
Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 9, No. 39  

 August-September 2021 

Research Article 

169 

 
Child-fearers in Folk Culture of Hormozgan Province 

 
Sedigheh Khodadadzadeh1, Abolghasem Radfar*2 

 

Abstract  

Unknown fears and horrors are rooted in lack of knowledge, 

superstitions, and illusions prevalent in different classes of a society, 

being much highlighted in the popular belief of the people. This article 

aims to analyze such beliefs among the people of Hormozgan 

province comparing the most common types with the beliefs of other 

people and nations. The data were collected through field study. The 

demons coming from the darkness are fearers who intend to punish, 

warn, and threaten the non-conforming children, as they do not have 

an appropriate understanding of the world around them. Children are 

stopped for their anger and unrest instinctively or through their 

parents. This study categorizes different types of attributed fears by 

adults to children among the people of Hormozgan province. It 

attempts to explain intuitively and scientifically the local data 

collected in Hormozgan, and discuss the roots and background of the 

fears based in Hormozgani people. 
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Research Background 

The emergence of supernatural creatures is rooted in the early beliefs 

of the humans towards nature and the world around them. Humans 

wanted to protect themselves of the damaging forces of the nature, 

fears, and horrors of the unknown forces rising from the nature 

accessible to them. They made symbols of lion, cow, horse, eagle, and 

other animals they were familiar with to combat such fears. For 

example, lion is a symbol of sun, and horse is a symbol of movement 

and travel. They worshiped these symbols and gods to employ their 

power for their survival. As the religious beliefs of the human 

developed, the function of these animals changed as well, resulting in 

their representation in the myths. Also, the type of religious thoughts 

was much influential in the status of these supernatural creatures. As 

monotheism was common in the ancient Iran, these creatures were 

used for the protection and guarding of the the leaders. In fact, they 

represented the power of the rulers.  

Many consider the root of these creatures to the ancient Egypt, 

where the Great Sphinx of Giza represents sun, beauty, and 

knowledge, or to the Mesopotamia and Greece. The mythological 

creatures in Iran have inspired from those in Mesopotamia, but they 

have diverged towards Iranian form and content, and one can see the 

art and culture of Iran therein. The unknown forces of the nature had 

two functions for humans: positive forces like sky, sun, stars, moon, 

clouds, seas, earth, etc, and negative forces like earthquake, volcano, 

storm, sun, eclipse, etc. These beliefs brought along symbols such as 

Sphinx, Harpy, Griffin, etc. They were used to employ the positive 

forces against the negative forces for protecting humans, and saving 

humans so that they can move on to a better world. 
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Discussion 

Most of the fears like fear of darkness, or fear of the imaginary 

creatures are conveyed by parents of a child. Undoubtedly, fear is 

nurtured, though it could partially be natured; however, a child has 

much tendency to acquire material fears. Abstract fears are fear of 

war, chaos, death of a family member; concrete fears are being seen 

naked, flying with an airplane, faces behind the windows, horrible 

thought or illusions, ghosts, supernatural creatures, demons, and fears 

of natural disasters such as lightening and storm (Shariatmadari, 2006, 

p. 284). 

Children's fears come from different sources. Some of these fears 

are acquired and come from real experiences. Children's imagination 

is active and keen. Since they cannot distinguish reality from 

imagination, they become fearful of the demon hidden under their bed. 

Their experiences are limited in that when they are encountered with a 

different experience, they might scream out of fear since they have not 

had such an experience (Davoodi and Raghibi, 2015). Psychologists 

believe that loud noises such as thunder and sirens, and shouting at a 

child are some causes of early fears of the children (Ghazanfarpour, 

2015).  

Illusionary creatures are known among the people of Hormozgan 

province. They are mentioned in the folk stories. Some of these 

creatures are left over from the ancient belief of the people in demons. 

Zoroastrianism, however, changed many of the beliefs and rituals of 

the ancient people in India and Europe scattered in the lands of Iran, 

some examples of which are demons like Peroshe, Verone, Doronj. It 

is interesting that these three demons are still used in the daily 

conversation of the Hormozgani people. These old creatures usually 

cause fear and horror among people of the past, particularly children. 

However, people still believe in them.  
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Conclusion 

Some researchers believe that magical stories are common among 

Indo-European people. These stories are transferred to other parts of 

the world through war, commercial interaction, and immigration, 

conforming to the target environment. Many of the imaginary 

creatures are taken from these stories. The ones found among the 

people of Hormozgan province come from the folk stories of the area. 

Some of these fearers are related to the ancient past, and some others 

are recent. Some of these fearers are the same demons common in folk 

culture, and the imaginary creatures made to scare naughty children. 

Ancient people in any society created warnings and preventions 

that scared children in order to make them conform to the rules of the 

society. These fantasy and engaging fears for children lose their power 

as children grow up, turning into funny memories in adulthood. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
 ها در فرهنگ عامۀ استان هرمزگانترسانبچه

 2*ابوالقاسم رادفر ،1صدیقه خدادادزاده

 (10/19/0011پذیرش:  82/00/0999 )دریافت:

 دهیچک

ها و موهومـا،،  ها، خرافهها، جهالتاهینشان برآمده از دل سینام و بیهای بیها و واهمهترس

بسیاری از مردم طبقا، مختلف جامعۀ بشری امری طبیعی و بدیهی است، و ایـ  مهـ     در باور

صور، موردی ای  باورهـا  ای  بهشد، بیشتری دارد. در ای  مقاله کوشیده ویژه در باور عوامبه

رایـ  آن در بـی  دی ـر امـوام و ملـ       هـای  مردم استان هرمزگان بررسی و با نمونه را در میان

های میدانی اسـت. لولوهـای برآمـده از    ای  پژوهش بیشتر متکی بر یافته هایمقایسه کنی . داده

هستند که برای تأدیب، تنذیر، هشدار، عبـر، و سـر بـه راه کـردن      هاییترساندل سیاهی، بچه

عمومـا ددر  درسـتی از جهـان     شـود، زیـرا کودکـان   کار گرفته مـی اصطالح ناآرام بهکودکان به

صـور، رریـزی و از طریـا والـدی  از طریـا همـی  موهومـا، و        پیرامون خود ندارند، و به

شوند. در ای  پژوهش به انواع و ها از ارتکاب هرگونه خشونت و ناآرامی بازداشته میناشناخته

رمزگـان اشـاره   ترها بـه کودکـان در بـی  مـردم اسـتان ه     های القایی از سوی بزرگامسام ترس
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هـای بـومی   شود و سعی بر ای  است تا نقبی برپایۀ شهودی و علمـی دربـارة برخـی از داده   می

 ها را بررسی کند.  شدة هرمزگانیهای نهادینهها و پیشینۀ ترسهرمزگان بزند و پایه

 ها، موهوما،.ها، خرافهترسانلولو، باورهای عامه، بچه های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

ای است که در ژرفای آدمی ریشه دارد و هشداری در مرامبت از جان است. دیدهترس پ

شود و در جوامع ایرانی جان آدمـی،  تری  مایملک آدمیزاده محسوب میجانی که ارزنده

تیرگی شب و های پیدا و پنهان زیاد داشت. مایۀ سوگند و مس  است. بشر ابتدایی ترس

هـای  ام خطری در کمی  بشر ابتدایی و دستمایۀ ترسابهامی که در آن بود، هر دم در مق

بر وامعیـا،، و بخـش وسـیعی از آن مولـود     هایی که اندکی منطباشد. ترسانتزاعی می

بـه   هـای تیـره  نام بود. کشف آتش و روش  شدن شبهای بیها و هراسالقائا، واهمه

ازهای تاریکی کامـ   هایش اندکی رهانید، اما ای  رهایی سبب نشد رنور، بشر را از وه 

هـای تاریـک اشـباح،    های گرم و روش ، در افافاش شود. در پس رارها و سپس خانه

هـا بودنـد.   اوهام و موجودا، خیالی زاییدة ذه  بشر هنوز در سیاهی شب در شکار آدم

شد. موجـودا،  های کوچک سوق داده میبچه سویها بهبزرگها از سوی آدمای  ترس

نـاآرام و بـازی وش، گـوش بـه      هـای هایی بود که بچهلوخورخورهپس تاریکی شب، لو

 برد.کرد و با خود میهایی میحرف نک ، گریزان از خواب را در توبره

ها مث  ترس از تاریکی، ترس از موجود خیـالی را پـدر و مـادر بـه     بسیاری از ترس

در درازمـد،   بخـش باشـد، امـا   آموزند. اگرچه شاید ابتدا ای  ترساندن نتیجهکود  می

ساز خواهد شد. گاه والدی  از رفتارهای کود  و همچنـی   برای خود والدی  ه  مسئله

شوند و به جای برخـورد صـحیح و   های کود  عاجز میتوضیح دادن در مقاب  پرسش
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تردید ترس اکتسـابی اسـت، گرچـه زمینـۀ     ترسانند.  بیپاسخ درست به کود  او را می

 دهد.  های مادی نشان میای  شدید به اکتساب ترستوارثی نیز دارد، کود  تم

هـای  های انتزاعی مانند جنگ، شـورش، مـرگ یکـی از افـراد فامیـ  و تـرس      ترس 

هـای پشـت پنجـره، افکـار     دیده شدن، پرواز بـا هواپیمـا، چهـره    ریرانتزاعی مانند برهنه

عـی ماننـد   هـای طبی فضای یا هیوالها و ترس ترسنا  یا وه  و خیال، ارواح، موجودا،

 (820، ص. 0921رعد و برق و طوفان )شریعتمداری، 

هـا رفتـاری   گیـرد، برخـی از تـرس   های کودکان از منابع مختلفـی نشـئت مـی   ترس

هـای  شـوند. کودکـان تجسـ    های وامعی شـرطی مـی  اند و از طریا تجربهیادگرفته شده

د، از اینکه ممکـ   توانند وامعیت را از خیال تفکیک کننروش  و زنده دارند و چون نمی

هـا  کننـد، تجربـه و در  آن  است هیوالیی در زیر تخت پنهان شده باشـد وحشـت مـی   

شـوند، ممکـ  اسـت از    رو میای متفاو، روبهطوری که ومتی با تجربهمحدود است، به

 (.0990اند )داودی و رمیبی، وحشت فریاد بکشند چون مبالد مشابه آن را ندیده

د که صدای شدید مانند صدای رعد و برق و آژیرهای خطـر  شناسان عقیده دارنروان

 (.  0990و داد زدن بر سر بچه از عوام  ابتدایی ترس کودکان است )رضنفرپور، 

هـای فطـری: انسـان    تواند داشته باشد: ریشههای متفاوتی میباوجودای ، ترس ریشه

خطر و دور داشـت   دلی  می  به تدوام زندگی خواستار حفظ و مرامبت خود از عوام  به

ترسـد و  خویش از عل  و عواملی است که به نظر او عام  مرگ و فنای اوست. پس می

همی  ترس سبب حفظ بقای فرد است. عام  ذهنی: در مواردی تـرس در ذهنیـت فـرد    

بندی به موهوما، یـا  صور، اختااللت عصبی، عدم تعادل در بدن و پایریشه دارد و به

، ترس کودکان نیز بیشـتر زمینـۀ ذهنـی دارد، ماننـد ترسـیدن از      شودبافی ظاهر میخیال

تاریکی یا ترسیدن از حیوانا، خان ی. عام  عاطفی: عالمۀ وابست ی شـدید کـود  بـه    
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هاسـت، چراکـه جـدایی را    پدر و مادر، پرستار یا معل  سبب ترس از جـدا شـدن از آن  

د شـدن کـود  توسـ     کنند و از طرف دی ر طـر ها تلقی میازدست دادن همیش ی آن

شـود. عامـ  انضـباطی:    والدی  یا سایر نزدیکان نیز سبب بـروز تقویـت تـرس وی مـی    

های کودکان ناشی از اعمال برنامۀ سخت و خشـ  از سـوی والـدی  یـا     بخشی از ترس

ان یز در برخی موارد سـبب ایجـاد و   های مکرر و القائا، وحشتمربیان است. امرونهی

 (.0991شود )عزیزی و عبداللهی، د  میتثبیت ترس و وحشت در کو

طور کلی، شناسایی عوام  ایجادکنندة ترس و سـعی بـرای ازمیـان برداشـت  ایـ       به

هـا الزمـۀ دوران رشـد    عوام  در درمان کودکان اهمیت بسزایی دارد. بسـیاری از تـرس  

کود  است و با طی شدن زمان خودش به شرط برخورد سال  محـی  بـه سـر خواهـد     

نقش تربیت و اصول فرزنـدپروری بسـیار حـائز اهمیـت اسـت )عضـنفرپور،       آمد، پس 

0990.) 

شـوند و  های کود  عاجز مـی گاهی اوما، والدی  از توضیح دادن در مقاب  پرسش

جـای  ها باید بـه ترسانند. خانوادهبه جای توجیه کردن و پاسخ درست به کود  او را می

ی در پرورش فرزندانی شجاع بـا مـدر،   ایجاد اختالل در ذه  کود  و ترساندن او سع

 تجزیه و تحلی  باال داشته باشند.  

 پیشینۀ تحقیق   .2

ای، باورهای انسانی بشـر نخسـتی  بـه طبیعـت و دنیـای      منشأ پیدایش موجودا، افسانه

حفاظت از خود در مقاب  نیروهای مضر طبیعت و  دلی اطراف خود بوده است، انسان به

های ناشناخته داشته از طبیعتی که به آن دسترسی پیـدا کـرده   ترس و وحشتی که از نیرو

شناخته نمادهـایی را  و موجوداتش نظیر شیر، گاو، اسب، عقاب و دی ر حیواناتی که می
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اند سـاخته و بـرای مثـال، شـیر را نمـادی از      برای آن چیزهایی که برایش ناشناخته بوده

است، و به پرستش ای  نمادهـا و  دانسته خورشید و اسب را نمادی از حرکت و سفر می

کرده است. ک  کـ  و بـا   ها برای بقا استفاده میایزدان برای خود پرداخته و از مدر، آن

گذر زمان که باورهای مذهبی بشر رشد پیدا کرده، کارکردهای ای  موجودا، نیز تغییـر  

تفکـر   های هر منطقه در آن متبلور شده است. همچنـی ، نـوع  پیدا کرده و نقش اسطوره

ای داشته اسـت.  ای جای اه ویژهاوج رسیدن برخی از ای  موجودا، افسانهمذهبی در به

در ایران باستان باتوجه به دی  یکتاپرستی ای  موجودا، را برای محافظت و ن هبانی از 

شـده  نوعی مظهر مدر، حاکمان نیز شمرده مـی بردند و بهکار میایزدان و فرمانروایان به

 است.  

دهنـد، جـایی کـه    گیری ای  موجودا، را بـه مصـر باسـتان نسـبت مـی     شک ریشۀ 

منزلۀ مظهر آفتاب، زیبـایی و دانـایی شـک  گرفتـه و سـپس بـه       های ابوالهول بهمجسمه

ای ایـران باسـتان از   النهری  و یونان رسـیده اسـت. موجـودا، افسـانه    های بی سرزمی 

، امـا در سـاخت و اجـرا رنـگ و بـوی      النهری  الهام گرفته شدهای بی موجودا، افسانه

ایرانی به خود گرفته است و فرهنگ و هنر ایران در آن مستتر است. نیروهای ناشـناختۀ  

های اولیـه دارای دو جنبـۀ کـارکردی بـود نیروهـای سـودمند نظیـر        طبیعت برای انسان

زلزلـه،  آسمان، خورشید، ستارگان، ماه، ابرها، دریاها، زمی  و...  و نیروهای مضـر نظیـر   

وجود آمدن نمادهایی گرفت ی و ... . ای  باورها سبب بهآتشفشان، توفان، خورشید و ماه

ها و... برای بـه تسـخیر درآوردن نیروهـای خیـر و     ها، گریفونها، هارپیمانند اسفنکس

سودمند شد تا در مقاب  نیروهای شر و مضر از انسان محافظت کننـد و از مـدر، ایـ     

ۀ حیا، و سفر به دنیای برتر استفاده کنند. در مقاب  ای  بـاور، نـاتوانی   نیروها برای ادام

اندیشه، وحشت و ترس انسان نخستی  نیز سبب شد تا برای هریک از نیروهـای مضـر   
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کیهانی نیز نمادهایی مانند دیو، هیوال، اژدها و...  بیافریند و بـرای خشـ  ایـ  نیروهـای     

 (.0990کاران، اهریمنی مربانی پیشکش کند )شیخی و هم

خـوری  کـه   ، به دیوانی برمیشاهنامهویژه در در بسیاری از روایا، اساطیری ایران به

از جهت مدر،، هنـر، دانـش و تمـدن، بـر ایرانیـان برتـری داشـتند و دارای کشـوری         

 (.10، ص. 0921مخصوص بودند )سلطانی گرد فرامرزی، 

در  شـاهنامه اند. و ناشناخته گوید که برای ما موهومفردوسی از موجوداتی سخ  می

هـای  هـایی بـا مـدر،   ان یـز و انسـان  ای از موجودا، شـ فت ای و افسانهمقام اسطوره

منزلۀ مهرمان و شخصیت اصلی داستان مطـرح و  گوید که گاهی بهالعاده سخ  میخارق

 شود.  معرفی می

سـتان و  شده هسـتند در دا موجودا، وهمی که در بی  مردم استان هرمزگان شناخته

ها یاد شده اسـت برخـی از ایـ  موجـودا، بامیمانـدة بـاور دوران       های عامه از آنمصه

اساطیری مردم ای  سرزمی  به دیوان است. پس از آمدن زرتشـت بسـیاری از باورهـا و    

های باستانی مردمان هند و اروپایی ساک  فال، ایران دچـار دگرگـونی جای ـاهی    آیی 

روشه، ورونه و دُرُن  جالب آنکه ای  سه دیـو در محـاورا،   شد، ازجمله دیوانی مانند پ

 مردم هرمزگان هنوز حیا، معنایی دارند

کنـد  های مربوط به ای  موجودا، خیـالی و وهمـی را مابـ  تأمـ  مـی     آنچه روایت

هـا اشـاره   های دی ر ملـ  دارد کـه بـه بعضـی از آن    شباهتی است که با باورها و افسانه

 شود:  می

خــدای یونــانی بــا پیکــر پرنــده و کلــۀ زن، رباینــدة کودکــان و : ) (harpieهــارپی 

النهری  و در دی  سومری ـ بابری ای  باور وجود داشت که گروهی  هاست. در بی روح

هن ام خوردن یا نوشیدن یا از دیوان پیوسته آماده بودند که مردی یا زنی را در خلو، به
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نـد. مـردم بـرای دور داشـت  دیـوان سـرود       هـا را بربای ویـژه بچـه  خواب فرا گیرند و به

« اِآ»طلبیدنـد.  خواندند و ایزد آب و خرد ) اِآ( را که دوستدار مردمان بود به یاری میمی

ها لمشتو بود؛ دیوزنی کـه  یا انکی ایزد آب و خرد خدای جادو نیز بود. یکی از ای  دیو

دیـو  ربود از ای  مادینهران میها را از کنار مادتاخت و بچههن ام زایش میبر سر زنان به

هـای بعضـی از   دشم  کودکان در متـون کهـ  ایرانـی نـامی نیامـده، امـا بنـابر روایـت        

های دینی که  زرتشتی ای  دیو در پنداشت ایرانیان عهـد باسـتان حضـور داشـته     نوشته

م( بـه نخسـتی  روزهـای زادن    9ق/9ای از سـدة  است. در کتاب هفت  دینکـرد )نوشـته  

آمدن دیوانی برای ربودن و نابود کردن او اشاره شده اسـت. بـه هن ـام زادن    زرتشت و 

دیـو پتیـاره در اطـراف او و مـادرش گـرد آمـده       زرتشت، هفت جهی یعنی هفت مادینه

کنـد و  از  ای  دسته دیوان زیانکـار یـاد مـی    صد در نثر و صد در بندهشبودند. مؤلف 

روز چراغ باید افروخت تـا دیـوان و   بانهچون فرزند از مادر جدا شود سه ش»نویسد: می

روز زایـش   01دروجان گزند و زیانی نتوانند کردن و تنها گذاردن کود  را در نخستی  

 «.  دانندسبب زیان دادن از دیوان شایسته نمیبه

هـای  ای زشـت کـه پسـتان   شـک  عجـوزه  در آسیای مرکزی آل )المستی/ البستی( به

شـود کـه در   پشمی)خورجی ( آویخته است، تصور می اش کیسۀآویزان دارد روی شانه

 کند.  ای  خورجی  ملب و ج ر مربانیان را حم  می

ران نام کاپا وجود دارد که هـرزه و شـهو،  در اساطیر ژاپ  نیز موجودی خونخوار به

مکیـد ابـ    کشـید و خـون آنـان  را مـی    است. او با فریفت  کودکان آنان را به تاالب می

شنیدم که در سرزمی  هند در ای  روزگار جـادوگری اسـت کـه بـه     : »نویسدخلدون می

میـرد  افتد و میرباید و آن شخص بر زمی  میکند وناگهان ملب او را میانسان اشاره می
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، 0999)رضـایی،  « یابنـد جویند در درون او اثری از آن نمـی و هن امی که ملب او را می

 (.90ص. 

وَری شـباهت فـراوان دارد.   بـود کـه بـا افسـانۀ بـی     هـا  در اروپا داستانی بر سر زبان

نام هارتمـان فـون آوه   هانریش بینوا مصۀ منظومی است اخالمی و عاشقانه که شاعری به

 ایآلمانی در اواخر مرن دوازده  میالدی آن را نظ  کرده اسـت. مهرمـان مصـه شـوالیه    

و محبـوب   ای اسـت کـه مـدر، و جـوانی را بـا هـ  دارد      زادهصاحب مکنت و نجیب

شود و با آنکه در تمام اروپا رعایای خویش است. او در اوج کامروایی مبتال به جذام می

یابد. تا اینکه در شهر سالرنوی ایتالیا طبیبی بـه  گردد امیدی به بهبود نمیدنبال درمان می

تـوان کـرد. هـانریش،    ای پاکیزه عالج نمیگوید ای  درد جز با خون ملب دوشیزهاو می

دهد. دختـری جـوان کـه از رعایـای     داند و ت  به مضا میبدی  امر را ریرممک  می نی 

شـود تـا او را بکشـند، امـا هـانریش      اوست داوطلبانه برای نجا، او از مرگ راضی می

شود لطف خداوند شـام  او شـود، بهبـود    دلی و ترح  سبب میپذیرد. همی  ناز نمی

 کند )همان(.یابد و با همان دختر فداکار ازدواج می

وری یـا  های هرمزگانی چون بـی ترسانتمام ای  موارد شباهت بسیار نزدیکی به بچه

 کنک )ربایندة دل( و یوزپلنگ )جانور ربایندة کودکان( دارد. بری، دلبی

های بسـیار دور  ای از گذشتهدر بی  مردم استان هرمزگان موجودا، وهمی و افسانه

دی ه  دربارة ایـ  موجـودا، مطـرح شـده اسـت. ایـ        های زیاوجود داشته و داستان

شدند. البته هنوز ای، معموالد باعث وحشت و ترس مردم در گذشته میموجودا، افسانه

 ها اعتقاد دارند.  ها، برخی از مردم به وجود آنه  پس از گذشت سال
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استان هرمزگان که مسمتی از مرز آن را خلی  فـارس و دریـای عمـان دربـر دارد و     

هایی را کوه و خشکی، دارای موجودا، وهمـی و اسـاطیری اسـت کـه برخـی      سمتم

 مربوط به خشکی و برخی دی ر مربوط به دریا هستند.  

شـدند  های هرمزگانی ه  موجب ترس و هراس در بزرگان مـی دروامع ای  ترساننده

 و ه  در کودکان. برخی از ای  ترسانندگان مختص کودکان است.  

 عامه  . لولو در فرهنگ3

اسـت. لولـو  بـا صـفت     « لولو»تری  موجود خفته در سیاهی در فرهنگ فارسی معروف

ای است کـه بـا ایـ  واژه    تر ایرانیترسان ایرانی است و ک نامدارتری  بچه« خورخوره»

اش از لولـو در ذهـ  خـود    بسا که هیبتی ترسنا  در کـودکی آشنایی نداشته باشد و چه

 نساخته باشد.

در فرهنـگ عامـۀ   « لولـو »مؤیـد حضـور پررنـگ    « آن ممه را لولو بُرد»ف مَثَ   معرو

کنند که بخشی به هایی را زمزمه میها و شروهایرانی است. مادرها در کنار گاهواره ترانه

ها اسـت، امـا در حـری  امـ  خانـه نیسـت و       پردازد. لولو همیشه در کمی  بچهلولو می

 رد.ها مسک  داهای خانههمیشه پشت دیواره

)الالیی ک  مامان چشماش بیداره / مث هر شب  لولو پشـت دیـواره ... )بخشـی از    

 ای مدیمی((.ترانه

تـوان از لولـو یافـت. اصـطالحاتی مثـ       تردید در هر گوشه و کنار ایران ردی میبی

میـان آمـده   تر پیرامون آن سخ  بهدیگ به سر، دیوالخ و ... مؤید لولوهایی است که ک 

تواند مایـۀ یـک کتـاب    شائبه میهای ایرانی بیترسانها و بچهدربارة لولواست. پژوهش 

جداگانه شود. اما در بندرعباس و برخی از نقـاط هرمزگـان لولوهـایی وجـود دارد کـه      
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توانند اشتهاری عام و فراگیر داشـته  ها میها آشنایند. لولوها با نام آنبیش هرمزگانیوک 

 شهر یا حتی چند خانواده و عشیره محدود باشند.   باشند یا در میان محال، یک

شو نَشهر، پَری پُر استک، جوال اوش ، بچه بَر ، مُـ  شـو   در بندرعباس لولوهایی مانند: 

پشمی، دو چش  و بیت ان شـت، بُژننـگ و   گوش، گوشاز اشتهار زیادی برخوردار هستند. تَکِ 

کیلومتری بنـدرعباس   91مال رربی و ... حاص  حضور فرهن ی مهاجران فینی )شهر فی  در ش

ها در برخی از محال، بندرعباس در محدودة خیابـان بـرق،   وامع شده( تبار و سکنا گزیدن آن

هـا،  تردید در محالتـی ماننـد چاهسـتانی   راه برق و... است. بیمحلۀ پشت بند، درخت سبز، سه

ی دی ـر ریشـه دارد، پیـدا کـرد.     توان ردی از لولوها که در املیمـ ها و... میها، درتوجانیکُرش

هـای عصـر   ترسـان یابند، ای  بچـه شوند، تجس  و عینیت میها گاهی جدید خلا میترسانبچه

شک  ضدمهرمانان یک پویانمایی که در ذه  خردسال نقش بسته است، عینیـت  جدید گاهی به

ا اشتهارشـان  زمـانی هـ  ایـ  لولوهـ    شـود.  ای برای تهدید و تأدیب آنان مییابد و وسیلهمی

 شود. محدود به چند محله یا خانواده می

 ای ترسناک در استان هرمزگان  ترین موجودات افسانه. قدیم1

 . اریتره1ـ1

های گرم خلـی   پیدایش اسطوره در پهنۀ هرمزگان کنونی با سربرآوردن اریتره از دل آب

تقـدم )پیشـینی( و   شود. اسطورة اریتره دارای دو مرحلـه اسـت؛ اریتـرة م   فارس آراز می

 اریترة متأخر )پسینی(. 

تر است است و صورتی کامالد انسانی دارد، درحالی که اریترة پسینی به تاریخ نزدیک

های خلـی   ماهی است است که از آبانسان/ نی طبا اسطورة متقدم، اریتر موجودی نی 

به ای  موضوع آورده و شروع به آبادانی منطقه کرده است. روایت بروسوس فارس سربر
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رو، دامنـۀ نفـوذ وی بـه    افزاید که وی کلده را نیز آباد کرده است. ازای تأکید دارد و می

 (.91، ص. 0999النهری  نیز رسیده است )زعیمی، بی 

زیسته و به دالیلی ناروش  که احتمـاالد کـدور، خـدایان باشـد بـه      او در آسمان می

اریتـره نخسـت شـمای  مـاهی بـه خـود        زمی  تبعید شده و در دریا فرود آمـده اسـت.  

شود و درحـالی کـه بـدنش همچـون     گیرد؛ پس از مدتی به موجود دوبُنی تبدی  میمی

شود. سرانجام پس از اینکه کامالد ها و پاهای شبیه انسان میماهی است دارای سر، دست

گذرد. یآید و پا در خشکی مآید از دریا بیرون مییابد و به شک  انسان درمیتکام  می

در روایتی دی ر اریتراس،  فرزند میوزائوس، از دامداران بزرگ و ثروتمند ایران بود کـه  

در ساح  شمالی خلی  فارس، جایی که ایالت فارس مدی  مرار داشت، به کار پـرورش  

هـایش کـه در اثـر حملـۀ شـیران درنـده از       دنبال رمه مادیـان مادیان مشغول بود. وی به

ه جزیرة مش  رفته بودند خود را در ای  جزیـره رسـاند و چـون    وحشت به آب زده و ب

شرای  آب و هوایی آنجا را برای زیست مناسب دید موم خود را به آنجا فراخواند و در 

 (.81، ص. 0999دست گرفت )داوری، رژی  حک  بنا نهاد و زمام حکومت را به

 . بَپ دیریا )بابای دریا(2ـ1

هـا از آب  پوشیده شده است. به هن ام رروب آفتاب و شببدن بابای دریا از پش  سیاه 

ها ه  از بدنۀ برد. بعضی ومتشود و اگر کسی را در کنار آب ببیند با خود میخارج می

برد. هیـوالی یادشـده، یـک و    کند و با خود میآید، ملوانان را رافل یر میکشتی باال می

ر پهنا دارد. دست و پایش مانند انسان نی  تا دو ت  وزن، حدود چهار متر بلندی و دو مت

است، اما ان شتانش کوچک است. صور، او شبیه گاومیش، اما هیک  آن چندی  برابـر  

ها و شد، از تیشه و اره هراسان است و به محض دیدن آنگاومیش است. بابای دریا به
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منـد  شود. چنـد مـورد دریـانوردان نیرو   یا صدای برخورد دو مطعه آه  از مح  دور می

بابای دریا را به دام انداختند و او را تکه تکه کردند، اما به محـض تمـاس بـا آب دریـا     

 شک  نخستی  خود درآمده و گریخته است.  به

 هـا چـــون کمنـد   هـــمان مردم و موی

 

 همه ت  پر از پشـــ  چــون گوســـفند  

 

 یکـی سر چو  ماهی، تنش چـون پلنـگ  

 

 نهنـگ یکــی سر چـو گاو و تنش چون  

 

 

های ان لیسی یک آبزی عجیب را در سواح  بنـدر  در طی جنگ جهانی دوم، کشتی

دانستند. جزئیا، ای  صید از لن ه صید کردند، مردم محلی آن را ه  مانند بابای دریا می

 (.019، ص. 0991زاده، گاه فاش نشد )گورابی و امینیسوی مقاما، ان لیسی هیچ

 . مُم دیریا )مادر دریا(3ـ1

بـار او  ای را در آروش دارد. کسانی که برای نخسـتی  زنی در زیر آب که بچۀ شیرخواره

توانـد  سـپارند. ایـ  زن مـی   کنند و جان مـی را ببینند در همان برخورد نخست سکته می

ها، در ایران باسـتان باشـد. گـاهی    صور، تغییریافتۀ آناهیتا، الهۀ باروری و خدای آببه

ای تهیه کنند و بـه  خواهد برای فرزندش گهوارهها میآید از آنمی نزد رواصانای  زن به

چند مروارید درشت به او خواهـد داد.  « مُ  دیریا»زیر آب ببرند. اگر رواص چنی  کند، 

نشینان جنـوب هنـوز هـ  گهـوارة  بچـۀ  مـردة خـود را بـه دریـا          به همی  دلی  ساح 

 (.88، ص. 0999اندازند )داوری، می

 ما  . مهدیس1ـ1

ای دی ر، مهدیستما یا مهدوسـمال  از موجودا، خیالی و افسانهمهدیسما یا مهدوسمال: 

یا محمدسمال است. شک  ظاهری ای  موجود خیالی و اساطیری همچون آدمیان اسـت  
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کند. ایـ   های خلو، زندگی میو مدی بلند دارد و در دریاها و گاه در خشکی و مکان

از ای  مدر، برخوردار است که خود را نامرئی کند. ایـ   کند و تنهایی زندگی میدیو به

دهد و با مردمان دی ـر  پروا را مورد آزار مرار میموجود فق  افراد شرور، گناهکار و بی

کاری ندارد. کار ای  موجود خیالی، آزمایش دل و جرئت جوانان و مردمان اسـت و در  

 (.018، ص. 0921 )سعیدی، برخورد با او نباید ترس را به خود راه داد

« محمد سـمال »های دی ر چنی  توصیف شده است که ای  موجود نامش در روایت

ایسـتد و  شـود، مـی  نهایت مدبلند و سفیدپوش است؛ بر سر راه افراد ظاهر مـی است، بی

دهـد و اگـر   بیند، اگر بترسد جانش را ازدسـت مـی  زند. شخصی که او را میحرف نمی

رود و اگـر او را ب یـرد بـه او آسـیب     سمال به دنبال او میمسیرش را تغییر دهد محمد 

رساند. تنها راه چاره در ای  است که از وس  دو پای محمد سمال  عبور کند که اگر می

 کند.  ای  کار را بکند او شخص شجاعی باشد و نجا، پیدا می

 . دُرُنج1ـ1

مالب دیو و موجودی ای در روایا،  که  هرمزگان است. که گاهی  در موجودی افسانه

گیرد. دُرُن  در تمـامی  شود و در مقاب  مهرمان داستان مرار میها ظاهر میشریر در مصه

 ها را در بر دارد. های نق  شده در هرمزگان خاصیت دیوداستان

دُرُن  هرچه باشد نی  انسان یا نی  افری یا نی  آدمی یا نی  حیـوان، عـاملی شـرور و    

ها و همخواب ی با آنان است. دُرُنـ   ها، عاشا ربودن دختر بچهصهآزاردهنده است. در م

 ها سکنی دارد. ها و کوهدیوی است که در دشت

کـاری  کـار بـودنش اسـت. دیوهـا بـه وارونـه      یکی یکی دی ر از اعمال دُرُن  وارونه

هـای  و یکـی از خـان   شـاهنامه کـاری دیوهـا در   تری  عم  وارونـه اند. برجستهمعروف
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دیو گرفتار شـد و دیـو    ۀ رست  است. آنجا که رست  به جادویی در دست اکوان گانهفت

گوید که او را به کوه بزند یا دریا؟ رست  کـه  دهد، دیو به رست  میبه او حا انتخاب می

اکـوان دیـو نیـز خـالف     «. مرا به کـوه بـزن  »گوید: ها باخبر است میکاری دیواز وارون

زند و به ای  ترتیب رست  از چنگ ای  دیو نابکـار  دریا میخواسته و گفتار، رست  را به 

 یابد.  رهایی می

ــاب  ــ  را 11، ص.0928) فرهنــگ مــردم درتوجــانفرخنــده پیشــدادفر در کت ( دُرُن

داند. منصور نعیمی نیز در کتاب ان یز، ژولیده، پشمالو و ریشو میموجودی خیالی، وه 

را اعجوبـه، دیـو، موجـودی تخیلـی و     ( دُرُنـ   089، ص.0921) فرهنگ جامع هرمزگان

 گیرد.پهلوی می« دُروج»کند و آن را معادل آدمی که هولنا  و بدمیافه باشد، معنا می

 وَری. بی1ـ1

داننـد. ایـ  بیمـاری    بَری را در هرمزگان نوعی بیماری مرموز و مهلک مـی وَری یا بیبی

ی و ه  به شخص مبـتال بـه   وَری ه  به نوعی بیمارشبیه خوره یا جذام است و واژة بی

وَری همواره با هول و هراس همراه بود، زیرا شخص بیمار بـا  شود. واژة بیآن گفته می

گزید کـه سـبب شـایعا، فـراوان     گیری از دی ران زندگی پنهانی و مرموز را برمیکناره

آلود بود که بر پوست شخص مبتال ظاهر های چرکی  و خونشد. نشانۀ بیماری زخ می

کـرد و باعـث ریخـت  گوشـت     کـ  آن را عفـونی مـی   رسید و ک شد و به گوش میمی

کرد. هرگـاه  ها خون و چر  را پا  میشد. بیمار با گذاشت  کهنه و پنبه بر ای  زخ می

دیدنـد آن را  آلود و چرکی را در کوچه یا معبری مـی های خونها و پنبهمردم ای  کن ره

گشتند که از ترسیدند و بعضی به دنبال او میای میعدهدانستند. وَری مینشانۀ وجود بی

 شهر و دیار خود دورش کنند. 
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سبب تغییـرا، جسـمی   ای  بیماری از نظر مردم العالج بود و شخص مبتال به آن به

های انـزوا و زنـدگی   شد که یکی از علت)بیشتر در صور،( دارای شمایلی ترسنا  می

بر ای  باور بودند که تنها راه عالج ای  بیماری سـه  پنهان همی  شک  ظاهری بود. مردم 

وَری بـرای  رو، شایع بـود کـه مبـتال بـه بـی     بار خوردن ج ر و دل کودکان است؛ ازای 

دزدیدنـد و او، بـا ایـ  امیـد کـه      کرد که کودکـان را مـی  نجا، خود کسانی را اجیر می

ـ  اش را بازیابد، ملب و ج ر آنسالمتی کشـید )رضـایی،   دان مـی ها را تازه و خام بـه دن

 (.99، ص. 0999

 . خوتوک )خَفتوک(7ـ1

هن ام بـر  ها مصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. شبموجودی خیالی است که شب

کند. در ایـ  حالـت   گیرد و مف  میشود و تمام بدن را در اختیار میبدن انسان چیره می

گیرد و ی  وجود انسان را دربر میگر ناتوانی خود است. ترسی بدون دلانسان فق  نظاره

به ای  ترس ندارد. به عقیدة عـوام در تـاریکی و   تری  واکنشی نسبتانسان توان کوچک

گردد و کسی را که در زیر درخت خفته باشـد بـه   ها میها و باغخصوص زیر درختبه

، افکند. برخی معتقدند، در صورتی که بتوان گلو یا دمـاغ خوتـو  را گرفـت   خفقان می

 (.80، ص. 0999توان هر آرزویی کرد تا خوتو  آن را بر آورده کند )داوری، می

 . مِلمِداس1ـ1

دختـران خـدای دریـا در یونـان دارد. براسـاس      « هـا سـیرن »ملمداس شباهت زیادی به 

روایـت اسـطورة   توان ای  فرضیه را پیش کشید که که ها با ملمداس، میمشابهت سیرن

فرهای دریایی مردمان دریانورد جنوب به پیرامون، یا آمـدگان از  ها از طریا سای  سیرن
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پیرامون به ای  منطقه راه یافته و متأثر از جغرافیای فکری ـ فرهن ـی و آیینـی جنـوب،      

 (.12، ص. 0999زاده، اند )بازیاریخوش تغییراتی بازآفرینانه شدهدست

راسـته بـه انـواع گوهرهـای     در آیی  زرتشت و اساطیر ایرانی، نام زنی بسیار زیبـا، آ 

آروشی با خود دعو، (. ملمداس جوانان را به  ه 81، ص. 0999بهاست )داوری، گران

کـرد. ایـ  موجـود    ها پاهایشان را چون ارّه مربانی مـی بستری با آنکرد، اما هن ام ه می

 ای را مِنمنداس نیز گویند. افسانه

 کَنَک. دل1ـ1

کـرد. والـدی ،   خصوص کودکان تغذیه میها، بهانسان کنک موجودی بوده که از ملبدل

مومـع  کردنـد یـا بـه   های رذایی امتناع مـی کودکان خردسال خود را که از خوردن وعده

شـدند بـا ایـ  موجـود     ادبی و کار اشتباهی میخوابیدند یا  به هر طریا مرتکب بینمی

 کنک همان لولوخورخوره است.  ترساندند. دروامع، دلخیالی می

کنک در هرمزگـان روایتـی شـنیدنی    پیترو دالواله، سیاح ایتالیایی، در مورد وجود دل

نام ملو  به اتهام سحر و جـادو  ای عجیب روی داد. پیرزن عرب بهدارد: روز بعد حادثه

گفتند ملب جوان مسیحی تـازه مسـلمانی از اهـالی هرمـز را     به زندان افتاد، چنان که می

نامنـد البتـه مطلـب    و جادو که هندی آنان را خوردن ملب می خورده بود. ای  نوع سحر

جدیدی نیست و در میان اموام و مل  دی ر رواج کام  داشته اسـت، چنانکـه امـروز در    

شود و برای اعراب ساک  ساح  رربی خلی  فارس امری عادی است. گامبرون دیده می

ان بخواهـد ملـب شـخص    توانند هر طور دلشای  جادوگران دارای مدرتی هستند که می

 (.90، ص. 0999موردنظر را بخورند )رضایی، 
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 . یوزپلنگ11ـ1

آمد وَری به سراغ کودکان میکنک و بییوزپلنگ جانوری خطرنا  است که همچون دل

سـبب گرمـای هـوا در    ربود. یوزپلنگ بیشتر روستاییان یا افرادی را که بـه ها را میو آن

کـرد. ایـ    خوابیدنـد تهدیـد مـی   ها مـی یا و رودخانهتابستان هن ام شب کنار ساح  در

چنان در میان مردم ترس و دلهره افکنده بود که بارها بـرای نجـا، از آن بـه    موجود آن

وَری یـا  شدند. برخی اعتقاد دارند که داستان یوزپلنـگ را بـی  مراس  مبله دعا متوس  می

 دن کودکان از سوی آنان نشوند.  اند که مردم متوجه ربوها انداختهکَنَک بر سر زباندل

دانسـتند و  فروشی مـی گروهی دی ر داستان ربودن کودکان را مربوط به موضوع برده

هـای دزدان دریـای   کَنَک و یوزپلنگ را واسـطه وَری، دلبر ای  باور بودند که وجود بی

بـازار  ای باشد برای ربودن کودکـان کـه در   عرب در میان مردم شایع کرده بودند تا بهانه

 (.91گرفتند )همان، ص. فروشی مورد خرید و فروش مرار میبرده

 شدۀ هرمزگان. لولوهای معروف و شناخته1

 (šow- na-šahr) شونَشهر .1ـ1

کشید و شهر در تـاریکی  با فرا رسیدن رروب آفتاب، سیاهی شب چادرش را به سر می

ها و بزرگـان بایـد   شد. بچهنام شونشهر میرفت. شب جوالن اه هیوالی مهیبی بهفرو می

خوابیدند تا از گزند هیوالی ترسنا  شونشهر در امان باشند. به گفتـۀ نـازیال بابـایی،    می

ها هیچ تصـویر و ذهنیتـی از ریخـتش در ذهنشـان     آگاه به فرهنگ عامۀ بندرعباس، بچه

 هایکردند و تصویر مطلا شونشهر سیاهی و تاریکی پنهان در کوچه و برزنمجس  نمی

ترها ضم  اینکه به کودکانشان دروغ تحوی  نداده بودند، توانسته بودند شهر بود.  بزرگ

، حکایـت راسـتی   «شب در شهر است»مومع به سوی رختخواب هدایت کنند. آنان را به
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مردمانی است که بدون متوس  شـدن بـه دروغ توانسـته بودنـد راهـی بـرای خوابیـدن        

 فرزندان خود بیابند. 

 (pari- por-estak) ر اِستَکپَری پُ .2ـ1

منظور ذخیرة خرماست. اسـتک نیـز در   ای مدور به مانند سبد، از برگ نخ  بهپری بافته

سبد بزرگ پـر از  »اللفظی آن شود. معنای تحتگویش هرمزگانی به هستۀ خرما گفته می

 است.« هستۀ خرما

دانسـتند، تصـویری   کلمـا، در کنـار هـ  را نمـی    های بازی وش که معنای ای  بچه

شـدند کـه در صـور،    عجیب و رریب از موجودی مهیب را در ذه  خود متصور مـی 

هـا را بـا   ترها، از پشت دیوارهـای خانـه خواهـد آمـد و آن    های بزرگسرپیچی از گفته

 برد.خودش می

 ((jovāl- owšenجوال اوشن. 3ـ1

پر استک است. کیسۀ بزرگی پر از آویش ، کـه   حکایت جوال اوش  نیز مانند مصۀ پری

خـورد و در شـکمش جـا    ها را مـی آید و بچهنه دست دارد و نه پا، اما به حرکت درمی

های مدیمی بندر و روستاهای اطراف آن خردساالن ه  با مفهـوم پـری   دهد. در خانهمی

به تصـویر   خرمایی و ه  جوال اوش  آشنا بودند، و در تصورا، خود ای  دو را طوری

نکـ  اسـت.   گوشهای بازی وش و حرفآوردند که مادر به حرکت و خوردن بچهدرمی

بُخـووی   »ها با تصـور  زاده، آگاه به فرهنگ مردم بندرعباس، ای  بچهبه گفتۀ گیتی آدینه

ب ه بخوو کـه پـری پـر اسـتک     »یا « بن ِه بخوو که جوال اوش  اتا،»یا « که شو نَشهرن

 مومع بخوابند. کردند که بهشدند و اطاعت میمی پذیرفرمان«  اتا،
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 یا ننۀ شو )مادر شب(( mom-e- šow) مُم شو .1ـ1

مومـع خوابیـدن، نظافـت و شسـت  دهـان و      بر تأکید بهم  شو خالف دی ر باورها مبنی

دار/ نام خزو  )نوعی سوسـک خرطـوم  مسوا  کردن اهتمام داشت. م  شو وردستی به

هاسـت مأموریـت داشـت دور    شو که مادر سیاهیاز طرف م  خرخاکی( داشت. خزو 

شویند بلیسد! لیسـیدن خـزو  باعـث    هایی که بعد از شام، دهانشان را نمیهای بچهلب

شـو مضـای حاجـت مبـ  از خـواب بـود.       شد. دی ر تأکید م خال میزخ  شدن و تب

کردنـد و گرنـه   ی میشان را خالرفتند و مثانهها باید پیش از خواب به دستشویی میبچه

 سر و کارشان با ننۀ شو و  وردستش خزو  بود.

 گوش یا افسانه یاجوج و ماجوجتَکِل .1ـ1

 (takel-ģuš) گوش تکل

های نافرمان را با خود اندام است که بچههای بزرگ و خپ گوش موجودی با گوشتک 

شـده از  صـیر بافتـه  هایی به اندازة تک  یـا تَـک )بوریـا و ح   ها، گوشگوشبرد. تک می

هـا  گـوش اندازنـد، تکـ   درخت نخ  یا مُغ داز( دارند، که هن ام خواب روی خود مـی 

برنـد و بـر   های کوه باز )کوهی در فی  بندرعباس( مـی های متمرد را با خود به راربچه

ها رور  انسان ب یرند. ایـ  رورـ  بـه منمنـایی معـروف      روی چراری گذاشته تا از آن

ریر از مومیایی اسـت. مومیـایی شـیرة     منمنایی»محمود ساالری فی  پژوه است. به گفتۀ 

سنگ و شبیه میر است، حال  آنکه منمنایی رور  انسان است و درمـان امراضـی چـون    

 «.است بریبی
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شـناس فرانسـوی در   هایی دارد با نقلی که هـانری ماسـه ایـران   ای  حکایت شباهت

صـادق هـدایت درمـورد     نیرن سـتان نق  از به 19صفحۀ  معتقدا، و آداب ایرانیکتاب 

 لولو آورده است: 

موجـود،  دهـی  دسـت علـی   گوینـد: االن تـو را مـی   برای ترساندن بچـه بـه او مـی   »

هـا  کشد و زیر بـدن آن برد و به چهارمیخ میها را میموجود درویشی است که بچهعلی

 «. دست آوردکند تا بدنش ذوب شود و از آن چربی آدم به چراغ نفتی روش  می

صادق هـدایت   فرهنگ عامیانۀ مردم ایراندرمورد افسانۀ یاجوج و ماجوج در کتاب 

 المخلومـا، عجایـب شده توس  جهان یر هدایت به نق  از کتـاب  ( گردآوری001)ص.

 آمده است:  

های بزرگی مانند گوش فی  یأجوج و مأجوج مردمی هستند که مدی کوتاه و گوش

ند. ای  نژاد اسباب ارتشاش دنیا شـد، اسـکندر ذوالقـرنی     کشدارند که به زمی  می

ها بست تا نتوانند خارج بشوند، ای  سد از هفت جوش اسـت  سد محکمی جلو آن

ها کشـید!(. عـرد دیـوار    )حمزة اصفهانی معتقد است اسفندیار دیواری جلو تُر 

هفت هزار سال است  و کار یأجوج و مأجوج از سر شب تا صـبح ایـ  اسـت کـه     

شـود، امـا در   لیسند. دم صبح ای  دیوار کلفت به نازکی مـو مـی  یوار آن سد را مید

گیـرد و دوبـاره دیـوار عرضـش بـه همـان کلفتـی اولـش         همان ومت خوابشان می

 شود.می

اند که عدد ایشان بـه جـز خداونـد ندانـد و مامـت      یأجوج و مأجوج و ایشان مومی

ب و مخالف بـود هـ  چـون سـباع یکـی از      ایشان به مدر مامت مردم بوده ایشان را اذنا

ایشان بسیار بزاید  و معاش ایشان چیزها باشد که از دریا به کنار افتـد ... گـوش ایشـان    

 «.چون گوش فی  بوده، هر گوشی چون گلیمی یکی فرش سازند و دی ری لحاف

 ا، ... 
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 (ģuš-pašmi)گوش پشمی .1ـ1

نچنان بلند است که بـه پنجـۀ   پشمی، مردی نحیفی است که موی گوشش آشمای  گوش

هـای متمـرد را    پشمی بچـه ها را بافته است. گوشرسد و از فرط پرپشتی آنپاهایش می

پشمی نحیف و الرـر  کشد. گوشها بی اری میبرد و از آنکند و با خود میدر توبره می

ای از گیـرد و اگـر بچـه   ها سواری مـی های چاق و تنب  است، از آناست، شکارش بچه

 پشمی سر پیچی کرد با ترکۀ در آب خوابانیدة انار بر گردة او خواهد زد.دستور گوش

های ناتابع و ها بچهپشمیها )روستایی از توابع فی  بندرعباس( گوشبه باور کهتکی

 کند.  برند و تا بچۀ لوس تأدیب نشود او را رها نمینُنُر را با خود می

 دوچش )چشم( و بیست انگشت .7ـ1

دو چش و بیست ان شت تمثیلـی بـرای ترسـاندن    »گوید: شناس مید ساالری فی محمو

های شرور و بازی وش در فی  مدی  بود، دو چش و بیست ان شت کنایه از آدمیزاد بچه

 «.  تری  موجود کرة خاکی است!است، آدمیزادی که خطرنا 

وا  کـردن، بـه   ترها برای نظافت، مسـ ها تأکیدی از جانب بزرگترسانلولوها و بچه

 مومع خوابیدن، هشدار به عدم پرخوری شبانه، دستشویی رفت  مب  از خواب است. 

در مدی  ترس عاملیتی برای اطاعت و پذیرش مسئولیت از سوی خردسـاالن بـدون   

 شد.  درنظر گرفت  تبعا، ناشی از ای  واهمه تلقی می

 ( (bačh- barakبَرَکبچه .1ـ1

هـایی اجیرشـدة   بر اینکه شمای  انسانی داشـت و معمـوالد آدم  بر  عالوهبر  یا آدمبچه

ها را از بردند و ج ر آنها را با خود میافراد ثروتمندی بودند که بی بری داشتند و بچه

خوردند. حیوانا، وحشی چـون گـرگ و   آوردند و برای درمان مرضشان میسینه درمی
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کردند، بـه  های آدم میبه بردن بچه ها و یوزپلن انی که عاد،یوزپلنگ  نیز بودند، گرگ

شـنیدند، بـه   افتـاده را مـی  مجردی که صدای بچۀ آدمیزاد در منـداق یـا کـود  تـازه راه    

بر   حدود صد سال پیش در منطقۀ فی  افتادند. مضیۀ گرگ بچهصرافت بردن نوزاد می

ای ای بـر گرگـی جـایزه  گرگـی بـرای میرشـکاران منطقـه )کلـه     و تعیی  کردن جایزة کله

شکارچی گرگ مهاج  بود، شکارچی پس از شکار گرگ، سرش را بر چوبی کرده و بـا  

جـا  هـای بـه  ستاند!( از روایتنمایشش از مردمان منطقه بابت دفع بالی گرگ جایزه می

مانده در ای  مورد است.  یورش یوزپلنگ به بنـدرعباس و بچـه بـردن ایـ  جـانور در      

 جعفـری معلـ  بازنشسـته،  دی ـر روایـت      ش به روایـت عبـدا   0901های حدود سال

برکی حیوانا، است. ای  همان یوزپلنگ معروف است که نَصرُ ، شاعر ملـی مـا از   بچه

راه دل شـا در  شود و حوالی سـه ای برای سرش تعیی  میکند، جایزهآن در اشعار یاد می

 گیرد.  میگرگی شود و شکارچی از مردم بندرعباس جایزة کلهزیر معبر آبی شکار می

 (boženģ) بُژِنگ .1ـ1

تنیـده و پُفـی، بخشـی از    بژنگ پیرزنـی اسـت الرـر و نحیـف بـا موهـای وز و درهـ        

های زرد  و سیاه بلندی بودند کـه هیبـت   مانده ه  دندانهایش افتاده و بخش بامیدندان

ه های گریزان از  خواب را با خودش بداد. بژنگ مأموریت داشت بچهترسناکی به او می

ها ر  و ها به پای بچهها بی اری بکشد، بژنگ شبای در دل نخلستان ببرد و از آنخانه

 ها به صرافت فرار نیفتند.   زد تا بچهزنجیر می

به معنای چیزی است که پُـف کنـد، ماننـد مـارص حاصـ  از      « بُژ»توضیح آنکه واژة  

د. در ایـ  حالـت   دهـ کـرده بـه آن مـی   ترش شدن  ماست یا افساد شیر  که شکلی پـف 

 «.    شیر بُژبَک ایکندن»گویند می
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 شود. مانند:  زمانی ه  ای  لولوها اشتهارشان محدود به چند محله یا خانواده می

 قره خان)کَرَه خان( .11ـ1

خانمانی اه  داراب یا الر بود که در دهۀ چه  کودکان بندرعباسـی را  چردة  بیآدم سیه

 فرستاندند.  ب میبا نام بردن از او به رختخوا

 بَشکردی .11ـ1

( مشـغول بـود، بشـکردی    8گردی )به بندری: سرسماتیخانمانی بود که به زبالهدی ر بی

ش نـام بـردن از بشـکردی    0911ژولیده و  مو و ریشی درهـ  تنیـده داشـت. در دهـۀ     

پشت بود؛ نامی که مساوی با مالب تهی کردن خردساالن در محدودة خیابان برق و محله

 کرد.سوی رختخواب هدایت میکان بازی وش را بهکود

  بهداشتعلی .12ـ1

ول رد و مجنـونی در حـوالی    0911وی در بندرعباس مشهورتر از آن دو است. در دهۀ 

هـای  اش پیدا شد که از وضعیت نابهنجـار او بچـه  خیابان برق، فلکۀ شهربانی سر و کله

ـ بهداشت نیمهترسیدند. علیخردسال می اتومش حـوالی خانـۀ فرهنـگ سـابا     برهنه و پ

شـده جنـب مرکـز خریـد     باشی/ ک  نجف گرمسـاری( )اینـک تخریـب   )موموفۀ حمال

سنتر( در زیر درخت تَمر مثمری بود. او ریش و مویی ژولیده داشت. روی  کارت  سیتی

 خوابید و رذایش نان، ان ور، پنیر و ته سی ار بود! می

ای از طـوری کـه هـر بچـه    سوخته بود، بـه بهداشت بسیار چر  و کثیف و سیاهعلی

 خورد.کرد و میترسید. او ته سی ارهای افتاده بر پیاده رو را جمع میهیبتش می

به کنایه به علی لقب بهداشت داده بودند، بسیاری از کودکان گریزان از حمـام را بـا   

خَجو داشـت و  نام بهداشت ان ار خواهری بهفرستادند. علینام بردن از علی به حمام می
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خـوردة عشـقی نافرجـام بـود کـه      گوینـد او زخـ   دی ر کسی را در دنیـا نداشـت. مـی   

 های آن عشا نافرجام علی را مجنون و ول رد کرده بود.ترکش

 دولتی   .13ـ1

آباد احمدی بـود و بیمـاری رمبـاد    ترسان بندرعباس بود. دولتی اه  دولتاو دی ر بچه

هـا  شد. شبها میاش سبب ترس بچهان ورملمبیده)گواتر( داشت. گردن دولتی و چشم

های بازی وش و متمرد را با  خود خواهد برد و با تهدید اینکه دولتی خواهد آمد و بچه

 رفتند.ها زود به رختخواب میکند، بچهکند و پُر از کاه میها را میپوست بچه

ترساند. دولتی لبش میویژه مادرها( ها را به درخواست والدینشان )بهدولتی پسربچه

منظـور بریـدن آلـت    ها را در تیز کردن چاموی دالکـی بـه  کرد و ادای دال ور میرا یک

شـد، آنـان از تـرس مالـب     ور میها که حملهسوی پسربچهآورد. بهتناسلی پسرانه درمی

 کردند.  تهی می

 (goli-nar ģow)غُلی )قلی( نرگو. 11ـ1

گیرها مانند  کشتیای بههای بزرگ، بدن ورزیدهگوش ای انر و زشت،رلی نرگو با چهره

کـرد. بـه گفتـۀ میـرزا نـوروز دریـایی آرایشـ ر        داشت و در بازار بندرعباس حمالی می

ای نخراشیده موجب خنده و دست انداختنش  توس  بزرگان رلی نرگو با میافه»بندری، 

ر مسـافرتی کـه بـه    شد. حس  کریمی خوانندة شهیر بندرعباسی دو ترس خردساالن می

کنـد.  دوری را با مضمون دسـت انـداخت  رلـی نرگـو پُـر مـی       02دوبی داشت، صفحۀ 

شود و در افواه و اذهان مردم بنـدرعباس تـا   ای که در اوصاف رلی نرگو ساخته میترانه

 به حاال مانده، چنی  است؛  
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 رلـــی نرگـــو تفنـــگِ کلکلـــی ایشـــ      

 

 بُــــچ باریــــک و رنــــگ انتــــر ایشــــ   

 

ــ ــد  الیـــــک زن رلـــــی نرگـــ  و نباشـــ

 

ــر ایشــ  ...        ــر خ ــوو ن ــوش تل ــا گ  دو ت

 

مفهوم شعر ای  است که رُلی تفن ی دارد، لب و چانۀ باریک و صور، زشتی دارد. 

 او الیا داشت  زن نیست، دو گوش بزرگ همچون خر دارد. 

goli-nar ģow-tofanģ-e-kalkali-išan /boče- bārik-o- ranģ-e- antar- išan//goli-

nar ģow -nabāšad- lāyek- zan /dotā- ģuš-e- telow-nar xar-išan 

روزه افتاد. رلی همـه شود. رلی نرگو به صرافت تالفی میترانه که در بندر شنیده می

هـای خردسـال    کنـد. بچـه  های مغازة سلمانی حس  کریمی را با سنگ خـرد مـی  شیشه

ها از واهمـۀ رلـی   تند و شبشد، هراس داشحسینی از رلی نرگو بهمحدودة فلکۀ شاه

 رفتند.نرگو زود به رختخواب می

 کافلۀ زنگبار. 11ـ1

مافله یا کاروانی از افراد ناشناس با هیبتی عجیب و رریب است که به رویت افراد شـیدا  

طـرز رریـب و نـامفهومی    خـورد و بـه  آیند. حرف زدنشان به آدمیزاد نمیو شوریده می

دار( بـر سـر دارنـد، در طـول     دار )لبهست. کاله دورهگویند، لباسشان عجیب اسخ  می

هـایی کـه بـه    برند. طبا روایـا، آدم های تنها را با خود میها و آدممسیر حرکتشان بچه

های زاغ و صورتی سرخ و کک و ها موهای بور، چش اند، آنپُست کافلۀ زن بار خورده

 کنند.مکی دارند و سیاهانی نیز ایشان را همراهی می

ها مغناطیس نیرومنـدی  اید به چشمان همراهان کافلۀ زن بار ن ریست، چشمان آننب

زدنی تمامی مایملکت را شود، و در چش  بره دارد و سبب خلسه و به خواب رفت  می

 رار، خواهند کرد.
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وجود دارد. هی  همان  (hil-a-bālā) « هی  اَ باال»در فی  نزدیک به ای  اعتقاد، باور 

ای از مابهتران است که با خدم و حشـ  خـود دائـ  در حـال     صود طایفهای  است و مق

گیرند. افتادن میان هی  به معنای بـرده  ند و بر سر راه افراد شیدا و شوریده مرار میاکوص

شدن و به دامشان افتادن است. شنیدن صدای زنگ کاروان در بیابان بـه معنـای نزدیـک    

 نباید به ای  صداها در بیابان نزدیک شد. بودن کافلۀ زن بار یا هی  ا باالست و

)مـادر و دختـر( حکایـت دو پریـزاد بـدکار      « مُ  و دُخ»از دی ر باورهای ای  منطقه 

گیرنـد، دختـر بـرای مـادر مـوادی      پیشه مرار مـی است که بر سر راه افراد جوان و عاشا

و گنـددهان   ای بـدچهره اند به چنگ عجوزهکند، مردان جوان که به هوای دختر آمدهمی

 آیند.  گرفتار می

تیرنجَک یا تیرن  حیوانی مابی   آهو و کان ورو است که مانند کـان ورو کیسـه دارد   

پـرد و بـه مـول    دود و پس از طی مسافتی بر روی دو پا به باال مـی و مث  آهو سریع می

بـه   زند. ترنجک زدن در زبان بومی هرمزگانی به معنای روی  دو پـا ها تِرنجَک میبومی

هـای  وجود دارد که مشـابهت « کرزن رو»باال پریدن است. در بوشهر نیز حیوانی به اس  

ای ماننـد کـان ورو در شـکمش دارد کـه     با تیرنجک هرمزگانی دارد. ای  حیـوان کیسـه  

برد )رفیعی، کند  و با خودش مینک  را  در کیسه میهای بازی وش و حرف گوشبچه

 ر هرمزگان(.ن ار و پژوهش عباس، روزنامه

 . لولوهای مناطق خاص1

شد. ایرج جمشیدی شاهرودی، شاعر و معلـ   ها مربوط به مناطا خاصی میگاهی ترس

هـای  آباد هرمزگان، درمورد ترسبازنشستۀ اه  روستای شاهرود فارران از توابع حاجی

ود ها که م  کود  بودم و در روستای شـاهر گوید: در آن سالکودکان منطقۀ فارران می
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نشـان بـه مفهـوم اینکـه برخـی      های بانشـان و بـی  ای از ترسکردم، مجموعهزندگی می

سبب آوارگی ها بهخانمانجسمیت داشتند مانند افرادی که ول رد و رریبه بودند، ای  بی

و ول ردی هیبتی پلشت و چر  و کثیف داشتند و سبب ترس بچه بودند، مانند فـردی  

ا باورهای عمـومی و خرافـی مردمـان منطقـه بودنـد کـه بـا        نام شیر کُلی، و جیرفتی یبه

شد وه  عجیبـی بـه کودکـان خیالبـاف القـا      ها میهای عجیب و رریبی که از آنروایت

 شد.  می

تیرن ، تیرنجک، م  و دُخ، ستورگ و کفتار، اوناوو )ازمابهتران(، دوالپا، کافلۀ زن بار، 

خی از ای  باورها بودند که با پـردازش  کنک، جوال گندم، پیرزن اوشنی برمحدوزما، دل

یافتنـد و موجـب   ترها شـک  ترسـناکی مـی   های عجیب و رریب از سوی بزرگداستان

 شدند.  ترس اطفال می

 (owšyāt) اوشیات .1ـ1

معنای جانور درنده است و مطلا به جانوران درنده ازمبیـ  گـرگ،   اوشیا، یا آشیا، به

 شـود. در منطقـۀ مینـاب   غال( و کفتار گفته میشغال، سَتورگ )جانوری مابی  سگ و ش

)دومی  شهر بزرگ هرمزگان ( هن ـام تهدیـد بـه ترسـاندن از کلمـۀ اوشـیا، اسـتفاده        

اوشـیا، بـدو   »هاست. در ای  هن ام با گفت  عبـار،  ترسان مینابیشود. اوشیا، بچهمی

ا شـنیدن ایـ  جملـه    ب خوابد(ام را ببر که نمی)اوشیا، بیا بچه« بچ  ببه که ناخوتن !بی 

 رود.کند و به رختخواب میبچه حساب کار خودش را می
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 جیرفتی .2ـ1

گویند. اه  جیرفت بود یا تکرار واژة جیرفتی سبب داند چرا به او جیرفتی میکسی نمی

شده بود مردم منطقه او را جیرفتی بنامند. یا اسمش عـاریتی از نـام پرنـدة جیرفتـی )بـه      

 د.بندری: کمنزی ( بو

صـور،  بنـدی کـه بـه   کس و کـاری بـود و رختخـواب   جیرفتی پیرمرد ژولیده و بی

بنـدش  بست همیشه به کول داشت. تمام زندگی جیرفتی همان رختخـواب ضربدری می

کردند، اما امان اش میها دورهها با ه  بودند جیرفتی ترس نداشت و بچهبود. ومتی بچه

 ترساند.شد. جیرفتی تا سرحد مرگ بچه را مییاز  زمانی که یک بچه با جیرفتی تنها م

صور، افقی زیر گلویش ب ذارد و با ضرباتی کـه  جیرفتی عاد، داشت دستش را به

 اش خارج کند. زد اصوا،  ترسناکی را  از حنجرهبه زیر گلویش می

 خدا به شما ن ه داره جیییرفتی -

 مرغ ما زیر خروسه! جیییرفتی   -

 ! جیییرفتی   آرا دو تا کیسه داره -

 شیر کُلی .3ـ1

تنهـا  شد. نهور میای که به دی ران حملهوضعی بود، دیوانهشیر کلی مردی دیوانه و خ 

« رـالم »اش ترها نیز از او هراس داشتند. نـام اصـلی  ترسیدند، بلکه بزرگها از او میبچه

ـ زد و نعره میبود. همیشه دور و بر روستا پرسه می ه او شـیر ملـی   کشید. ک  ک  مردم ب

)شیر کُلی( گفتند. یک بار کودکی را ربود و حاضر نشد کود  را به والدینش برگرداند. 

ها با اسلحه آمدند، آن اه  شیرملی حاضـر  مردم به پاس اه ژندارمری خبر دادند و ژاندارم
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ترسید. ای  امدام شیرملی سبب شده بود کـه  ها میشد کود  را رها کند. او فق  از امنیه

 ادران در صور، تمرد کود  و استنکاف از خواب  او را به شیرملی حواله دهند.  م

 (davālpā) دوالپا. 1ـ1

دوالپا موجودی است خیالی مانند رول و دیو که بـه بـاور مـردم پاهـای دراز دارد. اگـر      

دوالپا بر پشت کسی سوار شود، پاهای خود را به دور او حلقه خواهد کرد و بـه آسـانی   

اش کنـد و سـعی  ها زندگی میها و کنار رودخانها نخواهد شد. موجود در بیشهاز او جد

هایی ازمبی  ناتوانی و پیری و ریره بر انسان سوار شـود و ومتـی   بر آن است که به بهانه

کنـد و راه رهـایی از او فـرو    سوار شد حتی اگر انسان به حال نزع بیفتد او را رها نمـی 

 (.0101، ص.0990والفقاری،  کردن جوالدوز در ت  اوست )ذ

انـد. بـه بـاور اهـالی     دوال پاباال تنۀ انسان دارد و پاهایش مانند تسمۀ دراز و پیچیـده 

آبـاد( افـراد   کیلـومتری حـاجی   21فاررانا، )فارران یکی از شهرهای اسـتان هرمزگـان   

اند و از فـرط سـواری دادن پشتشـان    گوژپشت و موزی در گذشته به چنگ دوالپا افتاده

 میده شده است.خ

 . نتیجه  7

ای از فرهنگ مردم هرمزگان را بـه  های ماوراء طبیعی گوشهاعتقاد به موجودا، و پدیده

تأثیرموجودا، سحرآمیز اساطیری و وهمـی و  دهد. ای  فرهنگ تحتخود اختصاص می

گیرد. موجودا، اساطیری در تصورا، مردم ه  خاص و ه  عام، بـا  نامرئی آن مرار می

 هایی وجود دارد. عفشد، و ض

هـا  های جادویی خاست اه یکسانی دارند و ریشۀ آنبرخی پژوهش ران معتقدند مصه

وآمـد تجـار و   ها از طریا جنگ، رفتاند. ای  مصهرا به اموام هند و اروپایی نسبت داده
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انـد و رنـگ و بـوی آن    و با آن محی  انطباق یافتـه  مهاجر، به مناطا دی ر منتق  شده

هـا برگرفتـه از ایـ     اند. بسیاری از موجودا، وهمی و ترسـاننده را به خود گرفتهمنطقه 

 ها هستند.  مصه

موجودا، وهمی که در بی  مردم استان هرمزگان شناخته شده هستند، در داسـتان و  

هـا بـه   های عامـۀ سـاکنان ایـ  منطقـه  حضـور دارنـد. تعـدادی از ایـ  ترسـاننده         مصه

 چندان دور. ارند و برخی متعلا به زمان  نهی دورتری تعلا دهاگذشته

هایی دانسـت کـه در فرهنـگ عامـه     توان همان لولوها را میتعدادی از ای  ترساننده

موجوداتی خیالی که سـاخته و پرداختـۀ پنـدار افـراد بـرای ترسـاندن       شود؛ مشاهده می

 هستند.  کودکان بازی وش

هـا  ها و نشایسـت هشدارها و نباید ابنای بشر در هر جامعه و مومیتی برای یک سری

سازند و با القای آن درصدد مهـار ناتابعـان   ویژه خردساالن میهایی برای دی ران بهترس

هـای فـانتزی و گـاه درگیرکننـدة خردسـالی بـا       آیند. ای  ترسکنندگان برمیو سرپیچی

سـالی  بازد و بـه خـاطرة مطبـوعی در بـزرگ    گذشت زمان و رشد بچه شکلش رنگ می

 شود.  تبدی  می

ای است بـه گـویش   های فروخوردة  دیروز و فانتزی امروز دوبیتیمصداق ای  ترس

 زاده است:  فی  بندرعباس سرودة علی رضا کوهی

 وا کصۀ خـاش بـی بـی، گـد بودسـتوم      

 

 یه شو شاد، یه شو جون به لب بودسـتوم  

 

ــوم    ــه نترســ ــرَ  دگــ ــه از آدم بَــ  مــ

 

 تومحــاال ســالهان کــه خــودم بَــد بودســ 

 

vā-kesh-yeh-xāš-e-bibi-ģap- budestom/yeh-šow-šād-yeh-šow-jon-beh-lab-

budestom//Meh-az-ādam-barak-deģah-netersom/hālā-sālhān-keh- xodom-

bap-budestom 
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با مصۀ خوش مادربزرگ، بزرگ شدم. یک شب شاد و یک شب جـان بـه   : برگردان

ـ »ام(. مـ  از  ام )ترسیدهلب شده ربـود  دی ـر   هـا را مـی  ]موجـودی کـه بچـه   « رَ آدم بَ

 ام.  هاست خودم پدر شدهترس . حال سالنمی

 های آوایینشانه

 
 غ q آ

A َا f ف 

B ب 
 

 ق

P پ k   

T ، l ل 

J ج m م 

 

 ن n ص

H ح، ه v و 

X خ y ی 

D د a َا 

R ر e ا 

Z ز، د، ظ o ُا 

 

 ژ
 

 آ

S س، ص، ث i ای 

 

 او u ش
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. ترجمـۀ م.،. منشـی   هـای رفتـاری کودکـان   اخـتالل (. 0922ویکس نلسون، ر.، و ایزایی ، آ. )

 طوسی. مشهد: آستان مدس رضوی.  

 . گردآوری ج. هدایت. تهران: چشمه.فرهنگ عامیانۀ مردم ایران(. 0991هدایت، ص. )

 شوندگان:مصاحبه

 ن ار. کارشناس ارشد ارتباطا،. ساک  بندرعباس.ساله. روزنامه 10ع.  رفیعی،

ساله. بازنشستۀ آمـوزش و پـرورش. کارشـناس ارشـد ادبیـا، فارسـی. سـاک          11ساالری،م. 

 بندرعباس.
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Salari, M. Retired Education, Master of Persian Literature, 60 years old, 
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