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Abstract

Moshkan City, the center of the Poshtkuh section of the Nairiz city, is located to the east of Fars province. Due 
to its specific geographical location, there is a lot of vegetation in this area which are used by people as treatment. 
One of the uses of these herbs and native remedies is to treat gynecological diseases. In fact, Moshkhan residents 
use both herbal and other traditional methods to treat gynecological diseases. It seems that the prominent role of 
women in the transmission of intangible cultural heritage, including their awareness of the presence of medicinal 
plants in their climate and their knowledge and experience of their properties have been the reasons for the 
formation of folk medicine in the region. The source of information in this study is the elderly and experienced 
people referred to in this study and their experiences of gynecological diseases such as infertility and pregnancy-
related illnesses and the status of those working in this field, are recorded. This article aimed to examine the 
position of women in the preservation and transfer intangible cultural heritage from an anthropological perspective.
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چکیده
شهر مشکان، مرکز بخش پشتکوه از توابع شهرستان نیریز، در شرق استان فارس واقع شده است. در این منطقه به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی پوشش گیاهی فراوانی وجود دارد که اهالی برای درمان بیماری ها از این گیاهان بهره می برند. یکی از موارد استفاده 
از این گیاهان و روش های درمانی بومی درمان بیماری های مربوط به زنان است. در واقع اهالی مشکان برای درمان بیماری های 

مربوط به زنان هم از روش های گیاهی و هم از دیگر روش های سنتی بهره می جویند. 
به نظر می رسد نقش برجستة زنان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی آنها از وجود گیاهان دارویی در اقلیمشان و داشتن 
دانش و تجربه در مورد خواص آنها از دالیل شکل گیری طب عامیانة زنان در این منطقه بوده است. منبع اطالعاتی در این زمینه 
افراد سالخورده و باتجربه ای هستند که در این پژوهش به آنها مراجعه شده و تجربیات آنها دربارة بیماری های زنان )نظیر نازایی(، 
بیماری های مربوط به دوران بارداری و وضعیت افرادی که کار درمانی را در این حوزه بر عهده دارند، ثبت شده است.  این مقاله 

سعی مي کند تا جایگاه زنان را در حفظ و انتقال میراث فرهنگی ناملموس از منظر مردمشناسی بررسی کند.   
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مقدمه
مردم شناسی  تعامالت  کاربردی ترین  و  تازه ترین  از  یکی 
فرهنگی با سایر علوم تعامل آن با پزشکی است که زیر شاخه اي 
جدید را به نام مردم شناسی پزشکی1 یا پزشکی مردمی پدید آورده 
است. مردم شناسی پزشکی شاخه ای از مردم شناسی است که عوامل 
راهبردهای جوامع  بیماری و همچنین رویکردها و  مؤثر در فهم 
با بیماری را بررسي می کند. در این  انسانی براي مقابله  متفاوت 
مراقبت  انسانی، سیستم های  بررسي سالمت  بر  تمرکز  زیر شاخه 
سالمتی، تطابق زیستی ـ فرهنگی کالبد انسانی و مسئلة بیماری 
است )ملک راه، 1383، 10(. در واقع تعریفی ساده از مردم شناسی 
پزشکی وجود ندارد. این حوزة پژوهشي طیف وسیعي از رفتارهای 
فرهنگی را که با مسئلة بیماری و سالمتی کالبد و روان انسانی 
ما  به  می کند  سعی  که  رویکردهایی  مي کند.  بررسي  مرتبط اند، 
آگاهی دهد بیماری چیست، چگونه فهم می شود، چگونه به طور 
مستقیم و با توجه به عنصر مهم رنج درک و تجربه می شود، شبکة 
اجتماعی مرتبط با بیمار چه شبکه ای است و چگونه درمان و شفا به 

.)Singer & Baer 2011, 122( نظام باورها مرتبط می شود
سه  به  پزشکی  مردم شناسی  میالدی   1960 دهة  اواسط  از 
شاخة اصلی تقسیم شده است که از این میان می توان به مقولة 
قوم پزشکی2 اشاره کرد. قوم پزشکی دانش بررسي عقاید، باورها و 
 Obijiofor,( اعمال جوامع مختلف انسانی در زمینة بیماری است
2002(. هر جامعة انسانی در همة ادوار جهان بینی خاصی داشته که 
مربوط به فرهنگ آن جامعه بوده است. از باستانی ترین زمان ها بشر 
در حوزة سکونت خود داروها و شیوه های درمانی متفاوتی را به کار 
گرفته که متناسب و منطبق با شرایط آب و هوایی، خاک شناسی و 
جغرافیای زیستی ـ گیاهی آن بوده است. به همین دلیل پزشکی 
مردمی از شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه متأثر است 

)ملک راه، 1383، 11(. 
باید توجه داشت که انسان شناسی پزشکی فقط درک ابعاد عجیب و 
نامأنوس و غیرغربی و قدیمی را در بر ندارد. انسان شناسی پزشکی 
کاربرد نظریة انسان شناسی و روش شناسی در طرح سؤال در مورد 

 .)Dev, 2017( سالمت، بیماری، دارو و شفاست
در واقع انسان شناسی پزشکی شاخه اي از انسان شناسی است که از 
زیر شاخه های انسان شناسی زبان، زیستی، فرهنگی ـ اجتماعی و 
زبان شناختی برای درک بیشتر عواملی که سالمت و سعادت افراد 
 .)Hahn & Inhorn, 2009( را تحت تأثیر قرار می دهد، بهره می برد
این شاخه به تجربه و تعریف بیماری، جلوگیری از بیماری و درمان 
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آن، فرایند شفا، روابط اجتماعی و کاربرد سیستم های پزشکی توجه 
می کند. انسان شناسی پزشکی نگاهی کل گرا به بیماری و درمان 
دارد، به ویژه به بافت فرهنگی توجه مي کند. انسان شناسی پزشکی 
شناخت فرهنگی به مثابه الگوهای رفتار جمعی است که الگوهای 

.)Brown, 2009, 14 -15( سالمت و بیماری را بررسي مي کند
در دهه های 1980 تا 1990 نظریة انسان شناسی پزشکی انتقادی 
مطرح شد که در آن تفاوت سالمت فقط به تنوع و تفاوت فرهنگی 
برنمی گردد. بیماری نباید فقط در یک سیستم فرهنگی ـ اجتماعی 
دیده شود، بلکه در عین حال بیماری متأثر از نابرابری اقتصادی ـ 
از  بیماری  گستردة  تأثیرات  نمونه  برای  است.  جهان  در  سیاسی 
مسئلة فقر مردم در کشور تانزانیا از سوی مردم شناسان مطرح شده 
است )Brown, 2009, 16(. در انسان شناسی پزشکی انتقادی به بعد 
معرفتی3 به عنوان راه های شناخت تأکید شده و جدایی ذهن و بدن 
رد می شود. از این نگاه بیان ذهن و بدن با یکدیگر مرتبط هستند 
توسعة  محصول  پزشکی  اساس  این  بر   .)Brown, 2009, 17(
اجتماعی و دانش بومی درمان در نقاط مختلف جهان است و امروزه 
به طور آشکار پزشکی مدرن و بومی به عنوان دو سیستم متقارن 

.)Singer & Baer 2011, 117 -118( وجود دارند
در شهر مشکان که در حوزة فرهنگی فارس قرار دارد و در آن اقوامی 
چون لر، قشقایی، باصری، لک  و اعراب باصری زندگی می کنند، با 
چشم انداز متنوع زیستي، اقلیمی و فرهنگی روبه رو هستیم. وجود 
گیاهان از یک سو و آگاهی زنان از دانش بومی و کمبود امکانات 
پزشکی الزم در این منطقه از سویی دیگر طب عامیانه و مردمی 
را شکل داده که یکی از شاخه های این طب درمان بیماری های 
راه هایی  زنان  بیماری های  درمانی  راه های  است.  زنان  به  مربوط 
چون استفاده از گیاهان، مواد معدنی، حیوانی و حتی روی آوردن 
به دعانویس و نذورات را شامل می شود و درمانگران افراد خاصی 
از زنان هستند که به اسم قابله یا ماما شناخته می شوند که اهالی 
برای درمان این بیماری ها و اطمینان از روش درمان صحیح به 
افراد مسن  بیشتر  نوع طب  این  آنها مراجعه می کنند. درمانگران 
با تجربه ای هستند که اطالعات پزشکی خود را به صورت شفاهی و 

سینه به سینه از نسل های پیشین آموخته اند.
درمان  طوالنی  سابقة  و  منطقه  این  غنی  گیاهی  پوشش  به رغم 
تجربی بیماری های زنان پژوهش مکتوبی دربارة پزشکی مردمی 
زنانه در این منطقه وجود ندارد. از آن جا که طب عامیانه بخشی 
از فرهنگ یک جامعه محسوب می شود، بررسی در این زمینه را 
می توان خدمتي فرهنگی به حساب آورد. افزون بر این پژوهش هایی 
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از این گونه معموال بر غنای گنجینة علمی و پزشکی سنتی می افزاید 
و همچنین تجربیات پزشکي مربوط به زنان را از خطر فراموشی 

نجات مي دهد. 
در این پژوهش کوشش شده است تا روش هایی که مردم مشکان 
برای درمان بیماری های زنان نظیر نازایی و امراض دوران بارداری 
به کار می برند و نیز درمانگران این بیماری ها و در نهایت اعتقادات 

و آداب و رسوم مربوط به زایمان بررسی شود.

روش شناسی
برای درک  را  آن  مردم شناسی  بررسي شده که  در روش های 
مسئلة بیماری انتخاب می کند، بررسی موضوعاتی که با اضطرار 
همراه است با روش مردم نگاری و ارزیابی سریع1 انجام می گیرد 
)حسن زاده، 1396(، اما در پژوهش هایي که دانش بومی را در بر 
دارند روش بلندمدت مردم نگاری2 انتخاب می شود )اروین، 1386(. 
در این روش به سه موقعیت نگاه درونی، نگاه برونی و موقعیتی 
توجه مي شود )حسن زاده، 1396(. از این زاویه نویسندگان این مقاله 
کوشیده اند تا با تجربة زنده پزشکی مردمی را در زندگی با زنان این 
منطقه و نیز در گفت و گوی آنها به دست آورند. انجام مصاحبه های 
طوالنی و دریافت اطالعات کلیدی از مطلعان روشي مهم براي 

استفادة پژوهشگران این پژوهش بوده است )اروین، 1386(.
همچنین  و  منطقه  گیاهان  شناسایی  و  حفظ  براي  موضوع  این 
کاربردهای انواع گیاهان در درمان بیماری های زنان انتخاب شده 
است. روش های کلی بررسي در این پژوهش مبتنی بر روش های 
بنابراین  است.  انسان شناسانه  مبنای شیوه های  که  بوده  ژرفانگر3 
میدان  در  حضور  مستلزم  پژوهشی  چنین  در  داده ها  گردآوری 
ثبت  و  گردآوری  توصیف،  پژوهشي،  جامعة  با  تماس  و  پژوهش 
بوده است.  افراد محلی  از خالل چهارچوب های ذهنی  اطالعات 
روش این پژوهش کیفی است و بخش عمدة داده های این پژوهش 
را یافته های شفاهی تشکیل می دهد که گردآوری این داده ها یکی 
از اصلی ترین رویکردهای روش شناسی در پژوهش کیفی است. این 

تحقیق در حدود سال های 1392-93 انجام شده است.

ادبیات موضوع
انسان شناسی در زمینة درمان پزشکی در ایران در آثار ساعدی 
چون اهل هوا آغاز شد که مبتنی بر نقد مسئلة فقر و تأثیر آن بر 
فرهنگی خلیج  در حوزة  افراد  روانی  ـ  تعادل روحی  بر هم خوردن 
فارس است )حسن زاده، 1390(. با این حال این پژوهش ها پیش از 
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آن که سیستم های مدرن پزشکی را در بر گیرد پزشکی مردمی4 
را بررسي مي کند. این در حالی است که این پژوهش ها در چند 
1389؛  )مقصودی،  است  داشته  روز افزون  توسعه ای  اخیر  دهة 

حسن زاده،1390(. 
در ایران موضوع مردم شناسی پزشکی و پزشکی مردمی از دو نگاه 
قابل تأمل است. نخست کوشش هایی که از سوی مردم شناسان ملی 
و محلی، فرهنگ عامه شناسان و پزشکان عالقه مند به موضوع میراث 
فرهنگی در زمینة شناخت امر یاری در جوامع مدرن و سنتی رخ 
داده است و دیگري همزیستی و تقارن دو شکل از پزشکی مدرن و 
پزشکی مردمیـ  سنتی که چشم انداز شیوه ها و جهان بینی های مرتبط 
 Hassanzadeh & Karimi,( می دهد  نشان  ایران  در  را  درمان  با 
2018(. این امر در واقع تنوع فرهنگی برآمده از میراث پزشکی در 
ایران را، از میراث سنتی و مکتوب تا میراث غیر رسمی و شفاهی و نیز 

 .)Hassanzadeh & Karimi, 2018( میراث مدرن، در بر دارد
با  که  بوده  موضوعاتی  از  بیماری  و  درمان  هویت،  میان  پیوند 
نگاهی جدید به آن توجه شده است. بلوک باشی )1381( به مسئلة 
  Karimi و Hassanzadeh  .زار و باز تعریف هویت توجه مي کند
اجتماعات  و  فراساختاری  وضعیت  بر  مروری  ضمن   ))2018
فرهنگ  پهنة  در  هویت  باز زایی  و  باز تعریف  به  آن  با  مرتبط 
توجه  با  پرداخته اند.  حال  زمان  تا  ملوک الطوایفی  عصر  از  شفا 
است  مردم شناسانه ای  رویکردهای  دیگر  از  شمنیسم  ساختار  به 
داشته طبقه بندی  و سعی  پرداخته  آن  به   )1382( که مقصودی 
با  کند.  ردیابی  ایران  در  بومی شفا  فرهنگ های  در  را  شمنیسم 
نگاه دیگری است که در  ابعاد اساطیری شفا و درمان  به  توجه 
پژوهش هاي یاد شده قابل شناسایی است )آموزگار، 1382( و در 
این میان رویکرد پزشکی در درک پزشکان انسان شناسی چون 
پزشکی  تاریخ  می شود.  دیده   )1392( متین  و   )1383( ملک راه 
آثار  و  پزشکی سنتی  دایره المعارف  در  رویکرد دیگری است که 

پژوهشگراني چون قاسملو )1395( دیده می شود.
با این حال در همة پژوهش هاي یاد شده اگرچه به زنان توجه شده، 
اما موضوع زنان خود موضوعي مستقل و متمرکز نبوده است. این 
باید در پژوهش هایي که تمرکز خود را به نقش زنان در  خأل را 
میراث پزشکی و انتقال دانش بومی آن قرار می دهد پر کرد و به 

نیاز آن پاسخ داد.

تعریف طب عامیانه
در حوزة جغرافیایی ـ فرهنگی ایران فن و دانش پزشکی، از 
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کهن ترین زمان تا ورود پزشکی نوین اروپایی، بر دو پایة پزشکی 
سنتی و پزشکی عامه استوار بوده است. پزشکی سنتی برگرفته از 
آموخته ها و تجربیات علمی در سنت های کهن و مکاتب پزشکی 
یونانی، ایرانی و هندی بوده است )ملک راه، 1383(. پزشکی عامه 
که با داروشناسی و گیاه شناسی همراه بوده اساسا بر نظام ویژه ای 
بنیاد نهاده شده که با ساختار اجتماعیـ  فرهنگی، دینيـ  اعتقادی و 
تجربة تودة مردم جامعه نسل اندر نسل مربوط و هماهنگ بوده است. 
هر دو سنت پزشکی کهن از دانسته ها و آموزه های یکدیگر بهره 
گرفته اند، به طوری که بسیاری از عناصر فرهنگی پزشکی سنتی با 
باورهای طبی عامه آمیخته و بسیاری از شیوه های درمانی طب عامه 
از دانش طب سنتی و روش های علمای پزشکی بهره گرفته است 
)بلوک باشی، 1381(. این شیوه های درمانی معموال در سینة مردم 
جای دارد و به صورت تجربی به افراد منتقل می شود. طب عامیانه 
یا طب مردمی هم از طب سنتی و هم از طب اسالمی بهره می برد 
)قاسملو، 1395(. به عبارت دیگر درمانگران و پزشکان این نوع از 
پزشکی از طب سنتی که شامل آموزه های حکما، منابع مکتوب، 
آموزه های غیرمستقیم و طب اسالمی مشتمل بر رساله های علمیه، 
روایات، کتب اخالقی و آیین زندگی برای درمان سود می جویند 
که نتیجة آن تجارب، مشاهدات، شنیده ها و باورهاست. در دانش 
عامیانة ایران درمانگران از دیرباز نه تنها در پی مداوای بیماری های 
تنی و روانی بوده اند، بلکه حتی االمکان به دنبال پیشگیری از چنین 

عوارضي نیز بر می آمده اند )فرهادی، 1375، 1074(.
نحوة درمان در طب عامه را به لحاظ جنس و سن بیماران می توان 
در یک قلمرو سه گانة عمومی، زنان و کودکان مالحظه کرد. زنانی 
بودند که در کار زایمان زنان و به دنیا آوردن کودک و مسائل جنبی 
مربوط به طب عامة زنان و مامایی آگاهی و تجربه داشتند که به 
بودند و هر گاه  افراد شناخته شده  این  قابله مي گفتند.  یا  ماما  آنها 
بیماری زنانه ای پیش می آمد به آنها مراجعه می کردند تا از تجربیات 

آنها استفاده کنند. 
زنان نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس از جمله دانش پزشکی 
مردم و گیاهان دارویی دارند. ساعدی )1345( در کتاب اهل هوا به 
ماماهای آیین شفابخش زار اشاره می کند و از آنها به عنوان زنانی 
نام می برد که نقش مهمی در جن زدایی و شبح زدایی از بیماران 
ایفا کرده اند. این دانش بومی خود را در استفاده از ابزارهای آیینی، 
جادویی و آویزه های مقدس در میان زنانی چون زنان بوشهر نشان 
می دهد )حسن زاده،    الف 1381(. مقصودی )1382( این دانش 
را میان زنان در آیین پرخوانی تعقیب می کند. این در حالی است 
بومی و فرهنگی درمان در  انتقال دهندة دانش  و  زنان حافظ  که 

1. Manthra

2 . در شهر مشکان به آن عادت یا عادت ماهانه می گویند.
3. Mek

جنوب ایران و در نواحی هرمزگان هستند )حسن زاده، 1390(. زنان 
می دانند کدام یک از سنگ ها برای درمان بیماری می تواند استفاده 
درمان  و  نازایی  زنانه چون  بیماری های  درمان  در  از جمله  شود، 
دردها و برخی از بیماری های دوره اي زنان )حسن زاده، ب 1381(. 
در بوشهر زنان انتقال دهندة آیین های شفا هستند و آن گاه که فرزند 
خانواده ای فوت می کند زنان آیینی را که جنبة زنانه دارد و در آن 
مردان غایب هستند، به نام نان پورش، برگزار می کنند )حسن زاده، 
ب1381(. البته این امر مختص زنان جنوب ایران نیست و زنان 
درمانگر شمال ایران جدا از حوزة فرهنگی ترکمن )زنان پرخوان( 
در حوزة فرهنگی گیالن در مواردی، چون آنچه در مورد ماماصغرا 
ثبت شده، دیده می شود )حسن زاده،  استان گیالن(  )زن درمانگر 
ب1381(. در قصه های این نواحی نیز زنان صاحب دانش بومی و 
آگاه به چگونگی به دنیا آمدن نوزاد هستند )حسن زاده، ب 1381(. 
رویشان  و  می سازند  عروسک هایی  زنان  نیز  جنوبی  خراسان  در 
کیسه ای از گیاهان دارویی قرار می دهند و از این راه دانش بومی 
و فرهنگی خود را در درمان بیماری ها انتقال می دهند )مکرمی فر و 
همکاران، 1382، 150-144(. همة این موارد جایگاه برجستة زنان 
را در درمان بومی و پزشکی مردمی نشان مي دهد.  در یان ترکمنان 

ایران نیز زنان درمانگر جایگاهی ویژه دارند )مقصودی، 1382(.
این در حالی است که رخساره های اساطیری چون منترا1 آن گونه که 
آموزگار )1382( توصیف می کند ریشه های فرهنگ درمان و شفا 
را در تاریخ و تمدن ایرانی نشان مي دهند. البته نقش زنان درمانگر 
محدود به ایران نیست و یادآور اصول جهان شناختی چون باور به 
بین yin  و yang در تفکر جهان بینی  زنانه  دو جوهرة مردانه و 
چینی هاست که بر این اساس باید میان این دو جوهره تعادل وجود 

.)Singer & Baer, 2011, 9 -10( داشته باشد

یافته ها
در این پژوهش نخست انواع بیماری هایی که در ارتباط با زنان 
وجود دارد شناسایی شدند. درمان های این نوع از ناخوشی ها بیشتر 
گیاهی هستند و دانش گیاه شناسی مردم را در بر دارد. بر این اساس 
عمده ترین بیماری هایی که در مشکان به روش بومی از سوی زنان 

درمانگر درمان می شوند به این شرح است:
قاعدگی2

 قاعدگی یا حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از 
رحم زن خارج می شود و زن را در موقع دیدن خون حیض حائض 
می گویند. در این دوران ممکن است که زن دچار دل درد یا کمر درد 
شود. در مشکان برای تسکین این دردها باید گیاه ِمک3، فلفل، نبات، 
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گل پونه و کاکوتی1 را با هم مخلوط و آن را دم کرده و جوشاندة 
آن را خورد. البته بر حسب سردی و گرمی مزاج از جوشاندة آویشن 

پهن )شیرازی( یا آویشن باریک )کوهی( استفاده می شود.2

بند نیامدن خون قاعدگی
اگر خون ریزی زن در این دوران به حدی شدید باشد که فرد را 
ضعیف و بی حال کند، ابتدا مقداری نشاسته را با نبات در آب حل 
می کنند و می خورند. اگر خون ریزی بهبود پیدا نکرد گیاه محک3 یا 

شیرین بیان را جوشانده و وقتی غلیظ شد می خورند4.

تنظیم دوران قاعدگی
 برای تنظیم دوران قاعدگی باید گیاه فوفل را به صورت دم کرده خورد5.

نازایی
ناباروري می دانند.  و  نازایی  باعث  را  در شهر مشکان چند عامل 
اولین دلیل کثیفی خون است. کسی که باردار نمی شود اگر خونش 
کثیف باشد باید حجامت6 کند. حجامت یک روش خون گیری است 
که براي پیشگیری و درمان بیماری ها انجام می شود. این نام گذاری 
احتماال به علت شیوة عمل آن است که با انبساط موضعی عمل 
می کند )شمس اردکانی و همکاران، 1387، 123(. اعتقاد بر این 

است که اگر خون زن تمیز شود باردار می شود7.
دلیل دیگر ناباروري »ِچل افتادن«8 زن است. اعتقاد دارند که اگر دو نفر 
در یک شب با هم عروسی کنند یکی چل دیگری می افتد، یعنی یکی 
از آن دو نفر باردار می شود و دیگری که چل افتاده باردار نمی شود. برای 
درمان و از چل در آوردن زنی که باردار نمی شود باید زنی که باردار شده 
و زایمان کرده بعد از سه روز به حمام رفته و هنگامی که می خواهد غسل 
کند زنی که باردار نمی شود همراه او به حمام برود و زیر دستش بنشیند تا 
آب غسل از دست او بر سرش بریزد و از چل او در آید و باردار شود. اعتقاد 
ضعیف تر این است که زنی که باردار شده باید بر سر زنی که حامله نشده 

ادرار کند تا او نیز حامله شود9.

1. Kakuti

2. مصاحبه با ایران ذکایی، 68 ساله، بی سواد، 1393/4/4.
3. Mehek

4 . مصاحبه با زهرا جعفرپور، 56 ساله، پایان ابتدایی، 1393/4/5.
5. مصاحبه با شمایل باغبانی، 82 ساله، بی سواد، 1393/6/13.

6. در مشکان به آن کوزه انداختن می گویند.
7. مصاحبه با مریم نظری، 79ساله، بی سواد، 1393/4/12.

8. Cel

9. مصاحبه با خاور ملك زاده، 76ساله، بی سواد، 1393/4/27.
10. سیاه خان یکی از یاغیان و راهزنانی بوده که تقریبا 80 سال پیش در درگیری با افراد دولتی کشته می شود.

11. مصاحبه با معصومه معصومی، 63 ساله، بی سواد، 1393/4/19.
12. مصاحبه با فاطمه هدایتی، 47 ساله، سواد ابتدایی، 1393/5/19.

13. در مشکان به سقط جنین کنده شدن جنین می گویند. 

نوع دیگر چل افتادن چل مرده است. این مسئله زمانی رخ می دهد 
که در شب عروسی این زن فردی فوت شده و چل آن مرده بر زن 
افتاده و باعث نازایی او شده است. برای درمان این نوع نازایی باید 
بر سر مزار شخصی بروند که بر اثر تیر خوردن فوت کرده است. 
در شهر مشکان معموال بر سر مزار سیاه خان10 می روند. بعد از آن 
مقداری ِگل از مزارش بر می دارند و آن را با آب مخلوط مي کنند 
و پس از ته نشین شدن گل آب زالل را برمي دارند و در حمام بر 
سر کسی که باردار نمی شود می ریزند. باید توجه کرد که این آب را 
وقتی که زن غسل کرده بر سرش بریزند و بعد از این که آب گل 
بر سرش ریخته شد نباید زیر دوش برود. به این ترتیب از چل مرده 

در می آید و باردار می شود11. 
روش درمانی دیگر برای »غسل میت افتادن« این است: بعد از 
غسل کامل کسی که تازه فوت کرده دو زن می آیند و دست مرده 
را از تخت آویزان می کنند و یک نفر بر دست میت آب می ریزد و 
نفر بعدی ظرفی را زیر دست او می گیرد تا این آب در ظرف بریزد. 
بعد این آب را به شخصی می دهند که چل مرده افتاده است. او نیز 

باید به حمام رفته و آن را مثل مورد قبل بر سر خود بریزد.12

بارداری
و  حافظ  زنان  که  مردمی  پزشکی  دانش  از  مهمی  بخش 
این  در  بر می گردد.  حاملگی  مسئلة  به  هستند  آن  انتقال دهندة 
بخش می توان از نظام اعتقادی، گیاه شناسی مردمی، دانش بومی و 
شفاهی یاد کرد که زنان متولی آن هستند. مشاهدات پژوهشگران 

این موارد را در بر دارد:

مراقبت های دورة حاملگی
اشیای  که  می شود  توصیه  است  باردار  که  زنی  به  مشکان  در   
سنگین بلند نکند، زیرا باعث سقط جنین می شود.13 از دادن خبر 
باعث  ترس  چون  می کنند،  خودداری  زن  به  هیجان انگیز  یا  بد 
سقط می شود. در زمان بارداری به زن توصیه مي کنند پیاده روی 
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کند. پیاده روی در بارداری باعث می شود تا زن زایمان طبیعی و 
آسانی داشته باشد. نباید زن گیاه هانی مثل بومادران1، تخم زردک، 

زعفران یا انقوزه2 بخورد، زیرا باعث سقط جنین می شود3.

رژیم غذایی زن حامله
خوردن سیب، به و انار بسیار به زن توصیه می شود و خوردنشان 
بچه را زیبارو مي کند. اگر زن حامله چیزی ببیند و هوس کند باید 
حتما به او بدهند چون چشم بچه سبز می شود4. خوردن آب شور 

دریا، موی سر بچه را بور و چشمش را آبی می کند5.

عوامل مؤثر بر جنین
به  از  بعد  بچه  ببیند  مار  بارداری  دوران  در  زنی  اگر  دارند  اعتقاد 
دنیا آمدن زبانش را مثل مار بیرون می آورد یا اگر زنی در دوران 
درمان  برای  می شود.  شور  بچه اش  چشم  ببیند  مرده ای  بارداری 
چشم شوری6 بچه باید وقتی مرده را غسل دادند کمی نمک در ناف 
مرده بریزند و بعد نمک ها را برداشته و به مادر بدهند تا بعد از وضع 

حمل در چشم بچه بریزد که دیگر چشم بچه شور نشود.7

امراض دورة بارداری
ویار

 معموال زن تا 4، 5 ماهگی دچار این حالت است و بعد از 5 ماهگی 
کمتر این حالت در او دیده می شود. در این مواقع زن باید از جاهایی 
را تشدید کند دوری کند، مثال جایی که  او  ویار  دارد  امکان  که 
گوشت در حال طبخ است. دلیل ویار را در مشکان بیشتر سردی 
مزاج زن می دانند و برای درمان آن باید گرمی زیادی خورده شود8.

بادَکالف9
 این باد بر خالف ویار که بعد از چند ماه اول بارداری بهبود پیدا 
می کند، گاهی تا پایان بارداری ادامه دارد. باد کالف در این دوران 

1. در مشکان به این گیاه »سر زردو« می گویند.
2. Anquze

3. مصاحبه با مریم دادگر، 67 ساله، بی سواد، 1393/5/18.
4. البته اعتقاد بر این است که چشم بچه لوچ می شود، اما با لفظ سبز آن را به کار می برند.

5. مصاحبه با معصومه معصومی، 63 ساله، بی سواد، 1393/4/19.
6. همان چشم زخم است.

7. مصاحبه با خاور ملك زاده، 76ساله، بی سواد، 1393/4/27.
8. مصاحبه با رضیه شباب، 63ساله، بی سواد، 1393/4/27.

9. در مشکان به این باد »زشت باد« می گویند و در واقع دردی است که یکی از اعضای بدن زن باردار را در بر می گیرد.
xoro«  .10« مثل عدس است.

11. مصاحبه با زهرا جعفرپور، پیشین.
12. در مشکان به اسپند نََون می گویند.

13. مصاحبه با صدیقه نظری، 32ساله، سیکل، 1393/6/3.
14. مصاحبه با خاور ملك زاده، 76ساله، بی سواد، 1393/4/27.

دردی است که در یکی از اندام هاي زیر دیده می شود: چشم، گوش، 
دندان، کمر، سر، پا و دست. این دردی طاقت فرساست که فقط 
پس از زایمان زن از میان می رود. برای تسکین این درد برای زن 
خاکشیر یا سرگین االغ دود می کنند. راه دیگر برای تسکین درد 
خوردن جوشاندة خورو10 است. خورو را به دلیل خنک بودن برای 
نوزاد نیز مفید مي دانند. البته این کارها فقط حکم مسکن برای زن 
را دارد و تا وضع حمل درد را به طور کامل از بین نمی برد. اگر در 
این دوران زن سرفة شدید کند به او توصیه می کنند که انجیر سیاه 

یا کدو و به طور کلی چیزهای خنک بخورد.11

سقط جنین
مذموم  بسیار  اسالمی  آموزه های  طبق  جنین  سقط  مشکان  در   
شمرده می شود، اما اگر زنی بخواهد به هر دلیلی بچة خود را سقط 
کند جوشاندة تخم زردک، زعفران، آنغوزه، جوشاندة اسپند12، حنا و 

به طور کلی خوردن چیزهای بسیار تلخ را به او توصیه می کنند13.

زایمان
دیرزایی

اگر زنی زمان وضع حملش برسد و درد او شروع شود و بچه دیر به 
دنیا بیاید، برای او آرد را با روغن حیوانی تفت می دهند تا بخورد و 

بچه سریع تر دنیا بیاید14.

آسان کردن زایمان
موقعي که زمان وضع حمل زن برسد و دردش شروع شود در اولین 
مرحله به قابله خبر می دهند تا خودش را به خانة زائو برساند. ابتدا 
قابله برای زن جوشانده ای بسیار تند از گیاه ِمک و فلفل درست 
شدید  دردش  خورد  را  جوشانده  این  زن  این که  از  بعد  می کند. 
او  به  او چیزهای دیگری  بر حسب مزاج  بعد  می شود. در مرحلة 
می دهند، مثال اگر سرد مزاج باشد به او چیزهای گرم مثل: زعفران، 
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گل سرخ، تخم مرغ با سیر، هل و میخک، شوید با نبات و مک و 
فلفل می دهند، اما اگر گرم مزاج گرم باشد چیزهای خنک مثل آب 

هندوانه می دهند1.
قابله 2 تا 3 روز به زن فرصت می دهد تا زایمان به صورت طبیعی 
انجام شود. برای این که زن زایمان طبیعی کند ماما ابتدا شکم زن 
را با روغن حیوانی2 چرب و بچه را با حرکت دست خود جا به جا 
می کند تا بچه در شکم بچرخد شود و زودتر به دنیا بیاید. او زن را 
به تحرک و راه رفتن وا می دارد. اعتقاد دارند که اگر در حین وضع 
حمل دختری وارد اتاق شود سنگینی این دختر روی زن می افتد 
و باعث دیر زایی اش می شود. برای این که این اتفاق نیفتد ُقُرقی3 
دامن4 دختر را پاره می کنند تا سنگینی او بر زن نیفتد و زود وضع 
گیاه  او جوشاندة  به  بمیرد  در شکمش  زنی  بچة  کند.5 اگر  حمل 
شکم  از  سریع  بچه  تا  می دهند  است،  تلخ  بسیار  که  بومادران6، 

خارج شود.

زایمان
هنگامی که بچه می خواهد به دنیا بیاید زن به صورت دوپا می نشیند 
و قابله در پشت سر او قرار می گیرد و کمکش می کند تا زن براي 
به دنیا آوردن بچه زور داشته باشد. به زن می گوید موقع این کار 
دهانت را ببند تا نفست به داخل برود و فشار وارد شود و زایمان 
ُکلته7  که  است  این  زایمان  هنگام  دیگر  کار  بیفتد.  اتفاق  زودتر 

)روسری( نوزاد را روی زن می اندازند تا سریع وضع حمل کند8.

نحوة گرفتن بچه هنگام زایمان
زایمان  و هنگام  آماده می کردند  قبل  از  ِگل  مقداری  در مشکان 
پارچه ای را روی گل ها می انداختند و وقتی بچه بیرون می آمد روی 
این پارچه می گذاشتند، چون خونی که هنگام زایمان طبیعی بیرون 
مي آید کف اتاق یا روی زمین نریزد. بعد از وضع حمل گل ها را بر 

می داشتند9. باید گفت که امروزه دیگر این روش انجام نمی شود.

تشک زائو

1. مصاحبه با ایران ذکایی، 68 ساله، بی سواد، 1393/4/4.
2. به آن روغن خوب یا زرد نیز می گویند.

3.  Qoroqi

4. گوشۀ دامن
5. مصاحبه با مرضیه جعفرپور، 53 ساله، بی سواد، 1393/6/1.

6. در مشکان به این گیاه برنجاسك یا سرزرد می گویند.
7. Kolteh 

8. مصاحبه با فاطمه نظری، 49ساله، پایان ابتدایی، 1393/5/12.
9. مصاحبه با سکینه گرده ای، 73ساله، بی سواد، 1393/4/28.
10. مصاحبه با خاور ملك زاده، 76ساله، بی سواد، 1393/4/27.

11. مصاحبه با ایران ذکایی، 68 ساله، بی سواد، 1393/4/4.
12. دردی است که بعد از زایمان مادر را اذیت می کند.

 برای زائو تشک مخصوصی آماده می کردند. پارچه ای را که سه 
طرف آن دوخته و یک طرف آن باز بود پر از کاه می کردند و بعد 
طرف دیگر آن را می دوختند. زن تا چند ماه پس از زایمان باید روي 
آن تشک می خوابید، چون کاه گرم بود و باعث می شد که بدن زن 
سریع تر به حالت اولیه خود بازگردد10. آماده کردن این تشک امروزه 

دیگر مرسوم نیست.
ترس زائو

زنی را که زایمان کرده است نباید تا چهل روز تنها گذاشت، چون 
بدن زن هنوز ضعیف است و ممکن است دچار ترس شود و آل 
جگر او را ببرد یا به او آسیب برساند. برای این که زن را از گزند آل 
ایمن کنند حصار مریم دور زن می کشند تا ناپرهیزی نکند. ابتدا بچه 
را قنداق می کنند و کنار مادر می خوابانند. سپس دو خانم می آیند 
و یکی از آنها قیچی دست می گیرد و جلوتر حرکت می کند و نفر 
بعدی مقداری سیاه دانه در دست دارد و پشت سر او حرکت می کند. 
کسی که قیچی در دست دارد روی زمین دور تا دور مادر و بچه را 
خط می کشد و کسی که سیاه دانه دارد جای خط قیچی سیاه دانه 

می پاشد و این اشعار بین آنها رد و بدل می شود: 
زن اولی می گوید: کیش می کشم. دومی جواب می دهد: کیش کی 
می کشی؟ اولی: کیش مریم و بچه اش را می کشم. دومی: بکش که 
مبارکه. تا چهل روز به هیچ عنوان مادر را تنها نمی گذارند، حتی اگر 
شده یک بچة سه یا چهار ساله یا یک قیچی کنار مادر می گذارند. 
اگر مادری آل زده شود پیش دعانویس می روند و برای زن دعا 

می گیرند تا بهبود یابد 11.
پس درد زن زائو12

 بعد از این که زن زایمان کرد به دلیل فشار زیادی که به بدن زن 
وارد می شود احساس درد در زن به وجود می آید. یکی از این دردها 
درد در ناحیة شکم است. برای درمان آن تخم هویج یا زردک را 
می جوشانند و می خورند. اعتقاد بر این است که بچه هم این دل درد 
را در این زمان می گیرد و باید مادر جوشاندة تخم هویج یا زردک 
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بخورد تا دل درد بچه نیز خوب شود1. ناراحتی دیگر بعد از زایمان 
استخوان درد زائو است. برای تسکین درد استخوان او خرما، زیره 
و رازیانه را با روغن تفت می دهند و می خورند، یا گل گاوزبان را با 

نبات دم می کنند و می خورند2.

جا انداختن بدن زن بعد از زایمان
سه روز بعد از زایمان زائو به حمام می رود و با آب گرم غسل روز 
سوم را پشت سر می گذارد. بعد از حمام بدن زائو را با روغن بادام یا 
گردو چرب می کنند و بعد از این زائو به حالت دراز کش روي کمر 
می خوابد و دو نفر با تکه ای پارچه یا چادر از سر زن تا نوک انگشتان 
پا را می کشند تا بدن جا بیفتد3. به این طریق که پارچه را ابتدا دور 
سر رد می کنند و به صورت مالیم دو نفر که دو طرف زن نشسته اند 
پارچه را می کشند و به همین ترتیب همة قسمت های بدن زن را از 

باال تا پایین جا می اندازند4.

توصیه های بعد از زایمان
بعد از زایمان زن باید تا ده روز سرش را با دستمال ببندد. به این 
دلیل که حین زایمان به سر زیاد فشار آمده و اگر دستمال به سر 
نبندند سردرد می گیرد. نباید بعد از زایمان زیاد حرف زد، چون به 
دندان ها زیاد فشار آمده و اگر زیاد حرف بزند هوا به داخل دهان 
می رود و دندان ها را خراب مي کند. تا ده روز یا بیشتر زن باید شکم 
و کمر خود را با دستمال ببندد، چون اعتقاد دارند که هنگام زایمان 
تمام استخوان های بدن از هم باز می شود و اگر به کمر یا شکم 
باد بخورد درد می گیرد. پس با بستن قسمت هایی از بدن از درد 

جلوگیری می کنند5.

غذاهای بعد از زایمان
در شهر مشکان به زن زائو خوردن یک سری از غذاها را توصیه 
می کنند و یک سری از غذاها را ممنوع می دانند. بر این اساس زائو 
غذاهایی مثل نخود، لوبیا و به طور کلی حبوبات را نباید بخورد، چون 
حبوبات باد دارد و اگر زن تازه زا حبوبات بخورد باد در رحم میفتد 
ناخواسته رحمش صدا می دهد.  برخاست  و  و زن هنگام نشست 
طبیعت کشک  چون  است،  قدغن  دوران  این  در  خوردن کشک 

1. مصاحبه با زهرا علی لری، 71ساله، بی سواد، 1393/5/13.
2. مصاحبه با فاطمه مالیی، 76ساله، بی سواد، 1393/5/14.

3. مصاحبه با خاتون علی لری، 47ساله، بی سواد، 1393/4/21.
4. مصاحبه با رضیه شباب، 62ساله، بی سواد، 1393/5/7.

5. مصاحبه با فاطمه مالیی، 76ساله، بی سواد، 1393/5/14.
6 . مصاحبه با شمایل باغبانی. مصاحبه با شمایل باغبانی، 82 ساله، بی سواد، 1393/6/13. دیگر مصاحبه شونده ها نیز این عقاید را تأیید می کنند.

7. در مشکان به آن روغن َخش می گویند.
xas . 8

9. مصاحبه با ایران ذکایی، 68 ساله، بی سواد، 1393/4/4.
10. مصاحبه با مریم دادگر، 67 ساله، بی سواد، 1393/5/18.

سرد است و سردی باعث استخوان درد زن می شود و باید گرمی 
بخورد تا بدن درد نگیرد. از چیزهای دیگر که بالفاصله بعد از زایمان 
خوردن آن قدغن است خوردن آب است. به زن اجازه نمی دهند آب 
بخورد و اگر تشنگی به او فشار آورد بسیار کم به او آب می دهند. به 
این دلیل که شکم بعد از زایمان باید به حالت طبیعی خود برگردد، 
اما اگر زن آب زیاد مصرف کند شکم جمع و کوچک نمی شود6. 
در مقابل این پرهیزها غذاهایی وجود دارد که خوردن آن بعد از 
زایمان ضروری است. برای مثال تا سه روز جوشاندة گل گاو زبان 
را با نبات بسیار غلیظ درست می کنند و می خورند. برای صبحانة 
زائو خرمای بو داده در روغن حیوانی7 و زردچوبه آماده می کنند یا 
چنگال روغن خش8 درست می کنند، یعنی نان تازه را خرد و بعد آن 
را با روغن حیوانی مخلوط و به آن شکر اضافه می کنند و به زائو 
می دهند. برای این که فشار زائو نیفتد به او سیاه دانه و خرما می دهند. 
برای این که آب شکم جمع شود به او خرما و روغن می دهند. قابل 
ذکر است که روغن بسیار زیادی با خرما مخلوط می کنند و زن 
باید روغن را هم بخورد تا شکمش چرب شود و این چربی باعث 
می شود که هنگامي که زن آب مي خورد شکم او آب را قبول نکند 
و آن را پس دهد تا شکم بعد از مدتی جمع شود یا وسط خرما را باز 
و الی آن سیاه دانه می ریزند و به زائو می دهند. از موارد توصیه شدة 
دیگر خوردن شربت به لیمو در این دوران است9. بعد از زایمان بر 
حسب این که مادر دختر زاییده باشد یا پسر رژیم غذایی اش فرق 
می کند. برای مادری که دختر به دنیا آورده، چون مزاج دختر سرد 
یا چیزهای سرد  مادر کدو  اجازه نمی دهند که  تا دو هفته  است، 
بخورد و باید بیشتر خرما، روغن َخش، گوشت بره و به طور کلی 
چیزهای گرم بخورد، اما اگر مادر پسر زاییده باشد، چون مزاج پسر 
گرم است، باید مادر بیشتر سردی بخورد، مثل کدو، گوشت خروس 

یا بزغاله و از این دست موارد10.

آب سه روز
سه روز پس از زایمان زن باید به حمام برود و غسل کند. هنگام 
غسل نباید زن شانه به سر بزند یا دهانش باز باشد. اگر سر باز باشد 
چشم عفونت می کند و اگر دهان باز باشد دندان ها درد می گیرد. 
وقتی حمام زن تمام شد یک خانم دیگر به داخل حمام می رود و 
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با کاسة کوچکی که دور تا دور آن دعا و آیة قرآن نوشته شده آب بر 
سر زن می ریزد1، و این اشعار را می خواند: 

آب سه روزت را می ریزم، چل نیفتی، چل انس، جن، پرنده، چرنده، 
چل خر، گاو، پری، پری زاد، دندان سفید، دندان سیاه، همسایة دست 

راست، همسایة دست چپ. 
هم زمان با خواندن این اشعار سه بار آب بر سر زن، سه بار بر شانة 
راست و سه بار بر شانة چپ می ریزند تا آب از باال به پایین بیاید2.

عفونت بعد از زایمان
گاهی زن بعد از وضع حمل عفونت رحم می گرفت. برای درمان 
این عفونت پیازی را در چلو می پختند و به زن می دادند تا بخورد 
و عفونتش از بین برود. اگر با این کار عفونت کم نمی شد سپستان 
مرمکی3 را با نبات آسیاب می کردند و ناشتا هر صبح می خوردند. 

سپستان مرمکی برای درمان کیست زنان هم خوب است4.

نتیجه گیري
میراث  انتقال  در  برجسته ای  جایگاه  زنان  که  است  آشکار 
ناملموس، حفظ و انتقال دانش و فرهنگ بومی آن در جامعه دارند. 
این دانش از یک سو با شکل گیری حافظه اي فرهنگی و شفاهی 
رقم می خورد و از سوی دیگر با دانشی که قدمت طبقه بندی عناصر 
زیستی و اقلیمی را در حوزة فرهنگی یاد شده، چون گیاهان و رژیم 
غذایی، دارد. به این ترتیب این پژوهش نشان می دهد که نقش زنان 
تا چه اندازه در پاسخ به نیازهای جامعة بومی به ویژه بیماری های 
زنان مهم است و عمال زنان در این حوزة فرهنگی یکی از نمایندگان 

اصلی فرهنگ بومی هستند. 
در شهر مشکان روش های درمانی به صورت تجربی و سینه به سینه 
طی سالیان متمادي منتقل شده است. مشکان شهری بوده که در 
دوران تاریخی از امکانات پزشکی بی بهره مانده و همین امر باعث 
شده که مردم از امکانات طبیعی اطراف خود و همچنین تجربیاتی 
بودند،  بیماری ها کسب کرده  درمان  در  متمادي  که طی سالیان 
استفاده کنند. بدین ترتیب طب عامیانه و مردمی شکل گرفته است. 
یکی از شاخه های این نوع درمان طب عامیانة زنان است که به 
دست زنان درمانگر مسن و با تجربه در این شهر رونق فراوان یافته 

و تا قبل از ورود پزشکی جدید از اقبال عامه برخوردار بوده است.
در فرهنگ پزشکی مردمی مشکان فارس معموال درمانگران این 
نوع از بیماری ها زنان بوده و در مشکان به نام قابله یا ماما شناخته 
می شدند که معموال همة اهالی آنها را می شناختند، یعنی اگر کسی 

1. در اصطالح مردم مشکان به آن »آب سر کردن« می گویند.
2. مصاحبه با مریم جعفرپور، 72ساله، بی سواد، 1393/5/4.
3. در مشکان به این گیاه َمربِکو »Marmehi« می گویند.
4. مصاحبه با مریم جعفرپور، 72ساله، بی سواد، 1393/5/4.

مشکلی برایش پیش می آمد می دانست که باید به چه کسی مراجعه 
کند. البته این درمانگران تخصصشان محدود به طب زنان نبود و 
در موراد دیگری مثل طب کودکان یا بیماری های عمومی دیگر 
یا حتی درمان بیماری های مربوط به حیوانات اطالعاتی داشته اند. 
کرده  کسب  را  اطالعات  این  تجربی  صورت  به  درمانگران  این 
و هیچ آموزشی در این زمینه ندیده اند. معموال در خانواده ای که 
مادر یا پدر اطالعاتی در زمینة درمانی داشته تجربیات خود را به 
فرزندان منتقل کرده و این تجربیات سینه به سینه حفظ شده است. 
روش هایی که این درمانگران به کار می برند، به دلیل طبیعی بودن 
آنها و در دسترس بودن گیاهان دارویی، هنوز مورد استقبال اهالی 

این منطقه است.
این پژوهش روش های درمانی  این که پرسش اصلی  به  با توجه 
رایج در منطقه برای بیماری های مربوط به زنان بوده است، مشاهده 
می شود که مردم این منطقه بیشتر از روش های بومی و سنتی در 

درمان این بیماری ها استفاده می کنند.
را  بومی  درمانی  روش های  منطقه  اهالی  که  می رسد  نظر  به 
داروهای  از  استفاده  و  سزارین  نظیر  جدید،  درمانی  روش های  از 
شیمیایی، هم برای مادر و هم برای فرزند او کم خطرتر می دانند. 
پاره ای از این نوع درمان ها که خرافات در آن راه پیدا نکرده است و 
می تواند در درمان مادر و فرزند مؤثر افتد شاید بتواند مورد استفادة 

پزشکان تحصیلکردة امروزی نیز قرار بگیرد.
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