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 چکیده
 .اسهه « اصههلی ۀمشهاب  با نونن ۀفرزند و نتیج»در زبان و ادبیات فارسههی « عطسه » ۀیکی از معانی واژ

و  زایاییچ  ارتباطی بین عطس ، »ش اسه  ک  پژوهش حاضهر در صهدد یافتن پاسهبی برای این پرسه
 ،اندبین عطس  و مفهنم زایایی شکل گرفت  ی مجهنلپینند ۀتصاویری ک  بر پای«. تنلیدمثل وجند دارد؟

  های مربنط بدر اسطنره این تصاویریابی ریش شهنند. می های ملل دیگر نیز یاف ها و فرهنگدر زبان
ن ، تنج  ما را ب  ایاندبا این مسهههل  در ارتباط یننعب معجزات و کراماتی ک   ، هوچنینآفرینش و زایایی

اویر ، یکی از تص«دمیدن»و « پاشیدن بزاق»مانند تصاویر دیگری چنن « عطس »کند ک  نکت  جلب می
ی ک  ب  ادبیات فارس در اسهاطیر دنیای باستان و متنن  یهندی، مسییی و اسممی اس انتقال روح  رایج
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 مقدمه .1

 های اصلی تحقیقبیان مسأله و پرسش .1. 1

، فرزند»گاه در معنایی خاص ب  کار برده شده اس ، معنایی در حدود « عطس » ۀدر زبان و ادبیات فارسی، واژ
 :از این واژه در نظم و نثر فارسی هستندشاهد چنین کاربردی  های زیرنونن «. نتیج  و حاصل

 او بند باب ۀاین  خلف کز شرف عطس           آدم مسیح ۀاو آدم اس ، عطس ۀعطس
 (44: 1931)خاقانی، 

 .(939: 1931)بیهقی، « امیر میوند گفتندی ۀ]ینالتگن[ مردی شهم بند و او را عطس این احود»
ی چ  پینندی بین عطس  کردن و مفهنم زایایباید چنین معنایی داشت  باشد؟ « عطس »چرا  پرسهش اینجاس  ک 

 و باورهای ملل دیگر یاف ؟  ، اساطیرهاتنان نشانی از چنین پینندی در زبانوجند دارد و آیا می

 تحقیق ۀپیشین . 2. 1

، ج 1004) تاج العروساشاره شده اس . برای مثال، در « عطسه » ۀها ب  این معنای ویژنام در برخی از لغ 
لقال 11 لقال و خا قالا هنی عطسههالا فمنُّ ایش یاشههب ا خی ای غیر از اشههارهتنضههیح دیگری اّما  َ: ذیل عطس( آمده اسهه : َوی یا

: 10، ج 1911) دهخدا ۀناملغتثب  نشده اس . در این مطلب  ۀادامدر  شیر ۀگرب  از عطس تنّلدمبتصر ب  داستان 
ین ب  هوچن ضبط شده اس . در این اثر« سب  ب  او شبی  بندن»معنای ب  « کسهی بندن ۀعطسه»ذیل عطسه ( نیز 

گر مفهنم تنلید شدن چیزی بر اثر چیزی دی طنرکلیب شنند و هایی اشاره شده اس  ک  با این واژه ساخت  میترکیب
« شب ۀعطس»)کنای  از آفتاب(، « صبح ۀعطس»صهبح(،  ۀ)کنای  از سهیید« آفتاب ۀعطسه»دهند، مثل: را انتقال می

ک  چهار منرد اخیر هوگی « شیش  ۀعطس»و « چاه ۀعطس»، «گرز ۀعطس»، «تیغ ۀعطس»)کنای  از صبح صادق( و 
 هایدر منظنم « آفتاب ۀعطس»و « تیغ ۀعطس»کنای  از صهدای حاصهل از این اشهیا هسهتند. از میان این تصاویر، 

 اند:نظامی ب  کار رفت 
 دماغ هنا پر شد از جان پاک                    تیغ بر خنن و خاک ۀز بس عطس

 (100: 1911)نظامی، 
 دمیدند کافنر بر مشهک ناب                     آفتههاب ۀعطسه دگههر روز کههز

 (151: 1911)هوان، 
را کنای  از صدای حاصل از برخنرد شوشیرها دانست  اس ، « تیغ ۀعطس»وحید دستگردی در شرح این ابیات، 

 متفاوت دادهخ ۀنامتلغبا تنضیح « آفتاب ۀعطس» تفسیر او ازاّما  ،دهخدا ۀناملغتیعنی معنایی منطبق با تنضیح 
 ۀین ایواژ نیز گنیی با عطسد و در اشنها آشکار میک  در حال  عطس  کردن سییدی دندان تنضیحاین اس . او با 

در این بی  نیز  ک درحالی، صبح دانست  اس  ۀرا کنای  از سییدمذکنر سییدی صبح آشکار شده اس ، ترکیب  آفتاب
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نیز خند های دیگر ، ب  خصههنص ک  نظامی در منظنم در نظر گرف « عطسهه »را برای « حاصههل»معنای  تنانمی
ها را از آن رو ک  حاصل در این بی  ک  نظامی ننشت  ،برای مثال در این معنی خاص ب  کار برده اس .را « عطسه »

 کلک خنانده اس :  ۀاند، عطسحرک  قلم
 سایتا شند باد صبح غالی                                     گشایای ده ز کلک ناف عطس 

 (15الف:  1931)نظامی، 
 میققانی چنن برزگرنیز نونن  دارد.  کاربرد ویژه در آثار شاعرانی چنن عرفی، حزین و ب  خصنص خاقانی این

ات اسههممی متنسههل از روای ب  برخی «زایایی»و مفهنم « عطسهه » ۀبرای تنضههیح رابطفر خالقی، کزازی و مهدوی
در  شیر و تنلد گرب  بر اثر آن ۀعطس خلق ، ۀم در لیظآد ۀروای  ابن عباس از داستان عطسب  برای مثال،  اند وشده

اند ، اشاره کرده1مریم بند گریباندر جبرئیل  آدم تنسط ۀعطس ۀاین نکت  ک  مسیح حاصل دمیدن دوباریا  کشتی ننح
  ارائ بارهنیدرااّما تنضهیح بیشتری  (919: 1935(، )برزگر خالقی، 31: 1913 (، )کزازی،10: 1931فر، )مهدوی

 اس ،« ندفرز» دیوان خاقانیدر « عطس »ک  یکی از معانی  تنها ب  تنضیح این نکت اند. برخی چنن استعممی نداده
اند. را ب  درستی درنیافت  برخی دیگر حتی ارتباط بین این دو مفهنمو  (110: 1، ج1911اند )اسهتعممی، اکتفا کرده

 این بی :در « یک عطس  از بزم کسی بندن»ترکیب  ،لیلی و مجنوندر شرح برات زنجانی بر 
 نییه  گه  ز بزم اوسههیک عطس                              یههرویادههههدان گشههد بهههنرشیههخ

 (11: 1913)نظامی، 
روشن  (911)هوان: « رسد.بر اثر بنی عطر مجلس ب  مشام میخنده اجباری ک  »این گنن  معنی شده اس : 

داشهت  باشد، تنج  نکرده و از این رو « و حاصهل فرزند»تناند معنای می« عطسه »ک  نکت  اسه  ک  شهارح ب  این 
 یهای اساطیرب  هر روی، هیچ یک از میققان ب  منشه و ریش  معنایی دور از ذهن برای این بی  پیشنهاد داده اس .

 اند، از این رو در این تیقیق ب  طنر خاص ب  این مسهل  پرداخت  شده اس .تنج  نکرده این استعاره

 بحث و بررسی .2

 ها و اساطیر جهانپدر_فرزندی در زبان ۀعطسه با رابط ارتباط .1. 2

مثال،  اند. برایفرزندیپدر_ ۀهای دیگر یاف  ک  یادآور پینند بین عطسهه  و رابطتنان تصههاویری را در زبانمی 
ار ب  ک« اصلی ۀکاممل مشهاب  با نونن ۀنتیج»( را ب  معنای آلندبزاق)تصهنیری  "spitting image"زبانان انگلیسهی

 این تصنیر ب  خصنص برای تنصیف شباه  پدر و فرزند کاربرد دارد. عبارت( Oxford, 2010: Spitبرند. )می

"le portrait tout craché" شند.دقیقال ب  هوین معنا استفاده میدر زبان فرانسنی نیز ( آلندکاممل بزاقری )تصنی 

) (l'Académie, 1835: craché( بزاق والد پبش شدنمعادل چنین تصنیری )تنلیدمثل بر اثر  1آر. هنرن لنرنس
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ای مربنط ب  ها را اسطنرهآن ۀمشترک هو ۀدهد و ریشو... نشان می 9های ایتالیایی، پرتغالی، آلوانی، یننانیرا در زبان
مصری ک  هنرن ب  آن  ۀ( اسطنرR.Horn, 2004: 58) .داندمصر باستان و روایاتی از عهد عتیق و کتاب مقدس می

( تنلید spittingَ، را با پاشیدن بزاق خند )Tefnutگنید ک  فرزندش،َمی "Shu"از خدایی ب  نام  ،اشاره کرده اس 
باستانی خدای  ۀدر این اسطنر متهثر از هوین اسطنره باشد، چراک  "spitting image"تصهنیر موکن اسه . کرد

ب  ( Carmichael, 1998: 23گیری با والد خند داش . )شباه  چشم ،پسر ک  از بزاق خدای پدر تنلید شده بند
. مصهری اس  ۀین اسهطنرنیز هودر زبان فرانسهنی  "le portrait tout craché"  تصهنیر منشها  4گاداال ۀعقید

(Gadalla: 2018: 50) 
 معتقدس  5سابق  دارد. دنیل فرایر اساطیر بسیار کهندر  «بزاق تنسطتنلیدمثل »تا این جا روشن شد ک  تصنیر 

( هوناره یکی از عناصهر اصلی آفرینش و salviaی مربنط ب  آفرینِش نبسهتین، بزاق )هادر اسهطنره طنرکلیب ک  
اک و آدم حاصل ترکیب بزاق خداوند با خ ر اساس برخی از تفاسیر کتاب مقدس،اس . برای مثال، بتنلیدمثل بنده 

 ,Frayerای از حقارت انسهان در برابر خداس . )ها در دسه  اوسه  و این تصهنیر در حقیق  کنای ورزش آن

ر الد  مثمل این روای  در  رد،در روایات اسممی نیز وجند دا ( باید اشهاره کرد ک  مشهاب  این کنای 664-667 :2013
م » :المنثور فی التفسیر بالمأثور لقناها ( إلی قنل  )کّم إّنا خی هطعینی فروا قبلک ما : )فوالی الذینی کی قرأ رسنلا الل  هذه اآلی ی

( ثمَّ  علوننی قنلا الل ا ابنی آدمی أنّ َبَزَق مّوا یی : )یی ها و قالی َی علیها اصبعی دخلقتا رسهنلا الل  علی کفه  و وض نی و قی کی ی تاعجزا
) لتاکی یتاکی و عدی حقارت انسههان در برابر  نیز( در این روای  101: 1414)السههینطی، « ِمن مثِل هذه حتی إذا سههنَّ

  ب مقدس ککتا ی ازروایت در این جا اشاره ب شند. از چیزی شهبی  بزاق، یادآوری می اوبا اشهاره ب  خلق  خداوند 
 آید و مسیح با پاشیدن بزاق روینابینایی ب  سراغ مسیح می : روزیلی از فایده نیس هنرن ب  آن اشهاره داشه ، خا

 ,The Holy Bibleشههند. )آفریند و ب  این ترتیب مرد بینا میای ِگل برای او چشههوی تازه میخاک و ورزیدن تنده

ان ننعی خاصی  تنلیدی نشا ( روشهن اس  ک  این حکای  نیز مانند داستان آفرینش انسان، بزاق را ب943 :2005
مسیح ننعی تقلید از آفرینش اس  ک  بعدال بیشتر ب  آن خناهیم پرداخ . تا ب  این جا و بنابر  ۀدر واقَ معجز دهد.می

باطی کند( ارتتنان گف  ک  در باورهای مسییی و اسممی )بر اساس روایتی ک  سینطی نقل میآنچ  نقل شهد، می
 فرینندگی وجند دارد.بین بزاق و قدرت تنلید و آ

ترین حکایتی اس  ک  در آن از قدرت زایایی نهفت  در بزاق صیب  شده مصهری قدیوی ۀجایی ک  اسهطنراز آن
ن کند ک  برای ما اهوی  دارد: پاشیدای اشاره میتازه ۀگردد و در تیلیل آن ب  نکتاسه ، فرایر ب  این اسهطنره بازمی

« عطس »صری باستان ب  معنای َ در زبان مTefnutاسه   در اصل، نام َ بزاق در این داسهتان هوان عطسه  کردن
ب  س  تصنیر اصلی در اساطیر مربنط ب  آفرینش آدم اشاره فرایر   ،در ادام  (Frayer Griggs, 2013: 668)اس . 

(، spittingشنند: پاشیدن بزاق )ظاهر می ملل مبتلفکند ک  هر س  در اصل یک چیزند و متناوبال در حکایات می
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در دهد: (. فرایر ارتباط این سهه  تصههنیر را این گنن  تنضههیح میbreathing( و دمیدن )sneezing)کردن عطسهه  
ک ب  ِگل اند خااند، ب  طنری ک  باعث شدههر دو با پاشهیدن بزاق و ایجاد رطنب  هوراه عطسه  و دمیدناسهاطیر 

 اند: خروج هنادگردیسی یک تصنیر اولی در اصل حاصل  بر این اساس، این س  تصنیر( Ibid: 663) شند.تبدیل 
 و رطنب  از دهان و تنلید چیزی بر اثر آن.

 عطسه و انتقال روح .2. 2

ها در منطق ذهنی انسان را با این جول  ترین استعارهیکی از بنیادی شناسانهای مفهنمی، زباندر بیث استعاره 
هایی منشعب اصلی زیرشاخ  ۀاز این استعار .(131: 1930اسانی، )س« عل ، نسل پیشین اس : »دهندنشهان می

 دهند. نشان می ،از چیزی ک  قبل از آن وجند داشت  اس  را شنند ک  هرکدام ب  ننعی تنلید چیزیمی
ثر دمیدن روند، تصنیر زایش بر اپاشیدن بزاق، عطس  و دمیدن ک  در معنای تنلیدمثل ب  کار می ۀاز میان س  استعار

ای مثال، . برشندظاهر میای تنها در منارد میدود و پراکنده تصنیر زایش بر اثر عطس  وغالب اس   در ادبیات فارسی
در متنن نظم و نثر فارسی  ک  1شیر وجند دارد ۀب  وجند آمدن گرب  از عطس ۀدر فرهنگ اسممی باوری کهن دربار
ب  ننح )ع( وحی کرد تا پیشانی شیر را لوس کند و او را  خداوند قصص االنبیاء منعکس شده اس . بر اساس روای 

)البنشنجی،  1های داخل کشتی را از بین ببرند.نر و ماده زاده شنند و منش ۀاو دو گرب ۀب  عطس  وادارد تا از عطس
رسد نظر می( البت  ب  114: 1951آیند )طبری، های نر و ماده از بینی شیر بیرون میگرب  تاریخ طبری( در 194: 1914

 :تلوییی ب  این ماجرا دارد نیز عطار .1هوان عطس  باشداخیر نیز منظنر از تصنیر 
 گاو را از گرب  در زیر آورد                        شیر آورد ۀگرب  را از عطس

 (110: 1911نام ، )مصیب 
را از جول  منضههنعات  ، یکی از اسههتادان االزهر مصههر، این روای (111: 1401) میود بن میود ابنشهههب 

داند و معتقدسه  چنین تصهنیری از طریق متنن ملل دیگر ب  آثار مسلوین سرای  کرده )احتواالل اسهرائیلیات( می
دقیقال از کجا ب   ،شندای ک  منجب پیدایش منجندی دیگر میاسه . با این حال مشهبن نیسه  تصهنیر عطس 

دانیم ک   یهندیان بر اساس ات و باور یهندیان تنها در این حد میفرهنگ اسهممی راه یافت  اسه . در منرد اسهرائیلی
اند ک  در این رسم نیز دادند و برخی حدس زدهرسوی بزاق دهان خند را روی صنرت کندک تازه متنلد شده قرار می

این ( بر این اساس Dundes, 1992: 276) شهده اس .بزاق دهان حاوی ننعی قدرت حیات و تنلیدمثل تصهنر 
هندی اسهاطیر یدر  ر معنای تنلیدمثل یا انتقال حیاتپاشهیدن بزاق یا حتی عطسه  د ۀاسهتعار احتوال وجند دارد ک 

 جا ب  فرهنگ اسممی سرای  کرده باشد. وجند داشت  و از آن
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  ماورائی عطسه در باور ملل مختلف هایجنبه .3. 2

های ب  ارتباطی احتوالی بین یکی از جنب  Studies in Ancient Judaism and Early Christian در 
شند. ماورائی عطس  در باور یهندیان )این ک  باید پس از عطس  از خدا یاد کرد( و باورهای یننانیان باستان اشاره می

(W.Van Der Horst, 2013: 247 عطسه  در دوران حیات سقراط، نشان )3شد.ای از طرف خدایان تصنر می 
(Ibid: 245یننان )ند. کرددانسههتند و حتی خدایی با عننان عطسهه  را پرسههتش مییان باسههتان عطسهه  را مقدس می
(Parley, 1839: 246 )مرگ  کند ویون و مقدس اس  ک  مغز را تصفی  میارسطن عطس  از آن رو خنش ۀب  عقید

عل  مقدس بندن عطس  در یننان  ۀدیگری هم دربار ۀ( عقیدRichardson, 1820: 228. )10اندازدرا ب  تهخیر می
  بدن اس  وترین قسکند. بر اساس باوری قدیوی، سر مقدسباستان وجند داشت  اس  ک  کوک بیشتری ب  ما می

شند، ب  ننعی حامل روح اس  و عناصری از آن را هوراه بنابراین عطس ، ک  از سر خارج می  و روح در آن جای دارد
( این اسهطنره ب  غیر از یننان و روم در میان اقنام بدوی آسیایی و آفریقایی نیز Bonnetty, 1871: 266خند دارد. )

در جننب  برای مثال، برخی از اقنام باقی اس .میان هایی از آن هننز در ( و نشهان Ibid: 271رواج داشهت  اسه  )
 we»عبارت ر انگلیس ( و دCallaway. 1868: 64حضنر روح اس  ) ۀآفریقا باور بر این اسه  ک  عطس  نشان

are never so near death as when we sneeze »کنیم، ب  هنگامی ک  عطس  می ۀوق  دیگر ب  انداز )ما هیچ
 when a person sneeze he must say to his soul»عبارت مرگ نزدیک نیسههتیم.( و یا در شههوال آمریکا 

'come back!' »رواج دارد بگنید بازگرد!( کند باید ب  روحش)وقتی کسی عطس  می (D.Wallis, 1919: 533 )
 : هستندیادآور بیتی از مثننی نیز   عبارات هوچنیناین 

 «دیر زی»هوچن شرط عطس  گفتن                    پزیهس  شرط دوستی غیرت
 (404: 1939)منالنا، 

اخیر، یعنی  ۀ( نکتIbid: 530بازگش  روح ب  بدن اس . ) ۀنشان در مقابل، عطسه  کردن در بین برخی از اقنام
تری دارد و ما ب  زودی ب  این ریش  و ارتباط آن با اساطیر فرهنگ کهن ۀعطسه  بر اثر ورود روح ب  بدن انسهان، ریش

در  حانتقال رو ۀاسهممی خناهیم پرداخ . آنچ  تا ب  اینجا برای ما اهوی  داش ، نشان دادن ارتباط عطس  و مسهل
س  شد و طبیعی ااساطیر ملل مبتلف بند. هوان طنر ک  دیدیم، عطس  ب  دلیل ارتباط با سر حامل روح تصنر می

 . قلوداد شندعامل تنلید منجندی دیگر و بنابراین فرآیندی مقدس  ،ک  انتقال روح

 عطسه در فرهنگ اسالمی .4. 2

ند: کشند  برای مثال روایتی ک  ابن عطا نقل میهایی از تقدس عطسه  دیده میدر فرهنگ اسهممی نیز نشهان  
قد استقرَّ االیوانا فی قلِب .» سی ثمثی عطساتُّ فی طی ن عی ( و یا آنچ  در 401)السورقندی الینفی، الطبعال الجدیدة: « می

، جز  1914)امام احود بن حنبل، « إنَّ الل ی ییبش العطاس: »مسند امام احود بن حنبل از ابی هریره نقل شده اس 
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یتا  و » ۀب  تبعی  از آی« دمیدن»( اما روشهن اس  ک  در فرهنگ اسممی تصنیر 1513: 14 نَّ ی  ِمن ف نَفخت  فاذا سی
قعنا لی  سهاجدینی   البت  این کند.های آفرینش و تنلد بازی میترین نقش را در صین ( پررنگ13)الیجر: « روحی فی

در قرن چهار پیش از میمد باور داشتند ک  توام منجندات از دم نیز  تصنیر منیصر ب  متنن اسممی نیس  و رواقینن
م حیات»( هوچنین در تنرات و اسرائیلیات نیز ب  51: 1954دارند. )خلیقی،  الهی بهره ک  روح زندگی را ب  آدم « دی

 ( Tsedaka, 2013: 7ببشید، اشاره شده اس . )
َ در بیان معجزات مسیح ۀدر صین« بزاق»دیدیم ک  در روایات مسییی از تصنیر   خلق  استفاده شده بند و ب  تب

شد. در حقیق  معجزات مسیح تقلیدی از خلق  بند. چنین ارتباطی در روایات اسممی نیز هوین تصنیر تکرار می
کراماتی  معجزات و ۀدر آن غالب بند، در صین« دمیدن»یر آفرینش ک  تصن ۀخنرد: ب  تبعی  از صیننیز ب  چشم می

 شند. دو کرامات از این جنسببشی نیز هوین تصنیر تکرار میدیده یا احیا و جاناز جنس شفا دادن اعضای آسیب
دی تائب دز ۀ، حضرت دس  بریده شدبستان العارفین )دم شفاببش( منسنب ب  حضرت علی )ع( اس : در روای 

رت دس  ( و در روایتی دیگر حض195 و 194: 1954ند )رجایی، گردابا دمیدن ب  حال  اول بازمیی را ب  نام حبش
ا ا دمیدن شفاو خند از سر شرمندگی پس از امتناع از امر حضرت از جا برکنده بند، بو چشم جنانورد قصاب را ک  

اسممی حتی معجزات مسیح نیز بر  : ذیل جنانورد قصاب( در فرهنگ1911)دانشنام  جهان اسمم،  11 ددهمی
ر مشاب  غالب بر تصاویدر اینجا نیز « دمیدن»خمف روای  کتاب مقدس با پاشیدن بزاق او هوراه نیس ، بلک  تصنیر 

در را و روای  قرآن اند مائده را در نظر داشت  ۀسنر 110 ۀآیننیسندگان و شاعران مسلوان بدون شک چراک   شندمی
 «عیسی از گل صنرتی کرد مانند خفاش، پس در او دمید و در حال جان یاف  و بیرید.: »انداخت آثار خند منعکس س

را  آفرینش ۀ( بنا بر این هوان طنر ک  در روای  کتاب مقدس، پاشیدن بزاق مسیح صین914: 1914)البنشنجی، 
 س  ک ا دم مسییاییاین می در فرهنگ اسم داد،میببشی و شفاببشی بزاق را نشان کرد و قدرت حیاتتقلید می

شند. یدر ادبیات فارسی ظاهر م« دم مسییایی»بدین ترتیب منتیف  بشد وبهایی از نفخ الهی دارد و زندگی مینشان 
این بلک  گردد، تصنیر بزاق در روایات مربنط ب  شفاببشی ب  کل غایب میدر مقابل البت  این ب  این معنا نیس  ک  

ژنده پیل ک  شباه   یکی از کرامات، از جول  11شنددر برخی از معجزات و کرامات ظاهر میتصنیر ب  شکل نادری 
 مسیح دارد:  ۀقابل تنجهی با معجز

پسران من فرمان یافتند. چندان بگریستم ' دگر شیخ در صاغن بند. شبصی را آوردند ب  هردو چشم نابینا. گف :»
)شفیعی کدکنی، « الیال ب  هردو چشم بینا شد.چشم او مالید. فی شیخ آب دهان در 'تا ب  هردو چشهم نابینا شدم.

1939 :195) 
اسممی  اتروای بنا برآفرینش  ۀدر صین «عطس »تصهنیر  نشهانی از ،کندنهایی ک  این بیث را کامل می ۀنکت
حق  'العالوینی  الیودلل  ربه 'رف  و عطسهه  داد:  ]آدم[بادی در سههر او »پس از نفخ الهی بنا بر این روایات اسهه . 
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، خدای تن را آمرزنده اس  و از بهر آمرزش آفرید'تعالی گف :  کی ربشکی وا رحی ( در ننب  31: 1914)البنشنجی، « .'یی
یکی از باورهای قدما ک  در ادبیات بر اساس ( 511: 1911)میبدی،  سرار نیز چنین روایتی وجند داردکشف اال ۀثالث

هوین عطس  روح مسیح در بطن مریم  ۀب  واسطآدم را نگاه داش  و بعدها  ۀجبرئیل عطسفارسی متجلی شده اس ، 
 برای مثال خاقانی در این بی  ب  هوین ماجرا اشاره دارد:جای گرف . 

 سزد جاهش ۀعطسآدم از الهام او                   عیسههی اگر عطسهه  بهند از دم آدم کنهنن
 (510: 1931)خاقانی،   

مسیح در  روحاین روایات نهایتال اند، ب  طنری ک  در در اینجا نیز عطس  را ب  دم تبدیل کردهمی البت  روایات اسم
  .(101: 1943، مقدسی) شندمی دمیدهگریبان مریم 

ک  از ارتباط ورود روح ب  بدن انسان با عطس   وجند دارددر اساطیر یننان باستان  جالب اس  ک  روای  مشابهی
حیات انسان پس از آفریده شدن تنسط پرومتئنس، عطس  بند. این عطس   ۀین روای  اولین نشاندر ا گنید.کردن می

حتی  خدای یننانیمراقب  کنند. از این منجند  بدهد ک فرمان ب  ستایشگران پرومتئنس را شهاد کرد و باعث شد او 
از عطس  کردن از خدای خند یاد و پس هر منجندی پس از آفرینش باید عطس  کند ین پس ا زاقانننی وضَ کرد ک  

بر اساس  یاد کردن خدا پس از عطسه  را ب  یاد بیاورید! ۀباور یهندیان دربار (Gifford. 1793. Vol 1: 162کند )
ضبط  «حیات ۀاولین نشان»در فرهنگ لغات فرانسنی ( éternument« )عطس »یکی از معانی  یننانی ۀن افسانهوی

 :Dictionnaire Général de la langue Française et Vocabulaire universel, 1832) شههده اسهه .

éternument)  ،در این افسههان  و روای  اسهممی عناصههر عطسهه ، ورود جان و روح برای اولین بار در بدن انسههان
ای بین این احتواالل رابط  شنند، بنابراینآفریدگار تکرار میو یادکرد خدا پس از عطس  و رضای  و خشنندی  ستایش

ورود  ۀعطس  نشان ،دهد ک  در اساطیر باستانیاین روای  بار دیگر نشان می ۀب  هر حال سابق دو روای  وجند دارد.
 بنده اس .، رد و بدل شدن روح بین دو منجند طنرکلیب یا روح ب  بدن 
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 انشعاب استعاره تولیدمثل. 1شکل 

 گیرینتیجه. 3

 هایی اس  ک  از دیرباز نزد مللیکی از استعاره« پاشیدن بزاق»و « دمیدن»مانند « عطس »بنا بر آنچ  گذش ، 
روند. ارتباط این س  تصنیر با مفهنم زایایی در اینجاس  ک  بر اثر این مبتلف برای نشهان دادن تنلیدمثل ب  کار می
 اساطیر کهن یننانی و مصری، حاوی قسوتی از روح فرد شند ک  بنا برس  عول، هنایی مرطنب از دهان خارج می
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بازسازی کند. امروزه رّدی از این  راتناند منجندی مشاب  او شند، میسه . روح والد ک  هوراه با عطس  خارج میا
 های انگلیسی، فرانسنی، آلوانی و... هوچنین در ادبیات فارسی باقی مانده اس .کهن در زبان ۀاستعار
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 هاتیادداش

 تلوییاتی ب  این ماجرا دارند: ،اشعار خاقانی و نظامی .9
 (911: 1931خاقانی، داشت  )داروی جان جم شده در دیر دارا          دم شدهعیسیشده یعنی ک   آدم ۀعطسمی 
 (151ب:  1931نظامی، دهند )مسیحی ب   آدم ۀعطس                                دول  ب  فصییی دهند ۀخطب

8. LaurenceR.Horn 

 ""É suo padre sputatoدر زبان ایتالیایی:  .9
 "Ele é à cara cuspida e escarrada do pai"پرتغالی:
 er sieht seinem vater ahnlic wie gespuckt"" آلوانی:

 ""mar a chaithfeadh sé amach as bhéal éایرلندی: 

 "o Janis ine ftystos o pateras tou"یننانی: 

 ( بیان شده اس« دن بزاقپاشی»های فنق شباه  فرزند ب  پدر از طریق تصنیر توام نونن در (
1. Moustafa Gadalla 

1. Daniel Frayer Griggs 

 .(951: 1، ج1911)دمیری،  اشاره شده اس  در حیاة الیینان الکبری ب  این مسهل  .1
 خاقانی اضافی اس : ۀط )عبدالرسنلی( بیتی در قصید ۀبر اساس تنضییات سجادی در پاورقی، در نسب .1

 (104: 1931خاقانی، ) یداردمنش را در جهان کند                         خنک ۀب  خدایی ک  هم ز عطس
اده شیر ز ۀخنک در هیچ منبعی دیده نشهد. در واقَ باور بر این بنده اسه  ک  گرب  از عطس ۀتنلید منش از عطسه

ننِر أن  عطسالا االسِد و البنزیِر أن  عطسالا الفیل»فیل.  ۀشهد و خنک از عطسه )میود ابنزهن، « کروایتهم فی السهَّ
1314 :991 )Émile Decchanel ای کند  او ب  افسان شهیر را ب  اشهتباه نقل می ۀروای  تنلید گرب  از عطسه

 :Deschanel, 1854). شندحنا گرب  تنلید می ۀآدم شیر و از عطس ۀکند ک  در آن از عطسهشهرقی اشهاره می

های نر و ماده را با هم مزج کرده شیر و تنلید گرب  ۀآدم، عطس ۀعطسه ۀمشهبن اسه  ک  نگارنده اسهطنر( 81
 اس .

« ینی پدرافتادن از ب»برای بیان شباه  فرزند و پدر از تصنیر « عطس »مناطق ترکی  ب  جای تصنیر  در برخی از .2
 .(R.Horn, 2004: 40)شند استفاده می

ای اس  ک  خدایان ب  شهد ک  عطسه  نشان در یننان باسهتان عطسه  پیامی از طرف خدایان بند و گاه تصهنر می .1
دهند، ب  هوین دلیل یننانیان پس از عطسهه  کردن، کاری را ک  در آن ب  افراد فرمان تنقف در کاری را می ۀواسههط

باور ب  این ک  پس از عطسهه   .(Bell, 1872: 259) کردندآن لیظ  در شههرف انجام دادنش بندند متنقف می
ای باشد از این ک  باورهای یننان باستان از هوین باور نشههت گرفت  اسه . شهاید این نکت  نشان « آیدصهبر می»

 اند.عطس  ب  فرهنگ ما سرای  کرده ۀدربار
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س   عطس  مرگ را الخرائج و الجرائحخنرد. بنابر روایتی در چنین باوری در میان روایات اسممی نیز ب  چشم می .90
   .(411 و 415: 1403افکند )الراوندی، روز ب  تهخیر می

شفا یافتن چشوی ک  از بین رفت  بند بر  -1روایات جنانورد قصهاب از دو جه  ب  روایات انجیل شهباه  دارد:  .99
اقدام ب  کندن دس  و  -1د. شنمسیح ک  ذکر شد( یا هنایی ک  از دهان خارج می ۀاثر بزاق دهان )روای  معجز

دسههتی ک  با آن از خداوند نافرمانی »چشههم گناهکار تنسههط خند او، از آن جا ک  در انجیل متنی آمده اسهه  ک  
 (Pool,1852: 169)« ای از جا برکن.ای را ببر ... و چشوی ک  با آن از خداوند نافرمانی کردهکرده

انیَ ای نادر از تبرک و شفاببشی در متنن عرفاولیا ب  مقال  َشینه های بیشتر از قدرت شفاببشی بزاقبرای نونن  .98
 پنر مراجع  شند.از میود ابراهیم ایرج
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