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 چكیده 

اند، اما مداقه در  دار در جوامع مدرن کنونی رو به کاهش رسد که افراد دین گونه به نظر می این

دهد که ما هنوز در حال زندگی در  ها نشان می دید زندگی و جماعتهای ج برخی از سبک

نظر یکدستی دینی و سیطره اجتماعی دین رسمی و نهادمند  ای دینی هستیم. شاید به جامعه

کم شده باشد، اما همچنان افراد به طرق متنوع و متکثرتری، به دین و دینداری گرایش دارند. 

نگاری سعی در کنکاش همین مسئله در بین  روش مردمما در این پژوهش، با استفاده از 

خواران  گیاه دهد که اغلب خام خواران شهر تهران را داریم. نتایج این پژوهش نشان می گیاه خام

فازی با طبیعت  خواری به مثابه ابزاری برای تزکیه نفس و هم گیاه شهر تهران، به خام

باشند که از خالل آنها، خود را  ها و اعمالی می نگرند. آنها دارای باورهای مشترک و مراسم می

خواران عالوه بر  گیاه کنند. خام به مثابه جماعتی برگزیده، از دیگران یا گمراهان متمایز می

خواری، با به عاریت گرفتن مفاهیم عرفانی، هدف خود از  گیاه بخشی به انجمن خام تقدس

کنند. از این جهت،  از مادیات عنوان مینیازی  فازی با جهان و بی خواری را هم گیاه خام

زندگی اخالقی باشد، یک نوع دین غیرنهادمند و  خواری بیش از آنکه یک سبک گیاه خام

 کند. نوظهور است که افرادی از طبقات پایین را به سوی خود جذب می

 فازی، شفا، طبیعت، سالمت خواری، هم دین، گیاه :واژگان كلیدی
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 له    ئمقدمه و بیان مس
آورد، زمین نمناک، خون  خانه(، بوی خونی که خفقان می انگیز )سالخ این ساختمان کثیفِ غم»

گداز حیوانات، جسدهایی که به خون آغشته  ایی که از هر سو روان است، فریادهای جان تازه

هایی  اند و قصاب جان که دو طرف آن الشه آویخته های الغر نیمه لرزند، اسب شده و با تشنج می

کنند و از طرف دیگر ناله گوسفندان و همهمه صدای  مرده آمد و رفت می برای خرید لش که

( احتماالً زمانی که یک قرن پیش صادق هدایت 3: 1342هدایت،«)دشنام و داد و فریاد آدمیان

خواری، بدین شکل وجدآمیز، دست به نقد  نویسنده مشهور ایرانی، در کتاب فوائد گیاه

ها بعد کتاب او و برخی از آثار  برد که سال زد؛ هرگز گمان نمی اران میگوشتخواری و گوشتخو

از مردم به مثابه کتابی مقدس  1هایی خواری آوانسیان برای جماعت گیاه متاخرتر مانند کتاب خام

این آثار تاسی بگیرند.   شان، از فرامین ترین مسائل زندگی دست به دست شده تا در شخصی

خواری پس از هدایت، بیش از پیش رنگ و بوی االهیاتی به خود  گیاه خامخواری و  ادبیات گیاه

گرفت و امروزه با مفاهیمی مانند فرجام بشریت، نابودی زمین، اخالق مصرفی، شفا، لغزش، باور 

داشت تن، درصدد طرح دعاوی خود درباره ی  همزیستی با جهان، مراقبه، تزکیه نفس و نگه

 جهان و جامعه است.

ایم که با  مواجه  خوار مطالعات میدانی، در شهر تهران ما با دو گروه عمده گیاهبر اساس 

. این دو 3خواران وگیاه 2خوارن گیاه گیرند: خام خواری قرار می ها در ذیل مفهوم گیاه وجود تفاوت

باشند. گروه نخست، بر این باورند که انسان  گروه دارای دو سبک متفاوت مصرفی و نگرشی می

مصرف مواد غذایی دست بزند که بدون پخت و پز و دستکاری، قابل هضم باشند. از این  باید به

های خوراکی، برخی محصوالت دامی و حیوانی مانند شیر و عسل، قابل  ها و میوه جهت، دانه

اند، اما از خوردن  استفاده هستند چرا که به شکل طبیعی و بدون نیاز به پختن قابل مصرف

های خوراکی مانند شلغم یا چغندر و حبوبات به این علت که مصرفشان،  گوشت، اغلبِ ریشه

کنند. عمدتاً هدف آنها هماهنگی با روح طبیعت است و از  نیاز به پختن و پز دارد اجتناب می

گامی با هستی را دنبال  این طریق اهدافی متعالی مانند سبک شدن روح و رسیدن به خدا و هم
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های هندی است که از نیروی خورشید  خواران زیست مرتاض گیاه مآل تایپ خا کنند. ایده می

نیازند. آنها از سویی مانند ادیان، دعاوی  کنند و گرچه پا برزمین دارند، اما از آن بی تغذیه می

گیرند از این جهت مانند  فرازمینی دارند و از سوی دیگر در ذیل ادیان رسمی و نهادی قرار نمی

در برابر دین نهادمند و گفتمان 1موازی  توان آنها را به عنوان گفتمان اهلل می دو عرفانِ حلقه و رام

 قالب تعریف نمود.

گوشت  انواعی حیوانی اعم از  خواران از مصرف هرگونه فرآورده اما گروه دوم یعنی گیاه

و ژله پرهیز  خز مرغ، عسل، ابریشم، چرم، آبزیان، ماکیان، لبنیات، تخم سفید نیز و قرمز

خواران  کنند. از نظر آنها مصرف هرگونه محصول حیوانی غیراخالقی است. هدف گیاه می

خواران با  مبارزه با استثمار حیوانات و مقابله با هژمونی صنعت گوشت است. هرچند گیاه

باشند اما به طور  های دینی نمی زیستی و نذری عاری از سویه مفاهیم و اعمالی مانند پرهیز، هم

خواران با در پیش کشیدن مباحثی چون  خواران، گیاه گیاه هداف ماوراییِ خامکلی  برخالف ا

نهند و بیشتر  سالمت، عقالنیت مصرفی و نجات زمین، وقع چندانی به مباحث متافیزیکی نمی

باشند. از این  مدارانه و رژیم مصرفی اخالقی می زندگی اخالق سازی نوعی سبک درصدد پیاده

خواران تهرانی را از یک  د که اغلب مردم و حتی پژوهشگران گیاهجهت، به نظر با این وجو

چه از حیث اهداف و چه از حیث سبک -کنند ما با دو گروه کامالً متفاوت  سنخ قلمداد می

 ایم.   مواجه -زندگی

خواری، و مراکز مشاوره و  ها رستوران و فروشگاه گیاه تنهایی ده اکنون در شهر تهران به

خواری در بین برخی از اقشار و  خواران وجود دارد و گیاه گیاه خواران و خام مایی گیاهه گرد

زندگی به رسمیت شناخته  طبقات متوسط و باالی شهر تهران، به مرور به مثابه یک سبک

خواری،  های مجازی زیادی به تبلیغ گیاه ها و شبکه ها، کانال سایت شوند. عالوه بر این وب می

خواری مانند حمایت از حیوانات، کشاورزی ارگانیک، سالمتِ  یک به گیاههای نزد ها و ایده کنش

های  پردازند. اما چنانچه گفته شد، در اغلب پژوهش محیطی می های زیست تغذیه و فعالیت

خواری به یک سبک زندگی مصرفی تقلیل داده شده است در حالی که  گیاه گرفته، خام صورت

ادبیات، چه از حیث فضای مرکز و چه از حیث نوع  خواران چه از حیث زبان و گیاه خام
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باشند. از این جهت ما در این پژوهش، در پی  های دینی می گری، آشکارا دارای سویه کنش

ی ما توصیف و تحلیل این  باشیم. مسئله خواران شهر تهران می های دینی خام گیاه بررسی سویه

دین مورد تعریف قرار داد؟  ابه یک دین یا شبهخواری را به مث گیاه توان خام امر است که آیا می

هایی درونی  های حاضر در میدان، مکانیسم برای پاسخگویی به این مسئله، ضمن شناسایی تیپ

خواری را مورد تحلیل  گیاه شدن خام خواری و همچنین علل دینی گیاه دخیل در دینی شدن خام

 قرار خواهیم داد. 

 چارچوب مفهومی

توان دین نامید؟  ی این است که خود مفهوم دین چیست و چه چیزی را میاما یک پرسش اساس

ترین متفکر امیل  نیز آنکه چه سرنوشتی در انتظار دین در جوامع مدرن است؟ در این مورد، مهم

شده  است. دورکیم در این اثر، ابتدا تعاریف مطرح "صور بنیادی حیات دینی"دورکیم و کتاب او 

زند. اِسپنسر  ها دست می یک به تشکیک در آن به دهد و سپس یک بسط میرا شرح و  درباره دین

شناس ویژگی اسرارآمیز بودن و پرداختن به امور مابعدالطبیعه را ویژگی مشخصه همه  انسان

داند و  داند. دورکیم در رد او توجه به مابعدالطبیعه را ماحصل ادیان متأخر می ادیان جهان می

 شود. شناختند دیده نمی وجه در ادیان ابتدایی که طبیعت را نمی هیچ بهنویسد که این ویژگی  می

برای رسیدن به ماهیت دین  1گون دورکیم در رد تیلور که از لفظ موجودات روحانی یا روح سایه

تنها خدایی در آنها وجود ندارد بلکه  کند که نه کند از ادیانی مانند بودیسم یاد می استفاده می

ترتیب  این ریزند. به یانی برنامه مدون و منظم برای همین زندگی مادی طرح میاساساً چنین اَد

دورکیم با نقد تعاریف صورت گرفته، با در پیش گرفتن یک منطق سلبی، به سوی ذکر وجوه 

اند؛  های دینی در دو مقوله اساسی مشترک رود. از نظر دورکیم پدیده مشترک ادیان به پیش می

یعنی همه ادیان نظریاتی درباره  ند و همه ادیان دارای مناسک هستند؛همه ادیان عقایدی دار

گیرد. وجود هر یک از این دو  ها و اعمالی را برای پیروان خود در نظر می جهان دارند و طریقه

سازد. دورکیم بر این باور بود  مقوله بدون دیگری عمالً تعریف دین را مخدوش و غیرممکن می

ساز است. جامعه بعضی از امور را مقدس و بعضی  بندی ی خصیصه طبقهکه هر تفکر مذهبی دارا

کند و این خصیصه یعنی تقدس از نظر دورکیم عنصر مشترک همه ادیان جهان  را نامقدس می
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گیرد و همچنین مانند ادیان،  و رسوم بهره می  اما جادو هم مانند دین از عقاید و آداب است؛

ص خود را دارد. وجه تمایز دین و جادو از نظر دورکیم در های خا عقاید و افسانه و اسطوره

جمعی بودن عقاید دینی و انجام مناسک به شکل جمعی است. سِحر و جادو حتی اگر به 

دین عبارت است از » بنابراین تواند عامل انسجام اجتماعی باشد؛ صورت گروهی انجام شود نمی

مور الهوتی یعنی امور مجزا از امور ناسوتی، بسته از باورها و اعمال مربوط به اُ دستگاهی هم

کسانی را که پیرو آنها هستند در یک اجتماع اخالقی واحد  امور ممنوع؛ این باورها و اعمال همه

گیرد از نظر  ( آنچه اینجا مورد تقدس قرار می63: 1386دورکیم «)کنند. به نام اُمت متحد می

شود،  و شعائری که در درون ادیان انجام می ها دورکیم چیزی جز خود جامعه نیست و مناسک

باشد. بنابراین کارکرد دین از نظر دورکیم حفظ  بازتاب روح جمعی اعضای گروه دینی می

 همبستگی و اخالق اجتماعی است.

های مطرح شده در مورد ادامه حیات ادیان است. دورکیم  تشدید فردانیت، یک از چالش 

کند که بر اساس آن  و ساباتیه را در همین مورد را مطرح میخود در صور بنیادی ایدۀ اسپنسر 

روزی فراخواهد رسید که هرکسی به شکل آزادانه و در سودای خاطر خویش دست به انتخاب 

های پرستش فردی دستگاه دینی متمایز و  این آیین» گوید اما دورکیم می زند؛ دینی انفرادی می

اند که افراد جزو آن  ای از دین مشترک امتی ی سادهها دهند بلکه جنبه مستقلی را تشکیل نمی

آموزد که این خدایان  کالم، امتی که فرد بدان تعلق دارد است که به او می هستند... در یک

و چگونه  بایست با آنان ارتباط برقرار کند اند، نقش آنها چیست، چگونه فرد می شخصی چیست

(. از نظر دورکیم، ادیان فردی، صورت فردیت 62: 1386دورکیم،«)باید به پرستش آنان برخیزد

شناسی دین باشند.  توانند موضوع جامعه بنابراین می یافته ادیان جمعی و نه چیزی بیش از آنند؛

 گیرد.  ترین ادیان در بستر اجتماع شکل می بدین ترتیب از نظر دورکیم نطفه انفرادی

هایش به قدر کافی  ه دین و آرمانکند ک ادعا می "احساس دینی در عصر حاضر"دورکیم در 

( و در کلیت زندگی و آثارش، امیدوار 82:1387گوی نیازهای جدید جامعه نیستند)دورکیم، پاسخ

های اخالقی مدنی است که ضرورتاً پیوندی با دین نداشته باشد. ذهن او با  گیری آرمان به شکل

ی است که فردگرایی اخالقی ها و شرایط اجتماع تاسی از مضامین کانتی، در جستجوی وضعیت

در جامعه، قوام گیرد و در صورت امکان، جایگزین اخالق دینی گردد. یهودی بودن او، ماجرای 

های شدید سیاسی و روشنفکری، حضور مداوم در محافل سیاسی، حمله به  دریفوس و فعالیت
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بر اجتماع، دفاع از گرایی بنتام، نقد سیستم توارث در مالکیت، دفاع او از جامعه در برا فایده

عقالنیت و دست آخر انقالبی که در فضای آموزشی فرانسه به وجود آورد را در همین راستا 

توان درک کرد. وی معتقد بود جوامع مدرن اخالق مبتنی بر همبستگی ارگانیکی را خلق  می

بستگی کنند، بنابراین اخالق دیگری در راه است، اخالقی که نظم اجتماعی متناسب با هم می

(. از نظر دورکیم مشکالت عصر حاضر ناشی از 60:1388آورد)سیدمن، ارگانیکی را به همراه می

ویران شدن اجتماع نیست بلکه ناشی از عدم استقرار کامل جامعه ارگانیکی است و وظیفه علم 

 (. 134:1387شناسی کمک به استقرار آن است)اباذری، جامعه

د و قرائن، ما معتقدیم که در بستر مدرنیته دین از بین خالف امید دورکیم، بنا بر شواهبر

شدند امروز به  نخواهد رفت اما بسیاری از وظایفی که سابقاً در نهاد دین حل و فصل می

که جامعه کامالً  مرور به قهقهراه خواهند رفت. همچنان اند یا به  نهادهای دیگر واگذارشده

د دین نیز حتی اگر یک کیش شخصیتی باشد هرگز گذر وقت پا به عرصه ظهور نمی غیردینی هیچ

گیری صور بنیادین بدان معترف  ای است که خود دورکیم در نتیجه از بین نخواهد رفت. این ایده

ورزی دینی، در آینده، نخواهد توانست همان نقشی را که در گذشته  بدیهی است که نظر»بود: 

که از  تر موظف است خود را تغییر دهد تا اینهمه، باید گفت دین بیش داشت دارا باشد. با این 

 «بین برود. ما گفتیم که در دین عنصری ابدی وجود دارد؛ این عنصر همان کیش یا ایمان است

 (.597: 1386)دورکیم،

گردید. به  1دین صورت تغییر یافته دین در عصر مدرن، مسبب ابداع برخی مفاهیم مانند شبه

کالسیک را دارا نیست اما عاری از عناصر دینی نیز  های ادیان معنای دینی که خصیصه

. شاید چنانچه الکمن (218: 1388نوربخش، )(،1256: 1379میرساردو و ساروخانی،)باشد نمی

دین و... برای توصیف  مفاهیمی مانند فرقه، کیش، شبه کند؛ استفاده از در ادیان نامرئی اشاره می

شده در ادیان کالسیک  های مطرح ن شاخصظهور به علت شاخص قرار داد اَدیانِ تازه

(. الکمن به درستی معتقد است با این تعاریف، امروز دینی در جهان 49: 1967الکمن،)باشد

های  گذاری کند کامالً بجاست اما شاخص مملو از ادیان وجود ندارد. ایرادی که الکمن وارد می

لی در معمای هزارتوی ادیان تواند یک نقشه تحلی صورت گرفته بر اساس ادیان کالسیک می
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ایی است که دورکیم در صور بنیادین حیات دینی به نوظهور امروزی باشد و این دقیقاً همان نکته

تایپی جهت تمایز و تشکیک میان ادیان  آل (. ادیان نهادمند، ایده1: 1386دورکیم، )دهد ما نشان می

جهان غرب گسترش یافتند. ادیان در  1960نوظهور و اجتماعاتی هستند که به خصوص از دهه 

ای که  اند، به گونه نوظهور از حیث فرم و محتوا و نیز پیروان آنها به شدت ترکیبی و سیال

ها، ترک  ها، از هیپی های دینی پیش از پیوستن به این جنبش بیشتر اعضای این گروه»

شناسی  های جامعه یلتحل(. 357: 1387همیلتون، «)های معتاد هستند ها و ضد فرهنگ کرده تحصیل

های مشابه بوده است و ما برای بررسی  شناسی فرقه یا سنخ/شناسی کلیسا دین بر اساس سنخ

علت این نارسایی »ایی داریم.  نیاز به تعاریف و مفاهیم تازه هایِ جدید داری مانند دین هایی پدیده

دیان کالسیک است؛ یعنی های ا شناسی سازمان های سنخ شناختی استفاده از معیارها و سنجه روش

های دینی مانند کلیسا،  شود که صرفاً متوجه سازمان داری عرضه می هایی از دین و دین تعریف

شناسی از  این نوع روش تحلیل موجب شده است که این شیوه جامعه ها و مذاهب است. فرقه

(. از 49: 1967)الکمن، « بعد عرفانی و معنوی یک فرهنگ که یک تجربه زنده است غافل بماند

شود، بلکه  این جهت، دین در این پژوهش لزوماً به معنی دین نهادمند و رسمی به کار گرفته نمی

منسجم از باورهای مربوط به امور االهیاتی مجزا از امور ناسوتی، و   وجود یک دین دستگاه

د. ما با این هایی در این راستا در بین یک جماعت، به معنای وجود دین خواهد بو انجام مناسک

 خواری خواهیم پرداخت. گیاه تعریف از دین به مطالعه مرکز خام

 شناسی روش

خواری را به مثابه یک دین مورد تعریف قرار  توان خام گیاه پاسخگویی به این پرسش که آیا می

داد، ما را ضرورتاً به استفاده از روش کیفی سوق خواهد داد چرا که این پرسش، وجهی 

که شرح و  های کمی است. نیز آن اندازهای پژوهش ارد که پاسخ بدان فراتر از چشمفرایندوار د

های دینی درون میدان، الجرم نیازمند شرح کُتب، تعالیم، عقاید و فضای حاکم بر  فهم سویه

نگارانه، با  های مردم میدان پژوهش است. از این جهت، ما در این پژوهش با استفاده از روش

نگاری رویکرد  خواران هستیم. مردم گیاه رصدد کنکاش در وجوه دینی خامحضور در میدان د

مند یادگیری درباره زندگی اجتماعی و فرهنگی نهادها و اجتماعاتی است که هدف آن، فهم  نظام
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 1طور خاص معانی که به یک فضای خاص ساخته درباره جهان اطراف است، بهمعانی بر

های کالسیک،  نگاری، مانند پژوهش (. مردم17: 2010 کامپیت و اسکنسول، )لی اختصاص دارد

محور است و  شرح یک به یک، تمامی وجوه فرهنگی یک میدان خاص نیست، بلکه مسئله

های موجود مانند مشاهده، مصاحبه و روایت،  مضافاً اینکه روی بازی به استفاده از دیگر روش

بنابراین ما در انجام این پژوهش با نگاری دارد.  به شرط عدم تناقض با مسئله و کلیت مردم

دهی  آوری همۀ اطالعاتی را داریم که در میدان تحقیق، به پاسخ تمرکز بر مسئله، سعی در جمع

 کنند.  ما کمک می

زنیم مرکز تغذیه  عنوان موردتحقیق دست به مطالعه آن می میدان تحقیق میدانی که ما به

نگاری؛ محوریت، مقبولیت و مرکزیت آن  مردم باشد. علت انتخاب این برای طبیعی ایران می

های انتخاب شده برای مصاحبه، از انواع  باشد. سوژه خوار شهر تهران می گیاه های خام برای گروه

های حاضر در میدان باشند و از این جهت متغیرهای مختلفی مانند سن، جنسیت، شغل و  تیپ

 ست.  حضور فعال در میدان، در انتخاب آنها موثر بوده ا

 های مورد مصاحبه.)منبع: مولف( سوژه– 1جدول شماره 

 نام سن سبک  شغل تحصیالت

 علی 22 زندگی سبک دانشجوی مکانیک کارشناسی

 نویس دکتر خوش 41 زندگی سبک پزشک دکتری

 منوچهر 61 محور سالمت راننده() بازنشسته سیکل

 مهتاج 63 سالمت محور دار خانه ابتدایی

 بهزاد 21 گرا عرفان شجودان فوق دیپلم

 مهدی 37 گرا عرفان کبابی لیسانس

 عادل 38 گرا عرفان خدماتی دیپلم

 میثاق 54 عرفان گرا ارتش بازنشسته دیپلم

 پریسا 31 عرفان گرا دانشجو لیسانس

 امید 28 گرا عرفان کار برق دیپلم
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 مركز تغذیه طبیعی ایران
تهای شمالی خیابان اشرفی اصفهانی تهران واقع شده ای است که در ان این انجمن منزلی اجاره

ساز است که مدیران مرکز، به آن وجه چندکاربری  ایی نسبتاً قدیمی است. در واقع خانه

خواری تنها چهار روز در هفته و از ساعت دوازده تا شش بعدازظهر باز  گیاه اند. مرکز خام داده

ک و آشپزخانه است و عالوه بر این دو، متری، اتاق پزش است. مرکز دارای یک سالن شصت

طور متوسط روزانه حدود  های هفتگی است. به خواران در سلسله نشست گیاه محل اجتماع خام

تواند برای سرو غذا،  کنند. حضور این افراد می خواری مراجعه می گیاه دویست نفر به مرکز خام

ار و مواد خوراکی مصرفی، ب حضور در جمع، مراجعه به پزشک حاضر در مرکز، خرید خشک

تهیه کتاب، فیلم و محصوالت فرهنگی مرکز باشد. در درون سالن مرکز، شش ردیف میز و 

های  سفیدرنگ چیده شده است. لباس کارکنان حاضر در مرکز مانند میزها و ظرف  صندلی

از  های غذا، سر تا پا سفید است. بر روی دیوارهای سفید و بدون تزیین و دکور مرکز، عکس

شود. در کل  هایی با مضمون عشق و عرفان دیده می نوشته ها به همراه، دست ها و سبزی میوه

دارنده  فضای کلی حاکم بر مرکز، فاقد هرگونه جذابیت بصری است، فضا به خودی خود، نگه

کننده و مات است، فاقد نشانگان تزینی سنتی، مذهبی، مصرفی است و  نیست، بلکه خسته

ها و بخاری قدیمی مرکز، با  هاست. صندلی های مسافری یا مطب پزشک پایانه چیزی شبیه به

شناسی و نمادپردازی  های کارکردی را پیش از زیبایی و زوار دررفته ضرورت  هایی کهنه لوله

 دهد.  در اولویت قرار می

اینجا بیش از آنکه یک رستوران شیک یا متوسط به باال باشد، یک مطب پزشکی یا یک  

خوری ساده یا یک سالن گردهمایی معمولی است. در مرکز سالن تابلوی فهرست غذاهای غذا

شود. شمال سالن،  خواری دیده می گیاه موجود همراه با قیمت و قاب عکسی از آوانسیان پدر خام

های  شود. از  جمله کتاب ها و مستندهای مرتبط ختم می سازی، و میز کتب و فیلم به اتاق آش

به بلندای "، "بهشت یا جهنم"، "تر از آنی شما عظیم"، "راز شفا"توان به   کز میموجود در مر

اشاره کرد. برخی آثار   "کلید آرامش"و  "راز طبیعت"، "عالمی دیگر"، "افتاده باش" ،"فکرت

رسند، اما در  طور رسمی به فروش نمی های امنیتی به دیگر در این مرکز نیز به علت حساسیت
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های  باشد،کتاب واران به شکلی محتاطانه و زیرزمینی در حال رد و بدل شدن میخ گیاه بین خام

 باشد. محمدعلی طاهری و جزوات عرفان حلقه از این جمله می

ایی دیگر،  غیر از شرایط استثنایی چینش فضایی انجمن، روابط درون این رستوران نیز به گونه

ها روابطی بسیار  ها یا مهمان ه شکلی که مشتریها متمایز است ب از روابط عقالنی و رسمی رستوران

آوری ظروف و تمیز و  دوستانه با یکدیگر داشته و بعد از مصرف غذاهای گیاهی، خود وظیفه جمع

گیرند. محدود بودن زمان کار انجمن، منجر به تشدید روابط و  مرتب کردن میزها را به عهده می

 و کنش متقابل در میان اعضا شده است.برپایی مراسم معرفی و سخنرانی، ایجاد تعهد 

اش  در منتهی علیه این سالن یک میکروفن بدون میز سخنرانی وجود دارد. سیستم صوتی

زنند. آنها در  خواران از طریق این میکروفون به سخنرانی غیررسمی دست می گیاه ابتدایی است. خام

زنند. اهم  های خود، دست می روزهای گردهمایی، بدون هماهنگی برخی از حضار به ذکر تجربه

خوار شدن  خواری و تفاوت در ایام پیش و پس از گیاه گیاه سخنان حول، علت گرایش به خام

خواری را، دوران هماهنگی با جهان و رسیدن به خدا، لذت  گیاه است. آنها دوران پس از خام

 کنند.  توصیف می حقیقی و قناعت و پیش از آن را دوران، گمراهی، سردرگمی، تشویش و مالل

 آوانسیان
 "خواری گیاه خام"شوندگان است. کتاب  خواری به اعتقاد مصاحبه گیاه ارشاویردر آوانسیان پدر خام

ها را به دو گروه  کامل کرده است. او در این اثر انسان 1976اثری است که آوانسیان در سال 

اده، خوردن غذای پخته را کند و بر اساس یک فرمول س خوار تقسیم می خوار و زنده پخته

خور است عنوان  های مریض، مفت مساوی با خوردن غذای مرده که دارای سلول

اش از نگارش این کتاب را نابودی  (. آوانسیان دغدغه اصلی96: 1355نماید)آوانسیان،  می

کند. اما فحوای کالم و فرم انتقال پیامش  جامعه جهانی ذکر می بیماری و بازگشت سالمت به

داند و در کتاب  شکارا رنگ و بوی دینی دارد. برای نمونه او هدف خود را نجات بشریت میآ

مانده جا زند. در  کند خود را منجی بشریت و روش خویش را یگانه راه باقی سعی می

بیماری »نویسد:  شناسان و پزشکان می زیست "گمراه دانستن"ترین قطعات کتاب، ضمن  روحانی

ترین  اند. کشتن غذای زنده از بزرگ از خداوند و طبیعت او سرپیچی کردهبرای کسانی است که 

(. شیطان در 91: 1355آوانسیان، )«ماند پاسخ نمی گناهان است که هرگز از سوی خداوند بی
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( که موجب ایجاد بدن دروغین در 110همان:)های مرده درون بدن ما هستند حقیقت همین سلول

گردد. بدن  ی ما می های دروغین موجب وسوسه یق همین بدنما شده است و شیطان از این طر

های شیطانی  دروغین خود شیطان است که به درون ما نفوذ کرده و انسان را آلت دست وسوسه

 «گویی است کشی و دروغ های دروغین عامل دزدی، جنگ، آدم همین بدن خود قرار داده است.

او حرکت خود را آغاز  روند. نیز از بین می ( که با اصالح آنها، این مصائب بشری127همان:)

داند. نهضتی که بنا بر تأکید بسیار زیاد  اش را یک تحول جهانی می یک انقالب و نهضت

گردد و سرانجام با نابودی  و با قربانی دادن دو فرزند برمی 1333آوانسیان زمان آغاز آن به سال 

(. او بعد از نگارش 497همان: )رسد ن میها و اعمال شیطانی و دروغین در جهان به پایا بدن

هایی از این اثر را با هزینه شخصی برای پزشکان، دانشمندان و حتی شاه و رهبران  کتاب نسخه

 گیرد.  فرستد که مورد استقبال چندانی قرار نمی جهان می

ایت، نهند) هد خواری می خواری و گیاه هدایت، این دوگانه و تضاد را به جای خام/پخته برگوشت

( او حل مسائل بشری مانند جنگ و نابرابری را بر این محوریت قرار داده، اما در کار 5: 1342

بخش  کم خود را در قالب نجات خویش تواضع بیشتری نسبت به آوانسیان خرج کرده است و دست

ما ها. ا ها دارای محوریت است نه در بین وجترین معرفی نکرده است. اثر او، اغلب در بین وگان

آوانسیان خود را در قامت یک منجی که موظف در ایجاد نهضتی برای نجات بشریت است به تصویر 

ی فراوان( رسالت الهی خویش را به  ایی)مانند مرگ فرزند یا صرف هزینه کشد تا به هر هزینه می

ی، فرستادن عنوان منج خواری نام نهادن خود به انجام رساند. استفاده از واژه نهضت برای جریان زنده

خواری، عنوان کردن اعضای  گیاه خام نامه برای رهبران جهان، کذب دانستن ادعای دیگر رهبران

بین نامیدن مخالفان همگی نشان  های حقیقی، گمراه و کوته عنوان اولین پیروان و انسان اش به خانواده

ی و رسوالنه جریان از باور عمیق آوانسیان به رسالت خویش از سویی و از سوی دگر سیمای دین

های نوظهور در دو دهه اخیر در  خواری است. این گرایش ماورایی با پر و بال گرفتن عرفان گیاه خام

 تر گردیده است. خواران پررنگ گیاه ایران، در بین خام

 خواران سبک زندگی خام گیاه
ناسایی هستند خواری قابل ش گیاه به طور کلی سه طیف عمده در بین افراد حاضر در مرکز خام

 بندی کرد: توان آنها را دسته که در جدول زیر می



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره جامعه مطالعات   126 
 

 

 خواری) منبع: مولف( سه طیف عمده حاضر در انجمن خام گیاه -1 شماره جدول

 علت حضور نام گروه
مدت 

 خواری گیاه

طبقه 

 اقتصادی/فرهنگی

خواران سبک  گیاه خام

 زندگی
 طبقه باال بلندمدت سبک زندگی حفظ سالمتی و

 طبقه متوسط مدت کوتاه درمان و شفا خواران هگیا خام

 گرا خواران عرفان گیاه خام
سوم و هماهنگی با  یافتن چشم

 طبیعت
 طبقه پایین بلندمدت

خواران سبک زندگی دارای مقاصد و اهداف مادی مانند؛ نجات زمین، مبارزه با  گیاه خام

ند انتخاب کردن و حق انتخاب، داری یا حفظ سالمت هستند. آنها مفاهیمی مان قحطی و سرمایه

گیرند. عموماً اقشار  حق بهتر زیستن و خود بودن را در جهت تشریح وضعیت خود به کار می

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باالیی هستند، در این طیف  کرده که دارای سرمایه تحصیل

دردسر و کامالً نزدیک به  یکارانه، ب زندگی محافظه خوارانِ سبک گیاه گیرند. رویکرد خام قرار می

 شده است.  یک سبک زندگی عقالنی و حساب

 :(دانشجوی مکانیک دانشگاه تهران) ساله 22علی 

تونید بگید که با مصرف مواد غذایی خاصی،  خواری ماده است، ماتریاله. شما می گیاه 
دیگه شه. من مثالً  احساسات ما عوض می شه، اما نمی شه گفت مثالً من روحم عوض می

خواری و نوع تغذیه من، احساساتم رو عوض کرده و و  گیاه بینم. چون خام فیلم خشن نمی
ذارم و دیگران رو آزار  مثالً به حیوونا احترام می کنم. عمد رعایت می تا اصل که خودم به 50

 (14/14/1393دم . کامالً آگاهانه است.) نمی

های مادی است، که نوع رژیم  گی با ریشهخواری یک مدل از سبک زند گیاه از نظر علی، خام

گردد. در این نوع  غذایی در آن الجرم به خلق نوع خاصی از احساسات و نگرش منجر می

خوار  گیاه خواری که مبتنی بر عقالنیت و علم است مثالً علت احساس سرزندگی خام گیاه خام

خوار الزامات رفتاری  گیاه که فرد خام های خاکستری است. همین ترشح آندرالین خون یا سلول

 گیرد. خاصی را آگاهانه در پیش می

 نویس پزشک مرکز: دکتر خوش
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کنیم هم ذهن رو هم احساسات؛ یعنی  ما با این روش هم جسم رو اصالح می» 
ده. شما بعد از درمان بیماری  خود همه ابعاد زندگی ما را پوشش می خودی خواری به گیاه خام

مرور منطقی، خوشحال و باانرژی  شید و به ری ریلکس و آروم میخوا با استفاده از گیاه
شود. گوشت اسید دارد و باعث  خورید و تحاش خونتون قلیایی می شید چون گیاه می می
 (12/4/1393« )شه غیر از انواع و اقسام مریضی عصبانی و دَمر و خسته باشید. می

تاثیرگذاری در سبک زندگی  خواری سه عامل، موجب گیاه بنابراین در این نوع خام 

 شوند: خوار می گیاه خام

 گذارد.  الف( عامل بیولوژیکی : عدم مصرف گوشت بر احساسات و رفتارهای ما تاثیر می

خوار شدنش، نوع خاصی از کنشگری و  گیاه ب( عامل رفتار آگاهانه؛ فرد با نیل به خام

 دهد. عواطف را بروز می

را متعهد به انجام یک سری اعمال خاص و تحریم پ( عامل الگوی اخالقی: فرد خود 

 کند. برخی اعمال دیگر می

خواران بسیار نزدیکند، و  ها یا گیاه خواران سبک زندگی، به وگان گیاه از این جهت خام

 نگرشی مادی و این جهانی به این عمل خود دارند. 

 محور خواران سالمت گیاه خام
 نند، دارای دو تیپ بیماری هستند:ک ی افراد که به مرکز مراجعه می عمده

 های العالج مانند انواع سرطان که عموماً مسن هستند. بیماری -1

قندخون یا اِم اِس خفیف یا افراد سابقاً  1پذیر مانند چاقی مزمن های درمان بیماری -2

 سالند. معتادکه اغلب جوان یا میان

عامل اصلی ابتال به انواع   به جای خامگفتیم که به نظر آوانسیان، خوردن غذای پخته یا مرده 

ی سالمت  خواری از بدو امر در حوزه گیاه ( از این جهت خام96: 1355هاست.)آوانسیان،  بیماری

خواران مرتب دم از شفایافتن و نتیجه  ایی است. در درون مرکز، برخی گیاه دارای دعاوی عمده

های دو نفر، با وجدی  وفون چه دیالوگزنند. این افراد چه از طریق صحبت با میکر گرفتن می

ها از  گویند. آنها از تجارب ناکام خود در غلبه بر بیماری ها سخن می خاص از غلبه بر بیماری

                                                           
1 Obesity  
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دهند که چگونه مرکز، زندگی آنها را از  کنند و نشان می های مرسوم ، صحبت می طریق روش

ین شفایافتگان است که عمدتاً از این رو به آن رو کرده است. فضای اصلی مرکز در اختیار هم

اند و از این  برده های قلبی و عروقی رنج می چاقی مزمن، قندخون، فشار و در نتیجه بیماری

های غذایی سنگین  ها، مستقیماً با رژیم گیرند. این بیماری جهت در طیف دوم بیماران قرار می

ی کاهش وزن  ها موثر است. تجربهغذایی گیاهی در درمان آن شهری در ارتباط است و طبعاً رژیم

سی کیلویی، یا کاهش قند و تنظیم فشار، در بین این افراد کامالً صحت دارد. اما فرض کنیم 

العالجی مانند سرطان یا ایدز به آنها مراجعه کنند.  های صعب برخی از افراد برای درمان بیماری

امید هستند و حضور آنها در مرکز، در آنها نسبت به درمان کامل یا شفا یافتن از پزشکی مدرن نا

 خواری به مثابه بدیل پزشکی است. گیاه واقع سنجش خام

 ساله مبتال به سرطان خون 61منوچهر 
فایده بود. توی بیمارستان نشسته  درمانی رو طی کردم، ولی بی من چند دوره شیمی  

گیرید  که  نتیجه می بودم که یه خانمی اونجا بود و آدرس اینجا رو بمن داد ایشون گفتش
مطمئن باشید. منم اومدم. هر چی خدا بخواد ولی باید خوب بشم یا بمیرم چون این وضعیت 
سردرگمی و درد و تازه کلی هم هزینه می ذاره رو گردن خانواده. آخرشم میمیرم. 

(17/4/1393) 

ی منوچهر برای درمان به پزشکی مدرن و راهکارهای پیش روی بیمار در جامعه یعن 

برد اما  درمانی پناه می بیمارستان، بستری شدن، مصرف دارو، پرتو درمانی و در نهایت شیمی

خواهد و این  بیند. او از پزشکی مدرن شفای کامل می ی مرگ می سرانجام خود را در آستانه

برد  کند. او  همچنان در ناامیدی و تعلیق به سر می بیان می "خوب نشدم"مفهوم را از طریق ولی 

در پزشکی  میرم به خوبی مشاهده کرد. شوم یا می توان در عبارت یا خوب می که این را می

های مهلک، ناچار از تن دادن به  مدرن خبری از شفا نیست، بلکه فرد پس از ابتال به بیماری

 پروسه فرساینده درمان است. 

ل درمانی و ها از طریق شبکه دوستان، و با توجه به استیصا اغلب این طیف از سوژه

محور، طبیعتاً با توجه به فشارهای سنگینی  خواران سالمت شود. گیاه اجتماعی به مرکز معرفی می

خواری در حوزه  گیاه اند و نیز دعاوی گسترده خام که در طول ایام بیماری با آن روبرو بوده

یابند.  شوند و خود را در یک وضعیت تراژدیک درمی سالمت، با یک دوگانه عظیم روبرو می
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کند و زندگی او  شانزده واحد انسولین را مصرف می ودو قرص و روزانه تا بیست» پیرمردی که

کند.  یابد که از او طلب قطع درمان پزشکی می در فضایی خود را می« وابسته به مصرف داروست

یق های خود درباره هژمونی پزشکی مدرن را به تعل ی اول، انگاره بنابراین او باید در درجه

تواند  خواری هرچند موقت باور پیدا کند، و در شرایطی که چنین ریسکی می گیاه درآورد، به خام

ی خود را نیز نسبت به صحت عمل خود متقاعد کند. عالوه بر  منجر به مرگ او شود، خانواده

، حالی، ترکیدگی پوست، عفونت بی گویند، فرد را دچار زدایی می این، تغییر رژیم که به آن سم

ها را نسبت به این عمل  کند، و همین فرد حساسیت خانواده اسهال، ضعف، سرگیجه و تب می

 گیرد. کند. بنابراین فرد با ورود به انجمن، در یک تضاد شدید قرار می دوچندان می

 مبتال به سرطان:  ساله سه 63مهتاج خانم 

ن مخالفت کردن زدایی خیلی واسه من سخت بود. خانوادم هم چون در جریان بود سم
خواری خیلی سخته. مخصوصاً توی وضعیت ما  گیاه یعنی از توضیح به اونا هم خسته شدم.

که مریضیم و سنی از ما گذشته. نمی شه گفت اینجا شما خوب می شید ولی چیزی از دست 
 (14/3/1393«) دید. نمی

است، اغلب  محور را به یک تیپ خاص محدود کرده خواران سالمت گیاه همین وضعیت خام

خواری  گیاه ی خام های مزمن و کشنده مبتال هستند و دوره آنها افراد مسنی هستند که  به بیماری

توان  خواری را به همین دلیل می گیاه باشد. این تیپ از خام آنها کوتاه و اغلب کمتر از یک ماه می

خواری و  گیاه از خامخواری موقت نیز عنوان کرد. آنها به علت ضعف شدید بدنی پس  گیاه خام

عدم اثربخشی این رژیم در برابر بیماری، نیز فشارهای سنگین از سوی خانواده، از نو رو به 

 نهند.  سوی پزشکی مدرن می

 خواری عرفانی   گیاه خام

و  خواری یک روش درمانی موقتاً خوب برای چاقی و درمان فشار و چربی خون گیاه گفتیم خام

ها از  . شفایافته محورها( اقی مزمن در سنین جوانی است)تیپ دوم سالمتهای متأثر از چ بیماری

اند. افراد چاق و مبتال به انواع فشار  با استفاده از رژیم غذایی، به خوبی موفق به  همین سنخ

شوند و از این جهت، با یک تیپ از وجد و احساس شدید خوشایندی  کنترل وضعیت خود می
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کنند. این افراد فضای کلی انجمن را در اختیار داشته، و به  می بینی به مسئله نگاه و خوش

 دهند. وارادان به انجمن مشاوره می تازه
 محور: خواران سالمت گیاه همراه یکی از خام

خوار شده، خیلی ضعیف شده اونقدری که همه مردم  گیاه روزه خام االن پدرم سیزده »
پرخاش جواب میده. االنم اومدم اینجا آقایون  گیم با میره. هرچه هم بهش می گن داره می می

شه ولی هیچ  گن آدم جذب می جوری که اینا می گیره این شه، قطعاً نتیجه می گن خوب می می
 (23/4/1393دلیلی برای آدم نمیارن، میگن ایمان داشته باش و از این حرفا.)

خواری آوانسیان،  هگیا های خام وضعیت بغرنج مراجعان به مرکز، همراه با ضعف استدالل

موجب خلق زبان و فضای عرفانی در مرکز شده است. شفایافتگان با استفاده از مفاهیمی مانند 

کنند، و  کنند خود را در اپیستمه و چارچوبی غیرعقالنی تعریف می ایمان و باور تالش می

از چنین زبانی خوار و منحرف تلقی کنند. امکان استفاده  استدالالت علمی را محصول اذهان پخته

برای آنها محقق است چرا که آنها اغلب جوان، مستقل و سالمند، در حالی که برای 

ها در  های حاد، به معنای کاهش توانایی آن محور کهولت سن و بیماری خواران سالمت گیاه خام

، خواری عرفانی گیاه برابر هژمونی قالب در جامعه و به طور خاص خانواده است. بنابراین خام

های  مدت، غیراستداللی و عرفانی است که عمدتاً توسط جوانان مبتال به بیماری طوالنی

گرا  خواران عرفان گیاه شود. اما این زبان عرفانی و غیراستداللی که توسط خام غیرکشنده، دنبال می

 هایی است؟ شود دارای چه ویژگی دنبال می

 باور

ی، با محرک اولیه بیماری پا به میدان خوار گیاه درصد از مراجعین به خام 90حدود 

خواری وفادار  گیاه گذارند و از کل مراجعین به مرکز در نهایت بین پنج تا ده درصد به خام می

 : گوید گرای مرکز می ساله از فعالین عرفان 38عادل  خواهند بود.
دم کیلو بیشتر نیستم. مر 80کیلو بودم ولی االن حدود  126من خودم وقتی اُومدم »

البته اوایل چرا  گن تو که شفا پیدا کردی دیگه چرا میری مرکز؟ ولی من واسه این نیومدم. می
 (17/5/1393«              )ولی بعداً فهمیدم که این فقط یه ابزار واسه چیزای باالتر
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زا نیست که با استفاده از خواص درمانی راه  خواری، صرفاً یک رژیم غذایی سالمت گیاه خام

محور( یا با ارائه فهرستی  خواری سالمت گیاه کند)خام ها را هموار می گشت سالمت به انسانباز

به زعم  زندگی(. خواری سبک گیاه از بایدها و نبایدها، خوب زیستن را به ما عرضه کند)خام

دهد و  راه راست است که ما را از حرص و خودبینی نجات می  خواری یک گیاه شفایافتگان، خام

با این موارد روحانی ما را در یک بستر سالم جسمی و معنوی قرار داده تا در این مسیر به  همراه

خواری یا آنچه که در عرفان  گیاه سوی خدا ادامه دهیم. در برابر راه راست خام حرکت خود به

 گویند، قطعاً معدودی توانایی ادامه دادن این راه را دارند.  بدان طریقت می

کسایی که میان مطلقن و باقی آدما خیلی زود لغزش درصد از  5فقط »
 (23/5/1393«.)کنند می

محورها، بتوان  شاید مانند سالمت باور داشتن گرا معتقدند که بدون خواران عرفان گیاه خام

خواری زد، اما بعد از مدتی فرد اسیر وسوسه شده و  گیاه برای زمان کوتاهی دست به خام

درستی راه در  ایمان به»خواران به معنی  گیاه . باور در نزد خامشود سرانجام مرتکب غفلت می

باور مترادف با  «.گرفته شده و استمرار در ادامه این راه تا رسیدن به نتایج مطلوب است پیش

صلب اختیار و تعلیق وضعیت است، حتی برای بیمار سرطانی هفتادساله. از این جهت 

روه مطلق و لغزشی تقسیم شوند که گروه نخست خواران در میان خود به دو گ گیاه خام

 گراها هستند.  عرفان

 خوار صاحب کبابی: گیاه مهدی خام

فشارم. یه طرف خوب من آشپزم همش دارم غذا  ببینید االن من از چند طرف تحت»
بعد سر همین دوستام تو  گم شاگردم بیاد مزه کنه. تونم غذامو مزه کنم. می پزم و حتی نمی می

یشم  باید با  ها هم اذیت م کنن. خانواده هم هی گیر میده. توی مهمونی ر مسخره میمحله کا
 (14/5/1393«)تونه دلتو بلرزونه. همه سروکله بزنی اما با این باور دیگه کسی نمی

برد. باور از یک سو مسبب انزوا و تعلیق روابط گذشته و  باور زبان استدالل را به محاق می

استمرار روابط جدید در مرکز است. باور، توانایی و عشق برای ادامه راه از سوی دیگر آغاز و 

برای بیماری است که از عالجش به ستوه آمده است. استدالالت بسیار سطحی آوانسیان و 

تواند توسط جامعه پزشکی و متخصصان رد  سادگی می خواری، به گیاه ضعف علمی و نظری خام

توانند موضوعیت مباحث را دگرگون کنند. از این  به سادگی می شود اما با استفاده از باور آنها
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ساله مبتال به صرع و  21دهند. بهزاد جوان  جهت، آنها مخاطبان را به منابع دیگری ارجاع می

 گوید: های پوستی در این مورد می بیماری

 شما وقتی مریض یا بیمار هستید یا هر کس دیگه باید کتاب آوانسیان رو بخونید ولی»
واسه اینکه لغزش نکنید  کافی نیست باید یه سری منابع دیگه رو بخونید تا به راهی که 

 (9/4/1393درپیش گرفتید ادامه بدید.)

گوید عالوه بر مطالعه  های عمومی عرفانی است، غیر از این بهزاد می منابع مدنظر او، کتاب

ارتباط داشته باشید تا در برابر برای بدست آوردن باور باید با باقی افرادی که اینجا هستند 

خواری، توانایی مقاومت و حفظ باور زنده گردد. این ارتباطات، سهم  وسوسه بازگشت به پخته

 ایی در وجود چنین اجتماعی دارند. عمده

 گوید: خانم حسینی مدیر مرکز می 
یکی  من گاهی تا دویست تا تماس دارم، بعضی وقتا ساعت چهار صبح تماس دارم.» 

)سخنرانی، « یضه یکی اون لحظه یه اون لحظه دچار لغزش شده و به کمک نیاز داره.مر
19/5/1393) 

 گوید: مهیار می
شه که ناخنک بزنه و باقی غذاها رو بخوره اما  روزای اول هرکسی معموالً وسوسه می» 
 (7/5/1393«)محض اینکه وسوسه شدی به ما  زنگ بزن گیم به ما می

 اند شیوه کنترل نفس و مقابله با وسوسه و لغزش با ردانی که وسوسه شدهوا ها به تازه تماس 

شده به مراقبه و تهذیب دعوت  شود و فرد وسوسه استفاده از مفاهیم عرفانی توضیح داده می

های مکرر مانند چهار جلسه حضور هفتگی در مرکز موجب گره  شود. غیر از این، تماس می

شود. فرد  سازمانی در او می به مرکز و ایجاد نوعی تعهد شبهوارد  تازه خوردن هویت جدید فرد

کند که حتی ساعت چهار صبح به مدیر مرکز، گزارش وضعیت دهد،  خود را موظف می

گاه ارادت خود را به  راهنمایی بگیرد و گاهی به در مقابل او دست به اعتراف زند و گاه و بی

شده، با مطالعه آثار عرفانی و حفظ  ه راه تعریفخواری ابراز کند. از این جهت باور ب گیاه خام

 گردد.  ارتباطات با انجمن، تقویت می
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 فرادرمانی
های فرادرمانی  در کتاب آوانسیان به رغم ضدیت و رد پزشکی مدرن، مخالفتی با عرفان و روش

که های درمانی نبوده است. روشی  شود، چرا که در زمان او اساساً خبری از این روش دیده نمی

گیرد فرادرمانی است.  خواران بیشتر از همه، مورداستفاده قرار می گیاه خام در این زمینه بین

فرادرمانی یک دوره آموزشی در عرفان حلقه است به نظر محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان 

دهنده وجود انسان و شعور کل، ارتباط برقرار شود، شعور  هرگاه بین شعور اجزای تشکیل» حلقه

دیریت بدن و سلول که جزئی از ذهن است، قادر به ترمیم، اصالح و رفع عیوب و اشکاالت م

های ذهن خواهد  افزاری روان و سایر بخش بدن و سلول و اصالح عملکرد نرم

درمانگر در این روش بعد از آنکه فرد بیمار را شناسایی کرد با تمرکز  (122: 2011طاهری،«)بود

 دیده تزریق کرده و دیده، انرژی مثبتی به درون سلول و عضو آسیب بها یا عضو آسی بروی سلول

های ما، یک  ها و اندام ها، بافت دهد. بر این اساس  در سلول هر نوع بیماری را شفای کامل می

ی همه حیوانات و موجودات روی زمین، در این حافظه  حافظه عظیم نهفته است که تجربه

ایی منبعث از این گذاره است که همه ما از یک نقطه  فظهشده است. ایده وجود چنین حا ثبت

 بنابراین سلول انسان، حیوانات و ایم؛ شده و در فرایند تکامل از همدیگر جداشده واحد شروع

مشترک ماست. این    باشند که یادگار نقطه شروع و جَد های مشترکی می حتی گیاهان دارای نقطه

آگاهی را بدان تزریق کرده  فاز شده و و ما باید با سلول همحافظه در وضعیت غیرفعال قرار دارد 

بر آگاهی سلول،  ترتیب هر بیماری صرفاً با تکیه  این و آن را در وضعیت فعال قرار دهیم. به 

مثابه یک  باشد. در کل، فرادرمانگر بدون دخالت و مداخله فیزیکی به درمان می عضو و بدن قابل

های فرضاً سرطانی از  افزارهای وجودی و آگاه کردن سلول نرم دهد. شاهد، بیمار را شفا می

 ها در فاز مثبت بیمار ها که موجب این بیماری شده و قرار دادن این سلول روش اشتباه آن

تبدیل به هم  دهد. جهان ما عالوه بر ماده و انرژی که قابل سرطانی در آستانه مرگ را شفا می

است. شعور حاوی اطالعات است یا چیزی شبیه به آن است. شده  باشند از شعور نیز تشکیل می

 گوید: مثال پریسا می عنوان به

دانیم جنین محصول  برای درمان ناباروری مفهوم بارداری شعوری را داریم. چنانچه می 
بر انتقال شعور یا اطالعات به  اما ما در این روش با تکیه باشد؛ تلفیق تخمک با اسپرم می

 ( 19/5/1393«)کنیم تقال اسپرمی ناباروری را برطرف میروشی غیر از ان
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خواران استفاده از فرادرمانی، خصوصاً در زندگی شهری و مدرن دارای  گیاه به نظر خام

فاز و  چنان با طبیعت و زمان هم خواران عرفانی گاهی ما آن گیاه ضرورت است. به باور خام

اریم. در این وضعیت طبیعت به شکل طبیعی هماهنگ هستیم که نیاز چندانی به فرادرمانی ند

اما در زندگی مدرن و در شرایطی که ما به  دهد؛ های الزم به ما را به ما می و هماهنگ انرژی

باشیم الزم است که از  علت زیست در آپارتمان و پوشیدن کفش حتی قادر به لمس زمین نمی

انرژی تزریق کنیم. شارژ شعوری  کنیم، طریق فرادرمانی هر چه بیشتر به موادی که مصرف می

ایی را دارد که به علت دوری روزافزون ما از طبیعت، دسترسی به آن  کننده اینجا نقش جبران

 یابد. ضرورت می

 كمال

تواند سبب درمان بیماری شود،  ها می فرادرمانی، همچنان که با تمرکز و برقراری ارتباط با سلول

تواند موثر باشد. اعضای انجمن، زمانی که به زعم خود از  ینیازی نیز م در به کمال رسیدن و بی

شوند از همین روش برای دسترسی به سطوح باالتر  فواید فرادرمانی در کنترل بیماری مطلع می

 کنند.  روحانی نیز استفاده می

 امید از اعضای انجمن:

اگه آدم گذاریم:  نفس دیدن و نفس خوردن.  ما در این راه نفس خوردن را کنار می»
و خیلی  راحتی می تونه نفس دوست داشتن دنیا رو کنار بذاره نفس خوردن رو کنار بذاره به

 (13/6/1393«)زود به آگاهی برسه

سادگی کنترل شود چراکه این دو  تواند به خواری عرفانی می گیاه نفس خوردن، در قالب خام

شده به مصرف فردی  ترلشده و کن خواری، صورتی حساب گیاه پدیده یعنی عرفان و خام

آنکه تداخلی اساسی بین آنها به  توانند در کنار هم باشند بی دهند، یعنی این دو حوزه می می

پوشی از بیشتر غذاها و عادات اطراف که در درجه نخست با  خواری و چشم گیاه وجود آید. خام

گرایی  ا و آغاز عرفانایی برای فرار از دنی خورد، خود زمینه پرهیز از خورد و خوراک گره می

پذیرد، اما فلسفه این تغییر را نه سالمت جسمی و  گراها تغییر در شیوه تغذیه را می است. عرفان

روشن شدن  های مریض بلکه تغییر را در جهت باز شدن چشم، بصیرت، نابودی مرض و سلول

 برند.  ر میبازی با کائنات و کشتن نفس به کا ضمیر، ایجاد هماهنگی با نظام هستی، عشق



  
 
 
 
 
 

 135  خواري در شهر تهران )مطالعه موردي انجمن ...(  گياه دارانه خام هاي دین بررسی سویه
 

 

 مهیار:

خواری یه چیز  گیاه خواری می تونه شما رو با دنیای اطرافتون هماهنگ کنه. خام گیاه خام
شید و خیلی زود هم جواب این  آهسته و پیوسته است، شما با قوانین طبیعت هماهنگ می

 (9/6/1396گیرید.) هماهنگیتون رو می

: 1355داند) آوانسیان،  ن طبیعت و خدا میآوانسیان، بیماری را نتیجه عدم طبیعت از قوانی

خوار شباهت دارد تا حیوانات  ( نوع دندان، معده، شکل زبان و...ما به حیوانات گیاه371

ایم.  چنین عباراتی،  خوار، از این جهت با پختن، برخالف طبیعت و آفرینش عمل کرده گوشت

فازی شعوری، شعور  دانیت، همفازی به جهان، وح در آثار آوانسیان جای خود را به عدم هم

دهند. جهانِ هماهنگ آوانسیان در حقیقت همان جهانِ وحدانی طاهری است.  اشتراکی و...می

سوی خدا درحرکت بوده و نافرمانی ما، سبب بروز بیماری،  چیز آن به جهانی است که همه

  های دیگر شده است. ناهماهنگی، کینه، قساوت و پیچیدگی و مصیب

  وید:گ میثاق می
خوار و وحشی می شن منظورمون این نیست که  وقتی ما می گیم که ادما االن دارن خون

جور اتفاقی می افته، خوردن گوشت یه مثالیه، منظور اصلی اینه که  با خوردن گوشت این
 (3/6/1396کنیم . ) داریم از خدا نافرمانی می

به دست آوردن سالمتی به  خوار از  نخوردن گوشت و گیاه در حقیقت مسئله انسان خام

های بنیادین نقطه مشترک انسان و  سلول یابد. هماهنگی و توازن با همه اجزای هستی تغییر می

توانیم با  سایر حیوانات است ما از طریق این نقاط مشترک و همچنین روح الهی که داریم می

ها حرف زده و  ده و با آنباشند ارتباط برقرار کر گیاهان و سایر حیوانات که بستگان دور ما می

خصوص با سایر موجودات روی  فازی با جهان اطراف، به بنابراین این هم دریافت کنیم؛ پیام

کند که  ریشه روحانی. این ایده ما را ملزم به پذیرفتن این اصل می ریشه مادی دارد هم زمین هم 

ه، به وجود آورده خداوند این جهان را بر اساس یک طرح منسجم، هماهنگ و از پیش آماد

هاست در حقیقت  ایی مدرن است درباره حق زیست دیگرگونه است. حقوق حیوانات پدیده

گرا سایر حیوانات از سویی  خواران عرفان گیاه اما در خام برداشتی حقوقی است تا معنوی؛

ها را نیافریده است و از سوی دیگر این  مخلوقاتی هستند که خداوند هرگز بدون حکمت آن

مجموعه  کنیم در آینده و در ها خودداری می جودات که ما از کشتن و آزار رساندن به آنمو
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کنند که  هایی را صادر می جهان هستی که خدا خلق کرده، شارژهای شعوری مثبت یا پیام

ترتیب نوع تغذیه  این خواران عرفانی به گیاه ساز خیروبرکت در زندگی ما خواهند بود. خام زمینه

 نمایند. ون مصرف گوشت عالوه بر سالمتی توجیه عرفانی میخود را بد

 پریسا

اآلن وقتی اینا رو می گیم خیلیا می گن خوب گیاهان هم جون دارن. ما واسه همین به  

یواش از درختا  ها جون ندارن و خودشون یواش ریم چون میوه خواری مطلق می سمت میوه
فقط انگور می خوره و بعدشم بعضیا می افتن. حتی بعضیا تک خوار می شن یعنی طرف 

شه از طبیعت انرژی گرفت از باد از نور و مثل  شن. اینا مرحله مرحله است می خوار می آب
 مرتاضای هندی دیگه حتی بدون آب هم زنده موند. اینا به این مرحله رسیدن.

خواران را به  به این ترتیب، امکانی که در فرادرمانی برای کنترل بیماری ها وجود دارد، گیاه

مرور  گرا به خواران عرفان گیاه اندازد. سرانجام خام صرافت خرج کردن آن در راه تعالی نفس می

چیز در  گذارند. همه ها را کنار می کنند و آن های بهداشتی/پزشکی را کامالً فراموش می ضرورت

بیماری، علت  ها از گیرد. نوع خوانش آن یابی به کمال قرار می خدمت ارتقای نفس و دست

ازپیش از  بیماری، روش برخورد با بیمار، نوع تغذیه، روش تعامل با دیگران و...همه و همه بیش

اند که  شده خواری جدا و به سمت نوعی عرفان جدید و التقاطی سوق داده گیاه هسته اولیه خام

 باشد. خواری می گیاه بهترین عنوان برای آن عرفان خام

 یگیر بندی و نتیجه جمع
های زیستِ اجتماعی خود به  خواری بنا بر ضرورت گیاه های موجود در مرکز خام هریک از تیپ

کنند. ما در این پژوهش دو تیپ  خواری گرایش پیدا می گیاه سوی یک نوع خاص از خام

های فرهنگی  زندگی و عرفانی را شناسایی کردیم. افرادی که دارای سرمایه خواریِ سبک گیاه خام

خواری سبکِ زندگی گرایش دارند، این گرایش، بازخورد  گیاه ی باالتری هستند، به خامو اقتصاد

گیری زبانِ مستدل و منطقی در آنهاست. چنان چه بوردیو  جایگاه طبقاتی این افراد و نتیجۀ شکل

های مواجه و ایجاد ارتباط با دنیای اطراف ماست. طبقات کارگر  گوید غذا و عاداتش، از شیوه می

ها در مصرف مواد غذایی به شکل  ایین جامعه به غذاهای پُرچرب و پُرپیمان تمایل دارند. آنو پ

پُرکن عامیانه، در بین  ی شکم بینانه متمایلند. در برابر این سلیقه گرایی واقع ایی به ماده عوامانه
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طبقات باال نوعی جریانِ پارسایی، متانت و ظرافت در خوردن رایج است. آنان فرهنگی 

چیزخور  محور و همه شده در غذا خوردن دارند که اساس آن در برابر فرهنگ غریزه محاسبه

طبقات پایین است. گرایش به زهد و متانت در خوردن، عمدتاً متأثر از سرمایه فرهنگی باالست 

. تغییر (250: 1391بوردیو،گیرد) که در برابر غذاهای چرب و پرمحتوای طبقات پایین قرار می

ایی، صرفاً زمانی برای افراد سهل خواهد بود که این تغییر، سازگار و در راستای رژیم غذ

زندگی از طبقات  خواران سبک گیاه ی آنها باشد. به همین علت، عموم خام واره عادت

 باشند. فرهنگی/اقتصادی باالی جامعه می

نگ نیست، مدت طبقۀ کارگر هماه های کوتاه شدۀ غذا با ایده که مصرف حساب از آنجایی

خواران متعلق به طبقات پایین، برای توجیه و توضیح سبک متضاد در پیش  گیاه برخی از خام

خوار از طریق زبان  گیاه برند. فرد خام ی خود، به دنیای عرفان پناه می واره شده با عادت گرفته

فاهیمی آورد. کارکرد اصلی م عرفانی امکان توجیه وضعیت برای خود و دیگران را به دست می

باشد که  فازی، هماهنگی و باور، برساخت بستری امن و عاری از تضاد برای فردی می مانند هم

های مندرج در اوست. درست در  اش در تضاد با موقعیت طبقاتی و سرمایه رژیم غذایی گیاهی

 فازی را در ای مانند هم توان گسترش عرفان و مفاهیم عرفانی این نقطۀ فرافکنانه است که می

فازی با جهان وضعیتی  خواری به خوبی درک کرد. هم گیاه جامعه و به طور خاص در انجمن خام

چیز در دنیای اطراف در تضاد و تخاصم نباشد و کارکرد اصلی این مفهوم  است که فرد با هیچ

به محاق بردن کلیۀ تضادهای بیرونی و درونی است . این وضعیت تساهل دائمی سبب ذخیره 

ای را که  فازی با جهانِ اطراف انرژی شود به این معنا که با استعانت از هم ی انرژی میمقدار زیاد

کنند صرف تعالی آنان خواهد شد.  افراد صرف کلنجار رفتن با تضادها و مشکالت واقعی می

ها، به دو گروه  خواران موجود در مرکز، متاثر از جایگاه طبقاتی و انواع سرمایه گیاه بنابراین، خام

 شوند. سبک زندگی و عرفانی تقسیم می

خواری مکانی مقدس است  گیاه خواری را یک دین نامید؟ انجمن خام گیاه توان خام اما آیا می

ها، هر کسی امکان حضور در این مکان مقدس را ندارد.  و به نظر اعضای انجمن، به جز برگزیده

ستین بانی این ایده است و راه خود را خواری، اصرار دارد که نخ گیاه گذار خام آوانسیان، بنیان

کند. او طرحی پیامبرگونه برای دعوت  ها عنوان می یافته نجات بشریت و پیروان خود را نجات

یک از این صُور، به تنهایی ادعای ما را در دین  کند. اما هیچ دیگران برای کار خویش ترسیم می
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اری یک دست از باورهاست که به رساند. دین ساخت خواری به اثبات نمی گیاه بودن خام

ها،  زند و از طریق خلق باورها و مناسک بندی جهان بر اساس امر مقدس/نامقدس دست می طبقه

آورد. اساس وجود انجمن بر مبنای تحریم بسیاری از  یک اُمت یا اجتماع واحد را به وجود می

ک، نوع پوشش و بخشی به برخی عادات دیگر است. خورد و خورا عادات روزمره و تقدس

خواری  گیاه گردد، و فرد پس از خام رفت و آمدها بر اساس دوگانه خام/پخته کامالً دگرگون می

زند. در درون مرکز، مناسک دینی  گری می با یک ارجاع الهیاتی/ دینیِ پرهیزکارانه دست به کنش

سفید برخی از شود، اما نوع پوشش سرتا پا  خاصی به سبک و سیاق ادیان کالسیک برگزار نمی

های منظم، و انواع و اقسام روزه و نذری و راز و  گروهی، گردهمایی اعضای مرکز، روابط درون

های موجود در مرکز عنوان کرد.  توان اهم مناسک نیازهای رایج در اعضای انجمن را می

داده شده  رتگرا، همانند حواریون، خود را متمایز، برگزیده و در لفافه بشا خواران عرفان گیاه خام

کنند. حتی حضور آنها در این انجمن، به زعم خودشان ناشی از رحمتی خداوند  تلقی می

باشد. رحمتی که دیگران از آن محرومند. همین احساس اقلیتِ بشارت داده شده، دستِ آخر  می

به انسجام مرکز و تبدیل آن به یک اجتماع متمایز کمک نموده است، از نظر دورکیم، کارکرد 

توان ادعا کرد که این گزاره  های این پژوهش، می ین نیز همین است. بنابراین و با اتکا به دادهد

زدایی در حرکت است، فاقد دقت کافی است. به نظر به جای  ی ایرانی، به سوی دین که جامعه

ایم. در  های نوین و غیرنهادمند دین مواجه زدایی از جامعه، ما با تکثیر و تعدد صورت دین

اند و افراد از حالت تقید به ادیان نهادمند و  داری در حال تغییر شکل های دین قیقت، صورتح

متمرکز، به سوی ادیان غیرنهادمند و گسسته در حرکتند. پرواضح است که چنین امری به معنی 

 داری نیست بلکه به معنای تغییر در کیفیت آن است. کاهش سطح و گستره دین
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