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 چکیده

صاحب پدیدهاکثر آیین که معتقدند آیین حوزۀ نمینظران نبینند را آن تا که است توانندای

دهندۀمشترکیدارند،امادرکارکردواهدافیکهدارندازهاعناصرتشکیلبشناسند.بسیاریازآیین

هاباادیانمختلفنقشپررنگیدرریازفرهنگهاکهدربسیاایازآیینشوند.گونههممتمایزمی

ازآنجاکهدرروندمطالعۀدرمانکنند،آیینزندگیانسانبازیمی هایآیینیهایدرمانیهستند.

طورویژهپذیرد،انسانونیازهایشوبهشناسانانجاممیشناسانوانسانپژوهان،مردمکهتوسطدین

و قضیۀشفا همۀابعادپژوهشپیرامونانساندورمیدرپدیدۀدرمانی، زند.شفایابیمطرحاست،

گرایانبهنمایندگیمالینوفسکیوجهتاینمقالهدوموضععمدهدراینبحثراازمنظرعلمبدین

شویمکهدهد.دررونداینمطالعهبهایناحتمالنزدیکمیپژوهانبامحوریتالیادهمطالعهمیدین

شوند؛گیرندکهبرهممنطبقمیوانساندینیدرلحظاتبحرانیدرموقعیتیقرارمیانسانزیستی

روشپژوهشمیدانی،اسنادیوورزند.هامبادرتمییعنیموقعیتآیینیکهدرآنبهرفعبحران

تحلیلیاست.دربخشمیدانیبهمشاهدۀمستقیمآییندرمانیزاروهمچنینمصاحبهبا-توصیفی

کتاب بخشاسنادینیز در است. شده پرداخته اینزمینه بومیدر مطلعان و ها،برگزارکنندگان

اند.هایمستندفارسیوالتینمرتبطباموضوعبررسیشدهمقاالتوفیلم

 هایدرمانی،اسطوره،الیاده،دین،مالینوفسکی.آیینزار،آیینهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

نظرشاتبرسرچیستیآیینوحتیمرزهایبینآییندینیوغیردینیبسیاراستوبهمناق

رغمنبودیکتعریف،سادگیدراینامربهتوافقبرسند.علیتوانندبهرسدمحققاندیننمیمی

انسان دینی، مطالعات محققان از زیادی توجه جامعهآیین، مورخان، شناسان،شناسان،

روان شایددلیلاینامرآنباشدکهشناسانو است. بهخودجلبکرده دیگرمتخصصانرا

اولینچیزیاستکهازبیرونبهنظربینندگانمی رسد.آییناغلبآشکارتریننموددینو

کهدربسیاریازفرهنگایازآیینگونه نقشیجدیدرزندگیانسانها ادیانمختلف، با ها

ستند.دردنیایمعاصربهاستفادهازاعتقاددینیوآیینبرایدرمان،هایدرمانیهدارند،آیین

هایدرمانعلمیاستفادهعنوانمکملروششودوآیینبهدادهمی«درمانروحی»غالباًعنوان

شود.پزشکیجدیداذعانداردکهسالمتیجسمی،سالمتیعاطفیوسالمتیروحیدارایمی

بناب برایارتقایسالمتروحیبهارتباطمتقابلهستند؛ آیینکه از میرایناستفاده رودکار

اگرچهدرمیانادیانتنوعزیادی ممکناستبرایبهبودیجسمیوعاطفینیزمفیدباشد.

بااین دارد، آیینیوجود اعمال نیرویشفابخشدینو به ادیانحاوییکاعتقاد حالهمۀ

افزایشهستندکهبه اشکالدیگردرماندرنظرگرفتهمنظورشفادادنو احتمالبهبودیدر

شوند.انجاممی«آیینزار»ایهستندکهدرازجملۀایناعمالآیینی،اعمالدرمانی.شوندمی

ایاستازعناصرمادیوغیرمادیکهدرآن،تالشبرآناستتادرمانجوآیینزار،مجموعه

ایبرسانندکهازدردورنجرهایییابد.زاردرجنوب)بیمار(رادریکفرایندآیینیبهنقطه

موجببیماریمی که دارد ارواحیاشاره به ایران اصطالح در اینارواح باد»شوند. نامیده«

هاهایمتفاوتیهستند.گرفتاران،پسازرهاییازآنشوندکهدارایانواعمختلفونشانهمی

گمی«اهلهوا»شوندوناممتحولمی هایمختلفوضدونقیضیدراماهموارهبانظریهیرند.

ایم،واینحاکیازهاییهمچونآیینزاردرسطحجامعهونخبگانمواجهبودهخصوصپدیده

دلیلنداشتنتوجیهعلمی)علمایواقعیومؤثرمواجههستیمکهبهآناستکهماباپدیده

ترجیحمی مبتنیبتجربی( را اساسآن عقبدهیم و فقر ناشیاز خرافۀ ور ماندگیبدانیم

هایدرمانیمشابهیتوسطدهیمآنرانادیدهبگیریم.ازسوییشیوهجایتبیینترجیحمیبه

هایاجتماعیوجودشناساندردرمانبیمارانوبیماریکاوانوحتیجامعهپزشکان،روانروان

اینهایمیانعلموباورهایتواندنسبتداردکهمی موردمطالعۀجدیقراردهد. پیشینرا

ایننسبتپژوهشبررسیمی که میکند چگونه هستندو چه تأثیرگذاریها و توانکارکرد

نتایجپژوهشمیآن تبیینکرد. را وها بیماران برایدرمان شرایطدرماندگیعلم در تواند

درخودنابهنجاری و فردیت فراگیرشدن از ناشی اجتماعی نیزهای و امروزی بشر فرورفتگی

پیشگیریازتسریوشیوعخرافهوجریاناتانحرافیبانگاهیمنطقیومستدلبهروشنگری
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جریانشفاوعللوعواملمؤثردرآنموجبپدیدارینگاهیدیگرگونهبهآیینزاردرعرصۀ

شود.پژوهانهشناختیودینهایمردمپژوهش

در شناسانوپژوهان،مردمهاکهتوسطدیندمطالعۀایننوعدرمانرون ازآنجاکهعمدتاً

طورویژهدرپدیدۀدرمانی،قضیۀشفاوپذیرد،انسانونیازهایشوبهشناسانانجاممیانسان

این از برداشت. خواهد انسانگام اینپژوهشپیرامون ابعاد همۀ باشفایابیمطرحاست، رو

دینیانساننگاهیبهنظریاتمالینوفسک الیاده امرشناسو نقشآییندر آیین، دربارۀ پژوه

می مطالعه فرهنگبهدرمان هر عناصر مالینوفسکی نظر از نیازهایشود. یکرشته واسطۀ

ترتیبنیازهایاساسی،اشتقاقیوآیند.اوایننیازهارابهوجودمیاساسیفرهنگیوانسانیبه

اینطبقهروحیمی در نیازهایروحیقراربنامد. ردۀ در همو کنار در اسطوره دینو ندی،

اجرایآنمی برای ابزاری نیز آیین و پدیدهگیرند الیاده طرفدیگر، از وهاست. هایدینی

درارتباطباامرمقدسمطالعهمیاسطوره واکنشانسانبهامرمقدسوهارا اودینرا کند.

روایتام تاریخو نیز را مقدسمیاسطوره آنر داند. که میگونه تفسیرهایالیاده بینیم،در

متفاوتزندگی عادیزندگیروزمره تجربۀ با که چرا دینیاست؛ یکتجربۀ اسطوره، کردن

اجرایاسطوره اینتجربهالبتهبا وبهاست. شود.درآوردنشاندرقالبآیینحاصلمیعملها

نمقدسوبهعبارتیتجربۀمقدساست؛بنابراینیکبازگوییواجرایاسطورههمتجربۀزما

توانگفتازیکسوبانگاهیطورکلیمیبهشود.تجربۀدینیاستکهدرقالبآیینعملیمی

علمی)مادیوکمی(وازسویدیگربانگاهیسنتی)غیرمادیوکیفی(سروکارداریم.حال

انتظارمی یافتنبراساسآنچهگفتهشد، هایذیلبتوانبهتبیینپاسخیبرایپرسشرودبا

جایگاهآییندرقضیۀشفانزدیکشد:

توانیافت؟هایدرمانآیینیمیهایدرمانعلمیوشیوهچهنسبتیمیانشیوه-

هایدرمانیچونآیینزارراتبیینکرد؟توانکارکردوتأثیرگذاریآیینچگونهمی-

 چارچوب مفهومی
همان که درگونه عمدتاً شد، آیین اشاره مطالعۀ وفرایند نیازهایش و انسان درمانی، های

ایویژهدرپدیدۀدرمانی،قضیۀشفاوشفایابیمطرحاستوبرهمیناساسهمۀابعادگونهبه

 پژوهشدربارۀ انسان»این کمک« با پژوهش مفهومی چارچوب رو، همین از بود. خواهد

دینشنظریاتمالینوفسکیانسان الیادۀ پژوهشناسو محور نسبتبه موضعایندو و پژوه

رساندنبهتوجیهوجودیآییندریعنیانسان،ونسبتانسانبادینواسطوره،سعیدریاری

 امردرمانخواهدداشت.
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 و نظریۀ نیازها مالینوفسکی، مفهوم کارکرد
تراستبخشاول،کهگستردهتوانبهدوبخشتقسیمکرد.کارکردگراییمالینوفسکیرامی

به جامعه که است معنی بهبدین ارگانیک کلیت یک بههمعنوان نوع این است. پیوسته

براساساینشیوه دارد. فرهنگاشاره عملکردیکجامعهیا حفظهمبستگیو هایانسجام،

به دین و اسطوره به میدیدگاه، فرهنگنگاه یا جامعه کل از بخشی بعنوان ازشود. خشی

آنجاکهمالینوفسکیاسطورهراسازوکارجامعهکهکارهایشرادرحفظکلیتانجاممی دهد.

می ابتدایی فرهنگ فقرات بهستون اسطوره به او نگاه نتیجۀ یکداند، یکتضمین، عنوان

حتییکراهنمایعملیبرایفعالیت و کهمنشور نوعدوم اما است. اسطوره هایمرتبطبا

کنددمالینوفسکیاست،دارایدوبخشاست.دریکبخش،مالینوفسکیاظهارمیخاصخو

می مربوط موردنظر کنشگران به که آنجایی تا اسطوره بهکه عملگونهشود، ناخودآگاه ای

عنوانیکجزءازکلفرهنگعملکندودربخشدوم،نظراوبرایناستکهاسطورهبهمی

ایراکهبرایبقایفرهنگموردنظرضروریهستندزیستیوعینیکند؛اسطورهنیازهایمی

سازد؛بنابراینمالینوفسکیبرخالفدورکیمکهکارکردراپاسخبهنیازهایاجتماعیبرآوردهمی

بیولوژیکمعرفیمیمی پیشازهرچیزپاسخبهنیازهایفردیو آنرا هریس،کند)دانند،

۰۱90 :5۰5 مالینوفسک(. نظر کاراز استخواه معنایارضاییکنیاز به کارکردهمیشه ی،

گیردسادۀخوردنیکخوراکیباشدیاانجامیکآیینکهدرکلیتیکنظاماعتقادیقرارمی

گاهمفهومترتیببهترینتکیهکند.بدینشدنباخداوندآنراایجابمیوضرورتفرهنگییکی

کند.درکارکردگراییمالینوفسکینقشیاساسیایفامیمفهومنیازکارکردنظریۀنیازهااست.

 منظوراوازنیاز،نظامشرایطیاستکهدربدنانسان،درچارچوبفرهنگودرروابطیکههر

عادتدویآن ارگانیسمالزموکافیباشد. و برایبقایگروه محیططبیعیدارند، با وها ها

نحویسازمانیابندکهارضایدهیبایدبهنیادهایسازمانهایاکتسابی،وبها،پاسخانگیزۀآن

(.۰۹09:۰۱4پذیرباشد)مالینوفسکی،نیازهایاولیهامکان

ایکهبرایبقاوتداومازنظرمالینوفسکیانسانحیوانیاستتابعنیازهایزیستیواولیه 

انبرخالفحیوانعالوهبریکنسلوکارکردارگانیسماوالزمهستندوبایدارضاشوند،اماانس

محیططبیعی،یکمحیطمصنوعنیزداردکهساختۀاندیشهودستخوداوست.اینمحیط

ارضاینیازهایزیستیواولیهمستلزمایجادآنمحیطدومیعنیفرهنگ دومفرهنگاست.

شودکهجادمیطوردائمتجدید،مراقبتوادارهشود؛بنابراینوضعیتجدیدیایاستوبایدبه

می بهآنرا ۰«سطحزندگی»طورکلیتوان تابع خود زندگی، اینسطحجدید سطح»نامید.

                                                            
1 The Cultural Standard of Living 
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،محیطوبازدهیمفیدگروهیاستکهفرددرآنقراردارد.اینمعیارجدید«فرهنگیاجتماع

انسانکنندۀجدیدیبررفتارهاوعواملتعیینشودوضرورتایمیموجبظهورنیازهایتازه

(.۰۱9۱:4۱شوند)فیرث،حاکممی

 . جدول تحلیل کارکردی1جدول 
سطحزندگیسطحزندگی

نیازهای
اولیه

پاسخ
فرهنگی

نیازهایاشتقاقی
پاسخ
فرهنگی

نیازهای
روحی

پاسخ
فرهنگی

معیشتمتابولیسم

و وسایل فرهنگی دستگاه ایجاد لزوم
محافظت و استفاده ازکاالهایمصرفی،

محصول با جانشینی درنهایت و آن
جدیددیگر.

اقتصاد
ارتباطبا
هستیبرتر

دین

خویشاوندیتولیدمثل

لزومکدگذاریوتنظیمدرسطحاعمال
برایهرچهدرزمینۀرفتارومجازات ها،

دستورالعمل با عرفی،انسانی فنی، های
اخالقییاحقوقیدرارتباطباشد.

کنترل
اجتماعی


نظم،حفظ

تمدنو
فرهنگ

سنت

رفاه
جسمی

سرپناه

ضرورتجایگزینی،تربیتسرمایۀانسانی
برعهده را نهادها از حفاظت وظیفۀ که

به سنتیگونهدارد؛ دانش همۀ که ای
قبیلهرافراگیرد.

آموزشو
پرورش


غلبهبرترس
ازمخاطرات

اسطوره

محافظتامنیت

بطن در تشریحاقتدار هرلزومتعریفو
نهادوتجهیزبهاختیاراتوامکاناتیکه

پذیرهایناشیازآنامکاناجرایفرمان
شود.

سازمان
سیاسی



ارتباطات
)انسانبا

انسان،انسان
باطبیعت(

هنر

فعالیتتحرک

رشد
آموزشو
پرورش



بهداشتتندرستی

 

نشاندهدامکانبه  پاسخطورکلیتالشمالینوفسکیایناستتا پیوندنیازهایاولیهو

اشتقاقنیازهاینوظهوروجودداردواینکهنیازهاینوظهورنوعیجبرگراییفرهنگیآن با ها

می تحمیل جامعه و فرد بر را اساسمیثانویه این بر ضرورتکنند. کهتوان را ابزاری های

بخشدین،هایانسجاماند،ازضرورتهایاقتصادی،هنجاری،آموزشیوسیاسیحاصلفعالیت

اسطورهوهنرتفکیککرد.

 االدیان( میرچا الیاده و تاریخ ادیان )علم
عنوانیکپدیدارشناسدین،ابتداعمیقاًتحتتأثیرافکارگنونوکوماراسوامیبودوباالیادهبه

ابعادجهان خیلیاز اما افکارسنتیخویشفاصلهگرفت، ادامهاز دربینیسنتیاینکهدر را
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(.او۰۹۱5:۹۱مطالعاتجامعیکهدربارۀادیانگوناگونانجامداد،همچنانحفظکرد)نصر،

دین.الیادهورزوانسانبیهایخودبهکشفدوگونهانسانرسید:انساندیندرخاللپژوهش

امرمقدسمی داندکههموارهدرموقعیتیتاریخیمتجلیمیموضوعتجربۀدینیرا ازشود.

آیین اساطیرو مدارکاعماز درکمکبهفهمدیندارایارزشیاینجهتهمۀاسنادو ها

،معناییکپدیدۀدینیبامطالعۀتاریخیآندلیلناهمگونیایناسنادامابهیکسانهستند،

مندساختنیکدینمفیدباوجوداین،الیادهروشیتاریخیرابراینظامشود.دینحاصلنمی

بهحالبراینباوراستکهنظاماندودرعیندمی معنایفهممعنایمندساختنیکدینلزوماً

 )الیاده، نیست دین ۰۹05آن :04-09 الیاده، ۰۱9۹؛ دست490: او بنابراین کاربه(؛

تاریخادیانمی اینراهسعیدررمزگشاییمعنایژرفهرتجلیپدیدارشناسیدر از شودو

الیا بهقداستدارد. مطالعهمیده تاریخادیانرا قولاو،عنوانپدیدارشناس، به که چرا کند؛

دربابواقعیتدینی،منحیثواقعیتدینی،بیشترینحرفمعتبررا»پدیدارشناساستکه

زندمی » ۰۹00)الیاده، ریخت04: ایناقدام، در سنخ۰شناسی(. تجلیقداست0شناسیو در

اهمیتمی این با بهیابند. دینی پدیدۀ استکه معتقد او پدیدارشناسانه، سببخصلتنگاه

تحویلقدسی کمکاش، تعریفشبه در سعی بنابراین و نیست دیگری پدیدۀ هیچ به پذیر

جامعهروان زبانشناسیو روششناسیو در یکخطا شناسی، دینیرا»شناسیاست. پدیدۀ

قداستاستدریاف همانکیفیتخاصشکه با تکنیم.باید پدیدارشناسدر« او اعتقاد به

می رد تطبیقیرا کار هرگونه بهاصل، را دینیخود چندپدیدۀ یکیا با مواجهه در کندو

سازد؛حالآنکهمورخادیانبهفهمیکپدیدهشدنبهآنودریافتمعنایشمحدودمینزدیک

رمشابهمقایسهکندوتاوقتیکهاوآنشودتااینکهآنراباهزارانپدیدۀمشابهیاغینائلنمی

میانآن در همبهرا باشد، نداده قرار زیرالحاظزمانیهمبهها هممتمایزند؛ لحاظمکانیاز

سنخبه به را خود ادیان مورخ مشابه، ریختدلیل یا یافتهشناسی محدودشناسی دینی های

نمطالعۀتجلیاتقدسیاستوکشفاینکه(؛بنابراین،تاریخادیا۰۹00:05سازد)الیاده،نمی

ملبسبهکسوتتقدسمی قالباساطیر، بهزمانشوندوچگونهازطریقآیینچگونهدر ها

می منتقل پدیدهحال نامقدس و مقدس دیالکتیک طریق از الیاده ازشوند. را دینی های

اختارهرمنوتیکیافکارشدهدوازطریقنمادپردازیدینیکهسهایغیردینیتمییزمیپدیده

کند.پذیرمیکند،توضیحوتفسیرمعانی)هرمنوتیک(راامکانراتوصیفمی

رهیافت مروریبه درمیهایاشارهبا اختالفاتمیانآناندربارۀشده بسیاریاز یابیمکه

اینبرداریازدادنبهتبیینیاتفسیراستودراینخصوصنظریاتیدرچگونگیبهرهبرتری

                                                            
1. Morphology 

2. Typology 
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درنظریۀتباین،تفسیروتبیینرا«.شمول»و«تعامل»،«تباین»دووجوددارد،مانندنظریات

تواندرکنارهماستفادهکردودرنظریۀشمول،تفسیربرتبیینمقدماستیابهعبارتینمی

اورداردداندوبتبیینتابعتفسیراست.امانظریۀتعامل،تفسیروتبیینرامکملیکدیگرمی

متفاوت وظایف تبیین و تفسیر اینکه با درواقع نیست. علمی تبیین به منحصر تبیین که

پوششمی یکدیگررا درحالیشناختیدارند، ناظربهروابطمعناییودرونیدهند. کهتفسیر

می نشان را منطقیآن تبیینوجه شناختشناختاست، کمکایندو، درنهایتبه دهد.

بنابراینباتوجهبهاینکهاینپژوهش،ضمنتوجهبه؛شدنخواهدبودالساختههموارهدرح

بهنقاطهم الیاده نظریاتمالینوفسکیو پیشبرد سعیدر بهپوشانی، نظرصورتموازیدارد،

رسدگزینۀمناسبازمیانسهرویکردیادشده،رویکردتعاملباشد.می

 پیشینۀ پژوهش
هابانگاهازدوزاویۀکامالًمتفاوتبهانسان،ازیکسودردرمانبیماریدراهمیتکاربردآیین

توجهیصورتنگرفتهاست.البتهشایانذکرزیستیوازسویدیگردینی،تاکنونپژوهشقابل

پژوههرکدامازنگاهخوددرمورداقوامیخاص،شناسودیناستکهپژوهشگرانبرجستۀانسان

هایدرمانینیزموردمطالعۀایشانبودهاست.اندودرکنارآن،گونهاختهبهموضوعآیینپرد

پژوهش میان تحقیقاتانجامدر نیز آییندرمانیهایداخلی درمورد عمدتاً ایخاصوشده

توصیفیمردمبیشترازجنبه نمایشیا نگارانهبودهکهدرذیلبههاییخاصمانندموسیقی،

شود.هااشارهمیترینآنبرخیازمهم

هایدرمانیانجامشده،مونوگرافیهاییکهدرخصوصآییننگاریترینمردمیکیازمهم

شناسی(ازغالمحسینساعدیاستکهدرواقعنخستینکتابدرادبیاتانسان۰۹45)اهلهوا

شکیلدرایرانپرداخت.اینکتابازدوقسمتاصلیت«زار»بودکهبهگزارشآییندرمانی

نخستیادداشت است: ساحلشده شرحهاییدربارۀ قسمتدیگر و هرمزگان استان نشینان

انواعبادهاییکهاهلهوادچارشانهستندوچندضمیمهازجملهشرحاحوالبزرگاناهلهوا،

افسانه نشانهموجودات بیماران، خصوصیات درمورد او آن. مانند و جنوب دریاهای هایای

ش درمانآنبیماریو اجتماعیآنیوۀ روانیو وضع و ماما و شخصیتبابا سازمانها، و ها

زاروبادوپسازآن،علیریاحیکتاباجتماعیاهلهواتوصیفاتیارزشمندارائهدادهاست.
نمونه۰۹59)بلوچ از فشرده گزارشی نیز این که نوشت را و( سیستان در زار آیین های

هاییازمراسمبندیبادهاوشرحبخشد.دراینکتاب،عالوهبرتقسیمدهبلوچستانارائهمی

هایبلوچیوهایدیگرینیزبهمراسمتدفینوخاکسپاری،عروسیوحماسهاهلهوا،بخش

شودکهچگونهبرخیاقواممهاجردراینخطهاختصاصیافتهاست.دراینکتابمشاهدهمی
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اند،تاریخراکهدرمقابلبیگانگانمانندمغوالنپایداریکردههابرخیازسردارانبزرگبلوچ

هاباجویند.بلوچهابرایحلمشکالتزندگیخودمددمیکنندوازروحبزرگآناحتراممی

اند.برپاداشتنمراسممولودونظایرآنبرایمشایخخود،خاطرۀاینقهرمانانرانگهداریکرده

انقالباسال پساز مردماما حوزۀ در توسطعلیرضاهایشفاآیینشناسیپزشکیکتابمی،

تألیفشدکههدفآندرکزمینهملک دانشمردمیراه بیماریو هایفرهنگیسالمتو

ایجدیدازمطالعاتشناسیپزشکی،حوزهمردم»مرتبطباآناست؛مثالًدرفصلاولباعنوان

شناختیمردم زیرشاخه« از را جآن مردمهای تعامل نتیجۀ که استدید پزشکی با شناسی

معرفیمی عنوان با کتاب دوم فصل در بیماری»کند. علمی،«قدرتو منابع به استناد با ،

دراین.کنددریافتجدیدیازمفهومسالمتکهدرحالحاضردردنیامطرحاست،ارائهمی

مؤلفه مهممبحث، از اقتصاد فرهنگو هایسیاست، تعیینترین سالمتعوامل سطح کنندۀ

است. شده عنوان آن بر حاکم اجتماعیحوزۀ فردیو ازهایتسخیرشدهروحکتابدیگر،

سارجنتروان اینجهتویلیام از ایناثر ذکر جمالیاناست. رضا ترجمۀ پزشکبریتانیایی،

اینحائزاهمیتاستکهمترجم،بخشینیزدرمعرفیآیینزاردرایرانبهآناف زودهاست.

بخشازکتابشاملدوفصلاستکهیکیمربوطبهاستانسیستانوبلوچستانودیگری

ترجمهنشدهاست.«حاالتتسخیر»استانهرمزگاناست؛ضمناینکهبخشیازآنباعنوان

نوشتۀعلیبلوکباشینیزدراینخصوصدارایاهمیتاست.اودراینمقاله«اهلهوا»مقالۀ

گروهبه بادباوری، و باد یا هوا تشریح به فشرده وظایفطور بادزدگی، عالئم بادها، بندی

است. پرداخته آیین محرماتاین مطهراتو و درمان انواع اجرایمراسم، شیوۀ درمانگران،

عنوانبلوکباشیمقاله بادزداییگشتاریهویت»ایدیگربا داردکهبا«سازیاجتماعیازراه

مرد روحمنگاهی عمل چگونگی به الیه-شناسانه در وبادها پرداخته اجتماعی مختلف های

هاییازهاارائهدادهاست.اونیزحاصلفراینددرمانیآیینهایمختلفیازعملآنبندیطبقه

انسان لوییس، ام. آی. مانند را نوبان و زار گشتاریقبیل و پایا گونۀ دو شناسبریتانیایی،

وگوباحلقۀزارگفت»ترتیب،مقاالتشناسیبهذکردیگردرحوزۀمردمپژوهشقابلدوداند.می

فارس،بادهایکافرودهلسهسردرخلیج»زادهوازعلیرضاحسن«شناختیآنوتحلیلمردم

پژوهشیاستتطبیقیمیانآیینازمنیژهمقصودیهستندکهاولی«مراسمآیینیدرمانیزار

ایران در نمونهزار و دومینیز و آفریقا بخشیازپژوهشیمردمهایمشابهدر شناسانهاست.

بندرلنگه،مینابوجزیرۀهرمزداده ازطریقمشاهدهومشارکتدرمراسمدربندرعباس، ها

عناصربه تحلیل و بیماران درمان شیوۀ درمانگران، از شناختی ارائۀ دنبال به و دستآمده

هستیم.دهندۀآیینتشکیل
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 شناسی روش
تحلیلیاستکهدرآناز-میدانی،اسنادیوتوصیفی اینپژوهشازنوعکیفیوروشپژوهش

کتابخانه و اسنادی مطالعات بخشابزارهای در است. شده استفاده مصاحبه و مشاهده ای،

استان از قشم جزیرۀ و بندرلنگه میناب، بندرعباس، شهرهای به که سفرهایی با میدانی،

مستقیم بهمشاهدۀ استانخوزستانانجامشده، در اروندکنار شهرهایآبادانو و هرمزگان،

مراسمدردونمونهدربندرعباسومینابپرداختهشدهاست.درکنارآن،بهمصاحبۀحضوری

باافرادبرگزارکنندهاعمازدرمانگرانوبیمارانومطلعانمحلیدرمناطقیادشدهمبادرتشد.

بتهدرخوزستانتنهاامکانمصاحبهبادونفرازمطلعانمحلیویکبیمارخانمفراهمشد،ال

امادرمناطقیادشدهدرهرمزگانعالوهبرپنجنفرازمطلعانمحلی،بادوتنازبابازارهاونیز

در خوشبختانه شد. فراهم مصاحبه امکان متفاوت، جنسیت با شفایافته بیماران از تن دو

فرصتارتباطیطوالنیم رویاینآیین، طولمدتمطالعه فردیازقطعیدر خانوادۀ با تر

ایجادشدکهایننیزدرپیشبردپژوهشپیش دربانوانگروهاهلهوا روکمکشایانیکرد.

کتاب مقالهبخشاسنادینیز فیلمها، و غیرفارسیمرتبطباها فارسیو از اعم هایمستند،

بررس فیلمموضوع، در نمونهیشدند. کنار در نمونههایمستند، مشاهدۀ هاییازهایایرانی،

ایهرچندنسبیفراهمشود.مصروسوداننیزمیسرشدتاامکانمقایسه

 1های پژوهش یافته

 فرایند آیین زار، از تشخیص تا مجلس بازی

هاتقریباًساختارهمۀآنآیینزارممکناستدرهرمنطقهبهشکلیمتفاوتبرگزارشود،اما

هاییداشتهیکیاست.باتوجهبهاینکهمحتواوشکلآییننیزبنابرنوعزارممکناستتفاوت

می داده شرح شود، انجام است ممکن یکمراسم در که را اعمالی تمام اینجا شود.باشد،

ینزاررامانندبسیاریتوانآیآمدهازمنابعمکتوبوغیرمکتوبمیدستهایبهبراساسداده

بخشدومدورۀدیگرازآیین بخشاولعملمُجَرَتی، بهسهبخشتقسیمکرد: هایتسخیر،

هایمشابه،اینسهمرحلهراکردنآن.دراکثرآیینآوردنبادورامحجاب،وبخشسومپایین

کنند.بندیمیترتیببهمراحلتشخیص،رازآموزیورقصتقسیمبه

زاینکهمشخصشودشخصزارداردیانهبایدکارهاییمقدماتیانجامشودویکیازقبلا

گویندکسیکهزارداردجنهمدارد.پسکردنجنازبدنبیماراست.میاینکارهابیرون

                                                            
شدهبااهلهواوبرخیهایانجامتوصیفوترتیبیکهدراینبخشارائهشدهبراساسمشاهدۀآیینومصاحبه۰

منابعمکتوباست.
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عملبیرون زارهمزیرشود. ازبدنبیرونکردتا عملمجرتیبایداولجنرا کردنجنرا

عملمجمی شبگویند. میرتیرا انجام بههایچهارشنبه را بیمار اینصورتکه به دهند؛

جاییکهگرفتاربادشدهمانندقبرستان،ساحلدریا،نخلستان،زیردرختکناریادرختلور

دهند.درایناندازۀسهنفراستقرارمیاندوبهایکهازقبلکشیدهبرند.واورادروندایرهمی

ایبرندوبهگوشهکنند.بعدمرغیراسرمیمشعلوسهعددعودروشنمیهنگامسهعدد

)خوراکخرما(ویکبشقابکهرویآنسهقرصکوچکنان اندازند.یکبشقابچنگالمی

می آماده دارد آنقرار و چراغکنند کنار در هم ردیفپشتسر سه در را )مشعلها ها(ها

اندوشکلدایرههآنرابایکتکهچوببههممتصلکردهچینند.طنابضخیمیکهسروتمی

بهکنارمریضمی را دونفرازحاضراندارد)پَروِند(ویکظرفبهشکلدایره)پری( آورند.

هاودیگرموادوکنندوسپسازرویمشعلترتیبازظرف،طنابوچوبردمیمریضرابه

کنند،امااینبارعکسترتیبقبل.اینکارراتکرارمیگذرانند.یکباردیگراشیایحاضرمی

گیردوبهنشانند.مریضدستخودرارویآنمیرویآتشمیبعدازاینکارها،بیمارراروبه

کند.بعدیکیازگوید:شفا.اینکارراسهبارتکرارمیکشدوزیرلبمیصورتوکمرخودمی

مراسمسفرۀاتفاقبیمارمیندازدوهمگیبهاایرویسرشمیمردانپارچه بعدازآن، روند.

دهد.البتهدربرخینقاطکنندوبابانوعزارراتشخیصمیبرپامی«شیرینی»کوچکیباعنوان

می رؤیابینیاستفاده فرایند برایتشخیصاز مانندخوزستان، حاجیدیگر برایمثال، شود؛

آبادان منطقۀ میرمضانبابازار را لباسبیمار بخشیاز شببرایتشخیصبیماری، تا گیرد

شودکهدرمانهنگامخوابآنرازیرسرشبگذاردوبخوابد.پسازبیدارشدن،براوروشنمی

پذیرخواهدبودیابیماربایدازطریقخودبابامراحلدرمانراطیکندازطریقپزشکامکان

(.۰۹۱0طلعانمحلی،آبادان،بهمنشدهبایکیازم)مصاحبۀانجام

دهدکهشخصبهیکیاززارهامبتالشدهبخشدوموقتیاستکهبابایاماماتشخیصمی

دارد.ابتدابدنشخصمبتالازچشمدیگراننگهمیدوروبنابرایناوراهفتروزدرحجابو

فتد)همدرموردزنوهمشویند.دراینمدتچشمهیچنامحرمینبایدبرویبیراتمیزمی

کناردریاودورازچشمدیگراننگهمی دریککپرخالی، اغلبمریضرا دارندوتنهامرد(.

«کوگَرِه»مامایابابامواظباوست.درطولمدتحجاب،بابایامامادوایمخصوصزارانیعنی

،بوخَش)گیاهیخوشبو(،هل،انداز:ریحان،زعفرانکشد.موادعمدۀآنعبارترابهتنویمی

(،شیرۀخرما،گلسرخوتنباکو.۰۹55:5۹)ساعدی،۰جوز،زبانجوجه)گیاهیکوهی(،گِشته

به را دریکظرفنگهمیاینماده برخیمناطقمدتچهلروز البتهدر عملآید. دارندتا

                                                            
.دهندمیتشکیل بهاضافۀشکرمادۀاولیۀگشتهرا بصندلوچندگیاهخوشبوچو۰
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بدیندهندهنمیاطالعیدربارۀموادتشکیل ایناحتماالً تهیۀمادهدردهند. معناستکهطرز

 ماماست. و بابا چربانحصار میاینعملرا سببمیکردننیز بخور کنار شودگویندکهدر

اینعملبهتعبیرافرادمحلیهدیه ایاستبرایبادیکهبیمارتامدتیحالشخوبباشد.

بعدازختمدورۀدهد؛چراکهبویاینمادهبرایبادموردنظرخوشاینداست.راآزارمیبیمار

کنند.اکنونحجابکهممکناستهفتروزطولبکشد،صبحروزبعد،بدنمریضراتمیزمی

ماندوبرایزیرکردنآن،سفرهومجلسبازییاکهجنازتنبیمارگریخته،تنهابادزارمی

زماست.ال«دِنگ»

مرحلۀسومآیین،تشکیلمجلسبازیاست.یکروزپیشازاجرایمراسم،روزیمهمبرای

اشدعوتهمۀاهلهوابهمجلسبازیزنخیزرانیاست.اوازدستیارانباباوماماستووظیفه

دهل ماما / بابا ابتدا نیست. مجاز مراسم در هوا اهل غیبت واست. گِشته با مجلسرا های

دهلودهلکَسِرهستند.دفنیزازسازهایهایعمده،گپدهد.دهلکندورکدرمانیبخورمی

دریکمراسمممکناستچندباباشرکتاینمراسماستکهبیشتردرخوزستانکاربرددارد.

یکیبخواندودیگریبهبیماررسیدگیکنندوهرکداموظیفه یکیدهلبزند، ایانجامدهند.

انواعغذاها،گیاهانمعطر،میوۀکنارشاملکنندقبلازشروعمجلس،سفرۀمفصلیپهنمیکند.

وخرماوگوشتقربانی.خونسرسفره،خونقربانیزاراستکهیکبزیایکگوسفنداستو

 خونگاهینیزمرغ. کنترلکنندتا را همراهانبایدبیمار باشد. گرم و خونقربانیبایدتازه

بیمارزیادی شود نوشیده بیمار توسط زیادی خون اگر استکه این بر اعتقاد چون نخورد؛

البتهخونترمیوحشی بیماریاتفاقمیشود. شرایطحاد خوردنفقطدر خوردنافتد. بعداز

مرغ(هاتخمپاچه،جگر،زبانوگوشودرکناراینخصوصکلهخونقربانی،شبنیزبقیۀاجزا)به

آب میپرا مریضمیز به و مجلسکنند صرفغذاییبرایحاضریندر بخشیدیگر و دهند

هرکسیکهواردمیمی اگرزارکافرباشدسالمنمیشود. درمیشود، آوردودرکند،کفششرا

کند.بعدازصرفچاییاقهوه،نبایداستکاننشیندوباهیچکسصحبتنمیردیفاهلهوامی

بلکهبایدمنتظرشودخادممجلسبیایدواستکانراازاوبگیرد.بعد،مامایابابارازمینبگذارد،

بهگفتۀمردممحلی،البتهکند.دادنخیزرانیکهبهدستداردشروعمیزار،مجلسراباتکان

دیگررعایتنمی یافتهو اینآدابدرطولزمانتغییر زاراندربسیاریاز اشعار و آواز شوند.

احلآفریقابهزبانسواحلیاست،ولیدرایران،بیشتراشعاربهزبانعربیاستکهبعدازچندسو

اینکتهفهمد.شود.کمترکسیمعنیایناشعاررامیبیتتبدیلبهاشعارنامفهومسواحلیمی

کهدراشعاراینمراسموجودداردایناستکهبسیاریازشعرهاییکهاکنوندراینمراسم

حدودیشایدتغییرشکلخوانندمبهممی تا معنیندارندو یافتۀشعرهایاصلیباشندکهاندو

شکلمذهبیبهخودگرفته آنکامالً بخشیاز و یعنیشعرهاینسلبهنسلعوضشده اند،



 ۰۹۱۱،پاییزوزمستان0۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱۱

 

خوردوایننشانآرامتکانمی.بعدازمدتیبازی،مبتالیزارآرامشوداسالمیدرآنخواندهمی

شوندوحلقهمی صورتدایرهجمعدهدکهبادبهحرکتدرآمدهاست.حاضراندرمجلسبهمی

کشدوبستهبهقدرتروزطولمینشانند.بازیمعموالًچندشبانهزنندومبتالرادروسطمیمی

زارروزادامهپیداکندتابادزیرشود.آهنگمخصوصیالزماستتازارممکناستتاهفتشبانه

اندشروعزیرشود.بههرصورتابتداشخصمبتالکهرویسرشیکپارچۀململسفیدانداخته

کندوبازیهابهتمامبدنسرایتمیشود،ازشانههازیادترمیتدریجتکانکندوبهبهلرزیدنمی

پایینآمدهاست.اینجابابایاموقتیبهاوجمی اماحرکاتزاررارسدکهسرِشخصمبتالکامالً

زندهایبیمارمیصورتکهباخیزرانرویشانهکند؛بدینشدنازبدنبیمارمنظممیبرایخارج

کندتابهسربیماربرسدکهدراختیاربابایاماماباشدوسرانجامآنراازگوشوبادراهدایتمی

کندواخلسرعدۀزیادیهمطلوعمییاپاخارجکند.دراینمرحلهعالوهبرشخصمبتال،زارد

کنند.حالکهزارزیرشده،بابایاماماشوندوغشمیخودمیهمهدرحالسرجنباندنازخودبی

پرسداهلکجاست،اسمشچیستوبرایچهاینتواندبازارصحبتکند.ابتداازاومیزارمی

هادهد.البتهتماماینحرفهاراجوابمیمردیازنرااسیرکردهاست.زاربهزبانخودشسؤال

گاهینیزارواحراکرواللشود،ولیبهزباناصلیخودزار.باصدایتغییریافتۀبیمارشنیدهمی

اعتقادبرایناستکهراضیمی زباناشارهاست. اینحالتارتباطبا در کردناینارواحدانند.

میزارمیبعدبابایاماماازتراست.ساده گویدکهخواهدکهمرکبخودراآزادکند.زارمعموالً

می تمیز پیراهن و خلخال و خیزران و دارد الزم پرتوقعسفره زارها بعضی طالخواهد. و اند

توقعهستندوبهیکخیزرانکوچکچندبندیاکتفاوبعضیکم«متوری»خواهندمانندبادمی

بازی،گوشواره،هایزار،عروسک،اسباببینیمکهدرخواستهیمیگا«.بومریوم»کنند،مانندمی

النگوووسایلتزئینیهستندواینحاکیازآناستکهروح،بیمارراتبدیلبهیکبچهکرده

دهد؛یکتکهپارچهیانخیایکتکهمی«رهن»اگرشخصمبتالفقیرباشد،بابایامامازاراست.

هایشراتأمینبنددتازاربهمرکبشفرصتدهدخواستهبازویشخصمیقیمترابهآهنارزان

آیدواگررهناداشدهباشددرامانخواهدبود.درغیراینصورترودوسرموقعمیکند.زارمی

هایمراسمراتأمینکند،کهبیمارنتواندهزینهدرصورتیکشد.امابرایخودمراسممرکبشرامی

در هوا جمعاهل را مراسم هزینۀ او، وکنند.آوریمیکمکبه مجلسبازی تشکیل از بعد

وراضی ازآنحالاولرهاییزیرکردنزار اگرچهمبتالیزار دیگرزارموذینیست. کردناو،

ماند.بعدازشنیدنشعروصدایدهلودیدنیافته،برایهمیشههمانباددرسرشباقیمی

یوآزارندهنیست.سفره،زاردیگروحش

 دیووغول)ساعدی، پری، نوبان،مشایخ،جن، زار، بههفتگروه، را :۰۹55ساعدیبادها

جن5۱ بادها، زارها، پنجگروه به را ریاحیبادهایبلوچستان و )ریاحی،( مشایخ و دیوها ها،
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۰۹59 می۹: تقسیم آن( طبقهکنند. نیز بادها از هرکدام برای کردهبندیها ارائه اماهایی اند،

ایدرحدغیرممکناست.شاهداینامرنیزهمانبرگزارکنندگانبندیحقیقتاًامکانچنینطبقه

معرفیمی بهکنند،شایدومطلعینمحلیهستندکهدرهرمنطقهبادهاوزارهایمختلفیرا

ها.برایمثالبنابهنظربومیانِمنطقۀآبادان،ارواحیابادهاشاملتنوعاتیچونتعدادهمۀانسان

استان و شهرها دیگر به مربوط بادهایی حتی یا و یمنی عمانی، بحرینی، هایکشوریهودی،

شایدساعدی(؛بنابراین۰۹۱0شدهبایکیازمطلعانمحلی،آبادان،بهمنهستند)مصاحبۀانجام

اندکهنزدبومیانمنطقهازاهمیتفراطبیعیبرخوردارند،مانندودیگرانبهاعدادیتوجهداشته

)تعدادزارها(.یکیازباباهایبندرلنگهبراینموضوعتأکیدداشت90)تعدادبادها(یاعدد9عدد

یرامعرفیکردکهپیشازاینشمارند.مثالًاوبادجاپراکندههستند،یعنیبیکهبادهادرهمه

طبقه در بود. شده شناخته چشمبندیکمتر چنینبادیبه نام نیز کرده ساعدیارائه ایکه

بادنمی بانیان»خورد: بانیانبادیهندیاستمربوطبهطالسازهایهندیکهدرگذشتهدر«.

مراسماینبادریشهدرمراسمبندرلنگهمشغولبهکاربوده هندوهادراطرافرود«هولی»اند.

بانیانازطریقهندی دشمنیبهمردمجنوبمنتقلشدهگنگدارد. ازرویدوستییا یا ها،

هاست(؛بهاینصورتکهبعدازمرگهندو،روحشکهدرهماناست)منظورنوعارتباطباآن

جلسبازی،اگرموسیقیکند.درهنگاممماند،گهگاهدرکالبدمسلمانحلولمیمنطقهباقیمی

هایمجلساین)لنگهندی(بهخودببندد.ازدیگرنشانه«تَفرَه»هندینواختهشود،بیمارباید

اندازند.بانیانبادیمستقلکردنوپارچۀرنگارنگیاستکهرویسربیمارمیباد،هندیصحبت

یممکناستمشایخهمدرایداردونهزیرمجموعۀباددیگریاست.گاهاست.نهزیرمجموعه

شودتاقدرتبانیانمراسماینبادظاهرشوند.دراینصورتشیخهمیشهبعدازبانیانظاهرمی

راکمکند.البتهقدرتاینبادکمتراززاروآراموبسیارکمیاباست.اگربیماردرمقابلزارها،

عکس جنو و سادات بانمشایخ، او برای ندهد، نشان میالعمل ازیان یکی با )مصاحبه زنند

(.۰۹۱0بابازارهایبندرلنگه،دی

 ها بحث و تحلیل یافته
 مالینوفسکی، الیاده و آیین

نمی جدا اسطوره از را آیین آیینمالینوفسکی است معتقد که جایی تا متضمنداند، غالباً ها

اسطوره به مستقیم اساطیریارجاعاتی تعالیم نتایج و آثار از و میاند شمار روندبه

۰۹0۱:۰4۰)مالینوفسکی، .) در مراحلیکه و وقایع به برایبررسیدین، زندگی»او واقعیتا«

اندازترینچشموحتیپسازمرگوجوددارند،توجهدارد؛چونازنظراومرگگسترده«مرگ»

بهجهاندیگرمی زندگیواقعیانسانومهمرا رویمراحلفیزیولوژیکاز او آنگشاید. از تر
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هاوعنوانهستۀمرکزیبسیاریازآیینتولد،بلوغ،ازدواجومرگبههاییمانندبارداری،بحران

دستمی عبارتیاینآیینباورها به وقایعمهمزندگیهستندوگذارد. تحتتأثیر باورها و ها

می درنهایتاساستبیینپیراموناینوقایعتبلور او اعتقاداتبریابند. آیینو از را هایخود

هایزندگیبحراندرنگاهمالینوفسکیبهدین،(.۰۹۱5:40مالینوفسکی،گذارد)هامیکارکردآن

بحران دارند، درجۀاولاهمیتقرار ودر اومنشأ . عشقناکامو... تشرف، قبیلمرگ، هاییاز

کندوویژهازجنبۀفردیوعـاطفیمبتنیمیهاییبهکارکردعمدۀدینرابـهحـلچنینبحران

میا بحراناز همۀ مهمن انسانی، هایحیات پدیدۀ را مرگ»ترین استکهمی« معتقد و داند

رویانسانقراردهد.حلیبرایاینبحرانبزرگپیشتوجیهاستکهراههستیدینآنگاهقابل

کنددردرونانسانشناساییمی«غریزۀصیانتنفس»مالینوفسکیمجموعهتمایالتیباعنوان

دربحرانمرگ،اینکهانسانبحرانیدوگزینهدراختیارانسانقرارمیکهدرلحظات دهد؛مثالً

بودنانسان(رافانیاستیازندگیبعدیهموجوددارد.دینازطریقآیین،گزینۀمنفی)فانی

حذفمیگسیختگیذهنیمیکهموجبازهم پیشرویانسانشود، ابدیترا امیدبه کندو

می مینتیجگذارد. آنچه دینبا اینکه قالبآیینمقدسعزاداریه توانیمهمکاریروحانیدر

محافظتمی افراد از »کندبنامیم میدینفرمانمی. آییناجرا کند.دهد، چنین« نیز اسطوره

بازگوییآنمی و اجرا در را اهمیتاسطوره مالینوفسکیمانندالیاده اینوضعیتیدارد. داندو

گونهآنهااست.راوباآیینمیسراست.بهعبارتیآیینبستریبرایاجرایاسطورهبازگوییازنظ

کردناسطوره،یکتجربۀدینیاست؛چراکهباتجربۀعادیزندگیگفت،زندگیکهالیادهنیزمی

اجرایاسطوره اینتجربهالبتهبا وبهعملدرآوردنشاندرقالبآیینروزمرهمتفاوتاست. ها

نیزتجربۀزمانمقدساست،یعنیتجربۀمقدساست؛ شود.بازگوییواجرایاسطورهمیحاصل

 شود.بنابراینیکتجربۀدینیاستکهدرقالبآیینعملیمی

متوجهدرلحظاتبحرانیسخنمی«غریزۀصیانتنفس»مالینوفسکیاز را الیادهما گوید.

وجودی» بحرانی می« مواجهه در انسان که درسازد نامقدس امر و مقدس امر همبودی با

آنجاکهباروشپدیدارشناسیسعیدرشناختتجربۀشود.الیادهدیالکتیکقداستدچارآنمی

کهتجربۀدینیبههنگامبروزیک اثریرا نگاهیکارکردگرایانه، آنهمبا بحران»دینیدارد،

هحالانسانراازیکحیاتمحدودوکند.اثریکگذاردبررسیمیبروجودانسانمی«وجودی

انسانبینیمکهگزیدنمیکند؛برایمثالدرموردسکنیدنیویبهیکحیاتمتعالیدگرگونمی

مایلبهزندگیدرفضاییقدسیاستواینامرکهمستلزمانتخابیوجودیاست،دینیهمواره

اینتصمیمیحیاتیاستکههستیکلجامعهرادربرمی عالمهموارهنمودارعالممثالیگیرد.

آفریده بنابرایناینعالمازقداستفعلواندودرآنسکونتداشتهاستکهخدایانآنرا اند؛

هادرسطحومقیاسخاصخودتکرارآفرینشخدایانبهرهدارد.امافعلوآفرینشعالمراانسان
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«جهانما»کندکهخدایانراتکرارمیکنند؛برایمثالدرساختنشهر،انسانفعلآفرینشمی

توانباعالمدیگریعنیعالمشود.دراینجامحوروستونعالممعبداستکهازآنجامینامیدهمی

شناختیداریمخدایانارتباطبرقرارکرد.بهاینترتیب،نوعیتوالیمفاهیمدینیوتصاویرجهان

تواننظامآورندکهآنرامیوجودمیاینظامهماهنگبهکهپیوندیتنگاتنگباهمدارندوگونه

 جوامعسنتیغالباست)الیاده، تصوریکهدر ۰۹00جهاننامید؛ :۹۱-00 الیاده،(. ایننگاه

متأثرازافکارگنونوکوماراسوامیبود.اومعتقدبازماندۀافکارسنتیدورۀاولیۀاندیشۀاوستکه

اساطیروآیین«سنتینظامجهان»ازاینبودکه شوندکهبسیاریازهایگوناگونیناشیمی،

 ها،مانندشمنیسم،کارکرددرمانیدارند.آن

اند،تقدسجاشدهازنظرالیادهاماازآنجاکهبیشتریناعمالآیینی،طیقرونواعصارجابه

اند.درواقعاینفدرآمدهصورتکارهایدنیویصراندودرجوامعامروزیبهخودراازدستداده

امرقدسیاستکهمقدمبرهرچیزواقعیاست.هرچیزیکهبهحوزۀعرفی)دنیوی(تعلقدارد

امرعرفیبهشکلهستی زیرا شناختیتوسطاسطورهمحرزومحققازوجودبرخوردارنیست؛

هادرعمالیمانندرقص(؛برایمثالا۰۹00:09نشدهاستوالگوونمونۀکاملیندارد)الیاده،

گاهیممکنبودالگوی الگویفوقبشریداشتند. بدینمعنیکهنمونهو اصلمقدسبودند.

کردندتاحضورعینیاورامذکورجانوریتوتمیورمزیباشدکهدررقص،حرکاتشراتقلیدمی

رایکایزدیایکباافسونبهجمعخودفراخوانند.گاهینیزممکنبودکهنمونۀنخستینرقص

آوردنرزقوروزیدستپهلوانبهآدمیاننشاندادهباشد.هدفازاجرایرقصممکناستبه

زمان در است ممکن و باشد گیتی در نظم برقراری یا مردگان تکریم ویا گوناگون های

معبادیآموزی،هنگاماجرایمراسهایراهورسمهایمختلفمانندزمانبرگزاریآیینموقعیت

هاتأکیدیبرتوجهبهمسئلۀباورمردماولیهدربارۀمنشأفوقوجادوییوغیرهبرپاشود.همۀاین

چنان است؛ رقص رقصبشری همۀ عقیده این براساس افسانهکه دوران در ها آن»ای، در

روزگاران شده« ابداع پهلوانی یا ایزدی توتمی، جانوری نیایی، توسط مثال برای نخستیناند؛

هرحالحرکاتموزونرقصدرقلمرویخارجاززندگیدنیویوحیاتنامقدسبشرقراردارد.به

کنندودوبارهایاساطیریرااحیامیکنندیالحظههاهموارهیارفتاریمثالیراتقلیدمیرقص

کردنآنمروزیسازند.دریککالم،رقصعبارتاستازیکتقلید،یکدوبارهادریادهازندهمی

(.۰۹04:44)الیاده،«روزگارانآغازین»

 های درمانی: ماهیت و کارکرد آیین

درهمۀجوامععدههانشانمیبررسی عواملایوجوددارندکهعلتبیماریدهدتقریباً هارا

می بیماریبهدالیلطبیعینسبتداده درجوامعمدرنغالباً اگرچهفراطبیعیبدانند. شود،
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هر در اما دارند. حدودیقابلیتنفوذ تا که دارد نیروهایفراطبیعیوجود به باور همچنان

نسبت سنتی جوامع در میصورت، دیده بیشتر فراطبیعی نیروهای به بیماری شود.دادن

باوری،گیرد:عرفانی،روحهادرسهدستهقرارمیتوضیحاتفراطبیعیبیماریدرمیانفرهنگ

)ساال جادویی 0۱۱4مون، :۰99 بیماری(. درمان عنواناز زیر روحی درمان تا گیاهان با ها

درچارچوبآیینگیرند.فراینددرمانقرارمی«درمانگریسنتی» هاجریانهایروحیمعموالً

 آییندارد. همۀ در بهآنچه اندیشهها میعنوان دیده مشترک ویژگیای وشود، دینی های

آایآناسطوره ییننیزبهبیاندرآمدنتجربۀدینیواساطیردرقالبسلسلهاعمالیهاست.

منظم،بازبانیمتفاوتبازبانزندگیروزمرهاست.اینزبانمتفاوتزباننمادیندینیاست.

یکیازدالیلیکهنشانمی دهدچرادینوآییننقشمهمیدردرمانبیماریبازیاحتماالً

کهطوریهایفراطبیعیاستکهدربسیاریازجوامعمتداولاست؛بهکنند،اعتقادبهنیرومی

سواحلهنوزهمنمونه مخصوصاً اقوامجهانازجملهایران، درفرهنگبسیاریاز هایآنرا

تحتعنوانخلیج بهباوریمییاهمانروح«بادباوری»فارس، اینمردمارواحرا صورتبینیم.

می باد معتقدند و بهپندارند یا تسخیر را او و کرده نفوذ انسان درونجسم باد اصطالحکه

بادزده» » هوایی»و بیماریمی« بادهای تسخیر به بار چند یکیا که هم را کسانی زاکند.

نامند.برخیازآنانممکناستمی«اهلهوا»اند،دراصطالحهارهاشدهدرآمدهوازدستآن

درمانگرشوند.پسازدرمان،طیتشریفاتخاصی

«0ایسکا»درزبانسواحیلی،«۰پوپه»شود،ماننددرآفریقاباعناوینگوناگونیازآنیادمی

 «روحان»و«ریح»درزبانهاوسایی، درمیاننوئرهادر۰۱0۱،۰۹۹درزبانعربی)بادی، .)

ایباگونهدوبهشوعنوانخالق،داور،پدردرنظرگرفتهمیروحبهیا۹«کووث»سودانجنوبی،

هاازصورتدلیلتعدداینارواح،برایآنبهتوانخدانامید.خداانطباقدارد،اگرچهآنرانمی

 یعنی آن می4«کوث»جمع استفاده مـیروحشود. تـقسیم دسته دو به باالها ارواح شوند:

باد5«کوثنهیل» یا هوا زمین9«کوثدوانگا»یا ارواحپایینیا ارواحهوا،9«ثپینیکو»و .

سایرروح از نزدیکقدرتمندتر زیرا هـستند؛ بهترینروحها هستندو بـهخدا نوعیواسطۀها

بهآسماننزدیک زمینهستندو روحبینملکوتو ارواحو پدر خدا یکاستعاره، در هااند.

ایپلیدو...تفسیرههاممکناستبهفرشته،خدایانکوچک،روحفرزنداناوهستند.اینروح

                                                            
1 Pepo 
2 Iska 

3 Kwoth 

4 Kuth 
5 Kuth Nhial 
6 Kuth Dwanga 
7 Kuth Piny 
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اندوتنهاخدایآسمانهادرگذشتهصاحبیکروح)خدا(بودهشوند.نوئرهامعتقدندکهآن

می آنرا همسایۀ کشورهای به روح دو اینکه تا طـریقپرستیدند از و کردند هبوط ها

سمتمانبههاشروعبههبوطازآساند.اینروحهاباایندوروحآشناشدههمسایگانشان،آن

اینروح بعضیاز بیماریزمینکردند. موجببسیاریاز پلیدیبودندکه دارایمنشأ هاها،

ترتنهادرپایینهستند،بلکهارواحکوچکاماارواحپاییننه.(۰۱59:00پریچارد،-شدند)ایونز

واحدرباورمردمبندیار(.طبقه9۹کنند)همان:هاراخیلیتکریمنمیهمهستندونوئرهاآن

بندینوئرهااست.مردماینمنطقهنیزجزیرۀخارکدراستانبوشهربسیارشبیهبهاینتقسیم

دسته ارواحزمین)اهلزمین( و )اهلهوا( ارواحهوا گروه دو به را کهبندیمیارواح کنند

ارواحنیکهستندکهعواملبیماری اهلهوا درمقابل، اهلزمینهستند. هادرجایگاهآنزا

باالستیعنیآسمان.

هایزار،نوبان،مشایخ،گواتیدرتوانبهآیینباوریدرایرانمیهایمرتبطباروحازآیین

بنیاندینیوصحرایاستانگلستاننامبردکههرکدامازآنجنوبوپرخوانیدرترکمن ها

طورکلیاصطالحهاآیینزاراست.بهینآیینتریناترینومتداولایخودرادارند.مهماسطوره

زاربهسهپدیدهاشارهدارد:یکبیماری،یکروحشریرویکآیین.اینپدیدهدرخاورمیانهو

آفریقا،ازشرقتاغرباینقاره،باعناوینمشابهومتفاوتواساطیرگوناگوننیزمتداولاست.

زبان هاوسا میاناقوام در و نیجریه در سومالی۰«بوری»غربآفریقا در اتیوپی«سار»، در ،

«زار» و عمانزار در زِیران»، » زِیرانو و زار نام با سودان در و «نوبان»)صورتجمعزار(

که«تمبورا-زار»و«بوری-زار»شناختهشدهاست.درشمالسوداندوشکلزارکاربرددارد:

یبهارواحشریرمربوطاست.اکنوندونوعباهماولیعناصریازبوریدرنیجریهداردودوم

درمایوتهوجزایرکومورمشهورشده«زار»تلفیقشدهوبه 0«ترومبا»اند. در۹«پاتروس»و ،

،درمیان5«تاکوکا»،درمیاناقوامندمبودرزامبیا«پوپه»یا4«ساکا»میاناقوامواتایتادرکنیا،

 9«هولی»قومسونگای، 9«بائوکا»و ۰۱0۱)بادی، میانانجمناخوتحَمَدشاهدر۰۹۹: در .)

 جنون»مراکش، آیین« جمله ایناز اعضای میان در تسخیرکننده روح است. درمانی های

-هاییادشدهازجملهآیینمربوطبههمینانجمنانجمن،روحیمؤنثاست.بسیاریازآیین

پیداستهمان نامشانهم از که بهتاریخینقلشده-ایصورتاسطورهبه-طور کراپانزانو اند.

                                                            
1 Bori 
2 Trumba 
3 Patros 
4 Saka 
5 Takuka 
6 Holy 
7 Bauka 
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ها،طییکخلسهازپادشاهیکندکهبراساسافسانهایازاینانجمناخوتاشارهمیاسطوره

نام روحیمؤنثبا عایشهقندیشه»سودانبهمراکشآوردهشدهاست. اشبهکهریشه۰«للّا

گرددکهواژۀهوفریاتیدرمروباستانبرمی۹«کندس»کهلقبملکهیاملکۀمادر0«قندیشه»

در (.۰۱9۹:44است)کراپانزانو،4«کندسا»)روستاییدرنزدیکیخارطومپایتختسودان(آن

شودکهحاکیازآناستکهارواحمعموالًازنامبردهمی«الظاهر»زبانانآفریقاییازمیانعرب

می ظاهر رؤیاها راطریق هویتخود و آشکارشوند رئیسمراسم و شخصتسخیرشده بر

می الجماعه»سازند. » استو ارواح کلیۀ بر اشتمال نشانۀ که اسیاد»)گروه( که« )استادان(

هایتصوفنیزحاکیازتسلطارواحبرافراداست.معنایاینواژهدرنمونۀسرانمعنویحلقه

پیروانسلسله سرحلقهمشهوداست. شیدایی)استادمن(میهایخودرهایتصوف، نامندوا

که«(وتد»)قانون،مجوزو«دستور»کنند.اشرافواقتدارمعنویاستادبرخودراتصدیقمی

حکایتازجنبۀتسخیرداردومعنایسومحاکیازآناستکهشخصتسخیرشدهاسیریا

 ارواحاست. ریحاالحمر»دربند » سرخ»یا باد برایاشار« اسمیعام استکه زار ارواح به ه

هایهایاساطیریکهبخشیازماهیتآیینطورکلیهمۀاینادراکبه(.۰۱0۱:۰۹۹)بادی،

موجود»ورابطۀویبا«خود»دهند،سببدرکبهترمفهومدرمانیازجملهزارراتشکیلمی

زندگینقشی،درصحنۀ«موجودبرتر»عنوانموجودینزدیکبهایـنشوند.انسانبهمی«برتر

نیاکانروحیوارواحخبیثباچارچوبمشخص،باالترازنقشیکتماشاگردارد.باوجوداین

به تـأثیرگذاریانسانرا حـدود میخـود، محدود همینانـسانعنوانیکآفریده اما سازند،

ثیرپیـوستهدارایارادۀشخصیاستوارادۀویدردنیایمادیوهمچنیندنیایمعنویتأ

نـیازهایانـسانیگذارد.درنتیجهبرایفعالیتمؤثردرجهانمادی،انسانبایدبیاموزدکهمی

ارضاکندودرعین برآوردهومنافعشخصیخودرا نـیروهایمعنویخـودرا حالازستیزبا

دشوشکلبینفرد،جامعهوقلمروروحیسببمیچنینازروابـطمـثلثیبپرهیزد.درکیاین

کهرفـتارنـیکوواطـاعتمحضازعاداتورسومجامعهارزشپیداکند.

هایپرشمارکمکدرفهمماهیتوکارکرداینآیین5«فرایندانسانشدن»شایدمطالعۀ

الیادهازاینطریقدرجست میرچا انسانجامعکند. وجویرسیدنبهمفهومانسانکاملیا

دهندۀدرونیوجویساختارهاکهعناصرتشکیلدرحینجستبود.اودرمطالعاتدینیخود

آیین و اساطیر اینالهیات، در او اینمهمدستیافت. درنهایتبه مختلفبودند، هایاقوام
                                                            
1 Lalla Aisha Qanisha 
2 Qandisha 

3 Candace 
4 Kandesa 
5 Homonization 
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دین.ازنظراوورزودیگریانسانبیمطالعاتبهکشفدوگونهانسانرسید:یکیانساندین

بود.پیشازاومالینوفسکیکهدرمطالعاتشاصطالحیورزآنانسانجامع،همینانساندین

 طبیعتبشری»تحتعنوان قراردادن« محور با بود، داده قرار انسان مطالعۀ شروع نقطۀ را

آن تقسیم با را خود نیازهای نظریۀ زیستی، نیازهایانسان اساسی، نیازهای ردۀ سه به ها

اطایندوگونهانسان)زیستیودینی(بااشتقاقیونیازهایروحیمطرحکرد.درشکلارتب

موقعیت با میجهان، هممنطبقمیهاییمواجه بر ایندو که مسیرشویم درواقعدر شوند.

انسان درفرایند زیستی انسان دارد. وجود تطابقی نقطۀ نوع، دو این از هرکدام در شدن

منظورانسجامنیازهاییبه«سطحزندگی»ایتحتعنوانایازسطحفرهنگیباواسطهمرحله

فارس،مردمبرایتوضیحکند؛برایمثالدرفرهنگسنتیحاشیۀخلیجروحیوروانیپیدامی

آیین و اعتقادات به آن با مقابله و میبیماری روی وها بادباوری مانند )اعتقاداتی آورند

تزامیبهاینشکلخاصازهاییازقبیلآیینزار(،اماانسانمدرنوعلمپزشکیهیچالآیین

رسمیتنمی به را فرهنگی بااینابزار نیازشناسد. فرضی( یا برایارضای)واقعی نیز او حال

دو این زندگی سطح یعنی این دارد. نیاز فرهنگی سازوکارهای بعضی به سالمتی همگانی

نوفسکیانسانکنندکهبهتعبیرمالیفرهنگمتفاوتاست.نیازهایمذکوردرزمانیظهورمی

۰گونهکهدرجدولشود.پاسخفرهنگیبهآننیازهاهمانهایزندگیمیدچاریکیازبحران

درمیدیدیم،درقالبدین،اسطورهوهنردادهمی درنهایتدرقالبآیینبهاجرا آیدوشود.

اتیمانندهاودفعخطرشودکهکارکردشرهاساختنانسانازبحرانآیینبهعملیتبدیلمی

اینموقعیتآیینیهمانموقعیتیاستکهدرازهم گسیختگیروانیبرایفردوگروهاست.

شوند؛زیراانساندینینیزدرشرایطمواجههآن،انسانزیستیوانساندینیبرهممنطبقمی

امرمقدسمی ارتباطبا ایجاد تصمیمبر بحرانیوجودینهایتاً با را حیاتخود و واردگیرد

دهدودرنتیجه،کند،آنراازحالتیدنیویبهحالتیمتعالیتغییرمیسازیمیفرایندقدسی

پذیرمیرفعآنبحرانوجودیامکان شنیدنریتمشود. با موردنظر، زار درمجلسبازیزار،

کند.درمانجوکهآیدوقربانیخودراتسخیرمیموسیقیمخصوصخود،بهجهاننامقدسمی

بیا خود میز دیده او از رفتاریغیرمعمول شده، جهانخود از او گذار از اینحالتی شود.

نامقدسبهجهانمقدساستکهسببتغییرماهیتاوشدهوباصداییتغییریافتهوبهزبانی

ماما(قادرفهمسخنمیغیرقابل / درمانگر)بابا اینهمانحالتخلسهاستکهدرآن، گوید.

باموجودفراطبیعی)زار(ارتباطبرقرارکندواوراراضیوآرامکند.شودمی

برای را نقشخود )جنوبایران( انسانفرهنگموردبحثما مالینوفسکی، براساسنظر

کندازهمۀابزارهایقدرتشدرجهتدستیابیکندکهدراینجهتسعیمیسودشبازیمی
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مندبههمۀچیزهاییاسترزوهایشاستفادهکند.اوعالقههاوآبهنیازهایگوناگونوخواست

می اهداف این کار به گروهکه برای بنابراین هستند؛ مفید مستقیماً درنتیجه و هایآیند

بیانواجرایآن هایعنیآیینضروریموردبحث)ازقبیلاهلهوا(،اسطورهودینومتعاقباً

به بدونآنطوریاست؛ بقایگروکه مالینوفسکیاسطورهها نگاه از غیرممکناست. تقریباً ه

بیانمی بیانمیهمان-کنداعتقادرا زیادمی-کندگونهکهآییناسطورهرا کندونیزآنرا

تقویتمیدهیمیسامان محافظتو اخالقرا تضمینیبرایثمربخشیآیینوکند، و سازد

کهنتایجآنرادرقوانینحاکمبرگروه؛چنانحاویقوانینعملیبرایراهنماییانساناست

می ازجملهدرمطهراتومحرماتیکهشخصتازهتشرفاهلهوا یافتهوتوانمشاهدهکرد،

بهدرمان آنشده رعایت به ملزم جدی آیینطور نوع این اساطیری بسترهای است. هایها

 واکنشعملی که هستند پرکاربردی فعال نیروهای بهکمبیدرمانی، نسبت انسان وکاست

می پوشش را دلهرهبیماری و احساسات و عواطف و میدهند بیان را برایهایش کنند.

این نیازهایزیستیاساسیمربوطمیمالینوفسکی، درواقعبا قالبها انسانزیستیدر شوند.

ترازآستانۀآگاهی.ندهد:بهعبارتیپاییهایدرمانی،اعمالراناآگاهانهانجاممیکنشگرآیین

نظرممکناستازطریقداستان از انواعبادها( مشایخ)از نیاکانیا هایبازگشتارواحمثالً

ایدۀمالینوفسکیایناستکهاینتأثیروتأثرنمی اینجا تواندعاطفیواحساسیمتأثرشود.

بهنتیجۀتأییدصحتاینداستان بلکهوعدهونویدزندگیایمنطقیوعقالنیباشد،گونهها

جاویدوخواستوآرزویدوریازمرگاستکهعاملآناست.برایناساس،اینخواستو

اسطوره که اسطورهآرزو از برتر زندگی محرکهای بر گواهی شوند، دانسته مرگ هایهای

کهذهنهایغریزیبهعواطفیدرونیطبیعیوغرایزطبیعیحیوانیانساناست.اینواکنش

هاشوندودرنتیجهازهرکدامازآنکنند،منجرمیحسابگروناقدومنطقیانسانرامنکوبمی

دورهیکمعتقدمی در باشد. آنآگاه از بدوناینکهلزوماً ترسشدید،سازند، هایاسترسو

ای خواهندبود. بهآنامیدوار یا خواهندکرد پیدا اعتقاد بهیکنیرویبرتر نجاستکهافراد

اسطورهودیندربستریاجراییبهنامآیینمؤثرخواهندبود.

 مقایسۀ نتایج درمان علمی و درمان غیرعلمی
هانفردرسرتاسرتاریخحفظوگرامیداشتهامروزهبامسئلۀاعتبارباورهاییکهتوسطمیلیون

روانشده مواجهیم. میاند، سعی درپزشکان شدید خشم یا ترس تحریک طریق از کنند

شودبهویریزی(عاطفیوفروپاشی،غشمنجرمیرنجورکهدراوبهیکانفجار)برونروان

آمیزاهمیتداردلزوماًبازسازییاتجربۀدوبارۀازنظرآنانآنچهدردرمانموفقیتکمککنند.

قدرکافیقویازاشنیست،بلکهایجادحالتیبهبرخیوقایعواقعیتروماتیکبیماردرگذشته
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پیش یکرویدادواقعینسبتاً هرچیزیاست: پاافتادهیاحتیهیجان)عاطفه(درموردتقریباً

ممکناسترخداد بههوشآمد، فروپاشی)غش( بعداز وقتیبیمار یکههرگزروینداده.

احساسمی آرامشرا رهاییو او بهتریدارد. احساسیکهاودریابدکهاحساسبسیار کند،

 را آن دینی درمانگر یک که است چیزی شدهدگرگون»دارد تبدیل)تحول« ویافته، شده(

کردندرمانجوناحوالدرمیاناهلهوادرجنوبایرانپسازشرکتنامد.ایمی«یافتهنجات»

قابل مراسمزار تحولودر دگرگونیو مراسماز شرکتدر بیمارانپساز بیشتر است. ذکر

گویندوپسازآن،درجرگۀاهلهواحتیدیگرآنیافتگیسخنمیاحساسسبکیونجات

انسانسابقنیزنیستند.

بهگفتهادرمصاحبه بنا افراداهلهوایاستانهرمزگانانجامشد، یکیاز با هاییکه

هیچ نه و او نه بیمار، نداشتند.خود اعتقاد گروه این طریق از درمان اطرافیانشبه یکاز

منظوردرماندادند؛بنابراینبهوجودآمدهبرایاورااکثراًبهمسائلروانینسبتمیمشکالتبه

روان میپزشبه شهرهایمختلفمراجعه هیچکانمختلفیدر او، گفتۀ به بنا اما یکازکند.

پزشکاننتوانستندبیماریویراتشخیصدهندوراهیبرایدرماناوپیداکنند،تااینکهراه

رسیدجایبدنشدرگردشبودوبهحدیمیبیند.درددرجایچارهرادرمراجعهبهبابازارمی

زد.بنابهشد.بدوناینکهبهاعمالخودآگاهباشدبهخودصدمهمییشسختمیکهتنفسبرا

هایشدوپسازگردشدراندامگفتۀبیمار،دردازپایچپ،مانندیکگویواردبدنشمی

ایندرد،پسازمعتقدشدنرسیدودرنهایتموجبغشمیسرعتبهسراومیدیگربه شد.

 به تسخیر، به زار»درمانجو می« دستتعبیر او به درمان جلسۀ حین در حاالت این شود.

شود.دراینحالت،بیماردیگرنهرسد،بهغشمنجرمیدهدووقتیبهقسمتسراومیمی

کردنکالبدتواندچیزیببیندونهچیزیمتوجهشود.اینزمانیاستکهزاردرحالترکمی

وشیاری،احساسسبکیوسالمتیاست.بنابهاظهاراتمیزباناست.نتیجهپسازبازگشته

یافتگیدرمانجوایناحساسیشبیهبهپروازورهاییاست.بیماراکنوندریکموقعیتتحول

شده،قرارگرفتهاستوازاینپس،دیگرباخودپیشینشبسیارمتفاوتاست)مصاحبۀانجام

 دی عال۰۹۱9قشم، خود کتاب در ساعدی البته قلبی(. حملۀ جمله از بدنی زار ئمی )در

چشم۰مَتوری و سردرد دینگ درد(، زار بومریوم0مارو)در )در کمردرد بی۹(، و(، حرکتی

(.درنمونۀدیگریدرآبادان،۰۹55:40کند)ساعدی،(ذکرمی4کِتودرخودفرورفتگی)دردای

                                                            
۰ Matūriدر«ایجمودخلسه»ممکناسترخدهدکهحالتیشبیه«شدنتخته»اصطالححالتدراینزاربه

 (.۰۹00:9۱شمنیسمقطبشمالاست)الیاده،

2 Dingmāro 
3 Būmaryom 

4 Dāyketo 
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سمینداشت.گاهیدریکلحظهآید،بیمارعالئمجشوندهبرمیگونهکهازگزارشمصاحبهآن

خورد،یعنیرویخودکنترلخودبهدرودیوارمیداد.گاهیخودبهکارهایغیرعادیانجاممی

شوندهکهمادربیماراست،تشخیصشتسخیربود.شد.مصاحبهایآراممینداشت،امادرلحظه

می تسخیرکننده( )روح او متوجه درخواستمادر و کشود را او بیانهای هندی زبان به ه

آراممیشنودوبااوبههمانزبانصبحتمیشوند،میمی مادربچهبازبانکندواورا کند.

کهشنود؛درحالیهایشرااززبانبچهبهزبانهندیمیزندودرخواستعربیبابچهحرفمی

بگوتاانجامدهیم.بچهخواهیگویدهرچهمیدرشرایطعادیزبانهندیرابلدنبود.مادرمی

فهمدوبهدهد.امامادرمعنیعالئمرامیهایدست،عالئمینامفهومنشانمیباحرکاتپنجه

اجابتکند.درنهایتنیزبچهدهدکهخواستهدهدوقولمیروحپاسخمثبتمی هایروحرا

می آرام بهمن آبادان، هوا اهل از فردی با )مصاحبه به۰۹۱0شود عالئمط(. بر ورکلیعالوه

حاالتینیزبهبیمارحادثمی بهگفتهبدنی، بیمارانومطلعانشاملشودکهبنا هایباباها،

بیدوره فریادزدن درخودفرورفتگی، از خندیدنهایی گریهمورد، آوازخواندنکردنها، و هاها

بیدنسرخودبهدیوارودهند،مانندکوشود.گاهیدریکلحظهکارهایغیرعادیانجاممیمی

اینتغییراتنیزبهدرودیوارخوردنبه بهعبارتینداشتنکنترلرویخود. طورغیرارادی،

)راهنمایتشخیصیوآماریاختالالتروانیDSM- IV شدهدرهایارائهرفتاریکامالًبرنشانه

روان بهانجمن را زار که آمریکا( شناسان وابسته سندروم یک طبقهعنوان فرهنگ بندیبه

دهند.ذکرایننکتهنیزمهماستکهدرمانگران)باباهاوماماها(قبلازهرکند،مطابقتمیمی

هایکنندکهبهپزشکمراجعهکند.بیمارپسازاینکهنزدپزشککاری،بهبیمارپیشنهادمی

می مراجعه ماما یا بابا به مجدداً نگرفت، نتیجه مختلفرفتو ایشانطلبکمککند از و

کند.بیماربابرشمردندردهایخودازجملهسردرد،پادرد،معدهدرد،کمردردو...ازبابایامی

جوابمی ماما ایناستکه بابا پاسخ اما نمیمناین»خواهد، متوجه نمیگونه و توانمشوم

)مصاحبهبا«ازاوبپرسمتوانمبازیرکردنزارازطریقاهلهوابگویممشکلتچیست.تنهامی

(.۰۹۱0ویکیازمطلعانمحلیآبادان،بهمن۰۹۱9یکیازباباها،بندرعباس،آذر

ایناظهارکهتکنیکنجات۰سارجنتویلیام همانالگویبا دادنمردمدرجلساتاحیا

هایمغزوابستهاست،اعترافکندوبههمانمکانیسمایکهاشارهشدرادنبالمیپزشکیروان

روانمی وقتی که درمیکند را امر این عاملپزشکان واقعیت استدرمورد غیرممکن یابند،

 روحانی( )الهی، دینی عهدهقدرت ظاهراً که تغییر»دار شگفت« است نشوندموردنظر زده

 اوتالشمی۰۱9۹:0۹4)سارجنت، پیشازشیوه(. را توجهما هایدرمانیدرمانگرانکندتا

هامعطوفکند.ازاینجهتجهانسنتیآفرینیدرایننوعدرمانهایایماندینی،بهتکنیک

                                                            
1 William Sargant 
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روان البته که دارد اذعان نیز )روانشناسی میجدید تالش شیوهپزشکان( به تا ایکند

هایدرمانراتبیینکند.اماکیفیتوچگونگیاینامرایچونآیینشناسانهابزارمعنویروان

شناسیجدید،اثریکآیینوتفسیرالهیاتییاذوقیآندوامرمحلبحثاست.درنظرروان

بهقلمروروانیوذهنیمحدودمتمایزومجزاهستند.دراینمنظر،کارایی آیینراکهصرفاً

پندارندکهصورتآیینبهدهندومیاند،بهمسائلوعاداتروانیرابهنیاکاننسبتمیکرده

ایبهآنمعنایجاودانهوفوقانسانیکهذاتیآیینیارمزبخشدوهیچاشارههافعلیتمیآن

ندتأکیدبراینباشدکهصوربنیادینتفکر،یعنیقوانینتواکنند.نتیجۀاینامرمیاستنمی

ته نمایانگر صرفاً صرفاًمنطق، منطق، گفتکه خواهند مثالً عاداتنیاکانیاست؛ نشستیاز

نمودیاز خود ایننیز چنینباشد، اگر البته ماستکه فیزیولوژیکیمغز ساختار نمودیاز

 اینراه فیزیولوژیکیاست. مقدراتهمانتقدیر با جایگزینیآن و عاقله صریحقوۀ انکار به

گیرششودتاآنکهتباهیدامنشناسیقادرباشدبیراستیروانزیستیخواهدانجامید،اگربه

 (.۰۹0۱:۰۰9جاپیشرود)بورکهارت،بدان
هایتسخیرتوسطشناختیمبنایتجربهحالازنظرسارجنتهمانفرایندهایروانبااین

موهبتزبانخدای خدا، با پیوستگی باطنی تجربۀ شیاطینهستند: یا ارواح یا دیگران و ها

درمانیگویان،ایمانهایروحیوغیبشدۀواسطههایتجربۀدینیشورمند،سخنانالهامپدیده

جنبه)روح برخی و تحتداروهایدرمانی( تحتهیپنوتیزم، افراد رفتار و هایجادوپزشکی،

حا یا واردمعین، آسیبی چنان انسان یک عصبی سیستم به وقتی جنسی. هیجان از التی

نمیمی مغزشدیگر که بهشود تواند نرمالپاسخبدهد طریقتجربۀ-طور اینآسیباز چه

مزمنتحمیلشودکم اوشروعبهرفتار-وبیشفردیوچهتوسطفشارهایباشدتکماما

میگونهبه غیرنرمال نظرای از بسیارکند. ذهنش نرمال وضعیت به نسبت او پزشکی،

هایمحیطمجاورشبسیاربازترودرواکنشوپذیرترخواهدشد،نسبتبهعقایدوآدمتلقین

ترخواهدبود.اوممکناستتوانهابااحتیاط،شک،تردیدونقدوسنجشکمدادنبهآنپاسخ

یاگاهییکناحیۀمشخصازمغز،متناقضبهموقعیتیراندهشودکهدرآنفعالیتمغزش،

شوند.اوممکناستبههایشوارونهمیاشوارزشکهنگرشعادیوهمیشگیطوریشود؛به

هاهاوتلقینوضعیتیبرسدکهمانندکسیکهتحتهیپنوتیزماستمتواضعانهنسبتبهفرمان

می کسیکه مطیعباشد؛ و شورام رفتارهاییوادار به شیوهتواند وقتیبه که هایخودشد

کردهاست.طیتلقینپسعنواناموریابلهانهوغیراخالقیردمیهارابهدارشانبوده،آنعهده

اومی کهازخلسهتواندازاینطریقواداربهانجامعملیشود،حتیبعدازاینازهیپنوتیزم،

برگردانده آگاهی بیداری به ظاهراً و شده آورده ترتیب،بیرون همین به دقیقاً است. شده

تلقینپریشممکناستآنبیمارانروان خلوصنشانهقدر با و هاییبروزپذیرشوندکهواقعاً
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پزشکشانراهاروانهاتناسبداردواگرآنپزشکانآندهندکهبانگرشواصولنظریروان

(.از۰۱9۹:0۹5اهندداد)سارجنت،هایشانرانیزبههماننسبتتغییرخوتغییردهند،نشانه

توسطتکنیک دائماً انسان مغز سنگتاکنون، روشعصر شناختیتحتهایروانهایمشابه

می کار از موقتاً نرمال مغز است. گرفته قرار میتأثیر عزل عقل و جدیدافتد عقاید و شود

میچونبی پذیرفته اینمکانیسمآنوچرا شوند. که قدرتدارد تأثیرروانقدر به نیز پزشکان

داشتهآن اذعان علیها حتی و چنیناند مشاهدۀ هنگام به سازوکار، این به اشراف رغم

اند.اینحاکیازآناستکهحتیآشناییبافعالیتچنینفرایندهاییتحتتأثیرقرارگرفته

ع تحریک هنگام به مغز غیرعادی عملکرد از مراقبت برای تضمینی ومکانیسمی، واطف

احساساتنیست.

تجربه وجدرا خلسهیا ممکناستاستداللشودکهعدۀزیادیازمردمهرگزتسخیر،

گیرند.اماحقیقتایناستکهتعدادکمیازهاتحتتأثیرقرارنمیکنند،یااینکهازآنراهنمی

می زندگیما تجربهتوانیم بدون را تحریکمان و هیجانات و فشارها عاطفیکردن ایهای

شوندوحاالتیازفعالیتمغزکهدرآنعقایدوپذیریفزایندهمیبگذرانیمکهموجبتلقین

ودرنهایتپذیرفتهشوند.باورهایتازهممکناستبرخالفعقیدهوطرزفکرعادی القا مان،

کلیفراموشتررنگببازدیابهعقیدهوایمانتازهممکناستبایکبازگشتبهوضعیتآرام

شود،امادربسیاریازمواردممکناستادامهپیداکندودرجایگاهخودشدرذهنازنقددر

روان شدهدرذهنبشر،اندکهتأثیراتخدایانساختهپزشکانبراینعقیدهامانبماند.احتماالً

پذیریطفی،تلقینگرفتنازتحریکعاهاییهستندکهبابهرهیافتۀخدایانوعقایدکیشتنوع

اند.البتهباورهایکامالًمتفاوتازوجودآوردهشدههایغیرنرمالفعالیتمغزبهفزایندهوبخش

روش فکریطریق تلقین ومی۰های حفظشوند و شوند ساخته باشند، داشته وجود توانند

،نیزوابستهبهکهایماندرمانی)روحدرمانی(همدرجوامعسادهوهمدرجوامعپیچیدهاین

تحریکهیجانعاطفیبرایحاصلشدنقطعارتباطباالگوهایرفتاریپیشینوظهورانواع

 ۰۱9۹جدید)انواعجدیدالگوهایرفتاری(است)سارجنت، آن0۹۱: گونهکهمشاهداتدر(.

تسخیرروحدرمانیوکنند،روحهاییمانندزار)چهدرایرانوچهدرآفریقا(نیزتأییدمیآیین

درمانگریطورکههرجادوپزشکوروحدهند،همانندرتدریکآرامشوجوعقالنیرخمیبه

بسیارخوبمی برایاینکهنتیجۀمطلوبحاصلشود،عواطفبایدتحریکشوند.اینرا داند.

حاالت که روشی هر دهد. انجام را درمان تا باشد داشته وجود یکخدا نیستکه نیازی

ودگرگونیمتعاقبدرعملکردمغزانیمنتهیبهیکدرجۀمناسبتخلیهوتهیهیج شدن،

پزشکان(ایننتیجهرانیزخودمعجزهکند.احتماالًآنان)روانخودیتواندبهکند،میتحریکمی

                                                            
1 Indoctrination 
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هارادرتصورشساختهاستکهتصوراتوبگیرندکهاینانساناستکهخدایانراخلقوآن

طورکهاوعقایدکند؛درستهمانهایشرامنعکسمیهاوترستمایالتوخواستتخیالت،

اشراساختهاست.سیاسیگوناگونوقوانیناخالقی

تعقلنمی عقلو با تنها داریم. دیننیاز ایمانو و بهاعتقاد توانیمزندگیدرهرحالما

بوطبهاعتمادوایمانواعتقادوتوکلراهاومفروضاتمرکنیموناچاریمکهانواعواقسامآدم

هاودهیموبهبرخیآدمدرنظربگیریم.مابهاعتمادبهخودمان،ارزشکارهاییکهانجاممی

توانیمبرایهمیشهدرحالشک،پرسشوخودداریازمعیارهانیازداریم.مایااغلبمانمی

بی کسیباشیم. هر و چیز هر بهرأینهایینسبتبه ما طرفیکشتر حمایتاز به وضوح

وبیشعمومیایمانواعتقادنیازداریم؛هرچندهمکهچارچوبدینی،سیاسییااجتماعیکم

نظربرسد.مادرهرحالبهاعتقادووغریبیاخطرناکبهیکسیستماعتقادیخاصیاعجیب

رواحواعتقاداتادامهخواهدهایتسخیرانسانتوسطادرهرصورت،موقعیت ایماننیازداریمو

هاییراچهدرایرانگونهکهتاکنوننیزچنینبودهاستوماهمچنانچنینپدیدهیافت.همان

کنیم.انسانادامهخواهدوبیشیکسانمشاهدهمیهایدیگرباساختاریکموچهدرسرزمین

عالی بهفراز تا نازلداد و درنترینخیر تواناییترینشردستیابدو برآمدنازتیجه، اشدر

موفق را او زندگی، گوناگون فشارهای درمانعهدۀ است. ساخته زمین روی پستاندار ترین

ناخوشیبیماری رهاییبیماراناز و بهها تسخیر، درهایروحیو جوامعسنتی، خصوصدر

به آیین یعنی غیرمادی، مادیو عناصر شامل اعمالیمنظم، میوققالبمجموعه پیوندد.وع

امروزهحتیپزشکیجدیدنیزاذعانداردکهسالمتجسمی،سالمتعاطفی،وسالمتروحی

آیینکهبرایارتقایسالمتیروحیبهکار از بنابرایناستفاده دارایارتباطمتقابلهستند؛

وعرودممکناستبرایبهبودیجسمیوعاطفینیزمفیدباشد.اگرچهدرمیانادیانتنمی

زیادیوجوددارد،همۀادیانحاوییکاعتقادبهنیرویشفابخشدینواعمالآیینیهستند

 شوند.منظورشفادادنوافزایشاحتمالبهبودیدراشکالدیگردرماندرنظرگرفتهمیکهبه

 گیری نتیجه

نزدیکبه پرسشمنظور برای پاسخی یافتن نیز پژوهشو اهداف به شدن ابتدا آن، بایدهای

شد؛بنابراینبادرنظرگرفتنهاتبیینمیدنبالآنجایگاهشدردرمانبیماریچیستیآیینوبه

گیریغیرعلمی)سنتی(وعلمینسبتبهبیماریودرمان،ایندومقولهبررسیشدند.دوجهت

جسمداند،پسروحوگراستکهانسانراترکیبیازروحوجسممییکیدارایرویکردیدوگانه

درمان بر عالوه اینمنظر از بازیابیسالمتیسهیمهستند. همدر نیروهایبا از هایجسمی،

شود.دیگریبرپایۀعلمجدید،ریشۀتماممسائلرافراطبیعینیزبرایشفایابییاریگرفتهمی
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فیزیکیاستوآنچهدرقالبروانفیزیولوژیانسانمی بنابرایندرماننیزتنها آدمینیزداند؛

شناختهشده،بهشبکۀاعصابوهستۀمرکزیآن،مغزواجزایآنوابستهاست.

یافتهآن از که برمیگونه آیینها بهآید، عموماً درمانی شکلهای نخست رویکرد واسطۀ

توانشوند.امااینواقعیترانیزنمیاندوعمدتاًدرجوامعسنتیبهرسمیتشناختهمیگرفته

 اعتقادی هرگونه با انسان که کرد مدرن-کتمان جوامع در شرایطیهنگامی-حتی در که

هایطبیعی)فیزیکی(رادررفعکهواقعیتطوریآمیزوبحرانیقرارگیرد،بهطرهحساس،مخا

طورناخواستهممکناستبهنیروهایفراطبیعیمتوسلشود.اینشرایطناتوانببیند،حتیبه

زند.وضعیتیکهانسانزیستی،انساندینیدراینموقعیتاستکهدستبهاعمالدینیمی

ایناعممی تشکیلمیشود. درالدرجوامعسنتیوابتداییبخشمهمیاززندگیرا دهند.

ایناعمال بسیاریازاعمالفیزیولوژیکیمعنایدیگریغیرازآننیزدارند. میاناینمردم،

ترتیبتوانندبهرفتاریآیینیومقدستبدیلشوند.بدینواسطۀارتباطشانباامرقدسیمیبه

ارت نیروهایفراطبیعیجنبهحیاتطبیعیبا میباطشبا آیینایازتقدسپیدا تکرارکند. ها

وظیفهمی و اینشوند همۀ پیشاز ساختناست. نو از عبارتی به یا ساختن دوباره ها،شان

بازنماییسلسلهاعمالیکهشایددرگذشتهآیین تکرارچیزیهستند. درآغازها ایدورمثالً

زمانانجامشده بهدرآییناند. آنزمانتکرارمیها ترتیبانساندرشودوبدینطورمعمول،

بهنقطۀآغازینبرمی درموقعیتآیینیهمهچیزرا تجربهکند. گرداندتاآننقطۀابتداییرا

اسطوره بیان با انسان بیماریاینموقعیت، درمان مقدسبه امور واکنشبه و مبادرتها ها

اعتبارمی به آنورزد. الیاده، سوی از آن تأیید و اسطوره دربارۀ مالینوفسکی اظهارات

تجدیدحیاتروایییکواقعیتفطریکهناستبرایارضاینیازهایدینیومعنویکهدر

هایدرمانی،غایتگذارد.درموردآیینآیدودرنهایتتأثیرخودرامیقالبآیینبهاجرادرمی

هاییکهدرانبوهایننحیاتوتولددوبارۀنمادیناست.آنپاسخهاازنوآغازکردشفابخشیآن

وبهنوعآیین درمانجویانانجامشدهطورویژهآیینزاردرمشاهداتومصاحبهها هاییکهبا

شویم،غالباًدرمعنایتولددوباره،استحاله،انسانیدیگر،انسانینواست،بسیارباآنمواجهمی

کلیشود،بلکهبهفاهیمهستند.درواقعدردهایاینبیمارانفقطدرماننمیوازایندستم

می نو گزارشانسانی میشوند. نشان الیاده آیینهای اوراد از زیادی شمار درمانیدهد های

اندودربسیاریازدربارۀتاریخچۀبیمارییاتوصیفروحیهستندکهموجبآنبیماریشده

کندکهآغازومنشأآنبهشکلیآیینیدرحضوربیمارقتیدرمانتأثیرمیها،وایننوعدرمان

می خاطر به را اساطیری لحظۀ معتقدان که هنگامی شود. درتکرار مقدس امور آورند،

کنند.اسطورۀمنشأوآغازبیماری،عموماًبخشیازاسطورۀبردنبیماریتوفیقحاصلمیازبین

یناسطورهنمونۀمثالیهمۀرویدادهایآغازیناستکهتماموقایعآفرینشکیهاناست؛زیراا
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ازطریقمماثلتباآنبه آورند.شایدیکیازعللبیماریاینبیماراندستمیاعتبارخودرا

شدۀامروزباشد؛جهانیکهدیگرازآننظمکیهانیخارجشدهزداییفروافتادندرجهانتقدس

 آن در انسان بنابراین نمیو تنشاحساسامنیت دچار را او امر این درنهایت، و وکند ها

سازد.دراینزماناورادشفابخش،باریتمموسیقیوحرکاتبدنیمتناسبفشارهایروانیمی

شوند.اینبازگوییوتکرارباهمراهیریتمموسیقیدرقالبآیینکهسببباآنبازگوییمی

خلس حالت درنهایت و وجد میایجاد بیمار در هستیه اساطیری زمان به هم هایشود،

دهد.هاازنوفعلیتمینخستین،همبهآغازجهانوهمبهدردهاودرمانآن

هدفمجلسبازیدرآیینزارکهتحتکنترلورهبریبابا/مامااست،واردکردندرمانجو

شرکت و نوازندگان همراهیگروه با استکه حالتخلسه معتقدانکننبه از همگی که دگان

می انجام بههستند، اهمیتاست؛ حائز بسیار نقشگروه اینجا در حالتوجدطوریپذیرد. که

یابد.برایناساسپیشازخلسۀدرمانجوکهباتغییرهویتاوهمراهاست،بهاعتبارگروهمعنامی

شود.مجلسبازیباسوبمیموسیقیاجراشدهتوسطگروهوسیلۀارتباطیفردباگروهنیزمح

یابدتازارموردنظردرکالبدبیمارخودراازطریقرقصیهایموسیقیادامهمیتغییرمداومریتم

دهد،نشاندهد.اکنونزارموردنظرتحتتأثیرریتمموسیقیصورتنشستهانجاممیکهویبه

کند.حالکهموجودقدسیرمیشودوقربانیخودراتسخیمربوطبهخودواردجهانمادیمی

طورکاملدرجایگاهمادیکهکالبدبیمارباشد)بهتعبیرخاص(یافراطبیعی)بهتعبیرعام(به

اوتبدیلبهدیگریمی شودوبدوناینکهبخواهدرفتاریغیرازرفتارمعمولخودقرارگرفته،

نامفهومدهدوگفتاریغیرازگفتارعادیوطبیعیخوددنشانمی ارد،بهزبانیدیگروعموماً

گویدوبهعبارتی،اواکنوندرنقشیدیگرظاهرشدهاست.ضمناینکهزاریازطریقسخنمی

رقصخودکهزارموجبآناست،باگروهکهدرحالنواختنموسیقیوخواندنآوازهستند،در

ضروری و بخشیمهم نیز حضار اینجا اما است. مکالمه اینحال مخاطبان درواقع آیینو از

کنند.باوجوداین،ترکردنوجهنمایشیاینآییندرمانیکمکمیمکالمههستندودرپررنگ

دهندگاهیدرشود.اگرچهمشاهداتنشانمیآیینزارمعموالًبرایتفریحوسرگرمیاجرانمی

سومآیینیعنیمجلسبازییابرخیمناطقمانندآبادانواروندکناردراستانخوزستانبخش

بهبدونمراجعۀبیماریخاصبرگزارمی«دِگ»اصطالحمحلیبه طورکلیفضایحاکمبرشود.

مجلسبازیباکمکابزارآالتآیینی،چهموسیقاییوچهغیرموسیقایی،وتمامافرادحاضربه

ست.بابا/ماماکهپیشازایندنبالایجادوجدوحالتخلسهدربیماروارتباطبادیگریغاِیبا

مقدسبه خودظرفیبرایتجلیامر الیاده تعبیر به و تجربهکرده اینشرایطرا حساببارها

درکمیمی برفضامسلطاستوشرایطرا ایکهدریککندوبانیرویفراطبیعیآید،کامالً

ازگویدوبااوکنارمیکالبدمادیحاضرشده،سخنمی اینپسبیمارتحولپیداکردهوآید.
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اینیرویفراطبیعیراتجربهکردهاستودرآیندهدیگرآنشخصقبلنیست؛چراکهدرلحظه

تواندبهیکموجودمتفاوتیابابا/مامایاظرفیبرایامرمقدستبدیلوتکراراینوضعیتمی

البتهایندگرگونیآن توصیفاتالیادهبشود. بهقلمروموجوداتزندهرمیگونهکهدر تنها آید،

شود،بلکهتمامعناصرطبیعتاززندهوغیرزنده)البتهازنگاهمادی(قابلیتاینتغییرمحدودنمی

ماهیترادارند:درختی،سنگی...وحتییکتکهکاغذکهنامیمتبرکبرآننوشتهشدهباشد.

اینجاموجودیزندهودارایشعوروادراک ،بهجایگاهیبرایتجلیتبدیلشدهکهعواملیاما

کنندهنقشیاساسیدرآندارند.ماننداجرایگروهیهمراهباموسیقیوآوازوافرادشرکت

هایبیماریودرماندرهرجامعه،چهسنتیوچهمدرن،بهطریقیتوسطدرمجموعنظام

شوند.هرهایآنجوامعمعینمییبینوبیشمرتبطباآنیاجهانسطحزندگیفرهنگییاکم

کند.بهعبارتی،تفاوتدرایشیوۀفرهنگیخودرادرخصوصرفتاربابیماریایجادمیجامعه

بینیوبهدنبالآنتفاوتدرشیوۀمقابلهبهفرهنگیموجبتفاوتدرجهان«سطحزندگی»

بیماریبیماری شد. خواهد ها فرگونهبهها دالیل امیکبا ارواحای جمله از متفاوتی اطبیعی

می داده توضیح اجداد ارواح ازسرگردان درکفرهنگی به بیماری امیک، رویکرد در شوند.

کهدررویکرداتیک،بیماریبهتوضیحعلمیفقدانسالمتیگردد؛درحالیفقدانسالمتیبرمی

اند،ماهمرجستهکردهگردد.مطابقآنچهمردمدرهرفرهنگیبشدهبرمیشاملدالیلشناخته

کشیمکنیمداریم(وهمازبیماری)آنچهواقعاًداریم(رنجمیایکهفکرمیازتمارض)بیماری

فقدانسالمتیهمریشه هایاتیک؛هایامیکداردوهمریشهکهایندومانندهمنیستند.

تفسیر و تعبیر یا برداشت، روشساخت، سنتی جوامع درمانگر مثال سبببرای شناسیو

متفاوتیدرمقایسهبایکدرمانگرمدرندربارۀاسکیزوفرنیدارد.درمانگرمدرنممکناستدر

اساسزیست به درحالیابتدا کند؛ نگاه اسکیزوفرنی شیمیایی و سنتیشناختی درمانگر که

ارواحنیاکانبه درنممکناستبهجادوو با ظرگرفتنعنواندالیلاحتمالینظرداشتهباشد.

دهندۀجهانفیزیکیهمحاویعقایدوهمنگاههایتشکیلایناحتمالکهبسیاریازمؤلفه

بدینمعنیکه دیگرینیست. از یکیبرتر داشتکه توجه ایننکته به باید علمیهستند،

دقیقدرمان لزوماً علمی درمانهای از برتر و بهتر نیستند. سنتی درموردهای نمونه عنوان

بهاس دیگریبرتریدارد، بر تعبیر کدام اینکه واقعیتخیلیکیزوفرنی، از تعبیر دو اگر ویژه

ازآنجاکهجهانخیلیبزرگوپیچیدهمتفاوتبه ترازآناستنظربرسند،محلبحثاست.

تعبیرایجهانگونهراحتیادعاکردکهیکدیدگاهکاملوبهکهبتوانبه شمولاست،احتماالً

همهچیز،حتیعلم،چپدیدههی بنابراینعمالً ازجملهاسکیزوفرنی،هموارهکاملنیست؛ ای،

توانهرچیزیرابهدورازشکیاسؤالتمییزسختیمیمنوطبهعقیدهاست،صرفاًچونبه

گفتتفاوت بتوان احتماالً بحثشد، تاکنون آنچه مجموع از کرد. تأیید و تفسیرداد در ها
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هااساساًماهیتکیفیدارند.باایناوصاف،هموارهبایدایننکتهرابهیادداشتکهاگربیماری

ازایکهدرآیینزارونیزآیینهایدرمانیهاوتجربهتکنیک هایمشابهشاهدآنهستیمرا

ونمعنیبهنظرخواهندآمد.هرچنداگرفنهاقطعاًبیدیدگاهخودمانتفسیرکنیم،اینتجربه

هاازیکواحدمنسجمویکپارچههاباهمبررسیشوند،خواهیمدیدکهآنوباورهایاینآیین

 شوند.کهدرآننظریهوعمل،عقیدهوفندقیقاًدریککلمنسجمومعنادارباهممرتبطمی
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