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چکیده
طب سنتی از گذشته تاکنون جزئی از سیستم سالمت مردم بوده و آنان بهخوبی پذیرفته شده
است.طبسنتیبخشیازفرهنگمردممحسوبمی شودودرحلمسائلفرهنگیسالمت،نقش
قابل توجهیدارد.باوجودافزایشاستفادۀمردمجهانازطبسنتیو طبمکمل،ازطبسنتی
ایرانیعلیرغمغنی بودنوکاراییبسیاربه عنوانیکشیوۀدرمانیمکمل،بهصورتمستقیمدر
زمانفاجعههااستفادهنمیشود .پژوهشحاضردرصددمطالعۀانسان شناختیتأثیراستفادهازطب
سنتی،مراجعهبهدرمانگرانبومیومصرفگیاهانداروییدرزمانز لزلهوبعداززلزلهوهدف
آنتشریحمیزانبهرهمندیجامعۀفاجعه دیدهازامکاناتطبسنتیدرکنارپزشکیمدرناست.
اینپژوهشبهمطالعۀتأثیرطبسنتیومیزانبهره گیریآندرمناطقمختلفشهرسرپلذهاب
ازروزپنجمبعداززلزلهودریکبازۀزمانیسهساله،ازطریقمصاحبههایعمیقباعطاریهاو
صاحبان آن ،درمانگران بومی و میزان مراجعۀ مردم بعد از زلزله در فواصل زمانی مختلف
میپردازد.یافتههایتحقیقنشانمیدهد باوجودامکاناتپزشکیمدرن،بهرهگیریازطبسنتی
و روشهای بهره گرفته از آن برای نجات افراد آسیبدیده از هم ان روزهای اول و در گذار از
ماه هایسختبعداززلزلهوزمانبازسازیهایفیزیکیبه ویژهدرزمینۀپیشگیریوجلوگیریاز
بیماری جسمی و روانی ،در سالمت روانی و جسمی متأثر از آسیب های زلزله در میان مردم
سرپل ذهابنقشمهمیایفاکردهاست .
تی،درمانگرانبومی،زلزله،سرپلذهاب،طبسنتی،گیاهاندارویی .
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بیان مسئله
بینینشده،شدتوگسترۀ
دلیلشروعناگهانیوپیش 


ویژهزلزله،به

فجایعوبالیایطبیعیبه
هایناشیازآن،محدودیتهایموجودبرایمقابلهباآنیکیازمنابعفشارزایشدید


آسیب
هاوجوامعانسانیتلقیمیشودوعموماًتجربۀاینفجایعبهپیامدهایناخوشایند


برایانسان
دلیلتخریبهایگستردهوهولناکاماکن،


هایشدیدبه

شود.زلزله

انسانیومادیمنجرمی
شهرها،نهادهایزندگیاجتماعی،تحمیلتلفاتگستردۀانسانیوجراحاتشدید،مواجهسازی

دیدگیورنجناشیازفقدانعزیزانوازدستدادنمایملکزندگی


اربتلخداغ
انسانهاباتج

شناختیرابههمراهدارد.میزانوقدرت


شناختیوانسان

گذشتهوپیامدهایناخوشایندروان
هاپیشازآنکهتابعویژگیهایزلزلهباشد،


هایناشیازفجایعیمانندزلزله،درانسان

آسیب
ژگیهای قربانیان شرایط اجتماعی آنان و میزان حمایتهای دریافتی در این
تحت تأثیر وی 
توانآسیبهایروانیواجتماعیکمتریرا


مصائباستوبهمیزانایفاینقشاینعواملمی
در قربانیان انتظار داشت .میزان این حمایتها باید متأثر از الگوهایی باشد که در فجایع
گوناگون آموخته شده است .از هر عامل تأثیرگذاری که سبب پیشگیری و کاهش آسیبها
شناسیازجملهانسانشناسی


هایانسان

توانبهرهگرفت.مطالعاتدرتمامشاخه

شود،می

می
پزشکی میتواند در بهبود شرایط مردم جامعۀ فاجعهدیده مؤثر باشد و برنامهریزان حوزۀ
مدیریتبحرانقطعاًبایدازمنابعهدفمندومؤثرآناستفادهببرند .
عنوانیکیازکشورهایزلزلهخیزجهان،طینودسالگذشتههجدهزلزلهباقدرت


ایرانبه
پیش از هفت ریشتر را تجربه کرده که موجب خسارتهای عمده مالی ،جانی ،اقتصادی،
اجتماعی و داغدیدگی بخش عظیمی از جامعه شده است (پریشان .)31 :۱331 ،براساس
آمدهازساکنانوکارشناساناجتماعیمناطقزلزلهزده

هایبه 
دست


مشاهداتمیدانیوگزارش
ذهاب،خرابیهاوشرایطبحرانیناشیاززلزلهپس


استانکرمانشاهبامرکزیتشهرستانسرپل
ازگذشتچهاردهماههنوزبهحالتعادیوشرایطمطلوبزندگیبازنگشتهاست.سرپلذهاب

ترینشهرایرانبودهاست.زلزلهایکهدراینمنطقهرخداد،شدت

هایاخیربحران 
زده


درسال
آن 7/3ریشتروبسیارهولناکبود.تعدادکشتههایاینزلزلهبه 1۱۱نفررسید وهمچنین
 3322نفر نیز زخمی شدهاند و حدود  71،111نفر بیخانمان شدند .رخدادهای متعاقب آن
ارندگیهای سیلآسا ،نبود اسکان اضطراری و موقت مناسب ،مناسبنبودن چادرها در

نظیر ب
برابرسرماوگرما،آسیبهایاجتماعیوافزایشفقروقیمتمصالحساختمانیونیرویکار،

وضعیت را بغرنجتر کرده است .حقیقت این است که امروزه قامت سرپلذهاب زیر آوارهای
آبانماهسال۱331خمشدهاست(الیاسی .)۱7:۱332،
هشتسالجنگتحمیلیوزلزلۀ ۱۱
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پس از زلزله ،در مراحل اولیه ،نیروهای دفاعی ،هاللاحمر و پلیس قربانیان را نجات
میدهند .تیمهای پزشکی و دستیاران پزشکی و پشتیبانان بیمارستانی بهعنوان کمک به

هبیمارستانهاومراکزدرمانیشهرهایدورونزدیککه

قربانیان،آنهارابهمناطقامنازجمل

میتوانند امکانات پزشکی ارائه دهند ،انتقال میدهند .بنابر عمق فاجعه و میزان خسارت

واردشده ،بازماندگان غالباً به پناهگاهها یا مراکز تخلیه منتقل میشوند .در شرایط بحرانی تا
گرفته،آنهااز


هایانجام

یدرزماناسکاندائموبازسازی
مرحلۀاسکانموقتبازماندگانوحت
هایعفونی،سالک،سرماخوردگیهایطوالنی،عفونت


مشکالتبهداشتیعمدهازجملهبیماری
خوابی،اضطراب،استرسوتمایلبهخودکشیرنجمیبرند .


ها،دردهایمزمن،بی

ریه،آلرژی
مشاوراندرمنطقۀفاجعهدیدهازهمانروزهای

هایپزشکیوروانشناسانو


حضورتیم
هایانسانشناسی


هابعدازفاجعهالزموضروریاست.پژوهش

هاوحتیسال

اولفاجعهتاماه
نشانمیدهدنقشوتأثیرگذاریطبسنتی،درمانگرانبومیوگیاهانداروییدرکاهشو

لهومدتهابعدازآنتأثیرگذاراست.به

بهبودافرادفاجعهدیدهازهمانروزهایآغازینزلز

همین دلیل بهرهمندی از درمانگران بومی و استفاده از گیاهان دارویی مؤثر ،در کنار
مراقبتهایپزشکیبایددراولویتقرارگیرد .

ایرانیانازدورانباستانتاامروزدرکنارپزشکیمدرنبرایدرمانبیماریهایخوداز


تاعفونتهاوحتیتغییرسبکغذایی،مزاجیوسالمتیخودازدرمانگرانبومیو

ضربهودرد
گیاهانداروییاستفادهچشمگیریداشتهودارند.اینمطالعهنشانمیدهدکهمردمزمانیکه

با فاجعه روبرو میشوند ،از روشهای درمانگری بومی و داروهای گیاهی برای کاهش دادن
برند.درواقعبهرهمندیازاینروشِرویاروییبافاجعه


نیخودبهرهمی
دردهایجسمیوروا
باعثشدهاستکهآنهاروزهایبعدازفاجعهرابهترسپرینمایند .

استفادۀبازماندگانازهمانروزهایبعدازفاجعهازطبسنتیوگیاهانداروییبسیار
قابلتأمل است .در این پژوهش به نحوۀ مواجهۀ مردم فاجعهدیدۀ سرپلذهاب در کاهش

آسیبهای خود با مصرف گیاهان دارویی ،بهکارگیری روشهای طب سنتی و مراجعه به

درمانگرانبومیپرداختهمیشود .


اهمیت موضوع
دانش بومی اهالی هر منطقه در شناخت و معرفی گونههای گیاهی گوناگون از جهت انواع
کاربریها ،سرمایهای گرانقدر است .به خوبی میدانیم که دانش بومی بیشتر نزد نسلهای

رفتنایننسلهاازمیانماوهمچنینسرعتباالی


کهنسالهرمنطقهاستوبالطبعباازمیان
ورودعواملوعناصرزندگیشهریودانشنوینتوسطرسانههایگوناگونبهنقاطروستایی
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دورافتاده و تغییر سبک زندگی ،دانش بومی در حوزۀ گونههای متفاوت گیاهی در کشور در
معرضتهدیدوزوالقراردارد.اینامرضرورتشناخت،ثبتوحفظدانشبومیدرخصوص
گیاهان هر منطقه بهعنوان سرمایهای ملی را به خوبی نشان میدهد (مقصودی و صالحی،
 .)۱02:۱333
رودودرسالهای


شمارمی

کشورهایجهانبه
باتوجهبهاینکهایرانیکیاززلزلهخیزترین

اخیرزلزلههایعظیمیراتجربهکردهاست،پرداختنبهموضوعزلزلهباتمامابعادآن،کاهش

هادرزمانوقوعوبعدازآنبهعنوانبحرانیجدیازاهمیتباالییبرخوردارشدهاست .


آسیب
نحوۀمصرفوبهرهمندیازامکاناتپزشکی

محققمعتقداستفاجعهطبیعیمیتواندبر

مردمی در میان مردم نقش داشته باشد .نحوۀ مواجهۀ مردم از همان روزهای اول زلزله با
آسیبهای جسمی و روحی خود رابطۀ تنگاتنگی با پزشکی مدرن و سنتی دارد .افزایش

شاندهندۀ توجه مردم و
مغازههای عطاری ،میزان مراجعه به درمانگران بومی ،بعد از زلزله ن 

بهرهمندیآنانازاینروشدرمانیاست .

باتوجهبهبالخیزیایرانونقشطبسنتیدرفرهنگایرانیوتجربۀبرخیکشورهامانند
ریزیهایمدیریتیبر
گیریازطبسنتیوگیاهانداروییالزماستکهدربرنامه 


ژاپنازبهره
روهاتکیهکرد.نتایجتحقیقنشانمیدهداستفادهازاینشیوۀ

نحوهوشکلاستفادهازایندا
پذیریهایفاجعهنقشیمؤثرخواهدداشت .


درماندرکاهشآسیب

پیشینۀ پژوهش 
هایمبتنیبرطبسنتی،گیاهانداروییوفجایعطبیعیجزءپژوهشهایجدیددر


پژوهش
بازمیگردد .از آن زمان تا سال
مردمشناسی هستند .ادبیات این موضوع به سالهای   ۱112

 ۱1۱2دراینزمینه ۱۱3،مقالهعلمیمنتشرشد 23.درصداینمقاالتمربوطبهکارهای
تحقیقاتی ژاپنیها (تاکامایا ۱و همکاران۱1۱۱ ،؛ کیمورا و ساتو۱1۱۱ ،۱؛ کووهارا۱1۱۱ ،3؛
میتسوفوجی 0وهمکاران۱1۱۱،؛ناکای 2وهمکاران۱1۱۱،؛رایمورا۱1۱۱ ،1؛واتانابه۱1۱۱،7؛
تاکایاما و همکاران۱1۱3 ،؛ منگ 2و همکاران۱1۱۱ ،؛ تیان هانگ 3و همکاران،
1. Takyame
2. Kimura & Sato
3. Kuwahara
4. Mitsufuji
5. Nakae
6. Rainmura
7. Watanabe
8. Meng
9. Tianhong
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۱1۱0؛ نوماتا ۱و همکاران۱1۱0 ،؛ آکازاوا 3)۱1۱2 ،۱و  ۱7درصدمربوط بهمقاالتیبود که به
زبان انگلیسی انتشار یافتهاند .این آثار نشان دادند مردم فاجعهدیده از گیاهان دارویی و
هایدرمانسنتیوبومیازهمانروزهایاولفاجعهبهمنظوردرمانبیمارهایعفونی،


روش
سرماخوردگیها ،درد ،استرسهای پس از سانحه ،اضطراب طوالنیمدت ،سرگیجه ،عالئم

پریشیودردهایمزمنبهرهمیبرند .


تنیوروان

روان
درماندرد(کووهارا۱1۱۱،؛آکازاوا،)۱1۱2،سرگیجه(کووهارا۱1۱۱،؛میتسوفوجیو
همکاران ،)۱1۱۱ ،عالئم روانتنی (واتانابه ) ۱1۱۱ ،و شکایات شایع از ترس (تاکایاما و
همکاران ،) ۱1۱۱ ،رفتار وسواسی ،افسردگی ،اضطراب ،خصومت و کمبود خواب (منگ و
همکاران ۱1۱۱،؛تیانهانگوهمکاران۱1۱0،؛نوماتاوهمکاران۱1۱0،؛آکازاوا)۱1۱2،از
جملهتحقیقاتیاستکهدرآن هاازنقشگیاهانداروییودرمانگرانبومیبهرهگرفتهشده
است.درایرانودرفجایعاخیر،تحقیقاتروان شناسیوپزشکیدرزمانفاجعهبهصورت
متعددانجامشدهاست،اماتحقیقیکهبه صورتمستقیمیاغیرمستقیمبهموضوعبهرهگیری
مردم از طب سنتی ،درمانگران بومی و گیاهان دارویی پرداخته باشد ،انجام نگرفته است.
تحقیقحاضردرمقایسهباادبیاتاینرویکردنوین،اطالعاتیمهمرابرایبرجستهساختن
نقش طب سنتی ،درمانگران بومی و گیاهان دارویی و اهمیت دادههای انسانشناسی و
تحقیقاتش ا رائه داده است .به عقیدۀ محقق فاجعۀ طبیعی میتواند در بهرهمندی مردم
فاجعه دیده (مردان ،زنان ،کودکان و سالمندان) به شیوه های متفاوت با طب سنتی تأثیر
بگذارد،مسئله ایکهشناختآندردرکهرچهبیشترمراقبت هادرزمانوبعدازبحرانهای
طبیعیبرنامهریزانرایاریخواهدکرد .

1. Numata
2. Akazawa
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شکل  .1پیشینۀ ادبیات استفاده از طب سنتی در زمان فاجعه

سؤاالت پژوهش
این پژوهش با مصاحبههای عمیق و مشاهدۀ مشارکت آمیز درصدد پاسخگویی به سؤاالت
مطرحشدهاست .

پرسشهای پژوهشی از مراجعهکنندگان درمانگران بومی (آیا شما در زمان زلزله به

.۱
نبومیمراجعهکردهاید؟درمیزانمراجعۀخودقبلاززلزلهوبعداززلزلهتغییری

درمانگرا
دیدهاید؟مراجعۀشمابیشتربهکدامنوعدرمانگریبومیبودهاست؟درمیزانمراجعۀشما

بهدرمانگرانبومیتغییریمیبینیدکهدراثررخدادزلزلهبودهباشد؟)؛ 

رانبومی(آیادرزمانزلزلهبرتعدادمراجعهکنندگانشما

پرسشهایپژوهشیازدرمانگ

.۱
افزوده شده است؟ در میزان مراجعه شما قبل از زلزله و بعد از زلزله تغییری دیدهاید؟
مراجعهبهکدامدرمانگرانبومیبیشترشدهاست؟)؛
هایپژوهشیازمصرفکنندگانگیاهاندارویی(آیاشماازگیاهاندارویی،بعداز


پرسش
 .3
اید؟درمیزانمصرفخودقبلاززلزلهوبعداززلزلهتغییریدیدهاید؟


زلزلهاستفادهکرده
ازچهداروهاییبیشتراستفادهکردهاید؟دلیلاستفادهخودراازداروهایخاصرابازلزله

مرتبطمیدانید؟)؛
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هایپژوهشیازعطاریها(آیافروششمادرزمانبعداززلزلهباقبلاززلزلهتغییر


پرسش
.0
یافتهاست؟مصرفکدامدستهگیاهانداروییبعداززلزلهافزایشیافتهاست؟کدامگروه
ازافرادبیشترینخریداران شماهستند؟مصرفگیاهانداروییدرکدامدستهازداروها
است؟دالیلمصرفداروهاراچهمیدانید؟آیافروششمادردستۀمواردیکهمربوطبه

کسانیکهبهدرمانگریمحلیمشغولاست،افزایشیافتهاست؟)

روش پژوهش
پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر مشاهدۀ مشارکتآمیز و مصاحبههای عمیق است .در این
پژوهش ،پژوهشگر درصدد است پدیدۀ مورد مطالعۀ خود را از طریق کنشگرانی توصیف و
تفسیرکندکهدرپژوهشمشارکتدارند.
هاییبهمصاحبههایعمیقباافرادمطلعیپرداخت


یافتنبهچنینداده

محققبرایدست
طورمستقیمپدیدهراتجربهکردهاند(محمدپور .)0۱1:۱33۱،


کههمگیبه
دراینپژوهش،باافرادموردمصاحبه،بهشیوۀنمونهگیریهدفمندوپسازاعالمرضایت

برای شرکت در پژوهش و اعالم امانتداری پژوهشگر ،با هماهنگی قبلی ،مصاحبۀ عمیق
نیمهساختاریافته صورت گرفت .تعداد نمونه در این پژوهش در آغاز و بعد از شناخت کامل

ها(پانزدهمغازۀعطاری)کهبعداززلزلهتعدادآنهااضافهشدهبودودهدرمانگر


صنفعطاری
داروچهاردهنفریکهبهمغازههامراجعه


باهرپانزدهنفرمغازه
بومیتعیینشد.دراینتحقیق
کردهوازمشتریاندائمبودند،مصاحبهصورتگرفت.همچنینبهصورتتصادفیباچهاردهنفر

نمونهها،
در محلههایی که بیشترین آسیب را تجربه کرده بودند ،مصاحبه انجام شد .انتخاب  
براساسسن،محلسکونتدرزمانزلزلهو نوعآسیبدیدگیدر زمانزلزلهانجامشد.این
روند به افراد مصاحبهشوندۀ آسیبدیده از زلزله این اجازه را داد که تجربۀ خود را از نحوۀ
مواجههآنهابازلزلهراآزادانهبیانکنند(تعدادیازاینافرادکهبهدرمانگرانبومیمراجعه

میکردند)وهمینامرسببشدکهبهمحققاحساساعتمادبیشتریپیداکنندودرروند

مصاحبۀ طرح سؤاالت شخصی و خانوادگی ،بدون سانسور تجربۀ خود را در میان بگذارند؛
اگرچهدرطولمصاحبهازمحققمیخواستندکهنامومشخصاتآنانمطرحنشود.ازآنجاکه

میزانتأثیرپذیریباالیزنان،کودکانوسالمندانازفاجعهبیشترازمردانجواناست۱۱،
هااختصاصیافت.برایاعتباریابیمصاحبهباعطاریها،محققدر


مصاحبۀاینتحقیقبهآن
صورتفروشندهبهمدتدهروزدرساعتهایمختلفنقش

هاباهماهنگیباآن 
هابه


عطاری
شدهبامصاحبهکنندگاننیزبا


هایانجام

فعالیرادرفروشگیاهانداروییایفاکرد.مصاحبه
مصاحبهشوندگان بازبینی شد و با آنها در مصرف و مراجعه به عطاریها و درمانگران بومی
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پژوهش
۱22

مشارکتصورتگرفت.مراجعهبهدرمانگرانبومیدردونقشغریبهوپرسشگروفردیکه
افرادمختلفومطلعشدناز

خواستاردرماناست،درهفتدورۀمتناوبانجامگرفت.مشاهدۀ 
خواستههایشان و مشارکت محقق در روند پژوهش ،به این پژوهش در جمعآوری اطالعات

کمکبسیاریکرد .
جدول  .1ویژگیهای مصاحبهشوندگان 
شغل

شمارۀ شرکتکنندگان

عطاریها

۱2

درمانگران بومی (شکستهبند ،دعانویس ،بَشدر و خراط)

۱1

زن

7

کودک

2

زنان سالمند

2

مردان سالمند

2

مردان

1

چارچوب مفهومی
طبسنتیازگذشتهتاامروزبخشیازفرهنگمردممحسوبمیشودودرحلمشکالتحوزۀ

سالمتنقشچشمگیریدارد.اکنونجامعۀپزشکیجهانبهاهمیتروشهایدرمانطبیعی

جهاندردرمانبیماریهایجسمیو

وطبسنتیپیبردهاست.بهرهمندیازطبسنتیدر

روانیاهمیتشناختوبهکارگیریاینروشپزشکیمردمیرابرجستهساختهاست.هرچند

درایراننقشدرمانیطبایرانیوطباسالمیدرکنارهمدیگرریشهایتاریخیدرفرهنگ

مردمدارد .
برایدرمانبیماریهایخوداز

ایرانیانازدورانباستانتاامروز،درکنارپزشکیمدرن 
ضربه و درد تا عفونتها و حتی تغییر سبک غذایی ،مزاجی و سالمتی خود از روشهای
درمانگریبومیواستفادهازگیاهانداروییاستفادهچشمگیریداشتهودارند .
درمانگریبومیدرایرانمابیناقوامگوناگونبهصورمختلفیدیدهمیشود.هرقومیبنابر

ویژگیهایفرهنگیخودونیزحافظۀفرهنگیوتاریخ،روشسنتیخاصیرابرایدرمانبیماران

بهسینهنقلوتاکنونحفظشدهاست .
هاپیشتاکنونسینه 


هاازقرن

برد.اینروش

کارمی

به
در گذشته گروهی از افراد کهنسال بودند که بهنوعی پزشک و روانپزشکان امروزی
بهحساب میآمدند .آنها عالمانی آگاه بر درمان دردهای جسمی و روحی بودند و همان

پزشکاناست،بردوشمیکشیدند .


ایراکهامروزهبرعهدۀپزشکانوروان

وظیفه
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دارها،خراطها،حکیمومالهایادعانویسان


بندها(جرا)،بش

درمانگرانبومیمانندشکسته
نقشیکاربردیدرمشکالتسالمتجسمیوروانمردمدرپزشکیمردمیدارند .
اهمیت نقش درمانگران بومی تا به آن حد است که امروزه این افراد در میان روشهای
دستآوردهاند که نمیتواناز آنچشمپوشیکرد.آناناز

درمانیطبسنتیجایگاهیرا به
میراث گرانبهایی برخوردار هستند که حافظ سالمتی ،تندرستی و درمان در جوامع بومی و
محلیاست.گزارشسازمانبهداشتجهانیمبنیبروابستگی21درصدجامعۀبشریبهطب
سنتی و روشهای درمانی آن ،مؤید این گنج ارزشمند دانش بومی بشری است (رخشاپال،
).تأکیدنظامبهداشتجهانیوسازمانهایبهداشتملیومحلیمبنیبرکاربرد

32:۱1۱۱
وسیعطبسنتیوهمچنینافزایشتقاضایزیادبرایآندرکناریاحتیبهجایطبمدرن،

بیانگراهمیتایندانشاست .
شوند.گاهبهآنها


درمانگرانبومیدرمناطقمختلفایرانباعناوینمختلفیخواندهمی
خالهخانم باجی»« ،بابا»« ،ماما»« ،خراط»« ،مال یا مال» یا «دایه گیان»
«گلین باجی» « 
میگفتند .این گروه با دانستن افسانهها و رؤیاها وظیفۀ دشوار گذراندن فرد از بحرانهای

آوریداشتندکهدرهرنقطهاینامیداشت.


هایشگفت

هاتوان

مختلفرابرعهدهداشتند.آن
درفرهنگمردمجنوبوبوشهراینباوروجودداشتکهدعانویسبهرههاییازعلمودانش

روح ،موضوعات فراطبیعی دربارۀ افراد و رخدادهای آینده دارد (حسنزاده.)۱327 ،
برگزارکنندگانآییننیزکهبهدانشرسومجمعیوزبانرؤیاهاآشنابودند،نقشرازآشناو
هایآیینهایتشرف


هاهنگامبرگزاریآزمون

راهنمارابهعهدهداشتند؛هماننقشیکهشمن
درحریمجنگلهایاستواییبرعهدهداشتند(اشتراوس.)31:۱323،امروزهدرجهانمدرن،

پزشکاناینوظیفهرابرعهدهدارند،امادرجوامعدرحالگذار،درکنارروانپزشک،همین


روان
هایرازآلودش،درمانگردردهااست.اوتجربههااندوخته


پیرکهنسالومرشدباکالممؤثروراه
پردازد.اینگروهبابرخیبیماریهاو


وخویشوغریبهمی
وبهطبابتومداوایبیمارانقوم 

ناخوشیهای ساده و طرز مداوا و درمان آنها آشنا بودند و آگاهیهای طبی-درمانی را از

گذشتگانخودبهارثبردهبودندیابهتجربهدرزندگیروزمرهآموختهبودند.ایننوعازدرمان
هنوز هم در ایران مشاهده میشود .درمانگرانی نیز در جامعههای سنتی شهری و روستایی
پرداختند.بهطورکلیکارآنانباطبیبانروحورازآشنایانمتفاوت

بودندکهعمالًبهطبابتمی
بندها،دالکان،ماماها،خراطهاوحکیماناشاره


توانبهعطاران،شکسته

هامی

بود.درمیانآن
خاطرشغلشانباهمۀمردممحلۀخوددرشهریاروستاآشنابودندوباخانوادهها


کردکهبه
رفتوآمد داشتند .در برخیموارد و برای درمان بیماریهای خاص الزم بود فرایند درمان با

آیینخاصیانجامشود(فیضیورحیمی .)۱1۱:۱331،
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۱31

درمانگران بومی از قدرت روحی و معنوی باالیی برخوردار بودند که همین امر سبب
گیریحساعتمادورابطۀمتقابلبامردممیشد .


شکل
در کنار مراجعه به درمانگران بومی ،استفاده از گیاهان در میان مردم ،در موقعیتهای
مختلفازدورانکهنتاکنونادامهداشتهاست.ارزشیکهمردمبرایگیاهاندرطولتاریخ
شدندموجبشدتادرهمۀزندگیومراسم،چهشادیوچهغم،جایگاهویژهایبه


قائلمی
۱
۱
گیاهاناختصاصیابد.اینجایگاهبهگیاهانچهرهاینمادینبخشید(تیسلتن وفایرمینگر ،

 .)۱01:۱223
تاریخاستفادهازگیاهانتوسطانسان،حتیقدیمیترازتاریخمدونخودانساناست؛چرا

هایاولیهازگیاهاناستفادهمیکردند.زمانحدودیاستفادۀ


کهازدورانپیشازتاریخ،انسان
سالمیرسد.گیاهونباتتاحدیدراعتقاداتایران

انساناز گیاهاندرایران به 11،111
طوریکهحتیبهوجودآمدننسلانسانرا ازنبات


اند؛به

باستانجایگاهمهمومقدسیداشته
)؛بنابراینایرانسابقهایطوالنیدرطبسنتیدارد،این

میدانند(کریستینسن33:۱377،

سابقهبهدورانتمدنبابلوآشورنیزمیرسد(نقیبیوهمکاران .)7۱:۱112،

ایرانبهلحاظداشتناقلیمهایمتفاوت،ازنظرپوششگیاهیدارایتنوعباالییاست.از

هاوآدابورسوموآیینهااز


دلیلدارابودناقوامگوناگون،ازطیفوسیعیازفرهنگ

سوییبه
جمله در استفاده از گیاهان بهویژه گیاهان دارویی به شیوههای متفاوت ،برخوردار است
(مقصودیوصالحی .)۱01:۱333،
گیاهانازبارزتریننمودهایفرهنگایرانیهستندکهدربیشترمراحلوابعادزندگیمادیو
معنویایرانیانحضورونفوذدارند.بانگاهیاجمالیواندکیتأملدرزندگیفردیواجتماعی
ایرانیان،متوجهنقشدائمیگیاهانبهطرقمختلفخواهیمشد.مانندبسیاریازعناصردخیل
درفرهنگوفولکلور،گاهنقشوکارکردگیاهاندرزندگیروزمرهوجاری،چنانعادیوبدیهی
کلفراموشمیشوندوایندرحالیاستکهفلسفۀوجودیاینعناصرزندهو

مینمایدکهبه

پویایطبیعیدرچارچوبنظامفکریواعتقادیهرایرانیغیرقابلانکاراست(متین.)7:۱33۱،

هایکهننشئتمیگیرد؛آنجاکههرگلینشانۀخدا

اساساًقداستگیاهانودرختان،ازاسطوره
وهردرختیمأواومسکنیکحورییافرشتهاست.اینباورهابهاینگیاهانخواصماورای
طبیعیومرموزیمیبخشدکهدرجۀکرامتآنهاراافزایشمیدهد(همان .)۱1:

در ایران ،عطاریها بدون شک یکی از پایههای اصلی طب سنتی ایرانی در بهکارگیری
هایاصلیارائهکنندۀخدمات


عنوانیکیازگروه

هانداروییاست.درکشورما،عطارهابه
گیا
1. Thiselton
2. Firminger
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طب سنتی دربین مردم شناخته شدهاند؛ درحالیکه به شکل رسمی رابطۀ خاصی با وزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیندارندوتنهابهعنوانیکگروهصنفیتحتنظارتوزارت

درحالحاضربرایاشتغالبهعطاری،داشتنشرایطخاصیبهجزآنچهدر

بازرگانیهستند .
تأسیس هر مغازه یا واحد تجاری دیگر مورد نیاز است ،ضروری نیست .بسیاری از مردم
کشورمانهرروزهبرایرفعمشکالتسالمتیخودبهعطارهامراجعهمیکنندوخدماتیرااز

آناندریافتمیکنندونقشواهمیتتأثیرگذاریآندرزندگیایرانیاننشاندادهاستکه

اینشیوۀپزشکیمردمی،تواناییتأثیرگذاریبربهبودشیوۀسالمتوزندگیمردمرادرزمان
هایفصلیوبیماریهایزمانفاجعهدارد .


بیماری
هایبسیارکهن،نزدایرانیانگیاهاندارایقدرتهایشفابخش،جادویی،آیینیو


اززمان
اند.درباورایرانیان،گیاهانباقدرتوبهارادۀخداوندروییدهاندوبههمینجهت


ماوراییبوده
قدرتشفابخشیدرزندگیانسانرادارند(حسنزاده .)1۱:۱327،


یافتههای پژوهش
بندیمصاحبهشوندگانبه(زنان،


متنمصاحبهکهمبتنیبرتقسیم
پژوهشگرباثبتبالغبر23
هاودرمانگرانبومی)بود،بهدستهبندی


زنانسالمند،کودکان،مردان،مردانسالمند،عطاری
گیاهانداروییمصرفی،علتمراجعهومیزانتأثیراینگیاهانداروییبعداززلزلهپرداخت .
دستهبندی درمانگران بومی در منطقۀ زلزلهزده
در مناطق زلزلهزده ،درمانگران بومی با عناوینیمانند شکستهبند ،بَشدار ،خراط ،مال یا مال،
ماموستایاحکیمخواندهمیشوند .

بندیودررفتگیازفعالیتهایاصلیپزشکیمردمیوطب


بند:درمانباشکسته

شکسته
مندمیشوند .


سنتیاستکهمردمازآنانبهره
در ساعت و روزهای اول زلزله ،با توجه بهشدت آسیبها و نبود امکانات پزشکی و
سردرگمیمردم،بهرهمندیازحضوردرمانگرانبومیغیرممکنبود،امادرروزهایبعداززلزله

و با آرامگرفتن شرایط ،مراجعه به درمانگران بومی بیشتر شد .مراجعه به شکستهبندها در
وسازاتفاقمیافتاد :


خصوصدرزمانساخت

روستاهاوبه
ایمازمانیکهمشغولساختنخونههامونبودیم،خیلیاتفاقافتادهکهیادست

«توروست
یاشونه موندررفتهباشهیاضربدیدهباشه.دیگهتاشهرنرفتیم.خداروشکرماخودمونتو

روستامونشکستهبندداریم.ازبعدزلزلهمراجعهبهایشونخیلیزیادشده»(مصاحبهبا
مردکشاورز23،ساله) .
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):افرادیهستندکهدیویراگرفتهاندوازاودرمانکاملیکبیماریرا

بشدار(baš dâr

هاییمانندسردرد،چشمدرد،ناف


اند.اینافراددرمانبیماریی

اندواوراآزادکرده

یادگرفته
د(عبداهللپورو

هایروحیوروانیراازدیوآموختهان


درد،تبولرز،یرقان،مارزدگیوبیماری
همکاران :)۱72:۱331،
مااینجابامشاورههاسعیدرکاهشدردوآالممردمراداریم،امادرزمانبعداززلزله،

«
خصوصبرایدرمانبیماریهاییمانند


هابسیارزیادشده،به

دارهاودعانویس

مراجعهبهبش
سردرد ،چشمدرد ،ترس و وحشت خیلی زیادی که مردم به آن دچار شدهاند ،این ترس
هاییکهبهمنمراجعهمیکنند،حتماًهمزمانیاقبلویابعد

تمامنشدنیاست.عموماًآدم

(مصاحبهباخانمروانشناس،

هامراجعهمیکنند»


دارهاومالهاودعانویس

ازآنهمبهبش
32ساله) .
خراطها ( :)xarâtزنان کولی که در بهار و تابستان با سفر به مناطق مختلف ،از طریق

پردازند(عبداهللپوروهمکاران.)۱71:۱331،اززمانقبل


حجامتبهمداوایبیمارانخودمی
اززلزله،حضورخراطهادرمنطقهبسیارکمرنگشدهبودودرزمانزلزله،اینافرادبهمنطقه

اینداشتهاند .

اصالًمراجعه
کهدردرمانبیماریهایجسمیباگیاهانداروییوغیرگیاهی

حکیم:حکیمکسیاست
مهارتوتجربهدارد.اینافراد،درمنطقهباعنوانمال،کاک،کاکی،سیدیاماموستیخوانده
میشوند :

«مراجعه به این افراد با گذشت روزهای بعد از زلزله هرروز بیشتر و با کمترشدن حضور
هابیشترازهرزمانیشده.اینافرادمورداعتمادمردماند

مددکارانومشاوران،اینم 
راجعه
وبراشوننقشمشاوروهمراهوهمرازدردهاورنجهایمردمرودارند.خیلیسرشونشلوغ

شده»(مصاحبهباخانممعلم0۱،ساله) .
مالها و دعانویسها :مالها ،دعانویس و ماموستا کسانی هستند که برای درمان مشکالت
روحیوجسمیمردمبهکاردعانویسیمشغولهستند :
کنیممشکالتشوندرمانبشه.مردمبهمامثلپزشکهااعتماد

«مافقطبهمردمکمکمی
دارن.حتیگاهیبهمابیشتراعتماددارن؛چوناونوقتیکهمابرایشنیدنورسیدگی
به درد مردم میذاریم ،گاهی دکترها نمیذارن .دائماً جویای حالشون هستیم .همدرد و
همدلشونهستیم.ماهممثلاونازلزلهروتجربهکردیمورنجکشیدیم.دردورنجهمۀما
بهگذرزمانوالتیامنیازداره.مراجعهبهمازیادشده؛کامالًدرسته.برایاینکهماهمدردو
همدلمردمهستیم»(مصاحبهبامرددرمانگربومی17،ساله) .

مطالعۀانسانشناختینقشطبسنتیدرزمانفاجعه ۱33...


هایآیینیشفارادربرداردوباویژگیهایاقلیمیو


هاییمهمازفرهنگ

دعانویسیصورت

بومیهرفرهنگمنطبقاست؛مانندآنچهدرفرهنگمردمبوشهردیدهمیشود.بنابرمطالعات

آمیزد،بانمونهایازپیوندفرهنگ


شناختیهنگامیکهدعانویسیدعاییراباآبدریامی

انسان
روهستیم(ملکراه :)۱12:۱321،


هایاقلیمیروبه

آیینیشفا،دعانویسیوواقعیت
هایمنطقهخیلیزیادشده.منخودممیخواستمبهیکیشونمراجعه


مراجعهبهدعانویس
«
شدکهمیگفتبروفردابیا.زلزلهمردمروخوردکرده،


رفتمانقدرشلوغمی

کنم.هربارمی
رنجشونخیلی زیادشده.اندوهگینهستن،غمشونزیادشده.روحکهدردداشتهباشه،
شه.ایندردهمهگیره.همهیهدردروتجربهکردیم،امادرد


جسمهمدردشبیشترمی
رم،کلیمرداومدن،کلیزن


همۀمایکینیست.مردوزنوپیروجووننداره.هردفهمی
بابچههاشوناومدن»(مصاحبهبامردقناد01،ساله) .

درمیاندرمانگرانبومیمراجعهبهمالودعانویس،مراجعهبهشکستهبندبیشترازسایر

کنندگانبعداززلزلهداشتهاندوباتوجهبه


دارهادومینآمارمراجعه
درمانگرانبودهاست.بَش
مشکالتبهوجودآمدهبرایمردم،بعداززلزلهمراجعهبهاینافراددرمقایسهباقبلاززلزله

افزایشیافتهاست :
طورنبود.هممابشدارها،


کنن.قبلاززلزلهاین

مردمبهمابیشترازهمیشهمراجعهمی
«
هاوشکستهبندهابیشترازهرزمانیمشتریداریم.ازنظرخودمون


هاوماموستا

دعانویس
رمانگربومی:بشدار17،ساله) .

زلزلهدلیلاینموضوعبوده»(مصاحبهبازند
گیاهان دارویی مصرفی قبل از زلزله
درشهرسرپلذهاباولینمغازۀگیاهاندارویی،بعدازجنگتحمیلیوبازسازیشهردرسال

تأسیسشد.اینمغازهتاسالهاتنهامغازۀدارویگیاهیاینشهربود.قبلاززلزله

 ۱373
( )۱331به این مغازه ،ده مغازه اضافه شدند که بعد از زلزله تعداد آنها به  ۱2باب مغازه
دهدبهعلتمصرفچشمگیرگیاهانداروییدرمیان


افزایشیافت.نتایجاینتحقیقنشانمی
مردمبعداززلزله،تعداداینمغازههاافزایشیافتهاست .

.۱گیاهانداروییمخصوصگوارش(داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخمروده،ورم
معده،اسهالویبوستمانندگلمریم،شیرینبیان،برگسنا،دارچین،زنحبیل،گالبو

رازیانه)؛ 
.۱گیاهانداروییبرایرفعدرد(داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،چشمو
گوشدرد،وسردرد)؛ 

ماخوردگیوعفونتهایمربوطبهفصلنظیر

.گیاهانداروییبرایبیماریهایفصلی(سر

3
آویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد)؛ 
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.گیاهانداروییبرایزیباییپوستومو،وصورت(قرصهایالغریوچاقی،گیاهاندارویی

0
برایافزایشرشدمومانندروغننارگیلوروغنزیتونواستفادهازعصارۀبرگزیتون
برایدرمانبیماریسالک)؛ 
.گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه(مشک،پوستآهو،پوستمار،سیاهدانه،

2
فلفلسیاه،گلمحمدیوجوز) .
.مصرفقرصهایمتادون،ترامادول؛ 

1
 .7گیاهان دارویی آرامبخش (داروهای دمکردنی و عرقیات برای رفع اضطراب و استرس،
طیب،بادرنجبویهوگلگاوزبان) .


وخودوس،سنبله
کمخوابیوترسازجملهاسط

گیاهان دارویی مصرفی بعد از زلزله
 .۱گیاهان دارویی آرامبخش (داروهای دمکردنی و عرقیات برای رفع اضطراب و استرس،
الطیب،بادرنجبویهوگلگاوزبان)؛ 


خوابیوترسشاملاسطوخودوس،سنبل

کم
.۱گیاهانداروییبرایرفعدرد(داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،چشمو
گوشدرد،وسردرد)؛ 

.گیاهانداروییبرایزیباییپوستومو،وصورت(قرصهایالغریوچاقی،گیاهاندارویی

3
برای افزایش رشد مو نظیر روغن نارگیل و روغنزیتون ،و استفاده از عصارۀ برگ زیتون
برایدرمانبیماریسالک)؛ 
.0گیاهانداروییمربوطبهگوارش(داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخمروده،ورم
معده،اسهالویبوستازجملهگلمریم،شیرینبیان،برگسنا،دارچین،زنحبیل،گالبو

رازیانه)؛ 
.گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه(مشک،پوستآهو،پوستمار،سیاهدانه،

2
فلفلسیاه،گلمحمدی،جوز،سدرواسپند).صفاتقدسی،آیینی،بهداشتیودرمانیاین
گیاهانسببشدهازاینگیاهانبرایرفعشروجادووایجادآنبهمنظوردستیابیبه

بعضیازاهدافاستفادهشود .
جدول  .2مصرف گیاهان دارویی در میان گروه مصرفکنندگان
گیاهان دارویی مصرفی قبل از زلزله

گیاهان دارویی مصرفی بعد از زلزله

گیاهانداروییمربوطبهگوارش(داروهاییبرایرفعاسید گیاهان دارویی آرامبخش (داروهای دمکردنی و
معده،زخممعده،زخمروده،ورممعده،اسهالویبوست عرقیات برای رفع اضطراب و استرس ،کمخوابی و
مانندگلمریم،شیرینبیان،برگسنا،دارچین،زنحبیل ،ترس از جمله اسطوخودوس ،سنبلالطیب،

بادرنجبویه،گلگاوزبان).

گالبورازیانه).
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ادامه جدول  .2مصرف گیاهان دارویی در میان گروه مصرفکنندگان
گیاهان دارویی مصرفی بعد از زلزله

گیاهان دارویی مصرفی قبل از زلزله

گیاهان دارویی برای رفع دردهای جسمی و مفصلی گیاهان دارویی برای رفع درد (داروهایی برای رفع
گوشدرد،و
(ازبینبردن دردهای ناشی از شکستگی و کوفتگی ،درد دردهایجسمی،مفصلی،کلیه،چشمو 

مفاصل ،ازبینبردن درد ناشی از آسیبدیدگی عضالت ،سردرد) .
بینبردندردهایقفسۀسینه،ودردهایپشتوکمر).
از 
گیاهانداروییبرایبیماریهایفصلی(سرماخوردگیو

عفونتهایمربوطبهفصلشاملآویشن،پونه،زنج،عناب

وسنجد).

گیاهان دارویی مربوط به گوارش (داروهایی برای
رفعاسید معده ،زخم معده ،زخم روده ،ورم معده،
اسهالویبوستمانندگلمریم،شیرینبیان،برگ

سنا،دارچین،زنحبیل،گالبورازیانه).

مصرفقرصهایمتادون،ترامادول.

گیاهان دارویی برای زیبایی پوست و مو ،و صورت
(قرصهایالغریوچاقی).

گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه(مشک ،گیاهان دارویی آیینی و جادویی مربوط به ادعیه
پوستآهو،پوستمار،سیاهدانه،فلفلسیاه،گلمحمدی (مشک ،پوست آهو ،پوست مار ،سیاهدانه ،فلفل

سیاه،گلمحمدیوجوز).
وجوز).
قرصهایالغریوچاقی،گیاهانداروییبرایافزایش

رشدمونظیرروغننارگیلوروغنزیتونواستفادهاز

عصارۀبرگزیتونبرایدرمانبیماریسالک).

مصرفقرصهایمتادون،ترامادول.


گیاهان دارویی آرامبخش (داروهایی دمکردنی و عرقیات گیاهان دارویی برای بیماریهای فصلی (داروهای
برای رفع اضطراب و استرس ،کمخوابی و ترس از جمله سرماخوردگی و عفونتهای فصلی شامل آویشن،
پونه،زنجبیل،عنابوسنجد).
طیب،بادرنجبویهوگلگاوزبان).


اسطوخودوس،سنبله

جدول  .3مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله
مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله
میزان بهبودی براساس
بیشترین داروهای مصرفی

مورد مصرف

دادههای دریافتی از
مصاحبهشوندگان

گیاهانداروییآرامبخش(داروهای

دمکردنیوعرقیاتبرایرفعاضطراب

واسترس،کمخوابیوترسنظیر

اسطوخودوس،سنبلالطیب،

بادرنجبویهوگلگاوزبان).


برای کاهش اضطراب ،باالبردن آستانۀ میزانبهبودیرابسیار
تحمل ،التیام احساس سرمای مفرط ،مثبتوچشمگیرارزیابی
کردهاند.

ازبینبردن خشکی و زخم دهان و لب،

بهبود سرگیجه ،گرفتگی عضالت ،رفع
عرقکردن غیرمعمول بدن و ازبینبردن

تیکهایعصبیدهان،چشموعضالت.
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ادامه جدول  .3مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله
مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله
میزان بهبودی براساس
بیشترین داروهای مصرفی

دادههای دریافتی از

مورد مصرف

مصاحبهشوندگان
ازبینبردن اسهال ،رفع یبوست ،درمان میزانبهبودیرابسیار

گیاهان دارویی مربوط به گوارش
(داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخم دردهای شکمی مزمن ،ازبینبردن اسید مثبتوچشمگیرارزیابی
کردهاند.

معده ،زخم روده ،ورم معده ،اسهال و معدهوزخممعده،ودرمانعفونتروده.
یبوست از جمله گل مریم،
شیرینبیان ،برگ سنا ،دارچین،

زنحبیل،گالبورازیانه).
ازبینبردن دردهای ناشی از شکستگی و میزانبهبودیرابسیار

گیاهان دارویی برای رفع درد
(داروهایی برای رفع دردهای جسمی ،کوفتگی،دردمفاصل،درماندردناشیاز مثبتوچشمگیرارزیابی
کردهاند.

ینبردندردهاب
آسیبدیدگیعضالت،ازب 

گوشدرد ،و

مفصلی ،کلیه ،چشم و
قفسۀسینه،ودردهایپشتوکمر.
سردرد).
مصرفقرصهایمتادونوترامادول.


موجبآرامشدرمیان
مصرفکنندگانمیشود.


گیاهانداروییآیینیوجادویی
مربوطبهادعیه(مشک،پوستآهو،
پوستمار،سیاهدانه،فلفلسیاه،گل

محمدیوجوز).

میزانبهبودیرابسیار
مثبتوچشمگیرارزیابی
کردهاند.


گیاهان دارویی برای زیبایی پوست و
مو،وصورت.

میزانبهبودرامطلوب
ارزیابیکردهاند.


گیاهانداروییبرایبیماریهای

فصلی(سرماخوردگیوعفونتهای

فصلیمانندآویشن،پونه،زنجبیل،
عنابوسنجد).

میزانبهبودیرابسیار
مثبتوچشمگیرارزیابی
کردهاند.


جدول  .4مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله در میان گروه مصرفکنندگان
مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله
بیشترین داروهای مصرفی

زنان

بخش(داروهایدمکردنیوعرقیات

گیاهانداروییآ 
رام
برایرفعاضطرابواسترس،کمخوابیوترسشامل

الطیب،بادرنجبویهوگلگاوزبان).


اسطوخودوس،سنبل

۱

زنان
سالمند
۱

کودکان

۱

مردان

0

مردان
سالمند
0
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ادامه جدول  .4مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله در میان گروه مصرفکنندگان
مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله
بیشترین داروهای مصرفی

زنان

گیاهان دارویی مربوط به گوارش (داروهایی برای رفع
اسید معده ،زخم معده ،زخم روده ،ورم معده،اسهالو
یبوست از جمله گل مریم ،شیرینبیان ،برگ سنا،
دارچین،زنحبیل،گالبورازیانه).

۱

گیاهان دارویی برای رفع درد (داروهایی برای رفع
دردهای جسمی ،مفصلی ،کلیه ،چشم و گوشدرد ،و
سردرد).

0

زنان
سالمند

2

۱

کودکان

۱

2

گیاهان دارویی برای زیبایی پوست و مو ،و صورت
(قرصهایالغریوچاقی،وگیاهانداروییبرایافزایش

رشدمونظیرروغننارگیلوروغنزیتون،واستفادهاز

عصارۀبرگزیتونبرایدرمانبیماریسالک).

3

-

-

گیاهانداروییبرایبیماریهایفصلی(سرماخوردگیو

عفونتهای فصلی مانند آویشن ،پونه ،زنجبیل ،عناب و

سنجد).

1

0

0

مردان

۱

2

مردان
سالمند

۱

۱

-

3

3

گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه(مشک،
پوست آهو ،پوست مار ،سیاهدانه ،فلفل سیاه ،گل
محمدیوجوز).

2

3

3

1

-

مصرفقرصهایمتادون،ترامادون.


-

-

-

۱

0

گروههای مصرفکننده
هایمصرفکنندهشامل(زنان،زنانسالمند،کودکان،مردانومردانسالمند)است .


گروه
پذیرترینگروههایاجتماعیاز


زناندرکنارکودکان،سالمندانوبزرگساالنوابسته،آسیب
سوانح طبیعیاند (انارسون .)۱2 :۱110 ،۱زنان و کودکان در آسیبپذیری پس از سانحه
جایگاهی مهم دارند؛ زیرا زنان بیش از مردان در معرض آسیبهای مختلف قرار میگیرند.
ناامنی ،بیسرپرستی ،مشکالت بهداشتی ،عدم تأمین منابع مالی و بیخانمانی ،در مقایسه با
مردان ،برای زنان مخاطرات بیشتری بههمراه دارد .برخی عوامل بیولوژیکی مانند حاملگی و
شیردهی ،آسیبپذیری زنان را افزایش میدهد؛ زیرا در این زمان بهرغم تحرک کمتر ،نیاز
بیشتریبهآبوغذادارند.درمرحلۀامدادرسانیممکناستنیازهایخاصزناننادیدهگرفته
1. Enarson
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شوند.مطالعاتمتعددبیانگرآناستکه زنانودخترانبیشازمردانوپسرانازاختالالت
برند(حبیبپورکتابی .)023:۱337،


هایروانیرنجمی

عاطفیواسترس
براساسبرآوردنسبتجنسیجمعیتشهرهایبموبروات،درزمانوقوعزلزله،جمعیت
درصدبیشترازجمعیتزنانومیزانمرگومیرزنانبیشترازمردانبودهاست

مردان ۱/21
(کمالالدینیوازکیا .)۱71:۱332،

بررسی آمارها در زلزلۀ سرپلذهاب در  ۱331نشان میدهد نسبت کشتهشدگان زنان به
مردان  ۱73( ۱/۱3مرد و  30۱زن) ممکن است یک نفر از تعداد جمعیت مردان یا زنان
شدهکمیازیادباشد،ولیتعداددقیقجانباختگانزلزله  1۱۱نفراست.اینامرنشان


کشته
ذهابنیززنانبیشترازمرداندرمعرضآسیبدیدگیوتلفاتناشیاز


دهددرزلزلۀسرپل

می
سوانحطبیعیهستند(مصاحبهبااکبرسنجابی،فرماندارسرپلذهابدرزمانزلزله)۱337،؛

پذیریباال،رسیدگیبهمشکالتورفعآسیبپذیریزنانبایددراولویت


بنابراینمیزانآسیب
قرارگیرد .
گیاهان دارویی مصرفی برای زنان/زنان سالمند
زنانازهمانروزهایاول بعداززلزله،در کنارمراقبتهای بهداشتیپزشکانومشاورینو
روانشناسان از گیاهان دارویی استفاده کردند .زنان در اثر فروپاشی ناگهانی زندگی آنها و

هایعفونیوجسمی،بهوجودآمدنفشارهایروانیوسوءتغذیه،ترسواضطراب

شیوعبیم 
اری
دائمیکهبهآندچارشدهبودند،بهروشهایدرمانیمدرنوسنتیرویآوردند .

مصرف داروهای آرامبخش (داروهای دمکردنی و عرقیات برای رفع اضطراب و استرس،
کمخوابی و ترس مانند اسطوخودوس ،سنبلالطیب ،بادرنجبویه و گلگاوزبان) مهمترین و

بیشترینمقادیرمصرفرادرمیانزنانجوانوسالمندداشتهاست.ایندستهازداروهادر
میانمردانهممصرفباالییرابهخوداختصاصدادهاست :
م.دچاربیقراریعضالتشدهبودم.


تونستمبخوابم؛نهخودمنهبچه

ازترسشدید،نمی
«
داروهای دکتر رو میخوردم ،اما خوردن یه سری دمنوش بهم آرامش داد .گلگاوزبون و
الطیبمیخوردم.دوماهبعداززلزلههمبامادرموخواهرمرفتیمپیشدعاچیو


سنبل
براموندعاگرفت.وصلشکردمبهکانکسوبهیقۀلباسبچهوبهلباسخودم.تازهشوهرم
انجیرکاشتهتویگلدونکهبعداینکهخونهروساختیم،بذاریمتویحیاط.آخهانجیرشر
زمینروکممیکنه.نگاهکنیهردیفجوزگذاشتمکناررختخوابمون»(مصاحبهباخانم

خانهدار02،ساله) .
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انجیرازجملهدرختانمقدسیاستکهحاملبسیاریازمضامینمثبتمعنویمانند
قدرتبار دهیوشفابخشیاست؛بنابراینبهجهتاینخصوصیاتودیرینگیوپایداریاش،
به تکیهگاهی برای شفاعتخواهی ،روزیرسانی و سالمت طلبی تبدیل شده است (متین،
 .)3۱:۱33۱
مصرفگیاهانداروییبرایرفعدرد(داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،
دمانند)درمیانزنانسالمنددرکنارداروهایآرامبخشازهمۀ

چشموگوشدرد،وسردر
گیاهانداروییبیشتراست.اینزنانبعداززلزلهبراثرزندگیطوالنیدرکانکسوچادر،دچار
درد،سردردودردهایجسمیشدهبودند :


دردهایمفصلی،چشم
«انقدرتویچادروکانکسسرمارفتتویبدنمکهپادرد وپهلودردگرفتم.دستوپام
قبالً درد داشت .برای من که پیرم خیلی سخت گذشته و میگذره این روزها .قرص
نمیخورم .داروی من این چیزهای مصنوعی نیست .روغن میمالم؛ روغنهای گیاهی،

۱
دارچین و پونه و ازبوله و زنجبیل میخورم .گرمم میکنه ،روغن میمالم و خودم رو
ترتحملمیکنماینسرماوسختیرو»(مصاحبهباخانم


طوریکمیراحت

شونم؛این
میپو

خانهدار17،ساله) .

قرصهای الغری و چاقی ،گیاهان دارویی برای افزایش رشد مو نظیر روغن
استفاده از  
نارگیل و روغنزیتون ،استفاده از عصارۀ برگ زیتون برای درمان بیماری سالک ،از مهمترین
مواردمصرفهمدرمیانمردانوهمزناناست :
هامیانوقرصچاقیمیخرن؛نهبرایاینکه چاق


وسازهاخیلیازخانم

بعدازساخت
«
خرن.باورتنمیشهاگهبگممنروزیسهبسته


بشن؛برایپرشدنصورتشوناینرومی
میفروشم؛ چون خیلیها نتونستن کارگر بگیرن تا خونهشون رو بسازن و زن و مرد کار

کردن.مردمخیلیرنجکشیدن»(مصاحبهبامردعطار32،ساله) .
خانممربیمهدکودکدراینبارهاظهارداشت :
«پسروشوهرمسالکگرفتن.خیلیدکتررفتیم،اماآخرشازداروگیاهیعصارۀزیتون
همهش از گیاهان
خریدم .االن بهتر شدن .پسرم که خوب بشه ،دیگه دکتر نمیریم و  
داروییاستفادهمیکنم»(مصاحبهباخانممربیمهدکودک0۱،ساله) .

مصرفگیاهانداروییگوارش(داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخمروده،ورم
معده ،اسهال و یبوست شامل گل مریم ،شیرینبیان ،برگ سنا ،دارچین ،زنحبیل ،گالب و
رازیانه) بهعلتاندوهوافسردگیوسوءتغذیه کهسببایجاد مشکالت گوارشیشده،موجب
شدهمصرفایندستهداروهادرردۀدوممصرفیهمدربینزنانوهممردانباشد :

.۱آویشنکوهی
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«ازاونشبزلزلهمنازترسزیادکمغذاشدمودائمیاحالتتهوعدارمیادچاراسهالو
یبوستهستم.باپدرومادرمخیلیدکتررفتم،اماواقعاًگیاهانداروییمنرودرمانکردن.
دیگهمعدهورودهمآرومشدن.خیلیدردکشیدم»(مصاحبهباخانمدانشجو۱3،ساله) .
مراجعهبهکسانیکهبهکاردعاگرفتنمشغولهستند،ازروزهایبعداززلزلهبیشترازقبل

زلزلهشدهاست.مصرفگیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه(مشک،پوستآهو،
پوست مار ،سیاهدانه ،فلفل سیاه ،گل محمدی ،جوز ،سدر و اسپند) ،بهخاطر صفات قدسی،
آیینی،بهداشتیودرمانیاینگیاهانسببشدهازاینگیاهانبرایرفعشروجادووایجاد
آنبرایدستیابیبهبعضیازاهدافاستفادهشود :
چارهاینداشتم.اصالًنمیتونستمبخوابم.رویزمینآرامشنداشتم.رفتمپیشسیدآقا.
« 
خیلیسرششلوغبود.دوروزپشتسرهمرفتمتاباالخرهنوبتمشد،دعادادوبعدش
کمکمبهترشدم.پنجدفعهرفتم.خیلیترسیدم؛خیلی» .

مصاحبهباخانمآرایشگر30،ساله .
خانمآرایشگردرموردمراجعۀمکررخوداظهارداشت:
رمپیشمال.اگهنرم،نمیتونمآرومبشم.آرامشبرایماتموم


بارمی
اییک 


منهفته
«
شده دیگه .تا میخوایم آروم بشیم ،دوباره این زمین بیقرار آرامش رو ازمون میگیره»
(مصاحبهباخانمخیاط02،ساله) .
فروشندۀدارویگیاهیدرموردافزایشفروشخوداظهارداشت :
«تقریباًدرهفتهچندبارازممیانوپوستماروآهووسدرواسپندوجوزمیخرن.مردم
ناامیدناززمینوزمان.دستشونپیشدعاچیدرازشده.برایبچههاخیلیدعامیگیرن.

خوابن.دعامیگیرنبراشونشایدآروم


نوشبنمی
بچههاازبعداززلزلهخیلیترسیده

بشن»(مصاحبهباخانمعطار0۱،ساله) .
مصرف گیاهان دارویی برای بیماریهای فصلی (سرماخوردگی و عفونتهای فصلی مانند
کنندهشایعاست.بهدلیل


هایمصرف

آویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد)درمیانهمۀگروه
اینکهزلزلهدرپاییزاتفاقافتاد،مصرفاینداروهاقبلاززلزلهدراینفصلمتداولبودهاست.
دراینزمانهممصرفبهعلتشرایطزندگیدرچادرهاوکانکس،بیشترشدهاست :

هابههمشد،همیندمنوشهابود


ترینچیزهاییکهباعثپیوندماهمسایه

یکیازاصلی
«
بیهچادرپونهدممیکرد.

هاوعفونتهانجاتداد.یهش


کهماروازخیلیسرماخوردگی
شبدیگهچایآویشن.شبدیگهیهدمنوشدیگه.قبلاززلزلهماتویاینشهرمغازهای

جورمغازهای


کهانقدرشیکبهفروشدمنوشومخلفاتشبپردازه،نداشتیم،امااالناین
داریم.فرهنگششایدتغییرکرده»(مصاحبهباخانممعلم32،ساله) .
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گیاهان دارویی مصرفی برای کودکان
تواندموجبشکلگیریتغییرات


تجربیاتکودکاندرمواجههبافاجعهوسایرحوادثناگوارمی
ایبرایآنانشودکهممکناستتادهههاکامالًآشکار


جسمی،شناختیوعاطفیگسترده
رامتحملمیشوند.ترسو

نشوند.کودکاندرهنگامفاجعه،ازلحاظروحیبیشترینآسیب
خوابیشبانه،شبادراری،


خوابیشبانه،کم

هایمختلفیمانندبی

اضطرابدائمیآنانبهشکل
اشتهاییدیدهمیشود(الپالنتو


زدن،جویدنناخنوکم

هایمتناوبوجیغ

گیری،گریه

گوشه
3
۱
۱
همکاران ۱110،؛شنکوف  . )۱1۱۱،
دمکردنی و عرقیات برای رفع اضطراب و استرس،
مصرف داروهای آرامبخش (داروهای  
کمخوابی و ترس شامل اسطوخودوس ،سنبلالطیب ،بادنجویه و گلگاوزبان) مهمترین و

بیشترینمقادیرمصرفرادرمیانکودکانتوسطمادرانشانداشتهاست :
سالۀمنازترسشدیدنمیخوابید.اصالًشبادرارینداشتقبلاززلزله،امااالن


بچۀنه
«
ره.میچسبهبهم.غذاخوردنشهمکمشده.قرصاشتهابراشخریدم.


داره.هیچجانمی
شب و روز بهش دمنوش میدم .سنبلالطیب شفا شده براش .براش دعا گرفتم .ببین
(مصاحبهباخانمخانهدار02،ساله) .

سنجاقزدمبهلباسش»
مصرفگیاهانداروییمربوطبهگوارش(داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخم
روده،ورممعده،اسهالویبوستازجملهگلمریم،خاکشیر،شیرینبیان،برگسنا،دارچین،

زنحبیل،گالبورازیانه)بهعلتاضطراب،ترسوسوءتغذیهکهسببایجادمشکالتگوارشی

شدهموجبشدهمصرفایندستهداروهادرردۀدوممصرفیهمدربینکودکانباشد :

سالههستن،ازترسزیاد،کمغذاشدن.

«ازاونشبزلزلهدختر ۱۱سالهوپسرمکه 3
دخترم دائم یبوست میگیره و پسرم اسهال داره .بردمشون دکتر .خود دکتر گفت بهتره
دمودائمبهشونمیرسم.کمیدارن

داروگیاهیبخورن.صبحناشتابهیکیشونخاکشیرمی
بهترمیشن»(مصاحبهباخانممعلم33،ساله) .

هاییاستکهمادرانبرایفرزندانشانبهکار


هایقدسیودعاییازروش

استفادهازروش
میبرند :

خاطربچههاشون


کنندگانمنبعداززنان،مادرانوپدرانیهستندکهبه

بیشترمراجعه
«
رسشونروکنترلوازبینمیبریم»(مصاحبهبازن

میان.بچههاخیلیترسیدنوبادعات

درمانگربومی10،ساله) .
1.Laplanet
2.Shonkoff
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نانوادراینمورداظهارنظرکردکه:
بچۀمنرومالبهمنبرگردوند.ازبعدزلزلهتشنجمیکرد.هرچیدکتربردیم،خوبنشد

«
کهنشد.مالمارونجاتداد.پلیدیوبدبختیبازلزلهبهمارویآورد .اون،همهرودور
کرد»(.مصاحبهباآقاینانوا02،ساله) 
مصرف گیاهان دارویی برای بیماریهای فصلی (سرماخوردگی و عفونتهای فصلی نظیر
هایمصرفکنندهشایعاست.دراین


آویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد)درمیانهمۀگروه
زمان،مصرفبهعلتشرایطزندگیدرچادرهاوکانکسبیشترشدهاست :

ده.اوننباشه،بابابراموندرستمیکنه.البتهامسال


روزبهمادمنوشمی

مامانمشبانه
«
اصالً سرما نخوردیم .توی کانکس زندگیکردن خیلی سخته و هوا هم سرده ،اما همین
دمنوشهابهنظرمباعثشدسرمانخوریم»(مصاحبهبادانشآموز۱0،ساله) .

گیاهان دارویی مصرفی برای مردان/مردان سالمند
مطالعات علوم اجتماعی ،فاجعهها را یک عامل و منبع آسیب اجتماعی تلقی میکند .این
اختالل ،شرایط را بهسوی فردگرایی و رفتارهای ریسکآور و آسیبزا جهت میدهد .در این
بیهنجاری ،بیمعنایی،
شرایط ،فرد دچار حالتهایی مانند احساس بیقدرتی و ناتوانی  ،
جداافتادگی ،خود بیزاری و ...میشود و همین امر موجب گرایش مردان به راههایی برای
هایخودمیشود.


کردندردها،اضطرابوناتوانی

کنارآمدنوبرطرف
مصرف گیاهان دارویی مربوط به گوارش (داروهایی برای رفع اسید معده ،زخم معده،
زخم روده ،ورم معد ه ،اسهال و یبوست نظیر گل مریم ،شیرینبیان ،برگ سنا ،دارچین،
زنجبیل،گالبورازیانه)به علتاندوهوافسردگیوشرایطآسیب زااجتماعیکهسببایجاد
مشکالتگوارشیشده،موجبشدهمصرفایندستهداروهادرردۀ اولمصرفیهمدربین
مردانقراربگیرد :
مراجعهکنندههایماخیلیزیادشدن.همهترسیدن.مردوزنوبچهوبزرگنداره.من

«
شونگرمیتوصیهمیکنم.ترسووحشت،مزاجمردمروسردکرده.تویفصل


برایهمه
سرد و وحشت زلزله و زندگی توی چادر و کانکس ،خب معلومه مردم دچار درد و رنج
میشن .باید با گرمکردن مزاج کمی آرامش به مردم برگرده .گفتم که .بزرگ و کوچیک

ندارهاصالً.خیلیازمراجعینمامردهایجوانوسالمندیهستنکهازبعدزلزلهدچار
هاوبچههاتویزلزلهترسیدن.اصالً

یبوستیااسهالشدن.همهفکمیکننبیشترزن

هایمرددارمکهبهخاطرزلزلهشباخوابندارن.اصالًبعداز


طورنیست.خیلیمشتری

این
اینکه خونهاش رو هم ساخته ،جلو در خونش چادر گذاشته و از ترس اونجا میخوابه»
(مصاحبهبامردعطار01،ساله) .
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«االنمن 7۱سالمه.جنگدیدم.آوارگیکشیدم.بدبختیزیادیکشیدم،امازلزلهوخشم
ینداره.خیلیشبانمیخوابممن.

خداوزمینرواینطوریندیدهبودم.اینخشمهمتموم

دونیازخونوادۀبرادرمفقطیهدخترشموندهبرامون.زنوپسرخودممردن.بچههای


می
ترسیم.خیلیازمردهامثلمنمیترسن.شبتاصبحبیداریمکه


دخترممردن.همهمی
مواظبخونوادهباشیم.تاصبحچایپونهوازبولهمیخوریم.ببخشیدنبایدبگم،ولیمنو

دردهایوحشتناک،اسهالومعدهدرد.


چندتاازمردایفامیلیبوستشدیدگرفتیم.دل
دکترهاهمکهبلدنقرصبدنفقط،اماهمینپونه،خاکشیر،شیرینبیان،بابونه،بنه،برگ

سناوازبولهوبلوطنجاتموندادن.همیشهداالهو ۱مارونجاتداده.همینگیاهانکوه
داالهوماروازشربیماریوبدبختینجاتدادن.یاشاهداالهوازتووشرخشمزمینامان
میخوایم»(مصاحبهبامرددامداروکشاورز7۱،ساله) .

مصرفگیاهانداروییبرایرفعدرد(داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،

چشموگوشدرد،وسردردمانند)درمیانمردانسالمندازهمۀگیاهانداروییبیشتراست.

این مردان بعد از زلزله بر اثر زندگی طوالنی در کانکس و چادر ،دچار دردهای مفصلی و
دردهایجسمیشدهبودند :
«ازوقتیزلزلهاومده،تمامبدنمدردگرفته.زیرآوارموندم.دکتررفتم.فیزیوتراپیکردمتوی
ینداشت.تااینکهرفتمپیشداروگیاهیفروش.روغنگیاهیمیمالم،اما

کرمانشاه،اماتموم
مزاجمروهمدارهگرممیکنه.خوبمخداروشکر»(مصاحبهبامردبازنشسته17،ساله) .
مصرف قرص متادون و ترامادول در بعضی از مغازههای داروگیاهیفروشی و مکانهای
دیگر،بعداززلزلهبسیاررواجیافتهاست :
ها،قبلاززلزلههممتادونوترامادولمیفروختن،امابعداز


فروشی

گیاهی
«بعضی ازدارو
زلزلهفروششونزیادشده؛چونخیلیازجوونهاومردهااینجامعتادشدن.البتهخیلیاز

خریدارها هم اهل سرپل نیستن .معمارها و کارگرهای ساختمانی که از شهرهای دیگه
اومدن،خریدارهستن.عموماًهمعصرهامیانومیخرن.خیلیبدشدهاوضاعاینشهر.
ناامیدیوازدستدادنشرایطقبلیزندگیونداشتنکاروافسردگیباعثخیلیچیزها

شدهکهیکیازاونااعتیاده،امامصرفموادخیلیعجیبشده.ببینتاقبلاززلزلهتعداد
بیمیدونستنگلوماری چیه ،امااالنواویال .خیلیمصرف

کمی ازجوونایسرپلذها
موادباالرفته»(مصاحبهبامردعطار2۱،ساله) .
مراجعهبهکسانیکهبهکاردعاگرفتنمشغولهستند،ازروزهایبعداززلزلهبیشترازقبل
زلزلهشدهاست.مصرفگیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه(مشک ،پوستآهو،
هایداالهو،سرپلذهاب،اسالمآبادوگهوارهرا


بلندترینکوهدرغرباستانکرمانشاهکهارتفاعاتشهرستان
.۱
تشکیلمیدهد.
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پوست مار ،سیاهدانه ،فلفل سیاه ،گل محمدی ،جوز ،سدر و اسپند) ،بهخاطر صفات قدسی،
آیینی،بهداشتیودرمانیاینگیاهانسببشدهازاینگیاهانبرایرفعشروجادووایجاد
آنبهمنظوردستیابیبهبعضیازاهدافاستفادهکنند :

مامراجعهمیکنن.اصالًاینطورنیست.اتفاقاًازبعدزلزله

کننفقطزنهابه


همهفکرمی
«
خیلیازمردهابهمامراجعهکردن.همههمبهخاطرآینهکهوحشتخودشونیاخانواده

شونکمبشه،جوابهمگرفتن.کدومدکترمیتونستبهاوناکمککنه.مابهشونکمک
میکنیم ،بعضیها در هفته حتماً دو سه بار اومدن پیش من .بعضیها هفتهای یک بار.

خیلیها تو عمرشون نیامده بودن پیش ماها؛ که بعد از زلزله اومدن» (مصاحبه با زن

درمانگربومی10،ساله) .
عطاردراینبارهگفت :
ازبعدزلزلهفروشگیاهانیکهپلیدیروازبینمیبرنوچیزاییکهمربوطبهدعاو

«
جادوهست،خیلی زیادشده.دراینشهرپونزدهداروگیاهیهستکهچیزاییمثلمُشک،
پوستآهو،پوستمار،سیاهدانه،فلفلسیاه،گلمحمدی،جوز،سدرواسپند روبیشتراز

قبلاززلزلهمیفروشند»(مصاحبهبامردعطار00،ساله) .

نتهایفصلیازجمله
مصرفگیاهانداروییبرایبیماریهایفصلی(سرماخوردگیوعفو 

هایمصرفکنندهشایعاست :


آویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد)درمیانهمۀگروه
«آویشنوازبولهوپونهشدهغذایماتویاینکانکس.اصالًاگهچایشونرونخوریم،از
سرماوعفونتدراماننیستیم.ببینچهزندگیداریمتویکانکس.همهتوهمتوهم،یکی
آنفلونزا بگیره همه میگیرن ،همین گیاهان داالهو ما را نجات دادن» (مصاحبه با آقای
مغازهدار32،ساله) .


نتیجهگیری
ایرادرانسانشناسیپدیدآوردهاست،امارابطۀ


رابطۀانسانبامحیطاطرافشمباحثگسترده
انسان با دانش بومی و گیاه رابطهای عمیق و کهنسال است که مطالعۀ همهجانبۀ آن نیازمند
پژوهشهای طوالنی و مفصل است .انسان بقای خود و گذر از مراحل غیرتمدنی به انقالب

نوسنگی،بهعصرکشاورزی،یکجانشینی،روستاسازیوشهرنشینیرامدیونبرخیعواملطبیعی
ازجملهدانشبومیوگیاهانمیدانند.درمانگریبومیدرایرانمابیناقوامگوناگونبهصور

شود.هرقومیبنابرویژگیهایفرهنگیخودونیزحافظۀفرهنگیوتاریخ،


مختلفیدیدهمی
روش سنتی خاصی را برای درمان بیماران بهکار میبرد .این روشها از قرنها پیش تاکنون
بهسینه نقل شده و تاکنون حفظ شده است .یکی از عواملی که سبب حفظ و تنوع در
سینه 

روشهای درمانگری بومی در طول تاریخ شده است ،نقشی است که این روش در مواجهه با
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بیماریهایهمهگیروفجایعداشتهاست.فجایعدرنحوۀمواجهۀانسانبرایحفظسالمتیو

اند.فجایعطبیعینظیرزلزله،سیلوخشکسالیها،

گذرازمرگومیرگستردهنقشمهمیداشته

کارگیریانسانازمحیطزیستخودودرمانگریبومیتأثیرمهمیداشتهاند.امروزههم


نحوۀبه
در
باوجودامکاناتپزشکیمدرن،انسانازروشهایدرمانگریبومیوگیاهانداروییبرایبهبود
جسمیوروحیخوددرزمانفجایعوروزهایپسازفجایعبهرهمیگیرد .

ها،بهمثابۀبخشیازفرهنگبشر
نقشمادیدرزیستیاجتماعیانسان 

گیاهانضمنایفای
ترتیبمیبینیمکهدرهمۀجوامعبشری،موضوعبخشیازفرهنگ،

شمارمیروند  .
بدین


نیزبه
گیاهان و کاربردهای آن در زندگی است .آن بخش از فرهنگ معنوی که به بازگویی و
بازشناسی نقش گیاهان در زندگی انسانها اختصاص دارد با روشهای مختلف ،جریان
پذیریوارجنهادنبهگیاهانرابازگومیکند.نیازانسانبهگیاه،نیازیدائمیوپایدار


ارزش
است .اگرچه امروزه ممکن است این نیاز بهطور مستقیم خود را نشان ندهد ،اما در حقیقت
بقایبشردرگرووجودگیاهاناستوباگذشتهزارانسالازعمربشرهنوزایننیازپابرجا
ترینجوامعامروزیدرمانهایپزشکی


تریناجتماعاتبشریتامدرن

چهابتدایی

است،چنان
خود را بر پایۀ استفاده از گیاهان استوار ساختهاند .در ایران ما با تنوع اعجاببرانگیزی از
درمانیبیشترآنهاازدیربازبرای

هایمنحصربهفردگیاهانروبهروییمکهفوایددارویی-


گونه
شناسیونسخههایطبیدر


هایداروشناسی،گیاه

ایرانیانشناختهشدهبود.انبوهیازکتاب
فرهنگوطبسنتیودرمانهایپرشماریکهدرطبعامیانهموجوداست،اینموضوعرا

تأیید میکنند؛ بنابراین مسلم است گیاه بهعنوان حامی انسان و شفابخش بیماریها ،همۀ
درستیواردنظاماعتقادیشدهاست.ازسویی،گیاهانبهعلت


بودنراداشتهوبه

شرایطمقدس
برخورداری از نیروی مانا ،از جمله عناصر جادویی نیز بهشمار میآیند .در بسیاری از
فرهنگهای جهانی ،خوردن یا نوشیدن عصارۀ برخی گیاهان چنان قدرت جادویی دارد که

شود.برخیگیاهانبهدلیلنقشیکهدر


مرگیوجاودانگیمی

موجبسیروسلوکیاحتیبی
زدودن پلیدی ،ناپاکی ،نیروهای شر ،ارواح ،دیوها ،شیاطین و چشم بد دارند ،مورد احترام و
اند؛ماننداسپندوآویشنکهگیاهانیمقدساندودررمانیدندیوهاوارواح


تقدسواقعشده
گیاهانماراتعریفمیکنند.

زخم،ازدیربازتاکنوناستفادهشدهاند.


ها،ناپاکیوچشم

شریر،آل
صورتعنصرهویتدهندهانسان


ایدوسویهاست.اینرابطهگاهبه

رابطۀانسانوگیاه،رابطه
خود را نشان میدهد و ویژگیهای هویت گروهی ما را تعریف میکند .این هویت برای هر
ایمنحصربهفرداست؛زیرابهاکولوژیواکوسیستمهراجتماعوابستهاست .


جامعه
نقشطبسنتیوگیاهانداروییدرجامعۀفاجعهدیدۀسرپلذهاباین

مطالعۀانسانشناسی

رابطۀدوسویهرابسیاربرجستهکردهاست.سیستمطبیعیاینشهروالگویتغذیۀمردمآنکه
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ایگیاهیشکلگرفته،نشانمیدهدگیاهاندارویینقشانکارنشدنیدرسالمت

براساستغذیه
ایکهدرفصلبهارتغذیۀفآنانبراساسگیاهانیکهآنانراحکیممیدانند،

آنهادارد؛به 
گونه

ایوطبسنتیایرانیدربستههای

شکلگرفتهاست.اگردرزمانفاجعهبراساسالگویتغذیه
حمایتیوتغذیهایگیاهانداروییگنجاندهشود،قطعاًدرمیزانبهبودیوکاهشمسائلروانی
اینفجایعنقشمؤثریرامیتواناعمالکرد.نتایجاینتحقیقبیانگرآنبودکهمیزاناستفادهاز
مندیازدرمانگرانبومیوبهبودیمردمفاجعهدیده،دربرخیبیماریهای


گیاهاندارویی،بهره
هایروحیطوالنیمدتبایکدیگررابطۀمستقیمیدارند.تجربۀ


گوارشی،دردها،اضطرابوتنش
گیریازدرمانگریبومیدرکشورهاییمانندژاپن،بهصورتموفقخودرانشاندادهاست.


بهره
هایدیگر،ازجنبهاینوبهمسائل

بهترآناستکهباتکیهبرمطالعۀانسانشناسیدرکناررشته

فاجعهدرجامعۀفاجعهخیزایراننگاهکردتادرآیندهدرکنارمواردبسیارمهم،باانجاماعمال
ضروری،بتوانمیزانآالمورنجهایبعدازفاجعهراکاهشداد .
سپاسگزاری
ازمردمصبورسرپلذهابکهمارادرانجاماینپژوهشیاریرساندند،بسیارسپاسگزاریم .
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منابع
-



).کاهشآسیبپذیریدربرابرسوانحمحیطی(زلزله)بااستفادهازرویکرد

پریشان،مجید(۱331
مدیریتریسکدربینمناطقروستاییاستانقزوین.رسالۀدکتری.تهران:دانشگاهتربیتمدرس .
آسیبپذیریزناندرسوانحطبیعی:یکبرساختۀاجتماعی»،زن

حبیبپورگتابی،کرم(«.)۱337

درتوسعهوسیاست .02۱-027،)3(۱1،
حسنزاده،علیرضا(«.)۱327خوراکورشداندیشۀانسانی»،خوراکوفرهنگ،بهکوششعلیرضا

حسنزاده،تهران:پژوهشکدۀمردمشناسیسازمانمیراثفرهنگی .

ویژهنامۀطبسنتی،
سرپلذهاب»،پیامبهارستان ،)3(۱ ،
عبداهللپور،محرم وهمکاران( «.)۱331

 .۱72-۱13
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