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اسرراس نتيجررگ ااتررو شررده، ایرر  بازترراو اندیشرری ر تارهرراز انسررانی، در شرر ر وز نمررود داردش بررر 
از دینرری از خرا رری اسررت، گرراه ریشرری در اسررارير دارد و گرراه از پيشررينی     گرراه بيررانگر عديررده  

اسرت کری نسرو بری نسرو ادامری یا تری و در عصرر زنردگی کمرال سرارز و جرارز اسرتش              برخوردار
انرری در دیرروان  در ایرر  جسررتار سرر ی بررر  ن اسررت کرری تنررّوی و ظهررور و بررروز باورهرراز عامي       

 گرددشهایی تبيي گيرد و با ککر نمونیا دی  اتعهانی مورد م ا  ی و بررسی قرارکمال
 
 ا دی  اتعهانیاس وره، باورهاز عاميانی،  رهن  عامی، کمال کلیدی: هایواژه
 

 مهمقدّ.1
و روزمرررة زنرردگی مررردم از قبيررو  ئ رهنرر  عامرری، دانشرری عمررومی اسررت کرری مسررا   

هررررا و م يارهرررراز ر تررررارز و  هررررا، سرررررگرمی رسرررروم، سررررن ت م تدرررردات،  داو و 
گيرردش  رهنر  عامرری در ترار و پرود جام ری جرراز دارد و      بررر مری  شناسری  نهرا را در  زیبرایی 

شررودش باورهرراز  در واقررب ررررز تلد رری انسرران سررن تی از جهرران و زنرردگی مپسرروو مرری      
 رزوهرراز ت رريّلت، ا کررار، ااساسررات و  ،باشررندعاميانرری کرری ب شرری از ایرر  گسررتره مرری 

 رهنرر  »سررازند و از پيشررينگ تمرردّن یررک مل ررت اکایررت دارنررد  یررک قرروم را  شررکار مرری
، هررا، اعتدررادات، هنرهررا از اسررت کرری دربرگيرنرردة دانسررتنی یررا تمرردّن، مجموعررگ پيچيررده 

گونرری توانررایی دیگرررز اسررت کرری برری وسرريلگ انسرران برری    اخلقيّررات، قررواني ، عررادات و هر 
 (ش 44 :4961بيهدی،« )استعنوان عرو جام ی، کسب شده

سرراز هسررتند، گرراه ریشرری در اسررارير و گ شررتی   هررا کرری عناترررز  رهنرر  ایرر  برراور 
از جهرران بينرری باسررتانی  تررری  م نرراز  ن، گونرری اسرر وره، در گسررترده»هرراز دور دارنررد 

« هرراز انسرران دیرینرری اسررت   سررازد، یا ترری هررا و دسررتاورد   اسررتش  نچرری اسرر وره را مرری   
ی بررراز شررناخت مپرريم راز  ررود    يّررنرردز کرری انسرران اوّ (ش ن سررتي  رو6: 4931)کررز ازز،

جرروّ  کرررز جوامررب سررن تی   »از اسررت  پيرامررون خررود در پرريش گر ترری، بينشرری اسرر وره   
(ش پرر  ربي ررت را بررا سررير  کرررز    411: 4969)جرراهودا،« گراسررت جررادوگرا و اسرر وره 
هرراز خاترری را   کنررد و برردی  ترتيررب، باورهررا، اعتدررادات و نگرررش   خاترری تعسررير مرری 

گيرنررد،  نرردش از  نجررا کرری ایرر  اعتدررادات از رو  انسررانی واارردز سرچشررمی مرری     ریمرری
وقترری دق ررت  »خررورد گرراه باورهرراز مشررترکی در ميرران اقرروام م تلررف برری چشررم مرری       

کنرريم اترو خرا ررات و اعتدرادات ملررو واشرری و متمردّن از یررک چشرمی جررارز شررده     مری 
 (ش29: 4913)هدایت،« هاز گوناگون بروز کرده استو بی شکو
نيررز ایرر  باورهررا سرراختی و پرداختررگ کهرر  بشررر برروده و در شررکو خرا رری نمررود    گرراهی

خرا رات، اترر لای اسررت نسربی و مديّررد برری   »خرا رری، امرررز م لر  نيسررت   ا بت ری  ؛انرردیا تری 
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بررردی  ترتيرررب ممکررر  اسرررت بررراورز کررری در    ؛(41: 4969)جررراهودا،« زمررران و مکررران
از خرا رری تلد رری  عديررده مررد، امررروزه  شررمار مرری هرراز دور اعتدررادز اترريو برری  گ شررتی

شررودش  دمرری کرری در ترردد برروده ربي ررت را رام خررود سررازد و در پهنررگ گيترری جریرران        
پررردازدش بررراز د ررب جررویی مرریايررات را م رراب  ميررو و ارادة خررود هموارکنررد، برری چرراره  

ت شررگرا قائررو  بررراز برخرری اشرريا خاترريّ   شکنررداز اسرراند اسررتعاده مرری   ،چشررم زخررم 
برردی  تررورت باورهررا شررکو    ؛کنرردخررود تعسررير مرری  هررا را از دیررد شررود  و پدیررده مرری
ی را هنرر  ادبيرات عامّر  »شروند  گيرند و سرينی بری سرينی از نسرلی بری نسرو دیگرر منتدرو مری         می

هرراز ی، ميرررا  م نرروز نسرروانرردش زیرررا ادبيررات عامّرری نيررز ناميرردهزبررانی و هنررر کلمرری عامّرر
گان رواج گ شررتی اسررت کرری برری تررورت شررعاهی در قا ررب  رررارز کوقرری در ميرران  ینررد   

 (ش61: 4911، 4/)انوشی« استیا تی
نروی عاميانررگ   ی بری ایر  کرری در مدابرو علروم م تلرف نويرر رررب و نجروم  ا برا         برا توجّر   

 ن نيررز وجررود داشررتی، شرراید بترروان ریشررگ تمررام علرروم و هنرهررا را دانررش عامرری دانسررت کرری 
 استشب دها رشد یا تی و تورت علمی بی خودگر تی

 لهئبیان مس .1-1
ا رردی  اتررعهانی از جملرری شرراعرانی اسررت کرری در اشرر ار خررود برری مرررامي       کمررال

عاميانرری اشرراره کرررده و ان کرراس باورهرراز عاميانرری در دیرروان وز، خررود ارراکی از رواج     
هرا در جام رگ عصرر کمرال و یرا گسرترة اررور  نهرا در گنجينرگ  کررز شراعر            ای  اندیشی

ربي ررت و ر تارهرراز  ززااسررتش اشررارات و باورهرراز عاميانرری در خصررو  ايوانررات، اجرر  
ت  روز عاميانررگ مردمرری کرری گرراه رنرر  و برروز اسرر وره دارد و در بسررترز از  راواق يّرر    

خرروردش ایرر  باورهررا خررواه نرراخواه، در ناخود گرراه نمایررد، در دیرروان وز برری چشررم مرریمرری
کهرر  شرراعر یررا مپرريم زنرردگی وز ارررور داشررتی کرری شرراعر از  نهررا در راسررتاز ت ررا ی    

 استشا رمير سود جستی اندیشی و بيان ما ی
 پژوهشت ضرورت و اهمیّ .1-2

مایررگ هررر ارررر را اتررول و قواعررد ارراکم بررر هررر دوره تشررکيو        از  نجررا کرری درون 
ناپر یر مترون ادبری؛    ت  رهنر  عامری بری عنروان جرزو تعکيرک      دهد و برا توجری بری اهميّر    می

رسرردش ا رردی  اتررعهانی از ایرر  منشررور خررا ی از   ررف برری نوررر نمرری  م ا  رری دیرروان کمررال
هررا و بنررابرای  بررسرری و تپليررو اشرر ار او از ایرر  منوررر، درب درسررتی از عدایررد، دیرردگاه  

هررا و  هررم دهرردش و در اررو دشرروارزهرراز ارراکم بررر روزگررار وز برری دسررت مرری  اندیشرری
 نمایدشبهتر و دقي  تر اش ار وز کرورز می
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 پژوهش ةپیشین .1-3
در کررلم ا لررب شرراعران،  نعرروک  ن  ةت  رهنرر  عامرری و گسررتر بررا توجرری برری اهميّرر  

نامرری، خمسرری نوررامی،  ت موکرروی  رهنرر  عامرری در گرشاسررب  هررایی بررا مپوریّرر رسررا ی
اسررتش دهلرروز برری رشررتی تپریررر در مررده   دیرروان سررنایی، خاقررانی، انررورز و اميرخسرررو  

شررایان ککرررر اسررت کررری بررا وجرررود نمررود برررارز باورهررا و اعتدرررادات عامرری در دیررروان       
پديررر  منسرررجمی در ایررر  خصرررو  ترررورت  ا ررردی  اترررعهانی، هرررير گونررری تکمرررال
ا رردی  اتررعهانی بيشررتر در  اسررتش تپديدررات انجررام یا ترری در مررورد اشرر ار کمررال   نگر ترری

گررررز و عررررو  و قا يررری شناسررری، بوريدررراز شررر رز کمرررال، تصرررویر اررروزة سررربک
بنررابرای  در مدا ررگ ااکررر، باورهرراز عاميانررگ موجررود در دیرروان وز در سرری       ؛باشرردمرری

جرران و  ناتررر ربي رری جانرردار، ربي ررت و عناتررر ربي رری برری    مپررور اتررلی ربي ررت و ع 
 گيردشانسان و عناتر اجتماعی مورد بررسی و تپليو قرار می

 
 بحث .2
   یعت و عناعر   یعی جان دار .2-1 
 اژدها و مار و گن  .2-1-1  

یا ترری کرری همررواره بررا   رانرری، ا دهررا  نچنرران بررا گررن  پيوند   در  رهنرر  و اسررارير ای 
( کری در  ارسری   dragonا دهرا ) »شرودش  هرا،  عر  گرن  بری کهر  متبرادر مری       شنيدن نرام ا د 
موجررودز  ،رودکررار مرری هرراز ا در، ا درهررا و در عربرری، تن رري  و ر برران برری   برری تررورت 

ا کنررده و  اسررت اسرراريرز برری شررکو سوسررمارز عورريم، بررا دو پررر کرری  تررش از دهرران مرری 
 (ش411: 4934)یاادی،« استداشتیهاز زیر زمي  می پاس گن 

هرراز شررب چررراا را   بررر اسرراس اسررارير، ا دهایرران خرراکی کرری جررواهر و گرروهر       
  موجرود  علقرگ ایر  »کننرد  هرا مپا ورت مری   از گرن   ،دوست دارنرد، در زمري  پنهران شرده    

، مشررهود اسررت تررا جررایی کرری ا دهرراز زرد موهررر رررلز   برری گررن  و اعاظررت از جررواهر 
ر ا سررانی هررا و اسررارير، (ش د21: 4913)رسررتگار  سررایی،« زرد اسررت بررا هررزاران سررال عمررر 

: 4911اسررت )جررابز،شرردههررا پرسررتش مرریا دهررا برری عنرروان خررداز خرراکی و مپررا   گررن 
ر ررت، (ش پاسرربان گررن  قررارون هررم کرری هعررت خررم خسررروز بررود و برری زمرري   رررو      413

 (ش416: 4912است )هدایت،ا دهایی است کی روز  ن خوابيده
کنررد، ن پاسرردارز مرری هرراز زیگعریررد، گنجرری کرری ا دهررا از     بررر اسرراس ا سررانی   

( و گرراهی مررار نگهبرران گنجرری شررمرده شررده کرری   441: 4934جرراودانگی اسررت )یرراادی، 
(ش در برخررری 11: 4934هررراز درخرررت زنررردگی در ارتبررراب اسرررت )دوبوکرررور،برررا ریشررری

ترروان گعررت ا دهررا، تررورت   انررد و در واقررب مرری مرروارد مررار و ا دهررا را یکسرران دانسررتی  
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یابرردش در اکررایتی از ز بررا گررن  پيونررد مرری اسرراريرز مررار اسررتش برری هررر تررورت مررار نيرر  
پسررز درویرش شردش  ن اد ری     »شرود  نامری، مرار، پسررب را بری گرن  رهنمرون مری       عجایب

از وز بسررتد سررر اد رری بگشرراد مررارز بيرررون  مررد در سررومخی ر ررت وز  ن سرروما را     
هررا برری انرردازهش چررون از دنيررا رايررو کرررد،  ن مررار هررر سررال   بکنرردش گنجرری یا ررت و مررال 

(ش برری عررلوه،  212: 4931)همرردانی،« ز  ن گررن  بررر ورد و بررر ن چشررمی نهررد   دینررارز ا
: 4911هررا همررواره اراکی از ارتبرراب مررار بررا گررن  اسررت )جررابز،  تم رال مررار بررر روز رلسررم 

 (ش 421
هراز سرایر ملرو نيرز بری ترورت مپررا          ا دهرا عرلوه برر اسرارير ایرانری، در اسر وره      

هراز خاقران    ، ا دهرا پاسردار گنجينری   اسرتش از جملری در اسرارير چري    گرر شرده  گرن  جلروه  
ا دهررا هماننررد ناگاراجرراس در هنررد پاسرردار گنجينررگ خاقرران درکرراا هرراز بلرروری   »اسررتش 

: 4911)کریسررتی،« ا هررر اسررت ر رراز دریاسررت و خرروراب ایرر  ا دهررا مرواریررد و عرري   
 ؛هرراز زریرر  اسررت (ش در اسررارير یونرران سرر   از ا دهررایی اسررت کرری نگهبرران سرريب  243

نگهبرران پشررم  شخوابيرردهرگررز نمرری»ا دهرراز دیگرررز وجررود داشررت کرری   عررلوه بررر  ن 
 گ)دانشرررنام« هرررا در جسرررت و جررروز  ن بودنررردزریررر  برررود کررری یاسرررون و  رگونررروت

 دانشگستر، کیو ا دها(ش  
هررا در اسررارير هنررد نيررز وجررود نمرراد ا دهررا برری عنرروان مپررا   گررن  رسرردبرری نوررر مرری

توانررد همرران تررورت ا دهررا   یداردش موجررودز بررا شررکلی عجيررب بررا عنرروان کبرررا کرری مرر  
هررا از  ررراز  کبرررا بررا ملزمرران خررویش کينرراره  »هاسررتش  مپررا   مررد   گررن   کرری باشررد

هرراز زر و سرريم، جررواهرات مرواریررد و دیگررر گوهرهرراز      دزهرراز سررنگی از گنجينرری  
« کنرردهررایی ناشررناختی اسررت، پاسرردارز مرری  بهررا و نرری نيرردهيش خررود کرری گنجينرری  گررران
 (ش 411: 4919)ایون ،

اسررت اسرر وره و برراور همراهرری مررار و ا دهررا بررا گررن  کرری بررر ادبيررات           گعتنرری 
باشرردش دروشررر هرراز م تلررف سررایی ا کنررده،  ممکرر  اسررت د يررو علمرری هررم داشررتی  ملررت

هراز عصربی اساسری در دو رررا سرر خرود دارنرد کری         دارد کری مارهرا سرلول   اکعان مری 
ش یررا او برری ارردز قرروز اسررت کرری اگررر مررو  ایرر  ارر ّ»کننررد و ارررارت را ااسرراس مرری
ارررارت هررواز ارررراا  گدهررم درجرری برريش از درجررارررارتش یررک گجسررم دیگرررز درجرر
(ش بررر ارررر وجررود ایرر    26: 4916)دروشررر،« توانررد  ن را ااسرراس نمایررد باشررد، مررار مرری 

هررا بررا دریا ررت انررر ز گرمررایی از برردن سررایر جررانوران،  انرردام هرراز اسرری اسررت کرری مررار
گررر ت  ایرر  ارر  ربي رری   در نوررر (ش بررا11: 4963پرری،یابنررد ) رررزان ر مررگ خررود را مرری 

مارهرا برا ااسراس گرمرا یرا       کری  رسرد موجود در مارهرا، چنردان دور از کهر  بری نورر نمری      
هرراز زیررر زمرري ، دور  ن جمررب شرروند یررا بررر روز  ن هرراز قيمترری یررا گررن تش شررب سررن 
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 ،هرراز کهرر ت ربي رری  يزیکرری مارهررا، از زمرران الدرری زننررد و چرری بسررا همرري  خصوترريّ  
هرا در اکهران بشرر ربرت کررده و خرا   ایر  اسر ورة عوريم          نگهبران گرن     نها را بی عنروان 

 استشگشتی
ا رردی  اتررعهانی تپررت تررأرير اسرر ورة وجررود ا دهررا بررر سرررگن ، ز ررف          کمررال

 است:م شو  را بی ا دهایی مانند کرده کی بر گن  اس  وجود وز  رميده
 ان بر سرگن  اسنی و تو را ز ف چو ر ب  گن  را بر سر اگر رسم بود ا درها

 4161/ و 411  
 است:وز در بيت دیگرز نيز بی همراهی مار با گن  اشاره کرده

 ترررررعت راه از و مرررررا م ارررررا  
 

 بررررم گرررن  سرررر بررری مرررارز همچرررو 
 

 1221/ و 214  

 افعی و امرّد .2-1-2 
در متررون کهرر  برری برراور عاميانررگ ترکيرردن چشررم ا  رری بررا دیرردن زمررر د، اشرراره شررده    

)قزوینرری، « بررر  ن ا تررد، در اررال همچررون  برری ری ترری شررود    اگررر چشررم ا  رری »اسررتش 
و گوینررد چررون ا  رری »اسررت م  در مررورد زمررر د  مرردهؤاکرريم مرر گ(ش در تپعرر211تررا: برری

( و مشررهور اسررت کرری مررار  491تررا: م  اسررينی، برریؤ)مرر« را نوررر بررر او ا تررد، کررور شررود 
 (ش462: 4934 ید )ا پاسب،ا  ی با دیدن زبرجد چشمش بيرون می

از کرری خررود ابوریپرران بيرونرری در ایرر  مررورد    ی در مددمرری ا تعهرريم برری تجربرری همررای 
اسررت دیررده، اشرراره کرررده  عينرری برریأريربودن زمررر د بررر چشررم ا  رری را    ترر داشررتی و برری 
در مدابررو  را ا جررواهر نيررز ترکيرردن چشررم ا  رری   (ش تررااب عرررای  69: 4941)بيرونرری،

ت هرچنررد مشررهور خاترريّ  و مصررد  شررد کرری  ن مررر مرررا مپد رر»دانررد زمررر د مپررال مرری
: 4911)کاشررانی،« ر نررداردنيررز اعتبرراتررواتر ا م ررو گشررتی، اتررلی نرردارد و  اسررت و کرررو

هررراز  رررو ، مپمررردب  مپمرررود همررردانی اکرررایتی را ندرررو    (ش  بررررخلا اظهارنور16
ب رری گوینرد کری چشرم     »شرود  کنرد کری در  ن چشرم ا  ری برا دیردن زمرر د،  و مری        می

  از ملکرری شررنيدم کرری گعررت دروا گوینررد ایرر  را ا  رری بررر زمررر د  یررد کررور گررردد و مرر
مگررر نرری  :سررودم هررير ارررر نکررردشگعتمکرری مرر  امررروز ایرر  نگرري  را بررر چشررم مررارز مرری 

م زمرری را ب وانررد و  شچشررم وز دراز بررود :گعررتم ؟ا  رری چگونرری بررود :گعررت ؟ا  رری بررود
« دیرررردة وز  و شررررد و بچکيررررد ،زمررررر د بررررر چشررررم وز ما يررررد شا  رررری را بيرررراورد

اگررر مررار انرردر  »گویررد (ش هررروز نيررز برری ندررو از ارسرر ارا ي  مرری  919: 4931)همرردانی،
: 4913)هررروز،« ز یررا انرردر نگينرری از وز بنگرررد، سسررت شررود و ارررکتش برررود   اقصرربی
 (ش411
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گيرررز نورررات کررد و نديررری  برری هراررال وجررود ایرر  برراور عاميانرری موجررب شررکو   
اسررت ی شرردهاسررتش بررا توجرری برری اینکرری ربررب زمررر د، دا ررب همررگ زهرهررا دانسررت         شررده

ت زمررر د، برری ترکانرردن چشررم  (ش شرراید بترروان گعررت ایرر  خصوترريّ  919: 4931)همرردانی،
اسررتش زمررر د همچنرري    شرردن زهررر وز، ت بيررر شررده   أريرتهلکررت و برری  ا  رری و نهایتررا  

سرران یاسررت و برر رلسررمی قدرتمنررد، مررور  بيمرگرری و جرراودانگی نيررز پنداشررتی شررده     »
: 4934)دوبوکررور،« و رران اسررت تاز گزنررد زمررر د دریررایی اررا   و نگهبرران دریررانوردان    

 یابدشی بی ای  ت بير نيز با د ب گزند پيوند می( کی با توج441ّو446
کنرد  ر برودن زمرر د در کرور کرردن ا  ری اشراره مری       ر ؤا دی  اتعهانی هرم بری مر   کمال

 دهد:از براز توتيف جنگاورز ممدو  قرار میو  ن را دستمایی

 رهکند زمرر د تيارت بری الدری هراز ز     
 

 چنان کی عکر  زمرر د بری چشرم ا  ری کرار       
 

 621/ و 11  

دانرد کری برر زمرر د رخسرار      مری  ازیيت زیرر نيرز ز رف مپبروو را چرون ا  ر      وز در ب
 وز در جومن استش

 د همری گرردد چررا   ا  ی ز عت کری برر زمرر    
 

 ؟کرنم  ا سرون  ترو  جرزی  چرون  زمران  هرر  وز برر  خيره 
 

 2114/ و 411       

 تشسمندر و آ .2-1-3

هررا و باورهرراز کهرر  ایرانرری، نررام سررمندر همررواره یرراد ور  تررش اسررتش    در اسرر وره
سرمندر از کلمرگ یونرانی و    »مو د و منشرأش بری  ترش بروده و ايراتش نيرز بری  ترش اسرت          

( تيررره از از خزنرردگان و نررام جررانورز اسررت از ایرر      salamandraندرا )مامتينرری سررام 
«  یررد مرری ميررردیررد و چررون از  تررش برمری  تيرره کرری برری اعتدراد قرردما در  تررش پدیررد مری   

شرررده کررری  ترررش برررر او کرررارگر نيسرررت و جرررانورز دانسرررتی  ن(ش 191: 4934ادی،)یرررا
 ،شررود ن ايرروانی اسررت کرری از  تررش مترررر ر نمرری   »خررودش نيررز  تشرری رنرر  اسررت   

تررا: )مرروم  اسررينی، برری  « چنانکرری مرراهی از  و و برری قرردر عصررعورز و  تشرری رنرر      
 (ش411

انررد زیرررا سررام برری م نرری  تررش اسررت و ایرر  نررام انرردر گعترریاموجرری تسررميگ نررام او را سرر
ا لاررات، کیررو کنررد ) يررا ویرگری خررا  ایرر  ايرروان را در ارتبرراب بررا  تررش  شررکار مرری 

انررد جایگرراه او درون  ررارز بررر کرروهی در ارردود خراسرران اسررت کرری      سررمندر(ش گعترری 
ب سرروزد و گریزگرراه وز  تررش اسررتش همچنرري  در برخرری منرراب همررواره در  ن  تررش مرری

اسرت و م رروا اسرت جرایی کری هرزار سرال  ترش سروزد          وز مر ی پرردار تصرویر شرده   
 (ش214: 4931 ید )همدانی،ای  مرا پدید می
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برراز  تشرر وار دارد و بررر اسرراس   سررمندر برری د يررو ارتبرراب بررا  تررش،  دررب شرر بده     
جرانورز اسرت برا چهرار پرا در ارال عبرور از  ترش بری نشرانگ           »باورهاز قرومی و اسراريرز   

(ش و چنرري  م ررروا اسررت کرری بررا زادن  63: 4911)جررابز،« در برابررر خ ررر  تررشت مصررونيّ
(ش 211: 4931نسرررو ایررر  ايررروان مند رررب شرررد و کررر   ن را ندیرررد )همررردانی،  ،پيرررامبر

ارتبرراب سررمندر بررا  تررش و نمررود شررگعت زنرردگی وز، مرررامي   راوانرری در شرر ر و        
 استشادو  ارسی ایجاد کرده

موکرروی، در مررورد  رريت ربررب ممرردو    ا رردی  اتررعهانی بررا اشررراا برری ایرر   کمررال
 کند گعتی است:ت  تش را خن ی میکی خاتيّ

  يت ربب ترو اگرر براد دمرد برر  ترش      
 

 بررا سررمندر ز یکرری خانرری شررود نيلررو ر  
 

 631/ و 19       

 

توانررد خررود را در  تررش قرررار داده و بررا اسررتعاده از    مرری»بنررا برری ا سررانی هررا سررمندر   
 (ش63: 4911)جابز،« ن ی نمایددماز پایي  بدنش، دماز  ن را خ

وز همچنررري  کرررم  اشررراره بررری ارتبررراب سرررمندر و  ترررش در مرررد  ممررردو         
 است:گعتی

 برررون  یررد ار ارررز مرردت ب وانررد
 

 از  تررش برری سرران سررمندر شررکو ی   
 

 9311/ و 296       

 عطسه خوک و موش .2-1-4

د هرراز زیررادز در مررورد اررررت نررو  و ايوانرراتی کرری وز در کشررتی بررا خررو داسررتان
اسرتش برر ایر  اسراس م رروا و مشرهور اسرت کری مروش از          کررد، روایرت شرده    امو می

چررون رو رران نررو  بررود، جررانوران را در  »اسررت وجررود خرروب، در جهرران پدیرردار گشررتی 
کشررتی  وردش خرروب را گرروش بما يررد خررون بچکيررد از  ن مرروش را بيا ریرردش گرروش        

کرررد گربرری سرروما مرری شررير بما يررد خررون بچکيررد گربرری را از  ن   ریرردش مرروش کشررتی را
وز را بگر ررتش چنانکرری شررير اررریص باشررد بررر خرروردن خرروب، گربرری اررریص باشررد بررر  

 (ش212: 4931)همدانی،« خوردن موش
اهی داشرررتی و در بيتررری بررری  ن ا ررردی  اترررعهانی از ایررر  بررراور عاميانررری  گررر کمرررال

 است:کردهاشاره

 خرروب ع سررگ ز او کرری خرردایی برری
 

 مررروش را کررررد در جهررران دیررردار   
 

 6411/ و 962  
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 گاو امین و ماهی .2-1-5

قرردما م تدررد بودنررد کرری زمرري  بررر روز شرراا گرراو قرارگر ترری و گرراو بررر پشررت          
اسررتوار اسررتش در منررابب پهلرروز بررا اسررت انت از اسررارير، روایررات  راوانرری در        ازمرراهی

مررورد گرراو وجررود دارد کرری همرری از روز اسرر ورة اتررلی گرراو ا وگرردات کرری ن سررتي       
، 9/اسررت )رکرریشررد، برگر ترری شرردهه بررود و برری دسررت اهررریم  کشررتی جررانور مزدا  ریررد

برری شررکو مرراده گرراو تصررویر    ا بررا »(ش زمرري  برری د يررو نيرررو و قرردرت زایررش  4411 :4916
از »هرراز  ریررایی نمرراد قرردرت اسررت   (ش گرراو هررم در ا سررانی 31: 4913)ا يرراده،« شررودمرری

مرراهی  گرراو بررر پشررت ایرر  رو قرردما م تدررد بودنررد کرری زمرري  روز شرراا گرراو قرررار دارد و 
شررود، زمرري  را از هررا شررناور اسررتش هرگرراه کرری گرراو خسررتی بزرگرری، و ایرر  مرراهی در دریا

-روز یک شراخش برر روز شراا دیگررز  ازانرد و همري  کرار موجرب زمري   ررزه مری           

 (ش634: 4934)یاادی،« شود

پرر  مرراهی را بيا ریررد بررر سررر  وش پرر    »اسررتگرراو و مرراهی چنرري  گررزارش شررده  
  ریررد بررر پشررت مرراهی، بررامز  ن خرراب چهررو ارش و  ن خرراب    هعترراد سررال خرراکی  

هراز  ستش  نگاه پر  از هعتراد سرال گراوز عوريم بيا ریرد برر پشرت ایر  مراهی، پراز           ررز
هررا سررر وز بعرمررود نهررادن و مررر ایرر  گرراو گر ررت و ایرر  زمرري وز زیررر خرراب انرردر قرررار

ز ز ررگ قيامررت دارد  راميررده تررا هرگررز نجنبررد تررا  نگرراه کرری    رسرراند و مرریرا روزز همرری
(ش در ترراری  بل مرری بررا تعرراوت انرردکی  ن سررن  بررر کررف   1: 4932)نيشررابورز،« برخيررزد
هررا بررر روز  و بررر پشررت مرراهی بنهرراد و  ن مرراهی برری  و  و ایرر  زمرري »از اسررت  رشررتی

از برسررت برری هرروا انرردر   اندرسررت و  ن  و بررر سررنگی، و  ن سررن  بررر کررف  ریشررتی   
نررري  بررراورز در اسرررارير  اپررر  بررری چشرررم    (ش مشرررابی چ21و26: 4911)بل مررری،« م ل ررر 
خرروردش در نزدیکرری م بررد کاشرريما، در مررورد خرسررنگی کرری برر   ن در زمرري  ر ترری     مرری
دارد کرری ارکررات تنررد او  برر  ایرر  سررن  بررر پشررت مرراهی عويمرری قرررار    » گوینرردمرری

: 4911)پيگرروت،« موجررب ز ز رری و وجررود سررن  مررانب ارکررات شرردید مرراهی اسررت       
 (ش11

برراور عاميانرری کرری بيشررتر تررباگ دینرری و اسرراريرز دارد، بررا توجرری برری توکرريپات، ایرر  
 است:در ش ر کمال نيز ان کاس یا تی

 بررد ر خصرم چرو دنردان  رو   قهرت بری کرا  
 

 بررردتررا پشررت گرراو و مرراهيش  سرران  رو 
 

 9163/ و 246  

 موش و اخم پلنگ .2-1-6

اسررت و ایرر  در باورهرراز عاميانرری همررواره ميرران مرروش و پلنرر  ارتبرراب وجررود داشررتی 
شررود، در عديررده کرری ميزیرردن مرروش بررر زخررم پلنرر  موجررب هلکررت زخررم خررورده مرری 
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اگررر پلنرر  کسرری را جرااررت کنررد، خررویش را از مرروش نگرراه   »ادبيررات م ررروا اسررت 
(ش در 449: 4934)ا پاسرررب،« بایرررد داشرررت کررری چرررون برررر وز گميرررز کنرررد، بميررررد    

دورز نامرری نيررز برری ایرر  موکرروی اشرراره شررده کرری هرکرری از پلنرر  زخررم خررورد،   عجایررب
هررر جررا کرری زخررم کرررد، مرروش پدیررد  یررد و از  ن »گزیردن از مرروش بررر او واجررب اسررت  

ت اوسررتش پرر  مجرررو  را نگرری دارنررد بررر  زخررم مرروشش و ایرر  خاترريّهررلب شرروند برری
ت ترری و ت ررت بررر ميرران  و نهنررد تررا نيررک شررود و اگررر مرروش راه یابررد برری وز، بررول بررر   

 (ش211و293: 4931)همدانی،«  ن کند، مجرو  عع  گردد و تباه شود
 است:ا دی  اتعهانی در چند بيت ای  باور عاميانی را بی زیبایی بيان کردهکمال

  مرررررد پلنررررر   ن کبرررررر از خواجررررری
 

 کرررری همرررری بررررا وجررررود بسررررتيزد  
 

 راتررر  و  ررراتدش یکررری مررروش اسرررت    
 

 کرررز پليررردیش سررر  بارهيرررزد 
 

 هررر کرری را ایرر  برری قصررد زخمرری کرررد     
 

 ارررا ی  ن دگرررر بررررو ميرررزد    
 

 ت جعررت پلنرر  هررر کجررا مرروش گشرر   
 

 ابلرری  ن کرر  بررود کرری نگریررزد  
 

 1114تا1161/ و111  

برری رررورز کرری گویررا بررا هررم وارردت    ؛ی اسررتارتبرراب مرروش و پلنرر  جا ررب توجّرر 
و اگرر چنگرال پلنر  در خانری     »اسرت  ا ارایرب گعتری  کری ترااب تپعری   عمو دارندش چنران 

 (ش4934:211)ا پاسب،« پنهان کنی، هر جا کی موش باشد در  ن جا گرد  یند
 

 هما و فرهمندی .2-1-7 
 ررال هرراز گونرراگون برری مر رری  رخنررده و مبررارب    همررا در اسررارير ایررران و ملررت  

یشررت، داشررت  اسررت وان یررا پرررز از    شررهرت داردش براسرراس بنررد سرری و ششررم از بهرررام   
ب شررد کنررد و پررر وز بزرگرروارز و  ررر   ررراوان مرری    وز،  دمرری را از بررل مصررون مرری  

گررردد و گرررد شررهر مرری»انررد  رری در ومیررت بلسررا ون دانسررتی (ش  ن را مر191: 4/)اوسررتا
ک  عررا  کردنررد بررر سررر هررر نگرری بررر سررر ش صرری نشرريند،  ن سررال  راخرری بررودش پرر  ات 

بنررابرای   ؛(233: 4931)همرردانی،« کرری نشرريند او را ملررک کننررد و او را پادشرراهی دهنررد    
، نشرانگ رسريدن   هراز موجرود دربرارة همرا، ا ترادن سرایگ وز برر سرر کسری         بر اساس ا سرانی 
 بی پادشاهی استش

گيرررز همسررایگی دیرینررگ ایررران باسررتان بررا کشررور پهنرراور چرري  خررود موجررب شررکو  
برری رررورز کرری در اسررارير    ؛اسررتاشررتراکاتی در باورهررا و  رهنرر  هررر دو قرروم گشررتی   

بررر اسررارير چرري ، قدنرروس  شرريانگ   بنررا» چرري  چنرري  اعتدررادز دربررارة قدنرروس رواج داردش 
: 4962)کویرراجی،« سرراختهاز بسرريارز از شاهنشرراهان چرري  مرری خررود را روز بررام قصررر
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همگرررام خررردایان جرررلل و شرررکوه و »(ش عرررلوه برررر  ن درنرررا هرررم در اسرررارير چررري  19
همررا نمرراد ب ررت و شرررا و  رهمنرردز اسررت  ،(ش ربرر  اسررارير93)همرران: « پيررروزز اسررت

ال برری  رر  ،(ش در ادبيررات  ارسرری نيررز وز را موهررر سرر ادت دانسررتی    919: 4911)زمررر دز،
برری سررایگ همررا و  ررال خجسررتگ  ا رردی  اتررعهانی در بيررت زیررر عينررا گيرنرردش کمررالنيررک مرری

 است: ن اشاره کرده

 کسی کری برر سرر او سرایگ همرا ا تراد      
 

 ز روز  رررا ش گوینرررد کاینرررت ميمرررونی  
 

 1121/ و131  

 گوید:وز همچني  با اشاره بی ای  باور اساريرز می      

 ا ترد  گر از هماز  رر ت برر چررا سرایی    
 

 گررردد ز یمرر  جاهررت هنرردوز چرررا مدبررو 
 

 4611/ و 33  

 زارد )یررا خررورد و جررانورز نمرری همچنرري  قرردما م تدررد بودنررد کرری اسررت وان مرری    
 است:خوارز هما گعتیکمال با اشاره بی ویرگی است وان (ش111: 4934ادی،

 همرراز قرردر تررو را از جرروار  دشررم  
 

 هررزار سررا ی کخيررره ز اسررت وان  مررد     
 

 2191/و 463  

 نيز گوید:
 هماز دو رت ترو از برراز کرارز برود     

 

 کرری سررایی بررر سررر یررک مشررت اسررت وان  ورد 
 

 1114/و 911  

 جان  یعت و عناعر   یعی بی .2-2
 گردانآسمان .2-2-1

در اعتدرراد عامررگ مررردم، پرريش از  نکرری ارکررت زمرري  بررا دمیررو علمرری رابررت شررود،    
-ابوریپرران بيرونرری برری  ن اشرراره کرررده چنانکرری ؛اسررتشرردهب شررمرده مرری سررمان متپررر 

و  ن  لررک اسررت کرری گعترريمش و پارسرريان او را  سررمان نررام کردنررد ی نرری ماننرردة   » :اسررت
 (ش11: 4941)بيرونی،«  س از جهت ارکت او کی کرده است

گررررد ا ررردی  اترررعهانی برررا تأريرپررر یرز از ایررر  بررراور،  سرررمان را عرررا م    کمرررال
 است:خوانده
 

 ررررت تررو در  رزوز ا ، لررک جنابررا 
 

 گررد  سرمان عرا م   ،بسی بگشرت بری سرر    
 

 1319/و 161  
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 نامد:شاعر در بيت دیگرز نيز  لک را سرگردان می
 چررو مرر  در  رزوز خرردمت توسررت  

 

  لرررک را هررررزه سررررگردان نبيرررنم  
 

 1131/و 161  

 آفتاب و لعل .2-2-2

ا هرر اعتدرراد بررر ایرر  کرری   ررو و عديرر  و یرراقوت بررر ارررر تررابش خورشرريد در دل سررن   
اسررت کرری  برراور کهرر  دیگرررز برروده  » اسررتششررتی ینررد از دیربرراز وجررود دا  پدیررد مرری 

وجرود  گردانرد و یراقوت نيرز برر اررر ترابش   تراو بری        خورشيد سرن  را   رو و عدير  مری    
(ش خواجرری نصرريرا دی  روسرری، شرر ای خورشرريد را عامررو     211: 4911ا،)مصررع «  یرردمرری

در خراکی یرا در سرنگی تابرد، ترا       زمدیرد  کری   تراو مردت   چنران » دانرد ایجاد جواهر مری 
برری ک رررت ارررارت شرر ای   ترراو مپتررر  گررردد، ب ررد از  ن برری مرردتی دیگررر  و بررر  ن  

گرر رد تررا منپررو شررود، ب ررری از  ن بررا  و بيرراميزد و سرريلنی پرر یرد،  جرررم مپتررر  مرری
ب ررد از  ن ارارترری م ترردل در  ن تررأرير کنررد تررا منجمررد گررردد و سررن  شررودش اک ررر از    

 (ش24: 4969)روسی،« گردندرتيب متپجر میجواهر هم بدی  ت
تررااب عرررای  ا جررواهر،  صررو تابسررتان را برری د يررو ارررارت بيشررتر  صررو ایجرراد     

و بيشررتر ظهررور جررواهرز کرری برری سرربب ارررارت ظرراهر شررود در     »اسررت جررواهر دانسررتی 
ب ررارات باشررد کرری از برررودت هرروا تپليررو نارر یرد و برری        ادرر ت تابسررتان بررود و عل رر  
 (ش46: 4911)کاشانی،« شود ارارت تابستان منپو

 است:ا دی  ان کاس یا تیای  باور در ش ر کمال
 گرردد کری سرن  ز خورشريد   رو مری     چنان

 

 گهرری برردان  رد برردانک روز نوررر گرری   
 

 4969/و 12  

 گوید:در بيت دیگرز می
 ترر ببري  کرو نيرز    سرایی نيم ز کروه گرران  

 

 هرم از شرر ای خررور از   رو بسررتی ررررا کمررر   
 

 2912/و 412  

برراور عاميانرری سررود جسررتی و د يررو   کمررال در بيررت زیررر در توترريی برری ترربر از ایرر     
 است:بهایی کان را تبر  ن بر تيد   تاو دانستیپر

 بررا تيررد   ترراو اگررر کرروه ترربر کرررد    
 

 بهاسررتیرراقوت و   ررو بنگررر تررا کرران چرری پر 
 

 996/و 41  

برری زرگررر چرررا برری رررورز کرری   ترراو  ؛انرردشرر ای خورشرريد را موجررد زر نيررز دانسررتی
(ش زر اکسرررير   تررراو اسرررت و برررر همررري  اسررراس،   216: 4911ا،مشرررهور اسرررت )مصرررع  
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 ري  کسری کری زر و سريم از کران اسرت راج کررد،  رمرود ترا زر را بری           جمشيد بری عنروان اوّ  
(ش 21ترا: بری  شکو قرر    تراو گررد کردنرد و برر دو روز  ن مهرر   تراو زدنرد )خيرام،         

ر زمرري  مسررت د، اگررر جرروهر ااتررلی   ترراو د گاشرر اسررت کرری ب ررد از تررأرير و گعترری شررده
 ن مراده کری برا عيرار برود در  ایرت رق رت و ترعا برود و          » یرد  عيار بود، زر بی وجود مری با

نرررجی کامررو یا ترری، قرردرت میزا رری  ن مرراده را تررورت زرز ع ررا کنررد و ارردو        
 (ش241: 4911)کاشانی،« جوهر زر ازی  وجی باشد

 کند: ی یاد کرده کی دام  کوه را پر از زر میشاعر از   تاو  بی عنوان تر ا
 پررر کرررده بررود دامرر  کرروه از زر و گهررر 

 

 ترررر اا   تررراو ز بهرررر ن رررار او   
 

 4124/و 411  

 قطره و گوهر .2-2-3
اعتدرراد برری منشررأ و علررت ایجرراد مرواریررد یکرری از باورهرراز عاميانررگ رایرر  اسررت کرری    

م تدررد بودنررد ق ررره بررارانی کرری در اسررتش عرروام در ادو  ارسرری و شرر ر شرراعران راه یا ترری
گيررررد ب رررد از پررررورش در درون  ن، بررری مرواریرررد تبررردیو  دهررران تررردا جررراز مررری

 استششودش در مت  هاز که   ارسی بی ای  باور اشاره شدهمی
و در ا ررواه »دانررد خواجرری نصرريرا دی  روسرری  ن را مربرروب برری برراران نيسرران مرری      

ترردا بررا روز  و  یررد دهرران    مشررهور اسررت کرری  ن وقررت کرری برراران نيسرران  یررد،     
رسررد، برری گيررد و چررون ایرر  ق رررات برری برار  ترردا مرری  گشراده و ق رررات برراران را مرری 

د اسررت و ت بيرری کرررده، مرواریررد متو  ررتی کرری در جرروا ترردا قرردرت از رری نهررادهخاترريّ
 (ش11: 4969)روسی،« یابد شود و در جوا تدا تربيت می می

و دسررررتمایگ خلرررر  مرررررمون   ایرررر  برررراور عاميانرررری در شرررر ر کمررررال راه یا ترررری  
 است:قرارگر تی
 او  رروا  برررون زو  رد گرروهر عدرردهاز

 

 قير رام  ابرر  ز یابرد  از ق رره  کرو  تدا چون 
 

 1911/و 946  

 است:وز در بيت دیگرز نيز براز بيان س اوت ممدو  از ای  باور سود جستی
 ابر ار بری یراد دسرت ترو برر بوسرتان چکرد       

 

 گهررر یابنررد  نچرری را چررو ترردا در دهرران  
 

 2331/و411  

نامرری بررر  ن اسررت کرری بررراز تبرردیو ق ررره برراران برری مرواریررد، عررلوه بررر  تررااب عجایررب
ب ررد از هعررت روز بر یررد پرريش   ترراو و  »عوامررو مپي رری، چهررو روز زمرران مزم اسررت  

باد و نسيم تبا بی خرود کشرد ترا گررم شرود  نگری برا ق رر دریرا رود ترا وقرت نمراز دیگررش              
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کنرد ترا بری براد     ترا وقرت  رروو   تراوش چهرو روز چنري  مری        چون خنک گرردد، بر یرد  
« هرررا در شرررکم وز من درررد گرررردد و مرواریرررد شرررود   تررربا پررررورده شرررود  ن ق رررره  

 (ش911: 4931)همدانی،
شرراعر در بيررت زیررر برری روزگررار بررردن بررراز تبرردیو شرردن ق رررة برراران برری گرروهر،      

 است:اشاره کرده
 داشرت  از کی ز ابرر کررم تردا مری     ودی ی

 

 گررار گهررر گشررت و دوش ازو بچکيررد برری روز 
 

 9433/و431  

 ماه و رنگرای .2-2-4
هاسررت و بررر دهنرردة گررواز وجررود دارد کرری بررر اسرراس  ن، مرراه رنرر  برراور عاميانرری

هررا شررهرت پيرردا  ارگ گررواا و مش ررهمرري  اسرراس اسررت کرری در ادبيررات  ارسرری برری ترربّ    
ت مررگ گرراو و رمررز  (ش در متررون اوسررتایی، مرراه همررواره بررا 636: 4911ا،اسررت )مصررع کرررده

مرراه در بردارنرردة ت مررگ گرراو،  ن ب شررندة     »اسررت زایررایی و رویاننرردگی همررراه برروده   
ب،  ن سرررودمند گيررراه رایومنرررد  برومنرررد،  ن تابنررردة ارجمنرررد ب تيرررار تررروانگر چرررام 

بنررابرای  در  ؛(926: 4/)اوسررتا« سررتایمب ررش را مرری کننررده،  ن بررد درمرران  رویاننرردة  باد
 (ش926)همان: « رویدزمي  میگياه سبز از » روا ماه 
هررا در ميرران برخرری قبایررو برزیلرری؛ مرراه، مررادر گياهرران     بررر اسرراس ایرر  باورداشررت   

کررردن پرتررو برری رررورز کرری امشاسرراندان بررا پ ررش ؛(461: 4913اسررت )ا يرراده،ناميررده شررده
: 4916، 9/شرروند )رکرریمرراه بررر زمرري ، موجررب رویررش گيرراه و نبررات از پرتررو مرراه مرری    

ت بررارورکردن و رویاننرردگی مرراه   رانسرروز بررا اعتدرراد بررر خصوترريّ   (ش روسررتایيان 4411
(ش شررایان ککررر 461: 4913)ا يرراده،« پاشررندا شررانند و برر ر مرریهنرروز در مرراه نررو ت ررم مرری »

اسرت و رنگررز   هراز اسراريرز در شر ر  ارسری راه یا تری     است مراه برا داشرت  ایر  ویرگری     
 رردی  اتررعهانی در اشرر ار اشررودش کمررالواقررب پروراننرردة  نهررا مپسرروو مرری هررا و درگررو

 خود بی ای  باور اشاره دارد:
 بدان اميرد کری مشرارگی کنرد مری چررا      

 

 گونرگ گرو گلگونری داد چنردی  سرال     بری  
 

 9411/و 432  

 وز در بيت زیر نيز بی رور کمنی بی رنگرزز ماه اشاره دارد:
 ز بيم اسربت ترو نرور مراه در ایر  مراه      

 

 نکرررد یررارد گلگونرری بررر را رعنررا  
 

 9121/و211  
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هرا نيرز بری مراه نسربت      هرا، پ تری شردن ميروه    علوه بر رویاندن گياهران و رنگررزز گرو   
هررا از  نجررا کرری مرراه برری  و پيونررد دارد، برردان یررک پنجرری همرری  و     »اسررت داده شررده
اسررتش درخترران نيررز برردان هنگررام بهتررر بررر    شررمدید پيدگونرری کرری برری چ همرران ،برا زاینررد

 (ش 441: 4911دادگی،بد) رن« رویند و ميوه ها بيشتر رسند
و »اسررت نامرری نيررز برری پ ترری شرردن ميرروه هررا بررر ارررر  ررروا مرراه اشرراره شررده در عجایررب

بردان کری ترأرير مراه در عرا م ظراهر اسرت و ایر  ترأرير وز تدردیر   ریردگار اسرت کرری در             
شرود، در امرتلز   وز نهاد ترا بری رلروی وز ميروه هرا پ تری گرردد و چرون مراه زیرادت مری           

ا زایررد و گررردد و  و پشررت و خررون در رگهررا مرری   زیررادت مرری  وز مازهرراز ابرروو 
 (ش94: 4931)همدانی،« گيردچون ماه ندصان گيرد، مازها نيز ندصان می

ا دی  برا در نورر داشرت  ایر  براور اسراريرز، رنر  گرر ت  و بری عبرارتی پ تری            کمال
 داند:شدن انگور را از تأرير ماه می

 
 اگر قمرر نری ز خورشريد نرور کرردز وام     

 

 ؟چگونرری رنرر  گر ترری ز ماهترراو انگررور   
 

 41434/و 339  

 انسان و عناعر اجتماعی .2-3
 پرهیز اا س ر در ع ر .2-3-1

مرراه تررعر نپرر  »تررعر مرراه دوم سررال قمرررز اسررت و  ن برری نپوسررت مشررهور اسررت 
 یرردش مرراه تررعر برری تررری  روزهررا برری شررمار مرریخصررو  سرريزده  ن کرری از نپرر یاسررت برر

و بيسررت و چهررار هررزار پيررامبر، تررد و بيسررت هزارشرران   قرردرز نپرر  اسررت کرری از تررد 
 (ش11: 4912)هدایت،« دری  ماه مردند

اسرت ایر    ا باقيری بری ارواد  نراگوار ایر  مراه اشراره شرده کری موجرب گشرتی           در  رار 
مرراه برری شررومی و نپوسررت م ررروا شررودش وارد کررردن سررر اسرري )ی( برری شررام، کشررتی      

ر کنررار  رررات، ناخوشرری پيررامبر در   شرردن زیررد برر  علرری و برری دار  وی ترری شرردن وز د    
اسررت شررانزدهم ایرر  مرراه و  رروت  ن اررررت، همرری از رویرردادهاز ایرر  مرراه شررمرده شررده

(ش شرراید نپوسررت چهارشررنبگ  خررر مرراه سررعر، برری د يررو رالررت   121و121: 4913)بيرونرری،
کسری کری مررا بری تمرام      »انرد  پيامبر) ( در ای  مراه و ایر  سر   پيرامبر باشرد کری  رمروده       

: 4911)ملکرری تبریررزز،« عر مرررده بدهررد، او را برری بهشررت بشررارت مرری دهررمشرردن مرراه ترر
 (ش13

برری خررارر همرري  نپرر  پنداشررت ، شررام  خررری  چهارشررنبگ مرراه تررعر مشرر و و چررراا  
گوینرد برل ر رت و    ا کننرد و بلنرد مری   گيرنرد و سربوهاز کهنری را از برام مری     بر  ب بام مری 
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هررا م ررروا مررام ایرر  نپوسررت (ش و شرراید برری خررارر ت 191: 4911، 2/تررعا  مررد )شميسررا 
 (ش 11: 4912)هدایت،« در ماه تعر، سعر کردن خ ر دارد»است کی 
کردن یرر  برراور، در شرر ر خررود برری شررومی سررعر  لی از اا رردی  اتررعهانی بررا ار رر کمررال

 است:در ماه تعر اشاره کرده
 برری سررعر ر ررت ویرر  سرر   نشررنيد    

 

 کرررری سررررعر در تررررعر نبایررررد کرررررد  
 

 1294/و 143  

 اخمشمدفع چ .2-3-2

زخررم  زار و ندصررانی اسررت کرری برری سرربب دیرردن ب ررری از مررردم و ت ریررف    چشررم»
)برهرران « کررردن ایشرران کسرری را و چيررزز را برری هررم رسررد و عرررو ا  رري  ا لمرری خواننررد  

قارب، کیو چشم زخم(ش بری ررورز کری نرزد اعرراو جراهلی رایعری بنری اسرد بری چشرم برد             
 زخم(ش اند )دانشنامی دانشگستر، کیو چشم وازه داشتی

 گررراش دیرررو  ن دروج »زخرررم وجرررود دارد در مترررون اوسرررتایی اعتدررراد بررری چشرررم
(ش و چنرري  424: 4911دادگرری،) رنبررد« شورچشررمی اسررت کرری مررردم را برری چشررم زنررد    
شورچشرمی دیرو  ن   » شرود رر واقرب مری  ؤ مده است کی اگر نرام خردا را برر زبران نراننرد مر      

)همران:  «  ن چيرز را از ميران ببررد    است کری چرون مرردم چيرزز بيننرد و بنرام ایرزد نگوینرد        
(ش و ایررر  همررران سرررن ت ماشررراو او گعرررت  اسرررت کررری ترررا روزگرررار مرررا ادامررری دارد  424

داشررتند (ش در قرردیم نيررز کودکرران را از ا ررراد شورچشررم پنهرران مرری   411: 4912)هرردایت،
 (ش 11)همان: 
توانررد اسررت، نمرریزخررم کرری در قررر ن و روایررات برری  ن اشرراره شررده  برراور برری چشررم 

ر ترارز عاميانری اسرتش اسراند دود      هراز مدابلری برا  ن م مروم     و ری شريوه  ، ابو انکار باشرد ق
زخررم، در ردیررف ر تارهررایی  سرراخت  جهررت د ررب چشررم کشرريدن و چشماروکررردن، نيررو

 گيرد کی ریشی در باورهاز عاميانی داردشقرار می
 اس ند -

« سرروزانند گيرراهی  کرری دانررگ  ن سررياه اسررت و بررراز چشررم زخررم ماننررد ب ررور مرری    »
(ش همچنرري  اسررعند برری عنرروان گيرراهی نورکرررده مشررهور اسررت کرری     421: 4934)یرراادی،

 ارسرری برری خاترريت (ش در متررون کهرر  623: 4969کنررد )شررکورزاده،امرررا  را د ررب مرری
و ا شرراندن سرراند در خانرری باعرر  تعرقرری و  »اسررت زخررم اشرراره شرردهاسررعند در د ررب چشررم

« پارچرری کبررود را ررب چشررم بررد و سررپر اسررت  ب ررور او را ررب ایرر  ارررر اسررت و ت ليرر  او بررا
 (ش961تا: م  اسينی،بیؤ)م

دود کررردن م لرروب ارمو)اسررعند( بررا چنررد دانررگ دیگررر     ،ا جررواهرتررااب عرررای 
گيرنررد و همرری سررایر وز و قسررم نررو  راکنرردر و گرر»دانررد را مایررگ گریررز دیررو و شررياري  مرری
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و ارمررو سررعيد کننررد و برری قرردرز قسررم و قشررور مپلررب   اجررزا بررر نررو و همرری را بر ررول 
ترکيررب کننررد و از ایرر  م جررون هررر شرربی در عرترری خانرری دود کننررد دیررو و جرر  و         

 (ش 911: 4911)کاشانی،« شياري  از نجا بگریزند
از یررک از ااکررران تکرریهر ،همچنرري  م مررول اسررت کرری هنگررام دود کررردن اسررعند  

دهنرررد ترررا بررری منورررور د رررب چشرررم زخرررم برررا  ن دود کننرررد    از نررر   باسشررران را مررری 
زخرررم در سرررایر  کرررردن چيرررزز برررراز د رررب چشرررم   دود(ش بررراور 19: 4912،)هررردایت
خرروردش در چرري  بررر ایرر  باورنررد کرری دود ناشرری از سرروخت   هررا نيررز برری چشررم مرری رهنرر 
اروا  خبيررر  را دور و کرررودب را ترررا ترررد روز اول از املرررگ    ،هررراز چررروبیترررندل

 اورا رردی  اتررعهانی برری برر  (ش کمررال431: 4911کنررد )کریسررتی، دزوگرروئی اعرر  مرری تررو
 است:زخم، اشاره کردهکردن بی منوور د ب چشماساند دود

 ا کمرررررال را امرررررروز د رررررب عررررري  
 

 خانرررررگ دشرررررمنان توسرررررت سررررراند  
 

 2611/و 461  

 چشمارو -  

سررازند اعررم از  نکری بررراز  دمرری  زخررم و چشررم برر چيرزز کرری بری جهررت د ررب چشرم   »
)برهرران قررارب، « دیررا ايوانررات دیگررر یررا کشررتزار و برراا و خانرری و سررراز و ام ررال  ن باشرر  

 کیو چشمارو(ش
 گوید:ا دی  در بيت زیر کم  اشاره بی چشمارو میکمال

 بپررر دسررت تررو بهررر چشررمارو   
 

 شرراید ار برکشررد هررزار چررو نيررو    
 

 1211/و  119  

 کشیدننیل -

زخررم بررر بنرراگوش و پيشررانی انررد کرری برری جهررت چشررمسرراند سرروختی را نيررز گعترری»نيررو 
هراز د رب   کشريدن هرم بری اعتدراد عروام از راه     نيرو(ش نيرو   )برهران قرارب، کیرو   « ارعال کشند

 ،زخرم بيمرار شرده   زخرم اسرت بری ررورز کری برراز درمران کسری کری برر اررر چشرم            چشم
پررر  از  ن  از  ،کننررردزخرررم دود مررریت چشرررمقررردرز اسرررعند و زاج سرررعيد را بررری نيّررر»

 (ش11: 4912)هدایت،« گ ارند سوختگ  ن، هعت جاز بدن ناخوش را خال می
کشررريدن در شرررکو و ترررورت خرررا کوبی رهررراز عاميانرررگ ملرررو دیگرررر، نيرررودر باو 

از مرروارد خررا کوبی در  رنرر ، خررا کوبی  مرر ل »شررودش مرریزخررم دیرردهجهررت د ررب چشررم
« هاسرررتاز بيمرررارززخرررم و چشرررم برررد و درمررران پررراره    برررراز دورکرررردن چشرررم  

و بنررابرای  بررراز بهبررودز از بيمرراریی کرری برری پندارشرران عامرر        ؛(144: 4911)کتيرایرری،
-مانرردن از چشررم بررد، خررا کوبی مرری  پدید ورنرردة  ن چشررم زخررم بررود و بررراز مصررون  
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کشررريدن برررراز د رررب چشرررم زخرررم در شررر ر (ش بررراور عاميانررری نيرررو141کردنرررد )همررران: 
 شود:میا دی  اتعهانی دیدهکمال

 زخررم اخترررانشرراهد راز تررو را بررا چشررم
 

 جز ز جرم بپرر اخررر نيرو برر رخسراره نيسرت       
 

 1134/و 129  

زخررم از سرر از ممرردو  تصررور نيررو چرررا را برری منوررور د ررب چشررم ،مچنرري  شرراعره
 کند:می

 بدان کی ترا نرسرد چشرم برد سر از ترو را      
 

 ز نيررو چرررا کشرريدند بررر رخررش چنبررر     
 

 2924/و 414  

 

 فال گرفتن اا پرش چشم .2-3-3

کردنررد و اررامت م تلررف  ن را قرردما بررا اخررتلج چشررم و جهيرردن پلررک، تعررأل مرری 
اگررر پلررک چشررم راسررت بارررد خوشررپا ی برری ایشرران »دانسررتند ا برردیم  مررییمرر  یررخرروش

رسرردش در هررر دو  ورد و اگررر پلررک چشررم چرر  بارررد،  ررم و مصرريبت برری او مرری روز مرری
پر  از پریردن پلرک پرر کراهی پيردا کررد و برا  و دهران خري  نمرود و             اال بایرد  رورا   

د را  بيرران (ش هرردایت عکرر  ایرر  اعتدررا   913: 4969)شررکورزاده،« روز پلررک گ اشررت 
 وردش پلررک چشررم راسررت بارررد  ررم پلررک چشررم چرر  بارررد خوشررپا ی مرری»اسررت کرررده

 (ش16: 4912)هدایت،«  وردو اندوه می
اگررر »جهيرردن درون و بيرررون و گرداگرررد چشررم نيررز، تعررأل خررا  خررود را داشررت    

شرراد  ،ابررروز راسررت بررا چشررم راسررت بجهررد، مرررادز کرری دارد بيابرردش درون چشررم بجهررد  
مایری بيمرار شرودش اگرر گرداگررد چشرم       اگررد چشرم راسرت بجهرد، انردب     شودش اگرر گرد 

 (ش411: 4911)دینسرز،« چ  بجهد، از خبر خوش شاد شود
تررر باشررد بررا ابرویرری کرری چشررم راسررتش از چرر  خرررد در کليلرری و دمنرری، هررر گشرراده 

: 4911منشرری،نصررراو اسررت )اخررتلج دایررم، منبررب  سرراد و مکررر و  رردر دانسررتی شررده      
 است:ا دی  اتعهانی هم بازتاو نمودهور و ر تار عاميانی در ش ر کمال(ش ای  با411

 ز پر یررردن چشرررم خرررود  رررال گيررررد  
 

 کرری بينررد را ترردر سرررور شررکو ی      
 

 9391/و  291   

 گیرینتیجه .3
هرا، باورهرا و عدایرد قرومی پيونرد یا تری و برا         رهن   نری ایرران از دیربراز برا اسر وره     

ناپرر یر هرراز واق يررت و ت يّررو، برری عنرروان جررزو تعکيررکپشررت سررر گ اشررت   ررراز و  رررود
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اسرتش باورهرراز عاميانرری کرری از مررت  جام رری رشررد  هویّرت ملرری، برری ايررات خررود ادامرری داده 
هررا را در خررود نهعترری تیابنررد، گنجينررگ عويمرری از واق يّررکرررده و سررينی برری سررينی انتدررال مرری

 گصّر نو ا سرانی هرا بری م   هرا  دارند کی برا شريوه هراز  کررز م تلرف و  مي تگری برا اسر وره        
رسررندش گرراه گسررترة ایرر  باورهررا بررا داشررت  اشررتراکاتی در ميرران اقرروام و ملررو    ظهررور مرری

اندیشرری برری  نرروردد و عامررو اسررتمرار ا عررت و هررم   م تلررف، مرزهرراز جهررانی را درمرری  
و  یردش نمرود و ترأرير ایر  باورهرا در زبران شر ر کری برا عارعری و ااسراس و ت ّير            شمار مری 

ترررز از خررود بررر جرراز   پرراز عميرر   خررورد و ردّبيشررتر برری چشررم مرری  سررر و کررار دارد،  
هررا و باورهررایی ات، اندیشرریواقررب عرتررگ شرر ر و ادو  ارسرری بازترراو روايّرر نهرردش درمرری

یررک از شرراعران برری  راخررور   هرانررد و اسررت کرری در ب رر  سرر نان منورروم جرراز گر ترری   
دی  اترعهانی نيرز بری    ا ر انردش در ایر  ميران کمرال    زمينگ  رهنگی موجود، از  نهرا بهرره بررده   

از بررراز خلرر  مرررمون و  باورهرراز عاميانررگ زمرران خررود نوررر داشررتی و  نهررا را دسررتمایی   
اسررت و برردی  ترتيررب کررم  اعرر   رهنرر  و      هرراز خررود قرررار داده  ا درراز اندیشرری 

هرراز جام ررگ خررویش، موجررب مانرردگارز ایرر  باورهررا در قا ررب یررک ارزش ادبرری   سررن ت
هراز  ا ردی  اترعهانی مرا را برا ترراوش     اشر ار کمرال   بنرابرای  م ا  ری و تپليرو    ؛اسرت گشتی

ات، کنررد و روايّرر هرراز موجررود زمرران شرراعر  شررنا مرری    هررا و نگرررش  کرررز، اندیشرری 
 سازدشها و اندیشگ ااکم بر عصر وز را در قا ب وا ة  رهن ، نمودار میعملکرد
 

 کتابنامه
ا  لررومیش چررا   ش برری اهتمررام اسرري  بپر ديااوانش(4911اتررعهانی، کمررال ا رردی  اسررماعيوش)  ش 4

 تهران: کتابعروشی ده داش شاول

 شجررلل سررت ارزش چررا  چهررارم   گش ترجمرررساااله در تاااريخ اديااان (ش 4913) ا يرراده، ميرچرراشش 2
 تهران: سروشش

 موسسی انتشاراتی دانشنامیش شلچا  اوّ شادب فارسی ةدانشنام(ش 4911انوشی، اس ش)ش 9

 تهران: مرواریدش شش چا  هعدهم(ش گزارش و پروهش جليو دوست واه4932) شاوستا ش1

تهررران:   شترجمرری برراجلن  رخرریش چررا  اول     شاسااا یر هنااد  (ش 4919ایررون ، ورونيکرراش )  ش 1
 اساريرش

تصررپي  مپمرردتدی بهررارش برری   شتاااريخ بلعماای(ش 4911بل مرری، ابرروعلی مپمررد برر  مپمرردش ) ش 6
 تهران: زوّارش شکوشش مپمد پروی  گنابادزش چا  اول

تهررران:  شچررا  ششررم  اکبررر دانررا سرشررتش  گشترجمررآاارال اقیااه (ش4913بيرونرری، ابوریپررانش ) ش 1
 اميرکبيرش
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مرررری و ت ليدررررات مددّ شالتنجاااایمالت هاااایم ووائاااال عااااناعه (ش 4941ش)__________ش1
 ا دی  هماییش تهران: چاپ انی مجل شجلل

مشررهد:  شچررا  دومشپااژوهش و بررساای فرهنااگ عامااه ايااران(ش 4961بيهدرری، اسررين لیش )ش 3
 رکوزش ستان قدس

تهررران:  شچررا  دوم برراجلن  رخرریش  گترجمرر شاسااا یر ژاپاان (ش 4911پيگرروت،  و يررتش )  ش41
 اساريرش

تهررران: ناشررر   شپورش چررا  اولترجمرری مپمدرکررا بدررا شهاااساام ل(ش4911جررابز، گرترررودش) ش 44
 مترجمش

 شترجمرری مپمرردندی براهنرریش چررا  اول  شروانشناساای خرافااات(ش4969جرراهودا، گوسررتاوش )ش 42
 ر نوشتهران: نش

ش تصررپي  جررلل متينیشچررا   الغرائاادتح ااه (ش4934ا پاسررب ربرررز، مپمرردب  ایررووش)   ش49
 تهران: کتاب انی، موزه و مرکز اسناد مجل  شوراز اسلمیش شدوم

برری قلررم مپمررد عباسرریش تهررران:      شبرهااان قااا ع (ش 4911خلررف تبریررزز، مپمداسرري ش)   ش41
 م بوعاتی  ریدون علمیش گسسّؤم

م ب رری تهررران: تصررپي  مجتبرری مينرروزش  شنامااهنوروااکرريم عمرش)برری تررا(ش خيررام نيشررابورز، ش41
 روشناییش

 زارزشاسررپا  م رری  گترجمرر شحااواس اساارارآمیز حیوانااات  (ش 4916دروشررر، ویترروسش )  ش46
 سازمان انتشارات اشر یش

 لتح ااة الت ااادرنوادر(ش 4911ا رردی  ایررووش ) ا رردی  مپمررد برر  امرري    دینسرررز، شررم   ش41

 پروه و ایرج ا شارش تهران: بنياد  رهن  ایرانشمپمدتدی دانش بی کوشش شال هادر

جرررلل سرررت ارزش چرررا   گترجمررر شرمزهاااای اناااده جاااان(ش 4934دوبوکرررور، مونيرررکش ) ش41
 چهارم، تهران: مرکزش

برری کوشررش مپمررد    شاللغاااتفرهنااگ غیااا  تررا(ش ا رردی  مپمرردش)بی راماررورز،  يررا  ش43
 دبيرسياقی: کانون م ر تش

سرری سّؤتهررران: م شگسااتردانااش ةدانشاانام(ش  4913)ش و دیگرررانکررامران  ررانی  ؛رامرري ، علرریش 21
 علمی  رهنگی دانشگاه تهرانش

 چا  اول، تهران: توسش شاژدها در اسا یر ايران(ش 4913رستگار  سایی، منصورش ) ش24

ا رردی  شررعا و پرو سررور مددمرری شررجای شهااای اوسااتافرهنااگ نااا (ش 4916رکرری، هاشررمش) ش22
 انتشارات  روهرش :ش تهرانراماي 

 تهران: زوّارش شش چا  سومنقد تط یقی اديان و اسا یر(ش 4911زمر دز، اميراش ) ش29
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تهررران:   شش چررا  دوم عقايااد و رسااو  ماارد  خراسااان    (ش 4969شررکور زاده، ابررراهيمش) ش21
 سروشش

 تهران: ميتراشش چا  دوم شفرهنگ اشارات(ش 4911شميسا، سيروسش ) ش21

 شتصررپي  مرردرس رکرروزش چررا  دوم  شنامااهتنسااوخ(ش 4969ا دی ش)روسرری، خواجرری نصررير ش26
 تهران: ارلعاتش

 تهران: مرکز نشر دانشگاهیش شچا  اول ششناختمار(ش 4963 رزان پی، رکاش ) ش21

 تهران: توسش ششگزارنده مهرداد بهارش چا  سومبندهش(ش 4911دادگیش) رنبد ش21

ش تصررپي  نصررراو سرربّوایش  لمخلوقاااتاعجاياادقزوینرری، زکریررا برر  مپمرردش )برری تررا(ش     ش23
 تهران: کتاب انی و چاپ انی مرکزز ناترخسروش

ش برری کوشررش او یااابالجااواهر و ن ااايسعاارايس(ش 4911کاشررانی، ابوا داسررم عبررداوش) ش 91
 ایرج ا شارش تهران: انجم   رار ملیش

 تهران: را  ش شش چا  اولاا خشت تا خشت(ش 4911کتيرایی، مپمودش ) ش94

تهررران: ش چررا  دوم ترجمرری برراجلن  رخرریش   شاسااا یر چااین (ش 4911یسررتی،  نتررونیش) کرش92
 اساريرش

 تهران: مرکزش شچا  ششم شيا، حماسه، اسطورهؤر(ش 4931کز ازز، ميرجلل ا دی ش ) ش99

ترجمرری  شهااای ايااران و چااین باسااتان هااا و افسااانهآيااین(ش 4962کویرراجی، جش بش ) ش91
 : شرکت سهامی کتابهاز جيبیشتهران شجليو دوست واهش چا  دوم

تهرررران:  شچرررا  چهرررارم شفرهناااگ اعاااطالحات نجاااومی(ش 4911مصرررع ا، ابوا عرررروش)ش  91
 پروهشگاه علوم انسانی و م ا  ات  رهنگیش

ترجمررری ابرررراهيم مپررردّ    شالمراق اااات(ش 4911ملکررری تبریرررزز، اررراج ميررررزا جررروادش )  ش 96
 گیش چا  اول: انتشارات اخل شریبندر

 گش برا مددمر  منینؤالما من ياا تح اه  ؤحکایم ما   ةتح ا ربيب، مپمردش)بی ترا(ش    م  اسينیؤمش 91
  روشی مص عوزشکتاوش بادزمپمود نجم

ش ش تصررپي  مجتبرری مينرروزش چررا  بيسررتم کلیلااه و دمنااه(ش4911ش نصررراو منشرری، ابوا م ررا یش)91
 تهران: اميرکبيرش

 شیامرراییش چررا  ششررم برری اهتمررام ابيررب   .اون یاااءقصااص(ش  4932نيشررابورز، ابواسررپا ش) ش93
 تهران: علمی و  رهنگیش

 تهران: چشمیش شش چا  سوممرد  ايران ةفرهنگ عامیان(ش 4913هدایت، تاد ش  ) ش11

 چا  سوم، تهران: اميرکبيرش شنیرنگستان(ش 4912ش)________ش14

تصرپي  اامرد    شاألدوياه األبنیاه عان حقاايق   (ش 4913ا ردی  ابومنصرور علریش)   هروز، مو ر  ش12
 تهران: دانشگاه تهرانش شبی کوشش اسي  مپبوبی اردکانیش چا  دوم بهمنيارش
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ا م لوقررررات و )عجایررررب نامااااهعجايااااد(ش 4931همرررردانی، مپمررررد ابرررر  مپمررررودش) ش19
 تهران: مرکزش شا موجودات(ش چا  سوم رایب

 شتهران:  رهن  م اتر شش چا  چهارمفرهنگ اسا یر ش(4934ج عرش )شیاادی، مپمد11
 

 


