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چكيده
چشم زخم از باورهاي قديمي و رايج در جهان و از جمله جهان اسالم است؛ هرچند امروزه اين باور کم رنگ 
شده، ولي هنوز به عنوان باوري عاميانه برجاي مانده است. در اين پژوهش رد پاي اين اعتقاد و اهميت آن در 
هنر مردم عامي و دستبافته ها به عنوان محمل اين عقيده مورد مطالعه قرار گرفته و سير استحالة آن در نقوش 
مربوط تا دوران معاصر بررسي مي شود. هدف از اين تحقيق نشان دادن تأثير اعتقادات در هنر مردمي به ويژه 
دستبافته هاي روستايي است. اين تحقيق به روش تطبيقي و تحليلي با جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني 
کوشيده تا به اشکال رايج در بيان تجسمي چشم زخم دست يابد. مطابق يافته هاي اين تحقيق، ميان نقشمايه هاي 
تعويذ چشم زخم در دستبافته ها با شکل چشم رابطة معناداري وجود دارد. در نتيجه اشکال مثلثي و دواير 

مرکزي از اشکال بصري مشترک در ميان آرايه و نگاره هاي چشم زخم است. 
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مقدمه
يا گزندي است که فرد  چشم زخم١ در فرهنگ عامه آزار 
از نگاه کسي ديگر (دشمن يا حسود) مي بيند. کسي را که 
تأثير بد دارد بدچشم، شورچشم،  گمان مي رود چشمش 
چشم رسان، و فعل او را چشم زدن، چشم رسانيدن و نظر 
زدن مي نامند. براي دوري و محافظت فرد در برابر چشم زخم، 
از تعويذ و دعا و اشيايي مانند خرمهره، سپند، َضماد، نظر 
قرباني يا تخم مرغ شکستن استفاده مي کنند و عبارت «چشم 
بد دور»، «بناميزد» يا نظاير آن را در تفأل به کار مي برند. 
گاهي «َو اِن يکاد» يا «بسم اهللا» از گردن فرد آويزان مي کنند 

که خود به مثابة نوعي ِحرز و تعويذ است. 
در مورد شخص صدمه ديده نيز مي گويند چشم خورده، 
نظرش زده اند، چشم دارد و يا چشمش کرده اند. اين باور 
حتي در بعضي به حدي شديد است که اگر کسي زخمي 
بردارد چنانچه آن آسيب بيضي شکل باشد مي گويند اين 
شکل چشم است و اين آسيب بر اثر چشم زخم اتفاق افتاده 

است. 
با توجه به اهميت اعتقادات مربوط به چشم زخم در ميان اقوام 
مختلف، و تقويت آن در ديدگاههاي اسالمي در مسئلة اين 
تحقيق شناخت اين تأثير و يافتن رد پاي باور به چشم زخم 

در هنرها و دست ساخته هاي مردمي است. 
از اهداف اين پژوهش آنست که در جهت شناخت فرهنگ 
عاميانه و با توجه به گستردگي باور به چشم زخم و ريشة 
آن در فرهنگ و اعتقادات ديني، نمود تجسمي و نگار ه هاي 

مرتبط با آن معرفي و بررسي شود. 
پرسش پژوهش آن است که با توجه به گسترة اعتقادات 
در مورد چشم زخم جلوة تجسمي آن کدام است؟ از اين رو، 
با توجه به آنکه دستبافته هاي اقوام و عشاير محمل ثبت و 
ضبط باورهاي کهن و باورهاي مردمي است و در طي زمان 
کمتر دستخوش تغييرات و تحوالت هنر نو قرار گرفته است، 
در جستجوي نقوش و آرايه هاي چشم زخم مورد مطالعه 

قرار گرفت. 
دستبافته ها  نقوش  که  است  آن  بررسي  اين  فرضيه هاي 
قديمي ترين محمل ثبت و ضبط نماد تجسمي چشم زخم است. 
همچنين به نظر مي رسد نماد تجسمي چشم زخم تابع شکل 

چشم و داراي ويژگي مرکزيت است. 
اين تحقيق به روش تطبيقي و تحليلي با جمع آوري اطالعات 
در رابطه با اعتقادات نظري و اسناد و اشيا در دسترس و 
اقوام مختلف  شناخته شده مربوط به چشم زخم در ميان 
از منابع كتابخانه اي و در يک مورد مشاهدة ميداني (در 
روستاي دشت زري چهارمحال بختياري) ارائه شده و شکل 
بصري آنها مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت تا به اصولي 

ثابت در بيان تجسمي چشم زخم دست يابيم. 

پيشينة  تحقيق
در تحقيقات انجام شده، چشم زخم به عنوان بخشي از فرهنگ 

عاميانه مورد بررسي قرار گرفته است، از جمله در مقاله اي 
با عنوان «چشم زخم در باور فرهنگ ايرانيان» از ژيال ده 
مجلة  در  مقاله اي  نيز  ديني  اعتقادات  حوزة  در  بزرگي. 
تحقيقات علوم قرآن و حديث آمده که در مقالة حاضر نيز 
مورد استفاده قرار است. اين پژوهش ضمن بيان اين اعتقاد 
در ميان مردم، جلوه هاي تجسمي چشم زخم را در هنر اقوام 
با توجه به اندک مدارک در دسترس بررسي مي کند که در 

اين زمينه پژوهشي مشاهده نشد. 

تاريخچة باور به چشم زخم 
براي درک روشن تر از باور به چشم، مي توان به اهميت آن 
در زبان فارسي استناد جست. در فرهنگ فارسي ترکيب هاي 
متنوعي از اين عنوان ديده مي شود. از جمله در فرهنگ معين 

چنين آمده است: 
چشم پنام: تعويذي که جهت دفع چشم زخم نويسند. 

چشم خوردن: چشم زخم خوردن، هدف چشم بد شدن. 
چشم رسيدن: نظر خوردن، چشم زخم خوردن. 
چشم رسيده: کسي که چشم زخم به او رسيده.  1.evil eye

آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

 اقوام ايراني

ماخذ:  خانه،  براي  آويز  رشته اي،  اسفند  دانه هاي  تصوير١.   
نگارندگان 

 تصوير ٢. عقيق باباقوري، ماخذ: همان
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چشم زخم: آسيبي که از چشم بد به کسي رسد. 
چشم زد: ١- مهرة سياه و سفيد که براي دفع چشم زخم به 

گردن کودک آويزند. ٢- کنايه از زمان بسيار کم. 
چشم زدن: ١- چشم زخم خوردن. ٢- کنايه از بيدار بودن. 

چشم شور: چشمي که از آن چشم زخم به کسي يا چيزي 
برسد. 

چشم فسا: چشم فساينده، کسي که افسون چشم زخم کند» 
(معين، ١٣٥٤: ١٢٩٠) . 

اعتقاد به چشم زخم در فرهنگ ملل و اقوام متعدد ديده 
مي شود که در ذيل اين مطلب به مواردي برشمرده مي شود. 
«در بيوهورهاي هند، هنگامي که مادري کودک خود 
مي کرد،  حمل  خود  پشت  بر  يا  مي گرفت  آغوش   در  را 
خالي رنگين براي دفع چشم زخم مابين دو ابروي آن  زن 
مي گذاردند. وقتي که راه دوري را در پيش مي گرفت تا به 
روستاي ديگر يا به بازار برود، مقداري سنگريزه به گوشة 
که  بودند  معتقد  آن ها  زيرا  مي بستند،  زن  آن  ژندة  لباس 
زندگاني از بدي ها و ناخوشي ها احاطه شده است و تمام 
از عامل هاي فوق الطبيعه و ارواحي  غيبي  اين ناخوشي ها 
سرچشمه مي گيرد که در اطراف زمين متفرق اند. به نظر آنان 
چشم زخم هم چون بسياري از ارواح خبيث ديگر در وجود 
آدميان وارد مي شود و بايد افراد را از شر آن ها محافظت 
کرد تا آدميان بتوانند به راحتي زندگاني کنند. در همين قبيله 

افراد بايد براي نگه داشت دام هاي خود از چشم زخم ترکه اي 
موسوم  به ناسانا را به دام ها مي زدند و وردي را زير لب 
آهسته مي خواندند. اين وجه اشتراک اعتقادي در بين ايرانيان 
را  اعتقاد  اين  تاريخي  ريشه هاي  قدمت  باستان  هنديان  و 

بيش تر مشخص مي سازد» (ده بزرگي، ۱۳۸۱: ٤٦٠) . 
در اکثر جوامع و تمدن هاي کهن مي توان به اين اعتقاد 
عامه پي برد. در دومين دوران مهم تمدن مصر که دوران 
پادشاهي ميانه (١٧٨٣- ٢٠٤٠ ق. م) ناميده مي شود، تابوت 
 بزرگان و فرعون به  صندوقچه هاي ماوراء الطبيعي تبديل 
شد که با طرح هاي مربوط به کفن  ودفن خطاب به آنوبيس 
و اوزيريس و تعويذهايي به نام«چشمان هوروس» کاالهاي 
زينتي، جيرة غذايي، صدها ورد مکتوب و نقشه هاي جهان  
زيرين تزيين و همراهي مي شد و همة اين ها به منظور خنثي 
کردن  نيروهاي آشوب و تقويت روحية صاحب آن تا رسيدن 
به  همراهان خداي خورشيد طراحي شده بود (هارت، ١٣٧٧: 

 . (٥٦
بسياري از اقوام از جمله عرب ها و چيني ها وحبشي ها 
به چشم زخم  باور داشته و حيوانات و کودکان را بيش تر 
مستعد چشم زخم  مي انگاشتند. به همين خاطر از تعويذها 
و حرزها (بازوبند) براي دفع  چشم زخم استفاده مي کردند 

(محمدي، ١٣٨٦: ١٠) . 
غربي،  تفکرات  وجود  با  شوهري  و  زن  ترکيه،  در 
خرمهره اي را براي دفع چشم زخم به قندان نوزادشان وصل 
مي کنند. هرچند منشأ اين گونه بالگردان ها فراموش شده، 
اما کاربردشان همچنان پابرجاست. اتومبيلي را که به تازگي 
قرباني شده  گوسفندي  يا  مرغ  خون  به  شده  خريداري 
جديد  يا شرکتي  مغازه  افتتاح  مراسم  در  حتي  مي آاليند. 
جانوري را براي خوش اقبالي ذبح مي کنند (هال، ١٣٧٧: ٦٩) . 
همچنين در ترکيه اهالي برخي دهکده ها آيات قرآن بر سر در 

منازل نقش  مي کنند تا از چشم بد در امان باشند. 
در مقاله اي با عنوان «چشم زخم در هنر ايتاليايي» آمده 
است که اعتقاد به چشم زخم نه در طول قرون وسطي و نه 
در طول دورة رنسانس کم نشد، و حتي اکنون در بسياري 
توانايي  دربارة  پرسش  به  هيچ کس  ايتاليا  قسمت هاي  از 
jettatore براي صدمه زدن با يک نگاه گذرا فکر نمي کند. اين 
خرافات کامًال در سرتاسر ايتاليا عموميت داشته، نه تنها ميان 
روستاييان بلکه حتي در ميان طبقة تحصيل کرده نيز چنين 
بود. عصري که به معابد معجزه گر اتکا مي کردند، که تلويحًا 
به اهريمن و حقيقت ديدها اعتقاد داشتند، همچنان اسير چنين 
پندار قديمي است. حتي کليسا شکل هاي مختلف افسون و 
استفاده از طلسم را به رسميت شناخت، ولي آن ها را اگرچه 
خرافاتي مشهور و در تضاد با اعتقاد حقيقي مسحيت بودند 
 .(callisen,1937: 450) مکرراً به شرم آور بودن محکوم مي کرد

چشم زخم در فرهنگ ايران باستان
پديد ه اي  به عنوان  شورچشمي  باستان  ايران  فرهنگ  در 
افراد  براي  هم  مجازات هايي  و  شده  دانسته  اهريمني  

تصوير ٣. نعل اسب (فلزي)، ماخذ: همان 

تصوير ٤. آويختن مهرة رنگي، ماخذ: همان



شورچشم و بدچشم در نظر گرفته شده است. «در اندرز 
دستوران به بهدينان، سه گروه از مردم هستند که اندر گيتي  
ايشان را روزي نبخشيده اند و به ستم از گيتي همي ستانند 
و خورند و گروه  سوم را دش چشم (بدچشم، شورچشم) 
گفته، «سه ديگر دش چشم آن بود که از نيکي کسان او را 
دشخواري بود. سرخ (يا شور) چشمان را آن گونه پيداست 
که هرکس چنين بود به، به تن و چيز خويش است و بد، به 
آن  کسان (تن و چيز کسان)» در بندهش از جمله ديوهايي 
که ياد شده اگاش١ يا ايغاش٢ ديو شورچشمي ا ست که مردم 

را به چشم مي زند. 
«يکي از دشمنان زرتشت به نام (دورسرو) - از کرپانهاي 
بيرون  در  هنگام گستاخي زرتشت  به   - دشمن  زرتشت 
ريختن شيري که قرار بود بر آن دعا بخواند، خشمگين شد و 
به زرتشت گفت، بر تو چشم بد اندازم. زرتشت در جواب او 
همين پاسخ را داد. آن روحاني جادوگر بر اثر دعاي  زرتشت 
بي هوش شد و فروافتاد و دردي او را گرفت و سرانجام مرد 

و همة فرزندان او منقطع شدند» (محمدي، ١٣٨٦: ١٠).
«دريشت  ١٤ (بهرام يشت)، بندهاي (٣٥ و ٣٦) نيز سيمرغ 
فرخ بال ، مرغ مرغان خوانده مي شود و از جانب اهورمزدا به 
زرتشت  توصيه مي گردد که پري از آن را بر تن مالد و آن را 
تعويذ خود کند و نيز به او گفته مي شود که اگر استخوان ها 
يا پرهاي اين مرغ نيرومند را با خود داشته باشد هيچ کس 
براي ساير موارد  پاي درآورد.  از  را  او  توانست  نخواهد 
در فرهنگ ايران باستان در مورد شورچشمي مي توان به 
يشت ها، بندهاي ١٥، ١١، ٨ و ٣ و فرکرد ٧ ونديداد و کتاب 
بندهش و ديگر ترجمه هاي پهلوي مراجعه کرد» (اسالمي 

ندوشن، ١٣٧٢: ٥٢).
براساس مکتوبات قديمي، که بيش تر با متون متأخر ديني 
آييني زرتشت انطباق دارد، به ايزدان و ديواني اشاره مي شود 
که در تقابل با يکديگر هستند. ديوان و دروجان در فرهنگ و 
باور ايرانيان  باستاني همان نمايندگان اهريمني و اعمال بد 

بودند. 
انسان پيوسته براي مراقبت و محافظت از جان و اموال خود، 
داراي دغدغه و اضطراب خاطر بود و چه بسا شيوة زندگي 
کشاورزي و دامداري عدم امنيت نسبي که اين شيوة معيشتي 
به همراه داشت بر نگراني ها مي افزود. ازاين رو گرفتاري در 
چنگال هريک از ديوان، به ويژه ديو چشم زخم و شورچشمي، 
مي توانست ضرر بسياري در پي داشته باشد. به منظور 
چاره جويي و رفع خطر، با تقديم فديه اي مناسب و به موقع 
براي ايزدان، استفاده از طلسم هاي بازدارنده و يا تناول برخي 
از خوراکي ها در روزهاي معيني از سال در محافظت از خود 

و اموالش کوشش مي کرد (ده بزرگي، ١٣٨١: ٤٥٨).
با آنکه مشخصًا در آثار به جامانده از ايران باستان نقشي 
را به عنوان طلسم چشم زخم نمي شناسيم، آندره گدار معتقد 
است گيلگمش پهلوان نيرومند و شاه شکارچيان افسانه اي و 
قهرمان و نگهدارندة مغلوب کنندة ديوان و زنده کنندة مردگان 

آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

 اقوام ايراني

از راست به چپ، تصوير٥. تعويذ به شکل الک پشت، برنز، اواخر 
هزارة دوم پ م، تصوير٦. تعويذ به شکل مار، برنز، اوايل هزاره 
اول پ م. تصوير٧. تعويذ به شکل سرگاو، برنز، اوايل هزاره اول 

پ م. مأخذ: تناولي، ١٣٨٥. 

تصوير ٨. چشم خشک شدة گوسفند. مأخذ:
www.yasdesign.blogfa.com 

تصوير٩. نظر قرباني، نقره و عقيق، اوايل قرن ٢٠م. مأخذ: تناولي، 
 .١٣٨٥

تصوير١٠. چهل کليد، مفرغ، قرن ١٨,١٧م. مأخذ:  همان

1.agas
2.Aigha s

و نگهدار زندگان که مورد ستايش بود و تصوير او بر گردن 
زنان و بر فرمان ارابه ها و دستة دشنه ها در نزد زنده گان و 
در گورها ديده مي شود، او خدايي نبود که تنها ستايش شود 
و نتوانند بر گل کمر و اشياي عادي به کار برند، بلکه طلسمي 

در برابر بيماري و چشم زخم بود (گدار، ١٣٥٨: ٢٦).

چشم زخم در اسالم و منابع اسالمي 
در تمدن اسالمي با توجه به آيات قران مجيد در سورة قلم آية 
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٥١ اشارة صريحي به چشم زخم وجود دارد و اغلب مفسران  
همان شأن نزول را براي آن ياد کرده اند. بعضي از معتزله 
چشم زخم را بي پايه مي دانند. اخوان الصفا، ابن سينا، غزالي، 
امام فخر رازي، مالصدرا و بسياري ديگر از حکما و محققان 
براي آن حقيقت قائل  بوده اند، حتي فيلسوف خردگرايي چون 
ابن خلدون- که با عرفان و فلسفه  نيز مماشات نمي کند - 
صحت چشم زخم را قبول دارد و نمونه هايي از آن را نقل 

مي کند. 
«در  عنوان  تحت  اخوان الصفا، رسالة مستقلي  در رسائل 
است.  آمده  (چشم زخم)  عين»  و  عزائم  و  سحر  ماهيت  
نويسندة اين فصل در توجيه  مفصلي از چشم زخم (االصابة 
بالعين) مي گويد بسياري  از چشم زنندگان را ديديم که در 
کم تر از ساعتي انسان را با چشم زدن از پاي درمي آورند. 
نيز مي گويد، از پيامبر (ص) روايت شده که، «السحر حق 
و العين حق». «سحر و چشم زدن حقيقت دارد» (محمدي، 

.(١٣٨٦: ١١
از  يکي  (ص)  اسالم  پيامبر  دشمنان  که  است  معروف 
چشم زنان  قهار طايفة بني اسد را براي چشم زدن و از پاي 
درآوردن رسول اکرم  (ص) استخدام کردند، ولي به حفظ 
الهي او نتوانست کاري از پيش  ببرد. در تفسير عاملي در 
شأن نزول اين آيه چنين آمده است كه اين آيه براى آن بود 
كه كافران خواستند پيغمبر را چشم كنند و گروهى از بنى اسد 
معروف به شورچشمى بودند و مردى ميان آنها كه به هرچه 
مى نگريست و به چشم او خوب مى آمد، نابود مى شد و از 
اين روى او را نمى گذاشتند از خيمه بيرون رود و اگر دلش 
تنگ مى شد دامن خيمه باال مي كرد و اگر چهارپايى از جلو 
او مى گذشت و به چشم او خوش مى آمد حيوان بر زمين 
مى افتاد. كلبى گفت قريش از او خواستند كه برود پيغمبر را 
ببيند شايد چشم او به آن حضرت برسد. او رفت و مّدتى به 
آن حضرت نگاه کرد. اين آيه درآن هنگام نازل شد و پيغمبر 

سالم ماند (تفسير عاملي، ج ٨: ٣٤٠). 
خداوند اين آيه را نازل کرد: «و ان  يکاد الذين کفروا ليزلقونک 

بابصارهم لما سمعوا الذکر و يقولون انه  لمجنون»
همچنين در تفسيرالصافي نوشته شده است: «در زمان پيامبر 
اکرم صلي  اهللا  عليه  و آله در طايفة بني اسد کساني بوده اند 
که آنها را «عيانين» مي گفته اند. اينان به گونه اي بوده اند که 
کمتر کسي از خطر چشم زخمشان مصونيت مي يافت. اين 
افراد در صدد بودند که پيامبر خدا صلي  اهللا  عليه  و آله را با 
چشم زخم از پاي درآورند. ولي مگر هيچ سببي بدون اذن 
خداوند مي تواند تأثير ببخشد؟! گفته شده است که آيه فوق 
به همين مناسبت نازل شده است» (بهشتي، ١٣٨٠: ٥٤٩). 
«عّالمه مجلسي در بحاراالنوار چشم زخم را نيز جزو جادو 
مي شمارد و در استدالل بر اين مطلب مي نويسد: هنگامي 
که چيزي در نظر انسان خوب جلوه کند حواس او در آن 
چيز متمرکز مي شود و اين از قدرت روحي شخص است که 
در اشيا يا اشخاص تأثير مي کند. مرحوم مجلسي در جاي 

تصوير ۱۱. جام چهل بسم اهللا. مأخذ: موزة آستان قدس رضوي 

تصوير ١٢. قفل نظر قرباني. مأخذ: تناولي، ١٣٨٥

باباقوري  سنگ   .13 تصوير 
مأخذ:   گردنبند.  صورت  به 

  www.parscloob.com

 تصوير ١٥. نقش َگِت لوزي، مازندران، ماخذ: همان

تصوير 16. نقش چهار برج، ماخذ: همان

جادويي  چشم   .14 تصوير 
شيشه اي. مأخذ: بروس ميت 

فورد، 1388: 83. 



ديگري مي نويسد: انسان ها در قدرت روحي متفاوت هستند؛ 
آن ها که از قدرت روحي باالتري برخوردارند با ديدن چيزي 
که توجه آن ها را به خود جلب مي کند به خصوص ديدني ها، 
روحش در آن چيز اثر مي گذارد و بر اثر خباثت باطني که 
برخي دارند ضرري بر آن وارد مي کنند. پس تأثير متعلق 
به روح فرد است، همان گونه که مرتاض با صرف اراده 
مي تواند وسيله اي را از حرکت باز بدارد. اين گونه اشخاص 
نيز با ديدن چيزي و جلب شدن توجهشان به آن مي توانند در 

آن تأثير بگذارند.
 اما گروهي هم هستند که منکر چشم زخم شده اند و بر اين 
باورند که اجزاي تشکيل دهندة اين جهان از جوهر است و 
جوهر در مثل خود اثر نمي گذارد. همچنين گفته اند که تأثير 
يک جسم در جسم ديگر زماني منطقي و پذيرفتني است که 
با يکديگر تماس داشته باشند و در مسئلة چشم زخم تماسي 
در کار نيست تا بخواهد تأثيري داشته باشد. ابوعلي جباني 
از جمله کساني است که چشم زخم را انکار کرده و آن را 
بلخي  ابوالقاسم  و  ابوهاشم  همچنين  و  دانسته  بي اساس 
منکر قدرت تأثير چشم شده اند و تغيير در چيزي را به سبب 
مصلحتي که خدا در آن مي بيند مي دانند (اکبر نژاد، ١٣٨٨: 

.(٦٩
عالمه طباطبايي نيز با توجه به رأي اکثر مورخين موضوع 
اين آيات را در مورد چشم زخم تأييد مي کند و مي گويد چشم 
زدن نوعي از تأثيرات نفساني است هيچ دليل عقلي براي نفي 
آن نيست و رواياتي نيز بر طبق آن وارد شده است (عالمه 

طبا طبايي، ١٣٧٠: ٨٦).

چشم زخم در روايات اسالمي
پيامبر (ص) فرمود: چشم زخم واقعيت دارد و مرد را در قبر 

و شتر را در ديگ قرار مي دهد (مجلسي، ١٤٠٣: ٣٩). 
از رسول گرامي اسالم روايت شده كه روزي آن حضرت 
از قبرستان بقيع مي گذشت. فرمود: به خدا قسم بيشتر اهل 
اين قبرستان به سبب چشم زخم در اينجا آرميده اند (کاشاني، 

.(١٣١٤: ٣٩١
از امام صادق  (ع) روايت شده است اگر قبرها شكافته شود، 
به سبب چشم زخم  مردگان  بيشتر  كه  مي بينيد  آيينه  هر 
مرده اند، زيرا چشم زخم حق است. آگاه باشيد كه پيامبراكرم  

(ص) فرمودند: چشم زخم حق است پس هر كس از سيرت 
كند،  ياد  را  خدا  شد  خشنود  مسلمانش  برادر  و صورت 
زيرا وقتي خداوند را به ياد آورد ضرري به برادر مؤمنش 

نمي رسد (مجلسي، ١٤٠٣: ٢٥٠).
از رسول خدا صلي اهللا عليه وآله روايت شده است: چشم زخم 
حق است. وقتي يكي از شماها به انسان يا حيواني يا اشياي 
ديگري كه زيباست بنگرد و تعجب نمايد بگويد: «آمنُت باهللاَّ 
و صّلي اهللاَّ علي محّمد و آله». پس از آن، اثر چشمش خنثي 

مي گردد (همان، ١٤٠٣: ١٨).
موارد ديگري كه در روايات به آنها اشاره شده عبارت اند از: 
نوشتن سورة حمد و اخالص و ناس و فلق و آيةالكرسي در 
برگه اي و به همراه داشتن آن. همچنين قرائت سه مرتبه ذكر 
«ماشاءاهللاَّ ال حول و ال قوة اّال باهللاَّ العلي العظيم» به هنگام 

ترس از چشم خوردن يا چشم زدن (همان، ١٤٠٣: ٢٦).
 

آرايه هاي چشم زخم 
براي اجتناب از چشم زخم نزد عامه کارهايي متداول است 
مانند اسپند دود کردن، تخم مرغ شکستن، همچنين توسل  به 
حرز و دعا و حتي در مواردي ساخت وسايلي مانند طلسم 
و تعويذ که در زير به تعدادي از آرايه هاي تجسمي اشاره 

مي کنيم. 
دود کردن اسپند: اسفند، (اسپنت، اسپند، سفند، سپند، سپنج، 
اسپنج) گياهي که دانة آن سياه است و براي چشم زخم، مانند 
بخور مي سوزانند؛ دارويي که آن را سداب کوهي يا هزار 
اسفند نيز گويند و همچنين بر کوهي در سيستان اطالق 

مي شود. 
دانة اسفند را عوام به خصوص براي دفع چشم زخم، هنوز 
به کار مي برند. نوزاد کوچک را وقتي نشان مي دهند، هرکدام 
از حضار يک نخ از لباسشان مي دهند تا آن را با اسفند دود 

آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

 اقوام ايراني

 تصوير 17. نقش چشم نظر، مازندران، مأخذ: سليماني 1393: -96
تصوير 18. ُدغاچيک (ترکمن) دعا؛ تعويذي. مأخذ: حصوري، 95. 

1371ب: 53 و 54 و 56.

تصوير 19. ُدغا (ترکمن) دعا؛ تعويذي. مأخذ: همان: 59. 18. 
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بکنند که بچه نظر نخورد. هنوز هم گاهي دانه هاي اسفند به 
رشته کشيده، زينت بخش خانة روستاييان است (ياحقي، 

١٣٨٦: ١٢٠-١٢١؛ تصوير١).
آويختن مهره هاي مخصوص: آويختن مهره هاي آبي و سبز 
و کبود نيز كه معمول ترين آنها به خرمهره معروف است 
براي دفع ضرر شورچشماني استفاده  مي شود كه چشماني 

به اين رنگ ها دارند (افتخاري، ۱۳۹۲).
 در کتاب اسديان و در بخش باورهايي در مورد جامدات، 
نباتات و حيوانات آمده است: سنگواره ها را سوراخ مي کنند و 
به مشک مي بندند تا موجب برکت کره و دوغ شود و گاه به 

گردن چهارپا مي اندازند تا چشم نخورد. 
کوژه: خزف مهره اي است که آن را لعابي کبود يا فيروزه فام 
مي دهند و از نوع درشت آن براي دفع چشم زخم حيوانات 
و از نوع ريز آن براي دفع چشم زخم بچه ها ياري مي گيرند 
(اسديان، ١٣٨٥: ٢٣٣). آويختن تکه اي از چوب درخت تاويي 
براي دفع چشم زخم چهارپايان استفاده مي کنند (همان: ٢٣٤). 
همچنين از مهره هايي سياه با خال هاي سفيد نيز استفاده 

مي شود. 
سنگ عقيق: در گذشته اعتقاد داشتند کسي که عقيق همراه 
خود داشته باشد از خطر محافظت مي شود و به افراد بي باک 
و نترس اعطا مي شده است. محبوبيت عقيق بسيار شايع بود. 
در سودان طلسم عقيق سياه با دايره سفيد در اطراف آن، 
شبيه چشم، به نظر مي رسيد. به وسيله ارواح نگهبان و براي 
جلوگيري از تأثيرات چشم شيطان، حمل مي شد (بروس ميت 
فورد، ١٣٨٨: ٤٥). در ايران نيز مهرة عقيق با مشخصات 

مذکور به باباقوري معروف است. 
نعل اسب: نعل اسب از جنس آهن چشم زخم را دور مي کند 
و اگر روي در ورودي در باالترين نقطه آويزان شود شانس 
را مي گيرد و نگه مي دارد و اگر آن را وارونه آويزان کنند در 
عين حال که بد شانسي مي آورد شانس را فراري مي دهد 

(همان: ٨٣؛ تصوير ٣).
آويختن ادعيه و آيات قرآن: همچون «وان يکاد» و چل بسم 

اهللاّ  مخصوصًا به گردن و دوش کودکان. 

قرباني کردن، نذر و نياز در حد وسع و توانايي مالي، کمک به 
ايتام، فقرا و مسکينان از ديگر مواردي ا ست که در جهت دفع  

چشم زخم مؤثر است. 
همچنين وقتي فرد از کسي تعريف تحسين آميز مي کند غالبًا 
در جواب او کلماتي هم چون «ماشاءاهللا»، «چشم بد دور» و 
چشم حسود کور و عبارت هايي از اين قبيل بر زبان  مي آورند 

و يا خود فرد مي گويد. 
 طلسم وتعويذ: براي طلسم و تعويذ مي توان قدمتي وراي 
اسطوره قايل شد، زيرا اسطوره زاييدة اجتماعات بشري بود، 
حال آنکه پيش از اجتماعات، زماني که بشر با شکار زندگي 
خود را مي گذاراند، از استخوان، پوست، دندان، پنجه و َپر 
حيوانات را به خود مي آويخت و يا در جايي حفظ مي کرد و 
از آن چون طلسم و تعويذ بهره مي گرفت، روالي که هنوز هم 
در برخي از مناطق دور افتاده ادامه دارد. هزاران سال پس 
از گذشت اين مرحله و زماني که بشر موفق به ساختن ابزار 
شد، به ساختن طلسم و تعويذ همت گماشت و هم زمان با 
اولين انقالب صنعتي و ذوب فلزات، نوعي صنعت طلسمي به 
وجود آمد و اشياي فلزي ريزي براي آويختن به سر، گردن 
و دست ساخته شد تا مردم و دارايي هاي آن ها را از گزند 
حوادث مصون بدارد. اين اشيا که معاني و کاربردشان بر ما 
معلوم نيست، در بيشتر تمدن هاي کهن و از جمله در ايران به 

فراواني يافت مي شود (تناولي، ١٣٨٥: ١١؛ تصاوير ٥ -٧). 
تعويذ: شکل و کاربردي متفاوت از طلسم و دعا دارد و 
بيشتر برگرفته از اشيا با نوشته و يا بي نوشته است. به اين 
گونه اشيا نظر قرباني گفته مي شود. نظر قرباني بيشتر براي 
حفظ کودکان از چشم بد است و متشکل از اشيايي چون 
صدف، حلزون، قطعه اي سنگ نمک، عقيق، چشم خشک شدة 
گوسفند (تصوير ٨)، دانة اسفند و دندان برخي از حيوانات 
همراه مقداري منجوق است. اين اشيا و يا برخي از آنها اغلب 
با سنجاق قفلي به شانة چپ کودک و يا جلوي سربند قندان 
نوزاد نصب مي شود (تصوير ٩). البته نظر قرباني انواع و 
اقسامي دارد و مصرف آن به مراتب فراتر از کودکان مي رود. 
بسياري از مردم به برخي اشيا عقيده دارند و معتقدند برايشان 

تصوير 21. ُدغَدن (ترکمن) داغ؛ دعا. مأخذ: همان: 60 و 85. 

تصوير 20. ُدغَدن (تکه) داغ؛ دعا. مأخذ: همان: 58-60. 



خير، برکت و شانس به همراه مي آورد (همان، ١٣٨٥: ٦١).
 جام فلزي: همچنين جام هاي فلزي منقش به دعا و طلسم از 
قرون گذشته به جا مانده است. از مهم ترين اين ظروف جام 
«چهل بسم اهللا» و جام «چهل کليد» است. اين جام ها که به 
اندازة جام معمولي است از جنس برنج است و داخل و خارج 

آن مستور از نوشته است. 
 بر جام چهل بسم اهللا، چهل بار جملة «بسم اهللا الرحمن 
الرحيم» و «انا فتحنا لک فتحا مبينا» آمده است. برخي از 
بر آن ها چهار  به جام «ُقل» شناخته شده اند زيرا  جام ها 
سوره اي که با ُقل شروع مي شود نوشته شده است. اين 
کليد ها کليد واقعي نيست، بلکه شبيه کليد است و بر آن ها 
کلمات «نصر من اهللا» و يا «انا فتحنا لک فتحا مبينا» حک شده 

است (تصوير ١١).
ابزار  جمله  از  کليد  چهل  و  بسم اهللا  چهل  جام هاي 
گران قيمت طلسمي به شمار مي آمد. همچنين اين جام ها در 
زمرة قديمي ترين ابزار طلسمي به حساب مي آيد و نمونه هاي 
از آن از قرن هفتم هجري به بعد به جا مانده است. نمونه هاي 
به دست آمده عالوه بر ايران، برخي از سرزمين هاي ديگر 
اسالمي از جمله سوريه، عراق و مصر را در بر مي گيرد 
(همان: ٧٩-٨٠). تصوير ارائه شده در اين مقاله از جامي است 
که در موزة مردم شناسي آستان قدس رضوي نگهداري 
مي شود. اين جام از جنس برنج است. در بخش داخلي اين 
جام کتيبه هايي با متن آية الکرسي، انا فتحنا، سورة حمد، 
سورة نصر، سورة ناس و سورة قارعه مشاهده مي شود 

و در بخش بيروني آية و ان يکاد، اسامي دوازده معصوم، 
دعاي نادعلي، آيه هاي قرآني و دوازده صورت فلکي حکاکي 

شده است. 
دارد که چهل  باريک جام مدخل ريزي وجود  لبة  در 
قطعه کوچک و باريک مستطيل شکل برنجي منقوش به کلمات 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم» در بند به صورت کالف در اين 

مدخل قرار مي گيرد (تصوير١١). 
در کتاب تهران قديم در مورد چهل بسم اهللا اين گونه 
نوشته شده است: «چهل بسم اهللا، چهل لوح کوچک از مفرغ 
و حلبي يا نقره و طال که به هريک بسم اللهي کنده، جهت 
چشم ونظر به فاصله نخ کرده به طور حمايل به گردن طفل 

مي انداختند (شهري باف، ١٣٨١: ٣٨٣).
 قفل: به شکل هاي رايج و گاه تزييني تابع شکل اصلي قفل 
است که بر برخي ادعيه و يا عباراتي جهت طلسم يا تعويذ 
حک شده است. عالوه بر حفاظت، قفل معاني و مفاهيم متعدد 
ديگري هم در فرهنگ ايران دارد. بيشتر اين مفاهيم با عقايد 

مذهبي و باورهاي مردمي همراه است. 
در مورد قفل هاي طلسمي شايد بتوان گفت که بيشترين 
کاربرد آن ها انتقال نوعي ايمني و اتکا به صاحب قفل و دور 
داشتن آن از چشم بدخواهان است. مهم ترين مثال در اين 
اين  قرباني است.  به نظر  قفل هاي طلسمي موسوم  مورد 
قفل براي دوري از چشم زخم، يا حفظ جنين، يا بستن دهان 
بدگويان به شکل گردنبند و يا آويز با فرد همراه مي شود. 
حتي گاهي مادران اين قفل ها را به قنداق و يا کاله نوزاد 

آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

 اقوام ايراني

تصوير 24. ُدغاچيک (ترکمن) دعا؛ بازوبند.  23. ُدغَدن (يموت) دعا؛ تعويذي، همانتصوير 22. ُدغَدن (يموت) داغ؛ دعا،همان
مأخذ: همان: ۸۵، ۱۵۰، ۸۹.

تصوير 25. آق َنقيش (ترکمن) بازوبند؛ دعا. 
مأخذ: همان: 86. 

تصوير 26. َسيَنک (ترکمن) بازوبند؛ دعا. مأخذ: همان: 86 و 84. 
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خود سنجاق مي کرده و يا بر گردن و لباس کودک خود 
مي آويختند و در حقيقت مي خواستند وجود کودک و يا خود 
را به روي شياطين، اجنه، حسودان و بخيالن قفل کنند و از 

چشم بد مصون دارند (تناولي، ١٣٨٥: ٨٣).
در  (چشم زخم)  شيطان  چشم  به  اعتقاد  جادويي:  چشم 
مديترانه و خاور نزديک بسيار معمول است. تصور مي کنند 
که طلسمي به شکل چشم، چشم شيطان را دور مي کند و يا 
نگاه هاي بد با مقاصد پليد را منحرف مي کند. اين گونه طلسم ها 
اغلب از شيشه و به شکل چشم واقعي ساخته مي شدند 

(بروس ميت فورد، ١٣٨٨: ٨٣؛ تصوير١٤) . 
چشمارو: چشمارو، چشماروي، چشم آور، چشم پنام، حرز 
و تعويذ، به هر چيزي گويند که براي دفع چشم زخم باشد. 
چنان که در برخي شهرها و روستاهاي خراسان موسوم 
بوده، چشمارو به معني اخص کوزه يا سفالي است که بر 
روي آن چشم و روي آدمي به زيبايي تمام بکشند و آن را با 
پارچة رنگين بيارايند و براي دفع چشم زخم از اهالي خانه يا 
اموال و امالک در آن سّکه هاي سفيد و سياه بريزند و آن را 
چهارشنبه سوري از بام خانه به کوچه پرتاب کنند تا بشکند 
و منتظران و عابران سکه هايش را بردارند. هنگام انداختن 
کوزه و شکستن آن معموًال نيت مي کنند که «چشم بد همانند 
اين کوزه در هم شکسته باد.» باور به چشمارو در شهرهاي 
جنوب خراسان هنوز هم کم و بيش وجود دارد. مثًال در 
فردوس، آن را َچشماُرق گويند و براي دفع چشم زخم از آن 

استفاده مي کنند (ياحقي، ١٣٨٦: ٣٠١).

باباغوري (باباقوري): «باباقوري (قري، غوري) نوعي مهرة 
مدّور سياه وسفيد به شکل و رنگ چشم گوسفند مرده است 
که براي دفع چشم زخم بر کودکان آويزند و گاه براي زينت 
بر خود نهند. در اصطالح کاني شناسي، نوعي کوارتز نهان 
بلور است که با عقيق تفاوت دارد و به سنگ سليماني نيز 
معروف است. همچنين بر نوعي کوري که چشم آماسيده و 
به رنگ چشم گوسفند مرده مي شود نيز اطالق شده است» 

(ياحقي، ١٣٨٦: ١٨٧).
دفع چشم زخم روي  براي  را  آن  که  نوعي صدف  ُکچک: 
بسياري از بافته ها مانند خورچين، کيسه َجل و زنجيري 

مي دوزند (حصوري، ١٣٧١ب: ٧٨).

نمادهاي چشم زخم در دستبافته ها 
از قرن هشتم ميالدي، در سرزمين هاي گليم بافان، نوعي 
نگرش واحد در خالقيت هنري و فني پديد آمده که از پذيرفتن 
ديني واحد در ميان مسلمين، چه شيعه و چه سني، نشئت 
گرفته است. پيش از آن شمن گرايي، جاندارگرايي، يهوديت، 
مسيحيت، بوديسم و غيره متداول بوده است. اعتقادات جديد 
با دربرگرفتن و شايد هم تصحيح برخي از اعتقادات اديان 
گذشته هويت تازه اي در اذهان مردم پديد مي آورد. اينک 
اسالم، مسيحيت و بوديسم، اديان اصلي کشورهاي بافنده 
بوده، نمادها و نگاره هايي مربوط به اين اديان عميقًا در افکار 
خالقانة بافندگان نفوذ کرده است. گرچه اين نگاره ها به مرور 
زمان معاني خود را از دست داده اند، مع هذا در فرهنگ و 

تصوير 27. ُدغاچيک (ترکمن) بازوبند؛ دعا. 
مأخذ: همان: 82. 
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قبيله جايگاه ويژة خود را دارند. خرافات، نمادهاي  سنت 
تصويري و معتقدات مربوط به نگاره هاي گوناگون، با نقل 
سينه به سينه طي نسل هاي پياپي تغيير مي يابد، پيچيده تر 
و  افسانه ها  از  قبيله جزيي  ديگر رسوم  مانند  و  مي شود 

فرهنگ بومي مي گردد. 
با از ميان رفتن معاني اصلي، نگاره ها نامي تازه که مربوط 
به نمادهاست و صرفًا جنبة تصويري دارد بر خود مي نهد 

(هال، ١٣٧٧: ٦٨-٦٩).
اعتقادات دوران باستان، خرافات و عقايد  از  بسياري 
عاميانه در ميان روستاييان و عشاير برجا ماند و در نقوش 
گليم همچنان پايدار مانده است بي آنکه براي کاربران امروز 

شناخته شده و يا معناي گذشته را داشته باشد. 
و  نمادها  گليمي، سواي  از دست بافته هاي  پاره اي  در 
به صورت  تصويري  پيام هاي  انواع  گوناگون،  نگاره هاي 
اعداد و الفباي عربي نيز مشهود است. تا اواسط اين قرن 
اجدادي  و  سنتي  نگاره هاي  تأثير  تحت  ايراني  بافنده هاي 
بوده اند. اين نقش و نگارها به رغم فشارهاي سياسي که سبب 
مهاجرت هاي اجباري و فروپاشي اجتماعات عشايري بوده 
هنوز پابرجاست.  طي قرن ها، شيوة زندگي صحرانشينان 
ناچيزي داشته است و  تغيير بسيار  بافندة  و روستاييان 
تاريخشان نسل به نسل و سينه به سينه به وسيلة آوازهاي 
کهن ساالن و ترانه ها، سرودها و اوراد شمن ها نقل شده است. 
پيشينة اين مردمان چون راه ديگري براي ثبت تصويري 
تاريخ شان نمي شناخته در عاليم رمزي گليم هايشان نقش 

شده است (همان: ٧٥) . 

 دستبافته هاي مازندران 
برخي نگاره ها در دستبافته هاي منطقة مازندران بيان كنندة 
مفهوم حراست و نگهباني از محيط خانواده و زندگي را 
دارند مانند پيچاچنگ، ورگه چنگ، دندان اسب، رد پاي گرگ، 
دم روباه. اما نقشي که براي محافظت از چشم زخم است 
نقشي برگرفته از شکل چشم يا لوزي است، معروف به َگِت 
لوزي (لوزي بزرگ) و چهار ُبج يا چهار برج که چهار لوزي 
با نقطه اي رنگي در ميان آن است و در چند ترکيب نقش 
مي شود. همچنين نقش ديگري به نام چشم نظر نيز دارند 
که آن هم از چند لوزي تودرتو شکل گرفته است (سليماني، 

١٣٩٣: ٩٥-٩٦؛ تصاوير١٥-١٧) 

نقوش فرش ترکمن
ترکمن ها قبيله هايي ترک هستند که هم اکنون در شمال 
ايران، شمال افغانستان و شرق درياي خزر در جمهوري هاي 
تازه مستقل ترکمنستان و ازبکستان زندگي مي کنند. اين 
مردم، اگرچه اصالت خود را حفظ کرده اند، سّنت هاي فراواني 
را چه در جنگ هاي قبيله اي، چه در جنگ با همسايگان و چه 
تحت تأثير فرهنگ هاي مسّلط همسايگان از دست داده اند، به 

طوري که پيگيري تاريخ آنها کار آساني نيست. 
اين قوم بيش از هر کااليي به فرش هاي خود عالقه مند بوده 
و آنها را به شکل ها و اندازه هاي گوناگون بافته اند تا نيازهاي 
و  برآورد  را  نيمه کوچ نشيني  و  کوچ نشيني  زندگي  متنّوِع 

نمادهاي آن نوع زندگي را يادآوري کند. 
همچنان که در مورد تاريخ هيچ قبيله اي نمي توان با اطمينان 

آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

 اقوام ايراني

مأخذ:  پله اي.  شطرنجي  گل  تصوير34. 
شعباني خطيب، 1387: 224.
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تصوير39. نگاره ستارة  هشت پر آذربايجان 
با چليپاهايي در مرکز. مأخذ: همان: 78.
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سخن گفت، بيان تاريخ قالي ترکمن نيز خالي از اشکال نيست. 
الگوي کلي قالي ترکمن نشان از تحّوالت شديد ندارد، زيرا 
به صورِت نقش هاي تکراري باقي مانده است. اين نقش ها 
در ايران بيش از ششصد سال سابقه دارند و در بسياري 
از مينياتورهاي قرن هفتم هجري به بعد منعکس شده اند. 
داراي  نيز  جهان  به دست آمدة  قالي  کهن ترين  که  آنجا  از 
نقش هاي تکراري است، بايد پذيرفت که نقش هاي ترکمني 
در يک مرحله اي ابتدايي باقي مانده اند (حصوري، ١٣٧١ب: 

.(٧-١٢
که  داده اند  نام هايي  را  قالي خود  اصلي  گل هاي  ترکمن ها 
صورت و معني مهم ترين آنها مسائل بسياري را روشن 
مي کند. در نقوش متعدد از جمله ُگوّلي ُگول (نقش گل با 
گل هاي ريز)، آينا (نقش آينه) يکي از مهم ترين نقوش ايشان 
ُدغا (طلسم يا دعا) نام دارد که به عنوان تعويذ شناخته شده و 

از تنوع بسياري نيز برخوردار است. 
«نقوش سيرغا (گوشواره) يکي هستند و همه از انواع َتعويذ 
(دعاي بازوبندي براي دفع چشم زخم) و امثال آن گرفته 
(همان: ٣١؛  مي آورند»  خاطر  به  را  دغا  و  القم  و  شده اند 

تصاوير ١٨-٢٧).

فرش سيستان
«تعداد نقش مايه هاي مشترک بين سيستان و ترکمن ها بيش 
از آن است که در آغاز تصور مي شود. در مقايسة سطحي 
شباهتي بين هنر اين دو قوم وجود ندارداما بررسي عميق 
تر، گاه نتايج شگفتي به بار مي آورد. ترکمنان در طول تاريخ 
آنچه را از همسايگان گرفته اند چنان رنگ بومي و خودي 
زده اند که تاکنون برگردان آن ها به مأخذ اصلي امکان پذير 
به  فقط  اينجا  در   .(٤٨ (حصوري، ١٣٧١ب:  است»  نشده 
نقوشي از فرش سيستان مي پردازيم که به عنوان چشم زخم 

استفاده مي شده است. 
يک  که  تعويذ  شکل  به  نقش مايه اي  يا  حاشيه  تعويذي: 
مستطيل يا پنج  ضلعي است با نقش ها و زايده هاي گوناگون 

(همان: ٦٥؛ تصوير ٢٨).
دوِدني؛ دوِدنيد: نقش مايه قالي شبيه گوشواره اي مثلثي با 
چند رشته آويزه (تصوير ٢٩)، که گرفته از شکل آويزي 
است از غوزه هاي اسفند (تصوير ١) و براي دفع چشم زخم 
در بسياري از نقاط ايران در خانه و مغازه آويخته مي شود 

(همان: ٧١).
همچنين طرح ٢٩ به نظر قرباني نيز معروف است و در 
اکثر روستاهاي ترکمن، بلوچ، کرد و بختياري و مخصوصا 

زيورآالت ترکمن ديده مي شود (گالک، بي تا: ٣٣٧). 
شيرَدنگ در چهارمحال بختياري: نگارنده در سفري به 
منطقة دشت زري در چهار محال بختياري آذين ديگري از 
چشم زخم در ميان اقوام بختياري مشاهده کرد. اين دستبافته 
به شيردنگ معروف است و شامل رشتة باريک بافته شده 
با منگول هاي رنگي و گاه مهره هاي آويخته از آن است که 
انتخاب رنگ و فرم خاصي در آن مد نظر نيست. اين آذين در 
چادرهاي عشايري بسيار ديده مي شود. براي رفع چشم زخم 
نيز معموًال مادر (يا فرد ديگر) براي جهيزية عروس نيز آنرا 
مي بافند درحالي که در حين کار بي وقفه سورة توحيد را 
مي خوانند و صلوات مي فرستند. اين رشتة طوالني از در و 
ديوار ساختمان يا اتاق آويخته مي شود يا آن را در وسايل 
نگه  چشم زخم  از  مراقبت  براي  ماشين)  (مانند  شخصي 

مي دارند.( تصوير٣١) 
طرح بته: اين نقشماية قديمي نمونه اي عالي است از اينکه چه 
طور يک ايدة اصلي مي تواند به صورت هاي مختلف توسط 
بافندگان متفاوت تفسير شود. ميزان استفاده از آن به طور 
کلي از حد نقوش هندسي و گردان فراتر مي رود و همچنين 
اين نقش در خانه هاي مردم مناطق ترک زبان از جمله همدان 

به همان اندازة مناطق فارس زبان مثًال قم است. 
اين نقشمايه هميشه با نام فارسي «بته» شناخته مي شود، 
که معناي يک دسته برگ يا بوته مي دهد. اغلب بته ميري نيز 

خوانده مي شود که به معناي گياه شاهانه است. 
به  مي شناسيم  امروزه  ما  که  بته اي  فرم  نظريه اي،  به  بنا 
معني چشمان تصنعي است و از خرافات قديمي در آسيا 
مربوط به «چشم شيطاني» نشئت گرفته است. مدارک زيادي 
دربارة قدمت استفاده از نقشمايه هاي چشم براي دور کردن 
ارواح شيطاني وجود دارد. دو نمونه از بهترين گونه هاي 
شناخته شده در يونان قديم يافت شده اند. نماد هاي چشم 
از کشتي  لوازم زيادي ديده شده اند  به عنوان تزيين روي 
اديسه گرفته تا گلدان هاي متعلق به قرن ششم پيش از ميالد 
و افسانة هرا، کسي که صدها چشم از آرگوس را روي دم 

 .(ford,1981:52-53) طاووس قرار داد
طبق نظرية طلسم، چشم همان شکل ساده شدة بته در هنر هاي 
تزييني است. مشکل نظرية طلسم اين است که سير نقشماية 
چشم زخم به بته در آن ثابت نشده است. ممکن است فرم هاي 
 S.  بته را در شکل هاي تزييني منحني خاص ببينيم. همچنين
V. R. Cammann استداللي جالب براي ريشة مذهبي و 
او  کرد.  ثابت  فرش  نقش مايه هاي  از  بسياري  اسطوره اي 
مي گويد که بته فرمي از پرندة خورشيد و آفريده اي رمزگونه 
است که از ورودي بهشت در اسطوره هاي شرقي اسالمي و 

.(ford,1981: 54) قبل از اسالم نگهباني مي کند
قابل ذکر است که در کتاب ياحقي در مورد طاووس اين چنين 

تصوير40. نگارة قالب. مأخذ: همان: 80



آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

 اقوام ايراني

گفته شده است: «با همة زيبايي، او را به فال بد گيرند و شايد 
سبب آن باشد که او را مسبب دخول ابليس به بهشت به 

هنگام فريفتن آدم و حوا دانسته اند» (ياحقي، ١٣٧٥: ٢٩٣). 
همچنين لکه هاي چشم مانند دم طاووس را در آيين بودا 
سمبل هشياري و هر پر آن به خاطر داشتن چشم شيطاني 
نمادي از بدشانسي مي دانند (ميت فورد، ١٣٨٨: ٦٩). با توجه 
به اين افسانه ها آيا مي توان شکل دم طاووس را در برخي از 
فرش ها نماد چشم زخم دانست؟ در نمونه فرشي متعلق به 
ايل قشقايي (تصوير٣٣) دم طاووس به شکلي طراحي شده 
که ايرانيان آن را نماد چشم زخم مي دانند. همچنين اين شکل 
قابل تطبيق با نقشي مثلثي شکل در فرش کشور ترکيه است 
که در کتاب فرش هاي ترکي١ به عنوان نماد چشم زخم معرفي 

شده است (شمارة ١ از مجموعه تصوير ٤٢). 
شايد بتوان گفت طاووس به سبب اينکه حيواني با نمادهاي 
متفاوت است در هر طرح، بنا به نوع طراحي معناي آن، تغيير 
مي کند و در اينجا اين امکان وجود دارد که معناي چشم زخم 

آن مدنظر باشد. 

نقوش مشابه در دستبافته ها با نامي ديگر
گل گرده يا تک گل و گل شطرنجي: اين دو نماد شباهت زيادي 
با نماد مهرة چشم در فرش ترکيه (تصوير٢ از مجموعه 

تصوير ٤٢) دارد. 
گلک: اين نقش (تصوير ٣٧) شباهت زيادي به فرم چشم و 
نقش ١ از مجموعه تصوير ٤١ در فرش ترکيه دارد، با اين 

تفاوت که به صورت عمودي طراحي شده است. 
  

 نمادهاي چشم زخم در دستبافته هاي ترکيه
براي تکميل بحث به جاماندن نقش چشم زخم در دستبافته هاي 
اقوام، به دليل همجواري اقوام ترک ايراني با ترک هاي منطقة 
آناتولي و شباهت بسيار اعتقادات و نگاره هاي ايران با آن، 
الزم است نقوش چشم زخم در اين منطقه نيز معرفي شود. 

اشخاص  نگاه  آناتولي،  اعتقادات  در  تعويذ و چشم زخم: 
مي تواند بکشد، زخمي کند يا بدبختي بيافريند. از آنجا که چشم 
انسان سرچشمة نظر بد است بهترين پيشگيري نيز ترسيم 
يک چشم است. نقوش رسم شده از چشم، تأثير چشم زخم را 
خنثي مي کند و مردم را در مقابل آن محفوظ نگاه مي دارد. 

براي اين منظور، خرمهره، که نظر قرباني خوانده مي شود، 
متداول ترين طلسم است. اما اشياي ديگري نيز مانند نقره، 
طال، ديگر فلزات و همچنين خردل وحشي، سير، الک پشت 
و انواع صدف مؤثر تشخيص داده شده است. تعويذ طلسم 
مي دارند  نگاه  مثلثي  جلدهاي  در  که  است  نوشته شده اي 
و قدرت مذهبي سحرآميزي در مقابل چشم زخم دارد. از 
آنجا که هنوز ترس از چشم زخم وجود دارد، بسياري از 
نگاره هاي گليم مردم را در مقابل آن محفوظ مي دارد و با در 
نظر گرفتن طرح هاي توتمي آن ها پاره اي از گليم هاي کهن، 

چنين که پيداست بدين منظور بافته شده است. 
نظر قرباني: نظر قرباني به شکل ديوار آويزهاي مختلف 
ساخته مي شود، معموًال به شکل نمدي است که با پارچه 
پوشانده شده و با صدف، دکمه، سکه، مدال، قطعات قديمي 
وسايل مختلف، آيينه ها، گليم پاره ها و قالي تزيين شده و به 
اشکال گوناگون گرد، بيضي يا گالبي ساخته مي شود. در 
قسمت پاييني برخي از تعويذ هاي ديواري نوارهايي بافته 
شده و از بدنة اصلي آن منگوله هاي پشمي آويزان است. 
آن را گاه با تکه هاي رنگي سراميک يا شيشه مي سازند و يا 
نخودهايي را به شکل مثلثي نخ کرده و از تکه چوب باريکي 
آويزان مي کنند و نوارهاي پارچه اي و پشمي رنگيني به آن 

مي افزايند. 
نگارة چشم زخم: معموًال اين نگاره الماسي شکل است اما گاه 

به شکل مربع يا مثلث نيز ديده مي شود (تصوير ٣٨) 
چليپا : نگاره اي بسيار کهن که قدمت آن به دوران پيش 
کار  به  از چشم زخم  ايمني  براي  و  مي رسد  از مسيحيت 
مي رود زيرا ترکيب صليبي آن از نيروي چشم زخم مي کاهد 

(تصوير٣٩).
قالب: نگارة ديگري براي ايمني در مقابل چشم زخم (هال، 

١٣٧٧: ٧٧-٧٩؛ تصوير٤٠).
چشم  همان  شيطاني  چشم  يا  چشم زخم  با  مقابله  راه 
است. «اين چشم معموًال به صورت اشکال هندسي بافته 
اين  است.  متفاوت  ديگر  بخش  به  بخشي  از  که  مي شود 
چشم به صورت يک نقطه نشان داده مي شود که در ميان 
يک مثلث، مربع، چهارگوش يا متساوي االضالع قرار دارد 
به چهار  به عالوه  (که گاه متساوي الضالع توسط عالمت 
قسمت تقسيم مي شود) يا در زير يک ابروي تيز قرار دارد» 

.(١٩٩٧: ٤١,ates)

مجموعه تصوير 41. 1) متعلق به شهر YOROK. 2) متعلق به شهر YAGCIBEDIR.  3) متعلق به شهر TASPINAR. 4) متعلق به شهر 
 ATES,1997 :مأخذ .MILAS

1.Turkish carpets
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مهرة چشم: معموًال انواع مختلفي از طلسم ها بر روي شانه، 
گردن و گهوارة نوزادان و هم چنين داخل وخارج از منازل 
به عنوان حفاظت در برابر اين چشم قرار داده مي شود. اين 

طلسم ها معموًال به شکل يک چشم درون قالي بافته مي شود 
که به صورت يک نقطه سفيد در زمينة آبي يا يک مثلث در 

ميان زمينة اصلي است.

مجموعه تصوير42. 1) متعلق به شهر SIRVAN. 2) متعلق به شهر NIGDE KARS. 3) متعلق به شهر NIGDE KARS.  4) متعلق به 
 ATES,1997 :مأخذ .SINDIRGI متعلق به شهر (BASMAKCI. 6 متعلق به شهر (KARS. 5 شهر

نتيجه
با توجه به بررسي هاي انجام شده، به نظر مي رسد باور به چشم زخم در اکثر فرهنگ ها و از دوران 
باستان تاکنون در ميان اقوام مختلف ديده مي شود و ميان مسلمانان با اعتقادات ديني و برخي تفاسير 
بر آيات قرآن تقويت شده است. ازاين رو براي رفع چشم زخم تدابيري انديشه شده که گاه به شکل 
نگاره ها و نقوش و يا آرايه هايي در غالب اشيا تجسم يافته و به کار مي رود. اشيا و آرايه هاي ويژة 
چشم زخم داراي تنوع در شکل و مواد ساخته شده هستند و حتي صنعت فلزريزي دوران معاصر را 
به خدمت گرفته اند. اشياي ويژة چشم زخم بيشتر در دست ساخته هاي فلزي و برخي سنگ ها و مهره ها 
ديده شده و گاه آميخته با ادعيه و اوراد و آيات مقدس است. به نظر مي رسد در شکل آرايه ها و اشيايي 
که به عنوان چشم زخم استفاده مي شود تنها شکل تکرارشونده شکل لوزي و مثلت يا دايرة مرکزي است 
و اشياي مربوط به چشم زخم در اشکال متنوع و گاه با حروف و اعداد و اوراد عرضه مي شود و بيشتر 
ويژگي هاي اعتقادي و به اصطالح نظري را در خود ثبت کرده اند. اما نگاره هاي دستبافته ها، عاري از 

جنبه هاي نظري، اشکال بصري را که تابع شکل چشم انسان است را در خود دارند. 
 ازآنجاکه اين اعتقاد به ويژه در ميان عامة مردم داراي نفوذ بسيار است در هنر فولکور يا عاميانه به ويژه 
در دستبافته هاي روستايي و قوميت هاي مختلف نقوشي براي محافظت از چشم زخم به شکل تعويذ در 
ميان ديگر نقوش در گليم، فرش و ديگر دستبافته ها تعبيه و نقش بسته است. اين نقوش بسيار نهادينه 
شده و چه بسا برخي از آنها امروزه بر بافنده ناشناخته است، اما نام برخي از اين نقوش مستقيمًا به 

چشم نظر و تعويذ و دعا اشاره دارد. 
نگاره هاي چشم زخم در دستبافته ها و در نقوش فرش و گليم و جاجيم به اشکال هندسي تبديل شده 
است که مي توان گفت تابع شکل چشم انسان است و اغلب در اشکال لوزي و مثلت و گاهي مربع طراحي 
شده است. رنگ در اين رابطه شکل ثابت و نقش مهمي را ندارد اما مي توان گفت در ترکيب بندي نقش و 
فرم و رنگ نقوش، مرکزيت در ميان سطوح لوزي و مثلث بيشتر استفاده شده است که آن نيز ياد آور 



آرايه ها و نگاره هاي مرتبط با 
چشم زخم در دستبافته هاي

شکل چشم است. عالوه بر آن مي توان يادآور اهميت نقش و طرح دستبافته هاي روستايي و عشايري  اقوام ايراني
به عنوان محمل هنر عاميانه و اعتقادات مردمي و سنتي بود. 
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Belief in evil eye is one of the common and old beliefs throughout the world including 
the Islamic world; although this belief is weakened these days, it can still be observed and 
found in folk culture.
In this research the traces of the belief in evil eye are tracked in the art and the wovens of 
common people as the bearers of this belief, and the course of its metamorphosis is studied 
in the related motifs up to the contemporary era.
This research aims for expressing the influence of beliefs on the folk art especially rural 
wovens. One of the basic theses of this research proposes a relation between depictions and 
motifs of the evil eye with the shape of the eye itself. The research method is analytical and 
comparative anddata is gathered through field researchand library sources,in an attempt to 
find the common visual depictions of the evil eye.
It seems that there is a meaningful relation between the evil eye amulets in wovens with 
the shape of eye itself. As a result the triangular shapes with inner circles are among the 
common visual motifs of evil eye.

Key words: Evil eye, Amulet Motifs,TurkmenCarpet, SistanCarpet, Turkey’s Kilim and 
Carpet.
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