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Abstract 

Folk beliefs, which are an integral element of the culture of a society, have 

an inextricable link with myth. To analyze such beliefs, it is imperative to 

investigate the mythological era and understand the ideas of the ancient time 

about the phenomena in the universe. It can be said that many of the rituals 

that are prevalent in people's daily lives today, are actually the mythical 

beliefs that have changed over time. Shifting from myth to ritual, preserving 

their mythological underpinnings, they have become folk beliefs, though 

they might have had major or minor changes. Among folk beliefs that have 

significant mythical representations, three rituals stand out: "marriage with a 

fountain", "breaking an egg to ward off a wound", and "passing a patient 

through a wall hole" that have been common among various Iranian ethnic 

groups for a long time. The present article, using a descriptive-analytic 

method, has rooted the three beliefs and explained their connection with 

myths. The findings show that all three of these rituals have a mythical 

origin; that is to say, the marriage with the springs is a remnant of the myth 

of sacrificing for the springs in order to please the owner of the water. After 

the shift from myth to ritual, it has turned into marriage with the spring. The 

egg-breaking ritual is also associated with the myth of the Seed of the 

Universe and it can be interpreted as the regeneration of the first creation. 

Finally, passing the patient through the wall hole is a reminiscent of 

returning to the womb and repeating the idea of birth. From the mythological 

perspective, this is a pure and ideal moment for the sake of its divinity. 
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Research Background 

Several studies on the relationship between myth and various elements of 

popular culture have been conducted. Among them, one can mention the 

following: Mozaffarian (2012) has examined the relationship between myths 

and folk tales. Parsansab and Manavi (2013) have dealt with the evolution of 

the "crow" from myth to popular culture. Mousavi and Spargham (2010) 

have criticized the mythology of the story "Orange and bergamot girl" and 

examined the cultural backgrounds of the use of orange, bergamot, and 

pomegranate in this story. In his article, Mokhtarian (2005) has tried to 

classify fairy tales based on myths. Motevaseli (2016) examined various 

aspects of the place of myths in the Persian folk literature. 

Aims, questions, assumptions 

The purpose of this study is to explain the origins of the myths of the three 

popular beliefs: "marriage with the spring", "breaking the egg to repel the 

sore eye" and "passing the patient through the hole in the wall". Therefore, in 

this article, we intend to answer these questions: Are the traces of the 

popular beliefs mentioned in this article traceable in mythology as well? 

Does the mythical position of these beliefs only belong to Iran? What is the 

mythical view behind these beliefs? The roots of the popular beliefs studied 

in this article refer to the ancient and distant mythology, which is one of the 

common intellectual commonalities in many parts of the world. The belief in 

the myth of sacrifice for the spring through marriage to the spring lies in the 

concept of reconstruction in the ritual of breaking an egg and returning to the 

ideal moment of creation via passing the patient through the hole in the wall. 

Discussion 

In all eras, myths play role in people's lives and they have stayed with us in 

the form of certain beliefs and rituals. Some of these myths are so ancient 

that it is not easy to reveal their presence in the current human beliefs and 

practices; however, they are prevalent in the popular beliefs and rituals, 

though people might not be conscious of them. Nonetheless, we find that 

their origin is the mythical beliefs and pristine thought of the primitive man. 

For this reason, popular beliefs are the best manifestation of ancient and 

mythical beliefs in our era, which directly/indirectly display mythical 
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thoughts. According to some scholars, various elements of popular culture, 

such as stories, myths, and popular beliefs are the degraded and surviving 

form of the ancient myths in which mythological sanctity has faded (Bastid, 

1991, pp. 42-46). 

One of these popular beliefs is the ritual of marrying a spring, which is 

rooted in the ancient myths and expresses the mythical interest of snakes or 

dragons in girls and women. The ancient people believed that myths were 

used as a trick to satisfy dragons in order to release water; thus, marrying a 

spring is a technique of proximity, meaning marrying a dragon near the 

spring. 

Another popular belief, the ritual of breaking an egg to repel a sore eye is 

another case in point. Since in many parts of the world myths are the origin 

of the creation of the primordial and cosmic eggs, in the mythology of myth 

and the rites of the people, the breaking of an egg is reminiscent of the first 

creation. It confirms the return to the beginning of creation and the primary 

health. 

Another popular belief is the ritual of passing the patient through the 

hole. The organizers of this ritual have one goal: Imitation and repetition of 

labor (passing through the hole). Their main purpose of the ritual is to pass 

the patient through the hole, which means a new birth, resuscitation, and 

treatment of the patient through a new birth and return to the womb. 

Conclusion 

The results of the research show that myths and popular beliefs have a deep 

relationship with each other, and the main source of the beliefs we have 

today is the mythical ideas of the ancients. Although the passage of time has 

created changes in myths, according to the mythology, they have been 

manifested in the form of public rituals and beliefs in our current era. 

Understanding the mythological origins of popular beliefs is the key to 

understanding the myriad questions that have arisen regarding such beliefs. 

In this study, it was found that the ritual of marriage with the spring is the 

same evolutionary form of the myth of sacrificing water for the client in 

order to escape the drought. The ritual of breaking an egg to repel sore eye is 

rooted in the myth of the cosmic egg; because many ancient tribes believe 

that with the breaking of the cosmic egg that floated in absolute darkness, 
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the universe was created; so, this egg is the beginning of creation. The 

patient's passing through a hole in a wall, mountain, or tree, which is done to 

cure the disease, is related to the myth of returning to the womb and the 

initial birth. It means taking the sick person to the past and the moment of 

birth when s/he came out healthy and undamaged from the mother's womb. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 و باورهای عامه مناسبات بین اسطوره
 

 2سید محمد آرتا* 1زهرا جمشیدی

 
 (8/4/9311 پذیرش: 52/95/9318)دریافت: 

 
 چکیده

اساطیر  روند، باشمار میبخش فرهنگ جامعه بهباورهای عامه که یکی از عناصر اساسی و قوام
گونه باورها باید به دوران اساطیری بازگردیم و یابی اینپیوندی ناگسستنی دارند. برای ریشه

توان گفت بسیاری از های جهان هستی مرور کنیم. میهای پیشینیان را دربارة پدیدهاندیشه
ند که اایهایی که امروزه در زندگی روزمرة مردم رواج دارند، همان اعتقادات اسطورهآیین

ای های اسطورهمایهاند و با گذر از اسطوره به آیین، با حفظ بنمرور زمان، تغییر کارکرد دادهبه
-اند. ازجمله باورهای عامهخود، با تغییر و تحوالتی کلی یا جزئی به باورهای عامه تبدیل شده

شکستن »، «ا چشمهازدواج ب»توان به سه آیین ای پررنگی دارند، میهای اسطورهمایهای که بن
اشاره کرد که از دیرباز در میان « عبور بیمار از سوراخ دیوار»و « زخممرغ برای دفع چشمتخم

ـ تحلیلی، سه باور  اند. مقالۀ حاضر با روش توصیفیاقوام مختلف ایرانی رواج فراوانی داشته
دهد که یند پژوهش نشان میاست. براها را با اساطیر تبیین کرده یابی و پیوند آنمذکور را ریشه

معنی که آیین ازدواج با چشمه بازماندة ای دارند؛ بدینهر سه آیین یادشده خاستگاهی اسطوره
هاست که پس از منظور خشنود کردن موکل آبکردن برای چشمه بهای قربانی باور اسطوره

مرغ نیز با ن شکستن تخماست. آییمکان از اسطوره به آیین، به ازدواج با چشمه تبدیل شده نقل
توان آن را به مفهوم باززایی آفرینش نخستین اسطورة اعتقاد به تخم کیهانی پیوند دارد و می

کنندة بازگشت به زهدان و تفسیر کرد و سرانجام، عبور دادن بیمار از سوراخ دیوار، تداعی

                                                                                                                   
 .)نویسندة مسئول(استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران . 9
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تباطش با صنع الهی، دلیل ارتکرار عمل زایش و والدت اولیه است که از دیدگاه اساطیری به
 شود.ای پاک و آرمانی محسوب میلحظه

 زهدان.  بهنخستین، بازگشت  کردن، آفرینش اسطوره، باورهای عامه، قربانی کلیدی:های واژه

 

 مقدمه .1
تأثیر علوم مختلف بر تمدن بشری امری قطعی و انکارناپذیر است. منابع علمی بشر در 

 هایی داشته است. طبق آنچه از تمدن بشری بل پیشرفتبه دورة قای نسبتهر دوره
توان چنین بیان داشت که منبع اولیه و مرحلۀ ابتدایی علوم بشری، دست رسیده میبه

های مختلف، چگونگی پیدایش اساطیر است. اسطوره علم بشر نخستین دربارة پدیده
ده است. در نگاه های روح بشر بوشناسانه به دغدغهها و پاسخی فلسفی و هستیآن

ها نیز رسد که دورة حیات اسطورهنظر مینخست و با گام نهادن آدمی به عصر علم، به
 ها به دنیای مدرن، پایان رسیده و با ظهور مظاهر تمدن جدید و ورود فرهنگبه

 اند؛ ولی خالف تصور اولیه، در این دوره نیز ها نیز یکسره از میان رفتهاسطوره
های مختلفی که هنوز بسیای از آیین»دهند. نان به حیات خود ادامه میها همچاسطوره

ها در ذهن و زبان مردم معاصر خبر تر رواج دارند، از حیات اسطورهدر میان اقوام سنتی
 (. 23: 9311)جباره،  «دهدمی

ها در هایی از آناند و رگهها در زندگی مردم وجود داشتهدر همۀ ادوار، اسطوره
قدر کهن و ها باقی مانده است. برخی از این اساطیر آنرخی از باورها و آیینقالب ب

ها را در دل باورها و کردارهای بشر توان حضور آنراحتی نمیاند که بهفراموش شده
ها در میان تودة مردم به صورت باورهای عامه و آیینامروزی آشکار کرد و فقط به

ها بابیم که خاستگاه آناندک دقتی در این باورها درمیدهند، اما با حیات خود ادامه می
دلیل، باورهای عامه که  ای و اندیشۀ بِکر انسان بدوی است. به همینباورهای اسطوره

ای در عصر گاه باورهای کهن و اسطورهشوند، بهترین تجلیبقایای فرهنگی شمرده می
ای را به فکرات اسطورهشکلی ضمنی تصورت مستقیم و گاه بهحاضرند که گاه به

نظران، عناصر مختلف فرهنگ عامه اعتقاد برخی از صاحببه گذارند.نمایش می
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های یافته و بازماندة اسطورهها و باورهای عامه، صورت تنزلهمچون قصص، افسانه
 (.44-45: 9311ها رنگ باخته است )باستید، کهن است که قداست اساطیری در آن

 
 . پیشینۀ پژوهش2
ها و منابع اطالعاتی نشان داد که دربارة وجوی نگارندگان در پایگاهو جست ررسیب

در قالب مقاله انجام  مناسبات بین اسطوره و عناصر مختلف فرهنگ عامه چند پژوهش
های عامه را بررسی ها و قصهای رابطۀ بین اسطوره( در مقاله9319مظفریان ) است:شده 

از اسطوره « کالغ»مایۀ ( به چگونگی تطور بن9315وی )کرده است. پارسانسب و معن
شناسی قصۀ ( به نقد اسطوره9381اند. موسوی و اسپرغم )تا فرهنگ عامه پرداخته

های فرهنگی کاربرد نارج، ترنج و انار در این زمینهو بررسی پیش« دختر نارنج و ترنج»
های بندی داستانخود، به رده( نیز در مقالۀ 9384اند. مختاریان )قصه مبادرت ورزیده
های مختلف جایگاه ( نیز جنبه9312ها همت گمارده و متوسلی )پریان بر بنیاد اسطوره

 اساطیر در ادبیات عامۀ فارسی را تحلیل و بررسی کرده است. 
های یک از پژوهشدهد که پژوهشگران در هیچمطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان می

مرغ برای شکستن تخم»، «ازدواج با چشمه»ی سه باور عامۀ ایادشده به خاستگاه اسطوره
رو، نویسندگان پژوهش  اند؛ از ایننپرداخته« عبور بیمار از سوراخ»و « زخمدفع چشم

 را تشریح کنند. هااند تا مناسبات بین سه باور عامۀ مذکور با اسطورهحاضر تالش کرده
 

 . مبانی نظری پژوهش2
 . اسطوره2-1

های گوناگون، تعاریف و تعابیر متفاوت و متعدد ه اسطوره در دیدگاهروشن است ک
اسطوره عبارت است از »توان آن را چنین تعریف کرد: طور خالصه میدارد؛ اما به

طور کلی ای نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و بهروایت یا جلوه
پور، )اسماعیل« بنددکار میاز هستی به منظور تفسیر خودشناختی که یک قوم بهجهان
تواند دربارة آفرینش کیهان، طبیعت، انسان یا دربارة (. روایات اساطیری می94: 9319



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311شهریور مرداد و  ،33، شمـارة 8 سال  

252 

 

زدن ویرانی نیروهای اهریمنی باشد، گاه درپی توجیه مرگ است و گاه در حال رقم 
 (.92سرنوشت ایزدان و پهلوانان )همان: 

زیست، در روند زندگی خود همواره دربارة یانسان بدوی که در دل طبیعت م
مسائل گوناگون و ابعاد زندگی و محیط پیرامون خود و نیز در باب آفرینش جهان و 

ناچار و برای آرامش ذهن و روح هایی بوده که بهانسان و فرجام آنان، سرشار از پرسش
خته است. اسطوره را ها پرداها پاسخ داده و به تفسیر آناش به آنخود، با ذهن ابتدایی

ها و ضروریات زندگی دانست. بنابراین، ریشۀ بسیاری از توان پاسخ به این پرسشمی
وجو کنیم؛ ای را باید در ذهن ابتدایی و بِکر انسان بدوی جستعقاید اسطوره

آورد، او درپی دالیل وقوع معنی که وقتی گرفتاری و مشکلی به بشر اولیه روی میبدین
کننده دلیل فقدان ذهن استداللی و منطقی به جوابی قانعگردد؛ اما بهاگوار میآن پیشامد ن

زند و عناصر متافیزیک را دلیل اصلی آن به ماورا گریز می رسد، لذا برای توجیهنمی
های پندارد و برای نبرد با نیروهای اهریمنی، از ایزدان و الهههای خود میگرفتاری

ماندن از موجودات خبیث به این ایزدان د و برای درامان جویساختۀ ذهن خود مدد می
اسطوره فاقد حقیقت تاریخی است و ریشه در »برد. در این معنا، ها پناه میو الهه

 (.  35: 9311)مدرسی، « اعتقادات مردمان بدوی و باورهای آنان دارد
 

 . باورهای عامه3
و رفتارهایی است که در بین تودة ها، اعتقادات ای از دانستنیباورهای عامه مجموعه

های صورت تجربهنسل بهبهمردم بدون درنظر گرفتن فایدة علمی و منطقی آن، نسل
امروز آن را خرافات و  (. آنچه999: 9381زندگی به ارث رسیده است )رنجبر، 

این باورها طی  است. دانیم، جزئی از مسلمات و اعتقادات نیاکان ما بودهموهومات می
 که ای از آن به دست ما رسیدهشدههای تحریفهای دراز دگرگون شده و شکلزمان

ها نیز برخاسته از فقدان دانش و بینش کافی مردمان گذشته بوده است بیشتر آن
و اعتقادات و باورهای  تحقیق در احوال و افکار عامۀ مردم(. 99: 9314)ذوالفقاری، 

گونه باورها و ؛ زیرا تأمل در ایناست یندشناسی کار بسیار سودماز نظر جامعه آنان
یافتن یی عمیق ما با فرهنگ بومی و گرایش و آشناها، موجب قرابت شناخت منشأ آن
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شود. این شناخت، تأیید اصالت مان میی شناخت هویت جمعی و تاریخیسوبه
 دار دست فرهنگی است که فرد در پرتو آن به شخصیت و هویتی تاریخی و ریشه

 بد.یامی

 . طرح مسئله4
اجتماعی است که بر مقاطع تاریک و مبهم حیات باورهای عامه رخدادی فردی ـ 

آدمیان در روزگار دور که همان دوران اساطیری است، داللت دارد. این باورها از ذهن 
سینه انتقال یافته تا به روزگار ما رسیده بهابتدایی انسان نخستین سرچشمه گرفته و سینه

ها و شکل آییناطیر در طول زمان و در روند دگردیسی خود در دورة حاضر بهاست. اس
ازدواج »ای سه باور عامۀ اند. در این بخش برآنیم تا خاستگاه اسطورهشعائر متبلور شده

را « عبور بیمار از سوراخ دیوار»و « زخممرغ برای دفع چشمشکستن تخم»، «با چشمه
 بازنماییم.

 ه. ازدواج با چشم4-1
گیری نمادها، دلیل اهمیت آب در زندگی بشر، این عنصر حیاتی از دیرباز بستر شکلبه

در »های بسیاری در ملل مختلف ازجمله در فرهنگ ایرانی شده است. ها و اسطورهآیین
عنوان عنصری اهورایی، مأمن مطمئنی باور ایرانیان باستان، آب جایگاه واالیی داشته و به

« رسیده استحساب آمده که هرگز دست اهریمن به آن نمیتشت بههای زربرای نطفه
ها یعنی ترین الهه(. در اساطیر ایرانی، آب تجلی یکی از معروف599: 9381)قریشی، 

آالیش، سرچشمۀ همۀ های نیرومند بیمعنی آباردوی سور آناهیتا به»آناهیتاست. 
(. اگرچه در 84: 9319 )نیکوبخت و همکاران،« های روی زمین ضبط شده استآب

دلیل ارتباط آناهیتا با اند؛ اما بهکردهها را به دو دستۀ نر و ماده تقسیم میفرهنگ ما آب
منزلۀ عنصری مادینه )مؤنث( شناخته شده آب، این پدیدة طبیعی نزد پیشینیان بیشتر به

ل مؤنث، ها نماد مادر کبیر هستند و تولد، اصدر اساطیر و باورهای کهن، آب»است. 
(. 9: 9311)کوپر، « کنندزهدان عالم، باروری، نیروبخشی و چشمۀ حیات را تداعی می

تر، نمادی مادرانه کاوان نیز آب را به هر شکلش، نمادی مادینه یا به عبارت دقیقروان
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رسد که اعتقاد به نظر میرو، به(. از این 941: 9382کنند )گرین و همکاران، تعبیر می
 نگی آب در ذهن قدما بر جنبۀ نرینگی آن برتری دارد. جنبۀ مادی

ای جایگاه واالی آب در زندگی بشر موجب شده تا بر اساس یک رسم اسطوره
ویژه بهتر بود هایی درنظر گرفته شود. به، برای آن قربانیبرای حفظ و حراست از آب

کردن دختر یا عناصری که این قربانی از میان دختران جوان و زیبا انتخاب شود. قربانی 
 های تکرارشوندة مباحث مایهها یا دریاها، یکی از بندیگر برای حفظ آب چشمه

 ای است. شناسی اسطورهمردم
ها در بسیاری از گرفتن آب بسیاری از چشمهشدن یا کاستی به هنگام خشک 
نی ها، گوسفند یا گاو قرباها برای جاری و زیاد شدن آب چشمهروستاها و بخش

ها هنوز هم با ساز ها، مراسم قربانی برای این چشمهکنند ... در بسیاری از نمونهمی
 (. 433: 9381کوبی همراه است )هینلز، و دهل و پای

ها ها و آبدادن برای چشمهاسترابون، در سدة پنجم پیش از میالد از رواج قربانی 
های بعد و با گذر زمان (. در دوره594: 9311کند )فرخی و اسدیان، نزد ایرانیان یاد می

کردن برای آب، به ازدواج با آب و با دگردیسی اسطوره در آیین، مراسم قربانی 
)چشمه( تبدیل شد. در نگاه نخست، با وجود برتری جنبۀ مادینگی آب بر جنبۀ نرینگی 

قدری  ازدواج دختر جوان با این عنصر مادینه آن در اندیشۀ قدما و در اساطیر ایرانی،
رسد. برای پاسخ به این پرسش و حل این تناقض باید به تحلیل نظر میمتناقض به

 ها با یگدیگر پرداخت. ها، عناصر و مفاهیم پیرامون آب و ارتباط آننشانه
هایی ای آب با نشانهدر اساطیر جهان و به تبع آن در اساطیر ایران، مفهوم اسطوره

ها اژدهاست. از دیرباز و در فضای رازآلود و تاریک همراه است که یکی از این نشانه
گونه که اساطیر، رابطۀ تنگاتنگی میان اژدها و آب وجود دارد. در اندیشۀ پیشینیان، همان

کند، در کنار هر چشمه بر روی هر گنج، مار یا اژدهایی خفته و از آن گنج پاسداری می
ت و تا اژدها نخواهد، آب چشمه نیز اژدهایی وجود دارد که نگهبان و موکل چشمه اس

 رسد. کند و به دست مردم نمیجریان پیدا نمی
هاست که حرکات پرچین و شکن به باور اساطیر کهن، اژدها موکل و روح آب

شود که در ژرفای شود. اژدها یا مار نشانۀ آب تلقی میاندام او، مایۀ جریان آب می
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)الیاده،  9گذردها مییا از رودخانه ها خوابیدهاقیانوس پنهان است، در دریاچه
9381 :514-512 .) 

(. در 11: 9341، مار موجودی اهریمنی دانسته شده است )دادگی، بندهشدر 
شود )رستگار فسایی، باورهای عامه، اگر مار عمر طوالنی یابد، به اژدها تبدیل می

 آید و ن می(. در باور عوام اژدها موجودی است که از دهانش آتش بیرو51: 9342
کند. همین خاصیت سوزانندگی است که میان این سوزاند و نابود میچیز را میهمه

آتش مایۀ خشکی »کند؛ زیرا سالی پیوندی ظریف و رازگونه برقرار میموجود و خشک
سالی است؛ از این (. در اینجا اژدها، رمزی از خشک99: 9319)مظفریان، « شودآب می

گردد که ردن دختر برای چشمه به رابطۀ اژدها با آب در اساطیر بازمیک رو، آیین قربانی
گیرد، نه برای خودِ چشمه در این صورت، قربانی برای اژدهای مجاور چشمه انجام می

 که در ادامه توضیح خواهیم داد.
کردن برای اژدها یا محض قربانی شود که بهکرات دیده میها بهها و افسانهدر قصه

شود و دست قهرمان داستان، آب چشمه جاری میدن این موجود اهریمنی بهشکشته 
، های لرستانافسانهاز کتاب « سبزگیسو»توانند از آن استفاده کنند. در قصۀ مردمان می

 بینیم که: می
دنبال شکار بود، اژدهایی را دید که جلوی آب مراد در کوه بهیک روز که جان

ای آب به مردم برسد. مردم آن منطقه گذاشت قطرهچشمه را سد کرده بود و نمی
نیز هر روز به حکم پادشاه، دختری را همراه با الشۀ یک گاومیش در دهان اژدها 

افتاد و به خورد و آب باریکی از زیر تنۀ او راه میانداختند. اژدها تکانی میمی
 (. 922: 9381رسید )هینلز، دست مردم می

های اشکور باال نیز سخن از اژدهایی است که بر سر سانهاز اف« تنبل»در داستان 
خورد و برای رهاسازی آب باید سالی یک دختر برای چشمه خوابیده است و آب را می

 جا(. او قربانی کنند تا بخورد )همان
ابراهیم که قهرمان قصه است، با کشتن اژدها آب های عامه، ملکدر یکی از داستان
، رستم، اژدهایی جهانگیرنامه(. در 28: 9314زاده، سازد )کریممی را برای مردمان جاری

 (. 944: 9381کشد )برفر، شدن آب است، میرا که مانع جاری 
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ـ  آبعنوان سرزمینی کمبهـ  هایی که ذکر شد، در اساطیر ایرانبا توجه به نمونه   
 ا که اژدها مانعی برای معنشود؛ بدین داری برقرار میبین اژدها با آب رابطۀ معنا

کردند تا راه آب را باز شده است و باید اژدها را خشنود میشدن آب تلقی میجاری 
کردن دختران جوان های خرسند کردن اژدها، قربانی کند و آب جاری شود. یکی از راه

به برای این موجود اهریمنی بود. باور به عالقه و تمایل اژدها به زنان و دختران، تنها 
ای ایران اختصاص ندارد؛ بلکه روایات بسیاری از اساطیر سایر ملل نیز فرهنگ اسطوره

آغوشی کرد ای، مادر اسکندر با ماری هماند. بنا به روایات اسطورهبه این امر اشاره کرده
و از او اسکندر را باردار شد. بنا به معتقدات عبریان، ماران با دختران جوان 

ن باور در ژاپن نیز هست. در بسیاری از این روایات، ماران با آمیختند. همیدرمی
دختران روابط جنسی دارند که در برخی از این روایات، این رابطه به بارداری دختر 

(. همۀ 911: 9381شده است )الیاده، شدن آنان میختم و در برخی دیگر باعث حائض 
زنان است و پیشینیان با اعتقاد به این  این شواهد بیانگر عالقۀ مار یا اژدها به دختران و

منظور آزادسازی آب منزلۀ ترفندی برای جلب رضایت اژدها بهای از آن بهباور اسطوره
و برای تحریک و خشنودی بیشتر و  اند؛ اما قدما به این ترفند بسنده نکردهاستفاده کرده

کردن و تنظیم و حفظ ربانی گناه در آیین قتر اژدها و نیز ازبین نرفتن انسانی بیعمیق
اند و در جریان تحول اساطیر جمعیت قبیله، آیین قربانی را به آیین ازدواج تبدیل کرده

کردن دختر جوان برای اژدها، به ازدواج  ها و با گذر زمان، آیین قربانیو دگردیسی آن
ه، مجازی شود. باید توجه داشت که در اینجا ازدواج با چشمدختر با اژدها تبدیل می

 معنی ازدواج با اژدهایی که در مجاورت چشمه است. است به عالقۀ مجاورت، به
 نویسد: هینلز درمورد موضوع ازدواج زنان با چشمه می

دهند و این مراسم گیرد زن میها کاستی میهایی را که آب آنها و چشمهقنات
در کنار آن چشمه یا گاهی با انجام یک مراسم کامل زفاف همراه است. این مراسم 

ای از آب چشمه را سر سفرة عقد گیرد و در حین انجام مراسم کوزهقنات انجام می
ای است، گاهی یک بار در آب چشمه تن گذارند و زن چشمه که اغلب زن بیوهمی
  (.433: 9381شود )شوید و این کار سالی یکی دوبار انجام میمی
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 را زنیروستا، بیوه برای قنات آبیکم زمان، نایرا روستاهای از بعضی در گذشته در

آب  افزایش باعث و کند استحمام آب در گندم مقداری گرفتن با کردند تامی صیغه
  .(52: 9319نقل از اسفندیاری و خدایاری، به 531: 9385)زمردی،  شود قنات
با  وضوح واز موضوع ازدواج دختر با چشمه، به های ابریسالدر بخشی از رمان  

 تواند گویاترین شاهد برای این مطلب باشد: ذکر همۀ جزئیات سخن رفته است که می
 من به یک چشمه شوهر کردم.  

 خب خاله، تو چطور زن یک چشمه شدی؟
-کاو قربانی میزندگی مردم دِه ما از آن چشمه بود. هر سال برای چشمۀ کانی

ها دویده بود. اگر نهشد. وحشت در همۀ خاکردیم؛ اما آبش هی داشت کم می
 کار کنیم؟ چشمه خشک شود چه

ترین دختر دِه را به عقد چشمه ... عالجش فقط یک چیز است؛ اینکه قشنگ
 درآوریم. 

 ترین دختر دِه نازُکا است ... نازُکا اسم من است.قشنگ
وجور کردم. مرا بر اسبی سوار کردند و بردند لب چشمه. ... مختصر جهازم را جمع

عقد را خواندند. سه بار از من پرسیدند: نازُکا فرزند کاووس، آیا حاضری زن خطبۀ 
کاو بشوی؟ آری. سه بار آری گفتم. چهل شب در پای چشمه خوابیدم و پیش کانی

بار از آب چشمه به سرم کلید هفتاز اذان صبح در پای چشمه لخت شدم و با چل
کاو برپا کردند. در آنجا ریختم. کلبۀ کوچکی در پای چشمه برای من و کانی

: 9311آوردند )درویشیان، کردم ... مردم دِه برایم مختصر غذایی میزندگی می
221-241.) 

، وقایع دوران معاصر )آغاز حکومت رضاشاه تا های ابریسالدلیل که رمان اینبه 
های کند، مطلب فوق که بیان خاطرات یکی از شخصیت( را روایت می9321انقالب 

دهد که بسیاری از باورهای اساطیری هنوز هم در است، نشان می« نازُکا»نام ن بهرما
اند و با قدری تغییر و تحول، همچنان به حیات خود باورهای عامه و فرهنگ توده زنده

  دهند.ادامه می
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 زخممرغ برای دفع چشم. شکستن تخم4-2
های مختلف بلکه در فرهنگ ،انتنها در ایرنه های دورگذشتهاز  5زخماعتقاد به چشم

ذ، حرز، دعا و یبرای دفع آن از تعو اغلبدر یونان باستان وجود داشته است و  ازجمله
در رابطه در فرهنگ عوام استفاده از تعاویذ  دلیلترین عمدهد. شومانند آن استفاده می

فراگیرترین  ترین باورهای بشر و احتماالًزخم از قدیمزخم است. چشمبا اعتقاد به چشم
 یترین باور فراعلمی است که آثار و بقایای آن همواره در ایران امروز نیز پابرجاو رایج

 مانده است. 
زخم در فرهنگ عامه، آزار یا گزندی است که فرد از نگاه کسی دیگر )معموالً چشم

زخم از تعویذ و بیند ... برای دوری و محافظت فرد از چشمدشمن یا حسود( می
مرغ استفاده و اشیایی مانند خرمهره، سپند، ضماد، نظرقربانی یا شکستن تخمدعا 
 (. 313-315: 9384کنند )یاحقی، می
ای اهریمنی و منفی که از دیدگاه پیشینیان عارضهشورچشمی و بدنظری صفت 

از روزگار  شود. این موضوعنیز به برخی از افراد نسبت داده میامروزه  شد،تلقی می
ای که مغان و فرهنگ و دیانت مغانه و مزدایی در آن حکومت ن میان جامعهبسیار که

شدند، مطرود شناخته می یشورچشمکسانی که با ویژگی وجود داشته است و  ،کردمی
 .(182: 9389 و منفور جامعه بودند )رضی،

کار زخم و دفع آن راهکارهای مختلفی را بهایرانیان همواره برای مقابله با چشم
نقاط ایران در طول سفرهای خویش به اقصی نویساناز سفرنامه که برخیاند؛ چنانهبرد

اند را گزارش کردههای مقابله با آن و راهی از باور ایرانیان به شورچشمی نموارد گوناگو
ها زخم و درمان بیماریهای دفع چشم. یکی از روش(435: 9321 ،و ویلیامز نو)جکس

شود که شخصی مرغ است. این کار اغلب زمانی انجام میتخمدر فرهنگ عامه، شکستن 
دلیل که عوام دلیل اصلی بیماری  ی گرفتار شود. به اینمدتیطوالنبه بیماری سخت و 

دانند، برای رفع نظر بد و بهبودی وی بر اساس قاعدة خاصی برایش زخم میاو را چشم
  3شکنند.مرغ میتخم

آورد، کدبانوی کرد و به خانه مینی خریداری میدر گذشته اگر کسی اسب یا حیوا
زخم مصون بماند. زد تا از چشممرغ را بر پیشانی آن حیوان میخانه یک یا دو عدد تخم
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گذارند تا شکسته مرغ میامروزه اگر کسی اتومبیلی بخرد، زیر چهار چرخش چهار تخم
؛ اکبری، 949: 9382ان، زخم در امان باشد )پهلوترتیب اتومبیل از چشمشوند و بدین

، چشم حسودان نیز مرغ(. مردم معتقدند که در این مورد همراه با ترکیدن تخم18: 9319
شود. به همین دلیل است که بر اساس رسمی ها دور میترکد و فرد از چشم بد آنمی

زخم، جلوی پای عروس یا زائری که از مکه یا اماکن متبرکه کهن، برای رفع چشم
-942: 9388شکنند )هاشمی، زنند و میمرغ به زمین میاست یک یا چند تخم بازگشته

 (. 24: 9319؛ اکبری، 944
های زخم و انرژیمرغ برای دفع چشمدر نگاه نخست ممکن است شکستن تخم

نظر برسد؛ اما همانند بسیاری از ها، باوری خرافی بهمنفی و همچنین رفع بیماری
ای ای ریشه دارد. بنا بر اسطورهنیز در اعتقادات اسطورهباورهای عامه، این موضوع 

 (. 44: 9381وشی، ایرانی، پروردگار میترا از تخم کیهانی پدید آمد )فره
ها و ترین تمدناعتقاد به تخم کیهانی فقط مختص ایرانیان نیست؛ بلکه در میان کهن

الجزایر مع ساکن مجمعهایی دارد. در اسطورة آفرینش متعلق به جواباورها نیز نمونه
(. 388: 9381)اقیانوسیه( اعتقاد بر این است که انسان از تخم زاده شده است )الیاده، 

مطابق اساطیر هند، طی فرایند آفرینش، تخم زرین که هزار سال بر آب شناور بود 
(. در اساطیر مربوط به 43: 9313منفجر شد و جهان از دل آن پدید آمد )ایونس، 

نگار معاصر، آن را از نو بازسازی کرده ، اسطوره2نیز که رابرت گریوز  4هاپالسگین
بار دور تخم کیهانی چنبره زد، تخم دو قسم شد و است، بعد از آنکه اوفیون )مار( هفت

نقل از به Graves; 1995: 18-20؛  44: 9384)بیرلن، وجود آمد جهان هستی از آن تخم به

نیز تخم کیهانی در دل کائوس )نمادی از  4ایبر اساطیر ارفهبنا  (.958: 9311ابوالقاسمی، 
ور است و آفرینش از دل این تخم ومرج ناشناخته و تاریکی اولیه( غوطهآشفتگی، هرج

های تبت با های بزرگ و دودمان(. تاریخ خاندان85: 9314آید )همیلتون، بیرون می
: 9345شود )الیاده، آید، آغاز میوجود مییادآوری اینکه چگونه انسان از یک تخم به

 Kailasaهایی از راه سحر، بر فراز کوه بر این باورند که تخم 1ها«ناخی»(. اقوام 35

وجود آمدند و بعدها از فراز کوه به هامون ها بهها از این تخم«8گارودا»آفریده شدند و 
برانگیختند، حمایت ها که نیروهای شرور ها در برابر بیماریهبوط کردند تا از انسان
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 1«واحد کبیر»کنند. بر پایۀ روایات تائوئیستی نیز آسمان و زمین از یک تخم که به آن 
های دیونیزوس که در گورهای بئوسی یافت پیکره(. »19، 34گویند، جدا شدند )همان: 

مرغی در دست دارند که نشانۀ تولد دوباره و بازگشت به زندگی شده است، همه تخم
مرغ شبیه (. همچنین در اساطیر چینی، مادة اولیه به یک تخم381: 9381یاده، )ال« است

 وجود آمد. پانگو مُرد و از اعضای پیکرش مرغ بهبود. پانگوی غول از دل این تخم
 (.51: 9384ها و خورشید و ماه و دیگر چیزها ساخته شد )بیرل، کوه

مرغ نسبت ینش اولیه از تخممرغ را به باور اساطیری آفروقتی موضوع شکستن تخم
ای بشر ابتدایی به شود. اعتقاد اسطورهدهیم، تا حد زیادی چرایی آن در ذهن توجیه می

مرغ مفاهیم، معانی و کارکردهای مرغ باعث شده که تخمخلقت نخستین از تخم
سین در مرغ یکی از اقالم سفرة هفتفرهنگی مختلفی داشته باشد. ازجمله اینکه تخم

شوند و در کنار سبزه که هایی شاد و بیشتر سرخ تزیین میوروز است که با رنگجشن ن
کردن لحظۀ گیرد. گاهی برای معلوم مجدد و نوشدگی است، قرار میخود رمز رویش 

/ 4: 9383، انداختند )شهریای آب میای را درون کاسهمرغ پختهتحویل سال، تخم
ترین رسوم یکی از عمومی« شِکنیهَلکه»یا  «خانجگی»شِکنی یا مرغرسم تخم(. »11

: 9313سوری و آغاز سال نو )نوروز( در مناطق کردنشین است )شمس، چهارشنبه
های در آیین»مرغ فقط مختص ایرانیان نیست. ای تخم(. باور به این بُعد اسطوره311

زیین مرغ تمرغ یا پوستۀ تخمدسامبر( با تخم 51کهن اروپایی، درختان سال نو )
هایی قرمزرنگ در عید فصح میان مردم توزیع مرغاند و در ممالک بالکان تخمشدهمی
 (.  381-388: 9381)الیاده، « شودمی

مرغ و مفهوم نوروز مرغ در سفرة نوروزی با باور خلقت نخستین از تخمکاربرد تخم
اقوام کهن »ه. مرتبط است؛ زیرا نوروز نیز یعنی روزی نو، شروعی جدید و آغازی دوبار

گیرد: اندیشیدند که دنیا باید ساالنه نو شود و این نُوشدگی براساس الگویی انجام میمی
شود، نوشدگی به طریق اولی، با شروع سال نو و هنگامی که دور جدید زمان آغاز می

وار زمان مربوط است؛ (. نوروز به حرکت و سیر دایره21-41)همان: « پذیردصورت می
کردند؛ برای وار فرض میصورت مستقیم، بلکه دایرهینیان سیر زمان را نه بهزیرا پیش

ای به ای دایرهزمان را نه همچون زمان تاریخی، مستقیم و خطی، بلکه آن را حلقه»مثال 
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گونه و (. بنابراین، در این حرکت دایره921: 9314)شعبانلو، « دانستنددور جهان می
معنای ور شدن از نقطۀ اولیۀ خلقت نیست، بلکه بهمعنای دحلقوی، گذر زمان به

مرغ در سفرة نوروزی رو، وجود تخم بازگشت به نقطۀ اولیۀ آفرینش است. از این
کنندة آفرینش اولیه و خلقت نخستین است و گویی هر دو دستگاه سین تداعیهفت

لیۀ عالم و مرغ معنایی مترادف دارند: تجدید و نو کردن خلقت اوآیینی نوروز و تخم
های بازآفرینی زمان در اصل باززایش آن. از نظر میرچا الیاده هدف از برگزاری آیین

کوششی برای بازگرداندن زمان آغاز آفرینش است؛ زمانی ناب که مظهر پاکی و 
سامانمندی است و از هر جهت زیبا و دلخواه است. آفرینش جهان که در ازل در آغاز 

شود و به زمان حال اره هر سال به هنگام نوروز بالفعل میسال صورت گرفته است، دوب
 (.15، 48: 9384آید )الیاده، می

ازلی و کیهانی  از آنجا که در اساطیر بسیاری از نقاط جهان، اصل آفرینش از تخم
مرغ همان خلقت شدن تخمهای مردم، شکسته است، در باورشناسی اسطوره و در آیین

ها و مرغ با ورود به آیینبازگشت و تجدید است. تخمو مؤید  کندنخستین را تداعی می
اش را ـ که تکرار عمل آفرینش است که در روز باورهای انسان معاصر، معنای اصلی

مرغ کند. در اینجا شکستن تخمازل، اشکال و صور زنده را پدید آورده است ـ حفظ می
(. خلقت 311-381: 9345تقلیدی از الگوی خلقت عالم و آفرینش اولیه است )الیاده، 

نقص، کامل و به دور از هر نوع اولیه خلقتی در اعلی درجۀ کمال است؛ خلقتی بی
تواند سرمشق خوب و الگوی مناسبی های منفی اهریمنی؛ بنابراین میبیماری و انرژی

مرغ برای فرد بیمار، گویی او را برای هر نوع خلقت مجدد و تازه باشد. با شکستن تخم
ای که او، سالم و عاری از گردانند، به لحظۀ تولدش و به لحظهاش بازمیولیهبه خلقت ا

هر بیماری و نقص و در سالمت کامل جسمی و روحی بود. به همین دلیل راز و راه 
زدن او به نقطۀ آغاز آفرینش و رجعت به  مرغ و گرهشدن تخمسالمتی بیمار، شکسته

ای اساطیری دارد، بیمار به این عمل که ریشه با«. بازگشت جاودانه»گذشته است؛ یعنی 
 شود؛ گویی خلقت او را تکرار طرزی نمادین و رازگونه دوباره و از نو متولد می

هایی مانند آیین نوروز، مرغ در آیینتوان اذعان کرد که کارکردهای تخمکنند. میمی
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نی و زخم و رفع بیماری، همه به یک مععروسی و شکستن آن برای دفع چشم
 (. 311: 9381)الیاده، « اندهای آیینیِ اسطورة آفرینش کیهانبدلنسخه»

 عبور از سوراخ برای درمان بیماری. 4-3

های مختلفی وجود دارد که بسیاری از این در فرهنگ عامه برای بهبود بیماری روش
رند و نشدنی داها و باورها با عقاید و باورهای اساطیری پیشینیان پیوندی جداآیین
گونه  توان در بسیاری از این باورهای عامه، ردپای اساطیر را دنبال کرد. یکی از اینمی

ای پیوندی تنگاتنگ دارد، عبور بیمار از حفره یا سوراخ باورها که با اعتقادات اسطوره
 تواند در تنۀ قطور یک درخت منظور بهبود مرض و شفای اوست. این حفره میبه

طور طبیعی یا به دست انسان در ل سنگی عظیم در کوه باشد که یا بهسال یا در دکهن
 وجود آمده است. یک سنگ یا دیوار به

بر فراز کوهی در قصبۀ شاندیز )نزدیک به مشهد( سوراخی وجود دارد که اهالی 
سرفه را به نامند. مردم معتقدند که اگر کودک مبتال به سیاهکبود میمحل آن را سفله

 ه نوبت از دهانۀ جنوبی سوراخ وارد و از طرف دیگر خارج کنند، نیت شفا س
 (. 982: 9381زودی مرض از وجود او دفع خواهد شد )یاوری و مسیحا، به

روند و در آنجا ای در کنار ده میدر اکبرآباد قوچان رسم است که زنان عقیم به تپه
دند که اگر با خلوص کنند و معتقگویند نظرکرده است، عبور میاز سوراخی که می

زودی حامله و صاحب فرزند خواهد شد عقیده این عمل را انجام دهند به
 (. 519: 9343)شکورزاده، 

مرتبه سرفه مبتال شده است، هفتزبان خوزستان، کودکی را که به سیاهمردمان عرب
د یابد دهند و با این کار امیدوارند مرض و سرفه بهبواز سوراخ دیوار یا کوهی عبور می

(. اهالی شهرستان ساوه، به لهجۀ محلی خود به دیوار قدیمی 314: 9311)ساالری، 
کند از گویند و بر این اعتقادند که اگر کسی که سرفه میمی« دیوارکوله»یا « قولوب»

(. در برخی دیگر 321: 9311آید )مقیمی، اش بند میمنفذ چنین دیواری رد شود، سرفه
اند، به معتقدات و باورهای عامۀ مردم ایران به رشتۀ تحریر درآمدهاز آثاری که دربارة 

 نیز  های ابریسال(. در رمان 45: 9321این باور عامه اشاره شده است )ر.ک: ماسه، 
 وضوح و با ذکر همۀ جزئیات این باور عامه را مشاهده کرد:توان بهمی
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گردد. او کلنگ نّی است برمیکَچَل که مقرود بیرون همراه بابای نصیخانم میزبیده
کند به کندن یک نشیند کنار دیوار اتاق و با کلنگ شروع میخود را هم آورده و می

ای را اگر از سوراخ دیوار رد کنی، بهبود سوراخ. حکمش این است. مریض مُدبَقَه
 یابد ...می

ها و رود به اتاق کچلبی میشود ... بیاندازة عبور مهدی آماده میسوراخ به
: 9311دهد )درویشیان، خانم از سوراخ دیوار مهدی را به دست او میخدیجه

431-438.) 
این عمل آیینی تنها مختص ایرانیان یا محدود به چند فرهنگ خاص نیست؛ بلکه 

های دیگر ازجمله در آفریقا و سِند نیز مشاهده آیینی فراگیر است و در میان فرهنگ
 (. 515، 544: 9381شود )الیاده، می

رو هستیم و هایی که ارائه شد، با مفهومی نمادین روبهدر همۀ این شواهد و نمونه
برگزارکنندگان این آیین، یک هدف دارند: تقلید و تکرار عمل زایمان )گذر از سوراخ(. 
هدف اصلی آنان از عمل آیینی گذر بیمار از سوراخ، والدتی نو، تجدید حیات و درمان 

یشی نو و بازگشت به زهدان است. با گذر بیمار از حفره، تولدی که در بیمار از راه زا
شود. این سیر، سیری زمانی است؛ گذشته رخ داده، در زمان حال برای او تکرار می

 شدن از زهدان مادر  یعنی بیمار از حال جدا و به لحظۀ آرمانی تولد و خارج
دهیم که کودک در بدو د نسبت میگردد. از این نظر صفت آرمان را به لحظۀ تولبازمی

ترتیب، بیمار از نظر زمانی دور از هرگونه بیماری است. بدینتولد، سالم، پاک و به
ای که شود تا به لحظۀ آرمانی و مطلوب تولد خود برسد؛ لحظهقدر به عقب برده میآن

مایل به بیانگر ت« بازگشت به زهدان»او عاری از بیماری، مرض و هر عیبی است. مفهوم 
 ای دارد. شناختی اهمیت ویژههای فرهنگی و روانروی است که در نمادپردازیواپس

نشینی یا بازگشت به یک موقعیت اولیه داللت دارد. زمانی که روی بر عقبواپس
شود، میل دارد به زمانی بازگردد که حمایت و امنیت رو میفرد با اضطراب روبه
دوران زندگی در زهدان و دوران طفولیت )کالیراد، کرده است: کامل را احساس می

9313 :21 .) 
مرغ، در اصل با مفهوم بازگشت و تکرار در اینجا نیز، همچون آیین شکستن تخم

های طبی، ناظر به هدف بازگشت به آفرینش نخستین سروکار داریم و همۀ این آیین
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تواند ترمیم حیات نمی شود که برای جوامع کهن،چنین احساس می»صنع اولیه هستند. 
یا اصالح و جبران شود، بلکه فقط ممکن است از طریق رجعت به سرمنشأ، ریشه و 

رو، با این رفتار آیینی به بیمار (. از این 31: 9345)الیاده، « اصل دوباره آفریده شود
شود تا از برکت رجعت به زهدان و تولدی دوباره، نقص و بیماری خود را کمک می
د و زندگی خود را از سر بگیرد. بیمار با بازگشت به لحظۀ والدت اولیه، در ترمیم کن

های مثبت و نیروهای مقدسی که شود و با جذب انرژیور میبرکت این لحظه غوطه
نفع بیمار کند و این شروع دوباره بهاند، حیاتی دوباره را آغاز میموجب خلقت او شده

 است.
آوری که در عرصۀ سنتی، هر بحران پیچیده و هراسدر اندیشۀ انسان جوامع کهن و 

دهد، تهدیدی برای زیستن و موجودیت او جهان هستی و در طول زندگی بشر رخ می
آورد. بشر شود و ناامیدی و سردرگمی را برایش به ارمغان میدر جهان محسوب می

 منفی و های ها مانند بیماری که مملو از انرژینخستین برای برخی از این بحران
یابد و خود را در ها نمیای برای آنشناسد و چارهانگیزند، هیچ راه گشایشی نمییأس

رو، برای او بیند؛ از این بست میها مقهور، مغلوب و در بنبرابر این مصائب و بحران
بست و وضعیت پیچیده، رجعت به زهدان است؛ زهدانی رفت از این بنتنها راه برون

های حاصل از تۀ ذهن اوست تا بتواند در برابر مصائب و ناخرسندینمادین که ساخ
برای سعی در »زندگی دنیوی به آن پناه ببرد و به آرامش برسد. این گرایش به زهدان 

جلب حمایت و اتکاست؛ زیرا مادر نخستین مظهر قدرتی است که حامی و ضامن 
 (. 91: 9318)فروم، « انسان است

شود که چرا در باور عامه، عبور بیمار از سوراخ تا به این با این تفاسیر مشخص می
کنندة لحظۀ خروج از زهدان است و کند. عبور از حفره تداعیاندازه مهم جلوه می

تواند سرمشقی اعال و در حد کمال باشد که قدسی و لحظۀ والدت از این نظر می
 الت دارد. به همینملکوتی است؛ چون صنع الهی است و ارادة خالق توانا در آن دخ

دلیل، هر چیزی که به اصل و منشأ و به لحظۀ اولیۀ خلقت خود بازگردد، متبرک، کامل 
زده شده، هر چیزی که به و در یک کلمه، هر چیزی که کیهانی و کیهان»و مقدس است 

 (. 49: 9345)الیاده، « یک کیهان ماننده است، قدسی و مینوی است
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ازاً مفاهیمی مانند کشور، زمین، جنگل و دریا نماد مادر کند که مجیونگ اشاره می  
توان سوراخ، حفره، شکاف، (. در اینجا نیز می53: 9311یا مادر مثالی هستند )یونگ، 

غار، چاه، دهان یا شکم یک موجود )افتادن حضرت یونس در دل ماهی یا اسفندیار در 
 یوسف با تحمل مصائب و چنانکه  91شکم اژدها( را نمادی از زهدان قلمداد کرد.

شود و با شدن از آن، گویی از نو متولد میهای فراوان در چاه، پس از خارج کامیتلخ
رسد. کند و به مقام عزیزی مصر میاین والدت دوباره، زندگی جدیدی را آغاز می

)شوالیه و گربران، « معنای زن و زوجه استچاه در زبان عبرانی، به»جالب اینجاست که 
غار نیز نماد زهدان، اندام تناسلی مادینه و تولد دوباره »(. همچنین، 484/ 5: 9382
سرنهادن خان، پس از پشت(. چنانکه رستم در هفت542-549: 9384)دالشو، « است

-رود که جایگاه دیو سپید است. بههای فراوان در خان پایانی به درون غار میدشواری

یابد و دوباره بینایی خود را همراهان شفا میمحض ورود به غار، چشم کیکاووس و 
، منوط به بازگشت به زهدان )غار( آورند. در اینجا نیز گویی رفع بیماریدست میبه

 99است.

 
 . نتیجه5

دهد که اساطیر و باورهای عامه مناسبات و پیوند ژرفی با نتیجۀ پژوهش نشان می
ای پیشینیان های اسطورهأخر، اندیشههای دوران متیکدیگر دارند و آبشخور اصلی آیین

مایۀ است و اگرچه گذر زمان تغییر و تحوالتی در اساطیر پدید آورده، اما با حفظ بن
اند. شناخت گر شدهها و باورهای عامه جلوهاساطیری، در دورة جدید در قالب آیین

ماری است شهای بیخاستگاه اساطیری باورهای عامه، کلید حل معما و پاسخ به پرسش
است. در این گفتار مشخص شد که آیین  گونه باورها شکل گرفتهکه پیرامون این

 ها کردن برای موکل آب یافتۀ اسطورة قربانیازدواج با چشمه، همان صورت تحول
زخم در مرغ برای دفع چشمسالی است. آیین شکستن تخممنظور گریز از خشکبه

شدن  را بسیاری از اقوام کهن معتقدند که با شکستهاسطورة تخم کیهانی ریشه دارد؛ زی
تخم کیهانی که در تاریکی مطلق ازلی شناور بود، جهان هستی از دل آن خارج شد؛ 
پس این تخم، آغاز آفرینش است. باور به عبور بیمار از سوراخ دیوار، کوه یا درخت نیز 
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ه زهدان و والدت اولیه شود، به اسطورة رجعت بمنظور بهبود بیماری انجام میکه به
 گردد؛ یعنی بردن فرد بیمار به زمان گذشته و لحظۀ تولد و هنگامی که سالم و بازمی

 شود. نقص از زهدان مادر خارج میبی
 

 هانوشتپی
 .491: 9385؛ طوسی، 951/ 9: 9311. برای ارتباط اژدها با آب ر.ک: مسعودی، 9

2. evil eye 
؛ 21-28: 9321زخم ر.ک: ماسه، مرغ برای دفع چشمتن تخم. دربارة روش و چگونگی شکس3

 .  981/ 3: 9383، ؛ شهری313-315: 9384؛ یاحقی، 515: 9343شکورزاده، 
4. Pelasgian  
5. Robert Graves 
6. Orphic 
7. Na-khi 
8. Garuda 
9. Grand-Un 

دادند که نمادی از زهدان مادر یشکل قرار مایای خمرهدر برخی نقاط، مردگان را در حفره یا کوزه .91
: 9314پویا، معنی که همین جسم حیاتی دوباره در جهانی دیگر خواهد داشت )کاویانی  بود. بدین

(. براساس اسطورة موجود در بومیان امریکا، انسان در زهدان زمین شکل گرفته و پرورده شده 941
 (.939: 9383است )رضایی، 

های آب پنداشتند و غارها و چشمهی امریکای باستان، زمین را مؤنث میهاشناسی تمدن. در کیهان99
برخی (. McCafferty, 2008: 26)دانستند زمین میای از مهبل و زهدان مادر ـ گرم را استعاره

در ژاپن ( Omine-san) سانها و شعائر مربوط به زیارت غارهای مقدس در ارتفاعات اُمینهدیگر، آیین
 (.Hardacre, 1983: 149-176) اندبازگشت به زهدان تشریح کردهرا با مفهوم 
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 باجالن محمدحسین تألیف و ترجمه ایران. اساطیر شناخت(. 9381) راسل جان هینلز، -
 .اساطیر: تهران فرخی.
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