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 چکیده
آنانبه و بوده سیستمسالمتمردم تاکنونجزئیاز گذشته خوبیپذیرفتهشدهطبسنتیاز

شودودرحلمسائلفرهنگیسالمت،نقشاست.طبسنتیبخشیازفرهنگمردممحسوبمی

طبمکمل،ازطبسنتیتوجهیدارد.باوجودافزایشاستفادۀمردمجهانازطبسنتیوقابل

بهبودنوکاراییبسیاربهرغمغنیایرانیعلی مستقیمدرصورتعنوانیکشیوۀدرمانیمکمل،

شناختیتأثیراستفادهازطبپژوهشحاضردرصددمطالعۀانسانشود.هااستفادهنمیزمانفاجعه

لزلهوبعداززلزلهوهدفسنتی،مراجعهبهدرمانگرانبومیومصرفگیاهانداروییدرزمانز

دیدهازامکاناتطبسنتیدرکنارپزشکیمدرناست.مندیجامعۀفاجعهآنتشریحمیزانبهره

ذهابگیریآندرمناطقمختلفشهرسرپلاینپژوهشبهمطالعۀتأثیرطبسنتیومیزانبهره

هاوهایعمیقباعطاریمصاحبهساله،ازطریقازروزپنجمبعداززلزلهودریکبازۀزمانیسه

مختلف زمانی فواصل در زلزله از بعد مردم مراجعۀ میزان و بومی درمانگران آن، صاحبان

گیریازطبسنتیباوجودامکاناتپزشکیمدرن،بهرهدهدهایتحقیقنشانمیپردازد.یافتهمی

روش بهرهو آسیبهای افراد نجات برای آن از همگرفته از ازدیده گذار در و اول روزهای ان

ویژهدرزمینۀپیشگیریوجلوگیریازهایفیزیکیبههایسختبعداززلزلهوزمانبازسازیماه

آسیب از متأثر جسمی و روانی سالمت در روانی، و جسمی مردمبیماری میان در زلزله های

ذهابنقشمهمیایفاکردهاست.سرپل

ذهاب،طبسنتی،گیاهاندارویی.تی،درمانگرانبومی،زلزله،سرپلشناخ:انسانهای کلیدی واژه
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 بیان مسئله
بهفجایعوبالیایطبیعیبه نشده،شدتوگسترۀبینیدلیلشروعناگهانیوپیشویژهزلزله،

هایموجودبرایمقابلهباآنیکیازمنابعفشارزایشدیدهایناشیازآن،محدودیتآسیب

تجربۀاینفجایعبهپیامدهایناخوشایندهاوجوامعانسانیتلقیمیبرایانسان شودوعموماً

مادیمنجرمی زلزلهانسانیو هایگستردهوهولناکاماکن،دلیلتخریبهایشدیدبهشود.

سازیشهرها،نهادهایزندگیاجتماعی،تحمیلتلفاتگستردۀانسانیوجراحاتشدید،مواجه

باتجانسان دادنمایملکزندگیدیدگیورنجناشیازفقدانعزیزانوازدستاربتلخداغها

بهشناختیوانسانگذشتهوپیامدهایناخوشایندروان میزانوقدرتشناختیرا همراهدارد.

هایزلزلهباشد،هاپیشازآنکهتابعویژگیهایناشیازفجایعیمانندزلزله،درانسانآسیب

وی تأثیر حمایتژگیتحت میزان و آنان اجتماعی شرایط قربانیان اینهای در دریافتی های

هایروانیواجتماعیکمتریراتوانآسیبمصائباستوبهمیزانایفاینقشاینعواملمی

حمایت این میزان داشت. انتظار قربانیان فجایعدر در که باشد الگوهایی از متأثر باید ها

ا شده آموخته کاهشآسیبگوناگون سببپیشگیریو تأثیرگذاریکه عامل هر از هاست.

شناسیشناسیازجملهانسانهایانسانتوانبهرهگرفت.مطالعاتدرتمامشاخهشود،میمی

می فاجعهپزشکی جامعۀ مردم شرایط بهبود در برنامهتواند و باشد مؤثر حوزۀدیده ریزان

دفمندومؤثرآناستفادهببرند.مدیریتبحرانقطعاًبایدازمنابعه

خیزجهان،طینودسالگذشتههجدهزلزلهباقدرتعنوانیکیازکشورهایزلزلهایرانبه

خسارت موجب که کرده تجربه را ریشتر هفت از اقتصادی،پیش جانی، مالی، عمده های

داغ و اجتماعی )پریشان، است شده جامعه از بخشعظیمی ۱331دیدگی :31 اساسبر(.

زدهآمدهازساکنانوکارشناساناجتماعیمناطقزلزلهدستهایبهمشاهداتمیدانیوگزارش

هاوشرایطبحرانیناشیاززلزلهپسذهاب،خرابیاستانکرمانشاهبامرکزیتشهرستانسرپل

ذهابازگذشتچهاردهماههنوزبهحالتعادیوشرایطمطلوبزندگیبازنگشتهاست.سرپل

ایکهدراینمنطقهرخداد،شدتترینشهرایرانبودهاست.زلزلهزدههایاخیربحراندرسال

3/7آن وهمچنین نفررسید1۱۱هایاینزلزلهبهتعدادکشتهریشتروبسیارهولناکبود.

نیززخمیشده3322 نفر حدود بی71،111اندو رخدادهایمتعاقبآنخانمانشدندنفر .

ب مناسبهایسیلارندگینظیر موقتمناسب، اسکاناضطراریو نبود درآسا، نبودنچادرها

هایاجتماعیوافزایشفقروقیمتمصالحساختمانیونیرویکار،برابرسرماوگرما،آسیب

بغرنج قامتسرپلوضعیترا امروزه استکه حقیقتاین است. کرده آوارهایتر زیر ذهاب

(.۱332:۱7الیاسی،خمشدهاست)۱331ماهسالآبان۱۱وزلزلۀهشتسالجنگتحمیلی
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هالل دفاعی، نیروهای اولیه، مراحل در زلزله، از نجاتپس را قربانیان پلیس و احمر

تیممی بهدهند. بیمارستانی پشتیبانان و پزشکی دستیاران و پزشکی بههای کمک عنوان

هاومراکزدرمانیشهرهایدورونزدیککههبیمارستانهارابهمناطقامنازجملقربانیان،آن

میمی انتقال دهند، ارائه پزشکی امکانات خسارتتوانند میزان و فاجعه عمق بنابر دهند.

پناهگاه به بازماندگانغالباً منتقلمیواردشده، تخلیه مراکز یا شرایطبحرانیتاها در شوند.

هاازگرفته،آنهایانجامیدرزماناسکاندائموبازسازیمرحلۀاسکانموقتبازماندگانوحت

هایطوالنی،عفونتهایعفونی،سالک،سرماخوردگیمشکالتبهداشتیعمدهازجملهبیماری

برند.خوابی،اضطراب،استرسوتمایلبهخودکشیرنجمیها،دردهایمزمن،بیریه،آلرژی

تیم روانحضور هایپزشکیو منطقۀفاجعهشناسانو ازهمانروزهایمشاوراندر دیده

شناسیهایانسانهابعدازفاجعهالزموضروریاست.پژوهشهاوحتیسالاولفاجعهتاماه

درمانگرانبومیوگیاهانداروییدرکاهشونشانمی دهدنقشوتأثیرگذاریطبسنتی،

افرادفاجعه ازهمانروزهایآغازینزلزبهبود بهلهومدتدیده است. آنتأثیرگذار بعداز ها

بهره دلیل کنارهمین در مؤثر، دارویی گیاهان از استفاده و بومی درمانگران از مندی

هایپزشکیبایددراولویتقرارگیرد.مراقبت

پزشکیمدرنبرایدرمانبیماری کنار امروزدر هایخودازایرانیانازدورانباستانتا

هاوحتیتغییرسبکغذایی،مزاجیوسالمتیخودازدرمانگرانبومیوتاعفونتضربهودرد

دهدکهمردمزمانیکهگیاهانداروییاستفادهچشمگیریداشتهودارند.اینمطالعهنشانمی

می روبرو فاجعه روشبا از برایکاهشدادنشوند، داروهایگیاهی و بومی هایدرمانگری

درواقعبهرهنیخودبهرهمیدردهایجسمیوروا فاجعهبرند. رویاروییبا مندیازاینروشِ

هاروزهایبعدازفاجعهرابهترسپرینمایند.باعثشدهاستکهآن

بازماندگانازهمانروزهایبعدازفاجعهازطبسنتیوگیاهانداروییبسیار استفادۀ

مقابل مواجهۀ نحوۀ به پژوهش این در است. فاجعهتأمل سرپلردم کاهشدیدۀ در ذهاب

بهآسیب دارویی، گیاهان مصرف با خود روشهای بهکارگیری مراجعه و سنتی طب های

شود.درمانگرانبومیپرداختهمی

 موضوعاهمیت 
گونه معرفی شناختو در منطقه اهالیهر جهتانواعدانشبومی از گوناگون هایگیاهی

سرمایهکاربری گرانقدها، ای به است. میر نسلخوبی نزد بیشتر دانشبومی که هایدانیم

هاازمیانماوهمچنینسرعتباالیرفتنایننسلکهنسالهرمنطقهاستوبالطبعباازمیان

هایگوناگونبهنقاطروستاییورودعواملوعناصرزندگیشهریودانشنوینتوسطرسانه
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دانش تغییرسبکزندگی، و گونهدورافتاده حوزۀ دربومیدر کشور هایمتفاوتگیاهیدر

معرضتهدیدوزوالقراردارد.اینامرضرورتشناخت،ثبتوحفظدانشبومیدرخصوص

به منطقه هر سرمایهگیاهان میعنوان نشان خوبی به را ملی صالحی،ای و )مقصودی دهد

۱333:۱02.)

هایرودودرسالشمارمیکشورهایجهانبهینخیزترباتوجهبهاینکهایرانیکیاززلزله

هایعظیمیراتجربهکردهاست،پرداختنبهموضوعزلزلهباتمامابعادآن،کاهشاخیرزلزله

عنوانبحرانیجدیازاهمیتباالییبرخوردارشدهاست.هادرزمانوقوعوبعدازآنبهآسیب

مندیازامکاناتپزشکینحوۀمصرفوبهرهتواندبرمحققمعتقداستفاجعهطبیعیمی

با زلزله اول روزهای همان از مردم مواجهۀ نحوۀ باشد. نقشداشته مردم میان در مردمی

افزایشآسیب دارد. سنتی و مدرن پزشکی با تنگاتنگی رابطۀ خود روحی و جسمی های

نمغازه زلزله از بعد درمانگرانبومی، به میزانمراجعه وشانهایعطاری، مردم توجه دهندۀ

مندیآنانازاینروشدرمانیاست.بهره

باتوجهبهبالخیزیایرانونقشطبسنتیدرفرهنگایرانیوتجربۀبرخیکشورهامانند

هایمدیریتیبرریزیگیریازطبسنتیوگیاهانداروییالزماستکهدربرنامهژاپنازبهره

دهداستفادهازاینشیوۀروهاتکیهکرد.نتایجتحقیقنشانمینحوهوشکلاستفادهازایندا

هایفاجعهنقشیمؤثرخواهدداشت.پذیریدرماندرکاهشآسیب

پیشینۀ پژوهش
هایجدیددرهایمبتنیبرطبسنتی،گیاهانداروییوفجایعطبیعیجزءپژوهشپژوهش

سالمردم به ادبیاتاینموضوع سالبازمی۱112هایشناسیهستند. تا آنزمان از گردد.

۱1۱2 اینزمینه، ۱۱3در درصداینمقاالتمربوطبهکارهای23مقالهعلمیمنتشرشد.

ژاپنی )تاکامایاتحقیقاتی ۱ها همکاران، ساتو۱1۱۱و و کیمورا ۱؛ کووهارا۱1۱۱، 3؛ ؛۱1۱۱،

؛7،۱1۱۱؛واتانابه1،۱1۱۱؛رایمورا۱1۱۱وهمکاران،2؛ناکای۱1۱۱وهمکاران،0میتسوفوجی

 همکاران، و منگ۱1۱3تاکایاما 2؛ همکاران، هانگ۱1۱۱و تیان همکاران،3؛ و

                                                            
1. Takyame 
2. Kimura & Sato 
3. Kuwahara 
4. Mitsufuji 
5. Nakae 
6. Rainmura 
7. Watanabe 

8. Meng 
9. Tianhong 
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۱نوماتا ؛۱1۱0
3(۱1۱2 ،۱آکازاوا ؛۱1۱0 همکاران، و  به۱7و درصدمربوطبهمقاالتیبودکه

یافته انتشار انگلیسی فاجعهزبان مردم دادند نشان آثار این اند. گیاهان از ودیده دارویی

منظوردرمانبیمارهایعفونی،هایدرمانسنتیوبومیازهمانروزهایاولفاجعهبهروش

استرسسرماخوردگی درد، طوالنیها، اضطراب سانحه، از پس عالئمهای سرگیجه، مدت،

برند.پریشیودردهایمزمنبهرهمیتنیوروانروان

 )کووهارا، ۱1۱۱درماندرد آکازاوا، ۱1۱2؛ سرگیجه)کووهارا، میتسوفوجیو۱1۱۱(، ؛

 روان۱1۱۱همکاران، عالئم ،) )واتانابه، و۱1۱۱تنی )تاکایاما ترس از شایع شکایات و )

 )منگو۱1۱۱همکاران، خواب کمبود و خصومت اضطراب، افسردگی، وسواسی، رفتار ،)

(از۱1۱2؛آکازاوا،۱1۱0؛نوماتاوهمکاران،۱1۱0؛تیانهانگوهمکاران،۱1۱۱همکاران،

هاازنقشگیاهانداروییودرمانگرانبومیبهرهگرفتهشدهجملهتحقیقاتیاستکهدرآن

تحقیقاتروان فجایعاخیر، در ایرانو در زمانفاجعهبهاست. پزشکیدر صورتشناسیو

گیریهرهصورتمستقیمیاغیرمستقیمبهموضوعبمتعددانجامشدهاست،اماتحقیقیکهبه

است. نگرفته انجام باشد، پرداخته دارویی گیاهان و بومی درمانگران طبسنتی، از مردم

برایبرجسته اطالعاتیمهمرا ادبیاتاینرویکردنوین، ساختنتحقیقحاضردرمقایسهبا

داده اهمیت و دارویی گیاهان و بومی درمانگران سنتی، طب انساننقش وهای شناسی

ا میتحقیقاتش طبیعی فاجعۀ محقق عقیدۀ به است. داده بهرهرائه در مردمتواند مندی

شیوهفاجعه به سالمندان( و کودکان زنان، )مردان، تأثیردیده طبسنتی با متفاوت های

هایهادرزمانوبعدازبحرانایکهشناختآندردرکهرچهبیشترمراقبتبگذارد،مسئله

ریخواهدکرد.ریزانرایاطبیعیبرنامه

                                                            
1. Numata 
2. Akazawa 
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 . پیشینۀ ادبیات استفاده از طب سنتی در زمان فاجعه1شکل 

 سؤاالت پژوهش
مصاحبه پژوهشبا سؤاالتاین به پاسخگویی درصدد آمیز مشارکت مشاهدۀ و عمیق های

شدهاست.مطرح

مراجعهپرسش .۱ از پژوهشی بههای زلزله زمان در شما )آیا بومی درمانگران کنندگان

اید؟درمیزانمراجعۀخودقبلاززلزلهوبعداززلزلهتغییرینبومیمراجعهکردهدرمانگرا

درمیزانمراجعۀشمااید؟مراجعۀشمابیشتربهکدامنوعدرمانگریبومیبودهاست؟دیده

(؛بینیدکهدراثررخدادزلزلهبودهباشد؟بهدرمانگرانبومیتغییریمی

درزمانزلزلهبرتعدادمراجعههایپژوهشیازدرمانگپرسش .۱ کنندگانشمارانبومی)آیا

تغییریدیده زلزله از بعد و زلزله از قبل شما مراجعه میزان در است؟ شده اید؟افزوده

 مراجعهبهکدامدرمانگرانبومیبیشترشدهاست؟(؛

،بعداز)آیاشماازگیاهانداروییکنندگانگیاهانداروییهایپژوهشیازمصرفپرسش .3

اید؟اید؟درمیزانمصرفخودقبلاززلزلهوبعداززلزلهتغییریدیدهزلزلهاستفادهکرده

اید؟دلیلاستفادهخودراازداروهایخاصرابازلزلهازچهداروهاییبیشتراستفادهکرده

 ؛دانید؟(مرتبطمی
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زلزلهباقبلاززلزلهتغییرها)آیافروششمادرزمانبعدازهایپژوهشیازعطاریپرسش .0

یافتهاست؟مصرفکدامدستهگیاهانداروییبعداززلزلهافزایشیافتهاست؟کدامگروه

داروها از کدامدسته هستند؟مصرفگیاهانداروییدر بیشترینخریدارانشما افراد از

کهمربوطبهدانید؟آیافروششمادردستۀمواردیاست؟دالیلمصرفداروهاراچهمی

 کسانیکهبهدرمانگریمحلیمشغولاست،افزایشیافتهاست؟(

 روش پژوهش

مشارکت مشاهدۀ بر مبتنی و کیفی مصاحبهپژوهشحاضر و اینآمیز در است. هایعمیق

و توصیف کنشگرانی طریق از را خود مطالعۀ مورد پدیدۀ است درصدد پژوهشگر پژوهش،

 تدارند.تفسیرکندکهدرپژوهشمشارک
هایعمیقباافرادمطلعیپرداختهاییبهمصاحبهیافتنبهچنیندادهمحققبرایدست

(.۱33۱:0۱1اند)محمدپور،طورمستقیمپدیدهراتجربهکردهکههمگیبه

گیریهدفمندوپسازاعالمرضایتدراینپژوهش،باافرادموردمصاحبه،بهشیوۀنمونه

پژوهش در شرکت امانتبرای اعالم عمیقو مصاحبۀ قبلی، هماهنگی با پژوهشگر، داری

نیمه صورتگرفت. شناختکاملساختاریافته از بعد و آغاز اینپژوهشدر در نمونه تعداد

هااضافهشدهبودودهدرمانگرها)پانزدهمغازۀعطاری(کهبعداززلزلهتعدادآنصنفعطاری

هامراجعهداروچهاردهنفریکهبهمغازهباهرپانزدهنفرمغازهبومیتعیینشد.دراینتحقیق

صورتتصادفیباچهاردهنفرکردهوازمشتریاندائمبودند،مصاحبهصورتگرفت.همچنینبه

محله انتخابدر شد. انجام مصاحبه بودند، کرده تجربه بیشترینآسیبرا ها،نمونههاییکه

ز محلسکونتدر نوعآسیببراساسسن، اینمانزلزلهو انجامشد. زمانزلزله دیدگیدر

مصاحبه افراد به آسیبروند نحوۀشوندۀ از را خود تجربۀ که داد را ایناجازه زلزله از دیده

هابازلزلهراآزادانهبیانکنند)تعدادیازاینافرادکهبهدرمانگرانبومیمراجعهمواجههآن

کنندودرروندکردند(وهمینامرسمی ببشدکهبهمحققاحساساعتمادبیشتریپیدا

بگذارند؛ میان در را خود تجربۀ سانسور بدون خانوادگی، و سؤاالتشخصی طرح مصاحبۀ

ازآنجاکهخواستندکهنامومشخصاتآنانمطرحنشود.اگرچهدرطولمصاحبهازمحققمی

کودکانوسا میزانتأثیرپذیریباالیزنان، ۱۱لمندانازفاجعهبیشترازمردانجواناست،

برایاعتباریابیمصاحبهباعطاریمصاحبۀاینتحقیقبهآن اختصاصیافت. محققدرها ها،

باهماهنگیباآنعطاری بهها هایمختلفنقشصورتفروشندهبهمدتدهروزدرساعتها

مصاحبه کرد. درفروشگیاهانداروییایفا مصاحبههایانجامفعالیرا با باشده کنندگاننیز

آنمصاحبه با عطاریشوندگانبازبینیشدو به مراجعه مصرفو در درمانگرانبومیها و ها
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مراجعهبهدرمانگرانبومیدردونقشغریبهوپرسشگروفردیکه مشارکتصورتگرفت.

شدنازافرادمختلفومطلعخواستاردرماناست،درهفتدورۀمتناوبانجامگرفت.مشاهدۀ

جمعخواسته پژوهشدر این به پژوهش، روند در مشارکتمحقق و اطالعاتهایشان آوری

کمکبسیاریکرد.

شوندگان های مصاحبه ویژگی .1جدول 
 شغل کنندگان شمارۀ شرکت

 ها عطاری ۱2

 در و خراط( بند، دعانویس، بَش درمانگران بومی )شکسته ۱1

 زن 7

 کودک 2

 زنان سالمند 2

 مردان سالمند 2

 مردان 1

 چارچوب مفهومی
شودودرحلمشکالتحوزۀطبسنتیازگذشتهتاامروزبخشیازفرهنگمردممحسوبمی

هایدرمانطبیعیسالمتنقشچشمگیریدارد.اکنونجامعۀپزشکیجهانبهاهمیتروش

هایجسمیوجهاندردرمانبیماریمندیازطبسنتیدروطبسنتیپیبردهاست.بهره

کارگیریاینروشپزشکیمردمیرابرجستهساختهاست.هرچندروانیاهمیتشناختوبه

ایتاریخیدرفرهنگدرایراننقشدرمانیطبایرانیوطباسالمیدرکنارهمدیگرریشه

مردمدارد.

پزشکیمدرن کنار در امروز، دورانباستانتا ازبرایدرمانبیماریایرانیاناز هایخود

عفونت تا درد و روشضربه از خود سالمتی و مزاجی سبکغذایی، تغییر حتی و هایها

درمانگریبومیواستفادهازگیاهانداروییاستفادهچشمگیریداشتهودارند.

بنابرشود.هرقومیدرمانگریبومیدرایرانمابیناقوامگوناگونبهصورمختلفیدیدهمی

هایفرهنگیخودونیزحافظۀفرهنگیوتاریخ،روشسنتیخاصیرابرایدرمانبیمارانویژگی

سینهنقلوتاکنونحفظشدهاست.بههاپیشتاکنونسینههاازقرنبرد.اینروشکارمیبه

به که بودند کهنسال افراد از گروهی گذشته رواندر و پزشک امروزینوعی پزشکان

میحبه آنساب همانآمدند. و بودند روحی و جسمی دردهای درمان بر آگاه عالمانی ها

کشیدند.پزشکاناست،بردوشمیایراکهامروزهبرعهدۀپزشکانوروانوظیفه
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ها،حکیمومالهایادعانویساندارها،خراطبندها)جرا(،بشدرمانگرانبومیمانندشکسته

المتجسمیوروانمردمدرپزشکیمردمیدارند.نقشیکاربردیدرمشکالتس

میانروش در اینافراد امروزه آنحداستکه به هایاهمیتنقشدرمانگرانبومیتا

به آنچشماندکهنمیدستآوردهدرمانیطبسنتیجایگاهیرا آنانازتواناز پوشیکرد.

تندرس حافظسالمتی، که هستند بومیومیراثگرانبهاییبرخوردار جوامع درماندر تیو

درصدجامعۀبشریبهطب21محلیاست.گزارشسازمانبهداشتجهانیمبنیبروابستگی

روش دانشبومیبشریاست)سنتیو ارزشمند اینگنج مؤید رخشاپال،هایدرمانیآن،

تأکیدنظامبهداشتجهانیوسازمان۱1۱۱:32 ربردهایبهداشتملیومحلیمبنیبرکا(.

جایطبمدرن،وسیعطبسنتیوهمچنینافزایشتقاضایزیادبرایآندرکناریاحتیبه

بیانگراهمیتایندانشاست.

عناوینمختلفیخواندهمی گاهبهآندرمانگرانبومیدرمناطقمختلفایرانبا هاشوند.

باجی» »گلین باجیخاله« «خانم «بابا»، «ماما»، «خراط»، ،« یا مالمال » گیان»یا «دایه

افسانهمی دانستن با گروه این بحرانگفتند. از فرد گذراندن دشوار وظیفۀ رؤیاها و هایها

برعهدهداشتند.آن اینامیداشت.آوریداشتندکهدرهرنقطههایشگفتهاتوانمختلفرا

ازعلمودانشهاییدرفرهنگمردمجنوبوبوشهراینباوروجودداشتکهدعانویسبهره

)حسن دارد آینده رخدادهای و افراد دربارۀ فراطبیعی موضوعات روح، (.۱327زاده،

و نقشرازآشنا بودند، آشنا زبانرؤیاها برگزارکنندگانآییننیزکهبهدانشرسومجمعیو

هایتشرفهایآیینهاهنگامبرگزاریآزمونراهنمارابهعهدهداشتند؛هماننقشیکهشمن

درحریمجنگل امروزهدرجهانمدرن،۱323:31هایاستواییبرعهدهداشتند)اشتراوس، .)

پزشک،همینپزشکاناینوظیفهرابرعهدهدارند،امادرجوامعدرحالگذار،درکنارروانروان

وختههااندهایرازآلودش،درمانگردردهااست.اوتجربهپیرکهنسالومرشدباکالممؤثروراه

هاوپردازد.اینگروهبابرخیبیماریوخویشوغریبهمیوبهطبابتومداوایبیمارانقوم

آنناخوشی درمان و مداوا طرز و ساده آگاهیهای و بودند آشنا طبیها از-های را درمانی

زدرمانگذشتگانخودبهارثبردهبودندیابهتجربهدرزندگیروزمرهآموختهبودند.ایننوعا

می مشاهده ایران در هم جامعههنوز در نیز درمانگرانی روستاییشود. هایسنتیشهریو

طورکلیکارآنانباطبیبانروحورازآشنایانمتفاوتپرداختند.بهبودندکهعمالًبهطبابتمی

کیماناشارههاوحبندها،دالکان،ماماها،خراطتوانبهعطاران،شکستههامیبود.درمیانآن

بودندوباخانوادهکردکهبه هاخاطرشغلشانباهمۀمردممحلۀخوددرشهریاروستاآشنا

برایدرمانبیماریرفت و برخیموارد در فراینددرمانباوآمدداشتند. بود هایخاصالزم

(.۱331:۱1۱آیینخاصیانجامشود)فیضیورحیمی،
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روحی قدرت از بومی سببدرمانگران امر همین که بودند برخوردار باالیی معنوی و

شد.گیریحساعتمادورابطۀمتقابلبامردممیشکل

موقعیت در مردم، میان در گیاهان از استفاده بومی، درمانگران به مراجعه کنار هایدر

خمختلفازدورانکهنتاکنونادامهداشتهاست.ارزشیکهمردمبرایگیاهاندرطولتاری

ایبهشدندموجبشدتادرهمۀزندگیومراسم،چهشادیوچهغم،جایگاهویژهقائلمی

اینجایگاهبهگیاهانچهره ،۱وفایرمینگر۱اینمادینبخشید)تیسلتنگیاهاناختصاصیابد.

۱223:۱01.)

؛چراترازتاریخمدونخودانساناستتاریخاستفادهازگیاهانتوسطانسان،حتیقدیمی

کردند.زمانحدودیاستفادۀهایاولیهازگیاهاناستفادهمیکهازدورانپیشازتاریخ،انسان

ایرانبه گیاهاندر اعتقاداتایرانسالمی11،111انساناز حدیدر نباتتا و گیاه رسد.

ازنباتوجودآمدننسلانسانراطوریکهحتیبهاند؛بهباستانجایگاهمهمومقدسیداشته

ایطوالنیدرطبسنتیدارد،این(؛بنابراینایرانسابقه۱377:33دانند)کریستینسن،می

(.۱112:7۱رسد)نقیبیوهمکاران،سابقهبهدورانتمدنبابلوآشورنیزمی

ازایرانبهلحاظداشتناقلیم هایمتفاوت،ازنظرپوششگیاهیدارایتنوعباالییاست.

هاازهاوآدابورسوموآییندلیلدارابودناقوامگوناگون،ازطیفوسیعیازفرهنگسوییبه

به گیاهان از استفاده در شیوهجمله به دارویی گیاهان استویژه برخوردار متفاوت، های

(.۱333:۱01)مقصودیوصالحی،

ابعادزندگیمادیوگیاهانازبارزتریننمودهایفرهنگایرانیهستندکهدربیشترمراحلو

معنویایرانیانحضورونفوذدارند.بانگاهیاجمالیواندکیتأملدرزندگیفردیواجتماعی

ایرانیان،متوجهنقشدائمیگیاهانبهطرقمختلفخواهیمشد.مانندبسیاریازعناصردخیل

عادیوبدیهیی،چناندرفرهنگوفولکلور،گاهنقشوکارکردگیاهاندرزندگیروزمرهوجار

شوندوایندرحالیاستکهفلسفۀوجودیاینعناصرزندهوکلفراموشمینمایدکهبهمی

(.۱33۱:7انکاراست)متین،پویایطبیعیدرچارچوبنظامفکریواعتقادیهرایرانیغیرقابل

اکههرگلینشانۀخداگیرد؛آنجهایکهننشئتمیاساساًقداستگیاهانودرختان،ازاسطوره

اینباورهابهاینگیاهانخواصماورای ومسکنیکحورییافرشتهاست. وهردرختیمأوا

(.۱1دهد)همان:هاراافزایشمیبخشدکهدرجۀکرامتآنطبیعیومرموزیمی

عطاری ایران، پایهدر از شکیکی بدون بهها در ایرانی اصلیطبسنتی کارگیریهای

درکشورما،عطارهابهگیا کنندۀخدماتهایاصلیارائهعنوانیکیازگروههانداروییاست.

                                                            
1. Thiselton 

2. Firminger 
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بینمردمشناختهشده درحالیطبسنتیدر وزارتاند؛ بهشکلرسمیرابطۀخاصیبا که

عنوانیکگروهصنفیتحتنظارتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیندارندوتنهابه

جزآنچهدردرحالحاضربرایاشتغالبهعطاری،داشتنشرایطخاصیبهبازرگانیهستند.

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

کنندوخدماتیراازکشورمانهرروزهبرایرفعمشکالتسالمتیخودبهعطارهامراجعهمی

تتأثیرگذاریآندرزندگیایرانیاننشاندادهاستکهکنندونقشواهمیآناندریافتمی

اینشیوۀپزشکیمردمی،تواناییتأثیرگذاریبربهبودشیوۀسالمتوزندگیمردمرادرزمان

هایزمانفاجعهدارد.هایفصلیوبیماریبیماری

آیینیوهایشفابخش،جادویی،هایبسیارکهن،نزدایرانیانگیاهاندارایقدرتاززمان

اندوبههمینجهتاند.درباورایرانیان،گیاهانباقدرتوبهارادۀخداوندروییدهماوراییبوده

(.۱327:1۱زاده،قدرتشفابخشیدرزندگیانسانرادارند)حسن

 های پژوهش یافته
زنان،شوندگانبه)بندیمصاحبهمتنمصاحبهکهمبتنیبرتقسیم23پژوهشگرباثبتبالغبر

بندیهاودرمانگرانبومی(بود،بهدستهزنانسالمند،کودکان،مردان،مردانسالمند،عطاری

گیاهانداروییمصرفی،علتمراجعهومیزانتأثیراینگیاهانداروییبعداززلزلهپرداخت.

 زده بندی درمانگران بومی در منطقۀ زلزله دسته

مناطقزلزله درمانگرانبومیدر عناوینیمانندشکستهزده، بَشبا مال،بند، مالیا خراط، دار،

شوند.ماموستایاحکیمخواندهمی

درمانباشکستهشکسته هایاصلیپزشکیمردمیوطببندیودررفتگیازفعالیتبند:

شوند.مندمیسنتیاستکهمردمازآنانبهره

به توجه با زلزله، اول روزهای و ساعت آسیبدر وشدت پزشکی امکانات نبود و ها

مندیازحضوردرمانگرانبومیغیرممکنبود،امادرروزهایبعداززلزلهسردرگمیمردم،بهره

آرام با شکستهو به مراجعه شد. بیشتر بومی درمانگران به مراجعه شرایط، درگرفتن بندها

افتاد:وسازاتفاقمیخصوصدرزمانساختروستاهاوبه
هامونبودیم،خیلیاتفاقافتادهکهیادستایمازمانیکهمشغولساختنخونهتوروست»

موندررفتهباشهیاضربدیدهباشه.دیگهتاشهرنرفتیم.خداروشکرماخودمونتویاشونه
ایشونخیلیزیادشدهروستامونشکسته به بعدزلزلهمراجعه از بندداریم. با« )مصاحبه

ه(.سال23مردکشاورز،
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اندوازاودرمانکاملیکبیماریرا(:افرادیهستندکهدیویراگرفتهbaš dârدار)بش

آزادکردهیادگرفته را او اینافراددرمانبیمارییاندو چشماند. نافهاییمانندسردرد، درد،

پورود)عبداهللانهایروحیوروانیراازدیوآموختهدرد،تبولرز،یرقان،مارزدگیوبیماری

(:۱331:۱72همکاران،
هاسعیدرکاهشدردوآالممردمراداریم،امادرزمانبعداززلزله،مااینجابامشاوره»

هاییمانندخصوصبرایدرمانبیماریهابسیارزیادشده،بهدارهاودعانویسمراجعهبهبش
چشم مردمسردرد، وحشتخیلیزیادیکه ترسو شدهدرد، آندچار اینترسبه اند،

زمانیاقبلویابعدکنند،حتماًهمهاییکهبهمنمراجعهمینشدنیاست.عموماًآدمتمام
شناس،)مصاحبهباخانمروان«کنندهامراجعهمیدارهاومالهاودعانویسازآنهمبهبش

ساله(.32

)خراط تابستxarâtها و بهار در که کولی زنان طریق(: از مختلف، مناطق به سفر با ان

(.اززمانقبل۱331:۱71پوروهمکاران،پردازند)عبداهللحجامتبهمداوایبیمارانخودمی

هادرمنطقهبسیارکمرنگشدهبودودرزمانزلزله،اینافرادبهمنطقهاززلزله،حضورخراط

اند.اینداشتهاصالًمراجعه

هایجسمیباگیاهانداروییوغیرگیاهیکهدردرمانبیماریحکیم:حکیمکسیاست

مهارتوتجربهدارد.اینافراد،درمنطقهباعنوانمال،کاک،کاکی،سیدیاماموستیخوانده

شوند:می
کمترشدنحضور» با و بیشتر هرروز زلزله از گذشتروزهایبعد با اینافراد به مراجعه

اندهابیشترازهرزمانیشده.اینافرادمورداعتمادمردمراجعهمددکارانومشاوران،اینم
هایمردمرودارند.خیلیسرشونشلوغوبراشوننقشمشاوروهمراهوهمرازدردهاورنج

ساله(.0۱)مصاحبهباخانممعلم،«شده

دعانویس و برایدرمانمشکمالها که کسانیهستند ماموستا دعانویسو مالها، التها:

روحیوجسمیمردمبهکاردعانویسیمشغولهستند:
هااعتمادکنیممشکالتشوندرمانبشه.مردمبهمامثلپزشکمافقطبهمردمکمکمی»

دارن.حتیگاهیبهمابیشتراعتماددارن؛چوناونوقتیکهمابرایشنیدنورسیدگی
می مردم درد نمیبه دکترها گاهی دائذاریم، وذارن. همدرد هستیم. جویایحالشون ماً

همدلشونهستیم.ماهممثلاونازلزلهروتجربهکردیمورنجکشیدیم.دردورنجهمۀما
بهگذرزمانوالتیامنیازداره.مراجعهبهمازیادشده؛کامالًدرسته.برایاینکهماهمدردو

له(.سا17)مصاحبهبامرددرمانگربومی،«همدلمردمهستیم
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هایاقلیمیوهایآیینیشفارادربرداردوباویژگیهاییمهمازفرهنگدعانویسیصورت

شود.بنابرمطالعاتبومیهرفرهنگمنطبقاست؛مانندآنچهدرفرهنگمردمبوشهردیدهمی

هنگایازپیوندفرآمیزد،بانمونهشناختیهنگامیکهدعانویسیدعاییراباآبدریامیانسان

(:۱321:۱12راه،روهستیم)ملکهایاقلیمیروبهآیینیشفا،دعانویسیوواقعیت
خواستمبهیکیشونمراجعههایمنطقهخیلیزیادشده.منخودممیمراجعهبهدعانویس»

گفتبروفردابیا.زلزلهمردمروخوردکرده،شدکهمیرفتمانقدرشلوغمیکنم.هربارمی
روحکهدردداشتهباشه،رنجشونخیلی غمشونزیادشده. اندوهگینهستن، زیادشده.

ایندردهمهجسمهمدردشبیشترمی دردشه. اما تجربهکردیم، رو همهیهدرد گیره.
رم،کلیمرداومدن،کلیزنهمۀمایکینیست.مردوزنوپیروجووننداره.هردفهمی

ساله(.01مردقناد،)مصاحبهبا«هاشوناومدنبابچه

مراجعهبهشکسته بندبیشترازسایردرمیاندرمانگرانبومیمراجعهبهمالودعانویس،

اندوباتوجهبهکنندگانبعداززلزلهداشتهدارهادومینآمارمراجعهدرمانگرانبودهاست.بَش

بعداززلزلهمراجعهبهاینافرامشکالتبه ددرمقایسهباقبلاززلزلهوجودآمدهبرایمردم،

افزایشیافتهاست:
دارها،طورنبود.هممابشکنن.قبلاززلزلهاینمردمبهمابیشترازهمیشهمراجعهمی»

ازنظرخودمونهاوشکستههاوماموستادعانویس بندهابیشترازهرزمانیمشتریداریم.
ساله(.17دار،رمانگربومی:بش)مصاحبهبازند«زلزلهدلیلاینموضوعبوده

 گیاهان دارویی مصرفی قبل از زلزله

ذهاباولینمغازۀگیاهاندارویی،بعدازجنگتحمیلیوبازسازیشهردرسالدرشهرسرپل

سال۱373 تا اینمغازه زلزلهتأسیسشد. قبلاز بود. دارویگیاهیاینشهر مغازۀ تنها ها

اینمغازه۱331) به ) ده آن، تعداد زلزله از بعد که شدند اضافه مغازه به بابمغازه۱2ها

علتمصرفچشمگیرگیاهانداروییدرمیاندهدبهافزایشیافت.نتایجاینتحقیقنشانمی

هاافزایشیافتهاست.مردمبعداززلزله،تعداداینمغازه

،زخممعده،زخمروده،ورم.گیاهانداروییمخصوصگوارش)داروهاییبرایرفعاسیدمعده۱

اسهالویبوستمانندگلمریم،شیرین زنحبیل،گالبومعده، برگسنا،دارچین، بیان،

رازیانه(؛

.گیاهانداروییبرایرفعدرد)داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،چشمو۱

درد،وسردرد(؛گوش

گیاهانداروییبرایبیماری3 عفونتهایفصلی)سر. هایمربوطبهفصلنظیرماخوردگیو

آویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد(؛
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هایالغریوچاقی،گیاهاندارویی.گیاهانداروییبرایزیباییپوستومو،وصورت)قرص0

برگزیتون ازعصارۀ استفاده برایافزایشرشدمومانندروغننارگیلوروغنزیتونو

الک(؛برایدرمانبیماریس

دانه،.گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه)مشک،پوستآهو،پوستمار،سیاه2

فلفلسیاه،گلمحمدیوجوز(.

هایمتادون،ترامادول؛.مصرفقرص1

آرام7 دارویی گیاهان دم. )داروهای استرس،بخش و اضطراب رفع برای عرقیات و کردنی

گاوزبان(.طیب،بادرنجبویهوگلوخودوس،سنبلهخوابیوترسازجملهاسطکم

 گیاهان دارویی مصرفی بعد از زلزله

آرام۱ دارویی گیاهان دم. )داروهای استرس،بخش و اضطراب رفع برای عرقیات و کردنی

گاوزبان(؛الطیب،بادرنجبویهوگلخوابیوترسشاملاسطوخودوس،سنبلکم

داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،چشمو.گیاهانداروییبرایرفعدرد)۱

درد،وسردرد(؛گوش

هایالغریوچاقی،گیاهاندارویی.گیاهانداروییبرایزیباییپوستومو،وصورت)قرص3

روغن روغننارگیلو نظیر برگزیتونبرایافزایشرشدمو عصارۀ از استفاده و زیتون،

برایدرمانبیماریسالک(؛

.گیاهانداروییمربوطبهگوارش)داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخمروده،ورم0

بیان،برگسنا،دارچین،زنحبیل،گالبومعده،اسهالویبوستازجملهگلمریم،شیرین

رازیانه(؛

دانه،.گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه)مشک،پوستآهو،پوستمار،سیاه2

فلفلسیاه،گلمحمدی،جوز،سدرواسپند(.صفاتقدسی،آیینی،بهداشتیودرمانیاین

ایجادآنبه و اینگیاهانبرایرفعشروجادو از منظوردستیابیبهگیاهانسببشده

بعضیازاهدافاستفادهشود.

 کنندگان . مصرف گیاهان دارویی در میان گروه مصرف2جدول 

 گیاهان دارویی مصرفی بعد از زلزله ی مصرفی قبل از زلزلهگیاهان داروی

گیاهانداروییمربوطبهگوارش)داروهاییبرایرفعاسید

اسهالویبوست ورممعده، زخمروده، زخممعده، معده،

شیرین زنحبیل،مانندگلمریم، دارچین، برگسنا، بیان،

 گالبورازیانه(.

آرام دارویی )داروهگیاهان دمبخش وای کردنی

کم استرس، و اضطراب رفع برای وعرقیات خوابی

سنبل اسطوخودوس، جمله از الطیب،ترس

 گاوزبان(.بادرنجبویه،گل
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 کنندگان . مصرف گیاهان دارویی در میان گروه مصرف2دول ادامه ج

 گیاهان دارویی مصرفی بعد از زلزله گیاهان دارویی مصرفی قبل از زلزله

دارو مفصلیگیاهان و جسمی دردهای رفع برای یی

درد)ازبین کوفتگی، و شکستگی از ناشی دردهای بردن

ازبین آسیبمفاصل، از ناشی درد عضالت،بردن دیدگی

 بردندردهایقفسۀسینه،ودردهایپشتوکمر(.بیناز

)داروهاییبرایرفع گیاهانداروییبرایرفعدرد

درد،وگوشدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،چشمو

سردرد(.
 

هایفصلی)سرماخوردگیوگیاهانداروییبرایبیماری

هایمربوطبهفصلشاملآویشن،پونه،زنج،عنابعفونت

 وسنجد(.

برای )داروهایی گوارش به مربوط دارویی گیاهان

ورممعده، زخمروده، زخممعده، رفعاسیدمعده،

شیرین برگباسهالویبوستمانندگلمریم، یان،

 سنا،دارچین،زنحبیل،گالبورازیانه(.

صورت و مو، و پوست زیبایی برای دارویی گیاهان

 هایالغریوچاقی(.)قرص

 هایمتادون،ترامادول.مصرفقرص

جادوییمربوطبهادعیه)مشک، گیاهانداروییآیینیو

دانه،فلفلسیاه،گلمحمدیپوستآهو،پوستمار،سیاه

 وجوز(.

ادعیه به مربوط جادویی و آیینی دارویی گیاهان

سیاه مار، پوست آهو، پوست فلفل)مشک، دانه،

 سیاه،گلمحمدیوجوز(.

هایالغریوچاقی،گیاهانداروییبرایافزایشقرص هایمتادون،ترامادول.مصرفقرص

زیتونواستفادهازرشدمونظیرروغننارگیلوروغن

 برایدرمانبیماریسالک(.عصارۀبرگزیتون

آرام دارویی دمگیاهان عرقیاتبخش)داروهایی و کردنی

کم استرس، اضطرابو جملهبرایرفع ترساز خوابیو

 گاوزبان(.طیب،بادرنجبویهوگلاسطوخودوس،سنبله

بیماری برای دارویی )داروهایگیاهان فصلی های

عفونت و آویشن،سرماخوردگی شامل فصلی های

 پونه،زنجبیل،عنابوسنجد(.

 . مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله3جدول 

 مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله

 مورد مصرف بیشترین داروهای مصرفی

میزان بهبودی براساس 

های دریافتی از  داده

 شوندگان مصاحبه

بخش)داروهایگیاهانداروییآرام

کردنیوعرقیاتبرایرفعاضطرابدم

خوابیوترسنظیرواسترس،کم

الطیب،اسطوخودوس،سنبل

 گاوزبان(.بادرنجبویهوگل

آستانۀ باالبردن اضطراب، کاهش برای

مفرط، سرمای احساس التیام تحمل،

لب،ازبین و دهان زخم و خشکی بردن

رفع عضالت، گرفتگی سرگیجه، بهبود

ازبینعرق و بدن غیرمعمول بردنکردن

 دهان،چشموعضالت.هایعصبیتیک

میزانبهبودیرابسیار

مثبتوچشمگیرارزیابی

 اند.کرده
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 . مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله3دول ادامه ج

 مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله

 مورد مصرف بیشترین داروهای مصرفی

میزان بهبودی براساس 

های دریافتی از  داده

 شوندگان مصاحبه

دارویی گوارشگیاهان به مربوط

زخم )داروهاییبرایرفعاسیدمعده،

اسهالو ورممعده، زخمروده، معده،

مریم، گل جمله از یبوست

دارچین،شیرین سنا، برگ بیان،

 زنحبیل،گالبورازیانه(.

درمانازبین یبوست، رفع اسهال، بردن

ازبین مزمن، شکمی اسیددردهای بردن

 فونتروده.معدهوزخممعده،ودرمانع

میزانبهبودیرابسیار

مثبتوچشمگیرارزیابی

 اند.کرده

درد رفع برای دارویی گیاهان

)داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،

گوش و چشم کلیه، ومفصلی، درد،

 سردرد(.

وازبین شکستگی از ناشی دردهای بردن

درماندردناشیاز دردمفاصل، کوفتگی،

بردندردهابیندیدگیعضالت،ازبآسیب

 قفسۀسینه،ودردهایپشتوکمر.

میزانبهبودیرابسیار

مثبتوچشمگیرارزیابی

 اند.کرده

موجبآرامشدرمیان  هایمتادونوترامادول.مصرفقرص

 شود.کنندگانمیمصرف

گیاهانداروییآیینیوجادویی

مربوطبهادعیه)مشک،پوستآهو،

فلفلسیاه،گلدانه،پوستمار،سیاه

 محمدیوجوز(.

میزانبهبودیرابسیار 

مثبتوچشمگیرارزیابی

 اند.کرده

پوستو زیبایی برای دارویی گیاهان

 مو،وصورت.

میزانبهبودرامطلوب 

 اند.ارزیابیکرده

هایگیاهانداروییبرایبیماری

هایفصلی)سرماخوردگیوعفونت

جبیل،فصلیمانندآویشن،پونه،زن

 عنابوسنجد(.

میزانبهبودیرابسیار 

مثبتوچشمگیرارزیابی

 اند.کرده

 کنندگان . مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله در میان گروه مصرف4جدول 

 مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله

 زنان بیشترین داروهای مصرفی
زنان 

 سالمند
 مردان کودکان

مردان 

 سالمند

کردنیوعرقیاتبخش)داروهایدمرامگیاهانداروییآ

خوابیوترسشاملبرایرفعاضطرابواسترس،کم

 گاوزبان(.الطیب،بادرنجبویهوگلاسطوخودوس،سنبل

۱ ۱ ۱ 0 0 
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 کنندگان . مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله در میان گروه مصرف4دول ادامه ج

 مصرف گیاهان دارویی بعد از زلزله

 زنان روهای مصرفیبیشترین دا
زنان 

 سالمند
 مردان کودکان

مردان 

 سالمند

رفع برای )داروهایی گوارش به مربوط دارویی گیاهان

اسهالو ورممعده، زخمروده، زخممعده، اسیدمعده،

شیرین مریم، گل جمله از سنا،یبوست برگ بیان،

 دارچین،زنحبیل،گالبورازیانه(.

۱ 2 ۱ ۱ ۱ 

ب دارویی رفعگیاهان برای )داروهایی درد رفع رای

گوش و چشم کلیه، مفصلی، جسمی، ودردهای درد،

 سردرد(.

0 ۱ 2 2 ۱ 

صورت و مو، و پوست زیبایی برای دارویی گیاهان

هایالغریوچاقی،وگیاهانداروییبرایافزایش)قرص

ازرشدمونظیرروغننارگیلوروغن استفاده و زیتون،

 رایدرمانبیماریسالک(.عصارۀبرگزیتونب

3 - -  - 

هایفصلی)سرماخوردگیوگیاهانداروییبرایبیماری

عنابوعفونت زنجبیل، پونه، آویشن، هایفصلیمانند

 سنجد(.

1 0 0 3 3 

گیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه)مشک،

سیاه مار، پوست آهو، گلپوست سیاه، فلفل دانه،

 (.محمدیوجوز

2 3 3 1 - 

 0 ۱ - - - هایمتادون،ترامادون.مصرفقرص

 کننده های مصرف گروه
کنندهشامل)زنان،زنانسالمند،کودکان،مردانومردانسالمند(است.هایمصرفگروه

هایاجتماعیازپذیرترینگروهزناندرکنارکودکان،سالمندانوبزرگساالنوابسته،آسیب

طبیعی سوانح ۱)انارسوناند ،۱110 آسیب۱2: در کودکان و زنان سانحه(. از پس پذیری

معرضآسیب در مردان بیشاز زنان زیرا دارند؛ مهم میجایگاهی مختلفقرار گیرند.های

بی بیناامنی، تأمینمنابعمالیو عدم مشکالتبهداشتی، باسرپرستی، مقایسه در خانمانی،

برایزنانمخاطراتبیشتر حاملگیویبهمردان، برخیعواملبیولوژیکیمانند دارد. همراه

آسیب افزایشمیشیردهی، را زنان بهپذیری زمان این در زیرا نیازدهد؛ تحرککمتر، رغم

بیشتریبهآبوغذادارند.درمرحلۀامدادرسانیممکناستنیازهایخاصزناننادیدهگرفته

                                                            
1. Enarson 
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زنانودخترانبیشازمردانوپسرانازاختالالتشوند.مطالعاتمتعددبیانگرآناستکه

(.۱337:023پورکتابی،برند)حبیبهایروانیرنجمیعاطفیواسترس

براساسبرآوردنسبتجنسیجمعیتشهرهایبموبروات،درزمانوقوعزلزله،جمعیت

دانبودهاستومیرزنانبیشترازمردرصدبیشترازجمعیتزنانومیزانمرگ21/۱مردان

(.۱332:۱71الدینیوازکیا،)کمال

زلزلۀسرپل در بررسیآمارها شدگانزنانبهدهدنسبتکشتهنشانمی۱331ذهابدر

 ۱73)۱3/۱مردان و زنان30۱مرد یا جمعیتمردان تعداد از استیکنفر ممکن زن(

ولیتعداددقیقجانکشته اینامرنشان1۱۱باختگانزلزلهشدهکمیازیادباشد، نفراست.

دیدگیوتلفاتناشیازذهابنیززنانبیشترازمرداندرمعرضآسیبدهددرزلزلۀسرپلمی

فرماندارسرپل اکبرسنجابی، سوانحطبیعیهستند)مصاحبهبا (؛۱337ذهابدرزمانزلزله،

ذیریزنانبایددراولویتپپذیریباال،رسیدگیبهمشکالتورفعآسیببنابراینمیزانآسیب

قرارگیرد.

 گیاهان دارویی مصرفی برای زنان/زنان سالمند

مراقبت کنار در زلزله، همانروزهایاولبعداز مشاورینوزناناز هایبهداشتیپزشکانو

ناگهانیزندگیآنروان فروپاشی اثر در زنان کردند. داروییاستفاده گیاهان از وشناسان ها

وجودآمدنفشارهایروانیوسوءتغذیه،ترسواضطرابهایعفونیوجسمی،بهاریشیوعبیم

هایدرمانیمدرنوسنتیرویآوردند.دائمیکهبهآندچارشدهبودند،بهروش

آرام داروهای دممصرف استرس،بخش)داروهای و اضطراب رفع برای عرقیات و کردنی

سنبلکم اسطوخودوس، مانند ترس و گلخوابی و بادرنجبویه مهمالطیب، وگاوزبان( ترین

در ایندستهازداروها درمیانزنانجوانوسالمندداشتهاست. بیشترینمقادیرمصرفرا

میانمردانهممصرفباالییرابهخوداختصاصدادهاست:
بودم.قراریعضالتشدهم.دچاربیتونستمبخوابم؛نهخودمنهبچهازترسشدید،نمی»

می رو گلداروهایدکتر آرامشداد. خوردنیهسریدمنوشبهم اما گاوزبونوخوردم،
خواهرمرفتیمپیشدعاچیوالطیبمیسنبل مادرمو زلزلههمبا بعداز ماه دو خوردم.

براموندعاگرفت.وصلشکردمبهکانکسوبهیقۀلباسبچهوبهلباسخودم.تازهشوهرم
تویگلدونکهبعداینکهخونهروساختیم،بذاریمتویحیاط.آخهانجیرشرانجیرکاشته

)مصاحبهباخانم«کنه.نگاهکنیهردیفجوزگذاشتمکناررختخوابمونزمینروکممی
ساله(.02دار،خانه
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مضامینمثبتمعنویمانند ازجملهدرختانمقدسیاستکهحاملبسیاریاز انجیر

اش،دهیوشفابخشیاست؛بنابراینبهجهتاینخصوصیاتودیرینگیوپایداریقدرتبار

تکیه شفاعتبه برای روزیگاهی سالمتخواهی، و )متین،رسانی است شده تبدیل طلبی

۱33۱:3۱.)

مصرفگیاهانداروییبرایرفعدرد)داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،

بخشازهمۀدمانند(درمیانزنانسالمنددرکنارداروهایآرامچشموگوشدرد،وسردر

گیاهانداروییبیشتراست.اینزنانبعداززلزلهبراثرزندگیطوالنیدرکانکسوچادر،دچار

بودند:درد،سردردودردهایجسمیشدهدردهایمفصلی،چشم
وپهلودردگرفتم.دستوپامانقدرتویچادروکانکسسرمارفتتویبدنمکهپادرد»

می و گذشته سخت خیلی پیرم که من برای داشت. درد قرصقبالً روزها. این گذره
مینمی روغن نیست. مصنوعی چیزهای این من داروی روغنخورم. گیاهی،مالم؛ های

ازبوله و پونه و می۱دارچین زنجبیل میو گرمم میخورم. روغن روکنه، خودم و مالم
)مصاحبهباخانم«کنماینسرماوسختیروترتحملمیطوریکمیراحتشونم؛اینپومی
ساله(.17دار،خانه

 از روغنقرصاستفاده نظیر مو افزایشرشد برای دارویی گیاهان چاقی، و الغری های

روغن برگزیتونبرایدرمانبیماریسالک،نارگیلو عصارۀ از استفاده مهمزیتون، تریناز

واردمصرفهمدرمیانمردانوهمزناناست:م
ساخت» خانمبعداز خیلیاز قرصچاقیمیوسازها میانو برایاینکهچاقها نه خرن؛

برایپرشدنصورتشوناینرومی باورتنمیبشن؛ شهاگهبگممنروزیسهبستهخرن.
چونخیلیمی خونهفروشم؛ تا بگیرن نتونستنکارگر بسها رو کارشون مرد و زن و ازن

ساله(.32)مصاحبهبامردعطار،«کردن.مردمخیلیرنجکشیدن

خانممربیمهدکودکدراینبارهاظهارداشت:
اماآخرشازداروگیاهیعصارۀزیتون» پسروشوهرمسالکگرفتن.خیلیدکتررفتیم،

نمی دکتر دیگه بشه، خوب که پسرم شدن. بهتر االن خریدم. و گیاهانهمهریم شاز
ساله(.0۱)مصاحبهباخانممربیمهدکودک،«کنمداروییاستفادهمی

مصرفگیاهانداروییگوارش)داروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخمروده،ورم

شیرین مریم، گل یبوستشامل و اسهال ومعده، گالب زنحبیل، دارچین، برگسنا، بیان،

به موجبعلتاندورازیانه( سوءتغذیهکهسببایجادمشکالتگوارشیشده، افسردگیو و ه

شدهمصرفایندستهداروهادرردۀدوممصرفیهمدربینزنانوهممردانباشد:

                                                            
 .آویشنکوهی۱
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غذاشدمودائمیاحالتتهوعدارمیادچاراسهالوازاونشبزلزلهمنازترسزیادکم»
رفتم،اماواقعاًگیاهانداروییمنرودرمانکردن.یبوستهستم.باپدرومادرمخیلیدکتر

ساله(.۱3)مصاحبهباخانمدانشجو،«مآرومشدن.خیلیدردکشیدمدیگهمعدهوروده

مراجعهبهکسانیکهبهکاردعاگرفتنمشغولهستند،ازروزهایبعداززلزلهبیشترازقبل

دوییمربوطبهادعیه)مشک،پوستآهو،زلزلهشدهاست.مصرفگیاهانداروییآیینیوجا

سیاه بهپوستمار، اسپند(، و سدر جوز، گلمحمدی، فلفلسیاه، صفاتقدسی،دانه، خاطر

آیینی،بهداشتیودرمانیاینگیاهانسببشدهازاینگیاهانبرایرفعشروجادووایجاد

آنبرایدستیابیبهبعضیازاهدافاستفادهشود:
تونستمبخوابم.رویزمینآرامشنداشتم.رفتمپیشسیدآقا.نداشتم.اصالًنمیایچاره»

دادوبعدش دعا نوبتمشد، باالخره دوروزپشتسرهمرفتمتا خیلیسرششلوغبود.
«.کمبهترشدم.پنجدفعهرفتم.خیلیترسیدم؛خیلیکم

ساله.30مصاحبهباخانمآرایشگر،

 راجعۀمکررخوداظهارداشت:خانمآرایشگردرموردم
نمیبارمیاییکمنهفته» اگهنرم، تمومرمپیشمال. آرامشبرایما تونمآرومبشم.

می تا دیگه. بیشده زمین این دوباره بشیم، آروم میخوایم ازمون آرامشرو «گیرهقرار
ساله(.02)مصاحبهباخانمخیاط،

فروشخوداظهارداشت:فروشندۀدارویگیاهیدرموردافزایش
خرن.مردمتقریباًدرهفتهچندبارازممیانوپوستماروآهووسدرواسپندوجوزمی»

گیرن.هاخیلیدعامیناامیدناززمینوزمان.دستشونپیشدعاچیدرازشده.برایبچه
زلزلهخیلیترسیدهبچه بعداز از مینوشبنمیها دعا شونشایدآرومگیرنبراخوابن.
ساله(.0۱)مصاحبهباخانمعطار،«بشن

عفونتمصرفگیاهانداروییبرایبیماری هایفصلیمانندهایفصلی)سرماخوردگیو

دلیلکنندهشایعاست.بههایمصرفآویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد(درمیانهمۀگروه

وهاقبلاززلزلهدراینفصلمتداولبودهاست.اینکهزلزلهدرپاییزاتفاقافتاد،مصرفایندار

علتشرایطزندگیدرچادرهاوکانکس،بیشترشدهاست:دراینزمانهممصرفبه
هابودهابههمشد،همیندمنوشترینچیزهاییکهباعثپیوندماهمسایهیکیازاصلی»

کرد.بیهچادرپونهدممیهانجاتداد.یهشهاوعفونتکهماروازخیلیسرماخوردگی
ایشبدیگهچایآویشن.شبدیگهیهدمنوشدیگه.قبلاززلزلهماتویاینشهرمغازه

االناین اما نداشتیم، مغازهکهانقدرشیکبهفروشدمنوشومخلفاتشبپردازه، ایجور
ساله(.32)مصاحبهباخانممعلم،«داریم.فرهنگششایدتغییرکرده
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 گیاهان دارویی مصرفی برای کودکان

گیریتغییراتتواندموجبشکلتجربیاتکودکاندرمواجههبافاجعهوسایرحوادثناگوارمی

عاطفیگسترده شناختیو دههجسمی، آشکارایبرایآنانشودکهممکناستتا کامالً ها

ازلحاظروحیبیشترینآسیب کودکاندرهنگامفاجعه، متحملمینشوند. ترسورا شوند.

ادراری،خوابیشبانه،شبخوابیشبانه،کمهایمختلفیمانندبیاضطرابدائمیآنانبهشکل

شود)الپالنتواشتهاییدیدهمیزدن،جویدنناخنوکمهایمتناوبوجیغگیری،گریهگوشه

.3(۱،۱1۱۱؛شنکوف۱،۱110همکاران

آرام داروهای استرس،دمبخش)داروهایمصرف و اضطراب رفع برای عرقیات و کردنی

سنبلکم اسطوخودوس، شامل ترس و گلخوابی و بادنجویه مهمالطیب، وگاوزبان( ترین

بیشترینمقادیرمصرفرادرمیانکودکانتوسطمادرانشانداشتهاست:
لزله،امااالنادرارینداشتقبلاززخوابید.اصالًشبسالۀمنازترسشدیدنمیبچۀنه»

نمی هیچجا میداره. براشخریدم.ره. قرصاشتها غذاخوردنشهمکمشده. چسبهبهم.
می بهشدمنوش روز و سنبلشب ببیندم. گرفتم. دعا براش براش. شده شفا الطیب

ساله(.02دار،)مصاحبهباخانمخانه«سنجاقزدمبهلباسش

اروهاییبرایرفعاسیدمعده،زخممعده،زخممصرفگیاهانداروییمربوطبهگوارش)د

بیان،برگسنا،دارچین،روده،ورممعده،اسهالویبوستازجملهگلمریم،خاکشیر،شیرین

علتاضطراب،ترسوسوءتغذیهکهسببایجادمشکالتگوارشیزنحبیل،گالبورازیانه(به

یهمدربینکودکانباشد:داروهادرردۀدوممصرفشدهموجبشدهمصرفایندسته
ازترسزیاد،کم3سالهوپسرمکه۱۱ازاونشبزلزلهدختر» غذاشدن.سالههستن،

دائمیبوستمی گفتبهترهدخترم دکتر خود بردمشوندکتر. اسهالداره. پسرم و گیره
دارنرسم.کمیدمودائمبهشونمیداروگیاهیبخورن.صبحناشتابهیکیشونخاکشیرمی

ساله(.33)مصاحبهباخانممعلم،«شنبهترمی

کارهاییاستکهمادرانبرایفرزندانشانبههایقدسیودعاییازروشاستفادهازروش

برند:می
مادرانوپدرانیهستندکهبهبیشترمراجعه» هاشونخاطربچهکنندگانمنبعداززنان،

)مصاحبهبازن«بریمرسشونروکنترلوازبینمیهاخیلیترسیدنوبادعاتمیان.بچه
ساله(.10درمانگربومی،

                                                            
1.Laplanet 

2.Shonkoff 
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 نانوادراینمورداظهارنظرکردکه:
کرد.هرچیدکتربردیم،خوبنشدبچۀمنرومالبهمنبرگردوند.ازبعدزلزلهتشنجمی»

زلزلهبهمارویآورد. پلیدیوبدبختیبا رونجاتداد. مالما اون،همهرودورکهنشد.
(ساله02)مصاحبهباآقاینانوا،«.کرد

برایبیماری دارویی عفونتمصرفگیاهان هایفصلینظیرهایفصلی)سرماخوردگیو

کنندهشایعاست.دراینهایمصرفآویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد(درمیانهمۀگروه

نکسبیشترشدهاست:علتشرایطزندگیدرچادرهاوکازمان،مصرفبه
براموندرستمیروزبهمادمنوشمیمامانمشبانه» بابا اوننباشه، البتهامسالده. کنه.

کانکسزندگی توی نخوردیم. سرما همیناصالً اما سرده، هم هوا و خیلیسخته کردن
ساله(.۱0)مصاحبهبادانشآموز،«هابهنظرمباعثشدسرمانخوریمدمنوش

 دارویی مصرفی برای مردان/مردان سالمند گیاهان

فاجعه اجتماعی، علوم میمطالعات تلقی اجتماعی آسیب منبع و عامل یک را اینها کند.

به شرایطرا رفتارهایریسکاختالل، آسیبسویفردگراییو و جهتمیآور اینزا در دهد.

حالت دچار فرد بیشرایط، احساس مانند ناتوانی،هایی و بیبیقدرتی معنایی،هنجاری،

می و... بیزاری خود راهجداافتادگی، به مردان گرایش موجب امر همین و برایشود هایی

 شود.هایخودمیکردندردها،اضطرابوناتوانیکنارآمدنوبرطرف
معده، زخم معده، اسید رفع برای گوارش)داروهایی مربوطبه دارویی مصرفگیاهان

معد ورم روده، شیرینزخم مریم، گل نظیر یبوست و اسهال دارچین،ه، سنا، برگ بیان،

زااجتماعیکهسببایجادعلتاندوهوافسردگیوشرایطآسیبزنجبیل،گالبورازیانه(به

اولمصرفیهمدربینداروهادرردۀمشکالتگوارشیشده،موجبشدهمصرفایندسته

مردانقراربگیرد:
یماخیلیزیادشدن.همهترسیدن.مردوزنوبچهوبزرگنداره.منهاکنندهمراجعه»

کنم.ترسووحشت،مزاجمردمروسردکرده.تویفصلشونگرمیتوصیهمیبرایهمه
رنج و درد دچار مردم خبمعلومه کانکس، و زندگیتویچادر و وحشتزلزله و سرد

گرممی با باید مرشن. کوچیککردنمزاجکمیآرامشبه بزرگو گفتمکه. برگرده. دم
بعدزلزلهدچار از سالمندیهستنکه مردهایجوانو مراجعینما خیلیاز اصالً. نداره

همهفکمی اسهالشدن. بچهکننبیشترزنیبوستیا و اصالًها تویزلزلهترسیدن. ها
بعدازخاطرزلزلهشباخوابهایمرددارمکهبهطورنیست.خیلیمشتریاین ندارن.اصالً

خونه میاینکه ترساونجا از و گذاشته خونشچادر در جلو ساخته، هم «خوابهاشرو
ساله(.01)مصاحبهبامردعطار،
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سالمه.جنگدیدم.آوارگیکشیدم.بدبختیزیادیکشیدم،امازلزلهوخشم7۱االنمن»
خوابممن.ینداره.خیلیشبانمیطوریندیدهبودم.اینخشمهمتمومخداوزمینرواین

هایدونیازخونوادۀبرادرمفقطیهدخترشموندهبرامون.زنوپسرخودممردن.بچهمی
خیلیازمردهامثلمنمیدخترممردن.همهمی ترسن.شبتاصبحبیداریمکهترسیم.

یدبگم،ولیمنوخوریم.ببخشیدنبامواظبخونوادهباشیم.تاصبحچایپونهوازبولهمی
دل مردایفامیلیبوستشدیدگرفتیم. از اسهالومعدهچندتا درد.دردهایوحشتناک،

بیان،بابونه،بنه،برگدکترهاهمکهبلدنقرصبدنفقط،اماهمینپونه،خاکشیر،شیرین
همیشهداالهو بلوطنجاتموندادن. ازبولهو و همینگیاهانک۱سنا نجاتداده. رو وهما

داالهوماروازشربیماریوبدبختینجاتدادن.یاشاهداالهوازتووشرخشمزمینامان
ساله(.7۱)مصاحبهبامرددامداروکشاورز،«خوایممی

مصرفگیاهانداروییبرایرفعدرد)داروهاییبرایرفعدردهایجسمی،مفصلی،کلیه،

ردانسالمندازهمۀگیاهانداروییبیشتراست.درد،وسردردمانند(درمیانمچشموگوش

و مفصلی دردهای دچار چادر، کانکسو در طوالنی زندگی اثر بر زلزله از بعد مردان این

دردهایجسمیشدهبودند:
ازوقتیزلزلهاومده،تمامبدنمدردگرفته.زیرآوارموندم.دکتررفتم.فیزیوتراپیکردمتوی»

اماتموم تااینکهرفتمپیشداروگیاهیکرمانشاه، امافروش.روغنگیاهیمیینداشت. مالم،
ساله(.17)مصاحبهبامردبازنشسته،«کنه.خوبمخداروشکرمزاجمروهمدارهگرممی

مغازه از بعضی در ترامادول و قرصمتادون داروگیاهیمصرف مکانهای و هایفروشی

هاست:دیگر،بعداززلزلهبسیاررواجیافت
فروختن،امابعدازها،قبلاززلزلههممتادونوترامادولمیفروشیگیاهیازداروبعضی»

هاومردهااینجامعتادشدن.البتهخیلیاززلزلهفروششونزیادشده؛چونخیلیازجوون
دیگه شهرهای از که ساختمانی کارگرهای و معمارها نیستن. سرپل اهل هم خریدارها

میانومیاومدن همعصرها عموماً خریدارهستن. اوضاعاینشهر.، خیلیبدشده خرن.
ازدست افسردگیباعثخیلیچیزهاناامیدیو و نداشتنکار دادنشرایطقبلیزندگیو

شدهکهیکیازاونااعتیاده،امامصرفموادخیلیعجیبشده.ببینتاقبلاززلزلهتعداد
جوونایسرپل خیلیمصرفبیمیذهاکمیاز ویال. االنوا اما ماریچیه، دونستنگلو

.ساله(2۱)مصاحبهبامردعطار،«موادباالرفته

مراجعهبهکسانیکهبهکاردعاگرفتنمشغولهستند،ازروزهایبعداززلزلهبیشترازقبل

پوستآهو،زلزلهشدهاست.مصرفگیاهانداروییآیینیوجادوییمربوطبهادعیه)مشک،

                                                            
ذهاب،اسالمآبادوگهوارهراهایداالهو،سرپلبلندترینکوهدرغرباستانکرمانشاهکهارتفاعاتشهرستان.۱

 دهد.تشکیلمی
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سیاه بهپوستمار، اسپند(، و سدر جوز، گلمحمدی، فلفلسیاه، صفاتقدسی،دانه، خاطر

آیینی،بهداشتیودرمانیاینگیاهانسببشدهازاینگیاهانبرایرفعشروجادووایجاد

منظوردستیابیبهبعضیازاهدافاستفادهکنند:آنبه
طورنیست.اتفاقاًازبعدزلزلهکنن.اصالًاینمامراجعهمیهابهکننفقطزنهمهفکرمی»

خاطرآینهکهوحشتخودشونیاخانوادهخیلیازمردهابهمامراجعهکردن.همههمبه
شونکمبشه،جوابهمگرفتن.کدومدکترمیتونستبهاوناکمککنه.مابهشونکمک

بعضیمی اکنیم، بار سه دو حتماً هفته در بعضیها پیشمن. هفتهومدن یکها بار.ای
خیلی عمرشون تو اومدنها زلزله از بعد که پیشماها؛ بودن نیامده زن« با )مصاحبه

ساله(.10درمانگربومی،

عطاردراینبارهگفت:
بینمی» از بعدزلزلهفروشگیاهانیکهپلیدیرو واز برنوچیزاییکهمربوطبهدعا

مُشک،چیزاییمثلزیادشده.دراینشهرپونزدهداروگیاهیهستکهجادوهست،خیلی
روبیشترازدانه،فلفلسیاه،گلمحمدی،جوز،سدرواسپندپوستآهو،پوستمار،سیاه

ساله(.00)مصاحبهبامردعطار،«فروشندقبلاززلزلهمی

هایفصلیازجملهنتهایفصلی)سرماخوردگیوعفومصرفگیاهانداروییبرایبیماری

کنندهشایعاست:هایمصرفآویشن،پونه،زنجبیل،عنابوسنجد(درمیانهمۀگروه
از» اگهچایشونرونخوریم، اصالً تویاینکانکس. ازبولهوپونهشدهغذایما آویشنو

کیسرماوعفونتدراماننیستیم.ببینچهزندگیداریمتویکانکس.همهتوهمتوهم،ی
می همه بگیره دادنآنفلونزا نجات را ما داالهو گیاهان همین گیرن، آقای« با )مصاحبه

ساله(.32دار،مغازه

 گیری نتیجه
شناسیپدیدآوردهاست،امارابطۀایرادرانسانرابطۀانسانبامحیطاطرافشمباحثگسترده

رابطه گیاه دانشبومیو کهنسالاستکانسانبا مطالعۀهمهایعمیقو آننیازمنده جانبۀ

انقالبپژوهش به غیرتمدنی مراحل از گذر و خود بقای انسان است. مفصل و طوالنی های

نوسنگی،بهعصرکشاورزی،یکجانشینی،روستاسازیوشهرنشینیرامدیونبرخیعواملطبیعی

ازجملهدانشبومیوگیاهانمی ایرانمابیندانند. اقوامگوناگونبهصوردرمانگریبومیدر

ویژگیمختلفیدیدهمی هرقومیبنابر تاریخ،شود. نیزحافظۀفرهنگیو هایفرهنگیخودو

به بیماران درمان برای را خاصی میروشسنتی روشکار این قرنبرد. از پیشتاکنونها ها

سببحفظوبهسینه عواملیکه از یکی است. تاکنونحفظشده و نقلشده درسینه تنوع

باروش مواجهه اینروشدر نقشیاستکه است، تاریخشده طول هایدرمانگریبومیدر
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فجایعدرنحوۀمواجهۀانسانبرایحفظسالمتیوهایهمهبیماری گیروفجایعداشتهاست.

ها،اند.فجایعطبیعینظیرزلزله،سیلوخشکسالیومیرگستردهنقشمهمیداشتهگذرازمرگ

اند.امروزههمزیستخودودرمانگریبومیتأثیرمهمیداشتهکارگیریانسانازمحیطنحوۀبهدر

هایدرمانگریبومیوگیاهانداروییبرایبهبودباوجودامکاناتپزشکیمدرن،انسانازروش

گیرد.جسمیوروحیخوددرزمانفجایعوروزهایپسازفجایعبهرهمی

مثابۀبخشیازفرهنگبشرها،بهنقشمادیدرزیستیاجتماعیانسانگیاهانضمنایفای

بینیمکهدرهمۀجوامعبشری،موضوعبخشیازفرهنگ،ترتیبمیبدینروند.شمارمینیزبه

و بازگویی به که معنوی فرهنگ از بخش آن است. زندگی در آن کاربردهای و گیاهان

انسان زندگی در گیاهان نقش روشبازشناسی با دارد اختصاص جریانها مختلف، های

کند.نیازانسانبهگیاه،نیازیدائمیوپایدارپذیریوارجنهادنبهگیاهانرابازگومیارزش

به ممکناستایننیاز امروزه اگرچه حقیقتاست. در اما نشانندهد، را مستقیمخود طور

رانسالازعمربشرهنوزایننیازپابرجابقایبشردرگرووجودگیاهاناستوباگذشتهزا

چنان مدرنچهابتداییاست، هایپزشکیترینجوامعامروزیدرمانتریناجتماعاتبشریتا

ساخته استوار گیاهان از استفاده پایۀ بر را اعجابخود تنوع با ما ایران در ازاند. برانگیزی

برایدرمانیبیشترآن-یدداروییروییمکهفوافردگیاهانروبههایمنحصربهگونه دیرباز از ها

انبوهیازکتاب هایطبیدرشناسیونسخههایداروشناسی،گیاهایرانیانشناختهشدهبود.

اینموضوعرافرهنگوطبسنتیودرمان هایپرشماریکهدرطبعامیانهموجوداست،

می بهتأیید گیاه است مسلم بنابراین حامیکنند؛ شفابخشبیماریعنوان و همۀانسان ها،

علتدرستیواردنظاماعتقادیشدهاست.ازسویی،گیاهانبهبودنراداشتهوبهشرایطمقدس

به نیز جادویی عناصر جمله از مانا، نیروی از میبرخورداری ازشمار بسیاری در آیند.

قدرفرهنگ چنان گیاهان برخی عصارۀ نوشیدن یا خوردن کههایجهانی، دارد تجادویی

برخیگیاهانبهمرگیوجاودانگیمیموجبسیروسلوکیاحتیبی دلیلنقشیکهدرشود.

و احترام مورد چشمبددارند، شیاطینو دیوها، ارواح، نیروهایشر، ناپاکی، زدودنپلیدی،

ماننداسپندوآویشنکهگیاهانیمقدستقدسواقعشده اوارواحاندودررمانیدندیوهاند؛

کنند.گیاهانماراتعریفمیاند.زخم،ازدیربازتاکنوناستفادهشدهها،ناپاکیوچشمشریر،آل

رابطه بهرابطۀانسانوگیاه، اینرابطهگاه انسانصورتعنصرهویتایدوسویهاست. دهنده

نشانمی را ویژگیخود و تعریفمیدهد را یتبرایهراینهوکند.هایهویتگروهیما

فرداست؛زیرابهاکولوژیواکوسیستمهراجتماعوابستهاست.ایمنحصربهجامعه

ذهابایندیدۀسرپلنقشطبسنتیوگیاهانداروییدرجامعۀفاجعهشناسیمطالعۀانسان

رابطۀدوسویهرابسیاربرجستهکردهاست.سیستمطبیعیاینشهروالگویتغذیۀمردمآنکه
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دهدگیاهاندارویینقشانکارنشدنیدرسالمتایگیاهیشکلگرفته،نشانمیستغذیهبراسا

دانند،ایکهدرفصلبهارتغذیۀفآنانبراساسگیاهانیکهآنانراحکیممیگونههادارد؛بهآن

هایایوطبسنتیایرانیدربستهشکلگرفتهاست.اگردرزمانفاجعهبراساسالگویتغذیه

درمیزانبهبودیوکاهشمسائلروانییتیوتغذیهحما ایگیاهانداروییگنجاندهشود،قطعاً

تواناعمالکرد.نتایجاینتحقیقبیانگرآنبودکهمیزاناستفادهازاینفجایعنقشمؤثریرامی

هایریدیده،دربرخیبیمامندیازدرمانگرانبومیوبهبودیمردمفاجعهگیاهاندارویی،بهره

مدتبایکدیگررابطۀمستقیمیدارند.تجربۀهایروحیطوالنیگوارشی،دردها،اضطرابوتنش

صورتموفقخودرانشاندادهاست.گیریازدرمانگریبومیدرکشورهاییمانندژاپن،بهبهره

نوبهمسائلایهایدیگر،ازجنبهشناسیدرکناررشتهبهترآناستکهباتکیهبرمطالعۀانسان

خیزایراننگاهکردتادرآیندهدرکنارمواردبسیارمهم،باانجاماعمالفاجعهدرجامعۀفاجعه

هایبعدازفاجعهراکاهشداد.ضروری،بتوانمیزانآالمورنج

 سپاسگزاری

.ذهابکهمارادرانجاماینپژوهشیاریرساندند،بسیارسپاسگزاریمازمردمصبورسرپل
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 منابع
کاهشآسیب۱331پریشان،مجید) - استفادهازرویکرد(. با پذیریدربرابرسوانحمحیطی)زلزله(

.تهران:دانشگاهتربیتمدرس.رسالۀدکتریمدیریتریسکدربینمناطقروستاییاستانقزوین.

،زن«جتماعیپذیریزناندرسوانحطبیعی:یکبرساختۀاآسیب(.»۱337پورگتابی،کرم)حبیب -
.02۱-027(،3)۱1درتوسعهوسیاست،

،بهکوششعلیرضاخوراکوفرهنگ،«خوراکورشداندیشۀانسانی(.»۱327زاده،علیرضا)حسن -

شناسیسازمانمیراثفرهنگی.زاده،تهران:پژوهشکدۀمردمحسن

محرموهمکاران)عبداهلل - »۱331پور، «ذهابسرپل(. پیامبهارستان، ،۱(3) ،نامۀطبسنتیویژه،

۱13-۱72.

- ( بهمن رحیمی، و پرویز »۱331فیضی، مردم(. نقشبررسی بر تأکید با آیینی شفای شناختی

 .۱۱۱-1،37،فصلنامۀتاریخپزشکی«.دعادرمانیدراستانکرمانشاه

.تهران:امیرکبیر.ایراندرزمانساسانیان(.۱377سن،آرتورامانوئل)کریستین -

)الدیکمال - مصطفی ازکیا، و معصومه »۱332نی، فجایع(. در زنان اجباری ازدواج پدیدۀ مطالعۀ

(،۱2)۱0شناسی،نامۀانسان«.بم(۱32۱طبیعی)پیامدهایاجتماعیفاجعهدرزنانبازماندۀزلزله

۱13-۱1۱. 

 هامه.تهران:فرمردمگیاه،)گیاهانآیینیدرفرهنگوفولکلورایران(.(.۱33۱متین،پیمان) -

 شناسان..تهران:جامعهروشتحقیقکیفیضدروش(.۱33۱محمدپور،احمد) -
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