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 چکیده

تحت   یامقاله «یان استانیسؤاف بیسترون» به نام لهستانی شناسمردم یک م. 1111در سال 

ا جتادورری چتا  کترد کته در آن ا «مراسم وادار کردن درختان بته ااییت ن میتو »عنوان 

چه  -ارسی کن . در ادبیات فلهستان، صحب  می ژ یوبهمخصوص درختان میو  در اروپا و 

های می انی روشه و کنار ایران، توصیف اا مراستم و پژوهش هایمتون ادبی و چه رزارش

مراسم ته ی  کردن یک درخ  نتااا  خصوصبه ؛شودیمباورهای عامیانۀ همانن  آن یاف  

یت  اعق یربنتایاو  هاشتهیرعین هم هستن ، که این خود اا  قاًیدققی و ایران در اروپای شر

 .کن حکای  میدنیا  دو منطقهمشترک این مراسم آیینی در هر 

  .: افسون باروری درختان، ایران، اروپاهادواژهیکل
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وادار مراستم »نتوان دارد تحت  ع یامقالته 1«نواف بیستترؤیان استانیست»لهستانی برجسته  شناسمردم

 یا  یتپ اجمالی پیرامتون  ی اس پژوهش ،این مقاله. (Bystroń, 1980)« کردن درختان به اایی ن میو 

، بگتوییم تردقیتقرونارون رواج دارد، یا  متع د و در سراسر اروپا، در اشکال باًیتقر ن،وبیستربه نظر که، 

 اا ییهانمونتهبیستترون وا رواج داشت . هنت (میلتادی 1111ستال ) در امان نوشتن مقالتۀ ککتر شت  

و بتا متوارد  آوردیمت که در فرهنگ متردم لهستتان وجتود دارد، میو  را انمخصوص درخت جادورری

. بته قتول بیستترون، در فرهنتگ ستنتی کنت یمتمقایسته  اا کشورها و مناطق دیگتر اروپتا آنها همانن 

توجه ختاص متردم قترار داشتته و  حترام وا درختان میو  همیشه مورد و غربی اروپا شرقیروستاهای 

قت س و ترف  که به درختان میو  یک حالت   شودیمحتی  .ان داشتهوجود آنها ویژ  باورها و مراسم 

 درخت  یبالتا ،با کفش 1نتسوت(اؤ)منطقۀ  در جنوب شرقی لهستان مثلاً ؛ش یمیا جادویی نسب  داد  

میتو  بتا صتاحبخانه  اندرختتعضی مناطق آلمان و فرانسه ببق اعتقادات مردم طبر  .ن اشتن روا  رفتن را

خبتر خاصتی ) ممراست بتا ، مگر اینکتهمردیمدرخ  هم  وا با مرگ کهطوریبه ، نشتداخاصی ارتباط 

اا خشتک شت ن درخت   بته آن( یصتاح  ج یت کتردن دادن درخ  اا مرگ ک خت ا و معرفتی 

 .(Bystroń 1980, 175-176) ش یمجلوریری 

عیتاد مستیحی و ا در ارتبتاط بتا معمولتاًلف اروپا مراسمی برای باروری درختتان میتو ، در مناطق مخت

بیشتر در شت  عیت  تولت  حضترت عیستای  ی. در لهستان چنین مراسمش یمبر پا  سالمهم رواهای 

 اوایت  بهتار، در امستتان یتا یتا طورکلیبته ، وحوالی عی  پاکدر یا یا در ش  سال نو میلادی،  ،مسیح

 بترایتت ابیر جتادویی  نیتترجیرا، متواد و مشتاه ات رترد آوری شت ة بیستترونبنا بر  .ش یمانجام 

 :ان  یقباا این  ،کشورهای اروپا دهات درفراوانی میو   تن رستی درخ  و

 9؛به دور تنه درخ بستن  یا ریسمان کا  یهارشته –

 ؛4به سنگینی آن باش  بار میو تا درخ ،  یهاشاخهسنگ بستن به  –

 1در باغ میو  به دس شعله  کودکان دوی نروشن کردن آتش در کنار آن،  ،دود کردن درخ  –

                                                 
1. Jan Stanisław Bystroń (1892-1964). 

2. Łańcut. 

 Bystroń ،181-181 ؛ ک، سوئدر بعضی مناطق اا لهستان، اوکراین، آلمان، فرانسه، بلژیرایج   9

 111جنوب و مرکز لهستان، شرق آلمان؛ همانجا، ص.   4
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 ؛1بانی کردن یک حیوان )خروس، رربه، سگ( در ایر درخ قر –

 9درخ  پایعی ( ریختن مخصوص  یهاغذا ویژ به)خوردنی یا نوشی نی  –

 4ادن درخ ترکه تکان دادن یا با  –

 5آغشته به خمیر هایدس با  صوصخبه تنه درخ ،کردن غ  ب –

 2بوسی ن درخ  –

 .1آن یهاشهیریا ایر  سکه رذاشتن ایر پوس  مثلاًرد، ودادن به درخ  تا میو  بیا "شو ر" –

 .8بر یا ار تترسان ن درخ  نااا با  –

تبریکتات  افسون و یا ورد ، راهی به صورت وِاس  همه این مراسم همرا  با حرف ادن با درخ 

 خاموشتی کامت بای  همرا  با رعای  اری تشریفات زبررراهی هم  .مخصوص و اشعار هافینتص عی ،

 .(118-111 :همانجا) باش 

درخت  تنبت   "ترسان ن" یا و " ی  کردنهت" به بار آوردن درخ  هایروشاین  اا همه تر الج 

 اا در بستیاریچن ی پیش میو  تا  هایدرخ فتار با ر رونهاین. ( اس آوردینم)یعنی درختی که میو  

 :ده یمارش زچنین راین عم  اری زبرر طرا اا نوبیستر .مرسوم بود مناطق جنوب و مرکز لهستان

صتاح  درخت ،  معمولتاً: یتک نفتر،  یآیدرمبه صورت نوع نمایشی   ی  کردن درخ هراهی ت

بجتای  و شتودیمت مت اف  آننفتر دیگتری  کتهدرحالی، ببترد آن را خواه یمکه  کن یم وانمودچنین 
در شت  عیت   در لهستتان صتاحبخانه مثلتاً .ردوبیتامیتو   حتمتاًآین   که در سال  ده یمقول  درخ 

قتول  چتون کت بانو یتا نتوکری .کن یمو به درخ  حمله   یآیمتیشه در دس  به باغ میو   کریسمس

                                                                                                                            
-181، 181-182ص. صن ، بلژیک، فرانسه؛ همانجا، ورسلاوی سابق، آلبانی، آلمان، هلن، یجنوب غربی لهستان، اوکرای  1
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 111شرق و غرب لهستان، جنوب غربی آلمان؛ همانجا، ص.   1

 118-111ص. صغربی لهستان، فرانسه، کرنوالی؛ همانجا،  اتریش، چک، جنوب  9

 181-184ص. صین، اسلاوهای جنوبی، جنوب آلمان؛ همانجا، لهستان، چک و اسلواکی، اوکرا  4

 182-111ص. صین، چک، اتریش؛ همانجا، جنوب لهستان، اوکرا  5

 185اتریش، لهستان، لیتوانی، بلوروسی؛ همانجا، ص.   2

 111، ص. آلمان؛ همانجا  1
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و بته  انت اادیم امین ، تیشه راشودیمصرف مناا کارش رویا  ، مردده یمبه او بارور ش ن درخ  را 
، کنت ینمتتحقتق پیت ا  وقت چیه ی ش هت. البته " یایبعق   سر"تا  ده یمفرص  درخ  یک سال 

 اشختانواد ، یتا کستی اا ، یتا ختودشکنت یمقط   را کسی که درخ  میو  ماوچون بر طبق اعتقاد ع
 1(.181)همان:  خواه  مرد یاودبه

)بتا بعضتی  بلکه نیتز دیگر اروپا،کشور و چن   در لهستان تنهانهکه این رسم  کن یمن اضافه وبیستر

 :او به نظراما ؛ وجود دارد، ژاپن مالزی و مثلاًبعضی مناطق شرق دور،  در ،تغییرات(

مشترکشان بگتردیم. چنتین بته  یهاشهیررا به هم پیون  ب هیم و دنبال  هانمونهنبای  همه این  اصلاً
)همتان: انت آم  بته وجتود  و ج ا اا هم  مستق طوربهدنیا مختلف  طاکه این مراسم در نق رس یمنظر 

111.) 

پرستتش  اا باورهتا و مراستم تتروستی  یک سیستتم را جزو افسون درخ  میو ن پی ایش وبیستر

، یشک دارد چتون، بته عقیت   ولهستان و اروپای شرقی در  این مراسم، ولی در ق م  دان یمطبیع  

و اا درختان میتو  خبتری نبتود و فقت  بتا مترور امتان  هانیسرام نیدر ا 1قب  اا مسیحی دوران در 

)همتان:  نت ریگبشتک   ان توانستتهلی اعمتاو چنتین اعتقتادات  یوستطقروندر  پیشرف  کشتاورای

   او ی شتو مواد ررد آور کن یمش   اشار  خته شنا ترو کمجال  خیلی  ن به پ ی  ومقاله بیستر(.189

انت ؛ رفتهاا بتین  باًیتقر عامیانهدات اعتقااکثر این مراسم و  امرواتا به  کهنناچ ویژ بهاراش خاصی دارد، 

 .نیاا دارد بیشتری رسیرو ببحث به  این دانشمن  پژوهشنهایی  یهایریرجهینتاما 

بتود  پرستتش طبیعت  جزو سیستم باورها و مراسم درختان میو  مخصوص افسون رری در اینکه 

شتک و تردیت ی  ،هشتتداو حاص  خیزی ارتباط مستقیمی کشاورای  مربوط به سومورآداب و با سایر

 نستبتاً  پ یت  اروپتای شترقی هایسترامینو  در لهستتان درخ  میو آشنایی با  کهاین نظر اما  .نیس 

کته البتته  ،یشناستباستان یهتاداد بنا بر  .اس  اساسیب ظاهراً ،طولانی ن ارد یاسابقهاس  و  یج ی 

و  و رلتابی بخصوص درخ  ستی درختان میو ، ن مقاله نوشتن بیسترون هنوا در دس  نبود، در اما

                                                 
که طبق آن در خانه  بیان این نکته برایسپاسگزارم   (Mateusz Kłagisz) اا همکارم آقای دکتر ماتئوش کؤاریش  1 .

وب شرقی لهستان، هنوا در اواخر قرن بیستم میلادی، ( در جنWieloncza) "ویلونچا"پ ر و مادر بزررشان در دهک   

  .ش یممراسم ترسان ن درختان نااا همه ساله، بع  اا شام ش  کریسمس بررزار 

 .حی  آوردن یاج اد لهستانیان در نیمه قرن دهم میلادی مس . 1
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در  مثلتاً هتاآن یهاهستتهو  شت ن یمتکاشتته  ی شترقیدر اروپتا )نئولیت ( نوستنگی اناا دور، لبالوآ

کشتف در غترب لهستتان،  ، واق یلادمسال قب  اا  1222 باًیتقر ، یک آبادی اا1"بیسکوپین" یهاکاوش

اقوام استلاو،  یهاافسانه. همچنین، در (Wielka Encyklopedia PWN t. XII, 2002, 341) ن  ش

دارای  احتمالتاًدرخت  ستی  ) ،باشت یمت شتانیانت ر مادی و اجتماعی شرای  نیترمیق که بااتاب 

 .کن یمطلایی( نقش مهمی را باای  یهاو یم

 تلتف دنیتا:مخدر منتاطق   ط بته درختتان میتوجتادویی مربتواعمال اما ع م ارتباط بین باورها و  

ختارج اا  )متالزی و ژاپتن(آستیا شترق در اروپا و به اشمفرهنگی  یها  یپ بین  پیون  دربار قضاوت 

بتاروری  افستونامتا اینکته  .میشتوینمتاست  و در اینجتا وارد بحتث آن نویسن ة این مقالته توانایی 

 طوربته ،هتمشتبیه اشتکال رونتارون ولتی بته  –ق اا غرب تا شر – در سراسر اروپا میو  هایدرخ 

رستترش چتون  ویژ بته. رست یمبه نظر  رممکنیغ ،باش آم   وجود به  با هم یگر ارتباطیبمستق  و 

بینتیم کته برختورد به سم  مشرق هم استمرار دارد و متی ، اا را  بالکان و قفقااجغرافیایی این مراسم

 قلمترو یعنتی شتود.ن اس  که در دهات اروپتا مشتاه   متیآنن  درس  ما شانو یمایرانیان با درختان 

چنانکته پترورش  و .ردیتریبرمتمناطق شترق میانته را نیتز در  ،درختان میو  دربار باورها و اعتقاداتی 

کترد کته خاستتگا  اعتقتادات و تصور  شودیمین بخش دنیا به وجود آم ، هممیو  اول در  هایدرخ 

 .جاس هماننیز درخ  پروری  فات و تشریفات مربوط بهاخر

 میختوریبرمتمراستمی  حشتربه  ما ایرانداستانی  چه در ادبیات مردم شناختی و یهانوشتهدر چه 

 .  ن هستموارد مطرح ش ة بیسترون  مانن ه ناًیعکه 

دهتات ( در استفن ما اسبن ی )روا اول جشن  ورسومآدابانجوی شیراای ضمن تشریح  ابوالقاسم

 :س ینویمکاشان، 

و معتق نت  کته  رذارنت یمتدرختتان  یهاشتاخه، صبح روا اول اسفن  یتک ستنگ بتین هاباغبان

بکننت  امتا بته هنگتام رذاشتتن  هابچه، ایاد خواه  بود. ممکن اس  این کار را شانهادرخ محصول 

 ارتر .(;129Borjian 2012و  121 :1951 ،نجوی شتیراای)ا ساک  و خاموش باشن  کاملاًسنگ بای  

 دهنت بتار و میتوة بیشتتری متی هتادرخ روا اسفن  ان باردار سنگ لای شاخۀ درخت  بگتذارد، در 
   .(121)همان: 

                                                 
1. Biskupin. 
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و در ضمن ایتن  ردیریم( انجام ما بهمننیمه م امستان )جدر خمین همین عم  در روا چه  و پن

ر نگتذار و بتاش درخ  جان! بتا .(11)همان:  1راد و رف  ق ّاَ وچهارپنجا : شودیموردی خوان    کار

 (.4)همان:  نسب  به ما وفادار

-آتتش روشتن متی هاتپهدر مردم  ما یدهف هم تا نوادهم  یهاش ز در ندر نط، کتابطبق همان 

برست  و بتابت  آن ستال میتو  و  هتادرخ هر چه بیشتتر بته ستر  که نور این آتش معتق ن  کنن  چون

ثمتر  و به نی  اینکته درختتان میتو  هایبعض. بردیمشود و آف  درختان را اا بین سردرختی بیشتر می

کوچتک و بتزرگ اا محوطتۀ رورستتان جمت   یهاسنگرون  و مق اری بیشتری دهن  به قبرستان می
سنگی، و معتق ن  درخ  بار بیشتر و بهتتری  یاشاخهبر هر  زن یآویمدرخ   یهاشاخهکنن  و به می

 .(54)همان:  ده می

جنتوب  دهتاتبترای ن ومطابق آن اس  که بیستر ن درخ  در ایران کاملا ی  کردهتطرا همچنین 

 .ده یمارش زلهستان ر

ارتبتاط دارد.  آن «لتال شتو»و مراستم  رمتا یت سیزد به جشن  هادرخ در ماان ران رسم ترسان ن 

   - ینیالامروحطبق رزارش محمود 

. او ماننت  کنت یمتستیا   در این ش  شخصی با لباس مب ل، دستمالی به سر بستته و صتورتش را

انان نااا، حیوانات نااا، دختران شوهر نکترد ،  غبه سرا او مخصوصاً]...[ . ان ینم، با کسی حرف هالال
نفر اا حاضتران پتا در میتان کترد  و ضتمان   . یکان یمو با ترکه به آنها . رودیمو درختان بی میو  

ردار شتود، میتو  اکته بت کتنمیمتتر را نزن، من ضمان  : این ان یا این درخ  یا آن دخمثلاًکه  کن یم
 (.111-112 :1912روح الامینی ) ب ه ، شوهر رود

ترستان ن درخت  میتو   یهاصتحنهتوصتیف اا نیتز بته  ات داستانی و خاطرات شخصتیدر ادبی

ن داستتان یتک یت. در اصم  بهرنگی اس  یک هلو هزار هلو کوتا  داستان شیهانمونه. اا میخوریبرم

دهت  میتو  نمتی اصلاً بن د، یاتعویذ می شیهاشاخهبه  و رس یمبه آن  باغبان نکهیباوجوداخ  هلو، در

 بالاخر  ... ریزد.نرسی   به امین می میو  یا ارر ب ه ،

                                                 
 .رف  به کمر درخ  یعنی: آب.  1
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آورد  یاار را بترستان . رفت   ترکوچتک... باغبان به تنگ آم . خواس  حقه بزن  و درخ  هلوی 
ار . بع  کته  یهادن انهبه تیز کردن شروع کرد  ترکوچکو انش را هم ص ا کرد و جلو درخ  هلوی 

کته  ترکوچتکهلتوی رف درخت  طتار  حسابی تیز ش  عق  عق  رف  و یک فعه خیز برداش  به 
 ر هلوهای  را نریزی. گتا تو باشی دی ان اامیمو دور  کنمیمو بن ار   تو را اا بیخ مثلاً

باغبان هنوا در نیمه را  بود که انش اا پش  ستر دستتش را ررفت  و رفت : مترگ متن دست  

گا  دارد و بزرگ کن . ارر بتاا هتم تنبلتی نکه اا سال آین   هلوهایش را  دهمیمنگه ار. من به تو قول 

 بهرنگتی) توی تنتور کته بستواد و خاکستتر شتود میان اایمو  میبریمدو تایی سرش را  وق آنکرد 

1941: 4-5.) 

 ،"ستگزاباد"تاک انگتور در دهکت   دن وربرای به بار آاین نوع جادورری کاربرد اا آل احم  جلال 

 :  کن   مییاحک های بلوک اهراتات نشینکتاب  در

بتا چتاقو  کنن ینم. خوشه اا آن انن یمکه با تاک رفتار خاصی دارن . با آن حرف  اس  نیاجال  
شتود و اا میتو  دادن اا همه اینکه وقتی تاکی بیمتار متی ترجال خمی شود! و . مبادا شاخه انن یچیم

کترد.  اشمعالجتهاس  کود ن اشته باش  یا کرم اد  باش  که بای  ، رذشته اا اینکه ممکن ان یمسر باا 

. کسی که این کار  اس  و در د  معروف است  داستی بته دست  کنن یمیک نوع معالجه روحی هم 

که ارتر  کن یم ی  هو به ابان خودشان او را ت ده یمو داسش را تکان  چرخ یمور تاک و د ردیریم
تاکی هست  بستیار  امیپ ر ۀو بنش بر خواه  کن . در خان خسال بع  به بار نیای  همچه و همچو اا بی

همتین  و پت رم یکتی اا داا میو  افتتا سال کییادم اس   "سگزاباد"اوای  آشنایی ما با کهن. در همان 
خانته  یهابچتهنۀ دی نی پیش چشم کودکانۀ ما حاحضار کرد. و این ص "سگزاباد"تاک را اا  یها یطب

ی پتای غته مرکتس  اس  رخوب یادم اس  که سال بع  تاک کهنۀ ما به میو  آم . د هاتفاق افتاد. و چ
 (.54-59 :1959آل احم ، ) آن چال کردن  و خاک باغچه را هم که کرم اد  بود عوض کردن 

بته قلتم مهت ی  فرهنگ عامیانته دماونت در کتاب ترسان ن درخ   مختصری به وجود رسم اشارة

 :شودیمیاف   نیز علم اری

، یکتی دیگتر کتنمیم: الان درخ  را قط   یرویمو  ردیریمارر درختی میو  ن ه ، یک نفر تبر را 
 .(181 :1911 ،علم اری) ده یم، درخ  سال دیگر میو  کن یمو ضمان    یآیم
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رلتی ترقتی، کته بتر استاس درخت  رلتابی ته ی  کردن درخ  میتو  در داستتان رون  توصیف 

در ایتن . کنت یمت  ییتأ نیزنوشته ش   اس ، وجود چنین مراسم در اطراف دماون   اشیبچگخاطرات 

 رد،کن  تا بار بیاودرخ  رلابی تنب  التماس میبه اول  باغ دماون  ی درپیر باغبانداستان 

اا  [بعت ] ؛...رفته ]...[. ناا و نوااشتش کترد  اشص قهقربان باهاش حرف اد ، نصیح  اش کرد ، 

لش بی خاصیتش اد ، تتف بته روی  ۀگ  به تنلبهش داد  و  ج وآباد فحشکور  در رفته، داد کشی  ، 

 1(.191 :1982 ،ترقی) .ان اخته.. شیایحیب

. این صحنه اا قول ارباب صاح  باغ کته شتاه  آن کن یتوس  م ه ی ت ارعاب و به باغبان بالاخر 

   :شودیماس ، باارو 

ای درخت ، تتو بتر خلتاف ":  یترویم[. .]...ده یم. لفتش مال یمدرخ   ۀتبر را به تن ۀباغبان، لب
. نزدیتک بته کوبیت ن و دهت یمتو تبر را بالای سرش چرخ  ".و سزاوار مرری یاکرد قانون باغ رفتار 

. دیگتران، همراهتان، صتلوات ردیتریمتدرخ  است  کته ک خت ا مچتش را در هتوا  ۀتنقط  کردن 
 .فرستن یم

رف . اا طترتذاردیمت. ریش رترو کن یم  . شفاعان یم. با درخ  حرف کن یمک خ ا م اخله 

که این درخ  اا خر شیطان پتایین خواهت  آمت  و بترای  ده یمدرخ  به باغ و باغبان و به من قول 

بته متا و جامعته ریاهتان خواهت  بخشتی  و بتاا  یتربزرگ یهایرلابسال دیگر  اشیتارب رفجبران 
و پشتیمان و منکتوب  اد شترمو درخ  را سخ   کنن یمو همراهان نیز شفاع   فرستن یمصلوات 

 (.141-142: همانجا) ... ساان یم

اا  ن درخ  بته ااییت ن میتو وادار کرد ةما با همین پ ی  ،که چه در لهستان و چه در ایران مینیبیم

احتمتال کته  انت همآن انق ر شتبیه  هایروش .و کار داریم سرو یا ته ی  و تنبیه  و نوااشتشویق  را 

 .اس بعی  بسیار کم بلکه شن  باه ن اشت ی با هم یگرارتباط اصلاًاینکه 

اط  ضتامن وست بعت  بته به ارعتاب واول  – هم این اس  که در ایران دس  بردنککر قاب   ۀکتن

در ماانت ران( و همچنتان  «لتال شتو»مراستم  انان و حیوانات نااا )در ، بلکه نیزدر مورد درختان تنهانه

 ف اا هتکته  ،(199 -115 :1921میرنیتا، )  یتآیمبه کار  )در مناطق مختلف کشور( بارانطل  مراسم 

                                                 
 هم را به این داستان جل  کرد.وی که توجّ باا هم با تشکر اا خانم ثریا موس  1.
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 یا فراوانی میتو  یتا بارداری خ ایان ق یم آب و طبیع ( اس  تا به قوای فرا طبیعی )خ ا؛ یفشارپا آن

بته روح درخت   یاشت  در پش  افسونگری درختان میو  نیز اعتقاد فراموش  ظاهراً باران ب هن . آب

 .وجود دارد کن یا موجودی که در آن ان ری می

در  بتین انستان و درخت  است . نزدیکتی خورد، پیون که در این مراسم به چشم می دیگری چیز

در فرهنتگ استلاوهای جنتوبی همچنتان داشته باش ؛  ریتأثروی بار درخ   توان یمحاملگی ان  ایران

کتاایمیژ "، برجستته لهستتانی شتناسمردمخ  وجتود دارد. به وابستگی باروری ان و در یاعتقاد زین

 :س ینویم، 1"مشینسکی

 بیشتتری داشتته باشت ، بته دور یتک درخت  نتااا دور یهابچه خواه ینمدر صربستان انی که  

 متن گتریدحالتا "، بت ین معنتی کته:"که تو میو  ااییت ی میاایمبچه  وق آنمن "  یرویمو  ان یم
 .(Moszyński 1967, 287) "مث  تو عقیم بشوم خواهمیم

اعتقتادی بته به جم  آوری ش   قبرستان را آویختن  یهاسنگدرخ   یهاشاخهبه اا سوی دیگر 

که در بعضی کشورهای اروپتا   یطورهماناس ،  حاکی گانارتباطی بین درخ  میو  و ارواح دررذشت

 .شودیممرگ ک خ ا به خشک ش ن و مرگ درخ  منجر 

متردم اروپتا  بینتی عامیانتۀکه در اعتقادات و مراسم و جهان دهن یمنشان  یروشنبهفوق  یهانمونه

وجتود  ایتادیکی اشتترا یهانهیام چشمگیر و یهایهمانن اروپای شرقی( و مردم ایران  خصوصبه)

 کترد یمتاین مقاله در کارهای دیگر خود نیز ستعی . مؤلف ررددیبرم مشترکشان یهاشهیردارد که به 

 را نشتان ب هت  ی شترقیایران و مل  اروپتا مردم مشترک فرهنگ عامیانه یها  یپ موارد دیگری اا تا 

(Krasnowolska, 1995, 2000, 1394). مین فراوانتتی أبتته تتت باورهتتا و تشتتریفاتی کتته ویژ بتته

و نقتاط مشتخص  هافصت و در  انت مربوطو حیوانتات  هاآدممحصولات و حاص  خیزی و تن رستی 

شتود رفت  کته متا بتا و متی شتون یمتجتام نا اعت ال بهاری و انقلتاب امستتانی( خصوصبه) سال

 اران امتکشتاوراان و د ینداریتم کته بتستر و کتار  یاشت  یک سیستم عقی تی فراموش  یهاباامان  

 و اروپای مشترک بود. ایآسوسی   هایسرامینابت ایی 

*** 

                                                 
1. Kazimierz Moszyński (1887-1959). 
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