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مقدمه و بیان مسئله
شاتبرسرچیستیآیینوحتیمرزهایبینآییندینیوغیردینیبسیاراستوبهنظر

مناق
سادگیدراینامربهتوافقبرسند.علیرغمنبودیکتعریف،


توانندبه

رسدمحققاندیننمی

می
آیین ،توجه زیادی از محققان مطالعات دینی ،انسانشناسان ،مورخان ،جامعهشناسان،
روانشناسانودیگرمتخصصانرابهخودجلبکردهاست.شایددلیلاینامرآنباشدکه

آییناغلبآشکارتریننموددینواولینچیزیاستکهازبیرونبهنظربینندگانمیرسد.

هاکهدربسیاریازفرهنگهاباادیانمختلف،نقشیجدیدرزندگیانسان


ایازآیین

گونه
دارند،آیینهایدرمانیهستند.دردنیایمعاصربهاستفادهازاعتقاددینیوآیینبرایدرمان،

عنوانمکملروشهایدرمانعلمیاستفاده


شودوآیینبه

دادهمی
غالباًعنوان«درمانروحی»
میشود.پزشکیجدیداذعانداردکهسالمتیجسمی،سالمتیعاطفیوسالمتیروحیدارای

ارتباط متقابل هستند؛ بنابراین استفاده از آیین که برای ارتقای سالمت روحی بهکار میرود
ممکناستبرایبهبودیجسمیوعاطفینیزمفیدباشد.اگرچهدرمیانادیانتنوعزیادی
وجود دارد ،بااینحال همۀ ادیان حاوی یک اعتقاد به نیروی شفابخش دین و اعمال آیینی
هستندکهبهمنظورشفادادنوافزایشاحتمالبهبودیدراشکالدیگردرماندرنظرگرفته

انجاممیشوند.

ازجملۀایناعمالآیینی،اعمالدرمانیایهستندکهدر«آیینزار»

میشوند.

آیینزار،مجموعهایاستازعناصرمادیوغیرمادیکهدرآن،تالشبرآناستتادرمانجو

(بیمار)رادریکفرایندآیینیبهنقطهایبرسانندکهازدردورنجرهایییابد.زاردرجنوب

ایران به ارواحی اشاره دارد که موجب بیماری میشوند .این ارواح در اصطالح «باد» نامیده
هایمتفاوتیهستند.گرفتاران،پسازرهاییازآنها


شوندکهدارایانواعمختلفونشانه

می
اماهموارهبانظریههایمختلفوضدونقیضیدر

میگیرند.
متحولمیشوندونام«اهلهوا» 

هاییهمچونآیینزاردرسطحجامعهونخبگانمواجهبودهایم،واینحاکیاز


خصوصپدیده
ایواقعیومؤثرمواجههستیمکهبهدلیلنداشتنتوجیهعلمی(علم


آناستکهماباپدیده
تجربی) ترجیح میدهیم اساس آن را مبتنی بر خرافۀ ناشی از فقر و عقبماندگی بدانیم و
دهیمآنرانادیدهبگیریم.ازسوییشیوههایدرمانیمشابهیتوسط


جایتبیینترجیحمی

به
شناساندردرمانبیمارانوبیماریهایاجتماعیوجود


کاوانوحتیجامعه

پزشکان،روان

روان
تواندنسبتهایمیانعلموباورهای پیشینراموردمطالعۀجدیقراردهد.این


داردکهمی
پژوهش بررسی میکند که این نسبتها چه هستند و چگونه میتوان کارکرد و تأثیرگذاری
آنها را تبیین کرد .نتایج پژوهش میتواند در شرایط درماندگی علم برای درمان بیماران و

نابهنجاریهای اجتماعی ناشی از فراگیرشدن فردیت و درخودفرورفتگی بشر امروزی و نیز

پیشگیریازتسریوشیوعخرافهوجریاناتانحرافیبانگاهیمنطقیومستدلبهروشنگری
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جایگاهآیین

جریانشفاوعللوعواملمؤثردرآنموجبپدیدارینگاهیدیگرگونهبهآیینزاردرعرصۀ
پژوهانهشود .


شناختیودین

هایمردم

پژوهش
پژوهان،مردمشناسانو


هاکهتوسطدین
ازآنجاکهعمدتاًدر روندمطالعۀایننوعدرمان
پذیرد،انسانونیازهایشوبهطورویژهدرپدیدۀدرمانی،قضیۀشفاو


شناسانانجاممی

انسان
شفایابی مطرح است ،همۀ ابعاد این پژوهش پیرامون انسان گام خواهد برداشت .از اینرو با
نگاهی بهنظریات مالینوفسکی انسانشناس و الیاده دینپژوه دربارۀ آیین،نقشآیین در امر
درمان مطالعه میشود .از نظر مالینوفسکی عناصر هر فرهنگ بهواسطۀ یک رشته نیازهای
آیند.اوایننیازهارابهترتیبنیازهایاساسی،اشتقاقیو


وجودمی

اساسیفرهنگیوانسانیبه
روحیمینامد.دراین طبقهبندی،دینواسطورهدر کنارهمودرردۀنیازهایروحی قرار

میگیرند و آیین نیز ابزاری برای اجرای آنهاست .از طرف دیگر ،الیاده پدیدههای دینی و

هارادرارتباطباامرمقدسمطالعهمیکند.اودینراواکنشانسانبهامرمقدسو


اسطوره
اسطوره را نیز تاریخ و روایت امر مقدس میداند .آنگونه که در تفسیرهای الیاده میبینیم،
زندگیکردن اسطوره ،یک تجربۀ دینی است؛ چرا که با تجربۀ عادی زندگی روزمره متفاوت

درآوردنشاندرقالبآیینحاصلمیشود.

هاوبه 
عمل


است.اینتجربهالبتهبااجرایاسطوره
بازگوییواجرایاسطورههمتجربۀزمانمقدسوبهعبارتیتجربۀمقدساست؛بنابراینیک
طورکلیمیتوانگفتازیکسوبانگاهی

تجربۀدینیاستکهدرقالبآیینعملیمیشود .
به

علمی(مادیوکمی)وازسویدیگربانگاهیسنتی(غیرمادیوکیفی)سروکارداریم.حال
پاسخیبرایپرسشهایذیلبتوانبهتبیین

براساسآنچهگفتهشد،انتظارمیرودبایافتن

جایگاهآییندرقضیۀشفانزدیکشد :
هایدرمانآیینیمیتوانیافت؟ 


هایدرمانعلمیوشیوه

چهنسبتیمیانشیوه
توانکارکردوتأثیرگذاریآیینهایدرمانیچونآیینزارراتبیینکرد؟ 


چگونهمی
-

چارچوب مفهومی
همانگونه که اشاره شد ،عمدتاً در فرایند مطالعۀ آیینهای درمانی ،انسان و نیازهایش و

گونهایویژهدرپدیدۀدرمانی،قضیۀشفاوشفایابیمطرحاستوبرهمیناساسهمۀابعاد
به 

این پژوهش دربارۀ «انسان» خواهد بود .از همین رو ،چارچوب مفهومی پژوهش با کمک
نظریات مالینوفسکی انسانشناس و الیادۀ دینپژوه و موضع این دو نسبت به محور پژوهش
یعنیانسان،ونسبتانسانبادینواسطوره،سعیدریاریرساندنبهتوجیهوجودیآییندر

امردرمانخواهدداشت.
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مالینوفسکی ،مفهوم کارکرد و نظریۀ نیازها
بخشاول،کهگستردهتراست

کارکردگراییمالینوفسکیرامیتوانبهدوبخشتقسیمکرد .

همپیوسته است .این نوع به
بدین معنی است که جامعه بهعنوان یک کلیت ارگانیک به 
شیوههایانسجام،حفظهمبستگیوعملکرد یکجامعهیافرهنگاشارهدارد.براساساین

دیدگاه ،به اسطوره و دین بهعنوان بخشی از کل جامعه یا فرهنگ نگاه میشود .بخشی از
سازوکارجامعهکهکارهایشرادرحفظکلیتانجاممیدهد.آنجاکهمالینوفسکیاسطورهرا

ستون فقرات فرهنگ ابتدایی میداند ،نتیجۀ نگاه او به اسطوره بهعنوان یک تضمین ،یک
منشور و حتی یک راهنمای عملی برای فعالیتهای مرتبط با اسطوره است .امانوع دوم که
دمالینوفسکیاست،دارایدوبخشاست.دریکبخش،مالینوفسکیاظهارمیکند

خاصخو
گونهای ناخودآگاه عمل
که اسطوره تا آنجایی که به کنشگران موردنظر مربوط میشود ،به 
کندودربخشدوم،نظراوبرایناستکهاسطورهبهعنوانیکجزءازکلفرهنگعمل


می
زیستیوعینیایراکهبرایبقایفرهنگموردنظرضروریهستند

میکند؛اسطورهنیازهای

برآوردهمیسازد؛بنابراینمالینوفسکیبرخالفدورکیمکهکارکردراپاسخبهنیازهایاجتماعی

دانند،آنراپیشازهرچیزپاسخبهنیازهایفردیوبیولوژیکمعرفیمیکند(هریس،


می
 .)5۰5 :۰۱90از نظر مالینوفسکی ،کارکرد همیشه به معنای ارضای یک نیاز است خواه کار
سادۀخوردنیکخوراکیباشدیاانجامیکآیینکهدرکلیتیکنظاماعتقادیقرارمیگیرد

ترتیببهترینتکیهگاهمفهوم


کند.بدین

شدنباخداوندآنراایجابمی

وضرورتفرهنگییکی
درکارکردگراییمالینوفسکینقشیاساسیایفامیکند.

کارکردنظریۀنیازهااست .مفهومنیاز 
منظوراوازنیاز،نظامشرایطیاستکهدربدنانسان،درچارچوبفرهنگودرروابطیکههر
هابامحیططبیعیدارند،برایبقایگروهوارگانیسمالزموکافیباشد.عادتهاو


دویآن
دهیبایدبهنحویسازمانیابندکهارضای


نیادهایسازمان
ها،پاسخهایاکتسابی،وب


انگیزۀآن
نیازهایاولیهامکانپذیرباشد(مالینوفسکی .)۰۱4:۰۹09،

ازنظرمالینوفسکیانسانحیوانیاستتابعنیازهایزیستیواولیهایکهبرایبقاوتداوم

نسلوکارکردارگانیسماوالزمهستندوبایدارضاشوند،اماانسانبرخالفحیوانعالوهبریک
محیططبیعی،یکمحیطمصنوعنیزداردکهساختۀاندیشهودستخوداوست.اینمحیط
دومفرهنگاست.ارضاینیازهایزیستیواولیهمستلزمایجادآنمحیطدومیعنیفرهنگ
جادمیشودکه

استوبایدبهطوردائمتجدید،مراقبتوادارهشود؛بنابراینوضعیتجدیدیای

۰
آن را میتوان بهطورکلی «سطح زندگی» نامید .این سطح جدید زندگی ،خود تابع «سطح
1 The Cultural Standard of Living
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فرهنگیاجتماع»،محیطوبازدهیمفیدگروهیاستکهفرددرآنقراردارد.اینمعیارجدید
هاوعواملتعیینکنندۀجدیدیبررفتارانسان


شودوضرورت

ایمی

موجبظهورنیازهایتازه
حاکممیشوند(فیرث .)4۱:۰۱9۱،

جدول  .1جدول تحلیل کارکردی
سطحزندگی 
پاسخ
نیازهای
فرهنگی 
اولیه 



معیشت 



متابولیسم 

تولیدمثل  خویشاوندی 

نیازهایاشتقاقی 



رفاه
جسمی 

سرپناه 



امنیت 

محافظت 



تحرک 

فعالیت 
آموزشو
پرورش 
بهداشت 



رشد 
تندرستی 




پاسخ
فرهنگی 


لزوم ایجاد دستگاه فرهنگی وسایل و
کاالهای مصرفی ،استفاده و محافظت از
اقتصاد 
آن و درنهایت جانشینی با محصول
جدیددیگر .
لزومکدگذاریوتنظیمدرسطحاعمال
ومجازاتها،برایهرچهدرزمینۀرفتار کنترل

انسانی با دستورالعملهای فنی ،عرفی ،اجتماعی 
اخالقییاحقوقیدرارتباطباشد .
ضرورتجایگزینی،تربیتسرمایۀانسانی
که وظیفۀ حفاظت از نهادها را برعهده آموزشو
گونهای که همۀ دانش سنتی پرورش 
دارد؛ به 
قبیلهرافراگیرد .
لزومتعریفوتشریحاقتداردربطن هر
نهادوتجهیزبهاختیاراتوامکاناتیکه سازمان
هایناشیازآنامکانپذیر سیاسی 


اجرایفرمان
شود .




سطحزندگی 
پاسخ
نیازهای
فرهنگی 
روحی 



ارتباطبا
هستیبرتر 

دین 



حفظنظم،
تمدنو
فرهنگ 

سنت 



غلبهبرترس
ازمخاطرات 

اسطوره 



ارتباطات
(انسانبا
انسان،انسان
باطبیعت) 

هنر 




بهطورکلیتالشمالینوفسکیایناستتانشاندهدامکانپیوندنیازهایاولیهوپاسخ

فرهنگیآنهابااشتقاقنیازهاینوظهوروجودداردواینکهنیازهاینوظهورنوعیجبرگرایی

ثانویه را بر فرد و جامعه تحمیل میکنند .بر این اساس میتوان ضرورتهای ابزاری را که
هایانسجامبخشدین،


اند،ازضرورت

هایاقتصادی،هنجاری،آموزشیوسیاسی

حاصلفعالیت
اسطورهوهنرتفکیککرد .

میرچا الیاده و تاریخ ادیان (علماالدیان)
الیادهبهعنوانیکپدیدارشناسدین،ابتداعمیقاًتحتتأثیرافکارگنونوکوماراسوامیبودوبا

اینکهدرادامهازافکارسنتیخویشفاصلهگرفت،اماخیلیازابعادجهانبینیسنتی رادر
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مطالعاتجامعیکهدربارۀادیانگوناگونانجامداد،همچنانحفظکرد(نصر.)۹۱:۰۹۱5،او
ورزوانسانبیدین.الیاده


هایخودبهکشفدوگونهانسانرسید:انساندین
درخاللپژوهش
داندکههموارهدرموقعیتیتاریخیمتجلیمیشود.از


موضوعتجربۀدینیراامرمقدسمی
اینجهتهمۀاسنادومدارکاعمازاساطیروآیینهادرکمکبهفهمدیندارایارزشی

امابهدلیلناهمگونیایناسناد،معناییکپدیدۀدینیبامطالعۀتاریخیآن
یکسانهستند ،
باوجوداین،الیادهروشیتاریخیرابراینظاممندساختنیکدینمفید

دینحاصلنمیشود.

حالبراینباوراستکهنظاممندساختنیکدینلزوماًبهمعنایفهممعنای


اندودرعین
مید

بهکار
آن دین نیست (الیاده09-04 :۰۹05 ،؛ الیاده)490 :۰۱9۹ ،؛ بنابراین او دست 
پدیدارشناسیدرتاریخادیانمیشودوازاینراهسعیدررمزگشاییمعنایژرفهرتجلی

قداست دارد .الیاده بهعنوان پدیدارشناس ،تاریخ ادیان را مطالعه میکند؛ چرا که به قول او،
پدیدارشناساستکه«دربابواقعیتدینی،منحیثواقعیتدینی،بیشترینحرفمعتبررا
میزند» (الیاده .)04 :۰۹00 ،در این اقدام ،ریختشناسی ۰و سنخشناسی 0در تجلی قداست

اهمیت مییابند .با این نگاه پدیدارشناسانه ،او معتقد است که پدیدۀ دینی بهسبب خصلت
قدسیاش ،تحویلپذیر به هیچ پدیدۀ دیگری نیست و بنابراین سعی در تعریفش به کمک

شناسی،یکخطادرروششناسیاست«.پدیدۀدینیرا


شناسیوزبان

شناسیوجامعه

روان
باید با همان کیفیت خاصش که قداست است دریافت کنیم ».به اعتقاد او پدیدارشناس در
اصل ،هرگونه کار تطبیقی را رد میکند و در مواجهه با یک یا چند پدیدۀ دینی خود را به
شدنبهآنودریافتمعنایشمحدودمیسازد؛حالآنکهمورخادیانبهفهمیکپدیده


نزدیک
نائلنمیشودتااینکهآنراباهزارانپدیدۀمشابهیاغیرمشابهمقایسهکندوتاوقتیکهاوآن

رادر میانآنهاقرار نداده باشد،هم بهلحاظزمانیهم بهلحاظمکانیازهممتمایزند؛زیرا
بهدلیل مشابه ،مورخ ادیان خود را به سنخشناسی یا ریختشناسی یافتههای دینی محدود

نمیسازد(الیاده)05:۰۹00،؛بنابراین،تاریخادیانمطالعۀتجلیاتقدسیاستوکشفاینکه

شوندوچگونهازطریقآیینهابهزمان


چگونهدرقالباساطیر،ملبسبهکسوتتقدسمی
حال منتقل میشوند .الیاده از طریق دیالکتیک مقدس و نامقدس پدیدههای دینی را از
هایغیردینیتمییزمیدهدوازطریقنمادپردازیدینیکهساختارهرمنوتیکیافکارش


پدیده
پذیرمیکند .


کند،توضیحوتفسیرمعانی(هرمنوتیک)راامکان

راتوصیفمی
با مروری به رهیافتهای اشارهشده درمییابیم که بسیاری از اختالفات میان آنان دربارۀ
دادنبهتبیینیاتفسیراستودراینخصوصنظریاتیدرچگونگیبهرهبرداریازاین


برتری
1. Morphology
2. Typology

هادردرمانبیماریهابامقایسۀآرایمالینوفسکیوالیاده 05...


جایگاهآیین

دووجوددارد،مانندنظریات«تباین»«،تعامل»و«شمول».درنظریۀتباین،تفسیروتبیینرا
نمیتواندرکنارهماستفادهکردودرنظریۀشمول،تفسیربرتبیینمقدماستیابهعبارتی

تبیینتابعتفسیراست.امانظریۀتعامل،تفسیروتبیینرامکملیکدیگرمیداندوباوردارد

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


شناختیدارند،یکدیگرراپوششمی
شناخت است ،تبیین وجه منطقی آن را نشان میدهد .درنهایت به کمک این دو ،شناخت
الساختهشدنخواهدبود؛بنابراینباتوجهبهاینکهاینپژوهش،ضمنتوجهبه

هموارهدرح
نقاط همپوشانی ،سعی در پیشبرد نظریات مالینوفسکی و الیاده بهصورت موازی دارد ،بهنظر
میرسدگزینۀمناسبازمیانسهرویکردیادشده،رویکردتعاملباشد .


پیشینۀ پژوهش
دردرمانبیماریهابانگاهازدوزاویۀکامالًمتفاوتبهانسان،ازیکسو

دراهمیتکاربردآیین
زیستیوازسویدیگردینی،تاکنونپژوهشقابلتوجهیصورتنگرفتهاست.البتهشایانذکر

شناسودینپژوههرکدامازنگاهخوددرمورداقوامیخاص،


استکهپژوهشگرانبرجستۀانسان
اندودرکنارآن،گونههایدرمانینیزموردمطالعۀایشانبودهاست.

بهموضوعآیینپرد 
اخته
در میان پژوهشهای داخلی نیز تحقیقات انجامشده عمدتاً درمورد آیین درمانیای خاص و
هاییخاصمانندموسیقی،نمایشیاتوصیفیمردمنگارانهبودهکهدرذیلبه


بیشترازجنبه
هااشارهمیشود .


ترینآن

برخیازمهم
هاییکهدرخصوصآیینهایدرمانیانجامشده،مونوگرافی


نگاری

ترینمردم

یکیازمهم

)ازغالمحسینساعدیاستکهدرواقعنخستینکتابدرادبیاتانسانشناسی

اهلهوا(۰۹45
بودکهبهگزارشآییندرمانی«زار»درایرانپرداخت.اینکتابازدوقسمتاصلیتشکیل
شده است :نخست یادداشتهایی دربارۀ ساحلنشینان استان هرمزگان و قسمت دیگر شرح
انواعبادهاییکهاهلهوادچارشانهستندوچندضمیمهازجملهشرحاحوالبزرگاناهلهوا،
موجودات افسانهای دریاهای جنوب و مانند آن .او درمورد خصوصیات بیماران ،نشانههای
بیماری و شیوۀ درمان آنها ،شخصیت بابا و ماما و وضع روانی و اجتماعی آنها و سازمان
اجتماعیاهلهواتوصیفاتیارزشمندارائهدادهاست.پسازآن،علیریاحیکتابزاروبادو
بلوچ ( )۰۹59را نوشت که این نیز گزارشی فشرده از نمونههای آیین زار در سیستان و
بندیبادهاوشرحبخشهاییازمراسم


د.دراینکتاب،عالوهبرتقسیم
بلوچستانارائهمیده

هایدیگرینیزبهمراسمتدفینوخاکسپاری،عروسیوحماسههایبلوچیو


اهلهوا،بخش
برخیاقواممهاجردراینخطهاختصاصیافتهاست.دراینکتابمشاهدهمیشودکهچگونه
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تاریخراکهدرمقابلبیگانگانمانندمغوالنپایداریکردهاند،

بلوچهابرخیازسردارانبزرگ

جویند.بلوچهابا


هابرایحلمشکالتزندگیخودمددمی

کنندوازروحبزرگآن

احتراممی
برپاداشتنمراسممولودونظایرآنبرایمشایخخود،خاطرۀاینقهرمانانرانگهداریکردهاند.

آیینهایشفا توسط علیرضا
اما پس از انقالب اسالمی ،در حوزۀ مردمشناسی پزشکی کتاب  
ملکراه تألیف شد که هدف آن درک زمینههای فرهنگی سالمت و بیماری و دانش مردمی

شناسیپزشکی،حوزهایجدیدازمطالعات

مرتبطباآناست؛مثالًدرفصلاولباعنوان« 
مردم
مردمشناختی» آن را از زیرشاخههای جدید که نتیجۀ تعامل مردمشناسی با پزشکی است

معرفی میکند .در فصل دوم کتاب با عنوان «قدرت و بیماری» ،با استناد به منابع علمی،
دریافتجدیدیازمفهومسالمتکهدرحالحاضردردنیامطرحاست،ارائهمیکند.دراین

مبحث ،مؤلفههای سیاست ،فرهنگ و اقتصاد از مهمترین عوامل تعیینکنندۀ سطح سالمت
روحهای تسخیرشده از
فردی و اجتماعی حوزۀ حاکم بر آن عنوان شده است .کتاب دیگر  ،
ویلیام سارجنت روانپزشک بریتانیایی ،ترجمۀ رضا جمالیان است .ذکر این اثر از این جهت
حائزاهمیتاستکهمترجم،بخشینیزدرمعرفیآیینزاردرایرانبهآنافزودهاست.این
بخشازکتابشاملدوفصلاستکهیکیمربوطبهاستانسیستانوبلوچستانودیگری
استانهرمزگاناست؛ضمناینکهبخشیازآنباعنوان«حاالتتسخیر»ترجمهنشدهاست.
مقالۀ«اهلهوا»نوشتۀعلیبلوکباشینیزدراینخصوصدارایاهمیتاست.اودراینمقاله
بهطور فشرده به تشریح هوا یا باد و بادباوری ،گروهبندی بادها ،عالئم بادزدگی ،وظایف

درمانگران ،شیوۀ اجرای مراسم ،انواع درمان و مطهرات و محرمات این آیین پرداخته است.
هویتسازیاجتماعیازراهبادزداییگشتاری»داردکهبا
بلوکباشیمقالهایدیگرباعنوان« 

نگاهی مردمشناسانه به چگونگی عمل روح-بادها در الیههای مختلف اجتماعی پرداخته و
هاارائهدادهاست.اونیزحاصلفراینددرمانیآیینهاییاز


هایمختلفیازعملآن
طبقه 
بندی

قبیل زار و نوبان را مانند آی .ام .لوییس ،انسانشناس بریتانیایی ،دو گونۀ پایا و گشتاری
گفتوگوباحلقۀزار
شناسیبهترتیب،مقاالت« 

پژوهشقابلذکردیگردرحوزۀمردم

میداند.دو

بادهایکافرودهلسهسردرخلیجفارس،

ازعلیرضاحسنزادهو«

وتحلیلمردمشناختیآن»

مراسمآیینیدرمانیزار»ازمنیژهمقصودیهستندکهاولیپژوهشیاستتطبیقیمیانآیین
پژوهشیمردمشناسانهاست.بخشیاز

ونمونههایمشابهدرآفریقاودومینیز

زاردرایران 
دادههاازطریقمشاهدهومشارکتدرمراسمدربندرعباس،بندرلنگه،مینابوجزیرۀهرمز

بهدست آمده و به دنبال ارائۀ شناختی از درمانگران ،شیوۀ درمان بیماران و تحلیل عناصر

تشکیلدهندۀآیینهستیم .
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روششناسی
اینپژوهشازنوعکیفیوروشپژوهش میدانی،اسنادیوتوصیفی-تحلیلیاستکهدرآناز
ابزارهای مطالعات اسنادی و کتابخانهای ،مشاهده و مصاحبه استفاده شده است .در بخش
میدانی ،با سفرهایی که به شهرهای بندرعباس ،میناب ،بندرلنگه و جزیرۀ قشم از استان
هرمزگان،وشهرهایآبادانواروندکناردراستانخوزستانانجامشده،بهمشاهدۀمستقیم
مراسمدردونمونهدربندرعباسومینابپرداختهشدهاست.درکنارآن،بهمصاحبۀحضوری
باافرادبرگزارکنندهاعمازدرمانگرانوبیمارانومطلعانمحلیدرمناطقیادشدهمبادرتشد.
البتهدرخوزستانتنهاامکانمصاحبهبادونفرازمطلعانمحلیویکبیمارخانمفراهمشد،
امادرمناطقیادشدهدرهرمزگانعالوهبرپنجنفرازمطلعانمحلی،بادوتنازبابازارهاونیز
دو تن از بیماران شفایافته با جنسیت متفاوت ،امکان مصاحبه فراهم شد .خوشبختانه در
مقطعی در طول مدت مطالعه روی این آیین ،فرصت ارتباطی طوالنیتر با خانوادۀ فردی از
بانوانگروهاهلهواایجادشدکهایننیزدرپیشبردپژوهشپیشروکمکشایانیکرد.در

بخش اسنادی نیز کتابها ،مقالهها و فیلمهای مستند ،اعم از فارسی و غیرفارسی مرتبط با
موضوع ،بررسی شدند .در فیلمهای مستند ،در کنار نمونههای ایرانی ،مشاهدۀ نمونههایی از
مصروسوداننیزمیسرشدتاامکانمقایسهایهرچندنسبیفراهمشود .


یافتههای پژوهش

1

فرایند آیین زار ،از تشخیص تا مجلس بازی
ساختارهمۀآنهاتقریباً

آیینزارممکناستدرهرمنطقهبهشکلیمتفاوتبرگزارشود،اما
یکیاست.باتوجهبهاینکهمحتواوشکلآییننیزبنابرنوعزارممکناستتفاوتهاییداشته

باشد ،اینجا تمام اعمالی را که در یک مراسم ممکن است انجام شود ،شرح داده میشود.
آمدهازمنابعمکتوبوغیرمکتوبمیتوانآیینزاررامانندبسیاری

هایبه 
دست


براساسداده
دیگرازآیینهایتسخیر،بهسهبخشتقسیمکرد:بخشاولعملمُجَرَتی،بخشدومدورۀ

کردنآن.دراکثرآیینهایمشابه،اینسهمرحلهرا


آوردنبادورام

حجاب،وبخشسومپایین
بندیمیکنند .


ترتیببهمراحلتشخیص،رازآموزیورقصتقسیم

به
قبلازاینکهمشخصشودشخصزارداردیانهبایدکارهاییمقدماتیانجامشودویکیاز
کردنجنازبدنبیماراست.میگویندکسیکهزارداردجنهمدارد.پس


اینکارهابیرون

هایانجامشدهبااهلهواوبرخی


توصیفوترتیبیکهدراینبخشارائهشدهبراساسمشاهدۀآیینومصاحبه
۰
منابعمکتوباست .
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بایداولجنراازبدنبیرونکردتازارهمزیرشود.عملبیرونکردنجنراعملمجرتی

میگویند .عمل مجرتی را شبهای چهارشنبه انجام میدهند؛ به این صورت که بیمار را به

جاییکهگرفتاربادشدهمانندقبرستان،ساحلدریا،نخلستان،زیردرختکناریادرختلور
اندازۀسهنفراستقرارمیدهند.دراین


اندوبه

ایکهازقبلکشیده

برند.واورادروندایره

می
برندوبهگوشهای


کنند.بعدمرغیراسرمی

مشعلوسهعددعودروشنمی
هنگامسهعدد 
میاندازند.یکبشقابچنگال (خوراکخرما)ویکبشقابکهرویآنسهقرصکوچکنان

قرار دارد آماده میکنند و آنها را در سه ردیف پشت سر هم در کنار چراغها (مشعلها)
هآنرابایکتکهچوببههممتصلکردهاندوشکلدایره

میچینند.طنابضخیمیکهسروت

دارد(پَروِند)ویکظرفبهشکلدایره(پری)رابهکنارمریضمیآورند.دونفرازحاضران
کنندوسپسازرویمشعلهاودیگرموادو


ترتیبازظرف،طنابوچوبردمی

مریضرابه
اینکارراتکرارمیکنند،امااینبارعکسترتیبقبل.

اشیایحاضرمیگذرانند.یکباردیگر 

نشانند.مریضدستخودرارویآنمیگیردوبه


رویآتشمی

بعدازاینکارها،بیمارراروبه
گوید:شفا.اینکارراسهبارتکرارمیکند.بعدیکیاز


کشدوزیرلبمی

صورتوکمرخودمی
اتفاقبیمارمیروند.بعدازآن،مراسمسفرۀ


ندازدوهمگیبه
ایرویسرشمیا

مردانپارچه
کنندوبابانوعزارراتشخیصمیدهد.البتهدربرخینقاط


برپامی
کوچکیباعنوان«شیرینی»
دیگر مانند خوزستان ،برای تشخیص از فرایند رؤیابینی استفاده میشود؛ برای مثال ،حاجی
رمضان بابازار منطقۀ آبادان برای تشخیص بیماری ،بخشی از لباس بیمار را میگیرد تا شب
هنگامخوابآنرازیرسرشبگذاردوبخوابد.پسازبیدارشدن،براوروشنمیشودکهدرمان

ازطریقپزشکامکانپذیرخواهدبودیابیماربایدازطریقخودبابامراحلدرمانراطیکند

(مصاحبۀانجامشدهبایکیازمطلعانمحلی،آبادان،بهمن .)۰۹۱0

بخشدوموقتیاستکهبابایاماماتشخیصمیدهدکهشخصبهیکیاززارهامبتالشده

ازچشمدیگراننگهمیدارد.ابتدابدنشخصمبتال

وبنابرایناوراهفتروزدرحجابودور
راتمیزمیشویند.دراینمدتچشمهیچنامحرمینبایدبرویبیفتد(همدرموردزنوهم

مرد).اغلبمریضرادریککپرخالی،کناردریاودورازچشمدیگراننگهمیدارندوتنها

مامایابابامواظباوست.درطولمدتحجاب،بابایامامادوایمخصوصزارانیعنی«گَرِهکو»
کشد.موادعمدۀآنعبارتانداز:ریحان،زعفران،بوخَش(گیاهیخوشبو)،هل،


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


اینمادهرابه
میدهند .
۰چوبصندلوچندگیاهخوشبو بهاضافۀشکرمادۀاولیۀگشتهرا تشکیل 

هادردرمانبیماریهابامقایسۀآرایمالینوفسکیوالیاده 0۱...


جایگاهآیین

دهندهنمیدهند.ایناحتماالًبدینمعناستکهطرزتهیۀمادهدر


اطالعیدربارۀموادتشکیل
انحصار بابا و ماماست .این عملرا چربکردن نیز میگویند کهدر کناربخور سبب میشود
بیمارتامدتیحالشخوبباشد.اینعملبهتعبیرافرادمحلیهدیهایاستبرایبادیکه

راآزارمیدهد؛چراکهبویاینمادهبرایبادموردنظرخوشاینداست .بعدازختمدورۀ

بیمار
حجابکهممکناستهفتروزطولبکشد،صبحروزبعد،بدنمریضراتمیزمیکنند.اکنون

کهجنازتنبیمارگریخته،تنهابادزارمیماندوبرایزیرکردنآن،سفرهومجلسبازییا

«دِنگ»الزماست .
مرحلۀسومآیین،تشکیلمجلسبازیاست.یکروزپیشازاجرایمراسم،روزیمهمبرای
زنخیزرانیاست.اوازدستیارانباباوماماستووظیفهاشدعوتهمۀاهلهوابهمجلسبازی
است .غیبت اهل هوا در مراسم مجاز نیست .ابتدا بابا  /ماما دهلهای مجلس را با گِشته و
هایعمده،گپدهلودهلکَسِرهستند.دفنیزازسازهای


دهد.دهل
کندورکدرمانیبخورمی
اینمراسماستکهبیشتردرخوزستانکاربرددارد.دریکمراسمممکناستچندباباشرکت
کنندوهرکداموظیفهایانجامدهند.یکیدهلبزند،یکیبخواندودیگریبهبیماررسیدگی
قبلازشروعمجلس،سفرۀمفصلیپهنمیکنندشاملانواعغذاها،گیاهانمعطر،میوۀکنار

کند.
وخرماوگوشتقربانی.خونسرسفره،خونقربانیزاراستکهیکبزیایکگوسفنداستو
گاهینیزمرغ .خونقربانیبایدتازهوگرمباشد.همراهانبایدبیمارراکنترلکنند تاخون
زیادی نخورد؛ چون اعتقاد بر این است که اگر خون زیادی توسط بیمار نوشیده شود بیمار
ترمیشود.البتهخونخوردنفقط درشرایطحادبیماری اتفاقمیافتد.بعداز خوردن

وحشی
هاتخممرغ)

خونقربانی،شبنیزبقیۀاجزا(بهخصوصکلهپاچه،جگر،زبانوگوشودرکناراین
را آبپز میکنند و به مریض میدهند و بخشی دیگر صرف غذایی برای حاضرین در مجلس
کند،کفششرادرمیآوردودر


شود،اگرزارکافرباشدسالمنمی

شود.هرکسیکهواردمی

می
نشیندوباهیچکسصحبتنمیکند.بعدازصرفچاییاقهوه،نبایداستکان


ردیفاهلهوامی
رازمینبگذارد،بلکهبایدمنتظرشودخادممجلسبیایدواستکانراازاوبگیرد.بعد،مامایابابا
زار،مجلسراباتکاندادنخیزرانیکهبهدستداردشروعمیکند.البتهبهگفتۀمردممحلی،

بسیاریازاینآدابدرطولزمانتغییریافتهودیگررعایتنمیشوند.آوازواشعارزاراندر
سواحلآفریقابهزبانسواحلیاست،ولیدرایران،بیشتراشعاربهزبانعربیاستکهبعدازچند
نکتهای
شود.کمترکسیمعنیایناشعاررامیفهمد  .


بیتتبدیلبهاشعارنامفهومسواحلیمی
کهدراشعاراینمراسموجودداردایناستکهبسیاریازشعرهاییکهاکنوندراینمراسم
خوانندمبهماندومعنیندارندوتاحدودیشایدتغییرشکلیافتۀشعرهایاصلیباشندکه


می
نسلبهنسلعوضشدهوبخشیازآنکامالًشکلمذهبیبهخودگرفتهاند،یعنیشعرهای

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،0۱پاییزوزمستان۰۹۱۱


پژوهش
۱۱

اسالمیدرآنخواندهمیشود.بعدازمدتیبازی،مبتالیزارآرامآرامتکانمیخوردوایننشان

میشوندوحلقه
دهدکهبادبهحرکتدرآمدهاست.حاضراندرمجلسبهصورتدایرهجمع 


می
روزطولمیکشدوبستهبهقدرت

زنندومبتالرادروسطمینشانند.بازیمعموالًچندشبانه


می
زارممکناستتاهفتشبانهروزادامهپیداکندتابادزیرشود.آهنگمخصوصیالزماستتازار

زیرشود.بههرصورتابتداشخصمبتالکهرویسرشیکپارچۀململسفیدانداختهاندشروع

هابهتمامبدنسرایتمیکندوبازی


شود،ازشانه

هازیادترمی

تدریجتکان
بهلرزیدنمیکندوبه

وقتیبهاوجمیرسدکهسرِشخصمبتالکامالًپایینآمدهاست.اینجابابایاماماحرکاتزاررا

صورتکهباخیزرانرویشانههایبیمارمیزند

شدنازبدنبیمارمنظممیکند؛بدین


برایخارج
وبادراهدایتمیکندتابهسربیماربرسدکهدراختیاربابایاماماباشدوسرانجامآنراازگوش

اخلسرعدۀزیادیهمطلوعمیکندو

یاپاخارجکند.دراینمرحلهعالوهبرشخصمبتال،زارد
شوندوغشمیکنند.حالکهزارزیرشده،بابایاماما


خودمی

همهدرحالسرجنباندنازخودبی
تواندبازارصحبتکند.ابتداازاومیپرسداهلکجاست،اسمشچیستوبرایچهاین

زارمی
دهد.البتهتماماینحرفها


هاراجوابمی

مردیازنرااسیرکردهاست.زاربهزبانخودشسؤال
باصدایتغییریافتۀبیمارشنیدهمیشود،ولیبهزباناصلیخودزار.گاهینیزارواحراکروالل

دانند.دراینحالتارتباطبازباناشارهاست.اعتقادبرایناستکهراضیکردناینارواح


می
زارمیخواهدکهمرکبخودراآزادکند.زارمعموالًمیگویدکه

سادهتراست.بعدبابایامامااز

سفره الزم دارد و خیزران و خلخال و پیراهن تمیز میخواهد .بعضی زارها پرتوقعاند و طال
وبعضیکمتوقعهستندوبهیکخیزرانکوچکچندبندیاکتفا

میخواهندمانندباد«متوری»

هایزار،عروسک،اسباببازی،گوشواره،


بینیمکهدرخواست

هیمی
میکنند،مانند«بومریوم».گا

النگوووسایلتزئینیهستندواینحاکیازآناستکهروح،بیمارراتبدیلبهیکبچهکرده
است.اگرشخصمبتالفقیرباشد،بابایامامازار«رهن»میدهد؛یکتکهپارچهیانخیایکتکه
بنددتازاربهمرکبشفرصتدهدخواستههایشراتأمین


بازویشخصمی
آهنارزانقیمترابه

رودوسرموقعمیآیدواگررهناداشدهباشددرامانخواهدبود.درغیراینصورت

کند.زارمی
مرکبشرامیکشد.امابرایخودمراسمدرصورتیکهبیمارنتواندهزینههایمراسمراتأمینکند،

اهل هوا در کمک به او ،هزینۀ مراسم را جمعآوری میکنند .بعد از تشکیل مجلس بازی و
زیرکردنزاروراضیکردناو،دیگرزارموذینیست.اگرچهمبتالیزارازآنحالاولرهایی

یافته،برایهمیشههمانباددرسرشباقیمیماند.بعدازشنیدنشعروصدایدهلودیدن

سفره،زاردیگروحشیوآزارندهنیست .
ساعدیبادهارابههفتگروه،زار،نوبان،مشایخ،جن،پری،دیووغول(ساعدی:۰۹55،
 )5۱و ریاحی بادهای بلوچستان را به پنج گروه زارها ،بادها ،جنها ،دیوها و مشایخ (ریاحی،

هادردرمانبیماریهابامقایسۀآرایمالینوفسکیوالیاده ۱۰...


جایگاهآیین

بندیهایی ارائه کردهاند ،اما
 )۹ :۰۹59تقسیم میکنند .آنها برای هرکدام از بادها نیز طبقه 
حقیقتاًامکانچنینطبقهبندیایدرحدغیرممکناست.شاهداینامرنیزهمانبرگزارکنندگان
ومطلعینمحلیهستندکهدرهرمنطقهبادهاوزارهایمختلفیرامعرفیمیکنند،شاید به
تعدادهمۀانسانها.برایمثالبنابهنظربومیانِمنطقۀآبادان،ارواحیابادهاشاملتنوعاتیچون
یهودی ،بحرینی ،عمانی ،یمنی و یا حتی بادهایی مربوط به دیگر شهرها و استانهای کشور
هستند(مصاحبۀانجامشدهبایکیازمطلعانمحلی،آبادان،بهمن)۰۹۱0؛بنابراینشایدساعدی

ودیگرانبهاعدادیتوجهداشتهاندکهنزدبومیانمنطقهازاهمیتفراطبیعیبرخوردارند،مانند

عدد(9تعدادبادها)یاعدد(90تعدادزارها).یکیازباباهایبندرلنگهبراینموضوعتأکیدداشت
جاپراکندههستند،یعنیبیشمارند.مثالًاوبادیرامعرفیکردکهپیشازاین

کهبادهادرهمه
بندیای که ساعدی ارائه کرده نیز نام چنین بادی به چشم
کمتر شناخته شده بود .در طبقه 
نمیخورد:باد«بانیان».بانیانبادیهندیاستمربوطبهطالسازهایهندیکهدرگذشتهدر

بندرلنگهمشغولبهکاربودهاند.مراسماینبادریشهدرمراسم«هولی»هندوهادراطرافرود
گنگدارد.بانیانازطریقهندیها،یاازرویدوستییادشمنیبهمردمجنوبمنتقلشده
است(منظورنوعارتباطباآنهاست)؛بهاینصورتکهبعدازمرگهندو،روحشکهدرهمان

ماند،گهگاهدرکالبدمسلمانحلولمیکند.درهنگاممجلسبازی،اگرموسیقی


منطقهباقیمی
(لنگهندی)بهخودببندد.ازدیگرنشانههایمجلساین

هندینواختهشود،بیمارباید«تَفرَه»
کردنوپارچۀرنگارنگیاستکهرویسربیمارمیاندازند.بانیانبادیمستقل


باد،هندیصحبت
است.نهزیرمجموعهایداردونهزیرمجموعۀباددیگریاست.گاهیممکناستمشایخهمدر
مراسماینبادظاهرشوند.دراینصورتشیخهمیشهبعدازبانیانظاهرمیشودتاقدرتبانیان

راکمکند.البتهقدرتاینبادکمتراززاروآراموبسیارکمیاباست.اگربیماردرمقابلزارها،
مشایخ ،سادات و جنو عکسالعمل نشان ندهد ،برای او بانیان میزنند (مصاحبه با یکی از
بابازارهایبندرلنگه،دی .)۰۹۱0

بحث و تحلیل یافتهها
مالینوفسکی ،الیاده و آیین
مالینوفسکی آیین را از اسطوره جدا نمیداند ،تا جایی که معتقد است آیینها غالباً متضمن
ارجاعاتی مستقیم به اسطورهاند و از آثار و نتایج تعالیم اساطیری به شمار میروند
(مالینوفسکی .)۰۹0۱:۰4۰،او برای بررسی دین ،به وقایع و مراحلی که در «زندگی» واقعی تا
وحتیپسازمرگوجوددارند،توجهدارد؛چونازنظراومرگگستردهترینچشمانداز

«مرگ»
گشاید.اورویمراحلفیزیولوژیکاززندگیواقعیانسانومهمترازآن


رابهجهاندیگرمی

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،0۱پاییزوزمستان۰۹۱۱


پژوهش
۱0

عنوانهستۀمرکزیبسیاریازآیینهاو


تولد،بلوغ،ازدواجومرگبه
بحرانهاییمانندبارداری ،

باورها دست میگذارد .به عبارتی این آیینها و باورها تحت تأثیر وقایع مهم زندگی هستند و
پیرامون این وقایع تبلور مییابند .او درنهایت اساس تبیینهای خود را از آیین و اعتقادات بر
بحرانهایزندگی
کارکردآنهامیگذارد(مالینوفسکی.)40:۰۹۱5،درنگاهمالینوفسکیبهدین ،

دردرجۀاولاهمیتقراردارند،بحرانهاییازقبیلمرگ،تشرف،عشقناکامو....اومنشأو

ویژهازجنبۀفردیوعـاطفیمبتنیمیکندو


هاییبه

کارکردعمدۀدینرابـهحـلچنینبحران
میداند و معتقد است که
از میان همۀ بحرانهای حیات انسانی ،مهمترین را پدیدۀ «مرگ»  
حلیبرایاینبحرانبزرگپیشرویانسانقراردهد.


توجیهاستکهراه

هستیدینآنگاهقابل
دردرونانسانشناساییمیکند

مالینوفسکیمجموعهتمایالتیباعنوان«غریزۀصیانتنفس»
کهدرلحظاتبحرانیدوگزینهدراختیارانسانقرارمیدهد؛مثالًدربحرانمرگ،اینکهانسان
فانیاستیازندگیبعدیهموجوددارد.دینازطریقآیین،گزینۀمنفی(فانیبودنانسان)را

که موجب ازهمگسیختگی ذهنی میشود ،حذف میکند و امید به ابدیت را پیش روی انسان
میگذارد .نتیجه اینکه دین با آنچه میتوانیم همکاری روحانی در قالب آیین مقدس عزاداری

بنامیم از افراد محافظت میکند« .دین فرمان میدهد ،آیین اجرا میکند ».اسطوره نیز چنین
وضعیتیدارد.مالینوفسکیمانندالیادهاهمیتاسطورهرادراجراوبازگوییآنمیداندواین

آنگونه
راوباآیینمیسراست.بهعبارتیآیینبستریبرایاجرایاسطورههااست .

بازگوییازنظ
گفت،زندگیکردناسطوره،یکتجربۀدینیاست؛چراکهباتجربۀعادیزندگی

کهالیادهنیزمی
روزمرهمتفاوتاست.اینتجربهالبتهبااجرایاسطورههاوبهعملدرآوردنشاندرقالبآیین

میشود.بازگوییواجرایاسطوره نیزتجربۀزمانمقدساست،یعنیتجربۀمقدساست؛
حاصل 
بنابراینیکتجربۀدینیاستکهدرقالبآیینعملیمیشود.

درلحظاتبحرانیسخنمیگوید.الیادهمارامتوجه

مالینوفسکیاز«غریزۀصیانتنفس»
میسازد که انسان در مواجهه با همبودی امر مقدس و امر نامقدس در
«بحرانی وجودی»  
دیالکتیکقداستدچارآنمیشود.الیادهآنجاکهباروشپدیدارشناسیسعیدرشناختتجربۀ
دینیدارد،آنهمبانگاهیکارکردگرایانه،اثریراکهتجربۀدینیبههنگامبروزیک«بحران
گذاردبررسیمیکند.اثریکهحالانسانراازیکحیاتمحدودو


بروجودانسانمی
وجودی»
گزیدنمیبینیمکهانسان


کند؛برایمثالدرموردسکنی

دنیویبهیکحیاتمتعالیدگرگونمی
دینیهموارهمایلبهزندگیدرفضاییقدسیاستواینامرکهمستلزمانتخابیوجودیاست،
تصمیمیحیاتیاستکههستیکلجامعهرادربرمیگیرد.اینعالمهموارهنمودارعالممثالی

استکهخدایانآنراآفریدهاندودرآنسکونتداشتهاند؛بنابرایناینعالمازقداستفعلو

آفرینشخدایانبهرهدارد.امافعلوآفرینشعالمراانسانهادرسطحومقیاسخاصخودتکرار
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جایگاهآیین

خدایانراتکرارمیکندکه«جهانما»

میکنند؛برایمثالدرساختنشهر،انسانفعلآفرینش

شود.دراینجامحوروستونعالممعبداستکهازآنجامیتوانباعالمدیگریعنیعالم


نامیدهمی
خدایانارتباطبرقرارکرد.بهاینترتیب،نوعیتوالیمفاهیمدینیوتصاویرجهانشناختیداریم

آورندکهآنرامیتواننظام

کهپیوندیتنگاتنگباهمدارندوگونهاینظامهماهنگبهوجودمی

جهاننامید؛تصوریکهدرجوامعسنتیغالباست(الیاده.)00-۹۱:۰۹00،ایننگاهالیاده،
بازماندۀافکارسنتیدورۀاولیۀاندیشۀاوستکهمتأثرازافکارگنونوکوماراسوامیبود.اومعتقد
هایگوناگونیناشیمیشوندکهبسیاریاز


،اساطیروآیین
بودکهازاین«نظامجهان سنتی»
آنها،مانندشمنیسم،کارکرددرمانیدارند.

ازنظرالیادهاماازآنجاکهبیشتریناعمالآیینی،طیقرونواعصارجابهجاشدهاند،تقدس
اندودرجوامعامروزیبهصورتکارهایدنیویصرفدرآمدهاند.درواقعاین

خودراازدستداده
امرقدسیاستکهمقدمبرهرچیزواقعیاست.هرچیزیکهبهحوزۀعرفی(دنیوی)تعلقدارد
ازوجودبرخوردارنیست؛زیراامرعرفیبهشکلهستیشناختیتوسطاسطورهمحرزومحقق

عمالیمانندرقصهادر

نشدهاستوالگوونمونۀکاملیندارد(الیاده)09:۰۹00،؛برایمثالا
اصلمقدسبودند.بدینمعنیکهنمونهوالگویفوقبشریداشتند.گاهیممکنبودالگوی
مذکورجانوریتوتمیورمزیباشدکهدررقص،حرکاتشراتقلیدمیکردندتاحضورعینیاورا

باافسونبهجمعخودفراخوانند.گاهینیزممکنبودکهنمونۀنخستینرقصرایکایزدیایک
پهلوانبهآدمیاننشاندادهباشد.هدفازاجرایرقصممکناستبهدستآوردنرزقوروزی

یا تکریم مردگان یا برقراری نظم در گیتی باشد و ممکن است در زمانهای گوناگون و
موقعیتهایمختلفمانندزمانبرگزاریآیینهایراهورسمآموزی،هنگاماجرایمراسمعبادی

وجادوییوغیرهبرپاشود.همۀاینهاتأکیدیبرتوجهبهمسئلۀباورمردماولیهدربارۀمنشأفوق

بشری رقص است؛ چنانکه براساس این عقیده همۀ رقصها در دوران افسانهای« ،در آن
روزگاران» توسط نیایی ،جانوری توتمی ،ایزدی یا پهلوانی ابداع شدهاند؛ برای مثال نخستین
حرکاتموزونرقصدرقلمرویخارجاززندگیدنیویوحیاتنامقدسبشرقراردارد.بههرحال
ایاساطیریرااحیامیکنندودوباره

هاهموارهیارفتاریمثالیراتقلیدمیکنندیالحظه


رقص
مروزیکردنآن

دریادهازندهمیسازند.دریککالم،رقصعبارتاستازیکتقلید،یکدوبارها
«روزگارانآغازین»(الیاده .)44:۰۹04،
آیینهای درمانی :ماهیت و کارکرد
ایوجوددارندکهعلتبیماریهاراعوامل

هانشانمیدهدتقریباًدرهمۀجوامععده


بررسی
فراطبیعیبدانند.درجوامعمدرنغالباًبیماریبهدالیلطبیعینسبتدادهمیشود،اگرچه
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پژوهش
۱4

همچنان باور به نیروهای فراطبیعی وجود دارد که تا حدودی قابلیت نفوذ دارند .اما در هر
صورت ،در جوامع سنتی نسبتدادن بیماری به نیروهای فراطبیعی بیشتر دیده میشود.
گیرد:عرفانی،روحباوری،


هادرسهدستهقرارمی

توضیحاتفراطبیعیبیماریدرمیانفرهنگ
جادویی (ساالمون .)۰99 :0۱۱4 ،از درمان بیماریها با گیاهان تا درمان روحی زیر عنوان
گیرند.فراینددرمانهایروحیمعموالًدرچارچوبآیینهاجریان


قرارمی
«درمانگریسنتی»
دارد .آنچه در همۀ آیینها بهعنوان اندیشهای مشترک دیده میشود ،ویژگیهای دینی و
ایآنهاست.آییننیزبهبیاندرآمدنتجربۀدینیواساطیردرقالبسلسلهاعمالی


اسطوره
منظم،بازبانیمتفاوتبازبانزندگیروزمرهاست.اینزبانمتفاوتزباننمادیندینیاست.
احتماالًیکیازدالیلیکهنشانمیدهدچرادینوآییننقشمهمیدردرمانبیماریبازی
طوریکه


هایفراطبیعیاستکهدربسیاریازجوامعمتداولاست؛به
میکنند،اعتقادبهنیرو

هنوزهمنمونههایآنرادرفرهنگبسیاریازاقوامجهانازجملهایران،مخصوصاًسواحل

بینیم.اینمردمارواحرابهصورت


باوریمی

یاهمانروح
خلیجفارس،تحتعنوان«بادباوری»

باد میپندارند و معتقدند که باد درون جسم انسان نفوذ کرده و او را تسخیر یا بهاصطالح
میکند .کسانی را هم که یک یا چند بار به تسخیر بادهای بیماریزا
«بادزده» و «هوایی»  
مینامند.برخیازآنانممکناست
هارهاشدهاند،دراصطالح«اهلهوا» 


درآمدهوازدستآن
پسازدرمان،طیتشریفاتخاصیدرمانگرشوند .
0
۰
پهپو »درزبانسواحیلی«،ایسکا »
درآفریقاباعناوینگوناگونیازآنیادمیشود،مانند« 

درزبانهاوسایی«،ریح»و«روحان»درزبانعربی(بادی.)۰۹۹،۰۱0۱،درمیاننوئرهادر
گونهایبا
دوبه 

عنوانخالق،داور،پدردرنظرگرفتهمیشو


روحبه
سودانجنوبی«،کووث» ۹یا
دلیلتعدداینارواح،برایآنهاازصورت

خداانطباقدارد،اگرچهآنرانمیتوانخدانامید .
به

روحها به دو دسته تـقسیم مـیشوند :ارواح باال
جمع آن یعنی «کوث» 4استفاده میشود  .
«کوثنهیل» 5یاهوایاباد«کوثدوانگا» 9وارواحپایینیازمین«کوثپینی».9ارواحهوا،
هابـهخداهستندوبهنوعیواسطۀ


ترینروح
قدرتمندترازسایرروحهاهـستند؛زیرا نزدیک

بین ملکوت و زمین هستند و به آسمان نزدیکاند .در یک استعاره ،خدا پدر ارواح و روحها
هاممکناستبهفرشته،خدایانکوچک،روحهایپلیدو...تفسیر


فرزنداناوهستند.اینروح
1 Pepo
2 Iska
3 Kwoth
4 Kuth
5 Kuth Nhial
6 Kuth Dwanga
7 Kuth Piny
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جایگاهآیین

هادرگذشتهصاحبیکروح(خدا)بودهاندوتنهاخدایآسمان


شوند.نوئرهامعتقدندکهآن
را میپرستیدند تا اینکه دو روح به کشورهای همسایۀ آنها هبوط کردند و از طـریق
مانبهسمت

اند.اینروحهاشروعبههبوطازآس


هاباایندوروحآشناشده

همسایگانشان،آن
زمین کردند .بعضی از این روحها ،دارای منشأ پلیدی بودند که موجب بسیاری از بیماریها
تنهادرپایینهستند،بلکهارواحکوچکتر


اماارواحپاییننه
شدند(ایونز-پریچارد.)00:۰۱59،
).طبقهبندیارواحدرباورمردم

هاراخیلیتکریمنمیکنند(همان9۹:


همهستندونوئرهاآن
جزیرۀخارکدراستانبوشهربسیارشبیهبهاینتقسیمبندینوئرهااست.مردماینمنطقهنیز

ارواح را به دو گروه ارواح هوا (اهل هوا) و ارواح زمین (اهل زمین) دستهبندی میکنند که
جایگاهآنهادر

عواملبیماریزااهلزمینهستند.درمقابل،اهلهواارواحنیکهستندکه 

باالستیعنیآسمان .
توانبهآیینهایزار،نوبان،مشایخ،گواتیدر


باوریدرایرانمی

هایمرتبطباروح

ازآیین

صحرایاستانگلستاننامبردکههرکدامازآنهابنیاندینیو


جنوبوپرخوانیدرترکمن
هاآیینزاراست.بهطورکلیاصطالح


ینآیین
ترینومتداولترینا


ایخودرادارند.مهم

اسطوره
زاربهسهپدیدهاشارهدارد:یکبیماری،یکروحشریرویکآیین.اینپدیدهدرخاورمیانهو
آفریقا،ازشرقتاغرباینقاره،باعناوینمشابهومتفاوتواساطیرگوناگوننیزمتداولاست.
در نیجریه و در میان اقوام هاوسا زبان غرب آفریقا «بوری» ،۰در سومالی «سار» ،در اتیوپی
«زار» ،در عمان زار و «زِیران» (صورت جمع زار) و در سودان با نام زار و زِیران و «نوبان»
شناختهشدهاست.درشمالسوداندوشکلزارکاربرددارد«:زار-بوری»و«زار-تمبورا»که
اولیعناصریازبوریدرنیجریهداردودومیبهارواحشریرمربوطاست.اکنوندونوعباهم
مشهورشدهاند.درمایوتهوجزایرکومور«ترومبا» 0و«پاتروس»،۹در

تلفیقشدهوبه«زار»
پهپو»،درمیاناقوامندمبودرزامبیا«تاکوکا»،5درمیان
میاناقوامواتایتادرکنیا«،ساکا»4یا« 
قومسونگای«،هولی» 9و«بائوکا»( 9بادی.)۰۹۹:۰۱0۱،درمیانانجمناخوتحَمَدشاهدر
مراکش« ،جنون» از جمله آیینهای درمانی است .روح تسخیرکننده در میان اعضای این
انجمن،روحیمؤنثاست.بسیاریازآیینهاییادشدهازجملهآیینمربوطبههمینانجمن-

بهصورت اسطورهای-تاریخی نقل شدهاند .کراپانزانو به
همانطور که از نامشان هم پیداست  -

1 Bori
2 Trumba
3 Patros
4 Saka
5 Takuka
6 Holy
7 Bauka
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پژوهش
۱9

کندکهبراساسافسانهها،طییکخلسهازپادشاهی


ایازاینانجمناخوتاشارهمی

اسطوره
کهریشهاشبه

سودانبهمراکشآوردهشدهاست.روحیمؤنثبانام«للّاعایشهقندیشه» ۰
درمروباستانبرمیگرددکهواژۀهوفریاتی

«قندیشه» 0کهلقبملکهیاملکۀمادر«کندس» ۹
(روستاییدرنزدیکیخارطومپایتختسودان)آن«کندسا» 4است(کراپانزانو .)44:۰۱9۹،در
نامبردهمیشودکهحاکیازآناستکهارواحمعموالًاز

میانعربزبانانآفریقاییاز«الظاهر»

طریق رؤیاها ظاهر میشوند و هویت خود را بر شخص تسخیرشده و رئیس مراسم آشکار
میسازند« .الجماعه» (گروه) که نشانۀ اشتمال بر کلیۀ ارواح است و «اسیاد» (استادان) که

حاکیازتسلطارواحبرافراداست.معنایاینواژهدرنمونۀسرانمعنویحلقههایتصوفنیز

اشیدایی(استادمن)مینامندو

هایتصوف،سرحلقههایخودر


مشهوداست.پیروانسلسله
اشرافواقتدارمعنویاستادبرخودراتصدیقمیکنند«.دستور»(قانون،مجوزو«وتد»)که

حکایتازجنبۀتسخیرداردومعنایسومحاکیازآناستکهشخصتسخیرشدهاسیریا
دربند ارواح است« .ریح االحمر» یا «باد سرخ» که اسمی عام برای اشاره به ارواح زار است
هایاساطیریکهبخشیازماهیتآیینهای


طورکلیهمۀاینادراک
(بادی .)۰۹۹:۰۱0۱،
به
درمانیازجملهزارراتشکیلمیدهند،سببدرکبهترمفهوم«خود»ورابطۀویبا«موجود

شوند.انسانبهعنوانموجودینزدیکبهایـن«موجودبرتر»،درصحنۀزندگینقشی

برتر» 
می
باالترازنقشیکتماشاگردارد.باوجوداین،نیاکانروحیوارواحخبیثباچارچوبمشخص
خـود ،حـدود تـأثیرگذاری انسان را بهعنوان یک آفریده محدود میسازند ،اما همین انـسان
پیـوستهدارایارادۀشخصیاستوارادۀویدردنیایمادیوهمچنیندنیایمعنویتأثیر
میگذارد.درنتیجهبرایفعالیتمؤثردرجهانمادی،انسانبایدبیاموزدکهنـیازهایانـسانی

خـودرابرآوردهومنافعشخصیخودراارضاکندودرعینحالازستیزبانـیروهایمعنوی

شکلبینفرد،جامعهوقلمروروحیسببمیشود


چنینازروابـطمـثلثی

بپرهیزد.درکیاین
کهرفـتارنـیکوواطـاعتمحضازعاداتورسومجامعهارزشپیداکند .
درفهمماهیتوکارکرداینآیینهایپرشمارکمک

شایدمطالعۀ«فرایندانسانشدن» 5
کند.میرچاالیادهازاینطریقدرجستوجویرسیدنبهمفهومانسانکاملیاانسانجامع

وجویساختارهاکهعناصرتشکیلدهندۀدرونی


درحینجست
بود.اودرمطالعاتدینیخود 
الهیات ،اساطیر و آیینهای اقوام مختلف بودند ،درنهایت به این مهم دست یافت .او در این
1 Lalla Aisha Qanisha
2 Qandisha
3 Candace
4 Kandesa
5 Homonization
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جایگاهآیین

ورزودیگریانسانبیدین.ازنظراو


مطالعاتبهکشفدوگونهانسانرسید:یکیانساندین
آنانسانجامع،همینانساندینورزبود.پیشازاومالینوفسکیکهدرمطالعاتشاصطالحی

تحت عنوان «طبیعت بشری» را نقطۀ شروع مطالعۀ انسان قرار داده بود ،با محور قراردادن
انسان زیستی ،نظریۀ نیازهای خود را با تقسیم آنها به سه ردۀ نیازهای اساسی ،نیازهای
اشتقاقیونیازهایروحیمطرحکرد.درشکلارتباطایندوگونهانسان(زیستیودینی)با
جهان ،با موقعیتهایی مواجه میشویم که این دو بر هم منطبق میشوند .درواقع در مسیر
فرایند انسانشدن در هرکدام از این دو نوع ،نقطۀ تطابقی وجود دارد .انسان زیستی در
نیازهاییبهمنظورانسجام

ایازسطحفرهنگیباواسطهایتحتعنوان«سطحزندگی» 


مرحله
کند؛برایمثالدرفرهنگسنتیحاشیۀخلیجفارس،مردمبرایتوضیح


روحیوروانیپیدامی
بیماری و مقابله با آن به اعتقادات و آیینها روی میآورند (اعتقاداتی مانند بادباوری و
آیینهاییازقبیلآیینزار)،اماانسانمدرنوعلمپزشکیهیچالتزامیبهاینشکلخاصاز

ابزار فرهنگی را به رسمیت نمیشناسد .بااینحال او نیز برای ارضای (واقعی یا فرضی) نیاز
همگانی سالمتی به بعضی سازوکارهای فرهنگی نیاز دارد .این یعنی سطح زندگی این دو
فرهنگمتفاوتاست.نیازهایمذکوردرزمانیظهورمیکنندکهبهتعبیرمالینوفسکیانسان

شود.پاسخفرهنگیبهآننیازهاهمانگونهکهدرجدول۰


هایزندگیمی

دچاریکیازبحران
شود.درنهایتدرقالبآیینبهاجرادرمیآیدو


دیدیم،درقالبدین،اسطورهوهنردادهمی
شودکهکارکردشرهاساختنانسانازبحرانهاودفعخطراتیمانند


آیینبهعملیتبدیلمی
ازهمگسیختگیروانیبرایفردوگروهاست.اینموقعیتآیینیهمانموقعیتیاستکهدر

آن،انسانزیستیوانساندینیبرهممنطبقمیشوند؛زیراانساندینینیزدرشرایطمواجهه

با بحرانی وجودی نهایتاً تصمیم بر ایجاد ارتباط با امر مقدس میگیرد و حیات خود را وارد
کند،آنراازحالتیدنیویبهحالتیمتعالیتغییرمیدهدودرنتیجه،


سازیمی

فرایندقدسی
پذیرمیشود.درمجلسبازیزار،زارموردنظر،باشنیدنریتم


رفعآنبحرانوجودیامکان
آیدوقربانیخودراتسخیرمیکند.درمانجوکه


موسیقیمخصوصخود،بهجهاننامقدسمی
از خود بیخود شده ،رفتاری غیرمعمول از او دیده میشود .این حالتی از گذار او از جهان
نامقدسبهجهانمقدساستکهسببتغییرماهیتاوشدهوباصداییتغییریافتهوبهزبانی
فهمسخنمیگوید.اینهمانحالتخلسهاستکهدرآن،درمانگر(بابا/ماما)قادر


غیرقابل
میشودباموجودفراطبیعی(زار)ارتباطبرقرارکندواوراراضیوآرامکند .

براساس نظرمالینوفسکی،انسانفرهنگ موردبحث ما(جنوبایران) نقشخود را برای
کندکهدراینجهتسعیمیکندازهمۀابزارهایقدرتشدرجهتدستیابی


سودشبازیمی

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،0۱پاییزوزمستان۰۹۱۱


پژوهش
۱0

رزوهایشاستفادهکند.اوعالقهمندبههمۀچیزهاییاست

بهنیازهایگوناگونوخواستهاوآ

که به کار این اهداف میآیند و درنتیجه مستقیماً مفید هستند؛ بنابراین برای گروههای
موردبحث(ازقبیلاهلهوا)،اسطورهودینومتعاقباًبیانواجرایآنهایعنیآیینضروری
طوریکه بدون آنها بقای گروه تقریباً غیرممکن است .از نگاه مالینوفسکی اسطوره

است؛ به
آنرازیادمیکندونیز

گونهکهآییناسطورهرابیانمیکند -

اعتقادرابیانمیکند -
همان

ساماندهی میکند ،اخالق را محافظت و تقویت میسازد و تضمینی برای ثمربخشی آیین و

؛چنانکهنتایجآنرادرقوانینحاکمبرگروه

حاویقوانینعملیبرایراهنماییانساناست
توانمشاهدهکرد،ازجملهدرمطهراتومحرماتیکهشخصتازهتشرفیافتهو


اهلهوامی
درمانشده بهطور جدی ملزم به رعایت آنها است .بسترهای اساطیری این نوع آیینهای

کموکاست انسان نسبت به
بی 
درمانی ،نیروهای فعال پرکاربردی هستند که واکنش عملی  
بیماری را پوشش میدهند و عواطف و احساسات و دلهرههایش را بیان میکنند .برای
هادرواقعبانیازهایزیستیاساسیمربوطمیشوند.انسانزیستیدرقالب


مالینوفسکی،این
نترازآستانۀآگاهی.
هایدرمانی،اعمالراناآگاهانهانجاممیدهد:بهعبارتیپایی 


کنشگرآیین
ممکناستازطریقداستانهایبازگشتارواحمثالًنیاکانیامشایخ(ازانواعبادها)ازنظر

عاطفیواحساسیمتأثرشود.اینجاایدۀمالینوفسکیایناستکهاینتأثیروتأثرنمیتواند

گونهایمنطقیوعقالنیباشد ،بلکهوعدهونویدزندگی
هابه 
نتیجۀتأییدصحتاینداستان 

جاویدوخواستوآرزویدوریازمرگاستکهعاملآناست.برایناساس،اینخواستو
آرزو که اسطورههای زندگی برتر از اسطورههای مرگ دانسته شوند ،گواهی بر محرکهای
درونیطبیعیوغرایزطبیعیحیوانیانساناست.اینواکنشهایغریزیبهعواطفیکهذهن

شوندودرنتیجهازهرکدامازآنها


کنند،منجرمی

حسابگروناقدومنطقیانسانرامنکوبمی
یکمعتقدمیسازند،بدوناینکهلزوماًازآنآگاهباشد.دردورههایاسترسوترسشدید،

افراد به یک نیروی برتر اعتقاد پیدا خواهند کرد یا به آن امیدوار خواهند بود.اینجاست که
اسطورهودیندربستریاجراییبهنامآیینمؤثرخواهندبود .

مقایسۀ نتایج درمان علمی و درمان غیرعلمی
امروزهبامسئلۀاعتبارباورهاییکهتوسطمیلیونهانفردرسرتاسرتاریخحفظوگرامیداشته

شدهاند ،مواجهیم .روانپزشکان سعی میکنند از طریق تحریک ترس یا خشم شدید در

ریزی)عاطفیوفروپاشی،غشمنجرمیشودبهوی


رنجورکهدراوبهیکانفجار(برون

روان
ازنظرآنانآنچهدردرمانموفقیتآمیزاهمیتداردلزوماًبازسازییاتجربۀدوبارۀ

کمککنند.
اشنیست،بلکهایجادحالتیبهقدرکافیقویاز


برخیوقایعواقعیتروماتیکبیماردرگذشته

هادردرمانبیماریهابامقایسۀآرایمالینوفسکیوالیاده ۱۱...


جایگاهآیین

هیجان(عاطفه)درموردتقریباًهرچیزیاست:یکرویدادواقعینسبتاًپیشپاافتادهیاحتی
رخدادی کههرگزروی نداده.وقتیبیمار بعدازفروپاشی (غش) بههوش آمد،ممکناست
دریابدکهاحساسبسیاربهتریدارد.اورهاییوآرامشرااحساسمیکند،احساسیکهاو

(تحولیافته ،تبدیلشده) و

دگرگونشده» 

دارد چیزی است که یک درمانگر دینی آن را «
ناحوالدرمیاناهلهوادرجنوبایرانپسازشرکتکردندرمانجو

مینامد.ای
نجاتیافته» 
« 
در مراسم زار قابلذکر است.بیشتر بیماران پساز شرکت در مراسم از دگرگونی و تحول و
یافتگیسخنمیگویندوپسازآن،درجرگۀاهلهواحتیدیگرآن


احساسسبکیونجات
انسانسابقنیزنیستند .
درمصاحبهای کهبایکیازافراداهلهوایاستانهرمزگانانجامشد،بنابهگفتههای


خود بیمار ،نه او و نه هیچیک از اطرافیانش به درمان از طریق این گروه اعتقاد نداشتند.
دادند؛بنابراینبهمنظوردرمان

مشکالتبهوجودآمدهبرایاورااکثراًبهمسائلروانینسبتمی

به روانپزشکان مختلفی در شهرهای مختلف مراجعه میکند .اما بنا به گفتۀ او ،هیچیک از
پزشکاننتوانستندبیماریویراتشخیصدهندوراهیبرایدرماناوپیداکنند،تااینکهراه
جایبدنشدرگردشبودوبهحدیمیرسید


بیند.درددرجای

چارهرادرمراجعهبهبابازارمی
شد.بدوناینکهبهاعمالخودآگاهباشدبهخودصدمهمیزد.بنابه


یشسختمی
کهتنفسبرا
شدوپسازگردشدراندامهای


گفتۀبیمار،دردازپایچپ،مانندیکگویواردبدنشمی
رسیدودرنهایتموجبغشمیشد.ایندرد،پسازمعتقدشدن


سرعتبهسراومی

دیگربه
درمانجو به تسخیر ،به «زار» تعبیر میشود .این حاالت در حین جلسۀ درمان به او دست
رسد،بهغشمنجرمیشود.دراینحالت،بیماردیگرنه


دهدووقتیبهقسمتسراومی

می
تواندچیزیببیندونهچیزیمتوجهشود.اینزمانیاستکهزاردرحالترککردنکالبد


می
میزباناست.نتیجهپسازبازگشتهوشیاری،احساسسبکیوسالمتیاست.بنابهاظهارات
درمانجوایناحساسیشبیهبهپروازورهاییاست.بیماراکنوندریکموقعیتتحولیافتگی

قرارگرفتهاستوازاینپس،دیگرباخودپیشینشبسیارمتفاوتاست(مصاحبۀانجامشده،

قشم ،دی  .)۰۹۱9البته ساعدی در کتاب خود عالئمی بدنی از جمله حملۀ قلبی (در زار
مَتوری ،)۰سردرد و چشمدرد (در زار دینگمارو ،)0کمردرد (در بومریوم ،)۹بیحرکتی و
4
)ذکرمیکند(ساعدی.)40:۰۹55،درنمونۀدیگریدرآبادان،

درخودفرورفتگی(دردایکِتو

جمودخلسهای»در

تختهشدن»ممکناسترخدهدکهحالتیشبیه«
دراینزاربهاصطالححالت« 

 Matūri ۰
شمنیسمقطبشمالاست(الیاده.)9۱:۰۹00،
2 Dingmāro
3 Būmaryom
4 Dāyketo
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پژوهش
۰۱۱

شوندهبرمیآید،بیمارعالئمجسمینداشت.گاهیدریکلحظه


گونهکهازگزارشمصاحبه

آن
خودبهدرودیوارمیخورد،یعنیرویخودکنترل


داد.گاهیخودبه

کارهایغیرعادیانجاممی
شد.مصاحبهشوندهکهمادربیماراست،تشخیصشتسخیربود.

نداشت،امادرلحظهایآراممی

مادر متوجه او (روح تسخیرکننده) میشود و درخواستهای او را که به زبان هندی بیان
کندواوراآراممیکند.مادربچهبازبان


شنودوبااوبههمانزبانصبحتمی

شوند،می

می
شنود؛درحالیکه


هایشرااززبانبچهبهزبانهندیمی

زندودرخواست

عربیبابچهحرفمی
گویدهرچهمیخواهیبگوتاانجامدهیم.بچه


درشرایطعادیزبانهندیرابلدنبود.مادرمی
دهد.امامادرمعنیعالئمرامیفهمدوبه


هایدست،عالئمینامفهومنشانمی

باحرکاتپنجه
دهدکهخواستههایروحرااجابتکند.درنهایتنیزبچه


دهدوقولمی

روحپاسخمثبتمی
آرام میشود (مصاحبه با فردی از اهل هوا آبادان ،بهمن  .)۰۹۱0بهطورکلی عالوه بر عالئم
شودکهبنابهگفتههایباباها،بیمارانومطلعانشامل


بدنی،حاالتینیزبهبیمارحادثمی
کردنها و آوازخواندنها
دورههایی از درخودفرورفتگی ،فریادزدن بیمورد ،خندیدنها ،گریه 

شود.گاهیدریکلحظهکارهایغیرعادیانجاممیدهند،مانندکوبیدنسرخودبهدیوارو


می
نیزبهدرودیوارخوردنبهطورغیرارادی،بهعبارتینداشتنکنترلرویخود.اینتغییرات

هایارائهشدهدر( DSM- IVراهنمایتشخیصیوآماریاختالالتروانی

رفتاریکامالًبرنشانه
انجمن روانشناسان آمریکا) که زار را بهعنوان یک سندروم وابسته به فرهنگ طبقهبندی
کند،مطابقتمیدهند.ذکرایننکتهنیزمهماستکهدرمانگران(باباهاوماماها)قبلازهر


می
کنندکهبهپزشکمراجعهکند.بیمارپسازاینکهنزدپزشکهای


کاری،بهبیمارپیشنهادمی
مختلف رفت و نتیجه نگرفت ،مجدداً به بابا یا ماما مراجعه میکند و از ایشان طلب کمک
میکند.بیماربابرشمردندردهایخودازجملهسردرد،پادرد،معدهدرد،کمردردو...ازبابایا

ماما جواب میخواهد ،اما پاسخ بابا این است که «من اینگونه متوجه نمیشوم و نمیتوانم
بگویممشکلتچیست.تنهامیتوانمبازیرکردنزارازطریقاهلهواازاوبپرسم»(مصاحبهبا

یکیازباباها،بندرعباس،آذر۰۹۱9ویکیازمطلعانمحلیآبادان،بهمن .)۰۹۱0
باایناظهارکهتکنیکنجاتدادنمردمدرجلساتاحیاهمانالگوی

ویلیامسارجنت ۰
کندوبههمانمکانیسمهایمغزوابستهاست،اعتراف


ایکهاشارهشدرادنبالمی

پزشکی

روان
میکند که وقتی روانپزشکان این امر را درمییابند ،غیرممکن است درمورد واقعیت عامل

قدرت دینی (الهی ،روحانی) که ظاهراً عهدهدار «تغییر» موردنظر است شگفتزده نشوند
کندتاتوجهماراپیشازشیوههایدرمانیدرمانگران


).اوتالشمی
(سارجنت0۹4:۰۱9۹،
آفرینیدرایننوعدرمانهامعطوفکند.ازاینجهتجهانسنتی


هایایمان

دینی،بهتکنیک
1 William Sargant

هادردرمانبیماریهابامقایسۀآرایمالینوفسکیوالیاده ۰۱۰...


جایگاهآیین

نیز اذعان دارد که البته روانشناسی جدید (روانپزشکان) تالش میکند تا به شیوهای
ایچونآیینهایدرمانراتبیینکند.اماکیفیتوچگونگیاینامر


شناسانهابزارمعنوی

روان
محلبحثاست.درنظرروانشناسیجدید،اثریکآیینوتفسیرالهیاتییاذوقیآندوامر

متمایزومجزاهستند.دراینمنظر،کارایی آیینراکهصرفاًبهقلمروروانیوذهنیمحدود
دهندومیپندارندکهصورتآیینبه


اند،بهمسائلوعاداتروانیرابهنیاکاننسبتمی

کرده
بخشدوهیچاشارهایبهآنمعنایجاودانهوفوقانسانیکهذاتیآیینیارمز


هافعلیتمی

آن
کنند.نتیجۀاینامرمیتواندتأکیدبراینباشدکهصوربنیادینتفکر،یعنیقوانین


استنمی
منطق ،صرفاً نمایانگر تهنشستی از عادات نیاکانی است؛ مثالً خواهند گفت که منطق ،صرفاً
نمودی از ساختار فیزیولوژیکی مغز ماست که البته اگر چنین باشد ،این نیز خود نمودی از
همان تقدیر فیزیولوژیکی است .این راه به انکار صریح قوۀ عاقله و جایگزینی آن با مقدرات
آنکهتباهیدامنگیرششودتا


شناسیقادرباشدبی

راستیروان

زیستیخواهدانجامید،اگربه
بدانجاپیشرود(بورکهارت.)۰۰9:۰۹0۱،

شناختیمبنایتجربههایتسخیرتوسط

بااینحالازنظرسارجنتهمانفرایندهایروان
 
خدایان یا ارواح یا شیاطین هستند :تجربۀ باطنی پیوستگی با خدا ،موهبت زبانها و دیگر
هایروحیوغیبگویان،ایماندرمانی


شدۀواسطه

هایتجربۀدینیشورمند،سخنانالهام

پدیده
(روحدرمانی) و برخی جنبههای جادوپزشکی ،و رفتار افراد تحت هیپنوتیزم ،تحت داروهای

معین ،یا حاالتی از هیجان جنسی .وقتی به سیستم عصبی یک انسان چنان آسیبی وارد
میشود که مغزش دیگر نمیتواند بهطور نرمال پاسخ بدهد -چه این آسیب از طریق تجربۀ

کموبیشفردیوچهتوسطفشارهایباشدتکمامامزمنتحمیلشود -اوشروعبهرفتار

گونهای غیرنرمال میکند .از نظر پزشکی ،او نسبت به وضعیت نرمال ذهنش بسیار
به 

پذیرترخواهدشد،نسبتبهعقایدوآدمهایمحیطمجاورشبسیاربازترودرواکنشو


تلقین
توانترخواهدبود.اوممکناست
هابااحتیاط،شک،تردیدونقدوسنجشکم 


دادنبهآن

پاسخ
بهموقعیتیراندهشودکهدرآنفعالیتمغزش،یاگاهییکناحیۀمشخصازمغز،متناقض
هایشوارونهمیشوند.اوممکناستبه


اشوارزش

کهنگرشعادیوهمیشگی

طوری

شود؛به
هاوتلقینها


وضعیتیبرسدکهمانندکسیکهتحتهیپنوتیزماستمتواضعانهنسبتبهفرمان
رام و مطیع باشد؛ کسی که میتواند به رفتارهایی وادار شود که وقتی به شیوههای خودش
عنواناموریابلهانهوغیراخالقیردمیکردهاست.طیتلقینپس


هارابه

دارشانبوده،آن

عهده
تواندازاینطریقواداربهانجامعملیشود،حتیبعدازاینکهازخلسه


ازهیپنوتیزم،اومی
بیرون آورده شده و ظاهراً به بیداری آگاهی برگردانده شده است .دقیقاً به همین ترتیب،
قدرتلقینپذیرشوند کهواقعاًو باخلوصنشانههاییبروز

بیمارانروانپریش ممکناستآن
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هاروانپزشکشانرا


هاتناسبداردواگرآن

پزشکانآن

دهندکهبانگرشواصولنظریروان
تغییردهند،نشانههایشانرانیزبههماننسبتتغییرخواهندداد(سارجنت.)0۹5:۰۱9۹،از

عصر سنگ تاکنون ،مغز انسان دائماً توسط تکنیکهای مشابه روشهای روانشناختی تحت
تأثیر قرار گرفته است .مغز نرمال موقتاً از کار میافتد و عقل عزل میشود و عقاید جدید
روانپزشکان نیز به تأثیر
چونوچرا پذیرفته میشوند .این مکانیسم آنقدر قدرت دارد که  
بی 

آنها اذعان داشتهاند و حتی علیرغم اشراف به این سازوکار ،به هنگام مشاهدۀ چنین

فرایندهاییتحتتأثیرقرارگرفتهاند.اینحاکیازآناستکهحتیآشناییبافعالیتچنین

مکانیسمی ،تضمینی برای مراقبت از عملکرد غیرعادی مغز به هنگام تحریک عواطف و
احساساتنیست .
ممکناستاستداللشودکهعدۀزیادیازمردمهرگزتسخیر،خلسهیاوجدراتجربه
هاتحتتأثیرقرارنمیگیرند.اماحقیقتایناستکهتعدادکمیاز


کنند،یااینکهازآنراه

نمی
ما میتوانیم زندگیمان را بدون تجربهکردن فشارها و هیجانات و تحریکهای عاطفیای
پذیریفزایندهمیشوندوحاالتیازفعالیتمغزکهدرآنعقایدو


بگذرانیمکهموجبتلقین
باورهایتازهممکناستبرخالفعقیدهوطرزفکرعادیمان،القاودرنهایتپذیرفتهشوند.

تررنگببازدیابهکلیفراموش


عقیدهوایمانتازهممکناستبایکبازگشتبهوضعیتآرام
شود،امادربسیاریازمواردممکناستادامهپیداکندودرجایگاهخودشدرذهنازنقددر
اندکهتأثیراتخدایانساختهشدهدرذهنبشر،


پزشکانبراینعقیده
امانبماند.احتماالًروان
طفی،تلقینپذیری

هاییهستندکهبابهرهگرفتنازتحریکعا


یافتۀخدایانوعقایدکیش

تنوع
وجودآوردهشدهاند.البتهباورهایکامالًمتفاوتاز


هایغیرنرمالفعالیتمغزبه

فزایندهوبخش
۰
میتوانند وجود داشته باشند ،ساخته شوند و حفظ شوند و
طریق روشهای تلقین فکری  
اینکهایماندرمانی(روحدرمانی)همدرجوامعسادهوهمدرجوامعپیچیده،نیزوابستهبه

تحریکهیجانعاطفیبرایحاصلشدنقطعارتباطباالگوهایرفتاریپیشینوظهورانواع
).آنگونهکهمشاهداتدر
جدید(انواعجدیدالگوهایرفتاری)است(سارجنت 0۹۱:۰۱9۹،
کنند،روحدرمانیوتسخیرروح


هاییمانندزار(چهدرایرانوچهدرآفریقا)نیزتأییدمی

آیین
طورکههرجادوپزشکوروحدرمانگری


دهند،همان

ندرتدریکآرامشوجوعقالنیرخمی

به
اینرابسیارخوبمیداند.برایاینکهنتیجۀمطلوبحاصلشود،عواطفبایدتحریکشوند.

نیازی نیست که یک خدا وجود داشته باشد تا درمان را انجام دهد .هر روشی که حاالت
انیمنتهیبهیکدرجۀمناسبتخلیهوتهیشدن،ودگرگونیمتعاقبدرعملکردمغز

هیج
تواندبهخودیخودمعجزهکند.احتماالًآنان(روانپزشکان)ایننتیجهرانیز


کند،می

تحریکمی
1 Indoctrination
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بگیرندکهاینانساناستکهخدایانراخلقوآنهارادرتصورشساختهاستکهتصوراتو

کند؛درستهمانطورکهاوعقاید


هایشرامنعکسمی

هاوترس

تمایالتوخواست
تخیالت ،
سیاسیگوناگونوقوانیناخالقیاشراساختهاست .

درهرحال ما بهاعتقادوایمان ودیننیازداریم .تنها باعقلوتعقل نمیتوانیم زندگی
کنیموناچاریمکهانواعواقسامآدمهاومفروضاتمربوطبهاعتمادوایمانواعتقادوتوکلرا

دهیموبهبرخیآدمهاو


درنظربگیریم.مابهاعتمادبهخودمان،ارزشکارهاییکهانجاممی
معیارهانیازداریم.مایااغلبمانمیتوانیمبرایهمیشهدرحالشک،پرسشوخودداریاز

رأی نهایی نسبت به هر چیز و هر کسی باشیم .بیشتر ما بهوضوح به حمایت از طرف یک
چارچوبدینی،سیاسییااجتماعیکموبیشعمومیایمانواعتقادنیازداریم؛هرچندهمکه

وغریبیاخطرناکبهنظربرسد.مادرهرحالبهاعتقادو


یکسیستماعتقادیخاصیاعجیب
درهرصورت،موقعیتهایتسخیرانسانتوسطارواحواعتقاداتادامهخواهد

ایماننیازداریمو
گونهکهتاکنوننیزچنینبودهاستوماهمچنانچنینپدیدههاییراچهدرایران


یافت.همان
وبیشیکسانمشاهدهمیکنیم.انسانادامهخواهد


هایدیگرباساختاریکم

وچهدرسرزمین
تیجه،تواناییاش در برآمدناز

ترینخیرونازلترین شردستیابدودرن

دادتا بهفراز عالی
عهدۀ فشارهای گوناگون زندگی ،او را موفقترین پستاندار روی زمین ساخته است .درمان
بیماریها و رهایی بیماران از ناخوشیهای روحی و تسخیر ،بهخصوص در جوامع سنتی ،در

قالب مجموعه اعمالی منظم ،شامل عناصر مادی و غیرمادی ،یعنی آیین بهوقوع میپیوندد.
امروزهحتیپزشکیجدیدنیزاذعانداردکهسالمتجسمی،سالمتعاطفی،وسالمتروحی
دارایارتباطمتقابلهستند؛بنابرایناستفادهازآیینکهبرایارتقایسالمتیروحیبهکار
میرودممکناستبرایبهبودیجسمیوعاطفینیزمفیدباشد.اگرچهدرمیانادیانتنوع

زیادیوجوددارد،همۀادیانحاوییکاعتقادبهنیرویشفابخشدینواعمالآیینیهستند
منظورشفادادنوافزایشاحتمالبهبودیدراشکالدیگردرماندرنظرگرفتهمیشوند.


کهبه

نتیجهگیری
بهمنظور نزدیکشدن به اهداف پژوهش و نیز یافتن پاسخی برای پرسشهای آن ،ابتدا باید

هاتبیینمیشد؛بنابراینبادرنظرگرفتن

چیستیآیینوبهدنبالآنجایگاهشدردرمانبیماری

دوجهتگیریغیرعلمی(سنتی)وعلمینسبتبهبیماریودرمان،ایندومقولهبررسیشدند.

یکیدارایرویکردیدوگانهگراستکهانسانراترکیبیازروحوجسممیداند،پسروحوجسم

با هم در بازیابی سالمتی سهیم هستند .از این منظر عالوه بر درمانهای جسمی ،از نیروهای
فراطبیعینیزبرایشفایابییاریگرفتهمیشود.دیگریبرپایۀعلمجدید،ریشۀتماممسائلرا
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پژوهش
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فیزیولوژیانسانمیداند؛بنابرایندرماننیزتنهافیزیکیاستوآنچهدرقالبروان آدمینیز

شناختهشده،بهشبکۀاعصابوهستۀمرکزیآن،مغزواجزایآنوابستهاست .
آنگونه که از یافتهها برمیآید ،آیینهای درمانی عموماً بهواسطۀ رویکرد نخست شکل

شوند.امااینواقعیترانیزنمیتوان

گرفتهاندوعمدتاًدرجوامعسنتیبهرسمیتشناختهمی

هنگامیکه در شرایطی

کتمان کرد که انسان با هرگونه اعتقادی -حتی در جوامع مدرن -
کهواقعیتهایطبیعی(فیزیکی)رادررفع


طوری

آمیزوبحرانیقرارگیرد،به
حساس،مخا 
طره
اینشرایطناتوانببیند،حتیبهطورناخواستهممکناستبهنیروهایفراطبیعیمتوسلشود.

دراینموقعیتاستکهدستبهاعمالدینیمیزند.وضعیتیکهانسانزیستی،انساندینی

الدرجوامعسنتیوابتداییبخشمهمیاززندگیراتشکیلمیدهند.در

میشود.ایناعم

میاناینمردم،بسیاریازاعمالفیزیولوژیکیمعنایدیگریغیرازآننیزدارند.ایناعمال
توانندبهرفتاریآیینیومقدستبدیلشوند.بدینترتیب


واسطۀارتباطشانباامرقدسیمی

به
کند.آیینهاتکرار


ایازتقدسپیدامی

باطشبانیروهایفراطبیعیجنبه
حیاتطبیعیباارت
میشوند و وظیفهشان دوباره ساختن یا به عبارتی از نو ساختن است .پیش از همۀ اینها،

هاتکرارچیزیهستند.بازنماییسلسلهاعمالیکهشایددرگذشتهایدورمثالًدرآغاز


آیین
شودوبدینترتیبانساندر


طورمعمول،آنزمانتکرارمی
درآیین 
هابه

زمانانجامشدهاند.

موقعیتآیینیهمهچیزرابهنقطۀآغازینبرمیگرداندتاآننقطۀابتداییراتجربهکند.در

این موقعیت ،انسان با بیان اسطورهها و واکنش به امور مقدس به درمان بیماریها مبادرت
میورزد .به اعتبار اظهارات مالینوفسکی دربارۀ اسطوره و تأیید آن از سوی الیاده ،آن

تجدیدحیاتروایییکواقعیتفطریکهناستبرایارضاینیازهایدینیومعنویکهدر
گذارد.درموردآیینهایدرمانی،غایت


آیدودرنهایتتأثیرخودرامی

قالبآیینبهاجرادرمی
نحیاتوتولددوبارۀنمادیناست.آنپاسخهاییکهدرانبوهاین

شفابخشیآنهاازنوآغازکرد

طورویژهآیینزاردرمشاهداتومصاحبههاییکهبادرمانجویانانجامشده


هاوبه

نوعآیین
است،بسیارباآنمواجهمیشویم،غالباًدرمعنایتولددوباره،استحاله،انسانیدیگر،انسانینو

شود،بلکهبهکلی


فاهیمهستند.درواقعدردهایاینبیمارانفقطدرماننمی
وازایندستم
انسانی نو میشوند .گزارشهای الیاده نشان میدهد شمار زیادی از اوراد آیینهای درمانی
دربارۀتاریخچۀبیمارییاتوصیفروحیهستندکهموجبآنبیماریشدهاندودربسیاریاز

قتیدرمانتأثیرمیکندکهآغازومنشأآنبهشکلیآیینیدرحضوربیمار

ایننوعدرمانها،و

تکرار شود .هنگامی که معتقدان لحظۀ اساطیری را به خاطر میآورند ،امور مقدس در
بردنبیماریتوفیقحاصلمیکنند.اسطورۀمنشأوآغازبیماری،عموماًبخشیازاسطورۀ


ازبین
آفرینشکیهاناست؛زیراایناسطورهنمونۀمثالیهمۀرویدادهایآغازیناستکهتماموقایع
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دستمیآورند.شایدیکیازعللبیماریاینبیماران


اعتبارخودراازطریقمماثلتباآنبه
فروافتادندرجهانتقدسزداییشدۀامروزباشد؛جهانیکهدیگرازآننظمکیهانیخارجشده

و بنابراین انسان در آن احساس امنیت نمیکند و درنهایت ،این امر او را دچار تنشها و
فشارهایروانیمیسازد.دراینزماناورادشفابخش،باریتمموسیقیوحرکاتبدنیمتناسب

باآنبازگوییمیشوند.اینبازگوییوتکرارباهمراهیریتمموسیقیدرقالبآیینکهسبب

ایجاد وجد و درنهایت حالت خلسه در بیمار میشود ،هم به زمان اساطیری هستیهای
هاازنوفعلیتمیدهد .


نخستین،همبهآغازجهانوهمبهدردهاودرمانآن
هدفمجلسبازیدرآیینزارکهتحتکنترلورهبریبابا/مامااست،واردکردندرمانجو
به حالت خلسه است که با همراهی گروه نوازندگان و شرکتکنندگان که همگی از معتقدان
طوریکه حالت وجد

هستند ،انجام میپذیرد .در اینجا نقش گروه بسیار حائز اهمیت است؛ به
پیشازخلسۀدرمانجوکهباتغییرهویتاوهمراهاست،بهاعتبارگروهمعنامییابد.برایناساس
سوبمیشود.مجلسبازیبا

موسیقیاجراشدهتوسطگروهوسیلۀارتباطیفردباگروهنیزمح
هایموسیقیادامهمییابدتازارموردنظردرکالبدبیمارخودراازطریقرقصی

تغییرمداومریتم
صورتنشستهانجاممیدهد،نشاندهد.اکنونزارموردنظرتحتتأثیرریتمموسیقی


کهویبه
رمیکند.حالکهموجودقدسی
مربوطبهخودواردجهانمادیمیشودوقربانیخودراتسخی 

(بهتعبیرخاص)یافراطبیعی(بهتعبیرعام)بهطورکاملدرجایگاهمادیکهکالبدبیمارباشد

قرارگرفته،اوتبدیلبهدیگریمیشودوبدوناینکهبخواهدرفتاریغیرازرفتارمعمولخود

نشانمیدهدوگفتاریغیرازگفتارعادیوطبیعیخوددارد،بهزبانیدیگروعموماًنامفهوم

سخنمیگویدوبهعبارتی،اواکنوندرنقشیدیگرظاهرشدهاست.ضمناینکهزاریازطریق

رقصخودکهزارموجبآناست،باگروهکهدرحالنواختنموسیقیوخواندنآوازهستند،در
حال مکالمه است .اما اینجا حضار نیز بخشی مهم و ضروری از آیین و درواقع مخاطبان این
ترکردنوجهنمایشیاینآییندرمانیکمکمیکنند.باوجوداین،


مکالمههستندودرپررنگ
شود.اگرچهمشاهداتنشانمیدهندگاهیدر

آیینزارمعموالًبرایتفریحوسرگرمیاجرانمی
برخیمناطقمانندآبادانواروندکناردراستانخوزستانبخشسومآیینیعنیمجلسبازییا
شود.بهطورکلیفضایحاکمبر


بدونمراجعۀبیماریخاصبرگزارمی
بهاصطالحمحلی«دِگ»

مجلسبازیباکمکابزارآالتآیینی،چهموسیقاییوچهغیرموسیقایی،وتمامافرادحاضربه
دنبالایجادوجدوحالتخلسهدربیماروارتباطبادیگریغاِیباست.بابا/ماماکهپیشازاین
بارها این شرایط را تجربه کرده و به تعبیر الیاده خود ظرفی برای تجلی امر مقدس بهحساب
میآید،کامالًبرفضامسلطاستوشرایطرادرکمیکندوبانیرویفراطبیعیایکهدریک

گویدوبااوکنارمیآید.ازاینپسبیمارتحولپیداکردهو


کالبدمادیحاضرشده،سخنمی
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دیگرآنشخصقبلنیست؛چراکهدرلحظهاینیرویفراطبیعیراتجربهکردهاستودرآینده
وتکراراینوضعیتمیتواندبهیکموجودمتفاوتیابابا/مامایاظرفیبرایامرمقدستبدیل

رمیآید،تنهابهقلمروموجوداتزنده
شود.البتهایندگرگونیآنگونهکهدرتوصیفاتالیادهب 
محدودنمیشود،بلکهتمامعناصرطبیعتاززندهوغیرزنده(البتهازنگاهمادی)قابلیتاینتغییر

ماهیترادارند:درختی،سنگی...وحتییکتکهکاغذکهنامیمتبرکبرآننوشتهشدهباشد.
امااینجاموجودیزندهودارایشعوروادراک،بهجایگاهیبرایتجلیتبدیلشدهکهعواملی
ماننداجرایگروهیهمراهباموسیقیوآوازوافرادشرکتکنندهنقشیاساسیدرآندارند .

درمجموعنظامهایبیماریودرماندرهرجامعه،چهسنتیوچهمدرن،بهطریقیتوسط

هایآنجوامعمعینمیشوند.هر

وبیشمرتبطباآنیاجهانبین 
ی


سطحزندگیفرهنگییاکم
ایشیوۀفرهنگیخودرادرخصوصرفتاربابیماریایجادمیکند.بهعبارتی،تفاوتدر


جامعه
فرهنگیموجبتفاوتدرجهانبینیوبهدنبالآنتفاوتدرشیوۀمقابلهبه

«سطحزندگی»
گونهای امیک با دالیل فراطبیعی متفاوتی از جمله ارواح
به 
بیماریها خواهد شد .بیماریها  

سرگردان ارواح اجداد توضیح داده میشوند .در رویکرد امیک ،بیماری به درک فرهنگی از
گردد؛درحالیکهدررویکرداتیک،بیماریبهتوضیحعلمیفقدانسالمتی


فقدانسالمتیبرمی
رجستهکردهاند،ماهم

شدهبرمیگردد.مطابقآنچهمردمدرهرفرهنگیب


شاملدالیلشناخته
ایکهفکرمیکنیمداریم)وهمازبیماری(آنچهواقعاًداریم)رنجمیکشیم


ازتمارض(بیماری
هایامیکداردوهمریشههایاتیک؛


کهایندومانندهمنیستند.فقدانسالمتیهمریشه
برای مثال درمانگر جوامع سنتی روش ساخت ،برداشت ،یا تعبیر و تفسیر و سببشناسی
متفاوتیدرمقایسهبایکدرمانگرمدرندربارۀاسکیزوفرنیدارد.درمانگرمدرنممکناستدر
ابتدا به اساس زیستشناختی و شیمیایی اسکیزوفرنی نگاه کند؛ درحالیکه درمانگر سنتی
ممکناستبهجادووارواحنیاکانبهعنواندالیلاحتمالینظرداشتهباشد.بادرنظرگرفتن

هایتشکیلدهندۀجهانفیزیکیهمحاویعقایدوهمنگاه


ایناحتمالکهبسیاریازمؤلفه
علمی هستند ،باید به این نکته توجه داشت که یکی برتر از دیگری نیست .بدین معنی که
درمانهای علمی لزوماً دقیقتر و برتر از درمانهای سنتی نیستند .بهعنوان نمونه درمورد

اسکیزوفرنی ،اینکه کدام تعبیر بر دیگری برتری دارد ،بهویژه اگر دو تعبیر از واقعیت خیلی
نظربرسند،محلبحثاست.ازآنجاکهجهانخیلیبزرگوپیچیدهترازآناست


متفاوتبه
ایجهانشمولاست،احتماالًتعبیر

راحتیادعاکردکهیکدیدگاهکاملوبه 
گونه


کهبتوانبه
چپدیدهای،ازجملهاسکیزوفرنی،هموارهکاملنیست؛بنابراینعمالًهمهچیز،حتیعلم،

هی
سختیمیتوانهرچیزیرابهدورازشکیاسؤالتمییز

منوطبهعقیدهاست،صرفاًچونبه
داد و تأیید کرد .از مجموع آنچه تاکنون بحث شد ،احتماالً بتوان گفت تفاوتها در تفسیر

هادردرمانبیماریهابامقایسۀآرایمالینوفسکیوالیاده ۰۱9...


جایگاهآیین

بیماری هااساساًماهیتکیفیدارند.باایناوصاف،هموارهبایدایننکتهرابهیادداشتکهاگر

ایکهدرآیینزارونیزآیینهایمشابهشاهدآنهستیمرااز


هایدرمانی

هاوتجربه

تکنیک
دیدگاهخودمانتفسیرکنیم،اینتجربههاقطعاًبیمعنیبهنظرخواهندآمد.هرچنداگرفنون

هاباهمبررسیشوند،خواهیمدیدکهآنهاازیکواحدمنسجمویکپارچه


وباورهایاینآیین
کهدرآننظریهوعمل،عقیدهوفندقیقاًدریککلمنسجمومعنادارباهممرتبطمیشوند.
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