73

تحوالت اخیر یمن و اندیشه ی سیاسی زندیه

فصلنامهی مسکويه
سال  6شمارهی19زمستان 1991

تاثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماری ها درعصر قاجار

D
I
چکیده:

دکترعمادالدین فیاضی*9
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اعتقاد به خرافات و موهومات از خصوصیات امعه اسطوره اندی

که مردمان

است؛ امعهای

در رویارویی با مشکالت و یا برای درک حقایق ،کمتر به واقعیاتعینی و

o
e

تجربیات زیستی شان تکیه دارندوبرعکس بیشترین اهمیت را برای رویا ،پندار ،راز،
سحرو ادو و افسون قائلاند .در واقع خرافات محصول و خواسته امعهای است که به
رواب علت و معلولی پدیدههابیعالقه و به تخیالت و امیدهای واهی دلبسته است .چنین

v
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امعهای تر یح میدهد رواب را با شیوههای سهلتر و دمدستیتر از مله با توسل به
ادو و خرافات درک کند،تکیه بر عقاید غل مذهبی و خرافات از مهم ترین عوامل

c
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گسترا بیماری ها درعصر قا ار بود ،طا سنتی ایران دراین دوران تاحدود زیادی به
خرافات آلوده بود خرافاتی که اندک اندک با تکرار ،ملکه ذهن شده بود .منشأ خرافه در
حقیقت بی اطالعی ،خامی ،ترس از موهوم و غیرتخصصی شدن اندیشه است.

A

هدف دراین مقاله این است که با استفاده از منابع وگ ارشات مستند با تکیه برروا
تاریخیضمن بیان مفهومی از خرافه و ریشه یابی چگونگی رسو این عقاید ،به تاثیر این
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افکار در حوزه بهداشت ودرمان ومصدا های عینی آن ،در مقطع تاریخی مورد نظر
پرداخته شود.
واژگان کلیدی :قا ار ،شاهان قا ار ،خرافات ،پ شکی ،بیماری ها
مقدمه
دامنهء خرافات بسیار بسیار وسیعتر از آن است که تصور می شود .به طور کلی هر

D
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چی ی که به زندگی انسان وارد شده و با طبیعت انسان سر سازگاری ندارد خرافه
محسوب می شود .با دقت دربسیاری از مصائا بشری درطول تاریخ درمی یابیم یکی از

S
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علت های مهمتمامی خشونت نسل بشر و نو ها ریشه در خرافات دارد ،خرافات
محصول توهمات و خیال و گمان انسان از ابتدای حیات تاکنون بوده است .تحریف

o
e

مذاها و دین از اصل به گمان و خیال ،خرافات است .تصویر ذهنی ساختن از حقیقت
خرافات است .منشأ خرافه در حقیقت بی اطالعی ،خامی ،ترس از موهوم و غیرتخصصی

v
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شدن اندیشه است .لذا انسان هایی که اسیر افکار خرافی اند با وهم و تخیل سعی دارند
کمبودها و فضاهای خالی ذهن خوی

را پر کنند ،خرافات زندگی را در تنگنا قرار داده

وپوچ و بی ارزا می کند .انسان خرافی هی چی ی را ،آن طور که هست نمی تواند
ببیند.

در این میان درطول تاریخ آنچه که درآن خرافات بی
کاربردی عینی می یابد ،همانا بح

c
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از هر چی دیو ریر سوخو

A

شفادادن بیماریها ازاین طریق بود ،چنینتوسالت وهم

انگی ی نه تنها مو ا شفادادن بیماریها نبود ،بلکه خود مو ا گسترا بیشتر امرا
بود ،بنابراینتکیه بر عقاید غل مذهبی و خرافات درطول تاریخ و از مله درعصر قا ار
می تواناز مهم ترین عوامل گسترا بیماری ها بر شمرد ،خرافاتی که با تکرار ،ملکه ذهن
شده و به عنوان بخ

مهمی از عقاید رزومره درآمده بود .در دوره قا ار ،عبور زنان از

زیر شک م فیل به منظور رفع نازایی که گاهی صحنه هایی مضحك را به همراه داشت)،
موریه)53 :0863،و یا مالیدن روغن گرگ به لباس زن برای دلسرد کردن شوهرا از او،
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خوراندن زهره گرگ به زن برای رفع نازایی و استفاده از ناخن هدهد برای زمان بندی و
چشم خفاا برای خواب بندی ،گر میمون اکسیر محبت و( .امانت)16 :0838 ،
دراین زمان بازار دعانویسان بسیار داغ بود دعا نویستخم مرغ می شکست و دعا می
نوشت،گاه مسافرانی بودند که رنج سفر را متحمل می شدند تایك روحانی ازطبقات
فرودست امعه برایشان روی کتاب باز کند،استخاره نماید و دعا بنویسد تا از بیماریهای
مهلك نجات یابند .مردم از دراوی

D
I

ودعانویسان می خواستند کهتعویذ یا حرز بنویسند

که بر بدن خود بیآوی ند یا بر بازو بندند .فال نخود بگیرند .مهره های رنگی و دعای مِهر و
محبتت بدهند .زالواندازی ،خون گیری ،داغ کردن ،خال کوبی ،فتیله گذاری ،مکیدن آب
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از گوا ،در آوردن پارچه یا مهره از بینی و گوا ،بیرون آوردن کِرم از دندان ،خروج
استخوان از زخم ،اتمام حجتت با اَ نّه ،شکستن تخم مرغ و . . .اموری که به چشم بندی

o
e

بیشتر شباهت داشت تا درمان ،در آن دوره معمول بود .زنان کولی و خونگیر(قرشمال) نی
از میدان داران این عرصه بودند .هرچه خرافات گسترده تر بود ،اعتقاد به پ شکی نوین
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ودستاوردهای آن محجورتر همه این موارد نه تنها قبحی به حساب نمی آمد بلکه برای
تبلی هم می کردند(حافظی)25:،0830،

سوال اساسی درمقالهحاضر این است که اصوال خرافات وعقاید انحرافی چه

c
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تاثیری در گسترا بیماریها به ویِژه بیماریهای واگیر دار داشته است؟ پاسخ به این سوال
به زعم نگارنده مقاله می تواند نبه های مختلفی ازتاثیراین افکار رابرمسائل مختلف

A

درمانی وزندگی مردم این دوران برای ما روشن وتبیین نماید ،همچنین ناگفته های
بسیاری را دربارهعوامل و افرادی که براینگونه افکار وعقاید دامن می دند بازگو نماید.
ارتباط خرافات با برخی بیماریها در دیدگاه ایرانیها
مرور حکایات و توضیحات مفصلی که در منابع وآثار این دوران درباره خرافه پرستی
ایرانی ها و ود دارد ،براستی عبرت آموزاست ،متاسفانه حتی امروزه هم این خرافه
پرستی همچنان به قوت خود باقی است ،بنابراین برفرهیختگان ایرانی فر
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آگاهی بخشی درمیان مردم ریشه این عقاید پوچ را که حقیقتا بازدارنده اعضای یك
امعه ازتحول وپیشرفت هست،بطور کامل بخشکانند ،دکتر پوالک پ شك و ایران پژوه
یهودی تبعه اتریشی نخستین آموزگار رسمی پ شکی نوین در ایران و پ شك شخصی
ناصرالدین شاه که قریا ده سال( )0213-0233و(0351-0311م) در ایران سمت استاد
دارالفنون را داشته از کسانی است که خود شاهدی بر خرافه پرستی گسترده ایرانی ها در
حوزهبهداشت ودرمان بوده است ،وی بادقتی موشکافانه درقسمتی از خاطرات خود می
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نویسد :مثل بقیة کشورها در اینجا هم زنانند که بیشتر به خرافات اعتقاد دارند ،به خصوص
در مطالا مربوط به عشق و بارداری و همچنین در باب بیماری و مرگ و میر فرزندانشان؛
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به چشم بد باور دارند و گمان میکنند با ادو نبل میتوان عشق مرد را لا یا دفع
کرد .آنها به خود و فرزندانشان تعویذ و طلسم میآوی ند یا میکوشند چی هائی را ،که به
گمان خودشان باع

o
e

ناراحتی و خسران رقبا و دشمنان است ،به نحوی به لباس آنها

بچسبانند .مردم به این دعاها و طلسمها به دیدة چی ی غیرعادی نمینگرند ولی فهمیدهها

v
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و تحصیلکردهها لبخند زنان میگویند”:کار زنان است»(پوالک)283:،.0813
زن امعه سنتی عصر قا ار در فضای بسته ای زندگی می کرده و سخت گیری ها و
تعصبات قومی و ملی کمتر به او ا ازه حضور در ا تماع و امور ا تماعی می داده است.

c
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او که مجبور به تحمل فشارهای دوره سنت بوده به استیصال می رسید و اعتماد به نفس
کا ه

می یافت و برای بران آن راه های ساده و میان بر انتخاب می کرد ،به بهانه ای

A

برای سِحر ،ادوَ ،نبل ،ن گیری ،دعا ،طلسم و ،. . .به فالگیر ،رمال ،شانه بین و
دعانویس روی می آورد .در واقع خود را از اضطراب های درون و ترس از ناشناخته ها
رهایی می بخشید ،لذا این صنف از درمانگران به و ود آمدند.

دکتر پوالک درباره استخاره وفال گرفتن معتقداست "وضع”استخاره و فال» بر منوال
دیگری است؛ زیرا کمند ایرانیانی که دست به کاری ولو ناچی ب نند ،بدون اینکه قبالَ از
سرنوشت در این مورد سؤالی کرده باشند .برای استخاره از تسبیح یا قرآن ،و دیوان حافن
استفاده میکنند .در مورد تفأل به کتاب ،سرانگشتان را داخل صفحات آن میکنند و
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موضعی را که به دست آمده است میخوانند .با رمل نی تفأل میزنند؛ در تفأل با رمل به
و ود مفسری احتیاج است که رمال نام دارد .نه تنها قبول مأموریت یك لشکرکشی،
فرماندهی ،حکومت یك والیت بلکه حتی خوردن یك سیا ،یا نوشیدن یك لیوان
شربت نی اغلا منوط به خوب آمدن استخاره میشود).همان)283:
دکتر پوالک درباره اعتقا د مردم به خواب دیدن معتقداست ایرانی هاخواب دیدن را
هم اشارهای به حدوث اتفاقات میدانند .پوالک درادامه به برخی دیگر از عقاید وسنت-
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های خرافی درایرانم می پردازد که همه آنها به نوعی با بیماری ودرمان هم مربوط می
شود ،وی دراین باره مینویسد :عقیدهبه خوا یمن بودن و نبودن و”آمد» داشتن و
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نداشتن سه چی در مردم رسو یافته است :زن و اسا وخانه .در مورد زن و اسا
اصطالح خواقدم و بدقدم بودن هم به کار میرود .هرگاه ایرانی به هنگام تحصیل یکی

o
e

از این سه با موفقیتی روبرو شود دیگر آن را به هی قیمت از دست نمیدهد؛ برعکس
هرگاه دچار نامالیمی گردد ،میکوشد هر چه زودتر از شر آن خالص شود .بعضی از

v
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زنان شاه فق از آن رو ناگ یر از ترک حرم میشدند که”بدقدم» بودند .اساهائی که
پایشان سفید باشد شگون ندارند .عدد سی ده را به خصوص بد و نامیمون میشمارند.
تا رها به هنگام شمارا از ذکر آن ا تناب دارند و بعد از دوازده میگویند”زیاده»و پس

c
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از آن چهارده .هر قوم و قبیلهای برای خود در هفت روز هفته روزهای سعد و نحس
خاصی دارد .ولی در هی کجا اعتقاد به ارواح و اشباح دیده نمیشود و برای آن نی در

A

زبان ،لغت خاصی و ود ندارد .اغلا قصههائی از غولهای آدمخوار بیابانی شنیده می
شود که با آدمهای گرگ شدة قصههای اروپائی مطابقت دارد.

یکی از رسوم رایج در سراسر مشر زمیناین است که در بعضی از مسا د بر درختان،
بر تودههای سنو و یا بر فراز قلةکوه ،تکههای کوچکی از لباس را به عنوان دخیل
بچسبانند یا بیاوی ند .در تهران ن دیك دروازه شمیران بقعهای است که پنجره و نردههای
آن از ه اران قطعه کهنه پاره پوشیده است و در کوهی سر راه آبگرم ن دیك دماوند نی
درخت عرعر تناوری است که هی عابری از آویختن قطعهای از لباس خود به آن
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خودداری نمیکند .دوام و بقای این درخت مو ا پیدا شدن شهرت مقدس بودن آن
شده است .به علت فقدان درخت در بعضی اها،هر مسافری با خود سنگی به همراه می
برد؛ با گذشت زمان هرمی بر پا میشود و در پناه آن به زودی درختی میروید که باز به
آن دخیل میآوی ند.
مردم به خصوص میپندارند که مارگیران با دیوها و ن در ارتباطند و منظورشان
دروی هائی است که انواع و اقسام مار ،عقرب و مارمولك را در میدانهای عمومی به

D
I

معر

تماشا میگذارند .این حیوانات را تحریك میکنند ،به دور گردن خود میبندند و

دست خود را در حلقوم آنان فرود میبرند و با احضار ن و عفریت ر با گرفتن پولی ر
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دیگران را نی در”افسون» خود شریك میسازند به طوری که آنها نی در برابر نی

این

انوران خطرناک مصون میشوند .بعضی نی مدعی میشوند که فق دست راست یا

o
e

چپ آنها مصون و افسون شده است و فق با آن دست میتوانند حیوان سمی را لمس
کنند .همةاین مارگیریها و ادوگریها از طرف شرع منع شده است؛ منتهی در عمل،

v
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این دوز و کلكها بیشتر از مر عی که آنها را منع کرده است طرف تو ه عوام قرار
دارد(همان)283 :

ایرانی ها وخوردن دارو فقطبا مشورت رمال و فال گیر

c
r

آمیخته بودن درمان با خرافات متاسفانه درگذشته وحتی دردنیای مدرن امروزی یکی از
مشکالت مبتال به امعه ایرانیبود ه وهست ،برای پ شك خوب و با و دان زندگی در

A

ایران دشوار واقعا دشوار بود ،یا باید شارالتانی بی باک بودند ،یا از کار تجربی پ شکی
کامال کناره گیری می کردند ،زیرا یك ایرانی به هی و ه دارو را بدون مشورت با رمال
و فال بین نمی خوردو اگر پی

از مصرف دارو اتفاقا عطسه می کردو فق یك بار

عطسه می کرد ،با عالم طبابت خداحافظی می نمود ،با داروی بد یمن نی وداع می کرد
درچنین حالتیبیمار به هی قیمتی راضی به خوردن دارو نمی شد و چنانچه دوبار عطسه
کند ،قضیه فر

می کند ،آن گاه دارو با سالم و صلوات وارد معده می شود

(فیودورکورف )282-223 : 0862 ،
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روشهای درمانی وآمیخته بودن خرافات با آن
اعتقاد به خرافات دربین ایرانی ها به ویژه درزمینه دارو ودرمان متاسفانه یك درد ومر
بسیار شایع بوده وهست وبی اغراقمی توان آن را ب رگترین بالی انسانی دانست والبته
درمان قطعی این مر

م من ودیرپا

با پادزهرعلم و آگاهی میسر نخواهد بود به

می انی که سطح آگاهی ها و شعور معی در امعه ای پایین باشد همچنان رماالن
ودعانویسان برگرده مردم سوار خواهند بود و اوضاع واحوال نی تغییری نخواهد کرد.
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یوشیدا هانگرد ژاپنی که در عصر ناصرالین ازایران دیدن کرده از ن دیك شاهد گرای
شدی ایرانی به خرافه است ویدرباره این ویژگی ایرانیان می نویسد " :ایرانی ها پی

S
f

رمال

و غیبگو می رفتند تا بیرسند که سعادت یارشان خواهد شد یا نه .اگر هم می بایست در
باره چی ی تصمیم بگیرند ،به حساب سعد و نحس و طالع بینی متوسل می شدند .همه

o
e

غیبگوها و دعانویس ها آخوند(نما) بودند . .آنها را”دعابده» می خواندند و مانند کاهنان
مکتا بودایی”دره کیو» بودند شماری ازکاهنان”دره کیو» آب ادوو شفابخ

یا بسته

v
i
h

طلسم و تعویذ و بخت گشا به مردم می دادند .از یکی از این دعانویسها پرسیدم که
دعانویس و ادوگری را کی و چگونه شروع کرده است و او صادقانه پاسخ
داد”:خداوند بر حق ما خودا شروع کرد و به من یاد داد»(ماساهورا)200 :0868،

c
r

آمیخته بودن شدید خرافات با مسائل پ شکی ودرمان به ساده لوحی و هل وناآگاهی
بسیاری از مردم ایران عصر قا ار ارتباط دارد " بسیاری از درمان ها از ساده لوحیی تمام

A

عیار مایه می گیرد .قطعه کاغذی که آیه ای از کتاب مقدس بر آن نوشته شده باشد معالج
تا است .اگر بر پوست تخم مرغ پختهای تحمیدی از اهلل نوشته شود و آن را  21ساعت
زیر بغل نگاهدارند همه دردهای درونی را درمان می کند .دیدن ماچه خر یا ب ی آبستن
می تواند دافع بعضی بیماریها باشد .اگر زنی قطعه کوچکی از پوست گرگ همراه داشته
باشد آبستن نمی شود؛ در این صورت می تواند به هر نحوی بخواهد هوس ها وشهوت-
خود را تسکین دهد و از عواقا آن بیمی نداشته باشد .قطعه الماسی که به گردن آویخته
شود نور چشم را تقویت می کند .لمس کردن این سنو ترس را از بین می برد .همچنین
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الماس دافع صرع است ،بی هی دردی مو ا افتادن دندانهای کرم خرده می گردد و
زنان آرزومند فرزند را مادر می کند .زنانی که درد زایمان دارند باید نخی از میان ریشه
درونج 0گذرانیده و آن را روی زهدان خود بیاوی ند تا دردشان تسکین یابد .مدفوع
گرگ که با شراب سفید مخلوط شده باشد قولنج را درمان می کند .اگر به همین معجون
عسل بیف ایند و آن را قرقره کنند دافع درد گلو است(" .سرنا)083 :0818 ،
دروویلفرانسوی درسفرنامه خود درباره چگونگی وی یت بیماران توس پ شکان ایرانی

D
I

زمانفتحعلیشاه مطالبیرابیان می کند ،دروویلهمچنین ازآمیخته بودن شدید خرافات با
مسائل پ شکی ودرمان یاد میکند واینکه پ شکان درهنگام معاینه مریع از خود حرکات

S
f

مضحکی بروز می دهند واز کثیفترین چی ها برای رفع نحوست مر
وی می نویسد:

استفاده می نمایند،

o
e

" . . .هنگامی که اطبا به بالین مریع خوانده می شوند ،ابتدا به نوعی از کتاب هایی
که فهم آن مشکل و خطوط شان ناخوانا است مرا عه می نمایند و ضمن پی و تاب دادن

v
i
h

به خود و درآوردن ادا و اصول سخنان مرموزی ادا می کنند و به بیمار توصیه می نمایند
که این سخنان را تا آنجا که برایشان میسر است تکرار نمایند .سیس در روی بعضی نقاط
بدن ،ا ساد پوست کندهی سو یا گربه یا افعی یا کالغ و یا حیوانات مشابه دیگری را
می گذارند و معتقدند که بدین وسیله افسون مر

c
r

را از بین می برند .اطبا به ندرت خون

گرفتن را تجوی می کنند .اما در صورتی که آن را الزم تشخیش دهند به اولین دالکی

A

که در کوچه برخورد کنند متوسل می شوند و از و می خواهند که مریع را حجامت
بنماید .دالک فورا دست به کار می شود و چنان چه وسیلهی دیگری در اختیار نداشته
باشد محل حجامت را با طناب می بندد و نیشتر درازی که به شکل قمه است به بدن
مریع فرو می کند .شگفت آور آن که با این عمل هی وقت کسی ناقش العضو نمی
شود .اطبا با تنقیه ،زالو انداختن ،به کار بردن وسیله برای سرباز کردن زخم ،بادک ،
 .0نوعی گیاه که گلی به شکل تاج دارد و نوعی از آن را که گلی پیشرس دارد در باغچه ها می کارندDoronic .

www.SID.ir

89

تحوالت اخیر یمن و اندیشه ی سیاسی زندیه

مشمع انداختن و مرهم گذاشتن که غالبا اثرات نیکویی در بردارد ،چندان آشنایی
ندارند(دروویل)813 :0861 ،
دراین دوره از تاریخ قا ار خرافات درمسائل مختلفچنان گسترا داشت که تصور
آنهم در باور ذهنی انسان نمی گنجد ومتاسفانه دراین میان ارتباط خرافات با برخی
امرا

وبیماریها درایران درصدر باورهای خرافیقرار داشت ،مادام دیوالفوا کاشف

فرانسوی آثار باستانی ایران از گستردگی خرافات در بین ایرانیان به مسائلی اشاره میکند

D
I

که حقیقتا باع

شگفتی است وی دراین باره چنینمی گوید " :ایرانیان همیشه کتابچه

تقویم را با خود دارند و قبل از شروع به کاری با آن مشورت میکنند .در این کشور به

S
f

عقاید روستائیان خودمان هم برمیخوریم .هی کس در روز معه و سی ده مسافرت نمی
کنند .در چنین روزی تعطیل عمومی است و مردم غالباَ برای پرهی از کار کردن خانه را

o
e

ترک کرده و به گردا میروند .در پارهای از ایاالت از تلفن این رقم نحس هم ا تناب
میکنند و به ای سی ده میگویند(دوازده و یك).

v
i
h

سال گذشته خبری در ایران انتشار یافت که مرغ سفیدی تخم میگذارد که از آن
مر

طاعون بروز میکند و مو ا اتالف نفوس میشود .بنابراین در مدت هشت روز

آنچه مرغ سفید بود همه را کشتند و حتی و ههای سفید تازه از تخم در آمده را نی

c
r

خفه و نابود کردند .روستائیان به تنگی نظر فرنگیان و آثار بد آن عقیده دارند و چون
عبور فرنگی در دهکده به ندرت اتفا میافتد ،یادگارهائی از خود در آنجا باقی می

A

گذارد .مثالَ میگویند پس از عبور فالن فرنگی گاو رضا مرد و زن علی طفل مردهای
زائید .حتی در میان خودشان هم اشخاصی را به بدچشمی نسبت میدهند.

به ن و پری هم اعتقاد دارند و در پارهای از دهکدهها در موقع وضع حمل زن ،با
تفنو شلیك میکنند تا ا نه دور شوند و برای محافظت مادر نوزاد از حمالت ارواح
موذی شمشیر یا اسلحة برنده دیگری تا چند روز در پهلوی او میگذارند و گاهی هم
یك ردیف سرباز مقوائی در روی بام قرار داده و با نخی آنها را به حرکت در میآورند و
باالخره اگر وضع حمل سخت و طوالنی باشد به وسایل مهمتری دست میزنند ،مثالَ
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شوهر زن اسا سفیدی را میآورد و مقداری و در روی سینة برهنة زن میری د تا اسا
بخورد(" .دیوالفوا)0855:001 ،
یم موریه در فصل یازدهم کتاب حا ی بابادرباره سرگذشت دروی

صفر و دو

نفر دیگر از درویشان وبرخوردی که وی با ایشان دارد،مطالبی درخصوص درمان بیماری
با قطعات بدن برخی حیوانات از دروی
اینکه دروی

نقل می کند که حقیقتا مضحك است ،و الا

دغلباز درباره نافع بودن این موارد نویدهای آنچنانی به حا ی باباداده وبا

D
I

اطمینان به او توصیه می کند که " اینها در تمام عمر ترا کافی خواهد بود و هرگ گرسنه
نخواهی ماند و حتی ترا توانگر می کند " داستان سفر اوبا این دروی  ،ابلهی مردم

S
f

دردارو ودرمان خواستن از دروی ،عاقبت کار دوری

و ادامه دادن راه و روا سراسر

دغلبازی او توس حا ی بابا حقیقتا خواندنی است،شایان ذکر است که بگوییم برخی از

o
e

این قبیل خرافات در هت درمان بیماری ها متاسفانه هنوز هم به وفور درمیان برخی مرد م
اهل درایران و ود دارد .به هرحال موریه دراین باره می نویسد:
" . .بیتکلفتکلیف

v
i
h

را قبول نمودم و بیگفتگو قلیانی کشیده به راه افتادیم .دروی

بی دین ر اینك نام او ر در راه با من از در یگانگی و دلسوزی برآمد و چون از کار و بارم
اطالعی کامل به هم رسانید ،خرم و خندان گردید .پس ،از تر یح درویشی به لوطیگری

c
r

و فضل دریوزه به تقلید ،مرا به ترک این طریقه و سلوک بدان سلك تکلیف کرد
که”:اگر مرا به مرشدی قبول کنی و کوچك ابدال من شوی ،تو را از اوتاد گردانم؛ چه

A

خود از اقطابم» .بعد از آن از نجوم و سحر و زیجات سخن به میان آورد و نسخهای چند
به من داد که”:در تمام عمر اینها تو را کافی است و با اینها از همه چی توانگر خواهی
شد» .میگفت”:اگر دم خرگوا را در زیر بالین کودک نهی خواب آورد؛ اگر خون
خرگوا به اسا خورانی باریك قوایم و الغر میان و تندرو گردد؛ چشم و استخوان
کعا گرگ اگر به بازوی طفلی بندند ،رأت بخشد؛ اگر روغن گرگ به لباس زن
مالند ،شوهر از او دلسرد شود؛ زهرة گرگ دافع نازایی زن است؛ خون خروس مهیج باه؛
ناخن هدهد زبانبندی و چشم خفاا خواببندی را شاید؛ اما بهترنی نسخة مهر و محبت
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کس کفتار است و در حرمسراها به خصوص در اندرون شاهی خریدارا بسیار .یبروح
الصنم پی

او دم نمیتواند زد .مهر گیاه پی

او سب نمیتواند شد»(موریه-0863:022،

)028
حمل جنازه های متعفن عامل شیو انوا بیماری های مسری و خطرناک
درواقع یکی از سنت های غل ورایج درایران دوره قا ارنگهداری نازه ها برای انتقال

D
I

به اماکن مقدسه یا زیارتی درداخل یا خارج از ایران بود تصور براین بود هرکه درمکان
مقدسه ای دفن شود تمام گناهان

S
f

بخشیده خواهد شد درحالی که این موضوع با آیات

صریح قران منافات آشکار داشته است خداوند درقران کریم مکرر ذکر نموده است که
مالک پاداا و عذاب تنها وتنها عملکرد آدمی است وبه اندازه ذره ای کار نیك یا بد

o
e

بدون پاسخ نخواهد ماند ،0حال این نگهداری وحمل نازهای متعفن مشکالت،عوار
منفی و وحشتناکی داشت که خارج از حد تصورآدمی است ،به این دلیل که گاهی برخی
نازه ها چند ماه یا چند سال از زمان وفات آن گذشته بود و با تو ه به شرای نگهداری

v
i
h

این نازه ها ونبود امکانات امروزی مانند سردخانه ،تنها بعد از گذشتچند روز نازه ها
چنان رو به تعفن می رفت که نگهداری وحمل ونقل آنهابسیار هولناک و منجربه ایجاد و

c
r

بروز بیماری های کشنده ومهلك می شد ،،الیارد یکی از اروپائیانی است که درعصر
ناصری به ایران سفرکرده و درحین مسافرت خود به این مسئله برخورده است وشاید از

A

بدشانسی وغفلت او شبی را درروی تابوتی به صبح رسانده که درداخل آن یك نازه
متعفن قرارداشت ،الیارد اینگونه به این خاطره اشاره دارد که " . . .صبح زود در اثر سر و
صدای قاطرچی ها که خود را آماده حرکت مینمودند از خواب بیدار شدم .چون به
دقت به محمولهای که بر رویشخوابیده بودم نگاه کردم متو ه شدم یك تابوت است آنرا
نمد پی کرده بودند که بوی تعفن زننده اا به بیرون نفوذ نکند .ظاهراً این قافله

0
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کوچك ،یکی از کاروان های متعددی از این نوع است که در این فصل از سال در این
شاهراه رفت و آمد می کردند و طبق یك سنت مذهبی اسکلت و بقایای استخوان های
مردگان شیعیان ایرانی را هت دفن در واب قبور متبرکه به عتبات عالیات حمل می
کردند(" .الیارد)0861:025 ،
دکتر پوالک پ شك ناصرالدین شاه بنا به حرفه پ شکی خود بی
عوار

از دیگران از

منفی چنین سنتناثوابی آگاهی داشت ،بنابراین درزمانی که بیماری

D
I

واگیردار"وبا"درپایتخت شروع به کشتار گسترده می کرد ،با توافق ناصرالدین شاه
قرارشد چنین عملی ممنوع اعالم شود ،اما متاسفانه این موضوع هنوز درحد حرف بود که

S
f

طوفانی از مخالفت مردم اهل باتکیه برافکار افیونی مذهبیون قشری ومتعصا آغاز
گردید تا ائیکه دکتر پوالک وهمکارا از ترس ان خود ازپی گیری این ایده

o
e

خیرخواهانه خود صرفنظر کردند ،دکتر پوالک این حکایت تاسف بار را اینگونه تعریف
می کند " :ا ساد مردم ثروتمند و متدین بالفاصله پس از مرگ ،یا پس از نب

قبر به

v
i
h

یکی از اماکن متبرکة کربال ،مشهد،قم یا شاه اده عبدالعظیم حمل میگردد .قیمت هر
قبر بستگی دارد به تقدس آنجا و دیگر دوری و ن دیکی به بقعة امام یا امام اده(صحن) و
بین پنج تومان تا دو ه ار تومان برآورد میشود .چون از این گذشته مقام و موقع ا تماعی

c
r

متوفی نی در تعیین قیمت تأثیر دارد گاهی کسان و ن دیکان یك صاحامنصا عالیمقام
برای اینکه در مقابل درخواستهای بی ا قرارنگیرند سد را به صورت ناشناس به کربال

A

حمل و در آنجا دفن میکنند؛ به عنوان مثال برای این مورد میتوان از نازةسلیمان خان،
یکی از عموهای شاه نام برد.

از نظر حمل و نقل ،نازهها را در نمدی میپیچند و به دو میله از پهلو محکم میکنند
و آنگاه به صورت افقی بر روی قاطر میگذارند .معموالَ کار حمل به عهدة خود
چهارپادار است ولی گاهی هم گروهی از خدمه و غالمان به همراه نازه میروند .در
سفرها اغلا با کاروان حمل نازه مصادف میشویم؛ از بوئی که از فاصلة دور از این
ا ساد متصاعد میشود ،میتوان دریافت که کاروان ن دیك میشود .هر چند که زیان
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های حمل ا ساد برای سالمت زندگان بدین صورت کامالَ آشکار است ،به نظر میرسد
که نتوان بر سبق ذهن مردم که سخت ریشهدار است غلبه کرد و این رسم را برانداخت.
هنگامی که دکتر کلوکه و من در حین شیوع بیماری واگیر وبا کوشیدیم حکومت را
قبور و حمل نازه را کالَ ممنوع کند،

واداریم بدون ا ازه از طرف ما و کالنتر نب

چنان توفانی از نارضائی و خشم مردم برپا شد که ما به زودی دریافتیم به کاری محال
دست زده ایم ،کاری که امکان دارد برای خود ما نی سخت خطرناک باشد؛ حتی بعد از

D
I

چند روز فرمان شاه هم در این مورد موقوفاال را ماند(پوالک.)0813:251،
نگهداری وحمل ونقل همین نازه های متعفن ازعوامل مهمشیوع برخی بیماری های

S
f

واگیر دار و مهلك مانند طاعون،وبا وحصبه بود بی هی تردیدی گسترا وسیع این نوع
بیماری ها وغیر قابل کنترل بودن آنها به همین موضوع اساسی یعنی برداشت هایغل

o
e

مذهبی و خرافات برمی گشت ،متاسفانه انتقال ا ساد به مراک مقدس نوعی چشم وهم
چشمی وپرستیژا تماعی هم به حساب می آمد.

v
i
h

خانم گرترود بلیك شر شناس ومامور دولت انگلستان است که دراواخرر دوره
ناصرالین شاه به ایران سفر می کند وی ایگاه مهمی درمباح

شر شناسی داشته اسرت

ودرمعرفی فرهنو و تمدن ایران و کشورهای عربی گام های مروثری برداشرته بعرالوه از

c
r

نظر سیاسی نی یکی از تئوریسن های بر رگ سیاسرت هرای اسرتعماری بریتانیرا در حروزه
خاورمیانه به حساب می آمد ،وی درباره اینکه انتقال ا ساد به اماکن مقدس واینکه نوعی

A

پرستیژا تماعی محسوب شده ونی درباره همین عامرل چگونرهمو را گسرترا یکری از
مهلك ترین بیماری های واگیردارعصر قا ار یعنی وبامی شده اسرت توضریحات رذابی
ارائه می کند .وی با چنان دقت شاعرانه وحسی هراسناک به چگونگی شیوع رشد خ نده
این بیماری ها هولناک ازشرقی ترین نقطه ایران به سروی شرمال ،مرکر وپایتخرت ایرران
سخن می گوید ،که خواننده وبا را درپشت گوا های خود احساس مری کنرد و از همره
بدتر اینکه نه دولتمردان قا اری ونه مردم کاری برای مبارزه با این غول دهشرتناک نمری
کردند .وی درگ ارا خود می نویسد . . ." :ا ساد ،حتی پس از تدفین هم نمی توانند در
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آرام

باقی بمانند .خانوادههای ثروتمند یکی از نشانههای تشخش را این مری داننرد کره

اسررتخوان هررای بستگانشرران را در مکرران مقدسرری دفررن کننررد:کررربال محررل شررهادت امررام
حسین(ع) ،یا آستانه قدس رضوی در مشهد .از این رو تنهرا موقترا آنهرا را بره خراک مری
سیارند .در قبرهای کم عمقی قرارشان می دهند و با طاقی آ ری رویشان را می پوشانند،
و این خود مایه بوی وحشتناک در اطراف گورستان پس از بروز وبا بود .چند ماه بعرد ،و
خیلی پی

از آنکه گذشت زمان میکروب هرای بیمراری را از میران ببررد ،ایرن ا سراد را

D
I

بیرون آوردند ،در کرباس پیچیدند ،و بار قاطر کرده به سوی آرامگاه دوردستشران حمرل
کردند ،و به احتمال که چندان کم در مسیرشران برذر شریوع دوبراره بیمراری را افشراندند.

S
f

شگفت انگی این نیست که وبا بسیاری را نابود می کند ،بلکه ان به در بردن بخ

چنان

ب رگی از معیت است در سرزمینی که "نادانی" برای همیشه شراهراه همرواری در برابرر

o
e

"مرگ" می گشاید"(بل)51:0818،
مدعیان دروغین شفابخش

v
i
h

تحقیقات نشان میدهد که عقاید و مراسم خرافی ،بیشتر در موقعیتهایی رواج مییابند
که احتمال خطر ،بسیار باالست و یا شانس و اتفا  ،نق

مهمی را در آن بازی میکند؛ به

c
r

طوری که هر گاه به نظر برسد که وقایع فراتر از کنترل انسان هستند ،خرافات ،رایجتر از
مواقع عادی میشوند .اضطراب و بحرانهای شخصی یا ا تماعی ،نق

مهمی را در دامن

A

زدن به خرافات دارند؛ مثالً از نظر تاریخی دیده شده که در برخی مواقع ،به ویژه به هنگام
مصائا مختلف ،مانند شیوع طاعون و بیماریهای کشنده ،رفتارهای خرافی ،اف ای
مییابند .تأکید بر اثرهای روان شناختی و درونی خرافات ،نباید ما را از تو ه به کار
آمدی بیرونی آنها غافل کند .همیشه گروهی در امعه هستند که به اصطالح از سادگی و
زودباوری دیگران ،نان میخورند و به همین دلیل از دامن زدن به خرافاتی که برایشان
روزی به ارمغان میآورد ،دست بر نمیدارند.
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متاسفانه برخی از روحانیون خرده وسطح پایین دردوره مورد نظر منادی خرافات
بودند .ازسوی دیگر روحانیتی که درسطوح باالتر بودند و درمیانشان افرادیسالم ،عالِرم و
متبحر قرار داشتند که باید مورد مرا عه مردم قرار گیرند و مردم اعتقادات خود را از آنان
فرا گیرند،.متاسفانه نق

چندانی درآگاهی بخشی امعه برای دوری از خرافات و

رعایت موازین بهداشتی نداشتند ازاین گذشته ضعف عقالنیت در امعه از عوامل مهم
گرای

مردم به امور خرافه است .این واقعیتی است که متأسفانه ما متناسا با مبانی دینی

D
I

و ملی خود عقالنیت را تعریف نکرده ایم.
بدیهی است پیروی بی چون و چرا تنها از عقالنیت فرهنو های بیگانه نه مطلوب

S
f

است و نه با فرهنو و دین ما سازگار است .ما در مقابل آن نوع عقالنیت از یك طرف و
بر اساس اصول اعتقادی و فرهنو ملیباید به تعریف عقالنیتی متناسا می پرداختیم که

o
e

تا کنون دست به چنین کاری ن دیم .برعکس ،بسیاری از مبلغان دینی به ای تکیه بر
عقالنیت دینی بر امور غیر عقالنی تأکید می کنند که خود عامل مهمی در هت گسترا

v
i
h

خرافه هاست .در واقع انگاره های دستیابی به موفقیت هنگامی عقالنی است که وا د
مراحل و تدریج باشد و مستل م شکیبایی برای نیل به هدف ،در حالی که انگاره های غیر
عقالنی چنین استدار ی را بر نمی تابد و خیلی سریع می خواهد به نتیجه برسد .اگر

c
r

خوب دقت کنیممی بینیم که این نوع موا هه تنها به خرافه گرایان و فال ویان محدود
نمی شود ،بلکه اساسا یك مسأله فرهنگی مهمی است .حتی در برخورد با آسیبهای

A

ا تماعی نی به دنبال راه حلهای یك شبه می گردیم و البتهاین موضوع ثمری نخواهد
داشت وآب درهاون کوبیدن است. .
یکی از مسائل مهم در امر آموزا ،برای کاه
دستورات رهایی بخ

خرافات ،تو ه به نق

دین و

اسالم و تأکید بر تفکر و اندیشیدن و پذیرا امور ،پس از تحقیق

و اثبات درستی آنهاست .در این راستا ،آموزا ضمن خدمت معلمان و آشنایی عمیق
آنها با کالم حق مبتنی براصول عقالنیت ،برای انتقال به دان

آموزان ،از اهمیت زیادی

برخوردار است .نکته دیگر این که در نظام آموزشی ما باید محور همه چی  ،علتیابی
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علمی پدیدههای ا تماعی باشد؛ زیرا این امرباع

میشود نسلی که به دنبال موضوعات

دید است و به دنبال واقعیات میگردد ،به صورت منطقی و عقالنی ،با محی اطراف،
ارتباط برقرار کند؛ نه به طور خیالی و خرافه گرایانه.
در امعه ای که دسترسی آسان و ارزان برای برآوردن نیازهای اولیه و ود ندارد،
نفوذ خرافه و ادو بیشتر می شود .به طور مثال تصور کنید وقتی راه درمان بیماری در
یك امعه فقیر و عقا افتاده و ود نداشته باشد ،عامه تالا می کنند با ادو و ورد و

D
I

پیدا می شوند.

غیره بیماری خود را عالج کنند واینجاست که مدعیون دروغین شفا بخ

بنابراین نسبت فقر با خرافه قابل مالحظه است و هر قدر فقر بیشتر باشد ،خرافه زمینه

S
f

بهتری برای ظهور پیدا می کند .رواج خرافه گرایی در امعه باع
شود و امعه را از کار و کوش

عقا ماندگی می

و فعالیت و پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت بازمی

o
e

دارد .خرافه گرایی در وامع عقا مانده در واقع فرار از وضعیت مو ود با توسل به
پدیده های غیرمنطقی و بی پایه و اساس است و راه را بر منطق و عقالنیت می بندد .اما به

v
i
h

هر حال از آن ا که خرافه قدمتی به اندازه عمر بشر دارد ،در تمامی وامع اعم از عقا
مانده یا پیشرفته و ود دارد و حتی در کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن و انگلستان
مردم بسیار خرافاتی اند و نسبت به برخی مسائل خرافی حساسیت قابل تو هی نشان می

c
r

دهند .اگر راهکارهای مبارزه با خرافه گرایی را مورد بررسی قرار دهیم بدون شك
آموزا همانند بسیاری از مقوله های دیگر در رتبه اول می ایستد.

A

البته ما می توانیم از پتانسیل های معنوی برای درمان بیماری ها وارتقا سالمت روانی
امعه بهره گیریم ودر دوره مورد بح

گاهی روحانیون بلند پایه ای بودند که بدون

چشمداشت ودر اوج ساده زیستیبسیار مردم دار بودند،بروگ
ناصری درشهر اصفهان ازدیدار خود وهمراهان
اینکه بروگ

آلمانی درستدردوره

با یك مجتهد سخن میگوید الا

عالوه براینکه ازاین مالقات به عنوان خاطره ای شیرین وبه یاد ماندنی یاد

می کند ،درباره زندگی وشخصیت این روحانی بلند پایه گ ارا البی ارائه می دهد ،از
هوا وذکاوت او ،از مردمداری وساده زیستی او و از اعتقاد خالش مردم به قدرت شفا
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دهندگی او ،همه وهمه این خصلت هاو ویژگی ها ،بدون تردید می تواند برای یك
روحانی واقعی ،معیار ومالکی حقیقی ترسیم نماید .بروگ

ازاین خاطره ذاب اینگونه

یاد می کند . . .":با خاطرات بسیار شیرین و خوشی از لفا به سمت اصفهان حرکت
کردیم تا به دیدن شخصیت مهم دیگر آن شهر برویم ،این شخصیت،روحانی و مجتهد
ب رگ اصفهان حاج سیداسداهلل بود که باید با او مالقات کنیم و مراتا احترام را به ای
آوریم .ولی من ل و محل سکونت این روحانی دانشمند ب رگ درست برعکس خانة

D
I

مجلل امام معه بود .پس از گذشتن از چند کوچة پی در پی ،وارد محالت فقیرنشین
شهر شدیم و در آنجا به خانة محقرانه و کوچك حاج سیداسداهلل رسیدیم که زندگی

S
f

ساده و محقرانه را بر زندگی مجلل و اشرافی تر یح داده بود .از در کوچك و کهنهای
وارد حیاط محقری شدیم ،عدة زیادی از طبقات مختلف و در عین حال محترمین شهر

o
e

اصفهان در حیاط ایستاده بودند تا به نوبت وارد اطا مجتهد شوند و او را ببینند.
آنها وقتی ما خار یان را دیدند ،راه باز کردند و نوبت مالقات خود را به ما دادند ،از

v
i
h

راهروی تنگی به سوی محل کار مجتهد حرکت کردیم ،یك اتا کوچك و باریك که
با گ سفید شده بود ،تاالر پذیرایی او را تشکیل میداد .مجتهد که عمامهای تمی بر سر
داشت در گوشهای از آن اتا به سادگی و بیآالی

تمام،روی فرا نمدی نشسته بود به

c
r

ما هم تعارف کرد که روی همان نمد ،مقابل او بنشینیم ،اتا کوچك بود و ای کمی
داشت به همین هت چسبیده به هم ،چهار زانو روبروی او نشستیم و چون به این نوع

A

نشستن عادت نداشتیم ناراحت بودیم .روحانی ب رگ ،سر خود را بلند کرد و با چشمان
نافذ خود که از آن هوا و ذکاوت فو العادة او هویدا بود یکایك ما را خوب نگریست
و خواآمد گفت و از این که به دیدارا آمدهایم تشکر نمود .بعد صحبت شروع شد و
مجتهد ،سؤاالتی از وضع اروپا و مخصوصاَ کشور ما پروس میکرد که توضیحاتی در
واب او میدادیم و مجتهد ،گ ها را از میان آرد برداشت خرد کرد و به ما تعارف نمود،
کسانی که در حیاط در انتظار دیدار روحانی ب رگ خود ایستاده بودند از الی در ،با
حسرت و حسد ما را که این توفیق نصیبمان شده بود نگاه میکردند و باالخره یکی از
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آنها نتوانست تا خروج ما صبر کند لذا در اتا را باز کرد و در حالی که میگفت من
مریضم و نمیتوانم صبر کنم وارد اتا شد و به طرف مجتهد رفت و دست او را بوسید و
مجتهد یك تکه قند به او داد ،آن مرد با خوشحالی زیاد قند را به دهان گذاشت و با
احترام زیاد خارج شد و بعداَمتو ه شدیم که آن مرد وان برای درمان یافتن بیماری
خود ن د مجتهد آمده تا از دست او چی ی بگیرد و بخورد ،شفا یابد(" .بروگ :0861 ،
)813

D
I

در کنار چنین روحانیون بر سته ای ،بودند افرادیکه دراین کسوت با تمسك به

مقدسات به دنبال منافع شخصی خود بوده و وظیفه ای

S
f

تحمیق مردم نداشتند ،برای

نمونه خاطره ای از طبابت یك روحانی نمایبه ظاهر مقدس از مادام دیوالفوا دردست
است که براساس مشاهدات

از حقه بازی وی یاد می کند کهمی خواست با طلسم

o
e

و ادو یك طفل بیچاره را معالجه کند ،به گفته وی طفل معصوم درچنگال این آدم شیاد
چنان گرفتار شده بود که راه گری نداشت .دیوالفوا این صحنه راچنین توصیف می کند:
" باری مارسل را گذاردم که مجدداَ به سیاحت تیهها بیردازد و خودم راه مقبره را پی

v
i
h

گرفتم .به محع ورود صحنة عجیا و غریا و الا تو هی نظرم را لا کرد .سید و
همراهان هنوز در حیاط بودند ،قاطرها را پاالن زده و اسبان را زین کرده اما هنوز حرکت
نکرده بودند .سید روی بالشی نشسته و نوکران و همراهان
بودند .قیافة سیدنامنظم و صورت
مر

صرع شده است .دندانهای

c
r

همه به دور او حلقه زده

سب رنو شده بود و چنین به نظر میآمد که گرفتار
به هم میخورد و دستهای

A

میلرزید و چشمان

در حدقه سفید شده بود .من با عجله ن دیك رفتم تا به دشمن دیروزی خود کمکی کرده
باشم و حملة او را برطرف نمایم .روستائیان را از پی

خود متفر کردم و لو رفتم که

ناگاه آشی خودمان دست روی شانة من گذارد و مانع رفتن من شد و گفت :خانم چه می
خواهید بکنید؟ سید را مضطرب نکنید .اکنون او با روح قدسی تحریك شده و از حال
طبیعی خارج گردیده است و مشغول معالجة یکی از این اطفال مفلو ی است که دیروز
ن د شما آوردند .من ایستادم و به تماشا پرداختم و بسی مایل شدم که طرز معالجة او را یاد
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بگیرم .سید طفل را با دو دست گرفته و در حالی که به شدت میلرزید سخت به او فشار
میداد تا لرز متبرک خود را به او هم انتقال دهد .طفل کوچك از شدت فشار طوری
فریاد میکشید که ن دیك بود که تار صوتی گلوی

پاره شود .چند نفر از همراهان

هم

طفل را به شدت تکان میدادند .در این اثنا سید مرا در صف اول تماشاچیان دید و
ناگهان افسون قطع شد .البته ناپاکی من باع

عدم نتیجه گردید و حضار اندوهناک

شدند .دکتر قلیان خواست تا نیروی از دست رفتة خود را ترمیم کند و به حال عادی

D
I

برگردد .در این موقع یکی از حضار شانة خود را باال انداخته و به من گفت”:شما آن
لیاقت را ندارید که با روح قدسی بیماران را معالجه کنید» .من با خود میگفتم”:برو ای

S
f

بیابانگرد .مالمت تو در من تأثیری نخواهد داشت و دان طبی من مانع است که به این
نوع حقهبازیها متوسل شوم» .خالصه سید از زن فقیری یك مرغ و یك دو ین تخممرغ

o
e

حقالمعالجه گرفت در صورتی که من در تمام مدت طبابتم در ایران به

ش

دانه

گردوی کرم خورده چی ی از کسی قبول نکردم .از مشاهدة این وضع یأس عمیقی

v
i
h

سرتاپای مرا فرا گرفت و بیاختیار با خود گفتم :ای انسان بهتر آن است که تو را ظالم
بنامند(دیوالفوا)611 :0855 ،

عالوه بر افراد روحانی نماگروه دیگری به نام دراوی

نی از هل وناآگاهی سو

c
r

استفاده میکردند وآن ها را میدوشیدند .کارالسرنا ازمدعوین ب رگ پ شکان درایران را
گروه دروای

ذکر می کند و الا اینکه مردم به آنها وتجوی های عجیا وغریا

A

وخرافی شان بیشتر از پ شگان اعتماد داشته ودرنتیجهمرا عه کنندگان بیشتری دارند
"درویشان نی بی

از پ شکان یا شاگردان حقیقی بقراط مشتری دارند"(سرنا:0818 ،

)083
درمان نازایی زنان با سوارشدن برشیر سنگی

گسترا همه انبهخرافات در عصر قا ار تنها مربوط بهقسمتی از کشور نبود بلکه به
صورت وسیعی درسراسر کشور رواج داشت ،استفاده از خرافات برای درمان بیماری ها
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بصورت وسیعی همچون یك سنت دیرین بود ،سنتی که گویا التغییر هم می نمود،
متاسفانه بسیاری ازاین عقاید خرافی هنوز از میان مردم رخت نبستهوالبته تا زمانی که هل
ونادانی مردم و ود دارد خرافهپرستی ومرو ین دغلکار آنان حضور خواهند داشت.
کلنل پیت دربخشی از سفرنامه خود ازگسترا وحشتناک خرافه درمشهد می گوید
وما رای خنده داری از یك شیر سنگی که زنان نازا برآن به امید باردار شدنمی
نشستند،آورده است وی می نویسد . . .":در مشهد خرافات بیداد می کند .کمتر ایی را

D
I

دیده ام که اینقدر افکار موهوم در بین مردم

و بخصوص زنان

خریدار داشته باشد.

یکی از رسومی را که خود بارها شاهد انجام آن بودم در اینجا نقل می کنم .در ن دیکی

S
f

دروازة سرآب یك شیر سنگی قرار دارد که کمی از آن نی شکسته است .چند بار که از
کنار آن می گذشتم دیدم که تعدادی از زنان آن را احاطه کرده اند و زنی در وس آنها
روی شیر نشسته است.

o
e

می گویند این شیر را سنو تراشی ن دیك به  051سال پی

ساخته است و در حال

v
i
h

حاضر خود نی در زیر آن و در دل خاک مدفون است .در واقع این شیر سنگی قبر وی را
تشکیل می دهد .بهرحال این شیر هنوز هم بر کنار اده قرار گرفته است و زنانی که بچه
دار نمی شوند و یا آرزوهای دیگری دارند از مسافت های دور و ن دیك برای برآورده

c
r

شدن حا اتشان به زیارت این شیر می آیند .ظاهراً شیر نی کاری برای آنها انجام می دهد.
این را می توان از انبوه زنانی که مشتاقانه به زیارت آن می آیند دریافت .زن روی شیر می

A

نشیند و در حالیکه اورادی بر زبان می آورد و تکان می خورد با نخ یا ریسمانی که بدست
دارد  11گره می زند و سیس مراسم باتمام می رسد .شیری سنگی نظیر این را در م ار
گازرگاه 0در هرات دیدم ،اما اصالً بیاد ندارد که مردم آنچنان که در مشهد باور دارند با
آن رفتار کنند و از آن شفا یا برآورده شدن حا تی را طلا نمایند و خیال نمی کنم که
در ای دیگری نظیر آن دیده شود(پیت)801 :0815 ،
0

 -گازرگاه محلی است در هرات که آرامگاه خوا ه عبداهلل انصاری ،از مشاهیر متصوفه ،در آن است .ص  0151فرهنو

فارسی معین ،بخ

اعالم.
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افراط ایرانی ها دراستخاره یا فال گرفتن
استخاره کردن یا فال گرفتن از مواردی است که افراط کردن درآن به هی و ه با منطق
وعقل سازگاری ندارد ،الا اینکه علمای طراز اول نی تاکید زیادی روی استخاره
نداشتند وممکن بود درموارد نادری به استخاره متوسل شوند،برای مثال درباره زندگی
آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری که بعدها درپایان دوره قا ار به تاسیس حوزه
علمیه قم دست زد ،آمده است ،که ایشان به ندرت به استخاره متوسل می شد(فیاضی،

D
I

 )10 :0863به هر حال درعصر قا ار استخاره کردن برای خوردن دارو یا قبول تجوی
یك پ شك امر کامال اافتاده ای بود دکتر ویل دراین باره می نویسد":مردم ایران به

S
f

خصوص عوامالناس آن اعتقاد و عالقه شدیدی به فال گرفتن و استخاره دارند .روزی
بیمار بدحالی به من مرا عه نمود و بعداَ معلوم شد که قبل از من به دکتر دیگری هم

o
e

مرا عه کرده ولی از مصرف داروهای تجوی شده به وسیله این دکتر به کلی خودداری
نموده ،وقتی علت را پرسیدم ،پاسخ داد :چون فال گرفتم و در این مورد استخاره راه نداد

v
i
h

و فال من بد از کار درآمد .در نتیجه به کلی از خوردن داروهای آن دکتر امتناع کردم و
ن د شما آمدم .اغلا مردم ایران در صورت تصمیم به انجام یك معامله مهم،یا رفتن به
مسافرت و کارهائی نظیر آن قبالَ متوسل به فال میگردند و در صورت بد آمدن از
تصمیم خود منصرف میشوند(ویل )828 :0813 ،

c
r

دماوند ،گازهای سمی یا غارهای شیطانی همراه با ارواح خبیث

A

خروج گازهای سمی وکشنده ومضر برای سالمتی انسان از دهانه کوه دماوند را مردم
عصر قا ار با تکیه بر دیگاههای خرافی کار ارواح خبیثه وشیاطین می دانستند
"بورگ " هانگرد آلمانی که دردوره ناصری ازایران دیدن کرده بود دربازدید ازقسمت
هایی از کوه دماوند از ویژگی های این کوه آتشفشانی توصیفاتی داشته و درکنار آن به
هل وناآگاهی مردم درخصوص اعتقادات خرافی مردم ایران نسبت به این منطقه مطالا
الا تو هی دارد که خواندنی است . . ." :هرچه به دهانه آتشفشان ن دیکتر می شویم
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حرارت زمین زیر پایمان بیشتر می شود و بوی گوگرد بیشتر به مشام می رسد .شیا کوه
در سمت شمال شرقی اندکی بیشتر است .بر دهانه قله که پوشیده از برف است شکافی به
عمق بیست تا سی پا و ود دارد .علت رنو آبی مایل به سب برفهای روی دهانه ،انعکاس
نور بر الیه های گوگرد یا ناشی از عوامل وی است .ن دیك دهانه شکاف غارمانندی از
گوگرد و ود دارد که طول

هشت و عمق

است که شخصی می تواند درون

D
I

چهار پا است و عرض

نی به اندازه ای

بایستد .در اطراف و درون آن شکاف توده های

گوگرد خالش به ابعاد مختلف و ود دارد.
بخار گوگرد از الی شکافها و سورا تخته سنگها بیرون می آید .حرارت درون

S
f

شکاف زمانی که ما آنجا بودیم  6در ه رئومور بود در حالی که بیرون آن سرمای کشنده
ای ریان داشت .ای شگفتی نیست که قدرت تخیل مردمان ساده از این شکاف گرم با

o
e

بخارهای گوگرد و پوسته گوگردی اا ،غاری شیطانی بسازد .در حقیقت هم ساکنان
دهکده های رینه ،گرنه ،اسك و آبگرم واقع در پای کوه دماوند ،معتقدند که در آن باال

v
i
h

اتفاقات عجیا و غریبی ر می دهد و ارواح خبی در دل اینکوه النه کرده و سر و صدا
می کنند .آنان فق بر مشاهدات شخصی تکیه نمی کنند بلکه بیشتر استنادشان به نوشته
شاعران و سخن سرایان ایران است که سکونت ارواح خبی
تایید کرده اند(" .بروگ )031 :0861 ،
نتیجه گیری

از نوع دیو را در کوه دماوند

c
r

A

براساس آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت تکیه بر عقاید غل مذهبی و خرافات
درطول تاریخ بشر و از مله درعصر قا اراز مهم ترین عوامل گسترا بیماری ها بود ه
است بی شك آمیخته بودن شدید خرافات با مسائل پ شکی ودرمان به ساده لوحی و هل
وناآگاهی بسیاری از مردم ایران عصر قا ار برمی گشت ،اعتقادبه خرافه در تمامی امور
درمانی دخالت داشته است از پ شکان سنتی که با حرکات مضحکی کار درمان را آغاز
می کردند تا استفاده از کثیفترین چی ها برای معالجه یا رفع نحوست مر  ،کاربرد
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سخت گسترده داشت ،نگهداری وحمل ونقل نازه های متعفن و بیماری زا برای انتقال
به اماکن مقدسه به امید شفاعت های واهی ،درمان قولنج با مدفوع گرگ ،نشستن زنان بر
شیر سنگی یا عبور آنان از زیر شکم فیل یا خوراندن زهره گرگ به زن به منظور رفع
رمال و

نازایی ،استفاده از تعویذ یا حرز بر بدن برای شفا ،اتمام حجتت با اَ نّه و پی

غیبگو رفتن برای رهایی از بیماریهای مهلك ،تنهانمونه هایی از توسل به خرافه برای
درمان بیماری ها دراین دوران بود.

D
I

متاسفانه دراین میان برخی از روحانیون خرده پا وسطح پایین دردوره مورد نظر منادی

خرافات بودند .هرچند که از سوی دیگر روحانیتی که درسطوح باالتر بودند و درمیانشان

S
f

افرادی سالم ،عالِرم و متبحر قرار داشتند که باید مورد مرا عه مردم قرار گیرند و مردم
اعتقادات خود را از آنان فرا گیرند،متاسفانه نق

o
e

چندانی درآگاهی بخشی امعه برای

دوری از خرافات و رعایت موازین بهداشتی نداشتند ازاین گذشته ضعف عقالنیت نی در
امعه از دیگرعوامل مهم گرای

مردم به امور خرافه به ویژه دردرمان بیماری ها بود،

v
i
h

باید اذعان داشت حتی امروزه هماین خرافه پرستی همچنان به قوت خود باقی است،
آمیخته بودن درمان با خرافات نه تنها درگذشته وحتی دردنیای مدرن امروزی یکی از
مشکالت مبتال به امعه ایرانیبودهوهست ،بنابراین برفرهیختگان ایرانی فر

c
r

است که با

آگاهی بخشی درمیان مردم ریشه این عقاید پوچ را که حقیقتا بازدارنده اعضای یك
امعه ازتحول وپیشرفت هست،بخشکانند ،چرا که هرچقدرسطح آگاهی ها و شعور

A

معی در امعه ای پایین ترباشد ،همچنان رماالن ودعانویسان برگرده مردم سوار خواهند
بود و اوضاع واحوال نی تغییری نخواهد کرد.
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کتابنامه :
 )0قرآن کریم ،سوره ال ل لة،آیات 6و.3
 )2امانت ،عباس ،0838،قبله عالم ،متر م حسن کامشاد ،،تهران ،ناشرکارنامه.
 )8بروگ ،هینری ،سال  .0861سرزمین آفتاب ،دومین سفرنامه هینری

D
I

بروگ (تصویری از ایران سده نوزدهم) تر مه مجید لیلوند ،تهران ،نشر
مرک

S
f

o
e

 )4بل ،گرترود ،0818 ،تصویر هایی ازایران،تر مه ب رگمهر ریاحی ،تهران:
انتشارات خوارزمی.

v
i
h

 )5پوالک یاکوب ادوارد ،سال ،0813سفرنامه پوالک”ایران و ایرانیان»،
تر مه کیکاوس هانداری،چ  ،2تهران :انتشارات خوارزمی.

c
r

 )1پیت ،کلنل چارل ادوارد ،0815 ،سفرنامۀ خراسان و سیستان ،قدرت اهلل
روشنی زعفرانی و مهرداد رهبری ،تهران :انتشارات ی دان.

A

 )6حافظی محمدعلی،0830،تاریخ پزشکی بیرجند،تهران انتشارات خادم
الرضا(ع).
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 )3دورویل ،گاسیار ،سال  ،0861سفرنامه گاسپار دورویل ،تر مه منوچهر
اعتماد مقدم ،چ ،1تهران :انتشارات شباوی .

 )3دیوالفوا ،مادام ژان سال  ،0811سفرنامۀ مادام ژان دیوالفوا(شوالیه
لژیون دونور افسر آکادمی(،ایران ،کلده و شوش) ،تر مه ،علی

D
I

محمد فرهوشی ،به کوش
تهران

دکتر بهرام فرهوشی ،چ  ،8تهران ،انتشارات دانشگاه

S
f

 )01دیوالفوا ،مادام ژان ،0855،سفرنامه،مادام ژان دیوالفوا(،خاطرات کاوشهای

o
e

باستانشاسیشوا)،تر مه علی محمد فره وشی،تهران ،موسسه چاپ وانتشارات
دانشگاه تهران.

v
i
h

 )00سرنا ،کارال .0818 ،سفرنامه کارالسرنا،مردم و دیدنیهای آن ،تر مه
غالمرضا سمیعی ،تهران ،نشر نو.

c
r

 )02فیاضی ،عماادالدین،0863،حاج شیخ عبدالکریم حائری ،تهران ،انتشارات
مرک اسنادانقالب اسالمی.

A

 )08فیودورکورف ،بارون ،0862،سفرنامه بارون فیودورکورف ،تر مه
اسکندر ذبیحیان ،تهران :انتشارات فکر روز.
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 )01کریمی هرمی،علی ،0862،آیه اهلل موسس مرحوم حاج شیخ
عبدالکریم حائری،انتشارات دارلحکمه،قم.
 )05الیارد ،هنری استون ،0861 ،سفرنامه الیارد هنری استون ،متر م سهراب
امیری ،چ  ،2تهران :انتشارات آن ان بال.

D
I

 )01ماساهورا ،یوشیدا ،0868،سفرنامه یوشیدا ماساهورا ،متر م هاشم ر ا

S
f

زاده ،تهران ،انتشارات آستان قدس رضوی.

 )06معین ،فرهنگ فارسی ،ص  ، 0151بخ

o
e

اعالم.

 )03موریه ،یم سال ،0863سرگذشت حاج بابایاصفهانی ،متر م

v
i
h

میرزاحبیا اصفهانی ،تهران ،انتشارات مؤسسه فرهنگی سینمایی است فردا.
 )03ویل  ،سال  .0813سفرنامه دکتر ویلز ،ایران در یك قرن پی  ،تر مه
غالمحسین قراگوزلو ،تهران،انتشارات اقبال.

c
r

A
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