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 چکیده
زخم در  هدف از انجام این پژوهش بررسی باورها و آداب و رسوم مرتبط با چشم

شناسی دین همواره میان مناسک  در مردم. شناسی دین و آیین است چارچوب مردم
این پژوهش ابتدا به ارائۀ تعاریف در . هایی ترسیم شده است دینی و جادویی تفاوت

شناختی پرداخته خواهد شد و سپس مبتنی بر  مشخص از دین و جادو از منظر مردم
زخم در روستای پیرباالی  آن تعاریف مجموعۀ باورها و آداب و رسوم وابسته به چشم

آمیختگی عناصر جادویی و دینی در آن باورها و  آذربایجان شرقی بررسی شده و درهم
غربی  روستای پیرباال در هجده کیلومتری جنوب. شود سک تجزیه و تحلیل میمنا

های مورد مطالعه در این  داده. شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی قرار دارد
پژوهش از طریق مشاهدات میدانی و ثبت مصاحبه با ساکنان آن روستا گردآوری شده 

تمایزهای موجود میان .  تحلیل شده استو درون چارچوب پژوهشی مذکور تجزیه و
عناصر دینی و جادویی در عمل و در بطن زندگی روزمره چندان هم پررنگ و مشخص 

اصل و . دهد ها نشان می آمیزی قابل توجهی را میان آن نبوده و نتایج این پژوهش درهم
 دقیق از طور زخم اکنون برای اهالی پیرباال خصلتی دینی دارد و به منشأ باور به چشم

نگاشتی  حال از شواهد قوم با این. خیزد گفتمان دینی حاکم بر فرهنگ شیعی برمی
تر، رفتارها، سلوک و ابزارهایی  آید، ورای این باور دینی و در سطوح پایین چنین برمی

ای  شوند که از ساحت دینی فراگذشته و مواجهه  بد نمایان می در زمینة دفع چشم
 .زند با نیروهای شرّ دامن میتر را  تجربی و انسانی
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 درآمد
غربی شهرستان مرند از توابع استان  روستای پیرباال در هجده کیلومتری جنوب

. اند را فراگرفته آن) اوجاداغ(های میشو و علمدار  آذربایجان شرقی قرار دارد و کوه
 نفر است و نظام معیشتی بر کشاورزی، دامداری سنتی و ٩٥٠بالغ بر جمعیت این روستا 

چهار . رسد که ریشۀ کلمۀ پیرباال از واژۀ پیربابا باشد نظر می به. غیرمکانیزه اتکا دارد
اینکه، نام روستا پیربابا  احتمال برای وجه تسمیۀ روستای پیرباال وجود دارد؛ احتمال اول

 محاورۀ مردم این منطقه، کلمۀ پیربابا به پیرباال تغییر یافته بوده و به مرور زمان در زبان
معنی فرزند و نواده است و ساکنان روستا خود را   در زبان ترکی به»باال «است؛ دوم اینکه،

احتمال دیگر این است که چون مزار شیخ پیربابا در . دانند فرزندان و نوادگان پیربابا می
نامیده شده و دیگر اینکه پیرباال از کلمۀ پیر ) پیرباال(ه باالی روستا واقع است این منطق

بول هم به معنای فراوانی یعنی / پیر در ترکی باستان قبر شامان(است   گرفته شدهیبول
 .و به مرور زمان در زبان محاوره به پیرباال تغییر یافته است) دارای قبور فراوان

یمی آن با کاهگل و خشت بنا شده و بافت های بافت قد  خانه.ای دارد این روستا بافت پله
های تراشیده  سنگ معابر این روستا با قلوه. است جدید آن با آجر و سنگ دیوارپوش شده 

،   اصغرآباد، آشاغی کوچه این روستا بخشچهار .  است سنگفرش شده
ابن برالدین معلوم از روی تاریخ سنگ مزار پیرباب.  نام دارندنوورن و محلۀ جدیدتر حیدرآباد

در ابتدا سنگ قبر این شیخ به صورت . گردد شود که قدمت این روستا به دوران صفویه باز می می
در هر دو طرف این سنگ قبر . ایستاده بوده که اکنون به علت شکستگی به صورت خوابیده است

ره این مقب عبارات خوانای عربی سنگ ۀ ترجم.هایی به خط ثلث حک شده است حکاکی و نوشته
رّالدین فرزند  و پایدار،ار و جوانمردکشیخ پرهیز«است که   خداترس، مـرحـوم شیخ پیربابا پسر ـب

مزار . » سال نُـهصـد و شـش قمری وفات کرده استۀالقعد در ماه ذی) او رحمت خدا بر(بابا  شیخ
های  روستا نذریپیربابابن برالدین برای اهالی روستا در عین سادگی مکان مقدسی است و مردم 

 .کنند خوانی برگزار می های خاصی همچون محرم در آنجا نوحه خود را در این مکان ادا و در ماه
به گفتۀ . دین اهالی روستای پیرباال اسالم است و اعتقاد و ایمان قوی به ائمۀ اطهار دارند

امامی و  دوازدهعهاهالی روستای پیرباال شی«آقای روح هللا پیرباالئی، مدرّس دانشگاه مفید؛ 
های    دلیل عالقه مردم روستا به دین مبین اسالم، تعداد  طلبهپیرو فقه جعفری هستند و به
های دانشگاهی است و در چند سال ها در سایر رشته آموخته این  روستا  بیش  از  دانش

 در این .»تاخیر هم تعداد دانشجویان نیز به مرور و با شیب مالیم رو به افزایش گذاشته اس
 نزد مردم به  بخاطر اینکه در جهت قبله قرار دارد،روستا درختی به نام هیل موجود است که

 یوخاری کوچه،
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 در  تعدادی از زنان روستا اهالی آن مقدس است و برخی از معروف است و برای»لۀ هیلیبیق«
  این تک درختبخاطر اینکه در جهت قبله قرار دارد،دهند   مختلف در آنجا نذری می مراسم

 . است در بلندترین نقطۀ کوه واقع شده
زخم یا همان نظر، مورد  در فرهنگ عامیانۀ ساکنان این روستا کلمات مرتبط با چشم

افتادن و کلماتی مانند این   بد قرار گرفتن، چشم زدن، در چشم بودن، از چشم چشم
 ـ ماکنظر وور(زخم در این روستا اصطالح نظر زدن  در زمینۀ چشم. بسیار رایج است

nazarvurmak (افراد مسن این روستا استفاده از این فعل را برای . نیز وجود دارد
 بد  کنند، همچنین به افرادی که چشم زخم بیان می توصیف واقعی شدت آسیب چشم

 . شود گفته می) nazarciـ چشم شور(دارند نظرچی 
شأت گرفته یا خصلتی ها ن زخم از اعتقادات دینی آن اینکه باور مردم پیرباال به چشم

ای است که در این   دو است، مسئله داشته و یا اینکه ترکیبی از این) جادویی(غیردینی 
شناسی دین و آیین تعاریف مشخص در  ابتدا در چارچوب مردم. مقاله بررسی خواهد شد

شود تا از بطن  باب تمایزهای موجود میان عناصر دینی و جادویی بررسی و تالش می
زخم در میان   آداب و رسوم وابسته به چشمۀگویی مشخص برای مطالعۀ موشکافانها ال آن

شناختی قابل  با توجه به اینکه پژوهش مردم. اهالی روستای پیرباال استخراج شود
های  های فردی و جمعی مرتبط با آن در میان بافت زخم و آیین توجهی در زمینۀ چشم
افکنی  ه، هدف از انجام این پژوهش بنیان اسالمی صورت نگرفت ـسنتی فرهنگ ایرانی

زخم یکی از  ای برای مطالعات آینده نیز است؛ باید در نظر داشت که چشم شالوده
  شود و با این دهنده به باورهای روزمرۀ انسان ایرانی محسوب می ترین عناصر شکل مهم

انتخاب . آید یشمار م ترین قلمروها به مانده های پژوهشی از جمله مغفول حال در زمینه
ترین  ای کامالً تصادفی بوده و مهم روستای پیرباال برای انجام مطالعات میدانی به شیوه

های سنتی زندگی در آن است که تا به امروز  ها و نظام  سبک وجودعامل در گزینش آن
های  کارگیری روش نخورده برجای مانده و اکنون با به به شکلی کمابیش دست

بررسی میدانی و گردآوری . زخم واکاوی شده است تی، در زمینۀ چشمنگاری مشارک مردم
 . است  صورت پذیرفته١٣٩٢های مورد مطالعه در بهار  داده

ترین دستاوردهای پژوهش کنونی نشان دادن این مسئله است که در  یکی از مهم
های صلب میان عناصر دینی، افکار و اعمال  زندگی روزمره ایجاد تمایز و مرزبندی

های  کشی ها و خط فرهنگ عامیانه فراتر از مرزبندی. جادویی کاری دشوار است
 بشری است  ای از باور به مشیت الهی و نیروهای مافوق دانشگاهی آمیختهۀ اندیشان جزم
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گونه آمیزش درس مهمی را با خود  این. باشد که مستتر در برخی مناسک و اشیا می
دین در عرصۀ روزمره است که در بیشتر موارد از همراه دارد و آن هم کیفیت زیستن  به

 . گذرد های دینی فرامی های آموزه آل ایده
 

 چارچوب نظری
 جادو و دین )الف

 زرین؛ پژوهشی در جادو و دین ۀشاخجیمز فریزر در کتاب گرانسنگ خویش با نام 
دراکی های ا کوشد تا خط سیری تطوّری و رو به پیش را در زمینۀ امکانات و قابلیت می

وی . دارد انسان ترسیم کند که از جادو آغاز شده و پس از گذر از دین به علم گام برمی
گیرند؛  برد که هر دو برای مداخله در قوانین طبیعی صورت می از دو گونه جادو نام می

، ص ١٠[ )قانون تماس(جادوی مُسری ) ؛ ب)قانون شباهت(جادوی هومیوپاتیک ) الف
الی رو به پیش زمانی، ادوارد تایلور نیز، هرچند به وجود چنین  در کنار این تو].٨٨

هایی متمایز  عنوان مقوله کند، هریک از مقوالت دین و جادو را به تطوّری اشاره نمی
شناسی؛ درآمدی بر مطالعۀ انسان و  مردمبندی کرده و در کتاب خویش با عنوان  طبقه

» جهان روحانی«ا در فصل مربوط به و دین ر» علم«جادو را در فصل مربوط به تمدن، 
ترین وجه تمایز موجود میان جادو و دین آن است  زعم فریزر مهم  به].20[دهد  جای می
های خویش برای تسلط مستقیم بر طبیعت بنیان  بر اطمینان انسان به توانایی«که اولی 

الی که دین، یافته، مشروط بر آنکه بر قوانین جادویی حاکم بر طبیعت اشراف یابد، درح 
عبارتی، بنابر نظر فریزر  به. ]pp 3 ,17[» اقرار به ناتوانی انسان در موضوعات خاص است

گر نشود، زیرا عنصر اصلی در آن ایمان  تواند در مراسم آیینی جلوه عمل دینی حتی می
 ].١١٨، ص١٠[ انسان بر طبیعت و وی سلطه دارند ۀبه نیروهایی است که بدون مداخل

عنوان  بعد تمایز میان جادو و مناسک جادویی و دین و مناسک دینی بهاز این به 
امیل دورکهایم در اثر برجستۀ . شود شناختی پذیرش می پژوهی مردم فرض در دین پیش

ای برای تفکیک جادو از  لزوم شاخصه«از اشکال ابتدایی زندگی دینی خویش با عنوان 
ین را نظامی از باورها و مناسک متحد وی د. ]pp 39 ,14[ آورد میان می سخن به» دین

) به تعبیر خود وی کلیسا(کند که یک اجتماع  در ارتباط با موجودات مقدس تعریف می
جداسازی دین و جادو . ]ibid, pp 44[دهد  های مؤمن شکل می اخالقی متحد را از انسان

ی دین و جادو نظر و هرچند به. خیزد در اندیشۀ وی نیز دقیقاً از بطن همین تعریف برمی
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در مسائلی نظیر مناسک، قربانی، اعمال تطهیری، عبادات، ادعیه و حرکات بدنی دارای 
اشتراکاتی هستند، نفس خصومتی که مؤمنان به دین نسبت به جادوگران نشان 

 جادو میل به نامقدس. ]ibid, pp 39-40[ ای بر تمایز بنیادین آنهاست دهند نشانه می
مختص » کلیسای«تواند همچون دین  ر قدسی است و هرگز نمیدادن عناصر و امو جلوه

ها مقطعی و  به خود را متشکل از مؤمنان شکل دهد و رابطۀ میان جادوگر و دیگر انسان
 .گیرد بنیان است و شکل ایمان به خود نمی  همواره سست

ن و جادو تر میان دی ای میان آمد، تمایزی ریشه از سویی دیگر، چنانکه در بحث از تایلر به
 طبیعت و دومی را در  معطوف به ماورای» روحانی«در کار است که اولی را در مقوالت 

هرچند دورکهایم نیز اشاره کرده جادو . معطوف به طبیعت گنجانده است» علمی«مقوالت 
تواند معطوف به موجودات ماورایی باشد، ماهیت موجودات ماورایی در دین و جادو  می

نیروهای ماورایی در جادو درحقیقت درون انسان و طبیعت جای . اردهایی فاحش د تفاوت
ناپذیر طبیعت هستند که  بینی ناپذیر و پیش های محاسبه جنبه دارند؛ به تعبیر مالینوفسکی

 .]pp 11 ,17[ ای بر آنها سلطه یافت باید با برگزاری مناسک جادویی ویژه
نیروهای مستتر در «ترتیب  بهمالینوفسکی کیفیات ماورای طبیعی جادو و دین را 

و در نهایت خدای واحد » موجودات ماورایی، ارواح و اجداد متوفی یا خدایان«و » طبیعت
دهندۀ کار روی  جادو ضرورتاً آیین و مناسک عملی و سازمان. ]ibid, pp 1[ شمارد برمی

های  بخشی از طبیعت را با کسب شناخت تجربی، مثالً در مورد شیوه. طبیعت است
توان مهار کرد؛ اما بخش مهارنشده و مرموز ماندۀ آن را باید  باغداری و کشت گیاهان می

ایده و هدف کنش . های جادویی بر نیروهای علّی تحت سلطه درآورد از طریق مداخله
جادویی روشن، مستقیم و معین است؛ درحالی که در کنش دینی هدف و مقصودی 

توان جادو را  رو می ازهمین. ]ibid, pp 21[ معطوف به رویدادی متعاقب وجود ندارد
ای فن است و  جادو گونه» دیوید اِلِر«نظر  به. زمینۀ علوم تجربی مدرن قلمداد کرد پیش

 ای جادو مواجهه«کند که  بیان می» گیلبرت لویس«. ]pp 17 ,15[ ماهیتی عقالنی دارد
ی مستتر در آن استوار جویانه است که بر قواعد حاکم بر طبیعت و نیروهای علّ مداخله

شده و موجب آمیزش قواعد طبیعت و مناسک انسانی برای سلطه بر آن عناصر 
یافتگی برخی رفتارهای دین بودا به  نیز آنجا که از حوالت» برایان موریس«. ]16[»شود می

فناوری جادویی نیرومندی «دهد که بودائیان  گوید چنین نظر می قلمرو جادو سخن می
ها و مشکالت ملموس زندگی روزمره سر و کار دارد،  دغدغهاند که با  دهرا ارتقا دا

 ماورایی این درحالی است که بنابر تعریف دین، موجودات. ]pp 58 ,18[ »نه رستگاری
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شوند و موضوع باورها و  طور عموم حاکم مطلق بر سرنوشت انسان قلمداد می دینی به
کالت و مسائل طبیعی و روزمره، که های دینی نیز نه حل یا پیشگیری از مش آیین

انسان در مراحل بعدی پس » عاقبت به خیری«معطوف به رستگاری نهایی و به تعبیری 
کوشند تا در نظام طبیعت  های آن هرگز نمی مؤمنان به دین و آموزه. از حیات است

دخل و تصرف کنند، بلکه قائل به مشیتی هستند که از پیش معلوم است و الزم است تا 
 . برسند» رستگاری ابدی«خود را با آن سازگار سازند تا به 

 حال خود این پدیده همواره از هر  موجود و با این» دین«تعاریف مختلفی برای 
اما عناصری در دین وجود دارند که آن را از باورهای جادویی . تعریفی گریزان است

ودن به مسائل بنیادین های مقدس از نامقدس؛ معطوف ب جدایی عرصه: کنند متمایز می
و اساسی نظیر زندگی، عشق، خیر و شرّ؛ عجز و ناتوانی انسان در مواجهه با ذوات هستی 

هرچند تالش بسیاری شده تا ادیان بر مبنای مالحظات صوری . ]٣٣ـ٣٢، ص٣[
جای گیرند، چنین » بومی /سنتی«و » جهانی«بندی شوند و در دو گروه  طبقه
ادیان جهانی «به تعبیر دیوید اِلِر . ا شکست مواجه شده استهایی در عمل ب بندی طبقه

روابط موجود میان . ها میل به پیوستن به ادیان سنتی و بومی دارند تا جایگزینی با آن
خود گرفته و فضایی پیچیده  های مختلفی به تواند صورت ادیان مختلف در این عرصه می

این پژوهش کلیت باورها و اعمال دینی رو در  ازاین. ]pp 200 ,15[ »وجود آورد را به
 شکل که در زندگی  ساکنان روستای پیرباال که مسلمانانی شیعه هستند، بدان

زخم وجود دارد، توجه شده و از ورود به مباحث کالن  شان و در ارتباط با چشم روزمره
یز نگرانه میان ادیان مختلف پره های جزیی شناسی دین در زمینة تفاوت مطرح در مردم

در همین زمینه، عناصر دینی و جادویی مستتر در باورهای مردم پیرباال نسبت . شود می
 .زخم در چارچوب تعاریف مذکور بررسی و واکاوی خواهد شد به چشم

 
 شناختی مردم ادبیات در »زخم چشم« )ب

های مختلف و متفاوتی صورت  زخم به زبان فارسی در زمینه های مربوط به چشم پژوهش
ترین  زخم در ادب پارسی یکی از پررونق کنکاش در مفاهیم مربوط به چشم.  است گرفته

در . ])٩[برای بحث بیشتر و منابع بنگرید به (های معطوف به این پدیده است  پژوهش
زخم توسط  پژوهی نیز آرای گوناگونی، بیشتر برای نشان دادن تأیید چشم حوزة قرآن

 البته در این زمینه بحثی هست، هرچند بنابه ].١[های وحیانی صورت گرفته است  آموزه
توان  زخم است، نمی قرآن مؤید درستی پدیدۀ چشم) همان(تعبیر اکبرنژاد و محمودی 
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ها و مناسک معطوف به این باور که در میان آیات وحیانی  نشان و ردپایی را از انواع آیین
شناختی را در  وهشی جامعه پژ]٥[ در این زمینه حیدری و همکارانش. آمده باشد، یافت

های  ها را از دریافت اند تا تجارب تفسیری آن میان اقشار مردم کاشان صورت داده
کند این بحث  ها بیش از همه جلوه می آنچه در پژوهش آن. یابی کنند معرفتی زمینه

توانند در یک بافت مؤمنانه و در جریان  است که چگونه باورهای عامه و غیردینی می
طورحتم آداب و رسوم معطوف  به. ای دینی تفسیر شوند به شکل و شیوه»  دینیۀتجرب«

این همان . های روزمره قلمداد شوند  همین تجربهۀتوانند در زمر زخم هم می به چشم
 این مقاله و هنگام بحث پیرامون آداب و رسوم ۀآمیزش و اختالطی است که در ادام

 .م بدان پرداخته خواهد شدزخ ساکنان روستای پیرباال در زمینۀ چشم
های محلی و بومی نیز  ویژه در میان فرهنگ زخم، به آداب و رسوم و ابزارهای دفع چشم

های ترکمن که »نمازلیق«در بحثی که پیرامون  ]٧[رحمانی و کاملی . موضوع دیگری است
ر ها د شود، بحثی را در زمینۀ کاربرد آن بافته سنتی ترکمنان محسوب می ای دست گونه

اند که هم این ابزارها و هم  زخم پیش کشیده و بر این امر تأکید داشته زمینۀ دفع چشم
های  از اسالم داشته که البته پس از آمیختن با آموزه هایی پیش  ها ریشه کاربردهای آن

زخم  های مرتبط با چشم ها و انگاره آرایه.  است اسالمی همچنان به حیات خویش ادامه داده
ها نیز، در کنار  های اقوام مختلف ایرانی، از جمله ترکمنان و سیستانی تهباف در دست

 ].٨[ها در ترکیه مورد پژوهشی دیگر بوده است  های موجود آن نمونه
شناختی از ذکر تعریف   در ساحت مردم زخم  حال بحث پیرامون چشم با این

توصیف آداب و زخم و ردپای آن در میان متون مقدس و منابع ادبی، در کنار  چشم
شناختی  های مردم ویژه در مورد آخر ادبیات پژوهش که به(رسوم و مناسک مرتبط با آن 
توان  زخم نیست و نمی شناسی چشم ، مردم)نمایاند دست می موجود به زبان فارسی تهی

چنانکه در بخش پیش و ذیل . گفته تقلیل داد یک از موارد پیش این رویکرد را به هیچ
ای موجود  های ریشه شناختی جدی در زمینة نسبت یان شد، ادبیات مردمدین و جادو ب
های دینی وجود دارد؛ امری که در ادامه  زخم و جادو و شکاف آن با آموزه میان چشم

زخم در سنت فرهنگی ساکنان روستای پیرباال بیشتر به آن  هنگام بحث پیرامون چشم
کم در ادبیات  دست(ن جادو و دین جدایی و شکاف ماهوی موجود میا. توجه خواهد شد

های جادویی و مربوط به  ، موجب شده تا این پدیده بیشتر در زمینه)شناختی مردم
گذارند  های بومی از آن عوامل در اختیار می زا و تفسیری که فرهنگ عوامل بیماری
زخم را نیز  ، چشم»شناسی پزشکی مردم«باسین در بازنگری خود پیرامون . بررسی شود
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دهد  های سنتی جای می  کنار مجموعة تفاسیر و باورهای محلی و وابسته به فرهنگدر
های  که در جستجو برای یافتن دالیل و عوامل ابتالی انسان به بیماری، در زمینه

های معاصر و کالسیک در این زمینه  یکی از نمونه. ]13[آیند  وجود می غیرمدرن به
زخم میان  های پزشکی باور به چشم  روی جنبهاسپیرو. ای است که الیسون ام مطالعه
 . ]19[دهد  های کنونی ساکن در لندن صورت می گجراتی

سو   از یک. توان پای دین را به تمامی از این زمینه بیرون کشید اما از طرفی هم نمی
و نه آداب و رسوم و مناسک محلی و (زخم  طور که پیشتر بیان شد، پدیدۀ چشم همان

دیگر، هم در میان اقوام و قبایل  و ازسوی ]١[ مورد تأیید وحی هست) آنسنتی پیرامون 
تر نظیر فرهنگ محلی رایج در میان  های مترقی بومی و بدوی و هم در میان فرهنگ

راحتی با باورهای  زخم به ها و مناسک مربوط به چشم مردمان روستای پیرباال، آیین
ها بسیار  های غیر دینی آن  حتی ریشهآمیزند؛ تا آنجا که ماورایی و خداشناختی می

 .شود؛ موضوعی که مورد نظر این مقاله است غیرقابل تشخیص می
 

 باستان ایران در زخم چشم )ج
از  که است »بدچشم «در اوستا اَغشی. است شیطانی  بد بازنمود امریدر اوستا چشم

و  د، گناه، بدیب معنی به  است؛ جزء نخست شده ساخته اشی+ اغه، اکهAya+asiترکیب  
از ) توبه (پَتِت در اوستا در دعای همچنین. چشم برای است اهریمنی واژه جزء دوم

و از  است تعبیرشده شوری و چشم بد وحسد نگریستن، نظرزدن چشم به سوری چشم
تواند مردم را به قتل برساند، دیو حسادت و رشک  دیوی که می اغشی. شود  می توبه آن

نام  به« کنند در صورت نگفتن جملۀ زی که مردم پرستش میو شیطانی که به هرچی
 . ]٢[زند   می صدمه»خدا

چندین .  است اشاره شده) شورچشمی( بد  های فارسی میانی نیز به چشم در نوشته
آگاش آن دروج شور . است اند که در بند هشت ذکر شده  دیو از این نیرو برخوردار بوده

 ].١٢١، ص ٤[ زندچشمی است که مردم را به چشم بد 
وجود داشته که برای زیبایی و ) خرمهره(های آبی گلی به رنگ آبی  در ایران مهره

گونه که در  های آبی را در گذشته همان مهره. رفته است کار می زخم به دفع چشم
زخم و   است، برای دفع چشم  نیز اشاره شده»مهره«نامه دهخدا در زیر مدخل  لغت

آویختند و  ویژه نوزاد می  قنداق نوزاد، گهواره، ننو و موی کودکان بهها به لباس یا بیماری
 چشم ٥ چشم، ٢ها، مهرۀ  ترین این مهره از معمول. ]٦[است  های گوناگون داشته  شکل
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از جمله مهرۀ گهواره؛ مهرۀ .  است های مختلف مرسوم بوده نام ها به مهره.  چشم است٧و 
مهرۀ ازرق، . اند آویخته زخم می هواره برای دفع چشمکبود یا نظر قربانی که بر باالی گ

 .آویزند زخم بر خود می مهرۀ کبود جهت  دفع چشم
گذاری  شناسان از فالت ایران را از نظر تاریخ ای مکشوف توسط باستان های شیشه مهره

 :توان به دو دسته تقسیم کرد می
رۀ هخامنشی و ایل اواخر دو(م .های قرن چهارم تا اول ق دستۀ اول، شامل مهره

 .شود و دستۀ دوم، به قرن اول تا سوم میالدی تعلق دارند می) پارتی
های مدور  نما، مهره های چشم م شامل مهره.ای قرن چهارم تا اول ق های شیشه مهره
ای خمیر  های لوله های نارنگی شکل و همچنین مهره ای سفید در میان، مهره  با صفحه

 .شیشه هستند
انواع . زمان با اواخر سلسلۀ پارتی است ای قرن اول تا سوم میالدی هم ههای شیش مهره

است،  هایی که از این دوره در حسنی محله و نوروز محله در منطقۀ دیلمان کشف شده  مهره
هایی  های موزائیک، مهره شکل مسطح، مهره های لوزی های کوچک پیوسته، مهره شامل مهره

 .هایی به شکل کدو است ای و مهره های لوله ، مهرههای تابیده از شیشه تراش، مهره
 ].١١[باشد  نما می های چشم باید ذکر شود ویژگی بارز اواخر دوران پارت، فقدان کامل مهره

 
 زخم در روستای پیرباال شناختی چشم تجزیه و تحلیل شواهد مردم

 جمله باور  د از آنان ساکنان روستای پیرباال همچنان بسیاری از باورهای خویش را حفظ کرده
ویژه زنان این روستا بر آن هستند که باور به  به. های فراگیرندۀ آن است زخم و سنت به چشم

زخم را میراثی نیاکانی دانسته و  بیشتر ساکنان باور به چشم.  جزو باور دینی استزخم چشم
زخم دو  برای بررسی نسبت میان ساکنان پیرباال و چشم. بخشند بدان خصلتی اجدادی می

منبع عمده وجود دارد؛ یکی ادبیات شفاهی و فولکلور و دیگری، آداب و رسوم و مناسک 
 .شوند هر دوی این منابع در این بخش بررسی توصیفی می. زخم معطوف به چشم

 
 پیرباال ساکنان فولکلور و شفاهی ادبیات )الف

 البته باید به این .زخم در ادبیات شفاهی ساکنان این روستا جایگاهی ویژه دارد چشم
ای از محتویات شفاهی معطوف به این باور خصلتی  نکته اشاره کرد که بخش عمده

توان مدل  زخم را می حقیقت فولکلور این روستا در ارتباط با چشم فراگیر داشته و در
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بخشی از این .  اسالمی رایج در فالت ایران دانست ـکوچکی از فرهنگ عامۀ ایرانی
زخم و لزوم دفع آن را به  ها و روایاتی که چشم شود به داستان ربوط میادبیات شفاهی م

زخم از زبان  چشم (»نظر ایمام آغزینّان چیخیب«کند؛ اینکه  های دینی منسوب می شخصیت
  ـزخم از زمان امامان وجود دارد چشم(» گوزدن جشماخ ایمام زمانین وار«؛ )امامان نقل شده

زخم در ادبیات شفاهی این مردم رایج  ی به باور چشمکه به نوعی برای مشروعیت بخش
قصد عزیمت به میدان نبرد ) ع(؛ و اینکه در روز عاشورا هنگامی که حضرت ابوالفضل )است

» زخم در امان باشی ا از آسیب چشمدستانت را زیاد نگشا ت«داشتند به ایشان گفته شد که 
 ).  نیز هستترین زن این روستا نقل از حاجیه ساراخانم که مسن(

ای شود  ها کسی را که با چشم بد خود موجب آسیب رسیدن به خانه پیرباالیی
تنها آسیب رسیدن به خانه ). خبردی دان بی  هللا ـنظری بیخان او(دانند  می» خدانشناس«

ساکنان پیرباال اتفاقات مختلفی را بر . شود نیست که از جمله تبعات چشم بد محسوب می
شود و شتر را هم از  زخم موجب مرگ جوان می چشم«اینکه : کنند همین مبنا توجیه می

نون درون قبور اکثر کسانی که اک«؛ )نظر جوانی قبره باسار، دَوَنی ده قارالر(» آورد پای درمی
. »فالنی را چشم زدند که تصادف کرد و مرد«اند قربانیان نظر بد هستند؛ و اینکه مثالً  خفته

 .شود ترین عامل در ایجاد نظر بد در انسان قلمداد می نیز مهم» حسادت بیش از حد«
 شکل در کنار این توجیهات، ساکنان پیرباال اورادی را نیز در دفع چشم بد، چه به 

 زخم زمزمه  زبانی و نفرینی و چه در هنگام انجام مناسک معطوف به دفع چشمکامالً
شود،  در یکی از این اوراد که در هنگام آتش زدن دانه اسپند زمزمه می. کنند می

شود که یادآور مناسک  ارتباطی جالب توجه میان سوختن اسپند و خون برقرار می
در » بز بالکش«های معطوف به   آیینکه برای نمونه در(قربانی برای دفع شر است 

های سنتی و بومی مناطق مختلفی وجود داشته است؛ در ادامه خواهیم دید که  فرهنگ
اسپند بسوزد «): واسطه نیز برقرار است زخم و قربانی نسبتی بی در این روستا میان چشم

ن یر قانینن اوزرنیه یانیپ دوشسو(» و با خون آمیخته شود تا بال دور شود، خطا دور شود
که (دو نمونه از اوراد نفرینی رایج نیز ). قوغوشسون، بال بوردان خطا بوردان سوغوشسون

شود و بخشی از ادبیات شفاهی فرهنگ عامه  بازهم به مردم پیرباال محدود نمی
چشمان کسی را » کور شدن«و » ترکیدن«مستقیماً از میان رفتن یا ) اسالمی است/ایرانی

چشمشون /چشمشون دربیاد«: ه به کسی یا چیزی نظر بد داشته باشدروند ک نشانه می
 ).نظر وورانین گوزی چاتداسین(» بترکه چشم حسود«؛ )گوزلری چیخسین(» کور

 جالب توجه این است که عناصر موجود در فولکلور ساکنان پیرباال معطوف به ۀنکت
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ی نمونه در حدیث است برا. های کامالً مشابهی در احادیث شیعی دارند زخم نمونه چشم
چشم زخم مرد سالم را در قبر و شتر را (» العین تدخل الرجل القبر و الجمل القدر«که 

أکثر من یموت من «باز هم در حدیث است که . ]٦٠، ص١٢[) دهد در دیگ قرار می
مرگ بیشتر امت من بعد از قضا و قدر الهی به خاطر (» أمتی بعد قضاء هللا و قدره بالعین

 . ]همان[) خم بوده استز چشم
 
 پیرباال مردم رسوم و آداب )ب

زخم و تالش برای دفع  در مورد مناسک و آداب و رسوم مردم پیرباال حول محور چشم
اول اینکه، این اعمال و مناسک در چه . شرّ آن چهار مسئلۀ مهم و اساسی وجود دارد

چه محتویاتی را شامل یابند؟ دوم اینکه، این اعمال  هایی ضرورت می مواقع و عرصه
شود؟ و  شوند؟ سوم اینکه، در انجام آن اعمال از چه ابزارها و مصنوعاتی استفاده می می

 بد  های دفع چشم درنهایت، چهارم اینکه مصنوعات و ابزارهای مربوط به انجام آیین
 .شود شوند؟ در این بخش به این مسائل پاسخ داده می چگونه تهیه می

عرصۀ بنیادین در زندگی مردم روستای پیرباال وجود دارد که انجام  در مجموع چهار .١
حفاظت : این چهار عرصه عبارتند از. ها ضرورت دارد بد در آن های مربوط به دفع چشم آیین

های روستا؛ مقاطع  ؛ حفاظت و مراقبت از خانه)مسجد(و پاسداری از مکان مقدس روستا 
بردن عروس به خانۀ داماد، تولد نوزاد و بازگشت از (حیاتی و اثرگذار زندگی ساکنان روستا 

شود، همۀ این چهار  طور که مشاهده می همان. ها به بیماری ؛ ابتالی کودکان و دام)سفر حج
 . عرصه با نظام معیشتی و اجتماعی حاکم بر روستای پیرباال نسبتی ناگسستنی دارند

به ) اسفندی(های اسپند  هاین روستا آویزی از دان) ع(در مسجد امام حسن عسگری 
مرحومه خانم (شکل سنتی مرسوم آن در ایران موجود است که یکی از زنان روستا 

ساخته و وقف ) لاز اهالی روستای قمیش آغ( نبوده که اهل پیرباال) داغی هجسکینه قر
به گفتۀ اهالی، خانم مذکور در قبال نذری که قبول شده این اسفندی . آنجا کرده است

این آویزها گاهی در ابعادی کوچکتر درون . ه و در مسجد آویزان کرده استرا ساخت
 .ها نیز وجود دارند خانه

کند که نوۀ پسری داشته که در کودکی از  یکی از زنان سالخوردۀ روستا بیان می
زخم  زخم بیمار شده و در آغوش مادرش در حال مرگ بود و با دفع چشم آسیب چشم

کند که یکی از گاوهای   ساله روستا روایت می٢٧زنان جوان همچنین یکی از . خوب شد
. شد شدت از ناحیه چشم آسیب دیده بود و شدت زخم روز به روز بیشتر می خانه به

آن زن . دامپزشک بعد از معاینه گفته بود که این چشم فاسد، پوسیده و کور خواهد شد
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در تنور سوزاند و خاکسترش هایی درست کرده و  بنابر توصیۀ یکی از اهالی روستا چشم
زن جوان اظهار داشت همان روز عصر چشم گاو . زخم کند را بیرون ریخت تا دفع چشم

 !زخم ایمان آورد همین دلیل به پدیدۀ چشم سالمت شده و او هم به
شود و همچنین هنگام تولد نوزادان و  هنگامی که عروس به خانۀ داماد برده می

زخم اسپند دود  الی روستا برای پیشگیری از چشمآمدن حجاج از مکۀ مکرمه، اه
هایشان نیز  آویزند و در خانه را به گردن نوزادان می» ...و ان یکاد«همچنین آیۀ . کنند می

همچنین . نمایند زخم استفاده می های احتمالی چشم از این آیه برای جلوگیری از آسیب
و «سر در ورودی و حیاط خود آیۀ بر )  خانه٢(ها  مشاهده شد که تعداد محدودی از خانه

 .اند نصب نموده» ...ان یکاد
گویند هنگام عروسی و در وقت پختن غذا اگر در فرآیند پخت خللی  زنان روستا می

گردانند تا چشم بد و حسد دیگران از آن دفع شده و  پیش آید اسپند را دور دیگ می
جهت گریه کند اسپند   بیخود و هنگامی که بچه بی. خوبی پیش رود عمل پخت غذا به

ریزند تا چشم بد از او دور  را دور سرش گردانده و در آب و یا در آستانۀ در ورودی می
 .شده و فرزندشان آرام شود

پذیرد و  زدن آن صورت می هایی که با دانۀ اسپند، گرداندن و آتش  بر آیین عالوه. ٢
های دیگری را نیز برای دفع شرّ  ندر باال به آن اشاره شد، مردم این روستا مراسم و آیی

های قابل توجه که باز هم با آتش سر و کار دارد،  یکی از نمونه. دهند چشم بد انجام می
خورده است تا بدین وسیله چشم بد از وی دفع  ای از لباس شخص چشم سوزاندن تکه«

گفته نیز  پیشهمراه با این عمل و اعمال مربوط به دانۀ اسپند عموماً اوراد نفرینی . شود
هنگامی که . این رفتار نمونۀ مشابه دیگری هم نزد همین مردم دارد. شود زمزمه می

اش از شرّ چشم بد ناشی شده  شود، اگر گمان برند که بیماری کسی دچار بیماری می
 .سوزانند تا آن شرّ دفع شود هایش را بریده و در آتش می نوک مژه

ل مشاهده در میان ساکنان روستای پیرباال با های قاب یکی دیگر از این قبیل آیین
برخی اهالی روستا استخوان . مرتبط است» عید قربان«و مناسک مربوط به » قربانی«عمل 

شود تا  پختن آن موجب می(صورت خام  شود به گاوی را که در روز عید قربان، قربانی می
تا عید قربان سال آینده هر دارند و  های خود نگه می در خانه) نیروی خود را از دست بدهد

. سوزانند زده و می» آتش«را  وجود آمد، بخشی از آن زخم به زمان که ضرورتی برای دفع چشم
یا » سه«سپس تعداد . سازند هایی گِلی به شکل چشم می گاهی نیز برای دفع چشم بد دانه
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  .سوزانند ها را می های گِلی را درون خاکستر پر حرارت انداخته و آن عدد از این دانه» هفت«
زخم با مواد طبیعی و خوراکی  های اهالی روستا نیز در ارتباط با چشم برخی آیین

دور » خوش یمن است«برای نمونه، گاهی مشتی نمک را با این باور که . گیرد صورت می
ریخته و در را دو یا » آستانه در ورودی خانه«را در  سر شخص نظر خورده چرخانده و آن

همچنین برنج و بلغور روی . زخم از آن دور شود کنند تا بال و چشم از و بسته میسه بار ب
بار آورده و  یمنی، خیر و برکت به  بام ریخته و بر این باورند که برای خانه خوش پشت

 . کند چشم بد را از اهالی خانه دور می
ای طبیعی ای از ابزارها، مصنوعات و اشی طور که مشاهده شد، طیف گسترده همان. ٣

برخی از این . شود زخم ساکنان روستای پیرباال استفاده می های وابسته به چشم در آیین
؛ برخی دیگر )نظیر استخوان گاو قربانی شده(ریشه هستند  اشیا با مناسک قربانی هم

گیاهانی هستند که با نظام معیشتی ساکنان آن روستا پیوند داشته و به خودی خود 
؛ برخی نیز خصلتی )نظیر برنج، بلغور و نمک(شوند  حسوب میبرکت و حاصلخیزی م

ها آگاهی دارند و دانۀ  کنندة آن محیطی داشته و حتی خود اهالی نیز بر آثار ضدعفونی
رو جایگاهی ویژه در دفع شرّ چشم بد دارد که سوزاندن آن موجب نابودی  اسپند ازین

ر وابسته به بدن انسان نیز در این میان عناص. شود عناصر پلید و پلشت محیط می
مانند نوک (شود  گاهی بخشی از اعضای بدن وی برای دفع شرّ دفع می. جایگاهی دارند

 در ورودی نیز ۀمیان سر شخص نظرخورده و آستان. و گاهی نیز بخشی از لباسش) ها مژه
های  ترین عناصر آیین آستانۀ در ورودی خانه یکی از مهم. نسبتی مستقیم برقرار است

سه نوع مصنوع هم در این میان . شود مربوط به دور کردن شرّ چشم بد محسوب می
ها ساخته شده و در این نوع مراسم و  طور مستقیم توسط انسان وجود دارند که به

هایی هستند که از  ها گلوله ترین این جالب توجه. گیرند ها مورد استفاده قرار می آیین
. شوند کل چشم در آمده و درون آتش انداخته میخمیر خاک و آرد ساخته شده و به ش

 شدۀ اسپند  های خشک هم متصل دانه های به آویزهای اسپندی نیز که عبارتند از رشته
های مقدس یا بناهای مسکونی مورد  های حیاتی نظیر مکان برای آویزان کردن در مکان

، در »... ان یکادو«همچنین الواح مکتوب محتوی آیۀ شریفه . گیرند استفاده قرار می
نکتة قابل توجه در این . شود  آویز و هم آویز مشاهده می مواردی چند هم به شکل گردن

 بد است که در جایگاه  های دفع چشم در بیشتر آیین» آتش«زمینه، حضور عنصر 
 .گیرد برندۀ پلیدی قرار می بالگردان و از میان
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اهالی پیرباال برای دفع چشم بد، بخش قابل توجهی از اشیای مورد استفاده توسط . ٤
گویند که  اما اهالی روستا می. شان و در دسترس هستند همان عناصر زندگی روزمره

 ساخته و به زنان این روستا  آغلآویزهای اسپندی را زنان روستاهای ارالن و قمیش
گوید مادرش اهل  می) معروف به عموحسین(یکی از مردان میانسال روستا . فروشند می
سازند و این محصول یکی از  زنان روستای ارالن آویز اسفندی می. وستای ارالن استر

این کار را انجام ) پیرباال(اما در این روستا . شود دستی آن روستا محسوب می صنایع
شود و  البته به گفتۀ همین اهالی، امروزه اقبال کمی به این آویزهای اسفندی می. دهند نمی

ها از خود خوشۀ اسپند به شکل طبیعی  بد و ضد عفونی کردن خانه  برای دور کردن چشم
 حال، تحت تأثیر ورود عناصر مدرن شهری به این روستا، حال و  این با . شود استفاده می

یکی از شواهد این دگرگونی . زخم رو به دگرگونی گذاشته است هوای اشیای مرتبط با چشم
این . های آن روستا است ها در اتومبیلهای آبی رایج در شهر زخم نمایان شدن چشم

شان قرار  های فروش شان در ارتباطی مداوم با مراکز شهری و دست ها و رانندگان اتومبیل
ها از فضای اتومبیل به دیگر فضاهای زندگی روستای پیرباال  رسیدن این چشم آبی. دارند

 !شاید چندان زحمتی نباشد
 

 بحث
طور  ون برای اهالی پیرباال خصلتی دینی دارد و بهزخم اکن اصل و منشأ باور به چشم

چنانکه مشاهده شد اهالی . خیزد دقیق از گفتمان دینی حاکم بر فرهنگ شیعی برمی
زخم را در فضایی عامیانه یکی از شروط مسلمانی در نظر آورده و بر  پیرباال باور به چشم

ن و بزرگان شیعی برای آن هستند تا شواهدی روایی را از میان قصص معطوف به اماما
و » ...و ان یکاد«ها به آیۀ شریفۀ  حتی ارجاع آن. توجیه این باور گردآوری و بازگو کنند

ای از  های مختلف محیط زندگی نیز خود نشانه داشتن صورت مکتوب آن در قسمت نگاه
ز حال، چنانکه ا با این . شود دینی این باور در زندگی ساکنان پیرباال محسوب می منشأ

تر، رفتارها، سلوک و  آید، ورای این باور دینی و در سطوح پایین نگاشتی برمی شواهد قوم
شوند که از ساحت دینی فراگذشته و  ابزارهایی در زمینۀ دفع چشم بد نمایان می

ترین  گفته شد که از مهم. زند تر را با نیروهای شرّ دامن می ای تجربی و انسانی مواجهه
ینی با تجربۀ غیردینی در خودآگاهی از ناتوانی انسان در برابر وجوه تمایز تجربۀ د

جویی به خدا برای در امان ماندن از آن نیروها یا  نیروهای خیر و شرّ و لزوم توکل
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این قسم توسل در تجربۀ دینی به بهترین شکل ممکن در قالب . ها است مندی از آن بهره
پذیرد تا  ای جمعی صورت می دات به شیوهذکر ادعیۀ منبعث از ادبیات دینی و انجام عبا

 . وسیله عنایت الهی که همانا قدرت مطلق است، شامل حال عابدان شود بدین
جویی به آیات قرآنی یا ذکر ادعیه  بخشی از مواجهۀ اهالی پیرباال، از جمله توسل

ایی ه آداب و رسوم و آیین. تواند در زمرۀ همین تجربۀ دینی جای گیرد برای دفع شرّ می
این . شوند اند که از این سطح خارج و وارد ساحت تجربیات انسانی می نیز مشاهده شده

ای دخل و تصرّف در نظام و قوانین   قسم تجربیات معطوف هستند به تالش برای گونه
واسطۀ  داشتن نیروهای شرّ به یابی بر آن و از میان بردن یا دور نگاه طبیعت برای سلطه
های جادویی  این قبیل اعمال و اوراد در چارچوب تجربه. دی خاصانجام اعمال و اورا

واسطۀ شخص یا  ذکر اوراد نفرینی با مخاطب قرار دادن مستقیم و بی. گنجند می
 . اند، از این جمله است رود متأثر از نیروهای شرّ بوده اشخاصی که گمان می

ی هومیوپاتیک و شناختی به دو قسم است؛ جادو گفته شد که جادو در تعریف مردم
شوند و  فتیش و اشیای فتیشی نیز یکی از عناصر جادو محسوب می. جادوی مُسری

واسطۀ متجسد ساختن روح  درواقع چیزهایی طبیعی یا مصنوعی هستند که بنابر باور به
آثار و . شان در برابر نیروهای شرّ برخوردارند دار بوده و از نیروی محافظت صاحب جان

 .نگاشتی پیرباال قابل مشاهده است های مردم  موارد در میان دادهشواهد هر سۀ این
هومیوپاتیک یکی از انواع جادوی همدالنه است و مبتنی بر ؛ هومیوپاتیک جادوی

در میان آداب و رسوم مردم پیرباال . این منطق که چیزهای همانند ماهیتی مشابه دارند
کی سوزاندن استخوان جانور قربانی و ی: شود دو نمونه از این منطق ابتدایی مشاهده می

در مورد نخست، استخوان جانور قربانی از آنجا که خود . های گِلی دیگری ایجاد گلوله
تواند عامل مجدد دفع شرّ باشد مشروط بر آنکه از  قربانی شده و عامل دفع بال بوده، می

چشم ساخته شده و های گِلی به شکل  در مورد دوم، گلوله. وسیلۀ آتش قربانی شود نو به
 .شکل شرّ آنها دفع شود شوند تا بدین در جای چشم حاسدان سوزانده می

این نوع از جادوی همدالنه بر این منطق ابتدایی استوار است که ؛ مُسری جادوی
اند حتی پس از جدایی همچنان ارتباط  چیزهایی که زمانی با یکدیگر ارتباط داشته

نۀ واضح از این منطق در میان آداب و رسوم اهالی دو نمو. خویش را حفظ خواهند کرد
» ای از لباس قربانی چشم بد سوزاندن تکه«نمونۀ نخست به . خورد چشم می پیرباال به

باور بر این است که اگر بخشی از لباس شخص قربانی سوزانده شود، . شود مربوط می
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ه با بیرون شدن چون آن تکه متعلق به لباسی است که بر تن وی جای دارد، در نتیج
. شرّ از آن، آثار چشم بد از تمام لباس و درنتیجه تمام جسم و جان وی خارج خواهد شد

در این مورد ارتباط مفروض . ارتباط دارد» چیدن مژة شخص قربانی«نمونۀ دوم نیز به 
طور کامل هم از  تر است؛ بخشی از بدن شخص چشم خورده که اتفاقاً به مستقیم

شود تا با از  شود جدا و در آتش سوزانده می محسوب می» چشم« به های مربوط اندام
 .میان رفتن عامل شرّ در آن، تمام جسم و جان قربانی از هرگونه بدی پاک و مبّرا شود

ترین عناصر باورهای جادویی اشیایی  یکی از مهم؛ فتیشی و نیرومند اشیای
اص برای محافظت از صاحبان شود از نیروهایی خ هستند طبیعی یا مصنوعی که ادعا می

خود برخوردارند و منشأ این نیروها نیز جانی است که روح متجسد به آن اشیا 
زخم اهالی پیرباال قابل  های وابسته به چشم چند نمونه از این اشیا در میان سنت. بخشند می

ا هستند و آویزهایی که ب» های اسپند دانه«از جملۀ اشیای طبیعی رایج . شناسایی است
. شوند ها ایجاد شده و برای حفاظت محیط از عناصر شرّ نگهداری می های این دانه رشته

ها یا انجام  شوند که نگهداری آن نمک، برنج و بلغور نیز از جمله عناصر طبیعی محسوب می
ترین و نیرومندترین   حال یکی از اصلی با این. تواند دافع مخاطرات باشد شان می اعمالی روی

توجهی از رفتارهای مربوط به دفع  تقریباً بخش قابل. است» آتش« این زمینه خود اشیا در
برندۀ قوی  کننده و از میان مثابه یک عامل پاک گری آتش به های چشم به میانجی پلیدی

راندن  یک فضای مکانی خاص هم وجود دارد که نقشی مهم را در بیرون. پذیرد انجام می
های اهالی پیرباال صرفاً نقطۀ میسر  آستانۀ در خانه.  در خانهآستانۀ: کند ها ایفا می بدی

شود و از  ساختن و پیوند دهندۀ بیرون و درون نیست، بلکه جایگاه دفع شر نیز محسوب می
     .شود ای مهم قلمداد می های دفع چشم بد پیرباال نقطه این جهت در آیین

ر اهالی روستای پیرباال کم در مورد باو شود که دست ترتیب، مشاهده می بدین
در سطح زیرین، از اتفاق با . زخم، آن باور در دو سطح قابل تفسیر است پیرامون چشم

زخم مواجه هستیم که با استناد به آیات و روایات  ای معرفت دینی نسبت به چشم گونه
توسل در این زمینه، . را به قسمتی از منظومة ایمانی خود تبدیل کند کوشد تا آن اسالمی می

ای از آداب،   حال در سطح رویی، مجموعه با این. ویژه قابل توجه است به» ...و ان یکاد«به آیۀ 
 شوند که نه تنها نسبتی با سنن و باورهای دینی  محلی نمایان می ـها و مناسک بومی سنت

ای هر دو ویژه آنجا که پ گیرند؛ به ها نیز قرار می  توحیدی ندارند، بلکه گاهی در تعارض با آنـ
آداب و . گذارند سری از اشیای خاص پای به عرصه می نوع جادو در کنار باور فتیشی به یک 
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یابند که  می»  پزشکی ـ درمانی« از همه خصلتی  رسوم و مناسک نمایان در این سطح بیش
 محلی و  ـهای بومی بنابر بحث مذکور در بخش چارچوب نظری این مقاله، صورت

. گیرد فاصله می» مشیت الهی«را شکل داده و از باور و ایمان به » ریگ درمان«پیشامدرن 
را در  های شفاهی و کنشی وابسته به آن زخم و سنت جمع اضداد مشهود در باور به چشم

میان ساکنان روستای پیرباال تنها با ارجاع به تلفیق این دو سطح دینی و غیردینی با یکدیگر 
  .توان تفسیر کرد یدر زندگی روزمرۀ عوام آن محل م

 
 بندی جمع

زخم  ها و آداب و رسوم مرتبط با باور چشم  توجهی از مناسک، آیین در اینکه بخش قابل
در میان اهالی روستای پیرباال در قاعده و چارچوب منطق و نگرش جادوی همدالنه به 

جوالنه بر گیری ع گران را از نتیجه اما آنچه مشاهده. گنجد، تردیدی وجود ندارد جهان می
. زخم و منشأ بودن مفروض آن در روستای پیرباال است حذر داشته نفس باور به چشم

طور  بد در میان این اهالی به های مربوط به باور وجود چشم  چنانکه دیده شد، توجیه
 ـ شمول که از ساحت قومی  یکی از ادیان جهان مثابه مستقیم از بطن اسالم شیعی به

دهد که  این نکته مهم است و نشان می. راگذشته سر برآورده است محلی ف ـجغرافیایی
ای تلفیق عناصر دینی و غیردینی مواجه  زخم مردم این روستا با گونه در باور چشم

بندی مشخص  ای مفصل گونه. کند های گوناگون نمایان می هستیم که خود را در ساحت
زخم از  رتباط با پدیدۀ چشمهای کالن اهالی در ا در این زمینه وجود دارد و نگرش

که  های دینی و رفتارشناسی بزرگان و قهرمانان آن نشأت یافته، درحالی نگرش
های خُرد و عموماً عملی در مواجهه با دفع شرّ چشم معموالً از قوانین و قواعد  نگرش

چنانکه در بخش مربوط به چارچوب نظری این مقاله . کنند جادوی همدالنه تبعیت می
، بیش از همه خصلتی پزشکی و تبیینی در مواجهه با از میان رفتن سالمت در بیان شد

آمیختگی و تلفیق عناصر دینی و غیردینی معطوف  این درهم. های پیشامدرن دارد بافت
طور عام  در جهان سنتی پیرباال و به) زخم در اینجا باور به چشم(به یک باور ماورایی خاص 

 باورها و اعتقادات روزمرۀ ۀهای موجود در مطالع چیدگیدهندۀ پی های سنتی نشان جهان
های  نگری از یاد بردن این پیچیدگی در هنگام پژوهش در باورها و جهان. مردمان است

های  انگاری را در پی داشته و پژوهشگر را از جنبه تواند خطر ساده های عامه، می فرهنگ
نشان دادن بخشی . عدد آن غافل نمایدهای متنوع و مت تودرتوی باورهای عامیانه و سرچشمه
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