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 روانی امراض  تاریخ و تعریف به مختصر نظر
  

 بخش دوم در آسیا

 

وبسایت به نشر رسیده است که ما جهت در همین  29/09/2016تبصره: بخش اول این مبحث علمی و تحقیقی به تأریخ 

با لینک آن در برابر چشمان خوانندگان قرار  جا تازه شدن فکر خواننده و تعقیب مسلسل مطلب بخش اول آنرا هم در همین

 می دهیم. برای مطالعۀ آن بر لینک آتی کلیک کنید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Said_K/kamal_said_taarif_wa_taarikh_amraaz_rawaani.p

df 

 

 افزایند.  درین باره و ازین قاره گفتنی ها زیاد داریم. جمعیت های کهن با فرهنگ دیرین شان به غنای مطلب می

 اولین جمعیت انسانی: ه اثبات نرسانده که گفته شده بود( تا امروز آن نظر دیرینش را ب)انتروپولوژی سانشناسیان

متشکل در افریقا به وجود آمده و با استفاده از کناره های حاصل خیز رود نیل به سائر اکناف و بعد ها به سائر قاره 

ن این کشوده شده است. اما چو Diffusionnismeها انتشار نموده و به این نظر حتی فصلی در انتروپولوژی به نام 

شته من گفته بودم و نو ئوری ها بسیار پیچید.اندازه ذکرش کافیست و نباید در تهمین  بهنظر هنوز رد هم نشده تنها 

 نادر انس حماسه آفرین است.  که انسان در هر کجایی که هست و از هر کجایی که آمده انسان فرهنگ ساز وبودم 

  .گی داردستد جمعیت انسانی به فرهنگ بـوانـت دون فرهنگ زندگی نمیـشده که انسان ب شناسی گفته
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من در یک سیمینار گفته بودم که فرهنگ هم رمز زندگی انسان است و هم رسم زندگی وی.  فرهنگ در هر زمانی 

 جمعیت است.ناظم 

چیزی که مورد دلچسپی ماست نقش فرهنگ در مورد جنون است هر زمان انسان به اتکا به فرهنگش در تالش است 

 تا برای جنون تعریفی داشته باشد.

 خصوصیات فرهنگی، در انسان شناسی  تنوع و وسیع آسیا ۀاربرای سهولت تحقیق وهم به خاطر وسعت ساحه در ق

 آسیا را به مناطق مختلف تقسیم کرده اند که نا گزیریم از آن پیروی کنیم. ۀقار

  گیرد. را در بر می زیـرکـبا وسعتی که دارد از شمال هندوکش تا شمال سایبیریای م "انهیمآسیای "اول 

  عظمت و قدامت فرهنگی آن و ادامت آن به مانگولیاست.  با همه وسعت و دوم در شرق و در شمال شرق چین 

 فرهنگ شمرده اند.  ۀسان گنجینشنا آید که آنرا انسان سوم در جنوب و جنوب شرق هند می 

 خوردار است.این هم از قدامت فرهنگی عظیم بر ست کهنه اامیدر غرب و جنوب غرب شرق  مچهار 

 

 :یانهمالف آسیای 
 

کش در جنوب و در شمال تا به شمال سرزمین یاقوتا وکه در باال ذکر کردیم از هندطوریئی آنرا جغرافیا ۀحیط

Yacotta  بخش عظیم سایبیریای مرکزی را در بر دارد. گهواره های عظیم فرهنگی درین دیار از جنوب تا به شمال

بخارا و تاریخ حیرت انگیزش در شمال خیوا و  ،چشمگیر است. در جنوب بلخ با همه عظمت باستانیی آن در وسط

 است.  Toungooseآن شمالی تر شروع  سرزمین یاقوتا و شروع شگفتی های فرهنگ تونگوس  از

تعلق میگیرد. چمان  Chamanنام چمان ه درین حیطه کار جنون و سرنوشت دیوانه ها بدست یک گروه کار شناس ب

کش بخشی میگویند چمان ها امروز نیز در وو در جنوب رود آمو و شمال هند Samanaرا در سانسکرت سامانا  

 کنند.ی حاشیه از بیماران روانی رسیدگی م

 Chamanismeرا  فکری و فرهنگیفکری فلسفی و تصوفیست. این مجموعه  ۀاین عالج گران سنتی شامل یک حلق

و انسانشنایی شمنیسم قدیمترین راه و رسم عالج روانیست. چمان ها اولین کسانی اند  آگاهانبه قرار فکر گویند.  می

شناسد. اینها ادعا  دری روح است می ۀکه از روح سخن گفته اند. انسانشناسی این ها را کاشف روح و روان که کلم

وح خود شان آمده اند. این تماس با روح خودشان شان به تماس رۀ یار عمیق و پیچیددارند که از برکت تمرینات بس

توانند در کانون روانی مریضان شان راه یابی داشته باشند. تمرینات شان  به آنها نیرویی بخشیده که به کمک آن می

 بسیار پیچیدگی ها دارد.

رین ا آمده باشد که دزبان تونگوسی مروج در یاقوت شمان، یا چمان را یک اتنولوگ روسی گفته است که شاید از ۀکلم

که به این  مینارییسشود. من در یک  جادوگر را میگویند و با حرف خ نوشته و خوانده می زبان خمنیه و یا خمانیه

 ربخارایی که د ۀاین مطلب بود، به روایت از یک حماس پیرامونشده بود و هم در یک کنفرانسی که  مطلب بر گذار

نشین که در چمن زار های دور بخارا دیده شده، کارش در گردش به چمن  آن از موجودیت یک مرد مرموز حاشیه

بیند که دیگران  گذراند مثل اینکه در افق چیزی را میی زار هاست و گاهی هم تمام یک روز را در تماشای افق م

ه. را ندید او نوش آمیز دارد، کسی خواب و خورد و کند زندگی سحری نمی بینند و  شب را در شمار ستارگان سحر م

 ۀکلم دیگر است در فرآورد دری بخارایی ۀشود وی را چمان گفت و اگر این باشد یک اشار چون چمن گرد است می

 چمان یا شمان.
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 امنه انسانشناسی که در عین حال محقق در فلسفه و در شرح ادیان و اعتقادات جمعقت های پیشین بود ب یک ماهر

(  عمرش را وقف تحقیق درین رشته نموده از برکت کارهایش امروز 1986ا ت 1905) Mircea Eliadeمیرسی الیاد 

مانده  ها که از چمان یگفته است که از روی تحلیل فوسیل های روشنی اندازی شده.  در شمانیسم یا چمانیسم بسیار

 تخوانیافت شده عبارت اند از اس در سایبیریا ان هد. این فوسیل ها کهسال نش را بیست و پنج هزار تعلیمات شان ۀقساب

پوست حیوانات بسته شده اند و در دل سنگ ها سنگ شده اند ف که دسته دسته با رشته هایی از های حیوانات مختل

ها به حدی  گوید که این مواد درسی چمان ن عمر آن نزد باستان شنایان آسان است. میرسی الیاد مییازین رو تعی

ه یک جای دیگر گفته ک توان بیشتر تخمین نمود در می گروه را مت موجودیت اینقدامرتب و شکل یافته است که 

حتی سی هزار سال  حکایه های آنان شاید هم قدامت رسم و روش شان بسیار بیشتر از بیست و پنج وروی تحلیل 

 دیگر حتي  چهل هزار سال گفته است. یىر جا باشد.

ا مطالب ه نسیكلوپیدیا یونیورسلیس در مورد چمانآي فرانسه به نام سیکلوپیدیااز ده منبع به شمول آندر مطالعۀ باال تر 

وف نام آنسیکلوپیدیای تصه عظیم ب ۀنده اند در یک رسالات، اینها را بنیانگذاران تصوف خوشده اسهم گفته  دیگری

( که سی Louis  Massignon 1962-1883نام لوی مسینیون )ه ب و محقق در مورد تصوف یک  متفکر فرانسوی

 ئید کرده است. أش را در تحقیق بر تصوف وقف کرده برین مطلب تسال عمر

ها در تحول ارتقایی اند چنانچه که از  توانیم که اینها هم مثل سائر انسان خذات به خوبی گفته میأاز خواندن این مو

خودشان مدار اعتبار نیست مثالً  ها روایت شده که گروه های پیشین عقیدت های داشته اند که امروز نزد خود چمان

های پیشین را عقیده برین بود که چمان در بند و بار یک درخت مقدس است که این درخت را کسی دیده نمی  چمان

بی خوابی های پیگیر در تفکر و تعمق از بر صرف در جریان تمرینات خصوصاً در جریان ریاضت مبنی  تواند و

را که باالی این  یشنوند وهم پرنده های خت را میهای این در صبحدم آواز برگروز دوم بی خوابی به بعد حوالی 

دارد نقش تلقین و اعتقاد راسخ   hallucinationطبیعت برسامی یا شنید شان  دنیا آمده اند می بینند. این دید وه درخت ب

 سانیکه به امراض روانی آشنادادند. به ک الهیت می ۀبه این درخت صبغاز نظر دور ساخت به این مطلب را نباید 

ی که دیگران نمشنود  را می یهای بدون شی است مریض مصاب جنون آوازادراک  نیستند باید گفته شود که برسام

د که دیگران نمی بینند اما خارج جنون هم در فرط جذب و چسپ اشتیاقی گوشه گیران بین یی را میشنوند و یا چیز ها

 ها ساعد به آنان احساس برسامی ممکن و حتی معمول است مثال آن برسامات ملنگو زیر اثر تلقین نزد اشخاص م

 و فرو رفتگان کانون فقر است که به جایش در یک فصل جداگانه تشریح خواهد شد.
 

اندازند و به آنها  ها سایه می ند و باالی انسانیدها نظر درخت مقدس را گذاشتند و گفتند همه درختان مف بعد ها چمان

کند. ازین به بعد فکری مشابه فکر افریقایی به  آمد و  و درختان مشکل بیماری روانی را حل نمیدهند  حاصل می

بیماری این حیوان است. به  ۀخاص سرنوشت ساز با یک حیوان دارد و جنون زاد ۀگفته شد که هر انسان یک رابط

 دستیابی ممکن شود و به خاطر ند تا به آن حیوانشد تا به عالج گر کمک ک پیروی از این فکر از مریض خواسته می

 گرفتند شرح آن به طول خواهد کشید. یت حیوان تدابیری روی دست میرضا
  

در فکر دریافت علل و اسباب بیماری های روانی برامدند و از ناگواری های اجرام ها  سه هزار سال پیش چمان

داشته باشد و بیماری روانی با گرفتاری های ستاره  ای خود ستارهانسان به  سماوی سخن به  آوردند و  گفتند شاید هر

 اش در کهکشان رونما شود. 
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چمان های بعدی این مفکوره را هم ترک کردند و به فکر موجودیت خدایان متعدد شدند و گفته شد که سالمت خدای 

های  بین نیرو Mediumگری یا جی را. چمان در زمینه نقش جی پیدا کرد این نقش را دارد و بیماری خدای خود خود

و امروز درین جهان علمی و صنعتی هم این فکر  شد فتهرهنگ ها هم پذیرهاست در دیگر ف مرموز که کشف چمان

کنند.  به آنها  اینها حتی در کشور های متمدن آرگاه و بارگاه دارند اما در حاشیه عمل می رونق بازار یوم هاست. 

 یوم گفته میشود نه چمان.
 

و دیوا که نیروی دی ۀسال قبل بیماری روانی لغت پیدا کرد و به آن دیوانه گفته شد که از کلم دپنج صو دو هزار  

قبل زبان دری که به آن زبان در زبان آسیای مرکزی از زبان ما آساست و آنه که مادر است تشکیل شده این کلمات

درین وقت حمل اتفاق افتد کند و هرگاه  بطن مادر حلول می گفتند آمده و گفته شده بود که روح دیو آسا در آری می

کنند ی ن میسان به سهولت تعیاشن گذرد. عمر این لغت را زبان طفل داخل رحم( می) مرض در رحم مادر به جنین

 شود در جنوب دال به الم بدل می کش به دال شروع میوست که کلمات آسیای ه که در شمال هندا زیرا این وقتی

آید. در دریافت من لغت دیوانه قدیم ترین لغت است و در هیچ زبان  دست میه دیوانه، لیونی ب ست که ازا همینشود 

 دیگر برای بیماری روانی به این قدامت لغت نیافته ام که ذکر شده باشد.
    

لطیف و به صدای گوارا ج شد. خواندن به آواز ئواندن ها به ا شفا رااجرای خ ۀها مرحل در مسیر راه ارتقائی چمان

ست. ا هم باقی گرفت تا هیچ گوش را تخریش نکند و آرامش را فراهم کند. این آواز خوانی ها تا امروز صورت می

این آواز ها در هرکجایی که باقی مانده با هم شباهت دارند  Georges Devereuxژورژ دورو   ۀو گفت قرار دریافت

 ( در امریکای وسطیMaya) نوی، چی در خواندن های مایااموی در ه های سیدانگ چی در شرق دور نزد چمان

 امریکا رفته اند(، چی در عالج گران آمازونی ۀاالسکا را عبور کرده به قار ها با استفاده از سالیان یخ بندی، چمان)

 امریکای جنوبی. آواز ها شباهت به آواز یک پرنده دارند. در ارتفاعات هندوکش این آواز ها هنوز به منظور عالج

 گویند. یا غونبور می شود و به آن غومبور و گری عمل می
 

 ل آمده.ـه عمـروی بـیـد سال پـد و دو صـر از صـر باال تـر دیگـاد یک فکـجـا ایـد تـه شـتـری که در باال گفـر فکـاز ه
 

 کردند و شد با هم مشوره می ها عادت داشتند که هرگاه اقدام شان نتیجه نمی داد و وضع مریض خوب نمی چمان

کردند، این شامل تعلیمات چمانیست. همین بود که یک گام قابل ستایش برداشته شد  و جو می دلیل ناکامی را جست

ها کشف کردند که هر  چمان کند:  شناسی با قدردانی یاد می زبان هم آن هم روانشناسی امروزی و که تا امروز از

فهمد که گوینده خواسته  آن شنونده چیزی را می کلمه دو و حتی سه بعد دارد: یکی معنی مستقیم کلمه است که از

ی و تواند یک انداز درون باشد هر کلمه می یک کلمه می ۀای نهفتاست، اما مشکل عمده در بعد دوم است که معن

اند تو رو یک کلمه می یک شخص است ازین ۀرب گذشتروانی داشته باشد و غالباً هم همین طور است و محصول تجا

 ۀخاطریک  ،یدیگر ۀبا یک کلم چی در معنی مستقیم چی در معنی غیر مستقیم و چی صرف در شباهت صوتی

 عالج را از مسیر مفید و از کفایتش ۀمریض شود و مراود تیحکه نهفته است بیدار کند و سبب نارارا دردناک دیرین 

 بیجا کند.
 

 که چماناین وقتی است  ها برای حل مشکل انداز های غیر انتظار کلمات در فکر ایجاد یک زبان چمانی شدند چمان

دند و کر مراوده میها با هم  ته اند با زبانی که ایجاد کرده اند به آن تنها چمانفشریا در رشد انکشافی خود بسیار په
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یدنش شن ازین رو هیچکس را تخریش نمی کند برعکس و نیستا متداول درهای  نه هیچ کس دیگر. هیچ کلمه از زبان

 ها دارد خصوصاً از زبان یک شخص مرموز و معجزه برانگیز.تازگی 
 

ان شخصی برای ت است در سراغ یک زبحبیگانه است راکه بر همه  یافت که در یک زبانیزمانی که چمان در

گویند. هر چمان هرگاه با خود است با یک زمزمه خفیف و لطیف مصروف  خودش برآمد که به آن زبان خلوت می

 سکوت شکنی دارد.آن  داند که با گوید اما می است گاهی هم خودش هم نمی داند چی می
 

د افتد. بای معنی می ۀافاده کند از حیط در تضاد فکری چمان آمده که هرگاه یک کلمه یک شی یا یک مطلب معین را

برای روشن ساختن این مطلب که شاید به شاگردان ما پیچیده  . زوتا کل باشد نه ج بیانش به هیچ شی اصابت نکند

چسپ چمانی داشته و برای آن دالئل  کنم جذب و بنماید برداشت و تحلیل خودم را از بیان شمس تبریزی که فکر می

 ل بیاورم: دیگر هم دارم مثا

 شمس کفته 

 « ،آن خطاط سه خط نوشتی، یکی خود خواندی و هم غیر او 

  ،و یک خط دوم نوشتی که خود خواندی ال غیر 

 یک خط سوم نوشتی که نخود خواندی نه غیر او 

  آن خط سوم منم » 
 

 چمان در شناخت خودش گرفتار پیچیدگی هاست
 

 بعدی با خود اثری از مراحل قبلی دارد ۀهر مرحلدانستن مراحل ارتقائی چمانها به این حتمی است 

 

 ختم قسمت الف بخش دوم

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


