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  :نسخهاين چند نكته درباره 

 يها گفتني .شوددوباره از آنها ياد كه تر از آن است  صادق هدايت، افكار، نظريات و آثارش شناخته شده

 اثراين  نكاتبسياري از  .تر خود هدايت در ديباچه آن آوردهرا به زيبايي هرچه تمام ،مربوط به اين كتاب هم

الزم ذكر چنـد نكتـه   شايد  با اين حال. پيدا كرد توان به روشني ميهاي هدايت  داستانها و  نوشتهدر نيز، را 

  .باشد

اي هست  در ادبيات پهلوي و پازند مجموعه شدهطور كه به آن اشاره  همان ،نخست نام نيرنگستان است

نيرنـگ  « .هاي اوستايي با گزارش و توضيح پهلوي آن گردآمده است اي از نوشته كه پاره» نيرنگستان«به نام 

در (» كيريـا «پارسيان به جاي اين واژه، كلمه گجراتـي  . واژه پهلوي است به معني آيين ديني و نيايش و دعا

معـرب همـين واژه پهلـوي    ) »نيرنجيـات «جمع آن (» نيرنج«در عربي . بردند را بكار مي) »كريا«نسكريت س

شود؛ چنـان كـه نيرنـگ آتـش، نيرنـگ       هاي كوتاه دين مزداپرستي نيرنگ ناميده مي بسياري از نيايش. است

و براي رفـع   كرده ر ميها را داراي تأثير فوق عادتي تصو اين نيايش. كشتي بستن، نيرنگ دست شو و جز آن

اند كه بسـياري از آنهـا در    اي داشته پيشامدهاي ناخوشايند و زشت و گزند رويدادها در هر مورد، نيرنگ ويژه

از آن جملـه اسـت نيرنـگ حاجـت     . گردآوري شده اسـت ) روايات داراب هرمزديار و جز آن(كتابهاي روايت 

نيرنگ سر درد، نيرنگ تب بستن، نيرنگ براي دفـع شـرّ   خواستن، نيرنگ بيماري، نيرنگ ناخوشيِ گوسفند، 

گشـاي   هاي مشـكل  در سنت ايرانيان، نيرنگ از نيايش. يمان زن دشوار زايادزد و نيرنگ براي آسان كردن ز

هاي ديني زرتشتي است كه پس از اسالم تغيير معني داده و از آن  يرنگ از جمله واژهن. بسيار كهن بوده است

هـاي آن ماننـده    اند و بطور عام اين واژه و تركيب م و شعبده و افسون و حيله اراده كردهسحر و جادو و طلس

  » .گري و حيله در كار آوردن است گر، حيله بازي و نيرنگ بكار بردن به معني حيله، حيله باز، نيرنگ نيرنگ

يـاد احمـد    زنـده در پـي آن  گـذرد،   آنچه پيداست نزديك به هشتاد سال از نشر نخست اين كتاب مـي 

ولـي   ؛به اين گونه افكار و خرافات تاختـه و بـا آنهـا بـه مبـارزه پرداختـه اسـت        پندارهاكسروي نيز در دفتر 

و  در جامعه فعلي ما رواج داردبا تغيير نام ظير بسياري از اين خرافات و شايد هم بيش از آن دوره متأسفانه ن

 ، تعبيـر خـواب  گيري ، فالبيني هايي نظير انواع طالع شاهد انتشار كتاب ههر روز و كن نشده است؛ هنوز ريشه

  .براي حل اين مشكلهرچند كوچك باشد  گاميباشد كه انتشار دوباره اين كتاب  .در جامعه هستيم ...و

 برخي از لغات را كه امروزه كاربرد كمتري دارد، شرح كوتاهي براي آنها نوشته ،براي سهولت در مطالعه

هـا   كـه بـه برخـي بخـش     توضيحات بيشـتري عالوه بر آن  .اند شده مجزااصلي كتاب  حواشياز * با  كه شده

  .مأخذ آن ذكر شده است ها آمده و در پانويس شد ميمربوط 
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كه امكان انتشار دوباره اين اثـر  . ن سينآقاي ح كتابناكدر پايان از دوست عزيز و عضو گرامي سايت 

  .امتنان را دارمرا فراهم آورد كمال تشكر و 

آخرين كار من هفتمين و به عنوان تهيه شده، كتابناكي كه با همكاري چند تن از دوستان  نيرنگستان

گزارش گمان و  مسخ، نصف جهان اصفهان، ساهاب وغ وغ، مازيار، انسان و حيوان: پـس از  از هدايت

 يكصد و نهمين سالروز ميالدبا است كه مصادف  1390ماه بهمن ) زامياد روز(در روز بيست و هشتم  شكن

پيشكش به شما دوسـتداران و   ، با افتخارانتشار دوباره يافته ؛نامي كه نميرد هرگز نكو صادق هدايت، اين مرد

  .شود مندان صادق هدايت مي عالقه

  .گر ماست ياري ي آيندهشك در بهبود كارها نظرات شما دوستان بي

  

  

  :اين نسخه بهشده  افزودههاي  حاشيهمنابع 

o  شفيعي كدكنيمحمدرضا آفرينش و تاريخ، ترجمه  

o احتجاج، ترجمه بهزاد جعفري  

o اصول كافي، ترجمه سيد جواد مصطفوي 

o  دوستخواهاوستا، گزارش و پژوهش جليل.  

o تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده  

o تفسير طبري، ترجمه در قرن سوم هجري 

o صحيفه سجاديه، ترجمه عبدالمحمد آيتي  

o  رضا ع، ترجمه آقا نجفياالخبار العيون  

o  عميدفارسي فرهنگ  

o من اليحضره الفقيه، ترجمه علي اكبر غفاري  
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  مگوي   قصه  و   طلعتي   مه  طره    بگير«

  »كه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل است

  حافظ

  

  ديباچه

هـاي جـوان و تـازه بـه دوران رسـيده اعتقـادات و        هاي قديمي بيش از ملت گويا مردمان كهنه و ملت

آميـزش و  خرافات عوامانه دارند، به خصوص آنهايي كه با نژادهاي گوناگون اصطكاك پيدا كرده و در نتيجـه  

تري تراوش نموده كه پشت در پشـت سـر زبانهـا مانـده      تماس عادات، اخالق و آيينشان افكار و خرافات تازه

  .است

نسـرايي اسـت كـه همـه     اسرزمين ايران عالوه بر اينكه چندين قرن تاريخ پشت بسر دارد، ماننـد كارو 

شوري، يونـاني، رومـي، يهـودي، تـرك،     هاي بشر از ملل متمدن و وحشي دنياي باستان مانند كلداني، آ قافله

تحقيـق   از ايـن رو كـاوش و  . اند عرب و مغول پي در پي در آن بار انداخته و يا با هم تماس و آميزش داشته

ه تنها از لحاظ علمي و روانشناسي قابل توجه اسـت بلكـه برخـي از نكـات تاريـك      درباره اعتقادات عوام آن ن

اهد كرد و پس از تحقيق و مقايسه اين خرافات با خرافـات سـاير ملـل    فلسفي و تاريخي را برايمان روشن خو

زيرا همين قبيل افكار . ها و اعتقادات مختلف پي ببريم توانيم به ريشه و مبدأ آداب و رسوم، اديان، افسانه مي

كنـد، همـين خرافـات اسـت كـه كلـه        است كه همه مذاهب را پرورانيده، ايجاد نموده و از آنها نگهداري مي

ها، اميدها و ترسها را  ها، فداكاري هاي گوناگون تاريخي قدم به قدم راهنمايي كرده، تعصب آدميزاد را در دوره

آيد و هنوز هم در نـزد   ترين دلداري دهنده آدميزاد بشمار مي در بشر توليد نموده است و بزرگترين و قديمي

توانـد چشـم    چون بشر از همه چيز مـي  -مردمان وحشي و متمدن در اغلب وظايف زندگي دخالت تام دارد 

پرسـت   انسـان يـك جـانور خرافـات    «: به قول يكي از دانشـمندان . بپوشد مگر از خرافات و اعتقادات خودش

تري راجع به اين گونه افكار بنماييم بـه حقيقـت ايـن مطلـب پـي       و هرگاه تحقيقات و كاوش مفصل» .است

  .تخواهيم برد ولي اين كار از موضوع ما خارج اس

كند، ولي بواسطه ميـل و احتيـاجي    در موضوع اعتقادات، بشر براي راهنمايي خودش به عقل اتكا نمي

فيلسـوف  . شـود  كه به دانستن علت وجود اشيا دارد به قلب و احساسات و قـوه تصـور خـودش پناهنـده مـي     

است كـه مبـدأ و   ها نزد اقوام اوليه بشر معتقد  در خصوص پيدايش خرافات و افسانه ارنست هگلسرشناس 

شود كه به صورت اصل علت و معلول در قوانين عقالني بـروز   اصول آنها همه از يك احتياج طبيعي ناشي مي

لرزه، خسوف و كسوف و غيـره   كرده و به خصوص اين خرافات در اثر حوادث طبيعي مانند رعد و برق، زمين
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م وجود اين حوادث طبيعي كه محكوم قـانون  لزو. شود نمايد ايجاد مي كه توليد ترس يا تهديد خطري را مي

رسـاند كـه آنهـا ايـن خاصـيت را از نياكـان خودشـان،         علت و معلول است نزد مردمان اوليه ثابت شده و مي

مـثالً يـك سـگ    . شـود  نيز ديده مي *اند؛ چنانكه در نزد ساير جانوران ذوفقار هاي بزرگ، به ارث برده ميمون

بيند  شنود و تكان خوردن چكش ميان آنرا مي ه صداي زنگي را ميكو يا اينكند  وقتي كه در مهتاب عوعو مي

دهد بلكـه   كند؛ از اين آثار نه تنها حس ترس به او دست مي از بيرقي را در اثر وزش باد مشاهده ميزو يا اهت

ز پايه يك قسمت ا -شود كه علت اين حوادث و آثار مجهول را پيدا بكند  يك احتياج مبهمي در او توليد مي

مذهب را در نزد مردمان ابتدايي مخصوصاً درين خرافات كه بازمانده افكار موروثي اجداد ميمون آنهاست بايد 

شود به نيايش اجداد و احتياجات مختلف روح و آداب و رسومي كه  جستجو كرد و قسمت ديگرش مربوط مي

  1.اند به آنها خوي گرفته

وحشي، نيمه متمدن و متمدن را با هم مقايسه بكنـيم بـه ايـن    هرگاه خرافات و اعتقادات و افكار ملل 

هاي گوناگون بروز كرده،  خوريم كه تقريباً همه آنها از يك اصل و چشمه جاري شده و به صورت مطلب بر مي

دانشمند بزرگ ادوارد تيلر كه تحقيقات مفصـلي در مقايسـه آداب و رسـوم و خرافـات ملـل متنوعـه كـرده        

  :گويد مي

چادرنشينان وحشي را با ممالك متمدن بسنجيم تعجب خواهيم كرد ) عادات و اعتقادات(ما  وقتي كه«

شـود و گـاهي هـم     هاي تمدن پست با تغيير جزئي در تمدن عالي ديـده و شـناخته مـي    كه چقدر از قسمت

  2».مشابهت تام دارند

آور و زمـاني   خنده ولي چيزي كه مهم است بايد دانست همه اين افكار عجيب و غريب و متضاد گاهي

انگيز كه به نام خرافات و شهرت دارد آيا در اثر تراوش فكر ملي پيدا شده يا نه و رابطه آنها با يكديگر  شگفت

  چيست؟

كند،  پيداست كه توده ملت در همه جاي دنيا تنها به فكر زندگيست و هيچ وقت چيزي را اختراع نمي

دهـد   و اوليه در ميان توده منفي كه تشكيل اكثريت را مي هاي خيلي بدوي ولي در هر زمان حتي در محيط

نمايند يا به عبارت ديگر افكار و احساسات تـوده مـردم را    كنند و اختراع مي شوند كه فكر مي كساني پيدا مي

آورند و از همين طبقه است كه توده عـوام دانـش و اعتقـادات     هاي احكام آميز در مي گرفته به صورت جمله

ولي بايد دانست كه يك قسمت اين عادات و خرافات كه امروزه در نظر جامعـه زشـت و   . گيرد خودش را مي

                                                           

  .دار مهره* 
1. Haeckel: Les Enigmes de I, Univers p. 300-301. 

2. E. Tylor, Civilization Primitive, vol, I. p. 8. 
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شك فكر ايراني آنها را ايجاد نكرده است بلكه در نتيجه معاشرت با نژادهاي بيگانه و بواسطه  ناپسند ميايد بي

  .كردفشارهاي مذهبي و خارجي تحميل شده است چنانكه اينك بطور اختصار اشاره خواهيم 

 ،توانيم برحسـب اصـل و مبـدأ    آنكه خواسته باشيم اين موضوع را تجزيه و تحقيق كامل بنماييم مي بي

گنجـد   هاي فرعي كه در اين مختصر نمي بندي  گذشته از تقسيم .اين افكار را به چندين بخش قسمت كنيم

جـاي خـود موضـوع جداگانـه و     نماييم كه بحث در هر كدام از آنهـا در   آنها را به دو دسته عمده قسمت مي

  .مهمي است

 افكار و اعتقادات بومي كه در نتيجه آزمايش روزانه، خـانوادگي، مـذهبي و انفـرادي و يـا از جملـه      -1

  .اد هند و ايراني است كه در ايران بجا مانده استژيادگارهاي خيلي پيشين ن

آن قابل توجه خواهد بود چه بعضـي از  توان ايراني دانست و تحقيق درباره  اينگونه عادات و افكار را مي

اندازه قديمي و شايد بازمانده يادگارهاي دوره ابتدايي بشر و به زمان كوچ خـانواده آريـايي    هاي آن بي قسمت

ها راجع به مـاه خورشـيد، اژدهـا، صـحبت كـردن بـا        مانند اعتقادات و افسانه ؛شود به فالت ايران مربوط مي

مـثالً صـحبت كـردن بـا     . باشـد  به طور تحقيق مبدأ و اصل آن خيلي قديمي ميها و غيره كه  جانوران، گياه

اند بلكه آنها را داراي هوش  ها روح و زندگي قائل بوده دهد كه در آن زمان نه تنها براي گياه نشان مي 3درخت

يـن زرتشـتي   هر چند در فلسفه د. فهمند كردند كه زبان آدميزاد را مي اند و گمان مي دانسته و ذكاوت نيز مي

ها داري فروهر هستند ولي قوه هوش و ذكاوت براي گياه  شود و همه هستي روح به چندين درجه قسمت مي

قائل نيست و از اينجا پيداست كه اين اعتقاد پيش از ظهور دين زرتشتي وجود داشته از همين جمله حـرف  

  .اند آنها را مظهر حلول ارواح دانسته كه... و چيزها و غيره 5،اعتقاد به سنگها درختها 4،زدن با جانوران

زدن عوام است از آواز جـانوران و بعضـي اتفاقـات و تصـادفات و اشـكال چيزهـا و        *ديگر تفأل و تطير

شگون و غيره كه مربوط به همـين قسـمت اسـت و در نتيجـه      همچنين موضوع آمد نيامد، بدشگون و خوش

اينگونـه تفـأل در نـزد    . اند به سر زبانها افتاده اعتبار داشتهزمايش يك يا چند نفر كه در نظر عوام آتصادف و 

  .باشند همه ملل دنيا وجود دارد و خيلي نزديك و شبيه به يكديگر مي

                                                           

 .27رجوع به صفحه . 3
خطاب مي كنند و همين مي رساند كـه آنهـا را داراي هـوش و فهـم مـي      » بستهزبان «در اصطالح عوام جانوران را . 4

حكايت هاي راجع به مسخ جانوران اين مطلـب را تأييـد   . دانند و علت سكوتشان را همين نقص نطق و زبانشان تصور مي كنند
جلو آدميزاد خودشان را به نـاداني   بوميان امريكا و افريقا معتقدند كه ميمونهاي بزرگ با يكديگر گفتگو مي كنند ولي. مي كند

 .و خاموشي مي زنند تا آنها را بكار نگارند
  .درخت مراد در اغلب شهرها و دهكده هاي ايران وجود دارد رجوع شود به قسمت جاها و خبرهاي معروف. 5

  .فال بد: تطير. فال نيك: تفأل* 
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بينيم كه دين زرتشتي در ابتدا مخالف خرافات است و اوستا يك جنبه دفاعي بـه خـودش    برعكس مي

تورانيـان در ايـران رواج پيـدا كـرده بـود حملـه        گيرد و خيلي سخت به جادوگران و خرافاتي كه در اثـر  مي

از آن جملـه   6.دهـد  نامد و براي جلوگيري از كارهاي زشت آنها دستورهايي مي كند، جادوگران را ديو مي مي

معلـوم نيسـت در زمـاني كـه ايـن      . پنهان كردن دندان، ناخن و موي سر است تا به دست جادوگران نيفتـد 

  8.اند و بر عليه آنها اين حكم صادر شده وگران نفوذ زياد داشتهجاد 7قسمت از اوستا نوشته شده

از زمان ساسانيان چندين كتاب مانده كه وجود بعضي از اين اعتقادات را در آن دوره برايمان به خوبي 

» نيرنگسـتان «و كتـاب  » بندهشـن «، »دينكرت«، »شايست نشايست«، »اردا ويراژنامه«كند مانند  آشكار مي

و ديگر  9شود ند كتاب دعاهاي معمولي است و تأثير عجيب و غريب براي بعضي ادعيه قائل ميپهلوي كه مان

كه به زبان فارسي در هندوستان چاپ شده و از كتب فوق نسبتاً جديدتر اسـت و  » صدر در بوندهش«كتاب 

ن اعتقـادات  خوريم به همـي  در اغلب آنها بر مي. ذكر شده است آندر ضمن اين كتاب يادداشتهاي زيادي از 

 10،زخـم  عاميانه كه بعضي از آنها تاكنون هم رواج دارد مانند احترام به چراغ، احتـرام بـه نـان، تـأثير چشـم     

  .شود سين و غيره كه در ذيل كتاب اشاره مي شور، آداب نوروز، هفت چشم

 بخصوص ملل ساميها، روميان  ها، يوناني ها، پارت اعتقادات و خرافاتي كه از ملل بيگانه مانند سيت -2

ا در نتيجه تحميـل مـذهبي بـه مـردم     يها به ايران سرازير گرديده و  مانند كلدانيان، بابليان، يهوديان و عرب

  .اند تزريق شده و يا تحريف و دخل و تصرف در آداب بومي كه به صورت بيگانه درآورده

هـا در ديـن    ان و نفـوذ مـغ  آنكه بخواهيم داخل مبحث تاريخي بشويم اين تأثير از زمـان هخامنشـي   بي

ها و كار  ها و سامي ها و پارت سيت: ند مانند دانيم كه اغلب آنها از نژاد بيگانه  چون مي. شود زرتشتي شروع مي

بيني و جادوگري بوده و باالخره همانها سبب شدند كه ديـن زرتشـتي را بـه واسـطه      آنان اخترشناسي، طالع

براي نمونـه ايـن قسـمت را از كتـاب تفائـل نـزد كلـدانيان تـأليف          .خرافاتي كه به آن بستند ضعيف نمودند

  :كنيم را نقل مي 11لونورمان

                                                           

 .نو يادداشت ذيل قسمت تفأل ناشي از اعضاي بد 17 گردفراوستا . 6
 .هاي ديگر بعد به آن ملحق شده باشد و قسمت مي گاتهاقديمترين قسمت اوستا به عقيده دانشمندان . 7
حتي تأثير خرافات مصري از زمان خيلي قديم در ايران بوده، در موزه معارف تهران از جمله اشيايي كه در كاوشهاي . 8

 .از چيني پخته شده و لعاب آبي داردشوش متعدد پيدا شده طلسم چشم زخم مصري، چشم مقدس است كه 
 .تناسب نبوده عنوان اين كتاب را از كتاب پهلوي فوق گرفته شده چون از حيث عنوان موضوع بي. 9
 .باشد مي» غش«شود و در بندهشن همان ديو  ناميده مي» اغشي«در اوستا ديو چشم زخم . 10

11. F. Lonormand Divination p. 22, 23. 
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هاي گـز   كردند مانند تركه عمال ميتبيني اس ها براي طالع هايي كه كلدانيان و به تقليد آنها عرب چوب«

ـ د استعمال بوقتي كه در دين زرتشتي متنفذ شدن... بردند است كه مغان مدي براي همين نيت بكار مي م رس

برسم . را در آن داخل كردند و با وجود اينكه روحيه دين زرتشت از پيشگويي و خرافات متنفر و گريزان است

  »...اند يكي از لوازم آداب پيشوايان مذهبي گبرهاست كه به كيش پدرانشان وفادار مانده

  .و استعمال آن نشده 12برسمهاي كهنه اوستا اشاره به  افزايد كه در قسمت بطور يادداشت مي

توان آنها را مادر خرافات و جادو ناميد بـا خـداهاي    از طرف ديگر همسايگان مانند كلده و آشور كه مي

ها در سرنوشت انسان و غيره اگر چه ايرانيـان   ها، سعد و نحس روزها، ساعتها، تأثير ستاره ترسناكشان، قرباني

را داشتند ولي روي هم رفته افكار آنان در ايران بدون تأثير نبوده  كمتر از همسايگان استعداد گرفتن خرافات

خداهايشـان، بعـد مجـاورت بـا روميـان، بـا        از آنها كه بگذريم هجوم يونانيان با پيشگوها، خداها و نيمه. است

هـاي   ها، معبرين و اخترشناسان از طرف ديگر مهاجرت يهوديان و خرافاتي كـه از مصـر و بيابـان    باشي منجم

  .ن مستحكم كردراها پايه اين خرافات را در اي عربستان با خودشان سوغات آوردند و باالخره حمله عرب

ها موقع را غنيمت شمرده كمـك بزرگـي بـه شـيوع      يهوديان بواسطه خويشاوندي خون و نژاد با عرب

 *ند و در افـواه تراش ديگر به آنها ملحـق شـد   دسته خرافات نويس و اخبارنويس و يك حديث. خرافات نمودند

شماري در دسـت هسـت    هاي بي از اين قبيل افكار كتاب 13.انگيز را تبليغ كردند عوام افكار پوسيده و خرافات

  .سازها را پر كرده است هاي بازار حلبي كه متأسفانه بيشتر آنها به چاپ رسيده و كتابخانه

تغيير كـرد چـون اسـير مـرد و     وضع افكار و زندگي به طور عموم و بخصوص وضعيت زن بعد از اسالم 

نشين شد، تعدد زوجات، ترزيق افكار قضا و قدر، سوگواري، غم و غصه فكر مردم را متوجه جادو، طلسم،  خانه

  .يك رشته خرافات جديد ازين راه توليد شد. دعا و جن نمود و از كار و جديت آنها كاست

ات وحشي از پرستش ارباب و انواع ناشي نذرهاي خونين، قرباني و تشريفات مربوط به آن همه اين عاد

ترسيده و خودش  چون انسان نادان و اوليه از قواي طبيعت مي ،باشد شده و بطور يقين اثر فكر ملل سامي مي

هر كدام ازين قوا را خدايي تشنه به خون پنداشته و براي فرونشاندن خشم و حرص . دانسته را مقهور آن مي
                                                           

 هوم نباشـد از  ي باريك پي كرده بود به درازي يك وجب كه از درخت گز و هوم و اگر درخت گز وها برسم شاخه«. 12
چين را كه كاردي باشد كه دسته آن هم آهـن بـود پاديـاري كنـد يعنـي       درخت انار ببرند و رسم بريدنش آنست كه اول برسم

يا عبادت كنند يا بـدن بشـويند يـا خـوردني بخورنـد       هرگاه خواهند نسكي از نسكهاي زند بخوانند... بشويند پس زمزمه نمايند
چند عدد برسم بدست بگيرند و هنگام خوردني پنج برسم بدست بگيرند و از شروط گرفتن برسم بدست بدن شسـتن و جامـه   

 .فرهنگ جهانگيري» .پاكيزه پوشيدن بود

  .ها، جمع فوه دهان: اَفواه* 
 ).تاريخ طبري. (يهودي بوده است) بارخكعب اال( يكي از راويان مهم اخبار اسالمي كعب الحبر. 13
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. را براي معافيت جان خودش تصور كرده يعني مرا نكش و اين جانور را بخـور آنان اين معارضه و تاخت زدن 

ها و در مـذاهب آريـن قربـاني خـونين سـابقه       اين شاهكار فكر سامي و متعلق به كلدانيان و يهوديان و عرب

  14.ندارد

بلكـه   باشد كه نه تنها ملل بيگانه خرافات زيادي براي ايران آوردنـد  ل توجه است اين ميبچيزي كه قا

. براي از بين بردن آثار ايران كوشش نمودند آنچه كه اصل و ريشه ايراني داشته به صورت اجنبـي درآوردنـد  

مثالً اسكندر يوناني كه در ادبيات ايران شهرت بيجا پيدا كرده همان كسـي اسـت كـه ايرانيـان او را ملعـون      

هرگاه اسكندر و رستم را با يكديگر . گيرد ناميدند بعد از اسالم صورت پيغمبر حق به جانب به خودش مي مي

شباهت بـه داسـتان    دهند بي هاي جعلي كه به اسكندر نسبت مي مقايسه بكنيم خواهيم ديد كه اغلب افسانه

 15.كننـد  لقـرنين ترجمـه مـي   ارستم كله ديو سفيد خودش بوده و اسكندر را عربهـا ذو . باشد رستم نامي نمي

هـاي   شباهت به هفت خوان رسـتم نيسـت كـه از افسـانه     به ظلمات بيافسانه آب حيوان و مسافرت اسكندر 

  16.ايراني است

و از اينگونه دخل و تصرفها زياد است  17قوس قزح يا كمان در قديم به كمان رستم شهرت داشته است

مثل نسبت قبـر  . اند ها و يادگارهاي تاريخي ايراني را منحرف كرده رنگ و روي اجنبي به آن بسته كه افسانه

مادر سليمان به قبر كوروش در مرغاب و دادن لقب ديوبند به سليمان در صورتي كه از همه قراينـي كـه در   

در . باشد دست است تهمورث مشهور به ديوبند بوده و نسبت اين قدرت به سليمان جعلي و مغلطه محض مي

بعـد  . اسرائيل بود انبياي بني ن داود ازابسليمان «: نويسد مي!) سالمان و ابسال(نسخه خطي ابصال و سالمان 

از موسي و قبل از عيسي نه در تورات و نه در انجيل خبري از ديو و از انگشتر نيست، سـليمان لغـت فـرس    

اند و مورخين آن اساس كه نسبت به سليمان  است كه سالمان خوانند، اينست كه جمشيد را سليمان فهميده

صاحب تأليف و تصنيف است و چنـد كتـاب از احكـام او در    حضرت سليمان . اند از جمشيد بوده است نوشته

                                                           

 به طور كلي آزار جانوران و شكنجه نمودن آنها از عادات ايراني نبوده و از خارج به ايران آمده، حتي جانوران زندبار. 14
ز نـژاد بيگانـه   هاست كه اغلـب ا  ن بوده مانند ملخ، مار و مورچه اختراع مغسكه به قول مورخين بعد از اسالم كشتن آنها مستح

  :گويد بهترين دليل آنكه فردوسي كه به فلسفه و روحيه و عادات ايران باستان به خوبي آشنا بوده مي. اند بوده
  كه جان دارد و جان شيرين خوش است             كش است  دانه  ميازار موري كه

  تنگدل شود  موري     كه  خواهد   كه               سنگدل   و  باشد اندرون   سياه
 كني؟   جانستاني  و   داري  جان   كه                 كني  همداستاني  و    پسندي

 .بهروز متذكر شدند. اين نكته را آقاي ذ. 15
 .هاي عاميانه صفحات مربوط به جابلقا و جابلسا و گنگ دز رجوع شود به قسمت. 16
 .هاي عاميانه هاي افسانه رجوع شود به قسمت. 17
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اينگونه اخبار نه در كتب خود او و نه در تـواريخ يهـود و نصـارا نيسـت     . باشد دست يهود و نصارا و اسالم مي

  18.چون اسم پسر جم سالمان بوده است

صاحب انگشتري در اخبار اصحاب احاديث چنانست كه صخره جني ... «: نويسد در تاريخ طبرستان مي

ــت آنجــا    ــليمان او را بگرف ــي چــون حضــرت س ــد(ســليمان نب ــوه دماون ــرد) در ك ــوس ك صــاحب » .محب

كند، در صورتي كه مطابق همه اسناد و روايتي كه از قـديم مانـده    المخلوقات همين خبر را تكرار مي عجايب

مقـام و   سي سليمان قائممعلوم نيست به تحريك و اختراع چه ك. فريدون ضحاك را در دماوند محبوس كرده

اند تـا يادگارهـاي پيشـين را از     شود و به اين اصرار كوشش كرده هاي ايراني مي جانشين همه اسمها و افسانه

  19.خاطر مردم محو بكنند

اي  هايي كه از ايران به خارج رفته و پس از تغييرات كم و بيش به شكل تازه از همين قبيل است افسانه

زمان ساسـانيان بـوده و از پهلـوي بـه عربـي      » هزار افسان«كه همان » لف ليلة و ليلها«درآمده مانند كتاب 

  .اند ها در آن دخل و تصرف زياد كرده ترجمه شده و عرب

سـرا، حـديث و اخبـارنويس،     اي از خرافات در اثر اختراع و تحميل افسانه عالوه بر آنچه ذكر شد دسته

اند بـراي اسـتفاده خودشـان و     عوام داراي قدر و منزلت بوده گو، جادوگر و دعانويس كه به چشم منجم پيش

اند و يا اشخاص زرنگ نيز براي استفاده شخصي و  اند و روي آن صحه گذاشته گول زدن مردم درخواست كره

مثالً يكي از خرافات اروپايي كه به روايتي در هنگام . اند يا تفريح و يا از جهالت و ناداني خرافات را وضع كرده

هاي تهران هم تأثير كرده اينست كه سـه سـيگار را    المللي وضع شد و اكنون در طبقه فرنگي مĤب گ بينجن

معروف است كه در ميدان جنگ سرباز سومي كه شب . نبايد با يك كبريت آتش زد، چون سومي خواهد مرد

تـاجر  » كروكر« شده و به روايت ديگر كرده هدف گلوله دشمن مي ت روشن مييسيگار خودش را با يك كبر

التجاره خودش را بيشتر بفروشد، ولي پس از چنـدي   كبريت فروش اين فكر را مابين مردم شهرت داد تا مال

                                                           

نويسد كه كيكاوس بر هفت كشور فرمانروايي داشته و همه آدميان و ديـوان و پريـان فرمـانبردار او     دينكرت ميدر . 18
ح است كه ضو عالوه بر اين همه وا...«: نوشته 215االسالم ص  در ينابيع. اند داشته اند و به يك اشاره او احكامش را مجرا مي بوده

در خصوص جمشيد نوشته شده است كه او بر انس و جن و عفريتها و غيـره  ) 31-30آيه  19يشت : (چون درين سفر زرتشتي
گويند از همـين ينبـوع جـاري شـده اسـت و       نمود و البته آنچه كه اهل يهود ازين قبيل درباره حضرت سليمان مي سلطنت مي

 ».اند مسلمانان همان قصه را از ايشان اخذ نموده
 هـايش از قبيـل رسـتم داسـتان،     ه شرح وقايع تاريخ ايـران و افسـانه  گويد ك مي 2ج  -118مسعودي در مروج ص . 19

نوشته شده كه از زبان قديم ايراني ابـن  ) سكيسران يا سران سيستان(سياوش و همه آنها مفصالً در كتابي موسوم به انكيسران 
ايران از اين كتاب خيلي استفاده  هاي گويا مورخين و اخبار نويسان اسالمي براي تغيير افسانه. مقفع به عربي ترجمه كرده است

 .كرده باشند
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 20افسانه مرض جوع. ماند شود و فقط خود آن سر زبانها مي علت اصلي پيدايش اعتقاد و يا افسانه فراموش مي

ولي چيـزي كـه   . دهد يدايش خرافات بدست ميپنمونه خوبي از  21و حكايت فيل كه پادشاه هندوستان بوده

خوريم به امثال و احكامي كه عوام بر ضد افكار خرافـات آميـز    قابل توجه است در همين افكار عاميانه بر مي

  :وضع كرده است

  .هر روز كز آن بتر نباشد           بتراش سر و بگير ناخن

  .يكي شب چهارشنبه پول گم كرده، يكي پول پيدا كرده

  .ناميش صفر دارد ها خطر دارد بد همه ماه

تقريبـاً بـه   (پوشيده نباشد كه درين كتاب تنها آنچه از اعتقادات و خرافاتي كـه در افـواه شـهرت دارد    

بهـايي كـه در ايـن     هـاي گـران   نگارم و كاري بـه كتـاب   مي) هاي عوام يادداشت شده همان زباني كه از گفته

ها كه مربوط به طب قديم  ر خواب و يا خواص جانوران و چيزها و ادويهخصوص نوشته شده نداريم مانند تعبي

هايي كه در علوم مخفيه وجود دارد همه اينها انباشته شده از موهومات و كساني كه طالب  و يا رساله 22است

  .باشند بايد مستقيماً به آن كتابها رجوع بكنند

نوشته شده همان كتاب معـروف كلثـوم ننـه    شود گفت راجع به آداب و رسوم عوام  تنها كتابي كه مي

تأليف آقا جمال خونساري است كه به زبانهـاي خارجـه هـم ترجمـه شـده و فارسـي آن در دسـترس همـه         

يد زيرا نبايد فراموش كرد كه بيشتر اين عادات و آ آميز به نظر مي اگر چه بعضي از مطالب آن اغراق. باشد مي

ها هم آنـرا بـا نظـر     ته است و چيزي كه قابل توجه است حتي پيرزنخرافات امروزه منسوخ شده و از بين رف

  .كنند تمسخر تلقي مي

آيـد و جانشـين    خرافات هم مانند همه گونه عقايد و افكار زندگي بخصـوص دارد، گـاهي بوجـود مـي    

يا . ايدنم ترقي علوم، افكار و زمان به اينكار خيلي كمك مي. رود شود و زماني هم از بين مي خرافات ديگر مي

تـر جـاي آنهـا     دسته ديگر خيلي سخت برد در صورتي كه يك از بين مي را دسته از آنها افتد كه يك اتفاق مي

                                                           

 .ها رجوع شود به قسمت آداب ناخوشي. 20
 .رجوع شود به اواخر قسمت دام و دد. 21
 شـود از همـين نمونـه    تقريبـاً مـي  » شـود  اگر كسي گوشت طوطي بخورد فصيح مي«: المخلوقات نوشته در عجايب. 22

كنـد   اند سنجش كرد چون طوطي تقليد صداي انسان را مي ها گذاشته خواص عجيب و غريبي كه در كتابهاي قديم روي هستي
كننـد هـر    هاي استرالياست كه گمان مـي  اين فكر نزديك به فكر وحشي. شوند اند كه از خوردن گوشت او فصيح مي گمان كرده

ببر با شجاع بيشتر است تا گوشت طوطي با فصاحت و ازين گذشته اين مطلب تناسب دل . شود كس قلب ببر را بخورد دلير مي
 .آيد اختراعي و از افكار عاميانه شمار نمي
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دارد چون مردم عوام  البته اگر آنها را به حال خود بگذارند جنبه الوهيت خود را تا دير زماني نگه مي. آورد مي

براي از بين بردن اين گونه موهومـات  . دهند ر انتقال ميآنها را مانند مكاشفات و وحي الهي دانسته به يكديگ

. هيچ چيز بهتر از آن نيست كه چاپ بشود تا از اهميت و اعتبار آن كاسته، سستي آنرا واضح و آشكار بنمايد

يرا نبايد اشتباه كرد كه ايـن افكـار پوسـيده هيچوقـت     تي هر كدام جداگانه تحقيق بشود زبايس مخصوصاً مي

باشـند ولـي در موضـوع     اي نمـي  چه بسيار كساني كه پايبند هيچگونه فكر و عقيده. شود نابود نميخودبخود 

شود كه زن عوام اين افكـار را بـه گـوش     دهند و اين از آنجا ناشي مي خرافات خونسردي خود را از دست مي

سنجد، قبول و يا رد بكنـد  تواند ب اي را مي شود هرگونه فكر و عقيده بچه خوانده است و بعد از آنكه بزرگ مي

چون از بچگي به او تلقين شده و هيچ موقع نتوانسته آنرا امتحان بكنـد، ازيـن جهـت تـأثير     . مگر خرافات را

النفـوس  «گويد  شود مي و در مقابل اعتراضي كه مي. شود تر مي دارد و پيوسته قوي مي خودش را هميشه نگه

  ».كالنصوص

ولي معرفت طبقات امم وظيفـه ديگـري را بـه    ... «: گيرد تيجه ميتيلر از كتاب مفصل خودش اينطور ن

هاي پسـت و   بايستي آنچه را كه تمدن باشد و آن عبارتست از اينكه مي عهده دارد كه بسيار مهم و دشوار مي

آور باقي گذاشته است پرده از رويش بـردارد و آنهـا را يكسـره     خشن قديم در جامعه ما بصورت خرافات اسف

رامـش جامعـه بشـر الزم و    آاينكار اگر چه چندان گوارا نيست ولي بـراي آسـايش و   . كن بنمايد ريشهنابود و 

كند بـراي   واجب است و به اين طرز علم تمدن همانطوري كه براي پيشرفت جامعه جداً كوشيده و كمك مي

ايـن علـم بـراي    از هم گسيختن و شكستن زنجيرهايي كه او را مقيد كرده نيز بايد اقدام بكنـد و بخصـوص   

  23».بندند پيشواياني است كه به جهت اصالح و تجدد جامعه كمر مجاهدت بر ميان مي

از طرف ديگر جاي ترديد نيست كه تا اين افكار به اسم اوهام و خرافات جداگانه تدوين نشود بيگانگان 

منسـوخه قـدمت و    شمارند و حال آنكـه تـدوين آن بنـام عقايـد     اين عقايد سخيفه را جزو عادات ملي ما مي

  .رساند اهميتي آنرا مي بي

اي ازيـن آداب و رسـوم نـه تنهـا خـوب و پسـنديده اسـت بلكـه از          ولي نبايد فراموش كرد كه دسـته 

سـوري و   يادگارهاي روزهاي پر افتخار ايران است مانند جشن مهرگان، جشن نوروز، جشن سده، چهارشـنبه 

. اي قائل شد آيد و براي آن بايد مقام جداگانه وظايف ملي بشمار ميكه زنده كردن و نگاهداري آنها از ... غيره

وجود داشـته چنانكـه امـروزه هـم در نـزد اروپاييـان       » كارناوال«مثالً آتش افروزي در زمان قديم مانند يك 

هـاي   آور و افسـانه  ان خنـده يـ ز آداب عقد، عروسي، شادي، تميزي و يا افكـار بـي  . مرسوم و طرف توجه است

دهد كه زياد پيـر شـده،    دبي بطور كلي تأثير خوبي در زندگي دارد و همين قدمت ملتي را نشان ميقشنگ ا

                                                           

23. E. Tylor. Civilization Primitive. II. p: 681. 
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ولي خرافاتي كه از خارج به ايران آمده زنـدگي را مشـكل و   . زياد فكر كرده و زياد افكار شاعرانه داشته است

  .ن، تقدير و غيرهكند مانند اعتقاد به ساعت خوب و بد، قرباني، سعد و نحس ستارگا زهرآلود مي

اي از دانشمندان خرافات همه ملل دنيا را از ممالك متمدن گرفته  امروزه در همه ممالك متمدن دسته

دهد چنانكه پس از مقايسـه   اند و تشكيل صدها كتاب را مي آوري كرده تا قبايل وحشي افريقا و استراليا جمع

نامند كه در اغلـب   مي 24»فلكلر«مده كه دانش عوام يا اي بوجود آ و تطبيق آنها با يكديگر يك رشته علم تازه

و تاريخ تمدن و تاريخ مذاهب و غيره خيلـي طـرف توجـه علمـا      25شناسي و تجزيه روح علوم مخصوصاً روان

آوري نشـده بـود    باشد ولي جاي تعجب است كه تاكنون آداب، رسوم و اعتقادات عوام ايران جداگانه جمع مي

شود عبارت از بعضي خرافات است كه مسافران  ثوم ننه و آنچه در كتابها ديده ميبه استثناي مختصري در كل

  .اند اروپايي دروغ يا راست در كتابهاي خودشان ضبط كرده

اي اسـت كـه قـبالً در جـزو همـين كـوده بنـام         عجالتاً در اولين قدم اين مجموعه را كه متمم كتابچه

دهد و اميـدواريم كـه در    تصري از دانش عوام ايران را ميداريم كه تشكيل مخ چاپ شد تقديم مي» اوسانه«

در ضمن از آقايان دكتر پرتـو،  . هاي عوامانه به چاپ برسانيم اي از قصه آينده آنرا تكميل كرده و نيز مجموعه

هشـترودي و آقـاي   . علـوي، ض . يغمـايي، ب . مقدم، ميرزا حسين خان معيني كرمـاني، ح . جواد كماليان، ع

. نهايـت متشـكرم   و بسياري ديگر كه هر كدام بـه نوبـه خـود از كمـك دريـغ نداشـتند بـي        از خراسان» پ«

بهايي به اين جانـب دادنـد و    هاي گران هاي بسيار يادداشت مخصوصاً آقاي مجتبي مينوي كه عالوه بر كمك

  .باشم رهين منت ايشان مي

بود اغلـب ايـن افكـار در    گرفت چنانكه ممكن  بندي اين مجموعه بطور مطلق صورت نمي چون تقسيم

كنيم تا پيـدا   چندين جا تكرار بشود از اين رو براي احتراز از تكرار در آخر كتاب يك جدول راهنما اضافه مي

  .كردن مطالب آن آسان بشود

  

  1311فروردين  16 -تهران 

  هدايت. ص

 

                                                           

24. Folklore. 

25. Psychoanalyze. 



  آداب و تشريفات زناشويي

هايي كه موقع عقد در  زن. آورند بايد زيرش پر باشد اطاقي كه در آن آداب عقد را بجا مي -آداب عقد

اي كه  كنند، آينه رو به قبله سفره سفيدي پهن مي. آن اطاق هستند همه بايد يك بخته و سفيد بخت باشند

گذارند كه در آنها يك شمع به  دو طرف آينه مي *دو جار گذارند باالي سفره مي» آينه بخت«داماد فرستاده 

ش سـوزني ترمـه   يـ جلو آينه مشتي گنـدم پاشـيده رو  . كنند اسم عروس و يك شمع به اسم داماد روشن مي

كننـد، روي تشـت يـك     اندازند بعد پيه سوزي از عسل و روغن روشن كرده رويش يك تشت واژگون مـي  مي

  .نشيند ين زين ميگذارند و عروس روي ا زين اسب مي

هاي او نبايد گره باشد همچنين بندهاي لباس او  كند و در لباس عروس در هنگام عقد در آينه نگاه مي

  .بايد باز باشد تا گره در كارش نخورد

  :چيزهاي ذيل در سفره سر عقد الزم است

 -جيـوه  -گردو -نان و پنير و سبزي -اسفند **خوانچه -نان سنگك بزرگ -قدح شربت -جانماز -قرآن

باالي سر عـروس بـه    1دو كله قند كه در موقع خواندن خطبه آدم -كاسه آب كه رويش يك برگ سبز باشد

در يك قهوه جوش قلياب سركه و فلفل  -سايند ميوه و شيريني، هفت جواهر كه در هاون مي -سايند هم مي

جوشـانند   ادويه به نيت اوالد مـي جوشانند و در قهوه جوش ديگر روي منقل دو تخم مرغ در هفت  سفيد مي

يك نفر هم باالي سر عروس بـا نـخ هفـت رنـگ زبـان      . خورد و ديگري را داماد كه يكي از آنها را عروس مي

زير عـروس بـه زمـين     كنند و آنرا دوزد و با يك زبان از شله سرخ درست مي شوهر را مي مادرشوهر و خواهر

  ».شوهر را بستم شوهر، جاري و پدر ر، خواهرزبان مادرشوه«: گويند كنند و مي خكوب مييم

آنـرا قفـل   كند و همـين كـه خطبـه تمـام شـد       بندد و باز مي قفلي را دائماً ميدر همين وقت يك نفر 

  .كند و آن قفل نبايد تا شب عروسي باز بشود براي آنكه داماد با زن ديگري آشنا نشود مي

گيرنـد و آنـرا همـراه عـروس      سوراخ آنرا با موم مـي ريزند و  مغز يك فندق را درآورده در آن جيوه مي

  .لغزد دل داماد براي عروس بتپد كنند تا همانطوري كه جيوه در فندق مي مي

  .كنند هاي او شمع را خاموش مي فشريزند بسر عروس و با ك پس از انجام مراسم عقد كاسه آب را مي

بـرگ سـبز خرمـي اسـت، روي زيـن      هفت جواهر و جيوه براي سفيد بختي است، آب روشنايي است، 

رب و شـيرين  چـ عسل و روغن براي اينسـت كـه   . نشستن عروس براي اينست كه بسر شوهرش مسلط باشد

                                                           

  .چلچراغ، الله چند شمعي: جار* 

كه در آن ميوه يا شيريني يا چيز ديگر بگذرانـد و در   طبق چوبي چهار گوش |مصغر خوان، خوان كوچك : خوانچه** 

  .روي سر از جايي به جاي ديگر ببرند

 .خوانند دعايي كه در موقع عقد مي. 1
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نان و پنير و سبزي بركت دارد و هرگاه اهل مجلس از آن بخورند هيچ وقت دندان . اسپند شگون دارد. باشند

  .گيرند درد نمي

كننـد و   فرستند اول آينه و قرآن و الله را وارد خانه مي مي جهاز عروس را كه به خانه داماد -عروسي

  .كنند براي شگون اسفند دود مي

  2.خوانند در شب عروسي اشعار مخصوصي مي

ندند و بـراي سـفيد   ب برند پسر نابالغي به كمرش نان و پنير مي هنگامي كه عروس را به خانه داماد مي

آوردنـد دامـاد بايـد     عـروس را كـه مـي   . گذارند لويش ميبختي يك لنگه كفش كهنه عروس را در درشكه په

اندازد و هرگاه عروس آنرا گرفت بر داماد مسلط  پيشباز برود، در هنگام پيشباز داماد به طرف عروس نارنج مي

دامـاد بايـد بـرود    . براي اينكه عزيز بشود» اهللايا عزيز«: گويد شود مي ه شوهر ميعروس كه وارد خان. شود مي

باالي سموقـع ورود دامـاد در اطـاق عـروس     . ر خانه كه عروس از زير پايش رد بشود تا بر او مسلط بشـود رد

هايي كـه در   به همه زن درين شب داماد. گذارند تا داماد از زير آن رد بشود هاي عروس را باالي در مي كفش

د اسـباب  رخـو دارد و بكنند، هر كس بر شباش مي آن خانه جمعند محرم است و نقلي كه سر عروس و داماد

در موقع دست بدست دادن هر يك از عروس و داماد كه در گذاشتن پايش روي پاي . شود گشايش كارش مي

ت دادن شست پاي عروس و داماد را بـه  سديگري سبقت بگيرد زبانش بر او دراز خواهد بود، بعد از دست بد

الزم دارد چه هرگاه شست يكـي از آنهـا روي   شويند ولي اين كار خيلي تردستي  بندند و با گالب مي هم مي

اندازد و يك رونما  شست ديگري قرار بگيرد بر سر او مسلط خواهد شد، سپس داماد پول طال در آن لگن مي

  .شود پاشند كه مايه بركت خانه مي دهد و آن گالب را به ديوار مي هم به عروس مي

صـبح پـاتختي از خانـه    . كه هوو نداشـته باشـد  رختخواب عروس و داماد را بايد زن يك بخته بيندازد 

  .فرستند اغ مينعروس برايش كاچي غيغ

  .زن از طرف خانواده عروس پشت در اطاق حجله بخوابديك در شب زفاف بايد 

از اقوام معتبر او كـه هنـوز زن نگرفتـه باشـد     ) يا لنگه(برند بايد يك نفر ينگه  داماد را كه به حمام مي

برود و بيايد و آن شخص زود زن خواهد گرفت همچنين عروس بايد ينگـه داشـته    دوش به دوش او همه جا

  .باشد و ينگه شدن باعث سفيدبختي است
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  زن آبستن

كننـد و بسرشـان    براي آبستن شدن آب چهار گوشه حمام را گرفته در پوست تخم مرغ مي -بري چله

  .ريزند مي

هنگام گرفتن خورشيد يا ماه زن آبستن هر جاي تـن خـود را بخارانـد همـان نقطـه تـن بچـه را مـاه         

  .گيرد مي

  .افتد اش چال مي اش گاز بزند روي لپ بچه زن آبستن كه سيب را با گونه

شود و مشغول ذمه او  اگر خوراك خوشبو بپزند بايد به زن آبستن كمي بدهند وگرنه چشم بچه زاغ مي

  .خواهند شد

رو بـه آن كـس   (ي نگاه بكند و در همان لحظه بچه در زهدانش تكان بخـورد  سكبه هرگاه زن آبستن 

  .بچه به شكل آن كس خواهد شد) بجنبد

اش به شكل آن كـس خواهـد    زن آبستن خوراكي از كسي بگيرد بچهدر آذربايجان معتقدند كه هرگاه 

  .شد به اين جهت بايد از گرفتن خوراكي از اشخاص ناشناس پرهيز بكنند

  .زن نه ماهه كه از زير قطار شتر رد بشود سر ده ماه خواهد زاييد

يقين : گويد ميافتد و با خودش  مي هلرزه شود جاروب پشت در اطاق او ب زن آبستن كه صبح بيدار مي

  1.امروز مرا خواهد خورد

  .اش دختر خواهد بود زن آبستن كه صورتش لك و پيس بشود بچه

  .شود شود و اگر سوزن پيدا بكند پسر مي اش دختر مي اگر زن آبستن در كوچه سنجاق پيدا بكند بچه

پشـت لـبش   اگر روي سر زن آبستن نمك بريزند بدون اينكه ملتفت شود، و بعد دسـتش را ببـرد بـه    

  .شود اش پسر خواهد شد و اگر به زلفش دست بزند بچه دختر مي بچه

اش پسر خواهـد بـود و اگـر روي آب بمانـد      نشين كرد بچه شير زن آبستن را در آب بدوشند هرگاه ته

  2.دختر است

 شود و اگر ويار او ترشي باشد بچه دختر است و اگر به اش پسر مي زن آبستن كه زياد سيب بخورد بچه

  .شيريني بيشتر مايل باشد بچه پسر خواهد بود

  .آخر غذا و ته سفره به هر زني برسد پسر خواهد زاييد

                                                           

 .زن آبستن بايد زياد چيز بخورد. 1

 اگر خواهند كه بدانند كه در شكم حامله دختر است يا پسر شير حامله بر كـف دوشـند و شـپش درو فكننـد، اگـر     «. 2

تواند كرد و شير پسر زاي غليظ بود گـذر ندهـد و   بيرون رود بچه دختر باشد و اگر نه پسر زيرا شير دختر تنك بود از آن عبور 

  .نزهةالقلوب» .اين امر قياسي است و حقيقت آن خداي تعالي داند

 ).22از جلد چهارم من اليحضره الفقيه، ص  3249نگاه كنيد به حديث شماره همچنين * (
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اش دختر اسـت و   جلو زن آبستن قيچي و چاقو بگذارند و چشمش را ببندند اگر قيچي را برداشت بچه

  .اش پسر است اگر چاقو را برداشت بچه

اش دختر خواهد  اش پسر است و هرگاه بخورد و بخوابد بچه زن آبستن كه زياد كار بكند و راه برود بچه

  .بود

  .آيند است هرگاه زني به يك شكم سه دختر زاييد براي پادشاه وقت خوش

  .كند دور دگمه پستان زن هر قدر غده دارد به شماره آنها بچه پيدا مي

  .شغول ذمه او خواهند شدمرغ بخورند بايد قدري به او بدهند وگرنه م هرگاه جلو زني كه بچه دارد تخم

اگر خواهي كه بداني زن حامله پسر دارد يا دختر او را نزد خود طلب كن، اگـر نخسـت پـاي راسـت     «

اگر اول سينه راست زن بزرگ شـود  : نوع ديگر. پيش نهد فرزند پسر بود و اگر پاي چپ پيش ماند دختر بود

. سرخ بود پسر بود و اگر سياه بود دختر باشد پسر بود و اگر سينه چپ بزرگ شود دختر و اگر سر پستان زن

روي و خنـدان و خوشـخوي بـود فرزنـد پسـر بـود و اگـر مقبـوض و          اگر زن حامله چست و نيكو: نوع ديگر

  3».ترشروي و كاهل و بدخوي بود فرزند دختر بود و اهللا اعلم

بر ميان بستندي، و و گويند كه بزرگان چون با زني يا كنيزكي نزديكي خواستندي كردن كمر زرين «

بر خويشتن كردي، گفتندي چون چنين كني فرزنـد دالور آيـد و تمـام صـورت و      *زن را فرموندني تا پيرايه

روي و خردمند و شـيرين بـود در دل مردمـان، و چـون پسـر زادي درسـتي زر و سـيم بـر گهـواره او           نيكو

  4»بجنبيدي، گفتندي كه خداي مردمان اين هر دو دواند

نرا قفل آ زن آبستن كه لك ببيند يا خطري متوجه او بشود به كمرش نخ بسته سر -شكمقفل كردن 

بندند و سر نه مـاه آنـرا    كنند و آن را مي ميفوت نرا به آن قفل آخوانند و هفت مبين  زنند بعد ياسين مي مي

  .كنند باز مي

ا ماما از بيرون به يو . گيرد به دل او ببندند دردش آرام مي) سفره(اگر زن آبستن زياد درد بكشد بركت 

ايم، رخت نو برايت  بيا بيرون، زود باش، آب گرم براي شستشويت درست كرده«: كند بچه خطاب مي

پنجه  -كنند خرند و خير مي يا چادر سياه زن زائو را گرو گذاشته خرما مي» كني؟ ايم چرا معطل مي دوخته

و بعـد  . نوشانند ود آب ريخته به او ميخهرش در دامان لباس گويند، و يا شو اندازند، اذان مي مريم در آب مي

  .گذارند مالند و خال بر او مي از آنكه فارغ شد تا چند روز او را سفيداب مي

  .اش مرده باشد نبايد داخل اطاق زائو بشود زني كه بچه

                                                           

  .6ص . هزار اسرار يا راهنماي عشرت. 3

 .گويند تهمت و افترا نيز مي به معني. زيب، زينت، زيور، آرايش: پيرايه* 
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او از گـل   اش سرخ و بينـي  به شكل زني است كه دستها و پاهاي استخواني الغر دارد، رنگ چهره -آل

  :شاعر گويد. است

  ش از گلا رنگ تو سرخ و بيني

  .هرجا ديدي زود بگيرش تا زائو جگر ندزدد و دل

ولي جگـر زائـو تـا از آب نگـذرد معالجـه      . برد كار او آنست كه جگر زن تازه زا را در زنبيل گذاشته مي

تفنـگ و  . گذارنـد  ه اطـاق مـي  ل، به يك سيخ پنج يا سه پياز كشيده گوشآبيني از خطر  براي پيش. شود مي

اي  گذارند و دوازده فتيلـه پنبـه   دور رختخواب او طناب پشمي سياه مي 5.شمشير در اطاق زائو باشد خوبست

چسبانند بـراي اينكـه    كه يك طرفش سفيد و طرف ديگرش را با پشت ديگ سياه كرده باشند دور اطاق مي

  .آل بترسد

دور . در دامن زائو جو بريزنـد و اسـب بيايـد آنـرا بخـورد      .اشدرختخواب زائو نبايد، سرخ ب: روايت ديگر

 -اش  كشم براي كي؟ بـراي مـريم و بچـه    حصار مي: ير برهنه خط كشيده بگويندشرختخواب او با شم

  .رود و شمشير برهنه را باالي سر زائو بگذارند تا روزي كه به حمام مي 6بكش مبارك باشد

برند و روي پله حمام پيازها را درآورده زير پايش  را همراهش مي رود سيخ پياز روز ده كه به حمام مي

دهند و با جام چهل كليد آب بسرش  كنند و يا يك گردو زير پايش شكسته و پيازها را به آب روان مي له مي

  .تواند به او آزار برساند بعد از حمام هرگاه زائو تنها بماند ديگر آل نمي. ريزند مي

 

                                                           

 .ترسد و به همين مناسبت آالت آهني و برنده براي راندن جنيان مؤثر است بطور كلي جن از آهن و بسم اهللا مي. 5
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  بچه

پوشانند ايـن لبـاس را    را چاك زده به تن او مي *آيد پس از شستشو يك تكه چلوار بچه كه به دنيا مي

پيچنـد و   سپس بچه را در قنداق سفيد مـي . نامند و بايد يك شب و يك روز به تنش باشد پيرهن قيامت مي

. دهند ريزند كه بعد به گدا مي برنج ميكند و در آن قدري  ننوي او را روي تنور آويزان مي. خوابانند در ننو مي

  .گيرد چيند انعام مي ماما وقتي كه بند ناف بچه را مي ،بعد از تولد مروز هفت

سوزانند تا اينكه روز دهم با جام چهل كليـد   بچه كه تازه به دنيا آمده تا ده شب باالي سرش شمع مي

  1.ده بسرش بريزند

د و شب هفتم خود زائو او را در گهواره بگـذارد و  بين بخوابچه كه به دنيا آمد شش شب بايد روي زم«

بار حاضر نمايند و ماما دست بچه را با دستمال به پشتش  آن شب را شب خير گويند و بايد شيريني و خشكه

يكـي از او  (بگيـر بچـه را   : ببندد و از آن اشياء مذكور اندكي به بچه بخوراند و اين عبارت را به حضار بگويـد 

  2».خدا نگهدارد: و آخري بگويد) او هم به ديگري بدهدبگيرد، 

انداز هـم بايـد    گذارند نبايد بچه را به زمين گذاشت و در آن شب شش بچه كه اسم او را مي ششِ شبِ

  3.كند ر امام هم اسم او آمده شفاعتش را ميشاسم ائمه روي بچه بگذارند، روز مح. درست كرد

  .ميرد او را بشمرند مياگر مهره پشت » چاق«بچه يك مهره 

  .ه بشود مگر اينكه دعاي خود را در خارج بگذاردچكسي كه دعا همراه دارد نبايد وارد اطاق ب

  .پوشانند ها مي ي كه بماند براي شگون به ساير بچهتقباچه بچه اول در صور

زرگ خـانواده  بـ  خرما بكشند و به تصـدق بدهنـد و اال  اگر بچه روز جمعه به دنيا بيايد بايد هم وزن او 

  .ميرد مي

  .كسي كه هفت دختر داشته باشد اگر پسر پيدا بكند بد شگون است

                                                           

  .نوعي پارچه نخي نازك سفيد و آهاردار: چلواري: چلوار*
چون ) 2(كردن در آن خانه پيوسته آتش باشد  نيك نگاهداشتن اينكه چون زن آبستن در خانه باشد جهد بايد ) 1. (1

سوزد بهتر بود ديوان و دد و جان گزندي و زياني نتوانـد   فرزند از مادر جدا بشود سه شبانه روز چراغ بايد افروخت اگر آتش مي
نتمان از مادر جدا شـد سـه   اسفكه در دين به پيداست كه زرتشت ) 3(باد آن سه روز كه فرزند زايد  كردن چه عظيم نازك مي

ـ را هالك كنند چون روشنايي آتش بديدند بگريختندي و هيچ گز ديو بيامدند تا زرتشت 150شب هر شبي ديوي با  د و زيـان  ن
تا چهل روز فرزند تنها نشايد كه بگذارند و نيز نشايد كه مادر بچه پاي بر آستانه در سراي نهد يا چشـم  ) 4(نتوانستندي كردن 

 .در شانزدهم 15صد در ص » .بد باشد) بديشان(اند بدشتان  كند كه گفتهبر كوه اف
 .چاپ بمبئي 14كلثوم ننه ص . 2
دينكـرت  «در زمان ساسانيان يكي از گناهان بزرگ اين بود كه روي بچه اسم بيگانه يعني به غير از فارسي بگذارنـد  . 3

بـه نظـر   . گذاشتند مانند سعد، فيروز، بهمن، حسن، عمر و غيـره  بعد از اسالم اسم فارسي و عربي بدون انتخاب مي» 15-31-8
 .آيد كه اين قانون از زمان صفويه به بعد اختراع شده باشد مي
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  .شود و براي بچه زيان دارد مي *بچه شيرده اگر جوش بزند و اوقاتش تلخ بشود شيرش اعراض زنِ

  .اي كه روز عيد قربان به دنيا بيايد حاجي است بچه

  .شود اي كه زياد گريه بكند خوش آواز مي بچه

اي كه زبان خود را زياد بيرون بياورد دليل آنست كه مادرش وقتـي او را آبسـتن بـوده مـار ديـده       چهب

  .است

هاشان پا نگيرند اسم بچه آخري را اگـر دختـر    پدر و مادري كه هرچه بچه پيدا كنند زود بميرد و بچه

  4.نامند علي مي يا ماندهگذارند و اگر پسر باشد او را آقاماندي يا خدا بگذار و  باشد بماني خانم مي

يعني دختر بـس  » قز بس«اي اوالد دختر زياد است اسم هفتمي آنها را  در آذربايجان وقتي در خانواده

  .گذارند تا پشت او اوالد پسر پيدا بكنند مي

  .زنند پنهان كرد بچه را بايد از كساني كه چشمشان شور است و نظر مي

  .ميرد بلند كند پدر يا مادرش ميبچه كه دمر بخوابد و پا را از پشت 

  .بچه كه به دنيا بيايد و يكي از خويشانش بميرد بد قدم است

  .پشتش دختر است دبچه كه در ابتداي راه رفتن كونخيزه بكن

  .بچه كه در شروع راه رفتن دمر راه برود پشت او پسر است

  .خواهد هرگاه بچه بخواهد شست پايش را در دهنش بكند پشت مي

جداگانه كباب كرده با غذا به بچه بخورانند تا از بـدنش چيـزي    دبرند باي كه در موقع ختنه ميپوستي 

  5.كاسته نشود

  .شود هرگاه بچه دست چرب به سرش بمالد كچل مي

  .شود ش بكند كچل ميا ر بينيدبچه كه انگشت 

  .آيد مهمان مي) پاهايش را گشاد گذاشته سرش را به زمين(بچه كوچك دروازه باز بكند 

  .آيد بچه كوچك خانه را جاروب بزند مهمان مي

خورند و دلش بخواهد بايد كمي به او داد وگرنه مشغول  بچه كوچك اگر ميوه يا خوراكي ببيند كه مي

  .شوند ذمه مي

  .پاي ديگ سمنو پسر بچه نبايد بيايد زيرا حضرت فاطمه آنجا حاضر است

  .شاشد بچه كه آتشبازي بكند شب در رختخوابش مي

                                                           

  .جمع عرض، بيماري و ناخوشي كه به انسان عارض شود* 
 .اسم بزيست كه در زمان ساسانيان معمول بوده گويا به همين نيت است. 4
 شـوند چيـزي از   سـت مـي  ركند و آدمها دوباره د را جمع مي هزار سال وقتي كه باد ذرات بدنبراي اينكه روز پنجاه . 5

 .بدن او كم نباشد



  23چهب    

  .تركد اش مي پسر بچه خوراكي ببيند و به او ندهند نري

  .دآور پسر بچه كه چپق بكشد در بزرگي ريش در نمي

  .آورد اش را با خودش مي بچه كه به دنيا مي آيد روزي

  .شود پسر بچه كه برنج خام بجود كوسه مي

يد و بر دل مـردم شـيرين   دارودان زرش شير دهند آراسته سخن آه اند كه كودك خرد را چون ب آورده

  6.آيد و به تن مردانه و ايمن بود از بيماري صرع و در خواب نترسد

  7».و چون تيغ برهنه پيش كودك هفت روزه بنهند آن كودك دالور برآيد«

رد بكنند  8بچه كه نحس باشد و زياد گريه بكند شب چهارشنبه سوري سه مرتبه او را از زير نقاره خانه

  .هاي گندم را كبوتران بر چينند ريخته به زمين بزنند تا دانه گندم و در ُغلكي

اطفال  *چيزي باشد كه جهت چشم زخم از مشك و عنبر و سپند سوخته بر پيشاني و عارض -المچه

  9.كشند

  .زند تا درد و بالي بچه برود به زمين گيرد دستش را به زمين مي اش را مي بعد از آنكه مادر نبض بچه

آيد و با آن شـخص همـراه    است كه چون فرزندي متولد شود جني هم با او بوجود ميمشهور  -همزاد

  10.گويند باشد و آن جن را همزاد مي مي

مرغ را به اسم و تـه آنـرا بـا اسـم پـدر بچـه يـا         براي دفع چشم زخم با ذغال سر تخم -شكستن تخم

گذارند بعد در  روي تخم عالمت مي اند اسم برده گذارند، سپس همه كساني كه بچه را ديده ناخوش نشان مي

يك تكه از پيراهن چرك بچه تخم را با يك شاهي پول و قدري نمك و ذغال گذاشته باالي سر او از نو اسـم  

دهند، به اسم هر كس كـه شكسـت او بچـه را چشـم زده      همان اشخاص را تكرار كرده تخم مرغ را فشار مي

  .دهند ا ميدمالند و آن يك شاهي را به گ ه مياست كمي از زرده آنرا به كف پا و مغز سر بچ

دهند هر كدام از حضار يك تكه از نخ لباسشان  بچه كوچك را وقتي كه نشان مي -اسفند دود كردن

  .دهند تا آنرا با اسفند دود بكنند كه بچه نظر نخورد مي

يك . اگر اينكار را نزديك غروب بكنند بهتر است 12.كنند اسفند دود مي 11براي رفع بيماري چشم زخم

تكه پارچه يا نخ يا يك تار از بند تنبان و يا خاك ته كفش كسي كه نسبت به او بد گمانند گرفته بـا قـدري   

  :گويند گردانند و مي اسفند دور سر بچه يا ناخوش مي
                                                           

 .21نوروزنامه ص . 6
 .38نوروزنامه ص . 7
  .خانه سر در ارك بوده و خراب ده نقاره. 8
 .صفحه رخسار، چهره، روي: عارض*
 .برهان قاطع. 9
 .برهان قاطع. 10



24 x نيرنگستان    

  اسفند سي و سه دونه                           اسفند و اسفند دونه 

  از خويش و قوم و بيگونه

  هر كه از دروازه تو بيايد                 هر كه از دروازه بيرون برود 

  كور شود چشم حسود و بخيل

  .زا جمعه... زا زا، دوشنبه زا، يكشنبه شنبه

  .كي كاشت؟ پيغمبر، كي چيد؟ فاطمه، براي كه دود كردند؟ براي امام حسن و امام حسين

  .درد و بال رو دور گردون               به حق شاه مردون 

  :گويند و يا مي

  پيغمبر ما كرد پسند                    اسفند و سپند

  بهر حسين و حسن         ت، فاطمه چيد شعلي كا

چشـم،   چشـم، زاغ  چشـم، ازرق  روي زمـين، سـياه   ،زا، زيـر زمـين   جمعه... زا زا، دوشنبه زا، يكشنبه شنبه

سـر، بتركـد    رو، پشـت  همسايه دست چپ، همسايه دست راست، پيش. ديده هر كه نديدهچشم، هر كه  ميش

  .چشم حسود و حسد

كننـد و كـنج    را معتقدند كه با بچه از ما بهترون عوض شـده او را بـزك مـي    13بچه غشي يا سايه زده

  .گذارند تا از ما بهتران بچه خودشان را برده و بچه عوض كرده را بياورند ويرانه مي

  .اندازند چه كه دندانش از باال در بيايد بد قدم است براي رفع آن او را از باالي بام كوتاهي در چادر ميب

كوبند و به او  شود رو به قبله نشسته آش رشته را با صد دينار شير در هاون مي دايه كه شيرش كم مي

  .خورانند مي

كنند و تـا هفـت روز بـاالي سـر      مي در رشت معمول است كه پوست ختنه را به شاخ درخت انار سيخ

  .گذارند اي كه ختنه شده مي بچه

                                                                                                                                                                                     

  .از چشم زخم مردم ناپاك حفظ كردبچه نوزاد را بايد . 11
 )8-31-22دينكرت (

نيست بباشند و  *روجبرد تا آنجا كه آن بوي برسد هزار بار ديو و د و چون بوي بر آتش نهند و باد بوي آن مي) 7(«. 12
و دو چنـدان  و آتش كه در خانه باشد به نيمه شب برافروزند هزار ديو نيسـت شـوند   ) 8(و چندان جادو و ديو و پري  كم شوند

  ».جادو و پري
 .84صد در بندهشن ص 

پـاره از پژوهشـگران بـا اسـتناد بـه برخـي از كاربردهـاي        . نام ماده ديو دروغ و نادرستي و پيمان شكني است: دروج* 
  .اند دانسته» ديو«هاي پهلوي، آن را به معناي مطلق  در اوستا و متن» دروج«

شـده   ت كه هـر كـس كـه ديوانـه مـي     سنيز سايه گويند و سبب اين نام اين اند نام ديوي است و جن را سايه گفته«. 13
  »...خواندند دار مي ناميدند يا سايه گفتند كه جن بر او سايه انداخت، يعني در او تصرفي كرد و او را سايه زده مي مي

 .آرا فرهنگ انجمن



  25چهب    

  .فرستند اي مي كنند و به امامزاده براي چشم درد، چشم طال يا نقره درست مي

كنند اگر بچه پسر بشود تا هفت سال موي سر او را نزنند بعد از انقضاي اين مـدت   نذر مي -نذر پسر

  .اي بفرستند درست كرده به امامزاده *وق يا كشكولطو آن طال را موي او را چيده به وزنش طال بگيرند 

كنـد كـه گوسـفند عقيقـه بكنـد و آن عبارتسـت از اينكـه         ماند نذر مي كسي كه پسرش نمي -عقيقه

پزند بدون اينكـه   برند تا آسمان نبيند بعد آنرا درسته در ديگ مي اي را در زير زمين سر مي گوسفند دو ساله

هايش را نبايد دور بريزند، آن  گوشت آنرا اشخاص پاك بايد بخورند ولي استخوان. نمك بزنندبه آن چاشني و 

  14.كنند كنند و در همان زير زمين چال مي استخوانها را جمع مي

ش بشود بايد مادرش با يك دختر پشتشان را به هم داده و بچه را از ميان پـاي آنهـا   ا وقتي بچه اگر بي

  .بار او را از ميان بند تفنگ بگذرانندرد بكنند و بعد هم سه 

براي اين كار . گويند كه مادرش آبستن مرده باشد و آن بچه در قبر به دنيا بيايد اي را مي بچه -گور زا

گذارند كه به خارج راه  در قبر مي **گذارند و براي راه نفس كشيدن تنبوشه ميرد در قبر مي آبستن را كه مي

  .كنند آورند و بزرگ مي بيايد و صدايش را بشوند بعد او را در مي دارد تا آنكه بچه به دنيا

آورد، بـراي   در مازندران معتقدند كه در گلوي بچه كوچك به سن پنج يا شش مـاه اسـتخوان در مـي   

هايي هستند كه در چهارشنبه بازار با نهايت تردستي استخواني را الي انگشتان خـود   بيرون آوردن آن پيرزن

  .آورند كنند كه آنرا از دهن بچه در مي چنان وانمود مي پنهان كرده و

اين علي موجود درويشي . دهيمت بدست علي موجود مي: گويند براي پا ترسونه بچه مي -علي موجود

  .گذارد تا روغن آدم بگيرد كشد و زيرش يك چراغ موشي مي است كه بچه را برده به چهار ميخ مي

 

                                                           

  .كنند دست خود آويزان ميظرفي كه درويشان دوره گرد به شانه يا به ساق : كشكول. گردن بند: طوق* 
 شود مانند پسري كه مادرش او را كشت و گوشـتش  هاي عوام ديده مي ها در قصه جمع كردن و نگهداري استخوان. 14

و ) از كوه و كمـر برگشـته     منم منم بلبل سرگشته(هايش را جمع كرد و پسر بلبل شد  را به شوهرش داد و خواهر او استخوان
  .ريزند شت هم را بخورند استخوان هم را دور نميگو: همچنين درين اصطالح

 .رود لوله سفالي كوتاه كه در زير زمين يا ميان ديوار براي ساختن راه آب بكار مي: َتنبوَشه** 



  اعتقادات و تشريفات گوناگون

در هنگام حركت مسافر در يك سيني آينه يك بشقاب آرد يك كاسه سبز آب كـه رويـش    -مسافرت

آورند پس از آنكه مسافر را از حلقه ياسين رد كردند و از زير قرآن گذراندند بايد در آينـه   برگ سبز است مي

  1.بگذارد و پشت پايش آن آب را به  زمين بپاشندنگاه بكنند و انگشتش را در آرد بزند به پيشانيش 

  .آب و آينه روشنايي است و آرد بركت است

  .پزند كه آش رشته است مي» پا آش پشت«سه روز و يا هفت روز بعد از حركتش 

اگر كسي مسافر دارد و از او خبر ندارد شب جمعه برود بيرون شهر سر يك چاه كهنه او را به اسم صدا 

  .اي خنده از چاه بيرون آمد زنده است و اگر صداي گريه آمد مرده استبزند، اگر صد

  .كنند گردد جلو پايش گوسفند قرباني مي مسافر كه از سفر بر مي

هرگاه دو زن بخواهند خواهر خوانده شوند بايد بدون اينكه يكديگر را ببينند يك « -خواهر خواندگي

شود عروسكي از موم بسـازد   ناميده مي» پا سبز«الح زنان زن معتبر كه طرف اطمينان هر دو باشد و به اصط

اگر . فرستد در ميان سيني پر از شيريني بگذارد و آن زني كه مايل است خواهر خوانده بشود براي طرفش مي

طرف چادر سياه سر عروسك انداخت دليل بر رد است و اگر گلوبند به عروسك انداخت و به قاصد انعـام داد  

  .هستند هر دو طرف راضي

صـرف  . افتـد  ها اتفـاق مـي   اجراء صيغه خواهر خواندگي بايد روز عيد غدير باشد و در يكي از امامزاده«

  :گويد شربت و زدن دايره واجب است يكي از آنها مي

  ».به حق شاه خيبر گير: -«

  ».خدايا مطلب ما را برآورده بپذير«: ديگري جواب مي دهد

دهند و لوازم آن دوازده دستمال اسـت كـه بـه اقسـام گونـاگون       بعد اسم خودشان را برده شهادت مي

فرستند به طـوري كـه در كتـاب     بندند و هر كدام از آنها اسمي بخصوص دارد بعد براي يكديگر هديه مي مي

  2.كلثوم ننه نوشته است

مراجعـت   برند و در از ما بهتران احتياج به ماماهاي آدمها دارند و آنها را چشم بسته براي خودشان مي

اگر آن پوستها را زير قالي بريزند هر روز صبح يـك سـكه   . دهند بجاي پول يك مشت پوست پياز به آنها مي

  .رود سر جايش است ولي هرگاه به كسي ابراز بكنند خاصيتش مي

                                                           

اينكه چون در روزگار پيشين كسي به سفري خواستندي شدن كه كمتـر از دوازده فرسـنگ بـودي ايـن يـك      ) 1(«. 1

فريضـه   و بر همه كـس ) 2(بيشتندي تا اندران سفر رنجي نرسيد و كارها بر مراد بودي و شغلها گشاده شدي ) خشنومن(درون 

  ».است كه چون به سفري خواهند شدن اين درون يشتن

 .در پنجاه و سوم 38صد در ص 

 .26-25-24كلثوم ننه ص . 2



  27و تشريفات گوناگوناعتقادات     

كنند و از پول گدايي  ملجم است زنها سرخاب و سفيدآب مي روز بيست و هفتم ماه رمضان كه قتل ابن

ايـن پيـرهن را هرگـاه بـه نيـت سـالمتي،       . دوزند گيرند و ميان دو نماز در مسجد پيرهن مراد مي پارچه مي

  .شود گشايي و يا اوالد بدوزند مراد برآورده مي بخت

  .برند به حمام جهودها براي اينكه بخت دختر باز شود و شوهر بكند او را مي

شـود و زود شـوهر    د بخـتش بـاز مـي   پس از انجام مراسم عقد اگر دختري را سر جاي عـروس بنشـانن  

  .كند مي

  .رندگذا فند ميسه گورودبراي بخت گشايي چادر نماز دختر را از توي 

ي نـر را  ماخر *درخت خنكشده برايش يك  مهمي كه وارد شهر مي صدر بم كرمان معمول بوده شخ

ه شده شـيرين اسـت و در   بريدند و پنير خرما كه مايع بست كردند، به اين ترتيب كه سر درخت مي قرباني مي

  .فرستادند آوردند و پيشكش براي آن شخص مي گلوي درخت قرار گرفته در مي

واجبست كه او را رو  **.نقص باشد شود بايد سالم و بي گوسفندي كه براي اين كار انتخاب مي -قرباني

به قبله بخوابانند و در دهن او نبات كرده در بياورند چون نبات تبرك است خونش و جگرش را كه بـا كهنـه   

كنند و معـروف اسـت    سياه درآوردند تا آسمان را نبيند خواص بسيار دارد چشمش را نظر قرباني درست مي

د كه قاتلين خود را سوار كرده از روي پـل صـراط   شو كه در روز پنجاه هزار سال همين گوسفند داوطلب مي

  ***.بگذراند

  :براي هر ماه چيز مخصوصي را بايد ديد چنانكه شاعر گويد -ماه ديدن

  غنم ديگر  آب   نخست ربيع           آينه    صفر    و است   زر محرم 

  دگر بر كسي محترم  جمادي          سفيد    جمادي نخستين به سيم

  جم  جهاندار تيغ    روزه مه           رجب مصحف و ماه شعبان به گل 

  3صنم    دارــدي   ذيحجه  به          طفل   ذيقعده  به شوال سبزه به

در موقع رويت هالل بطور كلي پيرمرد، آب، اسب سفيد، سبزه، شمشير و فيروزه خوبست و اين شعر را 

  :خوانند مي

  شش چيز مرا مدد فرستي             اي بار خداي عرش و كرسي

  امان و تندرستي و   ايمان              علم و عمل و گشاده دستي

                                                           

  .خوب و خوش، خجسته: ُخُنك* 

  .232نگاه كنيد به من اليحضره الفقيه جلد دوم، ص ** 

  .2190، حديث شماره 44من اليحضره الفقيه جلد سوم، ص *** 

 .56نصاب چاپ برلين ص . 3



    نيرنگستان � 28

براي آمدن باران در دهات خراسان معمول است سر چوبي را به شكل عروسـك درسـت كـرده رخـت     

  :خوانند پوشانند و دنبال آن مي مي

  يون كنبارون بي پا                   چولي قزك بارون كن  

زنند و رو به  براي بند آمدن رگبار هفت كچل زنده را اسم برده يك نخ را به اسم هر كدام يك گره مي

كنند يـا قاشـق ارثـي را زيـر      علي خيالي نقش مي كنند يا روي آسمان با انگشت يا قبله در حياط آويزان مي

  .كنند ه قبله آويزان ميروي يك تكه كاغذ نوشته رو ب» ق«آويزند و يا چهل  آسمان سرازير مي

شوند كسي كه داوطلب گـرفتن مهـره اسـت     مار وقتي كه مارها جفت مي براي گرفتن مهره -مار مهره

بايد تنبان آبي پايش باشد، به محض ديدن مارها تنبان خود را كنده روي آنها بيندازد و آن قدر بـدود تـا از   

بكند، براي امتحان آن هرگاه كسي مهره اصل  ها را جستجو روي هفت جوي آب بگذرد، سپس برگشته مهره

  .ريزد ها از جدار تنور كنده شده مي همراهش باشد و در دكان نانوايي برود نان

شمعدان يا قليان و يا سرپوشي را آورده روي آن اسـم چهـار ملـك مقـرب را      -براي پيدا كردن دزد

نوشـته هـر كـدام از آنهـا را بـه نوبـه        نويسند بعد اسم اشخاص مظنون را جداگانه روي كاغذهاي كوچك مي

انگشـتان بلنـد كـرده ياسـين      كنند بعد دو نفر دستگيره سرپوش را با سر ند روي سرپوش و نيت ميگذار مي

  4.اند دزد است خوانند اگر سرپوش چرخيد كسي كه اسمش را روي سرپوش گذاشته مي

هاي كوچـك تـو    ست از غرفهدر مسجدهاي كهنه جائيست معروف به چلخانه كه عبارت -نشستن چله

كشد به  ها و پريان رابطه پيدا بكند رياضت مي خواهد چله بنشيند تا اينكه با جن كسي كه مي. در توي تاريك

خـوراك  نشيند و پيوسته از  كشد و ميان آن دايره مي اين ترتيب، كه در چله خانه رفته دور خودش خيط مي

تـا روز   39خـورد روز دوم   اين طور كه روز اول چهل بادام مـي كاهد به  خودش كه مغز بادام يا گردوست مي

ارواح و  شود به يك بادام تـا اينكـه روز چهلـم    تا و به همين طريق تا روز آخر خوراكش منحصر مي 38سوم 

  .شوند شياطين به او ظاهر مي

  :گويند براي آوردن شخص غايب مي

  برسون  را  )فالني(         ون ـبلسو     ونـالس

  بدوونش پاشده  اگر         نشسته پاشونش اگر

  زود برسونش تو خونه فلفل  و فلفل   دونه       

                                                           

  .كنند در كتاب حاجي بابا تفصيلي از پيدا كردن پول ارثي بوسيله جادو جنبل نقل مي. 4

ترجمه فارسي از آن توسط ميرزا اسداهللا خان شوكت الوزاره صورت گرفته . حاجي باباي اصفهاني نوشته جيمز موريه* 

 1905ترجمه ديگري از آن كرده كـه در سـال   ميرزا حبيب اصفهاني . هجري قمري در بمبئي به چاپ رسيده 1323و به سال 

 .اند زاده و مهدي افشار نيز اين كتاب را به فارسي برگردانده محمدعلي جمال انآقاي. ميالدي در كلكته چاپ شده



  29و تشريفات گوناگوناعتقادات     

هـا   خانگي براي اينكه روغن بادام زياد بشود زنها از فراوانـي سـيالن مـايع    مدر موقع گرفتن روغن بادا

آمد بـه قـدري آبـش     گويند سر كوچه يك نفر را كشتند خون آمد به چه فراواني يا سيل مثالً مي. گويند مي

  .دهند ها را خراب كرد و هر دفعه آنرا فشار مي زياد بود كه خانه

اگر بخواهند كه قد كسي بلند نشود آن شخص كنار ديوار ايسـتاده و يـك نفـر حـاجي از آب گذشـته      

  .كوبد باالي سر او ميخ به ديوار مي

  .سالك را بخواهند بزرگ نشود دور آن را حاجي بايد خط بكشد

زنند و  ته آتش ميبكنند بعد يك سبوي آب آورده و كمي  چهارشنبه آخر صفر در جندق تير خالي مي

  :گويند برند و مي باالي بام مي

  ا بدرماز خانمان              بال بدر قضا بدر  

  .اندازند سپس آتش و كوزه آب را از باالي بام مي

ان معمول اسـت كـه ماسـت و كـافور را بـا هـم       براي محبت يا كينه انداختن در دل كسي در آذربايج

محبـت مـرا در دل فالنـي    «: گوينـد  ريزنـد و مـي   برند در قبرستان و آنرا روي تابوت مي كنند مي مخلوط مي

  ».فالني را پيش فالني سياه بخت كن«: و يا» بينداز

خوانند و  مي نآبندند سه دفعه دعا به  براي سياه بخت كردن كسي پشت دو تا سوسك را با نخ آبي مي

  .كنند چال مي

افسوني بر پاي بز دمند و در جاي كوه پنهان كنند بزان آنجا جمع شوند و قصابان « -پاي بز افكندن

  5».آنها را گرفته بكشند

  :گويند نو كه بپوشند براي شگون مي سلبا

  بپوشي بري عروسي            سالمتي تن درسي

  .را بخوانند *بايد يك شب تا صبح آيه قل اوحي تيابراي تسخير جن و پري و مراوده با روحان

ابتدا مدت چهل روز صبح . گيرد بايد يائسه باشد زني كه اين كار را به عهده مي -احضار خواجه خضر

ت جـ زود كه همه خواب هستند دم در كوچه را آب و جارو بكند و تا بيست روز بايد روزي دو ركعت نماز حا

رود و به دعا مشغول است ناگهـان خضـر را بـه شـكل      تيغه آفتاب كه بيرون ميدم در بخواند روز چهلم سر 

بيند و درين هنگام بـه   يمچوپان يا خرده فروش و يا لحاف دوز يا مرد سيد و يا به شكل پيرمرد ريش سفيد 

  .آورد رسد و حاجتش را بر مي فهماند كه مقصود تو چيست و در خواب به او الهام مي او مي

 

                                                           

  .آرا فرهنگ انجمن. 5

 .1: 72اشاره به * 



 

 

  ها آداب ناخوشي

خـورد خـوراك آن    كسي كه مرض جوع دارد يك جغد در شكمش است كه هرچـه مـي   -مرض جوع

براي معالجه آن بايد چنـد روز بـه نـاخوش گرسـنگي داد و بعـد      . دهد شود و به ناخوش وصلت نمي جغد مي

تا آن جغد بـوي  دستها و پاهاي او را محكم بست آن وقت خوراكهاي خوشبو و خوشمزه در اطاق او گذاشت 

  1.آنها را بشنود و از شكم ناخوش بيرون بيايد و ناخوش معالجه بشود

هرگاه كسي دچار سرماخوردگي و زكام شود براي رفع آن بايد پياز را گاز زده روي بام همسايه بيندازد 

ب ادر جـو طـرف خـواه بگويـد بـز يـا دزد      » رود يـا دزد؟  بز از كوه بهتر باال مي«: و يا كسي به شوخي بپرسد

  ».زكامم را بدزد«: گويد مي

  .ريزند خوانند و در آب مي توي چشم كه تورك بيفتد به برنج دعا مي

  :براي جوش گوشه چشم صبح زود به كنار آب رفته اشعار ذيل را بخوانند

  كنم خودم و غالمت مي          كنم مي  سالمت  سنده

  كنم مي هپالت    هپول          اگر چشمم و خوب نكني

گيرد كه  هرگاه مرض كسي به طول انجامد يك نفر زن كه شوهر داشته باشد هفت خانه را در نظر مي

گيرد پـس از   اسم زن يا دختري كه در آن خانه باشد فاطمه باشد از خانه هر يك دو سه مثقال آرد گندم مي

كنـد و   رد فاطمه خمير ميآرود سر چهار راه اين آرد كه موسوم است به  آن قدري روغن كرچك برداشته مي

كنـد و   كند و روغـن را در ظـرف روي آتـش داغ مـي     كند بعد اين خميرها را گلوله گلوله مي آتش روشن مي

كند كـه   كشد و در قلبش نيت مي ها را به نخ مي كند پس از آن اين گلوله هاي آرد را در روغن سرخ مي گلوله

آورد و سه گوشه ايـن   آن وقت خشتي مي. رون نخواهم آوردها را از نخ بي تا مريض من خوب نشود اين گلوله

گذارد و ميـان خشـت را    ها را مي ريزد يك گوشه اين خشت را هم سه دانه از گلوله خشت را قدري نمك مي

هـا را بـه مـيخ آويـزان      گذارد و باالي آن ميخي كوبيده آن گلوله هم قدري اسفند دود كرده سر چهار راه مي

  .ر شب چهارشنبه بايد بشوداين عمل د. كند مي

آن نه شمع چهار گوشه براي ناخوش شب چهارشنبه يك خشت را آورده  -خشت چهارشنبه سوري

بعد آنرا . گذارند كنند و بعد يك پول سياه كمي زغال اسفند و ادويه روي آن مي يا فتيله روغن زده روشن مي

  .يد برگردد و پشت سرش را نگاه بكندگذارند ولي كسي كه حامل آنست نبا برند سر چهار راه مي مي

درد «: گويند زنند و مي كنند بعد پشت ناخوش مي سر ناخوش روشن مي يشمع و مشك و زعفران باال

  ».و بالت برود تو صحرا، برود تو دريا

                                                           

گوينـد   كنند و جغد را هم جوغ مي از اشتباه تلفظ عوام ناشي شده كه جوع را جوغ تلفظ مي شا معالجهو اين افسانه . 1

 .و از اينرو اين همه معلومات براي ناخوش بيچاره وضع شده است



  31ها شيناخوآداب     

 

  .برند براي رفع چشم زخم ناخوش را از دروازه شهر بيرون مي

پوشد و يـك دانـه چشـمچين     لباس سفيد ميدر جندق هرگاه كسي ناخوش سخت بشود يك نفر زن 

اگر ناخوش مردم باشـد كـاله او را بـه سـرش     . گيرد و زنبيلي بدست ديگر به يك دست مي) كارد مخصوص(

هرچه از دوا و خوراكي كه به او بدهنـد  . رود پوشد و در خانه مردم مي گذارد و اگر زن باشد لباسش را مي مي

د و تن بچه ناخوش كن هد و اگر پارچه بدهند لباس چهل تكه درست ميد جوشاند و به ناخوش مي آنها را مي

  .كند مي

زني شوهردار سـه خانـه را در    ،شده باشد) يعني سه روز يك روز تب كند(كسي كه گرفتار نوبه سبك 

نزديـك   .اش باشد گيرد كه مرد آن خانه زنش مرده باشد يكي را طالق داده باشد و يكي هم در خانه نظر مي

زن مرده و زن طـالق و زن خانـه   : گويد رود و در آن خانه به طوري كه شناخته نشود و مي آن زن ميغروب 

رود و  گويد هرچه را بگويد صبح كه شد آن زن مـي  اراده چيزي مي درمانه؟ آن مرد بيچيش نوبه سبكي بگو 

  .دهد گيرد و به ناخوش مي همان چيزي را كه آن مرد گفته مي

گيـرد كـه    كند زني به همان قسم غروب آفتاب پـنج خانـه را در نظـر مـي     يبراي كسي كه شب تب م

اراده جـواب   مرد دو زني تب شب را چه دوا؟ آن مـرد بايـد بـي   : گويد رود و مي مردش دو زن داشته باشد مي

  .دهد بدهد هرچه بگويد همان را به ناخوش مي

آورنـد و روي   االغ سـياهي را مـي  گـذارد پـاالن    اگر كسي لرز سخت بكند هر وقت كه بناي لرز را مـي 

  .گذارند به نيت اينكه لرز اين آدم به آن خر بگيرد رختخواب او مي

كننـد از صـداي    هوا كـوزه پـرت مـي    نشانند و از باالي سرش بي براي بريدن نوبه ناخوش را لب پله مي

  .زنند هوا به او كشيده مي ا بييپرد و  ترسد و مي شكستن آن نوبه مي

خيص بدهند در اثر چشم زخم ناخوش شده قدري اسفند و زاج سفيد را به نيت چشـم  كسي را كه تش

  .گذارند كنند پس از آن از سوخته آن هفت جاي بدن ناخوش را خال مي زخم دود مي

 



 

 

  ها براي برآمدن حاجت

و يا كسي كه گره در كارش افتاده كمك بخواهد چـه   ،ناخوش مان معتقدند كه از همزاد يا سايهدر كر

اگر ناخوش دولتمند باشد . دانند علت پيش آمدهاي بد را در اثر ناپرهيزي و آزار رسانيدن به از ما بهتران مي

لـزوم   .كننـد  فقير باشد بوسيله بوي خوش او را مـداوا مـي   اندازند و هر آينه براي سالمتي او سفره سبزي مي

  .سفره را فالگير بايد تصويب بكند

كند و بته آتش  نزديك غروب پيرزني كه مجرب و طرف اعتماد است اسفند و كندر دود مي -بوخوش

  .كنند پرد و اگر حالش بد است او را از روي آتش رد مي زند آن وقت ناخوش از روي آن مي مي

نامند و عقيده عـوام اينسـت كـه از مـا      مي» تندرستان«در كرمان كوهستاني است كه  -سبزي سفره

در سـاير  . كنند كه ممكن است زرتشتي باشد پيرزني كه مجرب باشد پيدا مي. شوند بهتران در آنجا جمع مي

  .كنند و شرطش اينست كه در آن اطراف هيچكس نباشد شهرها اين كار را كنار جوي آب مجرا مي

كسي كه باني سفره سبزي است كامالً مطيع اوامر آن پيرزن است و درين سـفره آنچـه كـه در هفـت     

هاي گوناگون و بايد دقت بكنند كه همه آنهـا پـاكيزه و خـوب باشـد      سين است وجود دارد به اضافه خوراك

  .بخصوص كماج، سمنو، نمكدان، چراغ روغني و يا شمع در آن الزم است

كند تا ناخوش شـفا بيابـد و    نشيند و از دختر شاه پريان خواهش مي ي سر سفره ميآن پيرزن به تنهاي

يا مراد آن كس برآورده شود و پس از انجام آداب مخصوصي هرگاه گربه يا كبـوتر سـياه سـر سـفره بياينـد      

ن برآمدن حاجت حتمي است چه ممكن است دختر شاه پريان به آن شكل در بيايد و يا اينكه دختر شاه پريا

  .زند وگرنه بايد اين كار تجديد بشود خورد و انگشتش را در نمك مي چيزي از سر سفره مي

گشـا   براي برآمدن حاجت ها و دفع بالها ماهي يكبار تا هفت مرتبه آجيل مشكل -گشا آجيل مشكل

بدهنـد بـه   اش را هم نقل كرد، ماه اول بايد روز جمعه صد دينار ببندند گوشه دسـتمال و   بايد گرفت و قصه

گشـا   آجيـل مشـكل  . دهد فهمد و آجيل را مي فروش خودش مي فروش بدون اينكه چيزي بگويند آجيل آجيل

خرما، پسته، فندق، مغز بادام، نخودچي، كشمش، توت خشكه، كه بايد ميان هفـت نفـر تقسـيم    : هفت است

  .كرد

  :گشا قصه آجيل مشكل

يك خاركني . بود يكي نبود غير از خدا هيچكس نبوديكي ... جونم برايتان بگويد، آقام كه شما باشيد«

يك روز رفت صحرا خار بكنـد يـك سـواري ديـد، سـوار      . بود اين بيچاره خيلي پريشان بود و هيچي نداشت

ان داد بـ هاي بيا وقتي كه برگشت يك مشت ريگ از ريگ .اين اسب مرا نگهدار من بروم بيرون و بيايم: گفت

هـا را   ريـگ  ،دار بود غروب كه خاركن به خانه برگشت خيلي غصه .ر شد و رفتبعد اسبش را سوا .به اين مرد

شب زنش پـا شـد   . ها باهاش بازي كنند خودش رفت خوابيد خانه گفت اينجا باشد بچه ريخت گوشه صندوق



  33ها برآمدن حاجتبراي     

 

خانه روشن است شوهرش را صدا كرد گفت اينها چيه؟ بعد  رفت پاي گهواره بچه شير بدهد ديد توي صندوق

هايش را نو نوار كرد كار و بارش  صبح چندتاش را برد بازار فروخت و خرج كرد بچه. كه اينها قيمتيه فهميدند

روم مـاهي صـد دينـار     پول برداشت رفت تجارت، به زنش گفت من كه مي. كم تاجرباشي شد كم 1خوب شد

رفتند حمـام بعـد از    زنش با زن پادشاه دوست شده بود با هم مي. گشا بگير بخش كن اين رفت آجيل مشكل

اين دفعه كـه بـا زن پادشـاه رفـت تـوي      . رفتند يك ماه آجيل را يادش رفت بگيرد مدتي كه با هم حمام مي

گفتند كي دزديده كي ندزديده، انداختند به گردن اين زن و گرفتنـدش و  . حمام عنبرچه زن پادشاه گم شد

تاجرباشي از سفر كه آمد . گرفتند حبس كردند زنيكه را هم ؛هرچه داشت و نداشت گرفتند آوردند خانه شاه

خبر رسيد به اندرون شاه كه تاجرباشـي  . اش هم نيستند اش خراب است و زن و بچه ديد خانه ؛اش رفت خانه

پـا زد   نصف شب خوابيد خوابش برد همان اسب سـوار آمـد يـك تـك    . آمده او را هم گرفتند و حبس كردند

هسـت بـردار    *گشا بگير؟ صد دينار زيـر كنـد   صد دينار آجيل مشكلاي كور باطن من نگفتم ماهي «: گفت

پا شد آمد دم زندان به يك جواني گفت اين . آن سوار غيب شد او هم از خواب پريد» .گشا بگير آجيل مشكل

بـرو  : گفـت . من عروسي دارم فرصت ندارم آجيل بگيرم واو گفت بر. گشا بگير صد دينار را برايم آجيل مشكل

من گفت . گشا بگير اين صد دينار را آجيل مشكل: يك جوان ديگر آمد گفت. ه عروسيت عزا بشوداي جوان ك

گفت الهي ناخوشت خوب بشود، جوان رفـت  . خواهم بروم سدر و كافور بگيرم دارم دم مرگ است مي ناخوش

كه زن پادشاه  از آنجا بشنو. اش را هم گفت هيچي اين را آورد و بخش كرد، قصه .آجيل برايش گرفت و آورد

اش را دم تُكش گرفتـه آورد   رختش را كند رفت توي حوض آب تني بكند يك وقت ديد يك كالغي عنبرچه

خـود   داد اين چه كاري بود كه مـن كـردم اينهـا را بـي     زن پادشاه گفت اي داد بي. هايش انداخت روي رخت

اينها رفتند پي كار خودشـان  . دندشان را پس دا رخص كردند و اسباب زندگيمحبس كردم؟ آنها را از حبس 

. شان زنده شده دومي رفت ديد مرده ه؛اون دو تا جوان كه دم زندان رد شدند اولي رفت خانه ديد عروس مرد

  ».خدا همچين كه مشكل از كار آنها وا كرد از كار شما هم وا كند

چيزهايي كه در آن است . شود شنبه آخر شعبان پهن مي اين سفره در روز سه -شنبه بي سه   سفره بي

گذارنـد، فطيـر، خربـزه و اگـر      شيريني كه شيريني آنرا جداگانه مي آسمان نديده بي **عبارت است از كاچي

                                                           

چـراغ شـده بـوده     ها از بركت دست او گـوهر شـب   آن سوار علي بوده و آن ريگبر گوينده و شنونده معلوم است كه . 1

  .گشاي او معروف است گشايي از صفات مخصوص علي و دست مشكل مشكل .است

  گشا نيست؟ چرا دست دگر مشكل                         اگر دست علي دست خدا نيست  

  .بندند زندانيان ميتكه چوب ستبر با بند آهني كه به پاي : ُكند* 

  .خوراك رقيقي كه با آرد و روغن و شكر و زعفران درست كنند: كاچي** 

  .ناني كه خمير آن ور نيامده باشد: فطير

آرد نخودچي كـه بـا قهـوه و شـكر يـا قنـد كوبيـده مخلـوط مـي كننـد و بيشـتر در            » مأخوذ از تركي«: قاوت -قاووت

 .خورند ها مي سوگواري
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گشا، آش رشته، كوزه، پنير و سبزي و غيره و  گذارند، خرما، قاوت، آجيل مشكل فصلش نباشد تخم خربزه مي

  .شود مخلفات آن با پول گدايي تهيه مي

هايي كه دور سفره هستند همه انگشتان را در كاچي زده دستشان را بـاال   گيرد، زن وزه ميصاحبخانه ر

  :گويد كه مختصر آن از اين قرار است دارند و يكي از آنها قصه مفصلي مي نگه مي

داد كه  كرد و هر روز به او گوسفند مي بابا داشت، اين زن بابا خيلي او را اذيت مي يك دختري بود زن«

بابا بعد از گريه و زاري نذر كرد كه اگـر   يك روز گوسفندش گم شد اين دختر از ترس زن. يابان بچراندببرد ب

اتفاقـاً  . دست بر قضا گوسفندش پيـدا شـد  . شنبه بيندازد بي سه گوسفندش پيدا بشود با پول گدايي سفره بي

دختـر چـون در   . با خـودش بـرد  پسر پادشاه آمد به شكار او را ديد و يك دل نه صد دل عاشقش شد و او را 

رد و روغـن را در طاقچـه   آتوانست با پول گدايي سفره بيندازد درهاي اطاق را بست و  اندرون شاه بود و نمي

گفت، خاله خير نده محض رضاي خدا آرد بده، روغن بده و به  اقچه گدايي كرد، به طاقچه ميطگذاشت و از 

رفت . مادرشوهرش اتفاقاً او را ديد. خانه كاچي بار گذاشت صندوقهمين ترتيب، بعد آنها را برداشت و برد در 

فطرت است و عادت به گدايي دارد، با  تو دختر گدا را گرفتي و آبروي ما را بردي اصالً پست: به پسرش گفت

  .كند هاي خوب كه اينجاست از توي طاقچه گدايي مي وجود اين همه خوراك

نش را پاي ديگ ديد لگد زد به ديگ كاچي كه برگشت و همه پسر پادشاه اوقاتش تلخ شد همين كه ز

2ها ريخت و دو چكه از آن روي ملكي كاچي

با دو نفر از پسـرهاي وزيـر بـه شـكار      هبعد پسر پادشا. او چكيد *

همين كـه خـورجين را    روقت ناها. ي وزير گم شدندارفت و در خورجينش دو تا خربزه گذاشت در راه پسره

. ها دو سر پسرهاي وزير شده و دو لكه كاچي كه روي ملكي او بود دو لكه خون شده بـود  باز كرد ديد خربزه

ش پيغـام داد  ردر حبس پسر پادشاه به ماد. پدرش يقين كرد كه او پسرهاي وزير را كشته و او را حبس كرد

پسرهاي . ا پخترسند كه اين كاچي چه بوده، آن دختر حكايت نذر را نقل كرد و دوباره كاچي رپتا از دختر ب

  ».وزير پيدا شدند و شاه هم پسرش را رها كرد

  .مكند بعد حضار انگشتي كه در كاچي زده بودند مي

خواهد اين ختم را بردارد بايد پاك باشـد و ايـن سـفره را بـراي رفـع       زني كه مي -سفره فاطمه زهرا

كند يا فاطمه زهـرا   زن ابتدا نيت مياندازند آن  پريشاني، قرض يا ناخوشي و يا نيت زيارت و يا علت ديگر مي

  .آورم شوم و حاجت به تو مي براي اينكه من از اين گرفتاري خالص بشوم متوسل به تو مي

بـراي  . شـود  اين سفره را بايد پنجشنبه در شب جمعه انداخت و در سه شب جمعه اين كار تكـرار مـي  

ويزنـد تـا   آ ه سبز كرده به چفت در اطاق بـي دفعه اول بايد مقدار هفت سير و نيم آرد خالص پاك را در كيس

 رد را در جـاي آو صـبح آن  ) سير و دفعه سـوم ده سـير و نـيم    8دفعه دوم (صاحب نذر از زير آرد رد بشود 
                                                           

نوعي از گيوه را مي گويند كه رويه آن بلندتر از گيوه هاي معمولي است و پشت پاشنه آن را نيز چرم در فارسي : ملكي* 

 .مي دوزند
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ريزند رويش را  تاريكي كه آسمان نبيند با روغن و شيريني كم كاچي درست مي كنند بعد آن را در كاسه مي

 -آجيـل شـيرين   -شـيريني : مخلفات ديگر سفره از اين قـرار اسـت  . نندز كشند و دست به آن نمي سفيد مي

و غيره و موقع ظهر همه كساني كه دعـوت  ) هندوانه يا خربزه(ميوه و يك ميوه دربسته  -سبزي -نان -فطير

زننـد و   خواند بعد روي كاچي را پـس مـي   تن را مي خوان روضه پنج شوند بعد روضه دارند سر سفره حاضر مي

خورنـد و تـنقالت ديگـر را ميـان      فاطمه روي آنست و همه حضار براي تبرك از آن كاچي مـي  جاي انگشت

سـفره دوم را  . خورد بايد پاك باشد كنند از اين كاچي مرد نبايد بخورد و هر زني كه مي خودشان قسمت مي

  23.دارند تا حاجتشان برآورده شود اندازند ولي سفره سوم را گرو بر مي هم به همين ترتيب مي

خوانند و قبل از  اين ختم داراي نماز مخصوص است كه در چهار شب جمعه مي -اميرالمومنينختم 

  :خوانند نماز اين شعر را مي

  العالمين در باز كن، يا اله

  درخواست كن، اميرالمومنينيا 

  با دو انگشت يداهللا باز كن                      مشكلي افتاده اندر كار من 

هـاي مختلـف از حالـت طبيعـي خـارج       كشد و پس از ادعيـه و ورد  يا سه ساعت طول مياين نماز دو 

روند، شـب جمعـه چهـارم كـه دسـت بـه دامـان حضـرت          شوند و به خيال خودشان در عالم ملكوتي مي مي

هاي  شود كه او بدون اراده روي انگشت شوند حضرت با يك اسب و شمشير در نظر آن شخص مجسم مي مي

گويـد   گيرد و تقاضاي خود را به حضرت مي خورد و جلو حضرت قرار مي الت قيام چرخ ميپاي خودش در ح

  .شود شود و نتيجه در خواب به او آشكار مي هوش مي خورد و بي بعد به زمين مي

 

                                                           

همـه   نور و غيره هم هست كه از شرح آن چشم پوشيديم و تقريبـاً  بي بيبي حور و  هاي ديگر از قبيل سفره بي سفره. 2

 .آنها شبيه هستند



  خواب

  .بينند شب جوراب باالي سر باشد خواب آشفته مي

  1.شود هر كه در خواب ببيند مرده است عمرش زياد مي

  .اگر كسي خدا را در خواب ببيند كافر است

  .شب شلوار باالي سر باشد و خواب بد ببينند تعبير ندارد

  .شود پسر مي در خواب ببينند كسي قرآن هديه به ديگري داده كسي كه گرفته صاحب اوالد

  .خواب زن چپ است

  .بينند رو به كليسا بخوابند خواب سنگين و آشفته مي

  .زن آبستن شمشير در خواب ببيند پسر خواهد زاييد

  .اش دختر است زن آبستن مرواريد در خواب ببيند بچه

  .شود در خواب اسب ببينند مرادشان داده مي

  .در خواب حمام بروند زيارت خواهند رفت

  .خواب چيز بدهد دليل زيادي عمر است و اگر بگيرد بد است مرده در

  .آورد ماچ كردن در خواب مفارقت مي

  2.شود مرغ و ماهي در خواب ببينند مرادشان داده مي

  .فتند خواهند مردا در خواب توي چاه بي

  .شود در خواب باالي بلندي بروند كار آدم خوب مي

  .يابند فتند پول زياد ميا خال بي يدر خواب تو

  .مار در خواب دولت است

  .ميرد هايش افتاده مي هر كه در خواب ببيند دندان

  .گاو و گوساله در خواب دشمن هستند

  .رسد ماه را در خواب ببينند خبر خوش مي

 

                                                           

  .كند صدق مي S. Freudتعبير فرويد  با -1

ايـن  دهنـده   در خواب ببيند نشان دهد كه اگر كسي مرگ يكي از آشنايان را فرويد در كتاب تفسير رويا، توضيح مي (*

  .)تمورد زياد شدن عمر چيزي نگفته اساما در ! اين آشنا بميرد است كه اين شخص در زماني دوست داشته است كه

 .اگر در خواب ببيني مرغ و ماهي                   نميري تا رسي بر پادشاهي. 2



  مرگ

شان، بنابراين نبايد از آنها غيبت كرد و بايد به دعاي  آيند باالي بام خانه ها آزادند و مي شب جمعه مرده

  1.خير آنها را ياد كرد

  .افتد اش مي ميرد ستاره وقتي مي ،هر كسي يك ستاره روي آسمان دارد

  .حكايت بكند اي ببينند بايد شست پاي او را گرفت تا از آن دنيا هرگاه در خواب مرده

هـايش را شـكنجه    بدخواب بشود و تا صبح بيدار بماند نشان اينست كـه يكـي از مـرده    بكسي كه ش

  .كنند مي

بينند و براي اينكه عزرائيل توي خانه  كشند براي اينست كه عزرائيل را مي صبح زود كه سگها زوزه مي

  .نيايد بايد لنگه كفش را دمر كرد

  2.ثواب داردهفت قدم دنبال تابوت بروند 

بيند خوبست زير آن برود هفت قدم آنرا به دوش ببرد و يا اين كه  براي ثواب هر مردي كه تابوت را مي

  .رود برگردد و هفت قدم از راه سير تابوت بردارد در صورتي كه از جهت مخالف مي

  .سوزانند كسي كه شب بميرد نبايد تنها باشد و باالي سرش شمع مي

آيند به سراغش سرش بـه آن سـنگ    گذارند تا وقتي كه نكير و منكر مي لحد مي باالي سر مرده سنگ

الحمدهللا رب العالمين تا بدانند كه مسلمان است و به همين جهت بايـد پـس از   : بخورد عطسه بكند و بگويد

  .عادت كرد به گفتن اين جمله تا ملكه انسان بشود ،عطسه

گذارند رويش يك تكه گوشت و شب  جايش يك خشت مي برند سر وقتي كه مرده را از اطاق بيرون مي

  .برند سر قبرش گذارند صبح آنها را مي در آن اطاق مي 3يك كاسه شربت و يك بشقاب حلوا و چراغ روشن

                                                           

ايشـان بيايـد بـر سـراي     اندر دين گويد كه هر بار كه روزگار پدر و مادر و فرزندان يـا خويشـاوندان باشـد، روان    ) 1. (1

زد و آفرينگان ببينند آساني، راحت و شـادي و خرمـي بـر    هرگاه كه مي) 2(گان ايشان گويند دارند كه آفرين بايستد و گوش مي

دارنـد   م شب اميد مـي و چون نماز شام باشد و نكنند تا ني) 4(دارند  و هرگاه كه نكنند تا نماز شام گوش مي) 3(رسد  ايشان مي

دانند كـه از آن جهـان    وه افزونتر ايشان نمي) اورمزد(زد و آفرينگان نكنند ايشان نوميد بگردند و گويند اي دادار ميو چون ) 5(

نيز بر درون و ميزد آفرينگان ديگر كسان حاجت باشد نه آنكه مـا  ) را(بسي بايد آمدن هم چون ما مينو را يشت بردن بر ايشان 

ما نكنند، آفرينگان ما نگويند نيز بدان بال كه بديشـان خواهـد رسـيدن بـاز نتـوانيم      را بديشان حاجتي هست ليكن چون ميزد 

  .161بندهش ص » .اين بگويند باز جايگاه خويش شوند) 6(داشت 

 .124بندهش ص  28ص  37در  12ص  13همچنين رجوع شود به صد در نثر در 

را كه از پس تا شوند سيصد استير گرفته بـود و هـر    و چندان كه از پس تابوت تا بتوانند رفتن بروند، چه هر گامي«. 2

 .12صد در نثر ص » .تير هزار و دويست درم بود به هر گامي چندين گرفه بودساستير چهار درم بود چنان كه سيصد ا

بنـدهش ص  » .و هر سه شب هم جايگه كه روان ازين جدا شده باشد بايد كه آن سه روز روشنايي نهاده باشند) 10. (3

110. 
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با يك ران گوسفند جلو تـابوت  ) حلواي پيش جنازه(برند آرد سرخ كرده  مرده را كه از خانه بيرون مي

  .برند مي

  .اموات بايد خرما به گدا داد شبهاي جمعه براي خير

شود كـه از دنيـا دل    در هنگام مرگ بايد چشم و چانه مرده را بست اگر چشم مرده باز باشد معلوم مي

  .كند نمي

  .اگر مرده بخندد بهشتي است و اگر بد قيافه باشد گناهكار است

  4.سپرند مرده اگر ثواب كار باشد او را زود به خاك مي

  .كار است و سبك باشد مرده ثوابتابوت اگر صاف برود 

  .شود اگر ناخوش از تب بميرد گناهانش آمرزيده مي

  .آورد روي مرده را در خانه كسي بريزند آوارگي مي *]آب[ي آ

  .دهد آدم زنده در تابوت بخوابد تابوت او را فشار مي

  5.رود به بهشت بچه كه كمتر از هفت سال دارد اگر بميرد مي

  .از آنكه در قبر گذاشتند يك نفر از خويشان محرم بايد رويش را باز بكند مرده اگر زن باشد پس

  .گردند چونكه چشم به راه است شوند دوباره بر مي مرده را كه چال كردند هفت قدم دور مي

  .شود ولي از حلواي آدم جوان نبايد خورد هر كس از حلواي عزاي آدم پير بخورد عمرش دراز مي

  .به ناخن خود ببندد شب اول قبر از او پرسش نخواهند كرد ناباشد حهر كس عادت داشته 

  6.كند گذارند و اگر نباشد شيطان در جسمش حلول مي ميقرآن روي سينه مرده 

ريزند و در دهنش آرد پر كرده و اين سفارش را  معروف است كه جهودها توي مشت مرده نخودچي مي

  :كنند به او مي

                                                           

افتد كه در اثر غش يا سكته ناخوش را در قبـر   شود از اين رو بسا اتفاق مي و چون هميشه در دفن اموات تعجيل مي. 4

 .كشد تا دوباره در قبر بميرد آيد و مدتها طول مي گذارند و بعد به هوش مي مي

درون شب چهـاردهم يشـتن    اينكه چون كودك هفت ساله بميرد بايد كه يشت سروش از بهر وي ببايد كردن و) 1. (5

چه در دين گويد كه روان كودكان به روان پدر و مادر رود و اگر پدر بهشتي باشد با وي به بهشت شود و اگر دوزخي باشـد  ) 2(

پـس هرگـاه كـه يشـت     ) 3(به دوزخ رسد اگر مادر بهشتي باشد با وي به بهشت رسد و اگر دوزخي بود بـا وي بـه دوزخ رسـد    

شود و به بهشت شود و در پيش يزدان پدر و مادر را شفاعت خواه باشـد   كودك از روان پدر و مادر جدا ميسروش بكردند روان 

 .47در  36صد در ص » .بدان جهان

گذارند و آخوند شلي كـه خـادم مسـجد بـوده      اي را شب به امانت مي معروف است كه در مسجد نايب السلطنه مرده. 6

 او هراسان با پـاي شـل بلنـد   . افتد د كه مرده در تابوت به جنب و جوش ميبين در اين بين مي. خواند رآن ميتنها باالي سر او ق

كنـد، آشـيخ قرآنـي كـه دم دسـتش       مرده نيز بلند شده او را دنبـال مـي  . شود كشد و از اطاق بيرون مي شود كشو در را مي مي

ها  از اختصاص اين گونه مرده. خورد جابجا به زمين مي گويد آن وقت مرده زند و بسم اهللا مي رسد برداشته به سينه مرده مي مي

آيد و بـه محـض اينكـه سـفيده      توانند بزنند ولي همه كار از دستشان بر مي رود اينست كه حرف نمي كه جن در جسمشان مي

  .شباهت نيست ها در قرون وسطي بي اروپايي) Vampireامپير و(اين توصيف اخير به اعتقاد غول ميرند،  صبح بزند دوباره مي
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  تو چشش كنانكر و منكر كه آمد فوتي 

  حضرت موسي كه آمد نخودچي جيبش كن

  كليد در بهشت را بگير و بپر تو بهشت

  7.گذارند تا در موقع سؤال در قبر به آنها تكيه بكندزير بغل مرده دو تا تركه مي -جريدتين

خوانـد و بـه آن    ريزند از كاسه است كه مرده شور العفو مـي  آخرين آبي كه بسر مرده مي -العفو كاسة

  .ريزد د و بسر مرده ميمد مي

  .آيد دهد انسان هرچه شير از مادرش خورده از دماغش بيرون مي قبر كه فشار مي

 

                                                           

 ايـن مسـئله  . جريدتين بايد از شاخه درختهاي تر مثل بيد و انار و انجير باشد كه به انـدازه معـين قطـع مـي شـود     . 7

  .دورآ هاي زرتشتيان را به خاطر مي برسم

 مراجعه فرماييد كه به جزئيـات بيشـتري اشـاره    203توانيد به كتاب من اليحضره الفقيه جلد اول، ص  همچنين مي* (

 ).شده



  تفأل ناشي از اعضاي بدن

  1.سر بزرگ نشان عقل و كياست است

  .پيشاني بلند عالمت دولت است

  2.پيشاني كوتاه عالمت تنگدستي و زبوني

  .ريش دراز عالمت حماقت است

  .ريش كوسه و چشم زاغ نشان بدجنسي است

  .قد بلند نشان حماقت است

  3.قد كوتاه نشان زيركي و دانايي و زرنگي است

  .را نيشگون بگيرند عالمت وعده دادن استكف دست 

  .آيد مهمان مي) راه باز كند(چشم كه رك بشود 

  4.كسي كه سقش سياه باشد نفرينش گيراست

  .آورد كسي كه با دست چپ ناخن دست راستش را بگيرد نان خودش را در مي

اشنه در گذاشت تـا روزي  آورد بلكه آنرا بايد در پ ناخن گرفته شده را اگر زير دست و پا بريزند فقر مي

  .كند مانند خار روييده نگذارد اهل خانه خارج بشوند كه دجال ظهور مي

  5.گيرد سازد و صاحب مو سر گيجه مي موي سر را اگر سر راه بريزند گنجشك برده و با آن النه مي

                                                           

 .گته پا چوبون        گته سر سلطون:      مثل مازندراني. 1

و الف و ... اند كه پيشاني فراخ كه بر وي خطوط يعني چين و شـكنج نباشـد نشـان خصـومت و بالغـت      حكما گفته«. 2

گزاف بود و پيشاني نحيف و باريك نشان فرومايگي و خساست و عاجزي بود و پيشاني متوسط نشان فهـم و علـم و هشـياري و    

  ».تدبير است

 .اخالق محسني

  .خردمند به از نادان بلندكوتاه : اند بزرگان گفته. 3

  .از رسول خدا چنين نقل است             كه آدم قد بلند كم عقل است:            شعر

در تواريخ مذكور است كه مردي كوتاه قامت در پيش نوشيروان دادخواهي كرد و گفت كسي بر من ستم كرده اسـت  « 

اي شاه آن كس كه بر من : گفت. كرد بلكه او ستم كند، و تو كوتاه قديكسي بر مرد كوتاه باال ستم نتواند : نوشيروان فرمود كه

  ».نوشيروان تبسم فرمود و داد او بداد. ستم كرده است از من كوتاهتر است

 188اخالق محسني ص 

  ).برهان. (زاغ زبان كنايه از مردم سياه زبان باشد يعني كساني كه نفرين ايشان را اثري هست. 4

سياه گويند بسيار بد است خصـوص از بـراي    ها به قدر نيم گره سياه باشد او را سق  اگر پشت دندانآسمان دهن از باال«

  ».صاحبش هر چند رگ سفيدي داشته باشد

 فرسنامه اسداهللا خوانساري

هرگاه كه يك تار موي بيفكند و در دل دارد كه نگيرد و نپرهيزد فرمان گناه باشد اگـر كوچـك باشـد و اگـر     ) 10(«. 5

 .81صد در بندهش ص » .رگبز
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  6.دندان افتاده را بايد سه بار كر داد و سپس دفن و كفن كرده در سوراخ ديوار گذاشت

  .نه مرد كه زياد پشم داشته باشد مهر علي استسي

  .از بيني كسي نبايد عيب جويي كرد چون خدا آنرا با دست خودش درست كرده

  .سر بيني كه سفت بشود عالمت سن بلوغ است

  .سر بيني بخارد به مهماني خواهند رفت

  .روند كف پا كه بخارد راه دور مي

  .پسر اول ماليد تا پول گيرشان بيايدكف دست راست كه بخارد بايد آنرا روي سر 

  .كنند كف دست چپ كه بخارد خرج زياد مي

عافيت باشد و براي شكستن صبر هفت صلوات بايد : گويند يك عطسه عالمت صبر است در جوابش مي

چه سالم و چه ناخوش هر كس عطسـه بكنـد   . است بايد تعجيل كرد) جهد(دو عطسه عالمت جخد . فرستاد

  7.روز زنده خواهد بودمسلماً تا سه 

زنند كه چيزي دزديده است تـا از تـرس باعـث برطـرف شـدن       هر كس سكسكه بكند به او تهمت مي

  .سكسكه او بشود

                                                           

 نست كه آنها بدست دشمن نيفتد زيرا يكـي از عمليـات جـادوگري كـه    آپنهان كردن ناخن، موي سر و دندان براي . 6

است براي اينكار جادوگر آدمـك كـوچكي از مـوم درسـت      Envoûtementامروزه هم در محله جهودها رواج دارد دنبه گداز 

گذارد و پس از بجا آوردن مراسم مخصوصي هـر نقطـه از    كرده دندان يا موي سر و يا ناخن دشمن را در آن عروسك مومي مي

ل كـردن  اين عمل را با موش زنده و چا. شود تن آدمك مومي را كه زخم بزند صاحب ناخن يا موي سر از همان نقطه رنجور مي

  .نمايند شمع در قبرستان نيز مي

سـردار روسـي را بـراي    ) سيتسـانوف (بوسيله گداز سراشپختر  ينوشته كه ميرزا محمد اخبار 132در قصص العلما ص 

  مگر سراشپختر را آوردي؟: گويند شاه آورده در مثل مي فتحعلي

  .جادو نيفتد) يادوك(وشند تا بدست تأكيد شده كه در مواظبت موي سر و خرده ناخن بك) 17فرگرد (در اوستا 

. باژ سروش فراز بايد گرفتن و سه ايتا اهوويريـو گفـتن  ) 2(ر كاغذي كنند داينكه چون ناخن خالل كنند بايد كه ) 1(«

  .در چهاردهم 13صد در نثر ص : ناسوده نگذارند كه به سالح جادوان بكار آيد) ناخن(البته بايد كه ) 10(

الحمـدهللا رب  : به همين جهت بعد از عطسه بايد شكر خدا را كرد و گفت. الموت الي ثلثة ايام اعطاس امان من: خبر. 7

خـورد و عطسـه    آيند و سر انسان به سنگ لحد مي خاصيت آن اينست كه در قبر وقتي نكير و منكر باالي سر آدم مي. العالمين

  .شود اني او بر نكير و منكر واضح ميكند چون عادت دارد الحمدهللا رب العالمين را خواهد گفت و مسلم مي

وجي اسـت و  راينكه چون از كسي عطسه فراز آيد يك ايتها اهوويريوويك اشم و هو ببايد خواندن زيرا در تن ما د) 1(«

ها آتش است كه او را چهـره خواننـد    اي است كه پيوسته با مردم كوشد تا علتي و بيماري بر مردن مستولي كند و در تن پتياره

پس چون آتش بر آن دروج چيره شود او را هزيمت كند عطسـه  . دارد كند او را از تن مردم باز مي آن دروج پيوسته كارزار ميبا 

پس چنان بايد كه اين با ژبر خوانند و آن آتش را آفرين كنند كه ديرگاه بماناد تا اين ) 2(از بهر آن آيد كه آن دروج بيرون آيد 

  ».چون عطسه از كسي ديگر شنود هم اين باز يعني ببايد گفتن و اين آفرين مينو بكردن. دارد دروج را شكسته مي

 .در هفتم 7صد در ص 
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آورد براي رفع آن بايد بـه پشـت    روبروي كسي نبايد خميازه كشيد چون براي آن شخص بدبختي مي

  *.كسي كه خميازه كشيده است بزنند و به باال نگاه بكند

  8.كسي خميازه بكشد حتماً دو نفر ديگر هم در همان خانه خميازه خواهند كشيداگر 

  .آورد پلك چشم چپ بپرد خوشحالي مي

  9.آورد پلك چشم راست بپرد غم و اندوه مي

  .اگر مژه چشم روي گونه بيفتد اجل است بايد آنرا برداشت

  .كنند هر كس زبانش را گاز بگيرد در آن ساعت غيبت او را مي

شود آن شـخص در همـان سـاعت يـاد او بـوده       اراده اسم كسي را ببرند معلوم مي وقع صحبت بيدر م

  .است

هرگاه كسي چشمش را به كس ديگر چپ بكند و موشي از سوراخي به سوراخ ديگر برود چشم او چپ 

  .خواهد ماند

  .افتد پس گردن يا روي چشم كسي را ماچ بكنند از چشم آن كس مي

  .بگيرند و ديگري را نگيرند سگ به آن شخص حمله خواهد كرد اگر ناخن يك دست را

  آن نشان مشهد است               هركه دارد خال دست 

  آن نشان كربال است                پا  دارد خال   كه  هر

  آن نشان وصله پينه              هر كه دارد خال سينه 

  آبروست  نشان   آن               روهر  كه  دارد  خال  

نشـان مـردي و مردانگـي و    . سبيل در نزد عوام بخصوص داشها داراي اهميت و اعتبار مخصوصي بوده

  .ن واجب بوده استآاحترام به 

 

                                                           

  .دره از شيطان است و عطسه از طرف خدا آمده كه دهن 472در جلد چهارم اصول كافي، ص * 

خانه نبـود آن مـرد بـه    معروف است كه مردي خميازه كشيد زنش هم با او خميازه كشيد چون كس ديگري در آن . 8

 .جستجوي شخص سوم رفت و فاسق زنش را در گنجه پيدا كرد

پلـك   جستن(جستن پلك باالي چشم راست عالمت خوشحالي بعد از تنگي و از چپ نشانه رسيدن غايبي است و «. 9

  ».خوشدلي عايد گردداز راست غم و از چپ رسيدن خبري است كه در آرزوي آن باشد و يا از راست بيماري و از چپ ) پايين

 .الخلود جنات



  تفأل، نفوس، مروا، مرغوا

  .شود هاي كفش كه جلو هم جفت بشود صاحبش پولدار مي پاشنه

  .دود بسوي كسي برود پولدار است

اول روز يا اول ماه يا اول سال از كسي پول دشت بكنند كه دستش خوب باشد تا آخر پولدار خواهنـد  

  .بود

آنكه ميالب را از كوزه بيرون بياورد، سـرش  يد به شرط آ ميالب قليان بيفتد پول گير كشنده قليان مي

  .ببوسد و دوباره سر جايش بگذارد را

  .آيد هر كس ندانسته لباس وارونه بپوشد پول گيرش مي

  .آيد پشت لباس مرد كه تا بخورد پول گيرش مي

  .تواند در بياورد پشت مرد كه بزنند و گرد بلند بشود نان خودش را مي

  .يد، اگر ظرف كوچكي پهلويش باشد بچه هم همراه داردآ همان ميبشقاب كه سه تا قطار بشود م

  .آيد تفاله چايي كه در استكان راست بايستد مهمان مي

  .يدآ آيد، قليان كه صدا بدهد و جرقه بپراند مهمان مي تكه كه از دهان بيفتد مهمان مي

  .يدآ مهمان مي) در هنگام ريختن روي خودش برگردد و صدا بدهد(آب سالم بكند 

  .آيد كند مهمان مي روي كوزه كه عرق مي 

  .خورند اتي ميغآب يا لقمه بيخ گلو بجهد سو

  .ليوان آب برگردد روشنايي است

  .يدآ سيگار كه از يك طرف آتش بگيرد زن خوب گير كشنده آن مي

  .آينه بخت عروس بشكند يكي از عروس يا داماد خواهد مرد

  .داردزن و خانه و اسب خوش قدم و بد قدم 

  .افتد از ميان دو نفر زن رد بشوند كار آدم گراته مي

  .ميرد دار اگر سفره بدزدد شوهرش ميزن شوهر

  .آيد زن اگر تو خزانه حمام سرش را ببافد هوو سرش مي

  .شود دختر چادر سياهش را وارونه سرش كند بختش باز مي

ان گلـه گوسـفند يـا از زيـر     ياز م دختري كه پدر دارد اگر گيسش را توي خانه باز كند بد يمن است،

  .آورد طناب قطار شتر رد شوند فقر مي

  .ميرد شود و يا مي خوش و گرفتار مياهر كس در خانه بد قدم منزل بكند يا ن

  ».شود پنچر مي«شود  هرگاه مسافر ناپاك در اتومبيل باشد اتومبيل خراب مي
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  .آورد ايستاده شلوار بپوشند فقر مي

  .شتر بشود در آن سال وبا خواهد آمدهرگاه ابر به شكل 

  .گره هر چيزي خو بخود باز بشود خوب است و اسباب كار گشايي است

  .آيد تار عنكبوت كه مثل نخ صاف باشد عالمت اينست كه سفري مي

  .رود اگر پيرزن مو سرخ جلو او در آيد بد آيند است مسافر كه از خانه بيرون مي

  .شود عروسي مي آتشتازي توي خانه بيفتد در آنجا

  .دار آمد و نيامد دارد، ممكن است خوش يمن و يا بد يمن باشد ستاره دنباله

  .در طرف خود تف انداخته چنباتمه توي درگاه بنشينند بهتان خواهند خورد براي رفع آن بايد ب

  .مرد كه بزك بكند به زندان خواهد افتاد

  1.صورتي كه ابر خاكستري بارانش پشت بند دارد رايستد د آورد و زود مي ابر سياه رگبار مي

  .شود هاي قيچي كه باز بماند يا به هم بزنند دعوا مي تيغه

  .شود پول يا دسته كليد كه به هم بزنند دعوا مي

  .قيچي بدست كسي بدهند با آن شخص بد خواهند شد

  .رود دو تا كفش روي هم سوار بشود صاحبش راه دور مي

  .برد ند رشته دوستي را ميچاقو به كس هديه بده

  .ميرد كاله را نبايد وارونه به زمين گذاشت صاحبش مي

  .آورد خرد كردن كاغذ و كهنه با قيچي فقر مي

  .ظرف بلور يا چيني بشكند نبايد دل چركين شد چون قضا بال بوده است

  2.كند دمر آب خوردن عقل را كم مي

  .شود از عده آنها كم ميشماري كرد  اند نبايد سر چند نفر دور هم نشسته

  .شوند در مبال آواز بخوانند ديوانه مي

  .شوند سر برهنه در مبال بروند ديوانه مي

  3.شوند توي خمره آواز بخوانند ديوانه مي

  .ز دست بيفتد نشان باخت استادر بازي تخته نرد طاس كه 

  .افتادن شاه در شطرنج نشانه مات شدن است

                                                           

  .از ابر سياه مترس و مرد تپه ريش             از ابر سفيد بترس و مرد كوسه ريش. 1

شـود او پرسـيد عقـل     خورد كسي به او گفت اين طور آب نخور عقلـت كـم مـي    شخصي دمرو از جوي آب مي: مثل. 2

 .با شما نبودم: در جواب گفتچيست؟ آن مرد 

 .خواند يارو تو خمره مي: اصطالح. كند خمره صدا را خوب مي. 3



  45وا غوا، مرنفوس، مر تفأل،    

  *.شود ديوانه ميهر كس چهل روز گوشت نخورد 

  .خواهد آشپز كه غذا را شور بكند دلش شوهر مي

  .شوند سر غذا جلوي كسي تواضع بكنند قرضدار مي

  .كند هر كس سر سفره زياد نان خرد بكند بچه زياد پيدا مي

  رخت زرد آمد نيامد دارد ولي لباس سفيد،

  .است

آورد ارگي ميكند آو شود و صدا مي وقتي كه خشك مي **جريرختدان، ميز و م.  

  .ريزد كيسه حمام را به صورت بكشند آبرو مي

  .افتد شود و از چشم او مي اگر كسي شانه ديگري را به سرش  بزند بين آنها سردي توليد مي

  .از آدم خسيس چيز خوراكي بدزدند و بخورند هيچ وقت ناخوش نخواهند شد

  .گردد از توشه راه مسافر چيزي بدزدند زود بر مي

  .خسيس كه پول بگيرند بايد آنرا مايه ته كيسه كرد تا هميشه پولدار باشنداز آدم 

  .ميرد اگر كسي كاغذ بنويسد و پايين آنرا نچينند زنش مي

  .شود بايد از سر آن شكست جاروب به كسي بزنند از عمرش كم مي

  4.شود ني قليان به كسي بزنند الغر مي

  .شود بنا كه اجاق بسازد آواره مي

  .ميرد گر دو كفش را يك اندازه درست بكند زنش ميدوز ا كفش

  .شود ارسالن و الف ليل را بخواند االخون والخون مي هر كس كتاب امير

  .آيد باران مي) رنگ بگيرند(دست زير تخته كرسي بزنند 

تواند شـكار   شود و ديگر نمي اگر شكارچي از جگر شكاري كه زده به زن آبستن بدهد دستش بسته مي

  .بزند

و به سالحنامه بهرام اندر چنين گفته است كه چون تيغ از نيام بركشـند از وي نالـه آيـد عالمـت     ... «

يد عالمت جنگ، و چون تيغ برهنه پيش كودك هفت روز بنهند آخون ريختن بود و چون تيغ خود از نيام بر

  5».آن كودك دالور برآيد

                                                           

  .458و همچنين من اليحضره الفقيه جلد اول، ص  278نگاه كنيد به عيون االخبار الرضا ع، جلد دوم، ص * 

  .صندوقچه، صندوق كوچك فلزي يا چوبي: مجري* *

 .قليان آن قدر الغر است مثل ني: اصطالح. 4

 .38نوروزنامه ص . 5
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جسته كند بر بيننده، و ديگر آنـك عـيش   و مرده ديدار نيكو را چهار خاصيت است، يكي آنك روز خ«

  6.خوش گرداند و سه ديگر آنك به جوانمردي و مروت را، دهد چهارم آنك به مال و جاه زيادت كند

  .شود اگر كسي قبر خودش را دستور بدهد كه بسازد عمرش زياد مي

  7.ميرد اگر كسي باني ساختمان مسجدي بشود و آنرا تمام بكند زود مي

 

                                                           

 .71-72نوروزنامه ص . 6

 .گذارد اي از آن را ناتمام مي سازد گوشه به همين جهت هر كس كه مسجدي مي. 7



 

 

  ساعت، وقت، روز

  .صبح زود تابوت ببينند خوبست

  .ميرد عروس را شب جمعه ببرند مادر شوهرش مي

  .دهد ندازد شوهرش او را طالق ميا اگر زن روز جمعه پشت هم بند بي

  .شوند شب اگر سوت بزنند جني مي

باشـد  شـود و اگـر سـنگين     در موقع دوختن لباس كسي راه برود اگر قدمش سبك باشد زود تمام مي

  .كشد دوختن آن لباس خيلي طول مي

  .شب نبايد اسم حلوا را آورد

روز  *شوند، روز جمعـه ثـواب دارد،   شود روز دوشنبه پولدار مي اگر روز شنبه ناخن بگيرند قرض ادا مي

  .شود هرگاه شب ناخن بگيرند عروسي و مرگ با هم مخلوط مي 1.رسد پنجشنبه ارث اوالد مي

  .منبر شمع روشن بكنند مرادي داشته باشند برآورده خواهد شد 40 در شب عاشورا اگر

  .برد آورد و اگر برود خير و بركت را مي شب جمعه اگر مهمان بيايد خير و بركت مي

  .شود در اصفهان معتقدند كه نزديك عاشورا هوا غبار آلوده و گرفته مي

  .آيد ار ميترين روزها بشم ماه صفر نحس است بخصوص سيزده آن كه از نحس

ماه صفر به قدري نحس است كه از صد و بيست و چهار هزار پيغمبر صد و بيست هزارشان درين مـاه  

  .مردند

  .خوابند بايد روز جفت باشد و روز طاق خوب نيست در تابستان شب اول كه در حياط مي

  .شود وقتي مي هر كس شب در گرمابه يا زير درخت بخوابد بي

  .بد استروز يكشنبه حمام رفتن 

  .شود و تا سال ديگر زنده است ماه رمضان هر كس عطسه بكند براتش نو مي 23شب 

  ).نهم، دهم(شود  هم بيفتد زود تمام مي ماه رمضان كه به هم

  .شب يكشنبه نبايد به خانه كسي رفت

  2.شب چهارشنبه مال عايشه است

                                                           

  .و بعد از آن 170نگاه كنيد به من اليحضره الفقيه، جلد اول، صفحات * 

 .شنبه يكشنبه و شنبه و سه         متراش سر و مگير ناخن  . 1

  .روز چهارشنبه يكي پول پيدا كرده يكي پول گم كرده: مثل. 2

بـاب بيسـت و   در جلد اول ترجمـه فارسـي عيـون االخبـار الرضـا ع،       مفصلي درباره علت نحوست چهارشنبه حديث* 

من اليحضره الفقيه، جلـد دوم، حـديث   (. دهند و همچنين خلقت آتش را هم به اين روز نسبت مي .آمده است 187ص چهارم، 

 .)355همچنين عيون االخبار الرضا ع، جلد دوم، ص و  1790
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هاي از ما  شوند چون به بچه غشي مي ندازند و اسم خدا را نبرندا هرگاه شب آب داغ بپاشند يا آتش بي

  3.رسد اند صدمه مي بهتران كه خوابيده

  .ميرد اش به ديوار سر نداشته باشد تا سال ديگر مي شب نيمه شعبان هر كس كه سايه

  .شود غروب نبايد جاروب كرد چون خانه برچيده مي

  .شود روز جمعه رخت مرد را بشويند گدا مي

  .است و گداي مرد فرشته است گداي زن كه ظهر بيايد شيطان

  .شود مي *عيد غدير هر كس سوزن بزند انگشتش عقربك

  .رود ها تيغ فرو مي ي حاجياپ هروز عيد قربان كسي خياطي بكند در مكه ب

  4.شنبه براي سفر سنگين است

  .شب يكشنبه و چهارشنبه در موقع آفتاب زردي نبايد به ديدن ناخوش رفت

  .شنوند صداي همزاد استشب اگر در تاريكي صدايي ب

  .هاي خانه روشن باشد بايد همه اطاق) نوروز(شب اول ماه و اول سال 

  .آيد شب عيد نوروز رشته پلو بخورند رشته كار بدست مي

  .شنبه حمام بروند ديوانه خواهند شد چهل سه

  .شوند شب در زير زمين تاريك يا داالن بايد بسم اهللا گفت وگرنه جني مي

  .سوزد شنبه بريده بشود يا پوشيده بشود آخرش مي روز سهرخت نو كه 

  5.آورد ينه نگاه كردن پريشاني ميآشب شانه كردن مو در 

  .يد مگر اينكه آينه را سه بار دور چراغ بگرداندآ اگر زن شب در آينه نگاه كند هوو سرش مي

  .دهد دهد ولي ارزان مي اول دشت كاسب نسيه نمي

  .را هم نبايد دادرد و قرض رچراغ مشتري نبايد رد كس

شنبه بماند بايد شب يكشنبه هم بمانـد همچنـين اسـت شـب      اگر كسي در خانه ناخوش دار شب سه

  .شنبه و پنجشنبه سه

                                                           

بيـرون نريزنـد،   ) شـمال (و هيچ خورشي چيز به اپاختر ) داروهاي به آب جوشانيده(يكي اينكه به شب مي واسپرم «. 3

  .چاپ تاواديا 128ص  7شايست نشايست » بخواند» ايتها اهوويريو«شود و كسي كه بريزد بايد  چه دروژ آبستن مي

 .شود زخم و ورم دردناك كه در سرانگشت پيدا مي: عقربك* 

اينكه به شب نشايد ريختن به خاصه از جانب اواختر كه بتر بود، پس اگر ضرورت ريختن باشد ايتا اهـو ويريـو   ) 1(«. 4

  ».آب را آهسته ريختن ببايد خواندن و

 .ام در سي 24صد در ص 

  .روز خود همچو شب سياه مكن            شب در آينه نگاه مكن . 5

 .معروف است كه يوسف شب در آينه نگاه كرده بود به اين جهت هفت سال در زندان بود



 49 �وقت، روز  ساعت،    

 

  .روز اول ماه نبايد دوا خورد و نه به حكيم رفت و نه به ديدن ناخوش بروند

آدينه اول ماه باشد هر كـه در آن مـاه    شنبه يا چهارشنبه و يا الدين هرگاه روز سه  شجاع اروز عيد باب«

  6».بميرد بايد يك لنگه كفش او را با خودش در قبر بگذارند كه در آن ماه كسي از خويشانش نميرد

  7».ماه رمضان براي برآمدن حاجتها دوازده فتيله بايد روشن بكنند 27در شب يا روز «

  .شنبه و چهارشنبه نبايد جاروب كرد روز سه

  .جاروب كردن خوبستروز اول ماه 

اي باشد كه يك نفر در آنجا بميرد و شب را در آنجا بماند بايد هفت شب متـوالي در   اگر كسي در خانه

  .آنجا باشد

  .شب يلدا بلندترين شب زمستان است در آن شب بايد هندوانه خورد

بعـد آب   شب خوب نيست كه از خانه كسي آب ببرند و يا بايد كمـي آب بـرده درآن خانـه بپاشـند و    

  .ببرند

  8.شوند وقتي مي غروب كه سر چاه يا قنات بروند بي

شب پيش از نوروز بايد كوكو سر سفره باشد ولي شب بعد از نوروز نبايد كوكو باشد چون اسمش را كه 

  9.آورد ببرند فقر مي

  ).بي بركت(است  *]بد[آيند اگر ظرف خالي در دست كسي ببيند  صبح زود كه از خانه بيرون مي

  .شب  كه شام غريبان است اجاق خانه بايد خاموش باشد

  .در ماه صفر سفر كردن خطر دارد

  .گويند عهده همه با من چله كوچك زمستان اهمن و بهمن مي

شود  كنند اگر سرخ رنگ بود آفتاب مي روز بعد را بدانند شب جلو چراغ با دهن ها مي براي اينكه هواي

  .بارد و اگر سفيد بود مي

من بعضي از آثار انقالبات را از كتب اهل ايران و مصريان نقل نموده؛ چون قمر در شب سـيم يـا   و ... «

چهارم رقيق و صافي بود روز ديگر هوا صاف بود و اگر در شب منتصف ماه قمر صافي بود هوا صـاف شـود و   

تاب در وقـت برآمـدن   اگر سرخ بود عالمت كثرت بايد بود و اگر سياه رنگ بود عالمت بارندگي بوده و اگر آف

صافي بود يا آنكه در وقت غروب آفتاب ابر نبود و بعد از غروب يا قبل از آن ابر شود اين همه عالمت تـأخير  

چون ديـگ از بـاالي ديـگ پايـه فـرو      ... بانگ كردن زياد گنجشك بر درختان عالمت باران بود... باران است

شرارهاي آتش بسيار بود بـا آنكـه مـرغ خـانگي را بسـيار       فل اوسگيرند بعد از آنكه طعام پخته باشند و در ا

                                                           

 .كلثوم ننه. 7و  6
 

 .شايست نشايست. آبي كه تنگ غروب بكشند ناخوش است. 8

 .طلب كردن آنچه كه نيستكوكو . 9



    نيرنگستان � 50

 

كند يا آنكه گاو ميش روي  گردد و بانگ بسيار مي كند يا آنكه پرستو بر گرداب مي خارد و بانگ بسيار مي مي

به مغرب بايستد و يك پاي را تمام بر زمين ننهد يا آنكه گرگ بسيار به آباداني درآيد يا آنكه موش از سوراخ 

اندازد اين همه عالمت بارندگي است خاصه در اول ماه و در آخر  زهايي كه به ذخيره نهاده بيرون ميخود چي

ماه چون بر گرد قمر سرخي خالص پيدا شود عالمت سرما بود و اگر دو دايره يا سه دايره زرد يا سرخ بر گرد 

و برجسـتن گوسـفندها در    هاي بسيار در درون خانه قمر ظاهر گردد عالمت سرماي سخت بود و بانگ مگس

چراگاه از زمين و نمودن روشنايي چراغ مثابه ظلمت اين همه عالمت سرماست و چون مرغـان درختـان بـه    

زير آيند و در آب غوطه خورند عالمت سرما و بارندگي است و در سالي كه درخت بلوط و فلفـل بـار بسـيار    

كاود و در آسمان  غرب بايستد و زمين با دست ميآورد زمستان آن سال دراز گذرد و چون دراز گوش رو به م

  10»...كند عالمت درازي زمستان بود نظر مي

  ن ــخرم  ودـب  اهـم  ردـگ كه   اـآنج       

  ستــباران وت ــق  ل ــدلي   آري             

  يينه ديد گريانستآرخ تو هر كه در 

  بارانست دليل  هاله نمايد  ماه چو 

خورند و آنرا  خوارگان در آخر ماه شعبان كنند و در آن به افراط مي جشني است كه مي -اندازان كلوخ

  11.اندازان نيز گويند سنگ

 

                                                           

 .74فلك السعاده ص . 10

 .آرا فرهنگ انجمن. 11



  احكام عمومي

  .و از كسي نبايد دريغ كرد 1آب و نمك مهر فاطمه زهرا است نبايد آنرا آلوده كرد

  .است *آب دهن پيرزن تيزاب

آب خوردن را اول بايد به كوچكتر داد اگر برخالف آن بكنند روز پنجاه هزار سال بايد او را كول بكنند، 

  .شود سرچشمه خشك ميكتر اول آب نخورد آب از چبه روايت ديگر اگر كو

  .رود هاي پا مي ايستاده نبايد آب خورد چون در رگ و ريشه

  2.رسد آب در سفره بگذارند شمر به آب مي

  .چون مهر فاطمه است **در آب نبايد شاشيد

دهـن را بـه    كند بـراي رفـع آن بايـد آب    ها ريشه مي آب نيم خورده را روي دست بريزند گوشه انگشت

  .انگشتان ماليدچفت در زد و به پشت 

  .نوشيدن يك مشت از آب خزانه مستحب است

  .آب پاشيدن به كسي عالمت سردي است

  3.نان بركت خداست نبايد به زمين بيفتد اگر افتاد بايد آنرا برداشت و در شكاف ديوار محفوظ كرد

  .كند آتش پيه چشم گرگ را آب مي

  .كند بنايي عمر را دراز مي

  .آدم پير بركت خانه است

  .شود ادبي بكند به خانه او حرام مي پيش شوهرش بي زن

  .مرد نبايد در اطاق سفيد تنها بخوابد

  .شود پرد عمر يك نفر است كه خاموش مي اي كه مي هر ستاره

  .گيرد گردد و او را نكبت مي كسي كه جادو بكند شرش به خود جادو كننده بر مي

                                                           

در آب روان افكنـد خـوري گنـاه باشـد     ) تـف (اگر خيوي ) 17(ب كنند يا آب تاختن گناه باشد آي در قو اگر ) 16(«. 1

  ».در آب يا آتش افكند مركرزان باشد) مردار(و اگر نا ) 19(و اگر قي در آتش كنند يا آب تنافوري گناه باشد ) 18(

  .148و صفحه  82صد در بندهش صفحه 

رنگ و تندبو، فلـزات را غيـر از طـال و     ندآب، اسيد نيتريك، اسيد ازتيك، جوهر شوره، مايعي است بيت: تيزآب: تيزاب* 

 .كند برخي فلزات كمياب ديگر حل مي

دود به  آيد ولي هرچه مي دود و از دور به نظرش سراب مي شمر به شكل چهار چشمي است كه پيوسته دنبال آب مي. 2

  .ضايقه كردرسد چون در كربال آب را م آب نمي

بول كردن در آب راكد جايز نيست، اما در آب جاري حرام نيست ولي بيم آنست كه فراموشي آورد و يا شـيطان بـر   * *

 )280، ص 6، جلد اول، من اليحضره الفقيه، همچنين جلد 35 ، حديث44ص . (او غالب شود

 .شبيه افكار زرتشتي است. 3



    نيرنگستان - 52

  .آورد كيمياگري نكبت مي

  4.ن و تنها سفر كردن بد استتنها خوابيدن، تنها خورد

  .براي رفتن به زيارت امام بايد بطلبد

  .مهمان كه در خانه است نبايد جاروب كرد

  .به درخت سبز نبايد شاشيد

  .به درخت سبز نبايد سنگ انداخت

  .شود روز عيد غدير خال بگذارند در روز قيامت ماه مي

  .چشم درد مال علي و دندان درد مال عمر است

  .نور را نبايد مرد بخورد بي بيحور و  بي بيقاويت سر سفره 

  .آيد گردن دختر بوي بهشت مي *از بياض

  .برد اگر از توپ افطار مدتي بگذرد و افطار نكنند آن روزه را شيطان مي

يـد  آ چوبي كه در موقع سوختن صدا بكند بايد چخ گفت چون اين صداي سگي است كه از جهنم مـي 

  .آتش ببرد

  .خواند را بعد از خواندن نبايد باز گذاشت چون شيطان آن را ميقرآن 

  .شود ريش را زياد شانه بزنند شهوت زياد مي

  .شود اگر ايستاده شلوار بپوشند تا سه روز دعا مستجاب نمي

  .به لقمه مهمان نبايد نگاه كرد

  .استخوان خورشت را در پلو فرو بكنند فحش به آشپز است

  .اغذ نوشت و سياهي فرستادپشت سر مسافر نبايد ك

  .شام را حتماً بايد خورد تا رگ عشاء را بشكند

نويسـد و كـار بـد را مالئكـه روي دوش      كند مالئكه روي دوش راستش مي هر كار خوبي كه انسان مي

  **.چپش

  .اي را ببيند بايد يك مرغ سياه بدهد كسي كه جاي تازه

  ***.نحس است 13عدد 

                                                           

سپاس ايزد عز و جل بگويند شكر نعمتهـا بگذارنـد و در   بايد كه مردم پيش از آنكه نان خواهند خوردن اول  مي) 2(«. 4

  ».چون نان بخورند ديگر بار سپاس ايزد تعالي بگويند) 3(نان خوردن حديث بكنند 

  .131صد در بندهش ص 

  )286، ص 6من اليحضره الفقيه، جلد : نگاه كنيد به(* 

  .سفيد، سفيدي: بياض* 

 .باره روايت فراوان است كه مجال ياد كردن همه آنها نيست در اين** 

← 
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  .پيچد ردنش ميگهاي نان مار شده به  روز قيامت كنارهند چيهر كس دور نان را ب

  .بريدن نان با كارد گناه دارد

  .پوست خربزه را نبايد سوزاند چون رويش يا علي نوشته

شود  آيد اگر قدمش سبك يا خوب باشد ناخوش زود خوب مي طبيب يا كسي كه به عيادت ناخوش مي

  .شود و اگر سنگين باشد حالش بدتر مي

  .را نبايد رو به كسي گرفت چون ممكن است شيطان آنرا پر بكند تفنگ خالي

  .چاقوي باز را نبايد به دست كسي داد

  5.كنند بسم اهللا كه بگويند جن و غول و شياطين فرار مي

  .ته ظرف غذا را اگر تمام نكنند و پس مانده بگذارند گناه دارد

  .بروددار نشود نبايد با شوهرش از خانه بيرون  زن تا بچه

  .اش را غروب خودش روشن بكند زن بايد چراغ خانه

  .به گدا بايد سالم كرد چون ممكن است خواجه خضر باشد و به صورت گدا درآمده باشد

  *.استخوان را روي بام بيندازند ثواب دارد

  .شناسند و پدر فرزند خود را نمي ،رود كاسه سر ها مي روز قيامت چشم

تواند در ني قليان بنشيند  شود كه پيرزن مي د انسان به قدري كوچك ميشود نژا نزديك قيامت كه مي

  .و زنبيل ببافد

  .پل صراط از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است

  .چكد خنجر شمر در زير زميني است و در روزهاي عاشورا از آن خون مي

  .آنچه كه روي زمين هست در دريا هم هست

مرغ بگنجاند بدون اينكه تخم مرغ بزرگ شود يا از مقـدار   ت يك تخمستواند تمام دنيا را در پو خدا مي

  **.آن عالم بكاهد

                                                           

در ديـن مسـيح بـه ايـن      13اعتقاد دارند و تاريخچه نحسي  13مسيحيان بيش از ساير ملل به نحسي عدد ***    →

نفر حواريون و شاگردان مسيح بود، او را در مقابل مقـدار   12كه يكي از » يهودا اسخريوتي«دانيم  شرح است كه، بطوري كه مي

دانستند، تحويل داد و آنها وي را  مخالف مصالح نامشروع خود ميناچيزي پول به شيوخ كليمي كه وجود مسيح و تعليمات او را 

نفـر شـاگرد    12ويل دهد، مسيح و حمسيح را به شيوخ كليمي ت» يهودا اسخريوتي«گويند قبل از اينكه  حال مي. مصلوب كردند

بعـد از آن مصـلوب    و چون مسيح اولين و به حسابي سيزدهمين نفري بود كه آن جلسه را ترك گفت و ددر مجلسي جمع بودن

  .دانند را نحس مي 13ها رقم  شد، از اينرو مسيحي

  .پول غول است و ما بسم اهللا: مثل. 5

  )479، ص 4جلد  ،...من ال. (شايد بخاطر اينكه اجنه در آن سهم دارند* 

 .حديثي در اين زمينه آمده است 102، ص 1جلد در اصول كافي ** 
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شود مثل كف دست صاف مي شود بطوري كه اگر اين طرف دنيا يك تخم مرغ بگذارند  دنيا كه آخر مي

  .از آن طرف دنيا پيداست

  6.دنيا را محض خاطر پنج تن آفريدند

كشـند و در ميـان زمـين و آسـمان      دنيا او را چهار ميخ مـي ميرد در آن  كسي كه خودكشي بكند نمي

  .باشد ون زندگي و مرگ به امر خداست و بدست بشر نميچش برسد ا هست تا اينكه موقع مرگ طبيعي

  7.هستند) عم بني(سيدها با هم پسر عمو 

زيـر  زنند اگر يك مرتبه خاموش شدند عالمت اينست كـه در آن لحظـه از    چند نفر كه با هم حرف مي

  .گذرد شود به روايت ديگر عزرائيل مي زمين گنج رد مي

  .بايد پيوسته شكر نعمت خدا را بجاي آورد و به كارهاي خدا ايراد نگرفت تا نعمتش زيادتر بشود

  .كفر نعمت از كفت بيرون كند                     شكر نعمت نعمتت افزون كند 

بد يمن است و قليان را هم در اين جور مجالس بايد در مجلس عزاخانه بايد طاق رفت جفت نرفت كه 

  .تك بياورند اگر جفت بياورند بد است

  .كند بايد خودش هم آن را برچيند وگرنه بد آيند است هر كس بساط ختم را درست مي

بـارد و   شان نفرين بكنند بعد از آنكه بچه بميرد از گورش آتش مي پدر و مادر كه به بچه -عاق والدين

  .پوزش ناپذير است، هميشه به آتش دوزخ خواهد سوختگناهش 

  .خون زن شوم است

  ).يعني او را نبايد كشت(خون سيد شوم است 

  .رفتن پاي پياده به شاه عبدالعظيم و گردانيدن سه دور تسبيح صلوات ثواب زياد دارد

اك به قنـات آن نگـاه   شود و اگر مرد ناپ شهربانو برود دماغش خون باز مي بي بياگر حرامزاده به زيارت 

  .شود بكند آبش كم مي

هر زميني كه درو گنجي يا دفيني باشد آنجا برف پاي نگيرد و بگدازد و از عالمتهاء دفين يكي آنست «

كه چون زميني خراب باشد بي گشتمند و اندران سپر غمي رسته بود بدانند كه آنجا دفين بوده و چون شاخ 

امن كوه كه از آباداني  دور بود بدانند كه در آنجا دفين است و چون زميني كنجد ببينند يا شاخ بادنجان به د

ت گاو خفتن خاك خوش باشد يا گلي كه مهر را شايد بدانند كه آنجـا  سشورناك باشد و بر آن به قدر يك پو

                                                           

و پس از تو  مدادار اورمزد زرتشت را گفت اي زرتشت به از تو به عالم كسي نيافريدچه در دين به پيداست كه ) 2(« . 6

  ».هم نيافرينم تو گزيده مني و اين عالم از بهر تو پديدار كردم

 .در هشتاد و يكم 56صد در ص 

  .آدميت ز سيدان دور است            آدم از خاك و سيد از نور است . 7

  .قرقاولخروس صحرايي، : تذرو* 

 .در فارسي پور و جرب هم گفته شده... هاي سياه و سفيد، اي است شبيه به كبك، پرهايش داراي خال پرنده: دراج** 
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و بـر  دفينست، و چون انبوهي گرگان ببينند و آنجا مردار نباشد بدانند كه آنجا دفينست و چون بـاراني آيـد   

را  **را ببينند و دراج *روذَو چون َت... آنكه مغاكي باشد بدانند كه آنجا دفينست  اي زمين آب گرد آيد بي پاره

وقت خويش كه بر موضـعي   كنند يا مگس انگبين ببيند بي آيند و نشاط و بازي مي كه هر دو يك جا فرود مي

شاخ بيرون آمد جداگانه روي سوي جـايي نهـاده از   هاي او يك  گرد آيند يا درختي ببينند كه از جمله شاخه

  8».همه شاخها افزون باشد بدانند كه آنجا دفينست

 

                                                           

 .23-22نوروزنامه ص . 8



 

 

  دستورها و احكام عملي

هرگاه از روي شوخي به روي كسي كارد يا چاقو بكشند بايد سر آن را سه بـار بـه زمـين زد تـا خـون      

  .نكند

بايد مابين شسـت و انگشـت سـبابه را بـا دنـدان      ) طاعون... وبا(هاي بد را به زبان بياورند  اسم ناخوشي

  .گزيد

  .به كوه سياهرو : گويند ها كه از چيزي تعجب بكنند مي زن

هنگام آب نوشيدن زن بايد چادر و مرد بايد كاله سرش باشد هرگاه نبود بايـد دسـت را روي سرشـان    

  .بگذارند

گوينـد   ماليك پرده از جلو چشمش برداشتند و يا مـي : گويند كسي كه خواب ببيند و محتلم بشود مي

  1.خاك نفرينش كرد: كه

خواني يك استكان بدزدند وقتي كه مرادشان داده شد  روضههرگاه به نيت اينكه مرادشان داده شود در 

  .كنند شش فنجان خريده و به مجلس روضه رد مي

هرگاه كسي كه چشمش شور است از كسي تعريف بكند براي اينكـه بـه آنكـس صـدمه نرسـد جـاي       

سوزانند و  ننده ميو يا اينكه يك تكه از بند شلوار يا لباس نظر ز. هاي او را بايد با كارد رويش خط كشيد قدم

  .مالند خاكستر آنرا به بيني مريض مي

شم نخورد بايد انگشت به خاك ته كفش تعريـف كننـده زده روي   چاز كسي تعريف بكنند براي اينكه 

  .نافش بمالند

  .كنند در موقع دويدن يا براي اينكه كاري را به سرعت انجام بدهند در آستين خودشان فوت مي

گذارند يا دسـته هـاون    همان برود يا سر آفتابه رو به قبله زير ناودان عرقچين ميبراي اينكه بخواهند م

  .ريزند كنند و يا نمك در كفش مهمان مي در اجاق راست مي

ها معتقدند كه الي كتاب يا قرآن اگر پر طاوس بگذارنـد و كمـي خـاك قنـد بپاشـد آن پـر بچـه         بچه

  2.شود كند و زياد مي مي

                                                           

 بـه هـدر   نبايد به هدر برود و بايد بچه بشـود و هـر آينـه   ) سمن(شبيه افكار زرتشتي است چون در اوستا نطفه مرد . 1

  .رفت گناه بزرگ است

  .102- 107و  74- 76رجوع شود به ويديوداد فقره 

چـه هرگـاه   ) 3: (آنست كه تخم و آب پشت خويش به زيان نياورد و بناسزا مردم ندهنـد ) از آسمان(پرهيز كردن ) 2(«

 روان كند و نگـذارد كـه روان   كه مني خويش نه نيك دارند مينو آسمان آن كس را بيازارد و به نزديك دادار اورمزد خصمي آن

  .او به بهشت رسد

 .146بندهش ص 

← 



  57ستورها و احكام عملي د    

 

  3.كند بايد پايين كشيد تا خودش خاموش بشود هرگاه پف بكنند عمر را كوتاه ميفتيله چراغ را 

اللهـم  : هرگاه زياد بخندند بايد به ناخن شست و يا مابين شست و انگشت سبابه را نگاه كـرده بگوينـد  

  !)خدايا مرا غضب نكن(التمقتني 

  4.ه دندان بگيردكسي كه لباس تن خود را بدوزد بايد در آن مدت يك تكه از لباسش را ب

  .دهند سالمت باشيد و جواب مي. صحت آب گرم: گويند آيند مي از حمام كه در مي

شود و اگر سگ حملـه بكنـد    اگر شب گرگ به آدم حمله كند كبريت آتش بزنند پيه چشمش آب مي

  .بايد خوابيد

  .واجب است كه پي خانه، گود حمام و حوض كه كنده شد قرباني بكنند تا خون نكند

  5.گذارند بايد قصاب دستش را به خون قرباني آلوده كرده به در بزند ر خانه را كه كار ميد

  .اندازند وند لنگه چاقچور به سرشان مينزنان حرف نشنيده كه بش

  .ساعت سنگين است: گويند صحبت چيز بد كه بشود مثل مرگ، ناخوشي و يا جانوران موذي مي

اينكه عادت از سرش بيفتد بايد چيز خوراكي بـدزد و بـرود    شكند براي كسي كه زياد ظرف و چيز مي

  .در كنار آب رودخانه بخورد

خانه تازه كه بخرند اول بايد آينه و قرآن در آنجا فرستاد و تبريك و مباركباد گفت و لعنت بر شـيطان  

  .يد كرد كه دشمن خوشي و آسايش استاب

  .چه بگويد بايد به حرف او رفتار كردهرگاه نيت بكنند و از سه پشته سوار چيزي بپرسند هر

  !مرده تشنه است: آفتاب زردي كه آب بنوشند بايد كمي از آن به پشت سر بپاشند و بگويند

 بـدوح و ايـن نـام   ) ح8و  6د 4ب 2( 8642نويسـند   براي اينكه پاكت زود بـه مقصـد برسـد روي مـي    

  6.رساند اي است كه مراسالت را مي فرشته

  .زاده است خص وارد بشود بطور يقين حاللكسي ببرند و آن شنام 

دين آسيابان و گمركچـي و مـرده شـور بـه     : گويد خواهد صبح زو بيدار بشود به متكا مي كسي كه مي

  7.گردنت اگر مرا دير بيدار كني

  .زياده: گويند براي رفع نحوست عدد سيزده در موقع شمردن بجاي سيزده مي

                                                                                                                                                                                     

  بينم بيش ر تو ميقدگفتم اين منزلت ز                     پر طاوس بر اوراق مصاحف ديدم  . 2

 )سعدي(                هر كجا پاي نهد دست ندارندش بيش               گفت خاموش كه هر كس كه جمالي دارد 

 .براي اينست كه آتش آلوده نشود. آورد دهان را در آتشكده بياد مي بستن جلو. 3

 .تواند چيزي را به دندان بگيرد چون مرده نمي. 4

 .ها خيلي شيوع دارد عربها و جهودهاست بخصوص در نزد كليمي ،هاي خونين مخصوص اقوام سامي اينگونه قرباني. 5

 .ارسي گرفته شده است» بدو«ست كه بدوح از ميرزا آقاخان كرماني در سه مكتوب گمان كرده ا. 6

  .است Auto - Suggestionنوع القاء خود بخود  اين يك. 7
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  .خوب بشود عوض سالك بايد گفت ماهك براي اينكه زخم سالك زودتر از يك سال

  .رود بايد سر انگشت را بوسيده به پيشاني ببرند توپ ظهر كه در مي

  .هايشان را اين پا آن پا كنند شگردند الزم است قبل از ورود به خانه كف از مجلس عزاخانه كه بر مي

آن خرما بخرد و خيـر   ش در مجلس عزاخانه بسوزد بايد چادرش را گرو گذاشته هم وزنراگر زني چاد

  .ميرد كند بعد چادرش را پس بگيرد وگرنه شوهرش مي

دندان صد و بيست سال را هر كس در بياورد نبايد به كس ديگر نشان بدهد اگر نشان بدهـد خـودش   

  .كند ميرد و كسي كه آنرا ديده صد و بيست سال عمر مي مي

كرده بايد دوستان و آشنايان را يـك   هرگاه گوش صدا بدهد عالمت اينست كه كسي ياد آن شخص را

  .به يك بياد آورد صداي گوش به اسم هر كدام از آنها ايستاد آن شخص ياد او را كرده است

اگر در بين راه دو نفر به هم پشت پا بزنند بايد برگشته انگشت كوچك خود را به هم قفل كنند وگرنه 

  .شود دعوايشان مي

هرگاه گشتند براي دفع شر بايد از همان راه . شود آن شخص مي دور كسي نبايد گشت چون بال گردان

  *.دوباره برگردند

  .ريزد خورد و مي وگرنه چشم مي... يك خرما دو خرما: شمرند بايد بگويند گيس زن را كه مي

: و يـا بگوينـد  . بستم بخت دختـر شـاه پريـان را   : اي از لباس را گره زده بگويند چيزي گم بشود گوشه

  .دهم را بده مالت را مي شيطان مالم

دهمـت   واشـو وگرنـه مـي   : بگويند دبريشم را كه گره بخورد اگر بخواهند به آساني باز بشوانخ نازك يا 

  .دست جهوده

شود آن شخص قـرآن داشـته بـراي     آمد ناگوار براي كسي رخ بدهد و به خوشي بگذرد معلوم مي پيش

  .ه گدا بدهددفع شر بايد شب زير سرش پول بگذارد و فردا صبح ب

خوانند و به سبزه يا آينه يا اسب و يا روي خوش نگـاه   در موقع روشن كردن چراغ دعاي مخصوص مي

  8.كنند مي

  .آيد اگر زن عادت بكند كه آخر غذا يك لقمه نان و پنير بخورد هيچوقت هوو سرش نمي

ديوار گذاشـت وگرنـه قحطـي    نان بركت خداست اگر زير پا بيفتد بايد آنرا برداشت بوسيد و در سوراخ 

  .شود مي

اگر چيزي گم بشود الحمد بخوانند و گوشه چادر را گره بزنند بعد از آنكه پيدا شد قل هواهللا بخوانند و 

  .گره را باز بكنند

                                                           

  .دورت بگردم: اصطالح* 

 ).8-20-44دينكرت . (اين عادت در زمان ساسانيان نيز مرسوم بوده است. 8



  59ستورها و احكام عملي د    

 

  .، گوش شيطان كررچشم شيطان كو: گويند در موقع لباس بريدن يا واقعه خوش مي

  .شود گل پژمرده مي زني كه حيض باشد اگر دست به بعضي گله بزند

از خوشگلي كسي حرف به ميان بيايد براي اينكه او را چشم نزنند بايد به تك بيني نگاه بكنند و با سر 

  .انگشت آنرا لمس بكنند

شـم بزننـد و   چآدم يا حيوان و يا چيز قشنگي را ببينند بايد بگويند ماشااهللا وگرنه ممكـن اسـت آنـرا    

  9.باليي متوجه آن بشود

 

                                                           

بنام ايزد نگويند آن چيز را زيـاني افتـد   چه اگر ) 2(اينكه چيزي ببينند كه به چشم نيكو آيد بنام ايزد ببايد گفتن «. 9

  ».يا گزندي رسد گناهكار باشد تا معلوم باشد

 .در پانزدهم 14صد در ص 



 

 

  چند اصطالح و مثل

آيد كه عوام بـراي   به نظر مي. اصطالحات و امثال و رمزهاي لغات رابطه مخصوصي با روحيه عوام دارد

بيان مشاهدات و احساسات خودشان احتياجي به اشتقاق لغات و تتبع منطقي آن ندارند و آنچه كه در نتيجه 

اين لغات هرچه نزديكتـر  . نمايند رسد بيان مي كنند با اولين تشبيهي كه به نظرشان مي مشاهده احساس مي

باشد و پيدايش زبان وابستگي مستقيمي با اين لغـات و اصـطالحات    تر مي تر و زنده با روحيه عامه است قوي

چنانكـه كلمـات و لغـات     1از جمله لغاتي كه از تقليد آواز جانوران و صداي اشـياء پيـدا شـده   . دهد نشان مي

و بعد همـين لغـات در زبـان معنـي     ... ، پوفه، جوجوئي به هب: ن تقليد ناشي شده مانندابتدايي بچه نيز از همي

عطسه، غوغا، كوكو، قهقه، ور زدن، هرت كشيدن، ونگ، فيـف، تـف، ميوميـو،    : خاص به خودش گرفته مانند

ـ  م، بـا دنگ دنگجيك، چهچه، عرعر،  واق، غارغار، جيك هن، واق خرخر، هن چـك،   ، غلغـل، چـك  غـه  غـه ام، ب

ولـز،    تپ، جلز گر، تپ لف، گر هاف، لف ملچ، هاف كه، ملچ شرب، كه شلب، شرب چلب، شلب قرچ، وز وز، چلب قرچ

  ...دق، خش و فش كروچ، دق نچ، شر شر، كروچ نچ

شـود، مـثالً    همچنين اصطالحات و كنايات كه در زبان تصوير مجازي بخود گرفته و بطور استعاره مـي 

دهنه، لبه، گردنه، دسته، شكم كوزه، كمـر كـوزه و   : اعضاي بدن گرفته شده هاي مختلف كوزه از اسم قسمت

شد، دماغش چـاق اسـت يـا     آب زير كاه كه براي آدم دو رو استعمال مي: و يا اصطالح 2پايه كوزه يا ته كوزه

د براي متوسط و دستش كج است بـراي دلـه   سر دستش به دهنش مي. نانش توي روغن است براي دولتمند

  ...غيرهدزد و 

باشـد و در اينجـا فقـط بـه      شمار است كه از موضوع ما خـارج مـي   ازين قبيل امثال در اصطالحات بي

  :شود كه مربوط به اعتقادات عوام است اصطالحاتي اشاره مي

  .سالم سالمتي است

  .سالم مستحب است و جوابش واجب است

  3.به تيغ آفتاب قسم

                                                           

1. Onomatopée. 

مادي خودش پيوسته ذرات تن آدميزاد به همين مناسبت شباهت اعضاي تن انسان با كوزه است كه خيام در فلسفه . 2

كند و زنـدگي پيشـين آنهـا را روي زمـين بـه يـاد        ها صحبت مي گر با كوزه كند و در كارگاه كوزه را در كوزه شراب جستجو مي

  :آورد مي

  اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است

  است   بوده  نگاري  زلف  خم بند    در

  :بيني  مي   او  بر گردن كه   اين دسته

 دستي است كه بر گردن ياري بوده است؟

  :فردوسي گويد. احترام به فروغ و سالم كردن به چراغ از عادات پيش از اسالم است. 3

← 



 p 61چند اصطالح و مثل     

 

  .بسوي سلمان قسم

  .به اجاق پدرت قم

  .به شاه چراغ قسم

  .صدقه رفع بالست

  .مهمان حبيب خداست

  .كاسب حبيب خداست

  .ه داردادل به دل ر

  .كي كار شيطان است

  4.برو پيشانيت را عوض كن

  .و يا فالني عمرش را به شما داد! هرچه خاك اوست عمر شما باشد

 دخواهند ببينند تـا شـاي   مي يعني بر دختري يا زني كه با او قصد ازدواج دارند يا(يك نظر حالل است 

  ).بپسندند

  ).تأثير موروثي برعكس(آيد  ش خاكستر عمل ميتاز آ

  .شود هر كه به زيارت برود استخوانش سبك مي

  .)در موقعي كه از شخص مرده بدگويي بكنند. (خاك برايش خبر نبرد

  .ها آزادند شب جمعه مرده

  .ها نجس است يك دنده از اصفهاني

  .شدهاز دنده چپ بلند 

  .ب چهارشنبه مال عايشه استش

  .چشم چپش به فالني افتاده

  5.سيب سيري است

  ).فالني(بخورد بجان ) فالني(درد و بالي 

                                                                                                                                                                                     

  به جانهاي روشن به دلهاي پاك        به رخشنده اختر به تاريك خاك 

  تست   چهر   ديدن  آرزو  همه         كه ما را همه دل پر از مهر تست 

  :كتاب ويس و راميناز 

  سوزم بسيار مشك و عود   برو                كنون من آتش سوزان فروزم 

 بدان آتش بخور سوگند محكم                تو اينجا پيش دينداران عالم 

نـي  گويند، يع مطابق اسالم آينده هر كسي قبالً تعيين شده و روي پيشانيش نوشته شده اين اصطالح را به كنايه مي. 4

  ).رجوع شود به قصه ماه پيشوني(شود چاره كرد  بدبختي را نمي

 .سيب سيري است نار نامردي                 به  بدستم  بده  اگر   مردي.              5
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  .است) فالني(دستش زير سر 

  .كالغ زاغيش را چوب زد

  .رود حسني به باباش تره به تخمش مي

  .سالم عليكم شاه چراغ: گويند در موقع ديدن چراغ مي

  .وبي بدست آرچو نام سگ بري چ

  6.مويش را آتش زدند

  .به تن او نيست) فالني(يك مو از تن 

  7.هيچ دو نيست كه سه نشود

  .كند بچه پسر، اجاق مرد را روشن مي

  .ماند روزي نمي  دهن باز بي

  ).كند عمر را زياد مي(وصيت مباركست 

  ).براي نظر نزدن(چشمم كف پات 

  .هفت قرآن در ميان

  .گريه مهياست اندر پس هر خنده دو صد

  .شستم خبردار شد

  .دلم تكان خورد

  8.ر را نبايد به هم زدميان حالل و همس

  .بسته شده شو دختر عمو در عر موعقد پسر ع

  .آب نطلبيده مراد است

  .)آيند و روند ندارد و بعد از مرگش پسر ندارد(اش بسته است  در خانه

  ).اش برچيده شد وارث نداشت خانه(اش روي بام افتاد  كليد در خانه

  ).از غايب كه حرف بزنند(گوشش زنگ بزند يا صدا بكند 

  .دابخو اش نمي شب مرگ را كسي در خانه

  .نعل در آتش گذاشتن

  .طلسمش را جهود آورد

                                                           

كند و در مـوقعي كـه پـدرش او را از سـيمرغ      اشاره به قصه سيمرغ و اژدها و داستان زال كه سيمرغ او را بزرگ مي. 6

 .دهد تا در موقع احتياج آن پر را بسوزاند و سيمرغ حاضر بشود سيمرغ يكي از پرهاي خويش را به او ميگيرد  مي

  اين سوم دفتر كه سنت شد سه بار                     اي ضياءالحق حسام الدين بيار                        . 7

 مولوي

 .آيد مالئكه از بوي دهن طالق دهنده بدشان مي. 8



 p 63چند اصطالح و مثل     

 

  .)پير شده و مردني است(دهد  بوي حلوا مي) فالني(

  .دامن گير است) فالن جا(خاك 

  .كالهمان توي هم رفت

  .پا توي كفش كسي كردن

  .معنايي پشت در نشسته

  ).اي حرف به ميان بيايد شود كه از رابطه مرده با شخص زنده در موقعي گفته مي(از حاال  ردو

  9.مگر كله گنجشك خوردي

  .گويند كه فرزند پسر داشته باشد به زني مي -گوهر شكم

  .اند خاك مرده دورش پاشيده

  .خورد هر كسي آب قلبش را مي

  .دارددر هفت آسمان يك ستاره ن

 

                                                           

 .آورند كه پر حرف باشد ميبراي كسي كند اين مثل را  جيك مي دهد و جيك ن اين پرنده زياد صدا ميچو. 9



 

 

  چيزها و خاصيت آنها

  1.شود آورد و هر كس انگشتر فيروزه به دستش باشد سبب گشايش كارش مي فيروزه فيروزبختي مي

  2.مار براي سفيد بختي خوبست مهره

شـود و چشـم او را خشـك     چشم گوسفند است كه روز عيـد گوسفندكشـان قربـاني مـي    (نظر قرباني 

و با تكه اي نمك و خرمهره سبز به نـخ  ) اگر آنرا بدزدند بخصوص(براي دفع چشم زخم مؤثر است ) كنند مي

  .آويزند اش مي بندند و به كاله بچه و يا به سر شانه مي

چشم باباقوري و پارچه كبود  -ناخن گرگ -سم آهو -دندان ببر -هفت مهره -بيآكجي  -ببين و بترك

  .براي رفع چشم زخم همراه بكنند خوب است

  شود؛ اب باشد لعل ميفتآسنگ كه زياد در مجاورت 

  گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

  وليك بخون جگر شود دري شوآ

  .قلياب سركه را كه دختر باكره زير ناودان رو به قبله بكوبد براي باطل كردن سحر و جادو خوب است

  3.توي سمنو را كسي كه خودش داشته باشد از همه بالها ايمن خواهد بود) يا بادام يا گردوي(فندق 

  .اندازد پيه گرگ از نظر مي

  4.خوردن ماهي و ماست با هم بد است

  5.كند شاش پسر نابالغ جادو را باطل مي

  .كند شاش زخم را خوب مي

  .آورد شاشيدن پشت ديوار نكبت مي

  .آورد شاشيدن در آب خزينه نسيان مي

  .شود در حمام كسي بشاشد كور مي

  .بشاشند مجربستبراي باطل كردن سحر در حمام روي شست پا 

  .آورد قورباغه به كسي بشاشد تب مي

  .شود مرغ را بسوزانند آدم جني مي پوست پياز و تخم

                                                           

پيـروزه از بهـر نـامش را و از بهـر عزيـزي و شـيريني       «بر جـان  » .آورد گويند نگاه كردن بر آن روشنايي چشم مي«. 1

 .28نوروزنامه ص .        »ديدارش، و خاصيتش آنك چشم زدگي باز دارد، و مضرت نرسيدن در خواب

 ).28ص . (طريقه بدست آوردن آن قبالً گفته شده. 2

 .كلثوم ننه. 3

 ماهي و ماست؟ عزرائيل گفته مگر تقصير ماست؟: مثل. 4

 .براي كچلي هم خوبست. 5
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  .گذارند كسي كه بترسد نمك در دهنش مي

  .پشم شتر را با خود داشته باشند براي تب و نوبه خوبست

  .ريزند براي اينكه مهمان برود نمك در كفشش مي

در نزد عوام كسي كه نان و نمـك كسـي را بخـورد رهـين منـت او       نمك قابل ستايش و احترام است،

  .شود و كسي كه برخالف آن رفتار كند نمك به حرام و نمك نشناس ناميده مي 6خواهد بود

مـزه اسـت مثـل     خير و بركت است و در اصطالح هرچه نمك ندارد لوس و بي نمك دست بي دست بي

نمكـم  : گوينـد  كنند چنانكه مي خورد و نفرين مي سم ميهمچنين مانند مقدسين به نمك ق. نمك صورت بي

  7.بگيردت يا نمكم بزندت

ان بجـاي  بگويند كيومرث يا يكي از پادشاهان قديم ايران نمك را پيدا كرد به اين ترتيب كه در بيا مي

برد  تر از معمول يافت و پي ظرف، گوشت شكار را روي تخته سنگي برايش آوردند، وقتي چشيد آنرا خوشمزه

هـا   كه آن سنگ از نمك بوده كه خوراك را روي آن گذاشته بودند و از آن زمان استعمال نمك در خـوراكي 

. گيرندهايش استعمال نمك را فرا  اند كه خدا فراهم كرده تا بنده آمد را گمان كرده اين پيش. شود مرسوم مي

  .باشد ين مناسبت مقدس شدهشوند و شايد نمك به ا مي» 110«به حساب ابجد نمك و علي هر كدام 

  8.سركه انداختن آمد نيامد دارد

كند و اگـر   آيد، روي سر كسي ببارد موي سر را پر پشت مي باران نيسان كه هفتاد روز بعد از نوروز مي

  .يابد به ناخوش بدهند شفا مي

  .آورد غدد گوشت را هر كس بخورد غدد در مي

  .كند ماست و كاهو عمر را زياد مي

  .كشد مار را ميجرم چپق 

  9.آب دهن براي زخم خوبست

                                                           

 .اصطالح نمكش را خورد و نمكدانش را شكست. 6

  گيتي را خدواند  كه  يزداني به           زاده رامين خورد سوگند آنخست                        . 7

  ناهيد  پاك و   مشتري  فرخ  به           خورشيد  تابنده  به ماه روشن و                           

  به روشن آتش و جان سخن دان           يزدان   به نان و به نمك به دين                          

 )ويس و رامين(

كـاري   ها يا نگاهداري جانوران و يا اشـخاص و هـر   د ممكن است از كاشتن گياهبطور كلي آمد نيامد دامنه وسيع دار. 8

و آن هـم پـس از آزمـايش    » نيايـد «و براي ديگري بد باشد و به او » بيايد« به اوكنند براي يك نفر خوب باشد و  كه شروع مي

 .شود معلوم مي

و آدمـي را منفعـت    )حشرات زهـردار و مـوذي  (* اگر لعاب دهن آدمي بر جراحتها مالند سود دارد و گزيدگي هوام«. 9

» .هـا بـود   همه خاصه اگر آدمي گرسنه يا تشنه بود و آب دهن آدمي كه ناهار برد كشنده جميع جنبنـده ) پادزهر(دهد و پازهر 

  .هزار اسرار

← 
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  .ها سودمند است براي كليه بادها و ناخوشي) عنبر نصارا(دود كردن پشكل ماچه االغ 

  10.آورد تار عنكبوت براي شكستگي و بريدگي نافع است و خون را بند مي

  .تربت سيدالشهدا را روز اول ماه بخورند ثواب دارد

  11.اش را زير سر گذاشت و خوابيد كاسهماست را بايد خورد و 

  .شود كنند هر دختري بخورد بختش باز مي از شيريني كه سر عروس شاباش مي

  .گلوي كسي درد بگيرد بايد آنرا نجس كرد تا خوب بشود

  .كنند براي اينكه به اتومبيل صدمه نرسد نظر قرباني و كجي آبي جلو آن آويزان مي

  .گدازند يبراي توليد محبت نعل در آتش م

  .دود كردن كندر و اسفند هر روز صبح گشايش كار است

  .آورد سركه انداختن و كشمش درست كردن آوارگي مي

  .گيرد شير ماديان به بچه بدهند هيچ وقت سياه سرفه نمي

  .نوشانند كسي كه هول بكند الماس يا چفت در را سه بار در آب زده آنرا به او مي

تب خال بزند نشان اينست كه شيطان دهنه زده بايد چفت در را بـه آن  گوشه لب كه زخم بشود و يا 

  .بزنند تا خوب بشود

  .زنند خواهند ببينند پشت سرش ديزي از كار درآمده به زمين مي كسي را كه نمي

  .شود هر كس دندان صد و بيست ساله را ببيند عمرش زياد مي

  .ميرد نفر از اهل خانواده مي يك) مزه شود شراب شود يا بي( اگر سركه در خم برگردد

  .بند خواهند شد قندرون جويدن ريش را كوسه مي كند و هرگاه فرو بدهند شاش

  .سگ هار كسي را بگيرد بايد از مويش سوزانيده روي زخم بگذارند

  .دانه كرچك مانع چشم زخم است

  .گيرد هر كس ناخن بخورد جوع مي

  .گيرد هر كس موي گربه را بخورد آزار مراق مي

  12.كند پنير ذهن را كم مي

  .كند سمان نديده بخورند ذهن را زياد ميآاگر ) رگ چوبي كه ميان قلم است(ني  فال قلم

                                                                                                                                                                                     

 .رود آب دهن در عمليات جادوگري و براي دفع چشم زخم و غيره نيز بكار مي

 .نزهةالقلوب» .ون برآمدن نهند امساك پذيردتنيده عنكبوت بر جاي خ«. 10

 .آورد چونكه ماست خواب مي. 11

  .پنير و گوشت خر شرعاً مكروه است. 12

، 4197حديث . (خوردن گوشت اسبان و خران و  استران و چهارپايان اهلي حالل است، اما مردم آن را ناخوش دارند* 

 )، من اليحضره الفقيه4جلد 
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  .كند شلغم شعر را زياد مي

گاو دارو براي چاقي خوب است بايد شب مهتاب روي بام لخت بشوند و به تمام تن بمالند مگر به بيني 

  .كند چون آن را هم بزرگ مي

  .گيرد خورد كسي بدهند صوايش مي سورمه به

  .هر زني پوست زائد ختنه را گرم گرم فرو بدهد پسر خواهد زائيد

  .آورد رغارك ناخوشي ميادار يا غفرفره صدا

  .از آجيل توي سمنو زبان نزده بردارند و مايه ته كيسه بكنند هميشه پولدار خواهند بود

  .آورد آب چاله ميدان تهران را هر كس بخورد سالك در مي

: ها و داروها يا گرمند و يا سرد و مزاج اشخاص مطابق طـب عـوام بـر چهـار گونـه اسـت       همه خوراكي

سرد و براي اعتدال مزاج بايد خوراك مخـالف طبـع و مـزاج خودشـان را انتخـاب       وحرارتي، رطوبتي، خنك 

  .ل از دست نرودبكنند و تأثير هر كدام از اين امزجه غلبه كرد خوراك ضد آنرا بخورند تا اعتدا

چنانكـه بطـور   . دهـد  شير آدم خوب و بد تأثير خودش را در اخالق و صفات و عادات بچه انتقـال مـي  

تف به شيرت بيايد، پستانش بسـوزد كـه شـير دهنـت گذاشـت و يـا در موقـع آفـرين         : شود نفرين گفته مي

  13.آفرين به شير پاكي كه خورده: گويند مي

  .رود سر سگ توله نوزاد براي جادو بكار مي زپشت و مغ تخم الك

  .ب نديده براي سياه سرفه خوب استآمخمل مشكي 

  .خون خرگوش براي سل خوب است

اي چال كنند و يا روي بام  هرگاه عروسك توي گوشت خام را بزك كنند و الي پارچه پيچيده در خانه

  .شود بيندازند در آن خانه دعوا مي

  .ادو به او كارگر نيستكسي كه گوشت خوك بخورد ج

و از خاصيتهاء زر يكي آنست كه ديدار وي چشم را روشن كند، و دل را شادمان گرداند، و ديگر آنك «

و . و سه ديگر آنك نيكويي صـورت افـزون كنـد، و جـواني تـازه دارد     . مرد را دالور كند، و دانش را قوت دهد

  14».م عزيز باشدپيري دير رساند و چهارم عيش را بيفزايد و به چم مرد

ب دويدن چشـم ايمـن بـود، و در قـوت بصـر      آچون به ميل زرين چشم سرمه كنند از شب كوري و «

تر رود، و هر جراحتي كه به زر افتـد   زيادت كند و خالخل زرين چون بر پاي باز بندند بر شكار دليرتر و خرم

  15».را شادمانه داردو به كوزه زرين آب خوردن از استسقا ايمن بود و دل ... زود به شود

                                                           

 .از ماده گرگ پرورش يافته و به اين جهت خونخوار شدمعروف است كه چنگيز . 13

 .21-20نوروزنامه ص . 14

 .21نوروزنامه خيام ص . 15
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آنك در خنبره يا چيزي مسين يا آبگينه نهد، همچنـان در زيـرزمين دفـن كنـد      و هر كه زر را بي... «

چون بعد از سالي بر سر آن رود زر را باز نيابد پندارد كه كسي برده است كاندزديده باشند ليكن به زير زمين 

  16».ب رسدآر همي رود تا به رفته باشد، از بهر آنك زرگران باشد و هر روز فروت

و هنـر وي آنـك شـعاع    . يكي ياقوت كه از گوهرها قسمت آفتاب است و شاه گوهرها ناگدازنده اسـت «

ها ببرد مگر الماس را و نيز خاصيتش آنك وبا و مضرت تشنگي باز  دارد و آتش بر وي كار نكند، و همه سنگ

  17».دارد

جـب  ومـرغ را اگـر در رهگـذر بريزنـد م     پوست تخم18.مرغ براي قوت كمر و چانه خوب است ده تخمرز

  .شود جنگ و نزاع مي

  .شود سوزانيد پوست اژدها را فقط با پوست سير و پياز كه آتش بزنند مي

 

                                                           

 .23نوروزنامه ص . 16

 .27نوروزنامه ص . 17

 .مرغ انداخته اش را زده تخم اصطالح چانه. 18



 

 

  ها ها و دانه گياه

  .سازند خربزه و عسل با هم نمي

  .ترشي گردو آمد نيامد دارد

  .شود برنج خشك را بجوند ريش كوسه مي

  .شود يمبرنج زير رختخواب كسي باشد ناپاك 

  .شود ه بدهند مست ميبالطيب را به گر سنبل

  .آورد آوارگي مي *تخم دستنبو

  .كند مي خود بخورند صدا را بازنچهل روز صبح شبنم 

  .شود تخم جاروب در اطاق بريزد دعوا مي

  .زند كونه خرما را هر كس بخورد به صورتش جوش مي

  .دهد وسمه به ابرو بكشند قوت مي

  .ريزاند حنا مو خوره را مي

انـد و هرگـاه    خورند بايد خودشان را در آيينه نگاه بكنند تا ببينند كه چقـدر چـاق شـده    خربزه كه مي

  .شوند نگاه بكنند مثل خربزه چاق و سفيد ميپشت دستشان را 

  .شود دانه در اطاق بريزد دعوا مي سياه

  .كاشتن بادنجان، سيب زميني، شبدر و جو آمد نيامد دارد

  .بته خرزهره آمد نيامد دارد

  .امد دارديدرخت پسته و گردو آمد ن

  .شود اش آواره مي بته كدو كه راه افتاد او هم از خانه دهر كه كدو بكار

  .اهللا نوشته نبايد زير پا بيفتدهو روي هر دانه برنج يك قل

  .شود زير درخت گردو هر كس بخوابد جني مي

  .شوند پوست هندوانه گاز بزنند كچل مي

  .رود بشكنند خاصيتش مي رااش  بعد از خوردن هندوانه تخمه

هاي ديگر را جمع كرد و  وهاي كه خدا آفريد هندوانه بود، بعد كه سر آن استاد شد تخمه مي اولين ميوه

  1.سانتر بشودآيا در ميان آنها گذاشت تا خوردنش 

                                                           

و . ميوه و هر چيز خوشبو كه براي بوييدن در دست بگيرند: دستنبويه. دست انبويه. دست انبوي. دستنبوي -دسَتنبو* 
  .و و زرد رنگ شبيه گرمك كه خط هاي سبز و سفيد داردباي خوش ميوه

  .كند راجع به فلسفه تكامل تأييد مي Darwinمسئله فرض داروين  اين. 1
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  .شود دو سر خربزه را يك نفر بايد بخورد اگر دو نفر بخورند با هم دعوايشان مي

  2.گل محمدي از عرق روي محمد كه به زمين چكيده سبز شده

زند به درخت  پاي آن يكي از آنها تشر ميروند  درخت ميوه كه بار ندهد دو نفر با بيل و تبر و تيشه مي

شود جلو  من ميديگري ضا. زند و پاي درخت را بيل مي. دهد گويد اين درخت را بايد كند ميوه نمي و بلند مي

درخت . اين دفعه را ببخش اگر سال ديگر ميوه نداد آن وقت ببر: گويد دارد و مي يد و دست او را نگه ميآ مي

  .دهد ر ميترسد و سال ديگر با مي

  .شود اش خوشگل مي بستن سيب و گالبي بخورد بچهآهرگاه زن 

  .رويد در اثر رعد و برق بر سنگ كوه مي) ريواس(ريباس 

  .كند خوردن مويز ذهن را باز مي

هـاي   هاي انار مال بهشت است به اين جهت در موقع خوردن انار بايد دقت كرد همـه دانـه   يكي از دانه

  .آنرا بخورند

  .مهري است سي سيب بدهد بايد با سر انگشت روي آنرا فشار بدهد وگرنه عالمت بيكسي به ك

  .انجير و سيب و انگور ميوه بهشت است

  .آورد پياز در خانه گل بدهد آوارگي مي

  .روز جمعه پياز خام نبايد خورد

                                                           

  علي   با   سم   دلدل  شب شنبه برفتم  سر  پل            قدمگاه                   .         2
  .چكيده بر زمين حاصل شده گل      محمد        عرق از سينه پاك                            

  .ترانه كرماني
. است از خون سياوش كه به زمين چكيـده روئيـده اسـت   » خون سياوشان«كه به نام بر طبق افسانه قديم گل سرخي 

  :گويد فردوسي مي
  جدا كرد از  سرو سيمين  سرش              همي رفت در تشت خون از برش                          
  بردو   كردش  نگونكجا آنكه فرموده بد تشت خون              گروي  زره                             
  گياهي  برآمد  همانگه  ز  خون              بدانجا كه آن تشت  شد سرنگون                          
  گياه  را  دهم  من كنونت نشان              كه  خواني همي  خون اسياوشان                          

  :رويد در تصنيف عاميانه از خون لب يار دسته گل مي
  ديشب  كه  بارون  اومد        يارم   لب   بوم   اومد                          
  رفتم    لبش     ببوسم         نازك بود و خون اومد                          
  ...يه دسته گل در اومد        خونش چكيد تو باغچه                           

  .چاپ اول 32اوسانه ص 
  :رويد و در اين ترانه جندقي در قصه عاميانه ني از خون مي

  اــاكــك  انار   چيدم          كاكا  باغ   به   رفتم                          
  خونم به گودالو چكيد         كاكا آمد سر مو بريد                          

 ...گودالو علفم داد                                              
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باشـد چنانكـه    گياهي باشد شبيه آدمي و در زمين چين رويد و آن سرازير و نگونسار مـي « -مهر گياه

ها در يكديگر محكم ساخته، گويند هر  ر و ماده در گردن هم كرده و پاينريشه آن به منزله موي سر اوست، 

آنكه آنرا بكند در اندك روزي بميرد و طريق كندن آن چنانست كه اطراف آنرا خالي كنند چنانكه به انـدك  

كمر سگ تازي محكم سازند و شكاري در پيش  روزي كنده شود و ريسماني بر آن بندند و سر ريسمان را بر

ن گياه از بيخ و ريشه كنده شود و سگ كن بـه اعتبـارش   آچون سگ از عقب شكار بدود . آن سگ رها كنند

ر و مـاده آنـرا از هـم    نيز خواننـد و نـ  » مردم گيه«و » ياهمردم گ«گويند و سگ بعد از چند روز بميرد و آنرا 

اگر . دسآن با شير گاو بخورد زني بدهند كه عقيم باشد البته فرزندش به هم رتفرقه توان كرد و اگر قدري از 

  3».از نر بخورد فرزندش نر و اگر از ماده بخورد فرزند ماده

كند و زبانش از  گل زبان پس قفا معروف است كه عاق والدين شده، دختر بوده مادرش او را نفرين مي

  .آيد عقب در مي

  .ميرد د كند هر كس بكند ميريشه درخت مو سبز را نباي

  4.رداهاي كهن گناه د درخت توت و درخت كاج را نبايد انداخت بطور كلي بريدن درخت

اند كه از خوردن جو خون كثيف و فاسد نخيزد كه به اسـتفراغ حاجـت افتـد و نيـز از      و چنين گفته«

و صفراوي بيشتر ايمن بود و اطباء عرق وي را مـاه مبـارك خواننـد و وي آن چيزيسـت كـه       *بيماري دموي

و روغن جو قوباي صفرا ببرد و روغن گندم قوباي سـودا را  ... بيست و چهار گون بيماري معروف را سود دارد

خاسـت و   هاي پاي سست شود و بر نتواند ببرد و سبوس جو در ديگ كنند و نيك بجوشانند كسي را كه پي

الح باز آيد و سبوس گندم همين معني صدر ميان آب جو بنهند تا به  ابا پيوندهاي پاي و زانو بگيرد و پاي ر

رد، و چنين گويند چون شب خسوف ماه جو توان كاشت جو بكارند و نان وي ديوانگان را دهند سود دا... كند

اسب الغر كه از جو بخورد فربه شود، و نيكي و  ه نگران بدان وقت جو كارند هرو چون به زيادت باشد و بزهر

يد و هموار، دليل كند كه آن سال فراخ سال بود، و چـون  آيد كه چون جو راست برآبدي سال اندر جو پديد 

  5».پيچنده و ناهموار برآيد تنگ سال بود

دارد، و ايمـن  گذرد و از وي بيرون آيد ماندگي را كم كند و خستگي معده بر *و آب كه از خويدزار... «

  6».بود تا سال ديگر كه جو رسد از رنج تشنگي و بيماري

                                                           

اين قسمت از فرهنگ جهانگيري و برهان قاطع گرفته شده ولي به عقيده عوام مهر گياه براي سفيد بختي خوبسـت  . 3
 .كه با خودشان داشته باشند

  .اين عقيده شبيه افكار زرتشتي است كه كاشتن درخت و آبادي از جمله كارهاي خوب است. 4
 *وِيمپر خونمنسوب به دم، خوني: د ،. 
  .31-30نوروزنامه، ص . 5

 .گياه تازه، بوته جو يا گندم كه هنوز خوشه نبسته باشد، جو نارس، خيد هم گفته شده: َخويد* 
 .32نوروزنامه ص . 6
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هاي جو گرفتـه بـر يـك     هاي بدن دانه به عدد زگيل هامروزه نيز در ايران در ميان عامه معمول است ك

ا كرده بعـد مجمـوع ايـن جوهـاي     ندمند و هر يك را بر يك زگيل آش يك آنها سوره الم نشرح را خوانده مي

ب بگندد آريزند و معتقدند تا موقعي كه جو در خاك سبز شود يا در  ب ميآكارند و يا در  را مي افسون كرده

  7.ها فرو خواهد ريخت آن زگيل

 

                                                           

 .100حواشي نوروزنامه ص . 7



 

 

  خزندگان و گزندگان

  .خون قورباغه و مارمولك شوم است

  .شب اسم حشرات و جانوران موذي را نبايد آورد چون ممكن است پيدا بشوند

  .پيدا نشود تا جفت او» با جفتش«يا بگويند » ر بغدادد تجفت«بايد بگويند اگر جانوران را شب بكشند 

  .پاداش داردهر زنبور سرخي را بكشند در آن دنيا يك خرما 

كشد تا وقتي كـه نعـش آن كـس را از در     رود باالي در خانه انتظار مي رتيل كسي را بزند جفت او مي

  .برند خودش را روي تابوت بيندازد بيرون مي

منين علي ايمـان آورده بـود و از   ومال اه زنبوران يعوب نام داشت پيش اميرشور سرخ كافر است تنها بزن

  :گويد خاقاني مي. الدين گويند را امير نحل و يعوب منينواميرالمآن جهت است كه 

  به اول نفس چون زنبور كافر داشتم ليكن،        

  به آخر يافتم چون شاه زنبوران مسلمانش

  .كند ترسند و فرار مي ها مي را بگيرند و بسوزانند باقي ساس ابراي جلوگيري از ساس هرگاه يكي از آنه

  1.كلبه خرابه بهنام سوخته: كجاست گفتات  از سن پرسيدند خانه

  .ودش آدم كه شپش بخورد ميمون مي

هـاي آدم را بشـمرند آن شـخص     دهن را نبايد باز كرد چون هرگاه دنـدان  *لپاسهچجلو مار و هزارپا و 

  .خواهد مرد

  .زند افعي را با دست چپ بگيرند نمي

  .وقت تحويل نوروز خر خاكي در دست بگيرند خوش آيند است

  .كه شپشه بگيرد برايش آمد و نيامد دارد كسي

  2.هر كس شپش ندارد مسلمان نيست

  .شود اگر دو آجر آب نديده را در جاي نمناك روي هم بگذارند از آن عقرب توليد مي

  .شود عنكبوت جلو هر كس بيايد پولدار مي

  .كاردونك كه در اطاق باشد نبايد كشت

                                                           

  .اي است در ورامين كه سن زياد دارد قريه. 1

 .سوسمار كوچك، مارمولك: كلباسه. كلپاسه -چلپاسه* 

اند كه شپش تنها جانوري است كه در اسالم داراي اهميت و احترام است زيرا در روز عيد قربان  ها گمان كرده بعضي. 2

ار فلسـفه ديگـر دارد و   كها هر شپشي كه بكشند بايد به خونبهاي آن يك گوسفند در راه خدا سر ببرند ولي اين  در مكه حاجي

  .ايد كثيف بود وگرنه در خانه خدا جريمه خواهند شد يا چيزي به همين مضمونآن اين است كه نب

 .در جلد سوم من اليحضره الفقيه 2704براي نمونه رجوع شود به حديث شماره * 
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  .آيد ل ناخوشي نميسالي كه مگس و گنجشك زياد باشد در آن سا

  3.كند عقرب را له بكنند بگذارند، جاي نيشش زخم را خوب مي

كمر خوبست و  تيك وجب از سر مار و يك وجب از دم مار را بزنند و ميانش را پخته بخورند براي قو

  .شود زهر مار به آن كس كارگر نمي

  :خوانند براي آنكه مار و عقرب و رتيل را دور كنند اين افسون را بلند مي

  من شر كل عقرب و رتيال و حية         اعوذ برب اليها و الهيه 

  شجاً شجاً قرنياً قرنياً يا نوح

زنند و معتقدند كه تا هر جا صداي دست بـرود مـار و عقـرب از     و سه بار دو دست را محكم به هم مي

  4.توانند بگذرند آنجا نمي

گيرد بايـد بـال    فا را باال ميشافتد بال  وراك ميش شفا وقتي كه در خا يك بال مگس درد است و يكي

  5.شفا را نيز در آن غذا فرو ببرند و بعد غذا را بخورند تا ضرري نبينند

شود يعني هر خوبي كه درباره كسي بكند از او قدر داني  نمك مي هر كس قورباغه را بكشد دستش بي

  .شود نمي

  .ب بگذردمار كه دنبال كسي بكند بايد آن كس از هفت جوي آ

  .مار سفيد صاحبخانه است نبايد كشت

  .گويند كه از درويش اجازه نداريم كشند مي در بختياري مار را نمي

  .سير و سركه: زنبور را بخواهند از اطاق بيرون بكنند بگويند

  .شود كه بيايد هوا گرم مي *سيرسيرك

يـا خـر سـياهي را بـاالي بـام      كند تا اينكه خر مصري عرعر بكند و  خرچنگ هر كس را بگيرد ول نمي

  .بكنند تا عرعر بكند

                                                           

 .عجايب المخلوقات» .هر كه عقرب او را بزند اگر عقرب را بكشد و بر جاي لمع او نهد الم ساكن شود«. 3

  بستم دم مار  و  نيش  عقرب                نيش و دمتان به يكديگر  پيوستم       .                  4

  بر نوح نبي سالم كردم رستم                 شجـــاً  قرنيـــاً  قرنيـــاً  قرنـي                            

  »خواجه عبداهللا انصاري«

جانور موذي ماننـد  (*  از همه آفتها ايمن باشد و خرفسترشب ) آن(پس فريضه است سروش يشت بر خواندن تا ) 3(«

بـاد بـدان خانـه     دبه هر خانه كه شب سروش يشت بخوانن) 4(و مار و كژدم بر وي گزندي نتواند كردن  )ملخ. زنبور. مار، عقرب

  ».دارد ه ميا آن روز آن خانه نگاسروش ت) 5(دمد شب در آن خانه از دزدان و بدان و ديوان چيزي بد نتواند كردن 

 .131صد در بند هش ص 

اذا رفع الذباب في الطعام فامقلوه فان في احد جناحيه شـماً و فـي اآلخـر الشـفاء ئ انـه يقـدم السـم  يـؤخر         «: خبر. 5

  ».الشفاء

 .برد اي است كه چهار بال نازك و شفاف دارد و در فصل تابستان بر روي درختان بسر مي حشره: سيرسيرك* 
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اگر كسي خوابيده باشـد و بـرود در   ) سوسك كوچكي كه زير پوست درخت چنار است(گوش كركنك 

  .شود گوشش كر مي

شود  ابراهيم را دشمنانش وعده گرفتند و الي پلو سگ گذاشتند، ابراهيم كه از در وارد مي -پشت الك

*رود خودش را زير الوك صاحبخانه از زور خجالت مي. كند لو زنده شده فرار ميگ الي پو س! چخه: گويد مي
6 

  .وك به پشت او چسبيده بودهالروند او را پيدا كنند  وقتي كه ميكند،  پنهان مي

پشت پيرزن بوده الوك به پشت او چسبيده بـوده و در آن چنـد خميـر نـان چونـه       الك -روايت ديگر

  .چسبد دهد و الوك به پشتش مي خواهد و او نمي مي از او نان ميبچه يتي. گرفته وجود داشته

پشت آن قدر گريه كرد تا  پشت را كشت و الك هايش را امتحان بكند جفت الك خدا خواست صبر بنده

از ايـن جهـت خـدا عمـر     . بعد جفت يك پيرزن را هم كشت آن پيرزن گريه كـرد و بعـد يـادش رفـت    . مرد

  .آدمها را زود كشت پشت را هزار سال كرد و الك

 

                                                           

 *زرگ كه در آن خمير كنندظرف بتغار، : كالو. 



 

 

  پرندگان و ماكيان

  .ر ياكريم در خانه باشد خوبستتكبو

  .صبح ديدن هدهد و روباه خوبست

  .ست هرگاه دو كالغ ببينند شگون دارداصبح ديدن كالغ و كبك بد 

  .ميمنت خانم خوش آمدي عروسي است: جغد را كه ببينند بايد بگويند

  .خون چلچله و هدهد و سبزقبا شوم است

  .است و خنده بكند بد يمن است جغد گريه بكند خوش يمن

  .كبك خوابانيدن بد است. مرغ خوابانيدن آمد نيامد دارد

  .مرغي كه تخم دو زرده بكند آمد نيامد دارد

به روايت ديگر بنده آزاد كـن  . ميرد وقت بخواند بايد كشت و بخشيد وگرنه صاحبش مي خروس كه بي

  .است

  *.خروس سفيد را نبايد كشت فرشته است

ما نديديم : گويند هاي جوان مي چه سال خوبي بوده پارسال، خروس: گويد خواند مي ر كه ميخروس پي

  .ما نديديم

  .آيد مرغ پر تكان بدهد باد مي

  .كند كه براي بركت بايد آنرا نگهداشت گذارد يك تخم كوچك مي مرغ شصت و پنج تخم مي

  .نگهداشتن طوطي آمد نيامد دارد

خوش خبر باشي : آيد بايد بگويند رسد و يا مسافر مي بكند خبر از راه دور ميكالغ كه صبح زود غارغار 

  .آيد كاغذ از مسافر مي

به خوبست روزهاي ديگر بد اسـت بايـد او را بيـرون    تقليد خروس بخواند دوشنبه و پنجشنمرغ كه به 

  1.كرد يا بخشيد

                                                           

 .283آفـرينش و تـاريخ، جلـد اول، ص     .913، ص 4تفسـير طبـري، جلـد    : باره روايت فراوان اسـت از جملـه   در اين* 

  .175، ص 2من اليحضره الفقيه، جلد . 306، ص 2عيون االخبار الرضا، جلد . 510احتجاج، جلد اول، ص 

زيرا ) 2(بايد كه نكشندش و بد فال ندارند اينكه چون مرغ در خانه بانگ كند و يا خروس بي هنگام بانگ كند ) 1(«. 1

دارد كـه آن دروج از آن   ته است و مرغ يا خـروس توانـايي آن نمـي   فكند كه در آن خانه دروجي راه يا كه از سبب آن بانگ مي

ن تـا بـه   تد خروس ديگر ببايد آوردفا اقفپس اگر وقتي چنان ات) 3(كند  شود و بانگ مي ارد و مرغ به ياري خروس ميدخانه باز 

چـه در ديـن   ) 5(وقت بانگ كند نبايد كشت كه سبب اين بوده كه گفـتم   و اگر خروس بي) 4(ياري يكديگر آن دروج را بزنند 

بايد كـه مـرغ و   ) 6(پيداست كه دروجي است آنرا سيج خوانند به هر خانه كه كودك بود آن كوشد تا گزندي بدان خانه رساند 

  .صد در سي و دوم     ».را بزند و در آن خانه او را راه ندهددارند تا آن دروج  خروس نگاه مي

← 
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  .زند چيزي نميشود و تا شب ديگر  شكارچي كه صبح كالغ بزند دستش بسته مي

  2.مرغ و گوسفند را نبايد غروب كشت چون آهشان گيراست

  .كند گذارد و بچه نمي كبوتر ماه رمضان و محرم تخم نمي

  .شوند شود و باقي ديگر سسك مي گذارد يكي از آنها بلبل مي بلبل در سال هفت بچه مي

  .نامند لك مي حاجي لكگردد به اين جهت او را  رود به مكه و بر مي لك سالي يكبار مي لك

  .گذارنند اش مي شود يك پر او را از سوراخ بيني مرغ كه كرچ مي

خـوار، اسـب و شـاه     اند كه شاه جانوران گوشتخوار، باز اسـت و شـاه چهارپايـان گيـاه     چنين گفته«باز 

و ... گر را نيستو مر باز را حشمتي است كه پرندگان دي... گوهرها، ناگدازنده ياقوت و شاه گوهرها، گدازنده زر

تعبي سبك بر دست نشيند و رو بسوي پادشاه كنـد دليـل    رند و چون باز بيال دابه ف اپادشاهان ديدار وي ر

  3».آن باشد كه وي را واليتي نو بدست آيد

  .النه سبزقبا را نبايد خراب كرد

  .رد بد يمن استپجغد سر راه كسي ب

                                                                                                                                                                                     

در معالجه بانگ جانوران كه گاهگاه بطور خنده آواز كنند همچنين آواز مردم بد يمن اسـت و نحـس و شـوم داننـد و     «

 ماه پانزده روز اولـي الواقع همچنين است در بازنامه كسري نوشيروان آمده كه چون جانور بسيار بانگ كند او را چون از غره  يف

زارها رويد از هر قسم آنها را گرفته خوراند و تا نيم روز گرسنه دارد و بعد سير  ها كه در بستانها و تره بگذرد در پانزده آخر سبزه

  ».نمايند بانگ كم كند

  .35قوانين الصياد باب 

 .خروس آيد از ماكيانكه بانگ                    ت نماند در آن خاندان  دسعا          : سعدي

بـراي آنانكـه گوسـپند  بـه     » چه در اسـتوت كـر  . يكي اينكه شگفت پرهيزش از كشتن به بيدادي گوسپندان كنند«. 2

ه شده است كه موي آن گوسپندان همانا تيغ تيز بشود و كسي كه بـه بيـداري كشـتار كـرده     فتبيدادي كشند بادافره اينگونه گ

  ».است بدان كشته شود

  چاپ ناواديا 128ص  8يست شايست نشا

چه در دين گويـد هـر كسـي كـه حيـوان و      ) 2(اينكه عظيم ببايد پرهيزيدن از بسيار كشتن حيوان و گوسفندان ) 1(«

و چنـد چيـز اسـت كـه     ) 3(گوسفند بسيار كشد بدان جهان هر تار موي گوسفند مانند تيغ تيز باشد و به روان آن كس آويزد 

بره و بزغاله و گاو ورزا و اسپ كارزاري و مرغ كاشكينه كـه ملـخ گيـرد و خـروس و ازيـن      : بيشتركشتن ايشان بتر است و گناه 

و هـيچ سـر   ) 5(و اگر ناچار باشد خروسي كه بانگ نكرده باشد شايد كشتن و سرايشان ببايد يشتن ) 4(جمله گناه بيشتر باشد 

  ».حيوان نايشته نبايد خوردن كه نا اشوداد باشد

  .34صد در 

هـا بپرهيزنـد و از آب و گيـاه سـير      پرهيز كردن گوسفندان و ديگر حيوان آنست كه از سرما و گرما و ديگـر آفـت  ) 1(«

ش اشوفيروز گر بيايد به همه چهارپايان و حيوان و مرغـان بشـود و بنگـرد تـا     روچه اندر دين گويد كه نماز شام س) 2(داشتن 

بهتـر از   )كـار نيـك  (*  هيچ كرفه) 3(سنه باشند نفرين كنند و باز گردد فرين كنند و گر گرآسير باشند آن كدخدا و كدبانوي 

ندان جوان مـاده و بنشـايد كشـتن اال پيـر باشـند      فآن نيست كه چهارپايان و مرغان كه در خانه باشند سير بوده و خاصه گوس

 .152بندهش ص  83       ».سترون كه شير بدهد

  .56نوروزنامه ص .  3
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  .آيد اثر باران بوجود مييلوه مرغ كوچكي است كه به عقيده شكارچيان در 

  .گيرد اگر گنجشك را زياد چنگ مالي بكنند و به آن دست بزنند و يا ماچ بكنند گربه او را مي

  .آيند است و نبايد به او آزار كرد چلچله كه خودش بيايد در خانه النه بگذارد خوش

اه رفـتن جسـت   زاغ خواست روش كبك را بياموزد مال خودش را فراموش كرد و بـه ايـن جهـت در ر   

  .زند مي

  :الفقرا گويند چنانكه شاعر گويد گويند خروس در مدت عمر يك بيضه نهد و او را بيضة«

  انعام خواجه با من مسكين به عمر خويش                       

  بس  و  بود  بار  يكي  خروس بيضه  چون 

  ».و گويند هر خانه كه خروس سفيد بود شيطان در آن خانه نرود

  عجايب المخلوقات

ر از اهل خانه بشود به جان فمرغ و ماكيان كه در خانه باشند خوبست چون هرگاه قضا بال متوجه يك ن

  4.خورد و بايد هميشه آنها را سير نگهداشت آنها مي

كند و هرگاه بچه كوچك را تنهـا ببينـد    كچل كركس پرنده بزرگي است كه از باالي خانه ها پرواز مي

  .اش بسر كسي بيفتد مبارك است رد اگر سايهب برداشته مي

  .ابابيل خوراكش باد است

  .ميرد النه چلچله را هر كس خراب بكند سر سال مي

  .النه بگذارد ثواب دارد فكبوتر در شيرواني و سق

رسـد و از زور   هدهد يا شانه بسر تازه عروس بوده جلو آينه سرش را شانه مي زده پدر شوهرش سر مي

  .رود زند و مي بوده پر مي *]بسرش[ شانه كه پسرشخجالت با 

گذاشـته تـا    به روايت ديگر خواستگار بلقيس بوده حضرت سليمان هرچه مي خواسته او را ببينند نمي

  .شود كند و به شكل هدهد مي اينكه باالخره ديو برايش جادو مي

  5.معروفست كه سر هدهد را با اشرفي ببرند براي جادوگري خوبست

                                                           

تـر از آن نيسـت كـه گـاو يـا مرغـي يـا         كه همه شقتها كه مردمان در خانه كننـد هـيچ فريضـه   اندر دين پيداست «. 4

چـه اگـر شـب درآيـد     ) 2(كنند  گوسفندي از چهارپايي كه باشد در خانه دارند و ايشان را سير گردانند و پس كارهاي ديگر مي

و گويند كه اين كدخـدا را روزي چنـدان   ) 3( كنند به كدخداي خانه و هر كس كه در آن خانه باشد گرسنه بخسبند نفرين مي

بايد كه خويشتن و زن و فرزند پيوسته گرسنه باشند، نانشان بنان مرساد اين فرزندان ازين خانه نيست شوند به مـرگ و چـون   

 .95صد در ص »         .باشد كه سر آن چيز ببرند چيزي بكشند مي

روز بـه رياضـت وي قيـام نمايـد و او را در قفـس محبـوس        24دهد را و بگيرد به اسم اهللا تعالي و بركة و رحمة ه. ...5

كـاردي تيـز كـه از نحـاس احمـر       25ساخته طعمه از حب السوس خوراند و بجاي آب گالب خوشبوي بدوي نوشاند و در روز 

به خداونـد طـالع ايـن     بر آن نويسد و اين وقتي بايد كه قمر متصل باشد... ساخته باشند بستاند و اسم اعظم را به قلم طلسمات

← 
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و يكـي بدهـد بـه     دخواسته دو بهره ببـر  شود چون او مي با خواهرش سر ارث دعوايش مي -مرغ حق

شود و از آن وقت به انتظار خـواهرش   نمايد و برادرش مرغ حق مي خواهرش ولي خواهرش قهر كرده فرار مي

  .جون دو تا تو يكي من بي يب: گويد مي

گويد تـا از   در گلويش گير كرده آن قدر حق حق مييكدانه گندم از مال صغير خورده و  -روايت ديگر

  6.گلويش سه چكه خون بچكد

 *رين به فاطمه زهرا است به اين جهت مستحسـن فجيك اين حيوان ن كگويند كه جي مي -گنجشك

  7.اش را بگيرند و بدست اطفال بسپارند اش را به هم بزنند و بچه است كه گنجشك را آزار بدهند و النه

ترسد كه آسـمان رويـش خـراب     خوابد و مي واز مي گنجشك كافر است چون شبها طاق به روايت ديگر

  .بشود

دارند كه نكشند آن وقت هرگاه  كنند و اوين را به اين نيت نگه مي روي مرغ خانگي حرام ميه كارد را ب

  .خورد جان آن مرغ ميه باليي متوجه يكي از اهل خانه بشود ب قضا

  .رود رند جانش در نميزير دم گنجشك مردني را بگي

  .كنند خوانند با خدا مناجات مي خروس و كبوتر كه صبح مي

  :نام مرغيست مشهور كه به استخوان خوردن معروف است چنانكه سعدي گفته«هماي 

  دارد فهماي بر سر مرغان از آن شر               

  8استخوان خورد و جانور نيازاردكه                                                         

ـ   و جمعي گفته سـعادت  ه اند كه آن كركس است كه مردار خورد و از آن جنس بسيار است و همـاي ب

معروف است چنانكه گويند سايه آن بر سر هر كس افتد پادشاهي و دولت يابد و لغت همـايون كنايـه ازيـن    

جزايـر قريـب بچـين وار خنـك طيـور غريـب       در تاريخي ديـده شـده كـه در    ... معني است يعني سعادتمند

و منقار زرد و بال آن سـبز و زمـردي و    ثه كبوترجاند كه هما مرغيست به  و در اين كتاب نوشته... بهمرسند

اندك سپيدي دارد و دم آن مله رنگست و در آن جزيره بر هيچ زمـين و شـاخ سـاكن نگـردد و هميشـه در      

                                                                                                                                                                                     

و مالحظه بايد نمود كه يك قطره خون او به زمين نچكد كه تمام عمل به فساد ... او را بدان كرد ذبح كند... كس كه عامل است

  »...آيد پس سرش را از تن جدا كند و دلش را از ميان دو كتف بيرون آرد

 .دهد ها را مي ت كاريفقاسمي وصف خاصيت اين كثا بعد آنرا شوربا درست كرده بخورد و چهار صفحه در كتاب اسرار

اي خـون از گلـوي او    مرغ شباويز همه شب خود را به پاي از شاخ درخت آويزد و حق حق گويد تا زماني كـه قطـره  . 6

  .فرهنگ جهانگيري»   .بچكد

 .نيكو و پسنديده، نيكو شمرده شده: مسَتحسن* 

نردبـان  » بـه اقتضـاي سـن   «به سـن بلـوغ بـا آنكـه مجتهـد اعلـم بـود        معروف است كه عالمه حلي قبل از رسيدن . 7

 .آورد هاي گنجشكان را بيرون مي رفت و بچه گذاشت و از ديوار باال مي مي

او  البته منظور اصلي اين است كه خوردن مرغ و استخوان را در نظر بياوريد اين كار تقريباً غيرممكن را كه به مـرگ . 8

 .دهد نوران ترجيح ميشود بر آزار جا منتهي مي
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دارند كه ماده آن بر پشت نر بيضه گذارد و متعدد نيز نگردند و اي اضطراب و جنبش  حركت است و به مرتبه

  9».بيشتر از سالي نيز عمر نكنند

 

                                                           

  :آرا فرهنگ انجمن. 9

  برآن ديار كه طوطي كم از زغن باشد                   هماي گو مفكن سايه شرف هرگز

  .حافظ

  ممكن بود كه سايه كند بر سرم هماي؟    شت بينم از همه مرغان درين حصار پچون 

  .مسعود سعد سلمان

 .سايه شما را از سر ما كم نكندخدا : گويند عوام گويند در موقع تشكر مي



 

 

  دام و دد

  .است دديدن اسب سفيد مرا

  .نگهداشتن گورخر بد يمن است

  .صبح زود ديدن روباه مباركست

  .ميمون ميمنت دارد روز اول سال ديدنش خوبست

  .خون سگ و گربه شوم است

  .خرگوش در خانه باشد آمد نيامد دارد

  .سگ هفت جان دارد

است و كسي خواهد مرد اگر پشت در خانه زوزه بكشد اهـل خانـه    نسگ كه شب زوزه بكشد بد شگو

  .بايد تكان بخورند

  1.)يعني سه پاي او سفيد و يكي سياه باشد(اسب چپ يمن ندارد 

  2.گيرد اگر سر سفره سگ به دهن آدم نگاه كند و چيزي به او ندهند آن كس مرض جوع مي

خورد بـه او بدهنـد    بايد سه لقمه از آنچه كه ميكند  در هنگام خوراك اگر حيواني بدست آدم نگاه مي

  .گيرند درمان مي درد بي گرنهو

  3.گذرند سگ كه در خانه باشد مالئكه از آنجا نمي

 اين آيـه راجـع  ) 18: 18وَكْلبهم باسطٌ ذراعيه بِاْلوصيد : (هرگاه از سگي بترسند بايد اين آيه را بخوانند

به سگ اصحاب است چون او در دم غار سرش را روي دو دستش گذاشـته و خفتـه بـود از ايـن جهـت هـر       

  .شود آزار مي سگش كه اين آيه را بشنود آرام و بي

انـد كـه اگـر آن     خطي كه در ميان بيني اسپ واقع است مثل خطهاي كف دست آدمي چنـين آورده «

د آن اسپ بسيار مبارك است و هر جا كه باشد صـاحب او  خطوط به شكل ماهي واقع باشد يا مانند كمان بو

                                                           

 .دو دست سفيد و يكي پاي راست       سواري بر آن اسب كردن خطاست.          1
اين بازمانده احترام و توجهي است كه ايرانيان باستان به پاس وفاداري، پاسـباني و احتيـاج خودشـان بـه ايـن       شايد. 2

در صد در ص . شود ولي معلوم نيست كه آزار كردن او مستحسن باشد حيوان مي كردند ولي بعد از اسالم اين حيوان نجس مي
  :نوشته 31در  25

چـه از  ) 3(و سـگ نبايـد زدن   ) 2(لقمه از تن خويش باز بايد گرفتن و به سگ دهنـد  اينكه هرگاه كه نان خورند ) 1(«
بـه گيتـي پاسـبان مردمـان و     ) 6(پيوسته نان بايـد دادن چـه كرفـه عظـيم باشـد      . درويشان هيچكس درويشتر از سگ نيست

نكـه بانـگ او نشـنود ديـو و     هرگاه كه او بانگ كند چنا) 8(اگر سگ نبودي يك گوسفند نتوانستندي داشت ) 7(گوسفندانست 
 ».دروج بد وارد از جاي ها بگريزد

لوال انه  رهط المرت بهدمه يعني اگر سگ يكي از انواع نبود مي فرمودم كه او را به كلي از ميان : در حديث است كه. 3
 .ببرند
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ركت او بيفزايد و اگر به مصاف رود البته بهاي بسيار جمع شوند و خير و  را روز بروز دولت زياده گردد و اسپ

  4».بر اعدا ظفر يابد

  .ان بشود صاحب آن به جنگ خواهد رفتشاسبي كه دمش اف

ا سـول  رخط سياه از كاكل تا دم او كشيده باشد و آنـ  اسب خاكستري رنگ به سياهي مايل كه -سور

  5.سور از گله دور: اند اند و گفته نيز گويند و داشتن چنان اسب را نامبارك دانسته

و گويند ... مند و مبارك بود، خورشيد آهسته و خجسته بود شبديز روزي... سياه چرمه خجسته بود... «

تر بوده و خداوندش بـه حـرب هميشـه     سپيد آن بهتر و شايستههر اسپي كه رنگ او رنگ مرغان بود، خاصه 

هـاي   زرده زاغ چشم و عنبر رنگ كه رنگ چشم او به زردي زند و آن اسپي كـه بـر انـدام او نقطـه    ... پيروزي

سپيد بود يا زرد و چون خنگ عقاب با سرخ خنگ پاء او بس سپيد بود، يا كميت رنگ با روي سپيد يا چهار 

  6»).بود(يد اين همه فرخ و خجسته دست و پاي او سپ

  .آيد گربه كه جلو در دست و رو بشويد مهمان مي

هرگـاه بـرد   . دستت را ببر پشـت گوشـت   مشو اگر من پولدار مي: شويد بگويند گربه كه دست و رو مي

  .شوند پولدار مي

  .آيد گربه كه رو به كسي خودش را بخاراند غم به دل آن كس مي

  .ديوار خانه بيرون انداختگربه مرده را بايد از 

  .آورد ند پشت دست زگيل در ميشآب كه به گربه بپا

  7.شير كه عطسه كرده گربه از دماغش افتاده به اين جهت متكبر است

                                                           

اوست از رنـگ پيچهـا و   هاي در اعضاي  فرسنامه هاشمي، اسب يكي از آن حيواناتي است كه آمد نيامد دارد و نشاني. 4
 .هاي مختلف نامه نامه، نوروزنامه و فرس رجوع شود به قابوس. بيني كرد شود پيش غيره كه از روي آنها مي

 .فرهنگ انجمن آرا. 5
 .54نوروزنامه ص . 6
  سان كه هست زاده تقدير اوست هره چرخ ب                     . 7

  هر حال هست عطسه شير عرينه گربه ب                                                                      
  .خاقاني                                                                                                            

  اي؟ افتادهمگر از دماغ شير پايين : و اصطالح
آن  ايشـان و سبب آفريـدن  . گربه يكياست و  كخو يكينوح آفريده است، از آن  يشتكخداى عزّ و جلّ مرين دو خلق اندر «*

بكشتى اندر مردمان برخاستند و . بود كه نوح شش ماه بكشتى اندر بود و ميان چهار پايان و مردمان سرگينها بود و گند خاست
پس نوح دست بر پشت پيل برماليد، خوك از دبر پيل بيـرون آمـد و   . ا از اين گند طاقت نيست، نماندبنوح بناليدند، گفتند ما ر

پيدا آمد بدان كشتى اندرون، و از دست موش هيچ چيـز    پس موش. آن پليديها كه بكشتى اندر بود همه بخورد، و آن گند بشد
ح رفتند و بناليدند از دست موش و عذاب ايشان، خـداى  پس مردمان سوى نو. خوردنى جايى نتوانست نهادن كه همه بخوردى

پـس  . عزّ و جلّ مر نوح را فرمان داد تا دست بر پشت شير برماليد، اين گربه از بينى شير بيرون افتاد، آن موشان را همه بخورد
 »735و  734ص  ،3ج  تفسير طبري،. اين دو خلق بودند كه خداى عزّ و جلّ ايشان را اندر كشتى نوح آفريده بود
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  .شود گربه سياه جن است هر كس به او آزار برساند غشي مي

  8.شهادت بدهددهند بايد بسم اهللا بگويند تا در آن دنيا بسم اهللا  به گربه كه خوراكي مي

  .گيرد و سگ به صاحبش گربه به خانه عادت مي

  .خورد شير به آدم مومن كاري ندارد و گوشت او را نمي

  .شير پادشاه جانوران است

  .زايد اشد و باران بيايد نشان اينست كه گرگ ميبهوا كه آفتاب 

  .ترسد گرگ از آدم لخت مي

يده از اين جهت هيچوقت پشـتش بـه زمـين    گربه را مرتضي علي نوازش كرده و دست به پشتش كش

  .آيد نمي

  .تواند بزند صبح زود كه شكارچي خرگوش ببيند تا شب ديگر چيزي را نمي

  .دود اگر از طرف چپ او را ببينند خوبست و اگر از سمت راست ببينند بد است خرگوش كه مي

  9.ميرد اي بخوابد صاحبخانه مي شتر در خانه

  .كشد مي كينه شتري تا چهل سال طول

معروف است كه براي صيد كفتار دفي و سازي نزديك سوراخ آن برند و يا دو سنگ بـر هـم   « -كفتار

كفتـار در خانـه نيسـت و    : كفتار در خانه است؟ و ديگري جواب دهد: زند و يكي با لحني مطرب همي گويد

  10».كم سوراخ را فراخ كرده دست و پاي كفتار بربندند كم

حضـرت  . من دمـاغ نـدارم  : دهد كه كند جواب مي هندوستان بوده، حضرت او را احضار ميفيل پادشاه 

  11.آورد و خرطوم  در مي. يك دماغي پيدا بكند كه نتواند جمع آوري بكند: گويد هم مي

                                                           

نشـناس اسـت و    كننـد نمـك   چون گربه در موقع خوردن عضالت چشمش به هم كشيده مي شود عـوام گمـان مـي   . 8
 .بندد يعني احسان تو را نديدم چشمش را عمداً مي

 .خوابد اين شتري است كه در خانه همه كس مي: مثل. 9
  :ناصر خسرو گويد. 10

  .همي گويند كه اينجا نيست كفتار     چو كفتاري كه بندندش بعمدا                           
  :مولوي گويد

  كز آن دل بركني خواهي  چون نمي         كني مي    رخصت تأويل  در وحل                     
  كرم   از   را   عاجزي   نگيرد حق          مرا من مضطرم  روا باشد   كه اين                     
  غرور، از    نبيني   را   گرفتن    اين        خود گرفتست و تو چون كفتار كور                     
  نيست  غار  كاندر جوييد   برون از          نيست كفتار    اندرون  دويبگ  مي                    
  آبخور  بسوي   او     زان    تا   فتر         اي پسر   كفتار سوراخ   در  نيست                    
  .آگهند  كي من   ز  گويد  همي او          نهند  مي  اين همي گويند و بندش                    

 .676حواشي ديوان ناصر خسرو ص                                                                                         

← 
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  .كند به اين جهت بايد مادام چكش يا كلنگ بسر او بزنند فيل هميشه ياد هندوستان را مي

شود و پيدايش ميمون بـه   خون شپش باشد و به خمير نان بزند ميمون مياگر كسي دستش آلوده به 

  12.روايتي به همين علت بوده

بندنـد صـبح    كردند يك شب در قلعه را به روي خودشان مي كفاري كه با علي جنگ مي -روايت ديگر

خمره رنگرزي  شوند همه بوزينه شده بودند به روايت ديگر ميمون اول رنگرز بوده و دستش توي كه بلند مي

  .شود كند و نفرين مي بوده چنانكه كف آن آبي رنگ است و يكي از ائمه به او كار رجوع مي

  13.شود دارد نفرين مي كند و از حضرت دريغ مي پزد در تنور پنهان مي خمير گير بوده، نان مي -خرس

اهايش را دو طرف حضرت امير در جنگ خيبر محاصره شده بود يكي از درهاي قلعه را كند و پ -قاطر

دشـمنان حضـرت    ؛كـرده  آمده و حضرت آنرا بـه طـرف ديگـر پيـاده مـي      قشون روي در مي. خندق گذاشت

رود مگـر   هـيچ حيـواني روي در نمـي   . كردند تا دست مباركشان خسته بشود چارپايان را بارهاي سنگين مي

  .شود قاطر و به همين جهت نسل او قطع مي

رسـد كـه چـرا مهمـان را      از جانب خدا نـدا مـي  . رنجد اهيم از او مييكي از مهمانان حضرت ابر -شتر

بينـد بـا شـتر او را بلنـد كـرده روي       رود و او را سوار شتر مـي  رنجانيدي؟ حضرت برخاسته دنبال مهمان مي

گيرد در اين وقت ملكي آلت تناسـل او را بـه عقـب منحـرف      گذارد، در ميان راه شتر ادرارش مي دوشش مي

  14.رت آلوده نشودكند تا حض مي
 

                                                                                                                                                                                     

دماغ شما چطور : شود اين افسانه در اثر اشتباه دماغ و بيني اختراع شده چون در اصطالح عوام مالحظه ميچنانكه . 11
 .اند است يعني حالت روحيه شما چطور است را بيني تصور كرده و براي خرطوم فيل اين افسانه را جعل نموده

 قسمت خزندگان و گزندگان رجـوع  72به صفحه . شود كه شپش تا چه حد منفور و كثيف است از اينجا معلوم مي. 12
 .شود

 ).بوند هشن(باشد  پوستان از نژادهاي فاسد آدميزاد و ميانجي آدمها و ديو و دروج و پري مي  ميمون، خرس و سياه. 13
  به شتر گفتند چرا شاشت از پس است: مثل. 14

 گفت چه چيزم مثل همه كس است؟



 

 

  هاي باستان بعضي از جشن

كه نوروز عامه و نوروز خاصه بـود مهرگـان    از نوروز نباشد همچنانبعد جشني ازين بزرگتر « -مهرگان

پادشاهان درين روز تاج زريني كـه تصـوير نيـر    ... نيز عامه و خاصه بود و تعظيم اين جشن تا شش روز كنند

را به جهت تبرك بر بـدن ماليدنـدي و    بان ننهادندي و روغاعظم بر آن بودي به سر خود و بر سر اوالد خود 

خوان را كه شكر و ترنج و سيب ن جم آمدندي موبدان بودندي و هفتكساني كه درين روز نخست نزد پادشاها

و بهي و انار و عناب و انگور سپيد و كنار در آن بودي با خود آورندي چه عقيده پارسايان آنست كـه در ايـن   

بر بدن بمالد و گالب بپاشد و بر خود و بـر دوسـتان خـود     بان هاي مذكور بخورد و روغن ميوهروز هر كس از 

  1»...بپاشد در آن سال آفات و بليات بسياري از وي مندفع گردد

به فتح اول و دوم به معني آتش شعله كشنده و آتش شعله بلند باشد و نـام روز دهـم   « -جشن سده

و آتش در كوه و صحرا ... ن عيد كنند و جشن سازند و آتش بسيار افروزندين روز فارسياربهمن ماه است و د

  2».گويند واضع اين جشن كيومرث بوده ؛زنند

نوز زرتشـتيان كرمـان بـه يادگـار جمشـيد و عـادات ايـران باسـتان         هجشني است كه  -سده سوزي

ش از جشن نوروز خروارها بته و پنجاه روز پي. اند گيرند و براي اين كار موقوفاتي در كرمان اختصاص داده مي

اي است مسـجد ماننـد و    جنب اين باغچه خانه. آورند گرد مي) باغچه بوداغ آباد(در گبر محله ) درمنه(هيزم 

درين مجلس شراب و شيريني و ميـوه  . كند ها دعوت شاياني مي موبدان موبد از اعيان شهر و حتي از خارجه

زننـد و سـرود    ها را بـا آن آتـش مـي    كنند و بته موبد دو الله روشن ميشود اول غروب دو نفر  زياد چيده مي

شـوند بـا    زند همه مهمانان كه بيش از چندين هزار نفر مي هنگامي كه آتش شعله مي. خوانند مخصوصي مي

  :خوانند گردند و اين ترانه را مي فريادهاي شادي دور آتش مي

  پنجاه به نوروز ها بله            . بگله سي بسده  دـص                   

در كرمان همه مـردم منتظـر سـده سـوزي     . شود نوشند و ميان هلهله شادي جشن تمام مي شراب مي

ايـن  . هستند و اهميت فالحتي برايشان دارد چون بعد از آن اول بذر افشاني و كشـت و كـار برزگـران اسـت    

  .عادت در بعضي از شهرهاي خراسان هم هنوز وجود دارد

و ايـن  . روز پانزدهم از هر ماه شمسي و اين روز از ماه دي روز عيد و جشن مغـان اسـت  « -مهردي ب 

روز به غايت مبارك گيرند و صورتي از خمير آرد سازند يا از گل و آنرا در راه گـذار بنهنـد و خـدمت كننـد     

ن بـوده و او بـر گـاو    فريـدو  *اند كه دريـن روز فطـام   آورده. آنگه به آتش بسوزد. چنانكه ملوك و سالطين را

                                                           

 .فرهنگ جهانگيري. 1

  .آرا فرهنگ انجمن. 2

 .هنگام از شير گرفتن كودك: فطام* 
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خيـر و راحـت   نشسته و چنين گويند كه هر كه بامداد اين روز سيب بخورد و نـرگس ببويـد تمـامي سـال ب    

و دريـن روز نيكسـت    ،به سوسن تمامي سال امان باشد از قحطي و درويشي بن شيربگذراند و دود كردن د

زراتشـت بهـرام   . از ايـران بيـرون رفتـه   صدقه دادن و نزد بزرگان و مهتران شدن و گويند درين روز زردشت 

  :گفته

  خورشيد چهر  بنمود  بران كه                

  ورا ديمهر  خواني كه   روزي به                                                 

  ز ايران برون شد زراتشت پاك                

  3».رفت گريان چو ابر سفاكهمي                                               

نام جشني بوده در ميان پارسايان كه اول ماه آذر مردي كوسه را سـوار كـرده بـر    « -كوسه بر نشين

زده و  بدن او داروهاي گرم طال كرده و طعامهاي گرم به وي خورانيده بادزني در دست گرفته خود را باد مـي 

دادنـد و اگـر    زدند و به او چيزي مـي  بر روي بدن او مي نموده و مردم از اطراف برف و يخ از گرما شكايت مي

هاي او پاشيدي و تا وقتي معين به اذن  كسي به او چيزي ندادي مركب يا گل تيره كه با خود داشتي بر جامه

پارسايان اين روز را گرامي و عزيز . و اجازه پيشكاران شهر اين كار را كردي و اگر زياده كردي مواخذت يافتي

  4».داشتندي

جشني است كه مغان در پنج روز آخر ماه اسفندارمذ كنند و دريـن پـنج روز زنـان بـر     « -مردگيران

مردان مسلط باشند و هر چه خواهند از مردان گيرند و شوهران محكوم ايشانند و در روز اول اين پنج روز به 

  5.جهت دفع عقرب رقعه كژدم نويسند

كه مغان روز نخست از پنج روزي كه در آخر اسفندارمذ  المخلوقات آورده صاحب عجايب -رقعه كژدم

ماه است و روز جشني كه آنرا جشن مردگيران خوانند از طلوع سپيده تا طلوع آفتاب به جهت دفع هوام سه 

گذارند گويند  چسبانند و ديوار چهارم كه صدرخانه است خالي مي نويسند و آنرا بر سه ديوار خانه مي رقعه مي

يو آفريدون طلسمي فرمودي و سموم هوام و حيوانات را بستي و موبد آنكه واضع نوشـتن رقعـه   در اين روز ن

كژدم بوده اينست كه فارسيان بدان رقعه نويسد كه به نام ايزد و بنام آفريدون و جمعي برآنند از پارسيان كه 

  6».العالمينسالم علي نوح في : هك فريدون نوح است و ازين است كه عربان در آن رقعه نويسند

مذ از ماه اسـفندار   ابوريحان بيروني در اآلثار الباقيه گويد كه عوام براي دفع زيان كژدم در روز اسفندار

بسم اهللا الـرحمن  : نويسند م سپيده تا برآمدن آفتاب اين افسون را بر كاغذهاي چهار گوشه ميمذ ميان هنگا

                                                           

 .آرا فرهنگ انجمن. 3

 .آرا فرهنگ انجمن. 4

 .آرا فرهنگ انجمن. 5

 .فرهنگ جهانگيري. 6
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زير و زبر همه جز ستوران بنام يزدان و بنام جم و ) ؟(فتالرحيم اسفندار مذ ماه اسفندار مذ روز بستم رم و ر

چسبانند و ديوار  سه تاي از آنها را بر سه ديوار اطاق مي. آفريدون بسم اهللا آدم و حوا حسبي اهللا وحده و كفي

گويند اگر بر ديـوار چهـارم هـم از     گذارند كه حشرات از آن راه بگريزند و مي زاد ميآمقابل به صدر حجره را 

يابند سرها را  شوند و راه فرار نمي اين طلسم چسبيده شود از اثر و خاصيت اين طلسم حشرات سرگردان مي

  .كنند كه مگر از آن راه خارج شوند به طرف پنجره خانه بلند مي

گردد و آن عبارتسـت از دو   افروز مي  ها آتش چند روز به نوروز مانده در كوچه -جشن پيش از نوروز

كننـد و بـه رويشـان     پوشد و به كاله دراز و لباسشان زنگوله آويزان مـي  رخت رنگ به رنگ مي يا سه نفر كه

  :خواند زند و اشعاري مي يكي از آنها دو تخته را به هم مي. زنند صورتك مي

  .يكروز آمده  سالي             آمده،  افروز   آتش                              

  .سالي يكروز فقيرم            آتش افروز صغيرم،                               

*و پودهروده                               
  .هرچي نبوده آمده             آمده، 7

  .آورد رقصد و بازي در مي و ديگر مي

خوانـده  هاي ذيل  ، لوطي، خرس برقص و غيره كارشان رواج دارد و ترانهزدباون باز، بندر اين وقت ميم

  :شود مي

  ،نمرده        فلفلي مرده؟                         

  .تخم گرازه        چشماش كه وازه                        

  دستش استخون نداره               نون خورده و جون نداره  

  ميل پشت بون نداره

  كشته   بزغاله     بابام                        ش رشتهآامان از 

  تراشه   قاشق    يمئدا                        سر كار آشه   ننم

  شاشه خوره مي خالم مي

  هـهندون  وسـپ   سوار                ه ـدندون  ه ــي     دختر

  ره مي  در خونه داروغه                ره  مي ه ــه يرغــهندون

  دارم   دردي  رــپ دل                 جون عرضي دارم  داروغه

  ردهــر من كــو بشپشت                رده ــك    زن    شوورم

  يه نون ازم كم كرده

  ا اكبري؟ــمن بخورم ي                 اين يه دونه نون پرپري 

                                                           

 .كهنه و پوسيده: پوده* 
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7سوري چهارشنبه
ز پس از قضاياي كربال مختار بـراي  وچهارشنبه آخر سال به روايت آخوندي درين ر -8

را از هم تميز بدهد قرار گذاشت شـبهاي چهارشـنبه هـر كـس شـيعه اسـت بـاالي بـام          اينكه شيعه و سني

گشايي دخترها را از زير توپ مرواريد رد  براي بخت. و از آن وقت اين كار موسوم شد داش بته روشن بكن خانه

درد و : گوينـد  مي اندازند و كنند، در كوزه پول سياه انداخته و غروب آفتاب آن را از باالي بام به كوچه مي مي

اندازند  فتاب آن ر از بام به كوچه ميآكنند و غروب  و يا سبويي را پر از آب مي! بالم بره تو كوزه بره تو كوچه

سوري  در شب چهارشنبه. ريزند كنند كه مبادا بال برگردد و بعد روي آن آتش مي و به پشت سرشان نگاه نمي

ويخته به گردن خـود  آقفلي را بسته به زنجيري ) يدآ شان نمييعني شوهر گير(دخترهايي كه بختشان بسته 

روند سر چهار راه، سيد كه  گيرد بعد وقت غروب مي اندازند كه قفل روي سينه ميان دو پستانشان قرار مي مي

  .)مخصوصاً شوهر سيد گيرشان بيايد(كنند كه بيايد قفل را باز كند تا بختشان باز شود  شود صدا مي رد مي

ن شب و يا چهارشنبه آخر صفر هرگاه نيت بكنند و كليد دو دندانه به زمين گذاشته پشـت در  در همي

ن باشـد  آرسند و اگر بـرخالف   اطاق همسايه گوش بايستد اگر صحبت آنها موافق با نيتشان باشد به مراد مي

  .مرادشان برآورده نخواهد شد

سوري ظرفي برداشته  در شب چهارشنبهاگر كسي ناخوش داشته باشد به نيت سالمتي او  -زني قاشق

خانه  زند صاحب كوبد و بدون اينكه چيزي بگويد با قاشق به آن ظرف مي ها در را مي در خانه همسايه درو مي

خـرد و   دهد و با آن پول چيزي مـي  ها را به ناخوش مي آن خوراكي. اندازد يا خوراكي و يا پول در ظرف او مي

  .واهد يافتخوراند كه شفا خ به ناخوش مي

گذارند و هر كسي از اهـل خانـه نيـت كـرده      در همين شب كوزه آبي زير ناودان رو به قبله مي -نيت

گيرد و دختر نابـالغي دسـت كـرده از     صبح چهارشنبه يك نفر فال از حافظ مي. اندازد چيزي در آن كوزه مي

  .كند با فال مطابقه ميآورد و  كوزه آب يك به يك چيزهايي كه متعلق به هر كسي است بيرون مي

زنند و همـه   شب چهارشنبه بته خشك و يا گون بيابان در هفت كپه و يا سه كپه روي زمين آتش مي

  :گويند پرند و مي اهل خانه از كوچك و بزرگ از روي آن مي

  سرخي و خرمي تو از من                زردي و رنجوري من از تو                

  .ريزند ت كرد و خاكسترش را سر چهار راه ميبه اين آتش نبايد فو

كنند و براي شب جشـن   كنند، خانه تكاني مي پانزده روز پيش از نوروز گندم يا عدس سبز مي -نوروز

  89.پوشند سر تا پا لباس نو مي

                                                           

  .تر است سوري از ساير جاهاي ايران مفصل در آذربايجان جشن چهارشنبه. 7

 .خ بخاراي نرشحيينيز رجوع شود به تار

  .مثل رخت بعد از عيد براي گل منار خوبست. 8

  آمد و ما قبا نداريم          با  كهنه  قبا  صفا  نداريمعيد :       فقرا گويند

← 
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سين پهـن   هاي خانه روشن باشد چند ساعت به تحويل مانده سفره هفت شب اول سال بايد همه اطاق

  .كنند مي

گذارند و دو طرفش جار با شمعدان كه در آنها به عده  سين يك آينه مي باالي سفره هفت -سين هفت

قرآن، نـان بـزرگ،   : گذارند از اين قرار است چيزهايي كه در سفره مي -كنند اوالد صاحبخانه شمع روشن مي

شيرين و ميوه و شـيريني و  يك كاسه آب كه رويش برگ سبز است، يك شيشه گالب، سبزه عالوه بر آجيل 

سپند، سيب، سيه دانـه،  : شود بايد باشد در خوانچه هفت چيز كه اسمشان با سين شروع مي .خروس و ماهي

  ...مرغ رنگ كرده سنجد، سماق، سير، سركه، سمنو، سبزي، به اضافه ماست، شير، پنير و تخم

گيرنـد   خـاكي در دستشـان مـي   خرو پول يا  در موقع تحويل همه اهل خانه بايد سر هفت سين باشند

اش  سين نباشد تا سال ديگـر از خانـه   چون شگون دارد اگر كسي در موقع تحويل در خانه خودش پاي هفت

خـورد و   سين يك انگشت ماست مـي  تهفكسي كه مزاجش حرارتي باشد موقع تحويل سر . آواره خواهد بود

در موقع تحويل زنها بايد سنجاق زير . بشود خورند تا مزاجشان معتدل اشخاص رطوبتي يك انگشت شيره مي

  .شود گلويشان باشد وگرنه رشته كارشان گسسته مي

شمعي كـه بـه   . مرغ روي آينه عالمت تحويل تكان خوردن برگ سبز روي آب است و يا چرخيدن تخم

تـاه  سين روشن است بايد تا آخرش بسوزد و نبايد به آن فوت كـرد چونكـه عمـر را كو    هفتنيت سالمتي در 

  .كند و در صورت اجبار با دو برگ سبز آنرا خاموش كنند مي

شود اگر زن باشد بد است و اگر مرد بيايد خوبست بطور كلـي اولـين    كسي كه صبح عيد وارد خانه مي

ي كـه خـود   تدر صور! صد سال به اين سالها برسيد: قدم باشد و بگويد شود بايد خوش كسي كه وارد خانه مي

هر كسي درين روز شادي و خرمي بكنـد تـا   . باشد بايد از در خانه بيرون برود و برگرددصاحبخانه خوشقدم 

  910.سال ديگر به او خوش خواهد گذشت

سين است تنها فرقي كه دارد اين سفره از شـب جمعـه    با همان تشريفات هفت -سفره خواجه خضر

نمك، اسـفناج پختـه و قاويـت     بي شود تا ساعت تحويل و چيزي كه اضافه دارد شير برنج آخر سال چيده مي

زند در قاويـت   عالمت اينكه خواجه خضر سر سفره بيايد اينست كه انگشت خودش را مي. رد نخودچي استآ

  .آرد نخودچي

                                                                                                                                                                                     

هـا را   گردند و امر كرد كه در آن ايـام خانـه   هاي ايشان باز مي زرتشت گفت كه روان مردگان در ايام فروردگان به خانه«

مردگان بـه بـو و نيـروي    هاي خوشمزه و اشتها آور بنهند و بخورند تا روان  هاي پاك بگسترند و آنجا خوردني پاك كنند و فرش

  ».آن قوت گيرند

 .ترجمه از غرر اخبار ملوك فرس ثعالبي

 .نوروزنامه 5ص »  .هر كه روز نوروز جشن كند و به خرمي پيوندد تا نوروز عمر در شادي و خرمي گذارد«. 9
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سيزدهمين روز بعد از نوروز است همه مردم درين روز بايد از شهر و خانه خـارج بشـوند    -بدر سيزده

دختـران بـراي اينكـه    . ا اينكه نحوست سيزده را بـه صـحرا ببرنـد   خوش بگذرانند و تفريح و گردش بكنند ت

  :گويند زنند و مي ها را گره مي بختشان باز بشود سبزه

  دگر  الـس            سيزده بدر                                

  بغلبه  بچه           خانه شوهر                                

 



 

 

  جاها و چيزهاي معروف

معروف است كه زرتشت دو شاخه كاج از بهشت آورد و بدست خودش يكي از آنها را در  -سرو كاشمر

شوند  اندازه بزرگ و كهن مي اين دو قلمه به مرور زمان بي. كاشمر و ديگري را در فارمد از قراي طوس كاشت

انـد و در سـايه آن    هاي آن آشيانه داشـته  بيشمار بر شاخهگويند كه مرغان  مي. اند و مردم به آنها معتقد بوده

رسـد حكمـي بـه طـاهر بـن       شهرت اين درخت كه به گوش خليفه متوكل مـي . اند چريده جانوران بسيار مي

كه درخت سرو كاشمر را كـه در بسـت نيشـابور بـوده      نويسد عبداهللا كه در آن زمان حاكم خراسان بوده مي

اي از  دسـته . هاي آن را در نمد گرفته بر ستران بار كرده به بغـداد بفرسـتند   شاخه ها بنهد و بريده بر گردونه

دهند كه اين درخت را نبرد ولي طـاهر   شنوند پنجاه هزار دينار به طاهر وعده مي زرتشتيان كه اين حكم مي

و دو سـي   نماي از مدت عمر آن درخت تا سـنه دويسـت و   اندازد و به قول نگارنده تاريخ جهان درخت را مي

زمـين   و چـون آن درخـت بيفتـاد در آن حـدود     1...هزار و چهارصد و پنجاه سال گذشته بود) هجري 232(

بلرزيد و به كاريزها و بناها خلل راه يافت و اصناف مرغان بيرون از حد و حصر از شاخسار آن درخت پريـدن  

و چون اين درخت ... كردند كردند چنانكه هوا پوشيده گشت و مرغان به انواع اصوات خوش، نوحه و زاري مي

اللعنه ريخته تـن او را پـاره پـاره     عليه به يك منزلي مقر خليفه رسيد غالمان ترك شب هنگام بر سر متوكل

  2.كردند

اي به همين نام است كـه اگـر جمعـي بـه      نام موضعي است در گرگان و در آنجا چشمه -سياه سنگ

هاي متعدد بر سر آن چشمه روند و آب بردارند و برگردند و يك تن از آنها پـاي بـر    جهت آوردن آب با كوزه

شـود بايـد بريزنـد و دوبـاره رفتـه آب       ها تلخ مـي  آب آن مردم در كوزهسر كرمي كه بر سر راه آنهاست نهد 

بردارند و پيشاپيش اينان يك تن رفته آن كرمها را از پيش پاي ايشان دور كند تا ايشان گذشـته بـه منـزل    

  3.برسند

بونداد هرمزد كوه جايگاهي است كه درو چاهي است چون امسـاك بـاران باشـد و سـالها      -چاه باران

ايد سـ اند كه هركه سـير ب  اهل آن ناحيت سير بسايند و در آن چاه افكنند از آسمان باران آيد و آزمودهآب  بي

  4.در آن سال بميرد

                                                           

آيد زيرا برحسب سنت زرتشتيان از ظهور زرتشت تـا مـرگ يزدگـرد     اين حساب خيلي نزديك به حقيقت به نظر مي. 1

و بنـابراين از ظهـور زرتشـت تـا سـال هجـرت       ) ديده شود 70نامه تنسر ص (سال شمسي طول كشيد  1230) ميالدي 652(

سـال   1425سال ديگر كه هفـت سـال اخـتالف قمـري و شمسـي را از آن حـذف كنـيم         232شود و به عالوه  سال مي 1200

 .سال تفاوت دارد 25شود كه با عدد مذكور فقط  مي

 .آرا فرهنگ انجمن. 2

 .نامه قابوس. 3

 .تاريخ طبرستان. 4
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ايست از كوهسار سميرم و قمشه و آب آن چشمه را براي دفع ملخ به هـر جـا    نام چشمه -آب مرغان

نها را سار گوينـد از  آهايي كه  خود برند مرغ برند و به نيت هر واليت كه آن آب را برداشته بشود و با كوزه با

ر گـرد آينـد و ملخـان را بـه     يااند سار بس قفاي آن آب روند و چون بدان مكان رسند كه آب را در آن پاشيده

و خود در زمان توقف فارس ديدم كـه از  ... منقار به دو نيم زنند تا همگي كشته شوند و آن مزارع ايمني يابد

ب به فارس آمده بودند و گويند شرط تأثير آنست كه آب را بر زمين نگذارند و بـر سـه   آشيروان به طلب آن 

  5.پايه آونگ كنند و گاه برداشتن از چشمه به قفا ننگرند واهللا اعلم

پولي مجبور شد گرز خودش را بـه هفتصـد    گويند كه رستم وقتي به تهران آمد از بي مي -گرز رستم

در . نامنـد  در چهار سوق بزرگ برجستگي به ديوار است كه گرز رسـتم مـي  دينار گرو گذاشت و نان خريد و 

  .اينجا تهران است و گرز رستم گرو نان: شود اصطالح نيز گفته مي

ملك ري خاكش خوب نيست به اين مناسبت كه حكومت ري به ابن سـعد دادنـد تـا امـام حسـين را      

  .بكشد

  .ش پاي كوه زده و چشمه جاري شدهنزديك شاه عبدالعظيم را علي با ته عصاي -علي چشمه

خانه قديم توپي گذاشته بودند معروف به تـوپ مرواريـد كـه     در ميدان ارك جلو نقاره -توپ مرواريد

كردنـد و عقيـده عـوام     صاحب كشف كرامات بود مخصوصاً براي باز كردن بخت، دخترها را از زير آن رد مـي 

  *.ستبوده كه اين توپ خودش از بوشهر تا تهران آمده ا

آيد دگمه تنكه  بردند و پسر نابالغ مي در رشت براي اينكه بخت دخترها باز بشود آنها را به دباغخانه مي

  .ريزند برند منزل و سرشان مي دارند مي كند بعد قدري از آب دباغخانه بر مي آنها را باز مي

منـار كـه در محلـه     روند بـاالي ايـن   براي بخت گشايي دختران در اصفهان دخترها مي -منار برنجي

  :خوانند گذارند و اين ابيات را مي جوباره واقع شده روي پله آن گردو مي

  گم نرنجي چيزي مي يه              رنجيـب     رــس    ارنم                    

  خواد كمر بسته مي  مرد            خواد  ميان من دسته مي                    

  6.شكنند اينكار براي سفيد بختي هم خوبست گردو را ميو در موقع برگشتن 

هـاون   و دور روند در خاتون قيامت در شيراز دخترها براي اينكه بختشان باز شود مي -خاتون قيامت

  .گردند كه در ميان آن بناست مي) جوغن(سنگي 

                                                           

  .چشمه سار نزديك قزوين همين اشتهار را دارد. آرا انجمن. 5

 .منتشر گرديد 1327نوشت كه در سال » توپ مرواري«طنزي با عنوان  ز اين توپ داستانهدايت بعدها ا* 

كنند و نذر و  پامنار تهران نيز داراي همين خاصيت است و در آنجا شمع روشن مي. شكند اصطالح با دمش گردو مي. 6

 .كنند نياز مي
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ع گـرم  ان حمامي معروفست كه شيخ بهايي آنرا طوري ساخته كه با يـك شـم  هدر اصف -شيخ بهايي

شب چهارشنبه دخترها براي اينكه بختشان باز بشود و زنها براي سفيدبختي با جام چهل كليـد آب  . شود مي

  .ريزند آنرا روي سرشان مي

ي بـوده  سم و معـروف اسـت كـه علـي دسـتش حنـاي      در يزد حمامي است به اين ا -علي حمام پنجه

انـد   اي از سـنگ در ديـوار گذاشـته    و پنجـه خواسته برود به حمام دستش را زده به جـرز پهلـوي حمـام     مي

  .گويند اين حمام احتياج به سوخت ندارد مي

طلبند سنگهايي آنجاسـت   در اصفهان است و به ديوار واقع شده كساني كه مراد مي -دوز قبر پير پاره

رداشته سبيد مرادشان داده خواهد شد و گره از كارشان بچسايند اگر آن سنگها به سنگ قبر  كه روي قبر مي

  .شود مي

معروفست  ؛رف يكي طال و يكي نقره در آنجاستظاي است كه دو  در كوه سهند در آذربايجان سقاخانه

  .گردد هر كس آنها را بدزدد دوباره سر جاي خودش بر مي

در فومن گيالن نزديك امامزاده ابراهيم كوه كوچكي است كه معروف است در زمان مأمون سرخاب نام 

ه و باعث قتل امامزاده شده است و بعد از معجزه امامزاده آن شخص به شكل كـوهي سـنگ   حاكم گيالن بود

روند در مراجعت براي ثواب يك تكه سـنگ بـه آن كـوه پرتـاب      شده و حاال كساني كه به زيارت امامزاده مي

  .كنند مي

ريزنـد كـه    برند و روي سنگ مـي  در همدان براي اينكه بخت دخترها باز بشود روغن مي -سنگ شير

  .شبيه شير است و از قديم بوده

بناي گلي و گنبدي است كه سر راه منارجنبان واقع شده و مـردم هـر حـاجتي كـه داشـته       -ابودردا

كنند و در آن  پزند و يك آدمك كوچك با خمير درست مي روند و آش رشته و آش برگ مي باشند به آنجا مي

هند اين آش در خراسان و شيراز هم معمول است در اصفهان بابا د اندازند كه بعد آنرا به آب روان مي آش مي

  7.قاسم و كاغذگرخانه نيز همين خاصيت را دارند

گويند امامزاده محمد نامي در آنجا مدفون اسـت ايـن گنبـد در     اي است كه مي مقبره -گنبد خشتي

آنجا يك مـن نـان و سـي     محله نوغان مشهد واقع و در عهد شاه عباس ساخته شده براي برآمدن حاجتها به

گـدا ميـان فقـرا تقسـيم      هـاي كهنـه   كنند و اين نذر توسط يكي از پيـرزن  سير ماست نذر حضرت عباس مي

  .شود مي
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اي كـه   وچـه كباشـد و   گويند عالمت پنجه امام بـر آن مـي   در محله چهارباغ مشهد سنگي است كه مي

كنند و صـورت و سـاير اعضـاي     روشن مي مردم در آنجا شمع .نامند ميپنجه سنگ در آن نصب شده كوچه 

  .جويند مالند و از آن بهبودي مي خود را به آن مي

اي است كه در زمان سلطان محمـد خدابنـده بنـا شـده و در خيابـان       هد مقبرهشدر م -دوز پير پاالن

  .باشد صفوي در كوچه شور واقع است و در نزد اهالي مجرب مي

  .شود شنبه، آنجا بروند مرادشان داده مياز شنبه اول سال تا سيزده  -شاه غيس

تراشند چون شـير عالمـت    در فارس معمول است روي سنگ گور جوانمردان هيكل شير در سنگ مي

  .زور و نيروست

پزند و يك من روغن بيد انجير  هواهللا براي مادر وبا مي در زمان بروز وبا در كرمان و بلوچستان آش قل

  8.نمايند نذر درخت كهور مي

نما و حوضخانه و آثار خرابه دارد مشهور است كه  به ارتفاع بيست ذرع در آنجا طاق -ه غالدوشچشم

  .اينجا قصر ضحاك بوده

دار  آيد كه دور آن اطاقهاي شـبكه  باشد ديواري در كوه به نظر مي و آب گرم مي *نزديك عسك -نياك

جنگيده و مدخل آن چاهي است كه كنـار   هاي ديو سفيد كه در قديم با رستم مي است معروف است به خانه

  .كوه واقع شده

در امامزاده شاه يلمون كاشان چاهي در بغل ضريح واقع اسـت كـه زنهـا بـراي خبـر شـدن از مسـافر        

كنند اگر تابوت به نظرشان رسـيد مسافرشـان    روند و در آن نگاه مي كنند و سر آن چاه مي خودشان نيت مي

  .د مسافر زنده است و آب آن چاه شفاستمرده است و اگر صورت خندان ديدن

در چهار فرسنگي كاشان در كوه سرك و جوشقان قله كوه درخت انجير كهني روييده كه آسمان گذار 

سوزانند  متولي مخصوص دارد و هر شب به پايين آن چراغ مي. باشد است و اين درخت طرف توجه مردم مي

كـرده پـاي ايـن كـوه كـه       ابولؤلؤ به طرف كاشان فـرار مـي   معروف است وقتي كه. كنند به آن نذر و نياز مي

كرده كـه در ده بـرود و بـه خـدا      شود چون كفار او را دنبال كرده بودند و جرئت نمي اش مي رسد گرسنه مي

كنـد و بعـد بـه     شود و او به اين وسيله سد جوع مي شود در آن ساعت اين درخت پر از انجير مي متوسل مي

شكنند و خواص بسيار برايش معتقدند چوب آنرا همراه  انجير اين درخت سر و دست ميبراي . رود كاشان مي

  .زن و مرد بخورند مجرب است ،كنند و ميوه آنرا هرگاه براي پيدا كردن اوالد بچه مي

در زير زمين مسجد جمعه كاشان چاهي است كه مردم معتقدند از آن چاه بـه مكـه راه دارد و دو روز   

گويند كه يك روز مردي آمد از آن چاه بگذرد ديد زني  ولي عجالتاً آن چاه گرفته شده و ميراه نيست  ربيشت
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خبر وارد شده است و امر كرد كه ازين  شويي است آن زن متغير شد و گفت چرا مرد نامحرم بي مشغول رخت

  .آن زن حضرت فاطمه بوده. چاه كسي نرود

اي است كه معروف است چند سـال پـيش دو    مزادهدر عباس آباد كاشان كه پشت مشهد واقع است اما

شـنوند و   خورند همان سـاعت صـداي شـرق سـيلي مـي      شود و قسم مي شان گم مي نفر زن در آنجا گوشواره

چـون در آن مكـان   . ميـرد  آيد و مي شود و از دهنش بيرون مي كند سياه مي بينند كه زبان آن زن باد مي مي

كنند و به ديوار يك طرف عكس حضرت كشيده شده و طرف  امامزاده ميخرند و  معجزه شده آن محل را مي

  .اش به ديوار كشيده شده ديگرش صورت آن زن با زبان باد كرده

گوينـد كـه در زمـان     اي است معروف به هفت دختران و مي نزديك شهر كرمان قلعه -افسانه هفتواد

روزي يكـي از آن  . ر آنان چـرخ ريسـي بـوده   ير پاپكان شخصي در آنجا بوده كه هفت دختر داشته و كاشارد

هـاي آنـرا بـه زمـين      بيند كـه بـاد سـيب    رود كه پشم بخرد در بين راه درخت سيبي مي دختران به شهر مي

ريسـي   گـردد و مشـغول دوك   گذارد وقتي كه بر مي دارد و در جيبش مي انداخته بود يكي از سيبها را بر مي

شـود و   از آن روز به بعد حاصل كار او روز به روز بيشتر و بهتر مي .افتد بوده آن سيب در ماسوره چرخش مي

بيند كه كرمي در ماسوره  شود مي بعد ملتفت مي. رسد از فروش آن در زندگي آنها گشايش بزرگي به هم مي

انـد،   فهمد كه از دولت سر آن كرم بوده كه به اين دارايي و فراواني رسـيده  شده مي چرخ او پيوسته بزرگ مي

رسد كه پدر دختـر از زيـادي    پروراند تا بجايي مي گذارد و به ناز و نعمت مي س  آن كرم را در صندوقي ميپ

. سازد كه هنوز آثار آن باقي اسـت بـه نـام قلعـه دختـر      اي مي افتد و قلعه گري مي مال و دولت به خيال ياغي

ولي . گيرد شد و جنگ سختي در ميك براي سركوبي او از پارس به طرف قلعه دختر قشون مي اردشير پاپكان

خورد و سبب شكست آن بوده كه صندوق كرم را پدر دختـر جلـو لشـكر     اردشير در همه جنگها شكست مي

رسد، مقـداري   تا اينكه اردشير نيرنگي به فكرش مي. شده آورده و از بركت آن بر دشمن چيره مي دشمن مي

زنـد و بـه پاسـبانان قلعـه شـراب       رود و ني مي قلعه ميدارد و به لباس چوپان نزديك  شراب با خودش بر مي

شـوند و   همين كه مست مي. پرسد دهد و در ضمن از آنها مكان صندوقي كه در آن كرم گذاشته شده مي مي

كند و  كشد و روز بعد قلعه را فتح مي رود و با شمشيرش كرم را مي روند، اردشير سر صندوق مي به خواب مي

  9.شود كرمان ناميدند ي كه در آنجا بنا ميم شهره مناسبت آن كرب

گويند در قديم تجريش ده كوچكي بوده و پيرزن فقيري از اهـالي آنجـا بـا     مي -چنار امامزاده صالح

شب عيد نوروز همه ده چراغاني بوده و همه بچه ها لبـاس نـو پوشـيده     .كرده است هاي زياد زندگي مي بچه

ها از پيرزن لباس  يكي از آن بچه. وت و كور بودسانه آن پيرزن كه هاي خوب داشتند مگر خ بودند و خوراكي

دست بـر قضـا   . آورند گويد غصه نخور فردا براي شما هم مي خواهد پيرزن براي اينكه دلش نشكند مي نو مي
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آورد و در  رود مقداري شـيريني و پارچـه مـي    سوزد و مي شنود، دلش مي شان از روي بام مي پيرمرد همسايه

كند كه انشاءاهللا هـر كـس اينهـا را آورد     بيند دعا مي همين كه پيرزن آنها را مي. گذارد خانه پيرزن ميداالن 

گـذرد و آن   اش كاشته بـود، سـالها مـي    آن پيرمرد در همان روز يك قلمه چنار در خانه. هزار سال عمر بكند

اهالي تهران در خانه او مهمـان   روزي يكي از. رود شود و بعد خود آن مرد هم به مسافرت مي قلمه بزرگ مي

كند كه آن چنـار را او كاشـته    آيد آن پيرمرد اقرار مي بوده از تجريش و چنار بزرگ آنجا صحبت به ميان مي

  .است و از دعاي پيرزن او و درخت هزار سال عمر خواهند كرد

و گلـه گـاو    وحشي است و با ساير مردم آميزش نـدارد  نام چوپان جنگلي است كه نيمه -سياه گالش

باشـد و در آنجـا    ه جانوران مـي اكند به اين اسم معروف است كه پناهگ وحشي دارد و محلي كه او زندگي مي

تاخي را بكند سياه گالش پاداش او را سزار برسانند و يا شكار كنند و كسي كه جرئت اين گآنبايد به حيواني 

اند و صبح مرده آنها پيـدا   ال جانوران در آنجا رفتهاعتقاد كه به دنب دهد چه بسيار ديد شده شكارچيان بي مي

بـازار،   در ضمن معروف است كه روز جمعـه . گيرشان گشته شده و يا به جانوري آزار رسانيده و بدبختي دامن

شـود و پيوسـته    فروشد هر كس از او كره بخرد هرگز تمام نمي يدي آمده و كره مرسياه گالش به شكل پيرم

كند يا مال سياه گالش اسـت   لي به محض اينكه به كسي ابراز بكند كه كره او ري ميكند و آن كرده ري مي

  .شود فوراً دبه كره او خشك مي

پرسند آيا دارويـي هسـت كـه پـس از مـرگ       معروف است كه شاگردان افالطون از او مي -شهر نيريز

ن داروهـا را بـه هـم آميختـه     دهد كه پس از مـرگش آ  افالطون دستوري به آنها مي. انسان دوباره زنده بشود

بعـد از مـرگش   . روغنش را بگيرند بعد نعش او را در حمام ببرند و آن روغن را به تن او بمالند تا زنده بشـود 

اي كه داشـته دوبـاره    در آن لحظه. كنند برند در حمام و مطابق دستور او رفتار مي افالطون را شاگردانش مي

گفته بريز درين بـين طـاق حمـام پـايين      ه نريز ولي خود افالطون ميآيد ك گرفته ندايي از غيب مي جان مي

  .نريز بريز: يدآ آيد و خرابه آن حمام در نيريز واقع است و سالي  يك بار از آنجا ندا مي مي

شـود كـه    هـا مـي   رسد حكم به مورچه خور مي كه قشون اسالم به مورچه گويند وقتي مي -خور مورچه

  10.قشون كفار را بخورند

منين غذا خورده و سفره خودش را در مازندران تكان داده از اين جهت مازندران با واميرالم -مازندران

  .بركت است

كند كه گرمترين محل دنيا را  خواسته جهنم بسازد اعالن مي معروف است كه مالك اشتر مي -كاشان

فرستند همه عقربها و مارهاي دنيا را  كنند و براي عذاب مردم مي به او نشان بدهند كاشان را به او معرفي مي

  .دهد و از اين جهت عقرب و مار در كاشان زياد است كنند ولي عمرش كفاف نمي آوري مي در آنجا جمع
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چپ هستند و علتش اينست كه وقتـي  ) زاد به امامزاده داود دهي است سر راه فرخ(اهالي كيگا  -كيگا

پرسند از آنها پرسش  مكان او را به دشمن نشان ندهند كفار كه ميامامزاده داود فرار كرده به آنها سپرده كه 

كننـد و از آن   شمشان را به آن طرف چـپ مـي  چگويند ولي  كنند اهالي كيگا نشاني امامزاده داود را نمي مي

  .ماند وقت چشمشان چپ مي

وقتي كه از دست كفار فرار كرده به خاك ري رسيده خـود او سـوار   شهربانو بي  يب -داستان شهربانو

زبيده پشت او ترك اسب نشسته بوده و آبستن بوده اسـت در ميـان راه ايـن     بي بيذولجناح بوده و دخترش 

  :اند خوانده شعر را مردم از تعجب مي

  م در فكرا هاي خداوند ماند                            

  .دخترش حامله و مادر بكر                                                            

گويد تـو اهـل بيـت عصـمتي دسـت كفـار بـه تـو دراز          شوند شهربانو به زبيده مي كفار كه نزديك مي

رسد و  كوه ميكند تا به  شود و شهربانو فرار مي شود تو پياده شو تا ذولجناح بهتر بتواند برود او پياده مي نمي

آورد كه گفته بود همين كه كفـار   وده بدست دشمن بيفتد، نصيحت شوهرش را به ياد ميهمين كه نزديك ب

در هماندم كـوه  . يا كوه مرا درياب: گويد ولي از ترس اشتباهاً مي. شوند بگو يا هو، مرا درياب به تو نزديك مي

كفار كـه  . ماند ارقدش از كوه، بيرون ميرود در كوه، فقط يك تكه از چ اسب مي باكند و شهربانو  دهن باز مي

گذارنـد تـا    بينند ولي چون تنگ غروب بوده سه تا سـنگ روي آن تكـه چارقـد نشـانه مـي      رسند آنرا مي مي

فردايش كوه را بشكافند ولي روز ديگر به قدرت خداوند تمام كوه سه سنگ سه سنگ روي هم گذاشته شده 

ـ  كنند و هنوز هم زوار كه مي م ميبوده به طوري كه كفار نشاني خودشان را گ شـهربانو نيـت    بـي  يروند به ب

  .گذارند كنند سه تا سنگ را روي هم مي مي

شوند به زن متـولي از   شهربانو متولي مي بي يگردند يك زن و شوهر سر غيبگاه ب همين كه كفار بر مي

*شود كه هر شب جمعه يك ديگ آب تميز و يك قطيفه  غيب وحي مي
ابون بدون اينكه كسي و يك قالب ص 11

بينـد روي حولـه يـك مشـت پـول نقـره        كند و صبح مي آن زن اين كار را مي. بداند پشت در مقبره بگذارند

. كننـد  شود و با اين پول زندگي مي دارد و هر شب جمعه اينكار تكرار مي آن زن پولها را بر مي .گذاشته شده

كند كه هر شـب   هنگام مرگ به عروسش وصيت مي كند و در اين زن يك پسر داشته كه برايش عروسي مي

دهد ولي يك شب  پس از مرگ عروسش اين كار را ادامه مي. جمعه ديگ آب و قطيفه را پشت مقبره بگذارد

ايستد وقتـي   نصف شب دختر با شوهرش پشت در مي. شود رسد و از اين كار آگاه مي جمعه شوهرش سر مي

. آدميزاد كور شو و مرا نبين: آيد شود كه پشت در مرد است ندا مي مشغول آب تني بوده ملتفت مي بي يكه ب
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از . دهد و از قرار معروف هنوز زنده است بعد ازين قضيه آن زن اين كار را ادامه مي. شود آن مرد فوراً كور مي

  .شهربانو بشود بي ياين رو مرد نبايد وارد ضريح ب

هـا در   ها و ترياكيان و حشيشي كه حلقه درويش اي است واقع در محله ارك مشهد همقبر -گنبد سبز

نامي در آنجا مدفون است و درويشها اعتقاد كامـل بـه آنجـا    ) مؤمن(شود و معروف است كه  آنجا تشكيل مي

  :كان الهوتي گفته استمها در وصف اين  يكي از حشيشي. دارند

  !)ان مشهد گنبد سبز است، اي مؤمنستحشيش(

است كه در اصفهان كه از قرار معلوم يك نفر يهودي در آن دفن است و مقبره قديمي  -هارون واليت

  :مكرم اصفهاني اشعاري راجع به آن گفته كه چند بيت آن اينست. باشد محل اعتقاد عوام مي

  .گرش كنيا هارون واليت معجزه را گرو

  .خشت و لحد مال نصير را آجرش كن

  .اين رودخونه يه معدن ريگس درش كن

  كه من لوطي والتم          واليتم  كه من هارون 

12.ها كرد بسي معجزه قلعه آن بز كه به پا

11  

  .چي را شترش كناي هارون والت آن بز

  .زند الس آن زن كه به دور حرم تو مي

  .از توي حرم مش نخودچي پر چادرش كن

  ..كه من لوطي والتم      كه من هارون والتم  

پايين كـوه  . ي كوه كه يا علي بزرگ در سنگ حك شدهباالمحلي است نزديك كرمان در  -طاق علي

اند معـروف اسـت    اند و دخيل بسته اي است و درخت كهني در آنجاست كه به آن قنديل آويزان كرده چشمه

  .كه علي آمده از آنجا بگذرد با شمشيرش كوه را از ميان دو نيم كرده

شان بشـود از زيـر    زنها براي اينكه بچهنزديك مراغه سنگي به اين اسم معروف است كه  -سياه سنگ

  .لرزد شوند و هرگاه مرادشان برآورده شود آن سنگ خود بخود مي آن رد مي

كننـد و آن زنجيـر را    اي زنجيـري آويـزان اسـت، زنهـا نيـت مـي       تبريز در محله چرنداب در امـامزاده 

  .شود ادشان داده ميكنند به دور خودشان بگردند مر ه در موقعي كه آنرا رها مياد هرگنكشن مي

يرگاه اهل شيراز است و در آنجا قناتي است كـه آب آن خـواص بسـيار دارد،    قبر سعدي س -ماهي آب

  .تني كردن در آن طرف توجه عامه است باشد و آب باطل سحر مي

                                                           

انـد بـه طـوري كـه      گذاشـته  قلعه بزي بوده كه در اصفهان شاخ او را طال گرفته بودند و به آن خيلي احترام ميبز پا. 11

 .معروف بوده كه اين بز بست نشسته بوده. رفته ها مي  آزادانه در خانه
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محل اعتقاد اهالي شيراز است و روز اول مـاه همـه مـردم بايـد از زيـر آن رد       -اكبر دروازه تنگ اهللا

 من وزنـش  17من وزن دارد و هر ورق آن نيز  17در باالي آن قرآني است كه معروف است خود آن . بشوند

13.است

12  

در شيراز قبري است كه در گودال واقع شده براي مراد و سالمتي شب چهارشـنبه   -علي چاه مرتاض

اگر مهر روي سنگ گردانند  خورند و سنگي بغل ديوار است كه روي آن مهر نماز مي مي *شجو گدر آنجا دي

  .شود چسبيد مرادشان داده مي

  .بيند در شيراز واقع شده و معروف است هر كس آنجا ساز بزند صدمه مي -باباكوهي

 

                                                           

بـه همـين سـبب بـه اسـم امـام حسـن نسـبت         (بويه اسـت   بن گويد به خط حسن يده مييكي كه قرآن مزبور را د. 12

  .و سه چهار من هم بيشتر وزن آن نيست) دهند مي

اي كه در ديگ جوشانده و پخته كرده باشند، آشي كه در خانه يا خانقاه طبخ كننـد و ميـان    خوراك ساده: ديگجوش* 

 .گويند ميهمسايگان يا درويشان قسمت كنند، ديگ پخت هم 



 

 

  هاي عاميانه افسانه

شود زمين را از  گاو روي ماهي است هنگامي كه گاو خسته مي 1.زمين روي شاخ گاو است -گاو زمين

  .شود لرزه مي لغزاند و همين سبب زمين روي يك شاخش روي ديگري مي

شود آن  است هر وقتي كه آن شاخ خسته مي اند كه زمين بر روي يك شاخ گاو بعضي ذكر فرموده... «

اندازد روي شاخ ديگر و هر موضع از زمين كـه بـر    جنباند و زمين را مي دهد و مي گاو سر خود را حركت مي

  2».شود گيرد آن قطعه زلزله مي روي شاخ گاو قرار مي

  گاويست بر آسمان قرين پروين          

  زير زمين در   نهفته  دگر  گاو  يك                                  

  :گر بينايي چشم حقيقت بگشا          

  بين  خر  مشتي   گاو  زير و زبر دو                                  

  خيام                                                                               

  فرو شد به ماهي و بر شد به ماه          

  اهــارگــب ـه  قب  و  زهـني  ن ــب                                   

  فردوسي                                                                         

  من گاو زمينم كه جهان بردارم؟          

  .يا چرخ چهارمم كه خورشيد كشم                                 

  معزي                                                                                  

  3.دهد كهكشان راه مكه را نشان مي

ابوريحـان بيرونـي در كتـاب    . كمان يا كمان اژفنداك تير كمان علي اسـت  نوسه يا رنگين -قوس قزح

آنـرا كمـان   دانند همچنـان كـه عـوام     رئيس مي» Indraاندرا «هنديان قوس قزح را كمان «: گويد الهند مي

  ».خوانند رستم مي

  :ابولفرج روني گفته

                                                           

ريايي گاو نماينده قوت و نيرو است و مقدس آهاي  در افسانه. است Atlasعقيده يونانيان زمين روي دوش اطلس  به. 1
  .شود شمرده مي
  .زيادي در اين مورد بيان شده استدر تواريخ و كتب حديث هم مطالب * 
 .250مجمع النورين ص . 2
باشد و به اسم كهكشـان معـروف اسـت بـر طبـق افسـانه        هاي كوچكي كه مانند خط كاه پاشيده مي ستاره مجموعه. 3

. دداننـ  مـي » جـاده فيـل سـفيد   «مردمان سـيام كهكشـان را   . روند راهي است كه از آنجا به كوشك ژوپيتر مي Calaxieوناني ي
  .است» راه زوار«ها معتقدند كه  و ترك» جاده سانتياگو«ها  اسپانيولي
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  .رستم كمان   بگريد   برابر     فتاب رايت آچون تيغ زند                

اگر سبزي آن زياد باشد عالمت خرمي است و . هرگاه سرخي قوس قزح زياد باشد نشان خونريزي است

رويت آن سرشان را باز كنند موي سـر را پـر   هرگاه در هنگام . زردي آن كه زياد باشد عالمت ناخوشي است

  4.كند پشت مي

ملكي در آسـمان اسـت كـه هـزار دسـت دارد و هـر        *با هر قطره باران يك فرشته همراه است -باران

  5.هاي باران است دستي هزار هزار انگشت دارد و آن ملك مأمور شمردن چكه

زنند و ابرها نعـره   برانيد و آنها تازيانه به ابرها ميكند كه ابرها را  ها امر مي خدا به فرشته -آسمان غره

هـا را   هاست و به روايت ديگر خدا فرشته زند همان تازيانه فرشته كشند و در موقع آسمان غره برق كه مي مي

  **.گردانند ها روي ابر ارابه مي كشند و به روايت ديگر فرشته آنها فرياد مي زند و شالق مي

ايـن الخناسـها روي دوش   . ريـزد  مالد الخنـاس مـي   پاهايش را به هم مي ونهشيطان كه ك -تير شهاب

كند كه يكي از آنها را تير  خدا امر مي. روند به آسمان هفتم ببينند چه خبر است شوند و مي يكديگر سوار مي

  .ريزند شان مي بزنند آن وقت همه

و بـه قـوه سـحر و جـادو بـه      زني فاحشه بوده كه نزد هاروت و ماروت سحر آموختـه  « -ستاره زهره

  6».آسمان باال رفته و در آنجا خداوند او را به صورت زهره مسخ كرده

در آن وقت هر نيتي كه بكنند . روند ها هستند كه به ديدن يكديگر مي زاده شهاب ثاقب امام -نور باران

  .شود برآورده مي

. تو شب در بيا نامحرم ترا نبيند: ماه به خورشيد گفته 7.ماه مرد است و خورشيد زن -ماه و خورشيد

يـك روز دسـت مـاه سـوزن بـوده و      . زنم تـوي چشـمش   هر كس مرا نگاه بكند گيسم را مي: خورشيد گفته

شـود مـاه هـم     زند در چشـم مـاه و او كـور مـي     خواسته با خورشيد معاشقه بكند خورشيد گيسش را مي مي

شود به خورشيد نگاه كرد چون  پاشد و از آن وقت نمي رت خورشيد ميهايي كه در دستش بوده به صو سوزن

  .زند سوزن به چشم مي

                                                           

پس اگـر سـرخي ايـن قـوس     . عكس كوه قافست كه آن هفت قله است هر قله از يكي از جواهران به رنگ آنهاست«. 4
  .جنات الخلود         » .غالب باشد دال بر قتل و جنگ كند و اگر سبزي غالب باشد به ارزاني و اگر زردي بيماري حكم كند

 . 239من اليحضره الفيقه، جلد دوم، ص . نگاه كنيد به صحيفه سجاديه، نيايش سوم* 
كرده است عـرب هـا تكفيـر كردنـد چـون در هنگـام        ابونواس شاعر عربي زبان ايراني را كه اين عقيده را مسخره مي. 5

  .خواهم مالئكه به شراب من داخل شود كه مي گفته داشته و مي شراب نوشيدن ساغر خود را زير باران نگه مي
 .مراجعه شود 241و  240به احاديث جلد دوم من اليحصره الفقيه ص ** 
 .سه مكتوب يا صد خطابه ميرزا آقاخان كرماني. 6
  .در ترانه عاميانه صفت خورشيد به خانم داده شده. 7

 .چاپ نخست 3اوسانه ص         . آفتو كن» خانم«خورشيد 
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گيـرد بـراي ايـن اسـت كـه اژدهـا آنـرا در دهـن خـودش           ا خورشيد كه مييماه  -خسوف و كسوف

 قي بكند بايد آتشبازي بكنند، ساز بزنند، تير خـالي بكننـد، تشـت    ابراي اينكه اژدها بترسد و آن ر 8گيرد مي

اگر در موقع خسوف يا كسـوف مـاه يـا خورشـيد سـرخ يـا       . كند ترسد و آنرا رها مي بزنند آن وقت اژدها مي

  .ارغواني بشود در آن سال خون خواهد شد

مرغ  درخشد و آن چيزي است به اندازه تخم جواهر گرانبهايي است كه در تاريكي مي -گوهر شبچراغ

كند و گوهر شبچراغ از بيني  آيد فين مي شبها در خشكي مي. كند در بيني گاوي است كه در دريا زندگي مي

نزديك صبح دوباره گوهر شبچراغ را در بيني خودش باال كشيده و در . نمايد او افتاده در روشنايي آن چرا مي

  .رود دريا مي

بختك يا فرنجك كنيز اسكندر بوده وقتي كه كالغ نك زد به مشك آب زنـدگي و بـر زمـين     -بختك

بختك سر رسيد يك مشت از آن آب جمع كرد و خورد اسكندر خشمناك شد فرمان داد بينـي او را   9ريخت

بريدند و بيني از گل برايش درست كردند اين بختك گنج سراغ دارد و كسي كه در خواب به حالت كـابوس  

بكند تـا  اندازد و كسي كه خوابيده بايد كوشش  افتد همين بختك است كه خودش را روي آن شخص مي مي

 10در تاريكي بيني او را بگيرد آن وقت بختك از ترس اينكه مبادا بينيش كنده شود نشاني گنج را خواهد داد

  .كند شود يعني بختك فرار مي ولي به محض اينكه سر انگشت را تكان بدهند كابوس مرتفع مي

كند و بـه هـر شـكلي كـه      ديوي است كه دور از آبادي در كوه ها و بيابانها زندگي مي -*غول بياباني

ليسد و  كسي كه در بيابان تنها بخوابد كف پاي او را آن قدر مي. برد آيد و مردم را از راه در مي بخواهد در مي

  .خونش را مي خورد تا بميرد

و مشهورترين ايشان غول است و گويند كسي كه سفر كند و شـبها در بيابـان    -ذكر بعضي شياطين

ك كند و گويند كه چون شياطين استراق سمع كننـد بـاري   و خواهد كه او را هالتنها باشد متعرض او شود 

تعالي ايشان را دفع كند به شهب، بعضي بسوزند و بعضي به دريا افتند و نهنگ شوند و بعضي به بيابانها غول 

مهاي او اند از سر تا ناف بر شكل انسان و از ناف تا آخر بـر شـكل اسـب و سـ     و كساني كه غول ديده... شوند

چون سم خر و بعضي از صحابه رسول گفت كه غول را ديدم در سفره شام و در اخبـار وارد اسـت و مشـهور    

                                                           

  ويس و رامينكه رسته شد ز دست اژدها ماه                         را مژدگان خواه   هميدون مادرم     .8
  صداي مس به فلك مي رود كه ماه گرفته         به روي بچه مسگر نشسته گرد زغالي            

 فتحعلي شاه                                                                                              

 .اشاره به افسانه رفتن اسكندر به ظلمات و آوردن آب حيوان. 9
  .دماغش را بگيري جانش در مي رود: اصطالح. 10
 .910من اليحضره الفقيه، جلد اول، حديث شماره * 
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ها از آن بسيار باشد و اگر بر كسي ظفر يابد با او بازي كند چنانكه  است و او ديوست بر شكل زنان و در بيشه

  11».ن شود و او را زحمت دهدگربه با موش و اگر كسي را بيند كه صورت خوب دارد بر وي مفتو

رسـد بـه او    كند و هـر رهگـذري كـه مـي     پا پيرمردي است كه دم جاده نشسته گريه مي لدوا -دوالپا

هر كس او را كول بكند يك مرتبـه سـه ذرع پـا    . گويد مرا كول بگير از روي نهر آب رد كن التماس كرده مي

كار بكـن  : دهد دستهايش محكم او را گرفته فرمان ميپيچد و با  مثل مار از شكمش درآمده دور آن كس مي

  12.براي اينكه از شر او آسوده بشوند بايد او را مست كرد. بده من

درختان بسيار  مرفت البحار نقل از يعقوب بن اسحق كرده كه در جزيره سگساران مي در كتاب عجايب«

؛نزديك اينان نشسـتم و زبـان   ت خوب م نشسته به صوردرفتم در زير آن درختها مردمي را دي ديدم نزديك

دانستيم يكي از ايشان دست بر گردن من نهاده تا مرا خبر بود بر گـردن مـن نشسـته بـود و      يكديگر را نمي

ها بر من پيچيده و مرا برانگيخت و من قصد كردم او را از گردن بيندازم روي مرا به ناخن بخراشيد گفت  پاي

خـورد و بـا    خوردم و آن هم چيزي از ثمره درختهـا مـي   چيدم و مي تها ميگردانيدم و ثمره آن درخ او را مي

چوبي از شاخ درخت در چشم او  مخوردند و او را به زير درختها گردانيد انداخت تا ايشان مي اصحاب خود مي

كردم پس بـدو اشـارت    *بگرفت و كور كرد قدري انگور بگرفتم و سنگي يافتم در او حفره بود در آنجا عصير

  13».هايش سست شد و بينداختمش و از آنجا نجات يافتم ردم كه بخور آنرا بياشاميد و مست شد و پايك

آدم مشـاهده كردنـد و    چنين روايت كنند از رسول خدا كه مالئكه عصيان بنـي « -14هاروت و ماروت

اگر شما در اين حالـت باشـيد كـه ايشـان هسـتند      : ما اقل معرفة هوالء بعظمت اهللا باري تعالي گفت: گفتند

                                                           

 .76ايب المخلوقات ص عج. 11

  .به قصه سفرهاي سندباد بحري در كتاب الف ليله و ليله رجوع شود. 12
 .شيره و چكيده چيزي، آب انگور يا ميوه ديگر كه با فشار گرفته شود: عصير* 
 .عجايب المخلوقات. 13
نمودنـد زيـرا در    پرسـتش مـي  االيام اهل ارمنستان آنهـا را   هاروت و ماروت اسامي دو بت قديمي است كه در قديم. 14

اند چـون كـه يكـي از مصـنفين      شود كه به تلفظ ارمني هوروت و موروت ناميده تصنيفات مورخين ذكر اين دو معبود يافت مي
  :ارمني چنين نوشته است

 علـوم نيسـت مـددكاران   مالبته هوروت و موروت دالوران اغري طاغ و آمينابيغ و شايد الهه ديگر نيز كه هنـوز بـر مـا    «
ان ايـن فقـره بايـد معلـوم     بو در بيا» .ان محسنيه زمين بودندآنها معاونان برومندي و موجد -بودند اسپانداراميت خداي ماده مي

شـد زيـرا زرتشـتيان او را روان زمـين      گردد كه اسپانداراميت آن خداي ماده بوده كه در ايام قديم در ايران نيـز پرسـتيده مـي   
هـا   و اهل ارمنستان آمينابيغ را خداي تاكستان -روياند كه او جميع محصوالت نيكو را از خاك ميبردند  انگشتاند و گمان مي مي
پنداشـتند كـه بـر بادهـا مطلعنـد و       ناميدند زيرا كه آنها را ارواحي مي گفتند و هوروت و موروت را مددكاران روان زمين مي مي

گوينـد زده بـر زمـين     فراهم آورده و بر سر آن كوه بلند كه اغـري طـاغ مـي   سازند كه ابرهاي آورنده باران را  بادها را مجبور مي
هـا و بادهـاي شـديد     هـا اكثـر اوقـات مذكورنـد و هنـود آنهـا را خـدايان طوفـان         در كتب قديمه اهل هنـود نيـز مـرت   ... باراند

  .88-87-86ينابيع االسالم ص » ..انگاشتند مي
  .)هاي شد به اين ماجرا اشاره 102: 2در قرآن * (
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باري تعالي فرمود كـه دو ملـك اختيـار كنيـد     . كيف هذا و نحن نسبح بحمدك: ايشان گفتند. معصيت كنيد

پـس ايشـان را   . د و معصيت از ايشـان ظـاهر شـد   آدم در ايشان آفري ايشان را به زمين بفرستاد و شهوت بني

عـذاب دنيـا    گفت گويي؟ او مي هچ: يكي با آن دگر نظر كرد و گفت. مخير گردانيد ميان عذاب دنيا و آخرت

عبـاس كـه    منقطع شود و عذاب آخرت نه، پس عذاب دنيا اختيار كردند و در روايت ديگر آمده اسـت از ابـن  

اند در چاهي به زمين بابل تا روز قيامت و در روايـت آمـده    كوس آويختهدو مسلسل و معهر هاروت و ماروت 

ايشان را به زمين فرستاد و . اني ارسل بكما رسوالن الي الناس و ليس مني: است كه باري تعالي ايشانرا گفت

كـه   ر گويد كه يك روز بر ايشان نگذشته بودااالخب كعب. گفت كه احتراز كنيد از شرك و قتل و سرقت و زنا

  .هر چهار معصيت از ايشان صادر شد

شود خر  شود روزي كه دنيا آخر مي دوزد و صبح پاره مي دجال پاالني دارد كه هر شب مي -خر دجال

زنـد، از گوشـش نـان يوخـه      آيد هر مويش يك جور سـاز مـي   دجال از چاهي كه در اصفهان است بيرون مي

  15.نبال او برود به دوزخ خواهد رفتاندازد هر كس به د ريزد و بجاي پشگل خرما مي مي

رنـگ آن خـر   . شـود  از همه االغها بدتر خر دجالست كه آن ملعون روز خروجش بر آن خر سوار مـي «

. باشد پشت او موافق سر اوسـت  سرخ است چهار دست و پايش ازرق است سر و كله او به قدر كوه بزرگي مي

از مـوي حمـار صـداي    . المعارف بود اين روايت زبدة .كند دارد نزديك شش فرسخ راه طي مي گامي كه بر مي

ود دجـال بيسـت   خـ يد، قـد  آ اندازد انجير و خرما به نظر مي رسد، سرگين كه مي ساز به گوش هاي مردم مي

ذرع است، در فرق سر دو چشم دارد و شكاف چشمها به طول و درازاي اتفاق افتاده، يك چشم او كور اسـت  

  16».اردبله بر صورت دآصورت دراز و 

ديوهايي هستند به شكل آدميزاد كه نصف تنه از طول بـدن دارنـد و بـر يـك پـاي جسـت        -نسناس

  17.زنند و زبانشان زبان عربي است مي

نسناس در نواحي عدن و عمان بسيار است و آن جانوري است مانند نصف انسان كه يك دست و يك «

عربـي تكلـم كنـد و مـردم آنجـا او را صـيد كـرده        پا و يك چشم دارد و دست او بر سـينه او باشـد و زبـان    

ثار البالد در آبن محمود قزويني در ه امام عالمه محقق زكريا بن محمدمؤيد اين سخن است آنچ 18.خورند مي

يست ميان عدن و عمان بر ساحل دريـا كـه   ا هشحر ناحي: كند و آن از اين قرار است خصوص نسناس ذكر مي

شود و در آنجا جنگلهاي زيادي  يرا كه اين جنس در سواحل آنجا پيدا ميعنبر شحري بدانجا منسوب است ز

است كه در آن نسناس موجود است از يكي از اعراب حكايت كرد و گفت به شحر وارد شدم و پيش يكـي از  

                                                           

 .در ميدان كهنه اصفهان چاهي در دكان عطاري وجود دارد كه معروف به چاه دجال است. 15
 .219لنورين ص ا عمجم. 16
 .در قصه هاي عاميانه نيم سوار و در كتاب بوند هشن نيز اشاره به نيم آدم شده است. 17
 .اللغات غياث. 18
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خوريم و او حيوانيست  بزرگان آنجا منزل نمودم پس درباره نسناس از او پرسيدم گفت ما او را صيد كرده مي

گفتم من ميـل  . م اعضاي ديگرش نصفه استاپا دارد و همچنين تميك د نيمه تن انسان و يك دست و مانن

چون فردا شد يكي را آوردند كـه  . پس به غالمان خود گفت يك نسناس براي ما شكار كنيد. دارم او را ببينم

. همچنين يك پااش داشت و  صورتش مثل صورت انسان بود جز آنكه نيم صورت داشت و يك دست بر سينه

گفتنـد هـان   . پس گفتم او را رها كنيد. يعني پناه من به خداست و به تو» اناباهللا و بك«: چون مرا ديد گفت

به حرف او غره مشو كه او غذاي ماست ولي من دست بر نداشتم و اصرار كردم تا او را رها كردند پـس مثـل   

مگر من به شما : دم باز آمد به غالمان خود گفتچون مردي كه من پيش او مهمان بو. باد گريخت و در رفت

: پـس خنديـد و گفـت   . نگفتم كه چيزي براي ما صيد كنيد؟ گفتند صيد كرديم ولي مهمان تو او را رها كرد

و به غالمان خود حكم كرد كه روز بعد به شكار بروند و با سگها رفتند و من هم با . واهللا كه ترا گول زده است

مجمر صـبح  اي ابـو : گويـد  ر شب به جنگلي رسيدم به ناگاه ديدم كه يكـي بـه عربـي مـي    آنها بودم تا در آخ

پس غالمـان سـگها را   . بخور و باك مدار: يكي ديگر جواب داد. گاههشتاب به پنادرخشيد و شب سپري شد ب

ون ولـي آن دو سـگ او را گرفتنـد و چـ    ... پي آنها انداختند و ديدم ابومجمر را كه دو سگ بدو آويختـه انـد  

الكـيس النمـري روايـت كـرده      ميزبان برحسب عادت خود حاضر شد ابومجمر را بريان شده آوردند و نيز ابن

كه اول و آخرش پيـدا نبـود   تاديم بر كنار دريا فاي بوديم و راه را گم كرديم در جنگلي ا گفت كه ما در قافله

ر و تن و يك چشم و يـك پـا داشـت و    مانند درخت خرما كه نصف سبناگاه يك پيرمرد بلند بااليي را ديدم 

  19.خواند دويد و شعر عربي مي مثل اسب مي

مردمي هستند كه قد كوتاه و گوش بزرگي مانند گوش فيل دارنـد كـه بـه زمـين      -يأجوج و مأجوج

لقرنين سد محكمي جلو آنها بست تا نتواننـد خـارج   ا اين نژاد اسباب اغتشاش دنيا شده اسكندر ذو. كشند مي

و مأجوج از سر شـب   عرض ديوار هفت هزار سال راه است و كار يأجوج. اين سد از هفت جوش است. بشوند

شـود ولـي در همـان     ليسند دم صبح اين ديوار كلفت به نازكي مو مي تا صبح اينست كه ديوار آن سد را مي

  20.شود گيرد و دوباره ديوار عرضش به همان كلفتي اولش مي وقت خوابشان مي

اند كه عدد ايشان جز خداوند نداند و قامت ايشان به قدر قامت مـردم   وج و ايشان قومييأجوج و مأج«

يكي از ايشان بسياري بزايد و معاش ايشان چيزها باشـد   **،و مخالف بود همچون سباع *بوده ايشان را اذناب

                                                           

 .6 سال اول دوره جديد ص 5و  4اقتباس از مجله كاوه شماره . 19
  .به قول حمزه اصفهاني اسفنديار ديواري جلو تركها كشيد. 20
  .ها ها، دنباله دم: اَذناب* 

 .درندگان، جانوران درنده: سباع** 
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مـأجوج و گـوش    اند در جهت مغرب به قـرب يـأجوج و   ديگر منسك و ايشان قومي... كه از دريا به كنار افتد

  21».ايشان چون گوش فيل بود، هر گوشي چون گليمي يكي فرش سازند و ديگري لحاف

چنين روايت است كه خدا دو شهرستان آفريده يكي به مشرق و يكي به مغرب و « -جابلقا و جابلسا

ي تا در ديگر و در هر شهرستان دوازده هزار در است، از در 22آنكه به مشرق جابلقا و آنكه به مغربست جابلسا

ي را ده هزار كس پاسـبان بـوده و نيـز هرگـز     راند كه هر د در آن شهرستان چندان خلق. يك فرسنگ است

ي دو شرنوبت بديشان نرسد و اگر چندين خلق به مشرق و مغرب نبودندي هر شبي كه آفتاب بدان چشمه ف

بانگ برآمدن نشـنوند و  ه آن شهرستان لو بامداد كه برآمدي همه خالق عالم بشنيدندي وليكن از بانگ و غلغ

مشرقند از بقيت قوم عادند كه بر هود پيغمبر گرويده بودند اند و آنها كه در شهرستان  آن خاليق همه مؤمن

و آنان كه به مغربند از قوم ثمودند كه به صالح گرويده بودند و در پس آن شهرستان سه امت يكي را منسك 

ايشان يأجوج و مأجوج در شب معراج ايمان نياوردنـد ولـي    را تاريس و پس ازخوانند و يكي را تافيل و سيم 

  23».سه قوم ديگر نيز كه پشت جابلقا و جابلسا سكنا دارند كافر ماندند. ساكنين جابلقا و جابلسا ايمان آوردند

ا از يكي از طال دو تا از نقره دو تا از پوالد و دو ت 24كيكاوس هفت مكان ساخت» كسن گرسود«بق مطا

ايـن هفـت   . بلور و در اين دژ ديوان مازندران را حبس كرد تا به اين وسيله از شرارت آنها جلـوگيري بنمايـد  

شده و نزديك به مرگ بوده هرگاه او را دور اين  اند زيرا هر كس كه پير و ناتوان مي هكوشك افسون شده بود

ايراني در بوند هشن . شده وان پانزده ساله ميآورده و ج گردانيدند دوباره نيروي نخست را بدست مي دژها مي

نشـيمنگاه   نويسد كه مكان كيكاوس تشكيل يافته بود از يك كوشك طاليي كـه  مي 210چاپ انگلساريا ص 

در . اش بوده اسـت  خودش بوده و دو خانه بلورين كه براي اسبهايش بوده و دو تا از پوالد كه براي گله و رمه

  :گويد همانجا مي

كو كه زرمان مرد پذين در اندر شـوذ  انوشك اگر ازش تازذگي زرمان ترويند هرومزك و خانيكش او«

كسي كـه  (و از آن هرچه چشيده شود و نيز : يعني» .اپرناك پانزده سالك بذان در بيرون آيد و مرگي ازو بزد

يعنـي كـه مـرد     اگر از آن بگذرد كسي كه سال او را ناتوان كـرده . مرگ كند چشمه بي) از آن چشمه بچشد

  25».سالخورده ازين در داخل شود جوان پانزده ساله از آن در بيرون آيد و مرگ ازو بگريزد

                                                           

 .عجايب المخلوقات. 21
 .سناييبهر حق جويي چه جابلقا چه جابلسا            مكان كز كز روي دين گويي چه سرياني      سخن. 22

كتب تاريخ ديگر از اين دو شهر سخن به ميان آمـده از جملـه    و. 362، ص 2اصول كافي جلد  در (* .تاريخ طبري. 23
 .)تاريخ كامل ابن اثير

عدد هفت داراي خاصيت و اعتبار مخصوص است و در همه افسانه ها و قصه هاي قديمي به آن بر مـي خـوريم در   . 24
ز هفته، هفت رنگ، هفـت گنبـد بهـرام، هفـت خـوان      قصه هاي هفت كفش آهني و هفت عصاي آهني، هفت آسمان، هفت رو

 .رستم، هفت سين، هفت دختران، هفت اختران، هفت كشور و غيره
 .به افسانه ظلمات و آب حيات اسكندر نيست بي شباهت. 25
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آمده كه اين قلعه در شمال و در ميان ) 51-54(در روايات پهلوي در بوند هشن و در يشتها  -دز گنگ

چهر يكي از پسران زرتشت در آنجا منزل گذرد و خورشيد از آنجا مي» رميانچه«ا واقع شده و رودخانه ه هكو

ر زمين استوار كرد و در آنجا هفت باين قلعه هميشه بهار روي سر ديوان ساخته شده ولي كيخسرو آنرا . دارد

هـايي دارد   ديوار ساخت، يكي از طال يكي از نقره، پوالد، برنج، آهن و بلور و سنگهاي گرانبها و در آنجا جـاده 

آنست و پانزده دروازه به طوري كه اگر بخواهند از دري به در ديگر بروند در مـاه   كه هفتصد فرسنگ درازي

  .روز راه است 22بهار 

 14يكي از سنگ يكي از پوالد، ياقوت و غيـره در قلعـه   : در روايات هفت ديوار را با تغيير كمي نوشته

كه هرگاه خري آنجا بشاشـد  گذرد و زمين آن به قدري حاصلخيز است  هفت رودخانه از آن مي كوه است كه

هر كدام ازين پانزده در به بلندي پنجاه مرد است و مسـافت  . شود در همان شب سبزه به بلندي آدم سبز مي

به يادگار كيانيان ساخت كيخسرو » كامار«دز را روي  سياوش گنگ. باشد اين درها به هم هفتصد فرسنگ مي

. تمرگ شد و پيري و رنجوري از او زدوده گشـ  وتن و بيآنرا در تحت تصرف خودش درآورد و آن پادشاه پش

گردند مگـر زمـاني كـه     كنند، پارسا و پرهيزكارند و به ايرانشهر بر نمي دژ خوشبخت زندگي مي مردمان گنگ

پشوتن آنها را راهنمايي بكند و بر ضد دشمنان ايرانشهر برانگيزد و بـه ايـن وسـيله در روز رسـتخيز كمـك      

  26».هرمزد و امشاسپندان بر ديوان خواهند شد هغلببزرگي در پيروزي و 

كيكاوس در كوه البرز است و كوه البرز همان كوه قافست قلعه دز قرينه  آيد كه گنگ چنين بدست مي

  .ها شهرت دارد ها و قصه كه در افسانه

دنياست و دنيا دو دشت است و يك كوه طرف يمين كوه دشت ) ميان(كوه زمرد است در « -كوه قاف

خـوار   باشد طرف يسار اين كوه دشت سردسير تركان تنگ چشم مردم فرتپان سياهان كه دشت گرمسير ميا

  27».باشد وسط اين كوه محل پريان است مي

آسمان  خداي تعالي كوهي عظيم از زبرجدي سبز آفريده كه سبزي: آمده 8-7المجالس ص  در عرش«

احاطه نمود و اين آنست كـه  ) يعني تمام زمين را(تمام آنرا گويند، پس به آن  از آن است آن را كوه قاف مي

شـده اسـت كـه     گفتـه ) 5ص (االنبياء  و در قصص» 1: 50 ق واْلُقرْآنِ الْمِجيد«: خدا به آن قسم خورده گفت

كـوه قـاف از   : گفـت . فراز زمين از چيست؟ گفت از كوه قاف: روزي عبداهللا بن سالم از حضرت محمد پرسيد

باالي كوه قاف چه مقـدار اسـت؟ گفـت پانصـد     : گفت. از زمرد سبز و سبزي آسمان از آنست :تچيست؟ گف

  28».دو هزار ساله راه است انتهي: گرداگرد وي چند است؟ گفت: گفت. ساله راه است

                                                           

26. Christensen- Les Kayanides. 

 .از نسخه خطي سالمان و ابسال. 27
 .111ينابيع االسالم ص . 28
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به زمين فرو رفت و پاسبان آن اژدهايي است كه روي  29گنج قارون كه هفت خم خسروي بوده -اژدها

  .آن خوابيده است

ن چشـم، دراز باالسـت و در   وشاژدها جانوري عظيم خلقت هايل منظر و فراخ دهان بسيار دندان و ر«

كه اژدها شود از روزگار يابد : اند اوايل مار بوده و به مرور ايام اژدها شده و شكل گردانيده و درين معني گفته

ر بـه صـد سـال رسـد آنـرا اژدهـا       المخلوقات گويد كه چون مار را درازي به سي گز و عم صاحب عجايب. مار

شود تا چنان گردد كه بر خشكي حيوانات ازو ستوه شـوند حـق تعـالي او را بـه      خوانند و به تدريج بزرگ مي

هزار گز رسـد دو پـر ماننـد مـاهي بـرآرد و       شود چنانكه بااليش به ده دريا افكند و هيكلش در بحر بزرگ مي

نيز شايع گردد حق تعالي او را به ديار يأجوج و مأجوج  حركتش سبب موج دريا شود و چون ضررش در بحر

حسن سيرت قوم يأجوج و مأجوج را از اينجا بايد قياس كرد كـه چـون اجـزاي    . افكند تا خورش ايشان شود

خـوردن دل اژدهـا دليـري    . وجود ايشان از گوشت حيواني چنين سليم بود الجرم چنان نيكو سيرت باشـند 

سرش هر جا دفن كننـد در  . پوستش بر عاشق بندند عشقش زايل شود داو شون فزايد و حيوانات مسحر اكل

  30».حال آن موضع نيكو شود

ـ انـد بـه با   نوشـته . انـد  هتـ گف لف گويد ضحاك را اژدها مـي ؤم. اژدها مار بزرگ و لقب ضحاك است« ل ب

علم جادويي ممانعت نمود پدر او از  پرورش يافته و جادوي آموخته روي خود را بر صورت اژدهايي بر پدر مي

كرده ديوي كه معلم او بوده گفت اگر خواهي ترا جادويي آموزم پدر را بكش وي پدر خود را كشته و بسـيار  

  31».اند پس عربان ازدهاق خواندند و معرب كردند ضحاك شد خوانده خونها به ناحق ريخته و او را اژدها مي

هـايي بسـيار اسـت و از هـر      دارد و در او سوراخباشد منقار دراز  معروفست به زمين هند مي« -ققنس

چون در صفير آيد از خوشي آوزش هيچ جـانور نتوانـد گذشـت و او را توالـد     . آيد يكي آوازي ديگر بيرون مي

شمار به هم زنند از صدمه بالهايشان آتش در افتد  باشند به وقت رحيل بالهاي بي نيست و ايشان نر و ماده مي

خورد تـا   سوخته گردند و باران در خاكستر افتد و كرم پيدا شود و از آن خاكستر ميو مشتعل شود و هر دو 

  32».اند بزرگ شود و ققنس ديگر گردد ساز ارغنون را از آواز آن مرغ اخراج كرده

ققنس مرغي است در بالد هندوستان هيزم بسيار از براي آشيانه گرد كند و منقار بر منقار ماده سايد «

خته شود و هر دو بسوزد آنگاه باران بر خاكستر ايشان بارد باز هر دو پديـد آينـد و جنـاح از    از آن آتش افرو

  33».خاكستر بر افشانند

                                                           

 .سعدي   .چهل خانه گنج داشتقارون هالك شد كه . 29
 .146نزهةالقلوب ص . 30
 .آرا فرهنگ انجمن. 31
گرفته شده و لفظ ققـنس هـم مـأخوذ از     Phénixاين افسانه از افسانه يوناني مربوط به مرغ فنيكس . نزهةالقلوب. 32

  .فنيكس است
 .المخلوقات عجايب. 33
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اما آلوس آن اسپست كه  34به صورت اسپست آلوس نام *و گويند آن فرشته كه گردون آفتاب كشد... «

شنود و به سختي شكيبا بود ولـيكن  گويند آسمان كشد و گويند دوربين بود و از دور جايي بانگ سم اسبان 

  ».به سردسير طاقت ندارد و به داشتن خجسته بود وليكن نازك بود

شـود و   اند كه در آتش متكـون مـي   جانوري معروف است كه در آتش نسوزد و بعضي گفته« -سمندر

آنـرا سـامندر نيـز    انـد و   اند و بعضي طاير پنداشته چون بيرون آيد بميرد و بعضي آنرا به تركيب موش دانسته

 **الحركـه   يبطـ  در تحفه گفته كه جانوري است شبيه به مار و دست و پا دارد اما دستهاي كوتـاه و ... گويند

اند كه پوست آن در آتش نسوزد و آتش در خود  است و ابلق از زردي و سياهي و دنبالش كوتاه و تجربه كرده

دازند آتش تنور را افسرده كند و يك مثقال آن از سموم قتاله كند و اگر او را در تنور افروخته ان آن تأثير نمي

به غايت گرم و خشك و مقرح جلد او متعفن و يا زهر آن تخم سـنگ پشـت اسـت و آن را بـه تركـي      . است

است و اينكه در پارسـي مشـهور شـده مخفـف آن اسـم       35گويند و نان يوناني آن ساالماندرا) ايالن اغوويرن(

  36.است

كـرده و   آوره و جلو خورشيد برشـته مـي   به قدري بلند بوده كه ماهي را از دريا در مي -عوج بن عنق

هنگام شكارش كه رسيد . يك روز منيت كرد به خودش باليد و گفت مخلوقي بلندتر از من نيست. خورده يم

دم دست كرد در دريا كمر ماهي را گرفت بيرون كشيد و برد جلو خورشيد وقتي كه نگـاه كـرد ديـد سـر و     

  37.ماهي در درياست ترسيد و ماهي را ول كرد

مرغي قوي هيكل است چنانكه فيـل را بـه آسـاني در    ) سيمرغ(المخلوقات آمده  در عجايب« -سيمرغ

اند از جهت آنكه صيد كند به قدر كفاف خود و باقي به حيوانات گـذارد و بـاز    ربايد و آنرا پادشاه مرغان گفته

انـد و بعـد از    صفت پادشاهان است و آنرا يك هزار و هفتصد سال عمر گفتـه سر نيم خورده خود نرود و اين 

سيصد سال خايه نهد و در بيست و پنج سال بچه از خايه بيرون آيد و در تفسير كليني آمده كه عنقا در اول 

و حلل در ربود  ***انيدي تا در زمان حنظله پيغمبر عروسي را با حليسبه ميان مردم بودي و به خاليق ايذا ر

                                                           

توسط فرشتگان حديثي آمده همچنين در جلد اول جلد اول من اليحضره الفقيه در مورد كشيدن خورشيد  337ص * 
  .تاريخ طبري
 .51نوروزنامه ص . 34
  .كند حركت: الحركه بطي* *

35. Salamandre. 

 .آرا فرهنگ انجمن. 36
  .المخلوقات و نيز رجوع شود به عجايب. 37
 .زيور، زينت: حلي* **
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حق تعالي آتشي بفرستاد تـا آنـرا   . الهم خذها و اقطع نسلها و تسلط عليها افة: پيغمبر در حق او اين دعا كرد

  38»...بسوخت و از او جز نام نماند

دهـد   پس از اين مقدمه مؤلف نزهةالقلوب يك رشته اطالعات عجيب و غريب و ساختگي از سيمرغ مي

يكي : باشد هاي ايراني دو سيمرغ مي آنچه كه در ميان عوام شهرت دارد، در افسانه باشد ولي كه قابل ذكر نمي

مطابق شاهنامه سيمرغ نخستين، روي . آموزگار و نگهبان رستم و ديگري مرغ بزرگي كه اسفنديار او را كشت

زش هوا تيره و تار كرده و در هنگام پروا دور از مردم آشيانه داشته و با مردم آميزش نمي) كوه قاف(كوه البرز 

زال كه به دنيا آمد پدرش سام فرمان داد تا او را سر راه گذاشتند، سيمرغ زال را به آشيان خود برد، . شده مي

پرورانيد و تربيت كرد چون سيمرغ داراي قوه نطق بود به زال حرف زدن را آموخـت و بعـدها كـه زال را بـه     

گه از پرهاي خودش به زال داد تا هر وقت محتـاج كمـك   پدرش رد كرد در موقعي كه از او جدا شد يك چن

يك بار در هنگام زادن رستم نـامي و بـار ديگـر در     39سيمرغ باشد و يا در امري درماند از آن پرها آتش بزند

تن بوسيله سوزاندن پر سيمرغ را حاضر كردند و هر دو دفعه سيمرغ از  هنگام جنگ رستم و اسفنديار رويين

يـك سـيمرغ    40در مقابل اين سـيمرغ نيكوكـار كـه شـاه مرغـان اسـت      . دريغ نكرد مشورت و كمك خودش

اهريمني هم وجود دارد كه اسفنديار در يكي از هفتخوان خودش او را به نيرنگ كشت چنانكـه شـرح آن در   

  41.شاهنامه مفصالً نوشته شده است
 

                                                           

  .نزهةالقلوب. 38
  وز هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا          منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا          

 .عبدالواسع جبلي                                                                                
  ببيني هم اندر زمان فر من             بر آتش بيفكن يك پر من            . 39

 .فردوسي                                                                                    
 .222-191-139-133شاهنامه چاپ فولرس ص . 40
 .1597همان كتاب ص . 41



 

 

  1گوناگون

هاي او يا بايد پول در كفش بگذارند كه متمول بشود  يد در هنگام گرفتن ناخنآ يبچه كه تازه به دنيا م

  .و يا قلم به دستش بدهند كه صاحب قلم گردد

  .شود ش شور ميا هاگر زن آبستن مرده ببيند چشم بچ

  .شود يا دعايي ميزده  اگر زن آبستن را در موقع وضع حمل تا ده روز تنها بگذارند جن

زده يـا   دهند كه بچـه جـن   اگر بچه ناخوش بشود و به هيچ دارويي معالجه نشود آن وقت تشخيص مي

  .بخواند *بايد او را پيش دعانويس ببرند تا برايش عزايم و تدعايي اس

ديگري نيز در همان موقع داخـل حمـام    **هرگاه زني كه وضع حمل كرده داخل حمام شود و زن زاج

ن را در و هم همان زاش ناخوش خواهند شد مگر اينكه ا هر كدام ديرتر از حمام خارج شوند خود و بچشود ه

  .از او زودتر از حمام خارج شودموقع ديگر غافلگير كرده 

ب روان و يـا  آپس بايـد آن را در  . شود دار را اگر در جاي كثيف بريزند شيرش خشك مي شير زن بچه

  .گيرد بريزند ب نميادر گوشه سايه كه آفت

  .ه موذي خواهد شدچناف بچه تازه به دنيا آمده را در سوراخ موش بگذارند ب

ا بگيرد و نميرد يك دست جامه از بچه زني كه چندين بچه زاييده و هـيچ  پش ا هاگر كسي بخواهد بچ

  .ميرد شود و نمي آن كودك بزرگ مي ؛اي بپوشاند اند بگيرد و به بچه يك نمرده

  .ميرد ش نميا ههاي نان ميان كوچه را جمع بكند بچ اگر كسي خرده

  .ماند شود و يا الجون و الغر مي اگر بچه را در طاقچه بگذارند عمرش كوتاه مي

  .شود پشت گردن بچه را نبايد بوسيد چونكه بد اخالق و لجباز مي

  .ودش اگر يك دست بچه را ماچ بكنند دست ديگرش را نيز بايد ببوسند وگرنه بچه ناخوش مي

  .پيچد بايد گياهي كه به پيچك معروف است دنبالش كنند وقتي كه بچه به خودش مي

  .گيرد گهواره خالي را اگر تكان بدهند گوش بچه درد مي

  .شود شير پستان خود بچه را به خودش بدهند خوش آواز مي

زيرا اگر نگوينـد  » مه الل استم«: گويند خورد مي كند و شير مي هنگامي كه بچه زير پستان غرغر مي

  .شود بچه ناخوش مي

                                                           

ايـن   چون در ضمن چاپ مقداري از جمله ها و موضوع ها از قلم افتاد و بعضي ديگر تازه بدسـت آمـد لهـذا در زيـر    . 1

  .كنيم عنوان آنها را ضميمه مي

  .ها و دعاهايي كه بر بيماران بخوانند براي شفا يافتن آنها افسون: عزايم* 

 .شود زائو، زني كه تازه زاييده، زني كه بچه به دنيا بياورد تا هفت روز زاج ناميده مي: زچه. زاچه. زاچ** 
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بندنـد و   عود و سليم نر و ماده را به هم مـي ) شكم روش پيدا كند و قي بكند(بچه كه باال پايين بشود 

  .كنند روي بام سوت مي

  2.شود وقتي مي مار همراه داشته باشد نبايد باالي سر بچه چلگي برود زيرا كه بي هر كس مهره

  .گيرد ش ميا هدرش بدزدد خدا خندبچه كه چيز از پدر و ما

  .سوزد ام كه پستان دهن بچه سيد بگذارد پستان او به آتش جهنم نميعدايه 

  3.كند ي كه سر هفت ماه به دنيا بيايد در هر كاري شتاب زده است و عجله ميا هبچ

را عـوض  كنند و بعد اسـم او   اي را دعوت مي پزند و دسته اسم بچه را كه بخواهند عوض بكنند آش مي

  .كنند مي

  .آيد اندازند بچه به حال مي آيد بد حال باشد جفت او را روي آتش مي ي كه به دنيا ميا هاگر بچ

كنند به اين ترتيـب   درست مي» دنداني«كند براي او به رسم خيرات  وقتي كه بچه تاول مي -دندوني

هل دانه چها عدس، نخود، گندم پوست كنده، ماش، لوبيا قرمز و لوبيا چشم بلبلي را كه از هر كدام  كه بنشن

كنند گاهي روغن و پيـاز داغ هـم بـه آن     شمرند و عالوه بر آن هر مقدار ديگر كه به قدر وسع پلو دم مي مي

و ) ست كه برايش گدايي بكننددهند و مثل آش نذري ني همه اينها را خود پدر و مادر بچه مي(كند  اضافه مي

  4.ريزند از آن جلو كبوتر امامزاده هم مي

آويزنـد و پـس از هفـت روز     كنند و به گردن بچه مي بعد از آنكه پوست ختنه را جدا كردند آنرا نخ مي

  .اندازند آنرا جلو خروس مي

روي دوشـش  عيادت زن در موقع وضع حمل تا ده روز خوب نيست مگر اينكـه چـادر يـا چـادر نمـاز      

  .بيندازند يا اينكه بچه را به اطاق ديگر ببرند

خوانند آن  گردانند و دعاي مخصوصي مي زاج سفيد را به دور سرش مي *»زمه«اگر كسي چشم بشود 

شـود و اگـر بـه شـكل      ند و خوب ميا هاندازد اگر به شكل چشم بشود او را چشم كرد وقت آنرا روي آتش مي

ميرد و اين تابوت اوست بعد زمـه   گويند مي ي بشود ميا هاگر به شكل چهار پاي زده شده و نامنظمي باشد جن

 هي ريختـ ا هكنند و سپس آب را در كاس خال مي اكنند و پيشاني و كف دست و كف پا و سينه او ر را آب مي

آيـي؟   پرسد از كجـا مـي   كند يكي از اهل خانه مي گردد و سالم مي ريزد بر مي برد سر كوچه مي يكي آنرا مي

  !الهي جانش برآيد: گويد مي. كند جان مي: دهد كرد؟ جواب مي چه مي: پرسد از خانه دشمن، مي: گويد مي

                                                           

 .عقيق يمن نيز همين خاصيت را دارد. 2

 اي؟ ر هفت ماهه به دنيا آمدهمگ: اصطالح. 3

گويند فقط وقتي كـه مخصـوص دنـدان در آوردن بچـه درسـت       در دهات اين خودش غذايي است كه آنرا دوني مي. 4

  .شود ناميده مي» دندوني«بكنند اين تشريفات را دارد و 

هايي است كه بطـور آزاد   از نمك. هاي سفيد، سبز، سياه، كبود جسمي است معدني و بلوري شكل به رنگ: زاج= زمه *

 .آيد در طبيعت بدست مي
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در موقع مسافرت اگر سيد باريك سياهي با مسافر مصاف شود سفر او خوب نيست و بـرعكس مصـاف   

  .برايش ميمنت دارد *شدن با قرشمال

دوباره برگرد خـوب نيسـت و بـه اصـطالح اهـالي       كند اگر وقتي كه مسافر به ساعت خوب حركت مي

  .شود و چپيك شدن خوب نيست دهات خراسان چپيك مي

  .گردد كند اگر پشت سر او آب و جو بريزند زود بر مي وقتي كه مسافر حركت مي

است باالي » كلنجدك«اگر يكي از اهل خانه در سفر باشد و يك قسم كالغ كه در خراسان معروف به 

  5.آيد كند خبر خوش از مسافر ميآن خانه صدا 

اندازند و كله خري را به سر چـوبي قـرار داده    ها دسته راه مي هرگاه باران نيايد در دهات خراسان بچه

كنند و در سر  و بدين طريق مقدار زيادي هيزم جمع مي» كله خر هيزم بخر«: گويند برند و مي ها مي دم خانه

  .ن بيايدزنند تا بارا كوهي كله خر را آتش مي

طلسم مخصوصي را بـا قـرآن و مـوي    ) كنند قرآن را زنجير مي(در خراسان هرگاه بخواهند باران نيايد 

را بـه ديـوار   » ص«و اگر طلسـم چهـل   . ريزند كه باران بند بيايد سگ و گربه و نان و فضله انسان در آب مي

  .بچسبانند همين خاصيت را دارد

  .آيند هرگاه به زن بر بخورند بد يمن است بيرون ميدر مازندران صبح زود كه از خانه 

  .عيادت ناخوش در شب چهارشنبه و يكشنبه براي مريض آفت است

شود و برعكس هرگاه روز شنبه پول  هر كس روز شنبه پول بدهد تا آخر هفته پول از جيبش خارج مي

  .بگيرد تا آخر هفته پولدار است

بارك است، همچنين شب جمعه اگر مهماني برود بد اسـت  شود نام مهمان كه شب چهارشنبه وارد مي

  .برد چون شب جمعگي خانه را مي

در خراسان شب چهارشنبه آخر صفر بايد پلو بپزند و باالي خانه آتش برافروزند و تفنگ خالي بكنند و 

  .و آب كنند و از پشت بام به زمين زنند) ولگار(دانه و جو پيشرس  اي سپند و نمك  پنبه در كوزه

 دهند و شب دوم روغـن  پزند و براي آمرزش مردگان به گدا مي حلوا مي **شعبان يا اول برات 12شب 

كنند چون مردگان در آن  ها فتيله روغني يا شمع روشن مي هاي اطاق م در هر يك از داالنوجوش و شب س

  .آيند هاي خودشان مي شب به ديدن خانه

  .در مجالس عزا بخواهد بخورد خون خواهد شداگر كسي روز عاشورا نان شيريني بپزد و 

                                                           

  .غريب شمار، غربتي، كولي: غرشمال. غرشمار* 

كـه   شود ناميده مي» غشنيك«در مازندران همين عقيده را عده بسياري در مورد يك نوع زاغ دارند كه به مازندراني . 5

  .باشد» خوش و نيك«همان 

 .ته شدهشب پانزدهم شعبان، شب چك هم گف: شب برات** 
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  .ميرد اگر زني سه يا چهار مرتبه روز چهارشنبه به حمام برود شوهرش مي

شويي در روز چهارشنبه بد است روز جمعه نبايد رخت شسـت چـون آبهـاي روز     ناخن گرفتن و رخت

  .رود و نبايد كثيف بشود جمعه رو به بهشت مي

  .شود ميگوشه سفره بنشينند بركت كم 

  .چراغ را نبايد به شكل مثلث گذاشت

  .شود هر كس چهل و يك شنبه پياز بخورد حاجي مي

  .آيد باالي سر آدم جمعه نبايد پياز خام خورد چون فرشته نمي

اگر كسي ديگ يا ظرف سياهي را از همسايه به عاريه بگيرد و آن را بخواهد شب رد بكند نبايد قبـول  

همچنين گرفتن آب و آتـش نزديـك غـروب از خانـه     . اخوش هم داشته باشندكرد به خصوص كه در خانه ن

  6.ديگر بدست و نبايد گذاشت كه اين دو آخشيج را كه در روشنايي خانه است از منزل خارج كنند

  .شود نمك روي زمين بپاشند دعوا مي

را به زبان نياورند و طعام بده و كلمه نمك : اگر نزديك غروب از بقال بخواهند نمك بخرند بايد بگويند

  .دهد اال بقال نمك را نمي

  *.در شب نبايد ايستاده آب خورد

  .وقت تحويل دست نبايد به قليان زد

  .آورد چنباتمه نشستن نكبت مي. آورد دست زير چانه زدن بدبختي مي

  .نبايد چشم گوسفند بخورد تكسي كه برادرش زنده اس

  .نيست بايد بيخ گوشش اذان گفتكسي كه تا چهل روز گوشت نخورد مسلمان 

  .شود زده مي هر كس آب در اجاق ديگدان بريزد جن

  .شود اگر سر جاروب را بسوي آسمان بگيرند دعوا مي

  .شود مگس سگ روي هر كس بنشيند پولدار مي

  .تار عنكبوت بند ساعت شيطان است

ان انگـور يـاقوتي ديـده    و غالبـاً در ميـ   تحشره كوچكي كه به اين نام معـروف اسـ  (دوز  هر كس پينه

  .رود بخورد پيشباز گرگ مي) شود مي

                                                           

  مر  حد و  بي رنج و جرم باشد   كه          برادر   اي  را شب  آب    نريزد                   . 6

  به شب گر غرض باشد اي نكوخواه        از چاه    آب   كشيدن   بايد نمي                      

  تاب  با  آرند پيش  به  آنجا   چراغ         يكي اهنو بخواند پس كشد آب                       

  ...پرهيز كن تو  و گر نبود غرض مي         پس آنگه برفشانند يا خورد نيز                       

  .19-20داراب پالن ص  نامه فرضيات                                                                           

 .الفقيه ، من اليحضره484، ص 4جلد * 
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ا آب به گلوي انسان گير كند يكي از خويشان او گرسنه است، اگر پاره نـاني راسـت   ياگر در سفره نان 

اگر ظرفي تكان بخورد يكي از اهل خانـه خيـال قهـر دارد و بـه روايـت ديگـر روح       . آيد قرار گيرد مهمان مي

  .حاضر استبهشتي در سر سفره 

*»واهللا خير حافظاً و هو ارحم الراحمين«اگر كسي تنها باشد و بترسد چهار مرتبه 
را بخوانـد و بـه دور    7

  .شوند خودش فوت كند همه باليا و اجنه از او دور مي

فوراً گردباد فروكش » اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«: اگر گردباد سخت به انسان مصادف شود بگويند

  .كند مي

شود براي اينكه دعوا نشود   اگر كسي ميان درگاه بايستد و دستهايش را به دو طرف در بگذارد دعوا مي

  .بيد دستهايش را سه بار به هم بزند

گويند كسي غيبت انسان را  هاي آتش صدا كند و فرفر نمايد مي در موقع الو كردن اگر از ميان الو زبانه

  .كند مي

پارچه بافي را بخواهند عوض كنند در صورتي كه هنوز يكـي دو گـز    **»نتو«هنگامي كه ابزار كارگاه 

ميـرد لـذا بايـد     شود و يا مي بيش بافته نشده باشد اگر از اهل خانه آن كرباس يا پارچه را ببرد يا ناخوش مي

  .يك نفر بيگانه اين كار را انجام بدهد

نند بايد حتماً تا شب جمعه تمام شود و اگر ك را كه زنها براي ريشتن آماده مي) گاله(ي ا ههاي پنب لوله

  .اي به روز شنبه بيفتد براي اهل خانه بد است گاله

دهنـد و   گاو داران شير يا ماست را به كسي كه بخواهد آن را براي مـرهم روي زخـم بكـار ببـرد نمـي     

  .شود گويند اين امر سبب كم شدن شير گاو مي مي

دارند براي اينكه او را به گور آشنا  گذارند و بر مي به زمين مي تابوت مرده را پيش از چال كردن سه بار

  .كنند

گوينـد روح يكـي از    در بعضي از دهات خراسان اگر شب جمعه پروانه سفيد به دور خانه پرواز كند مي

  .خويشان به ديدن آمده است

شـان نشـان   و غيره نبايد بـا انگشـت روي تـن خود    ***حرف زخمهاي بد كه بشود مثل سالك، خنازير

  .بدهند چون ممكن است آن زخم را بگيرد

  .شاشند براي اينكه در بازي برد بيايد قماربازها به دستشان مي

                                                           

  .64: 12فَاللَّه َخيرٌ حافظًا وهو أَرحم الرَّاحمينَ * 

  .رود، تار هايي كه در طول قالي بكار مي در اصطالح قالي بافي نخ: تون** 

گـردد و از آنهـا    شود و گاهي تبديل به زخـم و جراحـت مـي    هاي سخت كه در گردن و زير گلو پيدا مي غده: خنازير*** 

 .سل غدد لنفاوي. آيد چرك مي
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  .گويند مادر هر كس سيد باشد او را شريف مي

  .هاي نشمرده قسم به همين دانه: خورند و مي گويند اي برنج قسم ميه هبه دان

  .آورد اسفند در خانه سبز بشود آوارگي مي

  .شود اگر آب روي قبر بپاشند روح مرده تازه مي

بـرد بـه    گيرد و او را مـي  شود، دستش را مي مرده اگر ثوابكار باشد فرشته نوراني در قبر به او ظاهر مي

7بهشت
  .برند و هرگاه گناهكار باشد با گرز آتشين او را به دوزخ مي 8

  .هستند) دمبلچه(معروفست كه خانواده از تركهاي قجر داراي دم كوتاهي 

  .آيند ميرند و هزار و يك نفر به دنيا مي هر روز هزار نفر مي

  .وقتي بزند دوا ندارد          صدا ندارد اچوب خد       

مزه  شود و اگر به ميوه بخورد خوش ستاره سهيل اگر به روي دختر بخورد خوشگل و سرخ و سفيد مي

  8.اندازد شود و رنگ مي مضرت مي و بي

  

  نپايا

 

                                                           

  ).ها ارجاع نشده بود در نسخه چاپي چيزي به اين شماره* (. 8و  7


