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امللدمة :يؼمد ػمل الهرثوبوموجيا امعيب ػىل دراسة شامةل جتمع بني امثلافة وهظام امطحة ،املرض ،اموكاية من املرض وامؼالج مع امتأكيد ػىل ػمل ومؼتلدا وس بل
أهظمة امطحة يف اجملمتؼا امغربية وامغری غربية .كام أن امعب امشؼيب كؼمل حميل ،اهتلل من جيل اىل جيل من دون الإغامتد ػىل اخملعوظا  ،يف بؼظ احلال من
اممكن أن ل يكون كامئ ػىل دلئل ػلمية ،ومكن من املمكن دراس هتا ومعامؼهتا.
الاىداف :هتدف ىذه امللاةل ومن خالل امتؼرف ػىل كسم من امعب امشؼيب املنترش يف مدينة أراك (ثلومي امؼظام) أن ثتؼرف ػليو بشلك ملموس ،وأن ثلدمو
كجزء من امثلافة واملؼرفة امؼامة يف ىذه املنعلة من اإيران.
املواد و امعرق :ىذه ادلراسة يه دراسة وظائفية ،وثؼمتد املشاىدا امليداهية املستندة ػىل املشاىدا وامللابال .
امنتاجئ :مدينة أراك يه املدينة الكرث ثؼداد ًا يف ساكهنا يف حمافظة مركزي .ثواجد ثلومي امؼظام منذ زمن بؼيد يف مدينة أراك ،وحبسب ما ىو مؼروف بأن خشص
يدغى اسكندر يف أوائل املرن امثامث غرش امهتن ىذه املينة يف مدينة أراك .حبسب الإحطاءا املنترشة فاإن ما مؼدهل  5اىل  6أشخاص يلومون بؼيادة مراكز
ثلومي امؼظام املتواجدة يف أحياهئم .وميكن املول بأن ىؤلء اذلين يلجؤون اىل ىذه املراكز مه من مجيع ظبلا اجملمتع مبن فهيم املتؼلمني.
ا إلس تنتاج :خنلص اىل امنتيجة امتامية بأهو من خالل املليل من امتأمل وابلإس تؼاهة ابمتخعيط ابلإماكن الإس تفادة من امؼمل احمليل يف جمال امعب امشؼيب وبشلك
خاص يف جمال ثلومي امؼظام ميكن اإغامتده كؼالج مناسب اىل جاهب س بل امؼالج امؼرصية ،هبدف رفع مس توى امسالمة امؼامة ،من دون أن يتسبب بأي غوارض
ػالجية جاهبية.
املكام املفتاحية :الهرثوبوموجيا امعبية؛ ثلومي امؼظام؛ امعب امتلليدي
امتعبيق يف جمال امس ياسا امطحية وامؼالج/امتؼلمي وامبحوث امعيب:

مبا أن ثلومي امؼظام ينعوي حتت ظائةل امعب امتلليدي وامشؼيب يف اإيران ،ذلكل فيو يلع مضن دراسا الهرثوبوموجيا امعبية أيض ًا .ادلراسة احلامية ومن خالل
املشاىدا وامللابال اميت أجريت مع ملويم امؼظام امشؼبيني يف مدينة أراك ،سؼت اىل ثلدمي مؼلوما حول اضول ثلومي امؼظام ابمللارهة مع امعب احلديث.
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مدرسة ثلومي امؼظام يف امعب امشؼيب (دراسة حول ثلومي امؼظام امشؼيب يف مدينة أراك)

