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Abstract 

A huge rock cut panel like that with Iran’s folklore is 
emanated from traditions, customs, and beliefs which 
have a heritage as long as history. Among numerous 
elements of the public culture, fetish has a broad 
attendance in general public’s life. These elements 
consist of stones, plants, animals, talismans, and 
devotions which have extraordinary magical power; and 
have become significant as functional and effectual 
objects in people’s life affairs.  

This study intends to record these objects, and reveal the 
effect of these beliefs on the art of Iran, especially on the 
paintings of Saqakhane style, by giving pickings of them, 
with the aim of investigating Iran’s folklore, and 
introducing them as a pure and untainted culture with an 
emphasis on the fetish feature. The hypotheses of this 
study are based on the fact that magical objects, 
talismans, and devotions, as a belief, have formed part of 
the public’s life so far, and could be effectual in artists’ 
paintings as cultural elements of their time, for 
generating symbolic and meaningful works. 
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 چكيده 
ها، آداب و رسوم، باورها و اعتقـاداتي        فرهنگ عاميانه ايران برخاسته از سنت     

در ميـان عناصـر متعـدد فرهنـگ         . ي بـه وسـعت تـاريخ دارد       است كه ميراث  
. اي در زندگي عوام داشـته اسـت       حضور گسترده ) فتيش( باوريعاميانه، شئ 

اي است كه از    ها و ادعيه  ها، گياهان، حيوانات، طلسم   اين عنصر شامل سنگ   
اي برخوردارنـد و بـه عنـوان شـيئي كـاربردي و             العـاده قدرت جادويي خارق  

 . اندندگي روزمره مردم اهميت پيدا كردهثمربخش در ز
 بررسـي فرهنـگ     بـه منتخبي از اين اشياء،     ة  اين پژوهش در نظر دارد با ارائ      

هـا بـه عنـوان      بـاوري و معرفـي آن     شـئ ة  عاميانه ايران با تأكيد بر خصيصـ      
ها بپردازد و تأثير اين باورها      نخورده، به ثبت و ضبط آن     فرهنگي ناب و دست   

فرضـيه پـژوهش   . ويژه نقاشي مكتب سقاخانه آشكار نمايد به را در هنر ايران   
ها و ادعيه از ديرباز تاكنون بـه        بر اين استوار است كه عناصر جادويي، طلسم       

-از زندگي عامه مردم را به خود اختصاص داده و توانسته          بخشي باور   عنوان  
زمان اي ايران به عنوان عنصر فرهنگي       اند در آثار هنرمندان نقاشي سقاخانه     

 .خود براي خلق آثار نمادين و معناگرا ثمربخش باشند

 كليديگان واژ
 .فرهنگ عامه، فتيش، مهره، طلسم، نقاشي مكتب سقاخانه
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 مقدمه 
  .ترين مقـوالت تــاريخ زندگي بشري است  پيچيده ازترين و در عين حــال سـابقه ترين، پر طور عام، يكي از گستردهه فرهنگ ب

 دين، هنر، قانون، اخالقيات، آداب و رسوم اي متشكل از دانش، كليت درهم بافته" ميالدي فرهنگ را1871در1تايلوربرنت سرادوارد "
  .]8 :1382، نژادو موسوي نوذرپور["تعريف كرده است آورد و هر گونه توانايي و عادتي كه آدمي چون عنصري ازجامعه به دست مي

 شناخت بررسي و . اين برخورد تكوين يافته استة اجتماعي نيز نتيجة فرهنگ حاصل برخورد انسان با طبيعت است و انديش
 و ساير عوامل فرهنگ عاميـانه و هاالمثل ها، ضرب ، ترانهها  افسانهةهاي آنان به واسطهايي كه آداب و رسوم و سنتفرهنگ
 از منابع با ارزش و امهفرهنگ ع . استكاري بس دشوار ،رسدي بعدي ميها سينه به سينه و شفاهي به نسل،)Folklore( 2فولكلور

ة  هر لحظه غبار از چهر،ي نامكشوف بردهها او را به سرزمين.سازد زندگي آشنا مية  با روح حيات و فلسفبكري است كه انسان را
  .زدايد مي پنهانواقعيت

هاي ، به جنبه اين فرهنگپژوهشگران و محققانِ.  را پيش رو داريمهاي عاميانه و هنرهاي عاميانهانشدر بررسي فرهنگ عوام، د
 فرهنگ، براي شناخت مردم و پي بردن به وضع هاي هنري در آننبه زيرا ج،اند توجه كردههاي آندانش  ازهنري اين فرهنگ بيش

  .شر مفيدتر و ارزشمندتر بوده استروحي، اجتماعي و سوابق زندگي ب
نام  يي بههاوارهاشياء جادويي و بت ،اند كنار آن گذشته از توجهيكم يكي از عنصرهاي فرهنگي كه به داليلي محققان با

هاي زيرين حيات آنان جاري و  هاي كشف نشده كه در اليه ها و باور  مـا را با بسياري از انديشهر،عنص اين . است)Fetish(فتيش
 .سازد ساري است آشنا مي

.  زندگي بشر استها بازمانده دوران نخستينهاي دور دارد و حتي برخي از آن ريشه در گذشته،اعتقادات بوميباورها و به احتمال اين 
تري پيدا كرده، زيرا در آن زمان براي گياهان روح و زندگي قايل ها به فالت ايران، برخي اعتقادات شيوع بيشاز زمان كوچ آريايي
 اعتقاد به هوش و ذكاوت براي گياهان"صادق هدايت در نيرنگستان اشاره دارد كه . فهمندكردند زبان آدميزاد را ميبودند و گمان مي

 "اندمظهر حلول ارواح... ها و چيزها و غيرهها، درختگردد و حرف زدن با جانوران، اعتقاد به سنگميبه پيش از ظهور زرتشت بر
  .]24 : 1383هدايت، [

سازي، شعر و موسيقي بخش هنرمندان بوده و شاهكارهايي در نقاشي، مجسمهفرهنگ عوام در آفرينش بسياري از آثار هنري، الهام
 .انددر اين سرزمين پديد آمده و جاودان گشته از آثار محلي و فولكلور ا الهام پذيرفتنب

 يا اندك محققاني به آن  اين پژوهش، متأسفانه اين موضوع از نظر بسياري از نويسندگان و محققان پنهان مانده وةدر بررسي پيشين
اين نوشتار . باشدتوجهي به آن ميران از داليل بارز عدم پرداخت و كمايتردگي و وسعت فرهنگ عاميانه به احتمال، گس. اندپرداخته

فرهنگ و باورهاي خرافي اشاره كند و از طريق شناخت و بررسي باورهاي مردم نسبت به ة ترين عامل اشاعدر نظر دارد به اساسي
دنبال دارد به اهدافي كه اين پژوهش . پردازدنخورده ببرخي مسايل خرافي، به ثبت و ضبط اين باورها به عنوان فرهنگي ناب و دست

  عالوه بر ثبت باورهاي خرافي و عناصر جادويي، به حضور اين باورها و عناصر در هنر ايران به عنوان عنصري نمادين و معناگرا، 
 . كندگيري نقاشي مكتب سقاخانه اشاره ميويژه در شكلبه

   و فتيشيسمفتيشمفهوم 
، فتيش در اصطالح به شئ. اخذ شده است) بت مصنوع (Facticiusالتين  ة و ريش) افسون و جادو( Feiticoي پرتغالة فتيش از واژ

 و تقدسة شئ يا حيواني كه به مرحل(گردد كه واجد رموز و موجب برانگيختن احترام است   بت مصنوع يا طبيعي اطالق مي،حيوان
 ). برسداحترام

ي ها و واكنشهافتيش نقش بارزي در سازش كنش... ن پرتغالي از سياهان افريقا اخذ شد بار اصطالح فتيش توسط سياحا نخستين"
      گويي اعضاء قوم و قبيله تنها مرجع مطمئن تلقي  داوري و پيش اعضاي جامعه با يكديگر و با محيط طبيعي داشت و در پيش
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شناسي انسان وارد) 1871در فرهنگ ابتدايي(ر آن را وتايلدوارد  پرتغالي است كه اةفتيش واژ". ]301  :1381خو، آراسته ["دگرديمي
كرد و مراد از آن چيزي است كه روحي در آن تجسم يافته و به آن وابسته باشد يا از طريق آن نفوذ جادويي خود را به چيزهاي ديگر 

 .]224  :1369، پاشايي ["منتقل كند
 داراي روح درخور ستايش و پرستش ،يا موجوداتي جاندار و گاهي درختو وز ئي مرمي طلسم و ش،در نظر اقوام و قبايل ابتدايي

 اين موجودات در .كردآنان را به امور فوق طبيعت مربوط مي قبيله و قوم بود وة  حيوان يا درخت عالمت مشخص،اين شئ. هستند
 .ساخت م و قبيله را متأثر ميكه رفتار فردي و جمعي قو پندار مردمان از نيروي برتر و رازگونه برخوردار بودند

طور كلي اين اشياء به به. برخوردار هستندحقيقتي زنده، پرجنب و جوش و فعال از  ولي  دارندجان  خموش و بييظاهرها فتيش
 . ها اشاره شده استاي وجود دارند كه در قسمت ديگري از مقاله به آنصورت طبيعي و مصنوعي با تقسيمات جداگانه

عبارت ديگر نسبت به اشيايي خاص قبايل بدوي احترام و  به،جان است  مخفي و مستور در اشياء بيةتيش استمداد از قوعقيده به ف"
در آن نيرويي عظيم مخفي و جاري است (رسد   ميهادست آنه ب) اشياء كه اين( از همان دقيقه) و معتقدند(... شوند  تقدس قايل مي

فتيشيسم در لغت به معناي  .]15  :1370 ،ناس [" براي دشمنانش مضر و زيان بخش استبراي يابنده و دوستانش مفيد و) كه
 روابط و ارتباط مستمر مرموز و غيرواقعي انسان با اشياء طبيعي و ساختگي يا .استفتيش پرستش و احترام گذاردن به ، ستايش

  وخيزد وجود دارد احساس باطني و تخيل بر ميمرضي و انحصاري كه از ة در فتيشيسم نوعي عالق .حيوان را فتيشيسم گويند
 .كندپذيري اعضاء جامعه را تقويت مياستعداد تلقين

 اش  و وجوه افتراق آن با موطن اصليفتيش
به عنوان  . محيطي و جغرافيايي جامعه دارد، ارتباط و پيوندي است كه اين فرهنگ با نظام اجتماعي،هاي فرهنگ عامه از ويژگي

ها و عناصر فرهنگ  ، ترانهها، افسانهها مبتني بر كشاورزي و دامداري است مع روستايي و عشايري كه نظام معيشتي آن در جوانمونه
شان  در باورها و ادبيات شفاهيتوان به خوبي مي زندگي دارد و آثار زندگي كشاورزي و دامداري را ةشان حكايت از اين شيو عاميانه
  به غذاي اصلي انسان گوشت جانوران است هر قومي، گردآوري خوراكةدر دور كه نين بوده، چنانهاي پيشين نيز چ در دوره. يافت

 .شمارد هاي زندگي مي ي قدرت ها را زاييده نگرد و آن ها مي  با حرمت به آن،يابد ناچار خود را وابسته به حيوانات مي
در افريقا از احساسات دارندگان ":  شود افتراقي مشاهده ميدر قياس با حضور فتيش در ايران وجوه. موطن اصلي فتيش افريقا است

دانند و مورد احترام و پرستش   را داراي يك روح غيبي ميهاشود كه در آغاز با كمال سادگي، آن  چنين معلوم مي، آنةفتيش دربار
 ليكن اگر ،خوانند ع دعا ميرّيش فتيش با تض در پ، به اميد حصول مرام و وصول نتيجه.كنند ها تقديم مي هدايايي به آن. دهند قرار مي

آيد  ق و چاپلوسي در مينخست با او از در تملّ. كند  رفتار شخص نسبت به آن فتيش تغيير مي،آن آرزو تحقق نيافت و دعا اجابت نشد
في از آن فتيش خارج شود كه روح مخ  معتقد مي، مطلوب به حصول نپيوستة اگر باز هم نتيج.كند بعد او را ريشخند و استهزاء مي

مجاور بر آن غلبه ة تر از ناحي فتيش ديگري طلب كند، يا روح فتيش قوي، بايد آن را ترك كرده و خورد درد نميه  ديگر ب،شده است
 مخفي پر كند و قدرت جديدي براي انجام ةد ساحر يا كاهن ببرد تا آن را دوباره از قونزيافته است كه در آن صورت بايد فتيش را 

  .]15  :همان ["وائج به او بدهدح
انند قبايل بدوي افريقا نذر و م ايراني، عشاير ، قبايل و يعني در ميان ايالت،گيرد فتيش مورد پرستش قرار نميايران، نخست، اما در 

خفي و جاري در آن  نه تنها خود فتيش بلكه روح و قدرت م.تر ضمني و ناخودآگاه استشود و اين اعتقاد بيش برده نمي نياز و هدايا
 ؛همين باور و اعتقاد ضمني و ناخودآگاه نيز عموميت ندارد دوم، . عملي اين اشياء مد نظر استةتر فايدنيز مورد پرستش نيست و بيش

افراد به فتيش و قدرت آن ايمان % 50چيزي كمتر از )هاآن ترينحتي عوام( يعني ممكن است در ميان عشاير و طوايف مختلف
  .شندداشته با
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 ايرانها در  هاي مشترك فتيش ويژگي
 : اند هاي زير با هم مشترك  در ويژگي،هايي كه در شكل ظاهري و كاربردشان دارند با تمام تفاوت ايران ها در فتيش

 .نداي دار  كلي طبيعي و غيرطبيعي تقسيم كرد كه هر كدام تقسيمات جداگانهة به دو دست توان مي را )ها فتيش( اين اشياء .1

فردتر و ههر چه زمان و مكان پيدايش اين اشياء منحصر بدر واقع . آيند دست ميه هاي خاصي ب ها و زمان در مكان اين اشياء .2
البته مفهوم زمان در امور سحر و جادو مفهومي كيفي است و نه ( تر استها بيش  رمز آني قدرت تأثيرگذاري و درجه،مرموزتر باشد

 ).كمي
 رمز و ميزان ةدرج البته . خود زيانةرسانند و به دشمنان دارند  خود سود ميةاين اشياء به دارند. هستنديت سود رساني داراي خاص .3

  .اعتقاد و ايمان فرد به اين اشياء وابسته است رساني به اين سود
 .اند همند و صاحب ارادهف  مي،اند  بر اين باورند كه اين اشياء زندهعوام. اند داراي نوعي شخصيت و صاحب اراده .4
 .  هستندنر و ماده داراي جنسيت .5
 ةمهربند،   خونةها چون مهر  كه بسياري از مهرهعوام بر اين باورند. هستند) ع(وب به حضرت سليمان سها من بسياري از فتيش .6

ها و   ناشي از قصهه احتمال، ب)ع(ها به حضرت سليمان  نسبت اين مهره.سليماني هستند... محبت و ةمهرتيربند، ة مهررزق، 
 .ايشان در بين عوام رايج شده استة هايي است كه دربار افسانه

تنها به او سود  و  براي او سودمند باشدئ اگر بخواهد آن شاين اشياء، ةيابند و براي اثربخشي نياز به صيغه عقد دارندها  فتيش.7
فتيش يا عقد يك ة اگر صيغ. كند نام خود عقده را ب آن ال و دعانويس بومي بايد با مراجعه به م،براي دشمنانش مضر باشد و رساند
نام دارنده ه  بجادويي شئچگونگي عقد يك  .عملي نخواهد داشتة  فايد فتيشآن، خوانده نشود) هاي سليماني خصوصاً مهره( مهره
 :  به قرار زير استخود

را با آب و آن شئ دعانويس نيز ابتدا . كند  را به او ارائه ميجادويي شئ ،به دعانويس مراجعه كرده) جادوييشئ( فتيشة شخص دارند
مثالً .  به خواب پيرزن آمده و به او خواهد گفت كه براي چه كاري مفيد است)مهره( شئ ،دهد گالب شسته و زير سر پيرزني قرار مي

 .شود نام دارنده جاري ميه عقد آن بة ه مشخص شد صيغعملي مهرة كه كاربرد و فايد پس از اين... ابند است، شيرساز است و ي خون
 : عقد چنين استة متن صيغ

شود مثالً   برده ميفتيشة نام دارند (تكم اليغو صي  المقدسه طلقتكم من بني آدم و حوا  االرواح يا ايها/  الرحيم  الرحمن  اهللا بسم 
 ،رئيسكم باداد تكونوا مفيداً بحق سليمان ابن داوود و ملكه بلقيس و )شود مثالً بدريه  برده ميفتيشة دارندنام مادر (ابن  )قاسم

 .اهللا، انشاءانشاءاهللا، انشاءاهللا

مذهبي آميخته به الحادي ضمني ة  مايه و صبغ، فرهنگ عاميانه در برخي مواردشويم كه عقد متوجه مية با نگاهي گذرا به متن صيغ
 ،اصوالً در فرهنگ عامه  راآنكنند نه جسم مادي   را احترام مي)مهره( اشياءاري در روح مرموز و مقدس ج و عوام و ناخودآگاه دارد

 . است  اعتبار و اهميت،عملي اشياء مالك ارزشة فايد

 در اين صورت براي اثربخشي  وديگر ارزش چنداني ندارد، شود  كه از روح خالي ميفتيشي. براي اثربخشي دائم نياز به اوراد دارند .8
 به چگونگي و كيفيت  بستگياين اشياء ةقدرت و تأثيرگذاري دوبار ميزان .اش نياز به اوراد دارد ازيابي قدرت از دست رفتهمجدد و ب

 .سحر و اورادي دارد كه دعانويس بومي بر آن بخواند يا به اصطالح بدمد
 . اندازه و رنگ با اشياء ديگر متفاوتند حجم، از نظر اين اشياء .9

 .اند پذيري داراي خاصيت ابطال اين اشياء .10
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  ها و عوامل گرايش به فتيشترين ويژگيمهم
دانند كه اصل آن مخفي، ولي  مي ري حقيقيوشود كه آن را نماينده و رمز ام جا ناشي مي  از آنعوامگاهي اعتقاد به اين اشياء ميان  .1

 داراي قدرتي قائم نبوده،اتي مادي مورد توجه و احترام عنوان ذه يعني خود سنگ ب. آن امر مخفي استة آن شيء مظهر يا نمايند
 .بخشد مورد توجه است  بلكه آن روح مرموزي كه در آن جاري و ساري است و بدان جان مييست؛ذات ن به
باور قدر قوي است كه فرد  اند و اين تأثير گاهي آن ها به صورت يك عامل مهم تلقيني در عواطف و ذهن عوام مؤثر افتاده فتيش .2

گونه تلقينات در روستاها و عشاير به  رواني اينيريشه .ابد كه گره كار او جز به مدد نيروي مرموز اين اشياء گشوده نخواهد شدي مي
اي  شود هرگونه فكر و عقيده  اين افكار را به گوش بچه خوانده است و بعد از آن كه بزرگ مييزن عام" .گردد دوران كودكي باز مي

 "را امتحان بكند ن به او تلقين شده و هيچ موقع نتوانسته آكودكي يا رد كند مگر خرافات را چون از  و د بسنجد، قبولتوان را مي
  ].31 : 1383هدايت، [
اين حضور دائمي و گسترده از يك سو و سختي، شكل و " ،ديگر حضور دائمي سنگ در زندگي عشايري و روستايي استة مسئل .3

 هيچ چيز از .سازد كه برتر از ناپايداري موقعيت بشري است اي را براي اين افراد منعكس مي ر واقعيت و قوهرنگ سنگ از سوي ديگ
تمامي قدرتي را كه در آن نهفته  تر واسطه  بي، باشكوه و سنگ خاراي عظيمي كه گستاخانه قد برافراشته)سنگدرشت( خرسنگ

وجود در سنگ، مقدم بر هر . تر نيست انگيز تر و هيبت تر و محتشم  از آن ارجمندكند و نيز چيزي است، بي هيچ قيد و بندي آشكار نمي
تر از همه  پايدار و باقي است و مهم؛ماند  سنگ در وهله اول چيزي است كه همواره عين خود است و عين خود مي،چيز ديگري است

 لزوماً نه پيكرش، بلكه !ندازده سوي چيزي و كسي بيكه سنگ را بردارد و ب اما انسان پيش از آن.زند اين كه زخم و ضربه مي
كند  صخره، چيزي را براي او مكشوف مي. برد  مي چنين به زبري و قدرتش پي كند و اين كم نگاهش با آن تالقي و برخورد مي دست

واه بر حضوري نماي غريبش، انساني نيست و گ كه برتر از ناپايداري و سرسختي و سكون و ابعاد و تناسب و خطوط كناره
بيند كه به  اي مي شكل و رنگ سنگ واقعيت و قوه، سختي، در بزرگي انسان. انگيز است انگيز، بيمناك، پركشش و هراس شگفت

ي احترام و اكرام به سنگ نگاه   و به همين جهت به ديده]215  :1372الياده،  ["جهاني غيرقدسي كه جهان اوست، تعلق دارد
 .كند مي

 است  مال و دعانويس در بين عشاير و روستائيانينمايندگان فكري طبقهگردد در واقع توسط مالها ترسيم مي تصاويري كه .4
داشتن خصلت واقعي روابط سعي در پنهان نگاه هاييه با ابداع چنين نگار،)ها در تصاوير اين مقاله وجود داردهايي از آننمونه(

 موقعيت و ، براي حفظ منزلت است تالشي بودهكنند،ايجاد ميكاذبي از روابط اجتماعي كه آگاهي تصاوير اين . اند اجتماعي داشته
  .... وهايي چون پزشكي طايفه، قضاوت در دعاوي هاي بومي، منصب هاي پيشين مالها و دعانويس منصب

شك در گذر زمان، ن نام برد كه بيتوامي حوادث و جريانات تاريخي را ، هاي گسترش و شيوع اعتقاد به اين اشياء زمينه ديگر از .5
 . اندرنگ خرافه به خود گرفته

   ايران درهاانواع فتيش
 :اند  بندي هاي مختلفي قابل تقسيم از جنبه در ميان عوام ها فتيش

 مار، محبت، ةهرم:  مانند،هاي زوج مهره. ب... . سويلي، خرمهره، سبزمهره، شاخ مار و:  مانند،هاي فرد مهره. الف : از لحاظ تعداد .1
 ... .بر و رزق، تب

 هاي ماده مهره. ب    هاي نر مهره. الف : از لحاظ جنسيت.2
در . هاي موجود در ايران است ترين روش براي ساخت انواع فتيش كاملو بندي بهترين  اين تقسيم : ها از لحاظ نوع و جنس مهره .3

:  شامل( جماديي   سه دستههاي طبيعي به فتيش. شوند تقسيم مي مصنوعي و طبيعي  كليةها به دو دست بندي مهره اين دسته
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و ) هاي حيوانات اعضاء و استخوان:  شامل( حيواني، )عجيب ريشه و چوب درختان  : لشام( نباتي، )هاي مرموز ها و مهره سنگ
  .شوند تقسيم مي ساير مصنوعاتها، اسطرالب و ، شيرسنگي، طلسمهاي جادويي انگشترة دو دستهاي مصنوعي به  فتيش

 ةشوند به سه دست هاي جمادي كه طبيعي محسوب مي فتيش : بندي هستند نيز قابل دسته صورتدين ها ب خود اين تقسيم بندي
  .شوند سليماني تقسيم مي هاي مهرهها و  فسيل يماني، عقيق
بند،  برد، زبان ة بند، مهر ريز، چشم بند، كف خوندزد،  كره روزي،ة كارساز، مهرة محبت، مهرة مهر :  از استعبارت هاي سليماني مهره
 ةطاسه، مهر ي خستگي، مهره ةخواب، مهر ة بر، فيروزه، مهر تب ةهاب، خرمهره، مهر زهر، هب ة شيرساز، مهرة مار، تيربند، مهر ةمهر

تفرقه،   تخم،جادو، سويلي اه، جوهرگيمِ:   از استهاي نباتي كه از انواع طبيعي هستند عبارت فتيش . ...، سبزمهره و)يرقان(زردي
گرگ، پر و  مو و چشم:   از است، عبارتانواع طبيعي هستند  ازنيزهاي حيواني  فتيش . ...بلوط و  درخت گز، نار، درختدر يا كُسِ درخت

هاي  از فتيش .توان نام برد مي... گوزن، اسكلت ماهي، زبان مرغ و ة استخوان هدهد، آلت تناسلي گرگ و كفتار، سبيل پلنگ، كل
 .ترند از همه مهم  شيرسنگي، طلسم و چاقو، فلزجن، كمربند، قفل،سوزن:  مصنوعي نيز

 پردازيم ميصورت خالصه ها بهه معرفي تعدادي از آنبها، جهت آشنايي با اين عناصر  بندي آن  ودستهها پس از بررسي انواع فتيش
 :  )باشد و از توان اين متن خارج استرش مقاالت ديگري ميها مستلزم نگاآنة ذكر است پرداختن به همالزم به(

     مارةمهر
 كه به رنگ سفيد و خاكستري ديده شده است و داراي جنسيت آيد هاي سليماني به حساب مي  مار طبيعي، جمادي و جزء مهرهةمهر

 صادق هدايت در). 1تصوير( يافت وان آن رات گيري مارها مي  و در زمان جفت عقد دارديغهينياز به صاين مهره . نر و ماده است
 مار وقتي كه مارها جفت ةبراي گرفتن مهر" : نويسد دست آوردن اين شئ ميه  چگونگي و زمان بةكتاب ارزشمند نيرنگستان دربار

 ا بيندازد وه  مارها تنبان خود را كنده روي آن  به محض ديدن.شوند كسي كه داوطلب مهره است بايد تنبان آبي پايش باشد مي
 اصلي ة هرگاه كسي مهر، براي امتحان آن.جو بكندو ها را جست  سپس برگشته مهره.قدر بدود تا از روي هفت جوي آب بگذرد آن
 به بسياري از عوام ايران. ]50  :1383هدايت،  ["ريزد ها از جدار تنور كنده شده مي  دكان نانوايي برود نانربراهش باشد و دهم
 . گويند يز مي ن"جاندارو" و " مهرةرمه" مار  ةمهر

 اين .شود  براي جلب محبت و دوستي ديگران استفاده مي)ي عقد آن به نام داوطلب خوانده شد كه صيغه  از آنپسالبته  ( مارةاز مهر
 توجه ديگران باشد قدر عموميت پيدا كرده كه هر گاه كسي بيش از اندازه مورد آن، توانند مثمر ثمر باشند ها مي باور كه اين مهره

 آن شخص يا به طرز ناگواري خواهد ،اگر اين جفت مهره را در آب سائيده و به كسي بخورانند ." مار دارديفالني مهره"گويند  مي
 . ديوانه خواهد شد،مرد يا اگر از مرگ نجات يابد

        )Ju-jado( جادو  جو
. يافتها  ها و دره توان آن را در دشتعقد دارد و مية ي خنثي، نياز به صيغاي، جنسيتاين شئ از نوع نباتي، طبيعي، رنگ آن قهوه

شان به جز آنان زنان طور معمول زنان روستايي و عشايري كه شوهرانه ب.  مار استةشبيه به مهر "جادو  جو" كاربرد و خاصيت
بندند و به اين طريق   به بازو مي،اي سبز پيچيده  پارچهدر  شاخ مار و ماريمهره را همراه با  جوي جادو،اند ديگري نيز اختيار كرده

 بودن اين سه فتيش در كنار ،به اعتقاد بوميان. شود تر از زنان ديگر مي بيشهاشان نسبت به آن ي شوهران  عشق و عالقهيدرجه
 )2تصوير (.شود اشياء رام مياين ة ترين افراد نيز به وسيل اي كه دل سنگ كند به گونه هم قدرت جادويي عجيبي را ايجاد مي

       )Mehr-giyah( مهرگياه
 در و  عقد نياز نداردةبه صيغ و خنثي آن جنسيت است كه اي ه سبز با سري قهواكسترياين مهره از نوع نباتي، طبيعي و به رنگ خ

 )3تصوير. (شود يافت مياه پايه كوه
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 اين .دارند محسوب مي )بالدانه( هاي گياه بالدون را يكي از گونه علفي است و غالباً آنكه  جانيانن بادةاز تير است گياهي مهرگياه"

به . ) تنه و دوپا(دار و غالباً دو شاخه است و شكل ظاهري ريشه شباهت به هيكل آدمي دارد  هاي ضخيم و گوشت گياه داراي ريشه
به بزرگي يك گيالس است  اش ميوه. ...ز قديم رواج يافته استهاي مختلف در بين ملل در مورد اين گياه ا همين جهت افسانه

اين گياه در ). "مهرگياه"ي، ذيل واژه1364معين،فرهنگ ( "... دشو ي كال آن سبز رنگ است و پس از رسيدن قرمز و سياه مي ميوه
هر سازد و  را افزون مي محبتمهر و   كهگياهي استمهرگياه، ". نامندينگ ميسينجشود و آن را آسياي جنوب شرقي يافت مي

  است و گياهيخوانند ميك گياه بالدانه و شابيز، استرنگبرخي آن را . شودتر مي به او بيشمردمي  عالقهكس با خود داشته باشد
 .    رويدبه آفتاب مي ي آن هميشه روهاكه برگ
 ]ي مهرگياه، ذيل واژه1375 ،عميد[ )كمال خجندي(ام  گياه كرده  مهر زمان نام خطت از آن       شدهدميد بر لبت مهر دلم زياد خط چو

 )حافظ(ايم     به طلب كاري اين مهرگياه آمده     خط تو ديديم و ز بستان بهشت ةسبز
بعضي گويند گياهي است ". هر كس كه اين فتيش را به همراه داشته باشد مورد توجه و محبت ديگران است و حرفش خريدار دارد

 زن با ،زني قرار بگيردة  البته اگر مردي مورد كين)."مهرگياه"يدهخدا، ذيل واژه( "هر كس باشد محبوب القلوب خلق گرددكه با 
 در غذا يا شربتي ريخته ،به اين طريق كه مقداري از آن را در آب جوشانده : شود خوراندن مقداري ازمهرگياه به وي باعث مرگش مي

نمايد  علت بروز مي هاي بي گردد كه عالئم آن با شكم درد  مرد به بيماري مرموز و العالجي دچار مي پس از مدتي.خوراند به وي مي
 . خواهد بودكه نهايت آن مرگي تلخ

        زخم چشم
  جنسيت. استهاي سفيد و روشن سياه و خاكستري با خال آن رنگ از نوع جمادي، طبيعي و سليماني بوده، كروي شكل و اين مهره

 )4تصوير.(شوديافت مي هاي باستاني ها و خرابه كوهتر در  و بيش عقد داردي نياز به صيغه وماده و نرآن 
 .شود مي "نظربر"وسيله آن ه  شخص بعوام،زخم به كودكان و حيوانات و به اصطالح رايج در ميان   جلوگيري از چشماين مهره براي

  : سرايد  اين مهره مييباره درگنجوي نظامي 
   وز پي چشم بد درايشان بست      ارزق آوريد به دستيرهمه

  خرمهره
كه براي  دارد  بزرگ ابعاديتقريباًو  درنگ آن استخواني متمايل به زر.  است طبيعي وجمادي، سليماني نوع و از اين مهره فرد است

 خرمهره. شودلعاب آبي رنگ ساخته مينوع مصنوعي اين مهره از جنس سفال با ). 5تصوير(  است عقدي صيغهمندنيازآيي كار
 : دو كاربرد داردجنسيتش خنثي بوده، 

 : اندازند شيرده مي  زخم به گردن گاو يا گوسفند براي جلوگيري از چشم. 1
 )ينظام(    چون كه بيفتد همه خنجر كشند                   گاو كه خرمهره بدو دركشند

مهرگياه . 3تصوير )نر و ماده(دو نمونه مهره مار .1تصوير جو جادو .2تصوير   
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 . كه در ميان برخي اقوام استان خوزستان مرسوم استكنند ن استفاده ميشان از آ زنان براي مطيع كردن مردان .2

 هابهب 
.  و به رنگ سياه براق استدار  پوزه، كه به شكل مكعب آيد هاي سليماني به حساب مي مهره از نوع جمادي، طبيعي و از اين مهره

  ساكن در ايرانميان اعراباين مهره در . يافتها  پايه كوهها و  توان آن را در كوه عقد دارد و ميةجنسيت آن خنثي و نياز به صيغ
البته افراد كمي به اين مهره گرايش دارند و اكثر اعراب . استفاده از آن در بين مردان بيش از زنان استبسياري دارد و شهرت 

 .دانند  مي زيرا استفاده از آن را موجب خشم خداوند،خوزستاني از به همراه داشتن اين مهره ابا دارند
تر موارد استفاده از اين مهره در تواند محبت جنس مخالف را جلب كند و بيش  اين مهره به راحتي ميةبوميان اعتقاد دارند كه دارند

  تصويرةتهي. دختر را براي ازدواج جلب نمايدة  آن رضايت دختر و خانوادةتا به وسيل كند مراسم خواستگاري است كه دارنده سعي مي
ي متفاوت از رنگ اصلي در اين مقاله رنگ، با ل بدلي آن از جنس گِةنمون، آن توسط دارندگان مهرهة ين مهره به علت عدم ارائاز ا 

 )6تصوير (.شده است ارائه

 

 

 

 

 مرغ زبان
هاي  دعانويس اين شيء را . عقد داردةنياز به صيغ كه خنثيي جنسيت با  است به رنگ سفيدفتيش طبيعي، حيواني يك زبان مرغ

 زبان را به همراه ، بعد از آن.دمند گاه بر آن وردهاي مخصوصي مي آن دهند مي شووكه خشك كردند با گالب شست بومي پس از آن
 خود ياين فتيش به دارنده .دهند  به داوطلب مي،ي سبزي پيچانده  در پارچه،دعايي كه روي كاغذ يا پوست حيواني ديگر نوشته شده

در شان  اموراتانجامتسريع در اي كه ارباب رجوع براي   به گونه؛كند دهد و كالمش را بر ديگران تحميل مي قدرت بيان زيادي مي
توانند حرف خودشان را به كرسي  كنند و معتقدند كه به وسيله و با كمك اين شيء مي ها از آن استفاده مي ادارات دولتي و حتي دادگاه

 )7ويرتص. (بنشانند

 گرگ مو و چشم
 بارها ديده .شود  عقد ندارد، اما به همراه دعا از آن استفاده ميةنياز به صيغ كه هاي حيواني و طبيعي است از جمله فتيش 3گرگ موي

 .آورند مي چشمش را از حدقه دره،  موي آن را چيد، آن رفتهةي با عجله به سمت الشيهاي روستا  زن،شده كه بعد از شكار يك گرگ
    از آن استفاده  پس از خشك شدنزنند و   مينمك، ها را خشك كرده  آن،ها  اين فتيشنمعموالً براي جلوگيري از گنديده شد

كند، و باور دارد كه اين  يكودك سنجاق مة به روي شان، اي سبز پيچانده همراه دعايي در پارچه گرگ را مادر موي .)8تصوير( كنندمي
 .ها ايمن خواهد ساخت  و شر آن 5و اجنه 4"لآ" كار نوزادش را از دست

ها  ي گرگي اين توجه و باور به قدرت جادو.اندها داشته گرگه قدرت جادويي توأم با احترام نسبت بتوجهي  هميشه  بختيارياقوام 
اي را كه براي ساكت  هكند اولين واژ گريه مي، طور ناگهاني از خواب پريده هشان ب  وقتي كودك،قدر شدت دارد كه شب هنگام آن

به انسان نيز گرگ  چشم. دنگريز    است و براين باورند كه اجنه با شنيدن نام گرگ مي"بسم اهللا، گرگ"رانند  كردن كودك بر زبان مي
ا كنند ت پاي جلويي چپ گرگ را از در آغل آويزان مي.شود تا ديگران از حرف انسان حساب ببرند دهد و باعث مي هيبت و قدرت مي

 . احشام از نيروهاي مرموز و خطرناك ناشناخته در امان باشند

       زخمي چشم هايي از مهره نمونه .4تصوير
      

              اي از خرمهره نمونه .5تصوير
                

   هاب از جـنس گـل       ي هب   بدل مهره  .6تصوير
               

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 

  53 -68 / ي ايران و تأثير آن در نقاشي مكتب سقاخانهاشياء جادويي در فرهنگ عامه/ 1388  و تابستانبهار/ ششمسال  / يازدهشماره                                   

 

61

 قفل
گونه كه هرگاه كسي بخواهد بخت يك  يندب.  عقد نداردةنياز به صيغ با كارآيي و كاربردي منفي است و مصنوعي نوع از اين فتيش

دعانويس . برد نويس بومي مي برداشته و نزد دعاها در زندگي شود، قفلي قديمي را روزي و بدبختي آن  سياهةزوج جوان را ببندد و ماي
طور مثال ه ب( ترين حكام و پادشاهان جهان تن از ظالم گاه با وسايل مخصوص اسم هفت  آن،دهدابتدا قفل را شسته و غسل مي

آن را  و  زمزمه سپس وردهاي مخصوصي را روي قفل،كاري كرده  را روي آن كنده )... وشداد، فرعون، نمرود، نرون، چنگيز، تيمور
و به اين  اندازد تا ديگر كسي نتواند آن را پيدا كند بختي زوجين در رودخانه يا چاه دوري ميكند و همراه با دعاي سياه چفت مي

كارشان "ها نيز باز نخواهد شد و به اصطالح   نشده و بازنگردد، بخت آنپيداطريق تا هنگامي كه آن قفل توسط مال يا دعانويس 
قدر زشت و ناپسند است كه حتي گروهي از خود مالهاي بومي حاضر به   آن در نظر مردم قفل كردن بخت افراد."گردد خير نمي

 )9تصوير( !انجام دادن اين كار نيستند

 

 

 

 

 

 فلز جن
 در ميان مردم هاي متفاوت ها و شكل گرد ساخته شده كه به گونه ي دوره ها  توسط كولي،آهنجنس صورت مصنوعي از اين فلز به 
اند كه  اي فلزي آويزانتايي به شكل جمعي در حلقه  پنچ وهاي سه، چهار صورت دستهه تر از ادوات تدافعي و ب بيش.شوديافت مي

 ) 10تصوير( .مشهور است 6"فلز جن" در ميان عوام به  وكنند ي عجيبي خلق مييقدرت جادو
 طبق اجنه . به خاصيت ضد جادويي آهن بسيار اشارات صريح يا ضمني شده استهاي هند و اروپاييها، اساطير و افسانهدر سنّت

 .ترسند روايات قدما از آهن مي

 اسطرالب  
گويند پسر ادريس پيغمبر آن را وضع كرده است و بعضي . آلتي باشد كه بيشتر از برنج سازند و بدان ارتفاع آفتاب و ستارگان گيرند"

 آفتاب را گويند و بعضي "الب" به معني ترازو و "اسطر" چون.  آن به يوناني ترازوي آفتاب استمعني تركيبي. گويند ارسطاطاليس
 : يذيل واژه، 77  :1342 تبريزي، ["نما عبارت از دل است نما عبارت از اين است و نزد محققين، جام جهان اند جام جهان گفته

كه منجمين در اعمال نجومي از قبيل گرفتن طالع و ارتفاع كواكب و آلتي است مركب از چند صفحه " : ابوريحان گويد. ]اسطرالب
 )11تصوير(. ]84، 1،د1 ج :1373، فروزانفر ["اند كرده مهندسين در تعيين ارتفاع و عمق و عرض چيزها از آن استفاده مي

 )1/110/مثنوي موالنا(ها جداست        عشق اسطرالب اسرار خداست    علت عاشق زعلت

 شير سنگي 
وقتي ، سنگي نماد و مظهر شجاعت استرشي.  عقد نداردةنياز به صيغ است و براي كارآيي  مصنوعي وجمادي نوعشيرسنگي از 

دهند و به اين  باالي مزار او شيرسنگي قرار مي، ميرد هاي قومي مي  در نزاع و درگيري)بختياريمانند عشاير ( عشاير سايؤبزرگي از ر
 )12تصوير( .كنند ي وي قدرداني ميها وسيله از خدمات و رشادت

زبان و نوك مرغ .7تصوير                      پوست و موي گرگ .8تصوير 
       

جنفلز .9تصوير  
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گردد، مادر يا پدر آن كودك او را سه يا هفت بار از زير  شخصي مي خفگي يا ترس شديد از حيواني يا هنگامي كه كودكي دچار دل
اند از او دور  ودك شدهدهند و به اين وسيله باور دارند كه اجنه و قواي جهنمي مرموزي كه باعث بيماري كپاي شيرسنگي عبور مي

 شيرهاي سنگي منحصر به ناحيه بختياري نيستند و در اغلب نقاط ايران مخصوصاً در نواحي فارس ديده مي شوند و براي .گردند مي
 . نمونه در دشت ارژن نزديك درياچه پريشان تعداد زيادي از آنها هنوز بر جاي مانده و ديده مي شوند

دانست كه ايراني  برخي اقوامسازي  مجسمهتراشي و سنگهاي به جاي مانده از   يكي از زيباترين اثرهاي سنگي را شايد بتوان شير
 . اي دارد و متأسفانه در حال فراموشي است سبك و سياق ويژه

  و ادعيهها طلسم
شود تا به سبب اخته ميي آن، چگونگي درآميختگي قواي فعال آسماني با قواي منفعل زميني شنطلسمات دانشي است كه به واسطه

اي شامل اشكال و ادعيه كه توسط آن طلسم، نوشته":  در فرهنگ معين آمده. آن كارهاي عجيب و غريبي در عالم هستي پديد آيد
 )14 و 13تصاوير. (]ي طلسم، ذيل واژه1364معين،  ["عملي خارق عادت انجام دهند

 
 
 
 
 
 

شان را بر پايه و حضور گذار بوده كه افراد، بسياري از موارد و موانع زندگيو طلسم چنان تأثير، باور و اعتقاد به ادعيه در فرهنگ عامه
باري، اثرگذاري اين عناصر و علوم در باور و . گر شده استشان جلوهاند و اين عقايد در بسياري از قلمروهاي زندگيآن تعريف كرده

. يافته استند معاصر براي رسيدن به زباني نو تحت تأثير اين باورها تجلي فرهنگ عوام، در هنر عاميانه و هم چنين ذهن هنرم
ياد و خاطره آرميده است، احياء و گاهي اين رموز و عناصر جادويي در آثار هنرمندان، جهاني را كه به چشم سر، ظاهر نيست، ولي در 

علم كيميا، :  كند، مانندز عجايب و غرايب آثار بحث ميعلومي كه ا(  طلسمات و علوم غريبهةبراي شناخت و مطالع .كندالقاء مي
. برندها بهره ميهاي بسياري نوشته شده كه دعانويسان براي نوشتن دعا يا طلسم از آنها و رساله، كتاب)سيميا، ليميا، هيميا و ريميا

 ورد به طور مختصر به ذكر چند مورد از براي آگاهي در اين م 7.تري برخوردارندهر چند در ميان اين كتب برخي از اعتبار بيش

قفل با نقش حيوان از جنس فلز  .10تصوير
         

اسطرالب .11تصوير روستاي بارانگرد (هاي بختياريشير سنگي،گورستان .12تصوير 
 )نزديك ايذه

طلسم از جنس مس .13تصوير ، حكاكي روي فلز مس    طلسم .14تصوير 
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 طلسم تسخير دل شوهر توسط زن:   عبارتند ازطلسمهايي از نمونه. پردازيمها و ادعيه از كتاب طلسمات طمطم هندي ميطلسم
، )17تصوير ()ايجاد كدورت و جدايي ميان دو نفر( طلسم تخريب، )16تصوير(طلسم سياه كردن زن در نظر ديگران، )15تصوير(

 طلسم مطيع كردن مرد نزد زن، )19تصوير ()سياه كردن زن در نظر مرد(طلسم سياهي، )18تصوير( طلسم ازدواج زن با مرد دلخواه
 طلسم سياه كردن زنان، )23تصوير( طلسم محبت، )22تصوير( گشايي طلسم بخت، )21تصوير(  مردانبرايطلسم ، )20تصوير(
 ، دعاي شفاعت پيغمبر و در امان ماندن از باليادعاي سالمتيدعاي عفو و رحمت، :   از است عبارتادعيههايي از نمونه). 24تصوير(
 ).25تصوير(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلسم از جنس مس .15تصوير طلسم سياه كردن زن  .16تصوير   
 در نظر ديگران  

        تخريب  طلسم  .17تصوير

كردن مرد نزد زن   طلسم مطيع .20تصوير
 

ي        طلسم سياه .19تصوير م ازدواج زن با مرد دلخواه      طلس .18تصوير 
     

مردان            براي  طلسم .21تصوير طلسم محبت   .23تصوير  گشايي            طلسم بخت.22تصوير   
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  و تأثير آن در نقاشي مكتب سقاخانه باورهاي عامه
سنتي با ساخت  دواند تا جايي كه هنرمندان شان ريشه مي درون از بدو تولد تا مرگ در،)فولكلور( يانهباورها و اعتقادات در اجتماع عام

 .گذارند  دالوري و بزرگي مرد ايل را با نصب اين مجسمه سنگي زيبا در گورستان به يادگار مي،شيرهاي سنگي
آداب و ر فرهنگ و دريشه  كه هر كدام ي استنگرد و سرشار از رموز، استعارات و اشارات  وراي افق نامحدود كيهاني را مي عامههنر

سرشار از تمثيالت است مواقع برخي در  از طبيعت و گاهيگريز،   واقعگاهي  در فرهنگ عاميانه تجسمي نگرش.رسوم گذشتگان دارد
 .گرفته استكه اعتقادات و باورهاي بسياري با آن آميخته گشته و شكلي تازه به خود 

 زيرا خاستگاه رمز است و اين امر در هنر خاص ،بايست به درون رجعت كردهنر عوام با رمز سروكار دارد و براي ادراك رموز مي
ها و تصاوير برخي شكل ، تا جايي كه در تحليل و تطبيق اهميت بسيار پيدا كرده) ...سازي، گرافيك و نقاشي، مجسمه( امروزيان

 . را در همين نقش و نگارهاي رمزي عوام يافت آنهاي توان ريشه مي
 عميق و گوناگوني از ،گر ميراث وسيع كه نشان داردها نقشتصاوير و اي از ايجاد مجموعه  وگراييي تنگاتنگ با رمزاهرابطهنر عوام 

هاي گذشته از اين سازان دههنقاشان و مجسمهاند و  ايرانيان در آن سهيمة  تقريباً هموسمعي و فكري است ، هاي بصري سمبل
 در يجادووش" .ر به هنري مقدس پيوند خورده استحتوان گفت اين زبان س  در واقع مي.اندعناصر در آفرينش آثار خود سود جسته

هنر عبارت است از القاء و يا تجسم خواص مخفي و نامرئي اشياء و جانوران و گياهان و به طور كلي كائنات، به زبان رمزي يعني به 
 .]120  :1376 ستاري،[ "هاي نمادين اي تمثيالت و يا بعضي عالمات و نشانه مدد پاره
آثار هنرمنداني . اند، بهره گرفتهدهي به طلسم بودهبراي شكل) دعانويس( از خط و عناصر رمزي كه ابزار اصلي مال ها اي سقاخانه

 كه باييطباطچنين ژازه رودي، مسعود عربشاهي، ناصر اويسي، صادق تبريزي و هم پرويز تناولي، حسين زنده چون منصور قندريز،هم
 شكل و چه از  بارز استفاده از فتيش چه از نظرةتوان نمون  مي رااند پرداخته هاي عاميانه ها و موتيف جو در نقشوبه تحقيق و جست

تعويذها و ، السحرها باطل، اشياي قديمي، ها  سنجاقها،، قفلها سقاخانه، ها هاي موجود روي علم نقش و نگاره.  رنگ دانستنظر
 حروف ، وسايل رمل و اسطرالب،استفاده از نقوش. اي است  اصلي كار نقاشان سقاخانهي اوراد و اذكار ماده،ل جادو، جنب،ها طلسم

 .اي عجين شده است تر از ساير نقوش با نقاشان سقاخانه بيش"گيري جن"هاي  ناخوانا و آالت و ابزار مربوط به آيين
ها يا  ها تعدادي از طرح اشياء، نقش آن. رهنگ ايران، پلي برقرار كنندخواستند بين هنر جديد جهان و هنر و ف مياين هنرمندان 

ارتباطي   ما و هنر جديدگذشتگانبين آثار و هنرهاي  خواستند در حقيقت مي.  نقاشي خود آوردندفضايهاي آشنا به مردم را به  شكل
سته به افكار و عقايد مردم ايران باشد و هم نشانگر برقرار كنند و در اين فكر بودند كه نوعي نقاشي خلق كنند كه هم ايراني و واب

 شفاعت پيغمبر              دعاي .24تصوير
 

 طلسم سياه كردن زنان           .25تصوير
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 و با تأثير از  خودزمانسنت وجو در جستو عاميانه هنرمندان سقاخانه با استفاده از فرهنگ  . انسان عصر حاضراتافكار و احساس
ها بكشانند و به ثبت ا و گالريههاي موجود در اين فرهنگ عالوه بر خلق آثاري بومي، توانستند اين آداب و رسوم را به موزهفتيش

كار رفته و برگرفته از نقوش و اشياء آييني و ها كه در آثار هنرمندان سقاخانه بهالبته بسياري از نمادها و نشانه. اين باورها بپردازند
پيش از زرتشت دارند هاي كهن ريشه در آيين... چون شيرسنگي يا نقش شير و خورشيد، ماهي، مار، چليپا و باشند، همجادويي مي

 .انداند و بعضاً به اشكال خرافي تاكنون باقي ماندههايي شدهخوش تغيير و دگرگونيتدريج و در گذر زمان دستكه به
وار  عربشاهي به دور از عالئم و نمادهاي رمزي نبوده و آثاري كه طلسممسعود  در آثاربه سنت و فرهنگ تاريخي ايران باستان اشاره 
آثارش با توجه به ابعاد مفاهيم افالكي، اجرام برخي عربشاهي در  .)26تصوير( ده از مس خلق كرده، گوياي اين واقعيت استبا استفا

 مفاهيم افالكي و اجرام سماوي تأثير عاميانه،در فرهنگ .  استسماوي و فضايي در ايران باستان به ذهنش قدرت خلق ارزاني داشته
  .)27تصوير (اند ند و منجر به خلق اعتقادات و باورهايي در ميان مردم شدهسزايي بر سرنوشت انسان دارهب

 
 
 
 
 
 
 
 

 : نويسد مياي رودي از نقاشان سقاخانهدر خصوص حسين زندهينال تهران،  اي به مناسبت سومين بي سيمين دانشور در مقاله
"اي از ادعيه و طلسمات قديم  گوشه) آگرانديسمان( كردنشباهت به بزرگ رودي سبك فعلي خود را، كه بيرم كه آيا زندهمتحي

خورد، باز دنبال خواهد كرد و در صورت ادامه، كارش به يكنواختي نخواهد  تر به درد پرده و چادر تعزيه مينيست، و ضمناً بيش
ين هنرمند را در طلسم خود به  دل، براي دعانويسي به او رجوع نخواهند كرد؟ نبايد گذاشت سوژه اين چن انجاميد و بعد مردم ساده

 ايران را ةباستان، هنر گذشت   ايرانيبه قول خودش، با ديدن يك پيراهن دعانويسي شده در موزه. ]1341دانشور،  ["حصار كشد
 ).30 و28،29تصاوير( كشف كرد

. شوندآميخته ميبه هم  ها جمله طلسمهاي آييني از  هاي مذهبي و نشانه زندگي عاميانه روستايي با فرمبايي طباطدر برخي آثار ژازه 
 "شدگيشئ" و "چيزوارگي"ها را از خواهند طلسم را بشكنند و سحر را باطل كنند و موجودات شهر سنگي قصهآثار ژازه گويي مي

 از مملوار و  طلسمهايشاي از آثار ناصر اويسي، فضاي نقاشيمجموعه در ).31تصوير( كندآثار وي سنت را زنده و نو مي. برهانند
موضوعات  پرويز تناولي با استفاده از .كند ها را در نظر مخاطب مجسم مي د كه تصويري از ادعيه و طلسموشميخطوط و حروف 

در آثارش استفاده از . يانه كرداز تمام اشياي فرهنگ عامبعدي شعر با تأثير  تالش بر خلق سهتاريخي، حماسي و عاطفي ادبيات ايران
 توان ديد ميشيرسنگي   وشكل بزرگ و كوچكهاي قديمي ها، قفل ها و صفحات سوراخ طلسم قاخانهدرهاي مشبك س

 .)32،33تصاوير(

روغني روي اثر عربشاهي، بدون عنوان، رنگ .27تصوير
، مجموعه شخصي هنرمند1344متر ،سانتي5/127×110بوم،  

             طلسم، اثر مسعود عربشاهي .26تصوير
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 نتيجه
 :  يافت به اين نتايج دستتوان ميچه در اين مقاله ذكر شد از آن

هر واقعيت و حقيقتي در . رهنگ است، تلفيق مجاز و واقعيت است يك فهايت سن رسوم وو  آداب،ها  آيينيچه در زمرهآن هر. 1
 روند، شكل ا اينخرافات ب. ي محض را دارد در مراحل بعد قابليت تبديل شدن به يك خرافه شود و ها مي خوش پيرايهگذر زمان دست

 .گيرند يابند و در جامعه براي خود جاي مي گرفته و تغيير و تحول مي
، به كمك تخيل انساني منجر به اندهاي مختلف وجود داشتهدورهكه در  شان العاده عناصر جادويي با قدرت خارقو  ادعيه ،ها طلسم .2

نخورده اند و در اين گفتار تالش گرديد تا اين باورها به عنوان فرهنگي ناب و دست شدهماني سرزمين عامه در فرهنگباورپيدايش 
 . ثبت و ضبط شوند

باوري كه به عنوان شيئي كاربردي و ثمربخش مورد توجه بوده ي ايران با تأكيد بر خصوصيت شئبومي و عاميانه بررسي فرهنگ .3
 .اندشناخته و معرفي شده) وارهبت( ها و ادعيه تحت عنوان فتيشاين اشياء، طلسم. برندها بهره ميو در امورات خود از آن

 مركب و تمپرا روي كاغذ قفل، .28تصوير
                                                   
                                                   

 . خورشيدشير و  .29تصوير
متر، سانتي66×46سريگرافي  

بدون عنوان  .30تصوير  

        قفل، مركب و تمپرا روي كاغذ .31تصوير
                                                         

   مركب و تمپرا روي كاغذ قفل، .32تصوير
                                                     
                                                     

 روي كاغذ قفل، مركب و تمپرا .33تصوير
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گيري، تحول و اشاعه آداب و رسوم و   مؤثر، كار آمد و نافذ در شكلهاي راه از هنر كهبدين نتيجه تا شده  كوشيدهگفتار در اين . 4
هنرمندان سقاخانه با استفاده از فرهنگ و سنت زمان خود و اسرار عالم و علوم غريبه به خلق آثاري پر رمز و  .، دست يابيمباورهاست

 .ها نقش مهمي ايفا نمودند، باورها و ثبت آنگيري آداب و رسوم اينان، با آثارشان در شكل.راز دست زدند
 
 

 پي نوشت ها 
 . است) گراييتكامل(  يا مكتب تطورگراييگذاران نظريهاز پايه) 1832-1917( سرادوارد برنت تايلور  .1
 و "فرهنگ عوام" و "فرهنگ عامه"ور را در زبان فارسي فولكل.   و معني آن دانش عوام استlore  و ديگري  Folkيكي  : اي است مركب از دو جزء كلمه .2
ها و آداب مجموعه مقاالت درباره افسانه(دكتر محمدجعفر محجوب، ادبيات عامه ايران( . خواند"فرهنگ توده"مرحوم هدايت آن را .  ترجمه كرده اند"دانش عوام"

 )35، جلد اول ص)و رسوم مردم ايران
 .ياري به مِلِ گرگ معروف است در گويش لرهاي بختياري استان چهارمحال بخت.3
 .ي شديدي به خوردن جگر زن زائو دارند هاي زيستي انسان را دارند، دشمن انسانند و عالقهها موجوداتي غيرمرئي و مرموز هستند كه ويژگي آل .4
دار  ها را سم و اكثر مردم آناندجعد و زبر مجسم شدهدر فرهنگ عامه به شكل موجوداتي سياه و زمخت، با دماغي كوتاه و چشماني زردرنگ و با موهايي م هناج" .5

  121، ص)1358 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، :تهران (ها در لرستان و ايالم باورها و دانسته آبادي،خرم باجالن فرخي"دانند مي
  .شود راي ترساندن جنيان استفاده مياند و از مجموع اين اشياء ب چاقو، ساتور، تبر تشكيل شده:  اين فتيش اغلب از اشيائي مانند.6
اي ها و ادعيـه   جمع عزيمه، در اصطالح افسون    (ميطِمطِم هندي، تسخير روحانيات و عزا     حكيم  طلسمات  "  كتاب هاي معتبر در اين فنون خفيه،      كتاب ازيكي   .7

و كتـاب ديگـر اسـرار قاسـمي      "اس دواليس اسكندرانينافالطون و بليجنيان و نواميس  ]18778، 12لغت نامه دهخدا،ج[خوانند  كه براي احضار جنيان و پريان مي      
 .است

 

از ) 26-33( از كتاب طلسمات طمطم هندي اخذ شده است و تصاوير         ) 15-25( عكاسي توسط نگارندگان مقاله و تصاوير      )1-14( :منابع تصاوير   
 .رهاي معاصر اخذ شده استتباتبايي انتشارات موزه هن و رودي زنده-هاي مجموعه آثار تناوليكتاب
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