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  چکیده
به این نیل براي  .م آن در منطقه موکریان کردستان پرداخته استاین مقاله به مفهوم درد و نحوه التیا

طور  شناختی و به هاي انسان دانش بومی و قومی موجود در این حوزه، با توسل به روش هدف،
نگاري و حدود نه ماه حضور مستمر در میدان و انجام مشاهدات و مصاحبه با مطلعین  خاص مردم

ها از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون و از مدل سیال میلز  یل دادهبراي تحل. کلیدي، مطالعه شده است
دهند اگرچه مستندات مکتوب در حوزه  هاي این مطالعه نشان می یافته. شده است  و هابرمن استفاده

بیماري و درد، و نحوه درمان و التیام آن ناچیز است؛ اما دانش بومی و سنتی قوم کرد که توسط 
شود، این کمبود را تا حدودي جبران کرده  سینه نقل می به ر شفاهی و سینهطو درمانگران محلی به

رغم وجود درمانگران مختلف محلی و سنتی در منطقه موکریان کردستان و مدیریت و درمان  به. است
اي سخت و بغرنج،  عنوان مسئله ها و شگردهاي مخصوص به خودشان، درد به درد و بیماري با شیوه

پذیرش و شخصی است و آنها براي ابراز آن عمدتاً از استراتژي  کرد امري غیرقابل براي مردمان قوم
 منطقه نیز قابل يها المثل ها و ضرب ها، روایت کنند و این موضوع در غالب داستان انکار استفاده می

محیطی و جغرافیایی منطقه موکریان زمینه را براي پرورش افراد قوي،  شرایط زیست. مشاهده است 
هرگونه ضعف و ناتوانی را نهی  ،داستان با این شرایط هم ،کند و فرهنگ ستوه و دالور مهیا مین

دهند؛ چون سر خم کردن  مردم در شرایط درد و بیماري از خود ضعف نشان نمی بنابراین نماید، می
  .هاي مردانگی منطبق نیست ارزش با ،در برابر درد
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 مقدمه -1

هاي  عنوان یک پدیده نسبتاً ناشناخته از جنبه در طول تاریخ اندیشه انسانی، درد به 
هاي  ها و رشته نظران حوزه مختلفی مورد تأمل و بررسی قرارگرفته است و صاحب

رغم اینکه  به. دان ها و آراء متفاوتی در خصوص ماهیت آن ارائه نموده مختلف، دیدگاه
شناختی، اقتصادي،  پزشکی، روان اي است و از منظر زیست رشته اي میان درد پدیده

فرهنگی و حتی دینی و مذهبی جستارهایی درباره آن صورت گرفته است؛ - اجتماعی
طور سنتی حوزه درد در اختیار و تحت قلمرو زیست پزشکی بوده است که  ولی به

لوژیکی درد متمرکز بوده و آن را بیش و کم به سیستم هاي نروفیزیو بیشتر بر جنبه
این شرایط و ). Bendelow and Williams, 1995: 140(ارسال عالئم تقلیل داده است 

هاي التیام آن تا حد زیادي منجر  چیرگی گفتمان زیست پزشکی بر حوزه درد و روش
شناختی و  و جامعه شناختی هاي انسان به حاشیه رانده شدن رویکردها و آراء و پژوهش

توجهی  طور بی بندي و مدیریت درد و همین نتیجتاً کاهش سهم این مطالعات در صورت
  . به یا نادیده گرفته شدن دانش بومی و قومی در حوزه درد و بیماري شده است

شود که  مانند ایران مشاهده می "1کشورهاي در حال گذاري"ویژه در  این شرایط به
و به ) Thornton et al. 2015, 2017(دچار بوده  "2الیسم توسعه ایده"که بیش و کم به 

نادیده گرفتن ). 1386ی و همکاران، ئقاضی طباطبا( "3اند مضاعفی پزشکی شده"شکل 
عوامل فرهنگی و اجتماعی و تجارب و معانی بیماري و ناخوشی و درد به سهم خود به 

، 4رنج اجتماعی توان به یمسائل و مصائب دیگري منجر شده است که ازجمله آنها م
ها و  بیوتیک ها آنتی ویژه مسکّن رواج خوددرمانی و تجویز و مصرف باالي دارو به

. اشاره کرد "5ها بیوتیک ها و آنتی مقاومت به آنتی میکروب"عوارض آنها و نتیجتاً مسئله 

                                                
1. Transitional Society 
2. Developmental Idealism 
3. Additionally Medicalized 
4. Social Suffering  
5. Antimicrobial and Antibiotic Resistance 
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فرایند پزشکی شدن در جامعه و تعریف مسائل یا  1بارکرو  کانرادزعم  همچنین به
سو  عنوان مسائل پزشکی و معموالً بیماري، مریضی یا سندروم، از یک جارب انسانی بهت

و از سوي ) Conrad and Barker, 2010(نماید  زمینه تجاري شدن پزشکی را فراهم می
هاي جایگزین  دیگر در بین جوامع سنتی مانند قوم کرد، زمینه گسترش و ترویج گزینه

  .نماید و سادات را فراهم می ، دراویشمراجعه به شیوخاز قبیل دانش بومی، شمنیسم و 
مثابه  بدن به"هاي زیست پزشکی، با تلقی  معتقد است رهیافت )1990( 2لدر 
ها و  و محدود کردن تجربه درد به مشاهده دقیق نشانه) رویکرد مکانیکی( "3ماشین

د و از نگیر هاي عاطفی و اجتماعی فرد و محیط فرهنگی را نادیده می عالئم، زمینه
انگارانه از  بعدي و ساده این درك تک. دنکن واکنش فیزیولوژي بدن انسان حمایت می

. ها است که رویکرد زیست پزشکی را بر حوزه درد مسلط کرده است درد، بیش از قرن
عالوه بر این، پژوهشگران، دانش بومی و قومی را در زمینه درد و بیماري کمتر مورد 

این مسئله به . شود و این شکل از دانش کمتر بازتولید و معرفی میدهند  توجه قرار می
. گیري مبانی نظري و پژوهشی دقیق و خالقانه در این رابطه انجامیده است عدم شکل

با این اوصاف در . اهمیت و ضرورت این پژوهش را دوچندان کرده استیادشده نکته 
ساکن در منطقه موکریان این پژوهش باهدف مطالعه دانش بومی و قومی مردمان 

  :هاي زیر خواهیم بود کردستان در حوزه درد و بیماري در پی پاسخ به پرسش
ویژه کردهاي ساکن در منطقه موکریان از  درد و بیماري در بین فرهنگ قوم کرد به - 

  چه جایگاهی برخوردار است؟
  د؟کنن ادبیات مکتوب و شفاهی قوم کرد چگونه درد و بیماري را بازگو می - 
دانش بومی و قومی موجود در حوزه مدیریت و التیام درد به چه چیزهایی اشاره  - 

  کند؟ می

                                                
1. Conrad, Peter and Barker, Kristin K 
2. Leder 
3. Body as Machine 
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هایی درد و بیماري را التیام  درمانگران بومی چگونه و با توسل به چه روش - 
  بخشند؟ می

  
  هاي موجود و مروري بر پیشینه پژوهشی دانستنی - 2

ها و اشعار  ته و در اکثر داستانداش درد کم یا زیاد در تمام تجارب انسانی حضور
درد از دوران باستان تا مدرن در هنر و . شده است مکتوب و شفاهی به آن اشاره

عنوان احساس، عدم  فالسفه و طبیبان قدیمی از درد به. شده است  موسیقی نمایش داده
د هاي باستان در مصري. کردند تعادل اخالط و مایعات بدن و یا دیدن روح شرور یاد می

عنوان  سرخپوستان باستان درد را به. دیدند را متأثر از نفوذ خدایان یا ارواح مرده می
گرفتند، اما معتقد بودند که  ها و آرزوها در نظر می سرخوردگی و ناامیدي از خواسته

که در چین باستان، درد را  گیرند؛ درحالی از قلب نشأت می هایا درد ها تمام لذت
. ندردک و انرژي حیاتی توصیف می 1هاي متضاد و مکمل ین نیرويعنوان عدم تعادل ب به

در . کننده فلسفه علم بوده است ها، منعکس هاي درد، در طول قرن توان گفت که ایده می
هاي  هاي متعدد دیگري در علوم، نظریه هاي درد مانند نمونه حال حاضر تاریخ اندیشه

هاي  هاي معنایی متفاوت، مدل ستمسی. اجتماعی، سالمت و بیماري مورد مناقشه است
هاي  هاي مختلف درباره ماهیت واقعیت و همچنین روش مختلف واقعیت و گزاره

  .دهند پذیرفته شود، ارائه می "واقعی"عنوان  تواند به مختلفی براي ایجاد آنچه که می
هاي  تاریخ درد از این طریق فرصتی براي کشف ماهیت دانش علمی و دیدگاه

معتقد بود که درد و لذت بر تمام بدن  2افالطون. کند ره درد را فراهم میمتناقض دربا
بر  3ارسطوکه  شود، درحالی گذارد و از احساسات محیطی، قلب و کبد متأثر می تأثیر می

عنوان  این اعتقاد داشت که مغز عملکرد مستقیمی در فرایندهاي حسی ندارد و درد را به

                                                
1. Yin-Yang 
2. Plato 
3. Aristotle 
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 1بقراط. دانست را شور و شوق نفس و روح می گرفت، بلکه آن یک حس در نظر نمی

تئوري . معتقد بود که درد ناشی از افراط یا تفریط یکی از چهار خلط در بدن است
عنوان یک احساس یا  درد هنوز به. توجهی داشت براي صدها سال تأثیر قابل ارسطو

ه تا قرن گرچ. شود شده در قلب یا اثر ارواح شیطانی در نظر گرفته می  احساس تجربه
سه نوع عصب را شناسایی کرده بود و مغز را مرکز ادراك و  2گالنسوم قبل از میالد، 

تا . کند شد که مغز هیچ نقشی در تجربه درد بازي نمی دانست، تصور می احساس می
طور مستقیم  زمانی که در قرن هفدهم یک نظریه جدید درباره درد توسعه پیدا کرد که به

عنوان یک حس در  کرد، هنوز درد به امل حسی و عاطفی اشاره میبه دوگانگی بین عو
توجهی  دهنده پیشرفت قابل در خصوص درد نشان 3دکارتتوضیح . شد نظر گرفته می

نسبت به اسالف خویش در تحمیل مکانیسم انتقال درد از محدوده بدن به مراکز باالتر 
یک بین آسیب بافتی و تجربه  به اي یک رابطه )4کارتسین(نظریه دکارتی . در مغز است

 درد ایجاد کرد، که در نهایت در دوگانه انگاري یا جداسازي ذهن و بدن جا گرفت
)Main & Spanswick, 2000.( 

هاي درد،  این روند تاکنون نیز به نحوي ادامه پیدا کرده است و در بیشتر نظریه
ژوهشگران علوم اجتماعی اخیراً پ. شده است ابعاد فرهنگی و اجتماعی درد نادیده گرفته

اند و مسیر  تدریج در حوزه مطالعه درد گام نهاده شناسان به شناسان و جامعه ویژه انسان به
این فرایند، نقطه . اند خود را تا حد زیادي از گفتمان حاکم زیست پزشکی جدا کرده

ئله عد فرهنگی مسشناسان پزشکی و درد بوده است تا با تمرکز بر ب عطفی براي انسان
شناسان با مطالعه آن  ازجمله مواردي که انسان. درد، اهمیت این مطالعه را نشان دهند

شناختی را در موضوع درد نشان دهند، توجه به مسئله  اند اهمیت مطالعات انسان توانسته
و ) یک قوم یا محدوده جغرافیایی خاص(محلی  - و تجربه آن در میان مردمان بومی

  . هاي التیام آن است می آنان در مواجهه با درد و شیوهمطالعه دانش بومی و قو
                                                

1. Hippocrates 
2. Galen 
3. Descartes 
4. Cartesian 
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هایی که مردم در یک  عنوان مجموع دانش و مهارت به 1هاي دانش بومی مفهوم نظام
این دانش آنها را قادر . شده است منطقه جغرافیایی خاص داراي آن هستند، تعریف

ها از  ن دانش و مهارتبیشتر ای. مند شوند سازد تا بیشتر از محیط طبیعی خود بهره می
شده است، اما مردان و زنان نسل جدید،   هاي پیشین و به شکل تدریجی منتقل نسل

ها بدنه  آن. توانایی و قابلیت سازگاري و هماهنگی با تغییرات شرایط محیطی را دارند
. اند تا راهبردهاي بقا را فراهم نمایند کنند و در تالش دانش را به نسل بعدي منتقل می

ها و عملکردهایی است، چه صریح و چه  در نتیجه، دانش سنتی مجموعه تمام دانش
اقتصادي، معنوي و اکولوژیکی زندگی استفاده  - ضمنی، که در مدیریت عناصر اجتماعی

  .)Odora Hoppers, 2017: 8( شود می
شناسان پزشکی روي ابعاد و معانی فرهنگی درد و نحوه تجربه آن و عمل  انسان 

تصریح کرده است همه  2سسیل هلمنطور که  نحوه بیان آن تأکید دارند و هماندرد و 
دهند و اینکه  هاي فرهنگی و اجتماعی به شکل مشابهی به درد واکنش نشان نمی گروه

تواند ناشی از  دهند، می فهمند و به آن واکنش نشان می مردم چگونه درد را می
ن ارتباط دادن درد با سالمتی و موارد دیگر همچنی. هاي فرهنگی و قومی باشد زمینه پس

کند که  او اضافه می. شود به نحوي از عوامل فرهنگی ناشی می ،جمله آستانه درد از
هاي اجتماعی و فرهنگی خاصی، ممکن است به نحوي براي درد ارزش قائل  گروه

ن درد یا داشت مخفی نگه. شوند یا به استقبال آن بروند و حتی تجربه آن را توجیه کنند
هاي اجتماعی خاص دیده  ابزار آن در عموم، اگر در زمینه نظام ارزشی و اعتقادي گروه

ها و  شود، ممکن است بنابرخواست یا برخالف میل باشد؛ عالوه بر این، ارزش
صورت مسئله  هایی که آن را به اعتقادات فرهنگی ممکن است تجارب درد را براي گروه

نگاهی به بدنه دانش و پیشینه  ).Helman, 1990: 158(د د، نرمال نشان دهننبین می

                                                
1. Indigenous Knowledge Systems (IKS) 
2. Cecil G. Helman 
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هاي  دهد که مطالعات زیادي وجود دارند که سایر جنبه پژوهشی موجود نشان می
  . اند فرهنگی و اجتماعی درد را بررسی کرده

به  "2مردم در زمان درد"بخش خود با عنوان  در کتاب الهام) 1952( 1زبروفسکی
گیري از مطالعه خود نشان داد  وي در نتیجه. پرداخته است مناسبات بین فرهنگ و درد

که یک پاسخ رفتاري مشخصی به تجربه درد وجود دارد که مبتنی بر قومیت و یا 
ها عمدتاً بر فوریت تجربه درد  ها و یهودي براي مثال، ایتالیایی. زمینه فرهنگی است پس

رند و آشکارا و با صداي سپا متمرکز هستند، تجارب گذشته خود را به فراموشی می
هاي ایرلندي تبار عموماً  از سوي دیگر، آمریکایی. کنند بلند، درد خودشان را افشا می

هاي انکار و خودداري را در  استراتژي و تمایل دارند که درد خود را مستتر یا پنهان کنند
جارهاي آنچه او کشف کرد، این بود که درد شامل هن. مواجهه با آن از خود نشان دهند

هاي  عنوان اعضاي گروه عنوان فرد، بلکه به فقط به فرهنگی است؛ زیرا مردم به دردشان نه
بنابراین، درد داراي معانی فرهنگی است که . دهند فرهنگی نیز پاسخ می - اجتماعی

  .دهند هاي اجتماعی به آن اختصاص می گروه
درد چگونه باعث که د نگاري، نشان دا گیري از روش مردم با بهره 3آرتور کلینمن 

شود؛ چه چیزهایی  بینی در زندگی روزمره مردم می پیش ایجاد نیرویی قوي و غیرقابل
کند و  براي افراد بیمار و خانواده آنها در معرض خطر است؛ کسی که درد را تجربه می

اي در خالل آن به دست  کنند چه تجربه آنهایی که از شخص دردمند مراقبت می
. شناسی تجربه است کند، انسان ه که مجموعه مطالعات را با هم مرتبط میآنچ. آورند می

کنند  هاي سنتی نظیر مشاهده مشارکتی استفاده می شناسی، از روش در این شاخه از انسان
هاي مربوط به درد را که در گفتمان روزمره و  دهد ایده شناسان اجازه می که این به انسان

  ). Kleinman et al, 1994: 15-19(کشف کنند را  ارتباطات بالینی دخیل هستند،
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او . کند، تمرکز دارد ، بر نقشی که زبان در پزشکی بازي می1مارا بوچبایندر
نویسد که شامل تجارب شخصی از قبیل، منابع درمانی و  را می "هاي بیماري روایت"

که تولیدشان را ها  ها اغلب از طریق پویایی خانواده این. دار است عوامل سازنده و معنی
  ). Buchbinder, 2010: 109(شوند  کنند، فیلتر می تعدیل می
اي مروري و کیفی به مطالعه عوامل فرهنگی درد  در مقاله) 1968( 2النگلیو  ولف

اند که در مطالعات صورت گرفته  اند و به این نتیجه رسیده و پاسخگویی به آن پرداخته
هاي ساده  رار نگرفته است و نتایج تحلیلفرهنگی مورد توجه ق - اثر عوامل قومی

شناسان فرهنگی الزم است براي افزودن  بنابراین، انسان. شناختی آنها، مبهم هستند انسان
  .هاي درد، با پژوهشگران این حوزه همکاري نمایند دانسته
نگاري درد به این نکته اشاره  اي با عنوان مردم در مطالعه) 2015( 3گوبرمن هیل 

نگاري در مطالعات پژوهشی، بصیرت بیشتري را  هاي مردم ه استفاده از تکنیککند ک می
) 2013(و همکارانش  4بالستاز -پالیزطور که  همان. ها به دنبال دارد سایر روشبه نسبت 

الزم است درد مزمن از که کنند،  در نتایج پژوهش خودشان در حوزه درد پیشنهاد می
  .فرهنگی تفسیر و بیان گردد -اي خاص اجتماعیه طریق تجارب بیماران و در زمینه

هاي از درد مرتبط با مناسک مذهبی وجود دارد که خودانگیخته هستند،  جنبه 
. ازجمله خودآزاري یا ریاضت کشیدن جسمانی که در بین مذاهب بسیار رایج هستند

ر میان خودزنی د. کنند ها روشی را براي به یادآوردن خدایان روحانی نمادسازي می این
بعضی از جوامع مسیحی هنوز این . هاي مذهبی بسیار رایج بود پیروان مسیحی و جنبش

وجود دارد که در آن زمان عمل  "هفته مقدس"در فلیپین . دهند عمل را انجام می
شود، در میان مسیحیان  خودزنی براي به یادآوردن مصائب حضرت مسیح انجام می

همچنین . دهد رخ می) آدینه نیک( "جمعه خوب"بعضی جاهاي دیگر دنیا این در روز 

                                                
1. Mara Buchbinder 
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مراسم توبه وجود دارد و افراد به یاد به صلیب کشیدن مسیح، خود را به صلیب 
طور مشابه،  به. این اعمال توسط کلیساي کاتولیک تقبیح شده استامروزه . کشند می

ین در ماه محرم در ب[زنی و در مناطق محدودتري قمه] زنی عمل زنجیرزنی و سینه
  . مذهب رایج است مسلمانان شیعه

در سریالنکا، هندوها و عابدان بودایی بر روي  1در فستیوال ساالنه کاتارگاما اسال
روند یا خودشان را از ریسمانی که قالب متصل به آن در  اخگرهاي آتش راه می

در سریالنکا چنین تعهدي براي تحقق . کنند پوستشان فرورفته است، آویزان می
درد در مراسم . شود شده است، انجام می  داده 2ایی که به خداي شریعت اسکَنداه قول

ها  این. عمومی درد استیا تظاهرات گذار، مراسم زندگی شخصی، یک نمایش و 
هاي  هستند که در سنین مختلف رشد فرد و براي نشان دادن هویت هایی بخشی از آیین

زنان و مردان یا آغاز دردناك مراسم  ختنه هایی نظیر آییند؛ نشو اجتماعی اجرا می
در بعضی از جوامع سنتی، آیین و مراسم درمان وجود دارد که توسط . جنگجو شدن

  ).Singh, 2017: 128(شود  درمانگران اجتماعی انجام می
ممکن است در میان پزشکان نگرشی  4که عدم پذیرش گوید درحالی می 3کوهن 

ناپذیر یا  رنج جسمانی اجتناب. ایج استجهانی نباشد، ولی به لحاظ فرهنگی ر
اندازه که مقدور باشد براي از به هر برعکس، فرهنگ مدرن غربی . ناپذیر نیست چاره

طور خودکار  رود درمان هرگونه بیماري به انتظار می. کند بین بردن انواع دردها تالش می
هاي  گرفتگی مانندهاي دردناك غیر مخرب  حتی وضعیت. شامل کاهش عالئم درد باشد

. شده است  تبدیلو پزشکی به اهداف دارویی ، )عادت ماهیانه زنان( قبل از قاعدگی
حال  هاي ضد درد گیاهان مختلف آشنا هستند، بااین بسیاري از جوامع ابتدایی با ویژگی

تر از  مهم. گیرند آنها همچون جوامع مدرن در موقعیت تقاضاي تسکین درد قرار نمی
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فقط  این نگرش، نه. از جوامع پذیرش درد یک ضرورت فرهنگی استهمه، در بسیاري 
طور معناداري به درد عمدي و اجباري  منحصر به درد غیرارادي نیست، بلکه بیشتر و به

گونه  شامل توانایی تحمل درد بدون هیچ 1حسی دهد، بی او ادامه می. شود مربوط می
از . شود یت نداشتن به درد نمیمشاهده و شنیدنی است و این باعث حساس واکنش قابل

یافته شخص دردمند است که درد را بدون ابراز  حسی در توان تجلی طرف دیگر حسن بی
  . مقوله کامالً متفاوتی است 2ناپذیري توانایی افزایش تحمل درد یا تألم. کند آن احساس می

یافتنی بعد از  ناپذیري را یک هدف دست شماري از مذاهب شرقی تألم
غایت نهایی ریاضت صرفاً . آورند هاي معنوي سخت و بلندمدت به شمار می ریاضت

در غرب . کاهش درد نیست، بلکه در کل رهایی از احساسات فیزیکی است
عالوه بر این هرگز . حسی کامل است ناپذیري صرفاً رهایی از درد بدون بی تألم

. گیرند ر نظر نمیتواند از طریق مصیبت به دست آورد را د چیزهایی را که شخص می
طور اتفاقی و تنها توسط قدوسان  آسا و هدیه آسمانی است که به این یک ویژگی معجزه

  ).Cohen, 1995: 45-75(شود  حاصل می
شده در حوزه درد، باید اذعان داشت که بیشتر این   در بین مطالعات انجام 

انی فرهنگی درد متمرکز اند و بیشتر بر روي مع گرفته  مطالعات در خارج از ایران انجام
شده در کشور و در منطقه کردستان نیز به بحث درد حاد   معدود مطالعات انجام. اند بوده

هاي زیست پزشکی و  ها و مدل بر گفتمان گردد که غالباً با رویکرد کمی و با تکیه بازمی
کز بر ؛ و صرفاً چند مطالعه در حوزه دانش بومی با تمرندا شده  شناختی انجام روان

. گیاهان دارویی و بیماري وجود دارد که اختصاصاً بر مسئله درد نیز متمرکز نیستند
ها  با مطالعه گیاهان دارویی و درمان بومی و سنتی بیماري) 1390(سپهرفر براي نمونه، 

با مطالعه گیاهان دارویی و درمان بومی و ) 1390( اکبرزاده علیو  سپهرفردر پیرانشهر، 
ها و  ها در بوکان، داروهاي گیاهی بومی این شهرها را در حوزه بیماري سنتی بیماري

                                                
1. Impassivity 
2. Impassibility 



   
  
  
  

 85...   شناختی  مطالعه انسان: هاي التیام آن درد و شیوه

 
 

با تفسیر معناگرایی ) 1394( الیاسیو  غالمی گوزلبالغهمچنین . اند درمان آنها نشان داده
کنند که درمانگري عامه هنوز جایگاه  هاي درمانگري عامیانه، به این نکته اشاره می شیوه

اي  مطالعه با) 1395(و همکارانش  درخشانارد؛ مردم کردستان د نخاصی در بی
کاربردهاي اتنوبوتانیک گیاهان شهرستان سقز، هفتادودو نوع گیاه دارویی منطقه را 

  . شناسایی کرده است
شده در حوزه درمانگري سنتی در خارج از کشور وضعیت   مطالعات انجام

براي . ه درد را مشاهده کردتوان دانش بومی در حوز تري دارند و در بین آنها می متفاوت
نشان داده است که یک دوره درمان طب سوزنی و گیاه بومی ) 2013( 1اولسنمثال 

 2گیو سون- چانگ. کند چینی، پروستان مزمن با سندروم درد مزمن لگنی را برطرف می
اي و طب چینی، داروي  استفاده با یک گیاه بومی کُره ازدر اقدامی مشابه ) 2014(

دردي که پس از سه روز استفاده از این . راي درد حاد شکم کشف کردجدیدي را ب
هاي داروسازي غربی  دارو برطرف شد و این در حالی بود که داروهاي متعارف کمپانی

در پژوهش خود پی بردند که ) 2015(و همکاران  3جانگ وو لی. اثري بر آن نداشتند
ن یک درمان کمکی براي بیماران عنوا درمان گیاهی سنتی همراه با داروي معمولی به

با یک گیاه بومی ) 2019(و همکاران  4هیتومیهمچنین . مبتال به درد سرطانی مؤثر است
  .اند بومی ژاپنی، روش جدیدي را براي کاهش درد زخم دهان پیدا کرده

  
  روش پژوهش - 3

 5)روایت محور(نگاري رِوایی  این پژوهش با رویکرد کیفی و با توسل به روش مردم
هاي بیماري و درد، در  هاي خود در حوزه شناسان در پژوهش انسان. گرفته است  امانج

                                                
1. Bahia A. Ohlsen 
2. Chang-Gue Son 
3. Jung-Woo Lee 
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نگاري روایی  اند، آنان مردم ها، به روایت نیز عالقه نشان داده کنار مشاهدات و مشارکت
هاي میدانی  هاي بازاندیشانه مواجهه ها و درگیري را همچون تالشی براي انتقال تماس

هاي  نگاري پژوهشگر جنبه معتقدند، در مردم) 2010(همکاران و  1هارووینگ. بینند می
دهد؛ و این  اعتقادي و فرهنگی را در گروهی از افراد یا جوامع مورد مطالعه قرار می

 2شنسول ولکمپت گرایانه و تفسیري دارد؛ و به باور  رویکرد پژوهشی، بنیان طبیعت
ه و روش زندگی مردم، درك این نوع مطالعات در مورد شناخت و تفسیر را) 2010(

ها،  با مقایسه فرهنگ. باورهایشان و چگونگی تطابق آنها با تغییرات محیطی است
هاي  پژوهش. بینی نمود توان نیروهاي مؤثر بر تغییرات را شناخت و آینده را پیش می

 هاي نظام و یک فرهنگ است الزم که گیرند قرار می مورداستفاده زمانی نگاري مردم

هاي اعتقادي،  تواند نظام رو، این پژوهش می ازاین .شود توصیف عملکردي آن و اعتقادي
متصور  مرتبط با درد عنوان فرهنگ بومی ها، رفتارها، روابط و هر آنچه را که به ارزش

تواند باورهاي درونی افراد را شناسایی نماید و در  این رویکرد می. است، ترسیم نماید
  . بررسی قرار دهد هاي متضاد را مورد سازمانی، دیدگاه  یک فرهنگ

این . نگاري هم محصول و هم فرایند پژوهش است به لحاظ تاریخی، مردم
ها،  هاي اجتماعی، رفتارها، ارزش ها، تفاسیر، بازسازي شبکه محصول شامل روایت

ترین  اعتقادات، باورها، احساسات و ادراکات افراد در اقوام مختلف بوده است و مهم
دهد این است که در آن،  مثابه پژوهش علمی نشان می نگاري را به ي که مردما ویژگی

دهد داستان یا روایتی تولید  ازآنچه که در میان مردم جامعه در بستر طبیعی رخ می
اي نیز وجود دارند و حقیقت، صرفاً در یک  و صداهاي مختلف و افراد حاشیه... شود می

نگاري رِوایی اگرچه  معتقدند مردم 3هالستینو  یومگابر. شود روایت واحد بازنمایی نمی
نگاران آگاه است، اساساً با کار روایتیِ آنهایی که تجارب  از شیوه و اعمال روایتی مردم
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نگاري  استفاده از واژه مردم. شان تحت نظارت و توجه است، ارتباط دارد و زندگی
شناختی و  رایندي، روشهاي تشخیص تحلیلی، ف رِوایی براي مخابره کردن ترکیب حس

 Gubrium(شناختی است که براي فهم روایت در بافت اجتماعی ضروري است  معرفت

and Holstein, 2008: 250-251 .(  
کند، تحلیل  ادعا می) Cortazzi, 2007: 384-395( 1مارتین کورتازيطور که  همان

نیست؛ بلکه نگاري کافی  هاي مردم روایت در پژوهش) مضمون(ساختاري یا محتواي 
ها به همراه انگیزه و توجه گویندگان و بافتارهاي فرهنگی که روایت  الزم است گزارش

نگاري روایی به معنی مطالعه  روش مردم. دهد نیز در نظر گرفته شوند در آن روي می
شان با راوي و  ها و روابط واقعی تواند ما را به فراسوي داستان مردم نگارانه روایت، می

این یک روش فرایندي و تحلیلی است که در بررسی دقیق شرایط . ردتجربه بب
عنوان هدف در نظر گرفته  ها، به هاي مرتبط با روایت اجتماعی، بازیگرانشان، و کنش

  .شود می
نگاري باید ساده  میدان مطالعه مردم) 2010(و همکاران  هارووینگمطابق با نظر 

ي ورود و گردآوري اطالعات و امکان ، در دسترس، فاقد مزاحمت برا)محیط منفرد(
ها را داشته باشد؛ همچنین آنان معتقدند که در هر موقعیت فرهنگی باید  تکرار فعالیت

از این منظر، میدان مطالعه ما منطقه . دکرها را لحاظ  سه عنصر مکان، کنشگران و فعالیت
آذربایجان این منطقه شامل شهرهاي کردنشین جنوب استان . موکریان کردستان است

است ) بخشی از شهرستان سقز(غربی و قسمت کوچکی از شمال غرب استان کردستان 
ب آنها به سکه اصل و ن) 137: 1388و خضري،  185: 1395محمد پور و رضائی، (

گردد و زبان آنها بیش از هر لهجه دیگر کردي به زبان اوستایی زرتشت  مادها برمی
  ). 359- 360: 1378نیکتین، (تر است  نزدیک

                                                
1. Martin Cortazzi 
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قوم کرد در غرب ایران و در مناطق کوهستانی، سرد و داراي شرایط زندگی و 
اند و همچنین غالب شهرهاي کردنشین از مناطق مرزي  جغرافیایی خاص واقع شده

ایران هستند و مردم این منطقه در کنار مرزنشینی، ازلحاظ قومیت، زبان و همچنین 
اقلیت محسوب در حاشیه و نوعی  به) غالباً مسلمان سنی مذهب هستند(مذهب 

اي سنتی است و اعتقادات در بین مردم خصوصاً  کردستان در کل داراي جامعه. شوند می
تا چند دهه پیش، بیشتر مردم کردستان در روستا زندگی . افراد مسن قوي است

 - اما با توجه به شرایط سیاسی. کردند و شغل غالب آنان کشاورزي و دامداري بود می
 .همانند تمام کشور، فرایند شهرنشینی آغاز و به شهرها مهاجرت کردند  ناتصادي ایراق

آوري داده در مدت نه ماه حضور مستمر در میدان  در این پژوهش، کار جمع
، اگرچه با مطالعات )لغایت آذرماه همان سال 1397ماه سال  از اردیبهشت(مطالعه 
حوزه درد و بیماري و نحوه مدیریت و اي و مدارك و مستندات موجود در  کتابخانه

منظور تبیین و توصیف  رفته و به التیام آن در ادبیات فولکلور منطقه شروع شد ولی رفته
نگاري ازجمله؛ مشاهده،  تمام زوایاي موضوع پژوهش از سایر ابزارهاي روش مردم

رد و با مطلعین کلیدي دانش بومی در حوزه د 1برداري، مستندات و مصاحبه یادداشت
ازآنجاکه آنچه مردم . گوش فرادادن به روایت صاحبان نظر و تجربه آنان، استفاده شد

هاي این پژوهش از تحلیل  وتحلیل داده اهمیت است، در تجزیه دارايگویند براي ما  می
 3و براي تسهیل و تکمیل آن از مدل سیال) 76-53: 2008( 2ریزمنمحور  روایت مضمون

عنوان سه  فرایند تحلیل داده را به هابرمنو  میلز. استفاده گردید )1994( 4هابرمنو  میلز
. کنند فعالیت مستمر و سیال تقلیل داده، داده نمایی و طراحی و بازبینی نتیجه تعریف می

پژوهشگر در خالل . اي تعاملی قرار دارند این سه فعالیت تحلیلی در یک فرایند چرخه

                                                
لهجه رایج منطقه موکریان (مصاحبه با مطلعین کلیدي دانش بومی در حوزه درد به زبان کردي و لهجه سورانی  -1

  .شده است گرفته و سپس به زبان فارسی ترجمه و گزارش انجام) کردستان
2. Cathrine Kohler Riessman 
3. Flow Model 
4. Miles and Huberman 
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نمایی و استخراج و بازبینی  تقلیل داده و دادهها و سپس حرکت در بین  گردآوري داده
در این دیدگاه تحلیل داده کیفی . نتیجه، براي مابقی مطالعه در حال جابجا شدن است

  .سرگیرانه است عمل یا فرایندي مستمر و از
  

  رسانان محلی مشخصات درمانگران سنتی و اطالع -1جدول 

  شهر/روستا  شغل  سن  جنس  نام  ردیف
مدت 
  مصاحبه

  یختار
  مصاحبه

  توضیحات

/ ماماي محلی  04/04/1397  دقیقه 60  بوکان  دار خانه  64  زن  هالله  1
  رسان اطالع

 110  بوکان/قرالی  بازنشسته  70  مرد  احمد  2
  دقیقه

و  14
24/04/1397  

  رسان اطالع

 180  بوکان  کارمند  42  مرد  مسعود  3
  دقیقه

و  24و  15
27/05/1397  

درمانگر سنتی 
/ دیده آموزش
  سانر اطالع

حاجی   دار خانه  64  زن  نجیب  4
  مهاباد/خوش

120 
  دقیقه

و  7
12/06/1397  

  رسان اطالع

درمانگر   10/02/1397  دقیقه 70  بوکان  دار خانه  70  زن  هاجر  5
/ سنتی
  بند شکسته

درمانگر   14/03/1397  دقیقه 60  بوکان/ترکاشه  آزاد  60  مرد  خالند  6
/ سنتی

  رسان اطالع
درمانگر سنتی   3/07/1397  دقیقه 65  بوکان  آزاد  40  مرد  محمد  7

/ دیده آموزش
  رسان اطالع

حسین   دار خانه  64  زن  زبیده  8
  بوکان/مامه

 رسان اطالع  05/09/1397  دقیقه 60
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  ها و شواهد یافته - 4
عالوه بر آراي موجود در حوزه درد که غالباً از مطالعات میدانی، کارهاي علمی و بالینی 

تواند در این حوزه حرفی براي گفتن داشته باشد و  می نیز میاند، دانش بو آمده  دست به
تواند دانشی بر پیکره علوم اجتماعی و انسانی، و خصوصاً حوزه  طورکلی می به

هاي موجود بین دانش رسمی و دانش  باوجود تفاوت. شناسی پزشکی اضافه کند انسان
کرد مبنا و اساس دانش  توان ادعا بومی نباید آنها را مقابل هم قرار داد؛ چراکه می

توان اذعان کرد  تعریف دانش بومی، میبه با توجه . رسمی، دانش بومی و محلی است
وسیله مردمان بومی  اي از تجارب یک منطقه خاص است که به که این دانش مجموعه
ازآنجاکه دانش بومی غالباً مکتوب نیست و بیشتر . شده است ساکن در آن حاصل

شده است؛ این دانش بیشتر تجربی است تا نظري  سینه منتقل به نهصورت شفاهی و سی به
بنابراین، عالوه بر مستندات و مدارك . ارزش است با به خودي خودو صیانت از آن 

شده در  موجود، مشاهدات میدانی و مصاحبه با مطلعین حوزه دانش بومی نتایج ارائه
  .دهند این بخش را تشکیل می

  
  رد و بیماري در ادبیات فولکلور کردهاجایگاه و ماهیت د - 4-1
ترین اقوام ساکن در منطقه خاورمیانه و منطقه جغرافیایی  کردها در زمره کهن 

اما . ترین مناطقی است که اسکان بشري در آن صورت گرفته است کردنشین، از قدیم
 رغم تاریخ چند هزارساله این قوم، به دلیل نداشتن دولت مرکزي، کتابت و ثبت و به

اجتماعی  - ازآنجاکه مسئله اصلی قوم کرد، موضوع سیاسی. ضبط اسناد قدمتی ندارد
ها نیز به این حوزه اختصاص دارند و یافتن شعر یا نثري در  بوده است، غالب نوشته

حوزه بیماري و درمانگري بسیار نادر است و بیشتر نویسندگان، شعرا و مورخان نیز از 
براي مثال اگر به مجموعه اشعار و دیوان . اند ی کردهپوش پرداختن به این مسائل چشم

شعراي قوم کرد نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بیشتر اشعار در وصف وطن، 
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توان به مستندات  بین می  این در. باشند شرایط سخت اجتماعی، عشق و عرفان می
یماري و درد اشاره طور مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ب یافت که به مکتوبِ نادري دست

از سوي دیگر ماهیت شفاهی و تجربی بودن و ناملموس بودن دانش بومی و . کنند
 .محلی نیز مزیدي بر علت کمبود منابع شده است

واژه درد بیشتر یادآور بیماري است؛ اما در بعضی جوامع، درد غیر مرتبط با  
هاي بومی و یا مذهبی  براي مثال، در برخی مراسم و آیین. بیماري نیز وجود دارد

در بیشتر مناطق کردستان ازجمله . توان این نوع درد و درد کشیدن را مشاهده کرد می
وجود دارند که از پیروان شیخ  "دراویش قادریه"عنوان  بامنطقه موکریان گروهی 

–1166 به کردي، "یالنی بدوالقادري گه عه"(دوست گیالنی  عبدالقادر بن صالح جنگی

هاي تصوف اهل سنت هستند در روزهاي  این دراویش که از طریقت. تندهس) م 1077
دهند و وجد و  انجام میعنوان خانقاه  بهخاص، مراسم سماي عارفانه را در محلی 

صورت گروهی و  در این نوع مراسم آنها به. دانند شادي جسمانی را سبب پاکی روح می
د، با خواندن ذکرهاي مخصوص و با ان که غالباً به دور بزرگ گروه حلقه زده  درحالی

رقص عارفانه  1خم و دوال شدن به سمت باال و پایین و چرخاندن سر و موي بلندشان
  . دهند را انجام می

در . گردند می 2خود شدن بعد از چند دقیقه این دراویش دچار حالت از خود بی
ام تیز و برنده در رود و آنها با فروکردن اجس این حالت احساس درد در آنان از بین می

. گذارند اندام خود، یا قورت دادن چنین اجسامی، این عدم احساس را به نمایش می
نکته حائز اهمیت در این امر این است که بعد از اتمام مراسم، با مالیدن و خیس کردن 

این توانایی افزایش تحمل درد . یابد وسیله آب دهان، زخم بهبود می قسمت مجروح به
آید و براي این کار الزم است تا افرادي  اپذیري با فنا فی اهللا شدن به وجود مییا تألم ن

                                                
  )Long Hair(پرچ  -1
 )Get Frenzy(هاتن لي ڵزم بوون، حا جه -2
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اند پاك و مطهر باشند و غسل  که از مریدان هستند و یا براي دیدن این مراسم آمده
توانند در این مراسم شرکت کنند چون با  هم نمی  ناجنابت داشته باشند؛ همچنین زن
 .گیرد د غسل، ترمیم و بهبود زخم صورت نمیحضور آنان و یا وجود افراد فاق

، بیشتر مسائل مربوط به حوزه درد در بین قوم کرد، به خود یادشدهغیراز مورد  به 
بیمار غالباً . شود ماهیت درد و بیماري و نحوه بیان و انعکاس و مدیریت آن مربوط می

آن را دیده و یا تجربه کند که قبالً  ها و اصطالحاتی درد خود را تشریح می از طریق واژه
فهم است، براي مثال غالب بیماران درد را  کرده است و همچنین براي دیگران نیز قابل

، شوك 4، سوختن3، از حال رفتن2، ضعف و ناتوانی1حس شدن چیزي شبیه بی
ها مواردي  کنند، این بیان می... و 8تیغ کشیدن ،7تکه شدن ، تکه6، خرد شدن5الکتریکی

شروع درد غالباً دلیل و نشانی بر بیماري و یا . هستنددرك  عموم قابل هستند که براي
خود بیماري است؛ ولی براي مردمان این قوم ابراز درد و اعتراف به بیماري، خصوصاً 

  . طور علنی و عمومی، ننگ، عار و مایه خفت است به
نه براي مردمان این جامعه درد و بیماري امري کامالً خصوصی، شخصی و محرما

است؛ لذا تا زمانی که عمالً آنها را از پا درنیاورد و تکانشان را نبرد، از ابراز جمله من 
جالب اینکه در این مواقع دیگر نیازي به . کنند یا اینکه درد دارم، خودداري می ،بیمارم

هاي عادي فرد، خود  ابراز نیست، چون حاالت بدنی و جسمانی و تغییر در روند فعالیت
چیز است و درد و بیماري وي را به شکلی درآورده است که زبان بدن آن را  هگواه هم

                                                
  )Get Numb(زین  ته -1
  )Weakness( زيێه ێب -2
 )Pass out( وه بورانه  -3

  )Burn(سووتان   -4
 )Electric Shock( بریسکه  -5

  )Tear( انڕپچ -6
 )Break into Pieces( ت بوون لهت له -7

 )Twinge( اندنڕزي -8
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اي براي  حتی در بعضی از مواقع کار از کار گذشته و هیچ اقدام و برنامه. کند بیان می
. کند در خاطراتش این موضوع را تأیید می 1هژار. توان انجام داد بیماري و فرد بیمار نمی

ر بغداد بودم دچار بیماري سل شدم و وضعیتم طوري شد زمانی که د": نویسد وي می
هایم آب آورده بود و در  شش. هایم کم سو شده بود آوردم و چشم که خون باال می

بودنم را  پزشک معالج احتمال زنده. بیمارستان براي تخلیه آب، پهلویم را سوراخ کردند
ا چنین دردي، آه و در همان وضعیت از من پرسید که چرا ب. دانست خیلی ضعیف می

مگر . "کند کرد آه و ناله نمی"دانید که  من در جواب گفتم مگر شما نمی. کنی ناله نمی
اش، اجازه  اید که وي در زمان جراحی قفسه سینه را نشنیده شیخ عبدالقهارشما داستان 

  ). Sharafkandi, 2013: 133-144( "هوش کردن را به پزشکان نداده بود بی
بر صدسال سن  شده است که یکی از بزرگان کرد که بالغ  ، روایتدر جایی دیگر

یکی از آشنایان وي براي عیادت . داشته، و به علت درد و بیماري در بستر بوده است
بیمار قبل از ورود مهمان به فرزندانش دستور داد که بستر و تخت . به دیدن او آمده بود

. و بعد اجازه ورود به مهمان را بدهند بیماري را جمع کنند و چپقی براي وي بیاورند
کشید در جواب  که چپق می زمانی که مهمان احوال بیمار را پرسیده بود وي درحالی

گفته بود که خوب و سرحال هستم و رو به بهبودم و اآلن قصد دارم سري به بازار 
 ,Sajadi(اما چندساعتی بعد از رفتن مهمان، وي از شدت بیماري جان سپرده بود . بزنم

2016: 194.(  
از دیگر مستنداتی که براي روشن کردن جایگاه و ماهیت درد و بیماري در بین 

. هاي رایج این قوم هستند المثل توان به آن اشاره کرد، ضرب مردمان کرد می
طور  تواند به ها معموالً عبارات بسیار ظریف و دقیقی هستند که گوینده می المثل ضرب

آنچه در اینجا . از طریق آنها مفهوم و مقصود خود را بیان کند مستقیم یا غیرمستقیم

                                                
متخلص به هژار ) خورشیدي 1300-1369ندي به کردي،  فکه ره حمان شه هڕبدول عه(دالرحمن شرفکندي عب -1
 .شاعر، نویسنده و مترجم بزرگ کرد) ژار هه(
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المثل براي موارد و یا مسائلی ساخته  این است که معموالً ضرباست، حائز اهمیت 
اهمیت  طور عکس براي کم و یا به(رود که در آن جامعه مهم هستند  شود و به کار می می

حوزه درد و بیماري یکی از این ). روند دادن و خوار شمردن آن مسائل به کار می
هاي مختلفی براي آن وجود دارد  المثل وبیش ضرب مسائلی است که در بین قوم کرد کم

ها را  المثل طورکلی این ضرب به. کنند و هنوز هم مردمان این منطقه از آنها استفاده می
  :بندي کرد هاي زیر دسته توان در مقوله می

 
  یو سالمت) آسایش(تندرستی ) الف

منظور ادامه بقا، الزم است داري  عنوان موجودي زنده، فعال و پویا، به انسان به 
تا زمانی که فرد . بدنی سالم و تندرست باشد تا توانایی انجام امور روزانه را داشته باشد

محض وجود درد و بیماري، متوجه این مهم  سالم است، توجهی به بدنش ندارد ولی به
منزله جا ماندن از بقیه افراد  درد به نقص و بی د بدنی سالم و بیگویا عدم وجو. شود می

هاي موجود  المثل غالب ضرب. جامعه و ناتوانی در انجام زندگی عادي با سایرین است
چیزي که . در فرهنگ حاکم نیز بر مهم بودن سالمتی و باارزش دانستن آن اشاره دارند

تنها جایگزینی ندارد،  ورت فقدان آن نهشود و در ص حتی با مال و ثروت نیز حاصل نمی
  .گیرد هاي دیگر زندگی فرد بیمار نیز تحت تأثیر قرار می بلکه سایر جنبه

ارزش سالمتی را بدان، چون در اثر بیماري دنیا [ دري بزانه، شت ساخه قه تا له - 
 .]زندان خواهد شد

 شی له الت، دنیا زندانهۆخ نه

سالمتی با ثروت به دست [ نی،ێست ب هد تی به امهڵت ناتوانی س روه به سه - 
 .]رود آید، ولی از بین می نمی

 ري ینی به توانی له به ام دهڵ به

فقط درخت سالم [ ێست د ده نیا له داري ساخ میوة  ساخ و جوان به ته - 
 .]تواند میوه سالم به بار آورد می
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خواب شبانه نشانه سالمتی [ و لهش ساخیه وي شه ژ هیالکیه، خهۆوي ر خه - 
 .]است و خواب روز نشانه بیماري

پاي سالم بهتر از عصاي طالیی [ایی ڵ قی ته وشهێقاچی ساخ چاکتره له چ - 
 .]است

  
  ماهیت درد و بیماري) ب

شود، بیماري  عباراتی که در میان اقوام کرد براي توصیف بیماري از آن استفاده می 
دیگر زمانی  عبارت کنند؛ به یرا برابر با عدم توانایی در انجام هرگونه فعالیت تعریف م

طور  که شخص توانایی انجام امور را نداشته باشد و محتاج کمک سایرین باشد و به
خوبی  هایی به منشأ و علت چنین بیماري. کامل در بستر بیماري افتاده باشد، بیمار است

 نشده است، ولی آنچه نمایان است این است که در چنین حالتی براي شخص بیمار بیان
  .چیز به پایان رسیده و عمالً راه چاره و درمانی براي وي متصور نیست همه

بیمار کسی است که براي [ یت وه که مه یه ئاوي به ده سه و که ش ئهۆخ نه - 
 .]نوشیدن آب هم نیازمند کمک است

بیمار کسی است که تا رسیدن [ ري گاته سه که دوکتور نهێس ش کهۆخ نه - 
 .]پزشک بر بالین، بمیرد

به بیماري دچار بشی که عالج نداشته [ تێب رمانی نه ك گري دهێرد ده - 
 .]باشد

 ].به بیماري نامعلومی دچار بشی[ ێشێي وه نه ره ت له دیوي دهێهیچ کو - 

مرگ بر اثر حادثه، هزار [ وهێپ به ێمر زار ده وه، ههێج له ێمر ك ده تا یه هه - 
 .]برابر بیشتر از مرگ بر اثر بیماري است
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اند، بیماري باعث وجود درد در بدن  به هم گره خورده 1اري و رنجدرد با بیم
عنوان بیماري در  مطابق با آنچه که به. آورد هم رنج و ناراحتی به بار می گردد و آن می

عنوان یک کل، زمانی سالم  شده است، بدن به  فرهنگ حاکم در متون فولکلور تعریف
با این . ارایی خود را از دست نداده باشداست، که تمامیت آن سالم باشد و کارکرد و ک

شود و تمام بدن  اوصاف، در زمان بیماري، درد موجود در هر قسمت از بدن فراگیر می
شود که  با عدم درمان و عالج درد و بیماري، این درد با رنج همراه می. کند را درگیر می

 ووضوع ت است عدم آنچه در اینجا نیز حائز اهمی. کند زندگی را به زندان تبدیل می
زیرا در تعریف بیماري، بیماري و درد حاصل از آن، چیزي است که . علت درد است

درد غالباً درونی است و . آورد و فراگیر و غیرقابل درمان است انسان را از پا درمی
دیگر کارکرد درد  عبارت به. همراه با عضو بیمار و داري درد، تمام بدن در عذاب است

درد، جسم و روح را تسخیر . یستم فیزیکی و روحی و روانی بدن استمختل کردن س
  .بخشد پایانی را به زندگی بیمار می کند و تلخی بی می

 ].کند از شدت درد تمام بدن درد می[ ي له زاري ماري دایه ندامم ده ئازاي ئه - 

 ].درد تمام بدنم را در برگرفته است[ تیێندامم کاوه کاو ئازاي ئه - 

 ].دردورنج بیماري، همه را درگیر کرده است[ بنا ێرێترسی ساخ ناو ش لهۆخ نه - 

 اگرچه به رخسار سرزنده هستم، ولی از[ شه، م گه مهڵر کو زانه سه وة  مه به - 
 ].درون مملو از درد و رنجم

 شه که ناو ورگم رهێکو ماس وه
 
  نهان کردن درد و بیماري) ج
آمیخته و هم سازانه است؛ یکی بدون  در فرهنگ قوم کرد، زندگی با سالمتی درهم 

کند و  سالمتی ضمانت ادامه و بقاي زندگی را تضمین می. دیگري معنی و مفهوم ندارد
تا زمانی که این چرخه به حیات خود ادامه بدهد، . کند زندگی سالمتی را بازتولید می

                                                
1. Suffering 
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درك بیماري و درد براي شخص سالم تا حدودي سخت و غیرممکن است و تا در 
دیگر درد را فقط  عبارت تصور است؛ به عیت بیماري قرار نگیرد، معنی درد غیرقابلموق

تواند مسئله بیمار را  فهمد؛ یا کسی که به چنین دردي مبتال شده باشد می همدرد می
غالباً الزم است که این درد و بیماري شخصی و خصوصی بماند و کسی از . درك کند

استفاده احتمالی یا خارج کردن بیمار  ءن باعث سوآن باخبر نشود، زیرا عمومی شدن آ
واسطه درد و بیماري، رفیق و نارفیق، دمساز و دمسوز،  بیمار به. از میدان رقابت شود

شناسد، زیرا دشمنان از بیماري و نتیجتاً مرگ وي خوشحال و  خوار و غم ساز را می غم
کند تا این  سعی خود را میبیمار نیز تمام  پس. گردند دوستان از رفتن وي ناراحت می

  .مسئله در حد امکان نهان بماند
 ].تواند درك کند درد را فقط هم درد می[ ێزان دار ده رده ي دهڵدار له حا رده ده - 

صد پزشک به اندازه یک بیمار [ ێك نازانێدار رده د ده کیم به قه د حه سه - 
 ].تجربه ندارد

بعد از بهبودي از [ وه ونهکبوێست و دوژمن لۆوه، د ش بووم چا بوومهۆخ نه - 
 ].بیماري، دوست و دشمن خودم را شناختم

 .]سکوت درمان تمامی دردهاست[ کهێرد موو ده رمانی هه نگی ده ده ێب - 
 

  ناامیدي به بهبودي و درمان/ امید) د
، درد و بیماري در بین قوم کرد تعریف خاص خود را الذکر فوقمطابق با مباحث  

امید به بهبود و  زیراردیف با مرگ در نظر گرفت؛  بیماري را همتوان  نوعی می دارد و به
چنین که معالجه نیز باید همطراز با نمردن و از مرگ گریختن باشد و تا زمانی 

هاي زیر آورده شده است، نمایان نگردد،  المثل هایی مانند آنچه که در ضرب ویژگی
ه و سنتی قوم کرد و پایه و اساس با توجه به سیستم زیستی ساد. بیمار بهبود نیافته است

بودن و زیستن، سالمتی و  عنوان اصل و اساس زنده قرار دادن خوردن و آشامیدن به
عنوان یک اصل در  دانند؛ به همین علت به ارتباط با خوردن نمی ادامه بقا را نیز بی
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کنند  روي نکردن در خوردن و آشامیدن را پیشنهاد می پیشگیري از بیماري و درد، زیاده
. دهند هاي خاص غذایی را ارائه می ها نیز رعایت رژیم و براي درمان برخی بیماري

تبع آن اثر دیدگاه و دستورهاي  ازآنجاکه قوم کرد از پیروان شریعت اسالم هستند، به
آنان رخنه کرده است، در مسیر التیام درد و بهبودي، امید  جاي زندگی اسالمی در جاي

بیمار معتقد است که بیماري . شود هم در بین قوم کرد دیده می به خدا و توکل به او
  .تواند به بیمار عطا کند قضا و قدر الهی است و درمان بیماري را هم تنها خدا می

 ].رژیم غذایی بهترین درمان است[ رمانه وا و ده ز دهێپار - 

 ]پرخوري نکن تا بیمار نشوي[ کیم ره الي حهۆچ و مه ۆم بخ که - 

 ].درد و درمان از سوي خداست[ دا رمانیش ده دا و ده ده دریش خوا ده - 

 ].نشانه بیماري از بین رفته و بیمار بهبود یافته است[ ماوه دا نهێمی ت له عه - 

 ].از مرگ گریخت[ يڕکفنی د - 

زمانی که براي درد و بیماري خود راه چاره و درمانی پیدا نکنند، مرگ را  
اري، درد و رنج باید با بیمار به گور برده شود تا پذیرند و باور اینچنین است که بیم می
  .طور کامل ناپدید گردد به

 ].)خواهد مرد(بیمار مهمان خداست [ ش میوانی خودایهۆخ نه - 

 ].درد و رنج را باید به گور برد[ ڵر گێژ ۆب ڵردي د ده - 
 

  التیام درد و بیماري - 2- 4
بیماري ناچیز است،  هرچند که مستندات و ادبیات مکتوب کردي در حوزه درد و 

شده از زبان مردم و درمانگران بومی و  سینه نقل به هاي سینه ولی تاریخ شفاهی و روایت
محلی، گویاي این امر است که مسئله درمان و التیام درد و بیماري بسیار حائز اهمیت 

فته درمانگران سنتی به افرادي گ. اند هاي مختلفی به آن پرداخته است و از ابعاد و جنبه
ها و شگردهاي خاص، یا از طریق یک سري ابزار و  شود که با استفاده از روش می

دسته از افراد، در بین قوم این . پردازند گیاهان محلی به تسکین درد و معالجه بیماري می
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درمانگران بومی و آموزش ) شوند؛ الف کرد و در منطقه موکریان، به چند گروه تقسیم می
اند و در بعضی مناطق با استفاده از  بندي و مامایی مشغول ه امر شکستهدیدگان که غالباً ب

شیوخ و ) پردازند؛ ب ها می گیاهان کوهی یا خوراکی به درمان بعضی دردها و بیماري
ها افرادي  ابن عباسی) پردازند؛ ج هاي روحی و روانی می سادات که بیشتر به معالجه بیماري

عده خاصی از افراد که به ) مارگزیدگی تبحر دارند؛ دهستند که در درمان و تسکین درد 
داراي قدرت شفابخشی هستند؛ که به شرح ) شبه شمنی(هاي خاص  علت داشتن ویژگی

  .گردد ذیل نحوه درمانگري و حوزه کاري آنها تشریح می
 مطابق با تعریف دانش بومی، از ،درمانگران بومی در میان قوم کرد) الف 
این گروه از . کنند محیطی براي درمان بیماري استفاده می زیستهاي فرهنگی و  ویژگی

شود که به دلیل آشنایی با خواص  و حکیمانی می 2ها ، قابله1بندها افراد شامل شکسته
بیشتر آنان مانند طبیبان . گیاهان و تشخیص بیماري قادر به معالجه درد و بیماري هستند

البته دیدگاه آنان با دیدگاه اسالمی متمایز  - کنند سنتی در ایران، درد را نعمت تلقی می
اگرچه همچون . زیرا آنان معتقدند وجود درد عامل شناسایی بیماري است - است

پزشکی علمی، معالجه و درمان درد و بیماري براي درمانگران سنتی و بومی نیز بسیار 
با  پیچیده و مشکل است، ولی آنان تا حدودي براي کاهش درد و همچنین مقابله

کنند؛ براي مثال دردهاي اسکلتی را ناشی از  بیماري از ترفندهاي مختلفی استفاده می
رسانی  از طریق افزایش خون و دانند در محل درد می) ازجمله سودا(تجمع مواد زائد 

دیده، درد را  براي باال بردن اکسیژن و مواد غذایی و دفع مواد زائد در محل آسیب
ر دردهاي غیر اسکلتی و خصوصاً دردهاي داخلی از طریق همچنین د. دهند کاهش می

براي تفهیم بهتر موضوع، چند . بخشند تشخیص خلط غالب و رفع آن؛ درد را التیام می
هایی که توسط درمانگران بومی و آموزش دیدگان محلی  نمونه از دردها و بیماري

  :کنیم یابند را بیان می تشخیص و التیام می
                                                

  )Bonesetter(اح ڕ جه -1
 )Traditional Birth Attendant(ماما  -2
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از نظر درمانگران بومی، . هاي شایع در منطقه است ا و بیماريسردرد یکی از درده
خالند ازجمله درمانگرانی است که این درد را مداوا . شود باعث سردرد می 1افتادگی سر

پیچد، عدم تعادل و جهت  او با استفاده از نخ و سوزنی که به دور سر بیمار می. کند می
سپس با یک پارچه پهن سر . دهد میافتادگی را از روي تفاوت در طول نخ تشخیص 

عنوان اهرم براي سفت کردن  بندد و از چوبی به بیمار را در جهت خالف افتادگی می
. کند کند؛ آنگاه بیمار را مجبور به خوابیدن بر روي سمت افتادگی می پارچه استفاده می

یابد  حسی موضعی سر و برقراري تعادل و کاهش درد ادامه می این حالت تا زمان بی
همچنین درمانگران بومی براي کاهش درد ناحیه خاجی و لگن ). در حدود سی دقیقه(

معروف است و در اثر زایمان یا انجام کارهاي سنگین به  2که به افتادگی دم خاجی
آنان محل درد را به مدت دو هفته . آید، نیز شگرد مخصوص به خود را دارند وجود می

هاي  بعدازاین مدت با دست یا با استفاده از چوبککنند و  با سقز طبیعی ضماد می
کنند تا به  نمایند و بیمار را وادار می کوچک عصایی شکل اقدام به جا انداختن آن می

  .اي بنشینند هاي تیوبی شکل پارچه مدت چهل روز روي صندلی
درمانگران بومی براي سردرد، گرفتگی کول و دردهاي پشت، کمر و سیاتیک و  

افراد خبره در این کار با مالیدن . کنند استفاده می 3قاعدگی از حجامت درد دوران
و غلیظ شده با استفاده از شاخ گاو و  4ردن و تجمیع خون کثیفگهاي پشت  قسمت

همچنین براي تسکین . کشند بریدن یا تیغ زدن قسمت داراي درد، خون را بیرون می
هاي  ور در قسمت داراي درد استکانبدین منظ. کنند استفاده می 5سردرد از عمل بادکش

دهند و داخل آن پنبه آغشته به نفت  صورت واژگون روي پوست قرار می سفالی را به

                                                
 وتن رکه سه -1

 وتن که کلک -2

 ه شاخڵ که -3

 نی پیسێخو -4

 کووپه -5
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زنند تا با سوختن  تکه خمیر قرار دارد، آتش می را که روي یک) یا هر چیز قابل اشتعال(
. وددیده به داخل استکان مکیده ش اکسیژن و ایجاد خأل، پوست و گوشت قسمت صدمه

  .شود در تسکین درد بسیار مؤثر واقع مییادشده به گفته بیشتر بیماران درد هر دو عمل 
هاست به کار  دیدگان محلی است که سال جمله درمانگران و آموزش مسعود از 

ها  او حجامت را براي کاهش و تسکین درد بسیاري از بیماري. حجامت مشغول است
  :کند گونه تشریح می شیوه کار خود را این. داند مفید می
حجامت را براي تسکین بسیاري از دردها مانند میگرن، درد سیاتیک و دیسک «

درگذشته این . بریم کمر و گردن و حتی کاهش درد دوران قاعدگی به کار می
شد ولی اآلن از ابزارهاي مخصوص براي این  وسیله شاخ گاو انجام می کار به

از ) بار سالی یک(راي درد میگرن حجامت را براي مثال ب. کنیم کار استفاده می
دهیم و عمل برش و تیغ زدن در آن بخش از بدن انجام  فرق سر انجام می

درگذشته مجبور بودیم که موي سر بیمار را بتراشیم، چون عمل مکش . گیرد می
به علت وجود مو قابل انجام نبود ولی اآلن به کمک ابزار جدید فقط کافی 

براي درد . آید اي در مکش به وجود نمی ود و مسئلهاست سطح مو صاف ش
دهیم  دیسک کمر و سیاتیک در ناحیه مهره دوم کمر عمل حجامت را انجام می

کند، حجامت  و حتی در دردهاي شدید سیاتیک که پاها و ساق را درگیر می
براي دیسک گردن نیز این عمل را . دهیم بغل قوزك هر دو پا را نیز انجام می

دهیم و براي کاهش درد قاعدگی نیز حجامت  ها انجام می طرف شانه در هردو
طورکلی در حجامت با  به. گیرد در قسمت پشت و کمر بیمار صورت می

کنیم و به  اصطالح کثیف را جمع می استفاده از ماساژ و مکش، خون غلیظ و به
 چون در دردهاي میگرنی و قاعدگی. کنیم زنی آن را دفع می کمک برش و تیغ

راحتی انجام  به علت غلیظ شدن خون، مجاري خون، دفع و یا انتقال خون را به
. دهند، این عمل براي تسریع و تسهیل آن بسیار کارساز و مفید است نمی

چیزي که در انجام حجامت مهم است و نیاز به تجربه و تخصص دارد، نحوه 
بع طحتی  سن، جنس و: زنی نقش دارند چندین عامل در تیغ. زنی است تیغ



 
 
 
 
 
 
 

  1398بهار و تابستان ، 11شماره ، ششمهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     102  

  

). فصول مختلف سال(بیمار، محل حجامت و همچنین گرمی و سردي هوا 
ها و حتی عمق برش نسبت به مردان کمتر  ها تعداد برش براي مثال در خانم

همچنین در فصول گرم تعداد . بع بیشتر زنان سرد استطاست، چون منطقه ما 
بغل قوزك پا هاي  برش و عمق برش نسبت به فصول سرد بیشتر است؛ یا برش

  .»تر است براي تسکین درد سیاتیک عمیق
  :افزاید او می

این شیوه . زنی ندارد بادکش هم مشابه حجامت است؛ ولی عمل برش و تیغ«
درمانی بیشتر از طریق ماساژ دادن و افزایش گردش خون در یک قسمت از 

اهش به ک ،رسانی و غذا به بخش داراي درد و دفع سموم بدن و افزایش اکسیژن
صورت گرم  یکی به: خود عمل بادکشی به دو صورت است. کند درد کمک می

در بادکشی گرم و خشک مانند گذشته لیوان . و خشک و دیگري سرد و خشک
دهند و داخل آن  صورت واژگون روي بدن قرار می اي را به سفالی و یا شیشه

نند تا با سوختن ز تکه خمیر قرار دارد، آتش می پنبه قابل اشتعال را که روي یک
دیده به داخل استکان مکیده شود؛ ولی  اکسیژن، پوست و گوشت قسمت صدمه

در بادکش سرد و خشک با استفاده از ابزار مکش جدید و بدون آتش فقط 
 .»کند حرارت در عمل دفع سموم بهتر عمل می. شود مکش انجام می

نند، در منطقه ک گونه که مطلعین بیان می عالوه بر حجامت و بادکشی، همان
کنند؛ براي مثال  صورت زیر عمل می موکریان براي تسکین برخی از دردهاي حاد به

براي تسکین درد گوش در کودکان از دمیدن دود و یا ریختن ترکیب پیاز و روغن در 
براي کاهش درد دندان نیز گاهی اوقات از دمیدن دود در آن و . کنند گوش استفاده می

درمانگران سنتی معتقدند که . کنند بر روي دندان استفاده می یا گذاشتن میخک خشک
تواند باعث درد گردد؛ تخلیه هوا از طریق  وجود هوا داخل مجاري گوش یا دندان می
اگر درد دندان به این روش تسکین پیدا . کند دمیدن دود در آن، به تسکین درد کمک می

ي محافظت از سوختن لب و زبان رد نکند، با میله فلزي که از داخل یک لوله چوبی برا
. کشند کنند؛ حتی در صورت لزوم آن را با استفاده از گاز می شد، دندان را داغ می می
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همچنین در زمان سوختگی براي تسکین درد محل سوختگی از مالیدن ماست و یا 
محمد که از گیاهان دارویی و داروهاي بومی و . کنند زمینی استفاده می هاي سیب تکه

شود که در هنگام  حلی نیز شناخت کافی دارد، داروي محلی خاصی را یادآور میم
  :کنند سوختگی و براي کاهش درد و ترمیم آن استفاده می

پیاز . کنند بیان استفاده می براي سوختگی از ترکیب پیاز، کره محلی و پودر شیرین«
خل کره محلی پیاز سفید را دا. باید سفید باشد چون آب و امالح بیشتري دارد

کنند و  بیان خشک و پودر شده را به آن اضافه می کنند و بعد شیرین کامالً سرخ می
این داروي خمیري شکل را روي قسمت سوخته . دهند تا کامالً سیاه گردد تفت می

  .»کند مالند که هم مسکن است و هم از عفونت آن جلوگیري می می
داشتن شکم زائو،  ان، بعد از گرم نگههاي محلی نیز براي تسکین درد زایم قابله 

اصطالح هم درون  دادند تا به به وي می 1خوراکی محلی از آرد، روغن، آب و کمی نمک
هالله که درگذشته کار مامایی را . بدن بیمار را گرم نگه دارد و هم جان و قوت بگیرد

گونه بازگو  ینبوده است، نقش خود را ا 2انجام داده و در کنار ماماهاي محلی جلو ماما
  :کند می

براي اینکه وضع حمل . کردند ها تو خونه وضع حمل می قدیما زمان ما، زن«
تر شکل بگیرد و همچنین قدرت تحمل درد آنها بیشتر شود،  زائو راحت
عنوان جلو ماما باید زانوهایش را مثل حالت نمازخواندن خم  شخصی به

نوعی با این کار  به. بیندازدکرد، تا در آن حالت زائو خودش را روي وي  می
کرد و عمل  درد و فشار زایمان و نیرو و وزن خودش را به جلو ماما منتقل می

  .»شد تر می زایمان راحت

                                                
 میوانی -1

شود که در وضع حمل سنتی و عمدتاً توسط ماماهاي محلی آموزش ندیده  به شخصی گفته می -2
)Traditional Birth Attendant (شد تا با تکیه بر او و قرار گرفتن روي  براي زائو تکیه گاه محسوب می

 .اشته باشدپشت و کول او ضمن حفظ تعادل، زائو شرایط مناسبی براي وضع حمل د
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همچنین براي درمان نیش بعضی حشرات از قبیل زنبور یا عقرب از مالیدن گل 
باید گل از خاك  البته گل نباید از خاك همان منطقه و محل باشد، بلکه. کنند استفاده می

درگذشته، براي التیام و تسکین نیش رتیل روشی . مناطق و مزارع مجاور تهیه شود
شده است و این شیوه توسط بیشتر مطلعین منطقه رؤیت و  می  بسیار خاص استفاده

در این روش فرد مصدوم را در گودالی که روي آن را با چوب . شده است روایت
کردند و هر  و یک گله گوسفند را به هفت دسته تقسیم می دادند اند، قرار می پوشانده

دادند و به این صورت و به گفته  نوبت از روي این گودال عبور می هفت دسته را به
  .یافت اند، درد نیش رتیل تسکین می راویان و افرادي که آن را دیده

. بندها هستند گروه دیگر از درمانگران سنتی و محلی قوم کرد شکسته 
بندهاي محلی بعد از تشخیص علت درد، با توجه به دررفتگی، کشیدگی و یا  تهشکس

براي مثال بعد از تشخیص . پردازند دیده به معالجه آن می شکستگی اندام صدمه
شکستگی و شدت آن، در صورت شدید نبودن شکستگی، قسمت شکسته را صاف نگه 

مرغ محلی  مالیدن مقداري تخمزنند، سپس با  دارند و با لمس کردن، آن را محک می می
وسیله پارچه  و کمی آرد و یا موم عسل بر روي محل شکسته و باندپیچی کردن آن به

وسیله چوب، به مدت بیست  بندي کردن از باال و پایین قسمت شکسته به و آتل 1نخی
که شکستگی شدیدتر باشد و  درصورتی. دارند حرکت نگه می روز آن را ثابت و بی

زدگی داشته باشد، دو سر انتهایی استخوان را به سمت  کامالً بیرون قسمت شکسته
کشند تا دوتکه استخوان شکسته در کنار هم قرار بگیرند و بعد  بیرون شکستگی می

  . دهند بندي انجام می را براي آتل یادشدهدستور 
بندي صحیح، کاهش فوري درد و خارش قسمت شکسته  از عالئم بهبود و آتل

بندها براي دررفتگی بیشتر از ماساژ و مالش قسمت  شکسته. باشد هفته میپس از چند 
کنند و پس از مدتی ماساژ، یک سمت مفصل را ثابت  دیده با آب ولرم استفاده می آسیب

                                                
 )Cotton(خام  -1
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کشند تا جا بیفتد؛ آنگاه با استفاده از پارچه نخی  دارند و از سمت دیگر آن را می نگه می
براي تسکین درد کوفتگی، . کنند را باندپیچی میمرغ محلی و آرد آن  ده تخمرو ز

دیدگی عضالت و استخوان از خمیري ترکیبی و  گرفتگی و کشیدگی و یا ضرب
کنند که بعد از مخلوط کردن، حرارت  استفاده می 1شده از ماست، آرد و روغن ساخته

ده دی  که هنوز خمیر گرم است روي قسمت صدمه سپس درحالی. دهند تا قوام بگیرد می
مسعود چند نمونه داروهاي   .گرفت روز درد آن آرام می بعد از یک شبانه. کنند ضماد می

  :شمارد که در تسکین درد مفاصل و اسکلتی کاربرد دارد گیاهی و محلی را برمی
و ) کنند زنجبیل را با روغن دنبه مخلوط می(از ترکیب دنبه و زنجبیل شامی «

، خمیري تهیه [افزایش قدرت چسبندگی براي احتماالً[ در بعضی جاها خرما
یک داروي ترکیبی محلی . مالند کنند که براي تسکین درد روي مفاصل می می

پودر شده این گیاهان را با . دیگر مخلوطی از زردچوبه، گزنه و بابونه است
مالند و آنگاه محل درد را  اي می کنند و روي تکه پارچه روغن محلی قاطی می

زنجبیل، زردچوبه و گزنه باعث  ،در هر دو دارو. بندند چه میوسیله این پار به
دیده  رسانی و اکسیژن به محل صدمه گرم شدن محل درد و افزایش خون

بابونه نیز باعث جلوگیري از . یابد گردد و از این طریق درد تسکین می می
  .»گردد سوختگی و عفونت احتمالی محل می

تند که در منطقه موکریان کردستان به جمله افرادي هس از شیوخ و سادات) ب 
اند و  پردازند و بیشتر مطلعین شیوه درمانگري آنان را دیده کار معالجه درد و بیماري می

اگرچه شیوه کار آنها با درمانگران بومی و آموزش دیدگان کامالً . کنند روایت می
نحوه . گیرند می متفاوت است، ولی بیماران از شیوه آنها نیز براي درمان بیماري بهره
در بعضی مناطق . تأثیر این افراد بر بیمار و درمان بیماري، بیشتر روحی و روانی است

که آرامگاه شیوخ وجود دارد، بیشتر بیماران براي درمان بیماري خود به آرامگاه مراجعه 

                                                
 ك وه نمهێن -1
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مزارش براي درمان استفاده  1هاي سبزرنگ کنند و از خاك آن محل و همچنین پارچه می
مالند و یا حتی بعضی مواقع  آنان خاك را روي قسمت و اندام داراي درد می. نندک می
  . بندد کنند و یا روي مچ دست می همچنین پارچه را با خود حمل می. خورند می

اند، در هنگام مراجعه بیمار از نوشتن  بعضی از شیوخ و سادات که در قید حیات
ها از نوع ترس، غم و  غالب این بیماري. ندکن دعا براي درمان بیماري آنان استفاده می

اندوه، محافظت از چشم بدخواهان و یا حتی در بعضی مواقع براي بچه به دنیا آوردن و 
در . باشد پسردار شدن و همچنین محافظت بچه تازه به دنیا آمده از مرگ ناگهانی می

ا سید منطقه شوند، نزد شیخ ی می 2زده اصطالح جن بسیاري موارد افرادي را که به
بستند و با ترکه وي را  در بعضی جاها بیمار را می(او هم با اعمال فشار . برند می
ها را بر  آنگاه نام. هاي مزاحم را بر زبان بیاورد خواهد تا نام اجنه از بیمار می) زدند می

نویسد  سوزاند و بعد دعایی را براي بیمار می نویسد و بعد داخل آتیش می روي کاغذ می
خواهند دعا را به مدت سه  در بعضی مناطق از بیمار می. پوشاند سپس با موم آن را می و

روز و هرروز در یک لیوان آب بگذارد و کمی از آب را بنوشد و بعدازآن دعا را با خود 
  .حمل کند) سنجاق کردن روي دوش(

ین نیز ازجمله افرادي هستند که در درمان و تسکین درد در ب ها ابن عباسی) ج
این افراد . گذارند قوم کرد نقش دارند و مطلعین منطقه بر درمانگري آنان صحه می

ها در گرفتن مار تبحر خاصی  آن. دانند مرتبط می) ع(نسب خود را به حضرت عباس 
. تواند به آنها آسیبی برساند دارند و به گفته خودشان و تأیید مردم منطقه مار نمی

حدود است و مردم تنها براي تسکین و درمان درمانگري آنها بسیار خاص و م
زدگی و مکیدن خون  ها با بریدن قسمت نیش آن. کنند مارگزیدگی به آنها مراجعه می

  .کنند زهرآلود به درمان و تسکین درد کمک می

                                                
 ڵشا -1

 )Insane( تێش -2
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درمانگران سنتی و محلی آنهایی هستند که به علت داشتن  از اي دیگر دسته) د 
این قدرت شفابخشی . هستند 1اي قدرت شفابخشیدار) شبه شمنی(هاي خاص  ویژگی

متعلق به زنانی است که در اثر یک بیماري و درد خاص چندین فرزندش از دنیا رفته 
اند،  است؛ یا در اختیار افرادي است که درگذشته به درد و بیماري خاصی مبتال شده

و محلی منطقه این افراد به اعتقاد مردم بومی . اند ولی بعداً بهبود یافته و جان به در برده
دو نمونه زیر مواردي هستند که مطلعین آن را . ها را دارند قدرت عالج این بیماري

براي مثال، زنی که چند فرزندش بر اثر بیماري تشنج مرده است با مالیدن : کنند تأیید می
در . دهد برد، وي را شفا می اي که از این بیماري رنج می و ماساژ دادن سر و گردن بچه

توان به قدرت شفابخشی مرد پاکدامنی اشاره کرد که در طول زندگی  مثالی دیگر می
اي  زمانی که زن حامله. خود گناهانی از قبیل زنا و تجاوز به عنف مرتکب نشده است

نالد و احتمال مرگ وي و نوزاد وجود دارد، از آن مرد  شود و از شدت درد می فارغ نمی
زل زائو اذان بخواند و یا اینکه بند شلوار آن مرد را روي کمر خواهند تا پشت در من می

  .بندند تا زودتر فارغ شود و شکم آن زن می
در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که بیشتر درمانگران سنتی و بومی از  

کنند و  دریافت هرگونه دستمزد براي انجام خدمات دردشناسی و درمان خودداري می
د تهیه قسمتی از وسایل و مواد الزم براي معالجه را بر عهده بیمار بگذارند؛ صرفاً شای

کنند و یا از  کننده مبلغی را دریافت می اما شیوخ و سادات براي نوشتن دعا از مراجعه
کنندگان در زمان مراجعه به منزل شیوخ و سادات  گذشته رایج بوده که مراجعه

اگرچه این شرایط براي . ادو به همراه داشته باشندعنوان ک خالی نباشند و چیزي به دست
افراد داراي قدرت شفابخش نیز وجود دارد ولی دلیل دریافت کادوي از طرف آنان 

کردند و تنها در برخی مواقع مواد  متفاوت است؛ این افراد از گرفتن پول خودداري می
حلی، عسل و مرغ، مرغ و خروس م خوراکی بومی و محلی رایج منطقه از قبیل تخم

                                                
 )Healing Power( وودم -1
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کنند،  طور که خودشان اذعان می گرفتند تا همان کننده می محصوالت لبنی را از مراجعه
  .اش را نگیرد این بیماري مجدداً دامان وي و خانواده

  
  گیري بحث و نتیجه - 5

باهدف مطالعه دانش بومی و قومی مردمان کرد در حوزه درد و بیماري و  کندوکاواین 
هاي این جستار  یافته. مانگران محلی براي التیام آن انجام گرفتها و شگردهاي در راه

دهند اگرچه مستندات مکتوب در حوزه بیماري و درد و درمان و التیام ناچیز  نشان می
طور  است؛ اما دانش بومی و سنتی مردمان و درمانگران محلی در منطقه موکریان که به

دهند، این کمبود  هاي آینده انتقال می ه نسلکنند و ب سینه آن را نقل می به شفاهی و سینه
  .را تا حدي جبران کرده است

گزارش کرده است، وجود مراسم آیینی مربوط به ) 2017( سینگطور که  همان 
ی از درد مرتبط با مناسک مذهبی است که خودانگیخته یها پیروان طریقت قادریه، جنبه

 کوهنکنند و مطابق با نظر  ازي میهستند، این روش را براي به یادآوردن خدا نمادس
هاي معنوي سخت و  یافتنی بعد از ریاضت ناپذیري را یک هدف دست تألم) 1995(

آورند و غایت نهایی ریاضت را رهایی از احساسات فیزیکی  بلندمدت به شمار می
ناپذیري را از طریق جذب شدن  که دراویش با عمومی کردن درد، تألم درحالی. دانند می

و رسیدن به خدا و جدا شدن از بعد مادي و فیزیکی دنیا و جسم نشان  در حق
دهند، مردم عادي به عدم پذیریش درد و بیماري و همچنین خصوصی جلوه دادن  می

داشتن درد یا  کند، مخفی نگه اشاره می) 1990( هلمنطور که  آن باور دارند؛ زیرا همان
هاي اجتماعی خاص دیده  و اعتقادي گروهابراز آن در عموم، اگر در زمینه نظام ارزشی 

ها و اعتقادات  شود، ممکن است خواستنی یا برخالف میل باشد؛ عالوه بر این ارزش
د، نبین صورت مسئله می هایی که آن را به فرهنگی ممکن است تجارب درد را براي گروه

  . نرمال نشان دهند
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بدن و جسم سالم را  دهند که مردمان کرد، مستندات و مشاهدات موجود نشان می
دانند و بیماري و درد براي آنان  بسیار مهم و شرط اصلی ادامه و بقاي زندگی می

ها و  که در غالب داستان نحوي قبول است؛ به اي بسیار ناخوشایند و غیرقابل مسئله
دانند و غالباً بیماري در فرهنگ قوم  ها آن را با نیستی مترادف می المثل ها و ضرب روایت

تواند این نام را به یدك بکشد که عمالً جسم و روح بیمار را تسخیر کند  زمانی می کرد
هایی بسیار  درمان و عالج چنین درد و بیماري. و او را از زندگی عادي دور نماید

تواند از آن  سخت است و شخص تنها قبل از ابتال و با رعایت رژیم خاص غذایی می
توان به شرایط جغرافیایی خاص  ین دیدگاهی میترین علل چن از مهم. پیشگیري کند

هاي  کردستان و وجود محیط طبیعی خشن و بسیار سخت براي زندگی و فعالیت
  . روزمره اشاره کرد

کند  ناپذیر مهیا می این شرایط محیطی زمینه را براي پرورش افراد قوي و خستگی
وده و افرادي را که به و فرهنگ همسو با این شرایط هرگونه ضعف و ناتوانی را نهی نم

دالیل مختلف از قبیل بیماري و درد خود را از چرخه فعالیت و نبرد روزانه خارج 
 زبروفسکیگونه که  بنابراین دالیل، همان. دکنن عرضه خطاب می نمایند، تنبل و بی می

ها  هاي ایرلندي تبار و برخالف ایتالیایی نشان داده است، کردها مانند آمریکایی) 1952(
نمایند و از استراتژي انکار و خودداري  و یهودیان، به نحوي از ابراز درد خودداري می

دانند و از ابراز عمومی آن  ها درد و بیماري را امري شخصی می آن. کنند استفاده می
زیرا در باور  ،کنند در برابر آن از خود ضعف نشان ندهند کنند و سعی می پرهیز می

مردان به پزشک . کردن در برابر درد از مردانگی به دور استسنتی مردمان کرد سر خم 
بازتولید . دهند که عمالً ازکارافتاده شوند یا زمانی این کار را انجام می ،کنند مراجعه نمی

توان تا حدودي با مردانه بودن ادبیات مکتوب و شفاهی قوم کرد  چنین دیدگاهی را می
  .نیز مرتبط دانست

و محلی در بین قوم کرد از اهمیت سالمتی و تندرستی در  وجود درمانگران سنتی 
تواند دلیلی بر سختی و ناخوشایندي  دهد، هرچند تا حدودي این امر می زندگی خبر می
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اگرچه به دلیل گسترش امکانات و . و اخالل در سیسم و کارکرد اعضاي بدن نیز باشد
ران نسبت به گذشته تا افزایش امکانات بهداشتی و درمانی مراجعه به این درمانگ

گونه که نتایج مطالعه اخیر غالمی گوزبالغ و  یافته است، ولی همان حدودي کاهش
کنند  نشان داده است، هنوز در بسیاري از موارد مردم به آنان مراجعه می) 1395(الیاسی 

وجود درمانگران مختلف نوعی . و به آنان و سبک و روال کارشان اعتقاد دارند
دهد  کار و به نحوي تخصص سازي حوزه درمان در این منطقه را نشان میبندي  تقسیم

. کنند و مردم نیز بنا به نوع درد و بیماري خود به شخص مورداطمینان مراجعه می
دیدگی از ناحیه استخوان و عضالت، درمانگران و  بندان صرفاً در حوزه آسیب شکسته

هاي  ، شیوخ و سادات در بیماريآموزش دیدگان بومی بیشتر در حوزه دردهاي داخلی
 .هاي خاص فعالیت دارند روحی و روانی و افراد داراي قدرت شفابخش در بیماري

بندي را نیز دلیلی بر مهم بودن سالمتی و ناخوشایند بودن درد و  توان این تقسیم می
  . بیماري دانست

اد غذایی و رسانی براي باال بردن اکسیژن و مو بندان از طریق افزایش خون شکسته
همچنین درمانگران . دهند دیده درد را تسکین می دفع مواد زائد از خون در محل آسیب

داشتن محل  بومی در دردهاي غیر اسکلتی و خصوصاً دردهاي داخلی از طریق گرم نگه
درمانگران . دهند درد و استفاده از گیاهان یا ترکیبات خوراکی محلی، درد را کاهش می

دگان به علت نتایج کارشان در زمینه کاهش و التیام درد و بیماري در بومی و آموزش دی
. اي دارند بین مردمان ساکن در منطقه موکریان بیشتر مورد اعتماد بوده و جایگاه ویژه

توان ادعا کرد که وجود منابع درمان گیاهی غنی و درمانگري محلی در منطقه  می پس
آن را بیان ) 1390( سپهرفرو ) 1395(رانش و همکا درخشانموکریان، همانند آنچه که 

سنتی در امر التیام  - اند و همچنین اثربخش بودن و کارآمدي شیوه درمانی بومی کرده
و  لیو ) 2014( سون، )2019(و همکاران  هیتومی، )2013(اولسن درد، مطابق با نظر 

یک و قومی ، از عوامل مؤثر بر حفظ و رواج آن در اجتماعات اکولوژ)2015(همکاران 
  .هستندمحلی  –



   
  
  
  

 111...   شناختی  مطالعه انسان: هاي التیام آن درد و شیوه

 
 

باور بر وجود  و وجود عقاید مذهبی، اعتقاد به چشم زدن، اعتقاد به مؤثر بودن دعا
کند تا شیوخ و سادات با شگردهاي خاص خود به  زدگی این زمینه را فراهم می جن

عنوان  پذیرش این دسته از افراد به. هاي روحی و روانی بپردازند درمان بیماري
ومی و تقویت این اعتقاد، باعث بازتولید چرخه مراجعه بیمار و درمان درمانگران ب

. گیرند می گردد و حتی بعد از مرگ نیز با مراجعه به آرامگاه آنان درمان را آنجا پی می
دراویش، اگرچه افراد داراي قدرت شفابخش تا حدودي شیوه کار مشابه به شیوخ و 

اولین تفاوت . ساسی در بین آنها وجود داردسادات دارند، ولی چند تفاوت اشفاگران و 
خود مردم هستند و به لحاظ خاستگاه، و جنس مهم این است که این افراد از قشر 

دلیل . منزلت، طبقه و قشربندي اجتماعی، به دسته و گروه اجتماعی خاصی تعلق ندارند
به علت  از دست دادن افرادي از خانواده دلیلبعدي این است که این درمانگران به 

نوعی تجربه آن درد و بیماري را در عزیزان یا افراد نزدیک  دیده هستند و به بیماري، داغ
ها، جایگاه  مذهبی و حتی قدرتمندتر از آن اتاین موارد همچون اعتقاد. به خود دارند

  .این دسته از درمانگران سنتی را در جامعه تقویت کرده است
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