. انديك تحول بزرگ روحي شده دچار

ضع ودسته از  هر دو. شونداه كرده باشند، از درون متحول ميششي در اين ركو كه خود بخواهند و يابدون آن

نما خر با خوابأكه گاه در آغاز و گاه مت) بيماري(هاي روحي و جسمي ريختگيهمهب يجديد خود، به وسيله

ي خدمت به ه براشان اين است كتعبير اين تغيير حالت براي اطرافيان. يابندراه است، آگاهي ميهايي همشدن

اين دو دسته، . ها داده شده استهاي خاص و استثنايي به آناند و براي اين كار تواناييمردم برگزيده شده

اند، از اين نقطه به بعد راه اي رسيدن به تحول دروني طي نمودهبر نظر از پروسه متفاوتي كه در آغازصرف

  . )4: 2008مقصودي، ( گيرندپيش مير شدن در مشتركي را براي رسيدن به مقصد يعني درمانگ

  

  »ايشاني«ين تشرف به مقام مراحل آي -گذار مراحل

شدن » ايشان«هاي پيدا شدن تحوالت روحي و جسمي در شخصي كه او را به سوي از اولين نشانه

 3يابد و سپس ركت مستقيم او در مراسم به تشرف مي» ايشاني«ين اي كه به آيكند تا مرحلههدايت مي

الي  1هاي اي است كه در جدوليك از مراحل خود شامل زيرمجموعههر . شودمجزا تقسيم مي يحلهمر

 . نشان داده شده است 3

  و تحوالت روحي و جسمي مقدمات تغيير

اين مراحل از . باشدمرحله مي 6الت روحي و جسمي شامل و تحو تغيير ياولين مرحله يعني مرحله

از توانايي او و  »ايشان«نوآموز آغاز و به مراحل تعبير خواب و تشخيص  شدن دختران جوان و نماخواب

شود كه به شرح و مي خاتم»ايشان«ين جهت يادگيري آي »يشانا«در نهايت ترك خانه و اقامت در منزل 

  .پردازيمتوصيف آن مي
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  مقدمات تغيير و تحوالت روحي و جسمي: 1 جدول

  مقدمات تغيير و تحوالت روحي و جسمي

  نما شدن؛خواب  1

  ؛بيمار شدن  2

  تعريف خواب براي روحانيون محله؛  3

  هاي درمانگر؛»ايشان«تعريف خواب براي   4

  از توانايي او؛ »ايشان«تشخيص   5

  .به منظور يادگيري براي مدتي »يشانا« يترك خانه و اقامت در خانه  6

افراد ها آن بدين صورت كه. شودغاز ميها آنما شدن آنبا خوابجوان شدن دختران  »ايشان«ماجراي 

يكي از در نهايت براي گيرند و خود با ديگران تماس ميخواب بينند و براي تعبير را در خواب مي روحاني

هايي در رابطه با ترين تعابير چنين خوابيكي از عمده. كنندخواب خود را تعريف ميمنطقه هاي آخوند

درمورد تعبيرخوابم به من گفتند كه « :كردر جواني چنين تعريف ميدخت. باشدها ميدرمانگر شدن آن

شما براي  .كنيد گري را شروعرساند و پيام اين است كه شما بايد درمانخواب شما پيامي را به شما مي

او سپس اشاره كرد  .هاي با تجربه آموزش ببينيد»ايشان«ايد و بايد نزد يكي از درمانگري انتخاب شده

خوابم را براي او تعريف . هاي قوي و معروف در منطقه برآمدم»ايشان«جستجوي يكي از  من در: كه

 »ايشاني« يكردم و او نيز به من گفت كه بايد در منزل او چندي اقامت داشته باشم تا با زندگي و شيوه

  .»از نزديك آشنا شوم

. كار استباتجربه و كهنه »ايشان«يك  يتشرف، پذيرفته شدن به وسيله يبدين ترتيب اولين مرحله

 وضع روحي كانديدا و يبا مطالعه »ايشان«. باشدمي »ايشان«ييد واقع شدن توسط أبعد مورد ت يمرحله

گري براي درمان هاي استثنايي است وداراي توانايي برد كه او واقعاًمييا گوش دادن به ادعاهايش پي

اگر تشخيص داد كه . كه فقط يك بيمار عادي استاين و ياگويد ميدروغ  ، اويا نهبرگزيده شده است، و 

خود  ينوبههفرستد كه او نيز بوقت او را پيش يك روحاني مياو يك مورد برگزيده شده است، آن

براي گذراندن يك  وقت او اگر از اين آزمايش نيز موفق بيرون آمد، آن. كانديداي مورد نظر را بيĤزمايد

  . بگذراند »ايشان«گذراندن مراحل يادگيري درمانگري بايد مدتي را در منزل  پااليش روحي و يدوره
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  »ايشاني«ين مراحل تشرف به آي

به  »ايشان«باشد كه از گذراندن در مكان مقدس آغاز شده و ي مجزا ميمرحله 5اين مرحله شامل 

نشيني و خلوت و نه و گوشههاي روزادر رفتار سمت انجام فرايض ديني و در نهايت تغيير پوشاك و تغيير

  . شودو بريدن از جمع معاشرين منجر مي عزلت گزيدن

  

  »ايشاني«ين مراحل تشرف به آي: 2جدول 

  »ايشاني«مراحل تشرف به آئين 

  بابا و معرفي او به ساير نوآموزان؛يك شب اقامت در تكيه  1

  ؛...نماز، گرفتن روزه،  خواندن: انجام فرايض مذهبي  2

  ؛پوشاك تركمني غييرت  3

  قطع تلويزيون و شنيدن موسيقي؛: تغيير در رفتارهاي روزانه  4

  ها و جايگزين نمودن معاشرين جديد؛محدود كردن معاشرت  5

گوناگون ل طي مراسمي در مراح »ايشاني«ين مراحل تشرف به آي» ايشان«با مقيم شدن وي در منزل 

 هاهاي معروف تركمننام يكي از زيارتگاه باباتكيه. با بگذراندبااو بايد يك شب را در تكيه. شودانجام مي

هاي خاصي را گران تركمن شبهر يك از درمان. واقع شده استكاووس كيلومتري گنبد 60در  كهاست 

در . روندبابا ميشنبه به تكيهشنبه و پنجهاي سهها شب»ايشان«. گيرندنظر ميبابا درراي رفتن به تكيهب

هاي »ايشان« تعداد زيادي ازميان سال و درمانگر، هاي »ايشان«خاص تعداد زيادي از  اين دو شب

تعليمات و كه تحت  اينما شدهاند و نيز دختران جوان خوابو درمانگر شده »ايشان«جواني كه به تازگي 

و  نندكميات مالقديگر را يكشوند و بابا جمع مي، در تكيهباشندنگر ميهاي درما»ايشان«آموزش يكي از 

هاي »ايشان«كار و نيز تازههاي »ايشان«ها با تجربيات آن. شوندديگر آگاه ميهاي يكفرايند آموزشاز 

آيي جمعي و در ضمن بسيار سازمان يافته دهمگرتيب يك رين تدبوند و شآشنا ميتجربه كار و باكهنه

  .شوديمانجام 

ها در اين آن. شودآغاز ميدر اين جمع سازمان يافته ها »ايشان«بدين ترتيب فرايند ترغيب و تشويق 

برخي از  .ندپردازميبه قرائـت قرآن  فرستند وخوانند، ذكر مييارتگاه پس از گرفتن وضو نماز ميز
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مجموعه اين . آيندميها به اين مكان زيارتي شبهمين  يماران خود نيز دربهاي درمانگر با »ايشان«

  . دهددرمانگر شدن را تشكيل مي يآستانه ي دختران جوان درفرايند آموزش ،هابرنامه

خواندن نمازهاي : ن فرايض ديني مانندجا آوردهها متمركز است در ب»ايشان«هاي آموزش مجموعه

كم در ها كماين آموزش. حجاب كاملداشتن داري، شب، روزهگانه، نمازهاي نيمههاي پنجطوالني، نماز

چارقدهاي خواهند كه ها از اين نوآموزان مي»ايشان«.كندها نفوذ ميشخصي آن زندگي روزانه و اعمال

كه نشاني از اسالمي بودن و مذهبي بودن  يچارقد سفيدجاي آن از خود را بردارند و بهتركمني الوان 

يي كه ويژگي زنان تركمن است، از طالبلند بندهاي دنبه جاي گرها »ايشان«. استفاده كنند است

گيرند و دست ميهرا بآويزند و هر از چند گاهي آنبه گردن ميرا كنند و آناستفاده ميبلندي هاي تسبيه

  . خواهند كه چنين كنندبدين ترتيب از نوآموزان مي. فرستندذكر مي

تر بيشتر به سمت اسالمي شدن و مذهبيها پوشاك تركمني را نيز با لباسي كه باز نشاني از تغيير آن

و تر بلند، ترتركمني را با يك لباس ساده يها شلوار سنتي تركمني و جامهآن. كنندعوض ميشدن است 

ها آن يهاي برهنهاي است كه مچ پاشلوارهاي تركمني به گونه عموالًم. كنندض مييعوتر تپوشيده

  . ها كه اصوالً عادت به پوشيدن جوراب ندارندتركمن شود، خصوصاًنمودار مي

. بگوينددست بگيرند و ذكر هاند، تسبيه را بكه چهار زانو روي زمين نشستهبينند در حاليش ميها آموزآن

خواندن قرآن، رفتن به . شوندمي مكلفرمضان تشويق و ترغيب و حتي هاي غيرداري حتي در ماهها به روزهآن

  . شودها محسوب ميآن هاياز جمله ديگر آموزششنبه و پنجشنبه سههاي شبدر تكيه بابا زيارتگاه 

ها شود كه آنكند و باعث ميها ميپوشيدن لباس يك شكل به نوعي ايجاد همبستگي و اتحاد بين آن

عالوه بر تمام . هر چه بيشتر كوشش كنند »ايشاني«خود را متعلق به گروهي خاص بدانند و در رسيدن به مقام 

هاي روزانه از تغيير در رفتار .به افراد ديگر باشد »ايشاني«ين يتواند در جهت تبليغ و اشاعه آمي ، اين كارهااين

- شود، آنها به طور كامل حذف ميهاي آنموسيقي و فيلم از برنامه. باشدهاي نوآموزان ميجمله ديگر آموزش

ي كه بدون شود و نيز مجالسقي اجرا ميها موسيتدريج از رفتن به عروسي و مجالسي كه در آنهها حتي ب

زبيده در اين . شودها محدود به جمع خودشان ميهاي آنبنابراين معاشرت. شودكيك جنسي است منع ميتف

ايم و مجلس داماد گفتند كه اركستر دعوت كردهپارسال كه عروسي دخترم بود، خانواده «: گفتباره چنين مي

و زن و مرد قاطي  باشد من با صراحت گفتم كه من در مجلسي كه موسيقي. عروسي در منزل برقرار است

سي دخترم با اصرار كه مادر اين بار را رضايت بده، عرو. كنم، حتي اگر عروسي دخترم باشدباشند شركت نمي
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بدين ترتيب به تدريج فرايند اجتماعي شدن  .»من قبول نكردم. شودكه بدون رقص و ساز و آواز نمي

زوي و دور از جمع رفته به يك نوع زندگي مننوآموزان رفته. شودانجام مي» ايشان« نوآموزان در منزل

كنار  زندگي نوآموزان در. كننددر جمع معاشرين خود رفت و آمد ميكنند و تنها خودشان عادت مي

  .باشند» ايشان«يني درماني دهد كه شاهد مراسم آيها مياين فرصت را به آن »ايشان«

 دارد، وي به تدريج  اوكه بسته به وضع روحي و جسمي  »انايش«مدتي در منزل پس از گذراندن 

در خانه بيشتري بايد مدت . زندگي مستقل ندارد ياما هنوز اجازه. شودگري آماده ميدرمان براي انجام

تواند كار خود را شروع كند و تي كارآموز احساس كرد كه ميوق. بماند و به كارآموزي بپردازد» ايشان«

    .پردازدبگري و به درمان همستقل شدتواند تأييد كرد، مياو را » ايشان«

  شركت مستقيم در مراسم

نوآموز از مراحل گذار عبور نموده و به  »ايشان«نهايي است،  يسومين مرحله كه در حقيقت مرحله

يني مرحله است كه با شركت در مراسم آي 6سوم شامل  يمرحله. شودبديل مياي تحرفه »ايشان«يك 

» ايشان«رسد و آمادگي او توسط نگامي كه نوآموز به بلوغ فكري ميه .شودآغاز مي» ايشاني«اني درم

سم تدريج براي انجام مراهبنابراين او ب .كندني درماني را به تنهايي اجرا مييشود، او مراسم آيأييد ميت

 يمرحله. باشدمي» شاناي«مراسم غذاي نذري در منزل  اجراي: ي سوممرحله. شودانفرادي آماده مي

گري در منزل و بازگشت به منزل خود و شروع كار درمان »ايشان« يترك خانه: چهارم عبارت است از
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ها اين دختران و يا به عبارتي نوآموزان آن. دهندش ميزبه دختران جوان آمونث ؤهاي م»ايشان«

ند و سپس كنمينا آش »ايشاني«رمان هاي درا با شيوهها دارند و آناه ميرا مدتي نزد خود نگ »ايشاني«

در مراسم درماني شركت نموده و از نزديك  »ايشان«در اين مرحله  .دهنددرمان مي يها اجازهبه آن

متوالي در اين  يكه در چند دورهپس از آن. باشديني درماني توسط استاد خود ميآي مراسم يشاهد اجرا

پس از انجام چندين . كنديني را اجرا خود شخصاً مراسم آي كهخواهد جلسات شركت نمود، استاد از او مي

هدايايي » ايشان«، براي يافتهماران، يكي از بيماران شفادرماني براي چند تن از بي –يني مراسم آي يدوره

گوسفند، مرغ، : املاز هداياي نذري كه ش »ايشان«به طور معمول هر شب جمعه در منزل . آوردمي

گاهي و يا به طور مداوم و يا اي كه هر از چندشد، غذاي نذري توسط بيماران شفايافتهابروغن، برنج مي

گان، بيماران، فقرا و شود و در بين شفايافتهآيند، تهيه ميمي» يشانا«هاي جمعه به منزل حتي شب

لين اي اونوآموز بر »ايشان« اين اولين غذاي نذري است كه توسط. شودسايگان پخش ميرهگذران و هم

  .گرددبار بين جمعيت توزيع مي

هاي بزرگ شبيه به خانقاهي است كه هميشه تعدادي بيمار تحت درمان و »ايشان«منزل هر يك از 

اند و در آن خانه مريد او شدهنث كه اكنون ؤيافته مكارآموز و برخي از بيمارن شفا» ايشان« 2الي  1

جا اقامت باشند، در آنآمد ميوچند روزه در حال رفتي اهنند و يا به صورت ترددي با اقامتكزندگي مي

برخي ها و درمانگر از جمله همسر و فرزندان او و گاه والدين آن» ايشان«عالوه بر آن بستگان . دارند

توسط همين بيمارن » ايشان«هاي مربوط به منزل اين كاربنابر. كنندديگر در همان منزل زندگي مي

 »ايشان«خود . ها، خريد و آشپزينظافت منزل، شستن لباس: از قبيل هاييكار. شودشفايافته انجام مي

 يصبحانه، نهار و شام همه. شودمور ندارد و در واقع به صورت خودگردان اداره ميهيچ دخالتي در اين ا

البته  .خورندديگر غذا ميو با يك نفر برسد، بر سر يك سفره 10الي  15ها به شايد تعداد آن هاهل خانه ك

  .خورندجداگانه و در اطاقي ديگر غذا مي» ايشان«مردان از جمله همسر و پسران 

به خواندن دعا و انجام  اند، شروعي كه همه به خواب رفتههنگام زماندر شب ها معوالً»ايشان«

  .كنندگران جوان مييني براي بيمارن و نيز به منظور آموزش درمانمراسم  آي

مدتي كه شروع به درمان ها پس از ، بلكه آنفرستنددرمان مينه تنها براي را  ها اين نوآموزانآن

آموزش بدهند و بدين ترتيب ها ديده شده است، در آن »ايشاني«افرادي كه قابليت به توانند كردند، مي
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و طي د »ايشاني« يهاي درمان بومي، شيوهدر مقايسه با ساير شيوه. يابدعه مياشا »ايشاني«فرهنگ 

  . زيادي يافته است ياخير به نقاط مختلف اشاعه يدهه

  

  بيماري و وجود نيروهاي ماوراءالطبيعه

مسائل و مشكالت انسان به علت رخنه كردن جن در بدن انسان را عامل اصلي بيماري و  ها»ايشان«

ها را از بدن و آنشته باشد كه اجنه را بشناسد گر بايد اين توانايي را داندرما »ايشان«. آورندشمار مي

براي دور  هاآن. ندهستي ذي مواتها موجود»ايشان«ها از نظر جن. ر و محيط زندگي او بيرون كندبيما

 يراه با اجراهاي متعدد و طوالني همدعاكردن جن از بدن بيمار و يا افرادي كه مشكالت زيادي دارند 

  . دهندين اعمال سوق ميا نيز به انجام او بيماران ردرماني اجرا  –يني مراسم آي

نث، مذكر، مسلمان، كافر ؤهاي مجن: هايي چونجندارند ها ع جنشناخت جامعي از انواها »ايشان«

هاي كارها راهاين جنكنند و براي دور كردن هر كدام از ها را از هم تفكيك مينجها »ايشان«. و غيره

در اين . كنندبا مقدسين ارتباط برقرار مي نما شدنها از طريق خوابعالوه، آنهب. دنكشخاصي را پيش مي

اي را براي درمان گويند كه چه شيوهها ميمستقيماً به آنكه اين د و ياشوها الهام مي»ايشان«ارتباط به 

  . بيماري در پيش بگيرند

ار انتخاب زمان مناسب براي اين كار و طرز خواباندن بيم وانگهي، طرز خواندن و يا نوشتن دعا و

و باز در اتاق بيمار  ر و يا پايين پا و طرز چيدن اشياروي زمين و قرار گرفتن درمانگر در كنار و باالي س

ر، نگدرما »ايشان«زخم افراد دور و نزديك، به دقت از سوي چشم يكردن و بستن درب و پنجره و مطالعه

ثير أتعوامل  ءشده و جز رعايت هاي خاص جن شناخته شدهناسب با ويژگي خاص بيمار و ويژگيمت

 يها جنبه»ايشان«درمان بعضي از  يجاست كه به شيوهاين .آيدبه حساب ميدرمان بيماري  گذارنده در

  .دهدنمايشي و رازآميز مي

ي طرز خيلهند كه باها افراد استثناييها دعانويس متداول نيستند، آن»ايشان«كيد است كه أقابل ت

  .اندده شدهگري برگزيخاص براي درمان
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 خود ها با بيماران»ايشان« و رفتار مراسم درمان بيماران

زن درمانگر ت اين ، به اتفاق هم براي مالقاراهنمايم بودكه از شاگردان سابق من و يكي از افراد محلي 

نشين قيرف هاي نسبتاًهدر يكي از محل .كرد و تقريباً راه را گم كرده بوديميآدرس را پيدا نم او. آمده بوديم

جستم  پيدا تاكنون مي ها پيشكه از مدت چه رااي خاكي شديم و پرسان پرسان آناز خياباني وارد كوچه

و  جمع داخل سالن نسبتاًو از چند پله باال رفتيم . طاق باز بود وارد شديماز درب حياط كه چهار .كردم

و بدون توجه به كسي و يا به چيزي  صداآرام و بي. ق چند زن نشسته بودنددور تا دور اطا. جوري شديم

بزرگي به  يسمت راست سالن دو اطاق و آشپزخانه در .خودشان راحت بودند يسكوت و در خلسه در

اطاق  باز كرد و ما را بهشخصي در را . شدبه اطاق ديگري منتهي مي انتهاي سالن نيز. خوردچشم مي

روبروي آن ديواري بود كه تا نيمه . راهنمايي نمود ،دانتهايي كه دو متر در سه متر طول و عرض آن بو

تفاع و بدون اركم اين  ديوار. درست كننداي رار بود در آينده  براي آن پنجرهق ظاهراً. ساخته بودندآن را 

از . ديديمميته بوديم، گويي تمام مزرعه را هنگامي كه در اين اطاق نشس. اي بودپنجره مشرف به مزرعه

نسيم . كمي دورتر چند گاو مشغول چريدن بودند. خوردندزدند و دانه ميغ و خروس پرسه ميدور چند مر

  .آوردوجود ميهچسبي را بها فضاي دلتمام اين. بخش روح و جان بودوزيد كه آراماز صحرا مي مطبوعي نيز

گر تركمن مانمن به مالقات يكي از زنان در .دبومالقات چگونه خواهد اين هيچ تصوري نداشتم كه 

اين اولين . است »ايشاني«كند و روش او گري ميها شنيده بودم كه او درمانصحرا آمده بودم و تن

فكري در اين  يزمينهگونه پيشهيچ. بود »ايشان«و خصوصاً با يك زن  »ايشان« مالقات من با يك

نه درمان خواهد كرد و توانستم تصور كنم كه اين زن چگونه خواهد بود و چگوشتم و نميخصوص ندا

  .تواند داشته باشدي ايشاني چه خصوصياتي ميكه اصوالً شيوهاين

درشت به اطاق داخل  كه در باز شد و زني با اندامي نسبتاًجا درسكوت خود نشستم تا اينمدتي آن

 سن سال ازحدود چهل. از پشت سرش آويخته بودگيسواني بلند داشت كه . قبراق و سرحال بود او .شد

مالقات ما  ساعتي كه ازپس از نيم. خواره بودهنوز شير آخرين فرزندش. گذشتميگر اين زن درمان

گر نوزادش را كه درشت و قوي بود در زن درمان. آوردندش خوردن به نزدبراي شيرنوزادش را گذشت 

. و مشغول شددادن ابه شير ،دادهاي من پاسخ ميالؤكه با حرارت به سآغوش گرفت و در ضمن اين

- درمانتجربيات  يبارهبا شور و حال زيادي در. باشدميعجين گري بسيار درمان يحرفهكه با  معلوم بود
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اعتناء به قيل و بياو . مانوس بود خوردن كامالًشير ينوزاد نيز گويي با اين شيوه. زدخود حرف مي هايگري

چرخاند و مادرش سو ميسو و آنهي سرش را به اينو هر چند گا قال دنيا سرگرم مكيدن پستان مادرش بود

  . كردوري ميبا صدايي رسا سخن

قرار  و در آغوش خود شد و نوزاد را از او گرفت دتركمن وارچندي خانمي با ظاهر و لباسي غير پس از

. پرسيدماو  يبارهگر دري كنجكاو شدم و از زن درمانتركمني اين زن غيربارهدر. داد و از اطاق خارج شد

او گفت كه . گر به شرح حال او پرداختزن درمان. اين زن يكي از بيماران او بوداو چنين تعريف نمود كه 

يك هيچ. دومنپزشكان متعددي مراجعه  ود و براي درمان بهبچندي پيش دچار افسردگي شديدي اين زن 

پس  .دمن آميكي از دوستانش نزد  ياوج نااميدي به توصيهروزي در . ندثر واقع نشدؤاز اين معالجات م

آثار بهبودي در حالش تدريج هدم ، بربكار هب ن براي درمان اومكه هايي از رفت و آمدهاي متعدد و روش

جويا حال و حضورش در اين خانه  يبارهيش آمد با اين زن صحبت كردم و دردر فرصتي كه پ. شدآشكار 

 آيمجا ميمن هر وقت كه به اين. اين زن فضاي عجيبي دارد يخانه اصالً« :، او چنين اظهار نمود كهشدم

رفته احساس سبكي و رفته! نشينم و همينمن فقط اينجا مي. شودالم هر قدر هم كه بد باشد خوب ميح

هر حال اين زن هب .»دانمنميخودم هم شود چنين حالم دگرگون ميافتد كه اينچه اتفاقي مي .كنممي

او در ضمن . يافتتسكين مي از حضور در منزل او آمد وگر مينست نزد اين درمانتواهر وقت كه مي

داري دهد از نگهند و هر كاري كه بتواند انجام ميداي خودش مياين خانه را مانند خانه گفت كهمي

  .  گر تا شستن ظروف، نظافت خانه و پختن غذانوزاد درمان

گر برايم داد متوجه شدم كه با توضيحات بعدي كه درمان. دبنابراين فضاي اين خانه برايم روشن ش

اين نه يك خانه معمولي بلكه بيشتر يك خانقاه، محلي براي عبادت، آسايشگاهي براي بيماران و به گفته 

  . هاستبيماران خانه اميد آن

وزان در اين مراسم نوآم. راه استتشريفات خاصي هم ها با»ايشان«مراسم درمان بيماران توسط 

ها برخي از بيماران را كه ظاهراً بيماري حادي دارند »ايشان«. باشندضور يافته و از نزديك شاهد آن ميح

هايت امر به ن را تشويق، ترغيب و در نها بيماراآن ،دارندمي هاخود نگ يدر منزل خود و در كنار خانواده

شود ها به طور كامل پذيرايي مياز آن. ندارند از بيماران انتظار هيچ كاري را. كنندانجام فرايض ديني مي

طور كه اشاره شد همان. خواهد كه فرايض ديني را با جديت انجام دهندها ميگر از آندرمان »يشانا«و 

اند و نيز ن كه هنوز با اين خانه در ارتباطيافتگا»شفا« توسط جمعي از »ايشان«ي كارهاي خانه يكليه
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بيماران و ن و مراقبت از آموزش به نوآموزا ينيز به جز وظيفه »ايشان«اصوالً . شودانجام مي نوآموزان

. دهدشده است، فعاليت ديگري انجام نميريزي به خاطر انجام فرائض ديني برنامههايي كه داريشب زنده

 سوق حت طوالنيرا به سمت يك استراران ابيمآيد كه وجود ميهشرايط روحي و رواني خاصي ب نابراينب

  . دهدمي

ها به سبب نفوذ جن مشكالت و بيماري يگر كم و بيش بر اين باورند كه كليههاي درمان»ايشان«

از بدن  اتوانند جن ردعاهاي گوناگون و فرستادن ذكر ميها با خواندن قرآن و آن. در بدن بيمار است

و  يدرداجن شما « :گويند كهران خود ميبه بيماگر هاي درمان»ايشان«بنابراين . بيمار درآورده و دور كنند

تمام اعمال مربوط به بيرون راندن جن از بدن بيمار . »ها را از بدن شما بيرون بكشممن بايد اين جن

را با قدرت تمام » ايشاني«ين با مهارت تمام مراسم آي »ايشان«زبيده . شوديني انجام مييطي مراسم آ

  .دهدانجام مي

چهار فرزند دارد كه چهارمين آن هنوز شيرخواره . سالگيچهل يدر آستانه ستازني  »ايشان«زبيده 

آهنين و ي است اعتماد به نفس داراي .دهدثير قرار ميأتوان جسمي و ذهني او انسان را تحت ت. است

فراسوي شكسته و از هم در ها رامرز يهمه نگاهي كه. حاضر است و هم غايب نگاهي كه گويي هم

وقتي اين نگاه  .نگردسنت و فرهنگ به بيماران ميعرف،  هاي قرارداديو چهارچوب سيهاي جنوتتفا

 اًرا تمام اين زن زندگي خود .بريمپي مي ،به خاص بودن او، كنيمرا با نگاه زنان عادي تركمن مقايسه مي

   .)5  ،11.1ش: 1387مقصودي، ( وقف درمان و توجه به بيماران خود كرده است

نفس هبمدتي كه نزدش بودم با اعتمادتمام در . استبسيار قوي . ردعجيبي دا يگر روحيهاين زن درمان

گفت و از بيمارانش و ما  ازخودش براي. گفتبا حرارت بسيار سخن مي بدون احساس خستگي الينقطع و

 ان كردهبيماردرمان  كم زندگي خود را وقفكه چطور كمو اين كه چگونه در اين مسير گام نهادهاز اين

جا در سالن آيند و در همانبيماران مي. روي همه كس باز است به در منزل او تمام روزهاي هفته. ستا

  .روندگر مينند و به نوبت به نزد درماننشيروي زمين مي

. ي را صدا كردسال نحيفكهن زن ،از درون سالن بلند شد و. درمانش از او پرسيدم يشيوه يبارهدر

براي  اطاقراست در جايي كه در وسط پس از ورود به اطاق يك ،آبي آسماني ي به رنگشمانبا چاين زن 

 يبارهگر درزن درمان. نشستزانو چهارحركت جا ساكت و بيبيماران در نظر گرفته بودند رفت و همان

خنش به وقتي س. كردت نمياتوضيحن ايتوجهي به  كه خود بيمار اصالً بيماري او توضيحاتي به من داد
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در ضمن . خواندقرآن را با صدايي رسا و پرقدرت مي. كردهايي از قرآن سيد شروع به خواندن آيهپايان ر

در اين حالت رنگ . و مرتب با انرژي بسياري در حركت بود چرخيدن به دور پيرزن ميآخواندن قر

اش هگرفت و چهربه تدريج صدايش اوج مي. شمانش حالتي خاص داشتنمود و چرخسارش پريده مي

تاب دادن وكم شروع به پيچي به حالت خلسه فرو رفته باشد كمنيز گويسال كهنزن  .شددگرگون مي

. بود پريده رنگ رخسارش كامالً. اددميحركت خود را به عقب و جلو بود ه نشسته كطورهمان. خود كرد

نگاهش ديگر . دهندمي حركت ها رافشاري بيش از حد آنبا چرخاند گويي ميدستانش را به طرز عجيبي 

 .ديد هم بود و هم نبودديد و هم نميهم مي. نگريستنهايت ميانگار به بي. به كسي نبود وبه جايي 

 زن به تدريج وپس از ختم قرائت قرآن پير. آورداركستري بيمار را به حركت در مي مانند رهبر »ايشان«

سپس . آوردرقصي بود كه او را به حركت درمي آهنگ يمنزلهه ب گويي اين دعا. آرام از حركت ايستادماآر

بعد خودش به آهستگي . »شد راحت شدم و حالم خوب. آرام گرفتم« :گر از حالش پرسيد و او گفتدرمان

 كردديگر حضوركسي را حس نمي گويي. دخيلي عجيب بوظاهر اين زن  .بلند شد و از اطاق بيرون رفت

   .يد دكسي را نمي اصالًو 

  »ايشاني«هاي ينديگر از آييكي 

بيمار نوعروسي . نمود يين شفا را اجرايكي از مراسم بسيار عجيب آ »ايشان«در مقابل چشمان من زبيده 

بود كه مشكالت بسياري با همسر خود داشت و عالوه بر آن دچار افسردگي شده بود و در نهايت قفل 

ي جنسي برند كه قادر به برقراري رابطهكار ميهزناني ب اصطالح قفل شدن را براي مردان و. شده بود

براي دور . ها نفوذ جن در بدن شخص استهاي قفل شدن از نظر تركمنيكي از عمده علت. باشندنمي

مين نشست و در كنار نوعروس روي ز »ايشان« .گيرندها كمك مي»ايشان«كردن جن از بدن او از 

تدريج تن هو ب خواندابتدا آرام  و با صدايي آهسته قرآن را مي. رآن نمودهايي از قشروع  به خواندن سوره

ز خواند و هر اچرخيد و دعاها را با صدايي بلند ميد و در اين زمان به دور بيمار ميشصدايش بلندتر مي

 بيمار نيز. شدتر و صدايش رساتر ميتدريج حركاتش عجيبهب. كردچندي نيز به صورت بيمار فوت مي

 او در اين حالت بيمار با صداي بلند. باره روي زمين افتادين بود، به يكمدتي كه سرش به پايپس از 

نيز با صداي رسا دعا » ايشان« .كردريخت و با صداي بلند گريه ميبيمار اشگ مي. شروع به گريه كرد

سپس . دادسو حركت مينسو و آهايش را به اينكرد و دستواند و به سرو صورت بيمار فوت ميخمي



 

 

 

 

  

      1389 بهار، 3 ي، شماره1 يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ و هنر  76

  

 

مام مدت قرآن را با صداي شروع به لمس بدن بيمار نمود و پس آنگه از پشت روي بيمار خوابيد و در ت

  . وجود آمده بودهبدين ترتيب حالت عجيبي در بيمار و درمانگر ب. خواندبلند مي

و در  شدمي هر لحظه بلندتر بيمار يصداي گريه. كردخواند و بدن بيمار را لمس مياو بدون وقفه دعا مي

گرفت و كم آرام مينيز كم» ايشان«. خيس شده بود تمام صورت او از اشك. يه تبديل شدحق گرنهايت به حق

پس از . كردخواند و به دور بيمار فوت ميوقفه دعا ميچنان بيخواند ولي همتر ميدعاها را با صداي آرام

لحظه آرامش را در صورت بيمار  در اين. مراسم درمان پايان يافتبدين ترتيب . دو ساكت شدند چندي هر

  .    او خيلي آرام از روي زمين بلند شد و از اطاق خارج شد. قراري او بودمديدم و تنها شاهد پايان بيمي

  

  گيرينتيجه

سنتي و  درمانه همواره ذهن من معطوف به مقايسه ميان بدر مراحل تحقيق هنگام مشاهده و مصاح

صورت ابزاري تئوريك در جهت روشن نمودن ابعاد مسئله ه اين مقايسه ب. شد پزشكي مدرن جلب مي

  .پردازيم در ادامه بحث به اين مقايسه مي .گشا شدگري، راهنما و راهدرمان

تمام بيماران خود  ،گر بومييكي از اولين نكاتي كه متوجه شدم، اين مسئله است كه زنان، درمان -1

همگي در حضور هم به بيان مسائل و مشكالت شخصي . بينند راهانشان را در يك اطاق ميهمرا و نيز 

و حتي مشكالت خانوادگي خود را در مقابل  پردازند، مشكالت جسمي، روحي، جسمي ـ روحي خود مي

شان كه ديگران در جريان مشكالتاي از اين هيچ ترس و واهمه گويند، و تقريباً گر ميديگران به درمان

 جز در موارد بسيار نادري كه شخص مايل به بيان مشكالتش در جمع نيست در آنهب. قرار گيرند، ندارند

خوبي با هداند كه ديگران ب كند، ولي خوب مي گر زمزمه ميصورت نجوا در گوش درمانه صورت نيز ب

ولي . گيرند او قرار مي يك نگاه، يك اشاره، شنيدن يك كالم و مشاهده حس و حال بيمار، در جريان كار

  . ل استيبي است كه بين بيمار و سايرين حاهر حال اين حجاهب

شود و همه در جريان مشكالت هم واقع شده و هيچ رمز  هر حال مشكالت فردي در جمع بيان ميهب

 دردي با ديگران و حس تنها نبودن در مشكالت خود باز نمودحس هم. ماند و رازي در پرده پوشيده نمي

  .باشد چنين مكانيسمي مي
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اي محرمانه  در مقايسه با پزشكي مدرن كه همه چيز، همه گفتگوها، در پشت درهاي بسته و به گونه

تنها ماندن بيمار و محرمانه بودن اسرار او . شود عنوان محرم بيمار تلقي ميهگيرد و پزشك ب صورت مي

  .ودش هاي پزشكي مدرن محسوب مي براي پزشك نيز از مكانيسم

به عبارتي . كه در پزشكي مدرن به بيماريدر حالي. پردازد گر به بيمار ميسنتي، درمان درمان در -2

كند، در چشمان  گر به بيمارش نگاه ميكند، درمان ار ميمگر تمام توجه خود را معطوف به شخص بيدرمان

نقاط مختلف بدن بيمار، با او دهد، او با لمس نمودن  هاي او گوش مي شود و به تمام صحبت او خيره مي

  .شود درمانگر بدون واسطه، با بيمار روبرو مي. شود تر ميارتباط برقرار نموده و به بيمار نزديك و نزديك

نگر صورت تخصصي نيست، بلكه نگاهي كلهشان بپردازند، فعاليت گران كه به بيمار ميدرمان -3

ها و نيز تخصصي شدن مشكل گرفته نمودن فعاليتكه پزشكي مدرن بر اساس منفك در حالي. دارند

گران، با استفاده درمان. گران غايب استباشد، در بين درمان تفكيك و تخصص كه ويژگي علم مي. است

در رفع مسائل و  درماني و خواندن دعا سعيدرماني، صوتگياه درماني، ماساژ: از چندين روش، مثالً

  .كنندمشكالت بيمار مي

هايي كه با اعتقاد اول آن يكنند، دو دسته هستند، دسته گران مراجعه ميني كه به درمانبيمارا -4

. جا مسئله اعتقاد، نقش بسيار مهمي در جريان بهبود بيماري داردآيند كه در اين گران ميكامل نزد درمان

در طب سنتي راه نجات را  ان از پزشكي مدرن قطع شده و تنهادوم كساني هستند كه اميدش يدسته

ها حتي قبل از رسيدن به آن. آيندگران ميبينند، بنابراين اين گروه با اعتقادي چند برابر نزد درمان مي

  .گر استها در دست اين درمانگر، بر اين باور و اعتقاد تكيه دارند، كه بهبودي آندرمان

وظايف پزشك  يي ازرا جزكنند، بهبود خود  كه بيماراني كه به پزشك مدرن مراجعه ميدر حالي

بنابراين اعتقاد و ايمان . بنابراين با اين انتظار از پزشك نزد او آمده و در انتظار درمان هستند. دانند مي

  .شود ركني اساسي است در فرآيند درمان محسوب مي

ي و اين جهان ييك ناجي، رابطي ميان جهان ماورا دهنده،گر را به چشم يك شفابيمار درمان -5

كه بيمار به پزشك به چشم در حالي. يياست ميان اين جهان و جهان ماورا ايگر واسطهدرمان. نگردمي

يمار درمان را جزء وظايف پزشك ب. كندبراي درمان بيماران دارد نگاه ميفردي كه داراي اطالعاتي كه 

. بيمار يشفااست براي  ايگر واسطهگر نيست بلكه درماندرماندرمان جزء وظايف  كهدر حالي. داندمي
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گر شده و گاه تا مرز نوي درمانگر وجود دارد باعث ارتقاء معاي كه ميان بيمار و درماندر واقع رابطه

  . بردگر را باال مينهايت درمانبي
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