
 

ها و گفتار شفاهی مردم  ها، مثلفرهنگ عامه به شناخت آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، حکایت

امروزه در حوزهمی از جمله جامعهپردازد و  انسانی،  تاریخ، روانشناسی،  های مختلف علوم  شناسی، 

شود. ادبیات سرشار از عناصر فولکلور است و توجه ویژه به آن ادبیات، هنر و حتّی ادیان بررسی می

ای، نگرشی نو است. باستانی پاریزی یکی از نویسندگان و مورّخانی  رشتهدر حوزۀ مطالعات میان  

گاه  است که در آثارش به عناصر فرهنگ مردم و ادبیات شفاهی بسیار توجه کرده است. آثار وی، تجلّی

توان عالوه بر آشنایی  ها میگ عامه است که با بررسی و مطالعۀ انتقادی آنبسیاری از عناصر فرهن 

با این باورها و اعتقادات، از سرگذشت فرهنگی مردم ایران نیز آگاهی پیدا کرد. یکی از این آثار وی  

گردد چگونگی بازتاب آیین ها  ای که اینجا مطرح میدر این کتاب »خاتون هفت قلعه« است. مسئله

های نمادین عامه مردم ایران در این اثر است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه  و باور

های پژوهش حاکی از این است که این کتاب، از آثار  ای انجام شده است. یافتههای کتابخانهبر داده

عناصر   و  منابع  بازتاب  و  است  پاریزی  باستانی  استاد  ماندگار  و  فاخر  همچون: بسیار  فولکلوریک 

کنایه  رسوم،  و  آداب  و ضرباعتقادات،  مکانالمثلها  و  هنرها  عامه،  اصطالحات  و  واژگان  های  ها، 

هایی از آداب و فرهنگ مردمان ایران محلّی سبب شده تا مخاطب عالوه بر آگاهی از تاریخ، با گوشه 

 زمین به ویژه کرمان، آشنا گردد. 
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ها و باورهای نمادین عامه مردم ایران به استناد کتاب خاتون هفت  ها و فرهنگ .بازشناسی آیین2

 قلعه.

 سؤاالت پژوهش: 

 هایی است؟ .کتاب خاتون هفت قلعه دارای چه ویژگی1

بها و فرهنگ .آیین2 ایران چه  نمادین عامه مردم  باورهای  قلعه  ها و  ازتابی در کتاب خاتون هفت 

 دارد؟ 

 

 

 

 

 

 * 2، داریوش کاظمی 1 داریوش عباسی 

  dariushabbasi@yahoo.comواحد کرمان،  دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران. دانشکده علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی،گروه  دانشجوی دکتری* 1 
 yahoo.com2017kazemi@ رانیکرمان، اواحد کرمان، -ی دانشگاه آزاد اسالم ،ی دانشکده علوم انسان ، یفارس  اتیگروه زبان و ادب اریاستاد)نویسنده مسئول(  *2

 

 

 مقاله پژوهشی 

 38شماره  

  16دوره

 431الی   411صفحه  

 1398/ 08/05تاریخ ارسال مقاله:         

 04/07/1398تاریخ داوری:                

 09/09/1398تاریخ صدور پذیرش:       

 01/06/1399تاریخ انتشار:                

   ،فرهنگ عامه

 ، آیین ها و باورهای نمادین

 ، باستانی پاریزی

 .خاتون هفت قلعه

 

داریعباس کاظموشی,  داری,  . وشی , 

آ1399) باورها  نیی(.  و  فرهنگ    یها، 

ا  نینماد مردم  به    رانیعامه  استناد  با 

اسالم قلعه. هنر  ,  یکتاب خاتون هفت 

16(38 ,)411-429 . 

dx.doi.org/10.22034/IAS

.2019.209293.1083/ 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

ها، فرهنگ و باورهای نمادین عامه مردم ایران به استناد کتاب  آیین
 قلعهخاتون هفت 

dorl.net/dor/20.1001.1. 
1735708.1399.16.38.24.7/ 

 

 

file:///C:/Users/Erfan/Downloads/dx.doi.org/10.22034/IAS.2019.209293.1083/
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/dx.doi.org/10.22034/IAS.2019.209293.1083/
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/dx.doi.org/10.22034/IAS.2019.209293.1083/
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/dorl.net/dor/20.1001.1.%201735708.1399.16.38.24.7/
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/dorl.net/dor/20.1001.1.%201735708.1399.16.38.24.7/
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/dorl.net/dor/20.1001.1.%201735708.1399.16.38.24.7/


 آیین ها، فرهنگ و باورهای نمادین عامه مردم ایران به استناد کتاب خاتون هفت قلعه  412 

 ، داریوش کاظمیداریوش عباسی

 فرهنگ.1

در متون مختلف، تعاریف متفاوتی از فرهنگ آمده  فرهنگ از مفاهیمی است که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و  

ها، اعتقادات، هنرها، افکار، عقاید و در  توان دریافت که فرهنگ عبارت است از دانشها میبندی آناست که از جمع

میراث »مجموعۀ  از  یک جمله:  اعم  قوم  معنوی یک  ادراک های  و  عقل  ایشان    آنچه محصول  عاطفۀ  و  زادۀ ذوق  یا 

می.  (36:  1387«)محجوب،  باشد ملّی عرضه  فرهنگ  عنوان  به  که  ملّت  هر  فرهنگ  بزرگ  درون مجموعۀ  شود،  در 

های  توان نام برد که فرهنگ عامه نام دارد و بیشتر منعکس کنندۀ ابعاد مختلف و جنبهمجموعۀ غنی دیگری را می

عناصر فرهنگ و ادب عامیانه با تغییراتی  .  (142:  1392)دری و همکاران،عی اقشار فرودست جامعه استجتمازندگی ا

شوند و دستمایۀ آفرینش مضامین جدید را  گیرند، همواره در شاهکارهای ادبی تکرار میکه در شکل ظاهری خود می 

 فرهنگ»   :است شده گفته عامه فرهنگ  فیعرت در.  (107:  1385«)صرفی،  دهند در اختیار شاعران و نویسندگان قرار می

-یم اطالق انهی عام اشعار و هاترانه و امثال ات،یحکا ها،افسانه ها،عادت د،ی عقا رسوم، و آداب مجموع به عامه

ها و ترکیبات متعدّد  و واژهآنچه به عنوان »فرهنگ عامه«، »فرهنگ مردم« یا »دانش عوام«    .(153:  1380«)رادفر،ودش

های »ویلیام تامس« آمده و به عنوان  در نوشته  1846مورد نظر است، »معادل اصطالح »فولکلور« است که در سال  

« )پناهی سمنانی،  پردازند، پذیرفته شده استهایی که به مطالعۀ زندگی علوم در کشورهای متمدّن میترین واژهجامع

، با  (445:  1376پور،)آرینرای فرهنگ عوام به کار برده استشناسی« را بپور، اصطالح »تودهیحیی آرین  .(205:  1381

 گردد. های تمدنی و بومی است اطالق می مفاهیم که مختص داشته   ای ازاین تفاسیر، فرهنگ بر مجموعه 

های مختلف زندگی از جمله: زندگی مادی، مذهبی، هنری و  بسیار گسترده است و تمام حوزه  دامنۀ فرهنگ مردم،

ها(، انواع صنایع دستی  ها و افسانه ها، قصهها، باورها، ترانهها، متلگیرد و شامل ادبیات عامه )مثلاجتماعی را در بر می

پرده نقالی،  مانند  نمایشی  هنرهای  دیگو  و  تعزیه،  رقص،  آیین خوانی،  و  رسوم  و  آداب  و  ر  واضعان  که  است  هایی 

اند و در دنیای متمدّن امروز نیز  پدیدآورندگان مشخصی ندارند. این آثار معموالً به صورت مکتوب در جایی ثبت نشده

ۀ  شود و پژوهش دربارگذارد، ثبت آنها مانع از بین رفتنشان میدر بین عموم مردم رایج است و بر زندگی آنان تأثیر می

البته اخیراً معنای فولکلور نزد پژوهشگران  (؛  235-254:  1385ند به حفظ ادبیات رسمی یاری کند)هدایت،تواآنها می

شناسان، فرهنگ یا دانش عوام را با توجه به وسعت قلمرو فرهنگ و وجود باورهای  دچار دگرگونی شده و برخی از جامعه

االمینی،  دانند« )روح، معادل مناسب و دقیقی برای اصطالح فولکلور نمیها اعم از خواص و عوامگوناگون در تمامی گروه

ها و باورهای مردم یک  توان گفت فرهنگ در بردارنده مجموعی از آداب و رسوم و آیین(، بنابراین می85-80:  1365

 جامعه است.

 

 بازتاب فرهنگ عامه در کتاب خاتون هفت قلعه .2 

شده، امروزه اعتقادات و باورهای مختلف مردم، اعم از  های روستایی اطالق میعوام و ترانهفولکلور که در ابتدا به دانش  

های  گیرد. باورها، یکی از مؤلفهباورهای اجتماعی و فرهنگی، باورهای مذهبی، باورهای پزشکی، و ... را هم در بر می 

العمل او در مقابله و  زندگی آدمی و عکس فرهنگ عامه است. »باور عامیانه یک پدیدۀ روحی اجتماعی است که معلول

نمی گاه که  آن  آدمی  است.  پیرامون وی  اسرارآمیز  و محیط  با طبیعت  و  جدال  بین حوادث  منطقی  رابطۀ  توانست 

ها را کاهش  پرداخت تا بدین ترتیب، مصیبتالعاده را بیابد، برای رهایی از آن به ذکر اوراد و نجواها میهای خارقپدیده

»عقاید  (.  104:  1386و شکل گیرد«)الهامی،  مین امر باعث شد تا به تدریج باورها و عقاید خرافی در ذهن ادهد و ه
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به جهان های  ها و نظریهبینی، دستگاه فکر مکتبمردم، تعیین کنندۀ نوع رفتار و کردار آنهاست. این عقاید، معموالً 

توان دربارۀ انواع اعتقادات اسالمی، مسیحی، یهودی، زرتشتی،  شود که از طریق آن میعلمی و یا مذاهب مربوط می

: 1393داری،  ون، مورد مطالعه قرار داد«)تمیمبودایی، هندویی و ... مطالعه کرد و عقاید مردم را دربارۀ موضوعات گوناگ

وزۀ فرهنگ  از جمله موضوعاتی که در حدر کتاب خاتون »هفت قلعه« به مضامین متعددی پرداخته شده است.  .  (17

 شود: گیرد و در کتاب »خاتون هفت قلعه« به کار رفته، شامل موارد زیر میعامه جای می

 

 و باورهای نمادین  . اعتقادات1.2 

اعتقاد به موجودی به نام آل، پشت گرفتن طفل،  -)اعتقاد به ستارگان   اجتماعی و فرهنگی  شامل: باورهایاین اعتقادات   

زایی زنان، سرمای  ها و حاجت خواستن، خضر نبی و گوسفندان، سختتطهیر حوض آب به وسیلۀ باران، توسّل به سنگ 

  باورهای مذهبی   توان بهاران، گاوماهی، باور به آناهیتا(. از باورهای دیگر میپیرزن )بردالعجوز(، طلب باران، بند آوردن ب
ها وجود دارد.  ی مربوط به آنهاهای مورد احترام و افسانه.مکان1اشاره کرد.  نذری دادن(  - )باران در روایات مذهبی

 نمایی از بنای اژدهاتو در زنجان است که نزد مردم این منطقه دارای احترام است. 1تصویر شماره

 

 
( )مأخذ: نگارنده مربوط به دوره مغول، قرن هفتم  اژدهاتو در زنجان،معبد داش کسن یا : 1تصویر   

 

اشاره کرد که قدمت آن به دوره باستان می    دومین مکانی مذهبی مورد احترام می توان به آتشکدۀ نیاسر )کاشان(

 ، نمایی از این آتشکده آورده شده است.2رسد. در تصویر شماره
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 کاشان.)مأخذ: نگارنده(  ،یا چارطاقی، مربوط دوره اشکانی یا ساسانیان آتشکده نیاسر: 2تصویر

 

از دیگر  دارای قداست بسیاری است.  یک نمونه دیگر از بناهای تاریخی است که در باورهای عامیانه    3تصویر شماره

 حکیمه در کوهبنان اشاره کرد.توان به بی بی رسانند میبناهای مقدس مذهبی که نسبت آن را به ائمه می 
 

 

 
( در استان کهگیلویه و بویراحمد.)مأخذ: نگارنده )مقبره خوار امام رضا)ع((،: مقبره بی بی حکیمه3تصویر  

 

تصویر  در    باشد.ای برخوردار میبقعۀ بابا پیره )نهاوند( نیز از دیگر بناهای است که در باورهای عامیانه از منزلت ویژه

 دازی از این مقبره آمده است.ان، چشم4شماره

 

 
 نهاوند. )مأخذ: نگارنده( کیلومتری جنوب غرب  8یا شیخ اباعدنان قریشی مربوط  به قرن اول ه.ق، در  : بقعه باباپیر4تصویر
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زیادی  برج چهل دختر در اصفهان و سمنان نیز از دیگر بناهای تاریخی است که در باور عوام دارای قدرت و قداست  

 دهد.این دو بنای تاریخی را نشان می  6و  5است. تصویر شماره

 
 ، )مأخذ: نگارنده( ه.ق 6قرن دوره سلجوقیان، ، مربوط بهچهل دختران )اصفهان( برج: 5تصویر 

 

 
( )مأخذ: نگارنده واقع در شهر دامغان، استان سمنان برج چهل دختر )سمنان(، :6تصویر  

 

آئین2 و  .  آداب  و  قنات ها  )ازدیاد آب  قزگۀ خلخال  -بچۀ حاجت مرادی   - رسوم شامل:  در  - رسم مردم  به    - سیزده 

.کنایات  5لغات و اصطالحات عامیانه.  .  4درخت کنار )سدر(  -.گیاهان و درختان )درخت انار3نوروز(.    -مالی مسجدگِل

»خاتون هفت قلعه«، توجه به باورهای عامه، جایگاه  در همۀ آثار دکتر باستانی پاریزی و از جمله کتاب    ها.المثلو ضرب

نگار فرهنگی است و به فرهنگ عامه، که بخشی از این فرهنگ، باورها و خرافات  ای دارد. »در حقیقت او یک تاریخویژه

در ادامه، باورهای گوناگون عامه که در کتاب خاتون هفت قلعه  .  (287:  1383هستند، توجه چشمگیری دارد«)بهنام،

ادات و باورهای  ه کار رفته است، در سه بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. این عقاید و باورها، شامل اعتق ب

 شود.  کی، اعتقادات و باورهای مذهبی میاعتقادات و باورهای پزش اجتماعی و فرهنگی،
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مخصوص به خود دارد، همواره در ادب فارسی،  ای  ها و اینکه هر انسانی، ستارهاعتقاد به تأثیر کواکب در زندگی انسان

اند.  ای داشته است و شاعران و نویسندگان ما خواه ناخواه، در آثار خود، به تأثیرپذیری از این اندیشه پرداختهجایگاه ویژه

از  نویسد: »طوایف بشری،  دکتر باستانی پاریزی نیز تحت تاثیر این عقیده در جایی از کتاب »خاتون هفت قلعه« می

جهت خلقیات، بستگی به بعضی ستارگان دارند، و درین میان مریخ، و زهره، مقام اول را دارد. هر کسی پیوسته با  

. از دیگر باورهای عامیانه  (381:  1392)باستانی پاریزی،  است، روحیات مخصوص خود را دارد   ستارۀ مخصوص خود 

زا را  ای است که در باور عامه، اگر زن تازهی خیالی و افسانهآل، موجودای است. برای مثال،  اعتقاد به موجودات افسانه

ها معموالً به شکل زنانی بلند  شود. آلدزدد و باعث مرگ مادر و فرزند او میآید، جگر او را میتنها بگذارند، سراغش می

زائو تنها باشد، به سراغ او  اند که طی شش تا ده روز اول تولد نوزاد، اگر  قامت و نیرومند با بینی سرخ، توصیف شده

قلعه« از این موجود خیالی نام  های »خاتون هفت دکتر باستانی در کتاب  رسانند.آیند و به مادر و طفل آسیب میمی

برده و به بیان باورهای عوام دربارۀ آن پرداخته است. وی بیان داشته که در فرهنگ مردم قائنات و بیدخت، آل به  

ید، با گیسوان طالیی توصیف شده است که عالوه بر مزاحمت زنان باردار، جوانان زیبا را  نیز  صورت زنی بلندقد و سف 

و هیوالیی  -»در قائنات و بیدخت، اصوالً آل را که در لغت به معنی صاعقه است  نویسد:کند. وی میدر آب خفه می 

پندارند، که شب  د و سپیدتن، با گیسوان طالیی می اند، و آن را زنی بلندق مزاحم زنان باردار، با قنات و کاریز پیوند داده

خواند و  روی از محوطه کاریز گذر داشته باشد، او را به خود میو اگر جوانی خوش -دهدهنگام در کاریز تن به آب می 

ام،  کشد. در کاریز، آل تا سینه در آب است. و پس از کخبر به قصد وصل، پای سوی کاریز میالجرم عابر از همه جا بی

« )باستانی پاریزی،  افزایندخیز را هم بر آن میکند. و گاه شب مهتابگون سکوتوصل گیرنده را در آب کاریز خفه می 

تر و غرورانگیزتر است. »زنی با دیگر طرح این آل که دکتر باستانی ارائه داده، از طرح نخست، تماشایی.  (619:  1392

کشد و قصد  رود. زائو که تنها باشد، آل به سوی او پا میراغ زائو می اش از گل سرخ است. سقامتی شگفت، که بینی

گذارند. معتقدند اگر آل به خاکستر  دزدیدن جگر زائو را دارد. از این رو، بومیان، زائو را حداقل تا سه روز تنها نمی 

دارد که پیری از  یان میدکتر باستانی در جایی دیگر ب. (619-620« )همان: ک شود، زائو به هالکت خواهد رسیدنزدی

 ای با چشم دیده است. آور جگردزد را به شیب تپهاهل گزنان قاین، قسم خورده که در چند سال پیش، آل وهم

ای از کنارش به دور نشده بودم. روز سوم،  نویسد: »عذرا دو روز بود که فارغ شده بود و من دقیقهوی از زبان آن پیر می

نار عذرا کسی باشد، اتاق را ترک گفتم که آب از جویبار پای تپه بیاورم، در آنجا زنی به  به گاه غروب، بی آنکه در ک

قامت یک درخت بلند، در حالی که چادری سپید به سر داشت، رو به آن سوی تپه نهاد و از من گریخت. کوزه را بر  

 . (620« )همان: انداختم و خود را به عذرا رساندمزمین 

ای که پشت به خود  دکتر باستانی بدان اشاره کرده، در ارتباط با پشت گرفتنِ طفل است. منظور از بچهباور دیگری که  

مانند. در چنین مواقعی، عامۀ مردم  مردند و زنده نمیهای بعد از آن، به هر دلیلی میای بود که بچه گرفت، بچهنمی

قلعه« به باورهای مردم در این رابطه اشاره  »خاتون هفت  باورهای مختلفی در این باره داشتند. دکتر باستانی در کتاب

وقتی طفل در رحم مادر  »  نویسد: ها در این باره اشاره کرده میکرده است. در جایی از این کتاب، به توصیۀ قدیمی

مال خضوع ها، مادر و مادربزرگ، باید چادر به سر کنند، و در کخفه می شود و زن بچه نگاه نمی دارد، به توصیۀ قدیمی

به دریوزگی بپردازند، از هفت خانه، در هفت محله شهر، هفت قلم مواد اولیه آش، یعنی آرد و نخود و لوبیا و عدس و  

سبزی و سایر مخلفات، گدایی کنند، و رشته ببرند، و آش بپزند، و آش را به هفت خانه در هفت محله ببرند. این آش 

)باستانی پاریزی،  شود«خود بگیرد« و سالم متولد می   طفل »پشت به  نذری و اثر دعای خلق، موجب خواهد شد که 

»در کرمان،    نویسد:کرمان در این باره اشاره کرده میو در جای دیگری از همین کتاب، به رسم مردم    (21:  1392
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ت انار عقد  رفتند و آن بچه را برای درخمردند، میهای بعد از او میگرفت« یعنی بچهای که »پشت به خود نمی بچه

 .  (523)همان: ها تا آن وقت باقی خواهند ماندکردند و عقیده داشتند که هر وقت درخت انار خشک شد، بچهمی

قلعه« به باوری در میان برخی مردم کرمان اشاره کرده که عقیده داشتند،  دکتر باستانی در جایی از کتاب »خاتون هفت

هنوز در کرمان و بعض نواحی ایران، حوضی    نویسد:بر آن ببارد. وی می  حوض زمانی پاک و تطهیر خواهد شد که باران 

. (624:  1392)باستانی پاریزی،    دانند که باران بر آن فرود آیدرا که شسته باشند، وقتی خوب پاک و تطهیر شده می

می مشاهده  فراوانی  موارد  مردم،  عامۀ  فرهنگ  میدر  مقدّس  را  یک سنگ خاص  افراد،  که  همین  شود  به  شمارند؛ 

های مقدّس  طلبند. دکتر باستانی به تعدادی از این سنگ جویند و حاجات خود را از آن میمناسبت، بدان توسّل می

های مقدّس و مورد احترام مردم، که در مقبرۀ اردبیل وجود داشته، سنگی به نام »عنو«  یکی از سنگ   اشاره کرده است:

در مقبرۀ اردبیل سنگی بوده به نام سنگ   آورد: عتقادات مردم به این سنگ چنین میبوده است. دکتر باستانی دربارۀ ا

-زا« نیز می مالیدند، بدین جهت آن را »سنگ دار شدن شکم خود را به آن سنگ می»عنو« که زنان نازا برای بچه

 ( 582 :همان)اندخوانده

شده و مردم معتقد  بوده، سنگ باران خوانده می  سنگ دیگری که باز هم در اردبیل وجود داشته و مورد احترام مردم

»ابوحامد    آید:بارد و اگر آن را از شهر خارج سازند، باران بند میبودند که اگر این سنگ را به شهر بیاورند، باران می

  هر وقت اهل شهر محتاج به -زیاده از صد رطل -اندلسی گوید: در بیرون شهر اردبیل، در میدان آن، سنگی است بزرگ

بارد، همین  آورند، مادامی که سنگ در شهر است باران میشوند، آن سنگ را با عراده حمل نموده به شهر میباران می

سنگ دیگری که دکتر باستانی بدان اشاره کرده، سنگی  .  (602همان،)شود«که سنگ را بیرون بردند باران قطع می

»در بی بی    طلبند: و« در اردبیل، زنان نازا از آن حاجت میبی رقیۀ آمل وجود دارد و همچون سنگ »عناست که در بی

.  (548،  همان«)شودگردانند و حاجاتشان روا میآن را می  - که فرزند ندارند-رقیۀ آمل، سنگی هست که زنان حاجتمند 

طلبند، سنگ  بی رقیۀ آمل وجود دارد و زنان نازا از آنها حاجت میشبیه به سنگ »عنو« در اردبیل و سنگی که در بی

ای است که سنگی در آنجا قرار دارد و زنان  »در رامهرمز، چاله  نویسد:رامهرمز است که دکتر باستانی دربارۀ آن می

 .  (560 همان، «)ردانند تا مراد آنان برآورده شودگنشینند و آن سنگ را میروند و بر روی آن سنگ میبیمار و نازا می

همدان وجود دارد که سخت مورد احترام مردم است. دکتر باستانی دربارۀ باورهای   النجین درسنگی دیگر به نام هفت

شود، در اصل هفت سنگ بوده که هفت خواهران یکدیگرند، کنار  »گفته می  آورد:مردم نسبت به این سنگ چنین می

های آن یونجه زار بود.  اند، بعدها یکی از آنها، یعنی سنگ کوچک، قهره کرده و جدا شده است. سابقاً زمین هم بوده

چیدند  ها میرفتند و از آن یونجهزنان و دختران با کوزه های کوچک )قوزوله( پر از تفالۀ سرکه، گردش کنان به آنجا می

 .(542: همان)آوردند...«خوردند، و نذر و نیازهایی هم برای هفت النجین میو تروچسبان با آن می

های شیر گوسفندان است و معتقدند که گاهی اوقات  خضر منشأ برکت برای پستان  در افواه احشامداران و روستاییان،

دکتر باستانی در کتاب »خاتون    کند و منشأ برکت است.ها عبور میهای آنخضر نبی، به طور سرزده از حوالی گله

خواجه خضر از حوالی گلۀ  »احشامداران سیرجان، عقیده دارند که اگر    نویسد:قلعه« دربارۀ این عقیده چنین میهفت

ها این است که خواجه خضر، به صورت ناشناس  ها عبور کند، شیر گوسفندها زیاد خواهد شد. به طور کلّی تصور آنآن

عبور می  بینوایی  و  فقیر  لباس درویش  به  معموالً  درویشو  دلیل گوسفنداران،  به همین  و  را خیلی محبت  کند،  ها 

و در جای دیگری از همین    ( 568:  همان)« درویش همان خواجه خضر بوده باشد  د این کنند، به احتمال اینکه نکنمی

  شود:کتاب، بیان داشته که در کوهستان پاریز، با توجه به همین عقیده، به پستان گوسفند، چشمۀ خضر گفته می
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تواند  کوه خضر زنده، می  های خواجه خضر، یا »پستان گوسفند را در کوهستان ما چشمۀ خضر گویند، و بنابراین زیارتگاه

 .(568)همان:  این نسبت را توجه کند

»در کرمان وقتی    نویسد:زایی زنان در استان کرمان اشاره کرده میدکتر باستانی به اعتقادی مذهبی مبنی بر سخت

 .  (507: همان)«الیاس، این بنده ازون بنده خالص خوانند: یا حضر، یازا باشد، این دعا را باالی سرش میزنی سخت

شده  ماه و سه روز نخست اسفندماه اطالق میسرمای پیرزن یا سرمای عجوزه، اصطالحی است که به سه روز آخر بهمن

اند. دکتر باستانی دربارۀ بردالعجوز یا سرمای  شدههایی بین سرما و پیرزن قائل میاست. در باورهای عمومی، ارتباط

العلوم از عالمه مالمحمد  ته است. وی در عبارت زیر به نقل از کتاب مشکاتقلعه« سخن گفپیرزن در کتاب »خاتون هفت

»سبب تسمیه روزهای آخر سرما به بردالعجوز این است    آورد:مهدی نراقی، دربارۀ بردالعجوز یا سرمای پیرزن چنین می

نهادند و  سخنانش وقعی نمیداد، لیکن قوم او به که پیرزنی کاهن در عرب بود که قوم خود را به حدوث سرما خبر می

عجوز یا  الکرد، پس این ایام را ایامتا اینکه سرما آمده، خسارات و تلفاتی به آنها وارد می-کردندبه خبرش اعتماد نمی

و در جای دیگری از همین کتاب، دربارۀ اعتقاد مردمان خارک دربارۀ این دورۀ سرما    (533:  همان)بردالعجوز نامیدند...«

گویند این تسمیه از  خوانند، می وزد »شمال پیرزن« میدر خارک، بادی را که ده روز بعد از نوروز می  ارد:نگچنین می

نالید تا شترهایش  آنجاست که پیرزنی چند شتر داشت که در زمستان جفتگیری نمی به درگاه خدا  کردند، پیرزن 

 . (533)همان: تن شدندنک شد و شترهای پیرزن آبسآبستن شوند، خدا بادی فرستاد تا هوا خ

های پروردگار است. از این رو، همواره بین مردمان کشورهای مختلف،  باران، سرچشمۀ حیات و یکی از بهترین نعمت

مراه با خواندن  خواهی رایج بوده است. در بسیاری از کشورهای مسلمان، مردم هها و مراسمی خاص برای بارانآیین

ها،  ها و رفتارهای سنّتی آنهاست. »از جمله این رسمآورند که از رسمابی به جا مینماز استسقا( آدنماز طلب باران )

ها، و  ها و بزها از بزغالهها از برهپشت و رو پوشیدن لباس، جدا کردن مادران از کودکان و نوزادان، جدا کردن میش

کنندگان در مراسم نماز  رکیه، شرکتخواست باران است. در تقربانی کردن گاو یا گوسفند به هنگام خواندن نماز در

نماز،   خواندن  از  بعد  می  7000یا    700استسقا،  رودخانه  به  شهر    .(57:  1363)شکورزاده،  اندازندریگ  مشکین  در 

ها  آذربایجان، به هنگام رفتن مردم به مصلّی برای خواندن نماز تمنای باران، مال یا شیخ ده با عَلَم سیاه در پیشاپیش آن

گیرند.  شوند و کاله از سر بر میزنند. به هنگام گزاردن نماز، پا برهنه میند و همه با هم سینه و زنجیر می ک حرکت می

اند،  کنند و گوشت آن را همراه با نان مخصوصی که با آرد و تخم مرغ و کره و شکر پختهبعد از نماز، گاو نری قربانی می 

 . (258: 1345)طوسی،کنندمیان فقرا تقسیم می 

کنند  روند و پس از خواندن نماز برای آمدن باران دعا میای که نزدیک روستاست میدر تبریز، روستاییان به کنار چشمه

قلعه« به  دکتر باستانی در کتاب »خاتون هفت .  (32:  1357)فضایی،  کنندو گوسفندی را قربانی، و میان فقرا تقسیم می 

خواهی اشاره کرده است. به عنوان مثال در جایی از این کتاب،  های مختلف ایران دربارۀ بارانهای مردم شهرانواع آیین

توابع آن چنین می باران خواهی در استان کرمان و برخی  ک  »رسم مردم کرمان، پختن عروس  نویسد:دربارۀ رسوم 

زنند تا سیدی ضامن او  چوب می و اگر گیر کسی آمد مردم او را به درخت بسته    خمیری و مهره در آن گذاشتن است

اهلل خدا بارون بده/  »  خوانند:ها راه رفته و میها در کوهستان. بچهساعت باران بیاید  24به شرط آنکه بعد از  بشود،  

پایون بده/ گندم به دهدارون بده/ جو به مالدارون بده/ ارزن به مرغدارون بده/ سَوزی به کشتزارون بده/ روغن  بارون بی 

»مرحوم مال محمد ابراهیم، عموی مرحوم باهنر در کرمان،  .  (576-577:  1392وارون بده...«)باستانی پاریزی،  به کشکخ

شد  انداختند توی تنوره آسیا. گفته میشد در مصلی، و بعد آن را میای خوانده میخواند، دعا بر کیسهدعای باران می

ران بوده است؟ )و این سیل را من به خاطر دارم. حیاط  م. نتیجۀ یک مراسم دعای با 1932ش/  1311که سیل معروف  
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.  (585خانه ما در پاریز به یک دریاچه تبدیل شده بود و به عقیدۀ من از حدّ یک دعای باران خیلی بیشتر بود(« )همان:  

را در  گذارند و خمیر  ای سبز در وسط آن می»در بعض دهات کرمان، برای آمدن باران، خمیری درست کرده و مهره

مهره سبز نصیب هر کس شد، باید برود حمام و تمیز شود    کنند،پزند و کماچ را تقسیم مییا در کماچ می   پزندآش می

»در بافت کرمان، وقتی  .  (528-529)همان:  «و التماس بپردازد تا باران بیایدو سپس گوشۀ مسجد بنشیند و به زاری  

سازند  ای میکنند، سپس کجاوهای به حالت غرق افتاده باشد پیدا میخانهباران نیاید، آدمی را که وقتی در حوض یا رود

خوانند، مردم، کجاوه را بر  نشانند، و او را شاه باران میگذارند و آن شخص را در کجاوه می و آن اتاقک را بر اسب می

بدهد اجرا خواهد شد. او  کنند، این شاه باران حق دارد که هر کس را خواست تنبیه کند و هر حکمی  شانه حمل می 

گذارند و کماچ را  پزند، و یک دانۀ تسبیح در آن میها چیزی به عنوان نیازباران خواهد گرفت. بعد کماچی میاز منزل

کنند که گناه  بندند و شروع به زدن می کنند. دانۀ تسبیح به هر که افتاد، در باغ خواجه او را به درختی میتقسیم می

و گرنه دوباره او    - شود که تا فالن روز خواهد بارید. اگر آمد که فیها آید و ضامن او میتوست. کسی میباران نیامدن از  

 .(529« )همان: یابد تا باران بیایدکنند و این رسم ادامه میرا تنبیه می 

ایران   به رسوم مختلف مردم شهرهای مختلف  بر رسوم مردم کرمان،  این کتاب، عالوه  در  باستانی  نیز دربارۀ  دکتر 

»در رشت    نویسد:خواهی اشاره کرده است. به عنوان نمونه دربارۀ رسم مردم رشت، جهت طلب باران چنین میباران

رفت. پشت سرش جمع زیادی راه افتاده بودند، همین که دم دروازه رسید،  یک وقت یکی از روحانیون برای استسقا می

 د، یک مرتبه ایستاد و بازگشت و رو به مردم کرد و گفت: برای اینکه اطمینان قلب بیشتری به مردم بده

 آئید، پس چترهاتون کو؟ مگر برای دعای باران نمی-

 (581آنگاه با طمأنینه خاطر دوباره راه افتاد و به مصلی رفت...« )همان: 

ن یکایک آنها در این  های ایران نیز دربارۀ باران خواهی اشاره کرده که آورددکتر باستانی به رسوم سایر مردم استان

اما عالقهمقال نمی  به صفحات زیر رجوع کنند:مندان میگنجد،  باره،  این  برای دیدن شواهد بیشتر در  باران    توانند 

باران    -(577  -585همان،)  سمیه در استان بوشهرباران خواهی در روستای    -(583  -546  خواهی در اردبیل )همان،

نورباران  -(578همان،)  باران خواهی در سنگسر در استان سمنان   -(578- 577همان،خواهی در داراب )   خواهی در 

  - (620-582  - 581همان،  خواهی در پاریز )باران  - (580-581همان،خواهی در کازرون )باران  -( 579-580همان،  )

)باران گناباد  در  )همان،  باران  -(585-584همان،خواهی  شوش  در  مازندران  باران  - (590خواهی  در  خواهی 

خواهی  باران  - ( 604همان،  خواهی در خوزستان )باران  - ( 602همان،خواهی در ایلخچی آذربایجان )باران  - ( 598همان،)

 .(638همان، خواهی در شیراز )باران -( 604-605همان،در کردستان )

خواهی رسوم متفاوتی را  ور بارانشود و به منظهای مختلفی توسط مردم اجرا میهمچنانکه در مواقع خشکسالی، آیین

قلعه«  شود. دکتر باستانی در کتاب »خاتون هفت های خاصی اجرا میکنند، در هنگام بارش زیاد باران نیز، آییناجرا می

به آیین مردمان کرمان، پاریز و آالشت مازندران در ارتباط با بند آوردن باران اشاره کرده است که به ذکر این شواهد  

گذارند،  اند در آب باران می ای را که در خون گوسفند قربانی خشک کرده»در صورت آمدن باران زیاد، پارچه  پردازیم:می

»در (.  577:  1392ند تا واسطه شده و باران قطع شود« )باستانی پاریزی،  ده اهلل را قسم میو نوح نبی و ابراهیم خلیل

روند، و در آنجا  احتمال خرابی و سیل داشته باشد، مردم به مسجد می   کوهستان ما، وقتی باران بیش از حد ببارد که

نویسند، قاف آن را باید مخفف )قف( عربی دانست که امر است برای ایستادن، اما چرا چهل؟ البد به  می  چهل قاف

صد و پنجاه سال  حساب چهل دختران. یا اینکه باران طوفان نوح چهل روز بود و چهل رش آب باال آمد، یا اینکه نوح نه

ی نیز همین هشتاد تن  دعوت کرد و درین مدت فقط هشتاد تن بدو گرویدند: چهل تن مرد و چهل تن زن، و در کشت 
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نویسند، و چهل حرف قاف  اند روی کاغذی می»در آالشت، نام چهل نفر را که کچلی گرفته. (586« )همان: با او بودند

بندند. یکی  ای در باران مینویسند، و کاغذ را به تنۀ درختی و تختهمی  )ق( هم پشت سر آن چهل تن در جای جداگانه

حرمتی، خجالت هم خوب چیزیه، ده روز، بیست روز، یک ماه،  گوید: عجب بارون بیزند و میبا ترکه کاغذ را چوب می 

شود و در الر، آن را  چقد میشه رنگ آفتابو ندید؟ مثل باران و رعد و برق بهاری که گاهی چند روز عصرها تکرار می

آید.  گوید: نزن، تا فردا مهلت بده، حتماً بارون بند میشود و میگویند. یک نفر ضامن کاغذ میباران »چل پسینی« می

»رسم دیگری هم در همین  .  (586-587« )همان:  د. به امید اینکه فردا آفتاب شودگذارنکاغذ را در همان باران می

وقتی که بارندگی زیاد شود، برای بند آوردن باران و طلب    قیماً با آناهیتا ارتباط دارد: شود که مست آالشت اجرا می

ای را که دستۀ چوبی بلند دارد و سه پایۀ اجاقی را به آن بند  پوشد، و جاروی کهنههای کهنه میآفتاب، پیرزنی لباس

افتند،  های ده راه میاش هستند در کوچه محلهگیرد و با کودکان و نوجوانانی که در پیکرده است، به روی دوش می 

 خوانند:ها این ترانه را میو برابر در خانه

 خیرِ با، خیرونِ با  )به خیر و به خیرات( 

 بینج توِتک، آشیر با  )به نان برنجی و به آش شیر( 

 هر کی مرِ خیر ندا   )هر کس به من خیر ندهد( 

 کند ( اش را سرنگون میهو نِ سرِ را بارون ل بدا )باران، بام خان

خواند با مشت خود اندکی گل و الی را که از فرط بارندگی در حیاط خانه جمع شده به  پیرزن، وقتی این ترانه را می

دهند )مثل برنج یا گندم(. یکی  ای میزند: آفتابی، آفتابی. مردم هم به او هدیهمالد و بعد هم فریاد میسر و دوشش می

دکتر باستانی در جایی  .  (587«)همان:  دار گویندکند. این بچه را توبرهای جمع می اینها را برایش در توبرهها  از بچه

ای پنداشته  دارد که در گذشته، گاو ماهی، حیوانی افسانهدیگر، به باور مردم در ارتباط با گاو ماهی اشاره کرده و بیان می 

اند که پای بر پشت ماهی دارد  ای پنداشتهگاوماهی را حیوانی افسانه  »در کتب قدیمی ما  نویسد:شده است. وی میمی

  های امروزی خصوصاً ایرانیان قدم و حتی هندی-و زمین را بر پشت گرفته است و به همین سبب گاه در بین آریاییان 

کردند  آن می  شمردند و خود را وقفحیوان مقدسی است، و همچنانکه دختران، خدمت در معابد ناهید را افتخار می

 .(406:  1392)باستانی پاریزی،  شده است« هایی نیز وقف معابد ناهید می همیشه تعداد زیادی گاوهای ماده و گاومیش

در ایران باستان، یکی از اصول اعتقادی ایرانیان، احترام به عناصر اربعه: خاک، هوا، باد و آتش بود و ایزدانی خاص را  

های ناهید، زهره و آناهیتا مشهور است.  دانستند. از جملۀ آنان، فرشتۀ موکّل آب بود که با نامناظر بر این عناصر می

های یونانی، بابل، مصر و ارمنستان هم وجود دارد. آناهیتای  های ایران، در اسطورهاحترام به آناهیتا، به غیر از اسطوره

 ایرانی، ایزدبانوی حامی زنان شریف است. 

قلعه« که در اصل پیرامون همین اسطوره نوشته شده است، دربارۀ توصیفاتی که  کتاب »خاتون هفت  دکتر باستانی در

نویسد: »ناهید زنی است جوان خوش اندام بلند باال برومند زیبا، با چهرۀ آزاد، نیکو سرشت.  از این ایزدبانو ارائه شده می

ده و با کمربند تنگ که در میان بسته. و بر باالی گردونۀ  های برآمبازوان سفید وی به ستبری شانۀ اسبی است، با سینه

های گردونۀ وی عبارت است از: باد و باران  راند. اسبقد را در دست گرفته و میخویش، مهار چهار اسب یکرنگ و یک

سر دارد  بر    که بر آن صد گوهر نورپاش نصب است،به شکل چرخی  -و ژاله و ابر. ناهید با جواهرات آراسته تاجی زرّین

های  های چهار گوشه در گوش دارد، کفشو از اطراف آن نوارهای پر چین آویخته، طوقی زرّین دور گردن، و گوشواره

در    درخشدکه مانند سیم و زر می ای از پوست سی »بَبَر«  درخشان را در پای خود با بندهای زرّین محکم بسته، جبه

اوست، به فرمان ناهید، از فراز آسمان، باران و تگرگ و ژاله و برف فرو    بر نموده، در بلندترین طبقۀ آسمان جای آرام 
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شتابد، نطفۀ  بارد، از اثر استغاثۀ پارسایان و پرهیزکاران، از فلک ستارگان یا از بلندترین قلۀ »هکر« به سوی نشیب می

  ( 338  همان،)«به گله و رمه بیفزایدفیه نماید،  مردان و مشیمۀ زنان را پاک کند، و زایش زنان را آسان سازد، شیر را تص

نویسد: »زیرا این  شده میو در جای دیگری از همین کتاب، دربارۀ اینکه چرا ناهید، معبود دختران و زنان شمرده می

وی  . (362ایزد پاک، نطفۀ مردان و مشیمۀ زنان را پاک کند، زایش زنان را آسان سازد، شیر را تصفیه نماید...«)همان: 

شد، اردشیر دوم که کاخ و معبدی برای »ناهید در حقیقت معبود دختران و زنان شمرده می  نویسد: گری میدر جای دی

به قول پلوتارک در مقابل هیکل     -چون این دختر بیمار شد -آناهیتا ساخت، پس از ازدواج با دختر خود »اَتُس سا«  

سالمتی زن خود دعا کرد )که باید مقصود از ژونن در اینجا    النوع »ژونُن« به معبد ژونن رفت و به زانو در آمد و برایربه

که از حیث وسعت  - آناهیتا باشد(، دوستان شاه برای این زن، به قدری هدایا فرستاده بودند که فضای بین قصر و معبد

 . (346«)همان: رسید، پر از سیم و اسب بودمتر( می  2900استاد ) 16به 

نویسد: »کسی که زایش همۀ  پردازد و میتوصیفاتی که آبان یشت، از ناهید کرده میدر جای دیگری باستانی به نقل  

( او از برای من آب را، او  2فقره  -1زنان را آسان گرداند، کسی که به همۀ زنان حامله در موقع الزم شیر دهد )کرده  

فریدون از او درخواست: ای نیک، ای    ( 5فقره  - 1کند )کرده  نطفۀ مردان را، او مشیمۀ زنان را، او شیر زنان را پاک می

وغی که اهریمن جهان  ترین دربه این خبیث و قوی  -که من به اژی دهاک...ظفر یابم  -تواناترین، ای »اردویسور ناهید«  

د  که از برای توال  - و که من هر دو زنش را بربایم، هر دو را »شهرناز و ارنواز را  - تا جهان را از آن تباه سازد  مادی بیافرید 

(. آنگاه اردویسور  34فقره  - 9داری برازنده هستند )کرده  باشند، هر دو را که از برای خانهو تناسل دارای بهترین بدن می

های  اندام کمر بسته، راست باال، آزاده نژاد و شریف، از قوزک پا به پایین کفشناهید به صورت دختر زیبایی برومند خوش

( از تو باید دختران قابل شوهر  64فقره  -16آنها را( محکم بسته روان شد )کرده  درخشان پوشیده با بندهای زرّین )

)دم بخت( و ساعی از برای سروری )همسری( و از برای یک خانه خدای دلیر استغاثه کنند، از تو باید زنان جوان در  

ای اردویسور ناهید    -دوضع حمل از برای زایش خوب استغاثه کنند، توئی آن کس که همۀ اینها به جای توانی آور

پرداخته،    (.87فقره  -21)کرده   آنها زهره است،  به عقایدی دربارۀ بخت کسانی که ستارۀ  باستانی در جای دیگری، 

»منجممی همیشه نویسد:  می-ها  زهره  ستارۀ  به  بختش  که  را  می  -پیوست آن  طلب  پهلوان  عشرت  وقتی  شناختند. 

و مورد بازخواست شاه قرار گرفت، منجم باشی شاه سلطان    - به خانه برده بودزنی را به زور  -محمدعلی بیگ بیلدار باشی

است  زهره  پهلوان،  این  که ستارۀ  نمود  به شاه عرض  لذت  -حسین،  و  و طرب  و عشرت  ارباب عیش  تربیت  زهره  و 

ش و لذت  اختیار است، و سهمی از عیطلبی بینماید، خداوند این ستاره و طالع، همیشه در عیش و عشرت و لذتمی

 . (366)همان: از تأثیرات فلکی«-لوان خواهد رسید های غریبه و عجیبه بسیار به این پهدر طالع دارد، و از اینگونه لذت 

شود، به کوه »بیدخت« در قالهر کاشان اشاره کرده،  باستانی همچنین دربارۀ معتقداتی که مربوط به سیارۀ زهره می

چکد. مردم  شود ولی بر زمین نمیی است و آب، چون عرق بدن بر آن پدید می»در قالهر کاشان، کوه  نگارد: چنین می

گویند: ای بیدخت، ما را از آب خود  آیند، و به فارسی می همه ساله در ماه تیر، تیر روز، کاسه به دست آنجا گرد هم می

اور ساحران است. نام این دختر  سقایت کن. این مطلب در اخبار اصبهان یاد شده است: »بیذخ، او تختی بر آب دارد، و ی

مخفف بیدخت نام فارسی زهره است. زهره نام زنی بود زیباروی که هاروت و ماروت را بفریفت ، و با یاد گرفتن اسم  

(. 371:  )همانرنگ در آورد« ای سرخاعظم از آنان، به آسمان باال رفت. ولی خداوند او را مسخ کرد و به صورت ستاره

نویسد: »باید عرض کنم، در کوهستان ما، در  کوهستان خود )پاریز( دربارۀ ناهید اشاره کرده می سپس به رسم مردمان

مردم عقیده دارند  شود،  و این حالت گاهی دیده می   زهره بیش از حد سرخرنگ تجلی کند  ایام زمستان، وقتی ستاره

کند که امروزه ستارۀ ناهید )زهره( در دهات  باستانی اشاره می .  (371)همان:  «خواهد آمد که به زودی باران مفصلی  
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برند و مثالً  شود و عوام به جای ستارۀ صبح، »استاله« به کار میکرمان اختصاصاً به نام استاره و استاله خوانده می

زند، و از آن  گیران متوجه هستند که ستاره در هنگام سحر چه وقت می که حرکت کردم« یا روزه -گوید »استاله زد می

به شوخی  -لبتر، لقب دیگری بعض مردم صاحب ذوق در دهات کرمان به این ستاره )زهره( داده و آن را چارپاداران جا

 .(373)همان: اند....«بردار« گفته»ستارۀ لنگ 

باستانی پاریزی در کتاب »خاتون هفت قلعه« به بیان برخی باورهای مذهبی نیز پرداخته است. از جمله اینکه دربارۀ  

ر روایات مذهبی و نیز دربارۀ نذری دادن، مطالبی را ذکر کرده است. در روایات مذهبی ما، سخن از مراسمی  باران د

ای  است که در زمان حضرت رضا، در مرو برای آمدن باران انجام شده، و به هدایت حضرت رضا)ع(، مردم روز دوشنبه

اند  نویسد: »نوشتهباستانی دربارۀ این نماز باران می  در مصالی شهر گرد آمدند و حضرت دعای باران خوانده است. دکتر 

که بالفاصله بعد از دعا، هوا منقلب شد و ابری آمد و صدای رعد و برق برخاست، مردم خواستند بازگردند، حضرت  

ن  فرمود: این ابر برای شما نیست، بلکه برای فالن شهر است. این ابر از آسمان مرو گذشته و ناپدید گشت، پشت سر آ

. (588:  1392«)باستانی پاریزی،  خرین ابر برای مردم آن شهر باریدتا باالخره آ-ابر دیگری و ده ابر دیگر آمد و رفت

بزرگوارش پیامبر اسالم نیز در نماز    دارد:دکتر باستانی در ادامۀ این مطلب بیان می »نه تنها حضرت رضا، بلکه جدّ 

مسجد غمامه )و غمامه به معنی ابر است( روایت است که پیامبر در    باران شرکت کرده: مسجدی است در عرب به اسم

آن روز این  این مسجد، در سال خشکسال، برای ریزش باران دعا کرد، و پس از دعا، ابری پدید آمد و باران بارید. از  

کنند و  ی می مردم برای برآورده شدن حاجاتشان، نذرهای .  (588)همان:  مسجد را مسجد غمامه )مسجد ابر( خواندند«

 . (225: 1371)انجوی شیرازی، کنند شود، نذر خود را ادا میوقتی حاجاتشان برآورده می

گرفت، یعنی  ای که پشت به خود نمی دکتر باستانی در جایی از کالمش به این باور اشاره کرده که گاهی اوقات بچه

وقتی  »  ها سالم متولّد شوند:د تا بدین وسیله بچهپختن ها، آش نذری می مردند، به توصیۀ قدیمیهای بعد از او میبچه

ها، مادر و مادربزرگ، باید چادر به سر کنند،  شود و زن بچه نگاه نمی دارد، به توصیۀ قدیمیطفل در رحم مادر خفه می

نخود    و در کمال خضوع به دریوزگی بپردازند، از هفت خانه، در هفت محله شهر، هفت قلم مواد اولیه آش، یعنی آرد و

و لوبیا و عدس و سبزی و سایر مخلفات، گدایی کنند، و رشته ببرند، و آش بپزند، و آش را به هفت خانه در هفت محله  

به »پشت  طفل  که  شد  خواهد  موجب  خلق،  دعای  اثر  و  نذری  آش  این  می    ببرند.  متولد  سالم  و  بگیرد«  خود 

 .(21: 1392«)باستانی پاریزی، شود

شود، سخن  یگری از آش شیر نذری که در کوهستان پاریز توسط ایالت و احشامداران پخته میدکتر باستانی در جای د

دهم اردیبهشت( که مصادف با   روز چهلم )چهل روز بعد از نوروز،  در کوهستان پاریز، رسمی است که   نویسد:گفته می

، به طرف کوه منفردی به نام »خال  و به صورت خانوادگی مدیوزرمیه« است، مردم قریه، اغلبگاهنبار اول زرتشتیان »

پزند و به همۀ کسانی که در آن  مانند. ایالت و حشمداران آن شب »آش شیر« میکوه« رفته و شبی را در آنجا می

ریزند. در هر دیگ آش حدود ده من شیر  دهند و باقی ماندۀ آش را طی مراسمی روی خاک میاند میمحل جمع شده

 .(573)همان: که تل زیره نزدیک همان کوه است« -شود ه نخود و عدس آن افزوده میشود، و زیره هم بمصرف می

 در کتاب خاتون هفت قلعه  های مربوط به آنو افسانه های مورد احترام مکان- 2- 2

ها در  ها در گذر تاریخ، همواره مورد احترام مردم بوده و در بیشتر موارد، یک افسانه در ارتباط با این مکانبرخی مکان

های  شده است. دکتر باستانی مکانها میها و احترام به آنافواه عوام جاریست که سبب مقدّس ساختن این نوع مکان
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ها و معتقدات مردم دربارۀ این امکنه پرداخته  باشند و به نقل افسانهبسیاری را نام برده که مورد احترام عامۀ مردم می

 شود: ها و باورهای مرتبط با آن پرداخته میاین مکاناست. در ادامه به ذکر نام برخی از 

 اژدهاتو )زنجان(-1- 2- 2

آورد: »اژدهایی بوده  در یک فرسنگی شهر زنجان، واقع است و دکتر باستانی در ارتباط با این مکان چنین می  اژدهاتو

ذرع بوده است و پیوسته از اهالی  است چهار سر و همیشه در اذیت اهالی آن مرز و کشور. از سر تا دم آن اژدها چهل  

سنگ  -اهلل و سالمه علیه، نیزه به آن اژدها زده نموده است. حضرت امیر مؤمنان و سرور متقیان صلواتآن والیت بلع می

گشته است، و بیست ذرع که از آن اژدها گذشته باز نیزۀ مبارک را بر زمین زده از جای نیزه دوازده سنگ آب بیرون  

 .(617: 1392« )باستانی پاریزی، نمایدفواره جستن می   و مثال-آیدمی

 آتشکدۀ نیاسر )کاشان(-2- 2- 2

آتشکدۀ نیاسر، به گفتۀ دکتر باستانی پاریزی، در شش فرسنگی کاشان واقع است و بسیار معروف است. »افسانۀ مردم  

دیوار قلعه همیشه باقی    تر در گوشۀاند، و حتی جای چربی اندام دخ هم این بود که دختری را در الی دیوار قلعه نهاده

 .(509« )همان: بوده است

 برج چهل دختر )سمنان(-2-3- 2

روند، و سه یا هفت عدد سنگ برداشته،  »در سمنان، دختران دم بخت، جهت شوهر کردن به داخل برج چهل دختر می

دوازده متر بلندی دارد( بیرون افتد،  ها از سقف برج )حدود ده تا  کنند، چنانچه سنگ و از داخل برج به باال پرتاب می 

 .(552« )همان: فتگمان دارند که آن سال به خانۀ شوهر خواهند ر

 برج چهل دختران )اصفهان( -4- 2- 2

گردند،  برج چهل دختران در اصفهان واقع است. »مردم معتقد بودند که ارواح به صورت دختران جوان در آنجا ظاهر می 

کند آنجا بخوابد. تا چند سال قبل، دختران دم بخت اصفهان، برای گشوده شدن  و به همین جهت کسی جرأت نمی

بردند.... و وجه تسمیۀ آن به »چهل دختران« بر پایه این  کندند و میهای آجری آن را می هایی از پلهبخت خود، تکه

ها در اصفهان، چهل دختر باکره اصفهانی از ترس مغوالن،  روایت استوار است که پس از حمله قوم مغول و نفوذ آن

آن تاریخ بر روی منار   و این نام ازدند و هرگز از آن بیرون نیامدند ای وارد منار شیکی پس از دیگری، از طریق دریچه

 . (296)همان: باقی ماند« 

 برج دختر )راور(-5- 2- 2

برجی به نام »دختر« وجود دارد، بنا به روایتی  -دربند راور کرمانحدود    -ای بعد از بیابان چهل پایۀ لوط در باالی تپه

یکی از پادشاهان شهر لوط، با عاشق خود به این محل فراری و پناهنده گردیده و خود را داروغه خوانده، و از عابرین  

 (302-303)همان: گرفته است.باج می 

 بقعۀ بابا پیره )نهاوند( -6- 2- 2

باباپیره در ده   نهاوند واقع شده است. »زنبقعۀ  از  ازین پیر مراد میهایی که حامله نمی»وهمان«  اما  شوند،  طلبند. 

افسانۀ او خیلی جالب است: در روایت مردم هست که وقتی نهاوند توسط اعراب فتح شد، سردار عرب، دختری نهاوندی  

تر ظاهراً تمکین کرد. سردار چندان به اطرافیان  به چنگ آورد و خواست با او در آمیزد. دخ  - که سربازان ربوده بودند– را  

کرد. در هنگام مواقعه، دختر پیشدستی کرد، و شمشیر  بدگمان بود که حتی در خواب هم شمشیر را از کمر جدا نمی 

سردار را از کمرش کشید و با همان شمشیر، آلت جرم سردار را برید و خود فرار کرد. صبح که مؤذن لشکر بانگ اذان  



 آیین ها، فرهنگ و باورهای نمادین عامه مردم ایران به استناد کتاب خاتون هفت قلعه  424 

 ، داریوش کاظمیداریوش عباسی

، سردار بر طبق عادت معهود، برای نماز صبح نیامد. وقتی به چادر او رفتند، او را با آن وضع فجیع برهنه و برداشت

)همان:  طلبندهای نازا، ازین بقعه »پیره« معجزه میکشته دیدند. در همان چادر با همان حال به خاک سپردند. حاال زن

551-550) . 

 )آذربایجان(بقعۀ ورجوی -7- 2- 2

که یک صندوق  -روند، و هنگام ورود به محل بقعه ای است که خصوصاً زنان به زیارت آنان میدر ورجوی آذربایجان، بقعه

گذرانند و قند و آب ناب خیرات  بوسند، و سپس مدتی را در امامزاده میپاشنۀ سنگی در را می- چوبی در وسط آن است

 .(551)همان: جوینددار شدن به این امامزاده توسّل می صوصاً بیشتر برای بچهها خافروزند، زن کنند و شمع میمی

 بی حکیمه )کوهبنان(بی -8- 2- 2

بی حکیمۀ  آورد: »بیهای شهرستان کوهبنان کرمان است. باستانی پاریزی دربارۀ این مکان میبی حکیمه از زیارتبی

های بی  . مکان(350:  1392ورود دارند.« )باستانی پاریزی،  کوهبنان هم زیارتی است که فقط مردها )؟( در آن حق  

ها را روایت کرده  های مربوط به آنها نام برده و افسانهشمار دیگری نیز موجود است که دکتر باستانی از تک تک آن 

« رجوع قلعهتوانند به صفحات زیر از کتاب »خاتون هفت است. برای دیدن شواهد بیشتر در این باره خوانندگان می

بیبی  کنند: و  دختر  )کرمان( بی  حیات  )تهران(بی،  بی  شهربانو  )میانه(،  بی  دختر  دختر،  پل  و  کرّ  بکران    -پل  پیر 

های مرنجان )کابل(  پیر گندم بریان )سیستان( تپه زنبورک )کابل( تپه  ، پیر چراغ )میبد(، پیر سبز )یزد(، )اصفهان(

  ، ه ایوب )شهربابک( چشمه مادران )امریکا( چشمۀ امیرالمؤمنین )پاریز(تخت سلیمان )کالردشت( چاه آرزو )یزد( چشم

های آب گرم چهل  چشمۀ چک چکو )کوهپایۀ کرمان( چشمۀ مراد دهنده )بیرجند( چشمۀ ناهیتا )پل ذهاب( چشمه

  دختر)شاهرود( چهل دختر کمر )طالقان( چهل دختران )درگز از خراسان رضوی( چهل دختران )سراب( چهل دختران 

خواجه خضر )مازندران( درۀ زن و مرد   ،)فردوس( حکیمه خاتون )یاسوج( حوض سنگچین )افوس( خواجه خضر)آمل(

پیر )حوالی  ستّی ،  زینبیه )شام(،  زیارتگاه پیر بفرو )یزد(،  ده هنگو )پاریز(  ،)قریۀ سامان( دو خواهرون )جزیرۀ خارک(

کُت )سوراخ( حالل حرام    ،قلعه دختر )کوهبنان(  ، ار دورغو )خوانسار(غ،  طاق یاعلی )کرمان(،  شاه الوند )کوه الوند(،  یزد(

،  بریده )کرمان(کوه،  چهل مقام )چهل دختر( )شیراز(،  کوه چهل دختران )اصفهان(،  کوچۀ سه کنجی )تهران(،  )کرمان(

)مازندران( سنگ  )فارس(،  کیشه  عروس  )مراغه(،  گردنۀ  غفاریه  گنبد  بی،  سهمحلۀ  شیخ  ،  )کرمان(شنبه  بی  مزار 

  (.560-200)همان،هفت قلعه )قم(، مسجد پیرزن )مشهد(،  هرزان)عراق(

 در کتاب خاتون هفت قلعه   ها و آداب و رسومآئین.2.3

گیرد، اشاره به  شود و در حوزۀ فرهنگ عامه جای میهایی که در کتاب »خاتون هفت قلعه« دیده میاز دیگر ویژگی

هایی  یکی از رسم  ازدیاد آب قنات،  کنیم:وناگون است. موارد مربوط به این عنوان را ذکر می های گآداب و رسوم و آئین

که در اصفهان مرسوم است و دکتر باستانی بدان اشاره کرده، رسم عقد کردن یک پیرزن برای قنات، به جهت ازدیاد  

اصفهان، رسم است که برای ازدیاد آب قنات و  »در یکی از روستاهای نزدیک    نویسد:آب آن است. وی در این باره می

ای یک بار در آن قنات  کنند. پیرزن باید هفتهحفظ آن از مخاطره، یک پیرزن را برای قنات به عنوان همسری عقد می

: 1392)باستانی پاریزی،  کردند«ای برای این پیرزن جدا می ها هم سهمیهتنی کند، البته در تابستان. از همه خرمنآب

»به نظر من، این رسم که    نویسد:زند که این رسم، مرتبط با ناهیدپرستی است و میدکتر باستانی، حدس می.  (619

توان آن را »عروسی قنات« نام نهاد، گویاترین رسم از عهد ناهیدپرستی است، مثل رسم عقد بستن فرزندانی که  می

 . (619)همان: گیرند به درخت انار در کرمان«پشت به خود نمی 
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خواستند، در  قلعه« بیان داشته که ایرانیان هر گاه از خداوند فرزندی میدکتر باستانی در جایی از کتاب »خاتون هفت 

شد و خداوند به آنها اوالدی کردند و اگر این حاجت آنان برآورده میزیر ناودان طالی کعبه، حاجت خود را بیان می 

ایرانیان، خانۀ کعبه را خاتون عرب، لقب  »  نویسد:ند. وی در این باره میخوانمرادی میداد، آن بچه را بچۀ حاجتمی

خواهند و اگر خدا به  شوند در زیر ناودان طال، از خداوند، فرزند میدانیم که کسانی که صاحب فرزند نمیاند، و می داده

 . (557: 1392« )باستانی پاریزی، گویندمرادی می آنان فرزندی داد او را بچۀ حاجت

نویسد: »عقیدۀ مردم آن است که دختری در آنجا مرده  در قزگه خلخال هم رسمی خاص اجرا می شود. باستانی می

برند و دختر را به  کنند و به آنجا میاست. برای جلب نظر و عنایت پیر، دختران، دختری را وارونه بر خری سوار می 

یعنی خیلی از مراسم عروسی را به طور کافی و وافی در  کنند  می طور ساختگی، ولی با بیشتر مراتب آن، رسماً عروس 

مراسم سیزده به در هر ساله در سیزدهم فروردین در ایران    .(559:  1392« )باستانی پاریزی،  آورندباب او به جا می

روند  به طبیعت می   اند. در این روز، مردم شهرهای ایران،گذاری کردهشود که امروزه این روز را روز طبیعت نام اجرا می

و مخصوصاً دختران، با گره زدن سبزه، امید دارند که در آن سال ازدواج کنند و به خانۀ بخت بروند. دکتر باستانی  

مخصوصاً، یکی گهواره بستن  -نویسد: »از رسوم روز سیزده، در دهات مادربارۀ مراسم سیزده به در در روستای پاریز می

خورند«.  گیرند و »باد میبندند و در آن قرار میریسمانی را به شاخۀ درختی دو الیه میو »باد انداختن« است، یعنی  

این نوع گهواره را در کتب لغت ما بانوچ گویند. خصوصاً وقتی گره زدن سبزه را به امید بخت، به یاد بیاوریم که دختران  

سوراخ سوراخ؟(/ امسال بریم چادر سرو )یعنی چادر  سیزده بدر/چارده به تو/ به حق پیر کُت کُتو )یعنی پیر    خوانند:می

سیزده  .  (532:  1392)باستانی پاریزی،  ه بغلو )بچه در بغل، بچه بغالن(«به سر، چادر سران(/ سال دیگه بییم )بیائیم( بچ

و قطعی است،  ریباً یک امر اجباری  که تق - »اصوالً در گناباد، گردش روز سیزده را  نامند:گردی میبیبه درِ گناباد را بی

 (536)همان: « نهندگویند، و آن روز پا بر سر سبزه میگردی می بیبی

روردین تا روز سیزده،  نویسد: »از روز نهم ف در آبادی بی مرغ گناباد، رسم عجیبی است که دکتر باستانی دربارۀ آن می

افتد، هیچ مردی حق ندارد از خانه خارج  ها میحکومت و اختیارات ده به دست زن  درین دهکده که کوهستانی است،

نمایند.  کنند و زندگی را اداره میها وسایل و مایحتاج را تهیه می کنند. خود زنشود، و اگر خارج شود زنان او را تنبیه می

گذرانند و برخالف رسم معمولی، اسب  از خانه می پردازند و اغلب روز را در خارجها میها و ورزش عالوه بر آن به بازی

شوند همان زن تسلیم و سر به زیر روزهای  گردند و میتازند. از روز سیزده دوباره به خانه بر میشوند و میسوار می

رأت  گیرند که واقعاً بیشتر اوقات، مردی جقبل. این تحکم به مرد را درین سه چهار روز قبل از سیزده، آنقدر جدی می

 کند خارج شود.  نمی

ها  اند، زیرا روایت است که روزگار قدیم، مردی را که از خانه در روز نهم فروردین بیرون آمده بود، زنمردان ترسیده

اند و خود به رقص و پایکوبی  اند و او را به دور گرداندهاند، و نخی محکم بر ...ش بستهاند، و او را برهنه کردهگرفته

»هم اکنون در روز سیزده به در   نویسد:دکتر باستانی دربارۀ سیزده به درِ همدان می. (536-537« )همان: اندپرداخته

کنند، و بدان روغن و شیره  های جمعه، دختران و زنان همدان در برابر مجسمۀ شیر سنگی اجتماع میهر سال و شب

یند. اگر سنگریزه به بدنۀ مجسمه چسبید، اطمینان  نمامالند، و از فاصلۀ چند قدمی سنگریزه به طرفش پرتاب میمی

شود. دخترانی که سوار شیر بشوند، خیلی امیدوارند که سال دیگر برگردۀ شوهر سوار یابند که مرادشان برآورده میمی

 .(542« )همان: شده باشند

»جواهر ده« از دهات اطراف  شود، و آن مربوط به  مالی مسجد، در یکی از در یکی از نواحی شمالی انجام میرسم گل

مالی مسجد باشد، روز جمعۀ هفته دوم مرادماه  »این رسم که گل  نویسد:رامسر است. دکتر باستانی دربارۀ این مراسم می
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که بر اساس تاریخ شمسی و در جمعۀ هفتۀ دوم مهرماه  - شویان کاشان است گیرد، و شبیه مراسم قالیهر سال انجام می

  گیرد.ترین رسوم ایرانی است که بر اساس سالشماری شمسی صورت می. این یکی از قدیمیشودهر سال انجام می

کشد.  شود و تا انتهای روز طول می مراسم از اولین ساعات بامداد در محوطۀ آدینه مسجد با صلوات و ذکر دعا شروع می

تقاد اهالی کارگرانی که خشت بنای این  ترین مساجد دوازده گانۀ جواهر ده است. بنا به اع مسجد آدینه یکی از قدیمی

اند. در زیر  به همین جهت آن را »آدینه مسجد« نام نهادهاند  کردهاند، فقط روزهای جمعه کار میمسجد را گذاشته

مالی مسجد، آوردن خاک  برای گل  سال قبل بود. 850ای پیدا شد که متعلّق به منبر این مسجد چند سال پیش سکه

های اطراف  جمعی از کوهختران و زنان است که هر یک به امید رسیدن به حاجات خود به طور دستهو آهک به عهدۀ د

آورند، سپس برای تهیۀ گلی که باید دیوارهای مسجد با آن  آوری کرده آن را با زنبیل به مسجد میهایی جمعخاک

به خادم مسجد هدیه  اندود شود، روستاییان و چوپانان هر یک کاسه با جارهای مخصوصی  میای شیر  آنگاه  کنند. 

های مذهبی،  مراسم سنتی گل مالی مسجد آدینه، عالوه بر زمینهکنند.  دیوارهای بیرونی و اندرونی مسجد را پاکیزه می 

های محلی خود شرکت  شود. در این روز، دخترها با بهترین لباس برای جوانان نیز روز موعود همسریابی محسوب می

کنند. روی این  اند همسر خود را از میان انبوه آنان پیدا میجوان مشتاق که از دور و نزدیک آمده  کنند و پسرهایمی

اصل تا یکی دو ماه بعد از مراسم گل مالی، در جواهرده و روستاهای اطراف رامسر و شهرهای دیگر آن حوالی، مراسم  

 (553-554: 1392پاریزی، شود«)باستانی  های عروسی برپا میخواستگاری و جشن

شود. »جشن نوروز، بزرگترین جشن ملی  هایی که همزمان با فرا رسیدن بهار، آغاز می نوروز، یکی از زیباترین جشن

شود. جشن نوروز و مهرگان دو جشن بزرگ  ایرانیان است که از نخستین روز فروردین، ماه اول سال شمسی آغاز می

یم، )پیش از عهد ساسانی و به هنگام تدوین بخش اول اوستا( جشن نوروز را ظاهراً در  آریائیان بوده است. ایرانیان قد

کرد و  داشتند. در دورۀ ساسانیان موسم این جشن با گردش سال تغییر می اول بهار هر سال و آغاز برج حمل بر پا می 

کرد. در  صول مختلف سال گردش میدر آغاز فروردین هر سال نبود، بلکه مانند عید اضحی و عید فطر، مسلمانان در ف 

نخستین سال تاریخ یزدگردی مبداء جلوس یزدگرد واپسین شاه ساسانی جشن نوروز مصادف بود با شانزدهم حزیران 

رومی )ماه ژوئن فرنگی( و تقریباً در اوایل تابستان. از آن پس هر چهار سال یک روز این جشن عقب تر ماند و در حدود  

ه.ق نوروز به بیست و سوم برج حوت افتاد، یعنی    467ن نوروزی به اول حمل رسید و در سال  ه.ق نوبت جش  392سال  

 روز مانده به پایان زمستان.   17

شاه سلجوقی، ترتیب تقویم جاللی نهاده شد و بر اساس آن موقع جشن  الدین ملک در این سال به فرمان سلطان جالل

برج حمل تثبیت شد و بدین منظور مقرّر شد که هر چهار سال یک    نوروزی در بهار هر سال مقارن تحویل آفتاب به

سال، یعنی گذشتن هفت دورۀ   28روز حساب کنند و پس از هر   366روز بر تعداد ایام سال بیفزایند و سال چهارم را 

این روز را  چهار ساله، چون دورۀ چهارسالۀ هشتم فرار رسد، به جای آنکه به آخرین سال این دوره یک روز بیفزایند،  

های جهان شد به  به نخستین سال دورۀ بعد یعنی دورۀ نهم اضافه کنند. بدین ترتیب، سال جاللی نزدیکترین سال

 .: ذیل واژه( 1377«)دهخدا، ثانیه است 46و  48ساعت و  5وز و ر  365سال شمسی حقیقی که 

ی سازندگی فراغت یافت و مردم در آسایش و  از دیدگاه ملّی و بنا به روایت فردوسی، هنگامی که جمشیدشاه از کارها

 رفاه بودند، به دیوان فرمان داد تا تختی زرّین برای او بسازند و او را به هوا ببرند و این روز را آغاز سال نو خواندند:

سههههاخههت  تهخههت  یهکهی  کهیههانهی  فهرّ   بههه 

بههرداشههههتههی دیههو  خههواسههههتههی  چههون   کههه 

هههوا  مههیههان  تههابههان  خههورشهههههیههد   چههو 

نشههههاخههت   انههدر  گههوهههر  بههدو  مههایههه   چههه 

افههراشهههههتههی  بههر  گههردون  بههه  هههامههون   ز 

فهههرمهههانهههروا  شهههههاه  او  بهههر   نشههههسهههههتهههه 
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اوی تههخههت  بههر  شههههد  انههجههمههن   جهههههان 

افشههههانههدنههد گههوهههر  بههر،  جههمشههههیههد   بههه 

فههرودیههن هههرمههز  نههو  سهههههال   سهههههر 

بههیههاراسههههتههنههد  شههههادی  بههه   بههزرگههان 

روزگهههار  آن  از  فهههرخ  روز   چهههنهههیهههن 

 

اوی بهههخهههت  فهههرۀ  از  مهههانهههده   فهههرو 

خهههوانهههدنهههد  نهههو  روز  را  روز  آن   مهههر 

د تهههن،  رنهههج  از  کهههیهههن بهههرآسهههههوده  ز   ل 

خههواسههههتههنههد رامشههههگههران  و  جههام  و   مههی 

یهههادگهههار  خسهههههروان  آن  از   بهههمهههانهههده 

 

 اند.  دانستهگردد میآید که نوروز را به معنی روز نو و تازه، یعنی روزی که سال نو بدان آغاز میاز این داستان بر می

های بسیار نقل شده که هر چند اساطیر است اما نشان از قدمت بسیار دیرینۀ این جشن  دربارۀ پیدایش نوروز، افسانه

 دارد.  

هایی  دکتر باستانی از جمله نویسندگانی است که در آثار خود به آداب و رسوم مردم شهرهای مختلف دربارۀ نوروز اشاره

های  »در افسانه  نویسد:مو نوروز اشاره کرده میقلعه« به افسانۀ معروف عداشته است. وی در جایی از کتاب »خاتون هفت 

ما هست که عمو نوروز شوهر جهان خانم اغلب در سفر بود. بانو جهان )جهان بانو( پیر زال، چهل روز به پیشواز عمو  

بافت روزی یک دسته، تا نوروز زلف چهل دسته بافته بود. تخم  رفت. گیسوهای بلندش را که مثل ابریشم مینوروز می

زد تا نوروز وارد شود. به خواب رفت. عمو  انداخت و پکی به قلیان می کرد، گردن بند مروارید به گردن میغ رنگ میمر

ها  نوروز رسید، ولی جهان بانو بیدار نشد. یک بغل شکوفه داشت، او را بیدار نکرد، رفت که سوغاتی به دیگر نوه و بچه

ها افتاد فهمید  و رفت. آتش روی قلیان خاکستر شده بود، چشم به گل  ها را گذاشت و اندکی خوردبدهد. دسته شکوفه

  گردد. بند را پاره کرد و فریاد زد. سپس قه قه به خنده زد و گفت: نوروز دوباره می که رفته است. زد زیر گریه، و گردن

شود روزهای بهاری است  شود. باد بهاری، خندان که می اش باران بهاری، گردن بند، تگرگ است. خلقش تنگ می گریه

بافت، و  های سفیدش را میشکفد. جهان خانم عمر زیاد داشت. یک سال بعد، از چهل روز به نوروز، گیسها میو گل

بند مرواریدی که داشت به گردن انداخت. چند ساعت قبل از نوروز، قلیان را چاق کرد که خستگی در کند، ولی  گردن

هدایا را به همسایگان داد و دوباره به  ولی پیدایش نکرد،  رسید با یک بغل شکوفه و    عمو نوروز از راه   به خواب رفت.

از خشم به گریه  در حالی که عمو نوروز رفته بود.    هدایا را دید و گل و شکوفه ها هم،سفر رفت. جهان خانم بیدار شد و  

بند مروارید  های گردنها دانهاوست. تگرگاین رعد و برق نتیجۀ خشم اوست. باران بهاری گریۀ  افتاد و گریه کرد،  

 . (527-528: 1392)باستانی پاریزی،  شود...«شود تا اینکه سال بعد همین انتظار باز تکرار میکم آرام میکم اویند.

»سفرۀ نوروزی در    آورد:شود، چنین میدر جای دیگری از همین کتاب، دربارۀ سفرۀ نوروزی که در اصفهان پهن می 

گذارند با ظرفی پر از آب که در آن  سپید است و در آن: سماق، سبزه، سیب، سرکه، سنجد، سیر و سمنو میاصفهان  

ای برای  ها معتقدند که عجوزه خانم هر سال سفرۀ شاهانهدو ماهی نر و ماده، به نشانۀ زن و مرد خانه باشد. اصفهانی

رسد که عجوزه خانم در  رود، نوروزعلی وقتی می می  شود که به خوابولی آنقدر خسته می  - گستراندنوروز علی می

  .(528« )همان:  گذاردبرد و سال نو را بر جای میگذرد. سال کهنه را میگذارد و می خواب است. قفلی بر دهان او می

سال  »در بعضی دهات آذربایجان، ساعتی قبل از    نوروز در دهات آذربایجان، طبق گفتۀ دکتر باستانی چنین آدابی دارد: 

برند. در  ای هم با خود میشوند و کوزهتحویل، قریب به اتفاق مردم از زن و مرد و پسر و دختر روانۀ مسجد و تکیه می

های پر آبی آمیخته به گالب با چند ماهی قرار دارد و بعد از تحویل سال، هر کدام از  اند طشت آنجا که مردان نشسته

  و در سیستان، مراسم نوروز، آدابی دیگر دارد: (532-533)همان: «برندنه میای ازین آب را به خاشرکت کنندها کوزه

به کنار دریاچۀ هامون می باکره  نوروز، دختران  ناهیدپرستی، شب عید  قدیمی  از مراکز  روند، و  »در سیستان، یکی 
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سیستان این بود که    اعتقاد مردمدهند.  دم مراسمی خاص انجام میخوانند، و هنگام سپیدهخورند، و آواز مینارگیل می

در آب هیرمند است، و به هنگام تحویل سال نو، ممکن است بسته شود، و چه افتخاری  نطفۀ سوشیانت موعود زرتشت  

زند.  ازین باالتر که یکی ازین دختران باکره، مادر موعود زرتشت بوده باشد؟ افتخاری که با افتخار مریم باکره پهلو می 

گزینند و جامۀ سپید حریری  بر می  - که شرمگین هم باشد -سن خود را یکی از زیباترین دختران هم دختران سیستان،  

دهند، و قبل از طلوع  زنند، و شاخۀ اسپند کوتاهی به دستش میای از »مورد« بر زلف او می پوشانند، و شاخهبر او می

ن سمبول »هوشیدر« است. در بازگشت او را بر شتر  دارند. این دختر هماآفتاب، او را در آب هامون به شنا کردن وا می

 .(541« )همان: گردانندسوار کرده با ساز و نوا به خانه بر می

روند که معتقدند مزار حضرت علی)ع( در  در کشور افغانستان، در روز نوروز، مردم رسم دارند که به مزار شریف می 

افتند و به  اول نوروز، جمعی کثیر از مردم، از تمام والیات راه می  »در افغانستان، روز  نویسد:آنجاست. دکتر باستانی می

کنند که  دانند و گمان میدانیم که مزار شریف را بعضی مزار حضرت علی میروند. ما میمزار شریف نزدیک بلخ می

ال و بزرگان  آیند. رجای میجسد شریف حضرت از نجف به آنجا منتقل شده است. درین روز حتی از پاکستان هم عده

ده باال  این کار را جن.  ماندشود که تا چهل روز افراشته میکنند. درین مراسم، یک عَلَم نیز برپا میهم شرکت می

برند. ده حضرت علی را باال میخوانند. به قول خودشان در آنجا جنکردن، یعنی باال بردن پرچم و بلند کردن بیرق می

دهد )از قبیل بینا شدن کور، و فرزندان خواستن و امثال آن...(  هایی هم رخ میروزها معجزهعقیده دارند که درین  

 . (531« )همان: یابندبندند، و بسا که توفیق مینویسند و به علم میتقاضا را می

 در فرهنگ عامه  گیاهان و درختان.3.3

دکتر باستانی به فرهنگ مردمان در ارتباط با    برخی از درختان و گیاهان نیز در فرهنگ عامه جایگاهی ویژه دارند. 

های مورد احترام و اعتنای ایرانیان قدیم است. در کرمان  انار از درخت  سدر( اشاره کرده است:کُنار )های انار و  درخت

به  شود، اناری را  در سنگسر، وقتی داماد وارد حجله می.  (522:  1392)باستانی پاریزی،  استگویند: انار میوه بهشتی  

کند، عالوه بر آن، گمان دارند که به  کند که به فرخندگی وصلت کمک می کوبد، و گمان میشدّت به دیوار مقابل می

انار تعداد دانه انار شکسته به زمین ریخته باشد،  که ا   -های  آنکه، در    . جالبتر (522)همان:  خواهد شد  دارای فرزندز 

رفتند و آن بچه را برای درخت انار  مردند، میهای بعد از او میی بچهگرفت« یعن ای که »پشت به خود نمی کرمان، بچه

   .(523)همان: ها تا آن وقت باقی خواهند ماند کردند و عقیده داشتند که هر وقت درخت انار خشک شد، بچهعقد می 

شوند، یا اینکه  باردار نمینهند، زنانی که  در اندیمشک، سه درخت انار هست که مردم قلعه قطب، به آنها احترام می

بندد، مردم در روزهای سیزده زیر این  ها میای را به شاخه این درختخواهد به مراد برسد، تیکه پارچهکسی که می

پختند  ها میکنند، حلوایی سابقاً زیر این درختپزند و بین کشاورزان توزیع میکنند و آبگوشت میها آتش می درخت

دهند. عقیده آن است که  به نیت مراد بر مردم می ( که نان محلی و روغن حیوانی بود ان چزنکبه نام محلی چزنک )ن

ای زیر آن درخت آمده، به  ها فرشتهشود. مردم گویند در قدیم، غروباگر کسی شاخۀ آن را بشکند، جوانمرگ می

های مورد  رخت سدر، از دیگر درختدرخت کُنار یا د  .(524-525)همان:  اند همین دلیل آن را »زری درخت« نام نهاده

بی حکیمۀ کازرون وجود دارد  احترام ایرانیان به ویژه مردم کرمان است. دکتر باستانی دربارۀ درخت کناری که در بی

بی کنار معروف است، زنانی که حملشان  سدر( است که به بیبی حکیمۀ کازرون، درخت کناری )»در بی  نویسد:می

. (559:  1392)باستانی پاریزی،  برگ است«برند، این درخت ازین سبب همیشه بیکنند و میشود برگ آن را می نمی

»زنانی    نویسد: گویند. دکتر باستانی میبی کنار می بی حکیمۀ کوهبنان نیز، درخت کناری هست که آن را بینزدیک بی

های  برگ است، ولی شاخهدلیل درخت همیشه بیبرند و به همین  کنند و میشوند، برگ این کنار را میدار نمیکه بچه
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«  شودشان این است که اگر کسی شاخه آن را بشکند، عمر آن شخص کوتاه میکنند و عقیدهآن را هرگز قطع نمی

»مردم جنوب، درخت    کند: و در جایی دیگر دربارۀ عقیدۀ مردم جنوب ایران دربارۀ این درخت بیان می   ( 548)همان:  

 .(559«)همان: شود کنند و عقیده دارند که بُرندۀ آن، عمرش کوتاه میسدر را تعظیم می

 و کنایه در کتاب خاتون هفت قلعه لغات و اصطالحات.4.3

دهد. در کتاب »خاتون هفت  ها و اصطالحات عامه تشکیل میبخش زیادی از واژگان آثار دکتر باستانی پاریزی را، واژه

ای از لغات و اصطالحات عامیانۀ متداول که در میان مردم کاربرد زیادی  توان به پارهقلعه« نیز در خالل متون آن، می

»در کوهستان پاریز کرمان، بندهای کوچکی را که در جوی آب با بوته و خاشاک    :آستره  دارد، دست یافت. به طور مثال:

  : تیرمرد .  (389:  1392.« )باستانی پاریزی،  بندند تا آب به جایی سوار شود یا خاک را نبرد و نشوراند، آستره گویند..می
»در دهات ما، صفت »تیر مرد« برای کسی است که دورۀ کودکی را پشت سر گذاشته و چند سالی از بلوغش گذشته  

 (375توان دانست...« )همان:  ولی هنوز او را جوان آمادۀ زندگی نمی

چُس پیر  .  (138به راه وادارد«)همان:  ن انداخته است  »جغ« را به گردن آ  » ...فرزند خود را در جلوی گاوی که  جَغ:

روید که مثل قارچ بزرگ چتری است، ولی خوردنی نیست  های خیلی کوچکتری می ها گاهی قارچ»در کنار جوی  :زن

  مردکۀ پدر سوخته:.  (471« )همان:  ن قارچ کوچک را چس پیر زن خوانندو ساقۀ نازک و کوتاهی دارد. در محل، ای

ا» خانعبارتی  مهدی  میرزا  حق  در  بودم  کرده  نقل  قزوینی  خان  محمد  عالمه  مرحوم  پدر    - ز  »مردکۀ  جملۀ  با 

ر آثار دکتر باستانی پاریزی است.  های گوناگون، ویژگی دیگالمثلاستفاده از کنایات و ضرب.  (236سوخته«...)همان:  

کنایات  .  (20:  1390داری،  «)تمیمو تجربۀ فراوان به کار رفته است  ها تعلّق جمعی و تاریخیالمثل»در ساختار ضرب

نیز به عنوان یکی از فنون بیانی در آثار دکتر باستانی پاریزی، نقش اساسی را در تبیین مطالب و بیان آنها بر عهده  

کنیم  تنوّع کنایات برخورد میدارد. وی در استفاده از انواع کنایات عامیانه نهایت توجه را به خرج داده و در آثار او به  

شدن    که نشأت گرفته از طرز زندگی و فرهنگ عامۀ عصر اوست. وی از این کنایات، برای تأثیرگذاری بیشتر و نزدیک 

 به زبان عامه بهره برده است.

هر آن که بر زبان  بد را که گفت    شود:ها در کتاب »خاتون هفت قلعه« اشاره می المثلهایی از کنایات و ضرببه نمونه 

گوید: »بد را که گفت  توان کرد، ولی یک مثل کرمانی هم هست که می»البته حرف عالمه است و کاریش نمی  :آورد

»فصل عروس    : بال نباشدای بیزن بالست، الهی که هیچ خانه.  (236:  1392هر آن که بر زبان آورد«)باستانی پاریزی،  

هاست، چیزی که از  ها و جنخیر و خوشی و بدون دعوا ختم شد، و گمان کنم حاال نوبت زن  و مادرشو بحمداهلل به

می خانهقدیم  هیچ  که  الهی  بالست،  »زن  بیگفتند:  نباشد«ای  نمی(449)همان:  بال  سفید  را  گناه  روی  عذر    : کند. 
هر چند باز مثل کرمانی    خانازین منشی الممالک، وزیر نامدار، میرزا مهدی  خواهم از جانب خودم عذرخواهی کنم »می

 .(236)همان: کند« گوید: »عذر، روی گناه را سفید نمی است که می

از هیچی«  که فقط »بهتر - »خود و فرزندانش با کمی آرد پست و ظرفی از شیر گاو با پختن کاچی  :کاچی به از هیچی

ان روحانی عالیقدر استرآبادی  »او از احفاد هم  :شودکفش پیش پایش جفت می.  (138همان:  )است، شبی به روز آرند...«

»در کرمان، دق کفترخان داریم،    :ور دق دویدن.  (250)همان:  شود...«گفتند: کفش پیش پایش جفت میکه می   بود

یدن«، یعنی کار بی  کرمانی »ور دق دوالمثل  بیابانی بی انتها و بی حاصل که دوندگی در آن به جایی نرسد و ضرب

 .(462« )همان: حاصل کردن است

 گیرینتیجه



 آیین ها، فرهنگ و باورهای نمادین عامه مردم ایران به استناد کتاب خاتون هفت قلعه  430 

 ، داریوش کاظمیداریوش عباسی

های دکتر باستانی پاریزی، مملو از عناصر فرهنگ عامه است که در جای جای آثارش بازتاب داشته است. کتاب  نوشته

های به  شود. مؤلفهه می»خاتون هفت قلعه« نیز از جمله آثار اوست که موارد بسیاری از فرهنگ عامه در آن مشاهد

باورها قبیل:  از  عامه  اعتقادات  و  مردم  فرهنگ  شناسایی  برای  کتاب،  این  از  آمده  رسوم-دست  و  واژگان،    - آداب 

عناصر فولکلوریک به کار رفته در این اثر در شش عنوان اصلی جای    ها و ... سودمند است.المثلاصطالحات و ضرب

- باورها و اعتقادات شامل: باورهای اجتماعی و فرهنگی )اعتقاد به ستارگان-1شود:  گیرد که شامل این موارد میمی

ها و حاجت خواستن،  تطهیر حوض آب به وسیلۀ باران، توسّل به سنگ عتقاد به موجودی به نام آل، پشت گرفتن طفل،  ا

دن باران، گاوماهی، باور به  زایی زنان، سرمای پیرزن )بردالعجوز(، طلب باران، بند آورخضر نبی و گوسفندان، سخت

های مربوط به آن  های مورد احترام و افسانهمکان-2نذری دادن(    - باورهای مذهبی )باران در روایات مذهبی  -آناهیتا( 

  - برج دختر )راور(   -برج چهل دختران )اصفهان( -برج چهل دختر )سمنان(  -آتشکدۀ نیاسر )کاشان(   -)اژدهاتو )زنجان( 

ها و آداب و رسوم شامل: )ازدیاد  آئین-3بی حکیمه )کوهبنان(بی  -بقعۀ ورجوی )آذربایجان(   -وند( بقعۀ بابا پیره )نها

گیاهان و درختان  -4نوروز(  - مالی مسجدگِل  - سیزده به در  - رسم مردم قزگۀ خلخال  - بچۀ حاجت مرادی   - آب قنات

های مرتبط  در میان شاخص،  هالمثلاکنایات و ضرب-6لغات و اصطالحات عامیانه -5درخت کنار )=سدر(  -)درخت انار 

با فرهنگ عامه که در کتاب »خاتون هفت قلعه« به کار رفته است، اعتقادات و باورها که خود شامل دو قسمت اصلی  

شود، از بیشترین بسامد برخوردارند و در مقابل، عنوانِ گیاهان و درختان، از کمترین بسامد برخوردار است. به  می

در آثار دکتر باستانی پاریزی، نشان دهندۀ عشق و عالقۀ وی به فرهنگ عامه است. دکتر باستانی،    کارگیری این عناصر

کرده و بر این آگاه بوده که چگونه بین است که اجتماع پیرامون خود را به خود درک می شناس واقعدر واقع یک جامعه

توان مطالب را طوری نوشت که با عامۀ مردم هم  چگونه میتوان در اجتماع، همراه با مردم عادی زندگی کرد، یا  می

بتوان ارتباط برقرار کرد. و این نشأت گرفته از این موضوع است که وی برخاسته از محیط روستاست و زندگی کردن  

امکان   کند از فرهنگ عامیانۀ رایج در جامعۀ خود تا حدّبا مردم عامه را به خوبی تجربه کرده است، بنابراین تالش می

زبان مردم است و به زندگی کردن  در آثار خود یاد کند و این نکته را به مخاطب خود بفهماند که همیشه همگام و هم

 ای بسیار عمیق دارد. در میان عامه، عالقه
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