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 چکيده
چشم زخم از باورهاي قديمي و رايج در جهان و از جمله جهان اسالم است. هرچند امروزه اين  :مقدمه

و  دگاهيباور کم رنگ شده، ولي هنوز به عنوان باوري عاميانه برجاي مانده است. هدف از اين مطالعه د

 . بوده استاز آن  يريشگيم زخم و پمختلف در ارتباط با چش يها تيقوماز  انيدانشجو اتيتجرب

بوده است. مشارکت  قوم نگاري پزشکيخرده ي با رويکرد فيمطالعه حاضر از نوع ک و روش ها: مواد

 ، کرد و فارسسيستانيپيراپزشکي با قوميت ترکمن،  پرستاري، نفر از دانشجويان پزشکي، 70کنندگان 

بزار ابرفي تا رسيدن به اشباع داده ها بوده است. بودند. از روش نمونه گيري مبتني بر هدف و گلوله 

باورهاي مرتبط با چشم زخم، موقعيت هاي مسبب "گردآوري اطالعات، سواالت نيمه ساختار در باره 

، کدگذاري و داده ها ضبط، دست نويس .وده استب "مقابله با دفع چشم زخم ياهکارهاچشم زخم، و ر

  .طبقه بندي  شد

ه ها نشان داد رايج ترين مواردي که براي خنثي نمودن يا پيشگيري از چشم زدن در تحليل داد :هاافتهي

مانند  ؛"رفتارهاي مذهبي"الف( به کار مي رود را مي توان در چهار دسته طبقه بندي نمود: بين اقوام

قه دن يکاد، صايه وآقل، صلوات، اهلل اکبر، نوشتن  الکرسي، چهار تيآ ياتي از قرآن، خواندنخواندن آ

، عباراتي مثل چشم بد دور، ماشااهلل "کالم براي خنثي سازي چشم زخم"استفاده از ب(  دادن،

مانند اسپند دود کردن، تخم مرغ شکستن، سنگ کوبيدن جاي پاي کسي که  "رفتارهاي نمادين"ج(

بي آ بندهاي بافتني، سنگ هاي تزييني، مهره هاي دستاز قبيل  "اشيا"، د(استفاده از چشم شور دارد

 ويزان کردن موي شترآنعل اسب،  ،رنگ

علي رغم اينکه دانشجويان مورد بررسي از جامعه علوم پزشکي بوده اند و با توجه به : يريگجهينت 

دسترسي آسان مردم به خدمات بهداشتي درماني، اما همچنان باور در باره چشم زخم در بين مردم 

بله با چشم زخم استفاده مي شود. شناسايي باورهاي پابرجاست و از آداب و رسوم متنوعي براي مقا

 سالمتي مردم براي ارائه خدمات بهداشتي با کيفيت تر مي تواند مفيد باشد.

 .، ايرانسالمت، باورهاي بهداشتي چشم زخم، قوم نگاري، دانشجو، اژگان کليدي:و
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   4 ليال جویباري ، 3 جواد لکزایی،  2 ، اکرم ثناگو 1 سميرا سعيدي
 .انزشکي گلستان، گرگان، ايردانشگاه علوم پ ،کارشناس پرستاري، کميته تحقيقات دانشجويي 1
، دانشگاه علوم پزشکي مرکز تحقيقات پرستاريدانشيار، دکتراي تخصصي آموزش پرستاري،  2

 .گلستان، گرگان، ايران
 .کارشناس پرستاري، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران 3
دکتراي تخصصي آموزش پرستاري، دانشيار، مرکز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي  4

 .گلستان، گرگان، ايران

 
  نام نويسنده مسئول:

 ليال جویباري

قوميت هاي مختلف از ایرانی  دانشجویان دیدگاه و تجربيات

 در ارتباط با چشم زخم و پيشگيري از آن
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 مقدمه
 هب .برسانند آسيبو صاحبان آن  اشيا به توانند ميباورهاي خرافي رايج در بين مردم است که بر اساس آن افراد  ي ازيکچشم زخم 

به فرد ديگر آسيب مي رساند. اعتقاد به چشم زخم  چشمان طريق از حسادت فراطبيعي مخرب نيرويبر اين است که  اعتقاد ديگر، عبارت

 .دارد حضور جهان سراسر در فعاالنه هنوز بد چشم به اعتقاد .شود مي منتقلاست که اين باور  ها قرن و شده وارد خاص جوامعي در عميقا

 و وسطايي قرون تاريخي هاي پرونده غار، هاي نقاشي از آمده دست به اسناد. است باستان قدمت بد داراي به چشم انسان، اعتقاد

 ناي از برخي .کنند مي تاييد سنين و ها قرن طريق از مردم ميان در را خاص باور اين شيوع و گويند مي بازتاب دجله هاي سنگ از تعدادي

 و تمدن اوليه جوامع از تنها نه باور اين از هايي نمونه و رديابي. دارد وجود آن در بد چشم و است پيچيده هم در جهان و اند رفته بين از باورها

 توسط و دهش تاکيد شيطان چشم حقيقت. است شده يافت باستان اديان تمام در آنها اثر نه و ايراني، و مصري چيني، رومي، يوناني، مانند هايي

 .(1) کند مي تاييد هم اسالم و شده ارائه مختلف اديان

باره باورهاي چهار جمعيت متنوع با ريشه اسپانيايي ساکن امريکاي التين در خصوص چشم زخم، به  ( در2014) Wellerدر مطالعه  

يا چشم زخم )به زبان  مردم بومي آن منطقه(    Mal de ojoاعتقادات خاصي پي بردند که در طول زمان همواره وجود داشته است. باور به

بيماري ها، عالئم، و درمان هاي آن مرتبط مي دانستند. اگرچه تفاوت هايي بين مردم در بين  مردم  وجود داشته است و  آن را  به علل 

مناطق مختلف از نظر باور به چشم زخم وجود داشت اما گستردگي اين باور در ميان مردم امريکاي التين به ريشه تاريخي آن بر مي گردد 

 چشم" به  ها آمريکايي از درصد Pew Forum on Religion and Public Life  (2002)، 11توسط  نظرسنجي اساس بر(.  2)

 جنوب کشور 12شود،  معتقد بودند. در يک بررسي ديگر در   آسيب باعث که طلسم يا جادويي کنند دنتوان مي که خاصي افراد که يا و ،"بد

 جمعيت ميان در مطالعه اي کهتايج ن به چشم زخم اعتقاد داشتند.  دهندگان پاسخ از درصد 42 از يش( ب2002-2002آفريقا ) صحراي

 است گسترده آفريقا شمال و خاورميانه در ويژه به اعتقاد اينحاکي از آن است  شد، جامان 2012-2011طي سال هاي  کشور 24 مسلمانان

 طرواب با آن عميق رتباطازخم به  چشم به اعتقاددر باره  يشناس انسان مطالعات بيشتر (.3) است درصد 20تقريبا  تونس در آن شيوع ميزان و

 شرور، هاي چهرهمي نويسد بر اساس متون تاريخي موجود، مردم ايرلند به  Borsje (2012) .ددار تأکيد جامعه يک در اقتصادي و اجتماعي

 ا،ه آيين ين،قوان از کردند مي عيردند، اعتقاد داشته اند. آنان سک مي تخريبديگران را  اهدافخود  مضر هاي چشم با هود کحس و عصباني

خاور ميانه در  (Bedouin)و رفتار مردم عرب صحرانشين نگرشبررسي  .(4) استفاده نمايند آن با مقابلهبراي  کالميو   احتياطي اقدامات

ندگي ز سبب آسيب به تواند مي کهيي نيروها ترين خطرناک از يکيو  بدبختيارتباط با چشم زخم نيز مويد آن بود که آنها چشم زخم را عامل 

مي تواند انسان را به گور ببرد و  بد چشم .صرف مي کنند آن با مقابله براي مختلف هاي روش در را زيادي انرژيشود، مي دانند از اين رو 

 چيگسترده است که محدود به ه ياز آن است که اعتقاد به چشم زخم به حد يشواهد حاک .(5) يک شتر را در ديگ پخت و پز قرار دهد

 Dhakaدر داکا  يبزرگ دانشگاه مارستانيب کيمسلمان بنگالدش مراجعه کننده به  320باور  يبررس کي. در ستين يخاص ياعطبقه اجتم

 زيدرصد ن 50توسط جن اعتقاد داشتند.  ريدرصد به تسخ11 اعتقاد،درصد آنها به جن  72و چشم زخم نشان داد  اهيس يدر باره جن و جادو

باالتر   تاليبه جن داشتند. افراد با سطح تحص يشتريد به چشم زخم باور داشتند. زنان نسبت به مردان باور بدرص 44و  اهيس يبه وجود جادو

اگرچه مطالعات . (1چشم زخم داشتند ) اي اهيس يجادومشکالت  سالمت روان با   جاديا  ايتوسط جن  رينسبت به تسخ ياعتقاد کمتر

شم زخم انجام شده است اما هيچ پژوهشي به بررسي باورهاي  اقشار دانشگاهي توجه نداشته متعددي در کشور )ايران( در باره باورهاي چ

ار بزخم به مثابه يک امر شرارتچشمنيز  اختصاص به يک فرهنگ خاص ندارد. در متون اسالمياست و  شمولجهان پديده اي زخمچشماست. 

کَفَرُوا  نَيالَّذِ کادُيَوَ إِنْ "اسالم )ص( آمده است:  م خطاب به رسـول گرامـيسوره مبارکة القل 51در آية  شود،رسان پذيرفته ميو آسيب

ود تـو زخم خ شنوند بـا چـشم نزديک است کافران هنگامي که آيات قرآن را مي) "إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ قُولُونَيَبِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ  زْلِقُونَکَيُلَ

لذا در اين پژوهش بر آن  آيد.عنوان بخشي از روان خود انسان و نه نيرو يا موجودي خارج از وي در نظر مي اما به (7) (د... را از بـين ببرنـ

در باره چشم زخم بررسي جامعه در ارتباط خواهند بود را  شديم تا باورهاي دانشجويان علوم پزشکي که در آينده نزديک با سالمت مردم

 نماييم.

 

 کار روش 
 ينمونه ها .اجرا شد 1325که در سال   بوده است (2) پزشکي متمرکز قوم نگاريخرده ي با رويکرد فيک پژوهش کيحاضر  ژوهشپ

 از دانشکده هاي پزشکي، پرستاري و مامايي و پيراپزشکي وگلستان  يدانشگاه علوم پزشک ايراني مشغول به تحصيل در انيپژوهش را دانشجو

 ع قوميتي،، تنودانشجوي مشغول به تحصيل؛ بر هدف يمبتن يرينمونه گتشکيل دادند.  ، فارسرد، سيستانيکبهداشت با قوميت ترکمن، 
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از  شهرها و استان هاي  بوده است. دانشجويان دختر و پسر  خود در مورد چشم زخم يتجربه ها انيدر ب ييبه انجام مصاحبه و توانا ليتما

 از دانشجويان علوم پزشکي بودند.  نفر 70کت کنندگان در اين پژوهش مشارکت نمودند. مشارمختلف 

سواالت نيمه ساختار در باره باورهاي مرتبط با چشم زخم، موقعيت هاي  با افتهيجمع آوري داده ها از مصاحبه هاي نيمه ساختار براي 

بسته به شرايط شرکت کنندگان متغير  قهيدق 40تا  20استفاده شد. زمان مصاحبه  "مقابله با دفع چشم زخم ياهکارهامسبب چشم زخم، و ر

حداقل دو سوال باز در همه مصاحبه ها تکرار شد: الف( در باره  استفاده شد. افتهيساختار مهيجهت انجام مصاحبه ها از سواالت ن بوده است.

ه قوميت شما در مقابل محافظت باورهاي مربوط به چشم زخم در فرهنگ خود )خانواده و اطرافيان( برايمان بگوييد، ب(در فرهنگ مربوط ب

مثال بزنيد، چرا؟ چگونه، "چه کاري انجام مي دهند؟ نمونه هايي از اين رفتارها را براي ما بازگو نماييد.  از سواالت کاوشي مانند خم از چشم ز

. ع چشم بد نيز گردآوري گرديدصنايع دستي و لوازم و ابزار مورد استفاده براي دفمصاحبه استفاده گرديد. براي عميق شدن  "توضيح دهيد

ي کمي کدگذاري، خوشه بندي، طبقه بندي و گزارش حتوامصاحبه ها ضبط و سپس دست نويس شدند. دست نوشته ها مطابق روش تحليل م

 شدند.

 

 یافته ها
بله با دفع چشم مقا ياهکارهابا تحليل داده ها، سه طبقه الف( باورهاي مرتبط با چشم زخم، ب(موقعيت هاي مسبب چشم زخم، ج(ر 

)باورهاي مرتبط با چشم  1شماره  جدوليافته ها  در  بخش هايي از ، زير طبقه آن وبهتر داده ها ذيل هر طبقهدرک براي م شکل گرفت. زخ

 )رفتارهايي براي پيشگيري و يا مقابله و دفع چشم زخم( آورده شده است.  2زخم( و جدول شماره 

 خم در بين دانشجویاني مرتبط با چشم ز.  باورها1جدول 

 نمونه هایی از  یافته هاي مطالعه زیر طبقات طبقات اصلی

باورهاي مرتبط با 

 چشم زخم
 

 چشم زخم نشانه بدخواهي است )شومي، بدبيني، حسادت، دشمني( .1

 از طرف دوستان هم مي تواند باشد.چشم زخم  .2

 برخي از افراد چشم شور دارند. .3

 يستند.همه افراد قادر به چشم زخم زدن ن .4

 چشم زخم مي تواند ارادي و غيرارادي باشد. .5

 چشم زخم يک صفت است. .1

 چشم شور واقعي است و در دين نيز از چشم شور حذر داده شده است. .7

 شرایط و موقعيت

هاي مسبب چشم 

 زخم

 طيکردن شرا سهيمقا -

 نيريخود با سا

 يکار شرفتو پي تيموفق -

 يلي/ تحص

 عالقه يا تنفر بيش از حد -

 ييزيبا .1

 ازدواج .2

 فرزند داشتن .3

 ، موفقيت و پيشرفت کسب کاري/ خانوادگي/ تحصيليارتقا .4

 داشتن برخي از ويژگي ها .5
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 .   رفتارهاي مرتبط با پيشگيري و مقابله با چشم زخم در بين دانشجویان2جدول 

 نمونه هایی از  یافته هاي مطالعه زیر طبقات طبقات اصلی

باورهاي مرتبط با 

 چشم زخم

 شم زخم نشانه بدخواهي است )شومي، بدبيني، حسادت، دشمني(چ .1 

 از طرف دوستان هم مي تواند باشد.چشم زخم  .2

 برخي از افراد چشم شور دارند. .3

 همه افراد قادر به چشم زخم زدن نيستند. .4

 چشم زخم مي تواند ارادي و غيرارادي باشد. .5

 چشم زخم يک صفت است.  .1

 چشم شور حذر داده شده است. چشم شور واقعي است و در دين نيز از  .7

 شرایط و موقعيت

هاي مسبب چشم 

 زخم

 طيکردن شرا سهيمقا -

 ن يريخود با سا

 شرفتو پي تيموفق -

 يلي/ تحص يکار

 عالقه يا تنفر بيش از حد -

 زيبايي  .1

 ازدواج  .2

 فرزند  داشتن .3

 ، موفقيت و پيشرفت کسب کاري/ خانوادگي/ تحصيليارتقا .4

 داشتن برخي از ويژگي ها .5

 

 ياهکارهار

پيشگيري/ مقابله 

دفع چشم اي براي 

 مزخ

 

 

 

ابزار و اشيا و گياهان  -

 مورد استفاده

افت رنگي )ب آالجيب البه يوپ بستن به دست، دستبند بافتني،صنايع دستي:  .1

 مشکي(، با نخ سفيد و

 ، عقيق باباغوري، سنگ نمکچشم آبي سنگ تزئيني،سنگ ها:  .2

زان آوي، کردن تکه مو زانيشتر، آو يکردن مو زانيوآ وانات،يمرتبط با ح ياياش .3

 مکان خاص، کيگذاشتن سر گوسفند در  کردن نعل اسب،

 يريشگيپ يسپند دود کردن در روز دوشنبه برااگياهان: اسپند/  .4

رفتارهاي مذهبي  -

 معنوي

 کالمی

 ، دعا گرفتن از مالدعا خواندن و توسل کردن به ائمه .1

 ينآقرات آيخواندن  .2

وات ، صل(ماشااهلل هزار ماشاهلل) گفتنماشاهلل  الحول و ال قوة االباهلل،گفتن  .3

 اهلل اکبرفرستادن، 

 چهار قل، آيه آخر سوره ن، سهخواندن  .4

 وان يکادآيه خواندن  .5

 خروج از منزل يدعاخواندن  .1

 يرکالميغ

 سنگ، منزل وار،يد يکردن رو زانيو آو کاديون  هيوشتن آن .1

 هصدقدادن  .2

 يش اسالمعفت و پوش حفظ .3

 رفتارهاي غيرمذهبي

 کالمی

 به کسي که زياد از چيزي تعريف مي کند "يانسن يامان گز"گفتن  .1

سود چشم ح ،وش شيطون کَر، گبزنم به تختهاز قبيل: فتن عبارات کوتاهي گ .2

 ، چشمم به زير پات کور

 غير کالمی 

 هفت بار تف کردن تف تف کردن، .1

 گزيدن دست نيشگون گرفتن، .2
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بار تيزي سه  روي دست يا روي زمين بعد از تعريف شدن فرد، خط کشيدن .3

که چشم  يفرد يپا يدر جا دنيسنگ کوب کشيدن در محل خروج چشم نظر کن،

 زخم دارد

، پنهان که چشم زخم دارد ياز کس يدور ردن،خوکثيف بودن براي چشم ن .4

 دارد شور که چشم يهوش و ذکاوت در برابر کس کردن 

آويزان  )آن در آب و خوراندن به فرد فتن )حل کردنو ورد گر جادو و سحر .5

 در بالشت کودک حرز گذاشتن/کردن حرز در خانه

يکي از سر ويکي از ران(  دوتا از پا، )دوتا از دست، گرفتن تار مو از شش اندام .1

شخص  ياز پشت)وقت شورچشم با آتش زدن گوشه لباس فرد / و آتش زدن آنها

 شود( يخوب م ماريب است، آتش زده لباس مرا يچه کس زند يم اديفر

ام بردن قرار دادن سکه روي آن و نبا شکستن تخم مرغ براي دفع چشم زخم  .7

 يم يمنف يسبب جذب انرژ)و  داشته باشند شور که ممکن است چشم افرادي

 (شود

 طرح سوزن دوزي روي کاله زنان متاهل به صورت چشم، .2

 گذاشتن سر گوسفند در يک مکان خاص، .2

 )گرفتن قسمتي از کله ي مار(، يالن باش .10

  

 ثبح
رايج در بين  مقابله با دفع چشم زخم يراهکارها، مسبب چشم زخم يها تيموقع، مرتبط با چشم زخم يباورهادر اين پژوهش 

 دانشجويان علوم پزشکي مطالعه شد. 

 يهودي، فرهنگ است و در شده بتدر آجرهاي خشتي ث النهرين بين توسط پيش سال 5000 ابتدا بد بررسي ها نشان مي دهد چشم

 کي توسط شود مي تصور که آسيبي است شيطان يا چشم زخم، چشم. يافت مي شود هندو و بودايي جوامع همچنين و مسلمان و مسيحي

 يدبختب يک باعث بد چشم دريافت که معتقدند ها فرهنگ از بسياري. شود مي هدايت نيست، آگاه معموال که فردي سمت به خفيف، تابش

چشم زخم در بيشتر زبان  .هستند "زخم چشم" نام به اغلب نيز بد چشم برابر در محافظت براي شده ساخته طلسم هاي  .شود مي آسيب يا

، "ayin hasad"، به عربي""Böse Blick ، به آلماني"Mauvais Oeil" ، فرانسه"evil eye"ها شناخته شده است: به انگليسي 

 سه که است اين بر اعتقاد ناميده مي شود.  "mal de ojo" و به اسپانيايي "oko proroka"، لهستان"szemmel verés"مجارستان

 دوم نوع. شود مي ديگر چيزهاي و مردم به رساندن آسيب باعث اين. است بد ناخودآگاه نوع چشم هايي که دارد: اولين وجود بد چشم نوع

 .يافت گسترش اروپا و خاورميانه مديترانه، منطقه مصر به زخم از است. چشم نشده کشف نوع که ترسناک است سومين. بزند صدمه دارد، قصد

ست ا کاربر از محافظت عامل آبي رنگ شود مي گفته و است چشم به شبيه حدودي تا اين. است تماشاگر به شيطان هدف دهنده نشان مهره

براي رفع چشم بد يا  چشم آبيو   سنگ تزئينيت ها به استفاده از در مطالعه حاضر نيز بکرات  مشارکت کنندگان از تمامي قومي. (2)

 شده تنظيم آبي زمينه پس روي اغلب که است چشم يک  Evil Eye Bead يا Nazar Boncuk charmپيشگيري از آن نام بردند.  

 چيزهايي همه به را شيطاني چشمان ناي مردم آسيب مي شناسند. داشتن از دور نگه و چشم شر از عنوان محافظت به را جهان آن در. است

خوداين مهره ها را  هاي خانه درب به حتي يا و شده متولد تازه مثال به نوزادان .اند داده پيوند کنند، محافظت چشم بد از خواهند مي که

 (.2) جهت محافظت از چشم زخم وصل مي کنند

ي رفع چشم زخم و پيشگيري و در امان ماندن از چشم بد استفاده بر اساس نقل قول هاي مشارکت کنندگان يکي از ابزارهايي که برا

مي شد، صنايع دستي با رنگ هاي مختلف بوده است. به نظر مي رسد رنگ ها نيز نقش مهمي در چشم زخم دارند. در اغلب کشورها رنگ 

 و آبي، تازگي رنگ .آبي است رنگ چشم، رينت محبوب آن، اطراف مناطق و يونان در يا ترکيه کشور آبي رنگي محبوب به شمار مي رود، در

 . کند مي يادآوري را سردي

استفاده مي شود. در پژوهش حاضر  اتومبيل گردنبند، تزئينات دستبند، مانند زينت آالت عمدتا زنانه انواع از برخي روي آبي چشم 

 (. 2) اشاره داشتند چشم نظرجهت اجتناب از  يکردن مهره آب زانيآومشارکت کنندگان به 

http://www.rassjournal.ir/


 381 -382  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 دعا گرفتنتعويذ و  "بر اساس تجربيات و نقل قول هاي مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر يکي از رفتارهاي محافظت از چشم زخم 

( عالئم بيماري ها و درمان هايي که 2017)  Al-Habeebبوده است. در يک مطالعه  "و حل کردن  آن در آب و خوراندن به فرد از مال

درمانگر مذهبي به سواالت  45عربستان سعودي انجام مي شد را مورد تحليل قرار داد.   Al-Qassimي در منطقه توسط درمانگران مذهب

پرسشنامه نيمه ساختار پاسخ دادند. نتايج نشان داد اغلب درمانگران مذهبي مهارت ضعيفي در شناسايي عالئم روانپزشکي داشتند و نمي 

قائل شوند. آنها تمايل به توصيه يک سري درمان هاي برگرفته شده از مفاهيم مذهبي براي درمان توانستند بين اختالالت معنوي را تميز 

 يمعموال درمان ها مددجويان خود داشتند، آنها ادعا داشتند که سبب بهبودي قابل مالحظه اي رنج رواني مي شود. درمانگران مذهبي

عالوم جسمي و رواني  ناشي از چشم زخم، جن و طلسم و جادو بوده اند، ارائه که درتيررس ترکش هاي  خودمعمولي را براي مددجويان ريغ

 (.10مي دادند)

 مفهوم. است جهان در خرافات ترين گسترده و ترين قديمي از است و يکي شده گزارش جهان ادبيات هاست که در قرن "بد چشم"

 که است کرده فکر انسان تاريخ، طول در .قرار داده است تاثير حتت را اجتماعي رسوم و آداب و پزشکي، چشم پزشکي حاضر حال در بد چشم

 هاي ستگاهد چشم، قدرتمند تأثيرات از محافظت براي .است نااميدي يا و حسادت از ناشي نگاه يک مستقيم نتيجه ناسازگاري گونه هر تقريبا

 مچش به شرور قلب که بودند معتقد ها قبيله .است شده ساخته رسوم و آداب و عبارات ها، کتيبه ،amulets، talismans جمله از بسياري

 روميان و يونان هاي نوشته تمام در است، داشته قدرتمندي اثر انداز چشم و چشم که مفهوم اين. شود مي آن شدن بد موجب و آيد مي

 (.11شود) مي يافت اپتيک و چشم در باستان

 شود )چشم بد در او اثر کند(، مجروح تواند مي که جسمي يا فردي از را بد نگاه است در متون مربوطه چنين ذکر مي شود که الزم  

کثيف "، "که چشم نظر داردي سعدم استفاده از هوش و ذکاوت در برابر ک"، "که چشم زخم دارد ياز کس يدور"در مطالعه حاضر . دور کنند

ي بود که براي در امان ماندن از چشم بد، به آن اشاره شد. به از جمله رفتارها و باورهاي ،"حفظ عفت و پوشش"، "ردنخوبودن براي چشم ن

 عبارتي افراد تالش مي کردند تا خود را پنهان نمايند تا در معرض چشم بد قرار نگيرند. 

 ارکن در نشان دادن به بقيه، از قبل ماه چند شيرخواران را  (،Balkans) بالکان در. هستند بد چشم براي موضوع ترين جذاب کودکان

 ات مي شود شکسته سرشان روي مرغ تخم و از کودکان کرده يا پوشانده مي شوند بعضي هند روي و آلباني در .مي کنند پنهان خود مادران

دور نگه داشتن و مخفي کردن در غالب فرهنگ ها وجود دارد و محدود به کودکان نيست، پوشاندن  .باشند داشته جذاب غيرقابل ظاهري

 استوني استفاده از بدي و در شر به منظور محافظت از اروپا و شمالي آمريکاي ه خانه جديد در حالي که پنهان است درعروس و حمل وي ب

 . (12) از جمله رفتارهايي است که به منظور محافظت از چشم بد انجام مي شود عروسي برنامه طول در جايگزين عروس

اره داشتند که براي در امان ماندن از چشم بد بايد خود را در معرض ديد چشم در مطالعه حاضر مشارکت کنندگان به اين موضوع اش

فردي که شور است قرار نداد و يا در معرض ستايش و تحسين قرار نگرفت. بررسي ها نيز چنين باوري در ساير نقاط جهان نشان مي دهد. 

 .افزايش يابد شدت به قربانيان پذيري را بخشکاند و آسيب براي مثال اعتقاد بر اين است چشم زخم مي تواند شير گاو، درخت باردار

نوشتن آيه ون در پژوهش حاضر مشارکت کنندگان به رفتارهاي مذهبي براي اجتناب از شر و بدي حاصل از چشم زدن اشاره داشتند، 

از جمله اين رفتارها  صدقه،، و ال قوة االباهللگفتن الحول ، آيه قرانخواندن  چهار قل، آيه آخر سوره ن، سهخواندن ، آيه الکرسي، خواندن يکاد

   .(12) داشتند اعتقاد شده نوشته کلمه در خدا و فرشتگان نام از محافظت قدرت به باستان و باورها بوده است. عبرانيان

و  بزار  تزييني و زينتيمشارکت کنندگان به طيف وسيعي از رفتارها و باورهاي مذهبي و بي ارتباط به مذهب، استفاده از اشيا و ا     

ار مو ت گرفتن گذاشتن آن در بالشت کودکان، اي کردن حرز در خانه و زانيآوخوراکي/ غيرخوراکي براي محافظت از چشم شور اشاره داشتند؛ 

 ها بوده است.نمونه هايي از اين رفتار تخم مرغ شکستن که چشم زخم دارد، يفرد يپا يدر جا دنيسنگ کوب از شش اندام و آتش زدن آنها،

 هاي حقه و بد چشم برابر در حفاظت هاي و روش رسوم و بررسي هاي انجام شده در فرهنگ هاي مختلف نيز  دال بر وجود آداب

اگرچه براي برخي از رفتارها  (.12است ) رنگي داغ، نوارهاي سنگ خاص، زغال مايعات از ( مانند استفادهamulets apotropaic)  خاص

و مفهوم خاصي را دريافت اما در بين مردم براي پرهيز از چشم زخم استفاده مي شود در پژوهش حاضر يکي از اين قبيل نمي توان معني 

در ميان مردم ايتاليا   بوده است. "هفت عدد تف کاذب"، "تف تف کردن"، "تف کردن"رفتارها که مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند 

دش( ممکن است روي صورت کودک تف بيندازد يا روي دست او تف کند و سپس روي پيشاني کودک مادر مضطرب )از چشم زخم به فرزن

 (. 12) عالمت صليب بکشد

يکي از رايج ترين رفتاري است که توسط ايرانيان براي مقابله با چشم زخم استفاده مي شود و مشارکت کنندگان  اسپند دود کردن، 

شيطاني  توسط مردم در  ارواح و ارواح يعني فراطبيعي، نيروهاي برابر در دود و اشاره نمودند. بخورمطالعه حاضر از تمامي قوميت ها بدان 

 (.13) ساير کشورها مورد استفاده است
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اعي اجتم نابرابري که دهد مي نشان همچنين و است، يافته گسترش هند و اروپا سراسر در نهايت در خاورميانه، در بد چشم اعتقاد به  

 مين داده توضيح ادبيات در بد چشم هاي قسمت است. تمام شيطاني براي چشم توضيح از شرطي پيش احتماال حسادت مبناي عنوان به

 .(14کند) مي مشخص را بد چشم مورد در شناختي انسان هاي داده بدبختي از آموزنده توضيحات بلکه شود،

 .دارد تر قديمي هاي ريشه احتماال اما کرد، رديابي النهرين بين در سومر منطقه به سال هزار سه حداقل توان مي را بد چشم منشاء  

 ديترانه،م درياي ويژه به اروپا، نقاط از بسياري و مرکزي آسياي مکزيک، و مرکزي آمريکاي آفريقا، غرب خاورميانه، سراسر در بد چشم به اعتقاد

  . (15است) گسترده

 به بد اعتقاد دارند. اعتقاد چشم و جادو ها، جن مانند فراطبيعي نيروهاي به ي،اسالم هاي آموزه جهان طبق سراسر در مسلمانان

 اکثر .معتقدند شيطاني امکاني به جهان جوامع درصد 20 تقريبا ديگر نيز وجود دارد. اديان پيروان توسط بد چشم و جادوگري شياطين،

 مي نظر در دين از استفاده با را خود علمي علل يا و معنوي تشخيص رتند به اما دارند، اعتقاد فراطبيعي ارواح به نيز معاصر روانپزشکان

  .(10است) سالمت ارتقاء و روان درماني و تشخيصي علمي، اپيدميولوژيکي، پيامدهاي داراي نيروها اين مطالعه .گيرند
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 گيرينتيجه

شرکت کننده وجود داشته است و به نظر مي  اعتقاد به چشم زخم يا چشم بد و پيامدهاي آن در زندگي روزمره در بين دانشجويان

رسد وجود اين باور  و رفتارهاي مرتبط با آن در تمام اقشار جامعه حتي دانشجويان به عنوان قشر جوان و در حال تحصيل نيز رايج است که 

ين، کالم و ابزار و اشيايي که براي مي تواند بيانگر فرهنگ غالب چشم بد و يادگيري از جامعه و خانواده باشد. بسياري از رفتارهاي نماد

پيشگيري از چشم بد يا به حداقل رساندن اثر سو چشم زخم به کار مي رفت پيامد منفي بر سالمت فرد نداشت و به اين وسيله احتماال سبب 

 بط بوده است. کاهش فشار رواني بر فرد نيز گردد. رفتارها و اشياي مورد استفاده با محل زندگي مشارکت کنندگان کامال مرت

 

 تشکر و قدردانی

( و حمايت هاي معنوي کميته small grantاين پژوهش با حمايت مالي و معنوي کميته تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت )

ت کتحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي گلستان است. از تمام دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان که در اين مطالعه داوطلبانه شر

 .ران قرار دادند سپاسگزاري مي شودکردند و تجارب خود را در اختيار پژوهشگ
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