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 )مقاله پژوهشی(دوره قاجار ها و آداب سفر در  نگاهی به باور

 مینا جاویدان ساعی
 (52/12/99، تاریخ تأیید: 52/10/99)تاریخ دریافت: 

 چکیده
فرهنگ عامیانه اعتبار و پشتوانه مسلم و غیرقابل انکار مررم  کرج مام ره اورب و باورهرا ککر  ا        

مهند. ا  آن ماک  کره بشر       مرم  را تشکیل م ترکن عناصر وا نده فرهنگ و هوکب ونت اواو 

 ترمکد فرهنگ ماری مر ورفر ککر  ا    کند، ب  ای ا  باورهای مرم  مر حین وفر نموم پیدا م  عمده

مر باشرد.   گر و م رف فرهنگ کج مام ه نزم واکر اقوا  مر   هاک  اوب که ملوه ترکن مولفه شاخص

یانه مررم  اکرران مر راب ره برا ورفر برا روککررمی        تحقیق پی  رو و   شده با م رف  باورهای عام

ای ا  گنجینره م نروی مررم  اکرن      تارکش ، گام  کوچج اما مهم مر مهب احیرا  و م رفر  گوشره   

بررماری ا  منرابا اورب و    ای و فی  ور مین کهن برماشته شوم. روش اکن تحقیق بصورت کتابشانه

بنردی و توصریب باورهرا ا   بره  ی       تهتالش بر اکن بومه اوب که با گرمآوری و اوتشراج و مور 

ها، نشرکات و اونام، تصوکری نسبتا ماما ا  باورهرای عامیانره ورفر ارادره مهرد. مر       کتب، وفرنامه

تراییر پیشررفب، تکنولرووی و     توان نتیجه گرفب که بسیاری ا  باورهای گذشتگان، تحب نهاکب، م 

ولرو برا   هرا   آن انرد و برخر  ا    راموش  موامه شدهبین  افرام مام ه، با عد  پاکبندی و ف تغییر مهان

  مهند. اندک تغییرات همچنان به حیات خوم امامه م 

 : وفر، فرهنگ عامیانه، باورها،  کارت، خرافات.کلیدواژگان

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  کارشناس ارشد اکران شناو  گراک  آماب و روو  و فرهنگ مرم  ا  مانشگاه شهید بهشت  
mina.javidan@gmail.com 
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 مقدمه
ای اوب مروب کا نامروب. باورها گاه خراف  هستند و گاه نه. مروت  کا نامرورت  و   باور عقیده

تگ  به نوع نگرش و تفکر باورگذار و باورپذکر و اعتقامات ششص  آنان مارم خرافه بومن آن بس

اوراس اورب کره برا عقرل و من رق و واق یرب         ( و خرافه اعتقرامات بر   41: 4931، )ذوالفقاری

شرمارکم مزدر  ا  مسرلمات و     چه امررو  خرافرات و موهومرات مر      وا گاری نداشته باشد. آن

ها برخاورته ا  فقردان مانر  و بیرن  کراف  مرممران        یشتر آنکه ب، اعتقامات نیاکان ما بومه اوب

 (.5باشد )همان:  گذشته م 

با تاب باورهای عامیانه مر فرهنگ اقوا  اورب کره ا     آماب و روو ، ها آکین، اخالق، اندکشه

 و هرا پیشرامدها   امتمراع مر ورود موران  ترومه  شروند. مر واقرا    نسل  به نسل مکگر منتقرل مر   

، کررمه  تلق  امور بدشگون  کمن  کا خوش برای عالمت  و نشانه را خوم یرامونپ محیط رخدامهای

، های موموم مر وبی رب  مظاهر و نشانه، مانداران، مام و میان اشیا  م  نسبب ماوراک  نیروهای به

ای ا  واق یرب و تشیرل آن را براور کررمه اورب.       قوانین و رواب   واخته و پرماختره و مر هالره  

هرای ترارکش  بره نحرو      اک  باورها نزم مواما نیا منرد  مران برومه و مر موره   گیری و پید شکل

برای مثاد حمله مغرود بره اکرران مومرب      چشمگیری موتشوش تحو ت اواو  گرمکده اوب.

منزله عروامل    ها شد و گراک  به ماموگری و خرافات به گسترش باورهای شَمن  و عقاکد مغود

ها و اکمن ماندن ا  بالکای آومان  و  مین  چون رعد  خم  برای مصون ماندن ا  مصادب و چشم

قح   و بیماری که میان مغو ن رواج ماشب مر میان اکرانیان نیرز پرر رنرگ    ، ویل،  لزله، و برق

قبرل و ب رد ا  اورال  بره ورور       باورهرای عامیانره مر اکرران مر موره   (. همچنرین  19شد )همان: 

 ماری مچار تحو ت عمیق  شده اوب. م ن 

بندی باورهای مرتبط برا ورفر برا     اوتشراج و موته، آوری مقاله حاضر بر آن اوب ضمن گرم

 پاوخ گوی ووا ت  کر باشد:، کاری گرفتن ا  منابا مربوط به اکن موضوع

 باورهای عامیانه مرم  مر راب ه با وفر چه بومه اوب؟ -

 ا  کجا ورچشمه گرفته اوب ؟ها  آن منشا و رکشه -

 اند؟ ها شده ومب مگرگون  و تغییرات آنچه عوامل  م -

 مر حاد حاضر اکن باورها چه ماکگاه  مر فرهنگ کنون  مام ه مارند؟ -
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 پیشینه تحقیق
ملزومات آن و آماب  کارت تحرکر شده و همچنین ، کتب و مقا ت بسیاری مر  مینه انواع وفر

ورهای عامیانه مرم  با"ایر مرحو  صامق هداکب و  "نیرنگستان"کتب ار شمندی ا  ممله 

ها تدوکن شده  نوشته مکتر حسن ذوالفقاری مر راب ه با باورهای مرم  اکران مر تما   مینه "اکران

میزان ، گیری ا  کتب فوق و واکر منابا مشابه اوب. مر حال  که مر مقاله پی  رو ضمن بهره

وتشراج و عنوان شده ا، های ویاحان خارم  مر اکران ا  وفرنامه، ای ا  م الب قابل مالحظه

پرماخته « وفر»اوب. اکن تحقیق برای اولین بار به وور خاص به باورهای عامیانه مربوط به 

 باشد. های آن م   ها نیز ا  ممله نوآوری کافته« بندی موته»اوب و نوع 

 نوشرتاری  منرابا  بره  متک  بیشتر تارکش  که تحقیقات مر م مود شیوه روش تحقیق بر اواس

بررماری ا  منرابا   اوب. روش گرمآوری اوالعات به صورت مستجو و فری   شده ملع باشدم 

ها وفرنامه، مجالت، مقا ت، کتب ا  ممله مشتلب منابا بررو  و هاکتابشانه به مرام ه با تحقیق

 اکنترنت  بومه اوب. م تبر هایو واکب

 ها یافته

 باورهای مربوط به زمان حرکت و شروع سفر 

رو گاران گذشته رومیان به گرمش وتارگان و ارتبراط آن برا شران  و اقبراد مر     همان ور که مر 

وکژه اکرانیان نیز به واعب و د و نح  پاکبند برومه و خروم را    شرقیان و به، کارها عقیده ماشتند

، مانسرتند )مالمران    مر وراعب ور د مر    ، ملز  به انجا  کارها ا  تجارت گرفته تا موخب لبراس 

مسافران پی  ا  ورفر نرزم   ، ماک  که تقوکم نزم اکرانیان اهمیّب  کامی ماشب ن(. ا  آ112: 4995

 و ها و ملّاها رفته و آنان با کمج رمل و او ر ب و تقوکم و اوتشاره به قرآن رمّاد، ها باش  منجّم

کرمنرد   ورفر اههرارنظر مر      مر راب ه با و د کا نح  بومن  مان و اوقرات شاکسرته  ، کا به تسبیح

(. البته موارم ضد و نقیض بسریاری مر اکرن  مینره مکرده     421: 4929، وِرِنا و 21: 4921،  کارم)

ای نیز با اوتنام به احامکث مکن  با انجا   واخب. عده شد و مسافران را با ورمرگم  موامه م  م 

نحس   مان وفر را خنث  کرمه و بردون تومره بره کواکرب و وراعب      ، اعمال  مانند صدقه مامن
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حردکث  منتسرب بره امرا  صرامق )ع(      ، شدند. ا  ممله اکن احامکث راه  وفر م ، ح و د و ن

اوب که ا  وی مر راب ه با کراهب وفر مر برخ  اوقات مانند چهارشنبه و غیره پرویدند و امرا   

 " آغا  کن و آکه الکروى بشوان و هر وقب قصد کنى راهى وفر شرو   وفرت را با صدقه"فرموم: 

 (.51: 4911، )قاض  عسکر

 باشد: باورهاک  که مر راب ه با وقب وفر گرمآوری شده اوب به شرح ذکل م 

رو  تقارن کواکب برای شروع وفر مناوب بومه و ا  اود صربح چاروامارهرا بررای حرکرب      -

 (.19: 4921، شدند )مکو فوا حاضر م 

 (.114: 4914، ها مسافرت ماکز نبوم )افراویاب پور ب د ا  ههر  مستان -

شدند که نحسر  شرب بشرکند     من مر اود شب ماکز نبوم و مسافران  مان  عا   م وفر کر -

 (.14: 4914، ا مین  )روح

بهتر بوم مسافر مر تارکک  ا  خانه خارج شوم تا چشم  به آم  مُنُب نیفتد  کرا وفرش بره   -

 (.901: 4911، انجامید )پاکنده خیر نم 

د بومند شنبه برای وفر ونگین و بدشرگون  صبح شنبه برای وفر مناوب بوم البته برخ  م تق -

 (.4910، اوب )خسرو مرامی

رواکب بروم کره اگرر مر رو     ، کرم خواوب وفر بروم باکد رو  شنبه مسافرت م  کس  که مى -

، )موامی آملر   گرماند کرم خداوند آن را به ماى خوم برمى شنبه ونگى ا  کوهى وقوط م 

4931 :413.) 

خوابیدند  منزد کس  بومند باکد شب ب د نیز مر همان ما م  هرگاه مسافران شب ککشنبه مر -

، روید. شب چهارشنبه نیز همین حکرم را ماشرب )کراری و رمبر      وگرنه به مسافر ل مه م 

4913 :21.) 

برخ  عقیده ماشتند مسافرت مر رو  موشنبه نح  اورب و مسرافر برنشواهرد گشرب و مر      -

 شوم )همان(. پنجشنبه وفر وو ن  م 

 کات اوالم  وفر مر وه شب آخر ماه قمری مکروه بوم )همان(.وبق روا -
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شنبه برای وفر خوب بوم ول  برخ  بهترکن رو  را برای وفر موشرنبه و بردترکن رو  را    وه -

 (.  141: 4951، مانستند )اودکان خر  آبامی و همکاران شنبه م  وه

کارهرای مهرم   ، رکده اوبا  آنجاک  که برخ  باور ماشتند خداوند مهنم را رو  چهارشنبه آف -

 (. 453: 4922، مامند )افشار ویستان  را مر چهارشنبه انجا  نم 

رکسر    اگر شب چهارشنبه چرخ نشرکسر  را پشرب بره مکروار خانره کسر  گذاشرته و پنبره         -

رورید   خبرر نراگواری ا  او مر    ، مرم و کا اگر مسافری ماشرب  م  صاحب آن خانه، کرمند م 

 (. 119: 4913، )اودی گوک 

 کرمند  کرا م تقد بومند وفر مر اکن رو  ر رو های چهارشنبه ا  مسافرت کرمن امتناع م م -

کررم )وررنا،    شنبه و مم ه کاروان حرکرب نمر    مرمور نیسب. رو های وه بدون بال و ب 

4929 :43.) 

 (. 10: 4914، ا مین  مانستند )روح برخ  موشنبه و چهارشنبه را برای وفر بد م  -

شرد. عرالوه    کمن تلق  مر   چهارشنبه و پنجشنبه برای آغا  مسافرت خوش ،رو های موشنبه -

کمن برای آغا  ورفر   برآن مر اکران اعیام و رو  قتل خلیفه مو  مسلمانان مز  رو های خوش

 (.423: 4913، شد )موو  پور محسوب م 

بوم کره   خداوند آهن را براى ماوم نب  نر  نموم و رو  پنجشنبه رو ی  شنبه رو ى بوم که وه -

نمروم بنرابراکن مو رو  نرزم اکرانیران بررای ورفر مناورب بروم          پیامبراکر  )ص( مسافرت مى

 (.911: 4910، )وبرو 

انجامید. چون م تقرد   مسافرت کرمن قبل ا  نما  مم ه به آویب مر بین راه و مکر رویدن م  -

 (.119: 4921، بومند مم ه پای انسان ونگین اوب )نجف  الجواهری

بره ورفری بردکُمن    ، گشرب  نیج بوم و مسافری حرکب کرمه و ا  نیمه راه برا م  اگر واعب  -

 (. 11: 4911، )هداکب  شد تبدکل م 

 (.23: 4914، ا مین  وفر کرمن قبل ا  ویزمه صفر و ویزمه نورو  بدکمن بوم )روح -

 (.193: 4914، مر ماه صفر وفر کرمن خ ر ماشب )میرنیا -
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گراه ورفر    ین رو  هرماه را رو ی بدشگون مانسته و هیچها کا مهمین و ووم برخ  ا  ترکمن -

 (.149: 4931، کرمند )ذوالفقاری نم 

الثران  نحر  و بردعاقبب بروم      ا ود و ربیرا  ربیرا ، صرفر ، وفر مر رو های اود مراه محرر    -

 (.291: 4929، )شکور امه

 رفرب. مر اکرن رو  مررمان و  نران حتمرا باکرد       صفر رو  بسیار نحس  به شرمار مر   49رو   -

، رفتند تا ا  آفات و بالها مر امان بمانند )مالمران   های خوم را ترک کرمه و به صحرا م  خانه

4995 :111.) 

وکژه برای وفر نح  بوم. مشصوصا آخرکن چهارشنبه ماه صفر بسیار  نزم اکرانیان ماه صفر به -

 (.410: 4922، شد و مسافرت مر اکن رو ها نامبارک بوم )کولیور راک  نح  شمرمه م 

قدری  خصوص ویزمهم آن. قدما اعتقام ماشتند اکن ماه به شد به وفر مر صفر نح  شمره م  -

، انرد )هرداکب   نح  اوب که هر صد و بیسب و چهار هزار پبغمبر مر ماه صفر فروت کررمه  

4911 :11.) 

آمد )کولیرور   کربال و مشهد رفتن به شمار م ، ماه صفر بهترکن ماه عا    کارت شدن و به قم -

 (.430: 4922، ک را

 (.111: 4955، صفر رو  نحس  برای وفربوم )مالمان  49رو   -

رو  ورو  بره ورمب مشررق و رو      ، رو  مو  به ومب منوب، رو  اود ماه به ومب شماد -

کرمند چون نحر  و قمرر مر عقررب بروم. رو  پرنجم       چهار  به ومب مغرب مسافرت نم 

 (.990: 4913، بشتیاریماند ) تکان نشورمه و رو  ششم تغییر مکان نم 

مراه شر بان( میمنرب نداشرته و     45های برات )شرب   های چراغ کا شب مسافرت قبل ا  شب  -

 (.941: 4911، شو  بوم )خوشدد

شد که آن مو رو  را شو  و نح  مانسته و ا  انجا   مر هر ماه مو رو  آن قمر مر عقرب م   -

 (. 115: 4911، کرمند )نوبان پرهیز م ، کارهای مهم چون مسافرت

 کرمنرد مر  مران   مانستند و به وکژه هنگا  وفر و   م  رو های تاق)فرم( را بد و ونگین م  -

 (.  11: 4921، قمرمرعقرب نباشد )موووی
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رفب. حتر  اگرر آن    مر رووتاها کس  رو  مم ه و همچنین ویزمهم هر ماه به مسافرت نم  -

 (.  22: 4921، رو  ت  یل عموم  بوم )مکو فوا

م روف اوب.  مران    "چاروفره"چهارمه وتاره وموم مارم که مر ویرمان به نا  مر آومان  -

آغا  ورکقه بروم )رو  اود( و مر شرب ب رد مراه بره مُ       ، شد که ماه با اکن وتارگان مفب م 

روید )رو  مو ( و  مان  که ماه ا  ممر  گذشرب ک نر  فاصرله گرفرب )رو        چاروفره م 

 (.411: 4913، کرم )بشتیاری وانسب مسافرت م ت وو ( و مر اکن هنگا  هر کس  م 

 نوید رفتن به سفر

، )احمردی  رفرب  کرم به مسافرت م  اگر  ن  بدون قصد قبل  چامرش را پشب و رو ور م  -

4995 :290.) 

 (.404: 4910، رفب )واهرکا مر آکنده نزمکج به مسافرت م ، خارکد اگر کب پای کس  م  -

 نوید رسیدن مسافر

گوش کس  خارش ماشب و کا انگشرتهای پرای راورب کسر  تیرر کشریده و       اگر پا کا ماخل  -

رفرب و کرا مسرافری     مر آکنده نزمکرج بره مسرافرت مر     ، لر کد خارکد و کا پلج چشم م  م 

 (.494: 4911، آمد )پهلوان م 

 (.943: 4929، آمد )شکور امه پیچید مسافر م  اگر موم به فضای خانه م  -

رورید    خارکرد ک نر  مسرافری ا  راه مر      نره کسر  مر    اگرهنگا  صحبب کررمن مو نفرر چا    -

 (.144: 4931، )ذوالفقاری

 (.114: 4914، پور آمد )افراویاب مسافری م ، گیرفب اگر تار موک  بر پیشان  کس  قرار م  -

شد و کا اگر موقا خورمن نان تکۀ کوچک  ا  موب کا  ای خیره م  اگر کس  چشم  به نق ه -

 (.112روید )همان: اه م مسافر ا  ر، افتام مهان  م 

مسرافری ا  راه  ، افتام اگر چند حبه قند هنگا  صرف چای بدون قصد قبل  ماخل اوتکان  م  -

 (.111: 4911، گشب )مرکانورم مور با  م 

 (.21: 4921، پرکدن لب نشانه رویدن مسافری ا  راه و روبوو  با او بوم )خسروی -
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گرفرب   ورتکان بره حالرب اکسرتامه قررار مر       اگر  مان خورمن چای کج تفاله چای بلند مر ا -

 (.419: 4912، روید )م  وف  میهمان و کا مسافری ا  راه م 

)خسرروی،   روید  ومی ا  راه م  روید به گوش م  مر مسافرت بوم به اگر صدای کس  که  -

4921 :21.) 

 (.111: 4911روید )مرکانورم،  پرکد مسافرش ا  راه م  مار م  اگر چونه خمیری ا  موب  ن خانه -

روید و به مقب بره میران تارهرای آن     شد مسافری ا  راه م  اگر گل قاصد مر خانه پیدا م  -

ارمکان ،  کرمند. اگر خاد ماشب مسافر  ن و اگر بسته بوم مسافر مرم بوم )وباوباک  نگاه م 

4914 :159.) 

 کسب خبر از مسافر

ه بیابان رفتره و ورر کرج چراه     شب مم ه ب، خبر بوم ای ماشب و ا  او ب  کس  که وفر کرمه -

آمد مسرافر  نرده و اگرر صردای  اری       م. اگر ا  چاه صدای خنده م  اوم مسافر را صدا م 

 (.11: 4911، آمد مسافرش ناخوش بوم و کا ا  منیا رفته بوم )هداکب م 

گررمم کرا نره ا  کرومک       خواوتند بدانند که مسافری که منتظرش هستند ا  وفر برمر   اگر م  -

گشرب )بششر      ومی برا  مر    مسافر به، مام یدند. اگر کومک پای راوت  را تکان م پرو م 

 (.4914، برمبار

 "مغروک "مام  ؟ و کومک پاوخ م "کوچوک"کا  "مغوک"پرویدند  ل  م اگر ا  بچه خرموا -

گشرب    ومی برا  مر     مسافر به "کوچوک"گفب  هنو  باکد منتظر مسافر خوم باشند و اگر م 

 (.941: 4911، )خوشدد

، مر شب مهتاب  تنها به پشب با  رفته و برا خوانردن مو رک رب نمرا  حامرب و نیرب خیرر        -

مسرافر  ، شرد  مامند اگر مر آکینه به وور مبهم تصوکر ماه مکده م  ای مر مهب ماه قرار م  آکینه

، گرفتند که مسافر مرمه اوب )ذوالفقاری نتیجه م ، مکدند  نده بوم و اگر تصوکر تابوت  را م 

4931 :959.) 

کرمند که ا  مسرافر خبرر    رفتند و نیب م  وه گرمو برماشته نیمه شب با موتن مکگر به با  حما  م  -

ای که برای روشناک  گرمابه ت بیه شده بوم، گرموها را ککر  پر  ا     برود، وپ  ا  محفظه شیشه
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 منرد، نتیجره    مر   ها که مرون گرمابه بومند فرکام شامی کرمه و کا کب انداختند اگر من مکگری م 

 (.51: 4955مامند مسافر مرمه اوب )ماوه،  گرفتند که مسافر  نده و اگر ناله ورم  م 

بران مروقت     برای اوالع کافتن ا  والمت  مسافر آکینه و هرف آب  را مر خارج ا  مه  کر وراکه  -

آن گراه   آوکشتنرد کره ان کراس آن مر آب بیفترد     بان م  مامند. آکینه را ووری مر واکه قرار م 

فرم مفقوم کا ش  گم شرده را  ، نشسب. او با نگاه کرمن مر آب بان م  مختری م صو  مر واکه

 (.144: 4915، مام )پورکاهم مکد و ا  چگونگ  آن اوالع م  م 

هرا بررای خبررمار شردن ا       مر امامزامه شاه کلمون کاشان چاه  بوم مر بغرل ضررکح کره  ن    -

مکدند مسافرشران مررمه و اگرر     کرمن مر آن اگر تابوت م کرمند و با نگاه  مسافرشان نیب م 

 (.494: 4911، مسافر  نده بوم )هداکب، مکدند چهره خندان م 

کرمنرد اگرر خردا وی را     نرذر مر   ، مر منوب اکران اگر کس  به وفر رفته و ا  او خبری نبوم -

رمنرد )افشرار   ک کا برنج و گوشب برای او نذر مر  ، وه رو  کا بیشتر رو ه بگیرند، نجات مهد

 (.115: 4910، ویستان 

ا  روی نگرانر   ، کرمنرد  ای مرکافرب نمر    خانوامه و نزمککان مسافری که ا  او خبری کا نامره  -

هرا برا ورر وراس نشراندن کومکران ا  امنره خبرر          شدند. وراحره  ها م  موب به مامن واحره

، الدولره  مم )مرون  گرر  گرفتند که مسافر  نده اوب کا نه و اگر  نده اوب چه  مان  با م  م 

4910 :101.) 

گرفتنرد و برا آن مبلر      لنگه کف  کهنه مسافر را به فقیری گرو مامه و پود مشتصری ا  او م  -

رورید آن   اش مر   شد کا نامره  کرمند و همین که ا  مسافر خبری م  خرما خرکده و خیرات م 

اُرو  نو به آن فقیر  آورمند و کج مفب پود را به فقیر پ  مامه و لنگه کف  را ا  گرو مرم 

 (.103کرمند )همان:  پیشک  م 

 به سالمت برگشتن از سفر

کرمنرد و براور ماشرتند کره بره       ای ا  آهن عبور مر   ها و م ابر تنگ با ق  ه مسافران مر مامه -

 (.11: 4911، والمت  خواهند روید )مهجورکان نماری
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گذراندنرد )هرداکب،    آن مر   مان عزکمب، مسافر را ا  حلقه کاوین رم کررمه و ا   کرر قرر    -

4911 :11.) 

باکسب مر آکنه نگاه کند و انگشت  را مر آرم بزند و به پیشرانی    به هنگا  عزکمب مسافر م  -

 بگذارم و پشب پاک  آب را بر  مین بپاشند چرا که آب و آکینه روشناک  اوب )همان(.

 (.114: 4931رمم )ذوالفقاری، ور مسافر هفب قد  برمار تا والم برگ ها عقیده ماشتند پشب تبرکزی -

که والم بره خانره     برای آن، خواهد به وفر مور و مرا  روم برخ  م تقد بومند وقت  کس  م  -

کررم   شد و تا مسرافت  مور بره خانره پشرب نمر       پَسک  ا  خانه خارج م  باکد پَ ، با  گرمم

 (.951: 4995، )مالمان 

 م و آن را بره عنروان صردقه بره      مر   مسافر موب خوم را هنگا  عزکمب به مقرداری گنرد    -

 (.5: 4931، مامند تا وفرش ب  خ ر شوم )ذوالفقاری مستمند م 

نهاکب تکه پارچره و نروار و نرخ بره عنروان       ال بور و خ رناک ب  های ص ب مسافران مر مامه -

ای به  ها نشانه نذورات  ا  قبیل مامن هدکه کرمند. اکن مخیل های کوچج گره م  مخیل به نهاد

کرمند  ای کا  کارت مرقدی مقدس بوم که مسافران با خوم وعده م  پرماخب صدقه، سجدیم

 (.51: 4929، مر صورت  که والمب به مقصد بروند اما کنند )ورنا

باکسب اتصا  چشم به مر مو م و ا  خانره   کس  که قصد وفر وو ن  ماشب هنگا  ترک خانه م  -

 (.115: 4995نباشد تا به والمب با گرمم )مالمان ،  بیرون روم و مر هنگا  خروج، پشت  به مر

 بازگرداندن مسافر

نوشررتند و بررا قردری نمررج مر آترر    بررای با گرمانرردن مسرافر نررا  او را روی کاغررذی مر     -

 (.51: 4955،  مند )ماوه انداختند و چند تار ا  موهای وی را مر آت  م  م 

رکشتند برر اکرن براور کره      ل مر آت  م قدری فلف، اگر کس  که به وفر رفته و مکر کرمه بوم -

 (.905: 4911، گشب )پاکنده افتام و  ومتر با م  آت  به مد آن وفر کرمه م 

برا  بررمه و رو بره قبلره      هرای او را بره پشرب    شد کک  ا  پیراهن اگر غیبب مسافر وو ن  م  -

پاشون  اگر  فالن  رو بروون. اگر نشسته، السون و بلسون"خواندند:  آوکشتند و چنین م  م 

 (.141: 4931، )ذوالفقاری " وم بروون  تو خونه، پاشده بدوون . فلفل و فلفل مونه
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گرمم )مهجورکان  نوشتند تا مسافری که مر غربب مانده اوب با   بر اوتشوان هدهد معاک  م  -

 (.401 :4911، نماری

ر ورین  آرم  کب موب کا پنجره راورب خروم را م   ، هنگا  نشستن مر کجاوه کا اوب مسافر به -

مالیرد  آن آرم را خمیرر کررمه و ا  آن     فرو کرمه و بر صورت خدمتکار کا کک  ا  نزمککان م 

رو  ا  رفرتن   1کا  9پا پ  ا   کرمند  پشتن آش پشب پا اوتفامه م  برای تهیه رشته آش پشب

آن مر شد. مر اکن مراوم با برکدن رشته و رکشرتن   مسافر و رویدن او به اولین منزد انجا  م 

و 421: 4911، کرمند که راه مسافر و موره ورفر برکرده و کوتراه گررمم )برراون      نیب م ، آش

 (.419: 4910، الدوله مون 

)ذوالفقراری،   مامند تا به خار بکوبرد و مسرافر  وم برا گرمم    کفگیری را بدوب کومک  م  -

4931 :143.) 

 (.10: 4913، ب )خدک گش کرم  وم با م  اگر مسافر هنگا  رفتن به پشب ورش نگاه م  -

 مان مسافری ا   شد و هم اگر هنگا  پشتن نان خمیر به تنور رکشته و کا به اوراف پراکنده م  -

، )مرکرانورم  نشان ا  آن بوم که کک  ا  عزکزان وفرکرمه شان برا  خواهدگشرب  ، روید راه م 

4911 :111.) 

را برعک  روی  مرین   باکد مارو، برای با گشب ورکا مسافری که وفرش وو ن  شده بوم -

گشرب   مامند. به اکن ترتیب مسرافر ا  ورفرش برا  مر      ای نان قرار م  گذاشته و روی آن تکه

 (.11: 4955، )شاملو

 (.940: 4929، گذاشتند تا مسافر  ومتر با گرمم )شکور امه رو به قبله م ، مارو را وارونه -

، گرفرب  ی پیشان  روی بین  قرار مر  ها م تقد بومند اگر موی  ن  ا  با  ها و اکالم  لروتان  -

هرا گذاشرب    روید که برای  ومتر رویدن او باکد مو را کنرده میران پسرتان    مسافری ا  راه م 

 (.133: 4951، )اودکان خر  آبامی و همکاران

 (.191: 4914، م مکدند )میرنیا خواوتند مسافر  وم با گرمم چیزی ا  وواکل او را م  اگر م  -

 نر  ا   ، شرد  ووری که مقیم آن مکار مر    کرم به هری توقب وو ن  م هرگاه مسافری مر ش -

شد و مور  ماشته و با کارمی عا   حسینیه م  مووتان خانوامه او کا کس  مکگر پیراهن او را بر



 

 

 

 

 

 8921، پاییز و زمستان 92شماره  شناسی، سال شانزدهم، نامۀ انسان    221 

  

 

و اکرن پیرراهن را    "کلج فالن  را کند "گفب   م و م  کارم را بر  مین م ، تامور آن حسینیه

 (.151: 4914، افر با گرمم )وباوباک  ارمکان همراه خوم ماشب تا آن مس

نهامه و نا  او را روی کاغرذی   برای با گشب مسافر، مر حاد اندکشیدن به او ن ل اوب  را مر آت   -

 (.51: 4955 مند )ماوه،  انداختند و موهای وی را آت  م  نوشته و با قدری نمج مر آت  م  

 خنثی کردن و فسخ سفر شخص دیگر

ووریله   بهترکن وویله آن بوم که میش  را برمارند و به، رمن وفر و فسخ عزکمببرای خنث  ک -

ای ا  قرآن تالوت کنند و مر آن میخ بدمند و  آن مو خط موا ی روی پیشان  روم کنند و آکه

  (.4022: 4931، خواب قرار مهند )ذوالفقاری مم ه ب د آن را مر کنج اتاق و نزمکج به تشب

پیرراهن او را برماشرته و  کرر رختشرواب او پهرن      ، سر  بره ورفر روم   خواوتند ک هرگاه نم  -

مریخ او را کروفتیم ترا تکران     "گفتنرد   کوبیدند و م  کرمند و با هفب میخ آن را به  مین م  م 

 (.151: 4914، )وباوباک  ارمکان  "نشورم!

 جلوگیری از بازگشت مسافر

شکسرتند )هرداکب،    ه پشب ور او مر  خواوتند مسافر مکگر برنگرمم، وبو و کا مکزی کهن اگر م  -

4911 :30.) 

انجامید و  به خیر نم  وفرش، رکشتند انداختند و کا خاکروبه م  اگر پشب ور مسافر ونگ م  -

 (.35: 4911، گشب )پاکنده کا برنم 

آبرامی و   خرر   )اوردکان  گشرب  ا  وفر برنمر  ، شکسب ور مسافر کو ه خاکستر م   اگر پشب -

 (.905: 4951، همکاران

 ورهای مربوط به قربانی و سفربا

هرای گونراگون و برا اهرداف مشتلرب       ا  مکربا  قربان  کرمن نزم ملل و اقوا  مشتلب بره شرکل  

، قربان  ک ن  حیوان  حرالد گوشرب ماننرد گراو    ، گرفب. مر فرهنگ مسلمانان اکران  صورت م 

تقرب بره خردا و    گووفند و شتر را مر راه خدا ذبح کرمن و گوشب آن را صدقه مامن که با نیب

شوم. مر بیشتر مراوم آکینر  اکرران قربران  کررمن      مهب امای نذر کا رفا بال و مفا شر انجا  م 
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همیشره برا قربران     ، خصوص  ادران ا  ورفر  مز   کنفج مراوم بومه اوب. با گشب مسافر و به

 ب:موارم ذکل اوتشراج شده او، باشد. ا  متون تارکش  مربوط به قرن گذشته همراه م 

بار به ماک  مسافرت کند باکرد مررغ وریاه  قربران  کنرد )علمرداری،         کس  که برای اولین  -

4913 :415.) 

کرمنرد   ا  اوتشوان آن ورمه مروب م ، برکدند گووفند ور م ، گاه برای والم برگشتن مسافر -

 و عقیده ماشتند برای تقوکب بیناک  مفید اوب. کم  ا  خون قربران  را هرم بره عنروان تبررک     

 (.111: 4931، ماشتند )ذوالفقاری کرمند و نگه م  خشج م 

هاک  که ممکن بروم   قربان  کرمن مر اوتقباد ا  مسافر به م ن  اکن بوم که تما  بالکا و مصیبب -

 (.19: 4921، بر مسافران وارم شوم بر ور حیوان مذبوح نا د گرمم )شیل

مفهرو  قربران  آن اورب کره مرا      "د: کنر  بروگ  ویاح اروپاک  ا  اکرانیان عصر قامار نقل مر   -

 (.490: 4921) "حاضرکم خون خوم را هم مر راه خدمب به مسافر نثار کنیم

 (.19: 4921، های مسافر برورف گرمم )شیل ها و ناخوش  شوم کسالب قربان  کرمن باعث م  -

 باورهایی در رابطه با زیارت

 (.430: 4913، ریهر که مارم خاد گرمن آن نشان وربرکدن )مکه رفتن( )علمدا -

 (.151: 4914، روم )وباوباک  ارمکان  هرکه با  ن بزرگتر ا  خوم ا مواج کند به مکه م  -

 روم )همان(. اگر کس  آمیزش کالغ را ببیند به مکه م  -

، نوشیدند )اودی گوک  آورند متبرک بومه و برای والمت  م  آب  مزم  که حجاج ا  مکه م  -

4913 :131.) 

مهرد   مال  برای حج ماشته باشد و به مکه نروم همه اموال  را ا  مورب مر   اگر کس  تواناک   -

 (.431: 4911، )پهلوان

 (.945: 4929، هر که مارم خاد پا آن اوب نشان کربال )شکور امه -

 (.430: 4913، خاد وینه نشانه مدکنه رفتن اوب )علمداری -

 خاد موب نشانه رفتن به مشهد اوب )همان(. -
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کرم بالفاصله بره همران    گشب اولین کس  که کف  او را به پا م  با م  وقت   ادری ا   کارت -

 (.4932، نثاری شد )مان مکان  کارت  مشرف م 

 (.39: 4911، شوم )هداکب هر که  کارت روم اوتشوان  وبج م  -

کرمند مرآمد محصولشان خرج  کارت شوم و اولین برماشب  هنگا  کشب معا م  کشاور ان به -

به صرورت  ، کرمند. اگر هنگا  مرو گند  و کا برماشب محصو ت مکگر ع( م را نذر اما  رضا)

کشاور ان خوشحال  خروم را  ، شد م  "کَوَد"آمد و به اص الح  چندتاک  به موب کشاور  م 

  مانستند که  کارت بر او وامرب شرده اورب )مران     با صلوات ابرا  کرمه و آن را نشانه اکن م 

 (.4932، نثاری

ه به شاه عبردال ظیم و گرمانیردن وره مور تسربیح صرلوات یرواب  کرام ماشرب         رفتن پای پیام -

 (.15: 4911، )هداکب

کرم و اگر مرم ناپراک بره    رفب مماغ  خون با  م  شهربانو م  ب  ای به  کارت ب  اگر حرامزامه -

 (.15: 4911، شد )هداکب آب  کم م ، کرم قنات آن نگاه م 

ان  که نذر ماشتند باکد به وفر  کرارت برونرد و کرا آنکره     مر گذشته اعتقام براکن بوم که کا کس -

الدولره    مرون  هرای مکگرر )   اما  کا م صو  باکد ششص رو ب لبد  مانند خواب مکدن و نشرانه 

4910 :414.) 

مام ترا او آن را برر ضررکح     اگر کس  نذر قفل ماشب به کج  ادر که راه   کارت بوم قفل  م  -

صاحب کلیرد را ب لبرد و خروم بره     ، ماند. بر اکن باور که اما قفل کند و کلیدش را به او با گر

 (.   کارت رفته و قفل را با  کند )همان

بر  هنرو   نرده     برمند چون عقیده ماشتند ب  شهربانو نم  ب  ای را به  کارتگاه ب  هیچ پسر بچه -

، سرر بروم  بوم و هیچ نامحرم  نباکد پا به  کارتگاه بگذارم حت   ن پا به ماه. چرون اگرر بچره پ   

 (.491امکان ماشب کور مامر ام به منیا بیاکد )همان: 

رو  چهلرم  ، کررم  اگر  ن  چهل رو  تما  هنگا  اذان صبح مرِ کج مسجدی را آب و مارو م  -

)ع( قسرمت    حتماً  کرارت کرربال کرا امرا  رضرا     ، مکد مکد و اگر هم نم  حضرت خضر را م 

 (.  411شد )همان:  م 
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م مو  اشکاد مو موب ا  مرن  چروب  کرا حلبر  کرا فلرز       ،  کارت های  مر پیشاپی  کاروان -

هرا را   والک  رنگ بر تیری بلند بر فرا  بار قاور کا اوب پیشروی کاروان نصب بوم. اکن موب

)ع( مانسته و نشان آن بوم که کاروان تحب حماکرب وکرژه آن    نمامی ا  موتان حضرت عباس

زند به امواد حضرت  مورب مرا ی نمرومه و   کند و هرکه اکن کاروان را ب حضرت حرکب م 

 (. 411: 4922، کرمند )کولیور راک  ای امتناب م  عموما راهزنان ا  غارت چنین قافله

مرمان  ادری که قامر بومند مر وفر عتبات عالیات وتون مسرجد کوفره را مر فاصرله انگشرتان      -

خروم م مر ن شروند     امگر    توانستند ا  حالد م ، هاکشان ومب بزنند کوچج و شسب موب

 (.19: 4931، )مار ولب و  نهاری

)ع( مر ورفرها ورفارش    بنا به رواکات اوالم  به همراه ماشتن قردری ا  تربرب امرا  حسرین     -

 (.15: 4913، شد )کاری و رمب  م 

 دعاهای مربوط به سفر

منرد  نمو وفر را با صدقه آغا  م ، وبق فرمومه اما  صامق مرم  مهب والمت  و رفا و مفا بالها

مامن مبلغ  به عنوان نذر به مروکشان کا نیا مندان بوم  ، بنابراکن اولین اقدا  مسافر هنگا  عزکمب

(. معاهراک  کره   15: 4911، شرد )برراون   با اکن باور که معای آنان باعث والمب ماندن مسافر م 

اه ماشرتند  خواندند و کا همرر  مسافران وبق رواکات اوالم  برای به والمب با  گشتن ا  وفر م 

 بشرح ذکل بوم:

بسم اله آمنب باهلل توکلب عل  اهلل مرا شرا  اهلل   حرود و      "به هنگا  شروع حرکب خواندن  -

 (.11: 4913، )کاری و رمب  "قوه ا  باهلل

خواندن آکه الکرو  و ذکر تسبیحات حضررت فاومره برر مرب خانره و رو بره مسریر رفرب         -

 )همان(. شد وفارش م 

: 4995)مالمان ،  شد نجیر برگرمن برای به والمب رویدن مسافر توصیه م آوکشتن معا با   -

111.) 

(. 99: 4955، نوشتن معاک  با انگشب بر پشب اوب قبل ا  ووار شدن بر اوب )کاواکوفسک  -

 شد.( )اکن کار تووط مظفرالدکن شاه انجا  م 
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وربحان اهلل و  " تبره و هفرب مر  "بسم اهلل الررّحمن الررّحیم  "هنگا  ووار شدن بر مرکب گفتن  -

 (.11: 4913، )کاری و رمب  وفارش شده اوب "الحمدهلل و   اله ا  اهلل

راوب و چپ و همچنرین خوانردن   ، خواندن ووره حمد و آکه الکرو  ا  وه مانب: پی  رو -

 )همان(. شد های چهار قُل برای مسافر وفارش م  ووره

شروم   هرر معراک  کننرد مسرتجاب مر      ، اگر هنگا  مکدار مامر و فر ندش که ا  وفر با گشرته  -

  (.159: 4914، )وباوباک  ارمکان 

کرمنرد و   مر   "کرو "خوانند. برخ  ب د ا  ذکر معرا   هنگا  وفر مر گوش مسافر معای وفر م  -

پشرب و پنراه آن   ، ماووم کبروم وروار  "گفتنرد   چرخانیدند و مر   انگشب نشانه را مر آومان م 

 (.111: 4914، پور )افراویاب "مسافر باشد

 (.11: 4913، گفتند )کاری و رمب  م  "بسم اهلل"ها  مسافران هنگا  عبور ا  پل مر مامه -

مامند. حلقه کرا قل ره کاورین     عبور م  "حلقه کاوین"او را ا  ، برای به والمب با گشتن مسافر -

ای به شکل مربا تو خال  وفیدی بوم که مورتامور آن وروره کاورین نوشرته شرده بروم       پارچه

 (.  59: 4930، السل نه)اعتمام

مامند تا مسافران به هنگا  عبور ا   قرآن  قرار م ، بر با ی مروا ه و ابتدای مامه برخ  شهرها -

 (.112: 4995،  کر آن تبرک پیدا کنند )مالمان 

ما شا َ اللَّهُ لَا قُروةََ  "مسافران  که همراه خوم انگشتری با نگین عقیق  رم ماشتند که نق  نگین  -

ا  شررّ  ، نق  کرمه باشرند  "عل "و  "محمّد"باشد و بر روى مکگر نگین  "بِاللَّهِ أَوْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا

 (.21: 4913، کافتند )کاری و رمب  م مان و راهزنان امان م 

مشت  خاک ا   مین برماشته و برا فروت   ، شدند مسافران هنگا  حمله راهزنان ا  اوب پیامه م  -

را بر  بران   "اهلل بسم"کرمند و مر حین اکن کار کلمه  برشان پش  م  آن را مور و، کرمن خاک

 (15: 4911، آورمند با اکن باور که خوم را ا  خ ر راهزنان مصون بدارند )براون م 

برای شگون وفر ا  اتاق  که خروم  آن رو به قبله بروم  ، وقت  مرم  عا   وفر وو ن  بومند -

قردری اهمیرب ماشرب کره بره       (. اکن مس له بره 59: 4930، شدند )اعتمامالسل نه باکد خارج م 

باکسب ا  کج ووی وکرژه خانره    هنگا  وفر حاکم بوشهر به کلکته به وفارش اخترشناوان م 
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بیرون روم و چون مر آن ووی خانه مری نبوم به ناچار ووراخ  مر آن ووی خانه بره ومروم   

 (.445: 1ج، 4921، آورمند تا حاکم ا  آن ووراخ بیرون روم )مورکه 

 عوامل ماورایی در سفر

های مور تواناک  تجزکه و تحلیل پیشامدها و رخدامهای وبی ب را نداشب و قامر  بشر مر گذشته

نبوم به ووا ت ذهن  خوم پاوخ من ق  مهد  ذهن ورگرمان بشرِ مکرو  برای پاوخ به چراهرای  

وکدامها و اتفاقرات پیرامرون  را   وراک  روی آورم و علب ر ذهن  خوم به خیاد پرما ی و افسانه

ها هنو  اکن مومومات خیال  مر اذهران   به مومومات خیال  و ماوراک  نسبب مام. با گذشب قرن

 را باور مارند. برای مثاد:ها  آن مرم  باق  مانده و

شد که بدون آبیاری وروبز بومند و مرم  م تقد بومند کره اکرن    هاک  کافب م  ها بوته مر بیابان -

آوکشتنرد و بره ارواح    لتره و پارچره مر    ها  آن و مسافران بر بسیاری ا  اند ها مسکن ارواح بوته

 (.435: 4922، کرمند تا مر وفر مر امان بمانند )کولیور راک  م   ها هدکه واکن مر بوته

ا  کراروان ور     هرا   آن عفرکب با تقلید صدا و قیافه مووتان و آشناکان مسافر و مور کرمن -

کررم و بره اکرن     ان را فرکب مهد. او ا  مسافر بشب برگشته تقاضرای کمرج مر    کرم مسافر م 

کشاند و ناگهان قیافه مهیب خوم را به او نماکانده و صرید   ای مور افتامه م  وویله او را به نق ه

 (.435: 4911، کرم )براون خوم را تکه پاره و نابوم م 

به عقیده عوا  اکن ، هرگونه گیاه بومندعاری ا  ، الموت و هزارمره مر منوب اصفهان مره ملج -

ک ن  عزرادیل بوم. اکرن شریاوین    "میرغضب خدا"های خ رناک و  غود، ها مسکن شیاوین مره

کرمنرد   تغییر شکل مامه و به صورت حیوانات اهل  و کا مسافر ملوه مر  ، برای فرکب مسافران

مر صورت  که عابر صلوات  رقصیدند  کشانند و روی مسد او م  و مسافران را به کا  مرگ م 

 (.431: 4911، براون و 111: 4995، کرمند )مالمان  فورا فرار م ، فروتام م 

راهره او را نرابوم ورا م     ها قصد ماشب با راهنماک  غلط و کشاندن مسافر بره بر    گاد مر مامه -

 (.109)همان: 

نار رومخانه نشسرته  کرم. او م مو  مر ک نَسناس به صورت پیرمرمی فرتوت و ناتوان ملوه م  -

خواهد ا  رومخانه بگذرم. به محض مشاهده مسرافری پررت افترامه ا      کرم که م  و وانموم م 
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خواوب که مر عبور ا  رومخانه کمک  کند و به  انگیز و ملتمسانه ا  او م  با حالت  رقب ، راه

اهرای  پ، شد. پر  ا  روریدن بره وورط رومخانره      اکن وویله بر موش مسافر بدبشب ووار م 

مام تا او را خفه کند و به موب  قدر فشار م  آن، کرمه اش حلقه  مرا ش را به مور گرمن قربان 

 (.435)همان:  امواج بسپارم

کرم که مر صحرا به خواب رفته باشند. پرالی  همران ور    پالی  فقط به اششاص  حمله م  -

 مکیرد و  ا تا آخرکن ق ره م خونشان ر، با لیسیدن کب پای قربانیان خوم، آکد که ا  نام  برم 

پرالی  تنهرا مر   "کرم. کج افسانه مر اکن مورم نقل شده که عبرارت اورب ا :    را نابوم م ها  آن

کج مورم ا  مو چاروامار اصفهان  رو موب خورمه اوب. مامرا ا  اکن قرار اوب کره اکرن مو   

کشرند کره      مر  ووری روبروی ککدکگر مرا، شدند مر صحرا بشوابند نفر کج شب که مجبور 

اندا ند. مر همین موقرا پرالی  ا     چسبد و عباک  هم بر روی خوم م  کب پاهاکشان به هم م 

کند تا پاهاکشان را پیدا کند اما به هر ورف که  م ها  آن رویده و شروع به چرخیدن به مور راه 

مور ، انرده خو بیند. با خره ناامید شرده و مر حرال  کره اکرن بیرب را مر        نگرم فقط ور م  م 

 روم:  شوم و م  م 

    "ا  مرم مو وره اما ندکده             ا  هزار و و  و وه مره گشته

 (.435-431: 4911، )براون

 همراه ماشتن کج ولسم برای حفاهب مسافران ا  خ ر راهزنان و کا ورو  قصرد بره مران     -

ب و توورط  رفب. ولسرم چیرزی شربیه مکمره لبراس بروم کره وروراخ نداشر          به کار م ها  آن

 (.15شد )همان:  و کاروانسراها فروخته م ها   نماها مر توقفگاه مروک 

 باورهای مربوط به نوزاد و سفر

گرفرب چرون    کس  که تا ه ا  مسافرت آمده بوم نباکد بچه تا ه متولد شرده را مر آغروش مر     -

 (113: 4914، پور ونگین  وفر برای بچه بدشگون بوم )افراویاب

رفتند تا خستگ   نو ام را ا   مین بلند کرمه و به اوتقباد او م ، آمد ه مور م اگر مسافری ا  را -

 (.13: 4913، مسافر مر نو ام تاییر نکند )پرنیان
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مقداری آب روی لوله تفنگ او رکشته و به نو ام ، روید تفنگ ماشب اگر مسافری که ا  راه م  -

 (.423: 4913، مامند تا بشورم و والمت  نو ام تضمین شوم )خدک  م 

 (.114کرمند )همان:   ن  ادو را ا  مکد مسافر خسته ا  راه رویده پنهان م  -

مورب او را ا   ، برمند و ب د چهل رو  مر صورت برمن به وفر رو  نو ام را به وفر نم  10تا  -

 (.423: 4913، بستند )پرنیان قسمب آرنج با موتمال  م 

کرمنرد  کررا مر     کر چهل رو  را ا  چامر خارج مر  نو ام ، روید ای ا  راه م  اگر مسافر خسته -

 (.423: 4913، اکن شراکط نگه ماشتن کومک بدشگون بوم )خدک 

 باورهای مربوط به زن و مسافر

رفتند و برخورم با آنان مر مواقا مهرم و   مر گذشته  نان ا  اعضای مرمه مو  مام ه به شمار م 

 شد ا  ممله: ک تلق  م نامبار، حساس ا  ممله شروع وفر و لحظه حرکب

 (.19: 4911، وبز شدن پیر ن ورخ مو ور راه مسافر بدشگون بوم )هداکب -

وفر را برای مدت  به ت وکق ، روید چون قد   ن نامبارک بوم اگر هنگا  عزکمب  ن  ا  راه م  -

 (.491: 4911، انداختند )پهلوان م 

، شرد )پاکنرده   ورفر منصررف مر     گرفب باکرد ا   اگر مرمی هنگا  عزکمب میان مو  ن قرار م  -

4911 :905.) 

هرگاه  ن  موقا مسافرت شوهرش مُنب کا حیض بوم نباکد تا وه رو  ب د ا  حرکرب شروهر    -

 (.910: 4929، شد )شکور امه رفب وگرنه مچار نحس  م  به حما  م 

 (.101: 4915، رکشهری کرمند )احمدی  هنگا  وفر ا  ومب راوب  نان عبور م  -

 ط به آب و سفرباورهای مربو

نمومند  بدرقه کنندگان پشب ور مسافر آب مرون کج کاوه را به نیّب با گشب او خال  م  -

(. مر راب ره برا رکشره اکرن آکرین مو      411-413: 4911و براون،  19، 15: 4911الدوله،  )وقار

گرمم و علرب آن ملرب حماکرب اکرزم      مکدگاه وموم مارم کک  به موران اکران باوتان با م 

ی آب، آناهیتا بوم تا نگاهدارنده آنان باشد چررا کره مر اکرران باورتان ورپاهیان هنگرا        بانو
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رکشتند تا اکزم بانوی آناهیتا حراف  لشرکرکان    ترکن رومخانه م  عزکمب کو ه آب  به نزمکج

(. ا  ورف  بنا به مکدگاه  مکگر اکن رورم بره موران حملره    11: 4951ون،  باشد )کرکستین

البلدان، هرمزان ورمار اکران  اویر شرده و   گرمم. به نقل ا  کتاب فتوح ا  م اعراب به اکران ب

به اعدا  محکو  شد. او مرخواوب کرم، پری  ا  کشرته شردن بره او کمر  آب آشرامیدن        

بدهند. عمَر با مرخواوب وی موافقب کرم و هنگام  کره هررف آب را بره مورب هرمرزان      

وبب اکن کار را پرو  نموم. هرمزان پاوخ مام، مامند، او مر آشامیدن آب مرنگ کرم. عمر 

بیم مارم مر هنگا  نوشیدن آب او را بکشند. عمر قود مام تا آن آب را ننوشد، کشته نشواهد 

شد. پ  ا  اکن که هرمزان ا  عمر اکن قود را گرفب، آب کاوه را بر  مرین رکشرب. عمرر    

کشرتن او مرگذشرب )محمردی،    مغلوب فراوب او شده به ناچار به قود خوم وفا کرم و ا  

ای شد که رکشتن آب بر  مین، القا کننده  ندگ  موباره بره   (. حکاکب فوق فلسفه42: 4954

 باشد  تا مسافر بروم و والم با گرمم.  ششص  م 

رکشتنرد   آب و مو پ  پای او نیز پشب ور مسافر م  برنج و گند  و کا، مقداری آب و وبزی -

 (.452: 4911، تا  ومتر با گرمم )هداکب

آمرد   شد و صدای مشصوص  )شبیه نچ( ماشب مهمان کا مسافر مر   اگر آب به  مین رکشته م  -

 (.91: 4911، )وفاک 

 باورهای مربوط به درخت و سفر

شرد. اکرن    مرخت  )گرمو کا وپیدار( بروم کره مقردس شرمرمه مر       ای مر حوال  ارومیه تج مر مامه -

ای ا  لباس خروم را پراره کررمه و آن را     فران باکد گوشههای لته پوشیده شده بوم و مسا مرخب باتکه

 (.492: 4910کرمند )باکندر،  بستند و برای برآورمه شدن آر وهاکشان معاک  م  به شاخه مرخب م 

کرمنرد   بررای رفرا نحوورب چیرزی تقردکم مرخرب مر        ، روریدند  اگر مر وفر به مرخت  م  -

 (.101: 4915، )پورکاهم
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 ت و سفرباورهای مربوط به حیوانا

 اسب و سفر

شدند و تنها اوب برارک  را بررای    ها فقط بر اوب نر )نرکان( ووار م  اکرانیان برخالف عرب -

ورفر و مسرافر   ، کرمند. آنان عقاکد مشتلفر  مر ارتبراط برا حیوانرات     مصارف توپشانه اخته م 

 ماشتند که شامل موارم  کر بوم:

آورنرد مر   ته شده و نکبب بره خانره مر    هاک  که وم وفید ماشتند  وم خس اوب ویاه و اوب -

گرفتنرد   شدند و مر وفر مورم اورتفامه قررار نمر     ترکن قیمب خرکد و فروش م  نتیجه با نا د

 (.4924: 910، )پو ک

 اوب مامه برای وواری و وفر شگون نداشب )همان(. -

حمرل برر چشرم خرورمن     ، خرورم  مرصورت  که اوب و کا ووارش مر وود وفر به  مین مر   -

 (.432: 4922، شد )کولیور راک  افرام شورچشم م  تووط

 (.910: 4955، عالمب شوم  بوم )ماوه، کشید اگر اوب مسافری ناگهان مرا  م  -

کررم باکرد ا  آن ورفر     مر صورت  که مسافری مر منزد اود با اوب ویاه کا قاور برخرورم مر    -

 (.910: 4929 ،شد )شکور امه گشب وگرنه هالک م  پوش  کرمه و به خانه برم  چشم

 (.903قبل ا  وفر خوش کمن بوم )همان: ، انداختن ورگین تووط اوب کا خر -

شردند فقرر    اگر مسافران مر وود وفر ا  میان گله گووفند کا ا   کر وناب ق رار شرتر رم مر     -

 (.49: 4911، آورم )هداکب م 

 پرنده و سفر

، آمردن مسرافر بروم )مرکرانورم     نشرانگر ، خوانرد  کرم و م  م  ای گذر بلبل  اگر اتفاق  بر خانه -

4911 :111.) 

رورید و کرا هرگراه     نشب خبری خوش و کا مسافری ا  راه م  ور روی با  کس  م  به اگر شانه -

آورم پر  ا  مو کرا وره رو      برم  "مکد  مکد "با ی خانه کس  بانگ  "مکدُمج"شب هنگا  

 (.15: 4921، )خسرویشد  مسافری مر آن خانه وارم شده و مومب خوشحال  صاحبشانه م 
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 (.10: 4913، کرم نشان ا  آمدن مسافر بوم )خدک  ای بال  را روی  مین پهن م  اگر پرنده -

کوفب و گرم و غبار بره پرا    هاک  را به هم م  ما باد شد و مر آن اگر مرغ وارم اتاق نشیمن م  -

بررای صراحبشانه   آن مسافر ، رکشب آمد و اگر چند تا ا  پرهاک  مر اتاق م  کرم مسافر م  م 

 (.291: 4929، آورم )شکور امه ووغات هم م 

، گذاشرتند  چیدن ورمر گوش هم مر   اگر مرغ کا خروو  مر آفتاب خوابیده و کا هنگا  مانه بر -

 (.15: 4915، روید )پورکاهم مسافری ا  راه م 

نشسرتند و وره صرلوات     تکانرد باکرد مر آن محرل مر      اگر مرغ  گررم و خراک خروم را مر      -

  (.151: 4914، روید )وباوباک  ارمکان  تامند آنگاه مسافر  ومتر م فرو م 

روید )صرالح    خوش کمن بومه و مسافری ا  راه م ، خواند اگر خروو  مر حوال  منزل  م  -

 (. 131: 4911، نژام

بانگ خروس مر آوتانه مرِ خانه، نشانه آمدن مسافر کا مهمان بروم. اگرر خرروس بره وررف       -

مرم )ذوالفقاری،  آمد و کا کس  م  د کا کس  ا  بستگان وی ا  وفر م خوان مالج خومش م 

4931 :149.) 

هرای خروم صردقه     مرم  بسیار تروریده و بررای بچره   ، کرم وقت  کالغ نزمکج منزد غارغار م  -

 (.11: 4911، انداخب )کوشا مامند و اگر خوم مسافرت  ماشب آن را به ت وکق م  م 

آمد و هر وقب کالغ  اغ  )کراچیرج( ملروی خانره     مه  وم م وفر کر، اگر کالغ غارغار کرم -

، خبرخروش ، خبر خبر"خوانند:  خبری را آورمه بوم و مرم  اکن ش ر را م ، کرم ور و صدا م 

 (.111: 4931، )ذوالفقاری "خبر خوش برا  بیار.، چنگته شیرکن میکنم، کنم بالته رنگین م 

توانستند م م ن شوند کره   م ، کرم زد غارغار م اگر کس  مر وفر بوم و  اغ  روی مکوار من  -

 (.951: 4995، گرمم )مالمان  کامیاب و تندروب به خانه خوم با م 

ای مر راه  شرد  ن صراحبشانه اگرر ورفرکرمه     کالغ هنگا  رو  مر خانه کس  هاهر مر   هرگاه  -

ر نرا   پات حنا امشب وفرکرمه ما میام و مر بنرد آخر  ، چنگب وال"گفب:  ماشب به ورعب م 

 (.431: 4915، رکشهری  )احمدی "برم همان فرم مورم انتظار را م 
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، عالمب آن بوم که مسافر خواهد آمد )ماوره ، رفب کرم و وپ  م  اگر مغدی کج بار ناله م  -

4955 :912.) 

 مارمولک و مار و سفر

کرمند و  یم م اکمان تقس ها را به مو موته بااکمان و ب  های شماد غرب  اکران مارمولج مر بیابان -

 (. 435: 4995، شمرمند )مالمان  اکمان را روا م  مسافران کشتن مارمولکهای ب 

گرفتند و باور ماشتند کره برر غرارتگران و مشرمنان      مر مسیر راه کشتن مار را به فاد نیج م  -

 (.919: 1ج، 4912، چیره خواهند شد )مورکه

 گربه و سفر

 (.111: 4911 م مسافری مر راه بوم )مرکانورم،  م  "پَل پَل"غلتید و  ای روی  مین م  اگر گربه -

 (.119: 4913روید )بشتیاری،  شد نشانه آن بوم که مسافری ا  راه مور م  اگر گربه وارم خانه م  -

 (. 111روید )همان:  کشید مسافری ا  راه مور م  اگر گربه با پنجه روی فرش کا  مین م  -

 حشرات و سفر

گرفتنرد و نشرانه    شد وروم و حضور او را به فاد نیج م  منزل  م  ونجاقج وقت  وارم حرکم -

 (.151: 4914، مرکافب نامه و کا هدکه و با گشب مسافری بوم )وباوباک  ارمکان 

کج وریخ  ، کشید ها وود م  ها و کا واد رفب و آمدن  ماه ای به مسافرت م  اگر نوامه خانوامه -

گراه   به ووری که ا  پشب حشره خارج شروم. آن کرمند  فرو م  "حشره کمان "مرخب خرما به

برمند. حشره بیچاره برای رهاک  خوم مرتب موب  ویخ و کمان  را رو به قبله به مکوار فرو م 

اض راب  مر ششص مسرافر اکجرام   ،  ند پنداشتند تا کمان  موب و پا م   م و چنین م  و پا م 

کنرد )وغررا    به  امگراه خروم مرام رب مر      اندا م و شوم و او را به فکر بستگان و اقوا  م  م 

 (.51: 4914، کغماک 

رورید )احمردی    آمد مسافری ا  راه م  به منزد م  "وووج  رم"کا  "بام  خرک"اگر حشره  -

 (.199: 4919،  شک  
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 (.11: 4914، ا مین  اگر مورچه ق ار کشید مسافر خواهد آمد )روح -

، مام )احمردی  ای نزمکج م  ن اهل خانه مر آکندهشدن مورکانه مر خانه خبر ا  به وفر رفت پیدا  -

4995 :214  .) 

نشسرب عزکرزی ا  ورفر     آمرد و روی ککر  ا  افررام خانره مر       ای ماخل خانره مر    اگر پروانه -

 (.  11: 4911، گشب )واکبان  برم 

 (.19: 4911آکد )هداکب،  شد عالمب اکن بوم که مسافری م  اگر تار عنکبوت مثل نخ صاف م  -

 شتر و سفر

کرمند.  کرا عقیده ماشتند شتر بره حضررت محمرد )ص(     کاروانیان شراب را با شتر حمل نم  -

 (. 411: 4913، پور اختصاص مارم )موو 

نما گذارمن بر آبششور شتران ممنوع بوم چون عقیده ماشتند شیاوین آفرکننده ، مر کاروانسراها -

 (.100: 4922، شترانند )کولیور راک 

 حیوانات و سفرباورهای مربوط به سایر

نشان ا  ورالمت  و خوشر  مر پری ِ راه مسرافر بروم )ردروف       ، شدن روباه  هنگا  وفر مکده  -

 (.14: 4951، توکل 

 اگر مر مسافرت خرگوش  مکده شوم بد شگون بوم )همان(.   -

گرفتند و اگر ا  ورف چپ  پرکد آن را به فاد نیج م  اگر خرگوش  ا  ومب راوب مسافر م  -

 (.  119: 4914، پور پنداشتند )افراویاب م  شد بدشگون رم م 

اکرن پیشرامد   ، خورم ای م  اگر چشم  به حیوان کا پرنده، کس  که مر بامدام قصد وفر ماشب -

شرد   ممکن بوم عالمب اتفاق  خیر کا شر باشد. برای مثاد اگر مر آغا  راه با ماری روبررو مر   

گرفرب   و و مووتان  نزاع مرم شد بین ا وفری خوش مرپی  ماشب  و اگر با وگ روبرو م 

 (.450: 4914، )بشش  برمبار

هاک  همراه خوم ماشتند اما بیشتر شی یان  مر وفر وگ، اغلب ملومارهای عرب و ون  مذهب -

 (.911: 4929، برمند )ورنا به ملیل عقیده بر نج  بومن وگ م مو  وگ همراه خوم نم 
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برای مسرافر خروش کمرن بروم     ، رفتند مکدن مو گرگ که ا  کج ورف مامه به ورف مکگر م  -

 (.914: 4955، )ماوه

برای مسافری که ترا ه راه افترامه باشرد شرو  بروم      ، مکدن ا غ  که مو گوش  را برکده باشند -

 (.31: 4955، )شاملو

 باورهای مربوط به عطسه و سفر

اکرن  فرهنگهای گوناگون مر نقاط مشتلب منیا ع سه را پیام  خاص تلق  کررمه و باورهراک  مر   

تواند باعث مرگ شوم. بر مبنای اکن باور بررای   راب ه مارند  ا  ممله اکن که کج ع سه قوی م 

، گاه  ع سه برای کس  که مر حاد صرحبب اورب  ، کنند کس  که ع سه  مه آر وی عافیب م 

گاه  ع سه را عالمت  مقدس و گاه  نشانه توقب و ، نشانگر تاکید وشن او ا  مانب خداوب

ماننرد )شروالیه    ای ا  ووی خدا برای پیشگوک  امور و گاه  نشانه رحمب م  نشانه صبر و گاه 

(. اما مر فرهنگ مشترک اکران و شرماد هنرد   14: 4910، و افشار ویستان  115: 4913، و گربران

ع سه نشانه توقب مر کار و مرنگ اوب. باورهاک  که مر راب ه با ع سه مر وفر گرمآوری شده 

 باشد: م اوب به شرح ذکل 

 (.21: 4922، گرفتند )کولیور راک  ع سه نشان بدشگون  مر وفر بومه و آنرا به فاد بد م  -

ککر  ا  مسرافران ا  اوتنشراق گررم و خراک      "کنرد:   اش اکنگونه اشاره م  مکو فوا مر وفرنامه -

ناگهان تما  قاورچیان موب ا  کار کشیده و مبهوت به ککدکگر نگراه  ، موموم به ع سه مرآمد

قاورچیان با خوشوقت  موباره مشغود به کرار شردند. چرون    ، رمند و با ع سه واختگ  مکگرک

کشریده و منصررف    کج ع سه عالمب بدشگون  بومه و مر مقابرل آن پیشرامد مورب ا  کرار     

 (.913: 4921، )مکو فوا "کمن  بوم شد نشانه خوش شدند و مرمقابل اگر ع سه تکرار م  م 

 (.10: 4911، عالمب مشد )مهد( اوب باکد ت جیل کرم )هداکب مو ع سه به هنگا  عزکمب -

گفتند صبر آمده باکد بنشیند و پ  ا  مردت  برا    کرم م  اگر کس  مر هنگا  مسافرت ع سه م  -

 (.91: 4921، ذکر صلوات به حرکب امامه مهد )موووی

مو  اگر کس  هنگا  حرکب ع سه کند باکد هفب مرتبه صرلوات بفرورتد و ب رد برروم و اگرر      -

 (.412: 4951، مرتبه ع سه آمد ت جیل کند )نیکزام و حسین 
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کررم ترا    کرم باکد مو لنگه کف  خوم را عوض مر   اگر  مان رفتن به مسافرت کس  ع سه م  -

 (.49: 4911، وفر وو ن  نشوم )بووتان 

کررم مسرافری ا  راه    اگر بزرگتر خانه مر شب هنگا  موق   که ور مر بال  گذاشته ع سه م  -

 (.491: 4913، روید )خدک  م 

 باورهای مربوط به انگشتر و سفر

خصوصرا  ، مر رواکات اوالم  به همراه ماشتن و کا مر موب ماشتن انگشرتری عقیرق کرا فیررو ه    

 (.15: 4913، عقیق  رم خیل  وفارش شده اوب )کاری و رمب 

گوناگون مصرون و  ا  بالها و حوامث ، مسافر با همراه ماشتن انگشتر عقیق و عصای باما  تلخ -

 (.291: 4929، ماند )شکور امه مر امان م 

 (.59: 4930، )اعتمامالسل نهگرفتند  کامگاری مامن انگشتر به مسافر را به فاد نیج م  -

 باورهای مربوط به کفش و سفر

 (.15: 4911، رفب )هداکب شد صاحب  به وفر موری م  اگر موتا کف  روی هم ووار م  -

ا  ها  آن مر همان رو  کک  ا  مسافران، گرفب مآگاه روی هم قرار م های کس  ناخو اگر کف  -

 (.145: 4931، روید )ذوالفقاری راه م 

گرفب و کا مو لنگه کف  به پشرب هرم کرا     های کس  پشب هم مر کج رج قرار م  اگر کف  -

هرا راه   کفر  "گرفتنرد و بره اصر الح     وارونه و کا مو لنگه کف  به صورت نامرتب قررار مر   

 (.112: 4913، رفب )بشتیاری صاحب  به وفر م ، "اند هکشید

 (.145: 4931شد )ذوالفقاری،  پوشید وفرش وو ن  م  اگر کس  کف  خوم را لنگه به لنگه م  -

 باورهای مربوط به جارو و سفر 

شد پای  کرمند. چون باعث م  رفب نباکد خانه را مارو م  پشب ور عزکزی که به مسافرت م  -

کده شده و مکگر برنگرمم و نشان ا  آر وی قلب  افرام به نبومن او مر خانه بروم و  او ا  خانه بر

کرمند تا وقت  مسرافر بره منرزد     اکنکه به مقصد نرود و کا وفرش وو ن  شوم. لذا صبر م  کا
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 و 115: 4911، )نوبران  نمومند وپ  اقدا  به ماروی منزد م ، روید ب دی و به آب ماری م 

 (.151: 4914، وباوباک  ارمکان 

باکسب منتظر مسرافر  ، افتام کرم و کا م  اگر مارو بدون مخالب موب ا  مای خوم حرکب م   -

 (.4910، بوم )خسرومرامی

 ها در سفر سایر نشانه

 رفتنررد قبررل ا  وماع و حرکررب برررای شررگون وررفر برره مکرردار کررج عررارف و اهررل خرردا مرر  -

 (.59: 4930، )اعتمامالسل نه

، برمنرد و مر غربرب پری  ا  نوشریدن آب     اک  امگاه را با خروم مر   هنگا  وفر مقداری ا  خ -

 (.51: 4955، رکشتند )ماوه ای ا  اکن خاک را مر آب م  ذره

رکشب و برا اورب ا  روی    اش شِکر م  اگر کس  وفر پرخ ری مر پی  ماشب بر آوتانه خانه -

 (.153: 4929، کرم )ورنا گذشب و بدکن ترتیب آر وی موفقیب م  آن م 

ا  اکن که همسرش مر ابتدای وفر تب کرمه بوم ، الدوله همسر کک  ا  و کران موره قامار روقا -

مناب و کرر  "نوکسد:  هراوید که اکن موضوع بدشگون  ماشته باشد و مر خاورات خوم م  م 

 "احواد ندارم و تب کرمه  خیل  اوقاتم تلخ شرد. اود ورفر خردا بره خیرر بگذرانرد انشرااهلل.       

(4911 :11.) 

مر مسریرهای  ، کررم  ای که وحرگاه ناپدکد شده و بالفاصله با خورشید ولوع مر   رکن وتارهآخ -

، خواندنرد )برراون   شد آن را وتاره کاروان کا وتاره چاروامارکُ  م  کوکری به راحت  مکده م 

4911 :911.) 

گرماند و پشب  روی خوم را برم ، مسافر نباکسب پ  ا  خروج ا  منزد و ووار شدن بر اوب -

 (.115: 4995، کرم )مالمان  ور را نگاه م 

برخ  ا  عشاکر مر فروش و کا بششیدن چیزی بره مسرافران غیرر مسرلمان مومد بومنرد  کررا        -

کرمند که اگر کافر شیر گاو کا تشم مرغ  ترویدند اکن عمل به آنان شر برواند. مثال گمان م  م 

 (.414: 4922، ور راک میرم )کولی به احتماد آن گاو و مرغ م ، آنان را بشورم

 (.19: 4911، شد )هداکب اتومبیل خرتاب )پنچر( م ، هرگاه مسافر ناپاک مر اتومبیل بوم -
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بره  ، شرد  مر منوب اکران اگر کس  عا   وفر و کا مشغود انجا  کاری بوم و اتومبیل پنچر مر   -

 (.115: 4910، گرفتند )افشار ویستان  فاد نیج م 

، مانستند)شرهری براف   و ومومشان را شر مر   مالها را شو  ها قد  کاروان، ای ا   مان مر برهه -

4923 :441.) 

بره فراد نیرج    ، شردند  اگر با آم  ولگرمی موامه مر  ، به هنگا  بیرون آمدن ا  خانه برای وفر -

 (.111: 4931، شمرمند )ذوالفقاری م 

ا مکردن  کمن کا بردکمن باشرد. بر    توانسب خوش م ، مکدن صورت اولین نفر، هنگا  شروع وفر -

 (.911: 4935، کرمند )وا ری پ  ا  کم  صبر حرکب م ، غرکبه مر شروع وفر

افتام ورفر بردعاقبب قلمردام شرده و بهترر بروم کره         اگر چشم مسافر هنگا  وفر به تابوت م  -

 (.943: 4911، صرفنظر کند )خوشدد

را  پشب ور مسافر حما  و شستشوی ور خوب نبوم و خانوامه مسافر ترا کرج هفتره ورشران     -

 (.99: 4911، آورم )بووتان  شستند و م تقد بومند گرفتاری به بار م  نم 

مرغر    پاشیدند و گاه  عالوه بر رکشتن آب تشرم  چند ق ره آب روی آکنه م ، پ  ا  حرکب -

آن را بشکند تا گرفتراری و حروامث احتمرال  مفرا شروم      ، مامند که به مکوار  مه را به وی م 

 (.55: 4955، )ماوه

شرد )وفراک ،    ور مسافر بسیار بد بوم و باعث حامیه برد بررای مسرافر مر      رمن پشبگرکه ک -

4911 :51.) 

کرمنرد چرون مر کرارش بردبیاری رخ      پ  ا  حرکب نباکسب مسافر را ا  پشب ور صردا مر    -

 (.110: 4931، مام )ذوالفقاری م 

افر نامه بنوکسرد  فروتامند تا خوم مس نوشتند و ویاه  م  پشب ور مسافر نباکد کاغذ )نامه( م  -

 (.19: 4911، )هداکب

 (.435: 4911، کرمند )پهلوان تکان  م  پشب ور مسافر نباکد خانه  -

 (.141: 4931، نباکد مر رختشواب مسافر خوابید )ذوالفقاری -
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بار وو  ا  رفرتن بره آنجرا    ، افتام کرم و اتفاق بدی براک  م  م  مسافر اگر موبار به ماک  وفر -

، کرم و عقیده بر اکن بوم که وفر براک  بردکمن خواهرد بروم )مهجورکران نمرا ی      صرفنظر م 

4911 :94.) 

برا ی خانره پررچم وربز نصرب      ، به هنگا  با گشب مسافر ا  ورفرهای مورمورب و مرکاهرا    -

 (.115: 4923، کرمند )نوربش  م 

به هنگا  با گشب با نرمبان ا  پشرب  ، و نمرمه بوماگر خبر مرگ مسافری را آورمه بومند ول  ا -

 (.449: 4913، شد )خدک  با  خانه وارم م 

 (.51: 4911، مانستند )وفاک  شکستن چیزی را پشب ور مسافر نشان ا  خسارت م  -

خسرتگ  ورفر کنرد.     توانسب شب و رو  بردون  را همراه ماشب م  "بدوح"مسافری که کلمه  -

 -و2 -م1-ب 1نوکشرتند )  مر   1211روک  ،  وم به مقصد برود حت  برای اکن که پاکب نامه

، مهرد )هرداکب   ای اوب کره مراورالت را انجرا  مر      ح(  کرا عقیده ماشتند بدوح نا  فرشته1

4911 :11.) 

 نتیجه  

و متک  به مبران     برخ  باورها ا  متن مام ه رشد کرمه مام نشان  مینه مورم تحقیق مر م ال ات

ت  مکگر رکشه مر اقلریم و گروهر  مکگرر ا  اور وره و ترارکخ ورچشرمه       قسم، و تفکرات مکن 

 امامه نسل به نسل پ  ا  تلفیق با ککدکگر های مکگر وارم شده و اند و برخ  نیز ا  فرهنگ  گرفته

 اوب.   انجامیده کنون  عصر مرها  آن برو  و ههور به تا اند کافته

که مر مراوم بدرقه  "ن پشب ور مسافرآب رکشت"فلسفه ، گونه که گذشب برای مثاد همان

 "آناهیتا"، رکشه اواویری مارم  با اکن باور که اکزم بانوی آب، شوم مسافران هنو  هم مکده م 

اکن آکین رکشه ، گرماند. ا  مکدگاه  مکگر نیز نگاهدارنده مسافر اوب و او را به والمب با م 

آکین فوق به ، مر مراوم بدرقه مسافر وب.نشات گرفته ا "هرمزان"مر تارکخ مارم و ا  ماوتان 

شوم. مر واقا  همراه بوویدن قرآن و رم شدن ا   کر آن که منشا مکن  و مذهب  مارم انجا  م 

 های مشتلب به مو عنصر مدا نشدن  و مر هم تنیده مر فرهنگ ما مرتبط اوب. اکن آکین با رکشه
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ن مر کج وری ا  باورهای عامیانه مر ا  عوامل  که مومب تحو ت و مگرگون  عمیق و بنیامک

های امتماع  و فرهنگ ، گسترش پهنه ووام و آگاه  و تغییر  عصر کنون  گرمکده اوب، پیشرفب

 توان برشمرم. بین  و نگرش افرام مام ه و نیز توو ه رو  افزون صن ب و تکنولووی را م  مهان

های کس  ناخومآگاه  ند که اگر کف گذشتگان بر اکن باور بوم"برای مثاد همان ور که بیان شد 

های  امرو ه با تومه به پیشرفب. "روید گرفب، مر همان رو  مسافری ا  راه م  روی هم قرار م 

 ماند.  مشابرات  علم  و ارتباوات، مکگر ماک  برای باور فوق مر اذهان عموم  باق  نم 

اعمرال  اصرول  بره شرمار      اعتقرام اصریل و    با اکرن کره مرگذشرته   ها  برخ  ا  باورها و آکین

، آمدند  مر عصر حاضر با پشب ورر گذاشرتن فررا  و فرومهرای ترارکش  و فرهنگر  بسریار        م 

مرورم پرذکرش   ، اند و ما امرو ه شاهد عد  پاکبندی گیری نظرات ضد و نقیض  شده مومب شکل

 ا  صرحنه  نردگ   هرا   آن نبومن و به فراموش  وپرمن ا  ووی مرم  مام ره و محرو شرماری ا    

روم و  نمر   هستیم. برای مثاد امرو ه کس  به وراغ کافتن واعب و د و نح  برای شروع ورفر 

 کند. های مکگر ت یین م   مان وفر را بر اواس اولوکب

ای نهفته اوب کره   رمزواره، ترکن باورها حت  مر افراو ، های صورت گرفته نشان مام بررو 

تلق  شوند.  "خراف "اواس و به اص الح  نون ب اک، ها شاکد به ملیل فراموش  فلسفه ومومی آن

، اخالقر  و انسران  برومه و بررخالف هراهر نسرنجیده      ، که حاوی موتورات بهداشت  مر صورت 

 وور که عنوان شده اوب: اند. برای مثاد همان ای من ق  و مروب ماشته پشتوانه

گرفب  مر آغوش م  کس  که تا ه ا  گرم وفر رویده بوم نباکد نو ام تا ه متولد شده را"

 ".چون ونگین  وفر برای نو ام شو  بوم

توانسرب   شاکد ملیل برو  چنین باوری نزم مرم  اکن بوم که کج مسافر تا ه ا  راه رویده نم 

والمت  نرو ام بره خ رر    ، بهداشب فرمی را به وور کامل رعاکب کند و چه بسا با آغوش گرفتن

بهترر اورب بره    ، توان کافب که برای مام ه مفید برومه  م افتام. به وفور ا  اکن موب موارم را  م 

 عنصر فرهنگ  مثبب با کارکرمی متفاوت تبدکل شوند.

گرچه ذهن بشر مدرن امرو ی مر صحب باورهرای عامیانره و آماب و ورنن برگرفتره ا  آن     

بر اوراس روابرط من قر  بنرا نشرده      ها  آن ماند که رکشه بسیاری ا  ترمکدهای بسیاری مارم و م 
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گوک  مر تار و پوم ذهن مرم  مای مارم و مشتص قشر خراص و کرا   ، اوب اما بسیاری ا  آماب

مرممان مدکد و قدکم نیسب. هنو  بش  قابل تومه  ا  افرام مام ه با وموم تاییرپذکری عمیرق  

 تواننرد  ای مرگیر بشش  ا  اکن باورها ولو با قروت کمترر هسرتند و نمر      ا  صن ت  شدن به گونه

تروان ا  قربران  کررمن مر مراورم اورتقباد ا        رم کرمه و نامکده بگیرند. بررای مثراد مر     راها  آن

بالگررمان مسرافر باشرد. اکرن براور هنرو  ککر  ا         ، حامیان نا  برم مبن  بر اکن باور که قربران  

 باورهای راکج مر میان اکرانیان اوب.

بلکره بششر      ه نیسبتوان گفب باورهای عامیانه خاص وبقات فروموب مام مر نهاکب م 

هرا   آن برخر  ا   باشرد و پاکبنردی بره    مداک  ناپذکر ا  مرک و ذهن همه افرام کرج امتمراع مر    

 امامه مارم.  همچنان
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 تهران: هیرمند.سیمای بندر گناوه(. 4911) مرکانورم. غالمحسین . 

 گاه وش . تهران: انتشارات مانش . ترممه عل  محمد فره ایران، کلده و شوش(. 4921) مکو فوا. وان

 تهران. 

https://www.bargejoon.com/safar/
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 اکبر شیری. تهران: چشمه. . با همکاری عل باورهای عامیانه مردم ایران(. 4931) ذوالفقاری. حسن 

  تهران: مولب.بانه کردستان جغرافیا و تاریخ(. 4951) توکل . محمد ردوف . 

 کرمان: مرکز کرمان شناو .کوهبنان(. 4914) ا مین . احمد روح . 

 تهران: یرکا.دم شناسی ساوه و زرندیهمر(. 4935) وا ری. عبداهلل . 

 بندرعباس: چ  چ  کا.از بندر جرون تا بندر عباس(. 4911) واکبان . احمد . 

  ورمی  .   غالمرضرا  . ترممره سفرنامه کارال سورنا( ) های ایران مردم و دیدنی(. 4929) ورنا. کار

 تهران: نشرنو.

 سیان. تهران:ما کار.. با همکاری آکدا ورکیکتاب کوچه(. 4955) شاملو. احمد 

 تهران: وروش.عقاید و رسوم مردم خراسان(. 4929) شکور امه. ابراهیم . 

 ترممه وومابه فضاکل . تهران: میحون.فرهنگ نمادها(. 4913) شوالیه. وان  گربران. آلن . 

 تهران: روا.1و4. ملد  تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم(. 4923) شهری باف. م فر . 

  خاطرات لیدی شیل همسر وزیر مختار انگلوی  در اوایول سولطنت    (. 4921) ل ونوراشیل. مری

 . ترممه حسین ابوترابیان. تهران: نشرنو.ناصرالدین شاه

  تهران: پژوهنده.کالردشت چون نقش رخ بهشت(. 4911) صالح  نژام. عل . 

  مامغان: بینا. فلکلور مردم دامغان(. 4910) واهرکا. محمدعل . 

 تهران: شورای فرهنگ عموم  اوتان کزم.فرهنگ عامه اردکان(. 4914) رمکان . محموموباوباک  ا . 

 ترممه احمد عابدى.  ادر: قم. اآلداب الدینیۀ للخزانۀ المعینیۀ (.4910) وبروى . 

 تهران: مگستان.خور در آیینه زمان(. 4914) وغرا کغماک . ابوالقاوم . 

 تهران: فیض کاشان .اوندفرهنگ عامیانه دم(. 4913) علمداری. مهدی . 

  تهران: مش ر.آداب سفر حج(. 4911) عسکر. ویدعل    قاض . 

  تهرران:   1. ترممره عباورقل  ملر . چرا     خاطرات کلنل کاساکوفسکی(. 4955) کاواکوفسک .

 کاوکان.

 اهلل صرفا. تهرران:   . ترممره ذبریح  9. چا مزدا پرستی در ایران قدیم(. 4951) کرکستین ون. آرتور 

 لفان و مترممان اکران. شرکب مو

  ونندج: کرموتان.سیمای بیجار، گروس و مشاهیر آن(. 4911) کوشا. محمدعل . 



 

 

 

 

 

 8921، پاییز و زمستان 92شماره  شناسی، سال شانزدهم، نامۀ انسان    211 

  

 

 ترممره اورداهلل آ ام. مشرهد:   زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان(. 4922) کولیور راک . کالرا .  

 آوتان قدس رضوی.

 ترممه مهراب امیری. تهران:یرانسفرنامه الیارد یا ماجراهای اولیه در ا(. 4921)  کارم. هنری . 

 وحید.

 .از مکه تا مشهد: طومار تصویری از سفر زیارتی شیعی (. 4931) مار ولب. اولرک    نهاری. ر

 .11-55. صص1. نامه بهاروتان شمارهقاجار در دوران

 تبرکز: ، ترممه محمد مهدی روشن ضمیر.4ج .معتقدات و آداب ایرانی(. 4955) ماوه. هنری 

 رهنگ اکران.ف تارکخ

 سرگذشت هرمزان و شرح نخستین آشنایی اعراب مسولمان بوا نخسوتین    (. 4954) محمدی. محمد

 .4-90. صص3-41ها مانشکده الهیات و م ارف اوالم . شماره . مقا ت و بررو ایران نظام دیوانی

 تهران: اکمانها و کنایات و باورهای مردم گرگان ضرب المثل(. 4912) م  وف . اوداهلل .. 

 تهران: مانشگاه تهران.مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات فارسی(. 4912) م ین. محمد . 

 ترممه ابوالقاوم وری. تهران: توس.1. جسفرنامه جیمز موریه(. 4912) مورکه. میمز . 

  ای از فرهنگ و آداب و رسوم مردم کوهمرهنودان، جورو،،   گوشه(. 4921) موووی. ویدحسرن

 . شیرا : توس.سرخی فارس

 های مردم عادی ایران  فرهنگ دینی در نظام حمل و نقل و مسافرت(. 4913) موو  پور. ابراهیم

 .429-414، صص49، شماره1شناو ، واد  . مجله نامه انسانقاجاریه در عصر صفویه

  به کوش  ویروس  .شاه الدوله ندیمه حرمسرای ناصرالدین خاطرات مون (. 4910) الدوله مون

  رکن.و دوندکان. تهران: 

  خانه ما ندران. فرهنگ . واری:های مردم آمل باورها و بازی(. 4911) اکبر مهجورکان نماری. عل 

  مشهد: وشن گستر.سرزمین مردم درگز(. 4914) میرنیا. ویدعل . 

 ترممه عباس قوچان . تهرران:  44. ملدجواهر کالم(. 4921) نجف  الجواهری. شیخ محمد حسین .

 ا والمییه. مارالکتب

 تهران: میراث فرهنگ .مردم نگاری دلیجان(. 4911) بان. مهرالزماننو . 

 تهران: امیرکبیر.جزیره قشم و خلیج فارس(. 4923) نوربش . حسین . 
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 اصفهان: بینا.شناخت سرزمین چهارمحال(. 4951) نیکزام. امیر  حسین . کرکم . 

 کنب.  . تبرکز:آمد نیامدهای رایج در مردم تبریز(. 4911) وفاک .  هره 

 تصحیح کیانوش کیان  هفب سفرنامه سکینه سلطان وقارالدوله(. 4911) وقارالدوله. وکینه ول ان .

 لنگ. تهران: پانیذ.

 تهران: امیرکبیر.نیرنگستان(. 4911) هداکب. صامق . 

 ________ (4911 .)تهران: چشمه.فرهنگ عامیانه مردم ایران . 

 تهران: آذر.ر اسالمآداب سفر د(. 4913) کاری. حسین  رمب .  کنب . 

 


