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  چکیده

هاي  اسنادي در جامعه زرتشتیان، پیرامون درمان- مقالۀ حاضر حاصل پژوهشی میدانی

شناختی  ي مردمها این پژوهش سعی دارد با رویکرد کیفی و توسل به روش. بومی است

با علم به این موضوع که . هاي درمانی رایج در بین زرتشتیان بپردازد به توصیف شیوه

طالعۀ حاضر، شهر یزد با میدان. سکونت زرتشتیان بوده استشهر یزد از دیرباز محل 

ترین  درمانی رایج امروزه، مانتره. نشین نصرآباد و کثنویه بود تمرکز به دو محلۀ زرتشتی

هاي روحی است و موبدانی که به  درمانی در میان زرتشتیان براي درمان بیماريشیوة 

. درمانگران هستند متون مقدس و خوانش صحیح آن آگاهی دارند در مقام مانتره

به جهان ) مینو انگره(زرتشتیان در گذشته بیماري را نتیجه یورش نیروهاي اهریمنی 

عنوان  ها به ها و ویروس شناسایی میکروبدانستند اما امروزه، با پیشرفت علم و  می

هاي  ها نشان داد که دال همچنین یافته. عامالن بیماري، این نگاه سست گردیده است

شود که زرتشتیان در درمان  مرکزي اعتقادات زرتشتیان از قبیل خرد و فرشکرد باعث می

پزشکی نوین به کار ها صرفاً به مانتره درمانی متوسل نشوند بلکه آن را در کنار  بیماري

  .برند

  .هاي بومی، درمان با کالم مقدس، بیماري، سالمت، زرتشتیان درمان: هاي کلیدي واژه

  

                                               
  mghsudi@ut.ac.ir        ).نویسنده مسئول. (شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار انسان *

fariba.seddighi@ut.ac.ir           . شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران ي انساندانشجوي دکتر **



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   146

  

مقدمه و طرح مسئله

هاي بشري مطرح است، این مفاهیم بیش از  مفاهیم سالمت و بیماري در همۀ فرهنگ

فرهنگ در  تأثیر. گیرند که ماهیتی طبیعی داشته باشند در بستر فرهنگ شکل می آن

گیري مفاهیم سالمت و بیماري به حدي مهم است که بیماري را امري محدود و  شکل

نگاه فرهنگی به بیماري، ). Pilch, 1995: 315(گیرند  محصور در فرهنگ در نظر می

هاي درمانی شامل درمان با  دهد گرچه شیوه شناسی و درمان را تحت تأثیر قرار می علت

ها عمومیت دارند اما هرکدام از  مقدس و شفا در بسیاري فرهنگگیاهان، درمان با کالم 

بنابراین، . ها را باید در بستر و فضاي فرهنگی مختص به آنان فهم نمود این درمان

  ).Douglas, 1970: 302(کند  فرهنگ نقش واسط را در این فرآیند بازي می

ر جزیرة هلنا هاي شفابخش د مورمن در پژوهش میدانی با محوریت شفا و درمان 

مردمان در . در کارولیناي جنوبی نشان داد در این جزیره درمان بر محوریت گیاهان بود

ها  بدین معنی که برخی بیماري. مصرف گیاهان سعی داشتند به تعادل در طعم برسند

هاي شیرین بود بنابراین براي رسیدن به تعادل گیاهان تلخ  نتیجه مصرف روزافزون طعم

هاي تلخ  ازاندازه طعم ها نتیجه مصرف بیش که برخی بیماري ردند درحالیک را مصرف می

مورمن در مطالعه . شد بود و براي دستیابی به تعادل مصرف گیاهان شیرین توصیه می

گرم دارد که در سراسر آمریکاي /خود متوجه شد این نظام درمانی ریشه در مفاهیم سرد

داد مفاهیمِ نمادینِ استعاريِ بدن و ذهن، درمان  التین رواج دارد اما پیشبرد مطالعه نشان

). Moerman, 1979: 60(دهد  را بیش از خاصیت درمانی گیاهان تحت تأثیر قرار می

عنوان کلیدهاي اصلی فرهنگ، نقشی مهم در کل فرایند درمان به  بنابراین، نمادها به

  ).Douglas, 1970: 302(عهده دارند 

آید و باوجود  هاي درمانی مختلف پدید می ها شیوه گدر واقع به میزان تعدد فرهن

سالمت و بیماري  هاي متفاوت به هاي قومی و فرهنگی موجود در ایران، نگاه تنوع گروه

ها ریشه در فرهنگ و نمادهاي موردپذیرش  مطرح است که تفاوت این دیدگاه



  

  

  

  

147|  ، مقصودي و صدیقی  ...هاي بومی، سنتی و جایگاه آن در دنیاي درمان 

ی مفاهیم رو در پی آن هستیم که به بررس ازاین. هاي فرهنگی گوناگون دارد گروه

ترین وارثان سنت دینی ایران باستان، زرتشتیان،  سالمت، بیماري، درمان در میان قدیمی

گرچه مرور زمان تغییراتی در سنت دینی ایران باستان پدید آورده است اما . بپردازیم

اهمیت . هرروي زرتشتیان براي دیگر ایرانیان آیینه نمایش فرهنگ ایران باستان هستند به

ي فرهنگی زرتشتیان بدین دلیل است که خود زرتشتیان و حتی دیگر ایرانیان فهم دنیا

گیرند، این جایگاه آشنایی و شناخت  عنوان وارثان فرهنگی ایران در نظر می آنان را به

  .سازد زرتشتیان را بااهمیت می

هاي فرهنگی این گروه را مورد بررسی  مطالعۀ حاضر مدعی نیست که تمام جنبه

است، بلکه قصد دارد با محوریت مباحث بیماري و درمان به شناخت بخشی قرار داده 

بینی دین زرتشت، دوگانگی کامالً  بنا بر جهان. از نمادهاي فرهنگی زرتشتیان برسد

این ). Choksy, 1989: 2(آشکاري در قلمرو مادي و معنوي بین امور وجود دارد 

قالب مفاهیم خوب و بد، پاکی و هاي گوناگون زندگی روزمره، در  دوگانگی در حوزه

هاي  خواهیم به این سؤاالت پاسخ دهیم که چه شیوه حال ما می. یابد ناپاکی تجلی می

هاي درمانی کاربرد  درمانی در میان زرتشتیان رواج دارد؟ چه نمادهایی در این شیوه

ور پاسخ منظ هاي بومی در دنیاي امروز چه تغییراتی کرده است؟ به دارند؟ نگاه به درمان

بنابراین ضمن . به سؤاالت پژوهش دید در زمانی و همزمانی مورد توجه قرار گرفت

ها،  اي شامل کتب دینی زرتشتیان، خاطرات، سفرنامه مطالعات اسنادي و کتابخانه

هاي بومیِ رایج در میان زرتشتیان از گذشته تا به  مطالعات میدانی با هدف فهم درمان

  .هاي پزشکی نوین انجام شد هاي بومی در برابر درمان ه درمانامروز و نگاه زرتشتیان ب

  

پژوهش ۀنیشیپ

هاي  برانگیز در روش استفاده از چارچوب مفهومی و مطالعات پیشین از مباحث بحث

شود که در طرح تحقیق کیفی نیازي  گاهی این ایده مطرح می. کیفی و میدانی بوده است



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   148

  

یا حتی باید در ابتداي کار از چنین عملی  هاي پیشین نیست مرور آثار و نوشته به

هاي جدید  این امر ناشی از رابطۀ نزدیک تحقیق کیفی با ایدة کشف حوزه. اجتناب کرد

باوجوداین، خیال خامی . و جستجو در قلمروهایی نو در تحقیق و جهان علم است

وز صد سال تحقیق اجتماعی هن است که تصور کنیم در قرن بیست و یکم و پس از یک

شان منتشرنشده است  قلمروهاي پژوهشی جدید وجود دارند که تاکنون چیزي درباره

  ). 64:1391فلیک، (

طور عام و  توان منکر اهمیت ادبیات پیشین در انجام تحقیقات کیفی به بنابراین نمی

کنند میان یک  طور که استرواس و گلیزر عنوان می همان. طور خاص شد نگاري به مردم

ها ما باید دانش موجود را مورد  براي تحلیل داده. یک کلۀ خالی فرق استذهن باز و 

مسئله بر سر استفاده یا عدم استفاده از . که از آن دست بشوییم استفاده قرار دهیم نه آن

با توجه ). Dey, 1993: 63(دانش موجود نیست، مسئله چگونگی استفاده از آن است 

هاي بومی پرداختند  هایی که به درمان پژوهشبه اهمیت مطالعات پیشین، در ادامه 

پژوهش حاضر مشخص گردید که مطالعات انجام ۀنیشیدر بررسی پ. شود بررسی می

، مطالعات یدرمانیقیتوان به سه گروه مطالعات موس شده در حوزة طب عامه را می

 یسبررهاي درمانی عامه در منطقه مورد ، مطالعاتی که به مجموع شیوهیدرمان اهیگ

  .پرداختند، تقسیم نمود

گروه اول، مطالعاتی هستند که به درمان از راه موسیقی توجه داشتند، مطالعات 

ها و شیوة درمانی زار در  هاي درمانی ترکمن دربارة شیوه) 1392، 1391(1مقصودي

هاي فرهنگی زار، مطالعه  دربارة ریشه) 1392(2مرز جنوب ایران، مطالعه زاویه و اصل

                                               
، »بادهاي کافر و دهل سه سر در خلیج فارس، مراسم آیینی درمانی زار«، )1391. (مقصودي، منیژه- 1

هاي  حول آیینفرایند ت«، )1392. (؛ مقصودي، منیژه140- 117: 2، شماره 2، دوره شناسی ایران هاي انسان پژوهش

  .101- 85: 2، شماره 3، دوره شناسی ایران هاي انسان پژوهش، »هاي ایران درمانگري ترکمن

2 - هاي  پژوهش، »شناختی آیین زار هاي فرهنگی و روان مطالعه ریشه«، )1392. (مرز، مهدي اصل. زاویه، سعید

  .146- 127: 1، شماره 3، دوره شناسی ایران انسان
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در زمره این ) 1398(2خوانی، مطالعه فاضلی و دیگران دربارة پري) 1383(1یبلوکباش

هاي روحی و  اند که مردمان در درمان بیماري این مطالعات نشان داده. مطالعات هستند

جسمی به نواختن موسیقی از طریق ساز و دهل، آواز، حرکات بدنی توجه داشتند تا با 

  . ن ممکن شودتوسل به نیروهاي ماورالطبیعه درما

که  ندنشان داد) 1392(مرز  و مطالعه زاویه و اصل) 1392(همچنین مطالعه مقصودي 

هاي درمانی پرخوانی و ایشانی متأثر از دو فرهنگ شامانی و اسالمی و شیوه  شیوه

پوستان آفریقایی به  هاي آفریقایی است که با آمدن سیاه درمانی زار متأثر از فرهنگ

هاي یکدیگر  هاي مختلف از آموزه بنابراین مردمان فرهنگ. یافتجزیرة خارك گسترش 

  . پذیرند در امر درمان تأثیر می

در  یدرمانیقینشان داد با کمرنگ شدن حضور موس) 1398(مطالعه فاضلی و دیگران 

در فضاي مجازي فراهم یدرمانیقیها و پزشکی ایران راه براي ورود موس فضاي کلینیک

ه درمان در عرصۀ فضاي مجازي موفق شده است پزشکی مدرن را این شیو. شده است

  .زمان طب مکمل دچار تغییراتی گردید به چالش بکشد اما هم

با توجه به تنوع . اختصاص دارند یدرمان اهیگروه دوم، مطالعاتی هستند که به گ

ست هاي گیاهی در قاره اروپا ا گیاهی موجود در ایران که پنج برابر تمام گونه-زیستی

، مطالعات بسیاري به کاربرد گیاهان در امر درمان و گیاه )43:1385فرهادي، (

شناسی، ضمن مطالعه و شناسایی  مطالعات مرتبط با گیاه قوم. شناسی اختصاص دارد قوم

گیاهان منطقه موردمطالعه به خواص درمانی گیاهان پی بردند و در پژوهش خود به  آن 

گروه اولِ مطالعات . شود شناسی به دو گروه تقسیم می ه قوممطالعات گیا. اند اشاره داشته

                                               
1 - تهران622-623المعارف بزرگ اسالمی، جلد سیزدهم،  ، در دائره"خوانی  پري "). 1383(.بلوکباشی، علی ، :

  .المعارف اسالمی مرکز دایرة

2 - فضاي مجازي و پست مدرن شدن عرصه«، )1398. (شفعتی، معصومه. آقایی، عاطفه. اهللا فاضلی، نعمت 

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، پژوهشرسانه و فرهنگ، »مطالعه موردي موسیقی درمانی: پزشکی

  .254- 227: ، سال نهم، شماره اول)پژوهشی- مقاله علمی(دوفصلنامه علمی 
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، 1مقصودي و پارساپژوه(اند  شناسی تمام گیاهان منطقه را مورد بررسی قرار داده گیاه قوم

؛ 1393، 4؛ میردیلمی و دیگران1394، 3؛ رضوي1394، 2؛ خالقی و دیگران1390

؛ 1385فرهادي، ؛ 1393، 6؛ مقصودي و صالحی1393، 5رخش و دیگران دیف

شناسی به مطالعه یک گیاه اختصاص  گروه دومِ مطالعات گیاه قوم). 1393، 7فروزه رحیم

مطالعات مرتبط با ). 1394، 9؛ بازگیر و دیگران1395، 8کریمیان و دیگران(اند  داشته

کاربرد گیاهان در امر درمان از ابتداي پژوهش به دنبال شناخت خواص درمانی گیاهان 

                                               
1 - هاي  پژوهش، »قلعه در شمال تهران شناسی منطقه پس گیاه قوم«، )1390. (پارساپژوه، سپیده. مقصودي، منیژه

  .161- 137: 2، شماره 1، سال شناسی ایران انسان

دانش اکولوژیک سنتی مردم «، )1394. (شیروانی، انوشیروان. شامخی، تقی. عواطفی همت، محمد. قرخالقی، با - 2

، سال هاي بومی دوفصلنامه دانش، »چاي ارسباران اي در حوزه ایلگنه محلی از خواص دارویی گیاهان علفی و بوته

  .234- 201: 4دوم، شماره 

مطالعه موردي : گیاهان خودرو در شمال شرق خوزستاندانش بومی استفاده از «، )1394. (رضوي، منصوره3

  .140- 102: 3، سال دوم، شماره هاي بومی ایران دوفصلنامه دانش، »شهرستان ایده

4 - هاي دارویی  مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژي گونه«، )1393. (بارانی، حسین. حشمتی، غالمعلی. میردیلمی، زهره

  .129- 154: 2، شماره هاي بومی دو فصلنامه دانش، »در شمال شرق استان گلستان مطالعه موردي مراتع کچیک: کچیک

5 - اي  شناسی گیاهان غیرعلوفه گیاه قوم«، )1393. (پوررضایی، جواد. بارانی، حسین. رخش، سیده معصومه دیف

  .207- 153: 67، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، »)اي کوهستانی در زاگرس مرکزي دره(کما  منطقه دلی

6 - 67، شماره علوم اجتماعی، فصلنامه »شناسی منطقه اوان گیاه قوم«، )1393. (صالحی، پروین. مقصودي، منیژه :

244 -272.  

7 - هاي خوراکی و دارویی  نگاري گونه گیاه مردم«، )1393. (بارانی، حسین. حشمتی، غالمعلی. فروزه، محمد رحیم

  .129- 109: 1، شماره 4، دوره شناسی ایران هاي انسان پژوهش، »مرتع دیلگان، استان کهگیلویه و بویراحمد

8 - در ) آنغوزه(واکاوي دانش بومی پیرامون گیاه گَنَبو «، )1396. (بارانی، حسین. سپهري، عادل. کریمیان، وحید

، نهاي بومی ایرا دوفصلنامه دانش، »)تنگ سرخ، استان کهگیلویه و بویراحمد: مطالعه موردي(مراتع زاگرسی 

  .52- 1: 6سال چهارم، شماره 

9 - ار در منطقه کاکاشرف  گیاه مردم«، )1394. (همت، محمد عاطفی. نمیرانیان، منوچهر. بازگیر، احمدرودنگاري ب

  .221-179: 3، سال دوم، شماره هاي بومی ایران دوفصنامه دانش، »آباد شهرستان خرم



  

  

  

  

151|  ، مقصودي و صدیقی  ...هاي بومی، سنتی و جایگاه آن در دنیاي درمان 

، 3؛ دور و قوام1395، 2؛ قوام و دیگران1390، 1مؤید سلیمی(ردمطالعه بودند منطقه مو

  ).1394، 5؛ میرمیران و دیگران1397، 4میرزایی و دیگران ؛ علی1395

هاي درمانی در منطقه موردمطالعه  گروه سوم، مطالعاتی هستند که به مجموع روش

هاي  اي از روش انی طیف گستردههاي درم این روش. اند ها اشاره داشته یا در میان اقلیت

. شود را شامل می ی، درمان از طریق توسل، دود درمانیدرمانی، دعا درمانعملی، جادو

هاي  اي از شیوه در روستاي کمرچه علیا به مجموعه) 1398(6مطالعۀ ایلنت و رحیمی

خوردگی  هاي جلدي، احتباس ادرار، کرم براي درمان عفونت یدرمانی مثل دود درمان

، )مرغ شکستن بري، تخم مثل چل(هایی که ریشه در باورهاي خرافی دارد  دندان، درمان

  . هاي روحی و روانی اشاره داشت براي درمان یدعادرمان

                                               
1 - فصلنامه ، »هاي خراسان هاي انسانی بین کرمانج رمان بیمارينقش گیاهان در د«، )1390. (مؤید، سیلم سلیمی

  .192-162: 6، سال سوم، شماره تاریخ پزشکی

2 -دانش سنتی بومی کاربرد گیاهان «، )1395. (کیانی سلمی، صدیقه. نایینی، حدیثه حیجونی. قوام، منصوره

  .201- 177: 4، شماره ، سال دومهاي بومی ایران دوفصلنامه دانش، »دارویی در شهرستان نایین

3 -مطالعه موردي شهرستان : بررسی دانش بومی کاربردهاي درمانی مومنایی«، )1395. (قوام، منصوره. دور، سمیه

  .171- 153: 5، سال سوم، شماره هاي بومی ایران دوفصلنامه دانش، »بهبان

4 -دانش بومی «، )1397. (محمدرضاشهرکی، . محمدي استادکالیه، امین. بهمنش، بهاره. میرزایی، فهمیه علی

هاي  دوفصلنامه دانش، »برداران عشایري در مرتع چهل کمان استان خراسان رضوي گیاهان دارویی از دیدگاه بهره

  .201-157: 7، سال چهارم، شماره بومی ایران

5 -ي بر درمان مطالعه مورد: شناسی پزشکی و طب عامه انسان«، )1394(مسعودي، مژگان . میرمیران، سیدمجتبی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و . ، رشتشناسی همایش ملی تالش، »درد در گیالن با تکیه بر تالش

  .گردشگري گیالن

6 -شناسی درمان و پزشکی سنتی در روستاي کمرچه علیاي  مردم«، )1398. (رحیمی، بهمن. ایلنت، علی

  .20- 12ه میراث پزشکی ایران، نام ، ویژه22، سال دوماهنامه طب جنوب، »جام تربت
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هاي درمانی یهودیان یزد به باورهاي  با مطالعه شیوه) 1398(1فر عیالدینی و رف شمس

هاي زنان در دوران  ماريها، درمان بی آنان دربارة بهداشت فردي، اهمیت خوردنی

  . و ختنه پرداختند ییي و نوزادان با توسل به باورهاي جادورباردا

اي از  به مجموعه) زردي(در بررسی بیماري یرقان ) 1398(2و رحیمی فیپهلوان شر

گیاهان دارویی، تیغ زدن، استفاده از مهرة زردرنگ، خوراندن  لیهاي درمانی از قب روش

  . هاي معدنی اشاره کردند از آبماهی زنده، استفاده 

این شیوه . را در گناباد مطالعه کرده است) زنی رگ(شیوه درمانی فصد ) 1398(3مکاري

  . هاي جسمی و روحی کاربرد دارد امروزه براي درمان بیماري

موسیقایی، ) شفا(عنوان یک شیوه درمانی  به آیین پیرپتر به) 1398(4زاده و دیگران حسن

  .اند مراتب معنوي همراه است، اشاره کرده سماع و سلسله موسیقایی، معنوي که با

هاي درمان ناباروري و جایگاه  به مطالعه مجموع روش) 1394(5قادري و دیگران 

اند که رواج طب بومی در  آنان نشان داده. امروزي آن در شهرستان اردستان پرداختند

ی طب بومی این است که ترین ویژگ مهم. گردد دنیاي امروز به ویژگی طب بومی بازمی

                                               
دوماهنامه طب . فرهنگ پزشکی مردمی کلیمیان یزد«، )1398. (الدین فر، جالل رفیع. الدینی، پیام شمس- 1

  .56- 50، نامه میراث پزشکی ایران ویژه، 22، سال »جنوب

2 -ی ایران در مناطقی از بررسی تطبیقی درمان یرقان در پزشکی سنت«، )1398. (عباسی، مریم. شرف، مریم پهلوان

  .27- 22نامه میراث پزشکی ایران،  ، ویژه22، سال دوماهنامه طب جنوب، »شمال و جنوب

3 -دوماهنامه طب ، »مطالعه موردي گناباد: در پزشکی سنتی ایران) زنی رگ(فصد «، )1398. (مکاري، محمد

  .34- 29نامه میراث پزشکی ایران،  ، ویژه22سال . جنوب

4 -شفا به مثابه : »پیربتر«شناختی  تحلیل انسان«، )1398. (کریمی، سمیه. زهی، شهین برهان. علیرضا زاده، حسن

نامه میراث  ویژه. 22سال . دوماهنامه طب جنوب. »حضور در اجتماع فراساختاري و بازپیوست هویتی بیمار

  .36- 48. پزشکی ایران

5 -چگونگی بازتعریف طب بومی در دوره «، )1394. (هنیا، نفیس رحیمی. اکبر جعفریان، علی. قادري، طاهره

دوفصلنامه ، »مطالعه موردي عقاید و باورهاي مربوط به باروري و ناباروري در شهرستان اردستان: مدرن

  .178-141: 3، سال دوم، شماره هاي بومی ایران دانش



  

  

  

  

153|  ، مقصودي و صدیقی  ...هاي بومی، سنتی و جایگاه آن در دنیاي درمان 

این طب معطوف به دیگري نیست به همین دلیل خود را در برابر هر آنچه که طب 

به همین دلیل در رابطه با طب مدرن این امکان براي طب . دهد بومی نیست قرار نمی

طب بومی در دوره مدرن . شود که با طب مدرن گفتمان داشته باشد بومی فراهم می

فهم آن جز با درك فهم طب عامه میسر نیست به همین دلیل و با شود و  بازتعریف می

استفاده » طب بومی مدرن«توجه به بازتعریف طب بومی نویسندگان از اصطالح 

  . اند کرده

هاي  شناختی شامل مشاهده، مصاحبه و یادداشت هاي مردم با روش) 1397(میرزایی 

ر میان مهاجرین افغانستانی هاي درمان سنتی و پیشگیرانه د شخصی به مطالعه شیوه

صدقه، سفره انداختن و نذر و دعا راهی براي پیشگیري از . شهرك قائم پرداخته است

گیري  بندي، رگ بیماري در نظر مهاجرین و دعانویسی، درمان با گیاهان دارویی، شکسته

  .و حجامت پنج شیوة درمانی سنتی در میان مهاجرین هستند

هاي مرتبط با  هاي زرتشتیان بر دوران بعد از اسالم پژوهشباوجود اهمیت تأثیر آموزه

شده  توان به چند پژوهش انجام از این میان می. هاي بومی زرتشتیان اندك است درمان

در رساله دکتري خود ) 1390(1شهیدي. در زمینۀ پزشکی در ایران باستان اشاره داشت

رسی تاریخ به فلسفۀ پیدایش پنج ، ضمن بر"تاریخ و فلسفه پزشکی ایران باستان"با نام 

» پزشکی مانتره«، »پزشکی گیاه«، »کاردپزشکی«، »دادپزشکی«، »پزشکی اَشه«شاخۀ 

  . پرداخت

بررسی پزشکی ایران باستان بر اساس "نامه خود با عنوان  در پایان) 1388(2حکیمی

 30و 29، با بررسی فصول "هاي زادسپرم و مقایسۀ آن با پزشکی یونانی متن گزیده

اي از دانش پزشکی ایرانیان مخصوصاً نقش چهارعنصر  هاي زادسپرم گوشه کتاب گزیده

                                               
1 -رشته  نامه دکتري پایانایرانی، ، تاریخ و فلسفه پزشکی ایران باستان بر پایه منابع )1390. (شهیدي، علی

  .هاي باستانی، دانشگاه تهران فرهنگ و زبان

2 -هاي زادسپرم و مقایسه آن با  ، بررسی پزشکی ایران باستان براساس متن گزیده)1388. (حکیمی، رامین

  .هاي باستانی، دانشگاه تهران رشته فرهنگ و زبان نامه کارشناسی ارشد پایانپزشکی یونان، 
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. نخستین آتش، آب، باد، خاك در بدن و ارتباط بدن انسان با کیهان را بررسی کرد

با توجه به متون  "پزشکی در ایران باستان"نامه خود  در پایان) 1379(1شریفیان

. ریخی به بررسی تاریخ پزشکی ایران باستان پرداختاوستایی، پهلوي، کتب مختلف تا

هاي نامبرده صرفٌا با مطالعه متون به پزشکی در  طور که مشخص شد پژوهش همان

. دوران ایران باستان پرداختند و به پایداري این دانش در دنیاي امروزي توجهی نداشتند

وان به دو اثر اشاره ت هاي درمانی بومی زرتشتیان در دنیاي امروز می در مورد شیوه

  . داشت

اي از تاریخ و فرهنگ ایرانی زرتشتیان  گنجینهدر فصلی از کتاب ) 1387(2رمضانخانی

. عنوان یک شیوه درمانی پرداخته است به بررسی نذورات در میان زرتشتیان یزد به یزد

رب، هایی مثل باز کردن س ، به درمانخاطرات رستم شاپور مهردر کتاب ) 1393(3هیربد

کرده  چین اشاره وچراغ، چشم ، چشم)براي درمان بیماري اعصاب(سفره سبزي، چرایین 

اندك بودن مطالعات . این مطالعات با رویکرد امیک و توصیفی نگارش شده است. است

هاي بومی زرتشتیان سبب شد در مطالعه حاضر با رویکرد امیک و اتیک  مرتبط با درمان

.پرداخته شود هاي بومی زرتشتیان به درمان

  

  چارچوب مفهومی

پژوهشگران این  "هاي بومی درمان"، "طب سنتی"، "طب عامه"تداخل معانی مفاهیم 

بنابراین در ابتدا به حدومرز این مفاهیم پرداخته . رو نموده است حوزه را با چالش روبه

هاي  میالدي، درمان 1978مطابق با تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال . شود می

                                               
1 -هاي  رشته فرهنگ و زبان نامه کارشناسی ارشد پایان، پزشکی در ایران باستان، )1379. (یفیان، فریباشر

  .باستانی، دانشگاه تهران

2 -نشر سازمان میراث : ، یزداي از تاریخ و فرهنگ ایرانی زرتشتیان یزد گنجینه، )1387. (رمضانخانی، صدیقه

  .فرهنگی و گردشگري، چاپ اول

.نشر پاپلی، چاپ اول: ، مشهدخاطرات رستم شاپور مهر، )1393. (ریارهیربد، شه-3



  

  

  

  

155|  ، مقصودي و صدیقی  ...هاي بومی، سنتی و جایگاه آن در دنیاي درمان 

بومی شامل تمامی علوم نظري و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیري و درمان 

صورت گفتاري  رود و به هاي اجتماعی به کار می هاي جسمی، ذهنی یا ناهنجاري بیماري

  ). 62:1384زاده،  ییرضا(شود  است، می افتهییا نوشتاري از نسلی به نسل دیگر انتقال

ها  هاي بهداشتی و درمانی میان قومیت ی، آن را نظامتعریف دیگري از درمان بوم         

هاي طبی بیشتر سنتی  که این نظام با آن. ها متکی است داند که کامالً به فرهنگ آن می

هاي اخیر  اند اما در سده گرفته هاي کهن و رفتارهاي باستانی شکل دانش یۀهستند و بر پا

ها  انتقال دانش در آن. اند نشان دادههاي پویایی براي انطباق با تغییرات جدید  نشانه

طب ). 75:1389متین، (و بر اساس مشاهده است  نهیس به نهیطور شفاهی، آموزش س به

اند که انتقال دانش درمانی  عامه را شیوه درمانی در جوامع کهن و نانویسا تعریف کرده

ریف طب با توجه به این تع) 67همان، (صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر است  به

  .گیرد هاي بومی قرار می عامه در ذیل درمان

اي کلی دانست  میالدي سازمان بهداشت جهانی طب سنتی را واژه 2002در سال 

عربی و -هاي طب سنتی مانند طب سنتی چین، آیوروداي هند، طب یونانی که به سیستم

ریف از این تع). 62:1384زاده،  ییرضا(گردد  به اشکال مختلف طب بومی اطالق می

مطابق با آن . هاي بومی را در ذیل مفهوم طب سنتی قرار داد طب سنتی، درمان

 یدارودرمان. تقسیم گردید ییدارو ریو غ یهاي موجود به دو گروه دارودرمان درمان

هاي غیر دارویی مانند  شامل استفاده از گیاهان دارویی، اجزاء حیوانی و معدنی و روش

بندي دیگري  در تقسیم). همان(اي روحی و روانی است ه طب سوزنی، ماساژ و درمان

هاي عملی  هاي درمانی به درمان با توجه به ماهیت و شکل کاربردي درمان، روش

، جادو یدرمان اهی، گ)زدن، داغ کردن شتریکشی، ختنه کردن، ن بندي، دندان شکسته(

 یدرمان ، آبیندرمایقیجویی و نذر، موس درمانی، دعا درمانی، درمان از طریق توسل

تعاریف فوق نشان داد که مفاهیم طب سنتی، درمان ). تا بلوکباشی، بی(تقسیم گردید 

رو براي جلوگیري از آشفتگی در متن  بومی، طب عامه با یکدیگر اشتراکاتی دارند ازاین

  .حاضر از واژة درمان بومی استفاده شد
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اي بومی در دیگر مناطق از ه شناسی، درمان از روزهاي آغازینِ فعالیت رشتۀ انسان

شناسان در مطالعۀ  بنابراین انسان. شناسان بود ترین موضوعات موردنظر انسان مهم

به نوع نگرش و درك افراد آن جامعه از معضالت  یغرب ریهاي درمانی دیگرِي غ شیوه

هاي مورداستفاده براي پیشگیري از  ها، روش بندي آن بهداشتی و چگونگی دسته

هاي درمانی از قبیل اعمال جادویی، مذهبی،  هاي تشخیصی؛ روش روشها؛  بیماري

به عبارتی مطابق با ). 47-48: 1389متین، (آیینی، علمی و نقش درمانگرها توجه داشتند 

هاي نظري بیماري دارد که براي تشخیص،  نظر فاستر و اندرسون، هر جامعه نظام

  .بندي، و تبیین ناخوشی شناخت آن ضروري است دسته

گرایانه دربارة  گرایانه و عاطفه گرایانه، طبیعت به نظر آنان، سه نظریۀ شخص

گرایانه، ناخوشی را به عامالن غالباً  هاي شخصی نظریه. هاي ناخوشی مطرح است علت

گرایانه  هاي طبیعت نظریه. دهند خبیثی چون جادوگران، ارواح نیاکانی نسبت می

توان به پزشکی  هاي این نوع نظریه می ز نمونها. کنند ناخوشی را تبیین غیرشخصی می

غربی یا پزشکی مبتنی بر علوم طبیعی، که ناخوشی را به مواد سمی، میکروب، ویروس 

پزشکی که کمبود سالمتی را نتیجه عدم تعادل مایعات بدن -دهد و قوم نسبت می

ی منجر به گرایانه، معتقدند تجارب عاطف هاي عاطفه در نهایت نظریه. داند، دانست می

: 1386کتاك، (شود و معتقدند اضطراب با وحشت علت ناخوشی است  ناخوشی می

855 .(  

در که این است شناسان بر هاي نظري بیماري، تالش انسان در مطالعه نظام

هاي درمان،  شناسی مفاهیم علت ناخوشی، شیوه چارچوب رویکردهاي نظري انسان

شناسی  بندي رویکردهاي نظري انسان تقسیم. هاي تشخیص بیماري را درك نمایند روش

توان از سه رویکرد  طورکلی می هاي بومی گسترده است اما به در زمینه پزشکی و درمان

  .بوم شناسی، رویکرد تفسیري و انتقادي نام برد

اي از روابط  عنوان مجموعه ، به»اکوسیستم«شناسی، مفهوم  کانون توجه رویکرد بوم

. کند، است یک محیط مشخص که فرصت و محدودیت ایجاد می ها درون میان ارگانیسم
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زا  محیط ترکیبی از شرایط زیستی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی است و عوامل بیماري

روانی، هاي هایی همچون خشونت فیزیکی، تنش ها تا مقوله اي از انگل نیز در گستره

اما ). Weiss, 2018: 145(، است شود ها تولید می هایی که از خالل فعالیت انسان آلودگی

هاي فرهنگی  برساخت پوشی از شناختی از جمله چشم تنگناهاي موجود در رویکرد بوم

  .انسان از دنیاي پیرامون خویش، زمینه را براي توجه به رویکرد تفسیري مهیا ساخت

مثابه بخشی از طبیعت و جدا انسان بلکه الگوي  در این دیدگاه، بیماري نه به 

عنوان نظامی از معناها در نظر  در این رویکرد، نظام سالمت به. آید نی به شمار میتبیی

هاي  هاي بیماري را در شبکه گرایانه واقعیت هاي برساخت شود که با روش گرفته می

 ,Pool & Geissler(کند  معنایی و بازنمایی بیماري را در چارچوب روایت بررسی می

مثابه موجودي تفسیرگر  توجه به انسان به). 45:1397؛ به نقل از میرزایی، 35 :2005

  .هاي بومی را تغییر داد مطالعات در مورد درمان

هاي بومی ضروري است به جایگاه انسان توجه شود که آیا  در مطالعات درمان

مثابه بخشی از  انسان به که نیمثابه موجودي جسمانی در نظر گرفته شود یا ا انسان به

مثابه بخشی از  در نظر گرفتن انسان به). 47-48: 1389متین، (شود جامعه دانسته می

بیماري بدن فرد را  که نیبا توجه به ا. دهد جامعه نگاه به بیماري را تحت تأثیر قرار می

سازد و ازآنجاکه در نگاه داگالس، بدن و مرزهاي آن نمادي  از حالت معمول خارج می

ها،  کننده ارزش همچون ناپاکی مختل از مرزهاي اجتماع است بنابراین بیماري

پس باید به نحوي ). Pilch, 1995: 323(هنجارهاي اساسی و نظم موجود جامعه است 

در این زمینه مطابق با نظر داگالس، . مرزهاي بدن را بازسازي و ناهنجاري را رفع نمود

در . ر استها براي دوري امر نابهنجا کردنِ نابهنجاري یکی از واکنش یمناسک یا مناسک

 ,Turner(شود  هاي فردي یا اجتماعی ایجاد می حقیقت، مناسک در پاسخ به بحران

1977: 183 .(  

خشکسالی، جنگ، (بندي مناسک، به دوگانۀ مناسک مربوط به بحران  ترنر در طبقه

توجه ) تولد، ازدواج، مرگ(در برابر مناسک مربوط به مراحل زندگی ) بیماري، نازایی
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هاي بومی، مناسکی در مواقع بحرانی هستند که در این  درمان). 181:1397، ریویر(دارد 

گیرد بلکه بخشی از طرح  شفا در خأل صورت نمی. شیوة درمان، شفا محور اصلی است

گري فرهنگ  توان گفت شفا با میانجی فرهنگی است بنابراین می-کلی نظام اجتماعی

ه چهار مرحله در مطالعه درمان با براي فهم بهتر شفا الزم است ب. گیرد صورت می

هر سیستم درمانی بومی . مرحله اول، ارتباط نمادین است. محوریت شفا توجه شود

. گیرد اي نمادهایی را در برمی جهان اسطوره. اي است مبتنی بر الگویی از جهان اسطوره

گرچه ممکن است مطابق با تجارب زیسته افراد درست باشد ولی لزوماً بدین معنی 

در واقع مرحله دوم، بررسی . شده است هاي تجربی ثابت نیست که درستی آن با روش

بدین معنی که . اي و کیهانی است ارتباط افراد با وساطت نمادها با جهان اسطوره

کند که بیماري را با بخشی از جهان  فرد بیمار را ترغیب می) شفادهنده(درمانگر 

عنوان بخشی از نظام فرهنگی کلی  انگر نمادها را بهبعدازآن، درم. اي مرتبط بداند اسطوره

شود و فرد بیمار این  گیرد که منجر به تغییراتی در شخص بیمار می جامعه در نظر می

. کند در مرحله آخر، درمانگر بهبود بیمار را تأیید می. پذیرد تغییرات را در درون خود می

توان اظهار کرد که  تأیید کنند میدر فرآیند شفا وقتی مردم تحت درمان بهبود خود را 

  ).Pilch, 1995: 323-329(شفا رخ داده است 

این . شناسی پزشکی، رویکرد انتقادي است سومین رویکرد در مطالعات انسان

گیرد و بر  رویکرد به دلیل بررسی ساختارهاي خرد به دو رویکرد پیشین ایراد می

شناسی پزشکی انتقادي  صطالح انسانا. ساختارهاي اقتصادي و سیاسی کالن تأکید دارد

در این . باب شد 1982اي در سال  براي اولین بار از سوي بئر و سینگر در مقاله

در این . شود رویکرد، موضوعات بهداشتی از منظر فشارهاي اقتصادي و سیاسی نگاه می

ها، رفتارهاي اجتماعی و  دهندة روابط انسان باور فشارهاي سیاسی و اقتصادي شکل

داري جهانی اهرم فشار و  مثل سرمایه يروند تجارب جمعی هستند و در سطح کالن

. هاستها وناخوشی رفتارهاي بهداشتی، چگونگی توزیع بیماريدهی نیروي غالب در شکل

بر مریضی و  يرگذاریاقتصادي در تأث-به عبارتی بازشناخت محوریت ابعاد سیاسی
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بیمار و درمانگر مشخصه رویکرد انتقادي است  درمان و نیز روابط نابرابر اجتماعی بین

  ).215:1383متین، (

از میان رویکردهاي ذکرشده، در پژوهش حاضر تمرکز اصلی بر رویکرد تفسیري 

  .و درمان با شفا است

  

  شناختی مالحظات روش

ازآنجاکه استفاده از . پژوهش حاضر در طراحی و اجرا از رویکرد کیفی بهره برده است

ی معموًال مستلزم آمیختگی طوالنی و عمیق با یک دنیاي اجتماعی است کیف يها روش

. نگاري استفاده شد ، متناسب با این رویکرد از روش مردم)314:1392بلیکی، (

. نگاري شامل مشارکت محقق در زندگی روزمرة افراد طی یک دورة زمانی است مردم

دن به مردمان، مصاحبه رسمی منظور فهم این دنیا به مشاهدة وقایع، گوش سپر محقق به

 ,Hammersly & Atkinson(آوري اسناد و مصنوعات توجه دارد  و غیررسمی، جمع

2007: 3.(  

ها سکونت در یزد، زمینه را براي ایجاد دوستی و آشنایی با زرتشتیان  تولد و سال

ن از در ابتدا مطالعات میدانی با راهنمایی و کمک گرفت. براي نگارنده فراهم آورده بود

در مالقات و صحبت با دوستان، هدف مطالعه و نقش . دوستان زرتشتی همراه بود

، مادربزرگ خود را 1یکی از دوستان نگارنده. عنوان پژوهشگر شرح داده شد نگارنده به

هاي  بدین ترتیب اطالعات اولیه در روش. عنوان فرد مطلع در این زمینه معرفی نمود به

رسان بود  یزد که محل سکونت خانواده اطالع "آبادرسین"درمانی زرتشتیان در محلۀ 

کنندة پژوهش خواسته شد دیگر افراد مطلع در زمینۀ  از مشارکت. آوري شد جمع

کنندگان جدید سبب شد دامنه  آشنایی با مشارکت. هاي بومی را معرفی نماید درمان

  .یزد گسترده شود"نویهسک"پژوهش به محله

                                               
  نویسنده دوم- 1
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درمانی  یدانی مشخص گردید موبدان اجراي مراسم مانترهدر مدت انجام پژوهش م 

هایی با  بنابراین به توصیۀ یکی از موبدان ساکن در شهر یزد مصاحبه. را به عهده دارند

ها به  تمام مصاحبه. موبدان تهران در آتشکده تهران و انجمن موبدان صورت گرفت

. بط گردیدکنندگان ض زبان فارسی انجام شد و در صورت رضایت مشارکت

صورت  افراد تمایلی به ضبط مصاحبه نداشتند، نکات کلیدي گفتگوها به کهیدرصورت

محض خروج از محل مصاحبه توضیحات مفصل به  خالصه یادداشت شد و به

ها از  نگاري فرآیند تحلیل داده در مردم که نیبا توجه به ا. ها اضافه گردید یادداشت

بعد از انجام ). Hammersly & Atkinson, 2007: 158(ها جدا نیست  آوري داده جمع

در تأمین . شده پیاده شد و فرآیند تحلیل آغاز گردیدهاي ضبط هر مصاحبه متن مصاحبه

هاي پژوهشگران کیفی است، دو معیار مدت  روایی پژوهش حاضر که از دغدغه

جه شد تو 1سازي مطالعات میدانی و درگیري مداوم نگارنده با زرتشتیان و چندوجهه

)Creswell, 2007: 208 .(منظور تأمین روایی به یک فرد  همچنین متن حاضر به

  .متخصص زرتشتی داده شد و نظرات وي در متن اعمال گردید

  

میدان

نویه یزد، سآباد و کنرسیمطالعۀ حاضر در میان زرتشتیان ساکن در دو محلۀ 

سه شهر تهران، یزد و کرمان در  عمده جمعیت زرتشتیان. موبدان یزد و تهران انجام شد

  .سکونت دارند

نقاط مرکزي ایران شامل دو شهر یزد و کرمان، بعد از ورود اسالم به ایران و تغییر 

در دوران حمله مغول به ایران و در نهایت در دوران صفویه، مرکز  2دین ایرانیان،

                                               
1. Triangulation

ورود اسالم به ایران همزمان منجر به تغییر دین ایرانیان نگردید بلکه تغییر دین ایرانیان در سه مرحله و طی - 2

ها تعداد معدودي زرتشتی به  بط است در این سالهاي فتوحات مرت مرحله اول، به سال. سه قرن به طول انجامید

دوم /هاي هشتم میالدي مرحله دوم تغییر دین ایرانیان مربوط به ساکنان شهرها بود که بین سده. اسالم گرویدند
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مداراي حوادث روزگار با زرتشتیان کرمان . جماعت زرتشتیان ایران شناخته شدند

زمان با حمله  نخستین بار هم. بار مورد حمله و کشتار قرار گرفتنداندکی داشت و دو

محمود افغان به ایران و سقوط صفویان شهر کرمان اشغال و زرتشتیان مورد آزار و 

دومین بار آقا محمدخان قاجار به کرمان حمله و آنجا را فتح نمود، . اذیت قرار گرفتند

در این زمان، . تیغ گذراند و محله زرتشتیان کرمان را ویران ساخت زرتشتیان را از دم

کردند و وضع آنان به نسبت  هفت یا هشت هزار نفر زرتشتی در شهر یزد زندگی می

بویس، (از این تاریخ، یزد مرکز زرتشتیان ایران شناخته شد . زرتشتیان کرمان بهتر بود

یی اطراف شهر یزد شامل خرمشاه، ها جمعیت زرتشتیان در آبادي ).138-136: 1348

آباد، اهرستان، خیرآباد، آباد یا غالم، مهدي1آبادآباد، کسنویه، و نرسیکوچه بیوك، مریم

امروزه با گسترش شهر یزد، این . آباد سکنی گزیدندآباد و نصرتآباد و رحمتقاسم

  ).10:1374مزداپور،(ها به شهر متصل شدند  آبادي

هاي متوالی روستاهاي خرمشاه، اهرستان، آبشاهی،  سال با گسترش شهر یزد در

آباد، کثنویه، کوچه بیوك به شهر متصل شدند و در حال حاضر محالت  آباد، نرسی مریم

زرتشتیان تنها در روستاهاي اطراف یزد سکونت نداشتند . دهند شهر یزد را تشکیل می

محله که در خیابان فعلی  این. بلکه گروهی از آنان در محله زرتشتیان سکونت گزیدند

                                                                                                             
در این دوران تغییر دین گاهی همراه با . چهارم هجري قمري داراي اهمیت بود/هجري قمري و دهم میالدي

مرحله نهایی تغییر دین ایرانیان مربوط به تغییر دین . همراه با زور و اجبار و خشونتآرامش بود و زمانی 

هاي اسالمی در سراسر ایرانشهر و ماورءالنهر بود که در نهایت از  زرتشتیان ساکن در روستا و تأسیس سکونتگاه

اي از مردم ساکن  یندههفتم هجري قمري شمار فزا/چهارم هجري قمري تا سده سیزدهم میالدي/سده دهم میالدي

  ).131-133: 1381چوکسی، (در روستاها عقاید اسالمی را پذیرفتند 

را مردان معرفی » نرس«دهد و را مورد بررسی قرار می» نریوسنگ«پورداوود در کتاب ایرانشاه، با بررسی واژه 1

ه اعراب به ایران، آباد داراي تاریخ شفاهی بخصوصی است و پس از حمل محله نرسی). 15:1304(کند می

بر اثر کوچ، برخی در مسیر به هالکت . هاي مختلف تقسیم شدند زرتشتیان که به سمت یزد کوچ نمودند به دسته

از دست داده ) همسر و فرزندان(گروهی از مردان که تمام اعضاي خانواده خود را . رسیدند و برخی کشته شدند

.آباد نام گرفت است و بنابراین این محله نرسی» مردان«به معنی» نرس«. بودند در این محله ساکن شدند
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اهللا کاشانی یزد قرار دارد از محالت مهم زرتشتیان در گذشته و امروز است این  آیت

است و در گذشته دستوران و موبدان  معروفمحله در میان زرتشتیان به محله دستوران

که در بخش مالحظات  یحاتیبنا بر توض. کردند زرتشتی در این محله زندگی می

از . آورده شد مطالعه حاضر در دو محله نصرآباد و کثنویه انجام شدشناسی  روش

که محله  دیآیچنین برم) احمد کاتب، ایرج افشار(هاي مورخان محلی یزد  نوشته

. ، در عهد کاکویه در قرن پنجم هجري وجود داشته است)آباد نرسوآباد، نرسی(نصرآباد 

جار از یاه حکومت عالءالدوله کالنام محله مأخوذ از نام یکی از چهار سرهنگ دستگ

اي به همین نام را  کاکویه، به نام کیانرسوي است که قنات نرسوآباد و محله سالطین آل

صحرا، از شرق به محله  دیآباد و س این محله از جنوب به محالت دولت. احداث نمود

دیم هاي ق نویه از آباديسمحله ک. شود نویه محدود میسشیخداد، از غرب به محله ک

رود در شمال غربی شهر یزد و در مجاورت محالت محمودآباد و  شهر یزد به شمار می

صحرا، از شرق به محله  دیاز جهت جنوب به محله س. نصرآباد قرار گرفته است

  ).232:1388زاده،  خادم(شود  نصرآباد و از غرب به محمودآباد محدود می

ن روبه بهبود گذاشت و مهاجرت وضع زندگی زرتشتیابه ایران  1با ورود مانَکجی

بسیاري از جمعیت  نکهیباا). 22-25: 1384تشکري،(آنان به مراکز شهري بیشتر شد 

عنوان  هاي گوناگون به تهران مهاجرت نمودند، شهر یزد همچنان به زرتشتیان در دوره

میراث مادي زرتشتیان مثل آتش ورهرام . اي دارد پایگاه دینی براي آنان اهمیت ویژه

زرتشتیان در شهر یزد و اطراف آن ) ها زیارتگاه(هاي  آتشکده یزد، پیرانگاه 2)بهرام(

                                               
تجدید حیات زرتشتیان و . مانکجی لیمجی هاتریا، فرستاده پارسیان هند در دوره ناصرالدین شاه به ایران است- 1

: 1384تشکري،(دانند هاي وي می برداشتن قوانین سختگیرانه در مورد زرتشتیان از جمله جزیه را نتیجه تالش

25 -22.(  

ترین آتش است که با  آتش بهرام یا ورهرام مهم. هاي مقدس سه درجه دارند بنا بر باور زرتشتیان، آتش- 2

هاي  آتش بهرام باید همواره حتی در شب با شعله. کوشش فراوان از ترکیب شانزده نوع آتش به وجود آمده است

آتش ) 156:1348بویس، (دادگاه نام دارند  سه آتش مقدس دیگر، آتش آذران و آتش. درخشان و فروزنده بسوزد
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، شاهدي بر )پیرهریشت، نارستانه، چک چک یا پیرسبز، پیرنارکی، پارس بانو، ستی پیر(

در کنار میراث مادي، طی مدت کار میدانی، زرتشتیان . اهمیت یزد براي زرتشتیان است

که زرتشتیان یزد به دلیل شرایط جغرافیایی محل سکونت، ساکن تهران اظهار کردند 

حفظ زبان دري . اصالت خود را بیش از زرتشتیان کرمان و تهران حفظ نمودند

هاي روزمره را جلوة حفظ هویت زرتشتیان ساکن  م به آن در صحبتکلو ت) بهدینی(

  .اند در شهر یزد دانسته

  

  هاي اعتقادات زرتشتیان پایه

اَشوزرتشت زمینه را براي پیدایش مکتب دانش مزدیسنا فراهم دوران پیامبري 

دین زرتشت بر . این مکتب بر پایۀ فکري ایرانیان باستان تأثیر بسیاري گذاشت. آورد

ها را نپذیرفت و  هاي کهن ایرانی استوار بود اما زرتشت تمام این آموزه مبناي آموزه

و با این تغییرات، توحیدي ناب در دین ها پدید آورد  تغییر و تحوالتی در این آموزه

  ). 30:1375زنر، (زرتشت شکوفا شد 

. اَشوزرتشت از راه خرد اهورامزدا را شناخت و به همه جهانیان معرفی کرد

بخش و همان است که فردوسی خداوند جان  اهورامزدا در لغت به معنی ابرداناي هستی

الترین جایگاه را در دین زرتشت اهورامزدا با). 11:1375مهر، (و خرد نامیده است 

است هر یک از این دو بخش  شده لینام اهورامزدا از دو بخش اهورا، مزدا تشک. دارد

نخستین بخش . دهد معنا و مفهومی دارد که اساس اعتقادت دین زرتشت را شکل می

توان  توان دریافت ولی نمی هستی را می. بخش است نام خداوند، اهورا به معناي هستی

دومین بخش نام خداوند، مزدا به . هستی دودلی روا نیست) تحقق(بیان کرد، در بودن 

اهورامزدا در خرد خود جهان را آفریده و . است) پندار نیک(معناي گوهر و دهندة خرد 

                                                                                                             
 1293- 1296هاي  تهران وجود دارد بعد از ساخت آتشکده تهران در فاصله سال، کرمان و ورهرام در آتشکده یزد

  روز از آتشکده یزد به آتشکده تهران انتقال داده شد 25آتش ورهرام بعد از 
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اهورامزدا خرد خود را در اَشوزرتشت ظاهر کرد؛ اَشوزرتشت از راه . هنجار داده است

  . همگامی با اهورامزدا فراخواندخرد، مردم را به همکاري و 

کند که در هر کار  خواند و به مردم سفارش می گاثاها خداوند را دانا و سازنده می

اهورامزدا خوبی و داد مطلق است؛ بدي در آستان او . نخست با خرد خود رایزنی کنند

جو نیست؛ او براي همه خوشبختی  توز و انتقام راه ندارد؛ خداوند زرتشت کینه

رو راه درست  شناسد؛ ازاین خواهد؛ او از بدي و ویرانگري دور است؛ او خشم نمی می

با توجه به جایگاه اهورامزدا، ). 12-13: 1375مهر، (زیستن را از پیش نشان داده است 

؛ نیتر بخش زیوتمه یعنی درمان زدا، بئشه یعنی آسیب1زه ایرانیان باستان، اهورامزدا را بئشه

طلبیدند  دانستند و در هنگام بیماري از وي درمان می ار تن مییعنی نگهد2پشوتنا

در واقع . مرتبۀ بعد از اهورامزدا اَمشاسپندان و ایزدان هستند). 26:1376خدابخشی، (

  .هاي اهورامزدا هستند اَمشاسپندان فروزه

) دهاي بهمن، اَردیبشهت، شهریور، سپندارمذ، خورداد و اَمردا با نام(اَمشاسپندان  

کنندة  هاي مجرد و در عالم مادي نماینده و حمایت در عالم معنوي نمودگار قوه

بهمن امشاسپند در عالم معنوي نمایندة اندیشه و منش . هاي اهورامزدا هستند آفرینش

کنندة گله و موجودات سودمند است؛ اَردیبهشت  نیکو و در عالم مادي نگهبان و حمایت

ندة نظم کیهانی و در عالم مادي نگهدارندة آتش است؛ امشاسپند در عالم معنوي نمای

شهریور امشاسپند در عالم معنوي به معناي شهریاري نیکو و آرمانی است و فلزات 

نماینده این جهانی آن هستند؛ سپندارمذ امشاسپند در عالم معنوي و تجرد به معناي 

پند در عالم معنوي پارسایی مقدس و زمین نمایندة این جهانی آن است؛ خورداد امشاس

نمایندة تمامیت و کمال و در جهان مادي نگهبان آب است؛ اَمرداد امشاسپند در عالم 

  ).216:1384زنر، (مرگی و گیاهان نمایندة این جهانی اَمرداد هستند  معنوي نمایندة بی

                                               
1. Baechaza
2. Pachutena
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به معناي موجودات پرستیدنی و ستودنی ) ایزدان(ها  مرتبه بعد از امشاسپندان یزَته

وجود ایزدان نباید این باور را به ذهن القا نماید که آیین زرتشت را آیینی . ر دارندقرا

و فرشتگان ) امشاسپندان(ها فرشتگان بزرگ  بنا بر یشت. معتقد به خدایان متعدد بدانیم

ایزدان نام ). 411:1387مهر، (همه آفریده و همکار خدا هستند ) ایزدان(کوچک 

دینی زرتشتیان هستند و همکار اهورامزدا براي  يشمار گاه هاي زرتشتی در روزهاي ماه

، آناهیتا )مهر(میتره : نام این ایزدان عبارت است از. ها هستند محافظت از آفریده

، )آپام نپات(، برز )تیشتر(، رپیثوین )ورثرغنه(، بهرام )آذر(، هومه، اَتَر )باد(، وایو )ناهید(

نماد (، اوش بام )ایزد شادمانی(، آرد )پرهیزکاري ایزد(، رشن )ایزد صلح و سازش(رام 

ایزد راستی و (، اَشتاد )نمود وجدان(، دین )ایزد دانش و معرفت(، چیستا )پرتو خورشید

، )ایزد آسمان(، آسمان )ایزد پاسدار چهارپایان(، گوشورون )ایزد زمین(، زامیاد )درستی

  ).40-48: 1368هینلز، (، خورشید )ایزد پاسدار ستوران(ماه 

در دوران پادشاهی ساسانیان دین زرتشت دین رسمی ایران گردید و به دنبال آن 

زرتشتیان امروزه معتقدند که براي شناخت دین . اعتقاد به زروانیسم بار دیگر مطرح شد

هاي رایج در ایران باستان و اندیشه دین زرتشت تمایز  زرتشت الزم است بین اندیشه

  :گفت باره نیموبد مهرداد درا. گذاشت

هاي دین زرتشت  هنگام شناخت دین زرتشت ضروري است میان آموزه«

بینی در ایران  سه جهان. و دیگر اعتقادات رایج در ایران باستان تمایز گذاشت

مهر  ژهیو بینی پادشاه خداي آسمانی به اول، جهان. باستان مطرح بوده است

بینی  دوم، جهان. نی استکه نشانۀ پیمانِ پادشاه خداي آسمانی و بندة زمی

دهد و نیروهاي اهورایی و اهریمنی  زروانیسم که به خداي زمان اصالت می

بینی اشوزرتشت که بن آفرینش را به  پردازند و سوم جهان به مبارزه می

دهد و حرکت را کنش دو نیروي همزاد و  حرکت و خرد کل هستی می

» کنند سازند و نو می ا میشوند و جهان ر داند که باعث حرکت می متضاد می

  ).15یادداشت : 1398موبد مهرداد، (
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هاي زرتشت و زروانیسم از دوران ساسانیان عقیدة  باوجود تفاوت میان اندیشه

ها را به دو گروه خوب و بد تقسیم  غالب در جامعه اعتقاد به ثنویتی بود که دنیاي انسان

یک فرد در زمان . و بدي بودنداورمزد و اهریمن حاکم این دو جهان خوبی . کرد می

بایست بین نیکی و بدي تمیز بگذارد و برحذر  ساسانیان از لحاظ اعتقادات مذهبی می

آسموسن، (باشد که مبادا عوامل دنیاي تاریکی و پلیدي او را نیز ناپاك گرداند

117:1348.(  

  مانتره درمانی در میان زرتشتیان

منتره درمانی در الویت قرار دارد / ره درمانیهاي زرتشتی و در دینکرد، مانتدر آموزه

پزشک به هاي بدون ایجاد زخم و درد بود و گیتی ها، درمان ترین درمانچرا که اساسی.

مینوپزشک وابسته بود، چاره درمان جسم، روح است و روح سالم در جسم سالم حلول 

هاي  ا قرائت سرودهایرانیان باستان معتقد بودند ب ).160-170: 1384دینکرد، (کند می

قدیمی  شده رهیشوند در حقیقت احساسات ذخ مانتره واقع می ریمذهبی، افراد تحت تأث

مانتره باید مثبت باشد . دهد خود را که پایه و اساس بیماري وي است، از دست می

یعنی از درد و بیماري سخن گفته نشود بلکه از به دست آوردن سالمتی و تندرستی 

نخستین مانتره درمانگر زرتشت است که با ). 80-78: 1376شی، خدابخ(گفته شود 

بعد از زرتشت، . فراخواند) اَشا(راستی  يسو هاي گاثاها، مردم را به گفتار و سروده

شهروینی، (موبدان و هیربدان زرتشتی وظیفۀ انجام مانتره درمانی را بر عهده داشتند 

111:1381(  

مانترا که  .یوه درمانی رایج در میان زرتشتیان استترین ش درمانی مهم مانترهبنابراین  

مانترا با  کهیهنگام. حاوي یک یا چند هجاي مقدس است در واقع نوعی نیایش است

یک ریتم خاص، با خلوص و پاکی فکر و عمل و به شکل مصوت و با قاعده صحیح 

ها و  ستهکند و در جهت برآوردن خوا بر زبان جاري شود؛ نیروهاي الهی را احضار می

اعتقاد بر این است که آنچه در مانترا . شود ها کمک گرفته می امیال فرد دعاکننده از آن

ماند و چنانچه  معمول پنهان باقی میطور نهفته است، انرژي ویژه خدایی است که به
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این نیروي . گردد طور صحیح بیان شود در آن لحظه نیروي الهی بیدار می مانترا به

ذکر گفتن با  لهیوس به دشدهیشود که ارتعاش تول صورتی برانگیخته میخدایی تنها در 

موبد مهربان دربارة ). 272:1385راه،  ملک(فرکانس پایه مربوط سازگاري داشته باشد 

  :اهمیت مانتره گفت

هایی براي تندرستی وجود داره که اگر درست  در خرده اوستا بخش«

زا باشه بعد از اون  بشه و انرژيتونه مفید واقع  تلفظ بشه کالم مانتره می

» ها باشه خونیم باید به این نیت باشه که براي شکر نعمت وقتی اوستا می

  ).20، یادداشت 1398موبد مهربان، (

اعتقاد زرتشتیان به مانتره درمانی و کالم مقدس موردتوجه سیاحان و محققین 

و مطالعات خود به  حوزه دین ایران باستان قرار گرفته است و این افراد در کتب

جکسن . هایی از اوستا که براي درمان و رهایی از بیماري بوده است، اشاره کردند بخش

  :در سفرنامه خود نوشت

زخم و بیماري کودك، موبدي را  زرتشتیان براي دفع چشم«

حتی اگر . تا از یسنا و یشتها و خرده اوستا فصولی قرائت کند خواندندیفرام

دهد تا براي وي وندیداد صده را  اشد به موبدان پول میزنی نازا و عقیم ب

  ).443:1387(» قرائت کند که نفرین نازایی از وجود او رخت بربندد

همچنین زرتشتیان براي درمان بیماري از دعا و تعویذ و مراسم خطاب به شاه فریدون 

رت رزم، معناي دارنده سه قدبه فریدون ریشه نام). 138:1348بویس، (گیرند  مدد می

هفتم از فریدون به عنوان دینکردرد. است پزشکی و هنر افسونگري و جادوگري

هاي نوشته شده  برخی افسون. ي دردهاست نام برده شده استاز بین برندهپزشکی که 

موجود است که  ایران وشتیان هندتزرو پارسی در گذشته توسطپازندلوي،به زبان په

در بخش ).169: 1388موالیی، (اند جستهبه فریدون براي شفاي امراض توسل 

رسد این به نظر می. هاي خرده اوستا، مبحثی به نام افسون شاه فریدون قرار دارد افزوده
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چرا که در آن از بادهاي . ي بیماري مسري تدوین شده باشدافسون نیز در زمان حمله

  . برده شده است مختلف نام

سرخ باد برو، سفید باد برو، سرد باد برو، گرم باد برو، کور باد برو، هفتاد و دو رنگ «

  ».باد برو

در اینجا به معناي دم و بازدمی است که از جانب انسان بیمار بر فرد سالم » باد«ي واژه

عوامل به سبب نامشخص بودن . دهدشود و بیماري را به وي سرایت میروانه می

هاي مسري در گذشته، عامل بیماریهاي مسري تنفسی را نیروهاي نادیدنی و بیماري

  : خوانیمدر ادامه متن می. گرفتندنامرئی در نظر می

بستم، جادو و پري ترا] درد وغم[ازتن او بیرون برو که اینجا جاي تو نیست، مسیج«

بنابراین » .بستمتو] م و نام پدر بیمارفالن فرزند فالن، نا[بستم درد و رنج را از تن ترا

آورد تا نیروهاي ماوراءالطبیعه کند و نام بیمار را به زبان میاشاره می» پري و جادو«به 

  . او را رها کنند و به اصطالح بیماري از بدن وي بیرون رود

اما یکی دیگر از دالیل تدوین این افسون در شیوع بیماریهاي مسري گذشته در جمالت 

چنانکه ابر از ! برو«: شودابتدایی این افسون است که بارها و بارها در کل متن تکرار می

به » .]فالن فرزند فالن، نام و نام پدر بیمار[غبار و باد از سر و چشم . آسمان برفت

سبب آنکه در گذشته جایگاه پریان و نیروهاي جادویی، آسمان بوده است؛ لذا به 

در این متن بیشتر » سر و چشم«هاي ده است؛ اما اهمیت واژهاي کوتاه شآسمان اشاره

چرا که به مسري بودن بیماري از طریق اعضاء موجود در سر به وضوح بیان شده . است

در بخش ابتدایی این افسون، سه . مثالً تنفس از راه بینی و دهان، گوش و یا چشم. است

از طریق این بخش از بدن آدمی  بیماري/ بار به سر و چشم اشاره دارد که ورود باد

فریدون تکرار  در افسون شاه. است و خروج آن نیز باید از این بخش صورت گیرد

چرا . ارتباط با نام فریدون نباشدتأکید بر عدد سه؛ شاید بی. گانه وردها اهمیت دارد سه
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نیرو و  ي سهدارنده«به معناي  1اي اوستاییي واژهیافتهکه نام فریدون در واقع تحول

  ).زاده، در دست چاپ پشوتنی(است » قدرت

ترین  ترین و محکم گاثاها وقتی همراه با سه دعاي مقدس مذهبی خوانده شود قوي

دارد و  می محافظی است که حیات و تندرستی را از تهدید قواي اهریمن ایمن نگه

دارد  یچهار یشت اولیه که مخصوص اورمزد و امشاسپندان است دیوان را دور نگه م

  ).51-55: 1348آسموسن، (

. شوند درمانی متوسل نمی ها صرفًا به مانتره امروزه زرتشتیان در درمان بیماري

هاي اشوزرتشت در کتاب گاثاها که پیروان خود را به عمل بر مبناي خرد  مطابق با آموزه

شتیان زرت. اي نیست هاي درمانی مدرن کار خردمندانه خواند نادیده گرفتن شیوه فرامی

کنند یا هر زمان که از  درمانی استفاده می هاي پزشکی نوین را در کنار مانتره درمان

درمانی  هاي روحی و روانی به مانتره پزشکی مدرن قطع امید کنند و در درمان بیماري

  :درمانی به عهده موبدان است امروزه همچون گذشته مانتره. آورند روي می

 کهینی مختص موبدان بوده و هست درحالمهمه که بدونیم مانتره درما«

  ).3یادداشت، : 1395موبد فرزاد، (» انجام میدن یدرمان اهیپزشکان هم گ

  :موبد مهرداد دربارة اهمیت کالم مانتره در حفظ روان و جسم سالم چنین گفت

هاي  ها بحث بینیم در خیلی از نیایش خوانیم می وقتی کالم مانتره را می«

کرده به  هایی که می شناختی مطرح بوده است و توصیه معهشناختی و جا روان

طوري  کرده در انسجام با خود یا جامعه بمونن و اینا همین ها کمک می انسان

خوانیم که  مثالً در مهریشت می. اي پشتش است گفته نشده بلکه فلسفه

برد پیمان  هاي مختلف را نام می شکنان مجازات میشن و بعدازآن پیمان پیمان

همین کالم . کنه زیست، با خدا را مطرح می نسان با خود، با جامعه، با محیطا

. در مهریشت که در حد چهار یا پنج کلمه است هزاران نکته و حرف داره

                                               
1. Ɵraētaona



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   170

  

هاي راهبري و تحول درون مطرح میشه که اولین پایه  مثالً امروزه در دوره

افش است و یا یگانگی انسان با خود و اطر integrityسالمت روحی همان 

توانم  ها دربارة رعایت حرمت کالم و خودمراقبتی است که اگر نمی این گفته

براي مثال کاري را در زمان مشخص انجام دهم قولی ندهم یا اگر بدقولی 

موبد (» مونه وقت چقدر روان آدم سالم می کردم درصدد جبران باشم اون

  ).15، یادداشت 1398مهرداد، 

ر مراسم مانتره درمانی به دلیل بندهاي تشتریشت اهمیت خواندن تیریشت د

در . شود تشتریشت از فال بد و فال نیک یاد می 29و  23در بندهاي . است

سالی و بدسالی در پیوند است و تشتر مراقب و  تشتر با نیک 36بند 

تشتر شویندة ). 49بند (کننده هزار آیفت و بخشش و نعمت است  سروري

و بخشندة فره، و بخشندة اقامتگاه و درمان ) 43بند (هاست  همه پلیدي

  ).72:1400قدران و دیگران،) (1،2،35بندهاي (بخش است 

  :شود، گفت هاي اوستا که براي رفع بیماري خوانده می موبد مهربان، درباره بخش

. ها و یسنا خونده میشه بخشاي مختلفی از اوستا مثل یشت«

وستاي تندرستی خونده میشه اورمزدیشت، اردیبشهت یشت، ورهرام یشت، ا

فریدون خونده  سون شاهافهاي قبل  در دوره. و واقعًا تغییرات دیده میشه

موبد (» سري اوستاهاي تندرستی هست که براي فرد خونده میشه یک. شد می

  ).3یادداشت، : 1395مهربان، 

 خوانی نام دارد و معموًال این شیوه مانتره درمانی در میان زرتشتیان چهاریشت

خوانده  2، ورهرام یشت1تن یشت، اردیبهشت یشت ، هفت1چهار یشت اورمزد یشت

                                               
ترین خرد آفریننده جهان مادي، اي پاك در کالم  مقدس) تواي(اي اهورامزدا، : اهورامزدا پرسید زرتشت از- 1

چه چیز . تر، چه چیز براي روز واپسین موثرتر است مقدس چه چیزقادرتر، چه چیز نیرومندتر، چه چیز بلند رتبه

در سراسر جهان مادي . ر غلبه کندترین، چه چیز به خصومت دیوها و مردم بهت بخش پیروزمندترین، چه چیز چاره

آنگاه . اثر نماید، در سراسر جهان مادي چه چیز بهتر وجدان را پاك کند) انسان(چه چیز بیشتر در اندیشه 



  

  

  

  

171|  ، مقصودي و صدیقی  ...هاي بومی، سنتی و جایگاه آن در دنیاي درمان 

هاي شفادهندگی باید به یاد  به باور الیاده نکته مهمی که در رابطه با این سروده. شود می

داشت، این است که اصل مهم براي خاصیت شفابخشی کالم مقدس این است که خدا 

توان به شمار  می باره نیروز شده به یاري بطلبیم دراو قدیسی را که در نبرد با بیماري پی

هاي خاور نزدیک و اروپایی شامل تاریخ بیماري یا شیطانی است که آن  زیادي از طلسم

اي را که در آن خدایی یا قدیسی را  را باعث شده است در همان زمان آنان لحظه افسانه

طور که در چارچوب  همان). 65:1387(طلبد  که در نبرد با بیماري پیروز شده به دعا می

اي و درونی  مفهومی گفته شد در واقع درمانگر با ایجاد ارتباط بیمار با جهان اسطوره

در اردیبهشت یشت، اشوزرتشت صفات . کند کردن این جهان در بیمار به شفا کمک می

                                                                                                             
تر، براي  اي سپنتمان زرتشت اسم ما و امشاسپندان در کالم مقدس قادرتر، پیروزمندتر، بلندرتبه: اهورامزدا گفت

این است آنچه بهتر به خصومت دیوها و . ترین است بخش ن پیروزمندترین، این چارهای. روز واپسین موثرتر است

این است آنچه در سراسر جهان . این است آنچه در سراسر جهان مادي بیشتر در اندیشه اثر نماید. مردم غلبه کند

  .مادي بهتر وجدان را پاك کند

انتراها است، مانتراي خوبی است و از بهترین مانتراها ائیریه من مانتراي بزرگی است و از بزرگترین م) نماز(- 1

است، مانتراي زیبایی است و از زیباترین مانتراهاست، مانترایی نیرومند است و از نیرومندترین نمازها است، 

مانترایی توانمند و از توانمندترین مانتراها است، مانترایی پیروزمند و از پیروزمندترین مانتراها است، نمازي 

بخش است، جراحی  بخش است، قانون درمان اشویی درمان. ترین مانتراها است بخش بخش و درمان رماند

ها  بخش بخش است ولی از همه درمان بخش است، سخن مانتره درمان بخش است، گیاه درمان درمان

آن تندرستی کند، زیرا  وسیله شخص را از درون درمان می ترین سخن مانتره است که مرد اشو به بخش درمان

دور ) نکبت(= ها  ها بگریزید، مرگ دور شو، دیوها دور شوید، پتیاره ناخوشی. ها است ترین همه درمان بخش

  .ناراست بگریز، مردستمکار بگریز) بدآموز(=شوید، اشموغ 

ر نیک نخستین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد بادتند زیباي مزدا آفریده بوزید ف) بسوي زرتشت(بسوي او - 2

در نیرو ) گفت(بسیار نیرومند باو ) بهرام(آنگاه ). آورد(فر مزدا آفریده را و درمان و نیرو ) آن(مزدا آفریده آورد 

ترینم در سود من  من نیرومندترینم در پیروزي من پیروزمندترینم در فر من فرهمندترینم در نیکی من نیک

) چه(شکست ستیزگی همه دشمنان را  یزگی را خواهم درهممن ست. ترینم بخش سودمندترینم در درمان من درمان

ستایم آن  براي فروغ و فرش من او را با ستایش بلند می. ها هاي ستمکار و کرپان کاوي) چه(ها  جادوان و پري

با  ستاییم بر طبق نخستین قانون اهورا با هوم آمیخته به شیر بهرام مزدا آفریده را با زور بهرام مزدا آفریده را می

  ........ینگهه هاتم. برسم با زبان خرد و کالم مقدس با گفتار و کردار و زور و با کالم راستین
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 ترینم و بخش گوید من درمان کند، اهورامزدا در پاسخ می اهورامزدا را درخواست می

تن یشت، هرمزدیشت با بردن  هفت. کنم ها محافظت می این اسامی از همه بدن لهیوس به

. نام اهورامزدا و امشاسپندان به قدرت برتر اهورامزدا در مبارزه با بیماري اشاره دارد

زرتشتیان با توسل به ایزد بهرام که . است) بهرام(ورهرام یشت در مورد ایزد ورهرام 

ها محافظت  ناپذیري است از خود در برابر بیماري ومت و شکستمظهر نیرومندي، مقا

  .نمایند می

العالج  هاي صعب هاي اعصاب، ناراحتی، بیماري درمانی براي درمان بیماري مانتره

  :درمانی گفت است، ناهید دربارة مشاهدات خود از مانتره

ست بهترین راه درمان مانتره درمانی است، وقتی فرد دچار غم و اندوه ا«

هاي عصبی، افسردگی داره از مانتره  یا عزیزي را از دست داده یا بیماري

خونن و اگر حال بیمار  کنه براي او اوستاي تندرستی می درمانی استفاده می

خونن اگر بیماري نتونه از منزل خارج  تر باشه اوستاي چهار یشت می وخیم

برن به همراه سه چاي  بشه لباسش را که نپوشیده یا تمیزه را به نزد موبد می

که گل گاوزبان، چاي سبز یا چاي سیاهه به همراه سه شیرینی مثل نبات، 

خونه و  یشت یا تندرستی میها اوستاي چهار شکر، عسل و موبد بر اون

آگه بیمار کودك باشه براي اون فقط اوستاي . خوره بیمار از این دارو می

  ).6، یادداشت 1395ناهید، . (»خونن تندرستی می

شود  درمانی به وخامت بیماري توجه می هاي روحی در مانتره براي درمان بیماري

شود و در صورت وخامت  اگر حال بیمار وخیم نباشد تنها اوستاي تندرستی خوانده می

  . شود بیماري روحی اوستاي چهاریشت که مانتره قدرتمندي است بهره گرفته می

شامل گاوزبان سبز، گاوزبان (گاوزبان همچنین استفاده از لفظ دارو براي سه 

) شامل قند، شکر، نبات(و سه شیرینی) بنفش، چاي معمولی یا سبز و سیاوشام

دهد که ماهیت خوراکی با قرائت کالم  نشان می) 99:تا بیاقدام و نمیرانیان، اخوان(
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افزایش  ها صرفًا غذا یا نوشیدنی نیستند بلکه جنبه درمانی آن کند و آن مقدس تغییر می

  .یابد می

هاي روحی تأکید  درمانی در درمان بیماري هاي دیگر بر اهمیت مانتره مصاحبه

درمانی یا کالم مقدس اگر بیمار در شهر یا کشور  نمودند و مشخص گردید که مانتره

  :گفت باره نیموبد فرزاد درا. پذیر است کند امکان دیگري زندگی می

داره وقتی فرد ناراحتی عصبی، روانی یدرمان مانتره درمانی حالت روان«

تن  و اضطراب داره براي وي اوستاي اردیبهشت یشت را به همراه هفت

شینه و موبد  خونن به این صورت که مریض سمت راست موبد می یشت می

خونه حتی گاهی موبد  ت دست راست مریض را میگیره و اوستا میسش

ض چشمان خود را ده و مری کمربند کشتی خود را به دست مریض می

حتی وقتی شخص مریض در . کنه بنده و موبد اوستا خوندن را شروع می می

راه دور باشه مادر یا بستگانش آگه زن باشه روسري و آگه مرد باشه سدره 

الطیب، بهار نارنج، قند، نبات، شکر میاره و  گاوزبان، سنبل فرد را به همراه گل

آب جلوي خودش میذاره بر روي اونا  موبد این وسایل را به همراه یه لیوان

و در آخر میگن . دن اوستا میخونه و بعد از این نوشیدنیا به فرد مریض می

، 1395موبد فرزاد، (» )برساد(برسد ) کنند نام طرف را ذکر می(این سالمتی 

  ).10یادداشت 

تن و بدن . یشت خوانی مهم استنحوة برگزاري مراسم مانتره درمانی یا چهار

همچنین موبد باید . ر باید پاك باشد، مراسم در مکانی پاك و مقدس برگزار شودبیما

موبد فرزاد دربارة مراسم چهار. پاك و آشنا به کالم مقدس و تلفظ صحیح مانتره باشد

  :یشت خوانی گفت

هاي مقدس مانند آتشکده  مراسم مانتره درمانی را موبدان در مکان«

بدحال باشه و توان خروج از منزل را  بیمار کهیکنن درصورت برگزار می

نداشته باشه، بستگان بیمار پیراهن وي را که پاك و تمیز است، به همراه سه 
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ها اوستا بخونه و خوراکی  برن تا موبد بر آن شیرینی و سه چاي نزد موبد می

اگر . خوره ها می شه و بعد بیمار از آن و نوشیدنی به کالم مقدس متبرك می

نشانه (ه رفتن به آتشکده باشه، با لباس پاك و سدرِه و کُشتی بیمار قادر ب

به آتشکده میره و در آنجا کمربند کُشتی را باز ) بیرونی زرتشتی بودن است

کنه و یک سر کمربند به دست بیمار و سر دیگر آن به دست موبد است  می

  .)10، یادداشت 1395موبد فرزاد، (» شه و در این حالت اوستا خوانده می

یشت خوانی در آتشکدة یزد موبد سروش از تجربۀ خودش در مراسم چهار

  :گفت

به اعتقاد آدما بستگی داره، من خیلیا را دیدم که اومدن آتشکده و «

موبدها براي اونا اوستا خوندن و بعد خوب شدن، حتی خیلی از 

هاي ما که مسلمان هستن میان و سه شیرینی و سه چاي میارن که  همسایه

، 1398موبد سروش، (» براي اونا اوستا بخونه و بعد خوب میشن موبد

  ).21یادداشت 

در واقع . در فرآیند شفا تصدیق و تأیید شفادهنده در بهبود بیمار اهمیت دارد

دهد و بر این اساساً  شفابخش با بیان روایت خود، این روایات را به دیگران انتقال می

در اجراي این مراسم ). 70:1389تین، م(شود  یک چهارچوب معنادار ساخته می

نمادهایی دال بر حضور اعتقادات زرتشتیان وجود دارد، عدد سه و تأکید بر وجود سه 

گفتار (، هوخت )اندیشه نیک(شیرینی و سه چاي نشان از اعتقاد زرتشتیان به هومت 

اندیشه بنابر باورهاي زرتشتیان پیروي از سه اصل . است) کردار نیک(و هورشت ) نیک

نیک، گفتار نیک و کردار نیک نشانه درونی زرتشتی بودن است و هر زرتشتی مؤمن و 

اي از عدم توجه به اندیشه  معتقد موظف به رعایت این سه اصل است و بیماري نشانه

اي  شود در آموزه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است، کسی که از راه راستی دور می

گر را داده است، در اینجا سه  ازه گسترش تفکر تخریبزرتشت بدین معنی است که اج

براي زرتشتیان نمادي از بازگشت به سه اصل مقدس است و گیاهان مظهر این جهانی 
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نوشته  باره نیچوکسی، نویسنده و محقق زرتشتی، درا. کنند امرداد آن را همراهی می

  :است

نیک، پندار سه چاي و سه شیرینی نشان از اعتقاد زرتشتیان به گفتار «

» نیک، کردار نیک است و وجه مشخصه روح و بدن پاك و سالم هستند

)1984 :74 .(  

 افتهیدر مطالعۀ فرآیندهاي درمانی با کالم مقدس و شفا نگاه و تأیید فرد شفا 

روایات و . داده است توان گفت شفا رخ اي دارد به عبارتی با تأیید فرد می اهمیت ویژه

شود افراد دیگر با شنیدن این روایات یاد  تجارب شفا سبب میهاي افراد از  داستان

 که نیکنند چه توقعی داشته باشند و ا بگیرند در آن زمان که یک درمانگر را مالقات می

آموزد که در فرآیند  ها به افراد می چگونه تجارب خود را تفسیر کند همچنین این داستان

  ).69:1389متین، (اند  کاره مههاي استثنایی ه شفا ایمان، معجزات و قدرت

دولت، از زنان ساکن در محله نصرآباد یزد همچنان با اعتقاد کامل به انجام این 

  :هاي خود گفت پردازد، در صحبت مراسم می

زاج باید دوتا باشه (ازهمه باید زاج  اول. ازهمه دست خداست شفا اول«

قند، نبات، (، سه شیرینی )یکی براي مریض یکی دیگه براي مادر مریض

باید حواسمون . را تهیه کرد) گاوزبان چاي، چاي سبز، گل(، سه چاي )شکر

. ها با هم قاطی نشن طوري که آن باشه که سه چاي را در بشقاب بذاریم به

بعد زاج را گوشه روسري مریض میذارن و گره میزنن و دور سر مریض 

دونن بعد شروع اي بگر گردونن حتماً باید بلد باشن که با چه فاصله می

 7بار یا  5بار یا  4خونن  میکنن به اوستا خوندن اوستاي هفت تن یشت می

بعد که اوستا خوندن زاج را . بار، همه موبدا هم نمی تونن این کار را بکنن

میندازن توي آتش وقتی که سوخت از سه شیرینی میدن به مریض که بخوره 

تونه  ها و چاي را می قیه شیرینیحتماً باید نبات را بهش بدن که بخوره بعد ب

  ).8، یادداشت 1395دولت، (» کم کم بخوره
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  :درمانی گفت هاي مانتره دولت در مورد دیگر شیوه

مراسم دیگر این است که موبد ظرفی از برنج، آویشن، برگ گل سرخ، «

روي فرد مریض قرار میگیره و در حالی  نقل کوچک در دست داره و روبه

خونه با مشت از مخلوط برنج، آویشن و  می) زدیشتهرم(که اورمزدیشت 

داره و به روي سر و شونه چپ و راست مریض میسرخ برمی برگ گل

تونه در خونه فرد انجام بشه اما بهترین جا براي آن  این مراسم می. ریزه

بعضی وقتا به جاي یه موبد چهار موبد میان و چهار یشت . آتشکده است

  ).8یادداشت  ،1395دولت، . (»خونن می

همایون از مشاهدات خود در مورد نحوه اجراي مراسم چهاریشت خوانی و شفاي 

  :بیمار گفت

خونه خیلی تأثیر داره خیلی مریضا  یشت میوقتی موبد اوستاي چهار«

به این صورت که فرد مریض نزد موبد میره و چهار موبد . خوب میشن

گیره و سر ی به دست م خونن و یک سر کشتی را موبد هستن که اوستا می

خونن البته  صدا اوستا می دیگر آن را مریض و چهار موبد همراه با هم و هم

چاي سبز، سیاه، (و سه چاي ) قند، نبات، شکر(در این مراسم سه شیرینی 

است که کنار مریض میذارن و وقتی خوندن اوستا تموم شد ) گاوزبان گل

  ).8، یادداشت 1395مایون، ه(» خوره مریض از سه شیرینی و سه چاي می

  :جوانان نیز به مانتره درمانی اعتقاد دارند، پروین از مشاهدات و تجربۀ خود گفت

اوستاي چهار یشت خیلی خوبه خصوصاً وقتی در آتشکده خونده «

  ).9، یادداشت 1395پروین، (» میشه من خیلیا را دیدم که خوب شدن

اعتقادات و باور فرد به  روایت افراد از سه نسل متفاوت نشان داد که

همچنین تفاوت دو روایت دولت و همایون از فرآیند . درمانی اهمیت دارد مانتره

را در این شیوة درمانی نشان داد گرچه اصل  یدرمانی تغییرات جزئ اجراي مانتره

  .که رعایت نمادهاي فرهنگی مثل سه شیرینی و سه چاي ثابت باقیمانده است آن
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  مقدس و شفا کالم: گهنبار توجی

بعد . به جشن گاهنبار پنجی دعوت شد 1395سال  رماهیت 28نگارنده اولین بار در 

که در آن مراسم گاهنبار برگزار شد،  يا خانه از پایان مراسم، پروین دختر صاحب

  :درباره مراسم داد یحاتیتوض

در حقیقت مراسم گاهنبار، جشنی براي داد و دهش و وقف هست «

که همه توانایی خرید و مصرف نداشتن این جشن در  خصوص در قدیم به

حقیقت براي این بوده که فقیران هم مثل پولدارها بتونن همه نوع مواد 

  ).2، یادداشت 1395پروین، . (»غذایی مصرف کنن

هاي گاهنبار نیز حکایت از  جشننام . واژه گاهنبار کوتاه شده گاهان بار است

نام نخستین گاه،  .و آفرینش اهورامزدا داردی ایرانیان شینه شغلیها با پ ارتباط این جشن

در چهل و پنجمین روز سال، یعنی میان بهار است، دومین ) آفرینش آسمان(میدیوزرم

نام گاه سوم، پئته شهیم. است در صد و پنجمین روز سال )آفرینش آب(گاه، میدیوشم

آفرینش (، ایاسرماست، گاه چهارمروز سال نیدر صد و هشتادم )آفرینش زمین(

آفرینش (، نام گاه پنجم، میدیاریماستدر دویست و دهمین روز سال ، )گیاهان

در دویست و نودمین روز سال یعنی میان سال است و گاه پایانی هسپتمدیم) جانوران

جشن . در سیصد و شصت و پنجمین روز سال که آخر سال است) آگاه آفرینش انسان(

  ).63:1394زاده، ؛ پشوتنی403-404: 1371اوشیدري، (

به واسطه کالم  شود و که در مراسم گاهنبار تهیه می سیر و سداب خوراکی است

  :ایران دربارة شیوة تهیه سیروسداب گفت. یابد مانتره میمقدس ارزش دارویی و

روغن  کم کیکنم بعد  کوبم خشک می سیر، سداب، نعنا با هم می«

، با سرکه بوي خوب داره یه کم جوشید ریزیم روش با نمک، ادویه، فلفل می

، 1395ایران، . (»زارم روي مخلوط کنم روش بعد سه تا لقمه نون می آب می

  ).9یادداشت 
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هایی مسري  هاي روحی سیروسداب در گذشته براي درمان بیماري عالوه بر درمان

  :موبد فرزاد در این باره گفت. شده است مثل وبا مصرف می

ون براي درمان بیماریاي مسري مثل وبا و سرکه سیر و سداب که از ا«

. »ریختن خوردن و هم به اطراف خونه می شده و هم از اون می استفاده می

  ).3، یادداشت 1395موبد فرزاد، (

شود و سرو ي آیینی درگذشتگان تهیه میجهت سفره» سیر و سداو«یا » سیر و سداب«

ز امور قطعی بوده و تناول آن توسط آن بر طبق عقاید و آداب و رسوم زرتشتیان، ا

زرتشتیان سیروسداب را از دو جهت . داغدیدگان و سوگوران نزدیک متوفی الزامیست

کند و مسبب التیام که سداب، به عنوان مسکن قوي در بدن اثر می اول آن. دانند مهم می

د هاي آیینی موراین خاصیت سداب نزد زرتشتیان در خوان. و آرامش سوگوران است

هاي زرتشت، بر پایه شادي شده است چرا که همواره آموزهاستفاده بوده و ارج نهاده می

از این روي التیام غم دیدگان در مراسم سوگوراي بر عهده . و دوري جستن از غم است

ي آن مسبب شادمانی شود و رایحهها کاشته میسداب، در تمام آتشکده. باشدسداب می

، سیر، گیاهیست با خواص ضدعفونی و استعمال آن توسط دیگر آنکه. زائران است

ي محنت و ناشادي، سیستم ایمنی بدن ضعیف زرتشتیان به جهت آن است که با تجربه

» سیر و سداب«از این بابت با استعمال . گرددشده و مساعد براي پذیریش بیماري می

اندگان تضمین که البته اجزاي دیگري نیز دارد، حفاظت روحانی و جسمانی باقیم

  ).157: 1383مزداپور، (ي غم بر ایشان کارساز نگردد گردد تا سیطره می

در . شود یشت گهنبار برگزار می در نخستین روز از مراسم گهنبار مراسم واج

برگزاري این مراسم موبدانی حضور دارند که آگاهی کامل از برگزاري مراسم دارند و 

ین این مراسم در حال حاضر در دو شهر یزد و به خوانش متون آگاهی دارند بنابرا

شود و حاضرین  در این مراسم عصاره گیاه هوم کوبیده می. شود تهران برگزار می

ستوده  16بند  9در واقع گیاه هوم در یسنا . نوشند اي از آن براي شفا و درمان می جرعه

نیک درمان  ،شده دهی، راست آفرشده دهیشده است، درود به هئوماي نیکو، نیک آفر
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اندام، نیک کنش پیروزگر، زردگون و نرم تاك، چون خورندش از همه  دهنده، خوش

نامیدند و با  عصاره این گیاه را پراهوم می. جوي ترین است بهترین براي روان و راه

  ).68:1376خدابخشی، (است  ادشدهیاشه یعنی جاویدان -صفت دور

  :درمانی آن گفت مانتره موبد مهربان درباره اهمیت گیاه هوم و حالت

بخشی هست در بعضی از مراسم  هاي گیاه هوم آرامش یکی از درمان«

مثل واج یشت گهنبار که صبح زود برگزار میشه این گیاه کوبیده میشه دعاي 

مخصوص خونده میشه همون حالت انرژي مانتره پزشکی را داره و با آب 

ت گهنبار اونم فقط موبدان رقیق میشه و بعد به مردم داده میشه فقط واج یش

 3:30نخستین روز صبح گاهنبار ساعت . تونن این کار را بکنن خاصی می

در آتشکده  7الی  6:30صبح این مراسم شروع میشه تا ساعت  4الی 

نفر بیشتر نمیشن  6، 5موبدانی هم که این مراسم را انجام می دن توي ایران 

ه که مراسم یسناخوانی را بلد باشن تونه این کار را انجام بد موبد هنگامی می

  ).5، یادداشت 1395موبد مهربان، . (»دن این مراسم را انجام می

عصاره هوم به دلیل ذکر آن در کتاب مقدس زرتشتیان و خوانش کالم مقدس بر 

، گهنبار توجی ادشدهیعالوه بر گهنبارهاي . درمانی و شفا دارد روي آن ارزش مانتره

زرتشتیان به این گهنبار، . شود المتی و تندرستی افراد برگزار میمنظور دعا براي س به

وقت خواندن این گهنبار بدین دلیل است که برخالف دو  بی. گویند وقت می گهنبار بی

گهنبار پیشین زمان مشخصی ندارد و هر زمان افراد اراده کنند و امکانات الزم براي 

واژة توجی از فعلی ساخته شده  .گرددبرگزاري آن یا نذري داشته باشند، برگزار می

ادا «به معناي » توز«و ماده مضارع آن » توختن«است که معادل آن در زبان فارسی 

فرزانه دربارة هدف برگزاري این  ).154:1383مزداپور،(است » کردن، جبران کردن

  :گهنبار گفت

گهنبار توجی براي درگذشتگان نیست چون معموًال گهنبارها به نیت «

اما گهنبار توجی به نیت شادي، سالمتی . ذشتگان خانواده انجام میشهدرگ
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. »است و اصل برگزاري آن است که دعا بشه بیماري و ناراحتی از بین بره

  ).30، یادداشت 1399فرزانه، (

گهنبار توجی با محوریت کالم مقدس و در حالی که فرد بیمار در جمعی قرار 

همیاري با بیمار و خانواده در برگزاري مراسم و خواهد  گیرد از خداوند شفا می می

ها و  مشارکت دیگر مردمان در مراسم یادآور این امر است که بیمار در هنگام سختی

این امر . وي هستند گریاریمشکالت تنها نیست بلکه دوستان، خانواده و پروردگار 

  .ایران قرار دارد يگریاریریشه در فرهنگ همیاري و 

  

  ی در دنیاي امروزهاي بوم درمان

عنوان یک گروه اقلیت در جامعه ایران  در این قسمت به موقعیت زرتشتیان به

هاي  امروزي که نیاز به حفظ مرزهاي هویتی و گروهی خود دارد و نگاه آنان به درمان

منظور حفظ مرزهاي گروهی جامعۀ  زرتشتیان به. شود بومی در دنیاي امروز پرداخته می

، قدرت انتخاب )راستی(خرد، فرشکرد، اشا  لیهایی از قب وزي بر دالخود در ایران امر

گفته شد پیامبري  نیازا شیطور که پ همان. انسان، علمی بودن دین زرتشت تأکید دارند

واسطه خرد است و نام اهورامزدا یادآور اهمیت خرد است خرد  رسیدن اَشوزرتشت به

ها رسیده است را  هاي بومی به آن رمانشود که زرتشتیان امروزه هر آنچه از د سبب می

ناهید درباره اهمیت خرد در . مربوط به گذشته است پذیرا نباشند که نیصرف ا فقط به

  :هاي بومی گفت دین زرتشت و درمان

زرتشت پیامبر ما وارد حیطۀ قانون و پزشکی نمیشه و میگه خدا به «

هامون را تصمیمهمه افراد عقل داده است دین زرتشت، دین خرد است، ما 

گیریم حتماً نباید هر چه  با توجه به هر دوره و با توجه به عقل و شعور می

  ).6:، یادداشت1397ناهید، (» شده اجرا بشه که قبالً گفته

اصل فرشکرد به معناي تازه گردانیدن جهان دال دیگري است که زرتشتیان با 

هاي فرعی  نیادگرا نیست و در آموزهدارند که دین زرتشت، دینی ب توسل به آن اظهار می
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. شود که با شرایط دنیاي امروزي سازگار باشد آن تغییرات ایجاد می یو جزئ

. رو هستند هایی است که بنیادگرایان در سایر ادیان با آن روبه تجددخواهی از دشواري

شده زیرا گاثاها وارد جزییات ن. آید اما در دین زرتشتی این تنگناها در عمل پیش نمی

این اصول، اصول مذهب و تعلیمات اخالقی . گاثاها، اصول را بیان کرده است. است

اَشوزرتشت عقیده به مبدأ کل، . کند و همیشه تازه است است که هیچ زمان تغییر نمی

مهر و محبت، برادري و برابري، راستی و درستی، اندیشه؛ گفتار و کردار نیک را به 

  .لیم داده استبهترین وجه به پیروان خود تع

ها است مثل طرز لباس پوشیدن،  قسمت دیگر مربوط به رسوم، عادات و سنت 

مثال در  عنوان به. وبرخاست روش وضو گرفتن، آیین ازدواج، آیین معاشرت و نشست

شده است باید در خوردن و نوشیدن، رعایت سالمت بدن و  اصول دین زرتشت گفته

آیا خوردن گوشت معینی خوب . ت نخورد و ننوشدآور اس آنچه را که زیان. روان بشود

است یا بد، به امکانات بهداشتی زمان و مکان و به شرایط بدنی شخص بستگی دارد که 

ممکن است پزشکان و محققین به . باید با کمک خرد و دانش اکتسابی تصمیم گرفت

. ر استآور است و یا گوشت قرمز مض زیان يخوار این نتیجه برسند که اساساً گوشت

پیشرفت کند که احتمال خطر خوردن چیزي که  يا گونه ممکن است تکنولوژي به

دین زرتشت دین نوخواهی، . دیروز براي سالمت بدن زیان داشت، امروز از بین برود

اصول غیرقابل تغییر، مطلق و ابدي در گاثاها هستند . پیشرفت و تازه شدن است

سئله باید با خرد و دانش، حکم کلی را به امر در هر م. جزییات باید تغییرپذیر باشند

  ).213:1352؛ آذرگشسب، 73:1375مهر، (موضوعی جاري کرد و نتیجه گرفت 

تنها امري نابخردانه است بلکه از اصل  هاي بومی نه بنابراین توسل صرف به درمان 

ب دهد که بین انتخا قدرت انتخاب انسان این نیرو را به آدمی می. فرشکرد دور است

طور که در بخش  خوب و بد تصمیم بگیرد و اگر انسانی راه بدي را در پیش گیرد همان

نشان داده شد مضراتی را  "نگاه زرتشتیان به سالمت و بیماري از گذشته تا به امروز"

دهد افراد از راه راستی  آورد به عبارتی این امر نشان می براي فرد و جامعه به وجود می
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هاي مقدس و تأمل در آن منجر به نگاه انسان به  با خواندن مانترهدور شدند بنابراین 

  :موبد مهربان معتقد است. شود خود و بازنگري در رفتار و منش می

اوستا اهمیت و جلوه فرهنگی داره که به ما منش درست زندگی کردن «

را یاد میده و بدین ترتیب با زندگی در راه درست از فشارهاي روانی و 

بحث فرهنگی هستش که باید منش ذهنی فرد و افراد را . یشهعصبی کم م

موبد مهربان، (» یک مسیر ذهنی مشخص و درست را براش مشخص بکنیم

  )5یادداشت : 1395

دهد که  هاي اشوزرتشت به زرتشتیان این امکان را می تأکید بر علمی بودن آموزه

احترام به . درن اشاره کنندها در دنیاي م ضمن بازتعریف هویت خود به تأثیر این آموزه

هاي مهم دین  یعنی آب، باد، خاك و آتش از آموزه) چهار آخشیج(چهارعنصر طبیعت 

زرتشت است و امروزه پیشرفت علم ثابت کرد؛ رعایت پاکِی چهار آخشیج براي 

  :گفت باره نیو سالمت اهمیت دارد موبد اردشیر درا ستیز طیمح

ین چهار را ما باید گرامی بداریم، ا. آب، باد یعنی هوا، خاك و آتش«

سال پیش تازه  31حدود  1985تازه اآلن یعنی سال  یلیآلوده نکنیم و خداوک

تشکیل  ستیز طیجهان فهمید همین چهارتا کافی است سازمانی به نام مح

دنیا  میدار را ما پاك نگه شیجشد از تفکر ایرانی استفاده کرد که این چهار آخ

کنن این  مدنیت و با زور قانون و جریمه سعی میپاك میشه حاال توسط 

یادداشت : 1397موبد اردشیر، (» پاك بشودچهار تار را آلوده نکند تا جهان

10.(  

هاي آن مثل احترام به طبیعت  همچنین رعایت اصول علمی دین زرتشت و آموزه

  :شود؛ موبد بهمن گفت منجر به حال روحی و روانی و آرامش انسان می

شت همونی که میگه اندیشه، گفتار و کردار نیک یا همونی که دین زرت«

میگه کار خوب بکن یا میگه از قانون اشا پیروي کن همون آرامش هست 

بینم این طبیعت اینقدر  کنم واقعاً وقتی می من میرم توي طبیعت کوهنوري می
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کثیفه یکم دل چرکین میشم و آرامش از بین میره حاال وقتی این آلودگی را 

» بینه آرامش یافتن چقدر نزدیکه به دین زرتشت گرده می کنی آرامش بر مین

  ).20، یادداشت 1398موبد بهمن، (

  

  گیري نتیجه

هاي  هاي جداناپذیر زندگی انسان هستند و در تمام فرهنگ بخش ،درمان و سالمت، بیماري

مثل هر  سالمت و بیماري. بشري در طول تاریخ دربارة این مسائل اندیشیده شده است

توان تعریف قطعی براي این  رو، نمی ازاین. پدیدة دیگر مرتبط با انسان متأثر از فرهنگ است

. هاي درمان را متأثر ساخته است نگاه فرهنگی به بیماري شیوه. مفاهیم صادر نمود

ترین  عنوان حامل مهم گیرد و نمادها به طت فرهنگ انجام میا، درمان با وسگرید عبارت به

. هاي متفاوت، تمایز دارند نمادها در فرهنگ. فرهنگی در این فرآیند اهمیت دارندعناصر 

هاي درمانی مثل درمان با گیاهان، درمان با کالم مقدس و شفا در اکثر  رو گرچه شیوه ازاین

هاي درمانی بومی در میان  ها وجود دارد اما نمادهاي فرهنگی مرتبط با شیوه فرهنگ

ها و نمادهاي مرتبط با آن در نگاه به  گوناگونی فرهنگ. یز داردهاي گوناگون تما فرهنگ

بیماري، سالمت و درمان، در جامعه متکثر ایرانی سبب شد در این پژوهش به بررسی این 

ترین سنت دینی ایران و  زرتشتیان حافظان قدیمی. مفاهیم در میان زرتشتیان پرداخته شود

فهم نگاه آنان جز از بستر فرهنگی آنان میسر  بخشی از هویت امروزي ما هستند، شناخت و

نیست و در پژوهش حاضر با تمرکز بر سالمت، بیماري، درمان تالش نمودیم به بخشی از 

  .میابیاین سنت فرهنگی گسترده دست

. مطابق با باور زرتشتیان، اهورامزدا خالق مقدس همه موجودات و خداي یکتا است

هاي  در دوران پادشاهی ساسانیان در کنار آموزه. تاهورامزدا سراسر نیکی و خوبی اس

وانیسم مطرح شد و در این رهاي پادشاه خداي آسمان و ز اَشوزرتشت براي بار دیگر اندیشه

مینو خداي  بنابراین، اهورامزدا خداي خوبی و انگره. دوران اندیشه زروانیسم قدرت گرفت

رة مردم و مفاهیم سالمت و این نگرش در زندگی روزم. بدي و مسبب بیماري گردید
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هاست و  مطابق با باور زرتشتیان، سالمتی هدیه اهورامزدا به انسان. بیماري تأثیر گذاشت

توانند در این راه با  ها می برد اما انسان ها یورش می انگره مینو، با بیماري و مرگ به انسان

شش امشاسپند از . ندهاي معنوي او بر انگره مینو پیروز شو توسل به اهورامزدا و جلوه

هاي معنوي اهورامزدا هستند که در جهان مادي نمایندگانی دارند و ایزدان در این راه  جلوه

  .امشاسپندان هستند دهندگانياری

اما  شته و دارددرمانی در میان زرتشتیان معاصر براي غلبه به بیماري رواج دا مانتره

کند که  د به زرتشتیان یادآوري میهاي دین زرتشت از قبیل قدرت خرد، فرشکر آموزه

هاي نوین  توسل صرف به درمان بومی خردمندانه نیست بلکه این درمان باید در کنار درمان

اند  باوجوداین، ایمان و اعتقاد قلبی زرتشتیان و تجاربی که از دیگران شنیده. پزشکی باشد

درمانی که به  ر مراسم مانترهزرتشتیان د. باور به این درمان تا به امروز زنده نگهداشته است

تن یشت،  ها مثل اردیبهشت یشت، هفت یشت خوانی معروف است، برخی یشتچهار

شده، نمادهایی  هاي قرائت در تمام یشت. کنند هرمزد یشت، ورهرام یشت را قرائت می

وجود دارد که انسان را به نیروهاي اساطیري و ) هاي اهورامزدا، امشاسپندان، ایزدان نام(

زند؛ همچنین با قرائت متون مقدس گویی آفرینش آغازین جهان تکرار  کیهانی پیوند می

قرار گرفتن در لحظه نخستین آفرینش یادآور زمان نخستین و ازلی است که همه . شود می

حضور عدد سه مثل سه . عالم جلوه حضور خوبی است و از پلیدي و بیماري اثري نیست

درمانی، نمادي دیگر از باور درونی زرتشتیان به  مانترهخوراکی، سه شیرینی در مراسم 

سه اصل اندیشه نیک،  لیاز قب) اَشایی(هاي راستی  هاي زرتشت و اندیشه پیروي از آموزه

گفتار نیک و پندار نیک، احترام به طبیعت است به عبارتی زرتشتیان این باور را درونی 

در واقع، انسان با خواندن . درستی است کنند که رمز سالمت در پیروي از راه راستی و می

آموزد و بدین طریق به آرامش  کالم مقدس و تعمق در فلسفۀ آن راه درست زیستن را می

  .رسد می
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