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چكيده
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حفظ کرده است .هدف از اين پژوهش مطالعة مردمشناسي پزشكي سنتي و شناخت روشهای درماني نزد مردم اين روستا است.
مواد و روشها :دادههای تحقيق حاضر نتيجة پژوهشهای انسان شناختي و مبتني بر کار ميداني (تكنيک مصاحبة عميق و مشاهده) و
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مصاحبه با سالخوردگان مقيم روستا بهعنوان افراد آگاه بومي يكي از اين روشها بوده است.
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و برخي بيماریهای روحي -رواني مانند «چهل افتادن» در اين روستا شايع و فراگير بودهاند.
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مقدمه
بیماریها روبهرو بود .او با داشتن قوۀ تفکر و اندیشه

واکاوی و معرفی قرار گرفته است.

در راههای مختلف و به شیوههای گوناگون کوشید تا

جغرافيای محل پژوهش :با توجه به اینکه کشور ایران

در مقابل این مشکل که گریبانگیر او شده بود ،مقاومت

دارای تنوع زیستی ارزشمندی است ،بهتناسب آن از

کند .درگذشته در میان طبقۀ عامۀ مردم به علت فقدان

گنجینۀ پزشکی سنتی نیز بهره میبرد .تنوع زیستی

امکانات و عدم دسترسی به حکیم و پزشک ،روشهای

بهعنوان پشتوانۀ حیات انسانها ،محصول میلیونها سال

گوناگونی برای درمان بیماریها در پیش گرفته میشد.

تکامل است و بهعنوان میراث مادی باید حفظ شود.

گاه اگر به ریشۀ به وجودآمدن این درمانها توجه شود

گنجینۀ پزشکی سنتی بومی نیز بهعنوان میراث فرهنگی

و دراینباره تحقیقاتی صورت گیرد ،شاید ریشۀ علمی

و معنوی و دانش نانوشته مردم این سرزمین که ارتباط

بیشتر آنها آشکار شود .این روشها بیشتر حاصل

تنگاتنگ و جداییناپذیر بین انسان و طبیعت است ،باید

تجربۀ پیشینیان بوده که نسل به نسل استمرار پیدا کرده

در کنار آن حفظ و مورد استفاده علمی قرار گیرد.

و باقی مانده است (.)1

شهرستان «تربتجام» که به واسطۀ وجود تربت و مزار

با توجه به اینکه پایههای اساسی توسعۀ پایدار بر دانش

عارف نامی ،شیخ احمد جام ( 635-444ه.ق) بدین نام

سنتی استوار شده و اینکه تنوع و گوناگونی فرهنگی

خوانده میشود ()7؛ در جنوب شرقی شهرستان مشهد

بسیار بیش از تنوع زیستی در معرض خطر قرار گرفته

و بر سر راه مشهد به هرات واقع است .این شهرستان

است ،توجه به نقش مردم بومی در شناخت و حفظ

از مشرق به هریرود و افغانستان ،از مغرب به بخش

گیاهان و جانوران زیستبومشان ضرورتی فوری است

فریمان ،از شمال به بخش جنتآباد و از جنوب به

که باید با وسعت هر چه بیشتر مورد توجه ،مطالعه و

کوههای حد فاصل شهرستان تربتجام و تربتحیدریه

ثبت قرار گیرد (.)2

محدود میشود .فاصلۀ این شهر تا مشهد در حدود 154
کیلومتر است (.)8

مواد و روشها

شهرستان تربتجام پنج بخش و بیش از  234روستا

این تحقیق از روش کتابخانهای و میدانی همراه با

دارد؛ بخشداریهای این شهرستان عبارتاند از بخش

مشاهده و مصاحبه با افراد بومی و مطلعان محلی

مرکزی ،بوژگان ،پایینجام ،صالحآباد و نصرآباد؛ گفتنی

صورت گرفته است .در این تحقیق تالش بر آن بوده که

است که اخیراً و در سال  1337بخش صالحآباد به

اطالعات مربوط به درمان با روشهای سنتی که در حال

شهرستان مستقلی تبدیل شده است (.)3

فراموشی است ،گردآوری و ثبت شود؛ بنابراین حجم

روحیۀ آرام ،کار و تالش فراوان و مهماننوازی از

اصلی دادههای تحقیق که دانش بومی مردم روستا است،

خصلتهای اهالی این مناطق اعم از شیعه و سنی است

طی چند نوبت از کهنساالن کمرچۀ عُلیا پرسیده شده و

( .)14از نظر شرایط طبیعی ،تربتجام و بهویژه دهستان

ثبت و ضبط گردیده است .دادههای حوزۀ دانش طب

موسیآباد در بخش مرکزی که روستای کمرچۀ علیا در

سنتی که تکیۀ این پژوهش بر روی درمانگرهای

آن واقع است ،منطقهای است خشک و نیمه بیابانی و
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قناتها ،چاههای عمیق و نیمهعمیق و نیز

با اینکه دامپروری شغل ثابت و اصلی مردم کمرچۀ عُلیا

چشمهسارهای فصلی تشکیل شده است .کمی میزان

است؛ اما خشکسالیهای متعدد موجب شده است تا

ریزش باران و باال بودن درجۀ حرارت و شدت تبخیر

بسیاری از جوانان این روستا به شهرستان تربتجام

در این منطقه باعث افزایش درجۀ غلظت امالح در

مهاجرت کنند .حدود بیست خانواری که اکثراً از افراد

آبهای منطقه شده است (.)11

مسن باقی ماندهاند ،صرفاً به دلیل تعصبی که بر روی

کمرچة عليا :روستا بهعنوان حلقۀ آغازین زنجیرۀ

شغل «گوسفندداری» دارند و ترک آن را دهنکجی به

سکونتگاهی در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار دارد و

راه پدران خود میدانند ،به این شغل پایبند هستند .شغل

به این لحاظ در رابطه با طبیعت قابلیتهای باالیی دارد

دوم مردم روستای کمرچۀ عُلیا کشاورزی است.

( .)12روستای «کمرچۀ علیا» (در بین اهالی همین

کشاورزی در این روستا عمدتاً به صورت دیم است و

روستاkemarče :؛ در تلفظ روستاهای اطراف:

به دلیل اقلیم نسبتاً خشک این منطقه صرفاً محصوالتی

 )kamarčeنیز در کمرکش رشتهکوهی قرار گرفته

چون گندم و جو و حجم بسیار اندکی نیز هندوانه

است .محیط و شرایط جغرافیایی تأثیر عمدهای بر مردم

دیمی ،لوبیا ،عدس (درحد رفع نیاز خانواده) کشت

آن گذاشته و طبیعت در قاموس مردم روستا اهمیت

میشود؛ باغداری و کشت سبزیجات نیز در این روستا

بسزایی دارد .روستای کمرچۀ عُلیا در بخش مرکزی

به دلیل کمبود آب صورت نمیپذیرد.

شهرستان تربتجام و در دهستان موسیآباد قرار دارد؛

آب شرب روستا از طریق یک قنات بسیار کمآب تأمین

مختصات جغرافیایی این روستا به ترتیب  36درجه و

میشود ،در دورهای که خشکسالی اوج پیدا میکند،

 31دقیقه شمالی و  51درجه و  8دقیقه شرقی است .این

حجم آب بسیار کم میشود و همین آب باریک مهمترین

روستا با روستاهای کمرچۀ سفلی ،تلخک و جباربیگ

عاملی است که عالوه بر عصبیت ،مانع از مهاجرت چند

همسایه است و از منظر جغرافیای طبیعی و زیستی

خانوار باقیماندۀ روستا به شهر شده است.

آنگونه که پیشتر آمده است ،آبوهوایی گرم و خشک

دربارۀ روشهای درمان بهوسیلۀ داروهای گیاهی و

و پوشش گیاهی فقیری دارد.

غیرگیاهی در بخش مرکزی تربتجام و مشخصاً

روستای کمرچۀ عُلیا حدود  144نفر جمعیت دارد؛

روستای کمرچۀ عُلیا تا هیچ پژوهش مستقل و

مردمش بر مذهب اهل سنت و پیرو فقه حنفی هستند.

همهجانبهای صورت نگرفته است و غالباً به صورت

غالب این مردم از ایل تیموری به شمار میروند .شغل

گذرا در پژوهشهای عمومی حوزۀ جامشناسی اشاراتی

مردم این روستا نیز اغلب پرورش دام سبک نظیر

بدان شده که مورد وثوق و تعمیم به دهستان موسیآباد

گوسفند و بز است .از میان حدود یک هزار رأس دام

و نمونۀ موردی این پژوهش نیست.

این روستا بیش از  84درصد آن گوسفند و کمتر از 24

با توجه به اینکه افراد سالخورده در روستای کمرچۀ علیا

درصد آن بز است .مردم کمرچۀ عُلیا شتر و گاو پرورش

آخرین نسل از معتقدان به درمان با تکیه بر دانش بومی

نمیدهند لیکن در زمینۀ پرورش طیور اخیراً دو

و سنتی خود به شمار میروند ،به دست دادن سیمایی

مرغداری برای پرورش مرغ گوشتی در این روستا

از درمانگران سنتی که با اعتقادات ،باورها و وابستگی
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مردم این روستا را به نمایش بگذارد.

میان اهمیت دارد ،تجربۀ زیستی است که در طبّ سنتی،

در مقیاسی وسیع همۀ آنچه بهعنوان میراث دانش مردم

تجربهپذیری در آن نقش مهمی دارد و دانش تجربی بر

یک منطقه در توالی نسلها حفظ شده و پا به دنیای

نگاههایی چون دعادرمانی و موارد ماوراءالطبیعه غلبه

مدرن و میدان تجربۀ علمی گذاشته است بهعنوان

دارد (.)6

فرهنگ آن جامعه حائز اهمیت است ،زیرا «فرهنگ»

مجموعهای از دانشها ،تجارب و یافتههای عملی را که

مهمترین و اساسیترین عنصر مشخصکنندۀ حیات

افراد یک جامعه برای مقابله با مصائب ،مشکالت و نیز

جهانی است .ازاینجهت این مفهوم ،صفت جوامع

حل و فصل دغدغههای خود به کار میبرند ،میتوان

پیشرفتهتر یا فرهیختهتر نیست ،بلکه مشخصۀ همه

دانش بومی آن جامعه دانست .این دانش در حوزههای

جوامع است و نمودار ارزشها ،باورها ،رفتارها و

مختلف و با معیارها و شاخصهای گوناگون بین مردم

فرآوردههای انسانی موجود در آن جوامع محسوب

دستبهدست شده است و بهاصطالح پخته و جزئی از

میشود (.)3

دانش بومی آنها شده است .مطالب زیر نیز طی سالیان

نقاط روستایی و عشایری و بهویژه مناطقی که از

دراز و به شکل شفاهی سینهبهسینه و به شیوههای

کانونهای تحوالت مدرن دور بودهاند ،همواره تداوم

گوناگون از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده و حاصل

میراث کهن خود را حفظ کردهاند؛ با تعریفی که

آن دانشی است که میتواند به نیازهای جسمی و روحی

مردمشناسان و جامعهشناسان از فرهنگ دارند و آن را

افراد پاسخ دهد (.)5

نوعی درک مسائل اخالقی و تجربۀ کاری دانستهاند که
در طول تاریخ بر اساس منطقی شکل گرفته و سازمان

يافتهها و بحث

مییابد و دگرگونی پیدا میکند ( .)4در این میان کوشش

تحوالت قرن بیستم چهرۀ روستاها و شــیوۀ زندگی و

ما میتواند بر این پایه باشد که اهمیت چنین میراث

روابط اجتماعی روستاییان را ابتدا بهآرامی و آنگاه با

فرهنگی را که در هر منطقه ممکن است ،به شکل عام

شتاب بیشتری دگرگون کرد ( .)13روستای کمرچۀ عُلیا

و خاص یافت شود ،تجزیه و تحلیل کنیم و ابتکارات،

نیز با وجود آنکه حدود  64کیلومتر از مرکز شهرستان

ابداعات ،ابزارها و قالبهای ناشی از آن را به منظور

فاصله دارد و در نزدیکی کانون تحوالت نبوده ،از

مشارکت وسیعتر روستاییان به کار ببریم .این ابزارها و

تغییرات بر کنار نمانده است.

قالبهای اجتماعی دقیق و غالباً دارای نظم است و

اغلب افرادی که در روستای کمرچۀ عُلیا زندگی

محتوای آن شامل مشاهدات اقلیمی و جغرافیایی،

میکنند ،معمّرین روستا هستند؛ بنا به تعبیری آخرین

تجربیات عملی مربوط به محیط روستایی و اعتقادات

نسلی به شمار میروند که با پایبندی به زندگی سنتی

مذهبی است .بر این اساس همیاری ،یارگیری و تعاون

خود ،از رسوم و عقاید و آداب گذشتگان خویش

بهصورت سنتیِ خود از نظر تاریخی ســابقهای طوالنی

پاسداری میکنند .ازاینرو در حوزۀ پزشکی سنتی ،تکیۀ

دارد (.)4

اصلیشان بر درمانگرهای غیرگیاهی است .یکی از

پزشکی سنتی یکی از نمودهای عینی دانش عوام است

دالیل این امر را میتوان به دلیل پوشش گیاهی فقیر
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دود درماني :در روستای کمرچۀ عُلیا «دود درمانی» از

داخل دهان ،چشم و بینی بیمار هدایت میکنند تا درد

روشهای پرکاربرد برای تسکین درد به حساب میآید؛

این موضعها تسکین یابد .الزم به یادآوری است که برای

این نوع درمان به روشهای مختلف انجام میشود که

استفادۀ بهتر فرد از دود دندانگلون ،از پتو یا چادر و

رایجترین انواع آن ،دود کردن «سپند» (اسفند) ،کُندُر و

روانداز ضخیم استفاده میکنند.

مواردی از این قبیل است که در بیشتر مناطق ایران نیز

در برخی از نقاط خراسان کرمخوردگی دندان را

کاربرد دارد .آنچه در ذیل دود درمانی در روستای

بهگونهای نزدیک به روش «کُخگلون» که در روستای

کمرچۀ عُلیا ذکر میشود در واقع سوای مواد خوشبویی

کمرچۀ عُلیا رایج است ،درمان میکردند؛ بدینصورت

همچون «سپند» است.

که یک شاخۀ کوچک گیاه «تاجریزی» را به نوک سوزن

مدفوع االغ ماده :در گویش محلی منطقۀ جام به مدفوع

میزنند و روی آتش میگیرند ،همینکه آن شاخه شروع

االغ مادّه« ،قُشّاد ماچّه خر» ()qoŝâd-e- mâĉe xar

به سوختن کرد ،آن را چند ثانیه در دهان نگاه میدارند

میگویند« .قُشّاد ماچّه خر» یکی از درمانگرهای اصلی

تا دود تاجریزی به دندان بخورد (.)13

در زمینۀ عفونتهای جلدی به حساب میآید که از آن

احتباس ادرار :احتباس ادرار یا «شاشبند» یکی دیگر

به دو صورت دوددرمانی و جوشانده برای موضع

از بیماریهایی بوده و هست که بهوسیله دود درمانی

جراحت استفاده میکنند .مردم روستای کمرچه بر این

عالج میشده است؛ بدینصورت که موی کفتار را از

عقیدهاند که مدفوع االغ ماده خاصیت ضدعفونی

آستانۀ النه آن و یا از صحرا به دست آورده و در زیر

کنندگی دارد؛ در این باور مدفوع االغ نر از این خاصیت

آلت تناسلی فردی که دچار احتباس ادرار شده بود ،دود

برخوردار نیست .بر همین اساس بهویژه در زمینه

میکردند .بر این باور بودند که به این طریق فرد مریض

گندزدایی جراحتهای سطحی به روش دود درمانی،

از بیماری رهایی مییافته است ،احتباس ادرار بهزعم

مدفوع االغ مادّه را در آتشی که شعله زیادی نداشته

مردم روستا ،یکی از بیماریهای سخت به شمار میآید.

باشد ،قرار میدهند و موضعی از بدن را که دچار

در گذشتهها از دود سیگارهای بیفیلتر «اشنو» نیز برای

جراحت شده در معرض مستقیم دود آن قرار میدهند

تسکین درد گوش کودکان استفاده میکردند؛ هرگاه

و معتقدند دود آن برای این نوع از جراحتها ،خاصیت

کودکی درد گوش داشته باشد و بیتابی کند ،از دود

گندزدایی دارد.

سیگار و بهویژه سیگار بیفیلتر «اشنو» برای رفع گوش

کُخگُلون :روش «کُخگلون» ( ،)kox golonیکی از

درد استفاده میکنند و معتقدند که دود این سیگار

مهمترین روشها برای از بین بردن مجموعهای از

خاصیت تسکین درد دارد.

بیماریها ،نوعی از دود درمانی به شمار میرود؛ «کُخ» در

سستي کمر (شب ادراری) :غذایی به نام «خیگینه سیر»

گویش محلی مردم این منطقه به معنی «کِرمْ» است .در

(( )xeygine sirشامل سیر ،تخممرغ و روغن زرد

این روش ،برای درمان دندان درد شدید یا خارش چشم،

حیوانی) به فرد مریض میدهند .بهاصطالح این بیمار

دانههای گیاهی به نام «دندانگلون» را روی نعل اسب یا

باید داروها و غذاهای گرم بخورد .در تربتجام برای

آهن دیگری گذاشته و بهوسیله حرارت دادن به زیر آن

درمان شبادراری اِسپَرز («سِپَرز» ،طحال) گوسفند را به
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منطقه ذکر کرد.
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میدهند (.)14

اصطالحاً میگویند« :نوزاد به خو افتاده»؛ یعنی اینکه

چهل افتادن :یکی از عقاید رایج در بین مردم روستای

بیدلیل بسیار میگرید .برای اینکه نوزاد را از این

کمرچۀ عُلیا« ،چل افتان» (چهل افتادن) عروس بر

بیماری برهانند ،دو اقدام انجام میدهند :یکی اینکه

عروس یا نوزاد بر نوزاد است .این مسئله را بههیچروی

بهوسیله دعا و ورد خاصی که روحانیون میخوانند،

خوشیمن نمیدانند .تبعات این عمل را به حدی مضر

دعادرمانی میکنند و اصطالحاً میگویند «چِهِل بُرّی»

میدانند که در نظر مردم اگر «چهل» یکی از این افراد

( )čehel boṙiکردهایم .روش دوم برای کاستن از گریه

بر دیگری بیفتد ،امکان مرگ نوزاد آن فرد نیز وجود

نوزاد ،حجامت و تیغ زدن پشت کمر وی است،

دارد .در این اعتقاد دو زن زائو که تقریباً در یک بازۀ

بهنحویکه اندکی خون بر پشت نوزاد جاری شود.

زمانی با یکدیگر وضع حمل کردهاند ،نبایست تا چهل

برخی کهنساالن روستای کمرچۀ عُلیا« ،خو افتادن»

روز همدیگر را مالقات کنند؛ زیرا ممکن است از این

نوزاد را با «چهل افتادن» متفاوت از هم میدانند و

طریق ،چهل نوزاد آن زن بر نوزاد دیگری بیفتد .نوزادی

روشهای درمان هر یک را نیز به همان میزان از هم

که «چهل» روی او افتاده باشد ،ضعیف میشود و ممکن

مجزا میکنند؛ اما به اعتقاد ایشان ،اگر دو زن زائو

است از دنیا برود.

یکدیگر را در دورۀ چهلروزۀ اول به هر نحوی مالقات

بدیمنی و ممنوعیت این رفتوآمد بعد از چهل روز از

کنند و در این حین نوزاد به «خو» بیفتد ،این جریان را

بین میرود ولی محض احتیاط بعدازاین چهل روز و یا

ناشی از چهل افتادن میدانند و با دعا درمانی سعی در

در زمانی که به هر طریقی مالقات این دو زائو با یکدیگر

رفع آن دارند.

گریزناپذیر باشد ،زنی که به مالقات دیگری میرود،

در گذشته نیز اعتقاد به «چل افتادن» که به آن چلّه افتادن

کهنهای از نوزاد خود را که در گویش محلی به آن

نیز میگفتهاند ،در نقاطی از خراسان نیز رایج بوده است.

«شانی» میگویند ،با خود به منزل زائوی دوم میبرد تا

شکورزاده بدینصورت از آن یاد کرده است« :زنی که

بدین طریق از چهل افتادن از روی فرزند خود،

نازا باشد بر بام خانه یک زائو میرود و پنهانی در ناودان

جلوگیری کند.

آن خانه ادرار میکند و عقیده دارد که با این طریق

اعتقاد به چهل افتادن بر روی دو تازه عروس نیز رایج

زائویی که در آن خانه است چلّه رویش میافتد و دیگر

است؛ اگر مراسم عروسی دو تازهعروس تقریباً در یک

فرزندی نخواهد زائید و در عوض او باردار و بهزودی

زمان بوده باشد ،ممکن است «چهل» آنها بر روی

صاحب فرزند خواهد شد؛ در این موقع اگر زائو متوجه

یکدیگر بیفتد؛ برای جلوگیری اینکه چهل بر رویش

شود که زنی بر بام او رفته و در ناودان خانهاش ادرار

نیفتد ،عروسی که زودتر مجلس عروسیاش تمام شده،

کرده است فوراً برای دفع بال به در خانه آن زن میرود

به مجلس عروس دوم نمیرود؛ و اگر احیاناً برود ،نیز

و فریادزنان اعتراض میکند .زن چون میبیند که کارش

به منظور جلوگیری از افتادن چهل بر روی خود

عیان شده و عملش بینتیجه خواهد ماند الاقل برای

بهمحض ورود و دیدن عروس ،بر صورت نوعروس

آنکه زن زائو مثل خودش عقیم نشود ،فوراً مقداری

بوسه میزند!

نمک و اندکی خمیرترش (= خمیرمایه) تهیه میکند و
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و نمک را با مقداری آب در کاسهای میریزد و در

در چوبی منزل زیر خاک پنهان میکردند تا به باورشان

حقیقت با آن چلّه بُری میکند و عقیده دارد که به این

مریضی به خاک سپرده شود و از روح و روان مریض

طریق خطر نازایی از او دفع خواهد شد» (.)16

بیرون رود .بستن دعا به بازو و آویختن آن از پشت سر

ورآورد :یکی از درمانگرهای غیرگیاهی بهویژه برای

و نیز گاهی سوزاندن آن در زیر دامن فرد مریض از

نوزادان ،سرگین خر تازه به دنیا آمده است؛ این سرگین

دیگر شیوههای درمان مریض روحی بود (.)17

که در گویش محلی بدان «ورآورد» ()varâord

از دیگر شیوههای درمان امراض روحی ،شکستن

میگویند ،بایست اولین سرگین خارج شده باشد تا

تخممرغ بود .معتقدند بعضی افراد بهوسیله دیگران مورد

خاصیت درمانگری داشته باشد.

چشمزخم قرار میگیرند در (اصطالح به آن چشم شور

از «ورآورد» استفادههای فراوانی میشود .مهمترین

میگویند) ،با زغال روی تخممرغ خطوطی ترسیم

کاربردهای آن ،مقابله با زردی گرفتن نوزاد و نیز درمان

میکنند سپس یک عدد سکه روی تخممرغ میگذارند

جوشها ی بدن کودک است؛ برای مقابله با زردی

و بهوسیله دو انگشت شست و اشاره آن را نگه میدارند

گرفتن کودک ،مقداری از «ورآورد» خشکشده را در

و اسامی افراد آشنا و غریبه را ذکر میکنند و هر بار یک

آب حل میکنند و به وی میخورانند .برای از بین بردن

خط با زغال روی تخممرغ میکشند .معتقدند هرگاه فرد

جوشهای روی بدن کودک نیز «ورآورد» خاصیت

موردنظر اسمش برده شود ،تخممرغ خواهد شکست.

درمانگری باالیی دارد که در این گونه از درمان ،مانند

تخممرغ شکسته را به پیشانی و سر مریض میمالند و

مورد پیشین مقداری از آن را در آب حل کرده ولی به

مانده را داخل پارچۀ سفیدی قرار داده و در کنار کوچه

جای خوراندن به کودک ،بر روی جوشهای بدن وی

قرار میدهند تا بال از آن فرد دور شود.

ریخته و با ماساژ دادن موضع و تکرار این عمل ،به

گاهی اوقات افراد گرفتار ترس بیدلیل میشوند یا به

تسکین آن کمک شایانی میکنند.

عبارتی «میترسند»؛ اصطالحاً به چنین بیماری «دیوزده»

درمان بيماریهای روحي :هنگامیکه یکی از اعضای

میگویند یا معتقدند «بختک» رویش افتاده است؛ در

خانواده دچار بیماری روحی و حالت غیرعادی میشود،

چنین موقعی مریض را درون پوست گوسفند

بهطوریکه دچار بیخوابی ،پریشانحالی ،حرکات و

تازهذبحشدهای میگذارند تا ترس از تن و روحش

سکنات غیرارادی شود و بهاصطالح بیتابی کند ،او را

خارج شود و معتقدند چون ترسیده ،دستوپایش

نزد مالی محل میبرند تا بر سرش دعا بخواند ،مال نیز

بیرمق شده است و با این کار قوت میگیرد .از دیگر

دعا میخواند و دعاهای دیگری روی کاغذ مینویسد و

روشهای درمان سوزاندن شاخ بز و دود دادن به دماغ

به همراهان مریض میدهد تا شیوه درمانی را که او گفته

فرد مریض بود ،همچنین مقداری اسپند و پشم شتر را

به کار گیرند (.)15

سوزانده و یا موی گربه را در زیر پیراهن مریض پنهان

علل ناراحتیهای روحی را در مناطق مورد بررسی تنها

میکردند و بر این باور بودند ،مریض به حالت طبیعی

خوابیدن در خانه ،عبور شبانه از قبرستان ،لگد کردن

بر خواهد گشت (.)17

خاکستر حاصل از آتش و نگفتن «بسماهلل» میدانند.
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پزشکی سنتی حاصل تجربیات قرنهای متمادی است.

غیرگیاهی صورت میگیرد.

در این دانش برای پیشگیری از بیماریها و درمان آنها

همانگونه که متذکر شدیم پزشکی سنتی در مناطق

بیشتر از امکانات موجود در جامعه محلی کمک گرفته

مرزی شرق خراسان و بهویژه تربتجام و بخشهای

میشود .گذشت نسلهای مختلف تجربیات پیشین مردم

دوردست آن ،چون روستای کمرچۀ عُلیا هنوز رنگ و

را تکمیل کرده و پزشکی بومی را در عین سنتی بودن،

زنگ کهن خود را حفظ کردهاند .استفاده از درمانگرهای

کارآمد و پویا نگاه میدارد .پزشکی قومی در نواحی

طبیعی ،اعتقاداتی که پیرامون پزشکی سنتی این منطقه

مختلف ایران دانشی است متکی بر تحقیق عملی و

وجود دارد ،دود درمانی ،دعا درمانی و مواردی از این

دارای حکمت و قانونی که میتوان ازلحاظ کمی و کیفی

قبیل ،خود گواهی مشخص و معین بر این ادعاست که

آن را تجزیهوتحلیل کرد و نیز به بحث گذاشت ،هر

تاکنون توسط معمّران روستا که آخرین نسل حافظ این

منطقه از ایران با آبوهوای خاص خود جایگاه ویژهای

میراث فرهنگی و دانش بومی به شمار میروند ،تا حدود

در حوزه پزشکی قومی آن منطقه دارد .شیوههای درمان

زیادی باقیمانده است.

سنتی که به آنها اشاره شده است ،هنوز در تمام نقاط
شهری و روستایی با کم و کیفهای مختلف توسط

تضاد منافع

درمانگران محلی ،شکستهبندها ،حجامتگران و حتی

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

مادربزرگها و پدربزرگها ،صورت میگیرد ،هنوز

نشده است.
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Abstract
Background: The village of Kamercheh Oliya in the Moosa-abad plain is located in the central part of
Torbat-e-jaam city, Khorasan Razavi province. Over the years, its population has migrated to the province’s
center and Mashhad for employment and the village now has about 100 inhabitants. The Kamercheh Oliya
has kept many of its traditions, customs, and ceremonies because of being far from the province center and
its remoteness. The purpose of this research is to study the traditional medicine anthropology and to
understand the therapeutic methods available to the people of this village.
Materials and Methods: The data of the present research is the result of anthropological researches based
on fieldwork (in-depth interview and observation technique) and documentary based and library research
methods. To collect these data, all of the field study, documentary based and library research methods have
been used. Interviews with the elderly as native informed individuals have been one of these methods.
Results: In general, along with the use of Medicinal species of animal origins such as " mache olagh", " var
avard " (or the first donkey dung), another method of smoke therapy called "kokh golun" and using certain
foods such as "khigine sir "and the "chehel bori"treatment method are the most commonly used treatments
for the diseases in this village. Physical illnesses such as ischuria, nocturia, toothache and some Mental
illnesses and disorders, such as "chehel oftadan", have been widespread in this village.
Conclusion: Traditional medicine in the eastern part of Khorasan and distant parts such as Kamercheh Oliya
have preserved their antiquity. The use of natural treatments, smoke therapy, prayers therapy and so on, is
itself evidence of the claim that has been largely The use of natural therapists, smoke therapy, prayers and
so on, is evidence of the claim that has so far been kept to a large extent by elderly in the village. On the
other hand, there is a wide range of oral and religious heritage in the villagers’ culture about diseases and
treatments that have not been documented yet; therefore, the necessity of this research becomes more
evident. A study on traditional medicine can identify these methods, exchanges and cultural effects among
people living in the region and elsewhere.
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