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چکیده

پژوهــش حاضــر ،بــا بازنمایــی نقش اســاطیر و باورهای باســتانی و ُکهــن در هویــت قومی -محلــی و ذکر مصادیقی

از کاربــرد آنهــا در زندگــی جــاری یــک قــوم ،در صــدد پاســخ بــه ایــن پرسـشها برآمــد کــه اســاطیر و باورهــای
ُکهــن در دنیــای ســیال و ماشــینی امــروز تــا چــه میــزان زنــده و پویــا هســتند؟ و کــدام باورهــا و اعتقــادات عامــه،
ریشــه در اســاطیر و باورهــای دیریــن دارنــد؟ بررســی و تبییــن نقــش اســاطیر و باورهــای ُکهــن در میان یکــی از اقوام
جامعــۀ امــروز ایــران ،نشــان داد کــه اســاطیر و باورهــای ُکهــن ،گروههــای مــردم را در ایــن ایــدهکــه بــه ُکلیــت

واحــدی بــه نــام ملــت تعلــق دارنــد و از آینــدۀ مشــترکی برخوردارنــد ،متفق میســازد؛ چراکه اســاطیر ،برآینــد روح

جمعــی و میــراث نیــاکان گذشــتۀ یــک ملــت اســت .روش ایــن پژوهــش ،توصیفــی -تحلیلــی و بــر مبنــای مطالعــۀ

کتابخانـهای بــود ،ضمــن اینکــه مبنــای نظــری آن را کتابهــا و مقــاالت مرتبــط بــا اســطوره و عقایــد عامــه تشــکیل
مـیداد .ایــن مقالــه ،پــس از بیــان ُکلیتــی از ارتبــاط اســاطیر بــا فرهنــگ عامــه ،بــه تداعــی و بیان اســاطیری و باســتانی
باورهــای عامیانــۀ مــردم ایــام پرداخــت تــا نشــان دهــد کــه اســاطیر و باورهــای عامیانــۀ مربــوط بــه هســتی ،تــا چــه
میــزان در عصــر مدرنیتــه و ماشــینی امــروز برجــای مانــده و مقــام اســاطیر و باورهــای ُکهن تا چــه میــزان در باورهای
گرونــدگان بــه آنهــا ،تکویــن و رشــد یافتــه اســت.

واژگان کلیدی :اساطیر ،باورهای باستانی ،فرهنگ عامه ،ایالم.
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مقدمه و بیان مسئله
مطالعــۀ فرهنــگ عامــه ،برآینــد جهانبینــی مردمــان اســت و از جهــات مختلفــی همچــون :روانشناســی،
مردمشناســی ،جامعهشناســی و حتــی ادبیــات ،قابــل بررســی و توجــه میباشــد .بــا مطالعــۀ فولکلــور ، 1میتــوان
ر ّد پــای اســاطیر و آیینهــای ُکهــن را در آداب و باورهــای عامیانــه ،یافــت؛ علــی بلوکباشــی ( 98 :1369و )99
بــه نقــل از ادوارد تایلــور 2میگویــد« :بقایــای فرهنگــی ،پژوهــش در اعتقــادات و آداب و رســومی اســت کــه

در گذشــته و همچنیــن امــروزه در نــزد عامــه ،معنــا و نقــشکارکــردی داشــته و دارنــد؛ امــا جوامــع پیشــرفتۀ
امــروزی ،آنهــا را خرافــه و بیمعنــا میپنــدارد .مذکــر و مؤنــث بــودن برخــی از پدیدههــای طبیعــی ،همچــون
مــاه و خورشــید ،در زبــان و ادبیــات عامیانــۀ مــردم بســیاری از جوامــع امــروزی از بقایــای آییــن جانگرایــی در
فرهنگهــای ُکهــن اســت» .شهرنشــینی فزاینــده و رشــد صنعتی ،ســاختارهای اجتماعــی و ارزشـیای که باعث
پیونــد مــردم بــه همدیگــر شــده بــود را ُسســت و نابســامان کرده اســت .دیــن ،باورهــا ،اعتقــادات و اســاطیر هیچ
فرهنگــی را نمیتــوان جــدا از بافــت تاریخــی و جغرافیایــی آن دریافــت .بایــد پذیرفــت جغرافیــا بــه ناچــار بــر
فرهنــگ ،تأثیرگــذار اســت و جــای شــگفتی نیســت کــه در ایــران ،شــماری از فرهنگهــای گوناگــون وجــود
دارد کــه هــر کــدام بــه نوبــۀ خــود ،اســاطیر گوناگونــی را آفریدهانــد؛ چنانکــه «مــردم غــرب ایــران ،پیوســته
آمــادۀ تأثیرپذیــری از مراکــزی ماننــد یونــان و روم بودهانــد؛ در حالــی کــه مــردم شــرق ایــران ،بیشــتر زیــر
نفــوذ هنــد و مشــرق زمیــن قــرار داشــتهاند» (هینلــز .)11 :1389 ، 3اینکــه در بســیاری از مناطــق ایــران؛ بهویــژه
غــرب و نواحــی مرکــزی ،بــرای دفــع خشکســالی و آمــدن بــاران ،بــه مناســک خاصــی میپردازنــد کــه گاه
قربانــی کــردن ،یکــی مهمتریــن آنهاســت ،دارای زمینـهای اســاطیری اســت .اســطورۀ نبرد تیشــتر با اپــوش (دیو
خشکســالی) «تــا انــدازهای چگونگــی نظــر ایرانیــان در مــورد مناســک را بــرای مــا بازگــو میکنــد .آنــان بــر
ایــن باورنــد کــه قربانیهایــیکــه درســت انجــام گیــرد و بــه خدایــان تقدیــم شــود ،خدایــان را نیرومنــد و قــوی
میســازد؛ نیرومنــدی خدایــان نیــز موجــب میشــود کــه قربانیهــا در پــی هــم آمــدن منظــم فصــول را تعییــن
کننــد .فقــط هنگامــیکــه در قربانیهــا تیشــتر را بــه یــاری بخواننــد ،خشکســالی ،مغلــوب میشــود و بــاران
میتوانــد بــه جهــان ،زندگــی ببخشــد» (همــان.)38:
ُکردهــا عمومـاً از اقــوام اصیــل ایرانــی هســتند کــه بــا وجــود رشــد زندگــی مــدرن و ماشــینی امــروزی کــه
جایــی بــرای بــروز باورهــا و و تعمــق در بنیادهــای اســاطیری و باســتانی باقــی نمیگــذارد ،نســبت بــه فرهنــگ
ایرانــی؛ بهویــژه ایــران باســتان ،شــدیدا ً پایبنــد باقــی ماندهانــد .بــا نگاهــی عمیــق بــه کنــش ،منــش ،خــورش و
پوشــش ایــن قــوم ،میتــوان بــه الیه-هــای ژرف و درازنــای فرهنــگ ایرانــی در میــان قــوم ُکــرد پــی بــرد و
نمونههــای فراوانــی از وجــود آیینهــا ،باورهــا و جهانبینیهــای ُکهــن ایرانــی را در زندگــی آنهــا یافــت؛
نمونـهای عینــی از ایــن باورهــا کــه خــود را در قالــب پوشــش نشــان میدهــدُ « ،کســتی» اســت «کســتی بــا آن
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ســه گــره خاصــی کــه اغلــب ُکردهــای نواحــی شــمالی بــر کمــر میبندنــد ،در اســاطیر و منابــع زرتشــتی به ســه
آمــوزۀ مشــهور اخالقــی اشــاره دارد و گاه نیــز نمــادی اســت از ســپهر ســتارگان نیامیزنــده و کهکشــان کــه مرز
آلودگــی و پاکــی انســان را مشــخص میکنــد» (بهــار 69 ،55 :1375 ،و .)259
باورهــا و اعتقــادات دیریــن ،کمابیــش در زندگــی مــا جــاری و ســاری اســت و گاه انســان امــروزی ،بــدون
اینکــه خــود بــدان واقــف باشــد ،از آنهــا پیــروی میکنــد؛ نمونــۀ امــروزی آن ،مراســم «ســگ دیــد» اســت
کــه در فرهنــگ و بــاور ایرانیــان باســتان ،وجــود داشــته و حتــی در «ریــگ ودا» بــدان اشــاره شــده اســت؛ بــه
ایــن صــورت کــه جســد شــخص را بــه ســگی چهــار چشــم (ســگی کــه دو نقطــه ماننــد چشــم بــر بــاالی ابــرو
دارد) نشــان میدهنــد بــا ایــن اعتقــادکــه میتوانــد وجــود یــا عــدم وجــود حیــات را در جســد تشــخیص دهــد؛
اگــر شــخص واقعـاً مــرده باشــد ،آن ســگ ،بــه صــورت مســتقیم بــه وی نــگاه میکنــد ،در غیــر ایــن صــورت
بــه هیــچ وجــه بــه او نــگاه نمیکنــد (میرفخرایــی 51 :1367 ،و 148؛ بهــار .)486 :1389 ،برخــی از ایــن باورهــا
بــه صــورت آموزههــای اخالقــی و دینــی رایــج هســتند؛ مثـ ً
ا ایــن اعتقــاد بــه اینکــه روابــط نامشــروع و نقــض
قوانیــن اخالقــی جنســی ،موجــب عــدم بــارش بــاران و در نتیجــه ،بــار نــدادن زمیــن و آفــت محصول میشــود،
یــک بــاور کهــن و در عیــن حــال نظامبخــش اســتکــه بــا جنبــۀ نهــی از منکــر در شــریعت اســامی انطبــاق
دارد .بــر طبــق ایــن آمــوزه ،زنــا باعــث خشکســالی و قحطــی میشــود« .اعتقاد بــه تأثیــر زایلکننــده و تباهکنندۀ
زنــا بــا محــارم (در آفترســانی بــه محصــوالت و عــدم بــارش بــاران) در میــان اقــوام مختلــف جهــان وجــود
دارد» (فریــزر« .)186 - 184 :1388 ، 1ایــن اعتقــاد یــا تصــور رایــج کــه زنــا بــا محــارم یــا جرائــم جنســی بــه طــور
ُکلــی ،قــادر اســت بــاروری زمیــن را تبــاه کنــد ،احتمــاالً بــه زمــان عتیــق برمیگــردد و شــاید هــم بــه عهــد پیش
از ظهــور کشــاورزی تعلــق داشــته اســت (همــان.)185 :
«جشــن آیینــی نــوروز و روز ســیزدهم آن ،موســوم بــه «ســیزده بــه در» نیــز نشــانی از اعتقــادات و باورهــای
ُکهــن ایرانــی اســت کــه در زندگــی مــدرن هم جریــان دارد .طبــق رســوم ،در ایــن روز ،خانه را جــارو نمیکنند

و همــۀ مــردم از خانــه خــارج میشــوند .اگــر خانــه ،کامـ ً
ا از وجــود ســاکنان ،خالــی نشــود ،ســال نــو ،بدبختــی
و شــوربختی بــه همــراه خواهــد داشــت؛ چراکــه ســیزدهم نــوروز ،جشــن واقعــی بهــار اســت» (کریســتین ســن،
 .)495 :1368توجــه بــه فرهنــگ باســتان و راه و رســم زندگــی آنــان ،کمابیــش در زندگــی مــردم ُکــرد جــاری
ی مشــهور ،هنــوز
اســت؛ «عیــاران» بــه عنــوان طبقـهای مردمــی ،طرفــدار مظلــوم ،بــا پوششــی خــاص و پاتابـها 
هــم در فرهنــگ مــردم ایــام زندهانــد .ایالمیــان بــه انســان جوانمــرد ،چابــک و چــاالک ،عیــار میگوینــد؛
عــاوه بــر ایــن ،ســوگند خــوردن بــه مظاهــر طبیعــت و گاهی اجــزای بدن ،نشــانگر زنــده بــودن جریــان عیاری
اســت؛ چنانکــه در برخــی از روســتاهای ایــام ،مــردان دیرینــه ســال ،بــه نــور ،آب ،کــوه ،درخــت ،ســنگ،
ســپیدۀ صبــح و حتــی بــه مــو ســوگند میخورنــد .ســوگند خــودن بــه مظاهــر طبیعــت ،دارای زمینــۀ اســاطیری
هــم هســت؛ چراکــه در اســاطیر ،همــه چیــز ،حتــی ســنگ و نبــات ،جانــدار اســت (فریــزر.)180 - 151 :1388 ،
1. G.J.Frazer
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پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایــی مرتبــط بــا مقالــۀ حاضــر بــه صــورت خالصــه و ناقــص بــه انجام رســیده اســت؛ چنانکــه محمود
ظریفیــان ( )1361در مقالــۀ خــود از منظــر تقویمــی بــه «آداب و باورهــای پنجــۀ آخــر ســال در کرمانشــاهان»
نگریســته اســت؛ البتــه مقالــۀ او ارتبــاط چندانــی بــا موضوع مــورد اشــاره در مقالــۀ حاضر نــدارد .محمد اســدیان
(بــی تــا) نیــز در مقالـهای بــا عنــوان «عناصــر ُکهــن اســاطیری در باورهــای مــردم لرســتان» ضمــن بیــان مقدماتی
از زبــان ،تنهــا بــه چنــد موضــوع ،آن هــم بــه صــورت کامـ ً
ا موجــز و بــدون دســتهبندی پرداختــه اســت .هاشــم
ســلیمی (بیتــا) نیــز در مقالـهای بــا عنــوان «جشــن بهــار ُکــردی» صرفـاً از منظــر تقویمــی بــه موضــوع ،پرداختــه
اســت .پژوهــش مرتبــط دیگــری در ایــن موضــوع یافته نشــد.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــۀ کیفــی و نظــری بــا مطالعــۀ کتابخانـهای اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه نخســت،
دادههــای کلــی تحقیــق از نظــر مطالعــۀ کتابخانـهای ،بررســی و ســپس کلیــات موضــوع بــا انگارههــای عامیانــۀ
مــردم ایــام ،تطابــق داده شــد و نتایــج آن اســتخراج گردیــد.
بحث و بررسی
اسطوره و فرهنگ عامه
بنــا بــه تعریــف اســطوره کــه اصــل آن ،نامعلــوم اســت و آن را شــامل شــرح عمــل ،عقیــده ،نهــاد یــا پدیــدهای
طبیعــی بــه صــورت فراســویی میداننــد کــه دســت کــم ،بخشــی از آن ،از ســنتها و روایــات گرفتــه شــده و
پیونــد آن بــا آیینهــا و عقایــد دینــی ناگسســتنی اســت (آمــوزگار )3 :1388 ،بــه خوبــی میتــوان بــه ارتبــاط
فرهنــگ عامــه بــا اســطوره پــی بــرد .رخدادهایــی کــه در اســطوره نقــل میشــود ،بــرای باورمنــدان بــه اســاطیر،
واقعــی تلقــی میشــود؛ لــذا در گذشــته ،بســیاری از رخدادهــا ،نامگذاریهــا ،بیــان ِعلــی اســباب و  ...در عرصــۀ
فرهنــگ عامــه ،پذیرفتنــی و واقعــی بــوده اســت .باورهــای عامیانــه در مــورد درک روابــط ِعلــی -معلولــی
رخدادهــای جهــان هســتی «از آن جهــت کــه بیانگــر بینــش و دیدگاه بشــر به هســتی ،خــود و آفریدگار اســت،
اهمیــت دارنــد» (همــان.)4 :
اســطوره کــه در واقــع نوعــی واکنــش ناشــی از ناتوانــی در برابــر رخدادهــای غیرمترقبــه و تــرس از آنهــا و
حاصــل نهایــت تخیــل بشــر در ایــن زمینه اســت ،بــا باورهای عامیانــه مرتبط میباشــد؛ مثـ ً
ا «ادبیات کالســیک
مــا ،اشــعار خاقانــی ،نظامــی و موالنــا» (میرنیــا )241 :1369 ،و باورهــای عامیانــۀ ایالمیــان ،پدیــدۀ خســوف (مــاه
گرفتگــی) را ناشــی از ســیطرۀ نیروهــای شــر (بــه تعبیــر عامــه ،کافــران) بــر مــاه و تســخیر آن میدانند کــه باید با
صــدای طبــل ،کوبیــدن بــر اشــیا (بهویــژه کوبیــدن بــر طشــت) یــا شــلیک گلولــه ،آن را رهــا کــرد؛ چنیــن بــاور
عامیانـهای ،منطبــق بــا ماهیــت اســاطیر و نشــانهای از عــدم آگاهــی بشــر از نظــام ِعلــی -معلولی اســت؛ همچنین
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نشــان میدهــد کــه بشــر بــه پیــروی از تخیــل خــود ،بــرای رخدادهــا ،علــت میتراشــد و بــه ایــن ترتیــب ،تخیل
را بــا واقعیــات پیونــد میدهــد.
از منظــر اصــل ،ماهیــت و زمــان نیــز بیــن اســاطیر و باورهــای عامــه ارتبــاط وجــود دارد« .مشــکل میتــوان
نظــر قطعــی داد کــه هــر اســطوره بــه چــه مــکان و زمانــی تعلــق دارد .بــه وجــود آورنــدۀ اســاطیر ،گروههــای
ناشــناختهای از مــردم اندیشــمندی بودهانــد کــه در هزارههــای پیشــین میزیســتهاند» (آمــوزگار.)5 :1388 ،
آمــوزگار ،معتقــد اســت کــه در بــاب اســاطیر ،نــه تاریــخ میتوانــد قضــاوت کنــد و نــه باستانشناســی .دربــارۀ
باورهــای عامیانــه و ماهیــت ،اصــل و زمــان آنهــا نیــز همیــن مســئله صــادق اســت .ایــن باروهــا کــه بــه صــورت
الیههــا و رســوبات اعتقــادی وجــود دارنــد ،بــه صــورت نقلــی و روایــی بــه آینــدگان ســپرده میشــوند و از ایــن
منظــر نیــز بــا اســاطیر ،ارتبــاط مییابنــد.
بایــد پذیرفــت کــه انســان ،راه درازی را میــان توحــش و تمــدن طــی کرده و رســیدن بــه دین ،آییــن و ایمان
بــه ناگهــان پدیــد نیامــده اســت .ذهــنِ پیوســته جســتجوگ ِر انســان ،از آغــاز در پــی پاســخ گفتن به پرسـشهای
خــود بــوده اســت :مــا کیســتیم؟ از کجــا آمدهایــم؟ بــه کجــا خواهیــم رفــت؟ آیــا این جهان ،همۀ هســتی اســت
یــا پــس از آن نیــز جهــان و زندگانــی دیگــری وجــود دارد؟ اینهــا مســائلی اســت کــه همچنــان در تودرتوهــای
پیچیــدۀ افــکار آدمــی باقــی مانــده اســت .اســاطیر نیــز دقیقـاً این مســائل را دنبــال میکننــد و در پی پاسـخگویی
بــه آنهــا هســتند« .مطالعــۀ اســاطیر یــک قــوم در همــۀ ابعــاد آن ،مــا را یــاری میدهــد تــا تاریــخ رشــد تمــدن
و فرهنــگ آن قــوم را بــاز شناســیم و از آنجــا کــه بســیاری از ُســنتها و اعتقــادات ،بــا وجــود آنکــه بــا روح
دیــن و تمــدن بیگانــه نیســتند ،سرســختانه بــاز میماننــد و در عقایــد امــروزی مــا نیــز جــای میگزیننــد ،چنیــن
مطالع ـهای مــا را بــا گوش ـهای از آداب و عــادات ُکهــن خــود کــه همچنــان در میــان مــا زنــده اســت ،راهنمــا
میگــردد» (بهــار)17 :1389 ،؛ بنابرایــن اســطوره بــا مردمشناســی فرهنگــی ،ارتباطــی تنگاتنــگ دارد .مطالعــات
مردمشناســی کــه از نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم آغــاز شــد ،منظرهایــی را در دیــد تحلیلگــران اســاطیر قــرار داد که
قبـ ً
ا بــه آن پرداختــه نشــده بــود« .مردمشناســی ،ایــن راز را بــر مــا گشــود کــه اســاطیر ،آیینهــا و آداب جوامــع
بــه اصطــاح ابتدایــی مــا بــا اســاطیر ،آیینهــا و آداب جوامــع اعصــار ُکهــن بینالنهرینــی ،مصــری ،هنــدی،
یونانــی و جــز آنهــا ،دارای انگیزههــا و اهدافــی مشــترک و عمومــی اســت» (همــان.)345 :
«اســطوره از میــان زندگــیِ آیینــی مــردم ،بیــرون میآیــد و همــراهِ گفتـ ِ
ـم نمایشــی آیینــی اســت»
ـاری مراسـ ِ
(همــان )362 :بدیهــی اســت کــه فرهنــگ و زندگــی عامــه نیــز بــا آیینهــا در پیونــد اســت .بــر کســی پوشــیده
نیســت کــه زندگــی و فرهنــگ عامیانــه ،بــه شــدت بــا آییــن ،آداب و رســوم عجین اســت و اســاطیر نیــز عرصۀ
تاخــت و تــاز آیینهــا و آداب اســت؛ مثـ ً
ا در اســاطیر و باورهــای ُکهــن ،همــه چیــز جانــدار اســت :درخــت،
نبــات ،ســنگ و تمــام پدیدههــا و مظاهــر طبیعــت (فریــزر« .)182 - 151 :1388 ،ایــن پنــدار کــه درختــان و
گیاهــان ،موجوداتــی جاندارنــد ،طبیعتـاً موجــب ایــن اعتقــاد میشــود کــه نــر و مــاده نیــز هســتند و میتواننــد
واقعـاً و نــه مجــازا ً بــا هــم ازدواج کننــد» (همــان .)156 :فریــزر ،چندیــن شــاهد مثــال از قبایــل مختلــف در ایــن
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مــورد ذکــر میکنــد .امــروزه هــم باغــداران؛ بهویــژه صاحبــان نخلســتان ،بــرای بــاروری و مثمــر بــودن درختان،
آنهــا را بــا هــم وصلــت میدهنــد و بــه اصطــاح عامــه ،آنهــا را «فِیَــل» (= فحــل) میدهنــد.
«اعتبــار بخشــیدن بــه عقایــد ،آداب و مراســم قبیلــه ،یکــی از نقشهــای فرهنــگ عامــه (فولکلــور) اســت
و ایــن مهــم را بهویــژه اســاطیر ،بــر عهــده دارنــد» (پــراپ .)21 :1371 ،بــه عقیــدۀ شــاگردان و پیــروان جیمــز
جــورج فریــزر ،همــۀ اســاطیر و فولکلورهــا از مراســم و آیینهــای قربانــی بــرای بــاروری و حاصلخیزی نشــأت
گرفتهانــد« .زمانــی بــود کــه اســاطیر ،مراســم قربانــی را تبییــن میکــرد؛ امــا بــا از میــان رفتــن رســم قربانــی
کــردن انســان و حیــوان ،اســاطیر ،راه جدایــی در پیــش گرفتنــد و آیینهــای مربــوط بــه قربانــی نیــز کوچــک و
کوچکتــر شــدند و بــه صــورت آداب خرمنبــرداری بیــرون آمدنــد» (فریــزر)31 :1388 ،؛ بنابرایــن میتــوان
گفــت اســاطیر ،باورهــای آغازیــن مــردم هســتند کــه به تدریــج در فرهنــگ عامــه ،جایگاهی ویــژه یافتهانــد .به
تدریــج جایــگاه اســطوره در جوامــع کمرنگتــر شــد و بُنمایههــای اســاطیری بــه صــورت قصههــای خیالــی،
قصههــای جــن و پــری و برخــی باورهــای فولکلوریــک و خرافــی درآمــد؛ در واقــع بنمایــۀ اســطورهای مــرگ
و زندگــی و چگونگــی زیســتن و نــگاه بــه هســتی از بنمایههــای اصلــی اســاطیر اســت و ایــن رونــد طبیعــی
تحــول اســطوره اســت؛ اســاطیر کــه همــگام بــا تحــوالت جوامــع و دگرگونــی باورهــای مردمــی ،از پشــتیبانی
ایمــان مــردم محــروم شــدهاند ،بــا مفاهیــم اجتماعــی جدیــد همســاز میشــوند؛ در واقــع اســاطیر آنچــه را که در
تحــوالت جدیــد جامعــه نامعمــول مینمایــد ،تصحیــح میکنــد (موســوی و اســپرغم.)240 :1389 ،
بنیادهای اساطیری و باستانی در باورهای عامیانۀ مردم ایالم
 .1عناصر طبیعی
 .1-1آب :آب ،در باورهــای ایرانیــان باســتان ،جایــگاه واالیــی داشــته و بــه عنــوان مکانــی اهورایــی و مأمنــی
مطمئــن بــرای نطفههــای زرتشــت بــه حســاب میآمــده اســت کــه هیچــگاه دســت اهریمــن بــدان نمیرســد
(قریشــی .)211 :1380 ،در اهمیــت ایــن عنصــر حیاتــی در نــزد ایرانیــان ،همیــن بــس کــه مورخــان یونانــی،
ســتایش آب را بــه ایرانیــان نســبت دادهانــد و در تاریــخ هــرودت آمــده اســت کــه ایرانیــان طــی مراســمی بــرای
آب ،قربانــی و فدیــه میدادنــد (یاحقــی .)29 :1375 ،در بُندهشــن نیــز آمــده اســت کــه نخســتین آفریــده همــه
آب سرشــکی بــود؛ زیــرا همــه از آب بــود (دادگــی .)39 :1369 ،ایــن عنصــر حیاتــی بــرای مــردم ایــران بســیار
مقــدس اســت و نبایــد آن را آلــود .مــردم ایــام معتقدنــد کــه آب ،عــاوه بــر ویژگی سرشــتی زندگیبخشــی،
در درمــان بیماریهــا نیــز کارگــر اســت؛ در مناطقــی از ایــن اســتان؛ همچنیــن در لرســتان ،اعتقــاد بــر این اســت
کــه شــخص زردیگرفتــه (یرقانــی) اگــر هفــت روز ،بــه وقــت بامــداد ،بــه آب روان و زالل خیره شــود ،بیماری
یرقــان وی بهبــود خواهــد یافــت (عســکری عالــم .)12 :1388 ،ایــن بــاور در بخشهــای دیگــری از جهــان نیــز
رواج دارد و بــر مبنــای جــادوی هومیوپاتیــک فریــزر قابــل توجیــه اســت؛ او یکــی از کاربردهــای ســودمند ایــن
نــوع جــادو را درمــان یــا پیشــگیری از بیمــاری میدانــد و از هندوســتان گرفتــه تا فرانســه ،شــواهدی را بــرای آن
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بیــان میکنــد (فریــزر 92 :1388 ،و .)93
 .2-1آتــش :آتــش عنصــری مقــدس ،بســیار تأثیرگــذار و بنیادیــن در اندیشـههای هنــد و اروپایــی اســت کــه
در بــاب آن بســیار ســخن گفتهانــد؛ بهویــژه در اندیش ـههای هنــدو اروپایــی و ایرانــی (قل ـیزاده :1388 ،ذیــل
آتــش 27 :و آذر .)37 :در جامعــۀ عتیــق هنــدو اروپاییــان ،آتــش و اجـ ِ
ـاق خانــواده ،قداســت داشــت و محــور و
مرکــز آیینهــا و کیــش خانوادگــی بــه شــمار میرفــت .در کیــش خانوادگــی آن مــردم باســتان کــه در تاریــخ
تقریبــی چهــار هــزار و پانصــد ســال پیــش از میــاد مســیح؛ یعنــی بیــش از شــش هزار ســال قبــل از ایــن روزگار
میزیســتند ،اول اینکــه دیــن خانوادگــی بــود و نیــاکان هــر خانــواده ،حافظــان آن بــه شــمار میرفتنــد؛ دوم
اینکــه آتــش ،در مرکــز و محــور پرســتش و تقــدس هــر خانــواده قــرار داشــت .آیینــی کــه بــه اعصــار کهــن باز
میگشــت ،همچنــان در هنــد ،یونــان و روم باســتان تــداوم داشــت و در ایــران بــا ظهــور زردشــت ،اعتــا یافــت
و از صــورت کهنــۀ دینــی قدیمــی درآمــد (افشــاری )19 :1387 ،از خویشــکاریهای مهــم آتــش ،پرســتاری
از مــردم و بــه تبــع آن ،رانــدن خبایــث و شــرایر از منــزل و مســکن آنهاســت؛ لــذا در فرهنــگ ایرانــی؛ بهویــژه
در فرهنــگ ُکــردی ،پاسداشــت آتــش بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ هــم از آن رو کــه نگاهبــان ســاکنان منــزل
اســت و هــم از آن رو کــه روشــن نگــه داشــتن آتـ ِ
ـش خانــه (اجــاقدان) ،ضامن زندگی ،حیات و تسلســل نســل
اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه در فرهنــگ مــردم ُکرد ،کســی کــه عقبهای (نســلی) نداشــته باشــد ،بــه اجاق
کور مشــهور اســت.
 .3-1آســمان :واژۀ آســمان بــه معنــای ســنگ اســت و ظاهــرا ً در اعصــار باســتان میپنداشــتند کــه آســمان،
ســنگی یکپارچــه اســت کــه بــر فــراز زمیــن اســت (بهــار .)80 :1389 ،در بــاور مــردم ایــام ،هرآنچــه ســخت،
محکــم و نفوذناپذیــر و نمــاد سرســختی ،تعصــب و عــدم نرمــش؛ بهویــژه در مســائل اعتقــادی و باورداشــتی
باشــد ،از آن بــه آســمان تعبیــر میشــود؛ از ایــن جهــت بــه هــر انســان جزماندیــش و نفوذناپذیــر میگوینــد:
«آســمان» (تعبیــر محلــی آن« ،آســما ِن َکــو» اســت)؛ هرچنــد اغلــب در هنــگام عصبانیــت کاربــرد دارد و از ایــن
منظــر ممکــن اســت ارتبــاط چندانــی بــا مبحــث جزماندیشــی ( ُدگــم) کــه از مباحــث نویــن اجتماعــی اســت،
نداشــته باشــد؛ امــا از ایــن جهــت کــه گاهــی در غیــر موضو ٌعلــه بــه کار مـیرود ،ارتبــاط آن بــا جزماندیشــی
آشــکار میشــود؛ چنانکــه گوینــده در توصیــف شــخص غایــب ایــن لفــظ را بــه کار ببــرد ،بــه همیــن معنــای
مــورد نظــر اشــاره دارد.
 .4-1بــاد :مــردم ایــام ،هنگامــیکــه بــاد شــدید ،وزیــدن میگیــرد و منطقــه ،دچــار طوفــان و گــرد و خــاک
میشــود ،اصطــاح «کا ِو ِل َشــر» بــه کار میبرنــد کــه عــاوه بــر بــاد ،بــه منطقــۀ کابــل (کاول) نیــز اشــاره دارد.
بــه بــدی یــاد کــردن از اقلیــم کابــل شــاید بــه زمــان اســاطیر بازگــردد؛ آن هنگام کــه اورمــزد ،هفتمین ســرزمین
ســاخت بــه نــام «کابــل بــد ســایه» کــه بــه کابلســتان مشــهور اســت .گوینــد ســایۀ درختــان آنجــا بــرای ســامت
تــن ،آســیبزا و بــد اســت و اگــر شــخصی در ســایۀ آن درختــان باشــد ،او را پتیــاره پریکامگــی پیــش آیــد
(قل ـیزاده)321 :1388 ،؛ عــاوه بــر ایــن ،یکــی از اعمــال ایالمیــان در هنــگام گربــاد َ
(گرتَهچیچــان = گــرد و
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خــاک پراکنــدن) ،ایــن اســت کــه دو انگشــت اشــاره و میانــی را بــه طــرف گردبــاد میگیرنــد .آنهــا معتقدنــد
کــه گردبــاد ،چشــم دارد و ذی روح اســت .بــا ایــن عمــل ،چشــمانش ،کــور و از آسیبرســانی بــه منــزل
جلوگیــری میشــود .در منابــع اســاطیری ایــران از دیــوی بــه نــام «چشــمگ» (کــه احتمــاالً همــان چشــم باشــد)
یــاد شــده کــه برانگیزنــدۀ گــرد بــاد اســت (بهــار98 :1389 ،؛ دادگــی97 :1369 ،؛ آمــوزگار.)41 :1388 ،
 .5-1زمیــن (خــاک) :در فرهنــگ ایــران باســتان ،زمیــن ،حرمــت بســیار دارد و نبایــد آن را آلــود یــا ســوزاند
(مینــوی خــرد118 :1364 ،؛ هینلــز .)182 :1389 ،فلســفۀ «اســتودان» مــردگان شــاید ناشــی از همین مســئله باشــد.
در بــاور مــردم ایــام ،نبایــد آب جـ ِ
ـوش حاصــل از پخــت و پــز غــذا یــا در کل ،آب جــوش را بر زمیــن ریخت.
آنهــا بــر اجتنــاب شــدید از ایــن کار؛ بهویــژه در هنــگام غــروب ،تأکیــد میکننــد؛ حــال اگــر ایــن عمــل ،الزم
اســت کــه انجــام شــود ،بایــد بــا ذکــر «بســم اهلل» باشــد .در خســرونامۀ منســوب بــه عطــار نیز به این مســئله اشــاره
شــده اســت« :از ایــن مشــکل ،دل مــن گشــت آگاه //کــه آن بت را پــری بردســت از راه //مگر آبی بپاشیدســت
ناخــوش //کــه آب مــا پــری را هســت ناخــوش» (عطــار نیشــابوری ،بیتــا .)215 :
 .6-1کهکشــان (فضــا و هــوا) :در زبــان و فرهنــگ ایالمیــان از کهکشــان بــه «راه کاوه» تعبیــر میشــود کــه
میتوانــد واســطۀ ایصــال عبــد بــه معبود باشــد؛ «در فارســی میانــه از کهکشــان به «راه کاوســان» یاد شــده اســت»
(بهــار .)107 :1389 ،بدیهــی اســت از جهــت آوایــی و تغییــرات صامــت  -مصوتــی بیــن زبــان ُکــردی و زبــان
فارســی میانــه ارتبــاط هســت .آنجــا کــه در زبــان ُکــردی ،صامــت «ه»« ،س» بــوده اســت؛ چنانکــه بــه ماهــی،
«ماســی» میگوینــد ،یــا بــه آهــن« ،آ ِســن» میگوینــد ،در اینجــا نیــز کاوه همــان «کاوس» اســت.
 .2باورهای جادویی
 .1-2حرمــت نــام افــراد و عــدم بــر زبــان رانــدن اســم شــخص :انســان ابتدایــی ،اســم خــود را بخشــی خطیر
و حیاتــی از خــود میدانســت؛ از ایــن رو بــه دقــت از آن مراقبــت میکــرد تــا از گزنــد مصــون مانــد
(فریــزر .)271 :1388 ،فریــزر ،شــواهد بســیاری از ایــن «تابــو» را از قبایــل و اقــوام مختلــف ذکــر میکنــد
و میگویــد کــه «ایــن مســئله ،ناشــی از آن اســت کــه فــرد بومــی میپنــدارد کــه بــا علنــی شــدن نــام
شــخص ،جادوگــر یــا بدخــواه از ایــن طریــق بــر او تســلط مییابــد» (همــان .)271 :در فرهنــگ عامیانــۀ
مــردم ایــام کــه البتــه بیشــتر مربــوط بــه مناطــق روســتایی و عشــایری اســت ،از بــه کار بــردن نــام افــراد،
بخصــوص زن یــا شــوهر ،خــودداری میشــود .مــردان ،اکــراه دارنــد از اینکــه نــام همسرانشــان را در جمــع
و بیــرون از خانــه بــر زبــان جــاریکننــد و اغلــب او را بــا عناوینــی همچــون مــادر پســر یــا مــادر دخترشــان
صــدا میزننــد .زنــان نیــز از اینکــه شوهرانشــان را بــه اســم صــدا کننــد ،اِبــا دارنــد .فریــزر در ایــن زمینــه
میگویــد« :گاهــی بــرای اجتنــاب از بــه کار بــردن نــام واقعــی اشــخاص ،او را بــه نــام فرزنــدش میخواننــد
 ...از آنجــا کــه میپندارنــد بچههــا دشــمنی ندارنــد؛ بنابرایــن بــرای صــدا زدن کســی ،او را پــدر ،عمــو یــا
دایــی فــان کــس کــه اســم بچ ـهای بــود ،مینامیدنــد» (همــان.)275 :
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بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ ....

 .2-2بیــدار کــردن :انســانهای اولیــه و ُکهــن معمــوالً انســان خوابیــده را بیــدار نمیکردنــد؛ زیــرا روحــش
بیــرون از بــدن بــود و امــکان داشــت فرصــت بازگشــت پیــدا نکنــد یــا اگــر فــردی را بــدون روحــش بیــدار
کننــد ،بیمــار خواهــد شــد .اگــر بیــدار کــردن کســی ضــروری باشــد ،بایــد بــه تدریــج و ِرفــق انجــام گیــرد تــا
روح ،فرصــت کافــی بــرای بازگشــت داشــته باشــد (فریــزر .)232 :1388 ،در اعتقــاد مردم ایــام که همچنان هم
پابرجاســت ،نبایــد کســی را شــتابزده بیــدار کــرد؛ چراکــه ایــن کار ،او را بیمــار میکنــد و ممکــن اســت در اثــر
آن ،فــرد تمــام روز را در ناراحتــی و بیمــاری ،اغلــب بــه صــورت ســردرد ،بــه ســر ببــرد .اگــر هــم ضرورتــی در
بیــدار کــردن او باشــد ،بایــد ایــن کار را بــا مالیمــت و آهســتگی و از ســر پاها شــروع کرد تــا بیدار شــود؛ عالوه
بــر ایــن ،از نظــر همیــن مــردم ،اگــر مــکا ِن شــخص خوابیــده را جــا به جــا کننــد ،آن شــخص دیگــر نمیتواند با
آرامــش بخوابــد (نمونههــای زیــادی از ِگلــه و شــکایت مــردم ســنتی ایــام ،شــنیده شــده کــه از جابجایی بســتر
خوابشــان معــذب شــده و گاه تــا صبــح ،بیــدار مانــد ه یــا بیمار شــدهاند)« .بــه اعتقاد انســان بــدوی ،جابجــا کردن
آدم خوابیــده یــا تغییــر دادن ظاهــرش بســیار خطرنــاک اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت ،روح هنــگام بازگشــت
ممکــن اســت نتوانــد جســم خــود را بیابد یــا بشناســد و در نتیجــه صاحــب روح بمیــرد» (همــان.)232 :
 .3-2آینــه :بــه گفتــۀ فریــزر «برخــی از مــردم معتقدنــد کــه روح شــخص در انعــکاس وی در آب یــا آینــه
اســت .اهالــی «آندامــان» نــه ســایۀ خــود؛ بلکــه عکــس خــود را در هــر آینـهای ،روح خــود میداننــد» (همــان:
 ...« .)240اکنــون میتــوان فهمیــد کــه چــرا در هنــد و یونــان قدیــم ،پنــد میدادنــد کــه نبایــد بــه عکــس خــود
در آب یــا آینــه نگریســت  ...آنــان میترســیدند کــه ارواح آب ،عکــس آدم یــا روح او را بــه زیــر آب کشــند
و روحــش را بگیرنــد و بمیــرد  ...اکنــون میتــوان فهمیــد کــه چــرا پــس از مُــردن کســی در خانـهای ،آینههــا
را میپوشــاندند یــا رو بــه دیــوار برمیگرداندنــد؛ در واقــع ،بیــم آن میرفــت کــه روح از طریــق شــخصی کــه
در آینــه مینگــرد ،بــه شــکل عکــس او در آینــه بیفتــد و شــبح یــا روح متوفــی ،او را بــا خــود ببــرد (همــان:
 .)241ایــن مســئله در میــان ایالمیــان؛ بهویــژه در بیــن روســتاییان ،کمابیــش رایــج اســت و ُکهنســاالن ،افــراد را
از نگریســتن در آب و آینــه؛ بهویــژه شــب هنــگام ،شــدیدا ً تحذیــر میکننــد و ایــن عمــل را شــیطانی و باعــث
بدشــگونی ،بیمــاری یــا حتــی مــرگ آن فــرد میداننــد .در بــاور عامــۀ ایــن مــردم ،هــرگاه شــخص بــه صــورت
مکــرر در آینــه بنگــرد؛ بهویــژه شــب هنــگام ،دچــار مالیخولیــا و دیوانگــی میشــود (عســکری عالــم:1388 ،
 .)500در آییــن اســام و ُســنت پیامبــر بــزرگ اســام(ص) نیــز آمــده کــه هنگام نگریســتن در آینــه ،باید چنین
ـنت خَ لقــی فَ َح ِســن خُ لقــی و ِرزقــی» (جاهــد.)109 :1380 ،
دعایــی خوانــد« :اَللهــم َکمــا َح ُسـ َ
 .4-2مــو و ناخــن :چــال کــردن و پنهــان کــردن مــو و ناخــن در بیــن مــردم ایــام رایــج بــوده اســت؛ «از آنجــا
کــه مــو و ناخــن بــر اســاس جــادوی هومیوپاتیــک میتوانــد بــرای صاحبــش تبعاتی داشــته باشــد ،فریــزر از آن
بــه جــادوی م ُســری (هومیوپاتیــک) یــاد میکنــد .بیــن انســان و هــر پــارهای از او ماننــد ناخــن یــا مــو ،ارتبــاط
جادویــی همدالنــه برقــرار اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه هرکــس مو یــا ناخــن شــخصی را در اختیار داشــته باشــد،
میتوانــد از هــر فاصلـ های ،ارادۀ خــود را بــر او تحمیــل کنــد» (فریــزر« .)104 :1388 ،در اســاطیر ایرانــی ،جغــد
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کــه حیوانــی مقــدس و میمــون اســت ،ناخنهــا را از زمیــن میچینــد تــا دیــوان از آن ناخنهــا بــه شــرارت
اســتفاده نکننــد» (کارنــوی .)48 :1341 ،انســان بــدوی معتقــد اســت کــه ارتبــاط همســویی بیــن خــودش و هــر
جزئــی از بدنــش وجــود دارد کــه حتــی بــا جــدا شــدن هــر جزئــی از بــدن ،همچنان برقــرار اســت؛ بنابرایــن اگر
آســیبی بــه اجــزای جــدا شــده مثــل مــو یــا ناخــنِ چیــده شــده برســد ،دامنگیــر خــود او میشــود؛ از ایــن رو
مراقــب اســت کــه ایــن اجــزای جــدا شــده ،در جایــی قــرار داده شــود کــه در معــرض گزنــد نباشــد یا به دســت
بدخواهــان و جادوگــران نیفتــد ،مبــادا آنهــا را جــادو کنــد و موجــب بیمــاری یــا مــرگ او شــود (فریــزر:1388 ،
 .)262کهنســاالن ایالمــی نیــز مــو یــا ناخــن چیدهشــدۀ خــود را در جایــی دفــن میکردنــد یــا در زیــر ســنگی یا
در تکــه پارچـهای پنهــان میکردنــد؛ همچنیــن بــه بــاور آنهــا و مــردم لرســتان ،چیدن ناخن در شــب ،بدشــگون
اســت و هرکــس ایــن عمــل را انجــام دهــد ،بــه انــدازۀ بلنــدی همــان ناخــن از عمــر او کاســته میشــود و نیــز
معتقدنــد کــه هــر آنچــه از بــدن انســان بــر اثــر حــوادث جــدا میشــود ،بایــد در خــاک دفــن گــردد؛ چنانچــه
ایــن کار صــورت نگیــرد ،در شــب اول قبــر ،بــدن انســان ،ناقــص ظاهــر میشــود و مــورد بازخواســت قــرار
میگیــرد (عســکری عالــم .)735 :1388 ،فریــزر ( )263 :1388ایــن نــوع نگــرش را ذیــل جــادوی واگیــردار،
تعریــف میکنــد و معتقــد اســت ایــن مســئله ،جهانشــمول اســت و نمونههــای زیــادی از آن را از قبایــل
مختلــف بیــان میکنــد.
 .5-2گــره :مردمــان دیرینــه ســال ایالمــی معتقــد بودنــد در مواقعــی کــه شــخص ،دچــار جنزدگــی میشــود
یــا در تســخیر و احاطــۀ اجنــه قــرار میگیــرد ،بــرای رهایــی بایــد گــره بنــد لبــاس یــا اِزاربنــد خــود را بگشــاید تا
از شــر آنــان رهایــی یابــد .ایــن مســئله احتمــاالً بــا «تابــوی گــره» در نــزد برخــی از رومیــان مرتبــط اســت .فریــزر
در ایــن بــاره می-گویــد« :یکــی از تابوهــای بســیاری کــه «فالمــن دیالیــس» (= کاهــن ژو)  -کــه نویســندگان
باســتان ،او را نیرومندتریــن تمثــال ژوپیتــر ،تجســم انســانی ایــزد آســمانی ،دانســتهاند  -در روم بایــد رعایــت
میکــرد ،ایــن بــود کــه او را از گــره زدن بــه لبــاس خــود نهــی میکردنــد  ...همیــن طــور زائــران مســلمان بــه
هنــگام حــج در مکــه در وضعیــت اِحــرام یــا تابــو قــرار دارنــد و در لباسشــان نبایــد گرهی باشــد» (همــان.)265 :
آیــا ایــن مســئله بــا آیــات قرآنــیارتبــاط دارد؟ در جــواب ایــن ســؤال بایــد گفــت کــه در آیــۀ  4ســورۀ «فَلَــق»:
«قُــل اعــو ُذ بــرب الفلــق  ...و مِــن شــر نفاثــات فــی ال ُع َقــد و  »...از شــر و پلیــدی «دمنــدگان در گرههــا» بــه خــدا
پنــاه بــرده شــده اســت.
 .6-2تابــوی مُــردگان :فریــزر ( )280-277 :1388رســم پرهیــز از گفتــن نــام مُــردگان را در عهــد باســتان در
میــان آلبانیاییهــای قفقــاز ،رایــج میدانــد و بــه ذکــر شــواهد بســیاری از ایــن رســم در میــان دیگــر قبایــل
مختلــف جهــان میپــردازد .او علــت اساســی ایــن پرهیــز را احتمــاالً تــرس از ارواح و اشــباح میدانــد .بومیهــا
معتقدنــد کســی کــه نــام شــخص مُــردهای را بر خود داشــته باشــد ،عمــر زیــادی نخواهد داشــت (همــان.)278 :
ایــن تابــو در میــان مردمــان روســتایی و عشــایری ایــام همچنــان رایــج اســت؛ حتی هنــگام بیان شــباهت فردی،
خــواه شــباهت رفتــاری و خــواه ظاهــری و فیزیکــی بــا شــخص متوفــی ،از بهکاربــردن نــام هــر دو ،بــه شــدت
دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395

فصل نامة علمي -ترويجي

86

بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ ....

اجتنــاب میکننــد و بــه اصطــاح میگوینــد« :نامشــان ان شــاء اهلل بــا هــم نباشــد».
 .7-2چشــم زخــم :اعتقــاد بــه چشــم زخــم یــا «شــور چشــمی» در بیــن عامــه ،باعــث اجتنــاب و نوعــی تــرس
بــرای باورمنــدان بــه آن بــوده اســت .ایــن بــاور در ایــران باســتان نیــز وجــود داشــته اســت؛ همچنانکه در اوســتا،
«اغشــی» نامــی بــرای دیــو چشــم زخــم اســت (هدایــت .)13 :1356 ،بــرای دفــع آن هــم راههایــی وجود داشــته؛
چنانکــه در میــان ایالمیــان ،نصــب مهــرۀ ازرق (نیلگــون) بــر دیــوار منــزل یــا بســتن آن بــر لبــاس یــا بــازو بــا
ایــن هــدف انجــام میشــده اســت؛ عــاوه بــر ایــن ،قطعـهای چــوب را انتخــاب میکردنــد و ضمــن خوانــدن
اورادی ،آن را بــا تکــه پارچـهای ســبز کــه غالبـاً متبــرک و از مرقــد امــام رضــا (ع) یــا امامــزادگان تهیــه شــده
بــود ،میپیچیدنــد و بــر لبــاس یــا گوشــۀ منــزل آویــزان میکردنــد .عارضــۀ تــب را در اشــخاص از تبعــات
چشــم زخــم میدانســتند و بــا خوانــدن اوراد و ادعیــه و دمیــدن آن بــر صــورت شــخص یــا بــا ســوزاندن اســپند،
شــخص مبتــا را از گزنــد چشــم زخــم مصــون میداشــتند .ایــن نگــرش و شــیوۀ درمــان در عرصۀ ادب فارســی
هــم ســابقه دارد:
چون هست فسون عیسی اندر لب تو

افسون لبت چون نجهاند تب تو

در تب عشقم سپندی گر نباشد ،گو مباش

از نفس بر روی آتش مینهم تبخاله را

ز چشم بد آن کس نیابد گزند

که پیوسته سوزد بر آتش سپند

(خاقانی)734 :1368 ،
(بیدل)9 :1368 ،

(نظامی)67 : 1363 ،

 .8-2دایــره کشــیدن (مانــداال) :در ایــام و برخــی از مناطــق غــرب کشــور؛ بهویــژه در میــان عشــایر و
روســتاییان ،اطــراف بســتر زن زائــو را خطــی ِگــرد میکشــند؛ بــرای آنکــه زائــو و نــوزاد از بالهــا ،نظــر بــد و
موجــودات خبیــث در امــان باشــند .آنهــا معتقدنــد کــه ایــن خــط حضــرت داوود اســت؛ عــاوه بــر این ،مســافر
را بــا جملــۀ پرکاربــرد « ِک ـ ِر داوت وه دو ِرت بــو» (= خــط حضــرت داوود دورت باشــد) بدرقــه میکننــد و
معتقدنــد کــه ایــن جملــه ،او را از مصائــب و حــوادث ســفر مصــون مـیدارد .هنــگام برداشــت محصــول نیــز به
وســیلۀ یــک چوبدســتی ،دایــرهای در اطــراف محصــول آمــادۀ برداشــت (ماســیه یــا مائیــه در اصطــاح محلــی)
میکشــند (عســکری عالــم .)839 :1388 ،ایــن مســئله بــه بحــث رازآلــود «مانداال» شــبیه اســت که میرچا الیــاده ،
ی ُکهنالگــو میدانــد و در بــاب تکویــن آن میگویــد ...« :مانــداال بــه معنــای دایــره؛ بهویــژه دایــرۀ
آن را نوعـ 
جادویــی اســت کــه نــه تنهــا در شــرق کــه در میــان غربیــان نیــز یافــت میشــود ( »...یونــگ« .)43 :1383 ،مانداال
کــه ُکلیــت روانــی را تعریــف و بــه زبــان رمــز ،بیــان میکنــد و حافــظ و مدافــع آن ُکلیــت در قبال دنیــای خارج
اســت و میکوشــد تــا تضادهــای درونــی را بــا هــم آشــتی دهــد ،رمــز حقیقــی پدیــدۀ تفــرد نیــز هســت و از این
یپنداشــتند که نفــس ،همانند
لحــاظ در کیمیاگــری قــرون وســطای غــرب ،رمــزی شــناخته بــود .در آن زمــان م 
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نفــس ُکلــی در فلســفۀ افالطــون ،کــروی شــکل اســت» (همــان.)47 :1382 ،
 .3موجودات فراواقعی
 .1-3دیــوان و غــوالن :بنــا بــه روایــات ،دیــوان ،موجوداتی زشـترو ،شــاخدار و حیلهگرند ،خوردن گوشــت
آدمــی از عالیــق خــاص آنهاســت ،اغلــب ســتمکار و ســنگدل هســتند ،نیرویــی عظیــم دارنــد و در داســتانها به
صــورت و شــکل دلخــواه در میآینــد (یاحقــی .)202 :1375 ،ایــن موجــودات از آهــن و روشــنایی گریزاننــد.
بــه گمــان عــوام ،غــوالن ،موجوداتــی وهمیانــد کــه نیمــۀ بــاالی آنهــا بــه شــکل انســان و نیمــۀ پاییــن به شــکل
اســب یــا بُــز اســت (همــان .)316 :نگارنــده ،زمســتانهای ســرد و دیریــازی کــه بــر ِگــرد بخــاری مینشســتند و
قصههــا و َمتَلهــا ،رســانۀ غالــب بــود را بــه یــاد دارد .در آن هنــگام از غــوالن و دیوانــی ســخن بــه میــان میآمــد
کــه بــه شــکل نیمــه انســان -نیمــه حیــوان تصویــر میشــدند و در غــار خــود ،انســانها را محبــوس میکردنــد
یــا بــه خدمــت میگرفتنــد .در فرهنــگ ایالمیــان ،بــه هنــگام خــوردن و قضــای حاجــت ،نباید ســخن گفت که
ایــن امــر بــا آنچــه در بــاب دیــو «اودگ» و ُکنــش او در «بُندهــش» آمــده ،منطبــق اســت« :اودگ دیــو آن اســت
کــه مــردم چــون بــر مُســتراح نشــینند یــا چــون خــورش خورنــد ،بــه مینــوی بــدو فغــان زند که ســخن بگــوی و
فریــاد زن کــه ســخنگویان خــورد و ســخنگویان میــزد تــا بــدان ســبب بــه بهشــت نرســد» (دادگــی120 :1369 ،؛
بهــار.)170 :1375 ،
 .2-3جــن و پــری :دربــارۀ ایــن موجــودات در ذهــن و زبــان عامــه چنیــن آمــده اســت« :تــا ســی ســال پیــش
البــد یادتــان هســت؛ بخصــوص بــرای بچههــا ،همــه جــا پُــر از جــن بــود .آب انبــار و زیرزمیــن خانههــا غالبـاً از
ایــن طوایــف جــن پُــر بــود .جــن مخصوصـاً گویــا جاهــای تاریــک را دوســت میداشــت .هرجــا تاریــک بود،
هــر جــا نمنــاک بــود ،هــر جــا در آن صــدا میپیچیــد ،جــن در آنجــا کمیــن میکــرد ،حمامهــا و ســردابهها
غالب ـاً محــل رفــت و آمــد جــن بــود» (زرینکــوب )281-282 :1362 ،در فرهنــگ عامیانــۀ ایالمیــان و حتــی
مــردم لرســتان و کرمانشــاه ،جــن و پــری در یــک حــوزۀ مصداقــی و معنایــی قــرار میگیرنــد و تفکیــک آنهــا
َ
«مالیکــت» یــا «مُــوا ِکل» کــه همــان
گاه ممکــن نیســت .مــردم ایــن مناطــق از ایــن موجــودات بــا عنــوان ُکلــی
َملَــک یــا فرشــته مــوکل اســت ،نــام میبرنــد .ایــن موجــودات از آتــش و بــوی ســگ گریزاننــد (عســکری
عالــم )702 :1388 ،و اغلــب بــه صــورت زندگــی عشــایری و «کولونــی» زیســت میکننــد و همچــون انســانها،
آیینهــای ازدواج ،فرزنــدآوری ،مــرگ و شــیون و  ...دارنــد .در متلهــا و قصههــای عامیانــۀ ایالمــی نیــز دارای
مــال و مکنــت فــراوان و غالبـاً بــه شــکل انســان؛ ولــی بــا ُســم و دســتانی پرمــو تصویــر شــدهاند کــه در بیشــتر
مــوارد بــرای تولــد فرزندشــان ،بــه میــان آدمیــان آمــده و پیرزنــی کاردان را بــه عنــوان قابلــه بــا خــود بــرد ه و در
عــوض کمــک بــه زادن فرزنــد ،ثــروت فراوانــی بــه وی عطــا کردهانــد.
نویســندۀ کتــاب «تــازه بــه تــازه نــو بــه نــو» بــه واکاوی ایــن موجــود پرداختــه و معتقــد اســت که نشــانههایی
از تصــورات دیریــن ایرانیــان دربــارۀ ارتبــاط پــری بــا کامــکاری و بــاروری بــا چهرههــای ســتودنی در ادب
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فارســی دورۀ اســامی و فرهنــگ عامــۀ ایــران باقــی مانــده اســت (افشــاری .)48 :1387 ،در فرهنــگ مــردم ایالم
هنگامیکــه شــخص دچــار جنزدگــی میشــود یــا حــس کنــد در ســیطره و احاطــۀ اجنــه اســت ،الزم اســت
ســنجاقی فلــزی را کــه بــا خــود دارد بــاز کنــد .آنهــا معتقدنــد کــه وجــود هــر گونــه فلــزی میتوانــد فــرد را از
ســیطرۀ اجنــه رهایــی بخشــد .ایــن اعتقــاد ،برخاســته از باورهــای ُکهــن و اســاطیری اســت« .در اســاطیر ایرانــی،
فلــز ،کارکــرد و ویژگــی ضــد اهریمنــی دارد .در ایــن اســاطیر ،جنگافزارهایــی فلــزی دیده میشــود کــه توان
نابــود کــردن اهریمــن را دارد؛ نمونــۀ چنیــن ســاحهایی ،در روایــات مهــری بــه میتــرا نســبت داده شــده اســت.
در ایــن روایــات ،میتــرا گــرزی دارد از زر نــاب کــه اهریمنــان و پیمانشــکنان بــه نیــروی آن نابــود میشــوند
و دیــوان از آن میگریزنــد (رضــی .)155 :1381 ،در «فروردیــن یشــت» نیــز «فروهر»هــای پــاک ،دارای
جنگافزارهــای فلــزی ضــد اهریمنــی دانســته شــدهاند« :فروهرهــای نیــک ،توانــای مقدســین را میســتاییم کــه
بــا خُ ــود فلــزی و ســاح فلــزی در میــدان رزم ،درخشــان میجنگنــد کــه خنجــر آختــه بــرای نابــود ســاختن
هــزاران دیوهــا برگرفتهانــد» (یشـتها .)477 :1377 ،در «خســرو و شــیرین» نیــز چنیــن آمــده اســت:
چنان در میرمید از دوست و دشمن

که جادو از سپند و دیو از آهن

(نظامی گنجوی)223 :1363 ،
«در مناطقــی از ایــام و لرســتان ایــن بــاور وجــود دارد کــه اگــر کســی توســط اجنــه ،محاصــره یــا تســخیر
شــود ،بایــد بنــد اِزارش را بــاز کنــد تــا از دســت آنهــا رهایــی یابــد؛ چــون اجنــه بیشــتر مادینــه هســتند و بــا دیدن
چنــان صحنـهای از شــرم و حیــا پــا بــه فــرار میگذارنــد» (عســکری عالــم .)628 :1388 ،در کتــاب «تحفۀ حکیم
مؤمــن» در ایــن زمینــه چنیــن آمــده اســت« :اگــر بچـهای در شــب و بــه تنهایــی بــه النــۀ مــرغ یــا جاهــای تاریک
بــرود ،جنــی میشــود؛ از ایــن رو ،ســنجاق ،چاقــوی کوچــک یــا تکـهای فلــزی را روی ســینهاش میآویزنــد تا
از شــر جــن و پــری محفــوظ بمانــد .اگــر کســی شــب زیــر درخــت گــردو بخوابــد یــا بــه تنهایــی جایــی بــرود،
جــن او را میزنــد؛ بنابرایــن ،بایــد چاقــو یــا داســی همــراه داشــته باشــد تــا جــن بــه او حملــه نکنــد  ...اگر کســی
شــب ،آب جــوش را بــر زمیــن بریــزد و بسـماهلل نگویــد ،بیوقتــی میشــود» (مؤمــن تنکابنــی ،بیتــا.)682 :
از روایــات عامیانــۀ ایالمیــان چنیــن برمیآیــد کــه گاه پــری ،عاشــق فــردی از افــراد قبیلــه شــده و چــون
شــخص از وصلــت بــا او ،ســر بــاز زده ،دچــار نحوســت و بالیــا و مصائــب شــده اســت؛ مهــران افشــاری
( )49 :1387در ایــن بــاره مینویســد« :گاه پریــان ،عاشــق قهرمــان داســتان میشــوند و اگــر قهرمــان بــه وصــال
بــا آنــان تــن در ندهــد ،پریــان ،آنــان را میآزارنــد و یــا گرفتــار جــادو میکننــد»« .شــاید ایــن مــورد ،بازتابــی
از اعتقــادات ایرانیــان باســتان دربــارۀ پــری بــه عنــوان الهــۀ عشــق و زایــش باشــد» (همــان .)50 :هــدف مــا از
بیــان ایــن نــکات نــه آن اســت کــه صــادق هدایــت می-گویــد« :بــرای از بیــن بــردن موهومــات ،هیــچ چیــز
بهتــر از آن نیســت کــه اینهــا را چــاپ کنیــم تــا از اهمیــت و اعتبــار آنهــا کاســته شــود» (هدایــت)19 :1356 ،؛
چراکــه چــاپ و بازنویســی ایــن مطالــب ،نــه تنهــا بــرای از بیــن بــردن آنهــا نیســت؛ بلکه تالشــی بــرای تداعی
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و زنــده نگهداشــتن ایــن مســائل اعتقــادی اســت کــه از ورای آنهــا ،بــه جهاننگــری ،باورهــا ،تعامــات و
شــیوۀ زندگــی گذشــتگان پــی میبریــم.
 .3-3ســاوول :نخســتین بــار در «وندیــداد» از دیــوی بــه نــام «ســاوول» نــام بــرده شــده کــه از «کمالــه دیــوان»
اســت (هینلــز )75 :1389 ،نــام ایــن دیــو همچنــان در فرهنــگ و زبــان ُکــردی ایالمــی رایــج اســت؛ چنانکــه
ایالمیــان بــه هــر انســان «خنــاس» ،دراز بــاال ،ســیاهروی و پنهانــکار« ،ســاوول» میگوینــد.
 .4جهان ماورا
 .1-4پُــل صــراط :تصــور و پنــدار مــردم ایــام از پُــل صــراط ،درســت هماننــد تصویــری اســت
کــه از ایــن پُــل در متــون اوســتایی دیــده میشــود؛ «پُلــی بســیار باریــک ،همچــون لبــۀ تیــغ بــرای
گناهــکاران کــه زیــر آن ،آتــش دوزخ شــعلهور اســت و بــرای نیــکان بــه انــدازۀ یــک فرســخ پهنــا
دارد» (ژینیــو75 - 46 :1372 ،؛ میرفخرایــی 147 :1356 ،و .)148
 .2-4کــوه قــاف« :ایــن کــوه ماورائــی در بــاور مــردم ایــن ســامان ،محــل و مــکان بســیاری از اجنــه ،دیوان،
پریــان ،مالئکــه و طلســمات اســت کــه طلســمات آن ،از بــدو خلقــت تــا کنــون ناگشــوده مانــده اســت .بــه
بــاور آنهــا رفتــن بــه کــوه قــاف ،آســانتر از بازگشــتن اســت؛ زیــرا در ایــن کــوه ،هفتــاد هــزار دره و در
هــر دره نیــز هفتــاد اشــکفت (غــار) وجــود دارد کــه انتهــای هــر کــدام هفتــاد ســال راه دارد .در بعضــی از
ایــن غارهــا ،هــزاران طلســم قــرار دارد .روح انســانهای گنهــکار نیــز در ایــن درههــا ســرگردان اســت و
اگــر انســانی بــه آنجــا پــا بگــذارد ،صــدای نالــه و فغــان آنهــا را میشــنود کــه در ایــن کــوه انعــکاس پیــدا
میکنــد» (عســکری عالــم.)623 :1388 ،
 .5سایر
 .1-5ازدواج :در ُســنت زردشــتی در امــر ازدواج از پنــج زن ،نــام بــرده شــده کــه یکــی از آنهــا «خودســر
زن» اســت و آن صفتــی اســت بــرای دختــری کــه بیاجــازۀ پــدر و مــادر بــه خواســت خــود ازدواج کنــد
(میرفخرایــی144 :1356 ،؛ آذرگشســب .)27 :1354 ،در فرهنــگ ُســنتی ایالمیــان نیــز بــه دختــری کــه بــدون
اجــازۀ پــدر و مــادر و تنهــا بــه خواســت خــود تصمیــم بــه هــر کاری بگیــرد؛ بهویــژه در امــر ازدواج ،خودســر
دختــر میگوینــد و هنــوز هــم کاربــرد ایــن صفــت رایــج اســت.
 .2-5زرمایــون :نوعــی روغــن بهــاری اســت کــه بــه احتمــال فــراوان همــان روغــن حیوانــی (ریــون دان) در
اســتعمال ُکردهاســت و تــا پیــش از زندگــی یکجانشــینی و ماشــینی ،قــوت غالــب و مایــۀ نیــروی جســمی آنهــا
بــوده اســت .در روایــات پهلــوی آمــده اســت« :در جهــان مــادی ،بهتریــن خــوراک ،فــرآوردۀ شــیر گوســفندان
اســت .در میــان فــرآورد ۀ گوســفندان ،بــرای خــوردن شــیر و از شــیر ،روغــن و از روغــن ،آنچــه بــه نیکــی
ســتوده شــده ،روغــن بهــاری اســت کــه در مــاه دوم ســال که مهــر در اختــر گاو اســت (اردیبهشــت) بســازند »...
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بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ ....

(میرفخرایــی 36 :1367 ،و .)131
 .3-5زوهــر :پیشــکش یــا نثــاری اســت کــه بــه منظــور تقدیــس و برکتبخشــی بــه آتــش یــا
آب میدادنــد .در آییــن زردشــتی بــه دو نــوع «زوهــر»؛ یعنــی «آتــش زوهــر» و «آب زوهــر» بــر
میخوریــم؛ آتــش زوهــر نثــار و پیشکشــی بــه آتــش اســت کــه پیــه یــا چربــی و روغــن بــرای
ســوختن بــر آن مینهنــد (همــان99 :؛ زنــد بهمــن یســن35 :1370 ،؛ شایســت نشایســت،93 :1369 ،
 153و  ،)198ایــن عمــل در میــان ُکردهــای ایالمــی هنــوز رایــج اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه پــارهای
چربــی و پیــه را بــر آتــش مینهنــد تــا بهتــر بســوزد و بــه اصطــاح ُ
«گــر» بگیــرد.
ُ .4-5کریشــک :در ادبیــات فرنگــی ،جانــوری افســان ه و اســاطیری بــه نــام «تک شــاخ» وجــود دارد کــه غالباً به
صــورت اســبی تکشــاخ و ســفید تصویــر شــده اســت .در بندهــش ایــن حیــوان بــه صــورت میـ ِ
ـش اسـبمانند
کــه شــاخی بــزرگ دارد و بــه بارگــی میگیرنــد ،تصویــر شــده اســت (دادگــی 78 :1369 ،و )177؛ بــه هــر
حــال ،بــا نگاهــی بــه کیفیــت ایــن جانــور افســانهای کــه گاهــی بــه صــورت گوســفندی بــزرگ توصیف شــده
(کارنــوی97 :1341 ،؛ بهــار ،)131 :1375 ،میتــوان رابطـهای بیــن آن و اصطالحــی برقــرار کــرد کــه کردهــای
ایالمــی آن را بــرای نوعــی گوســفند کــه البتــه دارای شــاخ یــا گوشهــای کوتــاه اســت بــه کار میبرنــد .ایــن
اصطــاحُ « ،کریــش» اســت کــه هنــوز هــم در میان عشــایر و مناطــق روســتایی رایج اســت و مجــازا ً و بخصوص
بــه گوســفند مذکــور و بــه صــورت عــام بــه هــر موجــود کوتــاه و بــا دســت و پــای کوچــک ،گفتــه میشــود؛
بنابرایــن میتــوان گفــت واژۀ «تــک شــاخ» نــه فقــط بــرای اســب کــه بــرای گوســفند نیــز کاربرد داشــته اســت.
 .5-5هــوره« :هــوره کــه مختــص زبــان ُکــردی کلهــری (جنــوب کردســتان ،کرمانشــاه و ایــام) اســت ،ابتــدا
ترانههــای ویــژهای در حمــد و ســتایش اهورامــزدا بــوده و بــرای ســتایشهای مذهبــی ،کاربــرد داشــته اســت»
(تمی ـمداری .)158 :1390،هــوره «بــه گمــان ،صــورت تغییریافتــۀ «اهونــور» اســت .بعــد از تعییــن دوران نبــرد
اهریمــن و اورمــزد ،امرمــزد ،اهونــور را کــه دعــای مقــدس زردشــتی اســت ،برخوانــد» (هینلــز« .)86 :1389 ،بــه
نظــر موســیقیدانان ،هــوره ،ســتایش اهورامــزدا بــوده اســت و کردهــا کــه پیــروان آییــن زرتشــت بودهانــد ،بــه
نــام اهورامــزدا شــروع بــه خوانــدن آن میکننــد (تمیــمداری )160 :1390 ،تمیــمداری در ادامــه مینویســد:
«بعضــی از آوازهــا و مقامهــای ُکــردی ماننــد «ســیاه چمانــه» و «هــوره» ،در دســتگاههای موســیقی ایرانــی جــای
نمیگیرنــد و دســتگاه ویــژهای میطلبنــد؛ علــت تفــاوت ایــن آوازهــا و مقامهــا بــا موســیقی ایرانــی ایــن اســت
کــه بازمانــدۀ موســیقی غنــی «گاتــا»ی زرتشــت هســتند کــه در ردیفهــای عروضی جــای نمیگیرنــد» (همان:
 .)161هــوره در فرهنــگ ُکــردی؛ بهویــژه در نــزد کهنســاالن و افــراد ُســنتی ،خاطرهانگیزتریــن غزل و موســیقی
بــه شــمار میآیــد .ایــن نــوا همچنــان در ایــام ،زنــده اســت و محتــوای آن ،عــاوه بــر توصیــف روزگار و
طبیعــت ،بیــان زیبایــی معشــوق و گاه بیوفایــی او و تنهایــی عاشــق اســت .از جهــت موســیقیایی نیــز همانگونه
کــه تمیـمداری میگویــد ،در ذیــل هیچکــدام از ردیفهــا و مقامهــای موســیقی قــرار نمیگیــرد؛ بــه همیــن
دلیــل بــدون همراهــی موســیقی تحریــر میشــود.
دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395

فصل نامة علمي -ترويجي

امیرعباس عزیزیفر ،مریم قاسمی

91

نتیجهگیری
باورهــا ،آداب و رســوم ،افســانهها و قصههــای عامیانــه ،همچــون اســاطیر و باورهــای باســتانی ،بــه ناخــودآگاه
جمعــی( )Collective Unconsciousمربــوط هســتند؛ از طرفــی بســیاری از آنهــا به مانند اســاطیر ،فارغ از
بُعــد زمــان و گاه مکاننــد .بــا بررســی آداب و رســوم و باورهــای عامیانــۀ مــردم ایــام ،میتــوان مابـهازای آنهــا را
در دیگــر نقــاط ایــران و شــاید دیگــر نقــاط جهــان یافت و بســیاری از آنهــا را با اندکــی اختالف در نــوع روایت
یــا مــواد و عناصــر مشــاهده کــرد .بســیاری از ایــن باورهــا ذیــل ُکهنالگــو تعریــف میشــوند؛ چراکــه غالــب
آنهــا کارکــردی همچــون ُکهنالگوهــا دارنــد .بررســی ایــن باورها دریچـهای بــه روی جنبههای جامعهشناســی
و بیانگــر ارتبــاط تنگاتنــگ باورمنــدان بــا مخاطبــان در حــوزۀ مســائل اجتماعــی -اعتقــادی اســت .بــا توجــه بــه
آنچــه گفتــه شــد میتــوان باورهــای عامیانــۀ مــردم ایــن ســامان را ایــن گونــه دســتهبندی کــرد .1 :باورهــا و
آداب و کردارهایــی کــه فقــط جنبــۀ باســتانی ایرانــی دارنــد و در میــان اقــوام مختلــف ُکــرد رایج هســتند؛ مانند:
اعتقــادات و آداب مربــوط بــه «حرمــت زمیــن»« ،بــاد»« ،آســمان»« ،آب»« ،هــوره یــا اهــوره»« ،زوهــر»« ،ســاوول»،
«زرمایــون»« ،خودســر زن»« ،راه کاوه = کاوســان»« ،آتــش و اجــاق کوریــا روشــن» و «گرتهچیچان= چشــمگ»؛
 .2باورهایــی کــه ریشــۀ مذهبــی -دینــی دارنــد؛ ماننــد :آیینهــای مربــوط بــه «چشــم زخــم»« ،تصــوری کــه از
پُــل صــراط وجــود دارد»« ،کــوه قــاف» و «جــن و پــری»؛  .3باورهــا ،اعمــال یــا کردارهایــیکــه جنبــۀ بینالمللی
( )Internationalدارنــد؛ ماننــدُ « :کریشــک»« ،مانــداال (دایــره کشــیدن)»« ،تابــوی مــردگان»« ،گــره»« ،مــو و
ناخــن»« ،آینــه»« ،بیــدار کــردن» و «حرمــت و تابــوی نــام افــراد».
بــا مطالعــۀ باورهــای عامیانــۀ مذکــور ،ایــن نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه ایــن باورهــا در لحظــات عجــز و
ناتوانــی و یــأس و نومیــدی بشــر در تحقــق رؤیایــی و برخــورد بــا امــوری چــون :قحــط ،فقــر ،بیمــاری و مرگ،
همــان خدمتــی را بــه انســان میکردنــد کــه امــروز بخشــی از آن خدمــات ،رسـ ِ
ـالت روانپزشــکی اســت؛ یعنــی
آرامــش و ســکینۀ روح و روان؛ عــاوه بــر ایــن ،از نظــر مــردم ایــن منطقــه ،جهــان ،رازآلــود اســت ،هــر اتفــاق و
رخــدادی ،معنــادار اســت ،همــه چیــز ،جانــدار اســت و نیروهــای پنهــان و مرمــوز در پــس همــۀ اجــزای کیهــان
وجــود دارنــد.
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