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  چكيده

هـا و احساسـات شـاعران اسـت،      شعر فارسي عالوه بر آنكه نمايانگر انديشـه 
گاه افكار، اعتقادات، آداب، رسوم، و فرهنگ حاكم بر جامعة ايشان نيز  تجلّي
رو بررسي عناصر فرهنگ عامه در شعر شاعران، از دو ديـدگاه،   از اين. هست

هاي فرهنگي اين عناصر  يكي استخراج ويژگي: قابل توجه و حائز اهميت است
گيـري شـاعران از ايـن     از خالل شعر شاعران، و ديگر نقد و بررسي شيوة بهره

  . هاي شاعرانة خويش عناصر در هنرپردازي
اي دارد،  هنگ همـة ملـل جهـان رواج گسـترده    از جملة اين عناصر كه در فر

شواهد بسياري دربارة اين عنصـر اعتقـادي و فرهنگـي    . زخم است عنصر چشم
هاي اينترنتي معاصر وجود  هاي قديمي ملل، متون ديني و پايگاه بشر، در افسانه

زخم، ابيـات و شـواهد متنـوع و     در متون شعري فارسي نيز دربارة چشم. دارد
ن يافت كه تنوع آنها، حاكي از اهميت فرهنگي و ادبي ويژة اين توا بسياري مي

  .عنصر در متون ادبي است
دهـد عنصـر    بررسي دواوين شاعران بزرگ زبان و ادبيات فارسـي، نشـان مـي   

زخم از وجوه گوناگون، مورد توجه ايشان قرار گرفته است و شاعران با  چشم
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اند كـه پـيش    اين زمينه آفريدههاي خود، مفاهيم جديدي را در  انديشي باريك
  .اي نداشته است از آنان سابقه

زخم، شعر فارسي، فرهنگ عامه، ادبيـات فارسـي، عوامـل     چشم :هـا  كليدواژه
  .رسان آسيب

  

  مهمقد
. ها و وجه تمايز قومي از قـوم ديگـر اسـت    ملّتصحيح فرهنگ عامه اساس شناخت 

ـ   باورهاي فرهنگي و اجتماعي، فصل جدايي دگي بشـرند و از ابتـداي خلقـت،    ناپـذير زن
اي كه حتي بسـياري از باورهـاي انسـان متمـدن امـروزي       اند؛ به گونه همواره با او بوده

هاي كنوني او، ريشه در ژرفاي  نسبت به بسياري از آداب و رسوم و شايست و ناشايست
ز، بنابراين، شناخت و ارائة تحليل درسـتي از فرهنـگ امـرو   . وي دارد ةاعتقادات گذشت

  پذير تواند بود؛ زيرا  ها، امكان فقط با كاوش در گذشته
هاي  ها و لطيفه ها و تمثيالت و آداب و ترانه از خالل قصص و معتقدات و اسطوره

تـوان شـناخت و    يك قوم و قبيله، خُلق و خوي و سرشت و سرگذشت آنها را مي
  ). 12: 1352وي، انج(توان مطالعه كرد  سوانح و حوادثي را كه بر آنها گذشته، مي

كاوش و تحقيق دربارة اعتقـادات عـوام، نـه تنهـا از     «معتقد است  صادق هدايتحتي 
شناسي قابل توجه است، بلكـه برخـي از نكـات تاريـك فلسـفي و       لحاظ علمي و روان

عامه   و ما معتقديم فرهنگ). 9: 1356هدايت، (» تاريخي را برايمان روشن خواهد كرد
ة واقعي يك قوم و روشن شدن نكات تاريك فلسفي و تاريخي، نه تنها در شناخت چهر

اي  مؤثّر است، بلكه در حفظ هويت و موجوديت فرهنگـي آن ملّـت نيـز تـأثير عمـده     
سـال ايـران را در    دانيم، يكي از عوامل مهمي كه كشور كهـن  طوركه مي دارد؛ زيرا همان

ك و تازي و مغول و رومـي  طول تاريخ از تأثيرات مخرّب فرهنگيِ هجوم بيگانگانِ تر
حفظ كرده، فرهنگ غني و گستردة مردم اين سرزمين است كه عالوه بر پاسـداري  ... و

از استقالل زباني و فرهنگي خود، در فرهنگ اقوام مهاجم نيز تأثير كرده و آنان را بـه  
  .خدمت خود گرفته است

  هاي گوناگوني راه عامه، تاكنون محققان اين رشته،  آوري و بررسي فرهنگ براي جمع
آوري فرهنـگ عامـة سـرزمين     مانند ايجاد يك عزم ملّي براي جمـع اند؛  را ارائه كرده
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ولي به راسـتي از  . هاي كاري در روستاها و شهرهاي مختلف وسيع ايران و تشكيل گروه
آوري كرد؟ و با توجه بـه گسـتردگي    توان جمع اين طريق، چه مقدار از اطالعات را مي

توان فهميد كـه   ن قديم و تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمين كهن، چگونه ميقلمرو ايرا
انـد؟ آداب، سـنن،    كـرده  اند؟ چگونه زنـدگي مـي   انديشيده مردم اين سرزمين چگونه مي

اعتقادات و باورهاي آنان چه بوده است؟ حوادث و بالياي طبيعي را چگونه تعريـف و  
اليـا و حـوادث را در چـه چيـزي جسـتجو      هـاي گـذر از آن ب   انـد؟ راه  كرده تفسير مي

اند؟ اقوام مهاجم و مهاجر چه تأثيري بر تقويـت يـا تضـعيف، و يـا اضـمحالل       كرده مي
انـد؟ ظهـور اديـان مختلـف و تـأثير و تـأثّر آنهـا و حـوزة          بخشي از اين فرهنگ داشته

ايـن   گسترش و نفوذ آنها را چگونه بايد تحليل كرد؟ ورود دين اسالم به ايران و پذيرش
دين مبين از سوي ايرانيان و بالطّبع تعامالت آن را چگونه بايد ارزيابي كرد؟ و بسـياري  

  . هاي ديگر پرسش
توان به اين منظور دست يافـت؛ زيـرا    روشن است كه با تحقيقات محلّي و ميداني نمي

، هـا، باورهـا و آداب و رسـوم    ها، افسـانه  با تحقيقات محلّي و ميداني، و گردآوري قصه
بنابراين بـراي رسـيدن بـه    . توان تصويري از فرهنگ قرن اخير را ارائه كرد حداكثر مي

باورها و آداب و سنن و اعتقادات نياكان، الزم است اسنادي را كه از ادوار گونـاگون ـ   
الي آنها به  پيش از اسالم تا كنون ـ براي ما به يادگار مانده است، بررسي كرد و از البه 

ياي پنهان فرهنگ گذشتگان پي برد، و از اين طريق، دريافت كه چگونه بسياري از زوا
فرهنگ ديرپاي ايراني، سينه به سينه در شهر و ديه، از نسـلي بـه نسـل بعـد رسـيده، و      

هاي حماسـي و   چگونه فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات مردمي، به تدريج در داستان
ترين اسناد فرهنگي است ـ ثبـت    از مهمغنايي و تعليمي و تمثيلي ادب فارسي ـ كه يكي  

  . و ضبط شده است
قدري است كه بسياري از اين اطالعات  هاي بسيار گران آثار ادبي فارسي يكي از گنجينه

خصـوص كـه شـاعران و      تواند سخاوتمندانه در اختيار مـا بگـذارد؛ بـه    و اعتقادات را مي
و در همين فرهنگ رشد و نمو   هنويسندگان، خودشان نيز جزئي از مردم همين جامعه بود

و آنهـا را    اند، و طبيعتاً از آداب و رسوم، باورها و معتقدات جامعة خود متأثّر شـده  كرده
  . اند هايشان ثبت و ضبط كرده ها و سروده خواسته يا ناخواسته در نوشته

ردم در واقع، آثار منظوم و منثور شاعران و نويسندگان، آيينة زندگي مادي و معنوي م
هاي شاعران، به دليل برخورداري از همين  روزگار گذشته است و حتي برخي از سروده
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سـازگاري يابـد و از توفيـق     ،است با ذوق خواننـدگان  عناصر فرهنگي عمومي، توانسته 
از همين روي، بررسي آثار ادبـي از ايـن منظـر، سـود     . قبول و ماندگاري برخوردار شود

ه در       ت گراندوجانبه دارد، اوالً اطالعا قيمتي در حـوزة عناصـر مختلـف فرهنـگ عامـ
گذارد، و در ثاني يكي از رازهاي ماندگاري آثار ادبي را بـراي مـا روشـن     اختيار ما مي

هاي ادبي و بالغي نيـز اهميـت فراوانـي     فاقاً به لحاظ بررسيفايدة بعدي، كه اتّ. سازد مي
سـرايان فارسـي بـا ايـن      سـخن هـاي شـاعرانه و تعامـل     پـردازي  دارد، چگونگي مضمون

  . هاي ادبي و فرهنگي است مايه دست
كـه يكـي از   » زخـم  چشم«هدف ما در اين مقاله، اين است كه فقط به بررسي عنصر 

عناصر بسيار شايع فرهنگ عامه در همة جهان و از جمله ايران است، بپردازيم؛ ولي از 
 زخـم  اسـت، فقـط چشـم    آنجا كه اطالعات مربوط به اين عنصـر نيـز بسـيار گسـترده    

زنند، در شعر شاعران فارسـي   هايي را كه با نگاه خود، زخم مي ، يعني آن گروهزنندگان
براي اين منظور، صد و پنجاه اثر شـعري از صـد شـاعر را مـورد     . بررسي و تحليل كنيم

  . رسد ايم، كه نتايج آن به اختصار در ادامه به آگاهي مي بررسي قرار داده
  فمفاهيم و تعاري

شـود كـه بـر اثـر نگـاه       گفتـه مـي   نقصانيمعموالً به آزار و زخم  چشماز نظر لغوي، 
در . رسـد  آميخته با تعجب يا تحسين يا حسادت كس يا كساني، به شخص يا چيـزي مـي  

  :زخم آمده است نامة دهخدا در ذيل چشم لغت
عبـارت از آن اسـت كـه     .شور و نظر شور ةديد زخ و چشزخ و چشم شور و چشم
طريق حسـد در وي  ه و مرغوب را نگاه كند و ب ]بسيار نيكو[ سينح ي چيزشخص

گاهي نظـر دوسـت    ،حسد ضرور نيست ،زخم نظر اندازد و بعضي گويند در چشم
  ). زخم نامه، ذيلِ چشم لغت( كند هم كار مي

ـ است زياني  آسيب و زخم چشمبا اين تعريف،  يـا از   ،ت و تحسـين كه از نگاه پرمحب
المعـارف    هدايردر . رسد ميبه افراد يا اشياء  ،شورچشمان ه حسد و حيرتنظر آميخته ب

رسـاني آن توجـه شـده و     به جنبة آسـيب  )زخم چشم( »evil eye« ذيلِ مدخل بريتانيكا
توانند بـا نگـاه خـود، بـه ديگـران       اعتقاد بر آن است كه اشخاصي مي«: گفته شده است

و در اين ميان، كودكان و حيوانـات، بـيش   ب مرگ آنان شوند صدمه بزنند و حتي مسب
  ).4/622 :1973(»از ديگران مستعد چنين صدماتي هستند
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شمول است و از جوامع ابتدايي  زخم اعتقادي ديرينه و جهان از نظر حوزة رواج، چشم
در كشورهاي باستاني، مانند يونان، روم، چين، مصر و ايران گرفته تا ملل متمدن جهـان  

بـودايي،  : ان قديمي مانند اعتقاد به اربـاب انـواع گرفتـه تـا اديـاني چـون      امروز و از ادي
  . توان يافت هاي اعتقاد به آن را مي يهودي، مسيحي و حتي اسالم، نمونه

در اغلب موارد، گمان بر اين است كه بدخواهي و حسادت، در برابر خوشـبختي و زيبـايي   
و همچنـين در جهـان    ٰوپاي قرون وسـطي بنابراين، در ار. زخم است ديگران، علّت اصلي چشم

معاصر، تحسين شدن از سوي ديگران، يا تملـك چيـزي كـه ديگـران داشـتن آن را تحسـين       
يا » ماشاءاهللا«براي همين است كه عباراتي همچون . شود تواند به بدشانسي تبديل  كنند، مي مي

  . ها معمول است در عموم زبان» خدا بركتش دهد«يا » خدا حفظش كند«
  زخم فرهنگي چشم ةيشينپ

هـاي نخسـتين    را بايد در مساعي انسان ، معتقد است منشأ رسوم عامهنولسون. اس. تي
توضيح اسرار طبيعـت، آرزوي تغييـر سرنوشـت بـه نفـع خـود، بركنـار مانـدن از         «در 

. دانسـت ). 11ـ   10: 1371بـه نقـل از وارينـگ،    (» تأثيرات شيطاني، و تأثير در آينـده 
كنـد و مجموعـة    عاميانه را در اعتقادات خام و ابتدايي بشر جستجو مـي  منشأ اعتقادات

دار بين بعضي از رفتارهاي عادي خاص انسان  آنها را ناشي از اعتقاد به وجود رابطة معني
داند، و همچنين اعتقـاد بـه اينكـه     هاي غيرمنتظره مي ها و آسيب ديدن و بعضي بدآوردن

ال خاص، يـا ذكـر اوراد و همـراه داشـتن عالئـم خـاص،       ها را با انجام اعم اين بدآوردن
 ).همانجا(توان از بين برد يا جلو بروز آنها را گرفت  مي

چشم در فرهنگ ملل،  زخم و شوري  دهد كه اعتقاد به چشم بررسي محققان نشان مي
هـاي نخسـتين در درون غارهـا بـه      هاي انسان اسنادي كه از نقاشي. اي ديرينه دارد سابقه

، همه رواج اين اعتقاد را ٰها و آثار مكتوب قرون وسطي نوشته مده است، تا سنگدست آ
وجـه مشـترك   . كنـد  در بين اقوام و ملل گوناگون در قرون و اعصار مختلف تأييد مـي 

. زخـم سـوء نيـت و حسـد اسـت      همة اين اعتقادات آن اسـت كـه عامـل اصـلي چشـم     
هـا همـواره از چشـم     دور، انسـان دهد، از روزگاران  گرفته نشان مي هاي صورت بررسي

اند و بـر ايـن    هايشان را از چشم ديگران پنهان كرده ها و دارايي حسود ترسيده و زيبايي
ها را متوجه خـود كنـد، در معـرض     اند كه هر چيز باارزش و نفيسي كه نگاه باور بوده

  .گيرد زخم قرار مي خطر چشم
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: تـر و خشـك  «رنيـا ـ در مقالـة    استاد دانشگاه كاليفـ   )Alen Dundes( آلن دندس 
  : معتقد است كه، »نظر زدن

كي بر معتقدات اساسي و معتبري است كه بر اساس آن، آب متـرادف  اين باور، متّ
زدن  واقعي كـه بـه وسـيله نظـر     آسيب و شرّ. زندگي و خشكي برابر مرگ است

انات ها، حيو شود موجودات زنده به ويژه بچه شود، اين است كه باعث مي وارد مي
اي كه بـا زيـاد نگـاه     لطمه. شوند» خشك«شيرده، درختان ميوه و مادران شيرده، 

آيد، سبب بروز اسهال و استفراغ ناگهاني در كودكان، خشك شدن  كردن وارد مي
شير مادران يا حيوانات اهلي، خراب شدن و خشك شدن ميوه بر روي درختان و 

  ). 27: 1383ژاد، ن صدقي(شود  از بين رفتن قدرت جنسي مردان مي
اند كه  هايي با قدمت حدود پنج هزار سال به دست آورده شناسان در عراق، لوح باستان

در گـردن اجسـادي كـه در    «همچنـين  . نشان از وجود اين اعتقاد در تمـدن سـومر دارد  
هايي به شكل چشم آويخته شده است كـه بـر    اند، طلسم هاي سومري دفن شده گورستان

» انـد  رفتـه  زخم بـه كـار مـي    شناسان به احتمال زياد، براي دفع چشم اناساس تحليل باست
دار بـودن ايـن بـاور در اقـوام سـومري،       با توجه بـه ريشـه  ). 54: 1381ـ1380سپاهي، (

مسـلمان چنـدان دور از    و اقوام مسـيحي، يهـودي و   هاي بعدي احتمال تطور آن در نسل
  . آيد ذهن و غريب به نظر نمي

النهرين سرچشمه گرفته و از سمت شـرق تـا    زدن از بين تقاد به نظراع«به باور دندس 
هند، از غرب تا اسپانيا و پرتغال، از شمال تـا اسـكانديناوي و بريتانيـا و از جنـوب تـا      

  ). 27: 1383نژاد،  صدقي(» شمال آفريقا گسترش يافته است
ترانـه و  هاي سـواحل مدي  در حال حاضر، اعتقاد شديد به چشم شور، در ميان ملّت

درياي اژه، به اضافة هند و كشورهاي جنوب امريكا وجود دارد كه تحـت تـأثير   
البته در ميان بوميان امريكاي التين نيـز ايـن اعتقـاد بـه ميـزان      . اسپانيا قرار دارند

وسيعي شايع است و استعمارگران آن را در شمال امريكا، اسـتراليا و نيوزلنـد هـم    
اين عقيده، جزو نظام اعتقادي اهـالي صـحراي افريقـا    با وجودي كه . اند رواج داده

دنيا آورده بودند، اين باور را از  آنها را به ينگه ،داران هايي، كه برده نبوده، اما برده
  ).evileyeذيل : دانشنامه آزاد الكترونيكي ويكيپديا(اند  اربابان اروپايي خود گرفته

هـم اكنـون   . هان همچنان پابرجاستزخم در انديشة بسياري از ملل ج اعتقاد به چشم
يا از دست دادن يكي ، ها به محض بروز خساراتي به محصوالت زراعي يا اتالف دام نيز
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انـواع   ،به همـين دليـل  . شود نظر مرتبط ميتأثير چشم افراد بد به آن حادثه، از عزيزان
  . شود يدفع، به تناسب فرهنگ رايج ملل، به وفور يافت م ردها و ابزارِتعويذها و وِ

هـا و   بـاغ  دِر، يـا بـر سـر   لبـاس ، بـازو ، ردها يا عالئمي كه برگردنانواع تعويذها و وِ
هاي رنگي بـه ويـژه    شود و همچنين استفاده از مهره يا در ميان مزارع نصب مي، امالك

، دود زمـين زدن تخـم مـرغ    بر، اي از چوب برخي درختان سياه و سفيد، و يا قطعه، آبي
 صحبتي با افرادي كه داراي چشمان آبي و موي بـور هسـتند،   از همكردن اسپند و دوري 

از ماندگاري اين اعتقـاد كهـن   كه  ،زخم است هاي متداول و رايج براي دفع چشم از شيوه
  . در بين مردم حكايت دارد

ها،  حسودان، شورچشمان، افراد ازرق چشم، زنان نابارور، غريبهدر باورهاي عاميانه، 
، بـه چيزهـايي   )از روي محبـت ( پـدران و مـادران  و حتي گاهي  پير افراد معلول، زنان

ـ   آسـيب مـي  ها  هاي انسان هاي ميوه، مزارع و دارايي كودكان، باغمانند  ا ايـن  رسـانند، ام
ايم پـس از   اين ما در اينجا كوشيدهبنابر. ع و متفاوتنددر نگاه شاعران بسيار متنو ،عوامل

ون اصلي آنها مبتني بر زخم، ابياتي را كه مضم شممطالعه و استخراج اشعار مربوط به چ
  . برگزينيم و مورد بررسي قرار دهيم ،رساننده است عامل آسيب

  رسان عوامل آسيب
ـ    عوامل آسيب شورچشـمان،   جهـان در چهـار گـروه اصـليِ     ةرسـان در فرهنـگ عام
 انـدك  ،ها، و جادوگران قابل تقسيم هستند كه در فرهنـگ ايرانـي   آبي حسودان، چشم

تـر ظهـور و بـروز پيـدا      متفـاوت   يابند، به خصوص در شعر شاعران فارسـي،  تفاوتي مي
سرايان  سخن هاي شاعرانة پردازي ها و مضمون انديشي و اين حاكي از نقش نازك كنند مي

انـد، آن را   ايراني وام گرفتـه  پارسي است كه اگرچه عنصر اصلي را از فرهنگ عاميانة
كـه مشـحون از نكـات بـديع و مضـامين       اند زآفريني كردهاي در شعر خويش با به گونه

 ،ها، خود بـه تـدريج بـه مضـامين ثابـت شـعري       انديشي بعضي از اين نازك. جديد است
بـه  پـس از ايـن   اند كـه   اند و در شعر شاعران پس از خود، بسامد بااليي يافته تبديل شده

رسـان در   عوامـل آسـيب  كوتاهي به  خواهيم كرد، اما نخست اشارةبعضي از آنها اشاره 
طور كه پيش از اين نيز اشاره كرديم ايـن عوامـل در    همان. كنيم جهان مي ةفرهنگ عام

  :شوند فرهنگ جهاني به چهار گروه تقسيم مي
بنابر اعتقاد عمومي، گروهي از مردم، داراي چشم يا نگاه بدشـگون و   :شورچشمان. 1
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د، برايش بدشانسي و مصيبت به بـار  نگاه اين افراد به هركسي كه جلب شو. شوم هستند
چنـين اشخاصـي بـا چشـم     . شود گفته مي» شورچشم«يا » سياه سق«آورد؛ به اين افراد  مي

براي مثـال در  «كنند، خود قصد سويي ندارند؛  آيند و در كارهايي كه مي شوم به دنيا مي
چشـم   يك داستان عاميانة اسالوي، از پدر متأثّر و محزوني سخن گفته شده اسـت كـه  

كند تا فرزندانش از آسيب چشم او در  شوري دارد و به همين دليل چشمانش را كور مي
  ).Britannica ,1973: 4/622( »امان بمانند

زخـم   در سيسيل و جنوب ايتاليا مردم معتقدند كساني كه از گـروه عوامـل چشـم   
 يكي كسـاني كـه آگاهانـه ديگـران را چشـم     : شوند هستند، به دو گروه تقسيم مي

شـود و   زنند، و ديگر كساني كه ناخواسته چنين نيرويي از چشم آنها ساطع مـي  مي
كه به اين ويژگي  ٰهاي قرون وسطي رسانند؛ مانند يكي از پاپ به ديگران آسيب مي
بـه معنـاي سـاطع كننـده     ) Jettator(» جتـاتور «به ايـن افـراد   . شهرت داشته است

يـا سـاطع كـردن    ) jettatura(» توراجتـا «زدن آنها را  گويند و نوع خاص چشم  مي
» مـال اچيـو  «زدن آنها ناشـي از حسـادت اسـت      نامند ولي به كساني كه چشم مي

)malocchio(هـاي   ها لزومـاً آدم  كننده براساس اين نظام اعتقادي، ساطع. گويند ، مي
كنند، غافلگير  ند و غالباً از اينكه آسيب يا ضرري به ديگران وارد ميحسودي نيست
  ).http://www.luckymojo.com / evileye.html(شوند  و ناراحت مي

برند، مثل مـادري   هاي ديگران حسرت مي اين افراد كساني هستند كه به داشته: حسودان. 2
برد، آنگاه زني كه خودش  انه بيرون ميكند و او را با خود از خ اش مي كه لباس نو به تن بچه

آنگـاه چـون مـادر بـه     » !چه بچة خوشگلي! واي«: گويد بيند مي شود، تا او را مي دار نمي بچه
  .).org http://www.Wikipediya(ند ك ردد، بچه شروع به استفراغ ميگ خانه برمي

قي و حـوالي  اسـت، در منطقـة مديترانـة شـر      بنابر آنچه گفته شده: آبي افراد چشم. 3
درياي اژه، به ويژه سراسر يونان و شمال آن تا تركيه، مردم به طور جدي معتقدنـد كـه   

احتماالً دليل وجود اين اعتقاد آن است كـه در نـواحي   . آبي، چشم شور دارند افراد چشم
مذكور، تعداد بسيار اندكي از افراد بومي، رنگ چشمشان آبـي اسـت و افـرادي ماننـد     

دهند و از آنها  ها توجه زيادي نشان مي داراي چشم آبي هستند و به بچهها كه  توريست
هاي مشخصي هستند و به همين سبب هم،  كنند، به سبب رنگ چشمشان آدم تعريف مي

ــي  ــان م ــردم گم ــم   م ــا از چش ــلي آنه ــر اص ــه خط ــد ك ــي  كنن ــي م ــان ناش ــود  هايش ش
)http://www.luckymojo.com/evileye. html.(  
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اعتقاداتي وجود دارد كه براسـاس آن، بعضـي جـادوگران، صـدمه زدن      :جادوگران. 4
  : براي مثال براساس همين اعتقاد. سازند عمدي خود را از طريق نگاه كردن عملي مي

ر در آن روزگا. زخم، محاكمه شدند جادوگران زيادي به جرم چشم ٰدر قرون وسطي
زخم ايشان، آن بود كـه   بردن به صحت اتهام چشم ها براي پي ترين روش يكي از رايج

شد و اگر  رفت، تبرئه مي انداختند، اگر در آب فرو مي جادوگر را با لباس به آب مي
  ).55: 1381ـ  1380سپاهي، (شد  ماند، مجرم شناخته مي بر سطح آب مي

در : ر اسـت يـ خدر دو مـورد ا  وجود دارد،  تفاوتي كه در فرهنگ ايراني با موارد فوق
اي براي چشم افراد شورچشم نشده است؛  اي به رنگ ويژه فرهنگ ايراني، چندان اشاره

بـه همـة     زخـم وجـود دارد،   براي مثال در اوراد و اذكاري كه در ايران براي دفع چشـم 
بـراي دفـع   در خراسان وقتي   مثالً شود، نه رنگ خاصي، هاي چشم اشاره مي انواع رنگ

  :خوانند كنند چنين مي زخم اسپند دود مي شمچ
بِتركَه  )/خانه(ك خَنَه ش دي هر دنَه/ اسفند صد و سي دنَه)/ دانه(اسفند و اسفند دنَه  

زا،  زا، چهارشـنبه  شـنبه  زا، سـه  زا، دوشنبه زا، يكشنبه شنبه )/بيگانه(حسود و بيگَنه چشم
كـه  هر  )/آيد مي(يه  هر كه از دروازه تو مي/ زا وقت بي، زا وقت ../.زا، زا، جمعه شنبه پنج

، )جـن (چشم انـس، چشـم جـنس    زيرزمين، روي زمين،  )/رود مي(از دروازه بيرون مره 
چشم آدميزاد، چشم پريزاد، چشم حسود، چشم بخيل، چشم ميشـي، چشـم زاغ، چشـم    

چشـم عـام،    د،، چشم جلب، چشـم سـي  )پدر و مادر(چشم ناز ) چپ، احول، كاژ( كاج
سر،  رو، همسادة پشت دست راست، همسادة دست چپ، همسادة پيش) همسايه( همسادة

 ،چشمش به اسـپند؛ هـركس نديـده    ،هركس كه ديده ،... هركس كه ديده، هركس نديده
، آتيش به بيرون؛ به حق شاه مردون، درد و بـال رو  )آتش(دلش به اسپند؛ اسپند به آتيش

  ).274: 1363شكورزاده،( بگردون
نيز همين ورد را با اندكي تفاوت به عنوان ورد رايج در مناطق مختلف  صادق هدايت 

طـور اسـت دربـارة نقـش      همـين ). 45ـ   44: 1356هـدايت،  (ايـران نقـل كـرده اسـت     
  .زدن كه در فرهنگ ايراني، چندان بدان توجه نشده است جادوگران در چشم

زخــم و عوامــل  ربــارة چشــمهــايي د امــا در عــوض در شــعر شــاعران فارســي، نكتــه
زخمي كه از ناحيه عاشـق   رساننده آمده است كه ويژة خود آنهاست، مانند چشم آسيب

زخـم در ديـوان    رسد يا بـرعكس، و اتّفاقـاً پربسـامدترين مضـمون چشـم      به معشوق مي
هاي متفـاوت و متنـوع    هاي مختلف و در قالب شاعران، همين مضمون است كه به شيوه
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جـا الزم اسـت    همين. فته است و ما در ادامه به آنها اشاره خواهيم كردظهور و بروز يا
به اين نكته اشاره كنيم كه حتي در همان مواردي هم كه شاعران پارسي، اصلِ اعتقاد را 

هـا   چنان از اين اعتقادات در بيان انديشه اند، آن از فرهنگ عامة جامعة خود اخذ كرده
ي   تهو احساسات خود به زيبايي سود جس اند كه سخنشان را قدرت نفوذ و لطافت خاصـ

با اسـتفاده از اعتقـاد سـادة موجـود دربـارة       اميرخسرو دهلويبخشيده است؛ براي مثال 
آفريني  چنين به زيبايي مضمون اين  زخم حسودان، سپند بر آتش دود كردن براي دفع چشم

  :كرده و گفته است
  

 روي خود مرا بنشان بر آتش چون سپند  پيش
  

 حسـود  تـا بسوزم خويشتن را كــوري چشـم   
 

  )324: 1380اميرخسرو دهلوي،(
تشبيه گلگوني رخسار يـار    توان استنباط كرد، مثالً مفاهيم مختلفي را مي ،از اين بيت
ور شدن آتش عشق در درون عاشق، يا گـل انـداختن صـورت معشـوق از      به آتش، شعله

، ...ور عاشـق در مقابـل معشـوق و   شـرم حضـ   ،شرم حضور در مقابل عاشق، يا بـرعكس 
فـع  خودم را براي د ،گويد من در اين حضور سن تعليل زيبا كه گوينده ميهمچنين اين ح

شوم، هم حسودان را از تـو دور   يعني هم فداي تو مي سوزانم؛ زخم حسودان تو، مي چشم
  ....كنم و كنم، هم چشم رقيبان خودم را كور مي مي

زخـم رسـاندن بيـان     را در قدرت چشم» حسد«د تأثير خواه مي مولويهمچنين وقتي 
كند كه جـاي هـيچ    كند، اين قدرت و قوت را با هنرمندي، چنان ملموس و پذيرفتني مي

  .گذارد انكاري براي مخاطب باقي نمي
  

 زان سوي حرص و حسدبيابان صد
  

 رسـد د هـم مـيـم بـا بدانجا چشـت 
  

  )4770/ 6: 1376مولوي، (
  يا

  

 هيچ شكبد بيچشمحسد وز كـز
  

ـ      لكـسير و گـردش را بگردانـد ف
 

  )511/ 5: همان(
گويد قدرت چشـم   دارد و مي نيز به زيبايي، يار خود را از چشم بد، برحذر مي صائب

جـاي    برد، پس تو كه مـاه هسـتي،   بد به حدي است كه حتي نور خورشيد را از بين مي
ودان قرار مده، وي در اين بيت، هـم  خود داري، بنابراين خودت را در معرض چشم حس
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برد كه هـركس او را   كند، هم زيبايي او را به حدي باال مي معشوقش را به ماه تشبيه مي
اي  ورزد، هم يار خود را از روي غيرت عاشـقانه  كند و بر آن رشك مي ببيند تحسين مي

قيبان شاعر عاشـق،  كند، تا ديگران او را نبينند و بر ر كه دارد، به خانه ماندن دعوت مي
  :افزوده نگردد

  

 بــرداز آفتاب، ديـدة بـد، نـور مـي
  

 روي؟ چه به بازار مـي خانگي، ماهاي 
 

  ) 3/3300: 1383صائب، (
كه پيش از اين گفتـيم در   شود، چنان طور است وقتي از بدخواهان سخن گفته مي همين

دند و به همين دليل هـم  فرهنگ ساير ملل، بدخواهان در قالب جادوگران نمود يافته بو
در زندگي روزمرة مردم عادي چندان نقشي نداشتند، حال آنكه در فرهنگ ايراني و به 
خصوص در شعر شاعران فارسي، بدخواهان و دشمنان همواره در كنار ما هسـتند؛ ولـي   

فرصت تجلّي و بروز  است كه فقط در شعر، اي  مهمتر از اينها، وفور تصويرهاي شاعرانه
زخـم   گويد، به جاي آنكه عود و سپند براي دفع چشـم  مي قاآنيكنند؛ براي مثال  يپيدا م

به محسود او تبريك بگوييد، تا دل حسود را از ناراحتي، چون عـود   بدخواه دود كنيد، 
  : و سپند بر آتش بسوزانيد

  

 گويند بر تشريف شاهنشهمر او را تهنيت
  

 بدخواه او سوزنـد جاي عود بر مجمـر دل 
 

  ) 240: 1336قاآني، (
برخالف اعتقاد فرهنگ عاميانه كه در آن به زيبارويان توصـيه   عبدالرحمن جاميو 
گويد، نـه تنهـا    شود، رخسار خود را از چشم حسودان بپوشانند، به محبوب خود مي مي

خواهد به روي زيباي تو گزند  چهره نپوشان، كه رخ برافروز تا مردمك چشمي كه مي
نگرد، مانند اسپند بر رخسار گلگون و آتشين تو بسـوزد   ه صورت تو ميبرساند، وقتي ب

  :و كور شود
  

 بهر گزند چشم خسان برفـروز رخ
  

 چشمشان بسـوز   سپند مردمكهمچون 
 

  )235/ 2: 1378جامي، (
گويد، آسيب ناشي از  مي اقبالنامهنيز براي ملموس كردن اين اعتقاد عمومي، در  نظامي

قدر قوي است كه ممكن است از حد خود عبور كند  ها، آن ن خوبيمورد پسند واقع شد
  : و به غرور برسد و در نتيجه سبب شود كه خود شخص هم به خودش لطمه بزند
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 به هر جا كه باشـي تنومنـد و شـاد
ـ ـمباش ايمـ  ـ  ـن از دي  دـدن چشـم ب

 زد مثــل مـرد گــوهرشناسچنين
  

 سپنـدي بـه آتـش فـكـن بـامــداد  
 ودبلكه از چشم خَ ،بده از چشم ـن

 درهراس از خويشتن  گر خوبي، كه
  

  )1025: 1381، نظامي(
گويد، كسـي   آورد و مي مي خسرو و شيريناو همين مضمون را به صورت ديگري در 

تواند از خطر غرور و شكسته شدن ناشي از خودپسندي رهايي يابد كـه خـودش، از    مي
  ):د مغرور نشودبه خو= خودش را چشم نزند(چشم خودش برهد 

  

 يافتزدرا چشمكه خودآن صورت هر
 نديدم كس كه خود را ديــد و نشكسـت

  

ـ  ـز چشم نيك دي   د يافـت ـدن چشـم ب
 درست آن ماند كز چشم خـود رسـت  

 

  )186: همان(
  خورد  مه چو كامل شد، به چشم شور، خود را مي: گويد نيز مي صائب تبريزي
  : ويدگ نيز در همين مضمون مي وحشي بافقي

  

 اش پـيشردهـه نبود پـولي عشقي ك
  

 زيان بيند هم از چشـم بـد خـويش    
 

  ) 942: 1380بافقي، وحشي(
عمـومي كـه    تر در شعر خود، بـرخالف اعتقـاد   زدايي قوي گاهي شاعران براي آشنايي

گويند فرزانگان ممكن است ديـوانگي   دانند، مي عقل و فرزانگي را در معرض آسيب مي
  :ما را چشم بزنند

  

 گـرددشور، آب زندگاني تلخ مـي ز چشم 
  

 بهتـر كه بـا فرزانگـان، ديوانه ننشيندهمـان 
 

  )1867/ 2: 1383صائب، (
  

 زخم عقـل ايمـن نيستـماز گزنـد چشم
  

 كشم سودا مي بر رخ خود همچو مجنون نيل  
  

  )2642/ 3: همان(
اينكـه كودكـان در    ،گوينـد  كنند و مـي  آفريني مي و گاهي بسيار زيباتر از اين مضمون

كنند و بـا زدن سـنگ    سنگ پرتاب مي ايشانافتند و به سوي  پشت سر ديوانگان راه مي
كنند، در واقع اين قدرت را به آنـان   و صورت آنان، اطراف چشم آنها را كبود مي به سر

بـد برسـاند، حتـي آسـمان و باليـاي        بخشند كه ديگر هيچ كس نتواند به آنان چشم مي
منزله نيلي  رساني عاجزند؛ زيرا كبودي دور چشم ديوانگان، به ي نيز از اين آسيبآسمان
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  : زخم به دور چشم آنها كشيده شده است است كه براي دفع چشم
  

 چه غم ديوانة ما از گزند آسـمان دارد
  

 كودكان دارد  سنگ زخم از جاي چشمنيلكه 
  

  )1256/ 2: همان(
نيز اگرچه همان مضمون رايج بـين عـوام را گسـترش     يمجيرالدين بيلقانبرخي مانند 

خردمنـدان را   آفريني آنان بـا سـخن عـوام متفـاوت اسـت، مـثالً        دهند، نوع مضمون مي
هـا   دهند، اما عامل آن را كه در فرهنگ عامـه، معمـوالً انسـان    موضوع آسيب قرار مي

توان  ه ندرت ميزخمي است كه ب زخم، چشم اين چشم. دهد هستند، به روزگار تغيير مي
  :مرهمي براي آن يافت

  

 بر وي ز چشم زخـم بترسـم كـه بـر فحـول
  

 گشت مرهمش كه كم  از زمانه استزخمي 
 

  )315: 1358مجيرالدين بيلقاني، (
نيز به خالف آنكه غالباً در شعرش، اعتقاد به تأثير روزگار را به سخره  ناصرخسرو 
زخم روزگار را هيچ تعويـذ و   گويد چشم ميشود،  گيرد؛ وقتي اوضاع بر او سخت مي مي

  :تواند دفع كند سپندي نمي
  

 اي خـردپيشـه حــذر دار از جهـــان
 هـر كـه را ز آسيـب او آفــت رســد

  

ـت كـار بنــد      گـر بهـوشي پنــد حجـ 
ـــد  ـــذ و سپنـ ـــاردش تعـوي ـــاز ره ن  ب

 

  )435ـ434: 1368ناصرخسرو، (
چنـان زيبـا و    دهـد، ولـي آن را    ارائه ميعي زخم تصويري انتزا از چشم واعظ قزويني

  : توان يافت كشد كه نمونة آن را جز در شعر نمي ملموس به تصوير مي
  

 بد دوران گذارد در كنارچشم  شايدش
  

 دكش مي هاي توانگر از نگهدرويشآنچه 
  

  )204: 1384،واعظ قزويني(
ي، هـيچ نيكوخصـال   اين مضـمون كـه  زخم و توضيح  صائب دربارة سرعت تأثير چشم

برانگيزي چنـين بـه تصـوير     به زيباييِ تحسين تابد، را در رقيب خود برنمي خصال نيك
  :كشد مي
  

 بد آفتـاب كـم فرصـتفغان كه چشم
  

 امان نداد به شبنم كه چشـم بـاز كنـد    
 

  )1778/ 2: 1383صائب، (
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ـ  كند و مي اي متفاوت بيان مي و در جاي ديگر همين مضمون را به گونه د، چشـم  گوي
دهد كه حتي يك جرعـه آب خـوش از گلـويش پـايين      شور مردم به آدمي فرصت نمي

اندازد و از كلمة خضر به اين اعتقاد عمومي  مي خضربرود، سپس كلمه آب، او را به ياد 
حيات و خضر در ظلمات پنهان است، آنگاه همة اينهـا   شود كه جايگاه آب  هدايت مي

  :سازد رسال مثلي شاعرانه، مضموني چنين بديع ميزند و با ا را با هم پيوند مي
  

 گردددم آبي به كام دل نصيب كس نمي
  

 پنهـان  شور تشنگان  از آن گرديد خضر از چشم  
  

  )2740/ 3: همان(
زخمي كه بين عاشق و معشـوق رد و   طور كه پيش از اين نيز اشاره كرديم، چشم همان
در واقـع ايـن   . ة شاعران قرار گرفتـه اسـت  ماي شود، بيش از ساير مضامين، دست بدل مي

يك تصويرسـازي ذهنـي اسـت كـه      موضوع بيش از آنكه مصداق خارجي داشته باشد، 
هـاي عاشـق يـا     بيشتر براي بيان حالت روحي عاشق و معشوق و بـراي توجيـه خواسـته   

هاي معشوق و قدرت نفوذ او  اعتذار از كوتاهي وي نسبت به معشوق يا حتي بيان زيبايي
زخمـي تشـبيه    نگاه مؤثّر و عميق معشوق را بـه چشـم   سناييرود، براي مثال  كار مي به
  : آورد كند كه در هر نگريستن و پلك زدني، دالورپلنگي را از پاي درمي مي
  

 آهوي تو كه صيد تو سـازدشگفت
  

 زخمـي دالور پلنگـي   به هـر چشـم   
 

  )1033: 1380سنايي، (
كنـد و مضـمون جديـد     يه تفضـيل اسـتفاده مـي   در بيان همين مضمون، از تشب محتشم

  :گويد آفريند و چنين مي ديگري مي
  

ـــان ــم بت ـــرافكن چش ـــوي شي  آه
  

 تيـر نظـر خـوردة آهـوي تــوست    
  

  )901/ 2: 1380محتشم،(
  :سرايد خسرو ميو امير

  

 نگار مـن امشـب سـر نـاز داشـت
  

 بر افتادگان چشـم بـد سـاز داشـت     
  

  )192: 1380اميرخسرو دهلوي، (
اوان در شعر فارسـي،  تكرار فر و در نتيجة مون زيبايي كه به دليل استقبال گستردهمض

همواره هجران و دوري خـود را   ،شعري تبديل شده، اين است كه عاشق به نوعي كليشة
 ،يا كوتاهي خود را از به خدمت نرسيدن وي يا برعكس، با اين دليل يا بهانه از معشوق،
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داري و من چشم شور و همين بهتـر كـه چشـم شـور از      كند كه تو روي زيبا توجيه مي
گويد مگر چشـم مـن شـور     اري كند، ميگز د گلهخواه روي زيبا دور باشد؛ يا وقتي مي

  كني؟ است كه تو از من دوري مي
  

 ديدة من ز نيكوان، روي تو اختيار كرد
  

زخم تو، كم نگرم به سوي تـو  از پي چشم 
 

  )751: همان(
  يا

  

 ه آن چشم من استگرچه ك،چشم بد
  

 اي ارهـــ ن رخســاز چنياداــدور ب 
 

  )1074/ 6: 1366، مولوي(
  يا 

  

 گفتم به دعا كه چشم بــد دور ز تــو
  

 دوست، مگر چشم بدت من بودماي 
 

  )61: 1334الخير،  ابوسعيد ابي( 
  :مولوي ةو تكرار همين مضمون به وسيل

  

 بـد از روي تـو دورگفتم چشممن مي
  

 م؟ت من بوددر آن چشم بمگ!جانا 
 

  )1415/ 7: 1366، مولوي(
كنـد   اميرخسرو دهلوي در جاي ديگري برخالف اشعار ياد شده، خود را هم متّهم مي

گويـد   آفريند و با لحني خطابي به چشم خـود مـي   و هم تبرئه، و مضموني چنين زيبا مي
بـدان كـه موفّـق     كه اي چشم من كه در كمين آن رخ زيبا هستي تا او را چشـم بزنـي،  

ام، همواره همچون سـپندي در حـال سـوختن     شوي؛ زيرا جان من بر آتش عشق سينه نمي
  : كند است و از او دفع بال مي

  

 رخـيآنمن، كاندر كمـينو هان، اي چشم  هان
  

 جان من، بر آتش سـينه سـپند او ببـين    
 

  )700: 1380اميرخسرو دهلوي،(
بـه همـة آنهـا در     فراوان اسـت و اشـاره   ،ران پارسيچنيني در شعر شاع هاي اين نمونه
ـ     اين مقاله نمي حوصلة هـايي از تعامـل عناصـر     هگنجد؛ قصد ما فقط ايـن بـود كـه نمون

شاعران را نشان دهيم و بگوييم كه چگونه شاعر از يك اعتقاد  فرهنگ عامه با انديشة
دهد و به آن  را توسعه مي و پيش پا افتاده كند و اين مفهوم ساده رايج استفاده مي عموميِ
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روايي و قدرت  ،بخشد؛ و چگونه با استفاده از اعتقادات عمومي به كالم خود زيبايي مي
آفريند؛ يا چگونه فرهنگ عاميانه در  بخشد؛ و بدين طريق مضامين جديدي مي تأثير مي

ـ        جاويد و ماندگار مي ،شعر شاعران ق شـود، و چـرا بـراي مطالعـه در ايـن زمينـه، محقّ
  . اگزير از مراجعه به آثار ادبي استن

  گيري نتيجه
تـرين منـابع ثبـت آداب و رسـوم و اعتقـادات مـردم و        آثار ادبي فارسي يكي از غنـي 

ـ  ،در متون ادب فارسـي  وجو ه است و با جستفرهنگ عام ه تنهـا بسـياري از وجـوه    ن
ن را تـوان قـدرت شـاعرا    توان كشف كرد كه حتي مي ه را ميفرهنگ عام فراموش شدة

در چگونگي استفاده از مفاهيم ساده و تبديل آنها به مضامين پيچيـده و تأثيرگـذار بـه    
ـ  درهـم   ،ه چگونـه بـا فرهنـگ خـواص    خوبي نشان داد و معلوم كرد كه فرهنگ عام

  . آورد آميزد و چنين محصول تأثيرگذار و پرنفوذي را پديد مي مي
ـ   شـاعران از عناصـر   ، اسـتفادة دهـد  اين بررسي نشـان مـي   ه و از جملـه  فرهنـگ عام

بلكه اوالً ذهن شـاعران   شود، منحصر نمي زخم به يك تأثيرپذيري ساده، محدود و چشم
بخشـد و   مي به سخن آنان قدرت تأثير و نفوذ بيشتر ،در ثانيدارد و  يمت واقيرا به خالّ

يم مفاه ،براي مثال. شود عنصر فرهنگي در شعر مي مفاهيم آن  ثالثاً سبب گسترش حوزة
مضـموني  در شعر فارسـي،  زخم عاشق نسبت به معشوق و برعكس،  چشم بارةموجود در

عاميانه فراتر رفته، و مضـموني كـامالً عاشـقانه و شـاعرانه      يك عنصر است كه از حد
  يـا مضـمون چشـم    ، د و بديع و شورانگيز يافته استهاي بسيار متعد  مجموعهو زير  شده

داشـته  وجود ندارد و اگر هم وجـود   ،هر فرهنگ عامزدن به خود، به اين گستردگي د
بـا لطافـت و    ،حـال آنكـه در شـعر    ي خشونت و ناخوشايندي همراه اسـت؛ با نوعباشد 

هـاي   هاي اخالقي و توصـيه  دلپذيري همراه شده و حتي از اين حد گذشته و به برداشت
عر، بـين عوامـل   هايي كه در شـ  رابطه  طور است، همين. انتقادي و رفتاري انجاميده است

شود كه معموالً از نـوع   ديده و ابزار دفع آسيب برقرار مي رساننده و عوامل آسيب آسيب
دنيايي خيالي ، ات عينيبر مبناي واقعي ،به بيان ديگر. تا مصاديق عيني ،روابط ذهني است

باورپذيرتر است و مخاطـب، آن را بـا خوشـايندي     ،شود كه از واقعيت عيني ساخته مي
منتقـدان ادبـي در زمـرة     ،پذيرد و اين همـان كـاركردي اسـت كـه از قـديم      مي يبيشتر

  .اند كاركردهاي اصلي ادبيات به آن اشاره كرده
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  منابع
، بـا تصـحيح و مقدمـه و حواشـي و تعليقـات سـعيد       سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير .1334 ابوسعيد ابوالخير
  .انتشارات كتابخانة شمس: نفيسي، تهران

الدين و با مقدمة  به تصحيح اقبال صالح  ،وي ل رو ده س رخ ي ام  وان دي .1380 محمود  ن ب رو س خدهلوي،  اميرخسرو
  . نگاه:  ران ه ت محمد روشن،

  .اميركبير: ، تهرانتمثيل و مثل .1352 انجوي شيرازي، ابوالقاسم
بـا همكـاري    ،زاد ح ص اف  ان الخ اع  ح ي ح ص و ت  مهمقد ،ديوان جامي .1378 د م اح  ن ب  من رح دال ب عنورالدين ،  ي ام ج

دفتـر  : مركز مطالعات ايراني: ، تهرانوب ت ك م  راث ي ر م ش ر ن ت ظر دف رن زي، يطّ خ  راث ي و م  ي اس ن ش رق و ش ت ي ت س ان
   . نشر ميراث مكتوب

، ماهنامـة سـروش جـوان   ، »)م زخمدرباره اعتقاد به چش(سياه، خونه ما نيا  سق« .1381ـ 1380 سپاهي، محمد
  . 57ـ 54، اسفند ـ فروردين، صص 20سال دوم، شماره 

 .نشر گلمهر: ، تهرانخرافات چيست؟ .1383 نژاد، رضوان صدقي
  .، تهران، دانشگاه تهراننامه لغت .1376 دهخدا، علي اكبر

قي مدرس رضـوي، چ پـنجم،   ، با مقدمه و حواشي و فهرست محمدتديوان سنايي .1380 سنايي، مجدود بن آدم
  .انتشارات سنايي: تهران

 .سروش: ، تهرانعقايد و رسوم مردم خراسان .1363 شكورزاده، ابراهيم
   .نشر علم:  ران ه ت، )جلد 3( زي ري ب ت  ب ائ ص  وان دي .1383  ي ل دع م ح ، مصائب تبريزي
  .انتشارات اميركبير: عفر محجوب، تهران، به تصحيح محمدجديوان حكيم قاآني شيرازي .1336 قاآني شيرازي

دانشگاه تبريـز،  : ، تصحيح و تعليق دكتر محمد آبادي، تبريزديوان مجيرالدين بيلقاني .1358 مجيرالدين بيلقاني
  . دانشكدة ادبيات و علوم انساني مؤسسة تاريخ وفرهنگ ايران

دكتر عبدالحسـين  با تصحيح و مقدمه  ،)جلد 2(ديوان محتشم كاشاني هفت .1380 الدين محتشم كاشاني، كمال
  .مركز نشر ميراث مكتوب: نوايي ـ مهدي صدري، تهران

  .علمي و فرهنگي: ، تصحيح عبدالكريم سروش، تهرانمثنوي معنوي .1376 الدين محمد مولوي، جالل
  .اميركبير: انالزمان فروزانفر، چاپ يازدهم، تهر ؛ تصحيح بديعكلّيات شمس تبريزي .1366 ــــــــــــــــ 

انتشـارات  :  ران ه تــ مهـدي محقـق، چـاپ دوم،       وي ن ي م  ي ب ت ج م  ، تصحيحرو س رخ اص ن  وان دي .1368 ناصرخسرو
  . دانشگاه تهران

ـ  ي،رد گ ت د دسـ  ي وح  ن س ح  ح ي ح ص تمطابق با ، كليات نظامي گنجوي .1381 ف وس ي  ن ب اس ي النظامي،  سـپهر  :  ران هت
  .ادب

؛ ترجمـه و گـردآوري احمـد    )ترين خرافات مـردم جهـان   عجيب(فرهنگ خرافات  .1371 ينگ، فيليپوار
 . مترجم: حجاريان، چاپ اول، تهران

، به كوشـش  ديوان مال محمد رفيع واعظ قزويني، شاعر سدة يازدهم هجري .1384 واعظ قزويني، محمد رفيع
  .انتشارات ما: اصغر علمي مهروندمياب، تهران

 :ران ه ت، چاپ هشتم، )نخعي(، ويراستة دكتر حسين آذران ديوان وحشي بافقي .1380 ن دي ال ال م كفقي، وحشي با
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  .اميركبير
  .ويداناج: تهران، چاپ دوم ،نگستاننير .1356 هدايت، صادق

  
Encyclopaedia Britannica, Thoemes press: Lonndon: 1973/4. 
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شركت مهر ارقام رايانه ،سوم ةرج؛ نسخسي دي د .  
  سايت) ب

http://www.wikipediya.org/evileye.html 
http://www.luckymojo.com/evileye.html   
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