هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،3شماره2
پايیزوزمستان،2332صص212ـ58

فرایند تحول آیینهای درمانگری ترکمنهای ایران
منیژهمقصودی



تاريخدريافت2332/2/21:
تاريخپذيرش2332/21/8:

چکیده
تالقي دو فرهنگ شاماني و اسالمي را در جامعه ترکمن ايران ميتوان مشاهده کرد .اين آمیختگي
فرهنگي به طور مشخص در شیوههای گوناگون درمانگری بومي خود را نشان ميدهد .شیوههای
دريکسوی طیفپرخوانيوسویديگر

جایميگیرند؛ 

وتفاوتها 

درمانگری برویطیفيازتغییرات
ايشانيقراردارد که اوليبهفرهنگشامانيودوميبهفرهنگاسالمي نزديکاست.در اينمقاله به
معرفيايندوشیوهدرمانگریومقايسهبینآنهاميپردازيم.مطلبموردتاکیداينمقالهرابطهخاصو

مستقیممیاندرمانگرونیروهایماوراءالطبیعهوکمکگرفتنازايننیروهابرایدرمانبیماراستکهدر
تعیینماهیتشامانيشیوهپرخواني،ازاهمیتاساسيبرخورداراستوشیوهپرخوانيراازشیوهايشاني
و ديگر شیوه های درمانگری بومي که رابطه مستقیم با نیروهای ماوراءالطبیعه را نفي ميکنند ،متمايز
بهطرزشگفتآوریبیشاز

ميسازد .سهنکتهدردرمانگرانقابلبررسياست )2:تعدادزناندرمانگر

مرداندرمانگراست)2،زناندرمانگرترکمنجايگاهويژهومهميدرجامعهمردساالرترکمندارندو)3
ايشانها بسیار تأثیر
تأثیرپذيریاز ارزشهای انقالباسالمي بر روی زنان درمانگر يکسان نبوده است ،
فتهاند .
کهپرخوانهاکمترتحتاينتأثیراتقرارگر 


انددرحالي

پذيرفته
ترکمن ،پرخوان،دانشبومي،درمانگران،زناندرمانگر،شامان،نیروهایماوراءالطبیعه .

کلید واژگان:






استاديارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران

maghsudi@ut.ac.ir
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مقدمه
واقعیتهای فرهنگي و

شیوههای درمانگری بومي در ايران مانند ديگر نقاط جهان يا متأثر از 

هماهنگشدهاند.

شکلگرفتهاندويابهاشکالگوناگونيبااينشرايط

اجتماعيوزيستمحیطي

ميشود،
گروههای شهریکمترکاربرد داردوتنهابهعنوان فولکلورشناخته 
اينپديدهدرمیان  
وليدرمیانمردمبوميهمچنانارزشواعتبارخودراحفظکردهاست وجزءجداييناپذير
بميشود ،بهطوری کهبهعنوانيکواقعیتانکارناپذيردرنظر

فرهنگوزندگيآنانمحسو
ميشود .2
گرفته 
رغمريشههایتاريخيوتعلقاتفرهنگيمتفاوت،تنها


هایدرمان،علي

برخيازاينشیوه
شوند.دراينمیانميتواناز


يکسانشناختهمي
بهخاطرشباهتهایظاهری،گاهيبهاشتباه 

1
3
دربندرعباسوآيین پرخواني درمنطقهترکمنصحرا

آيین گواتي 2دربلوچستان ،آيین زار
مثالآورد.مرزمیاناينسهشیوهدرمانگری،بهخاطربهرهگیریازموسیقيوبرخيحرکات

نمادينکهجلوهنمايشيخاصيبهآنهاميدهدوبهدلیلباوربهوجودارواحمزاحمکهدربدن

اوقاتمغشوشميشود .

ميکندودرمانگرسعيدربیرونآوردنآنهادارد،گاهي
بیماررسوخ 
تاکیدپژوهشگربرايننکتهاستکه شیوهدرمانپرخوانيويژگيخاصيداردو کمتر
مي توانآنرابهمراسمگواتيومراسمزارويابههرشکلديگریازموسیقيدرمانيونمايش

درمانيتقلیلداد.بعدموسیقیاييوبعدنمايشيبدونشکدرمراسمپرخوانيازاهمیتخاصي
برخورداراست  ،شايددرواقعیتتأثیرموسیقيوياتأثیرنمايشباشدکهفرايندبهبودبیماررا
انسانشناختي پديدهپرخوانياهمیتدارددقیقا
فراهمکند.بهنظرپژوهشگر آنچهبرایتعريف 
آنچیزیاستکهپرخوانوبیماروجامعهبوميبهآنباوردارنديعنيرابطهپرخوانونیروهای
.هرتعريفيازپديده،بهجزبرپايهباورو

ماوراءالطبیعهبرایدرمانبیماری (مقصودی)2118 ،
طرزتلقيخاصخودجامعهبومي بهآن،اينخطررابههمراهداردکهرابطهمیانمحققو
واقعیت فرهنگي پديده را قطع کند .در اين صورت امکان هرگونه تعريف خودسرانه به وجود
ميآيد .مردمي کهپیشپرخوانميروند (بیمارانوهمراهانشان)گرچهازشنیدنموسیقيو

تماشای حرکات نمايشي لذت ميبرند (گاهي دست ميزنند و پرخوان را در ادامه حرکات
تهاینمايشيراعاملدرمانبیماری
نمايشيتشويقميکنند)،امابههیچوجه،موسیقيوحرک 
2اينپژوهشبراساسمطالعاتمیدانيدرمنطقهترکمنصحراانجامشدهاست .
2
گواتييکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامبلوچاست.
3
زاريکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامجنوبايراناست .
1
ترکمنهااست .

یوههایدرمانبوميدرمیان
پرخوانيياپریخوانييکيازش 
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نميدانند .به باور آنها فقط نیروهای ماوراءالطبیعه (خوب) قادر به درمان بیماری هستند .ما

نميتوانیم از اين واقعیت فرهنگي فاصله بگیريم ،زيرا تنها همین ويژگي است که پرخوان را

ميشود .
نميکندواينموضوعياستکهدرسرتاسرمقالهبرآنتأکید 
شاما 
نهای مرد است .پژوهشگر هیچ زن
حرکتهای بسیار نمايشي معموال ويژگي پرخوا 

پرخواني را نديده است که دست به اينگونه نمايشها بزند با اين وجود ،مردم به نیروی
درمانگریآنهاکهازارتباطباماوراءالطبیعهناشيميشود ،باوردارند؛بنابراينحرکاتنمايشي

يبايست همهزنان
نطور بود،مام 
نکننده برایتعريفپرخوانينیست.اگراي 
معیاراصليوتعیی 
پرخوانراازتعريفپرخوانيحذفميکرديم .
دقیقابراساسهمینرويکردبهتفکیکشیوههایگوناگوندرمانگریبوميدر

پژوهشگر
2
هادراينتحقیقايشانها هستندکه

منطقهترکمنصحرااقدامکردهاست.نقطهمقابلپرخوا 
ن
نهاتأکیدميکنند.دراينشیوه
برنیروهایماوراءالطبیعهمذهبي(دعانويسيو)...بیشازپرخوا 
درمانگری،ارتباطبانیروهایماوراءالطبیعهتنهاازطريقخوابوسلوکعارفانهيعنيکشفو
شهودمجازوامکانپذيراست.البتهبايددرنظرداشت کهواژه ايشاني ازدقت وشفافیتکافي

يگیرد امادراينجااينواژه،تنهاباهمانمفهوم
انها رانیزدربرم 
برخوردارنیستوگاهيشام 
نخستاستفادهميشود .

اينتحقیقبرپايهروشکیفيانجامگرفتهاست.ابزارجمعآوریاطالعاتدراينتحقیق

انواعشیوههایمشاهدهومصاحبهبودهاست .



ریشههای قومی ترکمنهای ایران
ترکمنها،يکيازطوايفاغوز،ازاقوامبزرگآسیایمرکزیهستندکهبهنامرهبرخودسلجوق،

هایسلجوقينامیدهميشدند.اينگروه درسدهدهممیالدیدرزمانحکومتسامانیانو


اغوز
باکسباجازهازآنهادرشمالشرقيفالتايراناقامتگزيدند(معین .)2382،
طوايفيازترکمن هاپسازانقراضسامانیانوتاسیسسلسلهغزنويان،بااجازهسلطانمحمود،

هایايران،مستقرميشوند (همان.)358:


درمنطقهترکمنصحرايعنيسرزمینکنونيترکمن
جنگهای متعددکاهشيافت وبخشيازآنبهافغانستانو
سهمايرانازفالتبعدهادراثر 
بخشي ديگر به ترکمنستان کنوني تبديل شد (گلي .)2388 ،جامعه بزرگ ترکمن نیز به سه
ترکمنهای افغانستان و ترکمنهای ايران ،تقسیم شدند.

جامعه ترکمنهای ترکمنستان ،
1

ميگويند.ازسویديگر
ترکمنهابهسیدها(نوادگانحضرتمحمد) 

واژههایمتداولياستکه
واژهايشانيکياز 
يپردازند.
يگويندکهبهدرمانگریم 
بهاشخاصيايشانم 
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همچنین در اثر تاختوتازها و فتوحات سلجوقیان (سلسلهای که ترکمنها در ايران تاسیس
درکشورهایاطرافبهصورتگروههایکوچکقوميپراکنده

ازترکمنها

کردند)تعدادبسیاری
شدند .
ترکمن هایايرانبهسهطايفهبزرگيموت،گوکالنوتکهتعلق دارند.هريکازاين

تیرههای کوچکتری تقسیم ميشوند که تعداد آنها بسیار است .محل
طوايف به نوبه خود به  
هایکوهپايهایگلیداغوکالله،واقعدرمنطقهشرقترکمنصحرااست.

نهازمی 
ن
سکونتگوکال 
هازودترازديگرطوايفترکمنبهيکجانشینيتمايلنشاندادهاندودرکناردامداریبه

گوکال 
ن
يموتهادرمنطقهغرب
پرداختهاند(لوگاشوا  .)2385 ،

کشاورزیوباغداریوپرورشزنبورعسل
ترکمن صحرا سکونت دارند .اين گروه به آساني دست از کوچنشیني برنداشتند و تنها در اثر
فشارهايي که از يک سده پیش از سوی حکومت برای اسکان دادن قبايل به آنها وارد آمد،
سرانجام دست از مقاومت برداشته به يکجانشیني راضي شدهاند .تکهها ،نسبت به يموتها و
راتشکیلميدهند.محلسکونتآنهاجرگالنوشمالبجنورد

هاجمعیتکوچکتری

گوکال 
ن
اعظميراد .)2352،

است(


ریشههای اعتقادی ترکمنها
ترکمنها از آسیای میانه به سمت فالت ايران آمدهاند .در آنجا باورهای بودايي ،مانوی،

ميبايستاز
.ترکمنها  

آنیمیستي،توتمي و شامانيرواجداشتهاست (اعظميراد)28:2352 ،
همه اين باورها تأثیر پذيرفته و يا حداقل با آنها آشنا بوده باشند؛ اعتقاد به خدای آسمان
(تانگری)وخدایزمین(اتاگن)وبه طورکليخدايانمتعددروزوشبوبادوبارانوماهو

خورشیدو،...اعتقادبهمقدسبودنآبوآتش،ارواحنیاکانوامکانارتباطباارواحازباورهای
.ميتوانگفت،اينهاباورهاييهستندکهمشخصا
(همان) 

شمارميآيد

بسیارکهنوپايدارآنهابه
تاريخنگارانبهثبترسیدهاست.مادراينجاتوجه
نظاماعتقادیترکمنهابهوسیله 

بهعنوان 
امکانبرقراریارتباطباارواحمعطوفميکنیمکهمشخصاًساختارشامانيدارد.

خودرابه
عناصر شامانی
اساس باور شاماني بر ارتباط با نیروهای ماوراءالطبیعه بنا شده است .ماوراءالطبیعه جزء
جداييناپذير و واقعي طبیعت است ،خود طبیعت است و يا برعکس ،طبیعت جزئي از

ن)ميتواندبانیروهای ماوراءالطبیعهرابطهبرقرارکندوگاه

ماوراءالطبیعهاست.درمانگر(شاما
مهمترازآن،ازآنهابرایدرمانبیماریياریبگیرد.اينويژگي
حتيبرآنهانفوذداشتهباشدو  
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آخر است که يک نفر را شامان ميکند و او را از همه کساني که با نیروهای ماوراءالطبیعه
گونهای ارتباط دارند ،متمايز ميسازد و به او موقعیت ويژهای ميبخشد .رابطه شامان و
به 

ماوراءالطبیعهيکرابطهمثبتودرجهتدرمانبیماریاست.تواناييشاماندردرمانبیماری
ازاينشکلخاصرابطهناشيمي شود.اگراينتواناييراازاوبگیريماوديگرقادربهدرمان

نیستواگربدوناينرابطهبتوانددرمانکند،ديگرشاماننیست.
بهعنوانشامانشناختهميشود.اويکي

فردیدارایاينويژگيهااستو

ارجبپرخوان
راميتوانبهعنوانيکنمونه
تريندرمانگرانبوميدرمیانترکمنهایايرانياست.او 


ازپرآوازه
.ميگويندکه”اوبالشگریازنیروهایماوراءالطبیعهدرارتباط
کالسیکاز شامانمعرفيکرد 
کارميبردهاست“(خرمالي.)2385،تصورکنید،

بودهوايننیروهارادرجهتدرمانبیمارانبه
ارجبپرخواناينجاايستاده است ومانند يکفرماندهبرلشگرانبوهيازنیروهایماوراءالطبیعه
فرمانميراندوهمهآنهاازاواطاعتميکنند.البتهارجبپرخوانخیليفروتناستوقدرتش

کشد.اوميگويدکهبرعکس،ايننیروهایماوراءالطبیعههستندکهبهاودستور


رابهرخنمي
وازاوميخواهندکهبیمارانرادرمانکندوبازآنهاهستندکهراهدرمانبیماریرابه

ميدهند

صرفنظرازاينشیوهبیاني آنچهدراينجااز
دهندواورادراينکارياریميکنند .


اونشانمي
نظر معني شناسي اهمیت دارد ،توانايي استثنايي ارجب است .توانايي خاصي که به او امکان
ميدهدکهبانیروهایماوراءالطبیعهارتباطبرقرارکندوازآنها برای درمانبیمارکمکبگیرد.

نميکند .
اينآنچیزیاستکهارجبراشاما 
شیوهایمشخصاشامانياستکهدرکنارعناصرفرهنگاسالميمانندوردودعا
پرخواني 
دهندوتوصیفهايي که

انهاازموجوداتماوراءالطبیعهارائهمي
ميگیرد.تصويریکهپرخو 
قرار 
نشانميدهد.

بههمآمیختگيدوفرهنگرابه خوبي 

ازتجربههای مشخصخودباآنهادارند 
بهلحظهاينتعالیمدرتشريفاتويژه
انجامتعالیماسالمدرزندگيشخصيپرخوانوحضورلحظه 

درمان ،در کنار کاربردهای خاص عناصر نمادين شاماني يعني موسیقي و آواز و اشیاء و
بدنيهمهنشانازهمنشینيدوفرهنگدارد .

تهای
حرک 
دررابطهباشیوهدرمانارجبپرخوان،بهچهاربعدمختلفبايداشارهکرد کهالزامات
ساختاریودرنتیجهغیرقابلحذفاينشیوهخاصدرمانگریاست.بهبیانديگر،پرخوانيرااز
کنند.هريکازاينابعادازنظرمعنيشناسيونیز ازنظراهمیت

با اينچهاربعدتعريفمي
ويژهای که به هنگام تعريف از پرخواني به آن داده ميشود ،تاکنون به بحثها و برداشتهای

عبارتانداز :

مختلفوگاهمتضادیدامنزدهاست.اينچهاربعد
 )2بعدماوراءالطبیعه:پرخوان بانیروهایماوراءالطبیعهبرایياریگرفتنازآنهادردرمان
ارتباطبرقرارميکند.ارجبپرخوانيککیسهداردکهلشگریازنیروهایماوراءالطبیعه

بیماری
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موسیقياورابهحالتوجدميبردو دراينموقع

همزمان 
ازداخلآنبااوتماسميگیرند 

ارتباطبرقرارميشود.

کهبهوسیلهنوازندهبه نام
 )2بعدموسیقي :دوتاروسیلهموسیقيسنتيترکمنهااست  
ميشود.گاهياوقاتنیزخودپرخوان،
بخشينواختهميشود.اينموسیقيدردستگاهنوايياجرا 

طريقضبطصوت

مينوازد.درحالحاضر،موسیقيبیشتراز
بیرونازمراسم،بادوتارخودکمي  
پخش ميشود .پرخوان عقیده دارد که با موسیقي نیروهای ماوراءالطبیعه جمع ميشوند.
شنیدنموسیقيبهحالتوجدميرسدوازنظرروحيبرایارتباط

همچنینخودپرخوانهمبا
روهاآمادهميشود.

باايننی
ارجبپرخواندرحالگوشدادنبهنوایدوتاربخشيهایترکمن 

عکس:2

منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي 2388،



 )3بعد نمايشي :اشیائي مانند شمشیر ،چوب و طنابي از پشم شتر که آن را به سقف
تها بعد نمايشي مراسم هستند
آويختهاند ،به همراه کفگیر ،شالق و مجموعهای از حرک 

حرکتهاييمانند  باالرفتنازطنابدرحالتوجدوچرخیدنحولمحورآن،ضربهزدنبا

کفگیربه کفپایبیمار،دستکردندردهانبیماروبیرونآوردنعاملبیماری .بهکمکدو
ارد،پرخوانباشمشیرضربههاييبرپسگردنبیمار

قطعهچوبکهبرپشتگردنبیمارميگذ

ميزند.

 )1بعد اسالمي :دعانويسي بخشي از مراسم است .محتوای اعتقادی اين دعاها طبعا بر
مبنایباورهایاسالمياست.پسازپايانهرمراسمپرخواندعایمخصوصيبرایهريکاز
نويسدوبهدستآنهاميدهد.


بیمارانمي
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عکس:2پرخواندرحالگوشدادنبهکیسهآويختهبهديوار 

منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي 2388،



بعد اول ،دوم و سوم را به فرهنگ شاماني و بعد چهارم را به فرهنگ اسالمي مرتبط
ميدانند .بهاينترتیب،مادرمراسمپرخواني،بههمآمیختگيعناصرفرهنگيشامانيواسالمي

بعددوموسوماينمراسم،گرچهبهخاطرجلوههای

.بهنظرميرسد که 

مشاهدهميکنیم

را
خاصنمايشي،گیراييبسیاریدارد،اماازجهتاثباتعنصرشامانيدرشیوهدرمانپرخواني،از
اعتبارکمتریبرخورداراست.بااينوجود،دربرخيازمطالعاتبهبعددومودربرخيديگربه
مراسمپرخوانيگاهبهموسیقيدرمانيوگاهبه

کنندهایدادهشدهاستو


بعدسوماهمیتتعیین
نمايشدرماني تقلیل داده مي شود .ادبیاتي هم در اين زمینه وجود دارد که عناصر گوناگون

ميکند.
موسیقیايي و نمايشي در مراسم پرخواني را با تکیه بهرويکردهای روانشناسي تعبیر  
عناصر موسیقیايي و نمايشي درمانگران ترکمن ،شباهت زيادی با شیوههای درمانگری ديگر
هاوبلوچهاواهاليبوميبندرعباسداردکهخاستگاهآنهاباخاستگاه


مناطقايرانمثلزابلي
آيینهایشامانیسمهمازنظرفرهنگيوهمازنظرجغرافیاييمتفاوتاست .

تحلیلبعداول،يعنيرابطهپرخوانوماوراءالطبیعهامکانتحلیلدقیقرافراهمميکند.
بادرنظرگرفتناينرابطهاستکهماميتوانیم،وجودعنصرشامانيرادرشیوهدرمانپرخواني
نشاندهیم .
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نها در گذشته اطالعات
در مورد دکور صحنه نمايش و اشیاء و حرکات نمادين پرخوا 
دقیق و کافي در اختیار نداريم که بتوانیم آنها را با دورههای شاماني ،پیش از مسلمان شدن
وياآنقدرتغییرشکليافته

انرفته
هامقايسهکنیم.عناصرفرهنگيگذشتهيابهکليازمی 


ترکمن
کهنميتوانبرایآنهاويژگيصرفاترکمنيويا

وباعناصرفرهنگيديگرمللدرآمیختههستند
ميتوانوجودبعدنمايشيووجودبعدموسیقيرابدوناهمیتدادنبه
حتيشامانيقائلشد .
محتویآنهادرکناربعداول(ارتباطباماوراءالطبیعه)ازالزامات کار پرخوانيدانست .دراين
ازايندوبعدرانميتوانبه تنهايي عاملدرمانبهشمارآورد،آنها فقط

چ يک 
صورتنیزهی 
فضای مناسب برای تحقق عمل درمان را مهیا مي سازند .عاملي که درمان را متحقق ميکند،
عامل اول يعني نیروهای ماوراءالطبیعه است .چنانکه ارجب پرخوان خود دراينباره ميگويد:
الطبیعهميشود“.اوهمچنیندرجای

”صدایدوتارباعثجمعشدنوآمدننیروهایماوراء
يگويد” :نیروهای ماوراءالطبیعه به من ميگويند چه کنم و چگونه بیماری را درمان
ديگر م 
کنم“ .
تفاوت  اصليمیانپرخوانوايشان،يعنيدستهديگریازدرمانگرانبوميترکمنکهبه
نها ،رابطه
شیوههای اسالمي به درمان ميپردازند از همینجا ناشي ميشود .درحاليکه پرخوا 

الطبیعهدارندوازآنهابرایدرمانبیمارانخودمددميگیرند،

مثبتومفیدبانیروهایماوراء
آنراعلتبهوجودآمدنبیماریميدانند.شیوه

گريزاناند و 

ايشانهابهشدتازايننیروها

نگرشايندوگروهدرنتیجهازاساسباهممتفاوتاست .
عناصر اسالمی 
رويکرد انسانشناختي تنها نگاه ديني عامه مردم رو مورد بررسي قرار ميدهد .عقايد اسالمي
منطبق با ديدگاه عالمان اين شیوههای درماني ،به خصوص پرخواني را بهکلي رد ميکند
(رجبیانتمک.)2353 ،درنگاهرسمي،دخالتدرامورماوراءالطبیعهوبه ويژهتسلطونفوذبر
آيد.ماتنهامي توانیمبادعاوانجامکارهایخیرازخداومقدسینطلب


آنازعهدهانسانبرنمي
کمک کنیم ،هرگز نميتوانیم به آنها دست ببريم و يا آنها را به اراده خود درآوريم .برخي از
روحانیون بومي گاه خیلي محتاطانه از ايشانها حمايت ميکنند و آنها را تحت هدايت قرار
ميدهندامادرفرهنگعامهمردمبومي وغالبادرمیانروستائیانواقشارپايینشهریاستکه

اينپديدهازاعتباروارزشبرخورداراست .
ختهای ازعناصرشامانيوعناصر
ها،مجموعهبههمآمی 


هایدرمانگریبوميترکمن

شیوه
نها
اسالميرادرخوددارد.اينشیوهها،رویطیفيازتغییراتقراردارندکهدريکسرآنپرخوا 

و در سر ديگر آن ايشانها جای گرفتهاند .شیوه پرخواني ،شامانيترين و شیوه ايشاني
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اسالميترين شیوه درمانگری بومي در منطقه ترکمن صحرا به حساب ميآيد .رابطه مثبت با

نیروهایماوراءالطبیعه،ويژگيعمدهپرخوانياست.ايشانييکشیوهدرمانگری استوار برانجام
تکالیفدينياستواراست.رابطهايشانهابانیروهایماوراءالطبیعهيکرابطهمنفياست.آنهااز

نیروهای ماوراءالطبیعه دوری ميکنند و رخنه کردن نیروهای ماوراءالطبیعه در بدن انسان را
عامل اصلي بیماری به شمار ميآورند .ايشانها بايد اين توانايي را داشته باشند که نیروهای
ماوراءالطبیعهرابشناسندوآنهاراازبدنبیمارومحیطزندگياوبیرونبرانند .
تواناييهای

هایعادیوايشانهاييبا

درمیانترکمنهاوجوددارد ،
ايشان

دوگروهايشان
افرادیاند که آموزش ديني ديدهاند و به شغل دعانويسي برای

ايشانهای عادی ،
استثنايي  .
بیمارانمشغولشدهاند .

ايشانهاييبا توانايياستثناييهستند.آنها
هایموردمطالعهماگروهدوم،يعني 


ايشان
ايشانهای عادی ،ابتداء از
نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم ميشوند .گروه نخست مشابه  
طريقآموزشدينيوگذراندندورههایطوالنينمازو ذکروروزه وزندگيسختوعابدانهبه

مقام روحاني رسیدهاند و سپس دچار يک تحول بزرگ روحي شدهاند .ديگر ،گره دوم مانند
کباره و بدون
نها ،فاقد آموزش ديني هستند و يا اصال سواد ندارند و باز مانند آنها ي 
پرخوا 
خواسته و کوشش از درون متحول ميشوند .هر دو دسته از وضع جديد خود ،به وسیله
يهای روحي و جسمي (بیماری) که گاه با خوابنما شدنهايي همراه است ،به
همريختگ 
به 

ماوراييميرسند .تعبیراينتغییرحالتبرایاطرافیانشانايناستکهبرایخدمت

آگاهيهای 
اندوبرایاينکارتواناييهایخاصواستثناييبهآنهادادهشدهاست.اين


بهمردمبرگزيدهشده
کردهاند،از
دودسته،صرفنظرازفرايند متفاوتيکهدرآغاز برایرسیدنبهتحولدرونيطي 

ايننقطهبهبعدراهمشترکيرابرایرسیدنبهمقصديعنيدرمانگرشدندرپیشميگیرند.

هنهکارپذيرفتهشوند؛راهنما
نخستبايدبهوسیلهيکپیرياراهنمايعنييکايشانباتجربهوک 
با مطالعه وضع روحي کانديدا و يا گوش دادن به ادعاهايش تائید ميکند که او واقعا دارای
دروغميگويدويا

تواناييهایاستثنايياستو برایدرمانگری برگزيدهشدهاست ويانهاو 

اينکهفقطيکبیمارعادیاست.اگرتشخیصدادکهاويکموردبرگزيدهشدهاست،اوراپیش
يکروحانيمي فرستدکهاونیزکانديدایموردنظررابیازمايد .اگرازاينآزمايشنیزموفق
بیرونآمد  اورابرایگذراندنيکدورهپااليشروحيبهيکمکانمقدس(معموالبهيکياز
زيارتگاههاييکهبرایاينکاردرنظرگرفتهشدهاست)ميفرستند.پسازگذراندندورهکه

امکانداردکهدورهایکوتاهوياطوالنيباشد،برایانجام

بستهبهوضعروحيوجسميکانديدا
درمانگریآمادهمي شود؛اماهنوزاجازهزندگيمستقلندارد.بايدمدتينیزدرخانهراهنمابماند
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ميتواندکارخودراشروعکندواينامر
وبهکارآموزیبپردازد.وقتيکارآموزاحساسکردکه  
شودوبهدرمانگریميپردازد .


بهتائیدراهنمارسید،ازاينپساومستقلمي
ايشانها به ويژه آنهايي که آموزش ديني نديدهاند ،به جهت برگزيده شدن و به دست
 
آوردنتواناييهایاستثناييو نیزتشريفاتيکهبرایرسیدنبهمرحلهدرمانگریايشانيطي

کنند،شباهتزيادیبهپرخوانهادارند؛اما اختالفاصليمیانايندو،بهخاطرطرزتلقي


مي
الطبیعههمچنانباقيميماند .

متضادآنهاازنیروهایماوراء
يموزیميدانندو

الطبیعهگريزاناندوآنهاراموجودات

ايشانهابهشدتازنیروهایماوراء

نهارادرکل
نها وشیوهپرخواني دارند.آنهاپرخوا 
بههمینخاطرنظرمنفينسبتبهپرخوا 
نفيميکنندوقبولندارندوميگويندکهارتباطگرفتنبانیروهایماوراءالطبیعهازنظراسالم

منعشدهاست .
پرهیزازرقصوموسیقيو اجتنابازتماسفیزيکي باجنس مخالفونیز جدا کردن
ايشانهایزننهتنهابه
وزنانه،ازديگروجوهتمايزدوشیوهدرمانگریاست .

مجالسمردانه 
فاصلهميگیرند،بلکهتاحدامکانازپذيرفتنبیماران

دستنميزنند ويا ازآنها 

مردانبیمار 
تهاند و
مرد اجتناب ميکنند .آنها پس از انقالب اسالمي چارقد ترکمني خود را از سر برداش 
ایميبندندکههیچتارموييديدهنشود.

وآنرابه 
گونه

چارقدسفیدبهسرميگذارند 

اکنون 
همچنانبهچارقدترکمنيخودپايبندندوآنرابابيقیدیکاملبر

نهایزن،
درحاليکهپرخوا 

بهانميدهند.آنهاهمچنیناز تماسدستخودبا

سرميگذارندوچندانبهپوششمویسر 

دست و بدن بیمار مرد ابايي ندارند .البته ،اين يک توصیف کلي و عمومي است .تأثیر محیط
هاوچهدرتفاوتهای

هاو 
ايشان
ن 
جغرافیاييواجتماعيراميتوان،چهدرتمايزمیانپرخوا 

هامعموالدرمحیطهایکوهستانيو

ها،بهخوبيمشاهدهنمود.پرخوا 
ن
ظاهریمیانخودايشان 

ايشانهابیشتردرروستاهاینزديکوياحومهشهرويا
روستاهایدوردستزندگيميکنند،اما 

حتيداخلشهرهاسکونتدارند .
ایکهبررعايتجلوههاونیزانجام


.شیوه
ايشانهابهرعايتاصولاسالميمتعهدهستند
 
تکالیف(فرايض)دينيمانندقرائتقرآن،گفتنذکر وگرفتنروزه ،خواندننمازهایطوالنيو
د.بااينوجود،ايشانيکدعاخوانويادعانويس

دادنصدقهوبخصوصدعانويسيتأکیددارن
معمولينیست  ،اويکوجوداستثنايياستکهبهطرزخیليخاصيبرایدرمانگریبرگزيده
بیمارراتشخیصميدهدوهمراه

شدهاست .اوهمرخنهکردننیروهایماوراءالطبیعهبهبدن
داند.درستاستکهاينکارباقرائتقرآنوخواندننمازودعاصورتميگیرد؛اما

درمانرا 
مي
الطبیعهراميشناسد،

تشريفاتومراسميداردکهازعهدههرکسبرنميآيد.اونیروهایماوراء

کارخاصيراپیشميکشد.بهعالوه

آنهاراازهمتفکیکميکندوبرایدورکردنهرکد 
امراه
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برقرارميکند.اوازآنهاالهام ميگیرد وياآنها

ازطريقخوابنماشدنبا مقدسینارتباط 

او 
گويندکهچهشیوهایرابرایدرمانبیماریدرپیشبگیرد .

مستقیمابهاو 
مي
اينجا شباهت و يا يک وجه اشتراک پنهان با شامانییسم ديده ميشود که نبايد آن را
ناديده گرفت.درستاستکهايشانبا نیروهای ماوراءالطبیعهبهطور طبیعيوواقعيارتباط
طورغیرمستقیموازطريقخوابصورتميگیرد.گاهينیزاين


کند؛امااينارتباطبه

برقرارنمي
هدرمانگرنميتواندتوصیفدقیقي

بیداریراالقاءميکند.بهطوریک

ارتباطحالتيبینخوابو
ازآنارائهدهد.خودشنميداندکهايناتفاقدرخوابويادربیداریبرايشرخدادهاست.به

ایازابهاماتدراينجاوجودداردکهنميتوانبهسادگيازآنهاعبورکرد.به


اينترتیب،مجموعه
راقطعينميدانندودربرخي از

همیندلیل بسیاریاز محققین،مرزمیانپرخوانيوايشاني
هاشامانبهحسابميآورند .

ها،ايشانهارانیزمانندپرخوا 
ن


نوشته
شیوهدعا خواندنويانوشتندعاو انتخابزمانمناسببرایاينکاروطرزخواباندن
بیماررویزمینوقرارگرفتندرمانگردرکناروباالیسروياپايینپا و طرزچیدناشیاءدر
اتاقبیماروبازکردنوبستندربوپنجرهومطالعهچشمزخمهمسايگانو...همهبهدقتاز

الطبیعهکدبندی

سویدرمانگر،متناسبباويژگيخاصبیماروويژگيهایخاصنیروهایماوراء
کنندهایدردرمانبیماریدارد.اينمواردبهشیوهدرمانبعضي


ورعايتآنتأثیرتعیین
ميشود

آمیزميدهدوشخصیتوروشدرمانآنهارانهازنظراصول

ازايشانهاجنبه نمايشيوراز 

هایظاهریبهشیوهدرمانشامانيشبیهميکند .


بلکهازنظرجلوه


زندگینامه دو درمانگر
اينبخشخالصهای ازسرگذشتدودرمانگر،يکپرخوانمردويک ايشانزنراازخالل

در
ضبطشده با آنها نقل ميشود .گفتگوی نخست مربوط به تحقیق يکي از دانشجويان
گفتگوی  
ترکمناست(خرمالي.)2385،گفتگویدومتجربهشخصينگارندهبازبیدهايشاناست .

ارجب پرخوان
 ارجب پرخوان درباره نخستین برخوردش با نیروهای ماوراءالطبیعه ميگويد :روزی در مدرسه
مذهبياز  پشتپنجرهبهوجوددوموجودفوقطبیعيپيبردم.بهمحضديدنآنهابرروی
شانههايمسوارشدندوازمنخواستندباآنهاهمراهيکنم .
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ميگويدچونپدروپدربزرگشبهدلیل نافرمانيازپريانديوانهشدهبودند،اوتصمیم
ارجب 
2
ميرود .
ميگیردازآنهاپیرویکند.درسنچهاردهسالگيهمراهآنانبهزيارتگاهتکیهبابا  


” من پس از سه روز رياضت،شبي با پیرمردیبلند قامت مالقات کردم و او بر
بالینمنحضوريافتوانداممراماساژداد،انگارنیرووانرژیخويشرابهمن
انتقالدادوسپستوصیههاييبهاينمضمونبه گوشمنزمزمهکرد:درهیچ

شرايطينمازپنجگانهراترکنکنم.همیشهپاکوباوضوباشم.همیشهخودمرا

واسطهکنم.پولدرمانراتعییننکنموآنرابهعنوانصدقهبپذيرم.اوازمن
خواستخودراواسطهبنامموسپسناپديدشد؛ومنبااينمقامبهديارخويش
بازگشتم“ .


گويدکهازآنتاريخمردماورابهنامپرخوانشناختند؛اماخودشهنوزمعني


ارجبمي
پرخوان را نمي دانست .شور و شوق پرخواني در سنین بیست سالگي به اوج خودش ميرسد.
بیرونکردنارواحشیاطینازبدنبیمارانميپردازدواينکار رابههدف

پرخوانباجديتبه 
کند.ازسویديگرمشکالتشبامردميکهاورادرکنميکردندروبه


تبديلمي
زندگيخود 
ناگزيرتصمیمبهترکديارميگیرد :

فزونيميگذاردو


” اعمال و حرکات من در اجرای مراسم دفع ارواح برای مردم تازگي داشت و
پیشگوييمراخالفشريعتميدانستند،مشکلاينجا استکهمننميتوانستم

دنیاینیروهایماوراء الطبیعهرابرایآنهاعینیتببخشموقابلحصولکنم،از
اينرومجبوربهترکديارشدم“  .


پرخوان به اين ترتیب خانه بدوشي اختیار ميکند و با االغ پیر خود که اشیاء نمادين
کیسهپارچهای،کفگیر ،شالقوچوب را درخورجینآنجای

پرخوانيمانندشمشیر ،طناب ،
،آوارهروستاهاميشود .

دادهبود

” وقتيمنقراربودبهروستاييبیايم،غروب،پیشازمراسم،آالچیقراازاشیاءو
سکنه خالي ميکردند و بیمار را در گوشهای از آن قرار ميدادند.من تازيانه به
آمدم.نگاهيغضبآلودبهشالق،خنجر وکفگیرداغ


دستبهدرونآالچیقمي

2

ترکمنهادر81کیلومتریگنبدکاووساست .

ارتگاههایمعروف
.تکیهبابااززي 
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ميانداختم و با همان حالت به بیمار نزديک ميشدم و کنار او ميخوابیدم و

نواختندوارواحمختلفجذبموسیقيميشدندومرا


آمدندومي

نوازندگانمي
زدموبرایهدايتآنهابهکیسهپارچهایکهبهديوار


کردند.فريادمي

تحريکمي
ميآويختم و با چرخش خويش ارواح پاک را جدا
آويخته بود خود را از طناب  
ميکردم و دنیای درون بیمار را احساس ميکردم و با پای برهنه روی کفگیر

لیسیدمويابرکفپایبیمارمينواختم.درآن


ايستادموياآنرامي

گداختهمي
خوانيميکردندواز خدا


هنگامدختراندهکدهنیزباصدایبلنددرمراسمهم
مدد مي طلبیدند که روح پلید از تن بیمار بیرون رود .وقتي با يک بیمار رواني
الطبیعهوانتقالانرژیرااحساسميکردمو

گالويزميشدم،کمکنیروهایماوراء

نهيميکردم“ .

بیمارراراموآرامکردهوبهزانودرميآوردموبهاوامرو



گردیبرميداردوهمراهزنپنجموهفتفرزند


ازدوره
ارجبپرخاندرمیانساليدست

خودمدتيدرنزديکيروستایيلچشمهاقامتميکند؛امادرآنجانیزبهخاطردرگیریباافراد

آوردوبهروستاینیازآبادميرود.


مزاحمدوامنمي
پذيرايي از بیماران به صورت گروهي صورت ميگیرد و گاه دو الي سه روز به طول
ميانجامد .پرخوان پیرمردی با ريش کوتاه سفید و قامت متوسط است .او مانند ريشسفیدان

وزردیبهسرميبندد.مراسم

قوم،پیراهنسفیدوگشادوبلندبهتنميکندوعمامهسفید 
انجامميشود.درطولمراسم،نوایدوتارباآوازبخشي،يعني

پرخوانيمعموالپسازنمازعشاء
تهای ريز
صوتپخشميشود.پرخوانبرنامهخودراباحرک 


خوانندهسنتيترکمني،ازضبط
نمايشيمثلغلتیدنوبهخودپیچیدنوهاجوواجبهاطرافنگاهکردن،شروعميکند.در

ضربهایبر
بابیمارانشوخيوگفتگوميکند.بعدباشمشیربهطورمنظم 

تها 
حیناينحرک 
گردنحاضرينفرودمي آورد.طنابينیزبهسقفآويزاناستکهپرخوان،درحالتوجد

پشت
آنمي چرخد.پرخوانهمچنینيککیسهپارچهداردکهازابزار

بهآنميآويزدو حولمحور 

آيد.اوميگويدکهباچرخیدنبهدورطناب،نیروهایماوراءالطبیعهرابه


کاراوبهحسابمي
هدايتميکندوبعدبانزديککردنسرخودبهدهانهکیسهباآنهاتماسميگیرد.

سمتکیسه
پیشازپايانمراسمهنگاميکهپرخوانکفگیررااززمینبرميدارد،همهافرادحاضردراين

مجلس ،چه بیمار و يا همراهان او پاهای برهنه خود را دراز ميکنند و پرخوان با کفگیر داغ
گوينداينضربهباعثميشودکهدر

هایآنهافرودميآورد.آنهامي


محکميبرپاشنه
ضربههای 

تمامبدنخوداحساسخوبيبکنند .
پرخوان در بخشي از اين مراسم شمشیر خود را برميدارد و از يکي از افراد مجلس
خواهدکهبهاوکمککند.پرخواندوقطعهچوببهآنهاميدهد،دراينلحظهتمامزنان


مي
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بلندوبافتهخودرابهجلومياندازند

حاضردرمجلسسرخودرابهجلوخمميکنند،گیسهای

وچارقدترکمنيخودراکناری ميزنندوسپس پرخوانازهمراهشميخواهدکهدوقطعه
چوبراپشتگردنهريکآنهاقراردهدواوباشمشیرشضربهایبررویدوقطعهچوب

مي نوازد.اينعملبرایتمامحاضرينچهمردوچهزن،چهبیماروچههمراهانبیمارانجام

کشد،پرخوانباتکتکافرادحاضر

ميشود .درپايان مراسمکهمعموال 2تا 3ساعتطولمي

درمجلسدستميدهدوآنهاپوليدرکفدستاوميگذارندوسپسپرخوانبرطبقرسم

بهاتاقديگریميرودو

ادستشرابهحالتدعابرصورتشميکشد.سپسپرخوان

ترکمنه

بیمارانيکهبخواهندشخصااوراببینندوازاودعاینوشتهبگیرندنزدش ميآيند وپرخوان
بهآنهاميگويدکهبااين

وآنراکفدستآنهاميگذاردو

مينويسد 
برايشانيکدعایويژه 
دعاچهبکنند .
زبیده ایشان
ساله ایاستکهدرنوزدهسالگيازدواجکردهودارایششفرزنداست.او
زبیدهزنچهلوپنج 
.اوچنینادامهميدهد :

شروعميکند

درمانگریراازسنسيوپنجسالگي

سرداشتميديدم.

مندرخوابيادرحالتنیمهخوابفردیراکهعمامهبه

”
يازشبهایقدرکهخوابآنهاراديدم،آنهامرااز

يکردم.دريک
گاهينیزغشم 
خواب بیدار کردند ،گويا به گوشم نجوا ميکردند :زبیده شما بايد از اين پس
درمانگریکنید“ .



بارهمشورتميکند.شوهرش

زبیدهمدتيمتحیرميماندوباشوهرواطرافیانشدراين

ابتداء با اين کار چندان موافق نبود؛ اما مشاهده حالتهای روحي زبیده که اغلب به حالت
افتاد،اورابهوحشتمياندازد.زبیدهبیشاز


رمقيوازخودبیخودشدنوغشکردنمي

بي
بیش متقاعد ميشود که نميتواند از ”مسئولیتي“ که به عهدهاش گذاشته شده است ،يعني
فهمدکهچارهای


رسدومي

زسرانجامبهنتیجهمشابهمي
درمانگری،شانهخاليکند.شوهرشنی
زبیدهجراتوتوانايياينکاررادرخودنميبیند.مرتب

جزموافقتنیست (مقصودی .)2352 ،
بهخودميگويد :


نهاستادیکهمراآموزشدادهباشد،چگونهميتوانمدرمان

”مننهسواددارمو 
بیدموديدمدخترکنابیناييبرایمعالجهميآيدو

کنم؟يک شببااينافکارخوا
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مننميدانمچگونهاورامداواکنموآوازیآمدکه:زبیدهايشانسورهالمترهکیف

راازقرآنبخوانید.بدوناينکهمنقرائتقرآنرايادداشتهباشمآيهایراکهبه

زبانآوردهقرائتنمودموباهمینآياتشروعبهدرمانگریکردم“ 


زبیدهدرمورددختریکهتوسط نیروهایمنفيتسخیرشدهبودودکترها اوراجواب
کردهبودميگويد ”:اورابهتکیهبابا(زيارتگاه)بردموبابندبهضريحبستموصبحاينبندراباز
کردم.بهمنالهامشدمريضرامرخصنمايم.دختریکهدچارتپشقلببودحالشخوبشد.
والدينايندخترمرابهمنزلشاندعوتکردندوجشنگرفتند“ .
ميدهد کهشیوهدرمانايشانيازنظرشکل
بهطورمشخصوواضحنشان 
گفتههایباال  

لطبیعهباشیوهدرمانپرخوانيمتفاوتاست.زبیدهميگويد :

ارتباطبانیروهایماوراءا

منخودمنیرویماوراءالطبیعهایندارمبلکهباخواندنآياتقرآنينیروهایمنفي

”
راازبدنبیماربیرونميکنم.منباخداهستم.البتهنیروهایمنفيهموارهازمن

وقتقبولنکردموقبولهمنميکنم“


وليمنهیچ
ميخواهندکهباآنهاباشم.


نتیجهگیری
تمام اين واژهها و اصطالحات بیانگر افرادی با قدرتهای مافوق طبیعي و در ارتباط با جهان
نهاهستندکه
.جهانيکهبهچشمافرادعادینميآيد ،تنهاشاما 

نیروهایماوراءالطبیعه است
ميتوانندآنهارامشاهدهوباآنهاارتباطبرقرارکنند وازنیروهایآنهادرجهتمقاصدخوداز

نهاايننیروهایماوراءالطبیعهرادراختیارميگیرندو
جملهشفایبیمارانبهرهمندشوند.پرخوا 

نیزبافرمان برداریازدستوراتآنهاونیزفرماندادنبهآنهادرجهتاهدافخود،راهرابرای

نها معتقدند که جهان هستي از طبقههای متعددی
رسیدن به مقاصدشان باز ميکنند.شاما 
تشکیلشدهاست.آخرينطبقهآسمانيا تانگریاست.نهايتهدفانسانرسیدنبهتانگری
استکهدراينراه،شامانراهنمایانساناست(آشتیاني.)2383،درباورهاواعتقاداتشاماني
تقدسآسماننقشمهميداردودرتماممراسمبهاينامراشارهشدهاست.باورهایشامانياز
هامشاهدهميشود.


متعدددرباورهایترکمن
جملهتقدسآسمانوتشکیلجهانازطبقههای 
ردپایاينباورهاراميتواندرمراسمياز جملهرسمسويدقازانمشاهدهکردکهبرپیوند

انديشههایشامانومردمترکمنداللتميکند .

مغولهادارد.در میاناقوامترک
باورهاواعتقاداتشامانيريشهدراقوامترکوبهويژه  
اين باور وجود دارد که شامان خود را واسطه میان انسان و نیروها و موجودات ماوراءالطبیعه
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دانند،آنهاباجهانديگریارتباطدارندوازآنسخنميگويند.بامهاجرتترکانبهسمت


مي
ويژگيهای

غربآسیاوبامسلمانشدنآنهاوحضورباورهاواعتقاداتاسالميبهتدريجبرخي 

فرهنگ اسالمي در آيین شاماني نفوذ کرد و باعث تغییراتي در آن شد .آنچه امروز در آيین
پرخوانيمشاهدهميکنیم،تلفیقشامانیسموباورهایاسالميوفرهنگاقوامترکمناست.

نها را به
نها و پرخوا 
نها ،اوزا 
در منابع موجود است که در اعتقادات اقوام ترک ،شاما 
عنوان جادوگر ميشناسند .اين افراد کساني هستند که ميتوانند بیماران را شفا بخشند.
راشفاميدهند.آنهاارواحويانیروهای

نهاونیزجادوگرانبیماران
نها،اوزا 
ميگويندکهپرخوا 

شناسندوازطريقدفعآنهابیماریراازبدنبیماردورميکنند .چنینگفته

ماوراءالطبیعهرا 
مي

شدهاستکهجادوگرانازطريقمکیدنخونبیمارباعثبهبودحالبیمارميشوند.درمراسم

خارجميکنند .دريکيازمراسمبسیارنادرپرخوانيشاهدبودم

پرخوانيچیزیازگلویبیمار 
که چگونه پرخوان بیمار را روی زمین قرار داد و سپس شروع به مکیدن دهان او نمود .من
ناباورانهاورامشاهدهميکردمکهچگونهدهاناوراميمکدوازحلقاوگوييبیماریرابیرون
مي کشد ،همچونجادوگرانکهازطريقمکیدنخونبیمار،بیماریرابهبودميبخشند،اين

پرخواننیزازطريقمکیدندهانبیمار،بیماریرابیرونميکشیدوياارجبپرخوانازطريق

گرهخورده
ایپشمويامویبهم 


دستکردندرحلقبیمار،دردويابیماریراکهبهصورتگوله
بود،ازدرونبیماربیرونميکشد .
هاوروشهايياستکهبابهکاربردن


شودمنظورشیوه

هنگاميکهصحبتازدرمانمي
ار،آزمايشوخطابهشیوههاوفنونيپي

آنهابیماربهبودمييابد.بهعبارتيدراثرتجربهوتکر

شیوههاييکهازطريقتجربهبهدست
اند،درحاليکهدرمبحثشفا،درمانبدوناستفادهاز 


برده
ایدرمانبهصورتخودبهخودیصورتميگیرد.بههمیندلیل


آمدهاستوبدونهیچواسطه
گفتهميشودبیمارشفايافتونهدرمان .

بیمارازپزشکميخواهدکهاورا

نکتهظريفيدررابطهباتفاوتبینپزشکوجوددارد.
تخصصهایپزشکميداند؛

درمانکند.اوبدونباورواعتقاداستودرمانراجزئيازوظايفو
بنابراين از او انتظار درمان را دارد .درحاليکه بیمار از درمانگر ،پرخوان و يا ايشان طلب شفا
ند.اوباتمامايمانواعتقادخودنزددرمانگرميرودبهدنبالشفاويادرمانبدونواسطه

ميک

است.بیماردرمانراجزءوظايفپرخواننميداند.اوشفاراازاوميخواهد.چنینفرايندیيعني

طلببیمارازپرخوانوباورواعتقادیکهدراينامروجوددارد،مجموعهایازفرايندبهبودرا

فراهممي کند.بهعبارتيديگربیماردرمقابلپزشکازنظرذهني،باورواعتقادکامالمنفعل

کهدرمقابلپرخوانبیمارفعاالنهدرتمامفرايندشفاحضورتعیینکنندهدارد .
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