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 پژوهش  مسألهبیان 

د، نهاي سنتی شامل پزشکی سنتی، پزشکی جایگزین، پزشکی مردمی در برابر پزشکی مدرن و غربی قرار داردرمان

با سابقه طوالنی در کشورهاي در حال توسعه یا در  توان در نظاممیها را  این درمان میان جماعت بومی هاي بومی 

یافت پیشرفته  طبق )1387(احمدنیا،    کشورهاي  درمان  .  بهداشت،  جهانی  سازمان  گستردهتعریف  طیف  از  هاي  اي 

 گیرد. گیاهی و بومی را در بر می هايهاي سنتی تا درماندرمان

شامل مجموعه علوم نظري و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیري و درمان   هاي سنتی،درمان

ناهنجاريبیماري یا  ذهنی  میهاي جسمی،  کار  به  اجتماعی  یا  هاي  گفتاري  به صورت  و  رود 

هاي طب  ها هم به سیستمشود. این درماننوشتاري از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است، می

عربی و هم به اشکال مختلف طب  -سنتی مانند طب سنتی چین، آیوروداي هند، هم طب یونانی

هاي طب سنتی شامل دارو درمانی استفاده از گیاهان دارویی، اجزاء  د. درمانگردبومی اطالق می
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هاي روحی و روانی  هاي غیر دارویی مانند طب سوزنی، ماساژ و درمانحیوانی و معدنی و روش

 ). 62:1384زاده،باشد (رضاییمی

از دانسته   يمجموعه ا") عبارت است از :  2019( 1طب سنتی  یازمان بهداشت جهانهمین طور بر اساس تعریف س

مختلف است. خواه قابل شرح   يفرهنگ ها یکه بوم یاتی باور ها و تجرب ات، ینظر هیها، مهارت ها و کاربست ها بر پا

مورد استفاده قرار  یو ذهن  یجسم يها يماری ب يبهبود و مداوا ص،ی تشخ  ،يری شگی بهداشت، پ ينباشد و برا ایباشد و 

هاي تشخیص و درمان بیماري را در ها و روشترین راهترین و سادههاي سنتی و بومی ابتداییاین درمان.  "دری گ  یم

). بنابراین مفاهیم سالمت و 55:1379آزماید (بلوکباشی،بستر گسترده فرهنگ جادویی، دینی، اعتقادي، و تجربی می

گیري مفاهیم گیرند. تأثیر فرهنگ در شکلرهنگ شکل میکه ماهیتی طبیعی داشته باشند در بستر فبیماري بیش از آن

نظر می امري محدود و محصور در فرهنگ در  را  بیماري  به حدي مهم است که  بیماري  (پیلچسالمت و   ، 2گیرند 

هاي درمان سنتی شودکه با وجود شباهت میان شیوه). نگاه فرهنگی به بیماري، سالمت و درمان سبب می315:1995

همچون شفا از طریق مددجویی از ارواح همراه با    -هاي ماوراء طبیعییا شفاجوییشامل درمان با گیاهان دارویی و  

هاي فرهنگ  ۀهاي گوناگون، این مفاهیم از دریچدر فرهنگ  -مناسک وجد آمیز، یا شفا جویی از طریق دعا و استغاثه

پیدا   متفاوتی  صور  مورمن به  .  کندگوناگون،  مثال  درمان 3عنوان  و  شفا  محوریت  با  خود  میدانی  پژوهش  هاي  در 

در این جزیره درمان بر محوریت گیاهان بود و    کند کهاینگونه عنوان می  جنوبی   شفابخش در جزیرة هلناي کارولیناي

مصرف روز افزون   ۀجها نتی که برخی بیماريمردمان با مصرف گیاهان سعی داشتند به تعادل در طعم برسند. بدین معنی

 
1  Traditional Medicine  
2 Pilch 
3 Moerman 
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  ۀ ها نتیج که برخی بیماريکردند در حالیهاي شیرین بود بنابراین براي رسیدن به تعادل گیاهان تلخ مصرف میطعم

 این   شد. مورمن درهاي تلخ بود و براي دستیابی به تعادل مصرف گیاهان شیرین توصیه میطعم ةمصرف بیش از انداز

رمانی ریشه در مفاهیم سرد/گرم دارد که در سراسر آمریکاي التین رواج دارد اما این نظام د  ؛شودمطالعه متوجه می

مفاهیم نمادین استعاري، بدن، ذهن و درمان را بیش از خاصیت درمانی گیاهان تحت که    دهدپیشبرد مطالعه نشان می

ا توضیح می دهد و مفاهیمی به عبارتی نظام مفهومی اي که بیماري و درمان ر  ).60:1979دهد (مورمن،ثیر قرار میتأ

استعاري هستند، به خاطر خاصیت تلفینی از علل واقعی بیماري و فرآیند درمان، تاثیرات بیشتري بر فرآیند درمان دارند 

 تا اثرات شیمیائی خود این گیاهان دارویی.

هاي درمانی ت در شیوهنگاه نمادین به مفاهیم سالمت، بیماري، درمان که ریشه در فرهنگ دارد بستر را براي تفاو

در برخی از فرهنگ ها بیماري و سالمت امري است که در چهارچوب ارتباط با موجودات ماوراء   آورد.به وجود می

یا مجازات به خاطر انجامی عملی  به عنوان مداخالت ماورایی براي تنبیه  بیماري  طبیعه صورت بندي می شود و مثالً  

درمان ایجاب می کند که این رابطه ترمیم شده و اثار مخرب مداخالت ماورائی   یندممنوعه قلمداد می شود، و لذا فرآ

بیماري همچون به هم خورد توازن مزاج     . در برخی نظامات نمادین دیگر با نگاهی کل نگررفع شده یا تسکین یابد

   ها نگریسته می شود که اقتضاي درمان بازگرداندن تعادل به بدن است. 

نامیده می شود با پزشکی مردمی یا    "طب سنتی"که تمایزي، هر چند غیر صریح، بین آنچه    همچنین الزم است

طب عامیانه را هم در نظر داشت. عمالً پزشکی مردمی یا عامیانه، بیشتر متکی به دانش سینه به سینه و کمتر متکی به 

ی نظري برگرفته از نوعی از طبیعات تجربه گري است. در حالی که طب سنتی، مثل طب سنتی ایرانی، برپایه یک مبان

و متکی بر تعریف ویژه اي از بیماري، سالمت و شیوه درمان است. به این ترتیب پزشکی مردمی، را می توان رفتارها 
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و درمان هایی دانست که معموالً بر اساس دانش مردمی و سینه به سینه منتقل شده و توسط مردم به کار گرفته می 

 شود. 

هاي متفاوت آب و هوایی و فرهنگی بستر مناسبی را براي پیدایش  جغرافیایی، اقلیم  ایران کشوري با تنوع و وسعت 

هاي آب و هوایی متفاوت زمینه را براي پیدایش گیاهان متفاوت فراهم آورد به  آورد. اقلیمهاي بومی فراهم میدرمان

).  43:1385(فرهادي،  دانستندهاي گیاعی در اروپا  رابر تمامی گونههاي گیاهی موجود در ایران را پنج بکه گونهطوري

در دو رایج  هاي پزشکی مردمی  درمان  ۀخواهد به مطالعبا توجه به این گوناگونی زیستی و فرهنگی پژوهش حاضر می

ی هستند.  اقلیم هاي کمابیش متفاوت، هر کدام  با وجود مجاورت دو شهرستان  .بپردازدشهرستان دماوند و شمیرانات  

مدیترانه سرد،  نیمه خشک  اقیلم  هوایی،  و  اقلیم آب  داراي شش  شمیرانات  سرد،  شهرستان  مرطوب  نیمه  سرد،  اي 

مرطوب بسیار  کوهستانی  فراسرد  مرطوب،  بسیار  کوهستانی  مرطوب،  و  شهرستان (فرماندار  است  کوهستانی  ي 

، که فرض آوردبراي رشد انواع گیاهان فراهم میهمین تنوع آب و هوایی بستر فیزیکی مناسب را   ).1393  شمیرانات،

از دیگرسو، نزدیکی این دو شهرستان به   بر این است که پاره اي از آنها براي درمان هاي محلی به کار گرفته شوند.

دهندة  اشاعه  ایشان نیز به نوبه خود  کهنی از دیگر مناطق کشور به این مناطق شده است  مهاجرا  پایتخت، باعث ورود

ه این دو شهرستان هستند. با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی  و پزشکی مردمی دیگر نقاط ب  هاي درمانیوهشی 

چه خصایصی دارد و امروزه    هاي درمان پزشکی مردمی در این دو منطقهسوال اصلی پژوهش حاضر این است که شیوه

 ؟ چگونه به کار گرفته می شود

 ضرورت انجام پژوهش 

پژوهش حاضر از پنج جنبه کلی بودن، جزیی بودن، کاربردي بودن، توصیفی و تحلیلی بودن حائز اهمیت  ضرورت  

هاي درمان بومی از نقاط عطف پژوهش حاضر است. این نگاه  گرایانه به جامعه مورد مطالعه و شیوهاست. نگاه کل
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هاي شامل محیط زیست رشد گیاهان دارویی، راههاي درمان را در بستر موقعیت جغرافیایی منطقه  گرایانه شیوهکل

با دیگر شهرها، پیشنیۀ تاریخی با توجه به تغییرات دهد.  ها مورد بررسی قرار میمذهبی شهرستان-ارتباطی  همچنین 

اجتماعی رخ داده در منطقه، مثل تبدیل شدن بسیاري از این مناطق به سکونتگاه هاي ویالیی و به اصطالح اعیان نشین،  

 امر دیگري است که بر اشتغال و رواج پزشکی مردمی در منطقه تاثیر گذاشته است.  نیز

هاي پزشکی مردمی آن نگاه  از دیگر سو این پژوهش با تمرکز بر دو شهرستان شمیرانات و دماوند و مطالعه شیوه

هاي جزیی ه ویژگیتوجه ب، باعث ثبت و ضبط اعمال مرتبط و حفظ آنها خواهد شد. و عمیق مطالعه فرهنگ نزدیک

سازد و این امر با  هاي رفتار مردمان در جریان عادي زندگی روزمره میسر میمناطق مورد مطالعه راه را براي فهم شیوه

 شناسی که مطالعه مردم در زندگی روزمره است سازگاري دارد.هدف انسان

ر توصیف دقیق و جامع شرایط تحلیلی بودن دیگر مزیت پژوهش حاضر است. این پژوهش با تمرکز ب-توصیفی

دهد اما این امر به معناي نبود نگاه تحلیلی نیست بلکه این دو شهرستان نگاه دقیقی از دماوند و شمیرانات به دست می

کند و در نتیجه هاي درمانی نگاه میتفسیري و انتقادي به شیوه  ،1شناسی فرهنگیپژوهش با توجه به سه رویکرد بوم

در دانشگاه ها و فرآیند تبدیل شدن آن به نوعی   "طب سنتی "توسعه    آید.مراه توصیف به دست میفرصت تحلیل به ه

طب آکادمیک و تالش براي ترکیب نگاه تجربی علمی با داشته هاي سنتی مرتبط با دارو و درمان، نکته مهمی است 

ن تغییرات اخیر در تحلیل کاربرد پزشکی که می تواند بر شیوه و توسعه پزشکی مردمی تاثیر بگذارد، و الزم است که ای

   مردمی در منطقه مورد توجه قرار بگیرد. 

 
 سویه و مرتبط با یکدیگر هستند.شناسی فرهنگی معتقد است فرهنگ و محیط در تعامل دو بوم 1
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ناسی کاربردي به معناي  ششناسی کاربردي قرار داد. انسانتوان این پژوهش را در زمره انساناز بعد کاربردي می

انسانعام آن هر از دانش  استفاده  ارزیابی و حل مسائل معاصگونه  براي شناخت،  اینشناسی  به  با توجه  که  ر است. 

هاي دهند و متناسب با آن نظامها و عوارض متفاوتی را تشخیص میها، علتهاي قومی متفاوت، بیماريجوامع و گروه 

توانند نقش تفسیرگر فرهنگی شناسان می اند در این جا انسانهاي گوناگونی را تحول بخشیدهمراقبتی بهداشتی و درمان

ایفا کنند و   برنامهرا  با فرهنگ محلی سازگار است و از سوي مردم محلی پذیرفته به پیشبرد  هایی کمک کنند که 

البته باید توجه داشت که همه آنچه می تواند از نظر مطالعات انسان شناختی و فرهنگی   ). 36:1386شود (کتاك،می

ه مستقیم براي درمان نیست و با توجه به ، الزاماً و بدون تایید مراجع علمی قابل استفاد" پزشکی مردمی "ذیل مقوله  

قبل از کاربرد     1حساسیت مسآله بیماري و درمان که با جان و سالمت مردم ارتباط دارد، الزم است که این دانش قومی 

 از صافی مطالعات علمی بگذرد. 

 پژوهش اهداف

 هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از:  

هاي شمیرانات و  نگاري با موضوع پزشکی مردمی در شهرستانهاي مردمگردآوري، تدوین و تنسیق داده -

 دماوند در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی 

 اهداف جزئی پژوهش حاضر عبارت است از:

 گردآوري، تنسیق و تحلیل اطالعات در خصوص مفاهیم بیماري، دارو و درمان در مناطق مورد مطالعه- -

 
۱ Folk Science 
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 گردآوري، تنسیق و تحلیل اطالعات در خصوص ابزارها و وسایل مورد در استفاده در حوزة پزشکی مردمی  -

 گران بومیشناسایی و تنسیق مشخصات درمان- -

 هاگردآوري و شناسایی انواع گیاهان و داروهاي بومی و شیوة تهیه، عرضه و مصرف آن- -

 مرتبط با پزشکی مردمیو نهادهاي شناسایی و تنسیق انواع مناسک، مراسم - -

 هاي اساسی پژوهشها یا سوالفرضیه

هاي پزشکی مردمی در مناطق شیمرانات و دماوند چیست و همچنین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که درمان

 به سواالت زیر پاسخ دهد: نگاري این پژوهش قصد دارد در قالب رویکرد کیفی و با روش مردم

 شود؟ رمان در این مناطق چگونه معنا میمفاهیم بیماري، سالمت و د -

 گیرند؟  چه گیاهان و داروهاي بومی در این مناطق براي درمان بیماري مورد استفاده قرار می -

 شوند؟ داروهاي بومی چگونه تولید، توزیع و مصرف می -

 گیرند؟ چه ابزار و وسایلی در حوزة پزشکی بومی مورد استفاده قرار می -

 شود؟ مراحل درمان بیماري به چه صورت است؟و مراسمی براي درمان بیماري اجرا می چه مناسک -

را طبقهتوان آنگران محلی چه کسانی هستند؟ چطور میدرمان - و  ها  اجتماعی  نقش  و  بندي کرد؟ جایگاه 

 فرهنگی آنان چگونه است؟

 ربه درمان چیست؟ تج کنندگان پزشکی مردمی ازگران بومی و مصرفروایت مراجعین به درمان -

 رابطه درمانگر و بیمار در مناطق مورد بررسی چگونه است؟ -
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 ها و رویکرد نظري دانسته 

 پیشینه پژوهش

هاي کیفی و میدانی بوده است.  برانگیز در روشاستفاده از چارچوب مفهومی و مطالعات پیشین از مباحث بحث

هاي پیشین نیست یا حتی باید در نیازي به مرور آثار و نوشتهشود که در طرح تحقیق کیفی  گاهی این ایده مطرح می

هاي جدید و ابتداي کار از چنین عملی اجتناب کرد. این امر ناشی از رابطۀ نزدیک تحقیق کیفی با ایدة کشف حوزه

بیست  جستجو در قلمروهایی نو در تحقیق و جهان علم است. با وجود این، خیال خامی است که تصور کنیم در قرن  

شان و یکم و پس از یکصد سال تحقیق اجتماعی هنوز قلمروهاي پژوهشی جدید وجود دارند که تاکنون چیزي درباره

توان منکر اهمیت ادبیات پیشین در انجام تحقیقات کیفی به طور عام ). بنابراین نمی64:1391منتشر نشده است (فلیک،

کنند میان یک ذهن باز و یک کلۀ خالی اس و گلیزر عنوان میطور که استرونگاري به طور خاص شد. همان و مردم

که از آن دست بشوییم. مسئله بر ها ما باید دانش موجود را مورد استفاده قرار دهیم نه آن فرق است. براي تحلیل داده

ز دیگر سو،  ا  ).63:1993(دي،است  سر استفاده یا عدم استفاده از دانش موجود نیست، مسئله چگونگی استفاده از آن  

آشنایی با پیشیینه تحقیق و رویکردهاي نظري اتخاذ شده براي مطالعه موضوع، این امکان را به پژوهشگر می دهد که 

توجه به اهمیت مطالعات پیشین،   با  دنبال کند.هاي پژوهش را با نگاهی عمیق تر  از نگاه سطحی عبور کرده و سؤال  

پژوهش ادامه  به درماندر  بو هایی که  بررسی میهاي  پرداختند  پژوهش حاضر مشخص  می  پیشنیۀ  بررسی  در  شود. 

هاي  فلسفه طب سنتی و درمانمطالعات  «گروه  پنج  توان به  گردید که مطالعات انجام شده در حوزة طب عامه را می 

با درمان  مطالعات«،  »مطالعات گیاه درمانی«،  »مطالعات موسیقی درمانی«،  »سنتی  بومی در  مرتبط  نقاط مختلف هاي 

 تقسیم نمود.  مطالعات مرتبط با انگیزه مراجعان به طب سنتی»، «»ایران
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هاي سنتی در طول تاریخ آن اشاره دارند. مطالعه مطالعات تاریخی هستند که به فلسفه طب سنتی و درمانگروه اول،  

)  1387هاي شفا (تین، آیین) نوشته پیمان م1395) نوشته الگود سیریل، بدن اسطرالب (1357طب در دوره صفویه (

) نوشته محمود 1371تاریخ طب در ایران (،  )1353راه، تاریخ طب و طبابت در ایران پس از اسالم (نوشته علیرضا ملک

 آبادي از این دست مطالعات هستند. نجم

دوم،   مقصودي  گروه  مطالعات  داشتند،  توجه  موسیقی  راه  از  درمان  به  که  هستند  دربارة 1391،1392(مطالعاتی   (

ایران، مطالعه زاویه و اصلهاي درمانی ترکمنشیوه هاي ) دربارة ریشه1392مرز (ها و شیوة درمانی زار در جنوب 

بلوکباشی (فرهنگی زار،   این مطالعات 1398، مطالعه فاضلی و دیگران (خوانی) دربارة پري1383مطالعه  ) در زمره 

هاي روحی و جسمی به نواختن موسیقی از طریق ساز  د که مردمان در درمان بیماريانهستند. این مطالعات نشان داده

، به عبارتی جنبه هاي  و دهل، آواز، حرکات بدنی توجه داشتند تا با توسل به نیروهاي ماورالطبیعه درمان ممکن شود

گرفته است و اینکه چطور،   روان شناختی، و نه صرفاً بدنی، درمانگري هاي مردمی در این مطالعات مورد توجه قرار

بدون قضاوت در مورد صحت و سقم هستی شناختی این روش ها، این فنون روان شناختی بر احساس بهبودي و شفا  

همچنین مطالعه مقصودي    روانی حائز اهمیت است.-تاثیر می گذارند. این امر به خصوص در مورد بیماري هاي عصبی

هاي درمانی پرخوانی و ایشانی متأثر از دو فرهنگ شامانی نشان داد که شیوه  )1392مرز () و مطالعه زاویه و اصل1392(

پوستان آفریقایی به جزیرة خارك هاي آفریقایی است که با آمدن سیاهدرمانی زار متأثر از فرهنگ  و اسالمی و شیوه

به عبارت   پذیرند.تأثیر می  هاي یکدیگر در امر درمانهاي مختلف از آموزهگسترش یافت. بنابراین مردمان فرهنگ

دیگر، هستی شناختی و نظام هاي عقیدتی که زیربناي اعمال این روش ها هستند در این مطالعات مورد توجه قرار می 

گیرند. اهمیت این هستی شناسی و نظام عقیدتی، توجیه و اقناعی است که بر اثربخشی درمان روي درمان شونده تاثیر 

ها ) نشان داد با کمرنگ شدن حضور موسیقی درمانی در فضاي کلینیک 1398فاضلی و دیگران (مطالعه    به سزایی دارد.
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و پزشکی ایران راه براي ورود موسیقی درمانی در فضاي مجازي فراهم شده است. این شیوه درمان در عرصۀ فضاي 

 تی گردید.مجازي موفق شده است پزشکی مدرن را به چالش بکشد اما همزمان طب مکمل دچار تغییرا

گیاهی موجود در ایران  -م، مطالعاتی هستند که به گیاه درمانی اختصاص دارند. با توجه به تنوع زیستی سوگروه  

، مطالعات بسیاري به کاربرد گیاهان در  1)1385:43هاي گیاهی در قاره اروپا است (فرهادي،که پنج برابر تمام گونه

شناسی، ضمن مطالعه و شناسایی گیاهان منطقه شناسی اختصاص دارد. مطالعات مرتبط با گیاه قومامر درمان و گیاه قوم

شناسی اند. مطالعات گیاه قوممورد مطالعه به خواص درمانی گیاهان پی بردند و در پژوهش خود به به آن اشاره داشته

دو می   به  تقسیم  قوم گروه  گیاه  مطالعاتِ  اولِ  گروهِ  دادهشود.  قرار  بررسی  مورد  را  منطقه  گیاهان  تمام  اند شناسی 

رخش و ؛ دیف1393 و دیگران،  میردیلمی؛  1394  ؛ رضوي،1394؛ خالقی و دیگران،  1390(مقصودي و پارساپژوه،

شناسی گروهِ دومِ مطالعات گیاه قوم  ).1393  ،فروزه؛ رحیم1385  ؛ فرهادي،1393  ؛ مقصودي و صالحی،1393  دیگران،

). مطالعات مرتبط با کابرد 1394؛ بازگیر و دیگران،  1395اند (کریمیان و دیگران،  به مطالعه یک گیاه اختصاص داشته

-از ابتداي پژوهش به دنبال شناخت خواص درمانی گیاهان منطقه مورد مطالعه بودند (سلیمی که  گیاهان در امر درمان  

دیگران،1390ید،مؤ و  قوام  قوام،1395؛  و  دور  علی1395؛  دیگران،  ؛  و  دیگران،1397میرزایی  و  میرمیران  ؛  1394؛ 

 ).1382سالمی،

ها اشاره یا در میان اقلیت  نقاط مختلف ایرانهاي درمانی در  مطالعاتی هستند که به مجموع روش  چهارم،گروه  

هاي عملی، جادودرمانی، دعادرمانی، درمان از طریق توسل، اي از روشگستردههاي درمانی طیف  اند. این روشداشته

هاي معدنی مطالعات پزشکی سنتی مردم ایران: شامل طب سنتی، گیاهان دارویی و آبشود.  دوددرمانی را شامل می

 
دارد. ولی بھ ھر حال نمی توان انکار کرد کھ گونھ ھای گیاھان داروی بھ طور گسترده در البتھ اثبات چنین ادعایی نیاز بھ مستندات زیادی   ۱

 . کشور شناختھ و از گذشتھ مورد استفاده قرار می گرفتھ اند
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دارویی و کاربرد سنتی  ) نوشته ایرج افشار، گیاهان  1370هاي آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، بوشهر، تهران (استان

) 1395) نوشته امیر امینی، طب سنتی ایران: بخش پنجم از آبدانان تا سر پل ذهاب (1374آن در کردستان. کرمانشاه (

)  1361) نوشته حمیدي، طب سنتی در میان کردان (1370نوشته یوسف بیگ باباپور، طب سنتی در ترکمن صحرا (

مطالعات قدیمی دربارة   ) ابوتراب نفیسی1364د سنتی پزشکی مردم ایران (زاده، پژوهشی در مبانی عقایصدیق صفی

)  1398مطالعۀ ایلنت و رحیمی (انجام شده است. هاي بومی اما امروزه مطالعاتی دربارة درمان .هاي بومی هستنددرمان

هاي جلدي، احتباس  عفونتهاي درمانی مثل دوددرمانی براي درمان  اي از شیوهدر روستاي کمرچه علیا به مجموعه

کرم درمانادرار،  دندان،  چلخوردگی  (مثل  دارد  خرافی  باورهاي  در  ریشه  که  تخمهایی  شکستن)، بري،  مرغ 

هاي درمانی ) با مطالعه شیوه1398فر (الدینی و رفیعهاي روحی و روانی اشاره داشت. شمسدعادرمانی براي درمان

هاي زنان در دوران بارداي و  ها، درمان بیماري بهداشت فردي، اهمیت خوردنی  یهودیان یزد به باورهاي آنان دربارة

هاي بومی، سنتی درمان ) در مطالعه  1399مقصودي و صدیقی (   ختنه پرداختند.ان با توسل به باورهاي جاودیی و  نوزد

میدانی به مطالعه -ر روش اسناديبا تمرکز ب  درمانی در میان زرتشتیانو جایگاه آن دنیاي در مدرن: مطالعه موردي مانتره

میدرمان یزد  شهر  زرتشتیان  میان  در  رایج  میهاي  نشان  مطالعه  این  در  آنان  مانترهدهند  پردازند.  درمانی  امروزه، 

هاي روحی است و موبدانی که به متون مقدس و خوانش ترین شیوة درمانی در میان زرتشتیان براي درمان بیماريرایج

) در بررسی بیماري یرقان 1398شریف و رحیمی (پهلوان  درمانگران هستند.  رند در مقام مانترهصحیح آن آگاهی دا

به مجموعه از روش(زردي)  از مهرة زردرنگ، خوراندن اي  استفاده  قیبل گیاهان دارویی،تیغ زدن،  از  هاي درمانی 

زنی) را در گناباد مطالعه درمانی فصد (رگ) شیوه  1398هاي معدنی اشاره کردند. مکاري (ماهی زنده، استفاده از آب

) به 1398زاده و دیگران (هاي جسمی و روحی کاربرد دارد. حسنکرده است. این شیوه امروزه براي درمان بیماري

مراتب معنوي همراه است، اشاره  آیین پیرپَتر به عنوان یک شیوه درمانی (شفا) موسیقایی، معنوي که با سماع و سلسله
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ه امروزي آن در شهرستان هاي درمان ناباروري و جایگا) به مطالعه مجموع روش1394. قادري و دیگران (اندکرده

ترین گردد. مهماند که رواج طب بومی در دنیاي امروز به ویژگی طب بومی بازمیپرداختند. آنان نشان دادهاردستان  

ین دلیل خود را در برابر هر آنچه که طب ویژگی طب بومی این است که این طب معطوف به دیگري نیست به هم

شود که با طب  دهد. به همین دلیل در رابطه با طب مدرن این امکان براي طب بومی فراهم میبومی نیست قرار نمی

شود و فهم آن جز با درك فهم طب عامه میسر مدرن گفتمان داشته باشد. طب بومی در دوره مدرن بازتعریف می

اند. با توجه به بازتعریف طب بومی نویسندگان از اصطالح «طب بومی مدرن» استفاده کرده  نیست به همین دلیل و

هاي درمان  هاي شخصی به مطالعه شیوهشناختی شامل مشاهده، مصاحبه و یادداشتهاي مردم) با روش1397میرزایی ( 

سفره انداختن و نذر و دعا راهی   سنتی و پیشگیرانه در میان مهاجرین افغانستانی شهرك قائم پرداخته است. صدقه،

گیري و حجامت بندي، رگبراي پیشگیري از بیماري در نظر مهاجرین و دعانویسی، درمان با گیاهان دارویی، شکسته

طب سنتی در حال بازتولید است در این  ادبیات پژوهشی مرتبط با    هستند.پنج شیوة درمانی سنتی در میان مهاجرین  

(قنادي و  ) ابزارهاي بهداشتی،  1396(موسوي و همکاران  ها،  خوراکیعات دیگري از قبیل؛  توان به مطالزمینه می

 ) و حتی مفاهیم1394) درمان (شهپر و همکاران  1396سبک زندگی، (اعرج خدایی و همکاران    ) 1390داودي  

هاي متعددي از مرور و بررسی ادبیات مرتبط با  نمونه همچنین  ) اشاره داشت.1396(توکلی کاخکی و همکاران  

مرورهایی در ادبیات  اي متمرکز است.طب سنتی را می توان برشمرد که بر بخش خاصی از بدن یا بیماري ویژه

)  1395چشم (خوش زبان و همکاران    )1392(فانی و صالحی  طب سنتی با محوریت بهداشت دهان و دندان  

) و غیره انجام 1391) فشار خون (قدس و همکاران  1391مراقبت هاي دوران بارداري (هاشم دباغیان و همکاران  

 . شده است
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هایی اشاره دارد که به انگیزة گیرد. این گروه از مطالعات به پژوهش گروه پنجم، مطالعات اندکی را در بر می

مراجعه دارد.  افراد  اشاره  سنتی  طب  به  (  کننده  همکاران  و  در  1391فارسانی  بررسی )  به  آماري  مطالعه  یک 

بیماران اي ویژگیمقایسه با  بیماران گیرنده خدمات طب سنتی  ت   هاي  رایج در شهر  پرداختهطب  به  هران  اند و 

اند.  توجه نشان داده  عواملی چون انگیزه بیمار در مراجعه و دیدگاهشان در رابطه با مزایا و معایب روش درمانی

هاي این پژوهش گرایش تازه اي به طب سنتی ایجاد شده و رضایتمندي بیماران از این روش درمانی  طبق یافته

) نیز به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندي بیماران از طب  1394است. مقصودي و توکلیان (  باالتر از طب رایج

سنتی در شهر کرمان پرداخته و با تکیه بر نتایج بدست آمده رضایت را باال توصیف کرده در بین عوامل گوناگون،  

ه بررسی پیشینه پژوهش بنظر عملکرد پرسنل را موثر ترین عامل در این رضایت عنوان کرده اند. مجموعا ناظر ب

می رسد که در رابطه با مخاطبان گفتمان طب سنتی و یا اسالمی، پژوهش مستقلی با تکیه بر روش هاي کیفی 

) که با روایت پژوهی دیدگاه هاي مخاطبان طب  1400صورت نپذیرفته است مگر پژوهش شهرزاد و همکاران (

 تاب داده اند. مکمل یا جایگزین را از منظر جامعه شناختی باز

 چهارچوب مفهومی 

 هاي بومی شناسایی مرز مفاهیم طب عامه، طب سنتی، درمان

رو  پژوهشگران این حوزه را با چالش روبه  "هاي بومیدرمان" ،  "طب سنتی" ،  "طب عامه" تداخل معانی مفاهیم  

شود. مطابق با تعریف سازمان جهانی بهداشت در نموده است. بنابراین در ابتدا به حد و مرز این مفاهیم پرداخته می 

درمان  1978سال   درمان  میالدي،  و  پیشگیري  طبی،  تشخیص  در  که  عملی  و  نظري  علوم  تمامی  شامل  بومی  هاي 

رود و به صورت گفتاري یا نوشتاري از نسلی به نسل هاي اجتماعی به کار میهنی یا ناهنجاريهاي جسمی، ذبیماري
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هاي بهداشتی و ). تعریف دیگري از درمان بومی، آن را نظام 62:1384زاده،شود (رضاییدیگر انتقال یافته است، می 

هاي طبی بیشتر سنتی هستند و که این نظام آنها متکی است. با  داند که کامالً به فرهنگ آنها میدرمانی میان قومیت

هاي پویایی براي انطباق با تغییرات هاي اخیر نشانهاند اما در سدههاي کهن و رفتارهاي باستانی شکل گرفتهبرپایۀ دانش

داده نشان  آن جدید  در  دانش  انتقال  است اند.  مشاهده  براساس  و  سینه  به  سینه  آموزش  شفاهی،  طور  به  ها 

تعریف کرده75:1389(متین، نانویسا  و  در جوامع کهن  درمانی  را شیوه  عامه  به ). طب  درمانی  دانش  انتقال  اند که 

هاي بومی قرار ) با توجه به این تعریف طب عامه در ذیل درمان67صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر است (همان،

 گیرد. می

هاي طب سنتی مانند  اي کلی دانست که به سیستم نتی را واژهمیالدي سازمان بهداشت جهانی طب س  2002در سال  

یونانی طب  هند،  آیوروداي  چین،  سنتی  می-طب  اطالق  بومی  طب  مختلف  اشکال  به  و  (رضاییعربی  -گردد 

-هاي بومی را در ذیل مفهوم طب سنتی قرار داد. مطابق با آن درمان). این تعریف از طب سنتی، درمان62:1384زاده،

د به دو گروه دارو درمانی و غیردارویی تقسیم گردید. دارو درمانی شامل استفاده از گیاهان دارویی، اجزاء  اي موجوه

هاي روحی و روانی است (همان). در هاي غیر دارویی مانند طب سوزنی، ماساژ و درمانحیوانی و معدنی و روش

روشتقسیم درمان،  کاربردي  شکل  و  ماهیت  به  توجه  با  دیگري  درمانبندي  به  درمانی  (شکستههاي  عملی  -هاي 

-کشی،ختنه کردن، نیشترزدن،داغ کردن)، گیاه درمانی، جادو درمانی، دعا درمانی، درمان از طریق توسلبندي،دندان

تا). تعاریف فوق نشان داد که مفاهیم طب جویی و نذر، موسیقی درمانی، آب درمانی تقسیم گردید (بلوکباشی،بی

طب عامه با یکدیگر اشتراکاتی دارند از این رو براي جلوگیري از آشفتگی در متن حاضر از واژة    سنتی، درمان بومی،

 استفاده شد.  پزشکی مردمی 
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پزشکی مبتنی بر شواهد با تکیه بر روش شناسی برخاسته از جهان مدرن و بر اساس یافته ها، تحقیقات و مهارت 

اهد و کاربرد هاي مختلف آن همچنان  هاي بالینی پزشکی می باشد. اگرچه درباره حدود تعریف پزشکی مبتنی بر شو

اتفاق نظر میان پژوهشگران وجود ندارد. اما هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی آن داراي تمایزي بنیادین با 

و    جهان بطلمیوسی، جالینوسی و بقراطی است. با وجود این تفکیک باید اشاره داشت که پزشکی مبتنی بر شواهد

قطب سراسر متضاد و یا دو جهان غیر مرتبط نیستند بلکه از یکدیگر تاثیر و تاثّر پذیرفته اند. سایر اشکال پزشکی دو  

براي مثال گیاهان دارویی به بخش مهمی از برنامه هاي تجویز پزشکی مدرن تبدیل شده اند و از سوي دیگر بسیاري  

 یافته اند.از اصطالحات و واژگان پزشکی مدرن به اشکال مختلف گفتمان طب سنتی راه 

 مفاهیم نظري 

ترین موضوعات مورد نظر  هاي بومی در دیگر مناطق از مهمشناسی، درماناز روزهاي آغازینِ فعالیتِ رشتۀ انسان

هاي درمانی دیگريِ غیرغربی به نوع نگرش و درك افراد آن  شناسان در مطالعۀ شیوهبنابراین انسانشناسان بود.  انسان

-ها؛ روشهاي مورد استفاده براي پیشگیري از بیماريها، روشبندي آنجامعه از معضالت بهداشتی و چگونگی دسته

روش تشخیصی؛  عهاي  آیینی،  مذهبی،  جادویی،  اعمال  قبیل  از  درمانی  داشتند  هاي  توجه  درمانگرها  نقش  و  لمی 

نظام  ).47-48:  1389(متین، جامعه  هر  اندرسون،  و  فاستر  نظر  با  مطابق  عبارتی  براي به  که  دارد  بیماري  نظري  هاي 

گرایانه گرایانه، طبیعتبندي، و تبیین ناخوشی شناخت آن ضروري است. به نظر آنان، سه نظریۀ شخصتشخیص، دسته 

گرایانه، ناخوشی را به عامالن غالباً خبیثی هاي شخصی هاي ناخوشی مطرح است. نظریهارة علتگرایانه دربو عاطفه

نیاکانی نسبت می ارواح  تبیین غیرشخصی میهاي طبیعتدهند. نظریهچون جادوگران،  ناخوشی را  از گرایانه  کنند. 

نظریه مینمونه نوع  این  علومهاي  بر  مبتنی  پزشکی  یا  پزشکی غربی  به  مواد سمی،   توان  به  را  ناخوشی  طبیعی، که 

داند، دانست.  پزشکی که کمبود سالمتی را نتیجه عدم تعادل مایعات بدن می-دهد و قوممیکروب، ویروس نسبت می 
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شود و معتقدند اضطراب با وحشت گرایانه، معتقدند تجارب عاطفی منجر به ناخوشی میهاي عاطفهدر نهایت نظریه

. ممکن است در مطالعه یک مورد خاص، مخلوطی از  این دسته بندي تحلیلی )855:1386علت ناخوشی است (کتاك، 

علل ناخوشی مشاهده شود، به خصوص پزشکی مردمی با خصیصه عموماً غیر مکتوب و سیالی که دارد، مستعد پذیرش 

شناسان  ي، تالش انسانهاي نظري بیماردر مطالعه نظام  ایده هاي جدید و وارد کردن آن در تشخیص و درمان هستند.  

هاي تشخیص  هاي درمان، روششناسی مفاهیم علت ناخوشی، شیوهبراین است در چارچوب رویکردهاي نظري انسان

هاي بومی گسترده است شناسی در زمینه پزشکی و درمانهاي نظري انسانبندي رویکردبیماري را درك نمایند. تقسیم

 توان از سه رویکرد بوم شناسی، رویکرد تفسیري و انتقادي نام برد. اما به طورکلی می

ها درون یک اي از روابط میان ارگانیسمشناسی، مفهوم «اکوسیستم»، به عنوان مجموعه کانون توجه رویکرد بوم

و   کند، است. محیط ترکیبی از شرایط زیستی، جغرافیایی، اجتماعیمحیط مشخص که فرصت و محدودیت ایجاد می

هاي روانی، هایی همچون خشونت فیزیکی، تنشها تا مقولهاي از انگل زا نیز در گسترهفرهنگی است و عوامل بیماري

. اما تنگناهاي موجود در رویکرد  )145:  2018،  1(ویس  استشود،  ها تولید می هایی که از خالل فعالیت انسانآلودگی

فرهنگی انسان از دنیاي پیرامون خویش، زمینه را براي توجه به رویکرد  هاي  پوشی از برساختشناختی از جمله چشم بوم

به شمار   تبیینی  الگوي  بلکه  انسان  از طبیعت و جدا  مثابه بخشی  به  نه  بیماري  این دیدگاه،  مهیا ساخت. در  تفسیري 

گرایانه  هاي برساختششود که با روآید. در این رویکرد، نظام سالمت به عنوان نظامی از معناها در نظر گرفته میمی

 
1 Weiss 
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، 2گیسلر  و 1(پول  کندهاي معنایی و بازنمایی بیماري را در چارچوب روایت بررسی میهاي بیماري را در شبکهواقعیت

 ). 1397:45به نقل از میرزایی،  2005:35

رواج شیوه فهم کامل  براي  محیط  بنابراین  مثل  متغیرها  دیگر  به  باید  بومی  درمانی  معناشناختی  هاي  و  اجتماعی 

هاي بدنی افراد توجه شود به عنوان مثال تجربه فردي از فقدان و درد و رنج با نمادهاي اصلی گروه  زندگی افراد، سلول

می ارتباط  مسیح)  رنج  و  (درد  مسیحیت  میدر  نشان  را  فرهنگی  عمیق  زبان  دستور  یک  امر  این  (پیلچ یابد   دهد 

،328:1995 .( 

هاي بومی ضروري است  به جایگاه انسان توجه شود که آیا انسان به مثابه موجودي جسمانی  در مطالعات درمان

). در نظر گرفتن انسان 47-48:  1389شود (متین،در نظر گرفته شود یا این که انسان به مثابه بخشی از جامعه دانسته می 

ا توجه به این که بیماري بدن فرد را از حالت معمول دهد. ببه مثابه بخشی از جامعه نگاه به بیماري را تحت تأثیر قرار می

سازد و از آنجا که در نگاه داگالس، بدن و مرزهاي آن نمادي از مرزهاي اجتماع است بنابراین بیماري خارج می

ناپاکی مختل به )323:1995(پلیچ،  ها، هنجارهاي اساسی و نظم موجود جامعه استکننده ارزشهمچون  باید  . پس 

مرزهاي بدن را بازسازي و ناهنجاري را رفع نمود. در این زمینه مطابق با نظر داگالس، مناسک یا منسکی کردنِ نحوي  

واکنش از  یکی  بحراننابهنجاري  به  پاسخ  در  مناسک  در حقیقت،  است.  نابهنجار  امر  براي دوري  یا ها  فردي  هاي 

مناسک، به دوگانۀ مناسِک مربوط به بحران (خشکسالی، بندي  ترنر در طبقه).  183:1977(ترنر،   شوداجتماعی ایجاد می

دارد  توجه  مرگ)  ازدواج،  (تولد،  زندگی  مراحل  به  مربوط  مناسکِ  برابر  در  نازایی)  بیماري،  جنگ، 

 
1 Pool 
2 Geissler 
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هاي بومی، مناسکی در مواقع بحرانی هستند که در این شیوة درمان، شفا محور اصلی است.  ). درمان181:1397(ریویر،

توان گفت شفا با فرهنگی است بنابراین می- گیرد بلکه بخشی از طرح کلی نظام اجتماعینمی  شفا در خأل صورت

گیرد. براي فهم بهتر شفا الزم است به چهار مرحله در مطالعه درمان با محوریت شفا  گري فرهنگ صورت میمیانجی

اي است. جهان لگویی از جهان اسطورهتوجه شود. مرحله اول، ارتباط نمادین است. هر سیستم درمانی بومی مبتنی بر ا

گیرد. گرچه ممکن است مطابق با تجارب زیسته افراد درست باشد ولی لزوماً بدین اي نمادهایی را در برمیاسطوره

هاي تجربی ثابت شده است. در واقع مرحله دوم، بررسی ارتباط افراد با وساطت معنی نیست که درستی آن با روش

کند که بیماري اي و کیهانی است. بدین معنی که درمانگر (شفادهنده) فرد بیمار را ترغیب میرهنمادها با جهان اسطو

اي مرتبط بداند. بعد از آن، درمانگر نمادها را به عنوان بخشی از نظام فرهنگی کلی جامعه را با بخشی از جهان اسطوره

پذیرد. در رد بیمار این تغییرات را در درون خود میشود و فگیرد که منجر به تغییراتی در شخص بیمار میدر نظر می

کند. در فرآیند شفا وقتی مردم تحت درمان بهبود خود را تایید کنند مرحله آخر، درمانگر بهبود بیمار را تایید می

 ). 323-329: 1995(پلیچ، توان اظهار کرد که شفا رخ داده است می

ی، رویکرد انتقادي است. این رویکرد به دلیل بررسی ساختارهاي شناسی پزشکسومین رویکرد در مطالعات انسان

شناسی  ساختارهاي اقتصادي و سیاسی کالن تأکید دارد. اصطالح انسان  گیرد و برخرد به دو رویکرد پیشین ایراد می

، موضوعات باب شد. در این رویکرد  1982اي در سال  پزشکی انتقادي براي اولین بار از سوي َبئر و سینگر در مقاله

دهندة روابط شود. در این باور فشارهاي سیاسی و اقتصادي شکلبهداشتی از منظر فشارهاي اقتصادي و سیاسی نگاه می

داري جهانی اهرم فشار و ها، رفتارهاي اجتماعی و تجارب جمعی هستند و در سطح کالن روندي مثل سرمایهانسان

در شکل غالب  رفتارهاي  نیروي  بیماريدهی  توزیع  ناخوشیبهداشتی، چگونگی  و  بازشناخت ها  عبارتی  به  هاست. 
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اقتصادي در تاثیرگذاري بر مریضی و درمان و نیز روابط نابرابر اجتماعی بین بیمار و درمانگر -محوریت ابعاد سیاسی

 ).215:1383مشخصه رویکرد انتقادي است (متین،

اي ان پزشکی مردمی در مناطق شمیرانات و دماوند از مجموعههاي درمپژوهش حاضر براي بررسی و شناخت شیوه

فرهنگی -گیرد این عوامل شامل محیط جغرافیایی و زیست، محیط اجتماعیاز عوامل تاثیرگذار براي درمان الهام می

 دهند.کنند چارچوب مفهومی اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میو معناشناختی که افراد در آن زندگی می
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 ش انجام پژوهش رو 

 رویکرد روشی و مراحل

شناختی و با کارمیدانی مردم نگارانه انجام خواهد گرفت. روش مردمنگاري این پژوهش با استفاده از رویکرد مردم

یافته  به کسب  روزمره،  زندگی  عادي  دارد امور  توجه  اول  دست  تجربه  و  مشاهده  طریق  از  نیاز  مورد  هاي 

مشاهدة  محقق  ).73:1391(فلیک، به  روزمره  زندگی  فهم  منظور  و   به  رسمی  مصاحبه  مردمان،  به  سپردن  گوش  وقایع، 

از همین رو براي موضوع پزشکی ).  1،2007:3(همرسلی و اتکینسون  آوري اسناد و مصنوعات توجه داردغیررسمی، جمع 

 شود. مراحل زیر تقسیم میحاضر به    مردمی که در بستر زندگی روزمره مردم وجود دارد روشی مناسب است. پژوهش

مناطق    ییشناسا  يبرا  هیاول  یدانی م  یانجام مطالعات اکتشاف  ،يو اسناد  ايشامل مطالعات کتابخانهمرحله اول:  

 مطالعه است.  دانی در م یمحل نی مطلع ییاطالعات گسترده و شناسا يو گردآور ق ی عم  ق ی تحق  يمناسب برا

انتخاب   ياز طرف مجر  راناتی روستا از شهرستان شم   6شهرستان دماوند و تعداد  روستا از    12تعداد  :  مرحله دوم

مرحله    نی. در اگرددیمشخص شده شروع م  يدر روستاها  یدانی ناظر، پژوهش م  دیی و در صورت تا  گرددی و اعالم م

اطالعات    آوريجمع  يبرا  يو صدابردار  برداريلمی ف  ،یعکاس  ست،ی از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استاندارد، چک ل

مقدار و نحوه مصرف داروها،   ،يماری درمان ب  وهی ش  ،يماریب  هايآن، نشانه  ینام محل   ،يمار یدرباره شناسنامه روستا، ب

باورها  تی ممنوع و  اعتقادات  شدر  جی را  يمصرف،  ابزارها  هايوهی باره   نام (  گراندرمان  ،یمردم  یپزشک  يدرمان، 

مورد استفاده در امر درمان (نام   ییدارو  اهانی )، گکنند یکه درمان م  يماری مکان درمان، نوع ب  ت،جنسی   گران،درمان

 . شود یاستفاده م)  اهی قابل مصرف گ  يهاآن، بخش  تی مصرف و ممنوع  وهی ش  ش،یمحل رو  اه،ی گ  ینام علم  اه،ی گ  یمحل

 
1 Hammersly & Atkinson 
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 هايل فای  در  اسناد  و  هاو با مطالعه مصاحبه و مشاهده  شوندیم  ادهپی   هادر مرحله سوم، تمام مصاحبه  مرحله سوم:

و مورد   شوند،یم   یسازمانده  کسانی  بنديو با دسته  ییای متناسب با محل جغراف  هالیفا  ن ی. اشوندیم  رهی جداگانه ذخ 

 . رندی گیقرار م لی تحل 

  اطلس   افزارشده را در در قسمت مشخص شده در نرم  هی ته  و عکس هاي  اطالعات  يبارگذارمرحله چهارم:  

 .نگاريمردم

) و گزارش جامع پژوهش میدان هاي تحقیقهر    کی لوح فشرده (به تفکهاي روي  عکس    هايلیفامرحله پنجم:  

 .شودیداده م لیاستان تهران تحو یفرهنگ راثی به اداره کل م نسخه در سه

 میدان پژوهش

و   تقسیمات کشوري  از  ابتدایی  مطالعات  ابتدا  شوند،  برگزیده  پژوهش  براي  باید  که  هایی  مکان  انتخاب  براي 

روستاهاي موجود صورت گرفت. بدواً از هر بخش شهرستان روستاهایی براي مطالعه در نظر گرفته شدند. مطالعات 

نشان داد که در هیچکدام از شهرستان ها، غیر از یک مورد در روستاي جابان از توابع دماوند،   اکتشافی پژوهشگران

دو شهرستان کسانی که اشتغال به پزشکی مردمی شناخته شوند و محل مراجعه مردم باشند یافت نمی شوند. در واقع  

ه بهداشت و درمان شمیرانات هستند؛  دماوند و شمیرانات به ترتیب تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان دماوند و شبک

معموالً داراي یک بهورز آقا و یک بهورز  خانه هاي بهداشت    و همه روستاهاي این دو شهرستان خانه بهداشت هستند.

عمومی هم به صورت ده گردشی (یک روز در هفته) در خانه بهداشت براي ارائه خدمات    ، و پزشکخانم هستند

و نمونه   ،قند خونمثل اندازه گیري فشار خون و    بهداشتی، غربالگري هاي سالمتی  تمام خدمات پایهحضور دارد.  

 را انجام می دهند.   ،پایش رشد کودك  شامل  واکسیناسیون و بهداشت مادر و کودك  گیري غربالگري سرطان روده،
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هاي الزم در خصوص  سابق بر این در غالب برنامه تنظیم خانواده، و امروزه در غالب برنامه باروري سالم، مشورت  

قلم دارو، عموماً داروهاي مسکن و مرتبط با درمان هاي عالمتی،   16باروري به اهالی ارائه می شود. بهورزها همچین  

را هم می توانند تجویز کنند. تمامی این خدمات خانه هاي بهداشت به صورت رایگان به تمام اهالی روستا ارائه می 

ر به طور دیجیتال ثبت شده و در شبکه سراسري سامانه خدمات بهداشتی ثبت می  شود. تمام خدمات خانه بهداشت د

تمامی مردم منطقه، به ویژه در روستاها، با مراکز بهداشت و خدمات آن کامالً آشنا هستند. بهورزها، همه گی   شود.  

یشینه سالمتی و بیماري  و پهستند و عالوه بر نسبت فامیلی، همه اهالی روستا    شان  افراد بومی روستاي محل خدمت

خانه هاي بهداشت تا ساعت اداري خدمات روزمره را انجام می دهند، و به خاطر  ایشان را نیز به خوبی می شناسند.  

ساکن بودن بهورزها، در موارد اورژانس هم در ساعات غیر اداري در دسترس هستند. به عالوه تمام روستاهاي این دو  

اطی مناسب هستند و در صورت نیاز به خدمات پزشکی در سطوح باالتر مشکلی براي  شهرستان، داراي راه هاي ارتب 

نیاز به خدمات درمانی در سطوح   دسترسی به شهرستان و درمانگاه هاي تخصصی ندارند. اهالی روستا در صورت 

درمانگاه هاي شهري   به با استفاده از سیستم کامپیوتري سامانه سراسري خدمات بهداشتی، باالتر، از طریق نظام ارجاع

 و در صورت نیاز به بیمارستان ارجاع می شوند. 

گسترده   نزدیکی به تهران و آب و هواي مساعد دو شهرستانی دماوند و شمیرانات، باعث ساخت و سازهاي ویالیی

در تمامی روستاهاي این شهرستان ها شده است. بخش هایی از این شهرستان ها، مانند لواسان کوچک و رودبار قصران  

در شمیرانات، و تا حدودي بخش مرکزي دماوند، تبدیل به مناطق اعیان نشین شده اند. عالوه بر این روستاهاي دیگر 

همچون الالن، همه گی تبدي به اقامتگاه هاي ویالیی براي مردم شهرنشین  منطقه، حتی روستاهاي نسبتاً دور افتاده اي  

و به ویژه مردم تهران شده است. بر اساس گفته مطلعین محلی، افزایش قیمت زمین در این روستاها باعث شده که 

ند و سروسامانی به تعداد زیادي از روستائیان زمین هاي شان که در بافت روستا بوده را به متقاضیان ویال سازي بفروش
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وضعیت اقتصادي شان بدهند. به هر حال توسعه ساخت و ساز در این دو شهرستان باعث شده که راه هاي ارتباطی نیز  

 دسترسی روستاها به مراکز شهري، و تبعاً خدمات تخصصی پزشکی، را تسهیل کند.  متناسباً توسعه یافته و 

ی مردمی از رونق بیافتد، کما اینکه آن طور که مطالعات اکتشافی  تمام این شرایط باعث شده که اشتغال به پزشک

میدان ما نیز نشان داد، غیر از خاطره هاي از افرادي در گذشته، امروزه کسی به عنوان حکیم یا طبیب سنتی در منطقه 

 .... حکماي قدیمی، همچون.شناخته نمی شود. بازمانده هاي این 

طب سنتی که توسط حکما/ اطباي سنتی به کار گرفته می شده است، به عنوان از طرفی در دهه هاي اخیر توجه به  

شیوه اي بومی و جایگزین براي درمان مورد توجه قرار گرفته است. آمیختگی این طب با متون اسالمی و حکماي  

و درمان  نیز نیز وزارت بهداشت    1395مسلمان، باعث شده که این شیوه درمان همچنین صبغه اي دینی بیابد. از سال  

 آموزش،  قانونمند ورود به عرصهدروازه  "را افتتاح کرد و     "اسالمی -طب سنتی ایرانی"براي  در معاونت درمان بخشی  

 جهت   در  احیاء،  ضمن  تا  گشود  آموختگان  دانش  و  یافتگان  پرورش  روي  به  را  سنتی  طب   خدمات  ارائه  و  پژوهش

به این ترتیب آموزش طب   ١."دبرداري شوو تأمین سالمت جامعه از این میراث کهن در کنار طب رایج بهره  حفظ

سنتی در دانشکده هاي پزشکی که پیش از این شروع شده بود به صورت نظام مند تري به کار خود ادامه داد و با 

یده شد. حضور این دوره دیدگان طب سنتی در دستورالعمل ها، آئین نامه ها و مدارك دانشگاهی به نظم و نسق کش

جامعه و عالقه اي که برخی از اطباء به فعالیت در این حوزه نشان دادند، باعث شده است که طب ایران (طب سنتی) 

به شیوه اي همشکل با محتواي واحد و زیربناي نظري یکسان به بیماري و درمان، و نیز یکسان سازي داروها و شیوه 

گسترش یابد. اعتبار تحصیل و مدرك دانشگاهی، باعث شده است که حکما و درمانگران قدیمی تر کم    هاي درمان،

 
اداره طب ایران در وبگاه وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی صحفھ   ۱

https://treatment.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=59329&p=1 
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کم عرصه را به این دانش آموختگان دانشگاهی بسپارند. به این ترتیب شیوه هاي اختصاصاً بومی و محلی کم کم جاي  

، این پزشکان طب سنتی به عنوان مرجع خود را با نظام همسان و یکدست طب سنتی دادند و امروزه در غالب موراد

ایرانی در هر محلی شناخته می شوند. از طرفی دیگر بخش هایی از آنچه می توان پزشکی مردمی نامید، -طب سنتی

به طور سینه به سینه در خانواده ها منتقل شده به دلیل شفاهی بودن و عدم وجود مرجعی برا این دانش مردمی، با دقت 

ت (مثالً اینکه آویشن براي ریه خوبه) باقی مانده است، و مشتغلین و مطلعینی که مشخصًا از طرف کم و در حد کلیا 

 مردم به عنوان مرجع طب سنتی شناخته شوند قابل شناسایی نیستند. 

امروزه در منطقه مورد بررسی، یعنی شهرستان هاي دماوند و شمیران و به ویژه در مناطق روستایی این دو شهرستان، 

مناطقی توسعه یافته با دسترسی آسان به خدمات بهداشتی هستند، تنها معدودي پزشکان طب سنتی دیده وجود   که

دارند که غالباً هم بومی محل نیستند و همان طب سنتی یک شکل شده را به کار می گیرند. در عوض پزشکی مردمی، 

ی داروهاي گیاهی تقلیل یافته است و کسی به به نوعی روایات شفاهی و اطالعات کلی، و گاه غیر همسان، از برخ

 عنوان مشتغل این شیوه از درمانگري شناخته نمی شود. 

به  این مجوزها  بدون  باعث می شود که کسانی که  نیز گاهی  بهداشتی،  مراجع  از  لزوم داشتن مجوز  از طرفی، 

با شیوه طب سنتی می پردازند بسیار محتاطانه عمل کنند و تا از مو با مراجع بهداشتی بپرهیزند. در درمانگري  اجهه 

منطقه لواسان پس از پرس و جوهاي بسیار از مردم محلی و عطاري ها، شخصی را معرفی کردند که به طب سنتی  

اشتغال دارد. البته این مشتغل به طب سنتی بومی محل نبوده و جزو مهاجرین سال هاي اخیر به منطقه لواسان بوده است، 

از شیوه   ایرانیو ظاهراً  این -هاي همسان طب  استفاده می کرده است. علی رغم  براي درمان  اسالمی (طب سنتی) 

موضوع پس از مراجعه به منزل ایشان، و آگاهی از اینکه درخواست داریم که در خصوص تحقیقی در مورد پزشکی 
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ن با دانشگاه هاي علوم مردمی به ما کمک کنند، از همکاري استنکاف کردند. ظاهراً تصور این بود که پژوهشگرا

 . ایجاد اشکال کندممکن است براي ادامه فعالیت ایشان این امر پزشکی مرتبط هستند و 

ایام همه گیري کرونا صورت گرفت، که لزوم رعایت شرایط  از طرف دیگر، عمده دوران پژوهش میدانی در 

اد را تحت تاثیر قرار داده است. براي سفرها  فاصله فیزیکی و دیگر مالحظات بهداشتی، سفر به منطقه و ارتباط با افر

ناچار بودیم که عمدتاً از وسایل شخصی، به جاي وسایل عمومی، استفاده کنیم و قرارهاي مالقات را با رعایت شرایط 

  بهداشتی ترتیب دهیم. 

نتی در تمامی  با توجه به نبود مشتغلین پزشکی مردمی، و شباهت دانش قومی و افواهی مردم در امر درمان هاي س

این مناطق، پنج مکان، در پنج بخش متفاوت از شهرستان هاي شمیرانات و دماوند به عنوان مکان هاي تحقیق میدانی 

)Field sites انتخاب شدند، تا حداکثر پوشش جغرافیایی را شامل شود. نتایج حاصله نشان از اطالعاتی کمابیش (

اطالعات بدون صراحت در خصوص نوع بیماري و درمان، به نشانگانی یکسان را نشان می داد، همچنین بسیاري از  

کلی از بیماري و مداواهایی با انعطاف از حیث میزان و شیوه مصرف داروها اشاره داشتند. نمونه آقاي سبزعلی غفاري، 

ی مردمی بود که در روستاي جابان از توابع دماوند، با مطلعین دیگر تفاوت داشت، چه اینکه ایشان تنها مشتغل پزشک

در کل منطقه یافتیم. ایشان همچنین اختصاصاً به شکسته بندي می پردازند و در زمینه هاي دیگر پزشکی مردمی فعالیت  

شکسته بندي، به عنوان بخشی از پزشکی مردمی، در میان مطلعین پژوهش   لذا این مورد به عنوان تنها مشتغل  نمی کنند.

 قرار گرفتند. 

مکان هاي پژوهش میدانی در دو شهرستان دماوند و شمیرانات، از توابع استان تهران، قرار داشته اند. در ادامه به  

 توصیف و توضیح مکان هاي مختلف هر یک از این شهرستان ها پرداخته خواهد شد.  



۳٥ 

 

 

 : نقشھ تقسیمات کشوری استان تھران ۱نقشھ 

 شھرستان شمیرانات 

شم  شمال  راناتی شهرستان  نقطه  به   یدر  جنوب  از  مازندران،  استان  به  شمال  از  و  است  گرفته  قرار  تهران  استان 

شهرستان به  از شرق  تهران،  و    يهاشهرستان  ای پرد دماوند  به  غرب  از  و  م  ستانس  محدود  (فرمانداري   شودیالبرز 

شهرستان شمیرانات از سه بخش مرکزي، رودبار قصران و لواسانات (لواسان کوچک و بزرگ)   .)1393شمیرانات،  

تشکیل شده که مرکز بخش مرکزي تجریش، مرکز بخش رودبار قصران اوشان، فشم، میگون و مرکز بخش لواسانات،  

شهرداري    1بخش مرکزي با مرکزیت تجریش، در واقع شامل تمام منطقه    .)1395  ،ایران  (درگاه ملی آمار   لواسان است

این سه بخش عالوه بر آنکه تنوع آب و هوایی   تهران است و امروزه به عنوان بخشی از تهران بزرگ قلمداد می گردد.

معیارهایی نظیر جمعیت، تنوع   با در نظر گرفتنهایی نظیر زبان نیز متفاوتند. از لحاظ فرهنگی و آیتم کنندرا تجربه می

این مناطق از یکدیگر، و مهم تر از همه وجود مشتغلین و مطلعین نسبت پزشکی مردمی، میدان  فرهنگی، فاصله متناسب  

از یکدیگر و همچنین دسترسی مطلوب به میدان پژوهش شش روستاي زیر براي انجام   هاي پژوهش انتخاب شده اند.  

 شده اند.  پژوهش انتخاب 
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 : شھرستان شمیرانات (بخش لواسانات و رودبار قصران)۲نقشھ 



۳۷ 

 

 

 تھران)   ۱: نقشھ شمیرانات (بخش مرکزی= منطقھ ۳نقشھ 

 يکیلومتر  45  این روستا، در فاصله  دهستان رودبار قصران است.   ياللون از روستاها  ایالالن    -روستاي الالن   -۱

. جمعیت روستا بر اساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن  شمال فشم قرار دارد  يلومتری ک  11شمال تهران و  

ازندرانی و گویش شمیرانی و مردم آن به زبان م  )1395(درگاه ملی آمار ایران،    نفر بوده  1135،  1395در سال  

 ). 1384(دیهیم،  کنندصحبت می

که شامل   باشدیم  شی شهر تجر  راناتی مرکز شهرستان شم   -  مرکزي شمیراناتبخش اوین (سابقاً روستایی)،   -۲

و اکنون دیگر با کالنشهر تهران در هم آمیخته است و جمعیت   گرددیتهران م  يشهردار  1سرتاسر منطقه  

به همراه آن ذکر می تهران  به شهر  تجریش  بودن  متصل  دلیل  به  محله هاي بخش   شود.آن  از  یکی  اوین 

بوده به منطقه اي شهري تبدیل شده است.    مرکزي  این بخش جنبه روستایی داشته و اکنون  بقیه  مانند  که 



۳۸ 

 

اگرچه به خاطر محصور بودن منطقه توسط بزرگراه ها و نیز کوهستان، همچنان هویت مستقل خود را حفظ  

 کرده و علی رغم ساخت و سازهاي جدید، ساختار همسایگی بومی تا حدودي حفظ شده است.  

لواسانات (لواسان کوچک):  روستا -۳ ناران، منطقه  به دلیل قرار گرفتن در خیابان اصلی لواسان  ي  این روستا 

  کوچک (خیابان امام خمینی) و در جوار  در حال شهري شدن است

 دماوند   شھرستان 

و اکنون )  قومس، طبرستان  ،ير(کشور    تی سه منطقه پر اهم  يمرزها  وستنی شهرستان دماوند در گذشته محل پ

جز استان تهران است و از شمال به استان  يکشور ماتی تقسشهرستان بر اساس  نیاست. ا )تهران، مازندران و سمنان(

ف  ران،مازند به  شرق  ورام  روزکوه،ی از  و  گرمسار  به  جنوب  شم   نی از  لواسانات  به  غرب  از  م  ران ی و   شود یمحدود 

تا) بی  د(دماوندنامه،  مردم شهر  آباد.  و  جنوب  یشرق  يهايماوند  دماوند    یو  صحبت ي  دماوند  شیگوبه  شهرستان 

عال،  مرکز شهر همچون دشتبان، دشتک، دشتمزار، چشمه  يلومتری شهر دماوند تا سه ک  یکنند و در محالت شمالیم

مازندران زبان  به  اوره  و  احمدآباد  م  یمشا،  ها  نی . همچن شودیصحبت  و   يروستاهایی که در مسیر گردنه  گدوك 

بر اساس    .)  1384(علمداري،    کنندیصحبت م  یبه زبان مازندران  یهمگ  نیز   اندها واقع شدهامامزاده هاشم و اطراف آن

این شهرستان   است   125480آخرین سرشماري جمعیت  اعالم شده  ایران،    نفر  آمار  ملی   . شهرستان )1395(درگاه 

آبرود، تاررود، آبعلی و  مجموع پنج دهستان ابرشیوه، جمعبخش مرکز و رودهن است که در  دماوند مشتمل از دو  

 . )1395، ایران (درگاه ملی آمار گیرندمهرآباد را در برمی



۳۹ 

 

 

 ) 1398،  تقسیمات شهر دماوند (منبع: وبسایت شهرنگار  –شکل  

به پزشکی مردمی، کار میدانی در دو منطقه صورت   اقلیم و نیز وجود مشتغلیندر این شهرستان نیز با در نظر گرفتن  

یکی روستاي جابان که تنها مشتغل طب سنتی در منطقه (شکسته بند) را در آنجا شناسایی کردیم، و دیگري  گرفت.  

کسی که در آبسرد سابقاً به عنوان حکیم اشتغال داشته،  گفت و گو با مطلعینی در آبسرد و به خصوص دماوند. تنها

ازنشسته شده بود و با توجه به کهولت سن و همه گیري کرونا از مالقات با افراد اجتناب می کرد. پسر ایشان  امروزه ب

هم کار و کسب عطاري داشتند که به نوعی به طور عمده گیاهان دارویی و کاالهاي دیگر را توزیع می کردند. با این 

ي امور مرتبط با طب سنتی به پزشکان سنتی (با تحصیالت  طبابت مردمی در این خانواده دیگر رواج ندارد و برا  حال



٤۰ 

 

از مکان هاي تحقیق   دانشگاهی) که در دماوند ساکن هستند ارجاع می دهند. لذا عمالً در شهرستان دماوند، یکی 

 میدانی به مشتغلین طب سنتی در دماوند تخصیص داده شد. 

اوند، واقع در رشته کوه هاي البرز، در ضلع جابان (جابون): روستایی در بخش مرکزي شهرستان دمروستاي   -۱

نفر جمعیت دارد. یکی از روستاهایی   7000جنوبی زرین کوه. به طور غیر رسمی برآورد می شود که حدود  

است که ویال سازي در آن شروع شده و عالوه بر مردم محلی جمعیتی از افغانستانی هاي مهاجر هم در آنجا  

 سکونت دارند. 

 کز شهرستان. مرشهر دماوند:  -۲

۳-  
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 اوین 

 مشخصات 

   بخش تجریش، محله اوین (سابقاً روستا)، منطقه یک شهرداري تهران •
  همواره   آن  تیبه شهر تهران و قرارگرفتن در محدوده تهران بزرگ، جمع  شیه علت متصل بودن تجرب •

 شود. ر میتهران ذک تیهمراه با جمع

 محلی  مطلعینمطلع یا  

 ی: دوره دیده طب سنتی، صاحب مغازه عطاريمیرشریفخانم صدیقه  •
 ی: دوره دیده طب سنتی، عطارداماد خانم میرشریف •

 گفت و گوی اول 

 یفیشرریمشونده: صدیقه مصاحبه •
 )1مکان: عطاري اوین (تصویر  •
 1400/ 17/4زمان: پنجشنبه  •

پاسخ  صورتبه  کنندهمصاحبهي  هاسؤال( و  فونتبولد  با  پاسخ  ها  حاالت  همچنین  است.  درون معمولی  دهنده 

 براکت آورده شده است). 



42 

 

 

   ۱. نیاو  یعطار :  ۱ ر یتصو

 ها لطفاً توضیحاتی را ارائه فرمایید. در خصوص گیاهان دارویی موجود و خواص آن 

) که نام دیگر آن ختمی خبازي است. پنیرك اگر قبل صرف شام خورده شود به مواد  2این پنیرك است (تصویر  

شود. هم از برگ و هم از گل آن براي  مزاج می  کارکردنداخل معده فشار وارد آورده و همین مسئله باعث خوب  

توان نوش آن نیز مین زخم است و از دمشود. یکی دیگر از خواص آن کمک به درماها استفاده میدرمان بیماري

شود. عرق براي نرمی و لطافت پوست استفاده نمود. از پنیرك براي تولید شیر بیشتر در مادران شیرده نیز استفاده می

کند. عالوه بر عرق از روغن  تواند به درمان درد مثانه و یا دفع سنگ کلیه کمک میپنیرك هم ادرارآور است و می

 شود. طبع این گیاه سرد و تر است.فاده میآن هم است 

 
منطقھ آغاز    نیکار خود را در ا  ۱۳۸۰از سال    ی عطار  نیواقع شده است. ا  ۹۴پالک    ،ییکچو  ابانیخ   ن، ی او  ابانیدر تھران، خ   یعطار   نیا ۱

 ک، ی ارگان  جاتھ یادو  ،یسنت  یھاروغن  ھا،ره یھا، شھا، صمغ) ، انواع پودرھا، دانھ ابیکم  اھانیگ  ی(حت  ییدارو  اھانیکننده انواع گکرده و عرضھ 
 است.  ی عیطب یھاعسل  نی و ھمچن یسالمت یھامعجون ،یاھیصددرصد گ اتیعرق 
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 پنیرك یا ختمی خبازي : ۲ ر یتصو

ي شده است. رازیانه دارویی گیاهی براي تنظیم گذارنام) که به نام گیاه زنان نیز  3این یکی رازیانه است (تصویر  

آید. براي استفاده از رازیانه جهت براي تنظیم غدد، پریود منظم و زیبایی نیز به کار می  طورنی همها است.  هورمون 

پوره درآورد سپس آن را خمیر کرد و بر روي صورت گذاشته   صورتبهزیبایی و طراوت پوست باید ابتدا آن را  

کیست تخمدان یا وجود توده در سینه   هایی مانندشود. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر فرد در معرض بیماري

مصرف شود. رازیانه طبع گرم و خشکی دارد به همین دلیل به آن گیاه ضد بلغم یا صفرا هم گفته   اطی بااحتباشد، باید 

شود. رازیانه  ي بدن میهایچربشود. این گیاه براي کسانی که قصد الغري دارند بسیار مفید است و موجب کاهش  می

توانند از آن استفاده نمایند. دارند نیز می  استخوانیپوکیادي دارد و به همین دلیل خیلی از افرادي که  کلسیم بسیار ز

. این گیاه براي مردان هم فواید بسیار رودیم   حساببهرازیانه فیبر زیادي هم دارد و به همین دلیل یک گیاه مسهل  
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هاي زنانه زیادي در آن  البته به دلیل اینکه هورمون   .گرددیمزیادي دارد و موجب تقویت اسپرم و قدرت باروري  

 وجود دارد، آقایان باید در مصرف این داروي گیاهی احتیاط کنند.  

 
 رازیانه یا گیاه زنان: ۳ ر یتصو

آیند که از اطراف دماوند به دست می  ییهاشن یآو).  4شناسید. آویشن است (تصویر  ی میخوببهاین یکی را احتماالً  

این مسئله    هايعطار تا آخر تابستان در آن مناطق وجود دارد و بسیار خوب هستند و کیفیت باالیی دارند. اگرچه بین  

از خانواده نعنا هستند و کمی به   هاشنیآوهاي بهتري هستند.  هاي شیراز آویشن مرسوم است که آویشن  کامالًدیگر  

استفاده شود، سطح کلسترول را   فشارخونتواند براي  باهت دارند. آویشن خواص بسیار زیادي دارد. میپونه کوهی ش

استفاده  نقرس  براي دردهاي  مثالً  و  دارد  مفید است، روغن آن خاصیت ضدالتهابی  پایین آورد، در درمان سرطان 

و مشکالت ریوي و تنفسی به کار    بخش است، در سرماخوردگیکند، آرامش شود، دستگاه گوارش را تقویت میمی
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میمی را کم  پریود  مشکالت  میآید،  تسکین  را  سردرد  است،  براي چشم خوب  پوست کند،  نرمی  موجب  دهد، 

خواص دارد که مطمئنم    قدرآنکند.  لطیف می  شدتبهکند و موها را هم  شود و جاي سوختگی پوستی را خوب میمی

 .امانداختهچندتایی را جا 

 
 آویشن برگ پهن : ٤ ر یتصو

و    ترمعروفي شیراز و دزفول  هابابونهروید  یی که در کشور می هابابونه). در میان  5این یکی بابونه است (تصویر  

موضعی مصرف   صورتبهخوراکی و هم    صورتبه بهتر هستند. این یکی هم مانند آویشن خواص بسیاري دارد و هم  

کند،  اشتهایی کمک میشود. مثالً براي مشکالت گوارشی مانند زخم معده و ورم معده خیلی خوب است، به بیمی

بهبود   را  ی  بخشدیممشکالت سیستم عصبی  بادام  حسوب میم  بخشآرامیی  جورهاکو  با روغن  را  اگر آن  شود، 
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نوش آن براي تسکین درد عالی کند، دمي پوستی مانند اگزما و کهیر و خارش را درمان میهایناراحت مخلوط کنیم  

کند. البته خواص دیگري هم دارد، مثل درمان بواسیر، است و به دلیل ادرارآور بودن به دفع سنگ کلیه کمک می

 مصرف شود.  اطی بااحتنسبت به بابونه آلرژي دارند و به همین دلیل باید  هایبعضفع زردي. البته ی و رخون کمدرمان 

 
 گل و پودر  صورتبهبابونه ٥ ر یتصو

  کننده هی تصف). عناب یکی دیگر از گیاهانی است که  6این عناب است (تصویر   ]برد[ما را به سمت دیگر مغازه می 

قبل از صبحانه یا نهار است. به عناب   خصوصبهاست. بهترین زمان مصرف عناب هم قبل از غذا و    سازخون خون و  

 ر خوب است. شود. عناب هم براي کبد، بهبود سیستم ایمنی، مشکالت خواب و یبوست بسیاخرماي چینی هم گفته می
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 میوه عناب خشک شده ٦ ر یتصو

). احتماالً شما بیشتر ریواس را 7ریزد] این یکی ریواس است (تصویر  [مشتی از یک گیاه خشک را روي میز می

. جوشانده آب آن براي مستحکم رویدخودرو می  صورتبه. این ریواس در اطراف شمیرانات و  دی ادهیدتازه    صورتبه

کند و شربتی مفرح . کبد را شفاف میاستخون    کنندهق ی رقو    کنندههی تصفکردن ریشه مو بسیار خوب است. همچنین  

توان ریواس را به شربت نیز تبدیل نمود. به دلیل طعم که می  کندینمباور    شنودیمبراي تابستان است. البته هرکس  

کند و کنند. ریواس به پیشگیري از آلزایمر کمک مین را براي مصرف در غذاها استفاده میترشی که دارد بسیاري آ

موجب  آن  زیاد  مصرف  که  کرد  توجه  مسئله  این  به  باید  البته  دارد.  زیادي  بسیار  فواید  هم  گوارش  دستگاه  براي 

 شود. مشکالتی مثل سنگ کلیه می
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 خشک شده ریواس : ۷ ر یتصو

ي ها کوهشود. والک در اطراف ) که به آن سیر وحشی یا سیر کوهی هم گفته می8این یکی والک است (تصویر 

کند و فروردین کند. خاصیت آن هم بازکنندگی عروق قلب است. پیاز والک در اواخر اسفند رشد میالبرز رشد می

شود. والک موجب قلیایی شدن بدن  از تابستان تمام می  بهترین زمان برداشت آن است و معموالً تا پیش  بهشتیاردو  

چاق شوند و اشتهاي   خواهندیمکند. طبع آن بسیار خنک است. کسانی که  شود و در نتیجه از سرطان پیشگیري میمی

ن کند و درد معده را هم تسکی نوش استفاده نمایند. والک صفرا را پاك می دم  صورتبهتوانند از والک  کمی دارند می

ي  جا به تواند موجب ریزش موهاي سفید و درآمدن مجدد موهاي سیاه  دائم مصرف شود می  صورتبهدهد. اگر  می

 آن شود. دلیل آن هم وجود مقدار باالي منگنز درون آن است. البته والک خاصیت کاهش فشارخون را هم دارد.
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 گیاه والک خشک شده ۸ ر یتصو

 شناسید که به ما معرفی کنید؟ از میان درمانگران موجود در این منطقه آیا فرد یا افرادي را می

ي بندشکستهاش قصابی بود و از طریق دنبه گوسفند کارهاي  فردي به نام حاج غالمحسین بود که شغل اصلی  قبالً

انجام   االن دیگر کسی  داد یمرا  اینجاست که  واقعیت  انجام    هاطبابت  گونهنیا؛ ولی  و مردم هم عالقه    دهدینمرا 

 چندانی به درمان سنتی ندارند. 

 گفت و گوی دوم 

 ف یشرریمشونده: داماد خانم صدیقه مصاحبه •
 مکان: عطاري اوین •
 1400/ 28/4زمان: دوشنبه  •
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دهندگان درون  معمولی است. همچنین حاالت پاسخ  ها با فونتبولد و پاسخ  صورتبه  کنندهمصاحبهي  هاسؤال(

 براکت آورده شده است). 

دارویی گیاهان  چه  بیشتر  منطقه  این  در  که  دهید  توضیح  ما  براي  چه   ندیرویماي  لطفاً  و 

 یی دارند؟هایژگیو

دلیل گیاهانی  ي کرد. اینجا همیشه سرد و خشک بوده و به همین  بندمی تقس  وهواآب  بر اساسگیاهان دارویی را باید  

که یکی از انواع   داردکنند. البته آویشن انواع مختلفی  ی در این منطقه رشد میخوببهگاوزبان، آویشن و گزنه  مثل گل

کند که هوایش و حوالی شیراز رشد می  شودینمشود در این منطقه پیدا  آویشن که آویشن درجه یکی هم محسوب می

است. گیاهان دیگري هم وجود دارند که در   ترتیف یباکي پهنی دارد و  هابرگاست. این آویشن    ترخشکو    ترگرم

)، پونه، نعناع، خاکشیر که یک 9شوند. مثل سماق، چاي کوهی (تصویر  جاهاي دیگري نزدیک به تهران یافت می 

شوند،  مییی که نزدیک کرج یافت  هاآنشوند. البته  گیاه وحشی و خودرو است. این گیاهان اطراف کرج هم پیدا می

 ارزش باالیی ندارند. 
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 چاي کوهی۹ ر یتصو

 فرایند چیدن و تهیه گیاهان دارویی به چه صورت است؟ 

شوند. و کجا پیدا می  ندیروی مگیاهان دارویی را باید شناخت. منظورم این است که باید دانست در چه وقتی از سال  

هنگام چیدن به دستکش نیاز دارند و اگر با دست    هاآن عالوه بر این، باید نحوه چیدن آن را هم دانست، چون برخی از  

و کنند.  وارد  دست  به  آسیبی  است  ممکن  شوند  چیده  چیده  گیاهان  این  میشوندمیقتی  تمیز  و ،  برگ  و  شوند 

 نیبعدازا شوند.  خشک مصرف می  صورتبهتازه و برخی دیگر    صورتبهها  شود. برخی از آنجدا می  شانیهاشاخه

داروهاي گیاهی اهمیت    يگذارمتی قشود. البته چیزي که در  ها تعیین میمحصول نهایی قیمت آن   به باتوجهکارها  

 دارد محل رویش گیاهان است.

 کمی از خواص گیاهان دارویی موجود در عطاري براي ما بگویید.



52 

 

(تصویر   است  پونه کوهی  پونه خاصیت  10این  اسهال  کنندگ یضدعفون).  براي  و  است  گیاه گرم  دارد. یک  ی 

نی بدن بسیار ضروري هستند. این گیاه بهترین غیرعفونی خیلی خوب است. پونه کوهی موادي دارد که براي سیستم ایم

هاي  ها از این دارو براي عفونتبرد. خیلی از خانمرا از بین می  هاقارچها و  و عفونت  هاستکی وت ی بیآنت جایگزین براي  

ید  کنند. پونه فیبر زیادي دارد و به همین دلیل براي دستگاه گوارش و مشکالت معده هم بسیار مف زنانه استفاده می

دهد و ترشح انسولین را  برد. قند خون را کاهش میکند و اختالالت آن را از بین میي میسازپاكاست. کبد را هم  

تواند اسید چرب کلسترول خون را کم کند و فشار را تنظیم نماید. از فراوانی دارد می  3کند. چون امگا  کنترل می

 ود.  شها براي شادابی پوست و مو استفاده میروغن آن 

 
 پونه کوهی۱۰ ر یتصو

تازه مصرف شود. البته خشک شده    صورتبه). گزنه گیاهی است که بهتر است  11این یکی گزنه است (تصویر  

کند. ما به کسانی آن هم فواید بسیاري دارد. گزنه براي درمان دردهاي مفصلی و آرتروز شبیه یک معجزه عمل می
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یی که ما در این  هاگزنههاي گزنه غلت بزنند. این  تا برهنه روي بوته  می کنیمکه دردهاي مفصلی شدید دارند توصیه  

 امامزادهآیند که در شرق تهران است. در منطقه ایگل یا همان  یی مانند دشت هویج به دست می عطاري داریم از جاها

ي گزنه وجود دارد و هادشتي تنگ واشی که احتماالً بلد هستید هم  هایکینزدایگل هم دشت گزنه وجود دارد. در  

افراد   به  بوته  میی گویمما  بروند و الي  این جاها  به  بزنن که  از گیاه خشک گزنه آش هم درست هاي گزنه غلت  د. 

 کنند که براي پروستات، سنگ کلیه، قند و فشارخون بسیار مفید است. می

 
 گزنه۱۱ ر یتصو

آویشن صدها مدل درمان دارد و   است.  کارههمه). آویشن یک گیاه  4این یکی آویشن است (تصویر  
بنابرابراي هر دردي یک فرمول خاصی دارد باقی گیاهان   میتوانینم  نی؛  بگوییم که این گیاه، یا حتی 

آویشن براي ریه خوب است و ضماد آن را براي   کردهدم  مثالًدارویی باید در قالب خاصی قرار بگیرند.  
 کنند.ي صورت استفاده میهالک بردننیازب
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را در دستمال    اسطوخودوس است.    العادهفوق) که براي مغز  12است (تصویر    اسطوخودوسن هم  ای
. این کار بالفاصله بر حس بویایی ند یبویمو بعد آن را    پاشند یم و بعد به دستمال آب    گذارند یم نخی  

شود تا  است و باعث می  بخشآرامش  اسطوخودوس.  کند میو تمام مجاري تنفسی را باز    گذارد یم  ریتأث
کنند. ها از آن براي افسردگی و درمان آن استفاده میفرد خواب بهتري داشته باشد. به همین دلیل خیلی

گرم و خشک    اسطوخودوساشتهایی. طبع  بی  بردننیازبخواص دیگري هم دارد مثل کاهش حالت تهوع و  
 است. 

 کردن برطرفموضعی مصرف کنید موجب    صورتبه  ). اگر آن را13این هم روغن اسطوخودوس است (تصویر  

ها را خوب آن  سرعتبهي دهانی بچکانید هم  هازخمرا بر روي    روغنشود. اگر روزي دو قطره از این  سردرد می

 . رندی گیمکنند و جواب ي استفاده میاسکهها هم از این روغن براي درمان ریزش موي  کند. خیلیمی

 
 اسطوخودوس گیاه ۱۲ ر یتصو
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 اسطوخودوس روغن ۱۳ ر یتصو

، کلسترول و نقرس  دیسری گلي تر) عالوه بر مصرف خوراکی مصرف دارویی هم دارد. براي  14سماق (تصویر  

کند. این است که مسهل کباب است و از یبوست جلوگیري می  پاشندیممناسب است و دلیلی که آن را بر روي کباب  

شود. براي دیابت سماق خاصیت ضدمیکروبی هم دارد. براي کبد چرب بسیار خوب است. براي الغري استفاده می

بسیار قوي است. خیلی از ورزشکارها هم براي   دهندهنی تسکدهد و آب آن یک  کاربرد دارد. کلسترول را کاهش می

 کنند و رضایت بسیاري دارند.سپاسم از سماق استفاده میدرد و ا
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 سماق - 14تصویر 

ی و خواب عمیق بسیار خوب است. براي زبري و لطافت موها  خوابیب ) براي درمان  15گیاه گل ساعتی (تصویر  

به موها   آن استفاده . براي هموریید هم از آب  زنندی مهم بسیار کاربرد دارد. گل ختمی را آب جوشانده و آن را 

که گیاه گل    ندیگویمها  تواند موجب بهبود خواب هم شود. خیلیکنند. طبع گیاه گل ساعتی گرم است و میمی

یی مانند کبد، روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان تخمدان و پروستات هاسرطاناست و    ضدسرطانساعتی یک گیاه  

دهد. براي یائسگی کاربرد دارد و استرس را هم کم می  کند. این گیاه فشارخون و قند خون را کاهشرا درمان می

شود تا فرد خواب عمیق و راحتی داشته باشد. البته این گیاه براي کودکان منع مصرف دارد و  کند و موجب می می

 هاي شیرده هم نباید مقدار زیادي از آن را استفاده بکنند. خانم
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 ساعتی خشک شده گیاه گل ۱٤ ر یتصو

آیا مصرف آن  استآیا درست   استفاده شود؟  میزان دلخواه  از گیاهان دارویی در هر  ها که 

 محدودیت خاصی ندارد؟

داروهاي   مانندبهدر استفاده از گیاهان دارویی باید مواظب میزان و نحوه مصرف بود. گیاهان دارویی هم درست  

 تواند منجر به سقط جنین و یا حتی مرگ شود. ها میآن  اندازهیبشیمیایی عوارضی دارند و مصرف 

 درمان در گذشته چگونه بوده است؟ 

در گذشته چیزي به نام درمان نداشتیم. بلکه آشپزان و مادران در خانه که تحلیل خوبی از خواص گیاهان داشتند  

ار بیشتري راجع به طبع داشتند، ها را درمان کنند. در گذشته افراد شناخت بسی کردند تا بسیاري از بیماريتالش می

مانند امروز نبود که این چیزها را بدون پایه و اساس بخوانند. به همین دلیل با زحمت و دقت بسیار زیادي غذاها را  

  ند یگویمدانند یا  . االن این چیزها را احمقانه مینمودندیمطبع او غذا آماده    بهباتوجهکردند و براي هر کس  درست می
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 م یگوینماست به دلیل مردساالري بوده است. من    شدهیمی که در گذشته غذاي متفاوتی به مردان و زنان داده  که دلیل

ي از غذاي متفاوت افراد به دلیل طبعشان بوده است. مثالً اگر به ااست؛ اما بخش عمدهدر آن زمان این چیزها نبوده  

به این دلیل نبوده است که در زمان   دادندیم  اری خدوغآبساله   18-17و به پسر    دادندیمغذاي مقوي    ساله60پیرمرد  

این دلیل بوده است که بدن هر کس تحمل متفاوتی نسبت به غذاها بلکه به    گذاشتند؛یم گذشته بین پدر و پسر فرق  

 دارد و غذاي متفاوتی نیاز دارد.

فصولی که   بهباتوجهچگونه است و  هاتابستانچطور است و هوا  هازمستاندر گذشته افراد آشپز درك داشتند که 

کردند. گوجه کردند. مثالً روغن حیوانی را در زمستان مصرف میها از هم غذا درست می در آن بودند و تفکیک آن

سرد یا کردند. آجیل نیز براي زمستان بوده است. یا مثالً اگر براي نهار مواد غذایی  و خیار را در تابستان مصرف می

کردند این آگاهی را داشتند که بعد از آن مواد غذایی اي مصرف کنند که مصلح آن باشد تا اثر سوء  گرم مصرف می

ي است که در یک مهمانی یا مراسم رسمی همه جورنیادیگر مواد را خنثی کند. ولی االن به چه صورت است؟ االن  

غذایی مواد  ماست، ساالجور  مثل دوغ،  دارد.  غذا  اي وجود  نوع  این  و گوشت.  مرغ  پلو،  ماهی، زرشک  برنج،  د، 

ي زمستان، بدن سردتر است و خوردن این مواد هاشبدر    مثالعنوانبهشود.  خوردن بدون آگاهی باعث سکته می

غذایی مضر است. در هنگام درمان و غذا دادن به بیمار باید به فصل مواد غذایی هم توجه کنیم. مثالً بهتر است که در  

 زمستان رب مصرف شود، لواشک هم براي فصل زمستان بسیار خوب است.  

را   دارد که آن  امکانی وجود  یا  راه  آیا  باشد،  داشته  عالقه  سنتی  به طب  ی درستبهاگر کسی 

 ؟ ردیفراگ

چیز در یادگیري طب سنتی تجربه است.    نیتر مهمطب سنتی را یاد بگیرند باید بدانند که    خواهندیمافرادي که  

ي است امسئلهباید در محضر اساتید این رشته کار کنند و تجربه کسب کنند. از دیگر سو طب سنتی    هاسال این افراد  
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که بسیار با حس المسه و لمس کردن مرتبط است. مثالً شدت نبض خیلی اهمیت دارد. فاکتورهاي دیگري هم اهمیت 

 و نحوه ایستادن او.    کردننگاه دن، نوسان صداي بیمار، نوع دارند مثل رطوبت ب

 است؟ شدهیم هایی از طریق طب سنتی درمان  در گذشته بیشتر چه بیماري

 لهی وسبهتوانسته تومور مغزي را هم درمان کند. براي اینکه یک بیماري  سنتی حتی میاما طب    د؛ینکنشاید باور  

باید   ابتدا  در  شود  درمان  سنتی  ابتدایی  ها انهنشطب  عوارض  مثالً  شود.  کهیر  بررسی  و  جوش  مثل    دهنده نشاناي 

کند. یا اندام ها را کشف و درمان میشود و آنیی در بدن است که پزشک سنتی متوجه این اختالالت میهااختالل

سرد، مشکالت ها سردي رحم که زیرمجموعه معده  شود. مثالً در خانمسرد بستر بسیاري از مشکالت بدن تلقی می

 شود. مربوط به یبوست و رفالکس معده است منجر به فیبروم، کیست و سرطان دهانه رحم می

 االمراضامشود یبوست است که بسیاري آن را  ی درمان میراحت بهطب سنتی    لهی وسبههاي دیگري که  از بیماري

. براي درمان این مشکل در اولین قدم باید به منابع غذایی فرد بیمار رجوع کنیم. ما باید به بدن خود آگاه باشیم دانندمی

  ي ترنیی پافردي که آستانه تحمل    مثالعنوانبهو محصوالت متناسب با بدن خود را پیدا کنیم و مضرات آن را بدانیم.  

دارد نباید دارچین و زنجبیل بخورد. پس براي درمان باید به سبک زندگی افراد توجه کرد. مثالً فردي که در شمال  

 کند با فرد کارمندي که مدام پشت میز نشسته است غذاهاي متفاوتی نیاز دارد.  ي میکاریشال

کنند. مانند اینستاگرام استفاده میي اجتماعی  هاشبکهامروز در طب سنتی دیگر رسم این شده است که مردم از  

نیست.   این موضوع درست  ی  توانینمولی  افراد    جورک براي همه  براي همه  تجویز کرد. در طب سنتی یک دارو 

تفاوت آن با طب مدرن هم در همین است. هر آدمی در جایگاه و متناسب با بدن و خلقیات    نیترمهممناسب نیست و  

من آن  اما منظور    م؛یداری روانی  دوقطب شوند. بله،  ی میدوقطب   هاانساناشتباه غذا خوردن،    خود باید درمان شود. در اثر
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 وپا دستدر    است؛ امافرد گرم    سري است که مثالً  جورنیانیست. منظورم دوقطبی جسمی است. دوقطبی جسمی  

مشکل   نیترمهمجه داشته باشیم.  باید به سردي و گرمی در طبع غذاها تو  حتماًسردي وجود دارد. براي همین در درمان  

و بیشتر این مواد به طبیعت ارتباطی ندارند.   میکنینمتوجهی    میخوریماي که  امروز این است که ما به مواد غذایی

ها را مصرف کنیم.  مثالً وقتی گوجه و خیار در زمستان وجود نداشته است این بدان معنی است که نباید در زمستان آن

تهران   نداشته    ماهبهشتیردا اگر در  تابع    دی نبا  یعن ی است؛  هندوانه وجود  باید  ماه هندوانه خورده شود. پس  این  در 

 طبیعت باشیم. طبیعت همه چیز را در اختیار ما قرار داده است.  

 این مسئله در گذشته در منطقه اوین به چه صورت بوده است؟ 

دانستند کردند. مادران میدر گذشته در منطقه اوین هم با رعایت همین مسائلی که گفتم سالمت خود را حفظ می

 اي منع کنند. را از خوردن چه مواد غذایی هابچهکه چه چیزي را باید با چه چیزهایی بپزند و 

تی عالقه نشان  شما چقدر است؟ مردم چقدر به گیاهان دارویی و طب سن  کنندگانمراجعهمیزان  

 دهند؟ می

تعداد   گذشته  پکم    هاکنندهمراجعهدر  چون  مردم  گرفتی مصورت    ير ی شگی بودند؛  را    خوردوخوراك،  خود 

بومی و سنتی متخصص  رعایت می مناطق  عبارتی در  به  نبود.  به درمان  نیازي  ی وجود  ب یوغربی عجکردند و دیگر 

گذشته چون  تخصص و پزشک مخصوصی وجود داشته باشد. در  نداشت. مثل امروز نبود که براي هر قسمت از بدن م

. در گذشته  پرداختندیمدانستند، مادران همان متخصصین بودند که در مطبخ به آشپزي  ها را در تغذیه میبیماري  شهیر

رده است. زن کنند. اما االن اوضاع فرق ک  نیتأمطبع هر فرد    بهباتوجهکردند منابع غذایی افراد منزل را  ها سعی میخانم

دو سرکار می هر  مرد  میو  به خانه  همین که  و  و    چهارتاآیند  روند  مختلف  غذایی  و    ارتباطیبمواد  زودپز  در  را 
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دنبال کارهایشان. امروزه    روندو باز می  خورندیمها هم سریع  شود، آندهند. غذا سریع آماده میقرار می  ویکروویما

ها است، چون  بسیاري از بیماري  دواژهی کلهر کس تند غذا بخورد برنده است. باور کنید که همین تند غذا خوردن  

 شود.هشتاد درصد مواد از زیر زبان جذب می

 مشاهدات

ردند. یکی از افراد  ی آمدند و گیاهان دارویی مختلفی تهیه ککنندگانمراجعهدر مدتی که در مغازه حضور داشتم  

بود که باید در ابتدا آن   گونهنیا). روشی که فروشنده به او توضیح داد، 16پنیرك (ختمی خبازي) تهیه کرد (تصویر 

شود تا حرارت و گرگرفتگی  را به همراه آب درون کوزه بریزد و پس از مدتی آن را مصرف نماید. این کار باعث می 

 بدن آرام شود. 
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 یکی از مراجعین عطاري اوین۱٥ ر یتصو

(زوفا، ختمی،    چهارگلنوش آرامش آمده بود که فروشنده گیاهان آویشن، پونه و  فرد دیگري نیز براي تهیه دم

هاي بدن بسیار خوب  نوش براي تخلیه عفونتپنیرك و بنفشه) را با هم مخلوط کرده و به او داد. او بیان کرد که این دم

) که من  17ي در دست داشت براي تهیه نسخه خود به عطاري آمد (تصویر  انسخهاست. یکی از افراد نیز که از پیش  

 عکسی تهیه نمودم. پس از کسب اجازه از وي از نسخه او
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 کنندگان به عطاريعکسی از نسخه یکی از مراجعه۱٦ ر یتصو

ي مختلف ها هیادودر این مدت، فرد دیگري براي خرید جوش شیرین آمد و خریداران متفرقه نیز براي تهیه ارزن و  

 به این عطاري مراجعه کردند. 
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 ها، تشخیص و درمان  بیماري
 خالصھ نتایج بھ دست آمده در خصوص محلھ تجریش:  ۱جدول 

 نام بیماري  مشخصات و عالئم  درمان  توضیحات 

دم  را  آن  گل  یا  برگ 

می بیمار  به  و  دهند. کرده 

شربت  صورت  به  نیز  گاهی 

 شود.مصرف می

خبازي   ختمی  یا  پنیرك 

 (گیاهی سرد و تر) 

و   معده  نکردن  کار 

 روده

مشکالت  

 گوارشی

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  رازیانه 

 خشک) 

 کار نکردن روده

صورت   به  غذا  از  قبل 

کرده مصرف خوراکی و یا دم

 شود. می

چینی   خرماي  یا  عناب 

 (گیاهی سرد و تر) 

 یبوست

خوراکی  صورت  به 

 شود.مصرف می

و   سرد  (گیاهی  سماق 

 خشک) 

 یبوست

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

 دردهاي شکمی

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  کوهی  پونه 

 خشک) 

 مشکالت معده 
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر  یا  وحشی  سیر  والک، 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

 درد معده

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

گاهی نیز به صورت   دهند.می

 شود. شربت مصرف می

و  سرد  (گیاهی  ریواس 

ازاندازه آن  خشک) مصرف بیش

 شود موجب سنگ کلیه می

 دردهاي شکمی

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

ورم   بابونه (گیاهی گرم و خشک)  و  معده  زخم 

 معده

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

 حالت تهوع 

دم  را  آن  گل  یا  برگ 

می بیمار  به  و  دهند. کرده 

شربت  صورت  به  نیز  گاهی 

 شود.مصرف می

خبازي   ختمی  یا  پنیرك 

 (گیاهی سرد و تر) 

در  آمدن زخم  پدید 

 بدن

 درمان زخم 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

کلسترول  شدن  زیاد 

 بدن

 کلسترول باال 

خوراکی  صورت  به 

 شود.مصرف می

و   سرد  (گیاهی  سماق 

 خشک) 

کلسترول  شدن  زیاد 

 بدن
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  کوهی  پونه 

 خشک) 

کلسترول  شدن  زیاد 

 3کمبود امگا بدن و 

دم  را  آن  گل  یا  برگ 

می بیمار  به  و  دهند. کرده 

شربت  صورت  به  نیز  گاهی 

 شود.مصرف می

خبازي   ختمی  یا  پنیرك 

 (گیاهی سرد و تر) 

حساسیت  و  خشکی 

 پوستی 

مشکالت  

 پوستی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  کوهی  پونه 

 خشک) 

حساسیت  و  خشکی 

 پوستی 

روي   بر  ضماد  صورت  به 

 شود.پوست مصرف می

و  گرم  (گیاهی  رازیانه 

 خشک) 

 کدر شدن پوست

روغن   با  بابونه  ترکیب 

روي   بر  آن  مالیدن  و  بادام 

 پوست.

و   بابونه (گیاهی گرم و خشک)  کهیر  اگزما، 

 خارش

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

 سوختگی 

مصرف  ضماد  صورت  به 

 شود. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

 هاي پوستیلک
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

تپش بی و  قراري 

 قلب

مشکالت  

 عصبی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

تپش بی بابونه (گیاهی گرم و خشک)  و  قراري 

 قلب

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

تپش بی و  قراري 

 قلب

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

 افسردگی

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

بدنبی درد، حالی، 

 گلودرد، آبریزش بینی 

 سرماخوردگی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

غدد  آمدن  پدید 

 سرطانی در بدن

 سرطان 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر  یا  وحشی  سیر  والک، 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

 اسیدي شدن بدن

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

 سرطان کبد 
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محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

 سرطان روده بزرگ 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

 سرطان پروستات 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

 سرطان سینه 

بیمار  دم   به  را  آن  کرده 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

 سرطان تخمدان
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

تنفس  تنفس،  تنگی 

 سخت و سرگیجه 

مشکالت  

 تنفسی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  کوهی  پونه 

 خشک) 

 هاعفونت ریه

آن را درون دستمال ریخته  

 کنند. و استنشاق می

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

مجاري  گرفتگی 

 تنفسی 

دم  را  آن  گل  یا  برگ 

می بیمار  به  و  دهند. کرده 

شربت  صورت  به  نیز  گاهی 

 شود.مصرف می

خ یا  خبازي  پنیرك  تمی 

 (گیاهی سرد و تر) 

مشکالت   کم شدن شیر مادر

 شیردهی 

روغن آن را بر روي زخم  

 مالند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

 نقرس  زخم انگشتان پا

خوراکی  صورت  به 

 شود.مصرف می

و   سرد  (گیاهی  سماق 

 خشک) 

زخم انگشتان پا و باال  

 رفتن چربی بدن

صورت   به  آن  روغن 

 شود. میموضعی مصرف 

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

 سردرد هادرد در شقیقه

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  آویشن 

 خشک) 

 مشکالت مو زبر و وز شدن موها
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به موها  آن را جوشانده و 

 زنند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 دارد.مصرف 

 زبر و وز شدن موها

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر  یا  وحشی  سیر  والک، 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

 سفید شدن موها

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

گاهی نیز به صورت   دهند.می

 شود. شربت مصرف می

و  سرد  (گیاهی  ریواس 

ازاندازه آن  خشک) مصرف بیش

 شود موجب سنگ کلیه می

ریشه   ضعیف شدن 

 مو

صورت   به  آن  روغن 

 شود. موضعی مصرف می

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

 ايریزش موي سکه

بیمار   به  را  گیاه  این  عرق 

 دهند. می

خبازي   ختمی  یا  پنیرك 

 (گیاهی سرد و تر) 

سوزش   یا  و  مشکل 

 در دفع ادرار

 ادرار آور 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سوزش   (گیاهی گرم و خشک) بابونه   یا  و  مشکل 

 در دفع ادرار

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر  یا  وحشی  سیر  والک، 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

 گرفتگی عروق  درد در قفسه سینه 
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دم  را  آن  گل  یا  برگ 

می بیمار  به  و  دهند. کرده 

شربت  صورت  به  نیز  گاهی 

 شود.مصرف می

ختمی   یا  خبازي  پنیرك 

 (گیاهی سرد و تر) 

 درد مثانه  درد در قسمت مثانه 

دم  را  آن  گل  یا  برگ 

می بیمار  به  و  دهند. کرده 

شربت  صورت  به  نیز  گاهی 

 شود.مصرف می

خبازي   ختمی  یا  پنیرك 

 (گیاهی سرد و تر) 

 درد در پهلو

 سوزش در دفع ادرار

 سنگ کلیه 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

 درد در پهلو (گیاهی گرم و خشک) گزنه 

 سوزش در دفع ادرار

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

 مشکل در دفع ادرار بابونه (گیاهی گرم و خشک) 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

 بی اشتهایی  کاهش اشتها  بابونه (گیاهی گرم و خشک) 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر   سیر والک،  یا  وحشی 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

 کاهش اشتها 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

 کاهش اشتها 
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

گاهی نیز به صورت   دهند.می

 شود. شربت مصرف می

و  سرد  (گیاهی  ریواس 

ازاندازه آن  خشک) مصرف بیش

 شود میموجب سنگ کلیه 

 کاهش اشتها 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

گاهی نیز به صورت   دهند.می

 شود. شربت مصرف می

و  سرد  (گیاهی  ریواس 

ازاندازه آن  خشک) مصرف بیش

 شود موجب سنگ کلیه می

 آلزایمر  فراموش کردن

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  رازیانه 

 خشک) 

شدن  نامنظم 

 قاعدگی 

  مشکالت

 هورمونی

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  کوهی  پونه 

 خشک) 

کردن  عفونت 

 هایی از بدنبخش

 عفونت در بدن

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  رازیانه 

 خشک) 

 چاقی  افزایش وزن بدن

خوراکی  صورت  به 

 شود.مصرف می

و   سرد  (گیاهی  سماق 

 خشک) 

 بدنافزایش وزن 

صورت   به  غذا  از  قبل 

کرده مصرف خوراکی و یا دم

 شود. می

چینی   خرماي  یا  عناب 

 (گیاهی سرد و تر) 

بی و  حالی، خستگی 

 کاهش ناگهانی وزن 

 کبد چرب 
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

گاهی نیز به صورت   دهند.می

 شود. شربت مصرف می

و  سرد  (گیاهی  ریواس 

ازاندازه آن  بیشخشک) مصرف  

 شود. موجب سنگ کلیه می

بی و  حالی، خستگی 

 کاهش ناگهانی وزن 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  کوهی  پونه 

 خشک) 

 مشکالت کبدي

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر  یا  وحشی  سیر  والک، 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

شکمی،  دردهاي 

تهوع،   احساس حالت 

 پري

 مشکالت صفرا 

خوراکی  صورت  به 

 شود.مصرف می

و   سرد  (گیاهی  سماق 

 خشک) 

گرفتگی عضالت در 

 اثر ورزش 

اسپاسم  

 عضالنی 

صورت   به  غذا  از  قبل 

کرده مصرف خوراکی و یا دم

 شود. می

چینی   خرماي  یا  عناب 

 (گیاهی سرد و تر) 

در  بدن  مقاومت کم 

 هامقابل بیماري

سیستم  ضعف 

 ایمنی 

بوته روي  گزنه  برهنه  هاي 

 غلت بزنند. 

مختلف  گزنه (گیاهی گرم و خشک)  مفاصل  درد 

 بدن

دردهاي 

 مفصلی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  رازیانه 

 خشک) 

شدن  شکننده 

درد  استخوان یا  و  ها 

 مفاصل

 پوکی استخوان
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و گرم  (گیاهی  کوهی   پونه 

 خشک) 

مشکالت   قند خون 

 خونی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

 قند خون 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

 خونی کم بابونه (گیاهی گرم و خشک) 

صورت   به  غذا  از  قبل 

کرده مصرف دمخوراکی و یا  

 شود. می

چینی   خرماي  یا  عناب 

 (گیاهی سرد و تر) 

 غلظت خون

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

گاهی نیز به صورت   دهند.می

 شود. شربت مصرف می

و  سرد  (گیاهی  ریواس 

ازاندازه آن  خشک) مصرف بیش

 شود موجب سنگ کلیه می

 غلظت خون

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

(گیاهی و   آویشن  گرم 

 خشک) 

 فشار خون

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سیر  یا  وحشی  سیر  والک، 

 کوهی (گیاهی گرم و خشک) 

 فشار خون
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

 فشار خون

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

 فشار خون گزنه (گیاهی گرم و خشک) 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  رازیانه 

ازحد آن  مصرف بیش  –خشک)  

 براي آقایان مجاز نیست.

 تقویت اسپرم  مشکل در باروري

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان  خشک)   و  کودکان  براي 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

تعریق  گرفتگی،  گر 

پوست،   خشکی  شبانه، 

 ها دردناك شدن سینه

مشکالت  

 یائسگی 

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

خارش  بابونه (گیاهی گرم و خشک)  و  خونریزي 

 در ناحیه مقعد 

 بواسیر

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

غده   اهی گرم و خشک) گزنه (گی  ناحیه  در  درد 

 پروستات 

مشکالت  

 پروستات 
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بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و   بابونه (گیاهی گرم و خشک)  پوست  شدن  زرد 

 هاسفیدي چشم

 زردي

صورت   به  غذا  از  قبل 

کرده مصرف خوراکی و یا دم

 شود. می

چینی   خرماي  یا  عناب 

 (گیاهی سرد و تر) 

خواب   به  سخت 

 شبرفتن در 

 خوابی بی

بیمار   به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

و  گرم  (گیاهی  ساعتی  گل 

زنان   و  کودکان  براي  خشک) 

محدودیت  شیرده  و  باردار 

 مصرف دارد.

خواب   در  مشکل 

 عمیق

صورت   به  آن  روغن 

 شود. موضعی مصرف می

اسطوخودوس (گیاهی گرم و  

 خشک) 

دهانی زخم هاي 

 مانند آفت یا تبخال 

هاي  زخم

 دهانی 
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 ناران (نارون) 

 روستا   مشخصات

 روستاي ناران، منطقه لواسانات، ناحیه باغ دره •
شود، جمعیت آن به صورت مجزا در اي از لواسان محسوب میاز آنجایی که این روستا به عنوان محله •

 هیچ منبعی ذکر نشده بود). 

 محلی  مطلع یا مطلعین

   بازنشسته سیستم بهداشت –آقاي محمد ساکی  •
 بهورز –آقاي ابوالفضل ساکی  •

 درمانگران محلی 

 هاي گیاهی.بندي، حجامت، ختنه، فست و درمانادران علی پناهی براي امور شکستهبر •
ها تا حدي این روش را فراگرفته و خانم  نیزن  بند. (عروسشاانباجِ لواسان، شکستهاسم نامعلوم، روستاي   •

 .)کنند بندي به ایشان مراجعه میتهبراي امور شکس

 گفت و گو 

 ، پس آقاي محمد ساکی) ابوالفضل ساکی اکی (با حضور: محمد سمصاحب •
 مکان: منطقه لواسانات، ناحیه نارون، باغ دره •
 26/3/1400زمان: چهارشنبه  •

   )معمولی است ها با فونتبولد و پاسخ صورتبه کنندهمصاحبهي هاسؤال(

اینجا شناخته شده    درمانگرانظاهراً   افراد  یول  ست؛ ینمحلی دیگه کسی    ي در گذشته مثالً 

پناهی که کارهاي شکسته برادران علی  از جمله  و  بودند  بندي و کارهایی مثل ختنه و فست 

 دادن تا کارهاي گیاهی.حجامت و اینارو انجام می
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اسمش چی   ...  ] یکی بود که چند سال پیش به رحمت خدا رفت، یه آقایی بود پیرمرد بود، سیدتو امباج [انباج

کرد، یعنی  کند] بدترین شکستگی رو خوب میبندو [اصالح میبود؟ اسمشو فراموش کردم، این بدترین شکسته

 کرد. خورد شده بود استخون ولی اون خوبش می

 تو همین امباج؟

ي آموزش داد.  چندنفرتو همین امباج آره، چند سال پیش هم به رحمت خدا رفت. قبل از اینکه فوت کنه به   

اي بود. مثالً ماشین زده بود مثالً پسرش یاد گرفت، خانومش هم یاد گرفت. ولی خودش یه چیز دیگه بود، اعجوبه

تو بیمارستان بستري بود، بعد میاوردن   ها ماهدرمانش کنن،    تونستنینمتمام بدن این خورد شده بود، بیمارستان  

کرد. تمام استخونارو، استخونایی که شکسته بودن رو با انگشت، اینجا ظرف بیست و دو سه روز این خوبش می

گن مورت اونا رو انداخت سر جاش، بعد با یه برگی بهش میشده بود، می  جاجابهنداخت. استخونایی که  جا می

زنن و اینو به هم می  مرغتخمکنن. سبز رنگه با زرده  جمع می  هایلی خ تو صحرا زیاد هست.  . این مورت  بستیم

نداختن؟] بستش [اول جا میکرد بعد با پارچه میکنن. این آقا ضمادو درست مییه چیزي مثل ضماد درست می

استخون مال کجاست، یک دونست این نداخت، دقیق مینداخت، دونه به دونه استخونارو جا میآره، اول جا می

پول  اعجوبه هم  قرون  یک  بعد  بود،  هم    گرفتینم اي  وقتی  هر  مردم،  بعد رفت یماز  بود.  مردم  خدمت  در  ی 

دونست این استخون مال کجاست شکسته، از کجا شکسته. فقط هم با همین نوك انگشت شست. بعد دردم می

انداخت بعد دونه دونه استخونارو جا می اون    یولداشت؛  قدر درد  کرد اینمیومدا، اون مریض اون شب غش می

 بست.رو یه پارچه و قشنگ اونو می  ختیریمبا اون ضماده، 

 کنن این کارو؟االن هم فرزندانشون می
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خانمش هم که مرد و به رحمت خدا رفت. یه پسر داشت. اون هم خیلی تو کارش وارد بود که چند سال پیش 

هاشون باشن، ولی خودش یه چیز دیگه  دونم کیا باشن، شاید بچهد. االن نمیسکته کرد، بعد از پدرش سکته کر

 بود.

 پسرش هم در حد خودش وارد بود؟

. دونست کدوم استخون از کجا شکسته و کجا باید جا بیفتهنه، خودش اعجوبه بود. انگار دستش شفا بود، می 

شد. البته خب بستگی به سنش هم داشت یا مثالً بستگی به ماهی هم که  ظرف بیست و دو سه روز طرف خوب می

شد، پاییز هم دیرتر شد، زمستونا این شکستگیه دیرتر خوب میکردیم. بهارا زودتر خوب میتوش زندگی می

شد. تابستون هم خوب بود. خوب می] از بهار کمتر ... فصل رویش زودتر  کند میشد، تابستون [مکث  خوب می

 خواست باشه. شد طرف. هر کی میولی بهار زودتر خوب می

 رن دکتر؟ درسته؟ االن که دیگه همه می

. آها ادیوز کمدونم. شاید بلد باشن  هاش باشن یا نباشن، اونو نمیدونم از بچهاالن همه میرن دکتر، االن نمی

ندازه  کند]. البته اون استخون مردارو جا نمیبلده [پسرش تأیید میگن یه کم  عروسش هم هست، عروسش هم می 

 محرم و نامحرمی.  خاطربهکنه، هم قدرت توانایی دستش رو نداره، هم فقط خانومارو درست می

 میرن مردم گاهی پیششون؟ همین خانما؟ 

[اون مال  نشاهی تو تهران  رن. یکی هم یه آقایی بود به اسم آقاي کرمارن، زیاد می بندي رو خوب میشکسته

بندي نابغه بودن. یعنی واقعاً  گم اینا تو شکستهنه اونا کُردن. اونا مال کرمونشاه بودن. وقتی می  لواسون نبود؟] 

فتادن پایین، فالن اینا، اینا از قدیما شکست، از سنگ مینابغه بودن. اینا گوسفند داشتن، گوسفندشون پاشون می
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  واش یواشنداختن، رو اصول همه چی رو یاد گرفته بودن، بعد یبودن این استخونا رو جا می  از پدرانشون یاد گرفته

 کردن.کردن، درمان میرو انسانا و رو آدما هم چیز می

 بعد یه سري چیزا فرمودین اینجا رایجه؟ مثالً بعضی از درمانا مثل قند و اگزما؟ 

اگزما خودش یه بیماریه، خود داداش من، این اگزما گرفته   ] [بله اگزما رو بفرماییداین اگزما رو من یادم نره  

شد. خون میومد. قاچ میشد، سفیدك سفیدك، بعد قاچمی  پوستهپوستهبود، خیلی دکتر بردیمش، کف دست این  

پزشک و دکتر بردیم، شهر بردیم، حتی بیمارستان رازي    چند تادونم  شد. نمیخوب نمی  میزدیمهرچی هم پماد  

یم، تو تهران، اصالً تأثیري نداشت. یه آقایی کشاورزه، سواد هم نداره، کارگره، کارگر ساختمونه، به هم آورد

دستمزدم. ما هم گفتیم    عنوان بهکنم، نیم کیلو کره به من بدین، کره محلی،  برادرم گفتش که من اینو خوبش می

داد به مریض که مثالً چه دارویی ، نشون نمیدیم. این، یه عادت بدي داشتنیم کیلو چیه بیا یه مَن کره بهت می

باید مخلوط   بید، یه کم از من    یول   ؛یکن رو  بیدو، همین درخت  باهاش رفته بودم، دیدم. بچه بودم. این برگ 

  يهاشهیرذاشت تو آب ریشه بکنه، مال درختاي بید کنار رودخونه، اینا  اش که نازك هست و توي آبه، میریشه

گن بید. بید مجنون نیست، با اون فرق  بله شبیه بید مجنون، ولی بیده، بهش می  [بید مجنون دیگه؟] نازکی دارن،  

[همین هست. جایی که آب هست این هم هست،    جا همهداره. یه نوع دیگه از بیده. همین بید معمولی هست.  

، برگشو آورد خونه. خشکش کرده  آفرین. جاهایی که آب هست می رویه. من دیدم   بغل چشمه اینجا هست] 

بود. اینو سوزوندش، گذاشت رو یه کاسه با حرارت اینو سوزند، با روغن یا همون کره محلی مخلوطش کرد، یه 

[یعنی برگ خشک شده بید پماد درست کرد، فقط یه بار از این استفاده کرد، بچه دستش خوب خوب شد.  

گذاشت تو یه کاسه سوزوند، با یه روغنی، کره محلی،    آره، برگ سبز رو آورد خشک کرد،  رو خشک کرد] 

قاچا و اون سفیدکا  آره، یه پماد درست کرد. این پماده رو یه بار استفاده کرد، تمام اون قاچ   [همین؟] کره حیوونی  

[اگه این درخته بود بعداً یه عکس  ساعت خوب خوب شد.    24ریزیا و همه از بین رفت. ظرف  و اون خون 
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ها بیشتر  جا هم هست، بغل رودخونهآره. آره. همین درخت بیده، درخت بید معمولی، همهیم]  هم ازش بگیر

کنند ریشه شو درمیاورد یا نه  [یعنی خاکو میهم استفاده کرد    اششهیرهست. از برگش استفاده کرد، از  

ت مقداري را قدر هم ریشه برداشت [با دسشه، اینهمین جوب بود که آب ازش رد می  توتوي جوب بود؟]  

  [ولی برگو دیدین که استفاده کرد؟]دونم.  دهد] حاال اونو شاید واسه جاي دیگه استفاده کرد، نمینشان می

آره، برگو که چید از درخت، آورد خونه، اینو خشکش که کرد گذاشت تو کاسه جلو آفتاب، تابستون هم بود  

کاسه اینو، اون موقع منقل بود، گذاشت رو   فوراً خشک شد. ظهر گذاشت، عصري جمعش کرد، بعد گذاشت تو

منقل، این که سوخت، سوختشو با کره ریخت روش، با کره هم زد، یه پماد درست شد، این پماده رو مالید رو  

بله، این مال    [توي این منطقه نبود؟ رفتین اونجا انجام دادین؟] نهاوند.    [اهل کجا بود؟]   بارکدستش ی

شدیم. صبح سوار ماشین شدیم ظهر  رفتیم [مکث] ماشین سوار مینبود، از اینجا باید می  نهاوند بود. اون موقع دکتر

نه، اینجا نه. اون بلد بود. اون هم نشون    [کسی اینجا دیدین این کارو انجام بده؟]رسیدیم به اون منطقه  

 گیرن. گفت یاد میداد به کسی، مینمی

 شناسین کسیو؟اینجا چطور؟ می

چیز دیگه هم تا یادم نرفته، از چشم، بیماري چشمی بگم. تو نهاوند دیدم. اون موقع که خاك    اینجا؟ بذار یه

،  د ی چسبیمهم  به    هامژهکرد و  کرد آب میومد، بعد این قی میها چشماشون باد میبود، دکتر هم نبود، بعد بچه

کرد  شد. قی هم میگ آبی پیدا میکردن چشمشونو زیر پلک باال و پایین یه رکرد. وقتی که باز میچشما پف می

رفتیم  گفتن که برید مورچه اسبی بیارین. مورچه اسبی هم منظورم از این مورچه بزرگاست. میچشم. بعد به ما می

ذاشتیم تو قوطی کبریت میاوردیم. بعد چشماي اینو کردیم، پنج شیش تا از اونا رو میصحرا لونه اونارو پیدا می

باد کرده بود، این مورچه اسبی رو میهه  کردن، بچهباز می به اون رگه که آبی بود. این رو که چشماش  زدن 

شد. این خونه گرفتن، یه خون سیاهی خارج مینداختن هی گاز میمورچه می  چند تا.  گرفتیممورچه رگو گاز  
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می خارج  میکه  خوب  چشم  میشد  چشمشو  روز  شد.  دو  یکی  مثالً  انجام بستن  معمولی  مردم  [اینو 

کوبیدن  کندن میاوردن، میهاشون میرفتن از تو لونهمی  ها رومورچهدادن. یا مثًال تخم  آره، انجام می  دادن؟] می

بین میمی از  این هم عفونتاي چشم رو  آره، خیلی. معجزه   [اثر هم داشت واقعاً؟] برد  ریختن تو چشمشون. 

شد، با دونستم که چیه. این عفونتا تو رگا جمع میگم، اون موقع نمیاالن می کند] من خودم  می  د ی تأک کرد [می

شد و بیماري از  شد اون رگه، خون میومد، خون سیاه، خارج میمورچه این رگه خون میومد، پاره می  گازگرفتن

می آوردم    [جالبه] رفت  بین  مورچه  رفتم  فرستادن  خودمو  دیدم.  خودم  چشم  با  من  اینو  ون [خودتآره، 

من نه، داداشم شده بود. مادرم از یه خانومی که این گیاهاي دارویی و این چیزا رو  جوري شده بودین؟]  این

کرد، اون بهش گفته بود. گفته بود مورچه اسبی بیارین، بردیم هاي خونگی رو درمان میخیلی وارد بود و بیماري

ب  یاد گرفته  مادرم  بعد دیگه  این کارو کرد.  این  هروقتود،  براش، خانومه  برین شد، میجوري میکسی  گفت 

 مورچه اسبی بیارین. مادرم هم از اون یاد گرفته بود. 

 فرمودین؟ خب در مورد دیابت می

نه،   دونستن؟] [گفتین اصالً دیابت رو بیماري نمیکردن.  دیابت؟ مردم واسه دیابت از گزنه استفاده می

بهش گزنه بدین، واسش خوبه. یا نقرس، نقرس هم همین گزنه  گفتن عه،  رفت دستشویی، میکسی که زیاد می

[چقدر کردن مثل چایی.  دم می  کردن؟] جوري مصرف می[گزنه رو واسه دیابت چه  دادنرو بهش می 

خوردن، خیلی مقررات مثالً روزي دو بار، سه بار یه لیوان می  [هر روز یه لیوان؟] یه لیوان.    باید بخورن؟] 

خورد، اتفاقاً خیلی هم تأثیر داشت. [پسرش: پدرم هم نقرسش رو با همین ه مقداري میی یهرکسخاصی نداشت. 

با همین چیز کردم، خوب کردم.   پا ورم    [نقرس عالئمش چیه؟] راه درمان کرد] آره من خودم هم نقرسمو 

کنه [با دست قدر ورم میدهد] االن هنوز عالئمش هست، اینکنه. [مچ پایش را نشان میکنه، مچ پا ورم میمی

[شما که استفاده کردین خوب  کردن.  کنه، اینو با گزنه خوب میدهد]. ببین باد هم میمقدار ورم را نشان می
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کنه ولی اصالً] نه، بذار داستانشو بهت بگم. ما یه نذري داریم تاسوعا، یه گوسفندو  آره [پسرش: رعایت نمی  شد؟] 

مردم بخورن. ما گوسفندو پختیم و تا عصر   می دادیمیختیم تو حلیم  رپخت، بعد مینداختیم توي دیگ، این میمی

دهد] از ي را نشان میااندازهقدر ریختیم تو پیاله [که کار زیاد بود هیچی نخوردیم، بعد یهو گشنمون بود، یهو این 

بالکن،   آب اون گوسفنده ریختیم و خوردیم، دو ساعت بعدش مهمون واسمون اومد. بعد اومدم بیرون تو همین

مون که بیاین به من کمک هامون و اون مهمونتونم پامو بلند کنم. داد زدم به بچهدیدم انگار فلج شدم، اصالً نمی

جوري شدم؟ زیربغلمو گرفتن، رفتیم خونه. پارو زدیم باال، دیدیم پا این هوا شده [با دست نشان  کنید. من چرا این

جوري  اي بود که همین داداشم که دستش اینکار نکنیم. این تجربهکار کنیم، چی] خالصه چیمجدداً دهد  می

گفت تپش قلب دارم، نگو این هم نقرس شد و اگزما گرفت هم داشت. اینو ما بیمارستان خیلی بردیمش، هی می

اول    کند] زیر اوینه،دونستیم، بیمارستان مدرس، توي چیزه [فکر میرفته بود باال، ما هم نمی  کشیداور ی اسداشته.  

 کارا رو جا خوابید، تست ورزش داد و تمام  جا یه شب هم اونبردیمش شهدا، اونا فرستادنمون اونجا، رفتیم اون

کرد، خوب نشد که نشد. مرخصش کردن ولی دردش خوب نشد. آوردیم خونه، بچه دوباره حالش خراب شد. 

خواست ازدواج کنه. نه، زن داشت، ه میبچه چیه، مرد بود اون موقع، زن داشت، نه زن نداشت، مجرد بود، تاز

گیره و ناراحتم و تپش قلب پیدا کردم. مادرم اومد، این  آره زن داشت، بچه هم داشت. گفت مادر قلبم داره می

گزنه رو دم کرده بود. ما هم ترسیدیم گفتیم نکنه قلبشه، ماشین سریع گرفتیم، تو همین راه لیوان گزنه رو مادرم 

ها خونه بود، اون موقع خونهنو بخور و برو. یه کم رفتیم، اونجا خوب شد. یه روستا یه تلفنداد بهش و گفت ای

ها تلفن داشتن. داداشم به تلفن نداشتن. زنگ زد که مادر من خوب شدم. البته ما داشتیم تلفن. تک توکی از خونه

بیما بود. مادرم گفت دیگه  اون  از  به نظرم  بهم دادي،  اونی که  نبردیم و مادرم گفت  بیمارستان  بیا.  نرو،  رستان 

نوش بهش داد. تموم جوري مادرم دو سه تا لیوان از همون دمخالصه دور زدیم، اومدیم خونه و تا غروب همین

گفت. اون یکی  دونم دکترا هی جمع شدن با دانشجوها، هرکدوم یه چیزي میشد. ولی تست ورزش رفتیم، نمی
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بله، این در مورد برادرم بود. [این در مورد برادرتون بود؟]  ه همه چی.  گفت نوار قلب، آزمایش، خالصمی

دونستیم که این درمان اینه. با همین خوب خوب  با همون گزنه خوب شد، ناخودآگاه هم بهش دادیم. وگرنه نمی

نذري و اینا بریدن واسه  خورد، اونا گاو سر میخیلی زیاد می  پاچهکلهشد. آها این داداشم خونه پدر زنش اینا  

این اون    خاطربهکرد.  بله، اون هم نقرس بود. اون هم مچ پاش درد می  کنید نقرس بوده؟] [اون هم فکر می

. دکتر گفته بود گوشت قرمز نخور، فالن نخور،  گمهم رفته بود دکتر، دکتر بهش گفته بود نقرسه، داداشمو می

از این چیزا. من وقتی پام درد گرفت، دیدم تو خونه گزنه داریم، دم کردیم و غروب بود، دیگه امان از من بریده  

شب دو سه بار از    آخربود. گزنه که خوردم، یه مقدار دردم تسکین پیدا کرد، ولی ورم سر جاش بود. خالصه تا  

[نقرس هر کی داره، خوردیم و دیگه درده افتاد. ولی هنوز آثار اون بیماري تو جون من هست.    نوشهاون دم

یا کامل درمان می برگرده  قرمز بخورم دوباره عود    شه] ممکنه دوباره  باید رعایت کرد دیگه. گوشت 

اینجا پر از    زیاده؟] فقط رایجه انگار، گزنه هم تو منطقه    نجاهایا. [اون هم  کنه. یه پیاله، فقط یه پیالهمی

  ]رم یگیم[بعداً ازش عکس    نجاستیا  اشبوتهآره، االن یه    . [شما خودتون دارین تو باغ؟] گزنه است

 ). 1(تصویر 
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 برگ گیاه گزنه : ۱۷ ر یتصو

تا درمون کنم خودمو. [پسرش: قبل از اینکه این باغ   برممن چون دیابت دارم، گهگاهی ازش می

بود، فقط   از گزنه  اینجا پر  [چون اذیت ]  قدراینچرا بعدش کم شده    دونمنمیبغلی ساخته بشه، 

آره، یه باغی تو افجه پر گزنه است. اگه خواستی با هم دیگه میریم. دور تا   مردمو انگار]   کنهمی

، بعد که زنهمیبه دستت بدجوري تاول    زنهمیچینن ولی وقتی  شو میدورش حصاره. این باغو گزنه 

ي لواسون جاهمهگزنه    کنم می، فکر  شدمی[این منطقه نارون  دیگه واویال.    خورهمیآب بهش  

شمال گزنه    مثالً.  شهمیهرجا آب باشه، تو باغایی که مرطوبه، گزنه هم پیدا  ؟ درسته؟]  شهمیپیدا  

اینجا از شمال بهتره، اثرش بیشتره.   يهاگزنهآره.    ؟]کنهمیلف فرق  هاي مخت[گزنه  خیلی زیاده.

 ). 2 (تصویر گزنه لواسون اثرش بیشتر از گزنه داروخونه است مثالً
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 که توسط خودشان جمع آوري و مورد استفاده قرار می گیرد.  آقاي ساکی در حال نشان دادن گزنه خشک:۱۸ ر یتصو

   دیگه چی؟ کدوم گیاهاي اینجا خاصیت درمانی دارن؟

هاي قلبی خوبه. قلبی و عروقی. رگایی که توشون چربی برگ به. برگ درخت به. این عجیب واسه بیماري

می میجمع  رسوب  و  خوبه.  شه  اونا  واسه  عجیب  میکنه.  دم  هم  اون  شربت   کنن؟] [برگ  یه  مثل  آره. 

استفاده میجابهو خوش طعم    رنگخوش رایجه؟ مردم می  کنن.ي چایی  همه کسی    خورن؟] [االن هم 

یهنمی از  اینو من  اینو.  ما    دونه  بودن،  بسته  بود، شنیدم. جاده رو  قلب و عروق  ي روادهی پ دکتري که متخصص 

[اصالح می نه  نیست؟ گفتم  به  اینجاها برگ  به من گفت  و  این کوچه  تو  اومد  پیش من،  اومد  اون  بعد  رفتیم، 

ت کار کنی؟ گفت من دکتر قلب و عروقم، یکی دیگه هم همراهش بود، گفخواي چیکند] گفتم چرا، میمی

خوره. اتفاقاً من خودم هم تپش به درد می  هايماری بمن هم دکتر مغز و اعصابم. جراح مغز و اعصابم. اینا واسه این  
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کرد به زدن.  . بعد هر چند ماه یه دفعه این قلبم شروع میدمیکشیمکشم. اون هم موقع هم  قلب داشتم. سیگار می

هاي رگ و  آورد]. ایشون گفتن این واسه بیماريب در میزد که صداش میومد تو گوشم. [صداي قلي میقدربه

بره اونارو. ایشون رفتن. بعد یه روز من دوباره این حالت تپش قلب و اینا ي توي رگ خوبه و از بین میهایچرب

داد. اینجا یه درخت به داشتم که کِرم زد و از بین بردش و زد و تو گوشم صدا میمی  تپتپبهم دست داد.  

دم کردیم   دو بار. فوراً اومدم برگ این درخته رو دم کردم و انگار آبی باشه که بریزه رو آتیش. یکی  خشک شد

وقت   هر  نیومد.  ما  تو گوش  این صداي ضربان  دیگه  دیگه،  ماه  پنج شیش  تا  رفت  طعمه،  هم خوش  خیلی  و 

برگو خشک میجوري میاین این  زمستون  فوراً وسط  ایکردم.  شدیم  رو مردم  به  نمی[پس  شناسن؟  نجا 

خوام بدونم مردم لواسون دیگه چی استفاده  [میآره. اون آقا بهم یاد داد.    تجربه خودتون بوده؟] 

). این هم دم  3کنن (تصویر  پونه، براي بیماري روده، عفونت روده و معده و اینا از پونه استفاده می  کنن؟] می

 کنن.  می
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 گیاه پونه کوهیبوته : ۱۹ ر یتصو

فهمن که  [چه جوري میره، این هم بنویس، شوید، واسه چربی خون.  واسه چربی خون، چون یادم می

کنن گن چربی خون دارن. دم میگیرن و بعدش میچربی خون سرگیجه میاره، سرگیجه می  چربی خون داره؟] 

برنج می تو  استفاده میریزنشویدو،  اینا  به هر طریقی  واسه رودل هم  . خدمت شما عرض کنم  از شوید.  کنن 

قدیما    دن؟] جوري تشخیص میجا رایجه. رودل رو چه[خب این که همهکنن.  خاکشیر استفاده می 

مثالً   دن؟] [رودل رو چه جوري تشخیص میکردن. یه نوع گله واسه ریزش موي سر از گِلِلَک استفاده می

[اون  ده.  ها اینجوریه که استفراغ بهشون دست میکنه. حالت تهوع دارن، بی اشتهان، تو بچهکار می  شکمشون

معدن. میاد؟]    به دست[اینا از کجا  .  سرهم پشت.]  سدینویمگن. [روي کاغذ  گِلِلَک بهش می  گِل چی بود؟] 

ه معدن خیلی بزرگیه که باهاش  آره. لواسون بزرگ که تشریف داشتین، یه کیلومتر جلوترش ی  [همین اطرافه؟] 
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ریم از اونجا میاریم. هر کی موهاي سیاه و زمخت و لخت و هم دارن. ما ولی می  هايعطارکنن.  چینی درست می

بلند   و  میخواستیممشکی  استفاده  گل  این  از  قدیم  استفاده ،  این گل  از  سر  واسه شستن  نبود.  صابون  کرد. 

این یه گل سفیدیه. گِلِلَک لواسون هست، پشت عطاریا هست؟]  [این گل همون گلیه که تو  کردن.  می

بز قاطی می با چربی  اینو  از این برگردونا بود،  نبود، اگر هم بود  شد کردن، این میکاخ شاه. اون موقع صابون 

  [خب   کردن. گفتن. اگه بود هم از اونا بعد بیشتر واسه همین با گِلِلَک چیز میصابون. صابون پیچ هم بهش می

واسه شستن استفاده شد؟]  گل سرشور تو تهران هم بود. واسه بیماري خاصی این گل استفاده می

استفاده میمی این گللک  از  اونایی که  ولی  بود. دخترا کردن  بلند  و  پرپشت، ضخیم  موهاشون  کردن همشون 

نه   [اینجا؟] کردن  ده میدرد از گنجشک استفاي هندي. واسه گوشهالمیفموهاشون تا کمر بود تا زیر کمر. مثل  

نهاوند   هم  منطقه  اون  این  دنبال چیزهاي خاص  داریم  بگین] میگردیم [ما  اون هم  ولی حاال   . 

ذاشتن در گوش بچه. گوشی که عفونت داشت و تورم ، مقعد گنجشک رو میزندهزندهگرفتن،  گنجشکو می

حال زد، مثل صداي قلب، تا بیجوري میینمرد، این مقعدش همداشتن تا این گنجشکه میقدر نگه میداشت. این

دادن. بعد که دردش افتاد بیفته این کارو ادامه می دردشگوشمرد، بعد یکی دیگه، تا زمانی که این شد و میمی

ره، بخواي نگهش  می[خب گنجشک که به راحتی نمیفهمیدن خوب شده  و اون گنجشک هم نمرد می

نــــه، یه چند دقیقه بیشتر دووم نداره. [پسرش: شاید به خاطر   ي] داري باید یه روز در گوش نگهش دار

[صداي    [باید بریم نهاوند تحقیق]رسیده بهش] احتمال هم داره همون عفونت باعثش باشه  اکسیژنی که نمی

جوري نبوده که این مخصوص چیزي نهاوند بوده، اینجا هم بوده. این   خنده] [پسرش: همه اینا مرسوم بود. یعنی یه

جا] من خیلی چیزا از یادم رفته. اصن داروهایی  نهاوند باشه. چون چیزایی که بعداً دیدیم، هم اینجا بودن هم اون

من هم بهم    [آره،ها رو یادم نرفته.  کنم. ولی قدیمیدن رو میخونم روشو یه دیقه دیگه فراموش میکه بهم می

 شما ماشاال جوونی.بگن دیروز چیکار کردي باید فکر کنم. ولی بگن فالن سال چیکار کردي یادمه]  
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من خیلی نگران این مسئلم [پسرش: بعد بابا کتاب هم خیلی  طورین، طبیعیه، نگران نباشین.]  [نه، همه همین

همین کتاب بود. تو همون خانه بهداشت،   خوندم، سرگرمیمتر که بودم خیلی کتاب میخونه] مخصوصاً جوون می

خوندم. تاریخ،  زمستونا، بخاري روشن میکردم، برف هم میبارید. شروع میکردم به کتاب خوندن. تاریخ بیشتر می

خوندم. من خیلی کتاب داشتم، خیلی زیاد، جوون بودم همه رو انداختم  رسید دم دستم میجغرافیا، فالن، هرچی می

 بودم، دوست نداشتم. جوون  [چرا؟] دور. 

 بودین اون سال؟   متأهلگفتین،   47اون موقع که اومدین اینجا، سال 

با   [با پدر مادر اومدین؟] بچه بودم،   من جلوتر از اونا اومدم. خواهرم اینجا ازدواج کرده بود. من اومدم 

اصلش   ت؟] جاس جا ازدواج کردین؟ خانومتون واسه همین[پس همیندامادمون یه مقدار کار کردم.  

 لواسونیه ولی بزرگ شده اینجاست. 

تر شدین و اینجا هم کوچیکمردم اینجا چه جورین؟ چون اون موقع هم بومی محسوب نمی

 بود باالخره، مردم اینجا خوب بودن؟

کوري، یادت باشه این هم واست بگم وایسا، یه چیز دیگه هم یادم اومد. ببخشید تو حرفت پریدم، واسه شب

بینن. گم رو نمی  جا  چی هرن بیرون دیگه  کوري کمبود ویتامین آ است. شب میشب]  االن نیمه[خب بگو  

بیابونا. میفتن تو چاله و نمیشن. میمی گفتن  بینن. اون موقع میبینن، فقط شبا نمیبینن، ولی تو روز میرن تو 

پختن،  تن جگر سفیدو میاوردن، میرفگن کمبود ویتامین آ است. براي این، درمانشو میکورن، اما االن میشب

می خارج  ازش  میکف  اونو  بعد  چشمشد  به  میمالیدن  کفو  اون  بار  چندین  چشمشون.  به  بعد مالیدن  شون، 

[این هم چیزي بود  تو نهاوند بود، اینجا هم زیاد هست.    [این هم واسه نهاونده؟] شد.  شون خوب میچشم

[حاال اینکه واقعاً چقدر اثر داره  دادن  آره، انجام می]  گفتن خوبه انجام بدیم؟ که مردم خودشون می

نمی نبوده،  آدم  هیچی  موقع  اون  می  ناچاربهدونه،  عجیب  کردن].استفاده  چیز  یه  واسه حاال  تر، 
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سرطان، ولی اون موقع هر کی یه اسمی    گیمکردن، االن ما میرفتن پیدا میپشتو میسرطان، اونا میومدن الك

گیم سرطانه. مثالً گفت فالنه، ولی االن ما میگفت قرقاشه، اسماي محلی بود، یکی میگفت. یکی میبهش می

شکافتن، رو می  پشتالكکردن؟  شد. اینا میومدن چیکار میشد و خوب نمیکرد زخم مییکی پاش ورم می

ذاشتن رو همون داغ میشکافتنش و بعد داغزنده میجوري زنده، بعد همونکردنپشتارو تو صحرا پیدا میالك

بستنش. بعد دوباره فردا  شد و بعد میها بود عفونت کرده بود و دمل بود و زخم بود و خوب نمیقسمتی که سال

شدا،  خوب نمی  شد طرف. فوراًخوب می  مروربهکردن تا  پشت دیگه گیر میاوردن و دو سه بار این کارو مییه الك

شد. خیلی ببخشید، من حتی دیدم قورباغه رو شکمشو خوب میآخرش  یول  د؛ی کشیمشاید یکی دو ماهی طول 

داغ، یعنی همونجوري که زنده بود کردن، زخمایی که شبیه جوش و این چیزا بود، یا عفونی بود، اینو داغپاره می

االن نه دیگه، االن    کنن؟] [االن هم این کارو میشت.  ذاشتن رو اون زخم عفونی و تأثیر عجیبی داهنوز می

بهداري دیگه   تو  رفتیم  از سالی که  اومده.  بهداشت  وقته که دیگه  ما می   اصطالحبهخیلی  [لحن به  گفتن دکتر 

کردن پیش ما بگن  کردن، جرئت نمیکند] دیگه این چیزا مرسوم نیست. یا اگر هم این کارو میصدایش تغییر می

دیدیم. [پسرش: اینجا اسپند رو واسه چیزا رو ما می  جورنیاورد] فقط اسپندو واسه سرماخوردگی و  خ[قسم می

گن سودایی، اونایی که کبد چرب داشتن، تجویز دکتراي  ریزن تو آب، اونایی که بهشون میخورن، مینفخ هم می

 خورن].ریزن تو آب، شب بعد میسنتی این بود، اسپندو یه قاشق می

 دارید این چیزارو دیدید دیگه؟ سروکاربا مردم  شما که

[چیکار  کردن  پسرش: آره، یکیش همین اسپنده، براي نفخ معده] براي ترك سیگار هم از اسپند استفاده می

یا میمی  کردن؟] می اسپندو.  یا می جوییدن  با آبغوره    بدمزهجوییدن. تلخه،  خوردن  اسپندو  است، واسه همین 

آره.    جا؟] [مردم همینبود خالصه، شاید هم سرکه بود.  : آبلیموعه] ترشیجات باید میکردن. [پسرشقاطی می

شه [پسرش [پسرش: اینجا سرکه سیبش هم خیلی مرسومه] اینجا خیلی واسه چربی خون سرکه سیب استفاده می
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که سیب براي چربی کند] سیب هم تو منطقه خیلی زیاده [پسرش: االن کم شده، یه زمانی زیاد بود] سرهم تأیید می

خوبه.   خیلی  چرب  کبد  و  میخون  تشخیص  جوري  هست؟] [چه  خون  چربی  این  که  از   دن 

اونایی که واردترن از سفیدي حالی و کرختی طرف میی و بیآلودگخواب فهمن کبدش چربه [پسرش: حاال 

اسه زردي یرقان  فهمیدن چربیش باالست]. ماهی هم وفهمن. اگه سفیدي چشمش زرد شده بود میچشم هم می

است] کردن.  استفاده می تو رودخونه  ماهیایی که  اینجا دیدم، همین  قبالً هم من  ریزارو    [ماهی 

آره، زنده باید بخورن.  خورن؟]  جوري می[اینارو همیندهد]  سیاهه، اینقدره [اندازش را با دست نشان می

 شه؟][از چی گرفته مییزیه مثل صمغه، زرده.  خوردن. یه چاین هم یادم اومد االن، واسه خونریزي لثه، زاغ می

شی. ره. یه هفته یا دو هفته که بخوري خوب میدونم، عطاریا دارن. بیشتر واسه کاراي رنگرزي به کار میاونو نمی

جوري بود، از اون خورد خوب شد. [پسرش: کالسی من اینباعثشه، این هم ترشه. هم  احتماالًکمبود ویتامین ث  

دن، یا مثالً واسه هاي ریوي، گلودرد، تنگی نفس، بخورشو مییلی اینجا مرسومه] آره، براي عفونتآویشن هم خ

هاي روده و معده و اینا هم  ریزن. واسه عفونتخشک هم تو غذا می  صورتبهآره،    کنن؟] [دم میسینوزیت.  

. [پسرش: ولی کسایی که تیروئید دارن نباید بخورن. منع مصرفش تیروئیده] زنان باردار هم تا سه شهاستفاده می

آها، اینجا کتیراش هم خیلی معروفه]   ...  خورده مالحظه کنن. [پسرش: اونی که پشت خونمون درمیادماهگی باید یه

تیرا از گون به وجود میاد، اینجا پره آره، کتیرا واسه مو. [پسرش: تقویت موي سر، ریشه مو] صورت و پوست. ک

 ). 4(تصویر 
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 بوته گیاه کتیرا : ۲۰ ر یتصو

زنی، خودش، زنی مثل صمغ درمیاد. گرفتنش هم فرق داره، پاي درختو باید بکنی، بعد اینو تیغ مییه تیغ می

 ).5زنه بیرون (تصویر همون صمغه می
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 گرفتن صمغ از ریشه گیاه کتیرا : ۲۱ ر یتصو

] [اسمش را فراموش کرده است] چاي کوهی ... [پسرش: این بنفشه که اینجا خیلی زیاده، گالي صورتی داره

واسه   فراوونه.  اینجا خیلی  استفاده می  درددل هم  اینا  بگیریم] کنن.  و  باید عکساشو  االن دیگه چایی   [اینارو 

[پسرش: بابونه  [یه چیز دیگه هم گفتین قبلش]  کوهی از ده رفته. خشکش هست اگه بخواین عکس بگیرین.  

کنن، واسه اعصاب و این چیزا هم استفاده براي آرامشه، واسه ریلکس کردن] واسه پوست سر هم استفاده می

شه کنن، خشک که میاره، پودر می  ] کنن؟ کنن؟ چه جوري استفاده می[بابونه رو پودر میکنن  می

مالن به سرشون با آب ولرم. یه مقدار هم کنن و می] پودرش میمالد یم را به هم    شی هادستکنن [پودرش می

شه.  شه، نرم میکنن، پوست لطیف میکشن. واسه پوست، زنا بیشتر استفاده میباید بمونه. وقتی موند بعد آب می

خونی یادت نره. اینارو بنویس، چون میاد تو ذهنم بعد ل سرخ یادت نره، یکی کماالن یه چیزي گفتم، یکی گ 

آره اینا همش گل سرخه، اگه ده روز جلوتر تشریف میاوردین،    [اینجا گل سرخ هست؟] کنه.  یهو فرار می

ن.  کن گرفته بود. گل سرخ رو بیشتر واسه یبوست استفاده می   جاروهمهاینجا همش گل سرخ بود. بوي عطرش  
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اونایی که یبوست دارن، رودل  آره، دم می  کنن؟] [باز این هم دم میکنن.  واسه تب هم استفاده می کنن. 

ملین خیلی قویه.   [یعنی ملینه؟] بره.  شوره و میخورن، فوراً باید برن دستشویی. یعنی روده و همه رو می دارن، می

شونی، شکر هم توش بریزي، مرباهاي بیرون خیلی [پسرش: مخصوصاً وقتی بتونی به صورت مربا درش بیاري، بجو

 خونی چی؟][کمي نیست. اگه خودتون بتونین درست کنین خیلی خوبه] دم کردن گل سرخ خیلی مهمه.  احرفه

حالن. براي اینا از داروهاي خونگی  ره و بیخونی کسایی که سرگیجه دارن، بلند میشن یهو چشماشون تار میکم

کنن] آلبالو هم هست، آره. حاال یادم کنن. [پسرش: آلبالو هم استفاده مینا استفاده میمثل عدس و شاتوت و ای

باشه زرشک هم بگم. زرشک کسایی که کبد چرب دارن،  نره، یه چیزي اومد تو ذهنم، آها، زرشک، یادت 

عرض همون عالئمی که قبالً    [عالئمش چیه؟] هاي کبدي دارن [پسرش: براي چربی خون هم هست]  بیماري

بدنشون جوش می اینا  بعد زنه. جوش زیاد میکردم خدمتتون.  زنه [پسرش: مخصوصاً توي کمر و پشت کمر] 

میان زرشک می صورتشون هم کدر می  اینا  نگاه می خورن. پوست صورتشون سیاه می شه.  زیبا  شه.  کنی دیگه 

سیاهه.   مینیست،  مصرف  چطوري  رو  می  کنن؟] [زرشک  زرشکو  آب  آب،  رو   خورن.مثل  زرشک 

 ). 6خورن. [پسرش: این منطقه هم خیلی زرشک داره] (تصویر کنن و آبشو می جوشونن، بعد صافش میمی
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فالنی صفرایی شده، سودایی شده یا این غذا گرمه، این   گناینجا از اصالحاتی مثل اینکه می

 چیزها هست؟ لیقبن یازاغذا سرده، و 

خورن، چه غذاهایی نباید بخورن، همه آره، هست. کسایی که طبعشون گرمه، طبعشون سرده، چه غذاهایی می

 اینا هست.

 بعد اینها تأثیري نداره توي دارو دادن؟ مثالً بگن گل سرخ به این ندین؟

دن] دن، به گرما سردارو میذارن استفاده کنن. [پسرش: به سردا گرما رو می چرا دیگه، مثالً بعضی چیزا رو نمی

گن دنبه  دن. اینایی که کبدشون ناراحته میطبعش سرده. به گرمیا می[االن گل سرخ طبعش چیه؟ گرمه؟]  
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گرفتن ازش؟] . [پسرش: زردآلو یه کاربردي داشت؟ یه صمغی میکرده نخورهنخوره، پی نخوره، غذاي سرخ

گفتن این صمغ درخت زیاده، بعد یه سریا می  زردآلو کند] یادم رفته. [پسرش: اینجا  آره، صمغ درخت [فکر می 

درخت زردآلو داشتیم که بریدیمشون وقتی سنشون   چند تااي بود. ما  زردآلو خوبه، یادم نیست واسه چه مریضی

کوبیدن و بعد با  شد. یادمه مادرا میومدن دنبال این.] آها، واسه مسواك زدن دندونا، نمک رو با ذغال می  زیاد

[این زردآلو رو اگه یادتون خواستن بخوابن. این مسواکشون بود.  مالیدن به دندونا وقتی میدست آروم می

خوایم بدونیم این چیزایی که تر می[نه حاال، ولی بیشخواین از خانومم بپرسم؟  می  ] ...  بیاد واسه چیه

[پسرش: اینجا ریواسش هم خیلی معروفه، البته تو منطقه هست مردم واسش چه خواصی پیدا می کنن]  

بیشتر [پسرش: چون ترشه واسه چربیشو نمیخاصیت درمانی اینا خیلی خوبه] دُم آلبالو دونم] خوراکیه  سوزي 

خوایم بلند گن میکنه میکلیه داشتن، اینایی که پهلوشون درد می  واسه بیماري کلیوي، سنگ کلیه داشتن، ورم 

شو میخورن. [پسرش: آها، اون سفیدي انجیر  کردهکنن. دمشکنه، اینو از دُم آلبالو استفاده میشیم کمرمون داره می

ل دو روزه، سه  زدن] آره، زگیل، شیره انجیر، برگش، دمش، این شیره مثل اسیده، بزنی به زگی بود، روي زگیل می

می بین  از  قاچ روزه  رو.  زگیل  میبره  میقاچ  میشه،  چی  میدونی  بین  از  روز  چند  بعد  و  میاد  خون  ره، گم؟ 

شکستیش بعد یه  اي بود، االن نیست، قبالً خیلی زیاد بود. زرد مانند بود، میشه [پسرش: یه بوتهمی  صافصاف

شد] قند شکرو میگی؟ [پسرش: عطاریا  ه و جوش استفاده میچین چیز سفیدي ازش میومد، اون هم براي آکن هم

شد. از اون موقع یادمه. االن دیگه کردن، براي جوشاي چرب و سفت استفاده میهاي اونو جمع میمیومدن قطره

  هایی کهاینجا بیشتر شده ساختمون.] ما بهش میگیم قند شکرو، یه گُلیه، بعد تیغه برگاش، این شیره شو واسه بچه

آفرین،   خوردیم] کوبیدیم و اون مغزش که نرم بود رو می[من دیده بودم اونو، یه وقتایی می  ...

قدر چیز بلد بودم االن یادم رفته. [پسرش: آخه قدیم اینجا همش باغ بود، درخت بود، فرق داشت. آها، همونه. این

خاصیت داره، هم سیستم ایمنی بدن  چیز، کنگر، یکی از چیزاي خیلی زیاد اینجا کنگره، واسه دستگاه گوارش  
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گم، چون اینجا خیلی زیاده، واسه ي گوارش خوبه، این چیزایی که دارم میسازپاكکنه، هم براي  رو تقویت می

هاي اینجا شنیه. مثالً  برن. چون کوهگم. کنگراي تجریش رو دیدین که؟ همه رو از اینجا میان میهمین بهتون می

ها گوششون  تر باشه کنگر رشدش بیشتره، یا همون ریواس] قدیم بچههرچی کوه شنیهاي سمت فشم سنگیه،  کوه

 ده ی ندآبپارچه خشک رو، پارچه    کردن؟] [پارچه رو چیکار میکردن  کرد از پارچه استفاده میکه درد می

آسم و تنگی  کشید بیرون. اونایی که  ذاشتن تو گوش بچه که عفونت داره. این عفونتشو میکردن میمی  لهی فت رو  

 کنن؟][از چیش استفاده میآره    [پنیرك گیاهه دیگه؟] )  7کنن (تصویر  نفس دارن هم از پنیرك استفاده می

 از برگش، از گلش. [پسرش: براي سرماخوردگی هم خیلی خوبه.] 

 
 بوته گیاه پنیرك : ۲۳ ر یتصو
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 ها، تشخیص و درمان بیماري
 خالصه نتایج به دست آمده در خصوص روستاي ناران : ۲جدول 

 توضیحات  درمان مشخصات و عالئم   نام بیماري

اسبی  ورم چشم، قی چشم  عفونت چشم  مورچه 

درون   زندگی:  (محل 

 صحرا) 

مورچه را روي چشم عفونت  

، مورچه اسبی دادندکرده قرار می 

گاز   را  رنگ  آبی  رگ  یک 

گرفت که خون سیاهی از آن  می

می مسئله  خارج  همین  و  گشت 

عفونت   شدن  خارج  موجب 

 شد.  می

بیمار  گزنه تکرر ادرار  دیابت  به  را  آن  کرده  دم 

 دادند. می

تپش   نقرس  پا،  کردن  ورم 

 قلب، اسیداوریک باال

بیمار  گزنه به  را  آن  کرده  دم 

 دادند. می

قلبی بیماري هاي 

 و عروقی

بیمار  برگ درخت بِه تپش قلب  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

روده بیماري هاي 

 و معده

بیمار  پونه کوهی  درد، حالت تهوع دل به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می
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خون   چربی 

 کبد چرب 

و   خستگی  سرگیجه، 

 حالی بی

بیمار  شوید  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

 کنند. آن را داخل برنج دم می

تهوع،  رودل حالت 

 اشتهایی، استفراغ بی

شربت  خاکشیر  صورت  به  را  آن 

 نوشند.می

 شستند. با آن سر را می  گِلِلَک ریختن مو ریزش موي سر

جگر سفید را پخته و کفی که  جگر سفید  ندیدن در هنگام شب  کوريشب

می خارج  آن  روي  از  بر  را  شود 

 مالند. چشم می

بینی،   سرماخوردگی  آبریزش 

 حالی و خستگیبی

می اسپند  درون آب  را  و آن  ریزند 

میمی را  آن  یا  و  جوند. خورند 

گاهی نیز ترشیجات به آن اضافه 

 کنند. می

می اسپند  سودایی شدن بدن نفخ معده  درون آب  را  و آن  ریزند 

میمی را  آن  یا  و  جوند. خورند 

گاهی نیز ترشیجات به آن اضافه 

 کنند. می

بی کبد چرب  و  حالی،  خستگی 

 کاهش ناگهانی وزن 

می اسپند  درون آب  را  و آن  ریزند 

میمی را  آن  یا  و  جوند. خورند 
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گاهی نیز ترشیجات به آن اضافه 

 کنند. می

می اسپند  - ترك سیگار درون آب  را  و آن  ریزند 

میمی را  آن  یا  و  جوند. خورند 

گاهی نیز ترشیجات به آن اضافه 

 کنند. می

خون   چربی 

 کبد چرب 

آلودگی، خواب

بی زرد کرختی،  حالی، 

 شدن سفیدي چشم 

مصرف به صورت خوراکی و  سرکه سیب 

 یا اضافه نمودن به ساالد و غذا 

و   زردي یرقان  پوست  شدن  زرد 

 چشم سفیدي 

و  ماهی زنده  هاي 

درون   ریز  سیاه 

 رودخانه 

زنده  صورت  به  را  آن 

 خورند. می

هاي  عفونت 

گلودرد،  ریوي، 

 تنگی نفس 

اکسیژن  ریه،  درد 

بی تنفس پایین،  و  حالی 

 سخت

(کسانی  آویشن 

که تیروئید دارند نباید  

در   مالحظه  بخورند، 

خوردن در سه ماه اول  

 بارداري) 

بیمار  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

غذا  درون  خشک  صورت  به 

 ریزند. می

روده عفونت هاي 

 و معده

(کسانی   آویشن 

که تیروئید دارند نباید  

در   مالحظه  بخورند، 

بیمار  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

غذا  درون  خشک  صورت  به 

 ریزند. می
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خوردن در سه ماه اول  

 بارداري) 

تقویت موي سر و  

 ریشه آن 

با تیغ زدن به گون کتیرا صمغ  کتیرا  ریزش مو 

می خارج  را  را  آن  آن  و  کنند 

 خورند. می

بیمار  چاي کوهی  درددل دردهاي گوارشی  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

بیمار  بابونه قراري و استرسبی آرامش اعصاب  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

سر   پوست 

 لطافت پوست

شدن  کدر  و  خشکی 

 پوست

و  بابونه کرده  خشک  ابتدا  را  آن 

کنند و با آب ولرم  سپس پودر می

 مالند.به پوست سر یا صورت می 

(طبع   سختی در دفع مدفوع  یبوثت سرخ  گل 

 سرد) 

بیمار  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

به   و  زده  شکر  جوشانده،  را  آن 

 کنند. مربا تبدیل می

(طبع   باال رفتن حرارت بدن  تب سرخ  گل 

 سرد) 

بیمار  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

به   و  زده  شکر  جوشانده،  را  آن 

 کنند. مربا تبدیل می
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شاتوت،   سرگیجه  کم خونی  عدس، 

 آلبالو 

مصرف به صورت خوراکی و 

 یا در غذا

چرب  کبد 

 چربی خون 

جوش زیاد روي بدن،  

نواحی  در  خصوص  به 

 پشت و کمر

 کدر شدن پوست

صاف  زرشک جوشانده،  را  زرشک 

 خورند.آب آن را می کرده و 

با نمک  زغال و نمک  هازرد شدن دندان تمیزي دندان  زغال را پودر کرده، 

می دندانمخلوط  و  با  کنند  را  ها 

 کنند. آن مسواك می

 مصرف به صورت خوراکی.  ریواس چاقی بدن  سوزيچربی

و   کلیه  سنگ 

 هاي کلیوي بیماري

بیمار  دُم آلبالو درد پهلو  به  را  آن  کرده  دم 

 دهند. می

بر  شیره انجیر  زگیل روي پوست زگیل را  آن  برگ  و  میوه  شیره 

 مالند.روي زگیل می 

هاي آکنه و جوش

 چرکی 

آمدن  پدید 

بر جوش چرکی  هاي 

 روي پوست 

به  قندشکرو  گیاه  صمغ  از  استفاده 

 صورت مالیدن بر روي جوش
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دستگاه   پاکسازي 

تقویت  گوارش، 

 ی سیستم ایمن 

گوارشی،  مشکالت 

ضعیف شدن بدن و عدم  

مقابل  در  مقاومت 

 ها بیماري

 مصرف به صورت خوراکی  کنگر 

را  پارچه داغ  گوش درد  عفونت گوش  آن  و  فتیله کرده  را  پارچه 

 دهند. درون گوش بیمار قرار می

 آسم و تنگی نفس

 سرماخوردگی 

بالینی  عالئم 

تنفس   سرماخوردگی، 

 سخت

استفاده از برگ و گل آن به  پنیرك 

 کرده.صورت دم



105 

 

 جابان (جابون) 

 روستا  مشخصات

 روستاي جابان، شهرستان آبسرد، شهر دماوند   •
 نفر  2500جمعیت  •

 محلی  مطلعینمطلع یا  

 بند، کشاورز و شکستهساله60آقاي سبزعلی غفاري،  •

 سابق   محلی درمانگران

 بند حاج مسلم اسکندري، شکسته •

 بند حاج مسیب اسکندري، شکسته •

 حاج میرزاده غفاري  •

 سبزعلی غفاري •

 گفت و گو 

 شونده: سبزعلی غفاريمصاحبه •
 مکان: منطقه آبسرد، روستاي جابان •
 8/7/1400، شنبهپنجزمان:  •

دهندگان معمولی است. همچنین حاالت پاسخ  ها با فونتبولد و پاسخ  صورتبه  کنندگانمصاحبهي  هاسؤال(

 هاي باقی افراد درون براکت آورده شده است).و صحبت

ها دهد که در آنهاي دماوند، آقاي غفاري دفاتري را به ما نشان می[در بدو ورود و پس از پذیرایی با سیب

 ).]3، 2، 1ها و شماره بیماران موجود است (تصاویر نامهرضایت
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 نامه بیماران رضایت : ۲٤ ر یتصو

 

 نامه بیماران رضایت : ۲٥ ر یتصو
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 نامه بیماران رضایت : ۲٦ ر یتصو

 آقاي غفاري اول کمی از خودتان بگویید و اینکه چطور این کار را شروع کردید؟

شیش هفت سال پیش.   [چه سالی؟] پاسپورتم هم هست. خودشون ما رو بردند و آوردند  ام.  من نجف هم بوده

[چقدر کار خوبی بردند، از طریق سپاه.    ما رو خودشون  [با کجا رفته بودین؟]  گردد]  [دنبال پاسپورتش می

گم هم تو  شه، مردم بد شدند. من پدرم و پدربزراصالً دیگه نمی  گرفتید]   رو  مارهای ب نامه  کردید که رضایت

باشیم.   داشته  جدید  چیز  یه  هم  ما  شدند  بد  مردم  که  حاال  گفتیم  بودند.  کار  رو    هانامهتیرضا[این  همین 

[از چه سالی این برنامه  نه اصالً. هیچ خبري نبود.   جوري نبود؟] خودتون آماده کردین؟ قبالً که این

 یش مدرك نشان دهد].هاکند براي همه حرفگردد و سعی می [به دنبال تاریخ می بود؟] 

شناسید و به این کار هنوز اشتغال دارند؟ یعنی در منطقه دماوند چند نفر هستند که شما می

 کنند؟ درمان می
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کنم دیگه هیچکی نیست. [یه آقایی بود، اگه اشتباه نکنم توي آبسرد بودن ولی سنشون زیاد بود و فکر می 

اومدن. [آقاي غفاري، اون آقایی که تو آبسرد بودند؟]   جاهمهه از  شناختید ایشونو؟] االن دیگبازنشسته شدند، می

خواست بینید حاج مسلم اسکندري بود که پهلوي میشناسم. تو منطقه ما ایشون که میمن تو آبسرد کسی رو نمی

، سوم دم، فقط بیا، دوم اینه پدرمهدم، مکان و کار بهت میبهش مدال بده و ببرتش اونجا، گفت بیا جا بهت می

ها را  اینه مسیب اسکندري. اول پدربزرگمه حاج مسلم اسکندري، استاد اول این بوده. بعد این آقا بوده [عکس

دهد] حاج مسیب اسکندري، بعد هم این آقا بوده و ایشون حاج میرزاده غفاري که پدرم بودند (تصویر نشان می

4 .( 

 
 طاقچه خانه سبزعلی غفاري به همراه عکسی از او، پدر و پدربزرگش: ۲۷ ر یتصو

 شما نسبتی هم داشتید با حاج مسلم و حاج مسیب؟

ایشونم.   نوه  داره؟] من  فرق  فامیلیشون چرا  می  [پس  زنگ  راهنمایی[تلفنش  و  از  خورد  یکی  به  هایی 

پدر این آقاست. ما نسل چهارمیم. همه از دهد] ایشون پدربزرگ سمت مادریه. اسکندریه، این  بیمارانش ارائه می

. [زمان حاج مسلم و حاج مسیب شما کجا  مون هم مال کاشونهمون بختیاریه یه تیرهپدر یاد گرفتیم. یه تیره
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ما ده بودیم. تو همین دماوند. منتها یه روستا هست اینجا به نام سرحدان. سرحدان اولیا و سرحدان سفلی.    بودین؟] 

ی آمدم جابان. اینجا بزرگ شدم و این کار هم کماکان سالگشش  باًیتقردند ایشون. من از سن  سرحدان اولیا بو

دادم، تا دیدم دیگه پدرم پیرمرد شدن و سنشون  دادم. تو جنگ و جبهه بودم هم انجام میدوران سربازیم انجام می

گفتیم دیگه حاال علمو   معروفقول بهباال رفته، دیگه مجبور شدم و هی مردم خواستن که من هم بیام تو این کار.  

به آمار این دفتره فکر کنم یک   ...  دم. حدودمرتب این کارو انجام می  چندسالهما باید دست بگیریم. االن هم  

اولین مریضی    ...  تاریخ دقیقش  [در طی چند سال؟] میلیون و هشتصد، یا حتی دو میلیون نفر اسم این تو هست.  

خواست بشه نماینده فیروزکوه و دماوند، این پدرشون بوده. اینجا راج بوده که میکه درست کردم حاج احمد س

 ).5دهد] (تصویر نامه او را نشان می[رضایت 27/9/94تاریخش واسه  

 
 1394در سال  احمدعلی سراج، اولین بیمار سبزعلی غفاري نامهرضایت : ۲۸ ر یتصو
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 دیگه شما این کارو شروع کردین؟ درسته؟ رسماً  94سال از 

من کشاورزم. صبح به خانم کرانی هم   اي هم داشتین؟] [آقاي غفاري شما شغل دیگهبله، تاریخ داریم.  

کارم. نه، کشاورزم، گندم می  کنید یا کشاورزي؟] [باغداري میشیم.  که گفتم ما رعیتا صبح زود بیدار می

بودند. نخودکاري و زمینام همین اطرافه. ت فیروزکوهه، تو همون روستایی که پدرم و پدربزرگم  و همین جاده 

[طب سنتی هم درآمدي داره دم.  کنم و این کار طب سنتی هم انجام میاونجا هنوز زمین هست و کار می

 اي میدن دیگه][باالخره میان یه هزینهکنیم.  این اصالً چیزي نیست. ما اصالً به پول این فکر نمی  براتون؟] 

نه. زیاد تو این ذارید؟]  [قیمتی هم میگیم هرچقدر خودت دوست داري بده.  گیم. ولی میآره. دروغ نمی

کنید؟ حجامت  بندي و اینا با گیاهان دارویی هم کار می[غیر از کار شکستهکنیم.  کار پافشاري نمی

بخش هم  . استاد خیراندیش استاد منه، آقاي دکتر تاجبلدم  شیوبکم  دین؟] جور کارها هم انجام میاین  و

کردن چی براي چی خوبه، ولی آقاي استاد حسین خیراندیش از صفر تا صد گیاهان دارویی هستن. صحبت می

بلده.  رو می استاد خیراندیش؟]شناسه و  المهدي،    [کجا هستند  شمالی.    آبادجنتاستاد خیراندیش، مسجد 

کنن. نامه من رو هم ایشون امضا کردن نخیر. ایشون طبابت می  [ایشون روحانین؟] ه.  بل  [آها، داخل تهرانن؟] 

 ). 6(تصویر 
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 گواهی طبابت سبزعلی غفاري: ۲۹ ر یتصو

نامه حجامت؟] [همین  براي  دادند  که  دارند؟] بله.    اي  مطب  مسجد   [اونجا  همون  دوم  طبقه  بله. 

بله    [دکتر هستن؟] مطبشونه. کارآموزاي زیادي دارند. خدمت شما عرض شود آقاي دکتر خیراندیش اونجاست  

نه. [کلیپی که این آقاي دکتر   [خودشون اهل کجا هستن؟ دماوندین؟] ره و میاد.  دکتره، خارج از کشور می 

کند] پشت تلویزیون د را از درون موبایلش براي ما پلی می کندر تلویزیون در مورد خواص گل نرگس صحبت می

می پیشش.  صحبت  میان  خارج  کشورهاي  از  ایرانه.  کل  استاد  ایشون  شکسته[فوتکند.  خیلی  وفن  بندي 

می همهخواد]  مهارت  می  ما  رو حس  لمس میکنیم  کارمون  متوجه شدیم    کنید؟] [یعنی  که  بعد  و  آره 

 دهد]. اند را به ما نشان میهاي مردم که از کار ایشان تعریف کرده [باز هم نوشته  ...  هشکستگی داره یا دررفتگی دار 

 کنید؟ از دارویی هم براي بی حس کردن استفاده می
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عرضم   [خاصیتش چیه؟] دانه.  زنیم. روغن سیاهما فقط روغن می  کنید؟] [پس چه دارویی استفاده مینه.  

با هم آغشته می  النسا چیه؟] [عِرقینجا  النسا، االن دارم احضور شما که ِعرق شه و قاطی  چهار رقم روغنه که 

 ).8و  7شه (تصویر  می

 

 النساعرق۳۰ ر یتصو

 النسا عرق: ۳۱ ر یتصو

داره؟]  حس[بعد خاصیت بی شه؟  از چی ساخته می  النسا[عرقکنه.  حس مییه کم بیکنندگی 

گردد.] این مورد سبزه، مورد آسیاب شده [پودر سبزرنگی را به ما نشان  النسا می[به دنبال عرق  کدوم روغنا؟] 
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 شه توضیح بدید؟][میکنیم  مرغ و با این براي دررفتگی و شکستگی ساده از این استفاده میدهد]. زرده تخممی

هاي مختلف  کنیم به اندازهکشیم رو پارچه آتل درست میشه بعد مییر میزنیم توي مورد بعد خممرغ رو میتخم

 ). 9(تصویر 

 
 هامرغتخمو  سبزرنگمورد ۳۲ ر یتصو

. قبالً همه کار ما با چوب بود، چوب و کردیمبا چوب درست می  کنید؟] با چوب درست می  ها روآتل[ 

هاي سفت و مخصوص استفاده تخته. اما االن دیگه پالستیک اومد میدونو گرفت. االن مجبور شدیم از این کارتن

آره. گچا رو    . [با چی؟ با همین اره و اینا؟] کنیمگیرن ما گچا رو باز می). گچ هم که می10کنیم (تصویر  

 دیم. دیم براي همه، براي همه مریضامون انجام مین کاري که انجام میخودمون، همو میداریبرم
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 (آرشیو آقاي سبزعلی غفاري)  بندياستفاده از کارتن براي آتل: ۳۳ ر یتصو

؟] آره. [چقدر باید بمونه؟] یه  مالیدکنه [اول با اون میکنید؟] مفصلو نرم میالنسارو براي چی استفاده می[عرق

ذارید رو پارچه و  مرغ رو که میکنیم. [اونوقت این مورد و تخممونه و بعد کارو شروع میسه چهار دقیقه می

انجام میمی اینه که مثل گچ نگه داره؟] االن اصالً حضوري  براي  این هم عکس مریضامه بندید  ببینید.  دم که 

گرفتم. ولی چون یه  گرفتم. خب؟ نمی). نمی12و    11ها را نگاه کنیم.] (تصویر  سدهد تا عک[گوشی را به ما می

 بخش میومدن اینجا و کارآموزم بودن گفتم عکس بگیرن. سري از طرف آقاي دکتر تاج
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 در اطاق آقاي غفاري(آرشیو اقاي غفاري)  بیماران: ۳٤ ر یتصو

 
 آتل بندي (آرشیوه اقاي غفاري): ۳٥ ر یتصو
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هست. از عطاري آقاي دکتر    هايعطارچهار تا چیز گیاهیه. اصالً تو    النسا ترکیبش چیه؟] [گفتین عرق

  [آقاي حسینی تو گیالوند؟]گیرم. اکثر جاها دارن.  گیرم. از عطاري دکتر حسینی تو گیالوند میمی  بخشتاج

 اینجا هست. پاشو جا انداختم. برادرش مریضمه. عکسش 

کارآموزي می که  موقع  میاون  و  کمکشون  وامیستادید  پدرتون،  پیش  که   دیدینکردید 

 دادن؟کنن؟ ایشون توضیح هم میچیکار می

همه چیزو می ولی کار خیلی سختیه.  چرا،  برام.  استفاده میگفت  اینا هم  و  کنید؟ عکس [از عکس 

عکس دراومده کالً. اون موقع عکسی وجود نداشت.   چندسالهی نبود. االن  نه. اون موقع عکس  رادیوگرافی؟] 

گیم آقا برو یه عکس بنداز بیار، ولی بیشتر ها که چیزي خوب براي ما مفهوم نشه می االن که هست، بعضی موقع 

یم  مونکنیم. منتظر نمیمریضام که عکساشون هم اونجا هست اسماشون هم موجوده، همه رو با لمس درست می

زیر اشعه برن    بارکمریض بره عکس بندازه و زیر اشعه بره و اون کارهاي سخت و اینا. تازه اینا پی بردن که ی

 دونم چی و چی مشکل سازه. چقدر واسه اعصاب و کلیه و قلب و نمی

 تره؟ سخت جاانداختنبا کدوم قسمت بدن کار کردن و 

م بخوره سخته. اگه یکی باشه راحته، دو تا باشه راحته، سه لگن سخته. آرنج سه تا قلف داره، اگه سه تاش به ه

ها یه جوریه که چندجاش  [بعضی وقتا شکستگیتا باشه سخته. ترقوه سخته. زانو، مچ پا یه چیز پیچیده است.  

می  شکنه] می اشاره  گوشی  [به  اینجا  دارم  میکند]  آره  حس  دست  با  رو  همه  هم  آره.    کنید؟] [اون 

کنیم و فیکس  ش درسته، قالب درست می کنیم. وقتی که دیگه خاطرجمع شدیم این همهچیدمانشو درست می 

 دیدم یه مدت این کرونا شد دیگه نرفتیم. مطب دکتر کتابی اونجا مریض می ها شنبهسهبندیم. کنیم و میمی

 ها رو پدرتون بهتون یاد داده؟ وفناین فوت
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 دم. هر بودم از اون موقع این کارو دارم انجام میچهل سال پیش که سرباز بودم، تو آبادان و خرمش

 پیش اومده کسی بیاد اینجا و شما بگید این کار من نیست؟ 

ذاریم روش، بندیم. براي اینکه اون چیزي که میآره. آره. زخم داشته باشند، زخم شدید داشته باشند ما نمی

ذاریم بندیم. ولی زخم هم باز میباشه میزخم سطحی    [فقط اگر زخم باشه؟] کنه.  اون زیر بمونه عفونت می

بندیم، ذاریم ولی زخم عمیق داشته باشند، نه، نمیکه هوا بخوره، بتونن بتادینی چیزي بزنن، مداوا کنن، اونو باز می

تونن مسکن می   [اگه درد داشته باشند بعدش چی؟ مسکنی چیزي دارید؟] گیم آقا کار ما نیست.  می

اونای منتها مسکن  استفاده ی که معدشون نمیبخورن  اینه که نخورن.  بهتر  ناسازگاره  بار خوردن دیدن  یه  سازه، 

 نکنن. دردو تحمل کنن بهتر از اون مسکنه. 

 قدرت بدنی هم زیاد نیاز داره این کار؟

داره. من   ری تأثباید زور بزنیم. رو اعصاب هم    بله، خیلی جاهارو  [یعنی یه جاهایی باید زور بزنید؟] بله.  

  لرزیددستشون می  اری اختیبلرزه، همین پدر و پدربزرگم هم یادم میاد دستشون لقوه گرفته بود،  االن صدام که می

کشه، آدم هم احساس داره آره، عصبه دیگه. مریض آدمه، زجر می  فشاریه که این کار میاره؟]   خاطربه[ 

هاي درون دفتر شه. [باز هم نوشتههم آدم ناراحت میباز    یول  ست؛ی نکنه دیگه چیزي  ادت میدیگه. گرچه آدم ع

دهد که حکایت از رضایت بیمارانش دارد.] من ننوشتم. سواد خیلی زیادي ندارم. تا سوم چهارم ابتدایی را نشان می 

خونم. همون سواد قدیم.  می  آره. خوندن راحته. خیلی راحته. قران هم  [خوندن که راحته واستون؟] خوندم  

یاد گرفتم. تو جلسات مختلف بودیم. هیئت داریم. تو هیئت، زیارت    جانی هماون هم    [اونو کجا یاد گرفتید؟] 

 یاد گرفتیم.   کمکمعاشورا و قران و دعاي توسل و اینا، 
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کنید مهمه؟ یا  کسایی که تو کار طب سنتی و اسالمی هستند، جنبه مذهبی دارند، فکر می

 کنن ولی معتقد نیستند؟ هستند کسایی هم که این کارو می

که خواستم این کارو انجام بدم رفتم همین مشهد. خدمت آقا امام رضا اونجا   بارنی اولخیلی مهمه. من براي  

پشت پنجره فوالد که رسیدم. سرمو گذاشتم رو همین پنجره فوالد گفتم یا امام رضا ما یه کار خیلی قشنگی رو  

چرخونیم. به من خوب و قشنگ یاد بده که از اینجا رفتم بتونم کارهاي مردمو انجام نسله داریم خوب می  سه چهار

زبان به همین  بچهو    بدم.  از  بود  اومده  زیادي  برف  یادمه.  دادم خوب  انجام  اولین مریضم که  براي  هاي اومدم 

بود. اسمش هم حسین   اینجا، مچ خانومش در رفته  اومد  یادم مونده. گفتم حسین آقا مچ  فیروزکوه بودن  بود. 

ري، بعد اگه مشکلی بود بذار ایشون برطرف کنه. مچشو  بندم و میخانومت در رفته یا باید بذاري پدرم بیاد یا می

[هستن کسایی هم که خیلی  بستم و رفت. دیگه از اونجا گفتم خیلی خب، یا علی دیگه. دیگه یاد گرفتیم.  

من یه نفر تو اصفهان، اطالع ندارم دیگه هستش یا فوت   کار رو بدونن؟]   وفنمذهبی نباشن و فقط فوت

داد. اعتقادات خوبه. اونا هم اعتقادات  هاي ارامنه بودند. ارمنی بود. اون هم این کارو بلد بود. انجام میاز بچه  ...  شده

هاي آشنا تو االن بچه  ذارم.و من هم بهشون احترام می  [اون هم مذهبی بود؟]   خودشونو داشتن. انسان بود.

بچه همین  هستن  اومدن  بومهن  هم  من  پیش  ارامنه.  کار شکسته  خاطربههاي  احترام  همین  بهشون  ما  ولی  بندي 

 [تو این منطقه اقلیت مذهبی هم داریم؟] ، هم از آقایون هم از خانوما.  ها یارمن ذاریم. تو تهران داشتم از  می

بهایی [چه دینی دارن؟]  مال مشا دماوند بودن. اینا هنوز هم هستن.    هايمرشدبله. همین دماوند هست. اصالً اون  

چرا دیگه، خود دماوند بوده.   ، تو دماوند و این اطراف نبوده؟] ن ینشیارمن،  ن ینشيهود[محله یهستن.  

آره، اونا بهایین. [اونا که بهایین؟]  گسر و اونجا  ارمنی بودن، از این چیزا بودن، یه سریشون هم تو شهمیرزاد و سن 

قدیم خیلیاشون کار   هايهود[اینو من واسه این پرسیدم چون یبهایی هم من باهاشون سروکار داشتم  

 نه. یهودي نبوده. خواستم ببینم اینجا هم بوده؟] کردن، میطبابت می
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 کنید؟بندي دیگه چه چیزیو درمان میغیر از شکسته

ي کمر هامهرهبندي و تشخیص دیکس [دیسک] کمر و  شکسته  معروفقول بهکارام رگ سیاتیک و    من بیشتر

] [اینایی که درد سیاتیک دارن، کندمیو اینا تخصص دارم، اونجا مدرکش هم موجوده [به طاقچه اشاره  

کنیم.  پیدا میاره با دست اون ناحیه رو    [با دست؟] کنیم.  گیري میاونو رگ  کنید؟] اونو چطور درمان می

ي  ر یگرگ[ کنیم  گیري می مرکزش تو لگنه، تو باسنه از تو بغل پا میاد پایین میاد پایین و اینجا زیر قوزك پا رگ

دیم جریان بعد که مطمئن شدیم، فشار می  میمال  م،یمالزنیم اول،  آره، روغن می  دین؟] یعنی چی؟ فشار می

شناختن همین پدر و پدربزرگتون؟ یا اسم  [قدیم هم سیاتیک رو میشن.  خون راه میفته و راحت می

گفتن تو گُرمش یه دردي پیدا شده، گُرم یعنی  گفتن. قدیم مثالً میقدیم چیز دیگه اي میگفتن؟]  دیگه اي می

تر هاي مختلف هست اینجا، کوچیک و بزرگ و بزرگ آره، لیوان  [بادکش هم دارین؟] کردن  لگن. بادکش می

 ). 13بله، براي بادکش (تصویر  شه؟ براي بادکش؟] ها براي همین استفاده میلیوان آهنی[اون 

 
 براي بادکش مورداستفادههاي لیوان: ۳٦ ر یتصو
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نه، من اصالً وقت حجامت رو ندارم.   کنید؟] [حجامت هم میهمشون براي بادکشن، بستگی به وزنش داره.  

ایش کنیم یا بیا شه. آقاي دکتر نکویی، داماد دکتر خیراندیش گفت بیا رسانهبعضی وقتا شام و ناهارم هم گم می

تو دانشگاه ملی یه روز یا بیا بیمارستان، گفتم من هیچ جا نمیام. پدرم هم خواستن نرفت، اول انقالب سپاه خواستش  

شیم. گفتم  چیز نمی  هامعرکهما نمیریم زیاد با اون داستان و  [چرا؟]  م هم آریامهر خواستش نرفت  نرفت، پدربزرگ

 ما همینجوریش هم وقت نداریم. 

 دارین تو روز؟ کنندهمراجعهخیلی 

بله، روز هست شیش تا مریض، هفت تا مریض هم دارم. پیش میاد، روز هست یکی، روز هست هیچ خبري  

[خوبه، اون  ر چون ساعتی که فرمودن خانم کرانی سه و چهار، من دو سه تا مریض دارم.  نیست. امروز بعدازظه

همین گفتم که    خاطربهکه نه. من    چرا ها مشکلی نداشته باشن ما باشیم]  هم اگه اجازه بدین و مریض

 حاال که تشریف میارین مریض هم باشه و ببینید.

 ] دشومی ردوبدلهایی در خصوص میوه و غذا [تعارف

 همین پارچه است؟   دیکن یمهایی که استفاده این پارچه

بله. ببین شه؟]  [از پنبه هم استفاده میمتقاله.    [جنسش چیه؟] .  دهی ندآب آره، همین پارچه است. متقال  

اینه که یه موقع پاشون براي  باندا  اینا می  این  با چسب و  بپیچیم،  اینا که میدستشون چیز هست  براي  زنیم.  بیند 

 شه؟]جور چیزا هم استفاده می[پس از اینزنیم.  دیم، بتادین میوشوعه. اگه زخمی بود شستشو میشست

این براي دیکس    کنید؟] [سقز رو براي چی استفاده میسقزه.  [اون سیاهه چیه آقاي غفاري؟]  بله، بله.  

بینید بعد که اون  کشیم روي پارچه با همون کاردکی که میشکنه. ما می ها فرو میره و می ه. یه وقتایی دندهکمر

روش.    می چونیپیمذاریم و  اومد باال، بادکش کردیم فیکس شد، مشخص شد که دیگه جا افتاده و سرجاشه اینو می
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پزیم (تصویر آورد] این خامشه، اینو میام را میکنه. چسبه دیگه، مثل گچ گرفتن [سقز خگیره و ول نمی دیگه می

14 .( 

 
 سقز خام۳۷ ر یتصو

 [همین سقز جویدنیه؟].  میخریمنه، از بازار    ؟] دی خریم؟ یا از بازار  دیری گ یم[از درختاي منطقه  

کنیم درمیاریم و اینجا مثالً رو مچ، باریکش می  کمکمکنیم.  همینه. همین سقز جویدنیه. بعد این پنبه رو درست می 

بندیم. بعد این کارتنا که ذاریم روي پارچه بعد اینو میکنیم میمرغ رو با این [اشاره به مورد] درست میاول تخم

به شکالي مختلف درمیاریم  بیند سفته و محکمه و مثل چوب میمی این هم  با  مونه،  نباید  [اون مورد مگه 

ذاریم. به شکالي مختلف کوتاه و بلند درست ذاریم رو پارچه. اول اونو می چرا، می  داشته باشه؟]   پوست تماس

 دم. ذاریم روي دست مریض، مریضا که اومدن نشونتون میکنیم و میمی

 ها چی هستن؟ زمینیاین سیب
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کند] هر ناحیه  . [پنبه رو آغشته به الکل صنعتی میکنیمخمیر درست می  هاموقعذارم، بعضی  ن. اونو میاونا پنبه

عملی    صورتبهکشیم باال وقتی که میزون شد به این شکل [ذاریم و میش فرو بره، اینارو میاز قفسه سینه که دنده

 ).15امروز یه مریض کمر دارم از تهران (تصویر  اتفاقاًدهد] این روش را نشان می

 
 حاوي پنبه آغشته به الکل  لیوان مخصوص بادکشی: ۳۸ ر یتصو

کند که با عصا  پنج بار اومده [به پسري اشاره می  این[زنگ در می خورد و یکی از بیماران وارد می شود].  

با موتور زده زمین. [از گالب براي  وارد می باز خودشو  کند] داشتم  ها استفاده میدست  کردنیضدعفون شود] 

 جاانداختن دهد.] [مریض از اهالی کیالن است که به علت زخمی که داشته کار  [ادامه کارش را انجام میگفتم.  می

] این براي بادکشه، وقتی گذاردیمزند، لیوان را روي پنبه  استخوانش کمی طول کشیده است.] [پنبه را آتش می

ذاریم روي پارچه و گرم کنیم میاز همون سقزه گرم می شن. وقتی حس کردیم کارش تمومهمی  جاجابهها دنده

شود] [آقاي غفاري لگن آب گرم  رود] [با اجازه مریض از روند درمان فیلم گرفته میکنیم [به سراغ مریض میمی

 آورد].را می
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[پدر مریض در خصوص پدربزرگ آقاي غفاري توضیحاتی داده و اینکه چگونه کتف و کمرش را جا انداخته 

گوید که اگر قرار بود همین عمل  دهد. این مسئله را میرا سر جایشان آورده است را براي ما شرح می  هامهره  و

کرده است و کسانی که همین عمل را  را در تهران انجام دهد در چند سال پیش باید حداقل شش میلیون هزینه می

 کنند.] فاده میاند هنوز مشکل دارند و از عصا است در بیمارستان انجام داده

گوید] [پنبه را گذارد تا گرم شود] [ضمن کار مرتب ذکر می[آقاي غفاري پاي مریض را درون آب گرم می

 گذارد تا ضمن کار به سایر انگشتانش فشار وارد نشود]الي انگشتان بیمار می

 پاي ایشون چه مشکلی داره؟

اومد، اون موقع که من دیدمش زخمش عمیق بود.   پاي ایشون در رفته. هم در رفته، هم شکستگی داره. ایشون

چرا، دنبه خرما بسته قبل از اینکه بیاد. اینا بلدن.    [االن جوش نخورده شکستگیه؟] یک ماه.    [چند روز پیش؟] 

کنم [خنده جمع] این دفعه چندمه،  دستشو درست کردم. پاشو درست کردم. این چندمین باره که دارم تعمیرش می

[االن باید اون قسمتی که جوش خورده جدا جوري زیاد داشتم.  که نیست. مریضاي اینبار اول و دومش  

االن جا میبشه؟]   نرم شده،  دنبه خرما گذاشتیم  با خرما  نه،  دنبه خام گوسفند  براش.  که ندازم  قسمت  [اون 

نی  اون قسمت هم چون این موادو گذاشته روش نرم شده، یع  شه؟] شکسته بود االن جوش خورده چی می

هاي گوشیم  جوري زیاد داشتم. تو فیلمندازیم، در پناه خدا. من مریضاي اینکشیم و به خواست خدا جاش میمی

بخش و بقیه  گرفتم قبالً. دیگه آقاي خیراندیش و آقاي تاجمن هم نمی  ] بادقت کنیم  [آره بعداً نگاه میهست.  

جوري  [خب قدیم امکانش نبوده. اینخوبی بود    گفتن که بگیر، یکی بعد از ما دید بگه خدا بیامرزتش، آدم

کنند  می  د یتأک ها هم بر این مسئله  پرسند و آن ی در خصوص کار ما میسؤاالتها  [مریض  مونه] فیلم و عکسا می

 جاانداختنشناسند که به این حرفه مشغول باشند] [از پروسه  که در این منطقه شخص دیگري به جز ایشان را نمی

پا فیلم   از  انگشت  این    جاانداختنگرفته شد] [بعد  بیمار]  باهاش راه نرو. اگه    12انگشت پاي  باشه و  روز روش 
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بندد] [کتف بیمار را گویا چند وقت  تونی از پاشنه استفاده کنی. [دستمال دیگري روي پاي بیمار میسختت شد می

سراسریه، تاندون داره، مینیسک داره،    کند] دور این کتف یه واشرپیش جا انداخته است و دوباره آن را معاینه می

رباط داره، اینا همه خودشونو باید فیکس کنن. بعد دوباره باهاش کار کن. اینو چرب نکن. اگه چرب کنی نرم  

جوري نگه  کرد] ببینید، دست سالم هم یه مدت طوالنی اینشی. [پدر بیمار: آرنجش درد میشه و اذیت میمی

داري دستتونو باز کنی. اون دردش هم واسه این بوده که بسته است و جریان    ساعت هی دوست  24داري، بعد  

شود و در نهایت  هایی در خصوص پرداخت هزینه بین بیماران و سبزعلی ردوبدل میشه. [تعارفخون رد نمی

 ).16کشد] (تصویر هزار تومان کارت می 400بیمار 

 
 دستگاه پوز : ۳۹ ر یتصو

 اند.]شود، از تهران آمده[مریض دوم وارد می

[دو خواهر که هر دو دیسک کمر دارند، یکی از ناحیه پاي چپ دچار درد است و دیگري از ناحیه پاي راست.  

شود. بیماري که پاي راستش دچار مشکل است مشکل دنبالچه و گردن هم دارد. رگ سیاتیک هر دو معاینه می

دهد. به  ی هم تشخیص میدرست بهدهد که مشکل قدیمی است و گویا  روي معاینه تشخیص می  آقاي غفاري از
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روز استراحت کنند.   12که باید به منزلشان بروند براي درمان اصلی و پس از درمان نیاز دارند که   دیگویم  هاآن

ها شوند. به مریض را متحمل می   کند و هر دو بیمار درد بسیار زیاديگیري میرگ  دانهاهی سبا استفاده از روغن  

چه  من که    سؤالساعت قبل از رسیدن ایشان با دنبه و خرما ناحیه کمر بسته شود و در جواب    24شود که  گفته می

ادامه صحبتکنندگی دارد و موجب میگوید خاصیت گرممی  خاصیتی دارد؟ نرم گردد. در  هایی در شود 

با سیستم موجود می ف ایران و مخالفتهاي آقاي غفاري در نقاط مختلخصوص مریض شود. هر بیمار  هاي او 

 روند].کنند و میهزار تومان پرداخت می 120

 . پرسمیمشما متولد کی هستید آقاي غفاري؟ ببخشید 

[سرباز بودید یا داوطلب  عه. اول جنگ تو آبادان و خرمشهر بودم.    40  امشناسنامهام ولی    37من متولد  

 سرباز بودم.   بودید؟] 

 آقاي غفاري با داروهاي گیاهی منطقه هم شما آشنایی داري؟ 

این ورا؟] بله،   نعنا، چایی کوهی    [چیا داره  پونه،  هست. چیزي    جاهمه[اینا خب معموًال  آویشن، 

دادم. اینجا بومادرانش ی به شما نشون میکییکرفتیم یاگر بهار میومدین. میهست که خاص منطقه باشه؟]  

درست کنی بخوري خیلی خوبه. براي اعصاب    نوشدم  [بومادران براي چه چیزي خوبه؟] یلی خوبه.  هم خ

پونه   لیوان  یه  هر  با گل محمدي دم کنی.  پونه  و عفونت.  آرامش  کن که شما  خشکچرك  چهارتا  اندازهبهو 

نوش درست  دم  [چه جوري مصرف کنی؟] بخوري خوبه. تازه اون عوارض داره. پونه هیچ عوارضی نداره.  

آره. این بهتره. بعد دیگه آویشن خوبه. ؟]  کیوتیبیآنت [یعنی مثل  کنی. یذره هم گل محمدي بریزي توش  

[بابونه  آویشن هم براي دستگاه گوارشی خوبه. براي تنفس خوبه. یکی پونه بود، یکی نعنا بود، یکی بابونه بود  

گزنه براي سینوزیت و براي عفونت    . [گزنه براي چی خوبه؟] گزنه، گزنه هم خیلی خوبه  براي چی خوبه؟] 
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اي دیگی  باید اینارو بذاري تو یه قابلمه  شه؟][چه جوري مصرف میکنه.  یه میسر و اینا خوبه. همه رو تخل

چیزي بجوشونی بعد که جوشید باید یه چادري چیزي بکشی رو سرت. چشمارو ببندي که به چشم اصابت نکنه.  

موتور  از راه دهن و از راه بینی نفس بکشی هرچی که شد بکشی، من خودم داشتم همه این مریضیارو. چون زیاد

دید. عفونت تو سرم زیاد بود. یه چهار پنج متر بیشتر نمی 100متر،   50و تراکتور سر زمین سوار شده بودم چشمم 

کنن از این [بقیه مردم هم استفاده میبار که اینو استفاده کردم تمام عفونت سرم خالی شد. راحت شدم  

شناسن هم بنده خداها میرن کنن. اونایی که نمیاده می دونن استفآره. چرا که نه. اونایی که بلدن و می  چیزا؟] 

 پیش دکتر. 

 جابون چقدر تغییر کرده؟

دیگه به  ؟] جاست نی هم[تخمه جابانی هم واسه برابر شده.  200جابون یک روستاي کوچیک بود. االن 

نفر   5000  ؟] [اکثرا مهاجرنجاش سیب و هلو و اینا اومده. هندونه نیست. کشاورزي مدرن اومد جاشو گرفت.  

بومین؟]  جمعیت داره.   این خونه ویالیی[همه  بومی هم زیاده. مهاجر هم زیاد داره.  نیستن ولی  بومی  ها همه 

شناسیم. شیرازي هستن، ها هستن، اصفهانی هستن، اینایی که ما میبعضیاشون محلین بعضیاشون هم مهاجرن. تهرانی

مردم خوب و بااصالت و باسازشی داره  یگه میان؟]  [مردم محلی راضین که مردم از جاي د  شمالی هستن

بزرگ   العادهفوقزنن. مثل این آقا [به ویالي  جابون ولی اونایی که از بیرون میان همیشه سازوکار ده رو به هم می

  تا   12کند.] قیمت زمینا خیلی باال رفته. االن قیمت زمین شده متري بین  اش اشاره میمانند در نزدیکی خانهو کاخ

 میلیون.   15

 دهد]. ها و امکانات روستا می[در ادامه توضیحاتی در خصوص معماري خانه
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 بیماري ها، تشخیص و درمان 
 خالصه نتایج به دست آمده در خصوص روستاي جابان : ۳جدول 

و   نام بیماري مشخصات 

 عالئم  

 توضیحات  درمان

شکستگی 

 استخوان 

خوردگی ترك

شکستگی  یا  و 

 ها استخوان

(یک  مورت 

 پودر سبز رنگ) 

می جا  را  استخوان  سپس  ابتدا  انداختند. 

را پودر می  کنند،  مورت را خشک کرده، آن 

تخم زرده  با  میسپس  مخلوط  به مرغ  و  کنند 

محل   روي  پارچه  از  استفاده  با  صورت ضماد 

 بندند. شکستگی می

گرفتگی 

 سیاتیک 

 گیري با استفاده از دست.رگ بادکش کردن  درد کمر 

و   عفونت گلو  درد 

 گوش 

بیمار دم پونه کوهی  به  لیوان  چهار  روزي  را  آن  کرده 

 دهند. می

مشکالت  

 عصبی 

و  بی قراري 

 استرس 

 دهند.کرده به بیمار میبه صورت دم بابونه

مشکالت  

 تنفسی 

 دهند.میکرده به بیمار به صورت دم آویشن سختی در تنفس
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 د دماون 
همان طور که قبالً ذکر شد، انتخاب دماوند براي پیگري به کار گیري پزشکی مردمی، به خاطر ارجاع مکرر  

محلی به پزشکان سنتی (با تخصص دانشگاهی) مستقر در دماوند بود. در حقیقت این پزشکان متخصص   مطلعین

به مرجع اصلی طبابت سنتی در منطقه تبدیل شده اند و پژوهشگران نتوانستند، غیر از شکسته بند مستقر در جابان، 

 حکیم مشتغل دیگري را در منطقه بیابند. 

ی غالبا از خالل مشاهده و حضور مستقیم در میدان آغاز می شود، اما گاهی اگرچه زایش مفاهیم انسان شناخت

ناخواسته تالش انسان شناسان براي جست و جو و کاوش در میدان با موانع نظري مواجه می شود. انسان شناسان با  

خت مقدماتی  ابزارهاي مفهومی خود پا به میدان پژوهش می گذارند و این اتکا بر پشتوانه نظري براي کسب شنا 

در میدان مفید و از جهت ایجاد امکان مقایسه موقعیت هاي مختلف ضروري است. اما به میزانی که سطح تماس 

با میدان بیشتر و امکان درك مناسبات انسانی گسترده تر می شود، در می یابند که برخی از ابزارهاي مفهومی 

 دهنده مشاهدات میدانی نیستند. آنگونه که از آغاز پژوهش مورد انتظار بوده است توضیح

از جمله مواجهاتی که در میدان تحقیق در شهر دماوند مفاهیم پژوهش ما را به چالش کشید شانه خالی کردن 

و افراد مرتبط با دانش طبی از پاسخ به برخی از سواالت بود. محمد که عطاري پر رفت و آمدي دارد در    مطلعین

همه این داروها با توصیه دکتره. "حالیکه ادویه خورشت را براي یکی از مشتریانش بسته بندي می کند می گوید:  

محمد   "اي سردرد خوبه، این براي دل درد. ما اینجا از خودمون چیزي نمیگیم. منم از دکتر شنیدم این گیاه بر

چهره و لباس امروزي دارد و از صفحه اینستاگرام براي بازاریابی و معرفی عطاري اش استفاده می کند. پاسخش  

بیشتر مشتریاي ما افغانی اند. خیلی به خودشون میرسن. ریزن  "در خالل گفت و گو با مشتري چند تکه می شود.  

. پاسخ هاي محمد اگرچه با محوریت  "براي سالمتی شون خیلی بیشتر از ما ارزش قائلنولی ببین چه قوي ان.  

گرمی و سردي ادویه و خوراکی هاست اما با تاکید بر مصرف خوراکی هاي گرم پایان می یابد. دکتر مورد نظر  
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با منشی از عطاري است.  پایین تر  ش را پرستار او صحبت می کنم و موضوع پژوه-محمد مطبش یک کوچه 

توضیح می دهم. از گفته هاي مختصرش متوجه می شوم که دکتر تحصیالت آکادمیک طب سنتی دارد. همچنین  

خودش ساکن تهران است اما براي کار به دماوند می آید. در همین لحظات تا حدودي در یافته ام که آنچه که به 

 دمی پیوند خورده است. عنوان طب مردمی در جست و جویش بوده ام عمال با دو واسطه به آکا

دکتر از من به عنوان یک پژوهشگر در مطبش استقبال می کند. هرچند در گفت و گویمان سعی می کند از  

ما براي مداوا و درمان از موثر ترین روش درمان استفاده می کنیم.  "چارچوب یک مصاحبه رسمی فراتر نرود.  

وراکی عالئم برطرف میشه. اما اگر بیماري شدت داشته  گاهی با طب سوزنی، بادکش و حجامت یا توصیه هاي خ

در حین گفت و گو اشاره می کند که به فراخور حال بیمار از طب رایج یا طب   "باشه به متخصص ارجاع میدیم.

سنتی استفاده می کند. یکی دوبار نام طب اسالمی و مردمی را در سواالت جاي می دهم. اما او از بکارگیري این  

پاسخ هایش پرهیز می کند. مشابهت هاي عمومی بین گفته هاي محمد و دکتر وجود دارد. با اینحال به   دو نام در

 دشواري می توان این دانش را بومی منطقه دماوند ارزیابی کرد.

هم از قاعده فوق مستثنا نیست. فروش داروهاي بسته بندي و استاندارد گیاهی را به گیاهان    عطاري مسعود 

داروهایی یک شکل   "عموما داروي بسته بندي می خرن. شرکتا کار ما رو ساده کردن"ح می دهد. دارویی ترجی

بر اساس پایه گیاهی در دو عطاري دیگر هم قابل مشاهده است. کانون توجه عطاري ها و مطلعان محلی شرکت  

نیز مفهوم طب   هاي داروسازي گیاهی و پزشکان سنتی است که مطب رسمی دارند. حلقه هاي اطالعات دیگر

مردمی را با چالش مواجه می سازند. آنچه که در آغاز پژوهش طب مردمی به نظر می آمد در ادامه با عنوان طب 

 سنتی متاثر از آکادمی و شبکه هاي اجتماعی شناخته می شود.

 محمد (عطاري مسعود) و دکتر تفضلی (پزشک متخصص طب سنتی) خواهد آمد. در ادامه گفت و گو با 
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 عطاري   

 محلی   مشخصات 

 شهر دماوند •
 نفر 380هزار و  48جمعیت  •

 محلی   مطلعین مطلع یا  

 محمد (عطار) •

 درمانگران محلی و متخصص طب سنتی 

 دکتر تفضلی (متخصص طب سنتی) •

 گفت و گو 

 شونده: محمد (صاحب عطاري)مصاحبه •
 مکان: منطقه دماوند، شهرستان دماوند •
 :زمان •

دهنده درون  ها با فونت معمولی است. همچنین حاالت پاسخصورت بولد و پاسخکننده بهمصاحبههاي  (سؤال

 براکت آورده شده است). 

 نحوه چیدن گیاهان به چه صورت است؟ 

هر گیاهی روش خودش رو داره. مثالً برخی از گیاها رو نباید از ریشه درآورد، مثل آویشن. همین قضیه بارها 

اش هاي این جا شده. آویشن رو نباید از ریشه درآورد. فقط باید برگ و ساقه ها و بومی فغانیموجب درگیري بین ا

اینجا بیشتر این مسئله رو با آویشن    [فقط آویشن؟ یا بقیه گیاهان هم به همین صورت است؟] رو چید.  

افغانیا و کردا خیلی میداریم. آخه بیشتر آویشن کنده می رن دنبالش آویشنه. قبالً شه. چیزي که تو این منطقه 

خاطر بارش کمی که بوده. هم قیمتش رفته باالتر شه، بهخاکشیر هم بود که حاال کمتر شده. دیگه زیاد پیدا نمی

 این گیاه و هم کمتر شده.
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 شوند؟ درسته؟ پس عمده گیاهانی که اینجا دارید غالباً خودرو هستند و کشت نمی

خریم. مثالً آویشن شیراز هم داریم؛ ولی  آره، غالباً خودرو هستن. اصالً یک سري گیاها رو ما از دست می

خریم، بیشتر افغانی هستن آویشنی که اینجا داریم و براي این منطقه است رو ما از افرادي که اونا رو چیدن می

ینو کردا جمع کردن. گیاهایی که فروش بیشتري دهد] این آویشن واسه همین جاست. ا[آویشنی را به من نشان می

تومن. اون صدیه واسه همین   180دارن، خودرو هستن و واسه همینجان. خاکشیر دارم صد تومن، خاکشیر دارم  

وآشغال هم داره دیگه ولی خب اون  آره. چون دستیه یه مقدار آتتره واسه اینجاست پس؟]  [ارزونجاست  

 خواد. صنعتیه دیگه.ش هم بیشتره واسه همینه. آماده خوردنه. حتی شستن هم نمییکی با ماشین پاك شده و قیمت 

 هاي درمانی رو از هم جدا کنیم، یکیش جوشونده است؟ اگر بخوایم شیوه

فرق    [چه فرقی دارن؟] نوش داریم. این دو تا با هم دیگه فرق دارن. اینو باید بدونیم.  جوشونده داریم، دم

شه تا اینکه بخواي  هاي اون گیاه خارج می جوشونی یه سري دیگه از عصاره ک گیاه رو می داره دیگه. شما وقتی ی

رسه. خواي نمیدمش بکنی. هر گیاهی رو نباید جوشوند، هر گیاهی رو هم دم کنی حاال به اون خاصیتی که می

ه و اونو بجوشونه. اگه اونو  بیان ببربستگی به مشکل داره دیگه. مثالً آقا طرف معدش مشکل داره، باید ریشه شیرین

یک سري از گیاها باید جوشونده بشن، یک سري    [بله] شه. متوجهین؟  خواد آزاد نمیدم کنه، اون خواصی که می

 کنه. از گیاها باید دم بشن. اینا با هم فرق می

 هایی هست؟ غیر از این دو تا دیگه چه راه

شن، مثل نیاك،  ط شرکتاي داروسازي گیاهی درست میغیر از این دو تا دیگه داروهاي آماده هستن که توس

آید کننده به عطاري میمثل دینه، هلثا، شرکت زردبند، یا همین قرص و داروهایی که وجود دارن. [یک مراجعه

 گردد].و به دنبال زنیان می

 غیر از دارو، ابزار و وسایل درمانی هم هست یا نه؟
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ن کارو دارن، یعنی مجازن به این کارا دارن. مثالً دکتر تفضلی حجامت ما که نداریم؛ ولی کسایی که پروانه ای

ایم و سر مشکال و بیماریاي حاد و حساس ندازه. ولی ما نه، ما فقط یه فروشندهکنه. زالو می کنه، بادکش میمی

به نمیهیچهم  پیشنهاد  چیزي  میوجه  میاد  یکی  مثالً  میدیم.  میگه  ما  کنم،  سقط  هیچیخوام  نداریم،   گیم 

که شاید بیست مدل دارو داشته باشیم. مگر اینکه خودش بیاد بگه آقا فالن چیزو بده. ما دیگه اصالً کاري  درحالی

 خواد.  نداریم که اون دارو رو واسه چی می

 هاي درمانی، آداب و شیوه خاصی هم هست که مخصوص به این منطقه باشه؟ تو این روش 

کنن. یعنی حتی کند] خب یکی اینکه آویشن خیلی مصرف میاشه؟ [فکر میچیزي که مربوط به این منطقه ب

دونم البته  اي هم که هست اینه که آدماي قدیمی اینجا، نمیریزن مردم. یه چیز دیگهتو چاییشون هم آویشن می

الم به خوام بمگن روغن چراغ بهم بده، میشاید جاهاي دیگه هم باشه، ولی وقتی میان دنبال روغن کرچک، می

گیره و بچه یه مقدار مالی به شکم بچه، سردیشو می شکم بچه که سردیشو بگیره. چون این روغن گرمیه، وقتی می

گن، ولی خب آداب خاصی نداریم شه. بیشتر آدماي قدیمی یا خانمایی که سن دارن این چیزا رو میتر میآروم

 که مربوط به این منطقه باشه دقیقاً.  

منطقه، کالً آداب خاصی وجود داره که توي شیوه درمان موضوعیت داشته  حاال به جز این  

 باشه؟ 

ببین، بایدي نیست.    [مثالً اینکه بگن فالن دارو باید حتماً صبح مصرف بشه] دونم منظورت چیه  نمی

گه شاید یکی اومده پنج سال پیش گفته. االن دیگه پیشرفت کرده همه چی دیگه. یه نفر شاید طبعش اینجوریه. ا

شه. گیره. االن دیگه همه این موضوعا مطرح میشه یا اسهال میصبح فالن چیزو ناشتا بخوره دچار یبوست می

 فروشیم.  ولی ما اصالً کاري به این موضوع نداریم که آقا شما اینو باید این ساعت بخوري. ما فقط می

 رویکرد مردم نسبت به داروهاي سنتی چه جوریه؟ 
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کنن خودشون حس خوب دارن، سبت به داروي شیمیایی. یعنی اکثر کسایی که خرید میاینجا خیلی بهتره ن

نیستمی دارو  بهتره. چون داروهاي شیماییمون  این خیلی  آقا  یعنی عوارض داره؟] گن  [یعنی چی؟  نه،   . 

وشون  هرحال چندین سال رداروي خوب داروعه. حتی همین چیزایی که االن وجود داره تو ایران چیزاییه که به

شون عوارض داره. ولی خب داروهاي ما شه بگیم همهمطالعه شده، تحقیق شده، آزمایش شده، الکی نیست، نمی

البته. حاال شاید هم داشته باشن. ولی خب اینجوریه  اون چیزي که باید باشن، نیستن. کیفیت ندارن. به نظر من 

 شی. صرف کنی، فرقشو واقعاً متوجه میواقعاً. شما یه قرص خارجی مصرف کنی، بعد یه قرص ایرانی م

کننده دارین؟ که خاص باشه و تو ذهنتون مونده باشه؟  روایت خاصی از برخورد با مراجعه

 مثالً فالنی اومده باشه گفته باشه که به من گفتن براي فالن درمان این خوبه؟ 

اسنش. یا اینکه اسفند دود کنن. شنآویشن. آویشن خب خیلی چیزه دیگه. خیلی کاربرد داره. دیگه همه هم می

گن واسه فالن آویشن دم کنن. عنبرالنسا دود کنن. اینا هست. پونه و آویشن هست همیشه که خودشون میان می

 گیم خوبه. واقعاً هم خوبه آخه. مشکل خوبه دیگه؟ ما هم می

 شه؟  اینجا مثالً براي یه مشکلی مثل سردرد چه داروهایی توصیه می

توصیه که  مینمی  ما  [تأکید  خودمون، کنیم  تجربیات  اساس  بر  خودمون،  مطالعات  اساس  بر  ولی  کند] 

اسطوخودوس خیلی خوبه. بادرنجبویه خیلی خوبه. دیگه یه قطره آماده داریم. یه مدل عرق داریم. اینا چیزایی  

هی که مردم بشناسن تونن تأثیر بذارن ولی گیاهستن که ما داریم. خیلی گیاها و داروهاي گیاهی هستن که می

شناسه مصرف کنه. واسه همین ما هم ترسه چیزیو که نمیخیلی بهتر از گیاهیه که حاال بیان بگن ما بگیم. آدم می

 دوستن. گیم که آدما بشناسنش. اینجوریه دیگه، آدما جوناگه بخوایم توصیه کنیم، چیزي رو می 

 درد و معده درد چی؟براي دل
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بای تا هم  این دو  اینا براي  نیستی، خب همه  بلغمی هستی،  نداري،  معده داري،  آقا شما مشکل  بدونیم که  د 

 شه دیگه.پرسیده می

 تونید تشخیص بدید؟ یا خودتون هم می پرسیدمی

پرسه چه عالئمی دارید؟ شاید یه سري عالئم داخل  رید اول ازتون میاول باید بپرسید. شما دکتر هم که می

شه. بعد بعضی وقتا نیاز به لمس هست  می  تونید چیزي بگید؟]  بر اساس تجربه نمی[مثالًبدنته. معلوم نیست.  

شه تا اینکه بخواد تشخیص داده بشه. مثالً تونیم همه رو لمس کنیم. ولی خب بیشتر پرسش میکه خب ما نمی

یشون رو هم  خوري؟ خب ما یه سري از آداب غذایبندش میوه میخوري، پشتپرسیم که شما غذا میازشون می

نباید بالفاصله میوه بخوري  کنیم. درحالیاصالح می نباید پشت غذا میوه بخوري. یعنی غذاتو خوردي  که شما 

که میوه کشه حذف بشه. متوجهین؟ درحالیمونه پشت پروتئین و فالن و اینا. بعد پروتئین طول میچون میوه می 

گنده و مونه تو معده، میهار ساعت بمونه تا هضم بشه، میشه؛ بنابراین اون پروتئینی که باید چسریع هضم می

گیم که از این به بعد شه. پس نباید این کارارو بکنه. ما این آدابو بهش میکنه و حالش بد میطرف ترش می

آید و به دنبال عرق شاطره کننده دیگري میرعایت کنه. یا مثالً آب چایی نیست، چایی هم آب نیست. [مراجعه

کنن، نه آداب دهد]. اصالً هشتاد درصد آدمایی که مراجعه میگردد، فروشنده به او نشان میق بومادران میو عر

خواي گیم که اگر میکنن. ما حتی بهشون میدونن و رعایت میغذایی درستی دارن، نه اصالً خیلی چیزارو می

کنن. روزي بیست تا لیوان چاي سیاه  ودشون رو میبرن و کار خاینو ببري باید رعایت کنی. باز هم فایده نداره، می

[چی کنن  گیره و دیگه نیازي به آب پیدا نمیخورن، چون چایی سیاه عطش رو می خورن، دیگه آب نمیمی

تو درازمدت هزار تا مشکل داره. اون پیرمرد پیرزنی که چهل ساله داره چایی سیاه   شه؟ یبوست میاره؟] می

مشمی به  معلومه  میخوره خب  نیست. کل  هم خوب  زیادش  هر چیزي  ولی خب  نیست؛  بد  سیاه  خوره. چاي 

آید]. در اصل، ما که به دنبال پولش نیستیم، یعنی هستیم، ولی  کننده دیگري به دنبال عرق بید به مغازه می [مراجعه
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خصوص    خب دوست داریم در کنار این پوله یه حس رضایتی هم در مشتري ایجاد کنیم. [مشتري سؤاالتی در

گوید کند. در ابتدا به او می پرسد و فروشنده به اون نکاتی گوشزد میساله مینحوه خوراندن عرق بید به بچه دو

گوید که اگر کودك را هنوز از شیر کنیم؛ اما پس از سؤاالت مکرر خریدار به او میکه ما چیزي تجویز نمی

گوید اگر  آید و می کننده دیگري به مغازه می .]. [مراجعهاید روزي یک قاشق از این عرق را به او بدهیدنگرفته

گوید که اگر از ساقه چیده شده و خشک و  تواند براي او بیاورد، فروشنده نیز به او می گیاه بومادران خواست می

 مرتب است بیاورد تا با قیمت روز بازار از او خریداري کند].

هست که اسم محلی خاصی داشته باشه و با  تو این گیاهایی که شما دارید آیا مورد خاصی  

 بقیه متفاوت باشه؟ 

چایی    خوره؟] [بعد چایی کوهی به چه دردي میگن پنبوك.  آره، مثالً اینجاها به چایی کوهی می

دیگه، از معده و گوارش و اعصاب بگیر، تا گرم بودنش و ضد نفخ بودنش و ضد عفونت   کوهی کلی خواص داره

گن پُستونَک. اینا اسماییه که ها میبودنش و سردرد و سرگیجه و واسه همه اینا خوبه. یا مثالً به سنجد جیالردي

می کهمحالییا  اینجاست  نیست. جالب  یادم  االن  که  داشت  اسمی  یه  هم  آویشن  بهش.  اصطالحاي   گن  افغانیا 

[تلفیق شدن این اصطالحا  جداگونه خودشون رو دارن، دماوندیا هم اصطالحاي جداي خودشون رو دارن.  

زنه. حاال ما هم به مرور یاد گرفتیم دیگه. نه. تلفیق نشدن. جدائن. افغانی زبون خودش رو حرف می  با هم یا نه؟] 

کنن. اره. البته این هم بگم که افغانیا خیلی ادویه و گیاه مصرف میافغانیه دیگه، ایرانی که نیست. زبون خودش رو د

ایرانیا به خودشون می از  بیشتر  افغانیا واسه خودشون می   [چه جالب] رسن.  افغانیا خیلی  کنن،  یعنی خرجی که 

سخت   کنن، واسه همین هم هست که خیلیهاي خیلی گرم هم معموالً مصرف میخیلی بیشتر از یه ایرانیه. ادویه

دن. به موهاشون خیلی اهمیت شدت به بدنشون اهمیت میشن. یکی از دالیلیه که واقعاً وجود داره، بهمریض می

خره ولی افغانیه میاد زنن به موهاشون. ایرانیه مثالً میاد یه روغن پونزده تومنی میدن. روغناي خوب و گرون میمی
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آید و به دنبال  کننده دیگري می کند]. [مراجعهاره این جمله را ادا می ها دوبگه آقا خوبشو بده. [با زبان افغانی می

 آید]. گوید که تمام کرده است و دوشنبه برایش میصابون تریاك است که محمد به او می

چیزي که من دیدم در این مدت این بود که بیشتر مراجعین نسخه پزشک ندارن و صرفاً اسم  

 گن. درسته؟ خوان رو میچیزي که می

فرستاد که اون هم چون یه عطاري تو پاساژ باز شد، دیگه نسخه پزشک نه. چند مورد بود که دکتر تفضلی می

ه، دیگه خودش یه عطاري هم پایین مطبش داره و کسی  خواد طبابت سنتی بکن پیش ما نمیان. آخه کسی که می

کنه. البته یه واقعیتی هست اینه که ایشون اکبري خودش ویزیت میهاي دیگه. مثالً آقاي علیره سراغ عطارينمی

اصالً دکتر نیست. حاال شاید یه سري چیزارو تجربی بدونه. واسه همین هم خیلیا قبولش دارن و خیلیا هم قبولش 

 جا جوابه. ببین، تجربه همههه موضوعیت داره] [خب ببین، براي ما هم همون تجربه. ندارن

خواستم رو پرسیدم، فقط اگر غیر از چیزایی که گفتی اصطالح  خب، من بیشتر چیزایی که می

 اي هست، بهم بگو. خاص دیگه

ببین اکثراً که همون اسماي اصلی رو میاي؟ [فکر می اصطالح خاص دیگه  گن. ولی خب مثالً خیلیا  کند]. 

البته خب اسپند درستاسفند رو می کننده دیگري به درون  تره دیگه. اصلش همون اسپنده. [مراجعهگن اسپند. 

اي که هم خواهد] و نکته دیگهآید و پس از سالم و احوالپرسیِ گرم عرق نعنا خوب و تخم بارهنگ میمغازه می

که بیشتر از چیه؟ از رسانه است. رسانه چیه؟ اینستاگرام. تو اینستاگرام  این وسط هست، باالرفتن آگاهی مردمه،  

چند وقت پیش یه پسره یه توضیحی راجع به عرق زنیان داد. آقا ما تو دو روز سه تا باك عرق زنیان فروختیم.  

ی زیادن دونم. یادم نیست. ولنمی  [اسم پیجش چیه؟] متوجهی؟ باالرفتن آگاهی مردم هم این وسط خیلی مهمه.  

شناسم، فکر کنم خودمون جور آدما و پیجا. االن همین آقایی که اومد عرق نعنا و بارهنگ برد. اینو البته میاین

ایه. ایشون  العادهبهش گفتیم. این ترکیب واسه زخم معده، واسه ورم معده، کالً واسه مشکالت معده، ترکیب فوق
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دونست نحوه مصرفش رو. این باالرفتن آگاهیه هم د. چون می دیگه از من نپرسید. دیدي که. خودش گرفت و بر

 خیلی تاثیرگذاره.  

 اي هست؟ ها اسم بیماري محلیعنوان آخرین سؤال و آخرین بخش گفتگومون؛ تو بیماريبه

گن. که گن نوزادمون رودل کرده. خیلی زیاد هم میگن. مثالً مینشنیدم، یادم نیست. هرچی هست قدیمیا می

 رویه، هم یبوست. رودله، زردیه. همیناست. چیز خاصی نشنیدم که محلی بیاد بگه.برون هم معادل

 از این بیست گیاهی که به من معرفی کردین. من جوشونده باید مصرف کنم؟ 

پرسد دارویی که چند روز  آید و می کننده دیگري می نوشه. هرچی بیشتر مصرف کنی، بهتره. [مراجعهاین دم

گوید که اگر  ه است براي سرماخوردگی را باید قبل از مصرف بشوید یا خیر؟ محمد به او می پیش خریداري کرد

حساس است بشوید؛ ولی در غیر این صورت نیازي نیست]. این همین بیست گیاهو برده بود که به شما دادم. واسه  

خوبه.   میسرماخوردگی  همین  به  راجع  هم  توضیحی  یه  قدیمی دي؟]  [حاال  داروي  یه  حتی  این  که  ه 

بهقدیمی هم  اینجا  ساکن  میهاي  میخوبی  بهش  میشناسن.  هم  این  چهارگل.  بنویسی، گفتن  اسمشو  تونی 

دادن. چهارگل همین کرده از این بهش میخورده یا تب می چهارگل. این هم از قدیم بوده. مثالً بچه که سرما می

کردن، فوکوسشونو  شتن داروهاي دیگه تولید میبیست گیاه خودمونه. کرونا که اومد خیلی از شرکتایی که دا

تولید کردن. فوق اومدن عرق هشت گیاه  مثالً  اون   [کدومه؟] العاده است.  گذاشتن رو داروهاي کرونا.  سبزه، 

دهد] این عرق واسه همه چی خوبه، سرماخوردگی، ورم معده، نفخ معده، اي را نشان میپایین. بغل بنفشه. [شیشه

خوره  همه چی خوبه. اکثراً شرکتا اومدن فوکوسشونو گذاشتن رو داروهایی که به درد مردم می  عفونت معده، واسه

تو این ایام. همه شرکتا البته، نه فقط حوزه کاري ما. حاال این بیست گیاه در واقع کامل شده همونه. چیزایی که 

و آویشن بگیر تا نیلوفر و تاج خروس و ...  شناسن مثل پونه  تونست واقعاً مفید باشه. حاال از چیزایی که همه میمی

اینا می [تلفنش زنگ میهمه  بشه.  بهتر  به مردم کمک کنه حالشون  به کسی که پشت خط است  تونه  خورد و 
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اندازه  آید و بهاي میکنندهکند] [مراجعهجور چیزها با کسی مصاحبه میشناسی و اینگوید دارد در حوزه مردممی

لیمو   جوهر  قاشق  میمییک  فروشنده  که  نمیخواهد  [مراجعهگوید  و فروشد]  سفید  جوز  دیگري  کننده 

[حاال براي کرونا که گفتین، پس شد چهارگل و همین بیست گیاه که کار خواهد]  اسطوخودوس می

[نه، منظورم اینه که اون چیزایی که گیم چی خوبه چی خوب نیست  ببین، ما نمیخودتونه؟ درسته؟]  

جوري گفت؛ ولی خب اکثر  شه اینببین بستگی به آدمش داره. اصالً نمی  دن کدومان؟] گفتین تسکین می

داره. اینو که مون خش برمیآدمایی که اینو بردن و استفاده کردن، حتی خودمون، راضی بودیم. ما مقداري سینه

ترکیب واسه ماست،  ده. نه که بگم اینشیم و چیزیه که واقعاً جواب میخوریم خدا رو شکر خوب خوب میمی

کنیم. کنیم، میکس میاي هم درست کنه عین همین ترکیبو، ولی خب اینو ما خودمون درست میشاید کس دیگه

ریزن رو زمین و با  کنن. با بیل می شه. متوجهی؟ اون چهارگل بازاري ته بار رو قاطی میآشغال گیاه واردش نمی

کنیم و اینکه یه نکته دیگه،  هامون هم خودمون درست میچهار تخم  گیریم. ما حتیکنن. ما اونو نمیهم قاطی می

اینو معتادا می لیمو نفروختم این بود که  به اون خانوم یه قاشق جوهر  زنن قاطی هروئین گیرن میدلیلی که من 

 فروشیم. شه گرفتنش بره باال، واسه همین ما اینو مقدار کم نمیکنن و این کار باعث میتزریقیشون می
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 در مطب پزشک 

 مشخصات  

 شهر دماوند  •
 نفر 380هزار و  48جمعیت  •

 مطلع یا مطلعین محلی 

 امیرمحمود تفضلی •

 درمانگران محلی 

 دکتر تفضلی (متخصص طب سنتی)  •

 گفت و گو 

 شونده: امیرمحمود تفضلیمصاحبه •
 مکان: منطقه دماوند، شهرستان دماوند، گیالوند  •
 :زمان •

دهنده درون  ها با فونت معمولی است. همچنین حاالت پاسخبولد و پاسخ  صورتبه  کنندهمصاحبهي  هاسؤال(

 براکت آورده شده است). 

آقاي دکتر از اونجایی که توي مبحث طب سنتی ما برامون مسئله قومیت موضوعیت داره،  

 که شما اصالتاً براي دماوند هستید یا مهاجر هستید؟ خواستم بدونم

 من مهاجر هستم. اهل استان تهران و خود شهر تهران.

 شما پزشک عمومی با تخصص طب سنتی هستید؟ 

که   هستم  عمومی  پزشک  و  هادورهبنده  سوزنی  طب  و  سنتی  تخصصی طب  هم تراپ  زری لي  رو  مفاصل  ی 

 گذروندم.  
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حاصل تجربه است یا    دیریگیم آقاي دکتر این دانشی که شما در حوزه طب سنتی به کار  

 حاصل تحقیقات و تحصیالتتون؟ 

ترکیبیه. هم بر اساس تجربه و عالقه خودم هست که منابع مختلف رو روشون کار کردم هم از اساتید این  

 حوزه استفاده کردم که بتونم ارائه خدمات بیشتري بدم.  

 یی بیشتر تجربی هست؟ هادرمانوارد و چه تو چه م

ببینید، بیس طب سنتی و طب سوزنی یک بیس آکادمیکه. منتها توي این بیست سالی که من دارم در این حوزه  

یی که ممکنه اصالً در اون هاتجربهکنم خب باید بگم که با هر مریضی یک تجربه بر تجربیاتم اضافه شده.  کار می

هاي زیادي  خودم بهش پی بردم و به معلوماتم اضافه شده. بیماري  مروربهباشه. چیزي که  مبانی آکادمیک نبوده  

 باهاش برخورد کردیم و تونستیم بر اساس تجربه راهکار درمانی براش ارائه بدیم.    هاسالهم بوده که ما در طی این  

می  بهباتوجه فعالیت  منطقه  این  در  شما  بیماراینکه  چه  بیشتر  اینجا  و يکنید،  هست  هایی 

 ده؟نشون می  هابیماريمتمایزتري از بقیه   صورتبهخودش رو 

از   فشارخون  و  گلیسیرید  تري  کلسترول،  هست.  شایع  خیلی  خون  غلظت  دماوند  منطقه  و  منطقه  این  تو 

مسائلی مثل اختالالت خواب، مشکالت عصبی و افسردگی هم زیاد هست. و    هاي شایع این منطقه استبیماري

قابل توجهه،  بیماري استخوان هم خیلی  منطقه گیالوند یک   خصوصبههاي مفاصل و  دیسک کمر و آرتروز. 

براي کار به این منطقه میان. اینجا هم کارهاي یدي و    ترفی ضعایران اقشار    نقاطی اقصمنطقه مهاجرپذیره و از  

کنن و یا آرتروز شانه و زانو. خیلی از می  دن و به دنبال این کارا هم مشکالت گردن و کمر پیداسنگین انجام می

ها قرار دارن که تعدادشون زیاده. ما هم با کمک طب سنتی و کارهایی مثل مراجعان ما در این طیف از بیماري

 زالو اندازي به لطف خدا تونستیم خدماتی به این عزیزان ارائه بدیم. 
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مشکالت دیگه مثل افسردگی   این طب سنتی فقط براي درمان مفاصل کاربرد داره یا براي

 هم هست؟ 

ها رو هم پیشگیري کنه و هم درمان  تونه طیف وسیعی از بیماريطب سنتی مثل حجامت و زالو و بادکش می

کنن ما بیشتر قشري که اینجا زندگی می کنه و گفتم بیشتر مهاجرینی هستن که کارهاي یدي می  بهباتوجهکنه ولی  

ها طیف وسیعی از خدمات رو ارائه بدیم ولی تونستیم رو این  الخصوصی علاز این دسته است و ما    مراجعینمون

دیگه بینایی،  بیماران  اختالالت  شنوایی،  اختالالت  میگرن،  سردردها،  انواع  مثل  داریم  ایران  سراسر  از  هم  اي 

روان،   مشکالت  اعصاب،  اخهایافسردگ مشکالت  زنان،  مشکالت  دیابت،  مشکالت  ناباروري  ،  پریود،  تالالت 

آقایون،  خانم ناباروري  انواع  هاسیوارها،  پوستی،  اگزماهاي  انواع  هاعفونت،  می  هاآبسه ،  نواحی که  در  تونه 

 . ها ما کار کردیم و نتایج خوبی هم تونستیم کسب بکنیم ها باشه، رو همه اینمختلف بدن آقایون و خانم

از روش درمانی طب سنتی  اینکه شما در هر دو طب سرر  بهباتوجه زمانی  شته دارید، چه 

 کنید و در چه زمانی از روش درمانی طب مدرن؟ استفاده می

یه وقتی شما یه بیماري حاد عفونی داري، اگر بخواي این بیماري رو در حیطه طب سنتی درمان کنی خب 

ي رایج بیمار رو تحت درمان قرار بدیم ها کی وت ی بیآنت بره و ممکنه به بیمار آسیب بزنه، این موارد رو باید با  زمان

شه. یه وقتی هست ي طب سنتی استفاده کنیم که کیفیت درمانت بهتر میهاپروتکلتونیم از  ولی در کنارش هم می

نیست. باید اون عضو یا    درمانقابلي سنتی و داخلی  هادرمان که شما مشکالتی داري که نیاز به جراحی داره و با  

ح بشه. اینجا هم مجبوریم از طریق طب کالسیک ارجاع بدیم به جراحاي منطقه و اونا مداخله  قطع بشه یا اصال

بکنن. ولی اگر مثالً موردي مربوط به قطع عضو باشه، چون مواردي هم بوده که جراحا به ما ارجاع دادن مریض  

جواب   کیوتی بیآنت بوده و    کنترلرقابلیغدیابتی بوده که    يهازخمعفونت یا    خاطربهرو، تو این موارد که مثالً  

اي  دن و اونو به ما ارجاع میدن، ما اینجا با توانمندينداده و باید قطع عضو بشه، اینجا جراحا یه شانس به بیمار می

ي اهياندازخواص گیاها و آداب موجود در این طب و در کنارش هم زالو    بهباتوجهکه در طب سنتی داریم،  
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بیمار می به  این فرصت رو  این راستا  متعدد  ي خیلی خوبی هم هاتی موفق  الحمدهللادیم که عضو قطع نشه و در 

 داشتیم.  

می  بهباتوجهپس   درمان  سنتی  از طریق طب  باشه  مزمن  بیماري  اگر  اگر  بیماري،  و  کنید 

 بیماري خیلی حاد باشه از طریق طب مدرن، درسته؟ 

شرایط بیمار باشه. یه وقت مثالً شما یه سردرد حاد داري. خب ایراد نداره.    دکنندهی تهدنه. اگر بیماري حاد و  

این شرایط حاد براي بیمار خطرناك باشه، مثالً اگر    یول   م؛یباشتونیم مداخله طب سنتی و سوزنی رو داشته  می

یم و در کنارش آداب دیم که مداخله طب مدرن را داشته باشبیمار فشار خونش بیسته. خب اینجا ما ترجیح می

دیم. مثالً چند وقت یه بیماري به ما مراجعه کرد فشار خونش هیجده رو دوازده بود.  طب سنتی رو هم انجام می

با طب سنتی کار کنم تا   صرفاًتونم موفق باشم و اگه  خب اگه من فقط بخوام با طب مدرن کار بکنم، تا یه حد می

ي مربوط به کاهش فشار رو بهش  هاآمپولیمار رو تحت درمان قرار دادیم. یه حد. واسه همین ما اومدیم تلفیقی ب

زدیم در کنارش هم حجامت انجام دادیم، حجامت سر انگشتارو انجام دادیم، دستورات طب سنتی براي کاهش 

اگر    بیاریم روي دوازده. یعنی  هجدهفشار رو انجام دادیم و با این پروتکل تونستیم خیلی سریع فشار رو از روي  

این شرایط حاد تهدیدکننده سالمت بیمار باشه که ما فرصتی براي مداخله طب سنتی یا سوزنی نداشته باشیم ارجاع  

دیم به طب کالسیک یا مدرن ولی اگر این فرصت رو داشته باشیم، دوست داریم که از هر دو روش استفاده  می

 کنیم. 

اونجایی که من می تا  اینه که روش   سؤالمه چینی داره.  دونم طب سنتی ریشآقاي دکتر 

 درمان طب سوزنی و روش درمان طب سنتی چقدر انطباق و شباهت دارن؟

طب سنتی دربرگیرنده طب سوزنی هم هست. وقتی میگیم سنت، یعنی سنت یک جامعه. این سنت در طب 

باید فقط   االوبال . ما هم حساسیتی نداریم که  طورنی همداره و در طب چینی هم    چندهزارسالهایرانی یک قدمت  

روش طب سنتی ایرانی رو استفاده کنیم. حتی طب اسالمی هم به همین ترتیب. مهم اینه که یک روشی، روش 
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طبیعی باشه، بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی که بدن آسیبی نزنه و بتونه مشکالت بیمار رو حل بکنه. حاال مهم 

خواد خواد طب چین باشه، میتونه مال آلمان باشه مثالً هومیوپاتی باشه. میکدوم کشوره، مینیست این طب مال  

خواد طب مصر باشه. مهم اینه که متخصص تسلط داشته باشه و از هر نوع روشی که از ترکیبات  طب هند باشه، می

و ترکیبات شیمیایی مبناي این   [یعنی پرهیز از موادکنه براي درمان بیمار بهره ببره.  شیمیایی استفاده نمی

پرهیز از آسیب رساندن به بیمار. چون طب کالسیک و مدرن اینجوریه که میاد یک مشکل رو در    نوع درمانه؟]

خوایم این فراینده به وجود نیاد، حاال با هر  کنه. ما میکنه ولی ده تا مشکل دیگه واسش ایجاد میبیمار حل می

جربه ایران باستان، تجربه مصر باستان، تجربه هند باستان، تجربه چین باستان یا راهکاري. تجربه شخصی خودم، ت 

اثرات  و  داره  کاربرد  بسیار  آلمان  و  انگلستان  در  االن  که  هومیوپاتی  مثل  اروپایی  کشورهاي  تجربیات  حتی 

بیماري انواع  بر درمان  باشیم. ما میچشمگیري هم  نباید تعصب داشته  بیمارها گذاشته.  رو خوب کنیم،    خوایم 

ی مشکل بیمار رو حل بکنی.  گفتاردرمانبدون آسیب وارد کردن به اون، بدون عارضه. حتی ممکنه شما فقط با  

شه و همین اینجا دیگه نه نیاز به داروي شیمایی هست نه نیاز به ترکیبات گیاهی، فقط با بیمار گفتگو انجام می

 کنه. ها رو از درون کنترل میخودش خیلی از بیماريکنه و کم شدن تنش هم مسئله تنش بیمارو کم می

 موردي به صورت خاص هست که بتونیم روش طب سنتی دماوند نام بگذاریم؟ 

تونه  بکنید و در طبیعتش پیدا بکنید. این گیاهان هم می تونید گیاهان خاصی رو یافتدر منطقه دماوند شما می

نکه بگیم اختصاصی طب دماونده، نه. طب ایرانیه، اما محل رویش اون  ها مؤثر باشه. منتها ایروي خیلی از بیماري

ي کوهی، مثل پونه کوهی، مثل یک گیاهی به هاشنیآوشه. مثل  تونه توي منطقه دماوند در نظر گرفته میگیاه می

یی شناساقابلهست. انواع و اقسام نعناها هم در این منطقه    استفادهقابلاسم والک که براي گرفتگی عروق خونی  

 شه پیدا کرد. هستن. این گیاهارو خیلی از جاهاي دیگه ایران هم می



144 

 

مصرف   روش  هانیاشیوه  یا  فقط  است  جوشونده  هست؟  صورت  چه  دیگهبه  هم  هاي  اي 

 هست؟ 

استفاده کنید. اما اگر بخواید طول   درمان کنید، بهتره از عرقیات  ترع یسراگه شما بخواید یک بیماري رو    اصوالً

کنی. من خودم براي بیمارانم اگه هم حالت حاد داشته  استفاده می  هاکردهدممدت اثربخشی رو افزایش بدي از  

کنم. یعنی میگم اي بوده که مزمن بوده و االن حاد شده از هر دو استفاده میباشه و هم حالت مزمن، یعنی بیماري

و بعدش یک مقدار از عرقیات هم داخلش بریز که هم سریع اثر بذاره و هم طوالنی [تلفن  رو درست کن    نوشدم

 خورد].دکتر زنگ می

 اي دارند؟ رویکرد مردم نسبت به طب سنتی چطور هست و مراجعین شما چه تلقی

ي که انکتهکنن. اما  اي که آالمشون رو کاهش بده و دردشون رو کم بکنه استقبال میمراجعین از هر شیوه

خورد] مردم قائل به  [تلفن دکتر مجدداً زنگ می  ...  در این منطقه  خوشبختانهخیلی در این منطقه غلبه داره اینه که  

این هستند که داروهاي شیمیایی استفاده نکنند. استداللشون هم اینه که داروي شیمیایی عوارض داره. گاهی انقدر 

هاي مربوط به  ندازن. بیماراي قلبی، عروقی، بیماريو به خطر میکنن که حتی خودشون ردر این کار افراط می

هاي کبد و کلیوي و خیلی از بیماراي دیگه گاهی اونقدر تعصب به خرج میدن که حاضره مغز و اعصاب، بیماري

دداً  کنیم. [تلفن دکتر مج خودش رو به مهلکه بندازه ولی داروي شیمایی مصرف نکنه که ما با این موارد مقابله می

بهشون میزنگ می و  با داروي  خورد]  اگر شده  پیدا کنه حتی  اینه که شما دردتون کاهش  مهم  االن  گیم که 

باشه. پس این تعصب خاص رو ما تو این منطقه داریم. البته خود من شیوه   کنترلقابلشیمیایی، البته اگر عوارضش  

با بیشترین   تونه مداخله جراحی باشه. یعنی من  . حاال این می ری ثتأدرمانم به این صورته که با کمترین عارضه و 

هاي سنتی روش کار بکنم، دم به جراح. یعنی تعصب ندارم که حتماً باید با روش سریع خودم بیمار رو ارجاع می

اگه نتیجه نگرفتم بعد ارجاعش بدم. مثالً بیماري میاد که مشکالت درد کمر داره، من در معاینه و تصاویر پزشکی  

اینجا من می  فشارتحتینم که نخاعش  بمی پاره شده.  اینکه دیسکش  یا  باشم.  زیادیه  تا رویکرد داشته  تونم دو 

و طب سوزنی که این درد کم بشه یا اینکه بگم مریض من االن خطر آسیب    هاقرصببندمش به انواع داروها و  

دم براي مداخله  و من سریع ارجاع میشه. این اي بهش وارد می نخاعی داره و اگه بخوام تعلل بکنم آسیب جدي

کنم تا قانعش کنم. برعکسش هم هست. مثالً باهاش صحبت می  قدرن یاجراحی ولو اینکه بیمار زیر بار نره. یعنی  
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که نیاز   م ی فهم یمو اینا و    می نی بیمکنیم و آزمایش  ، معاینه میمی کنیممریض میاد یه درد کمر ساده داره، بررسی  

 کنیم که از طب سنتی یا سوزنی استفاده بکنه. اره، اینجا مریضو قانع میبه عمل جراحی ند

دکتر،  آقا بیماري  صورتبهي  مورد چه  در  رو  سنتی  درمان  شیوه  کارآمدتر تجربی،  هایی 

 یافتید؟ 

داخلی، مشکالت کبد، کلیه، مشکالت دستگاه گوارش،    هايهاست. ببین انواع بیماريطیف وسیعی از بیماري

اعتیاد،  ترك  مفاصل،  و  استخوان  مشکالت  روانی،  و  روحی  مشکالت  عصبی،  مشکالت  هورمونی،  مشکالت 

ي پوست، زیبایی پوست، ریزش مو، انواع اختالالت پوستی، مشکالت دستگاه شنوایی، دستگاه بینایی  سازجوان

بنابراو خیلی چیزاي دیگه تعبیر  می  نی؛  به  یا  انسان گره خورده و  با  ، خداوند درمان  ترسادهبینید که طب سنتی 

من وقتی   ؛ لذاها رو در طبیعت قرار داده. مهم اینه که ما بلد باشیم که کجا دنبال چه نوع درمانی بگردیمبیماري

کنم می  دی تأک ته باشیم. فقط باز  تونیم مداخله طب سنتی داش ي رو ما میاعارضهبینم که هر نوع  کنم میکه مرور می

که این مداخله باید به نفع بیمار تموم بشه. یعنی اگه تشخیص دادم که تو این مرحله حتماً باید ارجاع انجام بشه،  

هایی که با طب مدرن  خواد ارجاع جراحی باشه یا طب کالسیک. حتی در بیمارينباید تعلل کنم. فرقی نداره، می

تونید با طب سنتی و یا طب سوزنی به بیمار خدمت بدید و نیست مثل ام اس، شما می  ماندرقابلو کالسیک هم  

ها هست که به علت سرد شدن طبیعت و مزاج فرد به وجود میاد.  شدت بیماري رو کم کنی. یا یه سري از بیماري

ذاري درد داره،  ست میگه انواع و اقسام دردهاي مفاصل و استخوان داره، هرجاشو دکنه و میبیمار مراجعه می

میاد، تو خواب تشنج می  هادستپاها سرد،   از دهنش هی مرتب آب  گیره، مشکالت رفتاري، مشکالت  سرد، 

خوره خوبه، همین که قطع  شه جمع کرد. یعنی تا وقتی آمپول و قرص می کرداري، در طب کالسیک اینو نمی

باشی میگی خب این مزاج بیمار االن از    هامزاجه انواع  . ولی در طب سنتی وقتی که مسلط ب ردهگیبرم کنه باز  می

تعادل خارج شده، مزاجش سودایی شده، سرد و خشک شده، یا مزاج بلغمی شده، سرد و تر شده. این رو باید 

سمت   به  کنی  بدن  شدنگرمتنظیم  وقتی  می  آرامآرام.  یدفعه  ناباوري  عین  در  بشه،  این  گرم  از  کلی  که  بینی 
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شه. از اون ور هم داریم. مثالً مریض میاد پرخاشگره. طب شه و مشکلش حل می درمان می  خودبهخودها  بیماري

شه ولی تا قطع خوره، استرساش کم میده. تا وقتی قرصاشو میمی  بخشآرامکالسیک هی فقط بهش داروهاي  

ته باال، این صفراي  شه. در طب سنتی میگی االن مریضت صفرایی شده. صفراش رفکنه مجدداً پرخاشگر میمی

دي تا به تعادل کنه. اینجا میاي مریض رو غذاهاي سرد بهش میمی  ر یپذکیتحرکنه؟ مریض رو  باال چیکار می

ي هم خود مریض به آرامش جورنیابینی که کل رفتارش عوض شد و پرخاشگریش کنترل شد.  برسه بعد می

 رسن.  رسه و هم اطرافیانش به آرامش میمی

تجربی دیدید که گیاه خاصی یا داروي    صورت بهخرین سوال، در دوره کرونا  به عنوان آ

 خاصی کمک بکنه به بیمار؟ 

هستش،  [پونه کوهی در این منطقه هست؟]  من از آویشن خیلی خاصیت دیدم. از پونه کوهی، از بابونه 

کردن و عالئمشون کاهش پیدا کرده.  بله. دیگه بابونه، گل بنفشه، اینا ترکیباتی بوده که مؤثر بوده و مریضا استفاده  

اي باید مصرف [به چه شیوهتجربی دیدم که توي بعضی از مریضا جواب داده    صورتبه جوش شیرین رو هم  

و قبل از ابتالي   مؤثرهها  مالی. انواع روغنمؤثرهتونه مؤثر باشه. بادکش  بخور جوش شیرین رو دیدیم که می  بشه؟] 

انجام    عنوانچی هبه. فست رو من  می کنینمحجامت. البته بعد از ابتال به کرونا دیگه حجامت رو توصیه    به کرونا

کنه بره، ضعیف میکه کسی انجام بده. چون فست یه مقدار سیستم ایمنی رو تحلیل می  کنمینمدم، توصیه هم  نمی

 کنه. و شانس ابتال به کرونا رو در فرد بیشتر می

 شن؟ آوري میشن و یا خودرو هستن و جمعمنطقه کشت می گیاهاي دارویی

 شن.آوری میاینا بیشتر جمع

 آوري داروهاي گیاهی به چه صورت هست؟ صنعتی یا سنتی؟ جمع

بهش اعتقاد دارن که خودشون، خانوادگی یا گروهی یا حتی   قدرنیا کنن. یعنی  رن جمع میخودم مردم می

بینید که کیسه دستشونه و دارن رو می  ها آدم  هادامنهکنن. اگه دقت کنید تو خیلی از  می  رن و جمعانفرادي می

ی چیکار  پرسیمو ازشون    هادامنهرن تو  شون میکنن. اصالً جز فرهنگشونه، اینکه فصل بهار همهگیاهارو جمع می

گه اومدم آویشن بچینم، اومدم والک بچینم. کنی؟ میمی
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 الالن (اللون) 

 روستا  مشخصات

 روستاي الالن (اللون)  •
 نفر 1135جمعیت:  •

 مطلع یا مطلعین محلی 

 اند.، ایشان قبالً راننده مرکز بهداشت بودهساله 50فرهاد ممی، 

 درمانگران محلی 

 مادربزرگ آقاي فرهاد ممی، کشور خانم 

 خانم عزت کربالیی 

 مصاحبه 

 شونده: فرهاد ممیمصاحبه •
 فضاي بازمکان: روستاي اللون،  •
 1401زمان: اردیبهشت  •

دھنده  ھا با فونت معمولی است. ھمچنین حاالت پاسخبولد و پاسخ  صورتبھ  کنندهمصاحبھ  يهاسؤال (

 درون براکت آورده شده است).

 تو اللون خانه بهداشت که هست، مدرسه هم باید باشه، مدرسه اللون تا چه کالسی داره؟ 

تا پنجم و شورا حقوقشون رو  اینجا امکانات رفاهی و مدرسه مناسب براي بچه ها نداره. دختر و پسر قاطین 

 ده. آموزش پرورش هم یک معلم می ده براي پنج کالس. می

 اللون چقدر جمعیت داره؟ 
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ی ربومی غ  نفر.  1200تا    1000شن. زمستون کم هستن، نهایت  ي میاخردهحدود سه هزار و    هایبومتابستون  

 زیاده ولی. 

 گیاهان دارویی چی دارید؟

طور براي  براي اعصاب و آرامش داره و همین  تی نهایباز نظر علف دارویی، یکی والک است که خاصیت  

و  کنن و زمستون هم درست میچینن و خشک میها میقواي جنسی خوبه. خیلی بیشتر کردها   ها یافغانکنن. 

فروشن. قرار شد از امسال دیگه مردم غریبه نروند در کوه. مردم محلی خیلی کم ن میبرن بازار تهراچینن و میمی

براي  می اونم  پیاز کوهی هم داریم، سیر کوهی.  یا  تلفه (طلفه) داریم  براي خوراك خودشون فقط. دیگه  رن. 

عفونت معده  ریزن. براي  کنن. تو آش و سوپ میگوارش و اعصاب خوبه. اون رو با ماش و پلو دمی درست می

کنن خورن، سرخ میخیلی خوبه. خیلی هم نفاخه. دیگه قارچ کوهی داریم که بیشتر مردم اینجا با تلفه (طلفه) می

زنه  هزار تومن شده. االن هنوز نیست، بعد از بارون زدن وقتی آفتاب می  صد و پنجاهمرغ. امسال کیلویی  یا با تخم

اینجا نسبت به دشت الر خیلی بهتره. آویشن شیرازي خیلی خوبه،    در میاد. آویشن زیاد داریم. خاصیت آویشن

کنن. نبات رو ذوب روي، با نبات سوخته درست می ی و بیرون سرماخوردگدرد.  معجزه است براي سردي و دل

کنن، براي کنن. چایی کوهی هم هست که دم میریزن روش و با آویشن دم میاي که شد آب میکنن قهوهمی

شی و سرماخوردگی خوبه. پونه و کاکوتی، و سوسن عنبر و نعنا وحشی هم هست که براي عفونت  عفونت گوار

. این بنده خدا (این خانم که طب مردمی   ...  روي، وبا، آب آلوده و ایناگوارشی و سرماخوردگی خوبن. مثالً بیرون

 کنه.  چینه، هم درست میمی چینه، عرق همه رو هم می گیره. خودش همده) همه این گیاها رو میانجام می

 هاي گیاهی قبالً هم اینجا رایج بوده؟  عرق کردندرست

نه. اولین باره تو این منطقه. اینها رو این خانم شروع کرده. فقط خود این خانم این کار رو کرده. هر چی بخواي 

 داره.  

 کنه داروها رو؟بعد خودش تجویز می

گه که مشکلت چیه. مثالً خون من رو دید کنه میندازه تمام خون را نگاه می. چون زالو میآره، خیلی حالیشه

نمی گوشت  من  بابا  گفتم  داري.  اوره  تو  می  همهنیاخورم،  گفت  کوه  به  من هم  چون  نگو   ... اینا  و  رم 
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خونت هست که مال  یی توي  هاحبابخورم براي فشارخون، اون اوره رو می بره باال، گفت  هیدروکلرتیازید می

ثابت دارم تو خونه. ی بابا من همش کوه می رم، دوچرخه  با   دفعهکاوره است. گفتم  انگشت شستم ورم کرد 

جا جراح قلبه و ویال داره اینجا، گفتم دکتر اردکانی من شستم سوزش و درد و اینا. زنگ زدم به دکترم که همین

ت. گفت اون هیدروکلردیازید رو قطع کن، چون گوشت قرمز اوره اس  خاطربهدرد می کنه، گفت نقرسه دیگه و  

خوري که. دارو رو قطع کردم شب دردم زیاد شد. من سماق زیاد دارم، سماق وحشی اینجا داره، من زیاد نمی

. یعنی از جاي دیگه آوردم اینجا کاشتم. سماق رو سریع دم کردم و خوردم، درجا ورم خوابید و درد نمیچیم

معرکس. قند رو می اندازه، اگر کسی   اشکردهدمبراي کلسترول و اوره خوبه، باید دم کنی،    خوب شد. سماق

 قندش باال نباشه باید خیلی مواظب باشه.  

 کنید فشارخون اینجا زیاده؟ علتش چیه؟ چرا فکر می

نود درصد   تو بهداشت فشم بود. بهم گفت فرهاد  سالیساینجا نود درصد مردم فشارخون دارند. شوهر عمه من  

شه خون سفت بشه. فشار  اینکه اکسیژن کمه و باعث می خاطربهمردم فشارخون دارند و شصت درصد کلسترول. 

شه، کره حیوانی خورن که دیگه بدتر میهوا، اینجا ارتفاع حدود سه هزار متره. گوسفندا هم هستن، چربی هم می

  خاطر بهرو قطع کردم. فقط سینومیکس رو نصف کردم. فقط  دو تا داروها  االن    یدارم؛ ولو اینها. من االن فشار  

 روي چهارده است.   سالهدوخورم، االن فشارم از بیست و دو اومده رو چهارده، درمان گیاهی. االن زیره سبز می

 می تونی بدون داروهات با همین چیزهاي گیاهی خودت رو درمان کنی؟

کنه. اینها رو  ه سبز هم فشار رو میاره پائین و هم چربی رو آب می. زیرکوبمیمبله، با تخم کتان با زیره سبز،  

 کردشون قندمو می اندازه.  خورم. دمخورم، روش آب میخالی می

 رو از کجا پیدا کردي؟  هادستورالعملاین 
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 یک» [نامفهوم]، اون به من گفتش که شما گیم «بییه دکتر گیاهی بود میومد اینجا. یه گیاهی داریم بهش می

ات رو گرم کنی، معده است که سرده، معده سرد مال جوونه، مثل بهار و تابستون، سنت از چهل رد شده، باید معده

ي. من سالی ری گیماگر معده رو گرم نکنی هزار تا مرض  و    شه پائیز و زمستوناز چهل که سن رفت باال، می

خوردم، صفرا بر بود، خون رو هم  و آب زرشک می  گرفتمیمخوردم. زرشک وحشی  دوازده ماه زرشک می

می یتمیز  نخور.  ترشیجات  سردیه،  زرشک  این  کن،  قطع  رو  زرشک  این  گفت  دکتر    بارککرد.  دیدم  هم 

این    نژادياحمدمخصوص   نه  البته طب سنتی،  این رو گفت، گفت من دکتر مخصوص خودشم.  تلویزیون  تو 

. گفت معده رو گرم کن، و باید یک وعده غذایی رو هم قطع کنی. این بهم گفت وعده غذاییت  هاعطاري مطاري 

 دمیدیمات رو گرم کن. فشارم از بیست یا هیجده و نوزده یهو اومد روي دوازده. من  رو قطع نکن، فقط معده

اینجا بود براش ویال گرفتم،  کنم، فایده نداره و فشار پائین نمیاد. این دکتره  کنم، هر کاري میهرچی ورزش می

. ویالش رو من گرفته بودم،  سمینویمجراحی بود که چند سال آمریکا بوده، دکتر گنجوي. گفت برات آزمایش  

هوام رو داشت. نتیجه رو دید، گفت مشکلی نداري و نمی دونم چرا فشارت پائین نمیاد. گفت به این نتیجه رسیدم  

، این خونت برگشت  کای پل تره، مثل شیر سماوره که آب رو بندازي تو لوله  هاي قلبت از حالت عادي گشادکه رگ

نداره، وگرنه چربی و کلسترول نداري. اون که گفت معده رو باید گرم کنی، گفت باید پنجاه، شصت روز مداوم 

چهل   ی، باید داروي گیاهی رون ی نش چلهبخوري تا اثر کنه، مثل آسپرین نیست که بخوري زود اثر کنه. می گن  

خوردم سردرد گرفتم، فشارم رو گرفتم دیدم فشارم اومده روي  روز بخوري تا اثر کنه. باور کن سر پنجاه روز می 

جات بخور. چون  ، گفت فشار عصبیه و همیشه باال نیست. گفت معده رو گرم کن، غذاي سردي نخور، گرمی9

تر بود. این دکتر سنتیه گاهی تابستونا میاد  خوردم و این بدکردم چربی و فشارم باالست، هی ترشی میفکر می

 گیرم.  ره، براش ویال میاینجا و بعد می

 کنن.  مردم اگر مشکل داشته باشن معموًال به کجا مراجعه می
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گه فرهاد من همش سیاهم، خود من خیلی تالش داره و آدم الغریه، می  پسرعمهرن خانه بهداشت، مثالً  می

ي  اهفته. باید  بردمیمتی خون داشت، من دکتر  مشکل پی  خوردیمدرم وارفارین  میگم چرا سیاهی تو، گفت ما 

تیش می ره باال،  . همیشه پلکش باد داره، دکتر گفت خونش سفت بشه پیگرفتیممیتی  ازش آزمایش پی  بارکی

ه، گفت من  گفتم تو خونت سفت   امپسرعمهشما اینجا مشکل هوا دارید، اکسیژن کمه، همه غلظت خون دارید. به  

کرد. اما تو شصت سالگی سکته کرد و مرد. گفت  طور بود و مرتب ورزش میسیگاري نیستم، گفتم بابام هم همین

ام رفت، رنگم چکار کنم؟ گفتم این زیره رو بخور، اومد گفت فرهاد خدا پدرت رو بیامرزه، تمام مشکل معده

کنیم. ما اینجا سرما داریم، دو ماه ما هواي متعادل تو   بهتر شد. گفتم این منطقه ما سردسیره باید معده رو گرم

از اون طرف هم برج هفت بخاري  می کنیممون هست. برج سه جمع  تابستون داریم. ما هنوز بخاري تو خونه  ،

همین مرد. سه روز سرماي اللون زیر بیست درجه بود، صبح   خاطربهذاریم. خون ما همیشه سفته. باباي من اصالً  می

د بیرون، خونش سفت شد مرد. دکتر گفت فقط خونش سفت شده و سکته کرده و مرده، چون عمل قلب  زود ز

 باز کرده بود. 

 ی داره اللون؟کشلولهگاز 

دو سال بوده که گاز به این روستا آمده بوده است]، قبلش مردم با نفت خونه    1400دو سه ساله اومده [در سال  

می  گرم  ارو  شصت،  دهه  اول  تا  با  کردن.  قبل  به  شصت  دهه  اول  مرکز میکردیمگرم    سنگزغالز  اینجا   .

. تا اول سال  میاشت ذیمداشته. بعد از اون بخاري و عالءالدین    رضاشاهمنطقه است. صد تا معدن زمان    سنگزغال

 هفتاد فقط کرسی و عالءالدین داشتن، بعد از اون بخاري بزرگا اومد.  

 کنید یا شوفاژ گازي؟ االن از بخاري گازي استفاده می

 ها بخاري گازي دارن، ولی ویالدارها همه پکیج و شوفاژ دارن.  اکثراً محلی
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کردم چون مردم بیشتر وقت تو خونه هستند و بخاري گازي باعث می  داشتم به این فکر می

فس داشته باشه شاید روي  شه که اکسیژن تو خونه مصرف بشه و خونه اکسیژن کمتري براي تن

 سالمت اثر بذاره. 

االن بخاري گازي که اومده ما سرماخوردگی بیشتر داریم، نسبت به اون موقع که نبود و نفت بود. اصالً گاز  

بود؛  ي هستند. اون موقع که نفت بود بو گند  اسرفهرو. هواي خونه رو خشک می کنه. همه    هانهی سکنه  خشک می

بود. زماناي قدیم که خودم یادمه تا اوالي دهه شصت، کرسی که داشتند، مردم برف میومد  هم کمتر    یضیمر  یول

نشستن، یعنی این کاله و جوراب پشمی زیر کرسی بود. برق اینجا سال کردن و زیر کرسی میدرها رو باز می

دن، در رو باز  خورخواستن شام بخورن شام رو غروب تو روشن تاریکی میپنجاه و هشت اومد. اون موقع می

کردن، چون روشنایی نبود. اونی که خیلی الرج بود فانوس داشت  خوردن و جمع میکردن و روي کرسی میمی

خونی. خود من دیدم، من متولد پنجاه و یک هستم. یا مثالً اونی که خیلی خونه اون شاهنامه  نشستندیمکه شب  

ریختن، براي می  سوختهروغنذاشتن و  وش فیتیله میوضعش خوب بود، بیرون از قوطی آهنی روغن ترمز رو، ت

بود یک   اونا که خیلی وضعشون خوب  بود دیگه. تو خونه  تو حیاط  دستشویی رفتن و طویله رفتن. دستشویی 

ما یک ده   گفتیم  امخالهنداشت. تاریکی مطلق بود. شوهر    کسهمهفانوس یا المپ داشتن از این لوله بلندا.  

تا بهار داشتیم، یک ده لیتري، فقط براي   میآوردیمگرفتیم، از تهران  م، درش رو گچ میگرفتی لیتري نفت می

 همون چراغه. 

 عجیبه با اینکه نزدیک تهران هستید.

کرد خور شدن، یارو کار میولی کسی دیسک کمر و اینها نداشت، با اون کارهاي سنگین. االن همه آماده

 کنه. شه سیاتیک گرفته. چون ضعیف شدن، کسی کار نمیمی  سالهپنجاه  ي کمرش آماده بود. االن طرفهاچهیماه

 چطور بود آقاي ممی؟  ریوم مرگ
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زیادتر می بچه  بود،  ولی  کم  نقی) دو سال مشکی ، یکی میمردندیمکمتر    ترهابزرگمرد،  فیلم  (مثل  مرد 

اش مال غذاهاي مصنوعیه دیگه. زیاد شده. همه  هاسکته. االن مردن زیاد شده، جوون مردن زیاد شده،  ندی پوش یم

خوان مرغ  ده، میگن بو میخورن، میخورن، روغن دنبه نمیهاشون دیگه پنیر گوسفندي نمیاینجا االن همه بچه

می تومن  کیلو خدا  اصالًبخورن، گوشت  زمستون  نیست،  کار  اینجا  بابام    خوان.  قول  به  نیست.    امرز ی خدابکار 

 شد. آب اللون، شرشر آب قحطی نون»، نون پیدا نمی شرشرگفت «می

 ي محلی هم بودند؟ هابی طبو   هامیحککسی از این   هاموقعاون 

پیرزن بود، مثل مادربزرگ من، کشور، اونها خودشون حکیم بودن، واقعاً حکیم بودن، به همه   چند تااون موقع  

ام یک کاسه سوپ هم خورد، چی آگاه بودن. شوهر خاله من که حالش بد بود، رفت باالي سرش و شوهر خاله

یک کاسه سوپ،   وسالمحیصحده  ده. گفت کی داره جون میبه خاله من گفت پشتش رو سبک کن داره جون می

یعنی آش گورس [ارزن] هم خورد. گفت زیر سرش رو سبک کن. بالشتش رو برداشتن، یه نفس کشید، مرد. هر  

گفتن کشور بیاد باالسرش. چند تا پیرزن این شکلی بود، اکثراً زن کی مریضی داشت یا وضعیتش خراب بود می

بردند کرد، فشم میبود، یک ماه بود دکتر دوا می  بودند. یه همسایه ما داشتیم، مش رمضون، این حالش خیلی بد

شد. مادربزرگم رفت باالسرش، اون سنش از مادربزرگم بیشتر بود، مادربزرگم گفت و میاوردندش، مداوا نمی

اش یبس  گل ختمی، که اینجا زیاد درمیاد، گفت گل ختمی رو صاف کنید و تنقیه کنید، این یبوست گرفته، معده

بگه من یک هفته است دستشویی نمیرم. مش رمضون گفت برید گمشید بیرون، یه مشت    شدینماست. این روش  

. گفتن بخواب درمانت اینه. گل ختمی رو تنقیه کردند،  هاردوشی شخوان منو درمان کنن؟ یه قیف بود مثل  زن می

حالش بد شده بود. تمام زندگی در معده است دیگه،   میره. گوسفند آورده بودند، اونقدر خوب شد. گفتن داره می

کنه وقتی معده مشکل داره، االن از هرکسی بپرسی می گن مادربزرگم چه استادي بوده. مثالً  مغز هم کار نمی

شد، دکتر اعصاب چقدر بردن، بهار همین فصل، اگر  دستش چنگ شد، هرچی دکتر دوا بردن خوب نمی  امعمه
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، یونجه وحشی است. گفت گندمو خوردم، یهو دیدم بند هفتعلفی در میاد به نام علف  طرف قبرستان بري یه  

دستم خوب شده. به مادرم گفتم، گفت درمانت این بوده، علف رو آوردند و جوشوندن، دادن خورد و خوب  

 شد. 

 مادربزرگ شما از کسی اینها را یاد گرفته بود؟ 

مادر بزرگش. چون بچه هم زیاد داشت، مجبور بود یاد بگیره. تقریباً    ، از طریق مادر ونهیسبهنهی سي  طورنی همنه  

 شده.  رنگیببه این طرف دیگه این چیزا  73یا  1372بعد از سال 

 این خانم عزت کربالیی چطور شروع کرد؟

زیاد -رفتن براش تو اداره شمیرانات و بخشداري می گفتن  کردن، جاریش اینا میاش میاینو اولش مسخره

گفتن که زیاد عقل حسابی نداره. ولی خانم مافی که فرماندار منطقه شد، نمی دونم می   - زنه، بدتر از منف میحر

چون زن بود باهاش ارتباط برقرار کرد، خانم مافی دیده بود که این سر درمیاره، مثالً گفته بود نوه من اینطوریه و 

و گفته بود یه جایی به این بدین، ولی شورا هنوز هماهنگی اون بهش گفته بود اینطوري کن [دستوراتی داده بود]،  

فروشه. کنه تو اللون و براي قند و اینا و عرقیاتش رو هم مینکرده که جا بهش بدن. االن زالو درمانی خیلی می

 ذاره تو ده پیش یکی که بیان بگیرن.  خودش میاد می

 گیره؟ چقدر پول می

ده، هرچی بدن. مثالً عرق یونجه و اینها آورد گفت براي گردش  نمی  گیره. نرخپولی هم به اون صورت نمی

گیره دو آتیشه، . عرق نعنا می گرفتیمخون خوبه، آورد داد. مال من رو مثالً پول نگرفت، همه رو پنجاه تومن  

رد و دکتر کگیره، ما میگیم پونه. مثالً براي دندون درد، پسرم دندون شیریش خیلی درد می نعنا وحشی هم عرق می 

قرقره کنه،   اتبچهکرده بهم داد. گفت بجوشون و صاف کن بده  ، زنگ زدم، پوست انار خشکدیکشینمهم  
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کرد، سنش زیاده، پوست سبز  درد می   میپسرعمواصالً مثل اینکه مورفین خوردي. خیلی حالیشه. مثالً من دندون  

مال فشار بده. خیلی تلخه، زبون و داخل لپ رو گردو رو، ما میگیم کول، گفت اونو بگیر بذار روش با یه دست 

کشی شد  کنه. اصالً عصبکشی میکنه هم عصبکنه، گفت دو سه بار این کار رو بکن هم ساکت میزخم می

 و دردش هم افتاد، بعداً رفت پر کرد. واقعاً وارده.  
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 ها و درمان بیماري
 دست آمده در روستای الالن. : خالصھ نتایج بھ ٤جدول 

 توضیحات  درمان مشخصات و عالئم   نام بیماري

مشکالت  

 عصبی 

(گیاهی  قراري و استرسبی والک 

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

سیر کوهی (گیاهی  قراري و استرسبی

 گرم و خشک) 

و یا آن    کننددرون ماش پلو دم می

 ریزند.را درون آش و سوپ می

 گیاهی نفاخ است.

قواي    شدنکم قواي جنسی

 جنسی 

(گیاهی  والک 

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

افزایش 

 کلسترول 

چربی   باالرفتن

 خون

سماق (گیاهی سرد 

 و خشک) 

مصرف  خوراکی  صورت  به 

 شود. می

باید به دلیل پایین آوردن قند خون  

 با احتیاط مصرف شود.

سماق (گیاهی سرد  زخم انگشتان پا نقرس 

 و خشک) 

مصرف  خوراکی  صورت  به 

 شود. می

به دلیل پایین آوردن قند خون باید 

 با احتیاط مصرف شود.
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عفونت   عفونت مشکالت 

هاي مختلف در قسمت 

 بدن

زبان   به  پیاز کوهی 

 محلی تلفه (طلفه) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 هند. دمی

مشکالت  

 گوارشی

سیر کوهی (گیاهی  درددل

 گرم و خشک) 

کنند و یا آن  درون ماش پلو دم می

 ریزند.را درون آش و سوپ می

 گیاهی نفاخ است.

(گیاهی آویشن   درددل

 گرم و خشک) 

می ذوب  را  نبات  به ابتدا  تا  کنند 

قهوه روي    ايرنگ  بر  سپس  درآید، 

 کنند. آن آب ریخته و با آویشن دم می

سیر کوهی (گیاهی  عفونت معده

 گرم و خشک) 

کنند و یا آن  درون ماش پلو دم می

 ریزند.را درون آش و سوپ می

 گیاهی نفاخ است.

(گیاهی آویشن   سردي

 گرم و خشک) 

می ذوب  را  نبات  به ابتدا  تا  کنند 

قهوه روي    ايرنگ  بر  سپس  درآید، 

 کنند. آن آب ریخته و با آویشن دم می

گل ختمی (گیاهی  یبوست

 سرد و تر)

 کنند.آن را جوشانده و تنقیه می



158 

 

(گیاهی آویشن   رويبیرون

 گرم و خشک) 

می ذوب  را  نبات  به ابتدا  تا  کنند 

قهوه روي    ايرنگ  بر  سپس  درآید، 

 کنند. آن آب ریخته و با آویشن دم می

کوهی  رويبیرون پونه 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

(گیاهی کاکوتی   رويبیرون

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

عنبر  رويبیرون سوسن 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

صورت   بیمار دمبه  به  کرده 

 دهند. می

(گیاهی نعنا وحشی   رويبیرون

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

کوهی  عفونت گوارشی چاي 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

کوهی  عفونت گوارشی پونه 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می
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(گیاهی کاکوتی   عفونت گوارشی

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

عنبر  عفونت گوارشی سوسن 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

(گیاهی نعنا وحشی   عفونت گوارشی

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

کوهی  ی خونکم مشکالت خون  قارچ 

 (گیاهی سرد و تر) 

می سرخ  را  درون  آن  یا  و  کنند 

 ریزند.مرغ میتخم

مصرف  عرق یونجه گردش خون خوراکی  صورت  به 

 شود. می

کوهی  فشارخون قارچ 

 (گیاهی سرد و تر) 

می سرخ  را  درون  آن  یا  و  کنند 

 ریزند.مرغ میتخم

(گیاهی  فشارخون  کتان  تخم 

 گرم و خشک) 

مصرف  خوراکی  صورت  به 

 شود. می

(گیاهی  فشارخون  سبز  زیره 

 گرم و خشک) 

به صورت دم کرده و یا خوراکی 

 شود.مصرف می
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بینی،   سرماخوردگی  آبریزش 

 ی حالیبگلودرد و 

(گیاهی آویشن  

 گرم و خشک) 

می ذوب  را  نبات  به ابتدا  تا  کنند 

قهوه روي    ايرنگ  بر  سپس  درآید، 

 کنند. آن آب ریخته و با آویشن دم می

بینی،   آبریزش 

 ی حالیبگلودرد و 

کوهی  چاي 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

بینی،   آبریزش 

 حالی گلودرد و بی

کوهی  پونه 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

بینی،   آبریزش 

 حالی گلودرد و بی

(گیاهی کاکوتی  

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

بینی،   آبریزش 

 حالی گلودرد و بی

عنبر  سوسن 

و   گرم  (گیاهی 

 خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

بینی،   آبریزش 

 حالی گلودرد و بی

(گیاهی نعنا وحشی  

 گرم و خشک) 

دم صورت  بیمار به  به  کرده 

 دهند. می

 کنند. آن را دم کرده و قرقره می پوست انار ها درد دندان درد دندان

گردو  ها درد دندان سبز  پوست 

ها به آن کول  که محلی

 . ندیگویم

پوست سبز را بر روي دندان قرار  

 . دهندیم
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 فشم 

 مشخصات  

 شهر فشم  •
 نفر 6945جمعیت:  •

 مطلع یا مطلعین محلی 

 کرده دانشگاهی و از مردم بومی فشم. خانم علی عسکري، کارشناس مرکز بهداشت فشم، تحصیل •

 درمانگران محلی 

 کرده است. بندي مییک خانم که در گذشته در سمت اوشان شکسته •
 یک ماماي محلی در روستاي امامه  •

 مصاحبه 

 اشت فشم شونده: خانم علی عسگري، کارشناس مرکز بهدمصاحبه •
 مکان: مرکز بهداشت فشم  •
 1401زمان: اردیبهشت  •

مصاحبه(سؤال بههاي  پاسخکننده  و  بولد  پاسخصورت  حاالت  همچنین  است.  معمولی  فونت  با  درون ها  دهنده 

 براکت آورده شده است). 

 محلی و مردم در این نواحی را ذکر کنید؟  هايهایی از درمانشه مثالمی

مرغ رو با یک قاشق چایخوري یا کرد و من به یاد دارم که یک تخممثالً کوکوي آویشن رو مادرم درست می
 کرد. اگه مایع رو روي یک ظرف که روغنی باشه بریزند سریع پف می کنه. کمی بیشتر پودر آویشن مخلوط می

 ...مثل خاگینه است دیگه

 هاي دوره قاعدگی زنان] استفاده می کردن. هاي گوارشی، حتی دیسمنوره [ناراحتیبله ... براي عفونت
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 شد؟عنوان غذا مصرف نمیبه

شاید هم بخورن، ضرر نداره، ولی بیشتر جنبه درمانی داشت. مثل اینکه در دوره اسهال می گن که کته شوید  
داره و حالت ضدعفونی داره. براي زمان اسهال هم استفاده می به بیمار بدین، کوکوي آویشن هم این جنبه رو  

اش تلخ و تند بود و فکر  بار خریدم عرق آویشن رو که مزهطور عرق آویشن. حاال من خودم یککردن. یا همین
کنم با نبات باید مخلوط بکنن و مصرف کنن. حتی در درمانگاه خودمون هم فالسک گذاشتیم و آویشن دم کردیم. 

 هرحال خاصیت داره و مفیده. نوش بخورن. بهعنوان دمه کمی رقیقه، تا همکارها بهالبت

 طور گیاهایی مثل کتیرا؟ ها زیاد پیدا می شه، همینطرفآویشن این

زنن و کتیرا رو به دست میارن البته شاید تیغ هم  هاي گون تیغ میآویشن فراوونه. کتیرا هم هست. به بوته
 ش میاد بیرون.اش خود نزنن چون شیره

 کسی می ره دنبالش؟ 

 عنوان ژل سر یا شستشوي سر ممکنه استفاده کنن.خیلی کم دیدم، شاید به

 کنن؟ هاي اطراف جمع میچه گیاهانی رو اینجا مردم از کوه

استفاده می پلو  سبزي  براي  که  والک  سبزي  یکی  آویشن  شمیرانیه. یکی  غذاي  داره،  خاصیت  خیلی  کنن، 
کنن گزنه هست که براي بیماري قند استفاده اي که جمع میاي محلی. چیزهاي دارویی دیگههطور قارچهمین

کنه. یک چیز دیگه هم هست که شکل آویشنه.  کنن. مادرم گاهی خشک اون رو روي ماست و بورانی اضافه میمی
 ما شنیدیم. کنیم؛ ولی از قدیم بوده و پنیرك هم هست، البته اینا رو به طور روزمره استفاده نمی

هایی براي آموزش آن وجود داره، چگونه است در این منطقه؟  این طب سنتی که رایج شده و دوره

 ها هم طبیب نیستند. از این دسته در این منطقه هست؟برخی از این افراد طبیب هم هستند و بعضی

 .نه اینجا نداریم، همچنین چیزي ندیدم

 طور سنتی؟  کنه بهتوي این منطقه کسی درمانگري می
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خیلی کم شده، ما بچه بودیم یکی بود که اهل اوشان بود، می دونید ما خودمون اهل فشم هستیم، یک خانمی  
داد. این هم مال خیلی قبل است، چیز مبهمی در خاطرم مانده. دیگه کسی به این بندي انجام میکه کار شکسته

نداخت. البته ماماي محلی یکی داریم در روستاي امامه، صورت در منطقه نیست. من رو یادم میاد که کتفم رو جا ا 
یک خانم مسن ولی خیلی سرپا بود، یک مدرك هم داشت که مربوط به دوران شاه بود، یه چیزي مثل مدرك 

گیري فشارخون وسال داره و گاهی براي اندازهده، سنقابله محلی و اینا. االن هست؛ ولی دیگه کار اصالً انجام نمی
 کرد.خودش به درمانگاه ما مراجعه میو اینا 

 خاطر گسترش شبکه بهداشت کم شده؟به

هاي بهداشتی زیاد شده و تشویق میشن که براي زایمان به درمانگاه و سیستم بهداشتی  بله دیگه االن درمانگاه 
هاي قدیمی  بلهمراجعه کنن. یک ماما هم در منطقه داریم که البته ماماي آکادمیک و دانشگاه رفته است. ولی قا

کنن، شیره درخت گیالسه. مثل صمغ گون، بیرون میاد کنن. یک چیز دیگه که استفاده میدیگه نیستن و کار نمی
کرد و مادر همسرم گفت  از تنه درخت. تابستونا. این رو البته مادر همسرم بهم یاد داد. دخترم خیلی سرفه می

منم فکر کردم ضرري نداره و این کار رو کردم و دادم بهش،   شیره درخت گیالس رو حل کن در آب و بده بخوره،
 حاال بهبود کامل پیدا نکرد. 

 ها بیشتر رواج داره؟ کدوم این درمان

 شون هست. من خودم نسبت به آویشن ارادت دارم [با لبخند].بسته به عادت و آشنایی

 کنند. ه معطر ازش استفاده میعنوان ادویه و گیاها االن برخی بهبله ... البته حتی در آشپزخونه

کنیم، کوکوش رو هم نوشش رو هم درست میریزن توي غذا یا روي پیتزاشون، البته ما اینجا دمبله، مردم می
اي هم هست که یادم نمیاد، یک سال هم رفتیم با همسرم کندیم؛ ولی خیلی بدمزه  خوریم [با خنده]. یه بوتهمی

این دو سال که کرونا شد، مردم خیلی به سمت طبیعت رفتن، چون ممنوعیت تردد  بود و من اصالً استفاده نکردم.  
هاي  ها ما همیشه برنامه کوه و کندن سبزيها به اینجا اومدن. این فصلرفتن، خیلیشد و کمتر خونه هم می

ت گوشتی داره، محلی رو داریم (در بهار) ولی االن مردم هم خیلی زیاد میان. اینجا قارچ کوهی هم داریم که حال 
فروشن.  هاي بازار، بافت سفیدي داره و گوشتی است و االن حدود سیصد و پنجاه هزار تومن میفرق داره با قارچ

  .اي، ولی اینها جمع شد، االن نیستپرورش قارچ هم داشتیم، صدفی و دکمه
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اند  منطقه شده  هاي گذشته تغییر کرده. االن بیشتر کسانی که واردبافت این منطقه نسبت به سال

 ها و آشناهاشون هستند، یا اصوالً غریبه هستند؟ آیا محلی

هایی که زمین داشتند  هاي اینجا ارزش پیدا کرد و خانوادهدارها بیشتر میان. زمینهر دو هستن. شاید پول
اد شده، تکه رو فروختن و دستشون باز شد. برخی خودشان ویالسازي کردن، ولی ویالهاي غریبه هم خیلی زییک

 خیلی زیاد شده.

 اند که اینجا بمونند؟ آیا جوانان مایل

ها اینجا از  وحوصله ندارند که تا تهران بروند سرکار. پنجشنبه جمعهها هم حالتونم بگم صددرصد. بعضینمی
اد دن که برن تهران زندگی کنن. زیها ترجیح میشه. اینه که خیلیها بسته مینظر ترافیک مصیبت است و راه
 تمایل به موندن تو اینجا ندارن.
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 ها و درمان بیماري
 : خالصھ اطالعات بدست آمده در فشم٥جدول 

و  نام بیماري  مشخصات 

 عالئم  

 توضیحات  درمان 

هاي بیماري

 گوارشی

(گیاهی  اسهال آویشن 

 گرم و خشک) 

 خورند. عرق آن را با نبات می

(گیاهی شوید   اسهال 

 گرم و خشک) 

 خورند. ریزند و میآن را درون کته می

عفونت  

 گوارشی

(گیاهی  آویشن 

 گرم و خشک) 

تخم با  را  بهآن  و  زده  هم  صورت  مرغ 

 کنند. کوکو درست می

مشکالت   

 گوارشی

(گیاهی  والک 

 گرم و خشک) 

 کنند.با آن سبزي پلو درست می 

زمان   دیسمنوره  دردهاي 

 قاعدگی 

(گیاهی آویشن  

 گرم و خشک) 

تخم با  را  بهآن  و  زده  هم  صورت  مرغ 

 کنند. کوکو درست می

موي   مشکالت 

 سر

و  مو  ریزش 

 زبري آن 

را   کتیرا  آن  صمغ  و  زده  تیغ  گون  بوته  به 

 زنند. دارند و به موي سر می برمی
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قند  قند خون  باالرفتن 

 خون

گزنه (گیاهی گرم 

 و خشک) 

 دهند.آن را به بیمار می کردهدم

به  را  ماست  آن  روي  خشک  صورت 

 ریزند. می

مشکالت  

 تنفسی 

کردن   سرفه 

 فراوان

درخت  شیره 

 گیالس 

گیالس  درخت  تنه  از  را  آن  صمغ 

 خورند.گیرند و توي آب حل کرده و می می
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 ). درآمدي بر تحقیق کیفی. ترجمه هادي جلیلی. تهران: نشر نی. 1391اووه، فلیک. ( •

-شناسی درمان و پزشکی سنتی در روستاي کمرچه علیاي تربت)، «مردم 1398ایلنت، علی. رحیمی، بهمن.(  •

 .20-12نامه میراث پزشکی ایران، ، ویژه22ام»، دوماهنامه طب جنوب، سال ج

شناسی براي دانشجویان. ترجمه شاهده سعیدي. تهران:  ). نظریه و روش در انسان1387استنلی. (بارت.   •

 هاي فرهنگیدفتر پژوهش

منوچهر.عاطفی  بازگیر، • نمیرانیان،  محمد.(احمد.  مردم1394همت،  «گیاه  منطقۀ )،  در  بَرودْار  نگاري 

 . 221-179: 3ال دوم، شمارة هاي بومی ایران، سآباد»، دوفصنامه دانشکاکاشرف شهرستان خرم

 . 4. شماره17). نگاهی به ترجمه انگلیسی کتاب طب نبوي. تهران: نشر دانش. سال  1379بلوکباشی، علی. ( •

، 622-623المعارف بزرگ اسالمی، جلد سیزدهم،  ، در دایره"خوانی  پري  ").  1383بلوکباشی، علی.( •

 المعارف اسالمی. تهران: مرکز دایرة

 ). طب سنتی ایران: بخش پنجم از آبدانان تا سر پل ذهاب. تهران: منشور سمیر.1395سف.(بیگ باباپور،یو  •

)، «بررسی تطبیقی درمان یرقان در پزشکی سنتی ایران در مناطقی از 1398شرف، مریم. عباسی، مریم.(پهلوان •

 .27-22نامه میراث پزشکی ایران، ، ویژه22شمال و جنوب»، دوماهنامه طب جنوب، سال 

 .خی تار نهی دماوند در آئ وهی سربندان، مرکز دهستان ابرش). 1392یگاه خبري تاررود دماوند ( پا •

https://tarood.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/   

https://anthropology.ir/article/1011.html
https://tarood.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 ). دماوندنامه. وادان.1399جدیدي، حسن ( •
http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49735D58   

برهانحسن • علیرضا.  (زاده،  انسان1398زهی، شهین. کریمی، سمیه.  «تحلیل  مثابۀ    شناختی)،  به  «پیربتر»: شفا 

نامه میراث . ویژه22حضور در اجتماع فراساختاري و بازپیوست هویتی بیمار». دوماهنامه طب جنوب. سال  

 . 36-48پزشکی ایران. 

 ). طب سنتی در ترکمن صحرا. تهران: دانشگاه میراث فرهنگی. 1370نا. (حمیدي، بی •

باقر. عواطفی همت، محمد. شامخی،   • انوشیروان.(خالقی،  اکولوژیک سنتی 1394تقی. شیروانی،  «دانش   ،(

هاي چاي ارسباران»، دوفصلنامه دانشاي در حوزة ایلگنهمردم محلی از خواص دارویی گیاهان علفی و بوته

 . 234-201: 4بومی، سال دوم، شمارة 

 ها. ). نقشه دهستان1395درگاه ملی آمار ( •

https://www.amar.org.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-
%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%A7%D9%84-
%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86   

 

 . تهران.1395). جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوري سال 1395درگاه ملی آمار ( •
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-
%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-
%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D
8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-
%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395   

 . دماوند در یک نگاهدماوندنامه (بی تا).  •

http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49735F5F   

انی. تهران: فرهنگستان نامه قصرقصران به انضمام واژه). بررسی خرده گویشهاي منطقه  1384دیهیم، گیتی (  •

 زبان و ادب فارسی.

)، «بررسی دانش بومی کاربردهاي درمانی مومنایی: مطالعه موردي شهرستان 1395دور، سمیه. قوام، منصوره.( •

 . 171-153: 5هاي بومی ایران، سال سوم، شماره بهبان»، دوفصلنامه دانش

http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49735D58
https://www.amar.org.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.amar.org.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.amar.org.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395
http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49735F5F
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اي  شناسی گیاهان غیرعلوفه گیاه)، «قوم1393رخش، سیده معصومه. بارانی، حسین. پوررضایی، جواد.(دیف •

 .207-153: 67اي کوهستانی در زاگرس مرکزي)»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره کما (درهمنطقه دلی

حسین.(رحیم • بارانی،  غالمعلی.  حشمتی،  محمد.  مردم1393فروزه،  «گیاه  گونه)،  و  نگاري  خوراکی  هاي 

-109:  1، شماره  4شناسی ایران، دوره  هاي انسانبویراحمد»، پژوهش   دارویی مرتع دیلگان، استان کهگیلویه و

129 . 

 ). فرهنگ جغرافیایی ایران، جلد اول. تهران: دایره جغرافیایی ستاد ارتش. 1328رزم آرا، حسینعلی. ( •

)، گروه تحقیقات  2002-2005). استراتژي طب سنتی سازمان جهانی بهداشت (1384زاده، حسین. (رضایی •

 ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.طب سنتی 

)، «دانش بومی استفاده از گیاهان خودرو در شمال شرق خوزستان: مطالعه موردي  1394رضوي، منصوره.( •

 . 140-102: 3هاي بومی ایران، سال دوم، شمارة شهرستان ایده»، دوفصلنامه دانش

 شناسی ادیان، ترجمۀ: علیرضا خدامی، تهران: نشر نی، چاپ اول.  انسان-)، جامعه 1397ریویر، کلود.(  •

هاي شناختی آیین زار»، پژوهشهاي فرهنگی و روان)، «مطالعه ریشه1392مرز، مهدي.(زاویه، سعید. اصل •

 . 146-127: 1، شماره 3ران، دوره شناسی ای انسان

شناختی. ترجمه محمدامین کنعانی. تهران: انساناي بر نظریه  ). فهم فرهنگ: مقدمه1394سالزمن، فیلپ. ( •

 فرهنگی -علمی

سیلم.( سلیمی • بیماري1390مؤید،  درمان  در  گیاهان  «نقش  کرمانج)،  بین  انسانی  خراسان»، هاي  هاي 

 . 192-162: 6فصلنامه تاریخ پزشکی، سال سوم، شمارة 

رفیعشمس • پیام.  جاللالدینی،  مردمی1398الدین.( فر،  پزشکی  «فرهنگ  یزد.    )،  طب کلیمیان  دوماهنامه 

 . 56-50نامه میراث پزشکی ایران، ، ویژه22جنوب»، سال 

 ). روستاي افجه. 1391شهرداري لواسان ( •
http://www.lavasan.ir/fa-IR/douranportal/4677/page/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-
%D8%A7%D9%81%D8%AC%D9%87   

 . شهرستان دماوند یاسی س ماتی اس تقس يآ  ینقشه ج). 1398شهرنگار ( •
damavand-https://www.shahrnegar.com/product/taghsimat   

 ). طب سنتی در میان کردان. تهران: انتشارات عطایی.1361صدیق. (زاده، صفی •

http://www.lavasan.ir/fa-IR/douranportal/4677/page/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AC%D9%87
http://www.lavasan.ir/fa-IR/douranportal/4677/page/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AC%D9%87
https://www.shahrnegar.com/product/taghsimat-damavand
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 ). گویش دماوندي. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1384علمداري، مهدي. ( •

امین. شهرکی، محمدرضا.( علی • استادکالیه،  بهاره. محمدي  بهمنش،  فهمیه.  بومی  1397میرزایی،  «دانش   ،(

دیدگ از  دارویی  بهرهگیاهان  عشایرياه  دوفصلنامه    برداران  رضوي»،  خراسان  استان  کمان  چهل  مرتع  در 

 .  201-157: 7هاي بومی ایران، سال چهارم، شماره  دانش

 . زبان و فرهنگ مازندرانی در کوهپایه هاي دماوند). دماوندنامه. 1387غالمی، محسن ( •
http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E4970595E   

نعمت • معصومه.(فاضلی،  شفعتی،  عاطفه.  آقایی،  عرصه  1398اهللا.  شدن  مدرن  پست  و  مجازي  «فضاي   ،(

موسیقی موردي  مطالعه  فرهنگی،    پزشکی:  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  فرهنگ،  و  رسانه  درمانی»، 

 . 254-227م، شماره اول: پژوهشی)، سال نه-دوفصلنامه علمی (مقاله علمی 

نگاري گیاهان خودروي کمره. فصلنامه  هاي از گیاه مردمنگاري با نمونه). گیاه مردم1385فرهادي، مرتضی. ( •

 63علوم اجتماعی. شماره 

   ). معرفی شهرستان شمیرانات.1393فرمانداري شمیرانات ( •

https://shemiran.ostan-th.ir/Page/3/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.html 

)، «چگونگی بازتعریف طب بومی در دورة مدرن:  1394نیا، نفیسه.(اکبر. رحیمیقادري، طاهره. جعفریان، علی •

هاي اروري و ناباروري در شهرستان اردستان»، دوفصلنامه دانشمطالعه موردي عقاید و باورهاي مربوط به ب

 . 178-141: 3، سال دوم، شمارة بومی ایران

حیجونی • منصوره.  صدیقه.(قوام،  سلمی،  کیانی  حدیثه.  گیاهان 1395نایینی،  کاربرد  بومی  سنتی  «دانش   ،(

 . 201-177: 4دوم، شمارة ان، سال هاي بومی ایردارویی در شهرستان نایین»، دوفصلنامه دانش

 .هاي انسانی. ترجمه محسن ثالثی. تهران: علمیشناسی: کشف تفاوت). انسان1386کتاك، کنراد فیلیپ. ( •

)، «واکاوي دانش بومی پیرامون گیاه گََنبو (آنغوزه) در  1396کریمیان، وحید. سپهري، عادل. بارانی، حسین.( •

ران، هاي بومی این کهگیلویه و بویراحمد)»، دوفصلنامه دانشمراتع زاگرسی (مطالعه موردي: تنگ سرخ، استا

 .52-1: 6سال چهارم، شمارة 

http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E4970595E
https://shemiran.ostan-th.ir/Page/3/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
https://shemiran.ostan-th.ir/Page/3/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
https://shemiran.ostan-th.ir/Page/3/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.html


172 

 

هاي ). نظام صرف فعلی در گویش آهاري. ویژه نامه فرهنگستان (زبان ها و گویش1396گل بستان، الهه. ( •

 ). 8ایرانی). اسفند (

پیمان.( • انسان1389متین،  انسان)،  با  سی پزشکی، تهران: سفیر اردهال، چاپ  شناشناسی در پزشکی: آشنایی 

 اول.

 فرهامه. ). بدن اسطرالبی: درآمدي بر فلسفه طب عامه. تهران:1395پیمان. (   متین، •

هاي قلعه در شمال تهران»، پژوهش شناسی منطقه پس)، «گیاه قوم1390مقصودي، منیژه. پارساپژوه، سپیده.( •

 .161-137: 2، شماره 1شناسی ایران، سالانسان

:  67شناسی منطقه اوان»، فصلنامه علوم اجتماعی، شمارة  )، «گیاه قوم1393مقصودي، منیژه. صالحی، پروین.( •

244-272. 

هاي )، «بادهاي کافر و دهل سه سر در خلیج فارس، مراسم آیینی درمانی زار»، پژوهش1391مقصودي، منیژه.( •

 140-117: 2، شماره 2شناسی ایران، دوره انسان

من  • «فرایند تحول آیین1392یژه.(مقصودي،  ایران»، پژوهشهاي درمانگري ترکمن)،  انسانهاي  شناسی  هاي 

 . 101-85: 2، شماره 3ایران، دوره 

• ) فریبا.  صدیقی،  منیژه.  « 1399مقصودي،  مطالعه درمان).  مدرن:  در  دنیاي  آن  جایگاه  و  سنتی  بومی،  هاي 

 .119-163. 13، شماره 7هاي بومی ایران. دورهدانش  ». دوفصلنامۀدرمانی در میان زرتشتیانموردي مانتره

«فصد (رگ1398مکاري، محمد.( • گناباد»، دوماهنامه طب )،  موردي  مطالعه  ایران:  پزشکی سنتی  در  زنی) 

 . 34-29نامه میراث پزشکی ایران، ، ویژه22جنوب. سال 

 مکاري نشر افکار، چاپ اول.شناسی با ههاي شفا. تهران: پژوهشکده مردم)، آیین1387راه،علیرضا.(ملک •

حسین.( • بارانی،  غالمعلی.  حشمتی،  زهره.  گونه1393میردیلمی،  اتنواکولوژي  و  اتنوبوتانی  «مطالعه  هاي )، 

هاي بومی، دارویی کچیک: مطالعه موردي مراتع کچیک در شمال شرق استان گلستان»، دو فصلنامه دانش 

 . 129- 154: 2شماره



173 

 

شناسی پزشکی و طب عامه: مطالعه موردي بر درمان )، «انسان1394مسعودي، مژگان(سیدمجتبی.    میرمیران، •

شناسی، رشت. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و درد در گیالن با تکیه بر تالش»، همایش ملی تالش

 گردشگري گیالن.

«انسان1397میرزایی، حسین.( • مهاج)،  بین  در  سنتی  درمان  و  پیشگیري  پزشکی:  دو شناسی  افغانستانی».  ران 

 .   103-33: 10هاي بومی، شماره فصلنامه دانش 

 ). تاریخ طب در ایران پس از اسالم. تهران: نشر دانشگاه تهران.1353آبادي،محمود. (نجم •

 ). تاریخ طب در ایران. تهران: نشر دانشگاه تهران.1371آبادي،محمود.(نجم •

 اید سنتی پزشکی مردم ایران. اصفهان: نشر مشعل. ). پژوهشی در مبانی عق1364نفیسی، ابوتراب. ( •

گرمابسرد   يدر روستا  یکرمانشاه  يکرد  يدرکاربرد واژه ها  ینسل   نی تفاوت ب  یبررس).  1389نیکدل، منیژه (  •

 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران. دانشکده علوم انسانی.دماوند

 
• Dey, I. (1993). Qualitative data analysis:  A User-friendly Guide for Social Scientists. Thousand Oaks. CA: 

Sage 
• Hammersley, Martyn, and Paul Atkinson. (2007). Ethnography: Principles in practice. New York: Routledge.  
• Moerman. E. Daniel. (1979). “Anthropology of Symbolic Healing”. Current Anthropology. 20(1). 59-80. 
• Pool, R, and Geissler, W. (2005). Medical Anthropology. McGraw-Hill Education (UK). 
• Pilch. J. John. (1995). “Insights and Models from Medical Anthropology for understanding the healing 

activity of the Historical Jesus”. HTC. 51(2).314-337. 
• Turner, Victor. (1977). “Symbols in African Ritual”. In Symbolic Anthropology: A reader in the Study of 

Symbols and Meaning, ed. J. L. D. S. Kemnitzer, and D. M. Schneider, 183-194. New York: Columbia 
University Press. 

• Weisse, M G. (2018). “Chapter 13: Explanatory models in Psychiatry”. In Text book of Cultural Psychiatry. 
Edited by Dinesh Bhugra and Kamaldeep Bhui. 2nd ed. 143-157. Cambridge: Cambridge University Press. 

• WHO. 2019. Global Report on Traditional and Complementary Medicine. Geneva: World Health 
Organizarion. 
 

 


	فهرست مطالب
	فهرست تصاویر
	فهرست نقشه ها
	فهرست جداول
	بيان مسأله پژوهش
	ضرورت انجام پژوهش
	اهداف پژوهش
	فرضيهها يا سوالهاي اساسی پژوهش
	دانستهها و رویکرد نظری
	پیشینه پژوهش
	چهارچوب مفهومی

	روش انجام پژوهش
	رویکرد روشی و مراحل
	میدان پژوهش
	شهرستان شمیرانات
	شهرستان دماوند


	اوین
	مشخصات
	مطلع یا مطلعین محلی
	گفت و گوی اول
	گفت و گوی دوم

	مشاهدات
	بیماریها، تشخیص و درمان

	ناران (نارون)
	مشخصات روستا
	مطلع یا مطلعین محلی
	درمانگران محلی
	گفت و گو
	بیماریها، تشخیص و درمان

	جابان (جابون)
	مشخصات روستا
	مطلع یا مطلعین محلی
	درمانگران محلی  سابق
	گفت و گو
	بیماری ها، تشخیص و درمان

	دماوند
	عطاری
	مشخصات محلی
	مطلع یا مطلعین محلی
	درمانگران محلی و متخصص طب سنتی

	گفت و گو
	در مطب پزشک
	مشخصات
	مطلع یا مطلعین محلی
	درمانگران محلی

	گفت و گو

	لالان (لالون)
	مشخصات روستا
	مطلع یا مطلعین محلی
	درمانگران محلی
	مصاحبه
	بیماریها و درمان

	فشم
	مشخصات
	مطلع یا مطلعین محلی
	درمانگران محلی
	مصاحبه
	بیماریها و درمان
	منابع و مأخذ


