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ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
وﺣﯿﺪ ﻋﺴﮑﺮﭘﻮر ،١ﭘﺮﯾﻮش ﺳﯿﺎه
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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ٩٢/١٢/٦ :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ (٩٤/٧/١٤ :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎورﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ اﺳﺖ .در ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﮏ
دﯾﻨﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اراﺋﮥ ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺸﺨﺺ از دﯾﻦ و ﺟﺎدو از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
آن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺎورﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎدوﯾﯽ و دﯾﻨﯽ در آن ﺑﺎورﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ در ﻫﺠﺪه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار دارد .دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن روﺳﺘﺎ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه
و درون ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن
ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ در ﻋﻤﻞ و در ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﭘﺮرﻧﮓ و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺒﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﻫﻢآﻣﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺻﻞ و
ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺧﺼﻠﺘﯽ دﯾﻨﯽ دارد و ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ از
ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل از ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮمﻧﮕﺎﺷﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ورای اﯾﻦ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ و در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﺳﻠﻮک و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
در زﻣﯿﻨﺔ دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺣﺖ دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪای
ﺗﺠﺮﺑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮّ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :ﺟﺎدو ،ﭼﺸﻢزﺧﻢ ،دﯾﻦ ،روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،ﻓﺘﯿﺶ.
 .١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ؛
 .٢ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ.
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درآﻣﺪ
روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ در ﻫﺠﺪه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار دارد و ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﺸﻮ و ﻋﻠﻤﺪار )اوﺟﺎداغ( آنرا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩٥٠ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﺗﮑﺎ دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﮐﻠﻤﮥ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ از واژۀ ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎر
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﮥ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد؛ اﺣﺘﻤﺎل اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺎم روﺳﺘﺎ ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در زﺑﺎن ﻣﺤﺎورۀ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﻠﻤﮥ ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ دوم اﯾﻨﮑﻪ» ،ﺑﺎﻻ« در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﺧﻮد را
ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺰار ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎ در
ﺑﺎﻻی روﺳﺘﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ از ﮐﻠﻤﮥ ﭘﯿﺮ
ﺑﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﭘﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺒﺮ ﺷﺎﻣﺎن /ﺑﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ
دارای ﻗﺒﻮر ﻓﺮاوان( و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻠﻪای دارد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﮕﻞ و ﺧﺸﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﺎ آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ دﯾﻮارﭘﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﺑﺮ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه
ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ آﺷﺎﻏﯽ ﮐﻮﭼﻪ ،یوخاری کوچه ،اﺻﻐﺮآﺑﺎد،
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد و ﻣﺤﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﻮورن ﻧﺎم دارﻧﺪ .از روی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﮓ ﻣﺰار ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎﺑﻦ ﺑﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در اﺑﺘﺪا ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ
ﺣﮑﺎﮐﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎرات ﺧﻮاﻧﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺒﺮه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﯿﺦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﭘﺎﯾﺪار و ﺧﺪاﺗﺮس ،ﻣـﺮﺣـﻮم ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑـﺮّاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﯿﺦﺑﺎﺑﺎ )رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او( در ﻣﺎه ذیاﻟﻘﻌﺪۀ ﺳﺎل ﻧُـﻬﺼـﺪ و ﺷـﺶ ﻗﻤﺮی وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﻣﺰار
ﭘﯿﺮﺑﺎﺑﺎﺑﻦ ﺑﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﻧﺬریﻫﺎی
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ادا و در ﻣﺎهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺮم در آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﺑﻪ اﺋﻤﮥ اﻃﻬﺎر دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ
آﻗﺎی روح ﷲ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻﺋﯽ ،ﻣﺪرّس داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ؛ »اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺷﯿﻌﻪ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ و
ﭘﯿﺮو ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺗﻌﺪاد ﻃﻠﺒﻪﻫﺎی
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺶ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .در اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ درﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار دارد ،ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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»ﻗﯿﺒﻠﮥ ﻫﯿﻠﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ آن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن روﺳﺘﺎ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺠﺎ ﻧﺬری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ ﺗﮏ درﺧﺖ
در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻮه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮرد
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﭼﺸﻢ زدن ،در ﭼﺸﻢ ﺑﻮدن ،از ﭼﺸﻢاﻓﺘﺎدن و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺻﻄﻼح ﻧﻈﺮ زدن )ﻧﻈﺮ وورﻣﺎک ـ
 (nazarvurmakﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻌﻞ را ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ واﻗﻌﯽ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ
دارﻧﺪ ﻧﻈﺮﭼﯽ )ﭼﺸﻢ ﺷﻮرـ  (nazarciﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎور ﻣﺮدم ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ از اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ )ﺟﺎدوﯾﯽ( داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ در
ﺑﺎب ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﻄﻦ
آنﻫﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮥ آداب و رﺳﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎن
اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﺸﻢزﺧﻢ و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎناﻓﮑﻨﯽ
ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی روزﻣﺮۀ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﻔﻮلﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻧﺘﺨﺎب
روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ در ﮔﺰﯾﻨﺶ آن وﺟﻮد ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی
ﻣﺮدمﻧﮕﺎری ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﺸﻢزﺧﻢ واﮐﺎوی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﮔﺮدآوری
دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻬﺎر  ١٣٩٢ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻠﺐ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ ،اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل
ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺧﻂﮐﺸﯽﻫﺎی
ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪای از ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺘﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺳﮏ و اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﯿﺰش درس ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد و آن ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺘﻦ دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﮥ روزﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از
اﯾﺪهآلﻫﺎی آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﻣﯽﮔﺬرد.
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی
اﻟﻒ( دﯾﻦ و ﺟﺎدو

ﺟﯿﻤﺰ ﻓﺮﯾﺰر در ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﮥ زرﯾﻦ؛ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺟﺎدو و دﯾﻦ

ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﺮی ﺗﻄﻮّری و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺶ را در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ادراﮐﯽ
اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎدو آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬر از دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد .وی
از دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎدو ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛
اﻟﻒ( ﺟﺎدوی ﻫﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯿﮏ )ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺒﺎﻫﺖ(؛ ب( ﺟﺎدوی ﻣُﺴﺮی )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎس( ] ،١٠ص
 .[٨٨در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ،ادوارد ﺗﺎﯾﻠﻮر ﻧﯿﺰ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻄﻮّری اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻦ و ﺟﺎدو را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ؛ درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﻧﺴﺎن و
ﺗﻤﺪن ،ﺟﺎدو را در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ« و دﯾﻦ را در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺟﻬﺎن روﺣﺎﻧﯽ«
ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ ] .[20ﺑﻪزﻋﻢ ﻓﺮﯾﺰر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺟﺎدو و دﯾﻦ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اوﻟﯽ »ﺑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻨﯿﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﺮاف ﯾﺎﺑﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ،
اﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص اﺳﺖ« ] .[17, pp 3ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﯾﺰر
ﻋﻤﻞ دﯾﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در آن اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و وی ﺳﻠﻄﻪ دارﻧﺪ ] ،١٠ص.[١١٨
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﺟﺎدو و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺟﺎدوﯾﯽ و دﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶﻓﺮض در دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﻞ دورﮐﻬﺎﯾﻢ در اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺷﮑﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ از »ﻟﺰوم ﺷﺎﺧﺼﻪای ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺎدو از
دﯾﻦ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ]  .[14, pp 39وی دﯾﻦ را ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺘﺤﺪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﺪس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد وی ﮐﻠﯿﺴﺎ(
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﺤﺪ را از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ] .[ibid, pp 44ﺟﺪاﺳﺎزی دﯾﻦ و ﺟﺎدو
در اﻧﺪﯾﺸﮥ وی ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً از ﺑﻄﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ وی دﯾﻦ و ﺟﺎدو

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﮏ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻋﻤﺎل ﺗﻄﻬﯿﺮی ،ﻋﺒﺎدات ،ادﻋﯿﻪ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ دارای
اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ]  .[ibid, pp 39-40ﺟﺎدو ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻘﺪس
ﺟﻠﻮهدادن ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻣﻮر ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻦ »ﮐﻠﯿﺴﺎی« ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﮑﻞ دﻫﺪ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺟﺎدوﮔﺮ و دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ و
ﻫﻤﻮاره ﺳﺴﺖﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺤﺚ از ﺗﺎﯾﻠﺮ ﺑﻪﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﺰی رﯾﺸﻪایﺗﺮ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﺟﺎدو
در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ را در ﻣﻘﻮﻻت »روﺣﺎﻧﯽ« ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﺖ و دوﻣﯽ را در
ﻣﻘﻮﻻت »ﻋﻠﻤﯽ« ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دورﮐﻬﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺟﺎدو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎوراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎوراﯾﯽ در دﯾﻦ و ﺟﺎدو
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎﺣﺶ دارد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎوراﯾﯽ در ﺟﺎدو درﺣﻘﯿﻘﺖ درون اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎی
دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﻨﻮﻓﺴﮑﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺟﺎدوﯾﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎﻓﺖ ].[17, pp 11
ﻣﺎﻟﯿﻨﻮﻓﺴﮑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎدو و دﯾﻦ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﺘﺮ در
ﻃﺒﯿﻌﺖ« و »ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎوراﯾﯽ ،ارواح و اﺟﺪاد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪای واﺣﺪ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ] .[ibid, pp 1ﺟﺎدو ﺿﺮورﺗﺎً آﯾﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪۀ ﮐﺎر روی
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺑﺎﻏﺪاری و ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪه و ﻣﺮﻣﻮز ﻣﺎﻧﺪۀ آن را ﺑﺎﯾﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻠّﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ درآورد .اﯾﺪه و ﻫﺪف ﮐﻨﺶ
ﺟﺎدوﯾﯽ روﺷﻦ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺶ دﯾﻨﯽ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮدی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ روﯾﺪادی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد ] .[ibid, pp 21ازﻫﻤﯿﻦرو ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎدو را
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪرن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ »دﯾﻮﯾﺪ اِﻟِﺮ« ﺟﺎدو ﮔﻮﻧﻪای ﻓﻦ اﺳﺖ و
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ دارد ]» .[15, pp 17ﮔﯿﻠﺒﺮت ﻟﻮﯾﺲ« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺟﺎدو ﻣﻮاﺟﻬﻪای
ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻠّﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ در آن اﺳﺘﻮار
ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ آﻣﯿﺰش ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺳﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ آن ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﯽﺷﻮد«]» .[16ﺑﺮاﯾﺎن ﻣﻮرﯾﺲ« ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﺖﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﻦ ﺑﻮدا ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺎدو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻮداﺋﯿﺎن »ﻓﻨﺎوری ﺟﺎدوﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
را ارﺗﻘﺎ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻠﻤﻮس زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد،
ﻧﻪ رﺳﺘﮕﺎری« ] .[18, pp 58اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎوراﯾﯽ
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

دﯾﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎورﻫﺎ و
آﯾﯿﻦﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺣﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و روزﻣﺮه ،ﮐﻪ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی »ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی« اﻧﺴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺲ
از ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ و آﻣﻮزهﻫﺎی آن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﺖ
دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »رﺳﺘﮕﺎری اﺑﺪی« ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای »دﯾﻦ« ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻤﻮاره از ﻫﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮی در دﯾﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را از ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس از ﻧﺎﻣﻘﺪس؛ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺸﻖ ،ﺧﯿﺮ و ﺷﺮّ؛ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ذوات ﻫﺴﺘﯽ
] ،٣ص٣٢ـ .[٣٣ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه ﺗﺎ ادﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺻﻮری
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ و در دو ﮔﺮوه »ﺟﻬﺎﻧﯽ« و »ﺳﻨﺘﯽ /ﺑﻮﻣﯽ« ﺟﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﻮﯾﺪ اِﻟِﺮ »ادﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ادﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ .رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن
ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
را ﺑﻪوﺟﻮد آورد« ] .[15, pp 200ازاﯾﻦرو در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ
ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪان ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮهﺷﺎن و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼن
ﻣﻄﺮح در ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و واﮐﺎوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب( »ﭼﺸﻢزﺧﻢ« در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ] .([٩در
ﺣﻮزة ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺰ آرای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺗﻮﺳﻂ
آﻣﻮزهﻫﺎی وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] .[١اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ اﮐﺒﺮﻧﮋاد و ﻣﺤﻤﻮدی )ﻫﻤﺎن( ﻗﺮآن ﻣﺆﯾﺪ درﺳﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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ﻧﺸﺎن و ردﭘﺎﯾﯽ را از اﻧﻮاع آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت وﺣﯿﺎﻧﯽ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﯿﺪری و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [٥ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در
ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺎن ﺻﻮرت دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﻔﺴﯿﺮی آنﻫﺎ را از درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن
»ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮهای دﯾﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﺣﺘﻢ آداب و رﺳﻮم ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺮۀ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی روزﻣﺮه ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
آﻣﯿﺰش و اﺧﺘﻼﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آداب و رﺳﻮم
ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آداب و رﺳﻮم و اﺑﺰارﻫﺎی دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ] [٧در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻧﻤﺎزﻟﯿﻖ«ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻦ ﮐﻪ
ﮔﻮﻧﻪای دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺜﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﮥ دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻫﻢ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آنﻫﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .آراﯾﻪﻫﺎ و اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ
در دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،در ﮐﻨﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آنﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ].[٨
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ذﮐﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ردﭘﺎی آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس و ﻣﻨﺎﺑﻊ ادﺑﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ آداب و
رﺳﻮم و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن )ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد آﺧﺮ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ( ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ و ذﯾﻞ
دﯾﻦ و ﺟﺎدو ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ادﺑﯿﺎت ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﺔ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی رﯾﺸﻪای ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﺟﺎدو و ﺷﮑﺎف آن ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪاﯾﯽ و ﺷﮑﺎف ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺟﺎدو و دﯾﻦ )دﺳﺖﮐﻢ در ادﺑﯿﺎت
ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از آن ﻋﻮاﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﺳﯿﻦ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ« ،ﭼﺸﻢزﺧﻢ را ﻧﯿﺰ
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺑﺘﻼی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ،در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺪرن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ] .[13ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﮐﻼﺳﯿﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﺴﻮن ام .اﺳﭙﯿﺮو روی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻣﯿﺎن
ﮔﺠﺮاﺗﯽﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻟﻨﺪن ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ ].[19
اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺎی دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .از ﯾﮏﺳﻮ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪۀ ﭼﺸﻢزﺧﻢ )و ﻧﻪ آداب و رﺳﻮم و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺤﻠﯽ و
ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن( ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺣﯽ ﻫﺴﺖ ] [١و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺪوی و ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی
ﻣﺎوراﯾﯽ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ج( ﭼﺸﻢزﺧﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
در اوﺳﺘﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺑﺎزﻧﻤﻮد اﻣﺮی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اوﺳﺘﺎ اَﻏﺸﯽ »ﺑﺪﭼﺸﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ  Aya+asiاﻏﻪ ،اﮐﻪ+اﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪ ،ﮔﻨﺎه ،ﺑﺪی و
ﺟﺰء دوم واژه اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اوﺳﺘﺎ در دﻋﺎی ﭘَﺘِﺖ )ﺗﻮﺑﻪ( از
ﭼﺸﻢ ﺳﻮری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ وﺣﺴﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ،ﻧﻈﺮزدن و ﭼﺸﻢ ﺷﻮری ﺗﻌﺒﯿﺮﺷﺪهاﺳﺖ و از
آن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻏﺸﯽ دﯾﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دﯾﻮ ﺣﺴﺎدت و رﺷﮏ
و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﮥ »ﺑﻪﻧﺎم
ﺧﺪا«ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ].[٢
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ )ﺷﻮرﭼﺸﻤﯽ( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
دﯾﻮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﮔﺎش آن دروج ﺷﻮر
ﭼﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ زﻧﺪ ] ،٤ص .[١٢١
در اﯾﺮان ﻣﻬﺮهﻫﺎی آﺑﯽ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ )ﺧﺮﻣﻬﺮه( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ و
دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﺮهﻫﺎی آﺑﯽ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا در زﯾﺮ ﻣﺪﺧﻞ »ﻣﻬﺮه« ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻗﻨﺪاق ﻧﻮزاد ،ﮔﻬﻮاره ،ﻧﻨﻮ و ﻣﻮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻮزاد ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ و
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ] .[٦از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺮهﻫﺎ ،ﻣﻬﺮۀ  ٢ﭼﺸﻢ ٥ ،ﭼﺸﻢ

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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و  ٧ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺮۀ ﮔﻬﻮاره؛ ﻣﻬﺮۀ
ﮐﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮔﻬﻮاره ﺑﺮای دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻬﺮۀ ازرق،
ﻣﻬﺮۀ ﮐﺒﻮد ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ.
ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻣﮑﺸﻮف ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻓﻼت اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
دﺳﺘﮥ اول ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ اول ق.م )اواﺧﺮ دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و اﯾﻞ
ﭘﺎرﺗﯽ( ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﮥ دوم ،ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ اول ق.م ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﭼﺸﻢﻧﻤﺎ ،ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺪور
ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪای ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ،ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای ﺧﻤﯿﺮ
ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻗﺮن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اواﺧﺮ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﭘﺎرﺗﯽ اﺳﺖ .اﻧﻮاع
ﻣﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دوره در ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮروز ﻣﺤﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ دﯾﻠﻤﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻟﻮزیﺷﮑﻞ ﻣﺴﻄﺢ ،ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ،ﻣﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ
از ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺮاش ،ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎﺑﯿﺪه ،ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای و ﻣﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺪو اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز اواﺧﺮ دوران ﭘﺎرت ،ﻓﻘﺪان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﭼﺸﻢﻧﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[١١
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ
ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎور
ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪۀ آن اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺟﺰو ﺑﺎور دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ را ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و
ﺑﺪان ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺟﺪادی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ و ﭼﺸﻢزﺧﻢ دو
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد؛ ﯾﮑﯽ ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر و دﯾﮕﺮی ،آداب و رﺳﻮم و ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻒ( ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪل
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ راﯾﺞ در ﻓﻼت اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﻟﺰوم دﻓﻊ آن را ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ »ﻧﻈﺮ اﯾﻤﺎم آﻏﺰﯾﻨّﺎن ﭼﯿﺨﯿﺐ« )ﭼﺸﻢزﺧﻢ از زﺑﺎن
اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه(؛ »ﮔﻮزدن ﺟﺸﻤﺎخ اﯾﻤﺎم زﻣﺎﻧﯿﻦ وار« )ﭼﺸﻢزﺧﻢ از زﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن وﺟﻮد دارد ـ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎور ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم راﯾﺞ
اﺳﺖ(؛ و اﯾﻨﮑﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )ع( ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »دﺳﺘﺎﻧﺖ را زﯾﺎد ﻧﮕﺸﺎ ﺗﺎ از آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ«
)ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﺟﯿﻪ ﺳﺎراﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ زن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ(.
ﭘﯿﺮﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺷﻮد
»ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس« ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺨﺎن او ـ ﷲدان ﺑﯽﺧﺒﺮدی( .ﺗﻨﻬﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ »ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺟﻮان ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺘﺮ را ﻫﻢ از
ﭘﺎی درﻣﯽآورد« )ﻧﻈﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺒﺮه ﺑﺎﺳﺎر ،دَوَﻧﯽ ده ﻗﺎرﻻر(؛ »اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن درون ﻗﺒﻮر
ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼً »ﻓﻼﻧﯽ را ﭼﺸﻢ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد و ﻣﺮد«.
»ﺣﺴﺎدت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ« ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺮ ﺑﺪ در اﻧﺴﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ اورادی را ﻧﯿﺰ در دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮐﺎﻣﻼً زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ و ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اوراد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ زدن داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﭙﻨﺪ و ﺧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »ﺑﺰ ﺑﻼﮐﺶ« در
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ(» :اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺴﻮزد
و ﺑﺎ ﺧﻮن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻼ دور ﺷﻮد ،ﺧﻄﺎ دور ﺷﻮد« )اوزرﻧﯿﻪ ﯾﺎﻧﯿﭗ دوﺷﺴﻮن ﯾﺮ ﻗﺎﻧﯿﻨﻦ
ﻗﻮﻏﻮﺷﺴﻮن ،ﺑﻼ ﺑﻮردان ﺧﻄﺎ ﺑﻮردان ﺳﻮﻏﻮﺷﺴﻮن( .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اوراد ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ راﯾﺞ ﻧﯿﺰ )ﮐﻪ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ/اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﯾﺎ »ﺗﺮﮐﯿﺪن« و »ﮐﻮر ﺷﺪن« ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺴﯽ را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮ ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﭼﺸﻤﺸﻮن درﺑﯿﺎد/ﭼﺸﻤﺸﻮن
ﮐﻮر« )ﮔﻮزﻟﺮی ﭼﯿﺨﺴﯿﻦ(؛ »ﺑﺘﺮﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮد« )ﻧﻈﺮ ووراﻧﯿﻦ ﮔﻮزی ﭼﺎﺗﺪاﺳﯿﻦ(.
ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ
ﮐﻪ »اﻟﻌﯿﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﺒﺮ و اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻘﺪر« )ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻣﺮد ﺳﺎﻟﻢ را در ﻗﺒﺮ و ﺷﺘﺮ را
در دﯾﮓ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ( ] ،١٢ص .[٦٠ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ »أﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﯾﻤﻮت ﻣﻦ
أﻣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﷲ و ﻗﺪره ﺑﺎﻟﻌﯿﻦ« )ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ( ]ﻫﻤﺎن[.
ب( آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ
در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﮏ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﺗﻼش ﺑﺮای دﻓﻊ
ﺷﺮّ آن ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ در ﭼﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟ دوم اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،در اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل از ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﯾﯿﻦﻫﺎی دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد.
 .١در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﮥ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ ﭼﺸﻢﺑﺪ در آنﻫﺎ ﺿﺮورت دارد .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻔﺎﻇﺖ
و ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس روﺳﺘﺎ )ﻣﺴﺠﺪ(؛ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎ؛ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺛﺮﮔﺬار زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ )ﺑﺮدن ﻋﺮوس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ داﻣﺎد ،ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﺳﻔﺮ ﺣﺞ(؛ اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن و دامﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارﻧﺪ.
در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی )ع( اﯾﻦ روﺳﺘﺎ آوﯾﺰی از داﻧﻪﻫﺎی اﺳﭙﻨﺪ )اﺳﻔﻨﺪی( ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮﺳﻮم آن در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن روﺳﺘﺎ )ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻗﺮﺟﻪ داﻏﯽ( ﮐﻪ اﻫﻞ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده )از اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﻗﻤﯿﺶ آﻏﻞ( ﺳﺎﺧﺘﻪ و وﻗﻒ
آﻧﺠﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﻫﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺒﺎل ﻧﺬری ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪی
را ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﺴﺠﺪ آوﯾﺰان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آوﯾﺰﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ در اﺑﻌﺎدی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ درون
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮردۀ روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮۀ ﭘﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ از
آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و در آﻏﻮش ﻣﺎدرش در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ
ﺧﻮب ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺟﻮان  ٢٧ﺳﺎﻟﻪ روﺳﺘﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎوﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺷﺪت از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻢ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺷﺪت زﺧﻢ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻓﺎﺳﺪ ،ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آن زن
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده و در ﺗﻨﻮر ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش
را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ﺗﺎ دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﮐﻨﺪ .زن ﺟﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻫﻤﺎن روز ﻋﺼﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺎو
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه و او ﻫﻢ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﯾﻤﺎن آورد!
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ داﻣﺎد ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان و
آﻣﺪن ﺣﺠﺎج از ﻣﮑﮥ ﻣﮑﺮﻣﻪ ،اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﺳﭙﻨﺪ دود
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮥ »و ان ﯾﮑﺎد «...را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﻮزادان ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ) ٢ﺧﺎﻧﻪ( ﺑﺮ ﺳﺮ در ورودی و ﺣﯿﺎط ﺧﻮد آﯾﮥ »و
ان ﯾﮑﺎد «...ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
زﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮوﺳﯽ و در وﻗﺖ ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا اﮔﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﺧﻠﻠﯽ
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ اﺳﭙﻨﺪ را دور دﯾﮓ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ و ﺣﺴﺪ دﯾﮕﺮان از آن دﻓﻊ ﺷﺪه و
ﻋﻤﻞ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رود .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﯽﺧﻮد و ﺑﯽﺟﻬﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ اﺳﭙﻨﺪ
را دور ﺳﺮش ﮔﺮداﻧﺪه و در آب و ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ در ورودی ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ از او دور
ﺷﺪه و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آرام ﺷﻮد.
 .٢ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﮥ اﺳﭙﻨﺪ ،ﮔﺮداﻧﺪن و آﺗﺶزدن آن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و
در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﺮاﺳﻢ و آﯾﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮّ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد،
»ﺳﻮزاﻧﺪن ﺗﮑﻪای از ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺺ ﭼﺸﻢﺧﻮرده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ از وی دﻓﻊ
ﺷﻮد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﮥ اﺳﭙﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اوراد ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺰد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم دارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریاش از ﺷﺮّ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه
ﻧﻮک ﻣﮋهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﯾﺪه و در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺷﺮّ دﻓﻊ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن« ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ اﺳﺘﺨﻮان
ﮔﺎوی را ﮐﻪ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎم )ﭘﺨﺘﻦ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ( در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از آنرا »آﺗﺶ« زده و ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ داﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔِﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد »ﺳﻪ« ﯾﺎ

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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»ﻫﻔﺖ« ﻋﺪد از اﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎی ﮔِﻠﯽ را درون ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﺮ ﺣﺮارت اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻮراﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﻧﻤﮏ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ »ﺧﻮش ﯾﻤﻦ اﺳﺖ« دور
ﺳﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻈﺮ ﺧﻮرده ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و آنرا در »آﺳﺘﺎﻧﻪ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ« رﯾﺨﺘﻪ و در را دو ﯾﺎ
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻼ و ﭼﺸﻢزﺧﻢ از آن دور ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﻠﻐﻮر روی
ﭘﺸﺖﺑﺎم رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮشﯾﻤﻨﯽ ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪﺑﺎر آورده و
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ را از اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٣ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و اﺷﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
در آﯾﯿﻦﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢرﯾﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه(؛ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن روﺳﺘﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﺑﺮﮐﺖ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﻠﻐﻮر و ﻧﻤﮏ(؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﻫﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﺛﺎر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪة آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ و داﻧﮥ
اﺳﭙﻨﺪ ازﯾﻦرو ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه در دﻓﻊ ﺷﺮّ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دارد ﮐﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن آن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻠﯿﺪ و ﭘﻠﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن وی ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮّ دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮک
ﻣﮋهﻫﺎ( و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﺒﺎﺳﺶ .ﻣﯿﺎن ﺳﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻈﺮﺧﻮرده و آﺳﺘﺎﻧﮥ در ورودی ﻧﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .آﺳﺘﺎﻧﮥ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور ﮐﺮدن ﺷﺮّ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﻨﻮع ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﺳﻢ و
آﯾﯿﻦﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎک و آرد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ در آﻣﺪه و درون آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آوﯾﺰﻫﺎی اﺳﭙﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ داﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪۀ اﺳﭙﻨﺪ
ﺑﺮای آوﯾﺰان ﮐﺮدن در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻮاح ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺤﺘﻮی آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ »و ان ﯾﮑﺎد ،«...در
ﻣﻮاردی ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮدن آوﯾﺰ و ﻫﻢ آوﯾﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ »آﺗﺶ« در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎی دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻼﮔﺮدان و از ﻣﯿﺎنﺑﺮﻧﺪۀ ﭘﻠﯿﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

 .٤ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺷﯿﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﺮای دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ،
ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﺷﺎن و در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
آوﯾﺰﻫﺎی اﺳﭙﻨﺪی را زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی ارﻻن و ﻗﻤﯿﺶ آﻏﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل روﺳﺘﺎ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻤﻮﺣﺴﯿﻦ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎدرش اﻫﻞ
روﺳﺘﺎی ارﻻن اﺳﺖ .زﻧﺎن روﺳﺘﺎی ارﻻن آوﯾﺰ اﺳﻔﻨﺪی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ از
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آن روﺳﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ )ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ( اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻫﻤﯿﻦ اﻫﺎﻟﯽ ،اﻣﺮوزه اﻗﺒﺎل ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آوﯾﺰﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﺪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺧﻮد ﺧﻮﺷﮥ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪرن ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،ﺣﺎل و
ﻫﻮای اﺷﯿﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢزﺧﻢ رو ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﭼﺸﻢزﺧﻢﻫﺎی آﺑﯽ راﯾﺞ در ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی آن روﺳﺘﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ و راﻧﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن در ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی و دﺳﺖﻓﺮوشﻫﺎیﺷﺎن ﻗﺮار
دارﻧﺪ .رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﭼﺸﻢ آﺑﯽﻫﺎ از ﻓﻀﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان زﺣﻤﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
ﺑﺤﺚ
اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺧﺼﻠﺘﯽ دﯾﻨﯽ دارد و ﺑﻪﻃﻮر
دﻗﯿﻖ از ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻫﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ را در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ آورده و ﺑﺮ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮاﻫﺪی رواﯾﯽ را از ﻣﯿﺎن ﻗﺼﺺ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮔﺮدآوری و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ارﺟﺎع آنﻫﺎ ﺑﻪ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ »و ان ﯾﮑﺎد «...و
ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب آن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪای از
ﻣﻨﺸﺄ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮمﻧﮕﺎﺷﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ورای اﯾﻦ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ و در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﺳﻠﻮک و
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺣﺖ دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻣﻮاﺟﻬﻪای ﺗﺠﺮﺑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮّ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﺷﺮّ و ﻟﺰوم ﺗﻮﮐﻞﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﺎ

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺳﻞ در ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﻗﺎﻟﺐ
ذﮐﺮ ادﻋﯿﮥ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻋﺎﺑﺪان ﺷﻮد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاﺟﻬﮥ اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻞﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﺎ ذﮐﺮ ادﻋﯿﻪ
ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮّ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺮۀ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد .آداب و رﺳﻮم و آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرج و وارد ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺴﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻄﻮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪای دﺧﻞ و ﺗﺼﺮّف در ﻧﻈﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ آن و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﯾﺎ دور ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮّ ﺑﻪواﺳﻄﮥ
اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل و اورادی ﺧﺎص .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻤﺎل و اوراد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ
ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ .ذﮐﺮ اوراد ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﮥ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮّ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎدو در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﺟﺎدوی ﻫﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯿﮏ و
ﺟﺎدوی ﻣُﺴﺮی .ﻓﺘﯿﺶ و اﺷﯿﺎی ﻓﺘﯿﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎدو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
درواﻗﻊ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎور ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻣﺘﺠﺴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ روح
ﺟﺎندار ﺑﻮده و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﺎﺣﺐﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮّ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آﺛﺎر و
ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﺮ ﺳﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﯿﺎن دادهﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﮕﺎﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎدوی ﻫﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯿﮏ؛ ﻫﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯿﮏ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺎدوی ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﯽ ﺳﻮزاﻧﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﺟﺎﻧﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و
دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔِﻠﯽ .در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ،اﺳﺘﺨﻮان ﺟﺎﻧﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻋﺎﻣﻞ دﻓﻊ ﺑﻼ ﺑﻮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺪد دﻓﻊ ﺷﺮّ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ از
ﻧﻮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد دوم ،ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔِﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
در ﺟﺎی ﭼﺸﻢ ﺣﺎﺳﺪان ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺷﮑﻞ ﺷﺮّ آﻧﻬﺎ دﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺟﺎدوی ﻣُﺴﺮی؛ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎدوی ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دو ﻧﻤﻮﻧﮥ واﺿﺢ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ در ﻣﯿﺎن آداب و رﺳﻮم اﻫﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ »ﺳﻮزاﻧﺪن ﺗﮑﻪای از ﻟﺒﺎس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ«
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮد،
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

ﭼﻮن آن ﺗﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ وی ﺟﺎی دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن
ﺷﺮّ از آن ،آﺛﺎر ﭼﺸﻢ ﺑﺪ از ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎس و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن وی ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »ﭼﯿﺪن ﻣﮋة ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ارﺗﺒﺎط دارد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺮوض
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ از
اﻧﺪامﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﭼﺸﻢ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺪا و در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮّ در آن ،ﺗﻤﺎم ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی ﭘﺎک و ﻣﺒّﺮا ﺷﻮد.
اﺷﯿﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻓﺘﯿﺸﯽ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ اﺷﯿﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻣﺘﺠﺴﺪ ﺑﻪ آن اﺷﯿﺎ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﺷﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ اﺷﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ راﯾﺞ »داﻧﻪﻫﺎی اﺳﭙﻨﺪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و آوﯾﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮّ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﮏ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﻠﻐﻮر ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎﻟﯽ رویﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
اﺷﯿﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد »آﺗﺶ« اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ
ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی آﺗﺶ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه و از ﻣﯿﺎنﺑﺮﻧﺪۀ ﻗﻮی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ را در ﺑﯿﺮونراﻧﺪن
ﺑﺪیﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ :آﺳﺘﺎﻧﮥ در ﺧﺎﻧﻪ .آﺳﺘﺎﻧﮥ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻘﻄﮥ ﻣﯿﺴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪۀ ﺑﯿﺮون و درون ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﻊ ﺷﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در آﯾﯿﻦﻫﺎی دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺎور اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻢزﺧﻢ ،آن ﺑﺎور در دو ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ،از اﺗﻔﺎق ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت و رواﯾﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ آنرا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ آﯾﮥ »و ان ﯾﮑﺎد «...ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﻄﺢ روﯾﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آداب،
ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺑﻮﻣﯽ ـ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﻦ و ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ـ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻫﺮ دو
ﻧﻮع ﺟﺎدو در ﮐﻨﺎر ﺑﺎور ﻓﺘﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﺷﯿﺎی ﺧﺎص ﭘﺎی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .آداب و

ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﺟﺎدو؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺳﻨﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
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رﺳﻮم و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻧﻤﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ »درﻣﺎﻧﯽ ـ ﭘﺰﺷﮑﯽ« ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺻﻮرتﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ـ ﻣﺤﻠﯽ و
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن »درﻣﺎنﮔﺮی« را ﺷﮑﻞ داده و از ﺑﺎور و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ »ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ« ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻤﻊ اﺿﺪاد ﻣﺸﻬﻮد در ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﻨﺸﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنرا در
ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻋﻮام آن ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺳﮏ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎور ﭼﺸﻢزﺧﻢ
در ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ در ﻗﺎﻋﺪه و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻖ و ﻧﮕﺮش ﺟﺎدوی ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮان را از ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮ
ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻮدن ﻣﻔﺮوض آن در روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎور وﺟﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﻄﻦ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﮐﻪ از ﺳﺎﺣﺖ ﻗﻮﻣﯽ ـ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ـ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺎور ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﮐﻼن اﻫﺎﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ ﭼﺸﻢزﺧﻢ از
ﻧﮕﺮشﻫﺎی دﯾﻨﯽ و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آن ﻧﺸﺄت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺧُﺮد و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ ﺷﺮّ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﺟﺎدوی ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ در
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن دارد .اﯾﻦ درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻣﺎوراﯾﯽ ﺧﺎص )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﺸﻢزﺧﻢ( در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺮﺑﺎﻻ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم
ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات روزﻣﺮۀ
ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ .از ﯾﺎد ﺑﺮدن اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎورﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮیﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﺗﻮدرﺗﻮی ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺨﺸﯽ
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٤

از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
] [١اﮐﺒﺮﻧﮋاد ،ﻣﻬﺪی؛ ﻣﺤﻤﺪی ،روح ﷲ ) .(١٣٨٨ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺷﻮر ﭼﺸﻤﯽ ﭼﺸﻢزﺧﻢ در
ﻗﺮآن و رواﯾﺎت .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،١٢ص ٦٧ـ.٩٠
] [٢اوﺳﺘﺎ ) .(١٣٨٥اوﺳﺘﺎ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮودﻫﺎ و ﻣﺘﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ .ﮔﺰارش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻠﯿﻞ
دوﺳﺘﺨﻮاه ،ﺟﻠﺪﻫﺎی ١و  ،٢ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﯾﺪ.
] [٣اﯾﻨﺴُﻞ ،ﺗﯿﻤﻮﺛﯽ ) .(١٣٩٢ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ .ﺗﺮﺟﻤﮥ وﺣﯿﺪ ﻋﺴﮑﺮﭘﻮر ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﮕﺎه
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﭘﺎرﺳﻪ.
] [٤ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ) ،(١٣٦٩ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮس.
] [٥ﺣﯿﺪری ،ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺻﺪﯾﻘﯽ ارﻓﻌﯽ ،ﻓﺮﯾﺒﺮز؛ ﻋﺴﮑﺮی ﺑﺎﺑﺎدی ،ﻣﺮﺟﺎن ) .(١٣٩١زﻣﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺠﺎرب ﺗﻔﺴﯿﺮی )دﻋﺎ ،اﺳﺘﺨﺎره ،روﯾﺎی ﺻﺎدﻗﻪ ،ﻟﻘﻤﻪ ﺣﻼل ،ﭼﺸﻢزﺧﻢ( از درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺎن .ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﮋوﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دوره  ،٣ﺷﻤﺎره  ،٢ص ٥٥ـ.٧٨
] [٦دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(١٣٧٦ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا .ﺟﻠﺪﻫﺎی ٣و  ٦و ،١٤ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
] [٧رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﺒﺎر؛ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ) .(١٣٩٢ﻧﻤﺎزﻟﯿﻖﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
و آﯾﯿﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮ .دوره  ،٣ﺷﻤﺎره  ،٦ص ٧٣ـ.٨٥
] [٨ﻃﻮﺳﯽ ،اﻓﻀﻞ؛ ﺳﻨﺠﯽ ،ﻋﻔﺖاﻟﺴﺎدات و ﻣﻮﻧﺲ ) ،(١٣٩٣آراﯾﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ در دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﮕﺮه ،دوره  ،٩ﺷﻤﺎره  ،٣١ص ٧٦ـ.٩١
] [٩ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦزاده ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ؛ روحاﻻﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد؛ ﻗﻨﺒﺮی ،اﻓﺴﻮن ) .(١٣٨٩ﻋﻮاﻣﻞ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽ .ﮐﻬﻦﻧﺎﻣﮥ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،دوره  ،١ﺷﻤﺎره  ،١ص ٩٣ـ.١١٠
] [١٠ﻓﺮﯾﺰر ،ﺟﯿﻤﺰ ج ) .(١٣٨٣ﺷﺎﺧﮥ زرﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺟﺎدو و دﯾﻦ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﯿﺮوزﻣﻨﺪ،
ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ آﮔﺎه.
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