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  چکیده
در رویایی با  واند  العاده بوده هاي بدوي داراي نیروي خارق داشتن به شیء یا اشیایی است که در باور انسانشیءباوري، به معناي باور

در این . جا مانده است ءباوري میان فرهنگ عوام، از جمله فرهنگ عامه ایران، به آثار و بقایاي شی. اند برده مشکالت زندگی به آنها پناه می

همچنین . به برخی اشیاء و چگونگی عملکرد و اثربخشی آنها در فرهنگ عامه ایران در اولویت قرار دارد رویکرد، توجه به منشأ باور

طبیعی در زندگی مردم ایران از دیگر اهداف این پژوهش است؛ اشیایی برخاسته از  بررسی اهمیت این اشیاء به عنوان اشیایی با نیروي فوق

هاي معنوي خویش به آنها  در فرهنگ عامه که توده مردم جهت رسیدن به نیازها و خواستهباورهاي جمعی و اعتقادات آیینی ـ مذهبی 

  .جویند و آنها را باور دارند توسل می

  
  .، فولکلورفرهنگ عامه مردم ایراننیروي فوق طبیعی اشیا، فتیشیسم، شیءباوري،  :کلیديهاي هواژ

  

                                                   
هایی که در  به پاس زحمات و درس). المعارف بزرگ اسالمی مرکز دایره(دانشنامه فرهنگ مردم ایران کارشناس ارشد پژوهش هنر، پژوهشگر و مؤلف در . *

  .کنم را به ایشان تقدیم می ام، این مقاله محضر استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر اصغر کریمی آموخته



  مقدمه
و مصنوع ) موجود در طبیعت(طبیعی در برخی اشیاء طبیعی  به وجود نیروي فوقشیءباوري یا فتیشیزم به مفهوم اعتقاد و باور 

است که سیاحان و دریانوردان پرتغالی در افریقا متوجه  .م18منشاء اصطالح فتیشیزم مربوط به قرن . است) ساخته انسان دست(

ه بعضی جانوران، چوب خشک، مو و ناخن شدند بومیان افریقایی براي بعضی اشیاء مانند درخت، ماهی، گیاه، سنگ، پنجه مرد

 ,Tylor)طلبند  هاي خود از آنها استمداد می کنند و در رفع مشکالت و گرفتاري نیروي جادویی قائل هستند و آنها را تقدیس می

عقاید و آداب است، به آن اشیاء دادند و » طلسم و تعویذ«را که در زبان پرتغالی به معناي  ها لغت فتیش پرتغالی. (229 :1970

  ).278 :1356فضایی، (ها را فتیشیزم نامیدند  مرتبط با فتیش

در میان عناصر متعدد فرهنگ عامه ایران نیز شیءباوري یا فتیشیزم، حضوري گسترده و ملموس در زندگی مردم دارد و بقایاي 

سـمی و تعویـذي اسـت کـه اغلـب داراي      شیءباوري در ایران شـامل اشـیاي طل  . آن همواره در میان توده مردم به جا مانده است

اي و مذهبی هستند و مردم به نیروي مستتر در آنها جهت جذب نیروهاي نیک و دفع نیروهاي شر باور دارنـد و   اي اسطوره پیشینه

ن نـوع  درباره موضوع شیءباوري و حضور ای دهد در ایران،بررسی نگارنده نشان می. برند آنها را به همراه آداب خاصی به کار می

به شیءباوري در ایران پرداختـه   بعددر این مقاله در دو . پژوهشی مستقل و بنیادي انجام نگرفته است، اشیاء در بطن فرهنگ مردم

هـا و   هایی از اشیاي باور شده در میان ایرانی نخست، شیءباوري و آداب آن در فرهنگ عامه ایران؛ و دوم، معرفی گونه: شده است

  .ابطه با آن اشیاء در فرهنگ عامه ایران وجود داردباورهایی که در ر

  

  شیءباوري و آداب آن در فرهنگ عامه ایران
بر ایـن اسـاس در تفکـر    . هاي فکري جامعه کهن ایرانی بوده است ترین شیوه ترین و اساسی اعتقاد به جاندار بودن اشیاء از بنیادي

در باور ایرانیان باستان، آدمیزاد زنده بودن خویش را به همه . گیرد گرایی قرار می م یا زندهآنیمیس  ها شیءباوري تحت سیطره نیایرا

ایرانیـان باسـتان بـه هـر     . دارد؛ خواه آن چیز ساکن و پا برجا باشد یا مانند خـود او متحـرك و جنبـان    چیزهاي دیگر منسوب می

همچنـین آنهـا جانـدار    . کردنـد  احسـاس مـی  مقدار مینوي زمـین را   بی کردند تا آنجا که در هر کلوخ اي، مینویی را منتسب می پدیده

دادند و میان جنس اشیاي ساخته شده و اشـیاي موجـود در    هاي خویش نیز تعمیم می ساخته پنداشتن اشیاي موجود در طبیعت را به دست

اشیاي طبیعی داراي مینـو یـا بـه عبـارتی، روح     هاي خویش، بویژه اشیاي فلزي، را همانند دیگر  ساخته طبیعت تفاوتی قائل نبودند و دست

داد،  توانست به آنها التماس کند تا همراهش شوند و یا اگر اجازه مـی  پنداشتند که آدمی می دانستند و آنها را نیروهاي مستقل و فعالی می می

هـاي   سـاخته  وه بر اشیاي طبیعـی و دسـت  آنها عال ).82- 80: 1370بویس، (قادر بودند در وجودش نفوذ کنند و یا اثر نیک یا بد بگذارند 

شـود، قـدرتی    خوانـده مـی   1گرفت، بویژه کالم مقدس یا همان گفتار ایزدي که منثـره  خود به سخن و آوایی که با تأمل و تعمق شکل می

دوسـتخواه،  (س بـود  اي که در باور آنها، نیروي درمانگر موجود در آن کالم، برتـر از نیـروي اشـیاي ملمـو     دادند، به گونه عظیم نسبت می

هـا قـدرت جـادویی و درمـانگر خـود را از       بر اساس همین تفکر،  اشیاي باورشده و همان طلسم و تعویذ، در میان ایرانـی ). 737: 1379

  .گرفتند ها و اوراد مذهبی می افسون

ـ مـاورایی چـون روح انگاشـته      شوند، داراي نیرویی جـادویی  و منظور خاصی استفاده می  ها و تعاویذ که هر کدام در موقعیت طلسم

ها و حمل آن توسط انسان یا حیوان موجب دفع بال، بیمـاري   شوند و پندار کلی بر این است که نصب و آویختن آنها بر اموال و مکان می

                                                   
دوستخواه، (درمانی امروزي است  درمان بیمار با منثره که به منزله گفتاردرمانی یا روان: منثره درمانی. گفتار ورجاوند اهورایی،کالم مقدس یا کالم ایزدي.  1

1379 :44 :737.(  



وت، در نظـر  توان از یک مقوله، اما گاه با راهبردهـایی کمـابیش متفـا    طلسم و تعویذ را می. شود و تعرض موجودات و نیروهاي شریر می

که کار تعویذ طرد و دفع امور نامطلوب است، طلسم داراي هردو خاصیت جذب و دفع است و باعث جلب امـور مطلـوب    درحالی. آورد

آسـا،   توانایی مفروض طلسم در تغییر دادن حوادث و به بار آوردن شرایط مطلوب و معموالً معجـزه ). 635: 1387عربستانی، (شود  نیز می

اي  رو گاه تعویذ را گونـه  هاي دیگري نیز دارد و از این کننده تعویذ، قدرت طلسم عالوه بر خواص پیشگیري. کند یذ متمایز میآن را از تعو

  . اند ترین اشکال استفاده از طلسمات به شمار آورده تر آن پنداشته یا آن را یکی از گسترده از طلسمات و از جنس ضعیف

البروج و تصاویري از جانوران به عنوان ترفندهاي  اخترشناختی و اشکالی از صور فلکی یا دائرههایی با عالئم  یک طلسم نوشته

شود که این نوع نوشته یا عالیـم بـر روي آنهـا باشـد؛ مثـل       هاست و یا به اشیایی اطالق می جادویی براي در امان ماندن از آسیب

» وذ ع«، مشـتق از ریشـه   تعویـذ . (Ruska, 2000: 500)د تلقی کرد توان متن یک تعویذ را یک افسون یا ورهمچنین می. تعویذها

و به معناي پناه بردن، پناه دادن و در امان نگه داشتن است و در اصطالح به معناي دعا خواندن و حـرز  ) ذیل واژه: 1973المنجد، (

تعاویذ معمـوالً  ). ذیل واژه: 1343دهخدا، (زخم آویختن بر آدمیان، جانواران یا اشیاء براي محافظت از آنهاست  یا دعاي دفع چشم

کنند، در حالی که دعا و افسـون،   آور حفظ می کاربردي پیشگیرانه دارند و فرد یا شیء مورد نظر را از قرار گرفتن در موقعیتی زیان

مـداوا و گـاه حتـی در    توانند در عـالج و   رقیه، عزیمه و طلسم، عالوه بر قدرت پیشگیري از بالیا، پس از وقوع پیشامد بد نیز می

  ). 236: 1363شکورزاده، (به کار آیند » القضا حسن«به » سوءالقضا«تبدیل 

هاي مؤثر علیه  هایی از این ادعیه یا افسون نمونه. شده است ها، اوراد و اشیاي تعویذي فراوانی استفاده می در ایران باستان از افسون

این ادعیه و کاربردشان گوناگون و وسیع است، به طوري که آنها را به اشکال مختلف  .شود هاي زیانکار در خود اوستا یافت می آفریده

ها، بالیاي زمینی و آسمانی حفظ کند و  اند تا آنها را از انواع بیماري چون حرز و تعویذ و طلسم نوشته و همواره همراه خویش داشته

: 1390؛ میرفخرایی، 616: 1381رضی، (گرم از این قسم ادعیه است دعاي دورکردن تب سرد و . جنیان و دیوها را از آنها دور دارد

80-81 .(  

نوشتند و بر بازوي چـپ   تعویذ یا افسون مکتوبی را براي امراض چشم به صورت ترکیبی از متون اوستایی، پازند و پهلوي می

نوشـتند و بـر در خانـه نصـب      غـذ مـی  بستند، یا وردي پهلوي علیه حشرات موذي را با آب زعفران بر پوست آهو یـا کا  بسته می

در همان زمان براي جلوگیري از . (Casartelli, 1980: 449)پاشیدند  کردند و مقداري ماسه را نیز تبرك کرده و به اطراف می می

قـوچ   نوشتند و مقدار کمی پشم را از کیسه بیضـه  اي چرم می را بر قطعه) ورد و نیایش اردیبهشت(بیماري گله گاو، باژاردیبهشت 

هایی را  افسون .(Spiegel, 1860: 167)کردند  کرد، در زمین دفن می بستند و در جایی که گله از آن عبور می هم میجدا کرده و به

به عنوان مثال، براي  .کرد عمل می) فتیش(ها از طریق انتقال آسیب به یک شیء  این افسون. خواندند نیز براي پیشگیري و درمان می

دادنـد، میخـی آهنـی را جلـوي بیمـار       فنجانی چـاي را در برابـر خورشـید قـرار مـی     ) تب نوبه یا تب متناوب(ریا درمان تب ماال

کردند و مقـداري از چـاي را روي آن    سپس میخ را در زمین فرو می» .دهم من تبم را به این میخ می«: گفت گذاشتند و بیمار می می

  . (Omidsalar, 1985: 24) خوراندند ریختند و باقی چاي را به بیمار می می

هـاي گونـاگونی بـه کـار      در فرهنگ اعراب جاهلی براي کارکردهاي تعویذي و خنثی یا محدود کردن اثر سـوء خَفیـه، روش  

به این صـورت کـه اشـیایی    . شد یا آلودن استفاده می» تنجیس«هاي رماندن ارواح زیانکار، از روش در یکی از روش. رفته است می

شد، بر اندام  مردگان، دندان روباه و شیر یا مواد ناپاك دیگري را که موجب نفرت و بیزاري موجودات شریر می هاي چون استخوان

گونه باورها  تحت تأثیر تداخل و تأثیر و تأثر فرهنگی در فرهنگ عامـه ایـران    همین). 745: 1993جوادعلی، (آویختند  کودکان می

  .شود هاي روستایی، استفاده می ن اجنه در مناطق مختلف ایران، بویژه جامعهنیز وجود دارد و از این اشیاء براي رماند



ترین باورهاي بشر و احتماالً فراگیرترین  زخم از قدیمی چشم. زخم است ترین علت استفاده از تعاویذ در رابطه با اعتقاد به چشم عمده

شورچشمی و بدنظري که امروزه به شکل . نیز پا برجا مانده است ترین باور فراعلمی است که آثار و بقایاي آن در ایران امروز و رایج

اي که مغان و فرهنگ و دیانت مغانه و مزدایی در آن حکومت  شود، از روزگار بسیار کهن میان جامعه صفت براي بعضی افراد آورده می

ند، مردود و مطرود و منفور جامعه بودند شد شورچشمان که با چنین بیماري و عارضه اهریمنی شناخته می. کرد، وجود داشته است می

  ). 985: 1381رضی، (

ها به شورچشمی را گزارش  نویسان طی سفرهاي خود به اقصی نقاط ایران موارد گوناگونی از باور ایرانی بسیاري از سفرنامه

این اشیا در واقع نوعی فتیش . دزخم همواره با خود به همراه دارن کنند مردم ایران اشیایی را به منظور دفع چشم کرده و نقل می

مثالً ویلیام . کنندگان باور دارند با همراه داشتن این اشیاء از چشم بد و شور در امان خواهند بودشوند، چرا که استفاده محسوب می

کند  ی میاو این رسم را رسمی کهن معرف. »آویزند زخم می ها طلسم و چشم در ایران معموًال به بچه«: جکسن گزارش کرده است

نتیجه آنکه زنان باردار، کودکان و به طور کلی ). 432: 1357جکسن، (رسد  که قدمت آن حتی به پیش از دوران اسالمی هم می

زخم هستند، بنابراین الزم است همه چیزهاي  بار یا گرانبها در معرض خطر حسادت و چشم همه چیزهاي زیبا، خوشایند، مسرت

دقت محافظت کنند و چون مطمئن نیستند که همیشه به این کار توفیق یابند، که بدچشم هستند، به باارزش خود را از دید کسانی

  ). 63: 1355ماسه، (کنند  آنها را به وسیله طلسم و تعویذ محافظت می

ها،  ها و سنگ انواع کانی(ها رایج است که عمدتاً به صورت اشیاي خام و طبیعی  اکنون نیز تعاویذ گوناگونی در میان ایرانی هم

ساز فلزي، چوبی  ها، وسایل دست ها، تمثال مجسمه(و یا به شکل فرآورده ) فلزات، گیاهان، بازمانده اعضاي بدن انسان و حیوان

  .ها کاربرد دارد در رماندن ارواح پلید، شیاطین و موجودات شریر و زیانکار و بسیاري از بیماري...) و

  
  ها در میان ایرانی )فتیش(» اشیاي باور شده«هاي  گونه

  ها کانی- 1
هـا و   شـوند، انـواع مـواد کـانی از جملـه مهـره       ترین اشیایی که درباره آنها باور وجود دارد و به عنوان تعویذ استفاده می از متداول

هاي گوناگون براي نیـل بـه    استفاده از مهره روایت پهلويدر کتاب . (Smith,1927:638)هایی همچون سنگ نمک هستند  سنگ

زرد، با جال و بـرق سـفید،     همراه داشتن مهره سبز استقبال از پیشامدهاي خوب است و داشتن مهره. ها توصیه شده است خواسته

کامیـابی را  مهره کبود رنـگ،  . داشتن مهره سیاه موجب پیروزي در  کار و پیکار است. شود سبب رسیدن به مراد و خواسته دل می

زنی که مهره کبود با جالیی سفید رنگ دارد، اگر آن را به نام مردي که دوستش دارد بسـاید و  . کند افزون و شخص را بخشنده می

  ). 358: 1390میرفخرایی، (تواند از آن زن بگذرد  در چشم کشد، آن مرد او را دوست خواهد داشت و نمی

زدگی بایـد   مثل دیوانگی، صرع، نازایی و مداواي تب، یرقان، امراض پوستی و حتی عقربهایی  در بوشهر براي معالجه بیماري    

هـا، مهـره    از نمونه این مهره. هاي خاصی را با خواندن چهارقل طاهر کرد و تا درمان کامل به گردن آویخت ابتدا براي هریک مهره

وقتـی  . یا تاول آتش ویژه کودکـان اسـت  » تشی آپِل«مهره  .بندند بند است که براي محافظت از چشم بد به گیسوي اطفال می گیس

شود، الزم است این مهره را تا زمان خشک شدن کامل آن، به گردن  اي روي پوست صورت اطفال پیدا  گونه هاي آبدار و آتش تاول

ست و هرچند به تب شـب  نیز ویژه اطفال ا) براي تبی که در شب عارض شود  اي مهره(یا تب شب  »توشو«مهره . کودك بیاویزند

قرمز رنگ و به شکل دل آدمی و ویژه » دلَک«مهره . روز متوالی و تا درمان کامل آویزه گردن کنند اختصاص دارد، باید تا چند شبانه

اي است بلورین به شکل بیضـی و   مهره» زردوکی«. آویزد ضعفه مبتال شود، این مهره را به گردن خود می هر زنی به دل. زنان است



: 1381شـهري،  احمـدي ري (بندنـد   زا که شیرشان بسیار کم است، به منظور شیردار شدن به گردن و مچ دست خود مـی  زنان تازه

121-126 .(  

اي گرد و به رنگ روشن که در داخل  ها و آیاتی از قرآن به مهره در شهر ایزدخواست گوسفندان آبله گرفته را با خواندن سوره     

کردنـد   ها معالجه می اي تمیز و گذاشتن آن در آبشخور دام گ سفید و نخودي وجود دارد و پیچیدن آن در پارچههایی به رن آن خال

در شهرستان دوان براي جلوگیري از چله افتادن بر نوزاد و مردن او قبل از چهل روز، زنانی که به دیدن زائو ). 522: 1373رنجبر، (

هاي بند شده را در کنـار بـالین کـودك     اي از مهره براي احتیاط بیشتر مجموعه. بودندی میآمدند باید عاري از هرگونه مهر زینت می

و » تاسه«همین مردم براي جلوگیري از گریه ممتد بچه از مهره . هایی را که غفلتاً وارد شده است، خنثی کند گذاشتند تا اثر مهره می

هـا بـراي اثربخشـی     همین. کنند استفاده می»  بوغلی«زخم از مهره  چشم و براي جلوگیري از  »زردیون«براي رفع زردي او از مهره 

هـاي   ریزند و مهـره  سیاه، خون گوسفند قربانی شده در عید قربان را در ظرفی می  شب و تب ها، بویژه براي درمان تب  بیشتر مهره

دارنـد   انی از این خون را براي استفاده نگـه مـی  دیگران استک. آویزند زنند و چند روز به گردن بیمار می خود را هفت بار در آن می

  ). 116: 1370زاده،  لهسائی(

اي به رنگ عسلی و موسوم به مهره آل را که بر روي آن تصویر زنی قرار داشت به همراه  مردم فراشبند براي دفع شر آل، مهره    

مهره ). 75: 1382سیدرزاق، (خوراندند  زن زائو میکردند و به  سائیدند و در آب مخلوط می مهره مخصوص دیگري به نام تاسه می

گیـري   هاست که براي به دست آوردن آن آداب پر تفصیلی در هنگام فصل جفت هاي باور شده در میان ایرانی مار نیز از دیگر مهره

و هرکس ) 111: همان(رد آو توده عوام اعتقاد دارند داشتن مهره مار، سفیدبختی می). 50: 1334هدایت، (شده است  مارها انجام می

هاي آبی و سبز و کبود نیز  مهره). 194: همان(شود  زده می روزه برود چرا که بچه جن40مهره مار داشته باشد، نباید باالي سر بچه 

ها  شود که چشمانی به این رنگ می معروف است، براي دفع ضرر شورچشمانی استفاده ) 1تصویر (ترین آنها به خرمهره  که معمول

  ).162: 1337مقدم، (ارند د

  

  

  

  

                                    

                   

  
  
  
  
  
  

  )58: 1355گالك، (زخم  خرمهره آبی رنگ از جنس سفال، براي دفع چشم. 1تصویر

  



زخـم   دفـع چشـم  نامنـد و از نـوع درشـت آن بـراي      اي فام یا کبود رنگ را کوژه یا خزف مـی  هاي فیروزه در لرستان این مهره

هـایی کـه در    از دیگر مهره). 233: 1358آبادي،  اسدیان خرم(گیرند  ها یاري می زخم بچه حیوانات و از نوع ریز آن براي دفع چشم

آنها مهره کبـود را همیشـه   . به معناي مهره کبود 2»موره کیو«نام   اي است به زخم مؤثر است، مهره باور مردم لرستان براي دفع چشم

ها براي دیگر  از این مهره). 2تصویر(آویزند  هاي خردسال یا بر گردن حیواناتی مانند اسب، قاطر، قوچ و گاو نر می ه بچهروي شان

کننـد و روي سـربند    چادر و کنار کشتزار استفاده می داشتنی مانند مشک دوغ، و ابزار زینتی و لوازم خانه و یا سیاه چیزهاي دوست

تنگ با دیدن  هاي چشم آدم  تنگی دوزند و عقیده دارند خاصیت چشم ها نیز مهره کبود می خانم عروس دختران جوان و زیبا و سربند

  ). 195: 1387عالم،  عسکري(زخمی به کسی برسانند  رود و قادر نخواهند بود چشم مهره کبود از بین می

  

  

  

  

                                                                                                                

 (Kasraian, 2002: 179&187)زخم از کودکان و حیوانات باارزش در میان عشایر لرستان  مهره آبی براي دفع چشم. 2تصویر

  

کودکـان،  زخـم، بخصـوص از    رنگ به منظور دور داشتن چشـم  هاي آبی هاي فیروزه و سنگ در شهرستان گروس استعمال دانه

خود، به منظـور بـر حـذر      مند به اسِب سوارکاران عالقه. دوزند مصرف فراوانی دارد که به جلوي کاله کودك و جلوي سینه او می

هاي تسبیح به موهاي یال و گردن حیوان  رنگ را به صورت منجوق و دانه هاي آبی زخم، تعدادي از این مهره داشتن حیوان از چشم

اهالی روستاي اسک براي در امان ماندن از چشم بد چند مهره کبود را بر چوب گهواره کودك و ). 206: 1380 نیا، هاشم(بندند  می

در سـیرجان هـم   ). 202: 1384راعی، (کنند  آویزان می یا پیشانی گاو و گوسفند و دیگر حیوانات اهلی و یا اطراف منزل نصب و

  ).280: 1378بختیاري، (آویزند  ه قنداق نوزاد میزخم ب براي دفع چشممهره سبز را به همراه نعل اسب 

هاي مذهبی مردم ایران نمک عنصري داراي مفهوم  در باورها و سنت. هاي رایج به عنوان تعویذ، سنگ نمک است از دیگر کانی

نی کـه بـه   کسا. در کتاب مقدس مسیحیان، نمک هم نشانه نفرین و لعنت الهی است و هم نشانه رحمت و کرامت او. دوگانه است

از نمک بـراي جنگیـدن   ) ها گیرها و رمال مثل جن(کردند  کردند، یا کسانی که افراد را از طلسم آزاد می کمک اوراد اجنه را دفع می

در باورهاي آنهـا آمـده، نمکـی کـه روي میـز      . کردند علیه شیاطین، اهریمنان و دیوان و نیز علیه ساحران و افسونگران استفاده می

                                                   
2. .Mora keyow  



: کریمـی (کنـد   شود، از انسـان در مقابـل طوفـان حمایـت مـی      آورد و نمکی که در آتش افکنده می د، نگونبختی میشو واژگون می

  ). 46و45

هاي شهري، روستایی و عشایري ایران داراي حرمت و ارزش است و خاصیت درمانی و حتی کاربرد جادوئی  نمک در جامعه

دانند که خداوند در هنگـام عروسـی وي بـا حضـرت     می) س(ه حضرت فاطمهاز طرفی مردم باور به نمک را مرتبط با مهری. دارد

شود و شاید به این دالیل نمک  می 110به او اعطا کرد؛ همچنین رقم ابجدي کلمات نمک و علی هر یک به حساب ابجد ) ع(علی

بـاور  : شود ته تقسیم میهاي مناطق مختلف ایران درخصوص نمک به چند دس باورداشت). 113: 1334هدایت، (مقدس شده باشد 

گشـایی مشـکالت و رفـع     کننده سحر و جادو و نیروهاي شـر، گـره   زایی نمک، باور به زدودن و دفع شورچشمی و باطل به برکت

سین نمـک کوبیـده    در تهران، سر سفره هفت. ها نیازهاي مادي و معنوي، قدرت پیشگویی و برمالساختن رازهاي پنهان و نادانسته

کنند و تا آخر سـال آن نمـک را کیسـه بـه کیسـه       دانند، سپس آن را داخل کیسه آرد و برنج می را عامل برکت می گذارند و آن می

در تهران قدیم هم باور داشتند بستن ). 104-100: 1371شهري، (کنند تا همواره روزیشان از طریق آن نمک برکت داشته باشد  می

  ). 465: 1371شهري، (بخشد  ، زایمان او را سرعت مینمک در یک پارچه و همراه کردن آن با زن حامله

در آنجا رسـم اسـت کـه روي مقـداري نـان، نمـک       . کنند گشایی استفاده می در میان طوایف کردستان از نان و نمک براي گره

آنکه دوبـاره   ارد و بیدهند تا در کنار دیوار کوچه بگذ کنند و به یک دختربچه یا پسربچه و یا بزرگسال می زنند، نان را مچاله می می

عقیده دارند هر گرهی در جریان رزق و روزي آنها . به آن دست بزند یا روي خود را به طرف آن برگرداند، به سوي خانه بازگردد

در سروستان براي ممانعت ). 233: 1369میرنیا، (شود و در کار و درآمدشان گشایش حاصل خواهد شد  باشد، به این وسیله باز می

بندنـد   آویزند یا به بازویش می زخم نوشته است، به کاله کودك می زخم مقداري نمک و دعایی را که دعانویس براي چشم از چشم

هـاي درختـان در    کشند و بـه شـاخه   اي می زخم گاه چند تکه نمک را به رشته در بیرجند براي دفع چشم). 349: 1348همایونی، (

مردم خراسان ). 611-610:  1381رضایی، (خوردن در امان بمانند  الت آن از خطر چشمکنند تا درختان و محصو ها آویزان می باغ

چرخاننـد و   ریزند و دور سر مـی  اي می سوري اندکی نمک را به همراه اشیایی دیگر درون کوزه و کرمان در مراسم شب چهارشنبه

در شهرسـتان دوان، در هنگـام مراسـم عقـد،     ). 130 :1384جاحظ، (شکنند تا شورچشمی را از خانه و افراد خانواده دور کنند  می

بعضـی جاهـا زنـان    ). 137: 1370زاده،  لهسـائی (زخمـی بـه او نرسـد     گذاشتند تا چشم اي سنگ نمک را در کنار عروس می قطعه

ند و دار شدن به صورت زیورآالتی چون گردنب بلورهاي نمک را براي جلب عشق و کاشتن بذر محبت در دل همسرانشان و یا بچه

ــی   ــوان م ــراي گیس ــی ب ــم   زینت ــا طلس ــد و ی ــی  آویزن ــک م ــایی از نم ــی    ه ــزئین م ــویش را ت ــه خ ــوار خان ــازند و دی ــد  س کنن

(Donaldson,1938:156).  

  

                                       

  

  

  

  

  

  



  

  

  )نگارنده(طلسم نمک براي دفع چشم شور در کرمان . 3تصویر
  

اي و  پارچـه   همچنـین در کنـار در یـک کیسـه    . کننـد  شورچشمی از نمک به همراه دعا استفاده میبومیان کیش براي مقابله با 

هـاي   اغلب قسمت پـایین کیسـه را بـا پارچـه    . اي سنگ نمک و یک دعا قرار دارد کنند که در داخل آن تکه شکل آویزان می مثلث

گذارنـد و بـاالي    اي رنگی مـی  اي نمک را الي پارچه غلب تکهدر همین جا براي آنکه نوزاد را چشم نزنند، ا. کنند رنگین تزیین می

کنند و حتـی مـوقعی کـه دربـاره افـراد       هاي کوچکی از نمک و دعا آویزان می ها کیسه مردم کیش در داخل لنچ. آویزند گهواره می

ملـح و رمـاد فـی    "گویند کنند و یا پیش خود می را تکرار می) نمک، نمک( "ملح، ملح"کنند، چند بار کلمه   شورچشم صحبت می

  ).453: 1387مختارپور، ) (نمک و خاکستر به چشمش( "عیونک

  اجزاي بدن حیوانات - 2
آموزد کـه در   در یشت چهاردهم، اهورامزدا به زرتشت می. رسد ازجمله اشیائی است که پیشینه باور به آن به دوران باستان می» پر«

برگیرد و بر تـن خـویش بسـاید و بـا ایـن عمـل       ) بوم یا غراب= غَنَه  وارن(راخبال اي ف مقابل نفرین و وِرود دشمن پري از پرنده

در همین یشت آمده است اگر کسی استخوان یا پري از این پرنده را به . زرتشت خواهد توانست لعنت را به دشمن خود بازگرداند

حتی پیشگویان با کمـک ایـن پـر و خوانـدن     . د بودلبه کند و او همیشه غالب خواهتواند بر او غ کس نمی ه باشد، هیچهمراه داشت

  ). 129-117: 1347پورداوود، (ند پیشگویی کنند توانست برخی از اوراد محرمانه، که انتقال آنها موروثی بود، می

که در شاهنامه، به عنوان افسونی درمـانگر، در   (Casartelli, 1891, 79-87)رنده با سیمرغ اسرارآمیز یکی پنداشته شده این پ     

هـاي   همین پـر در معالجـه زخـم   شود از گفته می). 2361:1478فردوسی، (پهلوشکافی رودابه براي تولد رستم کاربرد داشته است 

اي در امان ماندن و بر» پر«بقایاي باور به نیروي تعویذ ). 294 :همان( ه استکشنده رستم و اسبش در نبرد با اسفندیار استفاده شد

ها می تـوان   و نیز زنگ باالي سر مرشد زورخانه )286: 1356فضایی، (خود جنگجویان  ها بر روي کاله تقویت روحیه را در تعزیه

  ).157 :1372سایکس، (دید 

. آویختند گردن می براي در امان ماندن از بیماري فراموشی ازهم ها و زبان هدهد را  مثالً چشم از دیگر اندام حیوانات مختلف،

اي در آن حوالی آسیب نخواهد دید و به همراه داشتن  هیچ پرندهاعتقاد داشتند شده هدهد بر درختی،  یا با آویختن استخوان سوراخ

بستن دندان گرگ بر گردن اسب، آن را ). 191و190: 1371الحاسب، (زدگی جلوگیري خواهد کرد  استخوان طاووس از خطر چشم

شود و نهادن دندان گرگ بر بالین کودك، مانع ترس  کند و بستن آن به بازو سبب دور شدن دشمنان می سبان دیگر میتر از ا دونده

در ممسنی، شکارکننده گـرگ بـراي   ). 205و  204 :همان(کند  او خواهد شد و به همراه داشتن آن از گزند چشم بد جلوگیري می

بندد و دعاي ویژه کاربرد آن را بـر   گیرد و بر بازوي راست می آورد و قاب می زخم، چشمان او را ازکاسه درمی جلوگیري از چشم

عشایر لرستان نیز پنجه پرندگان را به همین منظور و به همراه اشیایی دیگـر، همچـون   ). 480 :1371مجیدي کرائی، (خواند  آن می

   . (Mortensen,1993:347)دوزند هاي کودکان خود می هاي آبی رنگ، به لباس مهره

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 123: 1385طریقی، (خود به عنوان تعویذ  نصب پر روي کاله. 4تصویر

را با خشک کردن مردمک چشم گوسفند قربانی و ) 377: 1348همایونی، (یا چشم قربان ) 35و  34: 1333نفیسی، (نظرقربانی 

شخص، بویژه کودك و گاه حیوانات و جمادات، وصـل  کنند و به لباس  هاي دیگر درست می کشیدن آن به ریسمان به همراه مهره

  ).34-5 : 1333نفیسی، (کنند  می

  

  

  

                                   

  

  

  

  

 (Mortensen, 1993: 347)زخم روي کاله یک پسربچه از عشایر لرستان  پنجه پرنده به عنوان تعویذ دفع چشم. 5تصویر

  گیاهان -3

» اسـپند «ها که همواره حضور پررنگی در تمام شئون زندگی آنهـا دارد،   هی استفاده شده در میان ایرانیترین فتیش یا تعویذ گیا مهم

نام این گیاه از واژه . روید هاي کویري می اسپند یا سپند، گیاهی خودرو، پایدار و همیشه سبز است که در کوه، بیابان و زمین. است

ــپنته ــوي   3س ــان پهل ــه در زب ــده ک ــه ش ــتا گرفت ــاي در اوس ــه معن ــک«ب ــت»افزونی ــی برک ــت   ، یعن ــده اس ــدس، آم ــده و مق دهن

(Reichelt,1911:270) .پنداشتند و براي آن نیرویی آسـمانی و شـفابخش تصـور     ایرانیان عهد باستان اسفند را گیاهی مقدس می

. پراکننـد  ریزند و دود آن را می زخم، آن را در آتش می از گذشته تاکنون براي دورکردن چشم. (Henning, 1891: 607)کردند  می

                                                   
3. Spenta 



برنـد کـه    ها و دردها به کار می زدایی و درمان بیماري زخم هاي گوناگون و با آداب و رفتارهاي خاص، براي چشم اسفند را به شیوه

  .است» گذاري خال«و » اسفندگردانی«ترین آنها  رایج

واژگـان وردهـا در    .سم اسفندگردانی با ریختن دانه اسفند در آتـش و خوانـدن وردهـاي مـوزون شـعرگونه همـراه اسـت       مرا

: 1389بلوکباشی، (رسانند  هایی دارند، ولی همگی یک عقیده و پنداشت عمومی را با رمز و نشانه می هاي ایران تفاوت فرهنگ خرده

بترکـد  «وردها معموالً بـا عبـارت   . »اسفند صد و سی دونه/ ند دونه اسفند و اسف«: ودش طور آغاز می وردها عمومًا این). 458-459

در شهرسـتان اردسـتان،   ). 35 :1348مردانـی،  (یابـد   هـایی شـبیه آن پایـان مـی     یا عبارت» چشم حسود و حسد و بخیل و بیگونه

بترکد چشم حسـود و حسـد و دیـده    «: یندگو هاي یکشنبه و چهارشنبه، در مراسم اسفندگردانی و دودکردن آن می بخصوص شب

هـا و   براي بهبود نظرخورده، به نام تک تک اقوام و خویشان و همسایه. »صلوات) ص(بر چشم بد لعنت و بر دین محمد«یا » کافر

نیز که پس از پایان اسامی، براي هر روز هفته . زنند همه کسانی که ممکن است مریض را چشم زده باشند، به دانه اسفند سوزن می

همسایه «: افزایند بعد چنین می. »زا تا جمعه... زا  زا، یکشنبه شنبه«: زنند شخص در آن روز متولد شده باشد، سوزنی به دانه اسفند می

بعـد اسـفندها را دور سـر مـریض     . »رو، الهـی بترکـد چشـم او    سر، همسایه پـیش  چپی، همسایه پشت راستی، همسایه دست دست

چشم حسد و حسود / صد و سی چشمو ببند / اسفند و سه بند «: گویند ریزند و می آماده روي خشت می گردانند و روي آتش می

شور است و با سـوراخ کـردن آن، چشـم فـرد      باور دارند دانه اسفند، فتیش، همان چشم). 534 :1370هاشمی، (» و هر هیز و لوند

  .شورهاست نیز در خیال آنها ترکیدن چشم حسودان و چشمصداي ترکیدن دانه اسفند در آتش  شود،  شورچشم نیز سوراخ می

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  (Mortensen, 1993: 239)زخم  اسفندي، طلسم ساخته شده از گیاه اسفند جهت دفع  چشم. 6تصویر

هـا و   کنند و بـه گونـه   با آب دهان آغشته می مالند و گذاري اسفندهاي سوخته و ذغال شده را در کف دست می در مراسم خال

زخم به وسـیله   هاي دفع چشم یکی دیگر از شیوه). 534-531 :همان(مالند  پیشانی وکف دست راست و کف دست چپ بیمار می

یگر کشند، سپس آنها را بـر اسـاس سـلیقه، بـه یکـد      هاي اسفند را به چند رشته نخ می دانه. هایی از آن است اسفند، ساختن طلسم

آویزند تا چشم بد، بال و آفـت را از   هاي گوسفندان و کشتزارها می هاي نشیمن، آغل ها، اتاق این مجموعه را سر در خانه. بندند می

  ).32و  31 :1347ذکایی، (خانه، اعضاي خانواده، احشام و غالت دور کنند و برکت، فراوانی و سالمتی بیاورند 



از شـاخه انـار و میـوه آن در شـماري از     . رویی ماوراءالطبیعی، جادویی و رمزگونه قائل بودنـد ایرانیان عهد باستان براي انار نی

در دور کـردن ارواح  ) رماننـدگان (اش همچون نَفرات  از این درخت و میوه. کردند ها و مراسم دینی ـ مذهبی خود استفاده می  آیین

هاي درخت انار و پراکندن دود  با سوزاندن شاخه. جستند ت بهره میها و دردها از تن، خانه و محیط زیس خبیث، گزندگان، بیماري

پـورداوود،  (سـاختند   راندند و فضاي زیست را پاك می هاي سوخته این گیاه در فضا، دیوهاي پنهانی را از خانه و کاشانه می چوب

ــاخه    ). 147-146و  1319:139 ــز دود ش ــالم نی ــس از اس ــان پ ــده    ایرانی ــار را رمانن ــوخته ان ــاي س ــدگان   ه ــرات و گزن حش

و خوردن انار را رماننده شـیطان  ) 248: 1401کلینی، (و داشتن درخت انار را گریزاننده مار و کژدم از خانه ) 1350:133دنیسري،(

بندي براي دفع شر اجنـه از دامـن نـوزادان    فراش ،مادران. دانند می) 51: 1371مجلسی،(از دل مؤمن و دور کردن وسوسه شیطانی 

دهند و هنگامی که افـراد دیوانـه، شـرارت     سازند و سر اطفال خود را هنگام خواب در آن قرار می چوب انار کمانه میخویش، از 

هـاي انـار    پردازند، براي پراکندن اجنه از اطراف این دیوانگان و شفاي جزئی یا کلی، آنها را با شاخه کنند و به آزار و اذیت می می

  ). 97و  96 :1382امیر، (کنند  تنبیه می

خارداري از درخت انار ترش، پیاز درشـتی را نصـف     در گیالن براي دور نگهداشتن نوزاد و زائو از جمله اجنه و آل، با شاخه

گیـاه  . دادنـد  بردند و در ششمین شب تولد فرزند باالي سر زائو و نوزاد به دیوار تکیه مـی  کردند و شاخه انار را بر پهنه فرو می می

دیگر تعویذهاي گیاهی در گیالن است که براي دور و کور کردن خطر چشم شور، آن را با سنجاق بر آستان در خودروي گزنه از 

نیرویـی  داراي هـا   اي از درخـت خرزهـره بـراي بوشـهري     شـاخه ). 35-32: 1389بشرا، (کنند  ورودي اتاق زائو و نوزاد نصب می

در مقابـل دیـد همگـان    و کـه آن را بـاالي گهـواره یـا ننـوي او       استماوراءطبیعی براي دور کردن خطر چشم شور براي کودك 

پندارنـد و از آن، چـوب    زا مـی  مردم ایالت و عشایر کرمـان، چـوب انـار را برکـت    ). 139: 1381شهري، ري احمدي(آویزند  می

  ).324: 1372فرهادي، (سازند  زنی می مشک

  

  فلزات -4
هـا، جـن    در باور ایرانی. بویژه براي دور کردن ارواح خبیث وجود داشته استهاي دور تاکنون،  شیءباوري درباره آهن، از گذشته

به نظر تایلر اجنـه موجـوداتی متعلـق بـه     . که حتی بردن نام آهن افسونی علیه اجنه بوده است ترسد، به طوري نهایت از آهن می بی

ظاهراً در ایران نیز باور به قدرت ). 106: 1340س، هی(آور است  عصر حجر هستند و فلز جدید در نظر آنها منفور و براي آنها زیان

 4مس، مطرح شد که در اوستا روآدا تن، با کشف اولین فلز، یعنی وجود آمد و حتی مسئله روئین طبیعی آهن با کشف فلزات به  فوق

  . از همین واژه بازمانده است» تن روئین«فارسی و » روي«واژه . است نامیده شده

تـوده مـردم بـه    . گفتنـد  یرامون مسئله فلز، جادوي عجیبی وجود دارد؛ مثالً فلزکاران راز فلز را بـه هـم نمـی   در ایران باستان، پ

اش فلـزي و   گفتنـد سـینه   رفـت، مـی   تن وقتی با سپر فلزیی به جنگ می کردند و یا روئین فلزکاران قدیم همچون جادوگر نگاه می

اشارات دیگر اینکـه  . ترین حریف ضحاك جادوگر، آهنگري است به نام کاوهدر شاهنامه بزرگ). 582 :1377بهار، (تن است  روئین

شمشـیر  . آوردنـد  هاي آسمانی به دسـت مـی   زرتشت زنجیر پوالدي را از بهشت آورده بود و اقوام باستانی آهن خالص را از سنگ

از آسمان آمده اسـت و همـان   ) ع(ر علیسنگ است، یا مثًال شمشیر ذوالفقا بن شدادالعبسی، پهلوان حماسی عرب، از آسمان عنتره

                                                   
4. Raoda 



خداوند آن را بـه زمـین    هم به آسمانی بودن آهن تصریح شده کهدر قرآن کریم . آید است که بعدها به صورت تبر ابومسلم در می

  ). 104: 1382محجوب، (فرو فرستاده است 

اش کـه   هـاي ذاتـی   طیر دارد و به دلیـل ویژگـی  در واقع از اینجاست که فلز به عنوان یک پدیده نو، قداستی که در ادیان و اسا

زخـم و   ترین استفاده در دفـع چشـم   استحکام و قدرت آن است، در تفکر انسان باورهایی را به همراه دارد و همواره از آن گسترده

وجـود در  قزوینی دربـاره  قـدرت م  . رود شود و مؤثرترین ماده جهت ساخت طلسم و تعویذ به شمار می دیگر ارواح اهریمنی می

. اگر کسی یک طلسم آهنی به همراه داشته باشد، داراي شخصیتی قوي خواهد شد و از هیچ چیز نخواهد ترسید: آهن نوشته است

بسـیاري از  ). 192 :1361قزوینـی،  (طلبی در او افزیش خواهـد یافـت    عالوه بر این، نیروي جاه. بیند گاه کابوس نمی همچنین هیچ

ایمان و اعتقادي راسخ به اشیاي فلزي دارند و در غیـاب همسـر بـا      ن، براي رفع نیازهاي روحی خویش،افراد، بویژه برخی از زنا

شوند و یا هنگامی که براي بازگشت یک  یابند و در وفاداراي به همسر تواناتر می پوشیدن یک دستبند آهنی، آرامش خود را باز می

آهنی که با اعـداد و عالئـم طلسـمی مـنقش گشـته، روي زغـال گداختـه        عزیز که در آرزوي دیدار دوباره او هستند، یک صفحه 

شود، قلب آن شـخص نیـز گـرم     آورند، باور دارند مادامی که آهن گرم و گداخته می گذارند و نام آن عزیز غایب را بر زبان می می

  .(Donaldson,1938:154)گردد  شود و با اشتیاق به سمت خانه بازمی می

ها دارد و بسیاري از اوراد قدرتمند جهت تـأثیر مضـاعف، روي    تی است که کاربرد زیادي در ساخت طلسماز جمله  فلزا  نقره

هـایی   اند و معموالً آن را به صورت حلقه فوالد از دیگر فلزاتی است که براي آن قدرت جادویی قائل شده. شوند فلز نقره حک می

کننـد و از آن بـه عنـوان یکـی از      هاي جادویی را روي آن حک مـی  فرمول دهند و نام خداوند، اسامی پنج تن یا اعداد و برش می

  (ibid:155). کنند  ها استفاده می نیرومندترین طلسم

وسیله بند یا نخ و یا زنجیري که  گیرند و به  سازند و گاه دو سر آن را طال می می يمانند  مردم شیراز از قطعات فوالد، شیء لوله

این لول و النگوي فوالدي را . شود نامیده می "لول"ء فوالدي  این شی. کنند ت، آن را به گردن آویزان میاز آن دو حلقه رد شده اس

انـدازان آن را بـه گـردن زن حاملـه      شود، طی مراسمی به نام لـول  اي که نمازش قضا نمی کند و زن مؤمنه مادرِ زن حامله فراهم می

» وان یکاد«سازند و روي آن  هایی از طال به شکل قلب می تان سروستان طلسمدر شیراز و شهرس). 291 :1385خدیش، (آویزد  می

  ). 419: 1348همایونی، (اندازند  آالت به گردن خود می کنند و زنان آن را به عنوان زینت حک می

ل آرد تکـه  یـا اگـر روي جـوا   . شود در شهرستان ایزدخواست معتقدند اگر تکه آهنی همراه انسان باشد، جن به او نزدیک نمی

روز قیچی فلزي همراه داشته باشـد، در غیـر    10همچنین زن تازه زائیده باید تا . توانند از آرد ببرند ها نمی آهنی گذاشته شود، جن

زخـم اسـتفاده    ها از قیچی فلـزي بـراي دفـع چشـم     در میان ترکمن). 482 :1373رنجبر، (رسانند  ها به او آزار می صورت، جن این

در ایـن مـدت، تعـدادي زن در    . انجامـد  اسم عقد، مراسم قیچی زدن زنان از آغاز تا پایان جلسه عقد بـه طـول مـی   در مر. کنند می

دشمنان را ببرند و یا با بـه صـدا در آوردن   » اغراض و چشم بد«کردند تا  هاي قیچی را به طور مرتب باز و بسته می اي دهانه گوشه

اش را خنثـی کننـد    ریزانند تا به این وسیله سحر و جادوي دشـمنان عـروس و خـانواده   گ اي، ارواح شیطانی و پلید را می آهن پاره

  ). 2146 :1383معطوفی،(

آالت و همه گونه اشیاي فلزي تیز، از جمله چاقو، سوزن و سیخ، براي دورکردن آل استفاده  در شهرستان آالشت، از انواع آهن

کشـند و بـاالي سـر زائـو      پیاز را به سـیخ مـی  . کنند گیاهی پیاز را با آن همراه میگاه نیز براي اثربخشی بیشتر فلز، تعویذ . کنند می

گذارند تا چهل روز آنجا بماند و هنگام تطهیر زائو در غسل روز دهم باید همان پیاز را جلو در حمام بگذارند تا زائو آن را لگد  می

جـادوي   شـده در اسـتفاده از فتـیش پیـاز، نـوعی     داب شـرح داده  با توجه به آ). 97-96: تا پورکریم، بی(د به حمام برود کند و بع



کند و زائو بـا لگـد    در واقع، پیاز به عنوان یک جسم مادي، روح آل را در خود اسیر می: هومیوپاتیک یا تقلیدي کامالً آشکار است

ردم خراسان براي ایجـاد وحشـت در   م). 352: 1381رضایی، (برد  کردن پیاز ـ بر مبناي قانون تقلید ـ روح خبیث آل را از بین می  

کنند و او را  کنند، بدن و صورت نوزاد را با باروت سیاه می آل و گریزاندن آن عالوه بر آنکه از آهن پاره و سیخ و پوالد استفاده می

هـا   قشـقایی  ).114 :1346شـکورزاده،  (کننـد   آورند و همزمان صداي انفجار و دود و غبار تولید می به هیئتی زشت و مکروه درمی

برنـد و زن را در   دوز به اطراف چادر و یکی دو تا در موهاي زائو فرو مـی  براي مبارزه با آل و فراري دادن آن چندین سوزن جوال

   ).222 :1376کیانی، (کنند  سنگري از آهن محصور می

این شکل از ازدواج معموالً پیونـد بـین یـک    در . گویند» نژِژِن به «اي وجود دارد که آن را  ادلهنوعی ازدواج مب در میان کردها

ها بین دو گروه، آنها باید سنجاقی فلزي را بـین   گیرد و در زمان مبادله عروس خواهر و برادر با خواهر و برادري دیگر صورت می

  ).22 :1382رخشا، (یکی از آنها بر دیگري نیفتد   خود تعویض کنند تا چله

در بوشهر هرگاه کسی در اثر پیشامد . اي از باورها به دور آن تنیده شده است ست که هالهنعل اسب نیز از جمله اشیاي فلزي ا

کننـد و در   حادثه یا شنیدن خبر ناگواري بشدت مضطرب شود و ترس شدید به وي دست دهد، نعل اسب را روي آتـش داغ مـی  

آنها بر این باورنـد کـه   . دارند ن آب روي نعل وا میدهند و با ریختن کمی آب روي آن، فرد مورد نظر را به خورد اي جاي می پیاله

کنند، انجام این کار به وسیله نعل آهنی باعث رانده شدن آنهـا   چون در اثر ترس شدید، ارواح خبیثه در روح آن شخص حلول می

که آن را روي سر در  دانند و بر اساس همین باور است یمنی و رد نحوست می طور کلی، نعل اسب را نشانه خوش آنها به . شود می

: 1381شـهري،  احمـدي ري (کننـد   ورودي حیاط خانه نصب و گاه آن را روي بدنه کشتی و در قسمت جلوي آن میخکـوب مـی  

زخـم   ها باعث جلوگیري از چشم ها و یا ماشین همچنین اهالی روستاي اسک بر این باورند که نصب نعل اسب روي دروازه). 138

   ).203 :1384راعی، (شود  ا میه و موجب خوشبختی خانواده

  

              

  
  
  
  
  

  
  

  

  (Perk, 2010: 15)یمنی و رد نحوست در بوشهر  ها و عالئم روي آن باالي در ورودي، جهت خوش نعل اسب با نوشته. 7تصویر

  



    

             

  (Allan, 2000: 325)زخم  هاي مورد استفاده جهت دفع چشم دو نمونه از زنگوله. 8تصویر
  

زخـم یـا طـرد ارواح     هاي فلزي چون انواع زنگ و زنگوله براي دفـع چشـم   ساخته در بسیاري از شهرهاي ایران از دیگر دست

اي از این کارکرد باشـد   تواند جلوه هاي آویخته شده بر گردن حیوانات اهلی و باارزش می ها و زنگوله زنگ. کنند خبیث استفاده می

  ).8تصویر(

گویند ـ بخصوص در شهرهاي جنوبی ایران،   می هم هاي مدور در ساق پا ـ که به آن خلخال  دختران از زنگولهاستفاده زنان و 

اي توخـالی سـاخته    هـاي لولـه   هـایی از حلقـه   در استان هرمزگان خلخال). 25 :1380درویشی،(یاي این کارکرد است نشانی از بقا

ریزند کـه هنگـام حرکـت     هایی در آن می ریزه   ها سنگ دهند و از سوراخ یچند سوراخ روي آن قرار م ،شود که در هنگام ساختن می

 :1389زاده،  خطیبـی (زخم و نیروهاي شر مـؤثر اسـت    شود که در باورشان در دفع چشم ها و بازوها صدایی از آن شنیده می دست

90.(  

                                        

  

  
  
  
  
  
  
  

  )130:1389زاده،  خطیبی(استفاده زنان در استان هرمزگان جهت دفع نیروهاي شر خلخال برنجی، مورد . 9تصویر

از روزگاران کهن این باور وجود داشته است که شیاطین، ارواح خبیث و نیروهاي مرموز با شنیدن صداي فلزات، واکنش نشان 

گوینـد و   ها می نوردان مناطق جنوبی ایران از پدیدار شدن این موجودات در سفرهاي دریایی حکایت دریا. شوند دهند و دور می می

در   تا حدود سی سال پـیش مردم این منطقه اعتقاد دارند این موجودات بود که   غولک از جمله. ندمردم نیز به وجود آنها باور دار

هاي آهنی پیدا شدند، غولک نیز دیگر دیده نشـده   شد ولی از زمان تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر و زمانی که کشتی بندرگاه دیده می

ها حتی از شنیدن اسم  یا تنها از صداي آهن وحشت دارد و بیشتر وقتدر سواحل جنوبی ایران بابا در). 85 :1373درویشی، (است 

تیشه بیار، اره بیار، تبر بیار و دو تکه آهن را محکم : کشند هر وقت بابادریا پیدا شود، جاشوها فریاد می. کند یک آلت فلزي فرار می



کشند و اعـراب   اي را تند تند روي لنگر جهاز می کارد کهنههاي ایرانی نیز با دیدن سایه بابادریا،  در جهازها و لنج. کوبند به هم می

هاي فلزي نیز از دیگر اشیاي فلزي هستند که مردم براي آنها نیرویـی   سکه). 105 :1355ساعدي، (حدید، حدید : دارند فریاد برمی

ح شیطانی و دفـع چشـم شـور از    هاي فلزي، براي دور کردن اروا در جامعه روستایی و عشایري ایل قشقایی، زنان از سکه. قائلند

دهنـد و نیـز    سازند و سر وگردن خویش را بـا آنهـا زینـت مـی     بندها و سربندهایی را می به این منظور گردن. کنند خود استفاده می

  .(Kasraian,2002:244)آویزند  سازند و به گیسوان بلند و بافته خود می ها می هایی بلند از این سکه رشته
  

           

  

  (kasraian, 2002: 179&252)بند  به صورت تزئینات سربند و گردن» سکه«تعویذ زنان عشایر قشقایی با . 10تصویر

زخـم و ارواح شـریر    زنان عشایر لر نیز بنا بر باورهاي دیرینه خود، براي مصون نگه داشتن فرزنـدان خـویش از گزنـد چشـم    

  .(Mortensen,1993: 349)آرایند  هاي فلزي می هاي آنها را با سکه لباس

 
 
 
  

  

  

  

  
  

  

  (Mortensen,1993: 349)زخم در لرستان  ها جهت دفع چشم نصب سکه روي کاله پسربچه. 11ویرتص

آرایند که ضمن داشتن کارکرد خودآرایی در واقع همچون بازوبندها  هاي طال خود را می زنان کردستان نیز با زیورآالتی از سکه

  ).170 :1355گالك، (شوند  کار گرفته می زخم و ارواح شرور به چشم ها براي دفع و نظرقربانی

            

            

  

  

  



  

  

  

  

  )170:1355گالك، (زخم از زنان در کرمانشاه  آویزهایی از سکه طال جهت دفع چشم. 12تصویر
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