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Symbolism of "Fire" in the Folklore of the People in 

Satveh Village 

   
Seyed Hosein Tabatabayi* 1 

 

Background 

Fire is one of the oldest human deities and its discovery is considered 

as the most amazing human discoveries. Agni, the god of fire, was for 

a long time the greatest Vedic god. In the Holy Qur'an (20:10), God 

reveals Himself to Moses in the form of fire. Fire in most 

mythological cultures is a praised creature. The fundamental 

importance of this element in human life has led to appearance of a 

multitude of ancient ritual beliefs surrounding it. It seems that the 

primitive man's belief in fire has no tangible presence in the culture of 

today's people. But fire has been able to continue its presence in the 

cultures of human nations in a symbolic form and come out of the 

land of metaphors and mysteries. Eliade (1993, p. 416) called the 

symbols as "manifestations of holiness". 

If we look at this word from the perspective of terminology and 

etymology, in all ancient languages, words such as light, life, and 

love, are synonymous with fire in terms of meaning (Delachaus, 1987, 

p. 229). Fire is basically a metaphor for love, and the connection 

between the two is evident in all new languages. But symbols and 

codes, as a cultural entity, undergo structural and semantic changes 

over time. The semantic metamorphosis in the symbols and codes of 

the cultural concepts can be studied in all societies and based on this, 
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the current research has tried to investigate the place of ancient Iranian 

culture and Islamic beliefs in the symbolism of the element of fire in 

the folklore of the people in Satveh village. 

There are many books and articles about the place of fire in the 

formation of human culture. Some of them are articles and sources 

that have examined the symbolism of fire in the context of cultures. 

However, no research has been done on the subject of the present 

study. 

Aims and questions 

The present research is based on the method of description and 

analysis. Research data including dialect words, proverbs, children's 

poems, stories and melodies, beliefs and traditions, are generally 

obtained through face-to-face interviews with speakers, and to some 

extent, from the written sources related to the dialect of the people of 

this village. Then, by analyzing the cultural content of the provided 

data, the religious symbols and manifestations of fire were explained 

and scientifically analyzed in these data. In the present study, an 

attempt was made to find out the cultural roots of the symbols and 

manifestations of fire in the oral culture of Satveh people.  

The following research questions were pursued: Is it possible to 

recover the traces of the ancient beliefs of Iranian culture in these 

symbols? What is the place of religion in the formation, 

metamorphosis, and evolution of symbols associated with the element 

of fire?  

The present article is based on the hypothesis that in the 

conversational literature of the people of this village, fire has 

sometimes found a function far beyond its lexical meaning, and 

understanding its complex and symbolic meaning will not be possible 

except by deciphering and looking at the cultural aspect of this 

element in the common religious beliefs of the native speakers. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Discussion  

The people of Satveh village, so far, have subconsciously passed the 

link between fire and the transcendent concept of "Farrah" in the form 

of some dialectic words. Like their ancient ancestors and based on the 

teachings of Zoroastrianism, they have a special respect for fire. 

Hence, the verb "kill" is used to extinguish it, like the death of a living 

being. This element is also mentioned in some proverbs the common 

denominator of which is the expression of usefulness and emphasis on 

the material and social value of this element. 

There is a ritual among the people of Satveh that when they want to 

light a fire, they make a circle around a pile of firewood and read a 

poem in groups. They believe that without it, the fire will not burn. 

The implication of this childish poem is that the "black dog" must die 

to light the fire. Current native speakers do not pay attention to the 

religious belief behind this poem and only enjoy its rhythm and 

melody. But it is clear that the black dog is right in front of the fire 

and the contradiction between the two is evident.  

However, among the many sinister symbols, the reason that "black 

dog" was chosen and used for this purpose is a matter of debate that 

will not be understood except through reviewing the religious texts 

and understanding the type of cultural attitude towards this animal in 

ancient times. Dogs were one of the poorest animals in Islamic 

society. There is also an unfortunate attitude towards this animal. A 

Hadith from the Prophet of Islam states: "The black dog is devil". It is 

common to kill a black dog outside the context of Hadith sources. The 

bottom line is that the black dog, by its very nature, is prone to the 

devil. But there were few people - especially mystics - who treated 

this animal kindly some examples of which could be found in some 

memoirs (Attar, 2007a, 36, 148, 149).  

Based on what has been argued, it is clear that in the mentioned 

poem, thought is expressed in code language and is presented in a 
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symbolic format. The codification of the spoken language may be a 

feature of the cultural growth and development of human societies. 

The language of speech served the outward man and the code served 

the inward man (Delachaus, 1987, p. 76). 

Conclusion  

Fire is a symbol of excellence and compassion in most human 

cultures; however, among the current Iranian tribes, it is mixed with 

common religious rituals. To some extent, it has been influenced by 

Islamic beliefs. In the popular beliefs of Satveh people about this 

element, a mixture of ancient Iranian beliefs with Shia't beliefs can be 

seen. Based on these beliefs, fire is both pure and purifying, in that 

when the fire is lit, the devil must be cast out, and to turn it off, they 

use the verb "kill" which is the reminiscent of a tradition in ancient 

Iran and the Zoroastrian teachings about fire. Fire is also a symbol of 

God the opposite point of which is represented by demonic and dark 

symbols, including the black dog. 
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 چکیده

ترین عناصری که از دیرباز تاریخ در تکوین سرشت و سرنوشت بشر نقش داشته، از بنیادی
تر از آن است که نیازمند بازگفت باشد. آتش است. اهمیت آتش در زندگی اقوام کهن روشن

اقوام متعدد دنیا با این عنصر پیوستگی تام دارد. پژوهش  هایها، رسوم و جشنبسیاری از آیین
بر های مبتنیرو بر آن است تا در قالب پارادایم توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به دادهپیش

مشاهده، مصاحبۀ حضوری و تحلیل فرهنگی محتوا، به تبیین و تحلیل کارکردهای فرهنگی و 
ی سَطوه از توابع شهرستان شاهرود بپردازد. دینی عنصر آتش در فرهنگ شفاهی مردم روستا

های نمادین حضور آتش در واژگان، امثال و کنایات، در همین راستا نمودها و جلوه
است. نتیجۀ پژوهش سرودها و باورهای عامۀ مردم سطوه شناسایی، بررسی و تحلیل شده بومی

اورهای مردم روستای سطوه، ای اهورایی در زیرساخت بمثابۀ بودهدهد عنصر آتش بهنشان می
کند. درآمیختن در افقی فرهنگی و فراتر از یکی از عناصر چهارگانۀ هستی، ایفای نقش می

های اسالمی این عنصر را در باور مردم این دیار در جایگاهی باورهای ایران باستان با اندیشه
مقابل آن، رمزهای  سپند نشانده که نماد نور، الوهیت و رمزی از حقیقت و راستی است. در

برجسته شده که نمودگار ظلمت، اهریمن « سگ سیاه»اهریمنی و شیطانی با نمادهایی همچون 
 )شیطان( و ناراستی است.    

نمادپردازی، رمزهای آتش، سگ سیاه، مطالعات فرهنگی، روستای سطوه،  های کلیدی:واژه
 ادب عامه. 
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 . مقدمه1

های انسان است. ترین یافتهآن یکی از شگفت کشفترین ایزدان بشری و آتش از کهن

ترین خدای ودایی بود. در سانسکریت، آگنی، خدای آتش، برای مدتی مدید بزرگ

توان می»(. در آیین مزدیسنا، 420، ص. 4831آدَروان به معنی دارندة آتش است )رضی، 

 قرآن(. در 64، ص. 4804، اوشیدری« )ی از اهورامزدا دانستیآتش یا هر فروغی را پرتو

در بیشتر  نمایاند.( خداوند خود را به سیمای آتش به حضرت موسی می41کریم )طه: 

شده است. ایرانیان پیدایی آتش های اساطیری، آتش موجودی سپندینه و ستایشفرهنگ

روی »دانند که ی میواالی دو عنصر یکی ازاند و در شمار را به هوشنگ منسوب داشته

، رضی)اهورامزدا ایزد آذر غالباً پسر . (441، ص. 4801، کزازی) «سوی فراز داردهب

 است. خوانده شده( 490/ص. 4، ج.4831( و نگهبان آتش )رجبی، 11، ص. 4831

اهمیت بنیادین و جایگاه کلیدی این عنصر در زندگی بشر سبب شده تا دربارة آن 

 شایست ناشایستپهلوی  در متن باورهای آیینی و معتقدات دیرسال فراوان پدیدار شود.

و این بدان معناست که « خرد را گوهر چونان آتش است»( آمده است: 218، ص. 4869)

بر مقام ایزدی، آتش با در کیهان اندیشۀ ایرانی، آتش و خرد گوهری یکسان دارند. افزون

، پیربایاردارد ) آنتطهیر ، پیوندی با سوزاندن مردگانجهان مردگان نیز در پیوند است و 

به این عنصر، رسد که باورمندی انسان ابتدایی نسبتنظر میچنین به (.282، ص. 4806

اما آتش توانسته در  در فرهنگ مردم امروزی حضوری عینی و ملموس نداشته باشد،

های اقوام فرهنگها و خردهقالب رمزآلود و نمادین، حضور خود را در بطن فرهنگ

 ةها به اندازرمزها و رمزها سر برون آورد. تعارهبشری استمرار بخشد و از وادی اس

نوع بشر  ةآمده و درست به قوار دیخودجوش پد یجهان قدمت دارند و از الهام

که ــ  یپردازرمز(. 01، ص. 4866 ، ترجمۀ ستاری،4930، اند )دالشوساخته شده
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رمز رمز با آنچه  یمعنا یتداع قیها از طرها و نسبتیعبارت است از درک همسان

ساخت های فرهنگی و ژرف. درک بنیاناست یو بشر یجهان یندایفرــ  اندینمایم

، 4931هاست. الیاده )معنایی مفاهیم کهن در جهان امروزه نیازمند کشف نمادها و سمبل

گری است. تنها شهریدانسته « تجلی قداست»( رمز را 146، ص.4802ترجمۀ ستاری، 

و مدیون کشف آتش است، بلکه این عنصر در و صنایع بشری نیست که مرهون 

نیز سهمی درخور داشته است که « انسان خردمند»ورز و دهی سیمای بشر اندیشهشکل

 پردازیم.   در ادامه بیشتر به این بحث می

 . پیشینۀ پژوهش2

منابع مکتوب دربارة جایگاه آتش در تکوین فرهنگ بشری فراوان است. اما آنچه با 

هش پیوند نزدیک دارد، منابعی است که نمادگرایی آتش در متن موضوع این پژو

اسطوره، بیان ( در کتاب 4830پور )ها را بررسیده است. ابوالقاسم اسماعیلفرهنگ

های طبیعی و جانوران یاد کرده و جایگاه آن را در ، از مفاهیم نمادین پدیدهنمادین

تفصیل به رمزپردازی آتش( در کتاب 4806است. ژان پیر بایار ) تبیین اسطوره نشان داده

های مرگ، تشرف و باروری کاویده و نیز به تبیین جایگاه این عنصر را در آیین

( در کتاب 4891است. سیدحسین طباطبایی )خاصیت تطهیر آن نزد اقوام کهن پرداخته 

ج ، ضمن گردآوری و تحلیل امثال و تعابیر کنایی رایهای سرکویریالمثلگزیدة ضرب

ای گذرا به ریشۀ فرهنگی امثال درپیوسته با آتش کرده در بین مردم سرکویر، اشاره

نمادینگی آتش و بازتاب آن در متون »( در مقالۀ 4831است. مهوش واحددوست )

، به تحلیل نمودهای نمادینگی آتش در منابع اساطیری و «اساطیری و حماسی ایران

ادب عامه مدنظر وی نبوده و نیز به  حماسی پرداخته است. اما این نمودها در

است. کشواد سیاهپور های فرهنگی و مذهبی این نمادگرایی توجهی نداشته پشتوانه
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، به بررسی قداست «آتش خانه در فرهنگ عشایر و اقوام جنوب ایران»( در مقالۀ 4891)

و حرمت آتش در زندگی عشایر و اقوام جنوب کشور پرداخته و مواردی همچون 

گذاری به اسم آتش را از نمودهای تقدس این عنصر برشمرده د به آتش و نامسوگن

ترین پژوهشی انجام نشده و است. اما درمورد موضوع پژوهش حاضر، تاکنون کم

 نوشتار حاضر نخستین کوشش در این حوزه است. 

 . ادبیات پژوهش3

آب سازنده، باد  آتش سوزنده،»دانستند: قدما جهان ماده را متشکل از چهار عنصر می

ملزومات زندگی مادی، بشر را ناگزیر از توجه به این عناصر «. پوینده، خاک پاینده

به آن دو دیگر، است. گویا در این میان، آب و آتش نسبتچهارگانه طبیعی کرده 

نشینی ورزی هماند؛ آب با زندگی گره خورده است و آتش با دینجایگاهی باالتر یافته

زمین )حکمت هرمسی و قباال(، آتش در ها و اصول عقاید مغربدر آموزه دیرسال دارد.

( و 24، ص. 4806، ترجمۀ ستاری، 4990مراتب عناصر جای دارد )بایار، رأس سلسله

های آن به دوران تا به امروز کانون مناسک هندو و زردشتی بوده است، اما ریشه

 .(10، ص. 4894گردد )هینلز، هندواروپایی باز می

 آییناست. ای با آتش گره خورده گونههای دینی و ملی، بهشمار فراوانی از جشن

، ص. 4801، بیهقیکه برخی منابع تاریخی )جشن سده در آلود های نفطسوزاندن پرنده

ند معتقد برخیاست. کنندگی آتش پیوند داشته اند، با ویژگی پاک( از آن یاد کرده112

(. 401، ص. 4832، رضی) ار گذر سیاوش از آتش استسوری یادگجشن چهارشنبه

در فرهنگ ایرانی نمادی از پایان زمستان سرد و  روزیفیحاجپس از آن افروزها و آتش

دسامبر ــ که میالد مسیح  21(. روز 14-83، صص. 4891)قنواتی(،  سیاه است )جعفری

 ، ترجمۀ ستاری،4930، )دالشوشود ــ در اصل روز عید آتش بوده است قلمداد می
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خواهی های باران( در شمار آیین166/ص. 1، ج.4996جاحظ بصری ) (.284، ص. 4866

یاد کرده است که طی آن بر فراز کوه آتش می 4«نار االستمطار»اعراب جاهلی، از 

 پرداختند.کردند و به مناجات میافروختند، گاو قربانی می

های به این واژه بنگریم، در همۀ زبان هم که 8و علم اشتقاق 2از منظر ترمینولوژی

، )دالشوکهن، واژگان: روشنایی، زندگی و مهر، از لحاظ معنی مترادف با آتش است 

اصوالً آتش استعارة مفهومی برای عشق است. (. 229، ص. 4866 ، ترجمۀ ستاری،4930

 اهمیت و(. 226شود )همان، ص. اسطورة آتش به رمزشناسی عشق و عاشقی مربوط می

ای فرهنگی مانندی که این عنصر برای جوامع انسانی داشته، آن را به مقولهارزش بی

گون بشری، دربارة این آخشیج های گونهاست، تا جایی که در میان فرهنگبدل ساخته 

و در گذر زمان، مفاهیم نمادین و  فرارونده، بسی معتقدات و باورها شکل گرفته

( 812، ص. 4898سلطانیه،  ۀ، ترجم2141ت. یونگ )اس رمزآلودی با آن درآمیخته

سبب گرایش داند و منظورش این است که انسان بهی بالقوه می«نماد»تمامی جهان را 

سان به دهد و بدینطبیعی به آفرینش نمادها، ناخودآگاه اشکال و مفاهیم را تغییر می

ری به خود بگیرند. پس بخشد تا ویژگی دینی یا هنها اهمیت روانی بسیار مهمی میآن

، به مدلولی پنهان اشاره دارد. معنای خود را ازدست دهدآنکه یبدالی است که  نماد

امکان دیدن کل و حقیقت کلی را در » است کهاین نمادین تصویر نقش بیان دیگر، به

ماد بیانگر (. بنابراین، ن462، ص. 4839فتوحی، « )کندجزئی فراهم میء درون یک شی

از  (.411 -91 ، صص.4809)تاجیک، رود تواند از خود فراتر و می است« گریچیز دی»

همین رو است که کاربست تصاویر نمادین در بیان مفاهیم دینی متداول است و ادیان 

 تری دارند.تر، تصاویر نمادین بیشتر و غنیکهن
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نی مثابۀ یک وجود فرهنگی، در گذر زمان دستخوش دگرگواما نمادها و رمزها به

دگرگونی رمزها در شعر »کدکنی ذیل موضوع ی عیشفشوند. ساختی و معنایی می

 نیا»نوشته است: در شعر نو فارسی، « پرستو»، با اشاره به استحالۀ معنای رمزینۀ «یفارس

 بهار و تابستان نبوده یرمز بهار و کوچ به سو...  کجا چیبوده و در ه یاهیپرنده رمز س

بودن پرستو، « آور فروردینپیام»(. بنابراین، 261، ص. 4892 کدکنی،)شفیعی « است

توان دگردیسی معنایی در سایر معلول آشنایی با شعر اروپاست. به همین قیاس می

رو بر همین نمادها و رمزهای مفاهیم فرهنگی را در جوامع بررسی کرد و پژوهش پیش

د اسالمی در نمادگرایی عنصر مبنا کوشیده است تا جایگاه فرهنگ ایران باستان و عقای

 آتش را در فرهنگ عامۀ مردم روستای سطوه بکاود.

 . روش و هدف پژوهش3

های پژوهش مشتمل بر رو مبتنی بر شیوة توصیف و تحلیل است. دادهپژوهش پیش

ها، ها و نواها، باورها و سنتواژگان گویشی، امثال و زبانزدها، اشعار کودکان، قصه

صاحبۀ حضوری با گویشوران ساکن روستای سطوه و تاحدودی عموماً از طریق م

مراجعه به منابع مکتوب درپیوسته با گویش مردم این روستا گرد آمده است. سپس با 

آمده، نمادها و نمودهای فرهنگی و مذهبی آتش های فراهمتحلیل محتوای فرهنگی داده

 ها تبیین و تحلیل علمی شد.در این داده

وشش بر آن است تا دریابیم نمادها و نمودهای آتش در در پژوهش حاضر ک

نواها و باورهای عامه مردم روستای سطوه چه پشتوانۀ واژگان، زبانزدها )امثال(، بوم

توان نشانی از باورهای دیرین فرهنگ ایرانی را در این نمادها فرهنگی دارند. آیا می

حول نمادهای درپیوسته با گیری، دگردیسی و تبازیابی کرد؟ جایگاه مذهب در شکل

 عنصر آتش کدام است؟
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ای مردم جُستار حاضر بر این فرضیه استوار است که عنصر آتش در ادبیات محاوره

این روستا، گاه کارکردی بسیار فراتر از داللت قاموسی خود یافته و درک معنای پیچیده 

ین عنصر در و نمادین آن جز از طریق رمزگشایی و نگریستن به ژرفنای فرهنگی ا

 یاب نخواهد شد. باورهای رایج دینی گویشوران، دست

 . بحث نظری1

 . آشنایی اجمالی با روستای سطوه1ـ1

ها پیش از این به معرفی منطقۀ موردپژوهش، یعنی روستای ها و مقالهای کتابپاره

د. سازننیاز میو نگارنده را در این بخش از بازگفت و اطناب بی 1اندسطوه پرداخته

های شاهرود و دامغان و در حاشیۀ شمالی در جنوب شهرستان« سَطوه»روستای کویری 

ها از خانوادة است. زبان مردم روستا فارسی و گویش آنکویر بزرگ نمک واقع شده 

لحاظ واژگانی و هم از نظر دستوری و ساختاری، های خراسانی است که هم بهگویش

و تاجیکی دارد. وفور واژگان عربی و نیز پهلوی در آن همانندی فراوان با فارسی افغانی 

منزلۀ گویشی کوشش راقم این سطور، بهبه 4898توجه است. این گویش در سال قابل

 است. مستقل در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ثبت شده

سبب مراودات و آشنایی مردم این دیار با اقوام متعدد و گوناگون ایرانی در به

رنگ از آداب ی دوردست )مشخصاً تا پیدایش اتومبیل در ایران(، نقشی کمهاگذشته

نقاط ایران در میان معتقدات مردم سطوه محلی، واژگان، باورها و سنن مردم اقصی

برجای مانده است. فرهنگ شفاهی سطوه از نظر اشتمال بر آواها و نواهای بومی و نیز 

، هنوز تاحدودی رنگ اصالت خود را ها در مراسم سوگ و سرورسرودهکاربست بوم

است. این امر البته با کاهش مراودة اجتماعی و دورافتادگی این روستا از حفظ کرده 

های دینی در باورهای عامه، مراکز بزرگ جمعیتی، درپیوسته است. نقش مذهب و آموزه
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بوده و  مذهبها و حکایات پررنگ است. ساکنان روستا از دیرباز شیعهامثال، افسانه

تجلی آن در امثال و باورهای عامه مشهود است، اما رواداری مذهبی در میان آنان 

 است.    گزارش شده

 . نمودهای آتش در میان مردم سطوه2ـ1

مثابۀ یکی از ارکان اصلی زندگی روستایی آنیم تا تبلور و تجلی آتش بهدر این بخش بر

یم. بر همین اساس، ردپای این عنصر را در فرهنگ شفاهی مردم روستای سطوه بر رس

نواها و باورهای عامۀ مردم این روستا کاوش ها، بومدر واژگان، امثال و کنایات، قصه

 است.  شده و به تحلیل و تبیین فرهنگی موارد مستخرج پرداخته شده

 . واژگان و اصطالحات گویشی1ـ2ـ1

 [: ذغال افروختهxorre] خُرّه -

ها، گان دیرسال ایران باستان است که امروزه جز در برخی گویشاین واژه در شمار واژ

(. بنابر 680، ص. 4834وشی، است )فره xvarrahکاربرد فعال ندارد. صورت پهلوی آن 

، ص. 4803)صفا، آید میان خرّه و آذر بستگی فراوان موجود است برمی اوستاآنچه از 

پورداود سان فر، سه گونه است. به جهت نیست که در ایران باستان، آتش نیز(. بی103

داند. نام دیگر زامیاد می« فَر»( خرّه را صورت دیگری از واژة 841/ص. 2، ج.4800)

است. مردم است که در آن ستایش مهر و ناهید و تیشتر آمده « یشتخره»یشت، 

ای ناخودآگاه و در قالب این واژة گویشی، پیوند میان آتش و گونهروستای سطوه به

 اند.  را تاکنون پاس داشته« فره»مفهوم سپندینۀ 

 آتش: خاموش کردن کشتن -
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ای، کاربست این های بارز استمرار فرهنگ ایرانی در گویش سطوهیکی از نمونه

، آتش پاکی و 1های کیش زردشتفعل است. بر بنیاد سنت ایران باستان و برمبنای آموزه

روح موجودی جاندار، از سان قبضشی آن، بهرو، برای خامواحترام ویژه دارد. ازاین

 شود. تجلی این اندیشه در شعر موالنا نمودگار است:استفاده می« کشتن»فعل 

 چو جمال او بتابد چـه بـود جمـال خوبـان؟    
 

 هـا را که رخ چـو آفتـابش بکشـد چـرا      

 

گویند: یک نحوی ایرانی در میان اعراب در تاریخ ادبیات عرب نقلی است که می

برد وی عرب نبوده کرد که کسی گمان نمیچنان زبان عربی را با فصاحت تلفظ میآن

استفاده کرد و با این کار « أُقتُل»باشد. تا اینکه در جمعی برای خاموشی آتش، از فعل 

ای شیرین در میان تازیان هست خاستگاه هویت فرهنگی خود را آشکار ساخت. افسانه

شد و بین مکه و مدینه آتشی باشکوه برافروخته میکه به روزگار جاهلی، در مکانی 

پرداختند. یکی از اعراب به نابودی آن کمر برخی به پیروی از ایرانیان، به نیایش آن می

)ثعالبی، « رسانممن این آتش را به قتل می»گوید: توجه به هشدار دیگران، میبسته و بی

 (. 108، ص. 4961

 . امثال و کنایات2ـ2ـ1

ــه» ــش ب ــه آتِ  زمســتان ز گُلــی ســوری ب

 

 «یَــک زشــت وُفــادار ز صــد حــوری بــه 
 

 [âteŠ be zemestân ze gol-i suri beh, yak zeŠt-i vofâdâr ze sad huri beh ] 

 به شوهر و اهمیت آن. کاربرد مثل: تأکید بر وفاداری زن نسبت

و  در معنایی خارج از بافت مرسوم ادبی خود آمده« حوری»ناگفته پیداست که 

 بند مهر همسر نباشد.منظور زیبارویی است که چندان پای

 «ماند؛ از ما که ... ُهم نُماند 6از آتش که خاکُسر»

[ez âteŠ ke xâkosar mând, ez mâ ke goh-om nomând] 
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 کاربرد مثل: در بیان سرزنش فرزند چنین گویند. 

 بـــه دود روز مـــرو بـــر آتِـــش شـــب»

 

ــروس و وَگ   ــگ خ ــرو بان ــگب  «وَگ س
 

 کاربرد مثل: به ظواهر امر اعتماد نکن. 

 ،دیدن دود آتش در روز و نور آن در شب مالک خوبی برای تعیین مسافت نیست

 .اما شنیدن صدای خروس و سگ معیار مناسبی در تشخیص فاصله است

 «پنداری پَرِشه آتش زدِی»

 سرعت در جایی حاضر شود.کاربرد مثل: کسی است که به

های عامیانۀ سطوه، دب پارسی یادآور قصۀ سیمر  است. در قصهآتش زدن پر در ا

شود که در آنجا نیز سیمر  پر خود را به ملک شنیده می« ملک ابراهیم»ای با عنوان قصه

در  های شفاهی این قصهروایتاش کند. دیگر دهد تا هنگام سختی، یاریابراهیم می

بندی طبقهاز کتاب:  814موتیف  ، آمده و موضوعگل به صنوبر چه کردکتاب انجوی؛ 

 مارزلف نیز همین است.  های ایرانیقصه

 «وِر رَدّی آتِش آمِده»

[ver radd-i âteŠ âmede] 

گذرد که در این رباعی کاربرد مثل: کنایه از کسی که بسیار عجله دارد و شتابان می

 ( نیز مشهود است:283ب، ص. 4836عطار نیشابوری )

ــم بــی تــو چــو   آتشــگاهی ای گشــته دل

 

ــو راهــی   ــش ت ــه آت  وز هــر رگ جــان ب

 

ــر آتــش دارم چــون مــی ــی کــه دل پ  دان

 

 ناآمــده بگــذری چــو آتــش خــواهی       

 

بوم پیشینیان است که در آن مرسوم بود برای این مثل همچنین یادآور کیفیت زیست

سرعت باز گرفتند و بهای میافروختن آتش اجاق، از خانۀ همسایه ذغال افروخته

کنند که الزمۀ آن تیزگامی را به آن کار مانند می« شتابان آمدن و گذشتن»ند. لذا گشتمی

 و پرهیز از درنگ بود.
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ها موارد برجستۀ بازتاب آتش در میان امثال عامۀ مردم روستای موردپژوهش این

بود. وجه مشترک تمامی این امثال، بیان سودمندی و تأکید بر ارزش مادی و اجتماعی 

 ست.   این عنصر ا

 ها و نواها. قصه3ـ2ـ1

ویژه کودکان( سطوه رایج است و آن اینکه در هنگام سرما وقتی آیینی در میان مردم )به

زنند تا مانع وزیدن باد شوند و زمینۀ بخواهند آتش برافروزند، دور تودة هیزم حلقه می

خوانند و میجمعی بیت زیر را ور شدن آن را فراهم سازند. در این هنگام، دستهشعله

 باور دارند که بدون آن، آتش فروزان نخواهد شد:

 آتِشــــــی مــــــا بگیــــــر بگیــــــر »

 

ــر     ــر بمیـــ ــیاه بمیـــ ــگی ســـ  «ســـ
 

منزلۀ آید، این است که برای افروختن آتش بهآنچه از این سرودة کودکانه بر می

بمیرد. گویشوران امروزی به ژرفنای فرهنگی « سگ سیاه»سمبل روشنایی و گرما، باید 

ر دینی نهفته در ورای این شعر اعتنایی نداشته و تنها ریتم و آهنگ آن را خوش و باو

اما روشن است که در اینجا سگ سیاه، درست در برابر آتش نشسته و تضاد و  دارند،می

)الفورگ و  رنگ ظلمات و مرگتقابل میان این دو مشهود است. رنگ سیاه به قولی 

، 2111های شیطانی )شوالیه و گربران، نگو یا در شمار ر (21، ص. 4801 ی،آلند

روس،  شناسباستان . به باور تولستوف،است( 698/ص. 8، ج.4831ترجمۀ فضائلی، 

 نماد اینکه او نشانگر نیز آتش از گذر و است اهریمن از اینشانه سیاوش سیاه اسب

 (.426، ص. 4831است )مختاریان،  زیرزمینی آتش

است. پس آنچه الم، آتش در ردیف مطهِّرات نشسته در اس دانیم کهاز دیگر سو می

باشد. اما اینکه از میان در برابر آن قرار گرفته است، باید اهریمنی، ناپاک و نامبارک بوده 

اند، کار بستهرا برکشیده و به این منظور به« سگ سیاه»انبوه نمادهای نامیمون، چرا 
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زبینی متون مذهبی و آگاهی از نوع موضوعی است که رمزگشایی از آن جز در پرتو با

 یاب نخواهد شد.نگرش فرهنگی به این حیوان در ادوار کهن، دست

 سگ ،ایبشر در سراسر دن یباستان اتیدر باورها و روادر آغاز باید دانست که 

( و در ایران باستان نیز در 410، ص. 4896 ،دنلویدارد )آ وندیپ گریبا جهان د عموماً

تر ( که در باب اهمیت آن پیش61، ص. 4868ورایی است )موله، های اهشمار بوده

، ص. 4831اند )رضی، دانسته« نامهسگ»فرگرد سیزدهم وندیداد را  0اند.سخن گفته

، ص. 4830کدکنی، باوجود اینکه در فقه امام مالک، سگ نجس نیست )شفیعی (. 801

ت این حیوان است. نکتۀ مهم (، اما در میان مسلمانان، قول ارجح به نجاس411، 99، 66

است. از نظرگاه ادیان « شیطان»ند دارد، توجه به ماهیت دیگر که با بحث ما پیو

(. پس تاحدودی روشن شد 42؛ اعراف: 06ابراهیمی، جنس شیطان از آتش است )ص: 

خون که آنچه در برابر آتش قرار گرفته، باید چیزی از سنخ اهریمن/ شیطان باشد که هم

توان رشتۀ پیوندی میان شیطان و سگ سیاه برقرار کرد؟ آیا اما چگونه می آتش است.

سان در شعری عامه جا خوش کرده این تقابل برخاسته از باوری دینی نیست که بدین

 است؟

نواترین حیوانات در جامعۀ اسالمی است. بازتابی ناپسند از بدسگالی و سگ از بی

سگ »خورد. برای نمونه چشم میادبیات ما نیز بهبه این حیوان مفید در کژرفتاری نسبت

در قلمرو مضامین ادب پارسی، نماد فرومایگی و خواری بوده و رباعی زیر از امیر « زرد

 معزی، گواه صدق این ادعاست:

 خـورد  تـو میِ کـین   که ای صدر جهان هر
 

ــار   ــج خم ــه و درد   از رن ــا نال ــت ب  گش

 

ــام نبــرد بــود بــه   هیســ ریشــ گــر  هنگ

 

ــد عا  ــگ زرد  ش ــال س ــه ح ــار ب ــت ک  قب
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آمده که چون این سنگ را به « سنگ سگ»دربارة خواص شگفت  برهان قاطعدر 

کاست، وکمجانب سگ افکنند، آن را به دندان گیرد. سپس توضیحی آورده است که بی

(، 249-243/صص 22ق، ج.4128)عمری،  االمصاراالبصار فی ممالکمسالکدر کتاب 

پس چون خواهند که میان دو شخص دشمنی »شود: دیده مینیز « حجر الکلب»ذیل 

افتد، به نام آن دو شخص هفت سنگ بردارند و ... اگر در شراب اندازند و به خورد 

(. گویا 4403، ص. 4812)تبریزی، « اهل مجلس دهند، همه با هم جنگ و عربده کنند

 اند.( نقل کرده213، ص. 4992بیطار )ابن مفرداتهر دو منبع، عبارت مذکور را از 

 درخوانده شده و  3«سگ کافر»در بیان سنایی و عطار، « نفس»سبب نیست که بی

(. اما 219، ص. 4801ی، ریهجوت )اسآمده  کسوت سگ زردبه  ،المحجوبکشف

است. تر از سگ زرد، سگ سیاه است که از دیرباز مذموم و کشتن آن مرسوم بوده آواره

آن را در احادیثی جست که از پیغامبر اسالم در این باب در آغازین نگاه باید سبب 

ویژه سگ سیاه شوم و منحوس است. در غالب متون حدیثی، سگ و بهموجود است. 

طرفه آنکه در این موضوع، اختالف معناداری میان روایات علمای متقدم و متأخر دیده 

نوری در قرن  شود و برای نمونه فحوای کالم سرّاج در قرن چهارم با محدثنمی

 کم یکسان است.وچهاردهم، بیش

)سرّاج، « سگ سیاه شیطان است»آمده است که:  )ص(در روایتی از پیامبر اسالم 

(. برخی منابع سگ سیاه 223/ص. 41ق، ج.4830عبدالبر، ؛ ابن241/ص 2، ج.2111

لینی، (، گروهی آن را از جنّیان )ک101/ص. 42، ج.4993حبان، دست را شیطان )ابنیک

( دانسته 412، 11، ص. 4938دمشقی، ( و برخی هر دو )شبلی 822/ص. 4ق، ج.4110

/ص. 3ق، ج.4113اند )نوری، و حتی بر ضرورت کشتن چنین سگی حدیث آورده

 مخصوص قتل به را آن از نوع دو»آمده است که رسول خدا  االسرارکشف(. در 291
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ساخت (. ژرف84/ص. 8، ج.4804میبدی، « )رنگهم سیاه دیگر عقور، کلب یکی: کرد

دست ( از کشتن فردی به86/ص. 4، ج.4801)افالکی،  العارفینمناقبروایتی که در 

ترین مجازات ولد آمده است، از این واقعیت حکایت دارد که کشتن سگ سیاه، کمبهاء

 دست سیاه که دو خال )خط(اند: از سگ یکو عقوبتی درپی ندارد. برخی نیز گفته

 (.864/ص. 8ق، ج.4149ه، عوانبیسفید دارد، دوری گزینید؛ آن شیطان است )ا

یا سگ و  (33/ص. 4ق، ج.4111، جمهورابىابنفرشتگان به سرایی که سگ )

( در آن باشد، وارد 421/ص. 4، ج.4990شیبه، ابی؛ ابن 62، 14/ص. 4)همان، ج.شمایل 

شده که هر کس سگ را جز برای شکار یا  اکرم نقل. در همین راستا باز از نبیشوندنمی

 شدکاسته خواهد  9کاری نگهداری کند، هر روز از پاداش وی، دو قیراطپاسبانی یا کشت

 نماز چیز باعث قطع (. در حدیث است که هیچ16/ص. 4ق، ج.4111، جمهورابىابن)

ق، 4119شیبه، ابینمازگزار )ابن رویروبه از سیاه سگ گذر کردن جزشود، بهنمی

 (.214/ص. 4ج.

است بوده « سنت»باری بیرون از چارچوب متون حدیثی نیز قتل سگ سیاه، 

. بنابراین هیچ جای شگفتی نیست که برخی منابع از (213، ص. 4811د، بحرالفوائ)

توجه اینکه در (. نکتۀ قابل81، ص. 4868دیلمی، ) اندکشتار گروهیِ سگان یاد کرده

و پلیدی حیوان نیست، بلکه عصارة کالم این است که سگ اینجا بحث بر سر پاکی 

واسطۀ ویژگی ذاتی خود، مستعد پذیرش و حلول شیطان است و همین ویژگی، سیاه به

 است.ساخته بار میبخت را معروض تیغ مرگحیوان نگون

مثابۀ فرو  اهورایی و ، به«آتش»همچنین، برای درک و تحلیل اینکه چه نسبتی میان 

ناگزیر باید پای را از حوزة ادب عامه فراتر در این شعر کودکانه هست، به« اهسگ سی»

درک است که بر چه نهاد و از ادبیات رسمی و فاخر فارسی بهره جست. اکنون قابل
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( و حکم 480/ص. 2، ج.4808دانند )شهیدی، مبنایی سگ را استعاره از شیطان می

شیطان به خدا پناه برد )فیض کاشانی، کنند که هنگام شنیدن صدای سگ باید از می

( در قصۀ مشهور 611/ص. 2، ج.4801) (. یا اینکه چرا  افالکی113/ص. 2، ج.4802

داستانی  االولیاتذکرۀکند. در گریختن شیطان از عمر، آشکارا شیطان را به سگ مانند می

سیاه  سگدو  و پوشیده سیاه قبایی»از منصور حالج آمده است که در آن حسین منصور 

تنها توان دریافت که نه( دارد. به قرینۀ داستان می136الف، ص. 4836عطار، )« دست در

اند و این بدان کسی بر حالج خرده نگرفته است، بلکه به استقبال او نیز برخاسته

است؛ معناست که در بافت فرهنگی جامعه، معنای رمزآلود این لطیفه، بر ایشان آشکار بوده 

رام و گونه اند که اینحالج نفس نماد هاسگ از این رویداد آن است که این تأویل عطار

 اند.منقاد او شده

شمارد. در داستان تر میشود، از گربه کم سیسگ ابلسعدی شیرازی آن را که صید 

 از ... آشکارا»است:  ، دربارة شیطان آمدهاسحاقابن سیرةشدنش به روایت  یهودی و تُبَّع

ابرقوه  . اما قاضی(16، ص. 4903، سحاقابنا) «ن رفت، تا اینکه به دریا افتادبیرو خانه

 مثالبه خانه از میان[ را شیطان] و برفتند»برگردان کرده است:  گونههمین فراز را بدین

(. روشن است که زمینۀ 10/ص. 4، ج.4861هشام، ابن) «آوردند بیرون سیاه سگی

است. تا اینجا تقریباً روشن شد از آن عبارت شده  ای آزادفرهنگی باعث چنین ترجمه

گفته، مردن سگ سیاه به جان گرفتن آتش خواهد انجامید. همان که چرا در شعر پیش

 گونه که آتش نماد پرتو ایزدی است، سگ سیاه هم تجسم اهریمن و شیطان است.

رسمی بار است که در ادب در ادب عامه نیز نگاه غالب همان نگاه سرد و نفرت

شود )ذوالفقاری، ای که سگ باشد، فرشته وارد نمیدر باور عامه، به خانهشد.  گفته

(. 081( و خواب دیدن سگ سیاه، دشمنی بود از عرب )همان، ص. 029، ص. 4891
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وارد و از  یبه غار خسرویکه با کسخن آمده  یاز سگ تازهای عامیانه در برخی قصه

 دنلو،یپژوهندگان )آ یبرخ(. 291، ص. 4869 ی،رازیشی )انجو شدپنهان  هادهید

را  یکسان ایعمر دراز  یمرگ، دارایب یهاتیسرگذشت شخص(. 410-412، صص. 4896

در  .اندکرده یسشود برریم دهیها سگ داند و در کنار آنرفته گریجهان د ایکه به معراج 

، بر اثر جادو به کرداربینیم که دو خواهر زشتمی شبیکوهزارحکایت شب هفدهم 

 (.33، ص. 4838شوند )تسوجی، دو سگ سیاه بدل می

مناسبت ( دربارة پایان کار شِمر آمده، بی4109/ص. 2، ج.4893) نامهمسیبآنچه در 

 جسد ساخت فرهنگی شعر موردنظر نیست. در آنجا آشکارا آمده که عیارانبا ژرف

تا، صص. بی) مختارنامهروایت رویید.  ازرقی سگ خاکسترش، سوزاندند و از شمار را

 شد سگی شدن،کشته  از بعد آن لعین»باره تقریباً همانند باالست: ( نیز در این414-412

. عوام معتقدند اگر در «تشنه است و گرددمی کربال یا رأیسرّمن و نجف بیابان در و

یا شب قتل امام حسین یا شب قتل امام علی، سگ در کوچه دیده شود، آن سگ شمر 

سبب (. حکایت آن خطیب دمشقی که به029، ص. 4891)ذوالفقاری، « ملجم استابن

)مجدی،  المجالسزینتسبّ امیرالمومنین علی، به سگی سیاه مبدل شد و صاحب 

گاه تاریخی الرشید آورده، گرچه خالی از تکیه( آن را از زبان هارون166، ص. 4812

ریب مذاهب اسالمی داللت دارد، اما در بطن است و بر آرزویی نافرجام در راستای تق

کم در روزگار دست ــخود، گویای این حقیقت است که قبول این مطلب برای مردم 

 است.صفویه ــ چندان دشوار نبوده 

اند که به ویژه از عارفان ــ بودهــ دور از انصاف نیست اگر بگوییم معدود کسان 

ها )عطار، اند و نمونۀ آن در تذکرهانانه داشتهبا این حیوان رفتاری مشفقانه و مهرب

-)جمالی  نامهفرخ( موجود است. در این میانه، صاحب 419، 413، 86الف، ص. 4836
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ای از منافع این حیوان را برشمرده و ازجمله در باب ( پاره14-11، صص. 4836یزدی، 

هد، و سگ اگر بر پوست سگ نشیند خداوند صرع را سود د»سگ سیاه آورده است: 

 «.سیاه باید

در شعر موردنظر، اندیشه لباس بر بنیاد آنچه در این بخش گفته شد، روشن است 

است. البته این امر، یعنی رمزینه شدن زبان رمز پوشیده و در قالبی نمادین عرضه شده 

گفتار، شاید خاصیت رشد و تحول فرهنگی جوامع بشری باشد، زیرا زبان گفتار و 

آنکه هر دو از یک نیاز به بیان مکنونات ضمیر و اظهار احساسات پدید  رمزها با وجود

یابند: زبان گفتار به خدمت انسان آمده است، اما در دو جهت مخالف رشد و تکامل می

، 4866 ، ترجمۀ ستاری،4930، )دالشو 41ظاهری درآمد و رمز به خدمت انسان باطنی

 (.06-01صص. 

 . باورهای عامه 1ـ2ـ1

موارد حضور رمزینۀ آتش در فرهنگ عامۀ مردم سطوه، بازتاب آن در باورهای از دیگر 

ای از این باورها مضمون آتش هویداست و باورها و اعتقاداتی که عامه است. در پاره

تابی از جایگاه واالی این عنصر در اند، رُخمردم حول این عنصر محبوب برساخته

ترین مضامینی است که وارد زیر در شمار مهمدهد. مها را نشان میزندگی اجتماعی آن

 است:در حوزة باورها و معتقدات مردم سطوه با آتش پیوند یافته 

. کسی که پدرش او را بوسیده، اگر به آتش خاموش که در حال دود کردن است 4

 شود.پُف کند، روشن می

؛ «چِخه: »سوی کسی زبانه بکشد، باید گفت. آتش که هنگام سوختن صدا کند یا به2

 این صدای سگی است که از جهنم آمده تا آتش ببرد.
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ای که تازه به دنیا آمده، نفس نداشته باشد باید جفت او را روی آتش . اگر بچه8

 بیندازند تا بچه به حال بیاید.

هایش را تکان بدهد، خمیر از تنور جدا . اگر پسربچه باالی تنور نشسته و بیضه1

 (.218، ص. 4111منی، شود )طباطبایی و مومی

 سوزد.نباشد، از آتش نمی . دست انسان اگر به نامحرم نخورده1

دانیم این باور اخیر به نیکویی یادآور معصومیت سیاوش در فرهنگ ایرانی است. می

که سیاوش با گذر از آتش، پاکی دامان خود را از گناهی که بدان متهم بود ثابت کرد. 

بایست مدتی مشهور است که طی آن متهم می« وَر گرم»ان به این آزمایش در ایران باست

 گفته،دست خود را در آتش نگه دارد یا از آن بگذرد. سایر باورها نیز به گونۀ امثال پیش

ای تقدس و تعالی برای این عنصر کارساز در بطن گواه روشن اهمیت و نیز بیانگر گونه

 اندیشۀ مردمان این دیار است. 

 . نتیجه 1

است. ترین عناصر حیات مادی و فرهنگی بشر در گذر زمان بوده ش یکی از اساسیآت

رمزگشایی از حضور نمادین آتش در فرهنگ شفاهی مردم ایران، گواهی روشن بر 

های دور تاکنون است که خود را تقدس و پایایی این عنصر در نزد ایرانیان، از گذشته

سو سمبل ها متجلی ساخته است. آتش ازیکشنها و جها، نیایشدر قالب باورها، آیین

تعالی، سپندینگی و مهرورزی است و از دیگر سو در میان اقوام ایرانی، تاحدودی 

وبوی اسالمی به خود گرفته است. در باورهای عامۀ مردم روستای سطوه دربارة رنگ

ابی کرد. بر ای از باورهای کهن ایرانی با عقاید شیعی را ردیتوان آمیزهاین عنصر، می

سازنده، که هنگام برافروختن آن باید بنیاد این باورها آتش هم پاک است و هم پاک

کنند. این استفاده می« کشتن»شیطان را دور ساخت و برای خاموش کردن آن، از فعل 

های زردشتی پیرامون آتش است. نگاهی به بازتاب حضور عنصر موضوع یادآور آموزه
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منزلۀ آتش بهردم روستای سطوه مؤید این واقعیت است که آتش در فرهنگ شفاهی م

رمزی از نور الهی نمایانده شده و نقطۀ مقابل آن، با نمادهایی اهریمنی و ظلمانی و 

ای پررنگ جلوه شود. در اینجا نقش عنصر مذهب به گونهازجمله سگ سیاه معرفی می

نواهای کودکانۀ مردم سطوه، بومها و کند. عنصر آتش در تعابیر کنایی، امثال، ترانهمی

 ای حرمت و تقدس است. کار رفته و آن، بازنمود گونهتقریباً در یک حوزة معنایی به

 هانوشتپی
؛ 81، ص. ارالبشیرق(، د4113عسکری ) بوهالل، اوائلاالبرای آشنایی بیشتر با این آتش در تراث عربی، رک:  .4

  .113، ص. الکتبعالم(، 4996فقیه، )، ابنالبلدان
2. terminology 

3. etymology 

، سیدحسن طباطبایی و سیدحسین طباطبایی فرهنگ واژگان و اصطالحات گویشی مردم سطوهک: رازجمله  .1

گردآوری و بررسی واژگان و اصطالحات دامداری در گونه »؛ همو، 9-21 .(، دانشگاه سمنان، صص4896)

های معنایی در متون رمزگشایی گره»؛ 468-462 .، صص1ش ، هفرهنگ و ادبیات عام(، 4898« )زبانی سطوه

، دانشگاه دومین همایش نگاهی نو به ادبیات عامهمقاالت (، مجموعه4896« )کهن بر بنیاد گویش مردم سطوه

 .2421 .خلیج فارس، ص

 .1، فرگرد وندیدادک: ردر این باره . 1

 . خاکستر6

 .249 -212. (، صص2181بخش نخست(، ابراهیم پورداود )) فرهنگ ایران باستانک: ردر این باره  .0

 (. 886 ، ص.4832پاشا،  است )صبری سگ سیاه، کافر و از تبار جنیان شمرده شده الحرمینمرآهدر  .3

 قیراط واحد وزن است. هر هجده قیراط یک مثقال است. .9

 منظور از انسان باطنی، ناخودآگاه جمعی بشر است.. 41

 منابع

 یم.کر قرآن

 . 418ـ 480، 41 ،عامه اتیفرهنگ و ادب .خسرویسگ ک (.4896س. ) ،دنلویآ

 .سیدالشهدا: قم. چاپ افست. الآللی عوالیق(. 4111، م. )جمهورابىابن
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. الحوت . تصحیح ک.ی.واآلثار حادیثاال فی المصنف الکتابق(. 4119شیبه، ا. )ابیابن

 .الرشد همکتب :الریاض

 .دارالوطن: الریاضی. المزید ا. و یالعزاز . تصحیح ع.مسند(. 4990شیبه، ا. )ابیابن

 .الفکردار :بیروت. زکار . تصحیح س.سحاقاابن ةسیر(. 4903م. ) ،سحاقابنا

 العلمیه.. بیروت: دارالکتب الجامع لمفردات االدویه واالغذیه(. 4992بیطار، ع. )ابن

 :بیروت. رنؤوطاال . تصحیح ش.حبانبنتقریب صحیح اسان فیحاال(. 4993م. ) ،حبانبنا

 ه.الرسال همؤسس

 م. و العلوى م. . تصحیحواألسانید المعانی من الموطأفی لما التمهیدق(. 4830عبدالبر، ا. )ابن

 ه.سالمیاالوقاف والشؤونعموم االه وزار. المغرب: البکرى

تصحیح ا. مهدوی. تهران: . ترجمه و انشای ر. همدانی، سیرت رسول اهلل(. 4861هشام، ع. )ابن

 خوارزمی.

 ه.المعرفدار :بیروت. هعوانبیا مسندق(. 4149ه، ی. )عوانبیا

 تهران: دنیاى کتاب.. . تصحیح ت. یازیجىالعارفینمناقب( 4801افالکی، ا. )

 (. تهران: سروش.4802. ترجمۀ ج. ستاری )رساله در تاریخ ادیان(. 4931الیاده، م. )

 ی.علم: تهران .نامه )مردم و شاهنامه(یفردوس (.4869س.ا. ) ی،رازیشی انجو

 .مرکزنشر تهران:  .مزدیسنا ۀدانشنام(. 4804ج. )اوشیدری، 

 .تهران: مرکز(. 4806) ستاری ج. ۀترجم .رمزپردازی آتش(. 4990ژ.پ. )بایار، 

 پژوه. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.(. تصحیح م.ت. دانش4811) دبحرالفوائ

 .تهران: خواجو .فیاض ع.ا.اهتمام ه ب .تاریخ بیهقی(. 4801ا. )هقی، بی

 .تهران: فرهنگ گفتمان .مجموعه مقاالت و تحلیل گفتمانی(. 4809. )م.رتاجیک، 

 سینا.فروشی ابنبه اهتمام م. معین. تهران: کتاب برهان قاطع.(. 4812تبریزی، م. )

 س.. تهران: هرمشبیکوهزار(. 4838تسوجی، ع. )
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إبراهیم. قاهره:  . تحقیق م. ابوالفضلالمضاف والمنسوبثمارالقلوب فیم(. 4961ثعالبی، ا. )

 دارالمعارف.

 .ارالجیل. بیروت: دهارون محمد . تصحیح ع.الحیوان(. 4996جاحظ، ع. )

 . تهران: جامی.درآمدی بر فولکلور ایران(. 4891قنواتی(، م. )جعفری )

 کوشش ا. افشار. تهران: امیرکبیر.. بهنامهفرخ(. 4836یزدی، ا. )جمالی

 .توس :تهران(. 4866ی )ستار ج. ۀترجم. واریپر یهاقصه یزبان رمز. (4930)ل.  ، م.دالشو

ل ـ طاری. میشا.  ح. ترجمۀ ر. شیرازی، تصحییرازیف شیخفبنا رتیس(. 4868دیلمی، ا. )

 کوشش ت. سبحانی. تهران: بابک.به

 .. تهران: چشمهباورهای عامیانۀ مردم ایران. (4891ذوالفقاری، ح. )

 . تهران: توس. های گمشدههزاره(. 4831رجبی، پ. )

 .تهران: بهجت .پیامبر ایران باستان رتشتز(. 4831ه. )رضی، 

 .تهران: بهجت. های آتشجشن(. 4832ه. )رضی، 

 . تهران: سخن.دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت(. 4831ه.  )رضی، 

 هللطباعه الحدیث الفاروقه. القاهره: عکاشبن . تصحیح ح.السراج حدیث(. 2111اج، م. )سرّ

 .والنشر

(. آوانویسی و ترجمۀ ک. مزداپور. تهران: مؤسسۀ مطالعات و 4869) شایست ناشایست

 تحقیقات فرهنگی.

ه: اهرالق. الجمل محمد . تصحیح ا.الجان حکامافی المرجان آکام (.4938دمشقی، م. ) شبلی

 . القرآنهمکتب

 . تهران: سخن.قلندریه در تاریخ(. 4830کدکنی، م.ر. )شفیعی

 . تهران: سخن.با چرا  و آینه(. 4892کدکنی، م.ر. )شفیعی

(. تهران: 4831. ترجمه و تحقیق س. فضایلی )فرهنگ نمادها(. 2111شوالیه، ژ.، و گربران، آ. )

 جیحون.
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 . علمى و فرهنگىهران: . تشرح مثنوى(. 4808دی، س.ج. )شهی

 .مکتوب راثیمی. تهران: منش ع. ۀترجم .الحرمینمرآه(. 4832ا. )پاشا، یصبر

فرهنگ و (. مفهوم تابو در فرهنگ عامه مردم سرکویر. 4111طباطبایی، س.ح.، و مومنی، ا. )

 .213ـ 229، 80، ادبیات عامه

 ، تهران: زوار.ستعالمى. تصحیح م. ااالولیاتذکرهالف(. 4836عطار نیشابورى، ف. )

 کدکنی. تهران: سخن.. تصحیح شفیعیمختارنامهب(. 4836عطار نیشابورى، ف. )

 ی.الثقاف المجمع :بوظبی. امصاراال ممالک فی بصاراالمسالکق(. 4128، ا. )عمری

 .تهران: سخن. بالغت تصویر(. 4839م. )فتوحی، 

 نشگاه تهران.. تهران: دافرهنگ زبان پهلوی(. 4834وشی، ب. )فره

 .آستان قدس رضوى. مشهد: عارف س.م.ص. . ترجمۀراه روشن(. 4802م.م. ) ،کاشانىیضف

 . مرکزنشر تهران: . مازهای راز(. 4801ج. )کزازی، 

 ه.سالمیدارالکتب اال: تهران. خوندیو م. آ غفاری. تصحیح ع.ا. کافیالق(. 4110م. )کلینی، 

 ج.کوشش به. مقاالت اسطوره و رمزمجموعه ی.دپردازنما. (4801) ی، ر.آلندر.، و الفورگ، 

 .48-86، صص سروش :تهران ی.ستار

 .ییسنا ۀقم: کتابخان .المجالسنتیز .(4812) م. ،یمجد

 کتاب. چاپ سنگی. کانون نسبی تا(. تهران: شرکت)بی مختارنامه

 ،شناسیانسانها. اسطوره دبنیا بر پریان هایداستان بندیرده پیشنهادی الگوی (.4831ب. ) مختاریان،

 .489ـ 449، 3

 تهران: سخن. جعفرپور. م. (. تصحیح4893) نامهمسیب

 .توس :تهران. آموزگار ژ. ۀترجم .باستان رانیا (.4868م. ) موله،

 تهران: امیرکبیر.تصحیح ع.ا. حکمت.  االبرار.االسرار و عدهکشف(. 4804میبدی، ا. )

 .التراثالبیت الحیاءآلۀ مؤسس. بیروت: المسائل ومستنبط لوسائلا مستدرکق(. 4113م.ح. ) نوری،

 . تصحیح  و. ژوکوفسکى. تهران: طهوری.المحجوبکشف(. 4801هجویرى، ا. )

 (. تهران: جامی.4898. ترجمۀ م. سلطانیه )هایشانسان و سمبول(. 2141یونگ، ک.گ. )
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