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 مقاله علمی

 بسپار به آب روان:

 رودشده در زاینده های انداختهپژوهشی درباره طلسم

1بابک رفیعی علوی  
 (92/52/0055، تاریخ تأیید: 50/50/0055)تاریخ دریافت:  

 چکیده
رود بر بستر آن آشکار پردازد که با خشک شدن زایندهها و دعاهایی میاین پژوهش به مطالعه طلسم

شناس با مشاهده، بررسی و مطالعه این بقایای شدند. در این مقاله تالش شده است همچون یک باستان
توان یگانه ها را میمادی، به ارتباط میان این اشیاء و رفتار و آئین ورای آنها دست یابیم. این داده

است و با قصد اجابت یا از بین رفتن دعا یا  بقایای مادی از رفتاری دانست که در ذات خود غیرمادی
ها که بر حسب تصادف و به دلیل بسته اند. این یافتهاثر آن به آب رودخانه سپرده و در آن پنهان شده

اند، نماینده رفتاری از برخی ساکنان امروز اصفهان است که آشکارا رود آشکار شدهشدن آب زاینده
رو به  گذارد. مقاله پیشی دارد و اثر مادی کمی از خود بر جا میدهد، تمایل به پنهان کاررخ نمی

های انسان معاصر از پردازد، بلکه هدف اصلی بررسی و تحلیل یکی از کنشداوری این رفتار نمی
های مختلف این رفتار  مانده از آن است. برای درک بهتر الیه دریچه مطالعه معدود بقایای مادی برجای

سه عرصه عمومی مسجد، زیارتگاه و گورستان در شهر اصفهان نیز پرداخته شده فرهنگی به بررسی 
تر شود. در پایان پس از نگاهی تاریخی به این پدیده، های مختلف این رفتار در شهر آشکارتا جنبه

 درباره این نوع رویکرد به علوم غریبه در چارچوب زندگی امروز ایرانیان نیز بحث شده است. 
 رود، فرهنگ مادی.: طلسم و دعا، نیروهای فراطبیعی، اصفهان، زایندههاکلیدواژه
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 1سرآغاز: بقایای مادی عملی غیرمادی
عمه بزرگ میان شَست و انگشت اشارۀ دست چپش را گاز گرفت: ... بعدش رفتم پیش »... 

داد. مان است. هفت تا کاهگِل بهم گفتند مُجَرب است. برای ما که نبود، بختیک یهودی. می
روشان هم چیزهایی نوشته بود. گفت: هر روز صبح ببَرم بیندازم توی رودخانه. گفتم: آخر 

توانم صبح زود برم لب رودخانه؟ گفت: زن حسابی، باید سر، چطور میمال، من زنِ لَچَک به 
 اش کردمبیاندازی توی دریا، حاال اینجا دریا نیست، گفتم بیانداز توی رودخانه. بالخره راضی

 تا(. )گلشیری، بی« رفتم....که بیندازم توی مادی. صبح سیاه سَحَر می

رود گذشته از بستن مجدد آب رودخانۀ زاینده ، بعد از اینکه چند هفته1931در زمستان سال 
بود، همراه با یکی از دوستان در طی دو مرتبه جستجوی یک ساعته در کنار دو بخش مختلف از 

رود آوری کردیم که بر کف زایندهد زیادی دعا و طلسم را جمعبستر خشک رودخانه، تعدا
های دیگری از بستر خشک رودخانه به نشین شده بودند. در روزهای بعد نیز در بخش ته

شود. این جستجو پرداختم و مشخص شد که این شواهد تقریباً در همه جای رودخانه دیده می
کرد، و آب بندها، که آب سکون پیدا میها هایی همچون پشت پلدعاها بخصوص در قسمت

ها به قدری متعدد و متنوع بودند که به راحتی (. دعاها و طلسم1شدند )تصویر بیشتر یافت می
به جز این  2(.2آوری کرد )تصویر روز جستجو جمعشد چند هزار از آنها را در طول یک می

یا پارچه بریده شده بودند، در بستر  ها، اسماء متبرکه نیز که گاه از روی کاغذادعیه و طلسم
  9بودند. شد که مشخص بود آگاهانه در آب روان انداخته شدهرودخانه دیده می

ها و رسوباتی بودند که رودخانه بر جای ها در نگاه اول همانند دیگر آشغالاین داده
اء تفکیک کرد. شد آنها را از بقیۀ اشیگذاشته بود، اما پس از آشنا شدن چشم، به راحتی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود. تقدیم می به خاطره محمدعلی مرادی این مقاله 1
اگر اینهمه نقوش را با یک نقش چهل و یک روز چهل و یک مرتبه هر روز با ترک حیوانات بنویسد و در »...  2

بعد از (. »... 191: 1992)کلیات کنزالحسینی، ...« نمک بخورد  آب روان بیاندازد و خوراک نان گندم یا آرد جو بی
دد بنویسد و نگاه دارد. چون به وقت نماز ظهر آید، آن به وقت نماز فجر که آفتاب طلوع نکند، این نقش را هفت ع

 (.151)همان، « نقوش نوشته را رفته به دریا اندازد...
 گویند: اهلل مکارم شیرازی در جواب این استفتاء می آیت  9

 شوند، چگونه باید آنها را محو کرد؟ پرسش: هنگامی که قرآن، مفاتیح و دیگر کتب از این دست، کهنه می
 توانید در نهر آب بیاندازید یا آن را دفن کنید....میپاسخ: 
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های کاغذهایی با تاخوردگی دعاها از لحاظ شکل بسیار متنوع بودند و اغلب بر روی تکه
متعدد نوشته شده بودند و سپس گاه با یک ریسمان، چسب نواری یا داخل یک کیسه 

بندی شده بودند. بدنۀ تعدادی از دعاها نیز با پارافین، ای گذاشته و بستهپالستیکی یا پارچه
م یا قیر پوشانده شده بود و در بعضی موارد نیز دعا بر روی پارچه نوشته شده و به آب مو

 (. 5و  4، 9انداخته شده بود )تصاویر 
انگیز بود و رود شگفتبرای من در برخورد نخست وجود این تعداد دعا در بستر زاینده

ناسم و از چشم من دور شای از زندگی ساکنان شهر محل سکونتم را نمیداد که جنبهنشان می
های زیادی در زمانی که رودخانه آب داشته به کنار آن آمده و این دعاها را به مانده است. آدم

آب انداخته بودند، اما هیچ گاه به چشم من که هر روز برای رسیدن به محل کار از کنار 
عکس گرفتن را دیده  گذرم نیامده بودند. گردشگران ایرانی و غیرایرانی در حالرود می زاینده

های نشسته روی زیلو همه در های در حال بازی، خانوادهسوارها را دیده بودم، بچه بودم، قایق
جلوی چشم بودند، اما کسانی که این دعاها را به آب انداخته بودند، ندیده بودم. چون عملی 

ه اگر آب رودخانه بسته بایست به چشم بیاید. عملی با ماهیتی غیرمادی کدادند که نمیانجام می
 آمد.نشده بود، این تنها بازماندۀ مادی آن نیز به چشم نمی

های شهر و کوچهانداخته شدن دعا در آب روان بخش پایانی عملی بود که از دل کوچه پس
هایی دیگر با دعانویسانی هایی با ساکنانی دارای آرزوها و نیازهایی آغاز شده بود و به خانهخانه

شد با یک خط این مسیر رود رسیده بود. اگر میافته و انتهای این مسیر در نهایت به زایندهادامه ی
کشیدیم؛ را بر روی نقشۀ اصفهان ترسیم کرد، احتماالً بخش زیادی از نقشۀ شهر را باید خط می

شد تا به رسید و از آنجا دوباره پخش میهایی میشد، به گرهخطوطی که از دل شهر آغاز می
توان حدس زد که هزینه و انرژی قابل توجهی صرف انجام این نار رودخانه برسد. همچنین میک

رفتار شده باشد. این حرکت، جابجایی و صرف هزینه و وقت بخشی از زندگی روزمرۀ تعدادی 
داد مادی  از ساکنان سومین شهر بزرگ چند میلیونی ایران است که جلوی چشم نیست و برون

توان زندگی شهر و بخشی از ساکنان آن را بدون شناخت این رفتار ما نمیکوچکی دارد، ا
 بازسازی کرد. 

یافتن تجسم مادی و بقایای برجای مانده از باورهای روزمره و به خصوص غیررسمی 
ها کار آسانی نیست. خوردن و نوشیدن، کشاورزی و دامپروری و شکارگری، ساختن و انسان
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گذارند، اما دسته میدیگر بقایای مادی نسبتاً فراوانی از خود بر جای کندن و بسیاری از کارهای 
شوند و عناصر ای غیرمادی دارند، اغلب در خفا انجام میاعمال و رفتارهای یادشده جوهره

دهندۀ آنها همچون صدا )دعا(، بو و نور )سوزاندن و روشن کردن( ردپای مادی کمی از  تشکیل
معدود بقایای مادی بر جای مانده از این اعمال جادویی که در هنگام  گذارند. ازخود بر جای می

های انسانی و حیوانی یا شوند، پیکرکهای باستانی از گذشتۀ بشر یافت میکاوش در محوطه
شونده هستند. بقایای مادی بخش مهمی از این رسوم  دعاهای نوشته شده بر روی مواد غیر زایل

توان رسند. به همین طریق میاند و هیچ گاه به دست ما نمیپوسیدهکهن احتماالً با گذشت زمان 
حدس زد که بخش بزرگی از بقایای مادی پیدا شده از بستر خشک رودخانه، که در این نوشتار 
به آنها پرداخته شده است، نیز با گذشت چند صد سال به کلی از بین بروند و اثری از آنها برای 

 آیندگان بر جای نماند.  
ها قرار داد طلسم ترتوان در دستۀ دعاها یا به زبان فنیاشیاء مورد بحث در این مقاله را می

های مورد بحث در این نوشتار، بر خالف اشیاء ها یا حداقل طلسم(. طلسم1931، پور )موسی
دیگری همچون تعویذ )همان( یا حِرزها که کاربردهای حدوداً مشابهی با طلسم دارند، اغلب 

شوند دوام مانند کاغذ، خشت یا در بعضی موارد پارچه و گاه سفال نوشته می وی اشیاء کمبر ر
و اغلب عمری طوالنی ندارند. در حالی که تعویذ یا حِرز مدتی طوالنی همراه انسان هستند 

به عنوان نمایندۀ قابل مشاهدۀ  (. دعا و طلسم102-101: 1931)مادیسون و ساواژ اسمیت، 
شوند که قرار نیست مدت طوالنی نگهداری شوند یدنی فراطبیعی محسوب میهای نادقدرت

شوند. به این روند یا باطل میو در نهایت نیز به طریقی همچون به آب انداختن از بین می
ها بر خالف اشیائی که هم قابلیت ماندگاری بیشتر و هم ارزش ترتیب این دسته از طلسم

رند و اغلب دور از چشم محققان ها نداها و موزهتولوگهنری بیشتری دارند، جایی در کا
ها و دعاهایی که ها در این است که بر خالف طلسممانند. اهمیت این تکه کاغذها و پارچه می

؛ مادیسون و ساواژ 1935شوند )تناولی، آوری میجمع و تاریخی به خاطر ارزش هنری
زندگی روزمره مردم عادی و امروزی به ( Gruber, 2016؛ Leoni, 2016؛ 1931اسمیت، 

شناس با تمرکز بر بقایای کند همچون یک باستان این مقاله تالش می همربوط هستند. نویسند
ه مادی بر جای مانده از این رفتار ذاتاً غیرمادی به شناخت بهتری از بخشی از زندگی روزمر

 کند. شهری دست یابد که در آن زیست می
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1نشین شده در بستر خشک رودخانه رود و تعدادی از دعاهای تهخشک زاینده(: بستر 1تصویر )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اندگرفته شده 1933تا  1931ها به تناوب از سال  عکس  1
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 رودآوری شده از بستر زاینده های جمع(: تعدادی از دعاها و طلسم2تصویر )
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  1هاهای کاغذی مختلف و متنوع دعاها و طلسمبندی(: بسته3تصویر )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دو 1و  4( دعای چاپی، 9( دعای نوشته شده بر روی برگۀ تقویم، 2( دعای نوشته شده بر روی کاغذ کادو، 1 1

بندی که مربوط به یک ( دعا در داخل کیسۀ بسته6فریزر، ( دعا در داخل کیسۀ 5بندی مختلف کاغذ دعا،  روش بسته



 

 

 

 

 

 0011، بهار و تابستان 23شناسی، سال هجدهم، شماره  نامۀ انسان

  

411 

 
 ای مختلف و متنوع دعاها و های پارچهبندی(: بسته4تصویر )
 آوری شدند. رود جمع ی که از بستر خشک زایندههایطلسم

                                                                                                                                           
( دعا پوشیده شده با قیر به همراه تصویر دعا بعد از باز شدن 3( دعا آغشته با پارافین یا موم، 3شیء دیگر است، 

 )عکس از پیام انتخابی(.
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های مختلف اغلب به شکل مربع و بندیهای مختلف بر روی بستهها و دستورالعمل(: دعایا با نوشته5تصویر )

1مربوط باشد.رسد به کارکرد خاص آن  شکل است که به نظر می مستطیل قطعه کاغذ شمارۀ سیزده مثلث
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشتن پشت به قبله بود و بر کاغذ کبود در مثلث نوشته زیر سنگ گران در جای تاریک دفن کند و وقت ن»...   1
 (.243: 1992)کلیات کنزالحسینی، ...« الشعاع بکند  اندک موم در دهن بدارد و قمر در عقرب یا تحت
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 1های مختلف برای نوشتن دعا(: استفاده از مواد و روش6تصویر )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دعا و جداولی که بر روی بدنۀ سفال نو نوشته 2، 1( مقداری حبوبات که داخل کاغذ دعا گذاشته شده است1 1
-هایی از آن با آب زعفران یا شبیه آن نوشته شدهکه احتماالً بخششده بر روی تکه کاغذ  ( دعای نوشته9، 1اندشده
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 های مرتبط با آبرود و آیینزاینده 
شهرهای اندکی در ایران رودخانۀ دائمی دارند و اصفهان از معدود شهرهای فالت مرکزی ایران 

آب قادر است موجب گذرد. حضور و جریان است که آبی تقریباً همیشه روان از میان آن می
تواند جابجا کند، با خود ببرد یا بیاورد، های مرتبط با آن شود. رودخانه میایجاد و تقویت آیین

در خود پنهان یا آشکار کند، پاک کند یا حتی گاه آلوده کند و اینها همه بخشی از ملزومات 
آن هستند  گیرند و وابسته به حضورهایی هستند که در کنار رودخانه شکل میآئین

(Oestigaard, 2011)های مربوط به آن فقط محدود به وجود گیری آئین. حضور آب برای شکل
تواند رودخانه نیست و آب به اشکال مختلفی همچون باران، چشمه، چاه، دریا و دریاچه می

سبتاً به تازگی شناخته شده، کنندۀ ملزومات یک آئین باشد. یک نمونۀ جالب و ن برآورده
پ. م.  300های ای در غاری در وشنوه کاشان است که نذورات زیادی را در حدود سال چشمه

 (.Bagherpour-Kashani & Stöllner, 2011)اند م. در آب آن ریخته 300تا 

های منشعب از آن که در دل شهر جریان در شهری چون اصفهان این نقش به رودخانه و مادی
گیرد که فرای امور رایج و عادی رودخانه نقشی بر عهده می شود. در این وضعیتدارند سپرده می

ها یا سیاحت نیست، بلکه محل است. رودخانه دیگر فقط برای رساندن آب به مزارع، باغات، خانه
رود عالوه بر اینکه توان پرسید که آیا وجود زایندهپنهان کردن و در خود فرو بردن است. حال می

گیری یا تقویت انواعی از یات مادی در شهر نقش داشته، در شکلگیری نوع خاصی از حدر شکل
های فرامادی و فراطبیعی در شهری کهنسال چون اصفهان نیز نقشی داشته است؟ آیا حضور آئین

ها در حیات رود موجب رونق گرفتن نوع خاصی از دعانویسی یا عامل اعتقاد بیشتر به طلسمزاینده
رود، که در توان فرض کرد که بستن آب زایندههمچنین آیا میروزمرۀ ساکنان شهر شده است؟ 

ای در انجام و به ثمر رسیدن تعدادی انجامد، وقفههای اخیر گاه نزدیک به یک سال به طول میسال
ها انداخته است و بعد از باز شدن مجدد رودخانه افرادی که منتظر به سرانجام رساندن از این آئین

 اند؟  ن تعداد انبوه از دعاها را به یکباره به آب انداختهمناسک خود بودند، ای

                                                                                                                                           
( اشکال، اعداد 5اند، ( ترکیبی از حروف و کلمات به اصطالح الیقرایی که بر روی یک تکه کاغذ نوشته شده4، 1اند

( 10، 3، 1( دعای نوشته شده بر پشت یک رسید بانک، 6اند، و حروفی که بر روی یک تکه پارچه نوشته شده
( دعایی به همراه عکس شخصی که 3اند، تعدادی حروف که مکرراً در کنار هم بر روی یک تکه کاغذ نوشته شده

دعا برای او نوشته شده است )برای حفظ حریم شخصی عکس وارونه در گوشۀ راست، باالی دعا قرار گرفته 
 اند.ه( اشکالی که به کمک حروف و اعداد بر روی یک کاغذ کشیده شد11است(، 
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رود در تاریخ شهر اصفهان شناخته شده هستند. های مرتبط با زایندهتعدادی از مراسم و آئین
( که احتماالً به قبل از دورۀ 393: 1932پاشان را بیان کرد )ترکمان، توان جشن آببرای نمونه می
ورۀ صفوی به شکل رسمی و با حضور پادشاه در کنار رودخانه گردد و در دصفوی باز می

شد. از دیگر مراسم ذکر شده در متون، جشنی است که مسیحیان جلفا در روز ششم برگزار می
کردند. در این مراسم، که گاه با حضور پادشاه رود برگزار میژانویۀ هر سال در کنار زاینده

ها به داخل شد و سپس صلیبوغن مقدس تطهیر میصفوی نیز همراه بوده، رودخانه توسط ر
؛ Carswell, 1968: 6شدند )آن افکنده شده و بعد توسط مردان جوانی از آب بیرون آورده می

 (.66-64: 1969اولئاریوس، 
آب و به خصوص آب روان که در یک جا ساکن نیست و در حرکت است، یکی از 

ا نه تنها به شکل واقعی، بلکه به صورتی نمادین هعناصر کلیدی تطهیر و از بین بردن ناپاکی
تواند برای عمل تطهیر به است. حتی اگر خود آب تمیز و قابل آشامیدن نباشد، همچنان می

-کار رود و در نقشی نمادین موجب پاکی عنصر ناپاک یا باطل شدن ناپاکی و نو شدن دوباره 

تواند باطنی و غیرظاهری لکه ناپاکی نیز میشود. عنصر ناپاک نیز لزوماً کثیف یا آلوده نیست، ب
های غیررسمی رود به احتمال زیاد در آئین (. رودخانه زایندهDouglas, 2002: 196-220باشد )

های مورد بحث به و گاه مخفی دیگری در شهر نیز نقش داشته است و انداخته شدن طلسم
دن آنها را شاید بتوان یکی از این رود به منظور باطل کردن یا به اصطالح خنثی کرآب زاینده

داخته خواهد شد که تا حدودی موارد دانست. در ادامه به سه مکان در شهر اصفهان پر
هایی از فرایند چگونگی نوشته شدن و انداخته شدن دعاهای مورد مطالعه به رودخانه را  جنبه

 کند.بر ما روشن می

 مسجد لُنبان بر سر آب روان
ای به همین نام قرار گرفته در کنار و تقریباً بر روی یکی از چهار مادی محلهمسجد لُنبان که در 

اصلی اصفهان به نام فَدَن واقع شده است. در بیت شعری از سعید هروی در توصیف مسجد 
 لنبان و ارتباطش با مادی آمده است: 

 مسجدی بینی مروح بر سر آب روان از پی ذوق تفرج گر به لنبان در شوی
رود های فرشادی و نیاصرم ندارد و فاصلۀ مسجد تا زایندهاصلۀ چندانی با مادیمسجد ف

گردد )همایی،  نیز کمتر از یک کیلومتر است. بنای این مسجد به پیش از دورۀ صفویه باز می
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(، اما بنای امروزی تقریباً به تمامی مربوط به دوران صفویه و بعدتر است 119-116: 1934
ای سنگی ای مسقف با کتیبه(. در جانب شرقی این مسجد سقاخانه690-626: 1950)هنرفر، 

اند، در کنار مسجد دیده واقع شده است و دو درخت کهنسال و ضخیم که امروز خشک شده
شوند. در اخبار بیان شده که امام حسن مجتبی )ع( در این مسجد نماز گزارده است می

و  از عالمان معروف قرن چهاردهم ه. ق.ودکی، اهلل نخ (. همچنین از آیت411: 1933)همایی، 
الزمان )عج( دو مرتبه در این  نمازان معروف مسجد نقل شده است که حضرت صاحب از پیش

 اند. مسجد حاضر شده
تا چند سال پیش شخصی به نام آشیخ محمد قادری در کنار این مسجد برای مراجعان، که اغلب 

نوشت و سپس آن را در مقداری گِل، که از قبل آماده کرده یزن بودند، بر روی یک تکه کاغذ دعا م
داد تا آن را برای گرفتن حاجت از امام زمان )عج( از پنجرۀ کننده می پیچید و به دست مراجعهبود، می

شد، به داخل آب مشبکی که در زیر مسجد به مادی لنبان مشرف بود و از آن با نام چاه یاد می
کرده و به . به باور مراجعان این نامه راه خود را به سوی امام زمان پیدا می(2: 5بیاندازد )تصویر 

بار (. به گفتۀ افراد محلی آشیخ حدوداً هر ماه یک664: 1935زاده،  رسیده است )یوسفیدست او می
ریخته است. به رود میبرده و در آب زایندهنیز تعدادی از دعاها را که جمع شده بودند، با خود می

کرده ظر او برای اجابت بعضی از دعاها باید آنها را در رودخانه ریخت و آب مادی کفایت نمین
است. آشیخ محمد در ماه محرم چهار سال پیش از دنیا رفته و پس از او یک نفر دیگر این روش 

ست. دعانویسی را ادامه داده که او نیز در رمضان امسال فوت شده و دیگر کسی جای آنها را نگرفته ا
نویس در این مکان مشغول به کار بودند و  گویند که در گذشته تعداد زیادی دعاکهنساالن محل می

روش آنها نیز همه شبیه به هم بوده است، اما از میان همۀ آنها آشیخ محمد قادری معروف شده و 
-صوصاً شبو این عمل مخ»... نویسد: مراجعان زیادی داشته است. همایی در مورد مسجد لنبان می

های جمعه بیشتر از اوقات دیگر مرسوم است. و در هر شب جمعه دو سه هزار گلولۀ گِلین که در 
اندازند. و کاغذها به حدی زیاد وسط آنها کاغذهای عرایض است، در این چاه ]=مادی فدن[ می

و همه ساله  کندبران نهر تولید زحمت می های آهنین را سد و برای زارعان و حقّابهاست که پنجره
در »نویسد: (. هنرفر نیز در کتاب خود می220-213: 1933)همایی، « شوندمحتاج به الروبی نهر می

ای بنا شده که مردم نذورات خود را به زیر تاالر بزرگ مسجد لنبان نهر آبی جریان دارد و سردابه
(. در 621: 1950ر، )هنرف« سپارندهایی به آب میآورند و حوائج خود را ضمن عریضهعمل می
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صحبت با خادم مسن مسجد متوجه شدم که او به آشیخ محمد قادری و دیگر دعانویسانی که در 
شدند، هیچ اعتقادی ندارد و از اینکه بساط دعانویسان از این مسجد جمع اطراف مسجد جمع می

)عج( در مسجد خللی شده است، بسیار رضایت دارد. البته در اعتقاد او به دو مرتبه حضور امام زمان 
 وارد نبود و ما این موضوع را برای اولین بار از ایشان شنیدم.

محل انداختن دعا در آب در نزد مردم به چاه معروف است که در حقیقت پنجرۀ آجری 
شود که مشبکی است در انتهای داالنی کوتاه در حیاط مسجد رو به تاریکی چاه مانندی باز می

ها با انتهای ناپیدا و تیره و (. چاه1دی فدن جریان داشته است )تصویر در زیر آن در گذشته ما
ای است، مکان حضور نیروها و نفوذ به اعماق زمین، که همچون اعماق آسمان مکان ناشناخته

رودانی، دنیای دیگر نه در  کهن منطقه همچون ادیان میان موجودات فراطبیعی هستند. در ادیان
-ها و شگفتیروند. از چاهها بعد از مرگ به زیر زمین مین است و انسانآسمان بلکه در زیر زمی

ها یاد شده است. در این متون نیز صحبت از چند چاه عجیب در نامه هایشان در اغلب عجایب
بر »شود: نامۀ محمد ابن محمود همدانی از چاهی در اصفهان یاد می اصفهان است. در عجایب

ن پدید نیست. کودکی در آن افتاد، به روزگار اسحاق سیمجوری. کوه اصفهان چاهی است قعر آ
کرد. مردی را از زندان به در آورد که و وی پادشاه بود. دلتنگ شد. و مادر وی جزع می

مستوجب قتل بود و در زنبیلی نهاد و فرو فرستاد، به شرط آن که تا هفت روز بر کشند. هفت 
داشت. هیچ فرو افکند و سه شبان روز گوش میرفت و وی سنگی در زنبیل داشت، روز می

(. 53: 1915)همدانی، « آواز برنیامد. و وی را بر کشیدند. گفتند: چه دیدی؟ گفت: ظلمت
ی بقعۀ هارونیه در اصفهان یاد های حاتم و حیدر هندی در نزدیکهمچنین از دو چاه به نام

 (.113: 1930آید )همایی، کنند که گویند دجال از آن بیرون می می

 
  (: مسجد لنبان و پنجرۀ آجری مشرف به مادی فدن که در زیر مسجد روان بوده است.7تصویر )

 )عکس از علی شجاعی اصفهانی(



 

 

 

 

 

 شده در  ... های انداخته آب روان: پژوهشی درباره طلسم مقاله علمی/ بسپار به

 

411 

گورستان تخت فوالد و دعاهای به خاک سپرده شده

رود به موردی در در حین انجام تحقیقات در مورد منشاء دعاهای انداخته شده به آب زاینده
کرد. گروهی از تخت فوالد برخورد کردم که جنبۀ دیگری از موضوع را روشن میگورستان 

همکاران که در حال ثبت و ضبط و تصویربرداری از نقوش روی سنگ قبرهای قدیمی اطراف 
ک پیچ گوشتی باالی سر قبور را تکیه فیض بودند، روزی مشاهده کردند که چند جوان با ی

کنند. بعد از پرسش در ای جمع میکشند و در کیسهبیرون می کنند، چیزهایی را از زیر خاک می
اند، گویند که ما دعاهایی را که مردم و دعانویسان در قبرستان خاک کردهمورد دلیل کار، آنها می

ریزیم تا باطل شوند. آنها در جواب این سئوال که چرا آوریم و در آب رودخانه میبیرون می
گویند برای رضای خدا. سپس برای اثبات ادعای خود یکی از دعاها می دهید،کار را انجام میاین

 کنند که حاوی نفرینی بر علیه شخصی بوده است.را باز می
نگارنده برای تحقیق بیشتر دربارۀ این موضوع به سراغ این بخش از گورستان تخت فوالد 

ر بعضی قبور دیده های کوچکی در اطراف و به خصوص باالی سرفت. در مشاهدۀ اول سوراخ
های کاشته شده در محوطه نیز تعدادی شد. با جستجوی بیشتر مشخص شد که داخل کاجمی

(. سپس برای جستجوی بیشتر تصمیم گرفتم شخصاً 1: 3دعا با نخ آویزان شده است )تصویر 
پس باالی برخی از قبور را جستجو کنم. بعد از چند بار تالش خیلی زود اولین دعا پیدا شد و س

با درک الگوی به خاک سپرده شدن دعاها توانستم تعداد زیادی دعای خاک شده در باالی سر 
ها محدود به دعاهای نوشته بر روی کاغذ یا پارچه نشد. در این قبور را پیدا کنم. اما یافته

جستجوی کوتاه حدوداً یک ساعته، چیزهای دیگری نیز یافت شد؛ از جمله سر یک ماهی که 
ای که در داخل یک پارچۀ کفن ظرف بستنی گذاشته شده بود، مرغ سیاه کشته شدهداخل یک 

(. 3مانند پیچیده شده بود و دعایی که داخل یک شلغم پوسیده گذاشته شده بود )تصویر 
ها جدید هستند و اگر بیشتر به جستجوی خود ادامه مشخص بود که همه این دعاها و طلسم

 شدند.پیدا می های دیگری نیزدادم، نمونهمی
رود بر ما بدین ترتیب تا حدودی یکی از دالیل تعدد دعاهای یافت شده در بستر زاینده

هایی که باید در قبرستان به خاک سپرده شوند، دارای نیروهای منفی روشن شد. دعاها و طلسم
در واقع شاهد مقابلۀ دو نوع  1و مخرب همچون نابود کردن، جدایی انداختن و بستن هستند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیاور چلواری که از کفن میت باشد و سوره الم تر کیف یا جبرئیل را بر آن بنویس با آب مرده و نیل  و »...   1
)طلسمات طمطم ...« سوسکی را گرفته در میان پارچه گذار و با نخ سیاه به پیچ و در گورستان کهنه دفن کن 
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کوشد و جادویی که برای به زحمت ها میجادو هستیم: جادویی که برای خیر و آسایش انسان
آوری و انداختن دعاها و  به این ترتیب با جمع انداختن یا انتقام از دیگران ساخته شده است.

  1رود.دو از بین میشود و ناپاکی ناشی از جاها به آب روان عمل تطهیر انجام میطلسم
هایی بر ها به تمامی متعلق به دنیای مردگان نیستند و در حیات زندگان نیز نقشگورستان

عهده دارند. این موضوع به ویژه در مورد شهرهای کهن با سابقۀ زیست طوالنی بشر همچون 
عددی های متشود. اصفهان در اطراف خود گورستاناصفهان، بیشتر صادق است و مشاهده می

های قدیمی، بخشی از گورستان تخت فوالد در جنوب داشته است که امروز از میان گورستان
اند یا ها همگی در توسعه شهری کامالً از بین رفتهرود بر جای مانده است و بقیۀ گورستانزاینده

 نامه گلشیری، که در آغاز این فقط بخش کوچکی از آنها بر جای مانده است. در داستان جن
-شود که نمیآید تازه متوجه میمقاله بیان شد، هنگامی که راوی داستان از آبادان به اصفهان می

شود، داند گورستان آبادان در کجا واقع شده بوده است. در اصفهانی که او به آن وارد می
شان  پوالد رفتیم. رسم فردا هم به تخته»گورستان نقش مهمی در زندگی روزمرۀ زندگان دارد: 

ای  الدین غرفه بابا رکن  ۀبود. به یک کرشمه دو کار بود، هم زیارتی بود و هم تفریح. توی تکیـ
ها هم آمدند. فقط  ای برای میرزاعمو پهن کردند. پسرخاله گرفتند. دو سه پتو برای همه و قالیچه

  پزی بار گذاشتند. عروس آقا مهدی ماشین داشت. از همان صبح هم دیگ را سر چراغ خوراک
ـ دسته هاونش را توی دامنش  به قول خاله کرد. عروس کوچک ـ کارها را میۀ خاله همدم همـ

تا(. همچنین گورستان قدرت دخالت در امور  )گلشیری، بی« کرد بود و جانم و قربان می گذاشته 
قبور   هلا  زیارت  هم  اول  پوالد. همان تخته  به  زنیم می  سری  هم  غروب»زندگی زندگان را دارد: 

                                                                                                                                           
روز در  9روز پشت به قبله آویخته و بعد  9نموده و یکی را  یکی را در قبر شهید دفن(. »... 34ق.: ه. 1935هندی، 

سازی و روی سینه و صورت، شکل این اشکال را  گذاری و بیرون آورده و صورتی از آن زن را می آتش می
 (. 144)همان، « کنی... نویسی و در پارچۀ سیاهی بسته در قبر کشته دفن می می
به اشکال دیگری نیز وجود دارد. نگارنده در حین تحقیقات میدانی خود مشابه چنین مقابله با اعمال جادویی   1

کنند تا از آن برای نوشتن دعا و جادو استفاده ها آگاهانه استخوان کتف گوسفند را خرد میمتوجه شد که قصاب
برای ها نشود. کتف گوسفند با سطح صافی که دارد، مطلوب نوشتن دعا و نفرین برای دعانویسان است و قصاب

اگر بر ( »... 35کنند )همان، اینکه ناخودآگاه عامل بدبختی شخصی نشوند، از فروختن کتف سالم گوسفند پرهیز می
ترکیب دوم اینکه بر شانۀ (. »... 124: 1992)کلیات کنزالحسینی، ...« کتف گوسفند نویسی و بسوزانی حاظر بشود 

 «.قرار گردد... هر وقت بماند مطلوب بیگوسفند نوشته شهد مالیده زیر آتش دفن کند و آتش 
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  خواب  عامل  ندارد که  . دلیلی است نیامده   در نسخه  ، گرچه گیریم ورود می  و اذن  خوانیم را می
  ها سرگردانند یا به در گورستان  همچنان  هستند که  هم  خبیثی  را برآشوبد. ارواح  رفتگان  ۀهمـ

تا مگر در کار   کنیم می  مغفرت  طلب  آنها هم  زنند. برای می  پرسه  گریزپاشان  گرد گور محبوب
  این  ها را.... راوی دانه  و آن  ام تیار کرده  نیت  همین  نکنند.... کبوتر سفید را به  دخالت  زندگان
نویسم ــ کبوتر سفید آمده  باز می ما ــ  . در نسخـه است  سفید نیز مجرب  ۀگوید: گربـ می  روایت

 )همان(.«  ام گفته  بخورد که  دانه  آن  شرط که  با این  ، البته است 

 
1ها و دعاهای یافت شده در گورستان تخت فوالد(: طلسم8تصویر )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دعاهای نوشته شده بر روی کاغذ و پارچه و 9و  2، 1های کاشته شده در گورستانشده به کاج ( دو دعای آویزان1 1
( ظرف بستنی خاک شده در باالی یک قبر قدیمی که داخل آن سر گندیدۀ یک 4خاک شده در باالی سر قبور قدیمی، 
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 های خمیری به آب سپرده شدهمقبرۀ ابودردا و آدمک
ای موسوم به ابودردا یکی دیگر از رسوم مرتبط با رودخانه در شهر اصفهان پختن آش در مقبره

مقبره در فاصلۀ حدوداً ششصد متری شمال مادی فدن و کمی  (. این956: 1943است )مهدوی، 
رود واقع شده است. در شمال و جنوب مقبره دو رشته فرعی مادی بیشتر از یک کیلومتری زاینده

گذرد. در مراسمی در کنار این مقبره آش نذری جریان دارد که رشتۀ شمالی از کنار مقبره می
آید این آش به نیت ان طور که از نام ابودردا برمیشود که بسیار معروف است. همپخته می

شود. مشابه چنین مراسمی با همین نام در شهرهای دیگر سالمتی و دور کردن امراض پخته می
(. اما مراسم اصفهان تفاوتی با بقیه دارد که 153-153: 1933ایران نیز وجود دارد )دانلدسون، 

-ن مراسم به ویژه در اولین شنبۀ سال برگزار میمرتبط با حضور آب روان است. در اصفهان ای

شد. در کنار مقبرۀ ابودردای اصفهان ابتدا خمیر را بر روی سنگ خاصی، که به گفته اهالی محل 
بریدند. در هنگام آماده کردن کردند و مییک سنگ قبر بوده، به نیت شخص بیمار آماده می

شد. به دلیل  نیز خوانده می« ن را وردارای ابودردا درد م»خمیر دعا، گاه اشعاری همچون 
شد. همچنین عالوه بر رشتۀ کنندۀ زیاد برای دسترسی به این سنگ باید نوبت گرفته می مراجعه

با خمیر رشتۀ آش  همچون گلولهآش به نیت افراد مختلف آدمک یا گاه اشکال دیگری 
اختند. بعد از پختن آش چند اندها در داخل دیگ در حال پخت میساختند و همراه با رشته می

(. 190: 1913انداختند )هدایت، قاشق از آش را  همراه با آدمک خمیری به داخل آب روان می
البته ظاهراً میسر بود آدمک را در جایی دور از خانه یا باالی پشت بام هم انداخت، اما این رسم 

این مراسم مرض و درد را از  در اصفهان بیشتر همراه با به آب انداختن آدمک است. با انجام
 کردند.شخصی که آدمک به نیت آنها ساخته شده بود، دور می

ای کهن و چند هزار ساله هایی در شکل اجرا، ریشهرسد این نوع مراسم، با تفاوتبه نظر می
های سفالین انسانی و حیوانی، که در های سامی آسیای جنوب غربی دارد. پیکرکدر فرهنگ

های باستانی در های آشنای محوطهاند، از یافتهعمد شکسته شده و دور انداخته شدهای به دوره
رودان به ویژه در هزارۀ دوم پ.م. هستند. حضور چنین مراسمی در اصفهان  خوزستان و میان

                                                                                                                                           
( دعای گذاشته شده داخل یک شلغم که در 5دعایی نوشته شده بر کاغذ در داخل دهانش قرار داشت، ماهی به همراه 

رنگ و کشته شده که داخل یک پارچه سفیدرنگ پیچیده شده بود و به  ( مرغی سیاه6باالی سر یک قبر خاک شده بود، 
 ها از پیام انتخابی(ده بود )عکسهای مثلث شکل به خاک سپرده شهمراه تعدادی دعای نوشته شده بر روی کاغذ
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تواند به دهد، میرود را به ما نشان میهای در ارتباط با زایندهعالوه بر آنکه جنبۀ دیگری از آیین
های سفالین شکسته در محوطۀ باستانی نیز کمک کند. جالب آن است ما از کاربرد پیکرک درک

شوند، صحبت شناخته می 1رودان باستان که به نام مَقلو کننده با جادو در میان که در متون مقابله
های مختلف از جمله از جنس خمیر است هایی به شکل انسان از جنساز ساختن پیکرک

(Abusch, 2015: 298, 312, 320, 368, 370, 372, 378)  که بعد از خواندن دعا بر آنها یا باید
در آتش سوزانده شوند یا در آب غرق شوند تا طلسم و جادویی که موجب مریضی و ناراحتی 

 شده است از بین برود.

ها: نیروی اعداد و کلماتپنهان زِ دیده

هایی است که در کنار یکدیگر نیرویی گاه شکلهای مورد بحث ترکیبی از اعداد و حروف و طلسم
آفرینند. قدرت اعداد و کلمات نوشته شده بر روی یک تکه کاغذ، که قادر است در جادویی می

آید؟ چه نیرویی در کاغذ و جوهر یا در جریان روزمرۀ زندگی تغییر و خللی وارد کند، از کجا می
یکدیگر قادر به ایجاد نیرویی فراتر از خود هستند؟ ها وجود دارد که در کنار ترکیب کلمات و واژه

آیا هر کسی که کلمات و اعداد را به ترتیب ذکر شده در کنار هم بنویسد قادر به پدید آوردن این 
نیرو خواهد بود یا اینکه افراد خاصی قادر به اجرای این مراسم هستند؟ اینها سئواالتی هستند که با 

 شود.نویسی بر ما روشن می رفتارهای مرتبط به طلسمبررسی آنها تا حدودی ماهیت 
دستورات داده شده توسط دعانویس اغلب پیچیده هستند و شرایط احقاق آن به سادگی 

ای از شرایط زمانی و مکانی همراه با استفاده دقیق از یک سری عبارات و میسر نیست. مجموعه
دیگر ترکیب و در کنار هم محقق جمالت در حضور اشیائی خاص با اشکالی خاص باید با یک

در اغلب اوقات و در صورت اثر نکردن دعا یا طلسم مناسک دیگری  2شوند تا دعا اجابت یابد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Maqlû 
این نسخه را و طریق عمل چنین است ابتدا هفت لوح به شکل مربع ترتیب ده از طالی پاک و طلسم صفحۀ »...   2

مقابل را بر آن هفت لوح نقش کرده به ساعت سعد که برای این لوح مناسب است و باید رجوع شود به جدول 
ها را در هفت چاه آبی عمیق و یا هفت  ر سلیمانی و روز شنبه یا جمعه یا چهارشنبه لوحسلیمانی از کتاب هفت پیک

ها را با دست راست خود در  الزمان و مراد را در نظر آورد و طالب باید لوح قناه )ت( انداخته و بگوید یا صاحب
اشکال باید کف دست  چاه اندازد و با کسی سخن نگوید و با کسی سخن نگوید و وقت در چاه انداختن این

 (35ه.ق.:  1935)طلسمات طمطم هندی، ...« راست و کف دست چپ نوشته شده باشد 
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شود تا در صورت عدم اجابت روش اول به آنها رجوع شود. نیز در کنار روش اصلی پیشنهاد می
کند. در این این رفتار باز میمجموعۀ این عوامل راه را بر تفسیرهای مختلف از نحوۀ انجام دادن 

منظومۀ پیچیده از اعمال و مناسک، اگر حروف و اعداد با نظم خاصی نوشته شوند، قدرتی 
-یابند و ارجاعی نمادین به چیزی فراتر از درک آشنای ما از کلمات و اعداد میفراطبیعی می

زبان جدیدی با قواعد  دهند. بدین ترتیب با حروف و اعدادی، که در زبان روزمره آشنا هستند،
؛ کاسیرر، Sørencen, 2007: 88-90شود که گروه معدودی بر آن تسلط دارند )جدیدی خلق می

کنند که این (. حروف ابجد نوعی ارتباط معنایی بین حروف و اعداد برقرار می226-241: 1933
اعداد سعد و کند. شماری از ترکیبات مختلف را برای دعانویس فراهم می های بیخود گزینه

کنند. اگر نحس دارند و حروف ابجد هم با ارتباط با اعداد این قدرت را به خود جذب می
حرف یا عددی به تعدادی معین و در شرایط مکانی و زمانی مشخص گفته یا نوشته شود، فرد را 

 کند. گاه حتی قلم و مرکب نیز دارای شرایط خاصی برایقادر به دستیابی به مطلوب خود می
تکرار بخش مهمی از فرایند انجام چنین مناسکی  1افزایش احتمال دستیابی به مطلوب هستند.

یک عمل، یک  2(.23: 1935افزاید )تناولی، است و تکثیر یک دعا یا کلمه بر قدرت آن می
نوشته یا یک ذکر الزم است تا بارها و اغلب به تعداد مشخصی انجام یا خوانده شود تا بر 

رود وده گردد. به همین خاطر حتی در میان نمونه دعاهای جمع شده از بستر زایندهقدرت آن افز
داد همگی شدند که نشان میشکل بودند و در کنار هم یافت می نیز تعدادی کامالً تکراری و یک

9به یک نفر متعلق هستند.
 

ر بسیاری دعانویس مجرب کسی است که بتواند امور مختلف را همزمان در نظر بگیرد و تأثی
از مسائل را بر دعای خود بسنجد و در نهایت پس از شکل دادن به این نظام پیچیده، طلسم را 
در قالب حروف و اعدادی بنویسد یا بر زبان آورد که در نظر مخاطب ناآشنا و رمزآلود به نظر 

ها و شود که دعانویس مجرب، همچون پزشکی حاذق، دانستهرسد. همۀ اینها موجب میمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و آنگاه در روز دهم سورۀ احزاب را با گالب و زعفران روی کاغذ نوشته باسم خلق و در حقۀ گِلی گذارد »...  1
 (.145)همان، ...« 
یک کاغذ مدور نوشته و با سه دانه فلفل سیاه در آتش  و بعد این اسم را صد و یک مرتبه روی صد و»...   2

 (.13)همان، « بسوزان و بگو...
ندازد و  و صبحی بعد از نماز فجر نود و نه نقش بر کاغذ سفید بنویسد همه را جمع کرده در دریای روان بی»...  9

 (.113: 1992)کلیات کنزالحسینی، ...« عزلت اختیار کند در حجره نشسته باشد 
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فظیات زیادی را از پیش در ذهن خود داشته باشد تا بتواند با مراجعه به آنها تصمیمی صحیح ح
برای نوشتن نسخه دعا یا طلسم بگیرد. وجود جسمانی طلسم را که در قالب شیء کوچک 

توان به راحتی دور انداخت یا به فراموشی سپرد. شیء مذکور به واسطۀ متجسد شده است، نمی
شده است، دیگر یک تکه کاغذ، پارچه یا چوب معمولی نیست، بلکه به نوعی فرایندی که طی 

-هایی جادویی در نظر گرفته میواسطه و میانجی تبدیل شده و به شکلی استعاری معادل قدرت

که در چشم صاحب طلسم باید آن را محترم شمرد و طی  (Sørencen, 2007: 69-72)شود 
انداختن طلسم در هر جایی همچون سطل آشغال یا  فرایندی خاص آن را از خود دور کرد.

تواند برای صاحب دعا عواقبی در پی داشته باشد. طلسمی هم که قرار نیست دور کوچه می
انداخته شود یا باطل گردد، اغلب باید در جایی مانند جلوی ورودی خانه، زیر درخت یا سنگ 

افرادی که نباید آن را ببینند، دور  و یا زیر فرش پنهان شود. بدین ترتیب دعا از جلوی چشم
 گیرد که باید آن را ببینند و به آن اثر ببخشند.شود و فقط در معرض دید نیروهایی قرار میمی

کاری همراه هستند و همه مراحل نوشتن و ساختن طلسم این دسته از اعمال بشری ذاتاً با پنهان
اش در دعانویس هر چقدر مشهور، اما شهرت شود.معموالً پنهانی و دور از چشم اغیار انجام می

اش است، بدون هیچ محدودۀ مشتریان و باورمندان است و محل کار او، که اغلب اتاقی از خانه
کند ناشناس باقی بماند. شکل جسمانی و کننده نیز به همین مقدار تالش می تابلو و نشانی. مراجعه

یگران پنهان شود یا پس از مدتی به داخل چاه، مادی دعا نیز اغلب باید در جایی دور از چشم د
طول عمر اغلب کوتاه  1آب روان یا آتش انداخته شود یا به باد و خاک سپرده شود و از بین برود.

قیمتی همچون  ها در کنار لزوم تکثیر به تعداد زیاد باعث استفاده از مواد ارزاناین دسته از طلسم
های دعانویسی بخشی از ادعیه نیز باید  مطالب مندرج در کتابشود. مطابق تکه کاغذ یا پارچه می

که در این  1یا سوزانده شوند 2بر خشت یا گل و یا خمیر و آرد نوشته و بعد در آب انداخته شوند
 ماند. صورت دیگر هیچ اثری از آنها بر جای نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعداً هفت کاغذ را که نوشته و حاضر است یکی را در دل گوسفند گذاشته و دل را در گل گیرد در آتش »...   1
گردو دفن کند و یکی را در آب روان انداخته و موقع باب انداختن با کسی سخن نگوید سوم را در باد آویزد و 

م در چاه آبی پاک انداخته و هفتم را سر راه چهارم را در بیابانی دفن نموده و پنجم را در آتش بسوزانید و شش
عدد و یکی  9بنویس این شکل را بر کاغذ (. »... 41-46ق.: ه. 1935)طلسمات طمطم هندی، ...« مطلوب دفن کنید 

 (. 163)همان، « را در باد بیاویز و یکی را در آب روان مقابل قبله انداز...
واند و هر روز چهارده نقش نوشته در آرد گولی بسته پیش خود چهارده مرتبه در یک چله اسم مذکور را بخ»  2

)کلیات ...« شک پادشاه گردد  ها را در دریا اندازد پس چون چله تمام شود بی جمع نماید. بروز هشتم همۀ گولی
 (.95-94: 1992کنزالحسینی، 
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 اعتقاد به نیروهای فرامادی، خرافه یا حقیقت؟
قرار داد که خود در  2«جادویی»وان زیرمجموعۀ اعمالی با عنوان اعمال تنویسی را می دعا و طلسم

 :Sørensen, 2007)شوند بندی میذیل پرداختن به فرهنگ عامه در علوم اجتماعی و فرهنگی طبقه

شود، نوعی  محسوب می« خرافات»موضوعات اغلب  . از آنجایی که پرداختن به این قبیل از(9-30
. جادو (Houlbrook & Armitage, 2015: 2)  شودای محسوب میحاشیهمطالعۀ غیرعلمی و 

رسد که در زندگی امروز آید و به نظر میامروزه مفهومی خرافاتی و عملی غیرعقالیی به شمار می
کند. در حالی که در گذشته این مفهوم شامل طیف ما نقشی نداشته یا نقش بسیار اندکی بازی می

پزشکی گرفته تا موسیقی، مذهب، شیمی، جغرافیا و شری از پزشکی و روانهای بوسیعی از فعالیت
های بشر از طریق شد بسیاری از مشکالت و همچنین کنجکاویشد. در گذشته تالش مینجوم می

 شود.توسل به اعمالی رفع شود که امروزه از آنها با عنوان اعمال جادویی و خرافی یاد می
دهندۀ این موضوع هستند که در زندگی امروزه اعمال  مقاله نشانهای مورد بحث در این یافته

اند یا تر شدهرسد حضور دارند، اما اغلب پنهانیجادویی و فراطبیعی بیش از آنچه به نظر می
های اند. تمایل بشر برای دستیابی به قدرتهای متفاوتی از گذشته به خود گرفتهصورت
جهت دادن به این نیروها هنوز وجود دارد. حضور این دسته  الطبیعه و تالش برای مهار و ماوراء

از باورها و عقاید در زندگی امروز ما عجیب نیست، چون انسان امروز از لحاظ فیزیکی و 
حواس پنجگانه در مقابله با دنیای بیرون همان انسان چندین هزار سال پیش است و در مقابل 

را دارد که در  جدید نباشد، همان ادراک حسی هایهای مشابه، اگر مجهز به دستگاهپدیده
گذشته داشته است. دسترسی به مجهوالت عالم و تمایل به دانستن فراتر از آنچه با حواس قابل 

های علمی و گاه به درک است، از تمایالت همیشگی بشر بوده است که گاه به شکل کوشش
-Greenwood, 2009: 49-52, 145)  دکنشکل روی آوردن به امور ماوراءالطبیعه ظهور پیدا می

توان گامی فراتر نهاد و ادعا کرد که در این روزگار، اعتقاد بی حد و حصر به . حتی می(157
ای جادومابانه و خرافاتی گرفته است و انتظاری که از علم، ماشین و دستگاه خود جنبه

باوری است که پیش از این به جادو ها داریم، گاه ذاتاً مشابه آن ها، داروها و رصدخانهآزمایشگاه

                                                                                                                                           
کس بر برگ زرد شده بنویسد و  الرحمه منقولست که این طلسم را هر نوع دیگر از شیخ بهایی محمد آملی علیه»  1

 (.121)همان، « شود در آتش اندازد مطیع می
2 Magic 
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گری را در خود نهان دارد. باور هایی از خرافهنیز سویه 1باوری افراطی ایم. به بیان دیگر علمداشته
ای سعادتمند برای خود بیافریند، به اینکه انسان با جادوی علم و فناوری قادر خواهد بود آینده

ادراک بشری را نهان دارد که فقط به شکلی نوین  در ذات خود نوعی اعتقاد به اموری فراتر از
 ظاهر شده است.

از تعدادی از دانشمندان و علمای معروف مسلمان کتبی در مورد امور مربوط به طلسم و 
دهد این دسته از اعمال در گذشته اغلب بخشی از دعانویسی بر جای مانده است که نشان می

غریبه در گذشته از سویی در کنار علوم رایج  شدند. علومعلوم رایج زمان خود محسوب می
دیگری همچون طب و نجوم یا جغرافیا بودند و در بسیاری از اوقات مرزهای مشخصی میان 
آنها وجود نداشته است. از سوی دیگر این دسته از باورها بخشی از امور دین رسمی زمان خود 

خود باقی است. درک جدید ما  هایی هنوز به قوتشدند که این وجه دوم به شکلمحسوب می
شود که امروز این و مشاهدۀ مستقیم استوار است باعث می 2که بر محور تجربه« علم»از کلمۀ 

  9بخش از علوم قدیم را در زمرۀ خرافات قرار دهیم.
موضوع دیگری که باید به یاد داشت این است که سحر و جادو هر چند قرابت زیادی با 

( 1931دعانویسی در مذاهب و ادیان مختلف دارد، چه در اسالم )اُکانر،  بینی و پیشگویی و طالع
شد، جزو اعمال  و چه در مسیحیت و یهودیت، هنگامی که در قالب دین رسمی ارائه نمی

( و گاه جزای مرگ داشت. در این موارد در 13-19: 1936شد )براتی، ممنوعه محسوب می
کدیگر هستیم که با وجود استفاده از ابزار و اعتقاداتی حقیقت شاهد مقابله دو نیروی مشابه با ی

های رایج پذیرفته شده است و دیگری مربوط به عالم شیطانی تا حدودی یکسان، یکی در آیین
در این دنیای  .(Sørencen, 2007: 186-191; Stein & Stein, 2017: 146-147)شود دانسته می

های رسمی و رایج باور دارند، حامیان خیر و ن و آیینثنویت دارندگان نیروی فراطبیعی که به دی
های زیادی از نبرد عالمان هر دو دسته با یکدیگر داستان 4شوند.بقیه حامیان شر محسوب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Positivism 

2 Experiment 

و دل را در گل گرفته و »... کنند: شایان ذکر است که دعانویسان نیز باور به این اعمال را گاه حمل بر تجربه می  9
و باسم (. »... 104ق.: ه. 1935)طلسمات طمطم هندی، « یده....کنار آتش دفن کند، مؤثر است و به تجربه رس

  .(190)همان، ..« ..است و بارها به تجربه رسیده است مطلوب در آتش گذار بسیار مؤثر

 123 سوره انعام آیه  4
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ثبت شده است. داستان حضرت موسی، که با کمک الهی و با روشی مشابه جادوگران با انداختن 
های این رویارویی است. به بیان دیگر آنچه نمونهعصای خود جادوی آنها را خنثی کرد، یکی از 

شود، برای گروهی دیگر اعتقادات و باورهای آئینی و مذهبی در بین گروهی خرافه محسوب می
تواند در تواند باشد، و بالعکس باورها و اعتقادات مذهبی آن گروه برای گروهی دیگر میمی

 (.1931بندی شود )گاردنر، قالب خرافه طبقه

 : جادو در زندگی امروزهانپای
توسل به طلسم، جادو، دعا و دیگر نیروهای ماوراءالطبیعی برای تغییر دادن روند طبیعی امور 

ای به قدمت حضور گونۀ انسان هوشمند بر روی زمین، با توانایی اندیشیدن و باور احتماالً سابقه
های مختلف، گاه با اشکال ه شکل، داشته و تا امروز نیز ب1شودداشتن به آنچه ادراک حسی نمی

جدید و گاه همچنان با اشکالی بسیار کهن ادامه یافته است. امروزه تالش برای تغییر روند 
یابد و بخشی از علومی های مختلفی ظهور و بروز میزندگی و تأثیر گذاشتن بر آینده در شکل

ها  یا کالس« رموز موفقیت»نند هایی با عناوینی ماپژوهی تا بازار داغ کتاب رسمی همچون آینده
-گیری را میهای مختلف فالشناسانه که بسیار پرطرفدار هستند و روش روان های شبه و دوره

بینی افراطی به تواند شامل شود. این خواستۀ بشری برای تغییر سرنوشت به هر دو شکل خوش
ما همچنان وجود و بروز دارد. علم یا نیروی اراده یا تکیه به نیروهای ماورائی در زندگی روزمره 

نماید، و تفاوت در این است که بخشی از این تالش بیشتر در پس پرده پنهان است و خرافی می
ها  در ها قرار دارد. اما هر دو شکل این کوششدیگری مدرن و امروزی است و در مقابل چشم

 گذارند.می زندگی ما حضور دارند و تأثیر خود را بر مناسبات روزمره زندگی ما
استفاده از طلسم و دعا و تعویذ به اشکال مختلف هر چند قدمتی چندین هزار ساله دارد، 

که امروز در ایران و در این پژوهش با آن روبرو هستیم، احتماالً از دورۀ  اما به شکل مادی
اوج  صفوی و همراه با تسلط رسمی شیعه رشد بیشتری پیدا کرده و به ویژه در دورۀ قاجار به

ای دارند ها فرهنگ مادی بسیار گستردهخود رسیده است. شیعیان بر خالف سنی
(Khosronejad, 2011 )های متعددی همراه با ملزومات مادی و تصویری فراوانی را و آیین

 کنند. این رفتار بعد از ورود به دنیای صنعتی و مدرن امروز هیچگاه ازباور دارند و اجرا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Transcendental 
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تری پیدا کرده است. در طی انجام این پژوهش نگارنده با بلکه مدام شکل پنهانبین نرفته، 
دعانویسان جوانی روبرو شد که اتفاقاً از شهرت بسیاری در انجام این قبیل امور برخوردار 

داد این حرفه رو به اضمحالل نیست و حتی شاید بتوان گفت در چند دهۀ بودند که نشان می
ته است و در سطوحی حتی احتماالً از حمایت و باور دولتی نیز اخیر دوباره رونق گرف

ها نیز شکل گرفته است که هر ها طیف دیگری از گرایشبرخوردار است. در کنار این نمونه
دانند، اما روش کارشان تفاوت زیادی با یکدیگر های شیطانی می چند خود را در برابر نمونه
اش باطل گفت وظیفهها میاعضای جوان یکی از گروهها یکی از  ندارد. در یکی از مالقات

کردن دعاهایی است برای اشخاص مختلف نوشته شده و برای آنها در زندگی مشکالت 
سازی  کار موکل )جن( داشت و به کمک او عمل باطلفراوانی ایجاد کرده است. او برای این 

ستفاده از طلسم به اشکال مختلف ها با اداد. از نظر او دولتها و دعاها را انجام میطلسم
کنند. برای مثال او معتقد بود که مکعب فلزی بزرگی که تالش زیادی برای تسلط بر مردم می

در ورودی پارک هشت بهشت از طرف چهارباغ نصب شده و بر روی آن کلمات و حروفی 
 ها در شهر اصفهان است.اند، نمونۀ یکی از این تالشحک شده

ای به طول دو نیم متر در های اخیر خبرساز شد، پیدا شدن پارچهه در سالیکی از مواردی ک
های مختلفی نوشته و بود که روی آن طلسم 1936سد کرج در سال  ه دریاچهزیر سنگی در کنار

کشیده شده بود. به باور یابندگان، این طلسم توسط افرادی در کنار آب شرب مردم تهران 
ن آب به آنها رأی بدهند. نمونۀ دیگر گفتگویی است که در خرداد گذاشته شده بوده تا با خورد

با یک فالگیر انجام شد. در این گفتگو که با عنوان  15در همشهری ماه شمارۀ  1930ماه 
منتشر شده است، فالگیر ناشناس درباره ارتباط میان « ادعاهای عجیب یک فالگیر سیاسی»

و حتی ادعای انداختن دعا به آب سدهای کرج و  کندفالگیرها با بعضی دولتمردان صحبت می
ها ها و روزنامهشود. نمونۀ دیگر خبری است که در بعضی خبرگزاریلتیان در اینجا نیز تکرار می

بینی مبنی بر اینکه یکی از نامزدهای انتخابات به خاطر پیش 1منتشر شد، 1400بعد از انتخابات 
آخر در انتخابات باقی ماند. این خبر البته از طرف یک پیشگوی مشهدی از پیروزی او تا روز 

تواند نشان دهد که استفاده از دعا نامزد مورد نظر تکذیب شد، اما نفس حضور چنین اخباری می
های اجتماعی مختلف لزوماً محدود به قشر خاصی از افراد جامعه نیست و این رفتار در طبقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 https://www.khabaronline.ir/news/1529626 

https://www.khabaronline.ir/news/1529626
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ار در ایران امروز کافی است به جستجوی فارسی حضور دارد. برای درک میزان گسترش این رفت
های مجازی بپردازید تا با صفحات چند کلمه کلیدی مربوط به دعانویسی در اینترنت و شبکه

به  رویکردی گسترده هدهند تواند نشانها میشماری درباره این موضوع روبرو شوید. اینبی
 یاری گرفتن از امور ماوراءالطبیعه در زندگی امروز بخشی از ساکنان ایران باشد.

محور کنونی باعث از بین رفتن رفتارهای به اصطالح خرافی  رسد ورود به دنیای علمبه نظر می
تر شدن آنها شده است. در این تحقیق مشخص شد که اعتقاد به نشده باشد، بلکه موجب پنهانی

م و جادو در سطح وسیعی در زیر پوست شهر کنونی مدرن اصفهان، و احتماالً بقیۀ دعا و طلس
رود بخش بسیار شهرها و روستاهای ایران وجود و حضور دارد. دعاهای جمع شده از زاینده

کوچکی از کنش انسان ساکن در اصفهان هستند که بقایای مادی آن به خاطر بسته شدن رودخانه 
باید به خاطر داشت که بخش بزرگی از این رفتار یا اصوالً بقایای مادی از  بر ما آشکار شده است.

 گذارد یا باید به دنبال بقایای مادی آنها در جای دیگری بود.خود بر جای نمی
پرداخت و « روداتمسفر زاینده»مرادی که این نوشتار به او تقدیم شده است، در کتابی به 

اند، بخشی ایی را که در کنار و در ارتباط با رودخانه شکل گرفتههها، گنبدها و پلدرختان، مناره
رود را پیوند دهندۀ (. او زاینده1933: 1931از اتمسفر شهر اصفهان دانست )مرادی و نساجی، 

اند. داند که همگی با محوریت و هماهنگی با این رود شکل گرفتهعناصر فرهنگی و طبیعی می
اتمسفر دیگری نیز دارد که بر خالف بقیۀ عناصر سازندۀ ذکرشده رود به نظر نگارنده، زاینده

رود و عناصری که سازد. زایندهناپذیر از روح شهر اصفهان را می پنهان است، اما عنصری جدایی
توانند کمک کنند تا بخشی از روح شهر، که به اند، میدر ارتباط با این رودخانه شکل گرفته

ها ر و جلوی چشم باشد، مخفیانه بروز یابد. اهالی اصفهان غروبتواند آشکا دالیل مختلف نمی
های زیر پل و در زمینۀ صدای شوند و در تاریک و روشن حجرهدر زیر پل خواجو جمع می

خوانند. هر کسی که بخواهد می ریزی و هماهنگی قبلی، با همدیگر آوازآب، بدون برنامه
جمع بپیوندد و در حالی که صدای قدرتمند آب  تواند بدون اینکه به چشم بیاید به این می

ها یا توانند پنهانی در زیر دهانۀ پلپوشاند، زیر آواز بزند. عشاق می های صدای او را میضعف
در زیر درختان انبوه اطراف رود همدیگر را مالقات کنند، همان طور که برای انجام کارهای 

آشکار شدن دعاهای مورد بحث در  1شده است.پنهانی دیگری نیز از همین فضاها استفاده می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواد عشق کنید! یکی از مردها ... به این رودخانه مال خودمونه. تا دلتون می ها! همهپدرم گفت: عشق کنید، بچه» 1
ها هم مال شماست؟ همه خندیدند. فقط من و پدرم نخندیدیم. سی و سه پل اشاره کرد و به پدرم گفت: اون دهنه
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توان در کنار بقیۀ عوامل سازندۀ منظر طبیعی و رود را میاین نوشتار در بستر خشک زاینده
فرهنگی آشکار و پنهان رودخانه، بخش دیگری از رفتاری دانست که در زیر پوست شهر جریان 

 ه است.دارد و خشک شدن غیرطبیعی رودخانه موجب آشکار شدن آن شد

 سپاسگزاری
از امیرحسین کریمی و همسر ایشان نازنین شهیدی و نیز علی شجاعی اصفهانی بسیار 

ها و مطالب منتشر سپاسگزارم که با شناخت جامع خود از جغرافیا و تاریخ شهر اصفهان و کتاب
ر هایده شده دربارۀ این شهر، در تدوین این مقاله به نگارنده کمک فراوانی کردند. از خانم دکت

ای به بنده دادند بسیار مقاله پیشنهادات سازنده له و علی شهیدی که با خواندن نسخه اولیهال
من با این پدیده در  ادی الهیاری که موجب آشنایی اولیهسپاسگزارم. همچنین سپاس فراوان از ه

پیام  شهر اصفهان شد و در طول مراحل پژوهش کمک و یاری فراوانی به پیشبرد کار کرد. از
هایی آشنا کرد که در این مقاله دربارۀ انتخابی نیز بسیار سپاسگزارم که من را با بخشی از پدیده

ها به من یاری رساند. موضوعات مطرح شده در آنها بحث شد و در عکاسی از بخشی از طلسم
 ها و کمبودها همگی بر عهدۀ نویسنده است. این نوشتار البته نظر شخصی من است و ضعف

  

                                                                                                                                           
)مدرس « های پل جای خوبی نیست و به من هم برخوردبر خورده بود. من هم شنیده بودم که زیر دهنهبه پدرم 
 (.6-5: 1910صادقی، 
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