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Abstract  

Knots and related issues, which are among the most controversial 

topics in magic, are widely used in folklore culture and have been 

addressed in mythology. Knot magic is one of the types of 

homeopathic (imitation) magic and it can be divided into two types of 

positive magic and negative magic. The most important and frequent 

functions of magic knot are healing, marriage, pregnancy, asking for 

rain, stopping the rain, finding the lost, closing the malicious tongue, 

closing the groom, and so on. Recognizing and exploring the magic of 

the knot as part of the popular culture familiarize us with popular 

beliefs, thoughts, and spirits. The statistical population of this article is 

Iran and the method is library research and reference to popular 

cultural books. In this article, an attempt has been made to classify, 

describe, and evaluate the most important applications of knot magic 

in the folklore culture of the Iranian people with a descriptive-

analytical approach. 
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Introduction 

Research Background 

Knot has many symbolic meanings such as infinity, marital bond, 

agreement, as well as ambiguity, complexity, difficult work, 

entanglement, worry (see Jobs, 1962, translated into Farsi by 

Baqapour, 2016, p. 706). They are opposite to each other, but in 

particular the node means the stabilization of a known state of 

concentration and density. Terms such as knot at work, untie knot, or 

basic knot exist in most languages. Untying the knot on the one hand 

indicates crisis and death, and on the other hand, resolution and 

liberation (Shevalier and Gheerbrant, 1982, ttranslated into Farsi by 

Fazaeli, Volume 4/ p. 723). Because of these meanings and concepts, 

knot is one of the most important and widely used forms of magic 

around the world. 

In works written about mythology, the magic of the knot is 

sometimes briefly mentioned, including the book Golden Bough by 

Fraser and the book Images and Symbols by Eliade. Some related 

articles are: "Folk therapy among the Iranian people by Zolfaghari 

(2013), "Cancel the magic" (Blokbashi, 2002), but so far no 

comprehensive and independent research on the magic of the knot in 

the folklore of the Iranian people has been done. 

Goals, questions, and assumptions 

Knot magic has many applications in the folklore of the Iranian people 

in the form of positive magic and negative magic. By studying the 

magic of the knot as one of the most widely used magics in the 

folklore of the Iranian people, it is possible to better understand their 

spirits, aspirations, and concerns. This article seeks to answer these 

questions: What are the most important uses of the knot magic in the 

folklore of the Iranian people? Do Iranians use more positive or 

negative magic? How to use knot magic in different cases? 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Discussion 

Knot magic can be considered as a kind of homeopathic or imitation 

magic that is formed according to the law of similarity. Knot magic, 

like other magics, can be used in two forms: positive magic 

(beneficial) and negative magic (evil). "Two aspects of this type are 

seen in all magical-religious applications of knots and strings. In 

general, what is important and fundamental in all these magical and 

magical-therapeutic customs is the direction of the force that is "tied" 

in every kind of captivity, in every action, and this "orientation". 

"These actions may be positive or negative, depending on whether 

they are taken for 'benefit' or 'harm' or for 'defense and attack'" 

(Eliade, 1991, translated into Farsi by Mohajeri, 2020, p. 127) 

Conclusion 

Knot magic is one of the most important and widely used types of 

magic in folklore. Belief in the magical effect of knots has existed 

since time immemorial. This belief is not unique to the Iranian people, 

but exists in the folklore of many countries. This magic can be 

considered as a kind of homeopathic (imitation) magic because in the 

folklore belief, tying or untying a knot can lead to creating or solving 

a problem. In folklore, we encounter two types of magic, positive and 

negative. What the knot magic does in each situation depends on the 

personal intention of the person who uses the magic. In general, it can 

be said that in the folklore of the Iranian people, the use of knot magic 

to solve problems (including illness, infertility, abortion, marriage, 

drought, evil eye, loss of objects, etc.) is more frequent.  Although the 

use of this magic is more in times when a problem arises, sometimes 

special times such as the 13th of Farvardin or the last Wednesday of 

the year are chosen for it. Knots are made on different objects such as 

yarns of different materials, ropes, fabrics, clothes, tents, scarves, 

grass, animal intestines, etc., and sometimes seven-colored or black 

and white ropes are used. The number of nodes is sometimes unknown 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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and sometimes they are one, seven, forty or a hundred. Sometimes a 

certain person has to tie or untie the knot, for example, an old woman, 

an immature child, the first daughter of the family, and so on. When a 

rope is knotted, it is often called a prayer or the name of a particular 

person or persons is said, and then the knot is blown. Sometimes, to 

further the magic of the knot, the tied object was hidden in a place 

such as a cemetery, a toilet, under a stone, a crack in the wall, etc., so 

that it would be out of reach of others. This type of magic is more 

used among women in Iran. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 پژوهشی ۀمقال

 
 جادوي گره در فرهنگ عامۀ مردم ايران

 

 2، فرشته محجوب1*مريم حقي

 (90/19/0011پذیرش:  00/10/0011)دریافت: 

 چكيده

کاربرد زیادي در ترین مباحث جادو است، برانگیزگره و مسائل مربوط به آن که در زمرة بحث

 شدهفرهنگ عامه دارد و در دانش میتولوژي )شناخت افسانه و اساطیر ملل( نیز به آن پرداخته 

آن را به دو  توان)تقلیدي( است و می ي هومیوپاتیکهاجادواز انواع است. جادوي گره یكی 

ي جادوي ترین و پربسامدترین کارکردهاگونۀ جادوي مثبت و جادوي منفی تقسیم کرد. مهم

خواهی، قطع شدن باران، پیدا کردن گمشده، بستن گشایی، بارداري، بارانگره، شفابخشی، بخت

منزلۀ بخشی از فرهنگ زبان بدخواه، بستن داماد و... است. شناخت و بررسی جادوي گره به

این آورد. جامعۀ آماري عامه، موجبات آشنایی ما با عقاید، افكار و روحیات عامه را فراهم می

. در هاي فرهنگ عامه استمراجعه به کتاب اي وو روش تحقیق کتابخانه مقاله، کشور ایران

ترین کاربردهاي جادوي گره در مهمتحلیلی ـ  رویكرد توصیفی این مقاله سعی شده است با

 بندي، توصیف و ارزیابی شوند.فرهنگ عامۀ مردم ایران دسته

 داب و رسوم، خرافات، سحر و جادو.: گره، فرهنگ عامه، آهاي كليديواژه

                                                                                                              
 ، ایران )نویسنده مسئول(تهران. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،  0
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 . مقدمه1

آداب و رسوم و باورهاي عامه بخش مهمی از فرهنگ عامۀ هر سرزمین را تشكیل 

وحشت غیرمنطقی یا »زنند. خرافات دهند. بسیاري از این باورها با خرافات پهلو میمی

مثال آن ترس از یک چیز ناشناخته، مرموز و خیالی؛ یک عقیده، تردید، یا عادت و ا

(. 0، ص. 0990، ترجمۀ براهنی، 0990)جاهودا، « است که ریشه در ترس یا جهل دارد

ناپذیري از زندگی انسان، هاي اساسی خرافات، دائمی بودن و جداییاز مؤلفه

ریشه بودن آن است )شریعتی و آفرینی، پایداري و بیبخشی و تسلطجایگزینی، تسكین

 (. 6، ص.0991انصافی مهربانی، 

حتی امروزه که بیشتر حوادث با رویكرد علمی قابل حلّ و فصل هستند هنوز 

  بند هستند.هاي پیش از خود پايهاي بازمانده از نسلبسیاري به رسوم و خرافه

 غیرمتمدن است؛ و مربوط به مردمان کهن، بدوي به این مسائل بیشتر هرچند اعتقاد

 بر و خرافی ظاهرهب ادات و اعمالاین اعتق اما باید درنظر داشت کـه در وراي

 ویژه و م که از کاربردهايسنهان است؛ سحر، جادو و طل ايفه و اندیشهسعبث، فل

 و موجودات هستی عطف توجه انسان به سایر منظوراست، به بدوي انسان پربسامد

 به یازي. دستحیات جهان است تجدید نیز عالم و کارگزاري تشریک آنان در

کردن  وادار و جدال با طبیعت ايگونه لسم توسط مردمان دیرین،ط و جادو، سحر

فر، )عزیزي بوده است تعامل با آن اياین صورت گونه غیر در بوده، آن به تسلیم

 (.40، ص.0992

است یا هراس گرفته هر بخش از زندگی که در معرض تهدید بیشتري قرار می

ها و تنوع باورها در آدمیان جاد خرافهتري براي ایدربارة آن بیشتر بوده زمینۀ مناسب

ها احتماالً در گذشته بخشی از نظام برخی از این خرافه»آورده است. فراهم می

دادند، اما در حال حاضر عناصر مجزا و ها و باورها را تشكیل میتري از اندیشهگسترده
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« اندحفظ کردهاند و هنوز هم توان خود را منفردي هستند که از راه سنت به ما رسیده

 (. 20، ص.0990، ترجمۀ  براهنی، 0990)جاهودا، 

تی اس نولسون دربارة خاستگاه خرافات و رسوم عامه پژوهشی ارزشمند انجام داده 

را باید در مساعی نخستین انسان « خاستگاه حقیقی خرافات»است. وي معتقد است که 

( آرزوي 2ی انسان، ( توضیح اسرار طبیعت و هست0وجو کرد: در امور زیر جست

( آرزوي برکنار ماندن 9مطلوب ساختن سرنوشت به نفع خود و دیدن آینده در حال، 

( تالشی ناگزیر براي نفوذ در آینده. 0ها نبود، آدمی از تأثیر شیاطینی که قادر به درک آن

 باید نظام خام و ابتدایی بشر برخاسته باشد وهاست که میتنها از این منابع و سرچشمه

توان در قالب اشكال رفته خرافات را میهمکند که رويبرخیزد. وي سپس اضافه می

 زیر بیان کرد:

 . اعتقاد به اینكه اگر به عمل خاصی اقدام شود نتیجۀ خوبی دربر نخواهد داشت.0

 . انجام مراسم خاصّی که نتایج دلخواه را به بار خواهند آورد.2

ها باعث حوادثی نیک یا بد خواهند کنندة آنبیان. ذکر عالئم خاصّی که به اعتقاد 9

 (.09، ص.0990شد )صرفی، 

گره در لغت به معنی پیچیدگی دو یا چند رشته مانند طناب یا ریسمان به یكدیگر 

معنی کار مشكل و امري طوري که به راحتی از هم بازنشوند آمده است و مجازاً بهبه

به معنی گره «(. گره»، ذیل 0940د )انوري، سادگی قابل توجیه یا حل نباشاست که به

، 0919گشا باشد )تبریزي، گشا به معنی مشكلمشكل هم به نظر آمده است، چه گره

پایانی، پیوند زناشویی، انتهایی، بیگره معانی سمبلیک فراوانی همچون بی«(. گره»ذیل 

، 0962)جابز،  توافق، همچنین ابهام، پیچیدگی، کار مشكل، گرفتاري، و نگرانی دارد

طور خاص گره (. مفاهیم گره مغایر یكدیگرند، لیكن به916، ص.0991ترجمۀ بقاپور، 
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به معناي تثبیت وضعیتی معلوم از غلظت و تراکم است. اصطالحاتی ازقبیل گره در کار، 

سو ها وجود دارد. باز کردن گره ازیکباز کردن گره، یا گره اساسی در اغلب زبان

دیگر حل شدن و رهایی )شوالیه و گربران، ان و مرگ است و ازسويدهندة بحرنشان

 (. 929/ ص.0، ج0941، ترجمۀ فضایلی، 0942

است که شیخ انصاري در مكاسب به نقل از شهید اول، ده گونه سِحر را نام برده 

اورادي که بخوانند و بر ریسمانی بدمند و »ها به این صورت ذکر شده است: یكی از آن

 )ص(در سورة فلق از پیامبر(. 001، ص.0999)خلعتبري و رحمانی، « ره بزنندآنگاه گ

نْ مِ وَ»دمند به خداوند پناه ببرد: ها میخواسته شده است از شر جادوگرانی که در گره

در برخی تفاسیر و روایات شأن نزولی براي این سوره (. 0فلق: ) «شَرِّ النَّفّاثاتِ فی الْعُقَد

را جادو کرد  ص()مردي یهودي رسول خداه جادوي گره اشاره دارد. ذکر شده است که ب

ذتین را آورد و معوّ ةدو سور شد،و درنتیجه آن حضرت بیمار شد، جبرئیل بر او نازل 

 (ص)در فالن چاه است، رسول خدا بردهناممردي یهودي تو را سحر کرده و سحر ت: گف

، براي هر گره کردندهاي آن را باز د گرهرا فرستاد آن سحر را آوردند، دستور دا (ع)علی

به محضی که  .خواندکرد یک آیه را میهر گرهی را باز می (ع)یک آیه بخواند، علی

بندي از پایش باز پاي کانّهبرخاست،  (ص)ها باز و این دو سوره تمام شد، رسول خداگره

منزلۀ آیۀ قرآن را به فریزر نیز در کتاب خود این (.019، ص.0966)طباطبایی،  شده باشد

، 0990یكی از مصادیق جادوي گره آورده و شأن نزول آن را ذکر کرده است )فریزر، 

 (.264، ص. 0996ترجمۀ فیروزمند، 

یا  «گشاییگره»هاي و راه« زنیگره»کردن با  جادو باور به تأثیر جادویی گره، و

زایش، در  گام ازدواج وویژه هنعمل ساحري، بهة جادوزُدایی با گشودن گره در حوز

اي داشته است. برخی به نقش جادویی گره و گره بستن ها جایگاه ویژهبیشتر فرهنگ
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همراه خواندن دعا و افسون نزد آسوریان قدیم و بابلیان، از دو افسون عبرانی متأخر در 

 (. 0940)بلوکباشی،  انددست آمده است، سخن گفتهکتابی که در موصل به

 قيق. پيشينۀ تح2

طور خالصه به جادوي گره اشاره شده اند گاه بهدر آثاري که دربارة اساطیر نوشته شده

به موارد متعددي از  شاخۀ زریندر کتاب « تابوها»است. فریزر در فصلی با عنوان 

 ابتال در را گره بدشگون ها نیرويکند که در آنجادوي گره در جوامع مختلف اشاره می

الیاده در فصل سوم کتاب  .کرد مشاهده توانمی بالها انواع و ناخوشی بیماري، به

معتقد است « هاکشد و نمادپردازي گرهخدایی که به بند می»با عنوان  تصاویر و نمادها

دینی دارد و بر پایۀ باور هندواروپاییِ ورونه  ـجادوي گره مضمونی جادویی 

(varuna یعنی )«است. برخی مقاالت مرتبط با شكل گرفته « کشدخدایی که به بند می

باطل »(، 0992)ذوالفقاري، « درمان عامیانه نزد مردم ایران»اند از: این موضوع نیز عبارت

موردي  ۀتأثیر جادوي هومیوپاتیک بر فرهنگ عامه )مطالع»(، 0940)بلوکباشی، « سحر

هنگ بررسی تأثیر جادوي هومیوپاتیک بر فر»(، 0991)رضاییان، « آباد(شهرستان نجف

گشایی در بررسی طلسم و طلسم»(، 0996حسن و نشاتی، )زاده« عامۀ مردم بهبهان

(، ولی تاکنون تحقیق جامع و مستقلی دربارة 0992فر، )عزیزي« هاي عامیانۀ فارسیقصه

  جادوي گِره در فرهنگ عامۀ مردم ایران صورت نگرفته است.

 . بحث3

وع جادوي هومیوپاتیک )تقلیدي( و فریزر جادوي همدالنه )سمپاتیک( را به دو ن

در جادوي هومیوپاتیک اصل بر این است که کند. جادوي مسري )واگیردار( تقسیم می

، 0990فریزر، ) سازد و یا هر معلولی شبیه علت خود استهر چیزي همانند خود را می
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جادوي اي از توان گونه(. جادوي گره را می44ـ49، صص.0996ترجمۀ فیروزمند، 

در این قانون »اند. یا تقلیدي دانست که برپایۀ قانون شباهت شكل گرفته وپاتیکهومی

کنند بر اثر تقلید یا نمایش کوچكی که با کمک افراد نیرومند انجام افراد سعی می

واسطۀ کار مصنوعی خود اثر گذاشته و هاي طبیعی بهدهند، بر قوا یا پدیدهمی

، ص. 0996حسن و نشاتی، )زاده« بخشند وسیله عمل موردنظر خود را تحققبدین

0020.)  

آمیزند )جادوي سیاه( و در در جایی بیشتر پرخاشگرانه و خشونت اعمال جادویی

منزلۀ تمهیداتی است براي حفاظت و حراست و مصونیت از بالیا جاي دیگر، بیشتر به

شكل جادوي گره مانند سایر جادوها به دو (. 0941گیر، (. )گوشه)جادوي سفید

کار گرفته شود.  فریزر تواند بهرسان( و جادوي منفی )شررسان( میجادوي مثبت )نفع

ها را چنین از هم متمایز نامد و آنجادوي مثبت را افسون و جادوي منفی را تابو می

گوید: چنین کن تا چنان شود. جادوي منفی یا تابو جادوي مثبت یا افسون می»کند: می

اي مطلوب شود. غرض جادوي مثبت ایجاد نتیجهوگرنه چنان میگوید: چنین نكن می

، ترجمۀ 0990)فریزر، « است و غرض جادوي منفی اجتناب از نتیجۀ نامطلوب

 (. 96، ص. 0996فیروزمند، 

دارد و معتقد است « هاجادوي گره»بحثی با عنوان  تصاویر و نمادهاالیاده در کتاب 

ها را ترین آنتوانیم مهمها در عمل جادویی میها و گرهشناسی بستنبا بررسی ریخت

. بندهاي جادویی که در برابر دشمنان انسان )در 0بندي کنیم: با دو عنوان اصلی طبقه

بندها، « قطع کردن»رود و نیز با عملكرد برعكس آن یعنی کار میجنگ یا در سحر( به

ها، سحر ت وحشی، بیماري. گره و بندهاي سودمند، روشی براي دفاع در برابر حیوانا2

؛ نیز 021، ص.0999، ترجمۀ مهاجري، 0990و جادوگري، شیاطین و مرگ )الیاده، 
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(. دو جنبه بودن این نوع 926/ ص.0، ج.0941، ترجمۀ فضایلی، 0942شوالیه و گربران، 

ها سبب بیماري شود. گرهها و بندها دیده میدینی گره ـدر همۀ کاربردهاي جادویی 

ها شوند. تورها و گرهاما سبب درمان یا بیرون راندن آن از بدن بیمار نیز میشوند، می

شدگی و طلسم ممكن است کسی را سحر و افسون کنند، اما شخص را در برابر افسون

ها کنندة آن باشند؛ آنتوانند مانع تولد و هم تسهیلها هم میکنند. آننیز محافظت می

شوند و در تنگنا ها سبب مرگ میکنند. آنبیمار نیز میها را نوزادان را محافظت و آن

 ـهاي جادویی و جادویی کنند. در کل آنچه در همۀ این آییندهند و عاجز میقرار می

دهی به نیرویی است که در هر نوع اسیر کردن، در درمانی مهم و اساسی است، جهت

ته به اینكه این اقدامات بس« دهیجهت»وجود دارد و این « بستن یا گره زدن»هر عمل 

« حمله»یا « دفاع و محافظت»جهت یا اینكه به« باريزیان»یا « سودمندي»جهت را به

، ترجمۀ مهاجري، 0990شوند، ممكن است مثبت یا منفی باشند )الیاده، اختیار می

کند، تأثیر (. بنابراین بسته به نیت شخصی که از جادوي گره استفاده می029، ص.0999

 تواند مفید یا مضر باشد.میگره 

 . كاركردهاي مثبت جادوي گره1ـ3

منظور حل مشكل یا شود، بهجادوي مثبت که گاه از آن به جادوي سفید هم تعبیر می

شود و قصد آسیب رساندن به کسی در آن وجود جلوگیري از ایجاد مشكل انجام می

که عمل درمانی، دفاع در گیرد هایی قرار میدر این طبقه همۀ رسوم و روش»ندارد. 

ها و بندها منسوب برابر شیاطین یا محافظت از نیروهاي جادویی و حیاتی را به گره

 (. 026)همان، ص.« کنندمی
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هاي بستن پارچه با تعداد گرههاي جادوي گره در ایران، ترین شیوهیكی از مهم

هاي مختلف و با با نیت است کهها یا برخی درختان مقدس مختلف به ضریح امامزاده

ضریح یا درخت مقدس از  . دخیل بستن بهشودآداب و رسومی متنوع انجام می

درختانی که »روند. شمار میگشایی بهمنظور مشكلهاي مهم کاربرد گره بهمصداق

شمار است و این اند بیها قدیسان نشسته یا خفته یا رؤیایی داشتهگویند در زیر آنمی

هاي پارچه و ها پر است از تكههاي آنشوند. شاخهده میدرختان هم مقدس شمر

اند تا نذر و عهد یا آرزویی را ها بستههایی که زائران از جامۀ خویش به این شاخهنخ

-(. کارال سرنا در سفرنامه96، ص. 0999، ترجمۀ سرّي، 0999)دانلدسن، « اعالم دارند

نهایت تكه پارچه، نوار و ک است بیدر جاهایی که راه خطرنا»نویسد: اش به ایران می

)شعربافیان، « اندهاي کوچک گره زدهعنوان دخیل به نهالشود که بهنخ مشاهده می

شوند در بسیاري از نامیده می« درخت مراد»ها که گاه (. این درخت41، ص.0949

هاي مختلفی (. گونه229، ص.0990مناطق ایران وجود دارند )رک: انجوي و ظریفیان، 

ترین و مردم ایران وجود دارد که مهم ۀاز کارکرد جادوي گره مثبت در فرهنگ عام

 اند از:ها عبارتپربسامدترین آن

 گشايي. بخت1ـ1ـ3

تعدادي از باورهاي عامه متعلق به رویدادهاي مهم چرخۀ زندگی مانند ازدواج هستند. 

فراد و فرافكنی است نسبت دادن امور به جهان خارج در واقع نوعی سازوکار دفاعی ا

شود و که در طی آن فرد از پذیرش اموري که باعث ایجاد احساس نامطلوب در او می

تاباند و اموري ماورائی همچون روزگار و فلک گیرد روي میعزت نفس او را نشانه می

بختم بسته »داند. در باب ازدواج نیز تعابیري همچون ها میرا بانی اصلی این شكست
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بر اجتماع شدند عالوهاي است. دختران اگر موفق به ازدواج نمیچنین نظریه مؤید« شده

رو به شدند. ازهمینحتی از سوي خانوادة خود نیز مورد ترحم و یا زخم زبان واقع می

ترین رسوم براي آوردند. یكی از رایجگشایی روي میهاي مختلفی براي بختشیوه

در خراسان دختران دم »سیزده فروردین است. ها در روز گشایی، گره زدن سبزهبخت

نشینند و سبزه گره بخت براي گشودن بخت خود و پیدا کردن شوهر رو به قبله می

در چارده به تو، سال دگه خنۀ شو، هاکوت کوتو! هاکوت بهسیزده»گویند: زنند و میمی

و از آنجا دور ریزند اند میاي که گره زدهو سپس مقداري شیرینی در پاي سبزه« تو!

(. در برخی مناطق همچون سیرجان گره زدن 014، ص.0969)شكورزاده، « شوندمی

جوان، زن و مرد این رسم را اجرا  بلكه همه اعم از پیر، سبزه مختص دختران نیست،

 (.210، ص.0949کنند )مؤید محسنی، می

داشته  گشایی و حاجات دیگر رواجاین رسم در دوران قاجاریه نیز براي بخت

 کردن پیدا براى بخت، دم دخترهاى این روز نویسد: دراست، چنانكه مستوفی می

 روا هاآن حاجت البته آینده تا سیزدة که بودند معتقد و زدندمی گره به سبزه شوهر،

 سیزده بدر،»زنى گفته باشند: گره انجام حین در را ذکر این اینكه به شرط شد، خواهد

، ولی گره زدن سبزه اختصاص به این حاجت «بر به بچه خانۀ شوهر، دیگر، سال

هاي دیگر و حتی رفتن زیارت کربال و مشهد هم، این کار را ها براي نیتزن نداشت،

 (.961، ص.0940کردند )مستوفی، می

مشیه و مشیانه، پسر »اند: اي دانستهبرخی محققان این رسم را بازماندة آیینی اسطوره

ث، روز سیزده فروردین، با هم پیوند زناشویی بستند و این و دختر همزاد کیومر

نخستین ازدواج در جهان بود. آن دو با گره زدن دو شاخه پیمان زناشویی خود را بنا 
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داري، )تمیم« دادندویژه دختران و پسران دم بخت انجام میها را بهنهادند. این آیین

 (.269، ص.0999

باز شدن بخت در برخی کشورهاي دیگر نیز گره زدن ساقۀ علف یا گندم براي 

، 0990رواج دارد، با این فرق که موقع این کار اسم شخص هم گفته شود )بیستونی، 

در روز « سبزه لگدکنی»یا « سبزه بستن»(. در افغانستان رسمی مشابه با نام 00ص.

 در غالباً سوییس در(. 009، ص.0999شود )عابدوف، چهارشنبۀ آخر سال برگزار می

 حاکی هاگره این از هریک. اندخورده گره که دید توانمی را هاییسبزه هاگذرگاه کناره

 (. 269، ص.0996، ترجمۀ فیروزمند، 0990فریزر، )است  فراقی غم از

بند قبا یا شلوار یا گشایی این است که پسربچه نابالغی گرهشیوة رایج دیگر بخت

گیرد: خانه صورت میه در مكان خاصی چون دباغگیسوان دختر را باز کند. این عمل گا

برند. یک خانه میها را به دباغشود آندر رشت براي اینكه بخت دخترها گشاده »

خانه را گشاید و سپس دختران اندکی از آب دباغپسربچۀ نابالغ بند قباي آنان را می

ضمیر، ، ترجمۀ روشن0994)ماسه، « ریزندبرند و به سرشان میدارند و به خانه میبرمی

 (.40ـ49،صص.0919

سوري را براي آن در یا چهارشنبهبهگاه نیز زمان خاصی مانند روز یا شب سیزده

دختران شیرازي از شب قبل (. 091، 999، ص.0996کردند )ذوالفقاري، تعیین می

ــ  و صبح روز سیزده بستندمیرنگ ابریشمی را به کمر هفت ةدر یک نخ تابیدهبسیزده

کردند که گره از کمرشان باز کند پسربچه نابالغی را وادار می ــ پیش از طلوع خورشید

 (. 99، ص. 0919)هنري،  تا بختشان گشوده شود

اي از نقاط، همین که کردند: در پارهانبار را براي این کار انتخاب میبرخی آب

اند یا حاجتی هردرسید، دختران دم بخت که شوهر نكموکب میرنوروزي از دور می
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شدند و گرهی به لباس خود انبار منزل پنهان میبه سرعت در اتاقی یا آب داشتند،

آمد و از همراهان میرنوروزي، کودک نابالغی را مادر دختر از خانه بیرون می زدند،می

برد تا گره لباس دختر را بگشاید و بخت دختر باز شود )میرنیا، به داخل منزل می

 (.10ص.، 0969

در در زنجان »تاست. مثالً ها مشخص و معموالً هفتدر برخی مناطق تعداد گره

برند و انبار میخواهند زودتر شوهر بدهند به آبسوري دخترانی را که میچهارشنبه

« زنند و پسران نابالغ باید آن هفت گره را بگشایندهفت گره بر جامۀ ایشان می

ویژه هاي دور عدد هفت در میان اقوام بهز زمانا (.091، ص.0996)ذوالفقاري، 

هاي شرق از کمال، تقدم و تقدس خاصی برخوردار بوده است. عدد هفت تمدن

خان رستم، هفت بار طواف کعبه، هفتاي از یک نظم یا دورة کامل است. هفت نشانه

 اند. طبقۀ زمین و آسمان، هفت روز هفته، هفت قلم آرایش و ... در این زمره

-رفتند و پس از بازگري میگشایی به این شیوه به کارگاه کوزهبرخی نیز براي بخت

رود و گري میشكستند: زن یا دختر مزبور به کارگاه کوزهها هفت گردو را میکردن گره

گري بنشیند. آنگاه گره شود که اجازه دهد روي چرخ کوزهگر خواستار میاز کوزه

گر چرخ گشایی کند. آنگاه کوزهکند تا بختاي آن را باز میهگیسوان و بند قبا و تكمه

شكند تا آورد و بعد از هر یک چرخش دختر گردویی با سنگ میرا به حرکت درمی

 (.49، ص.0919ضمیر، ، ترجمۀ روشن0994گردوي هفتم )ماسه، 

گشایی در تهران قدیم، دخیل بستن به توپ مروارید بوده هاي بختیكی از روش

شدند و گاه بسته سوار توپ میدخترهاي بخت»دانستند. ه عوام آن را مقدس میاست ک

کردند و به ین آمدن از روي توپ، از گوشۀ چارقد به اندازة یک نوار، پاره مییبعد از پا

(. جعفر شهري در 929ـ922، صص.0994)کتیرایی، « بستندهاي توپ، دخیل میچرخ
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یست و هفتم ماه رمضان دربارة این مراسم در شرح اعمال شب ب طهران قدیمکتاب 

 است: چنین نوشته 

ها به طرف توپ مروارید که توپی مفرغی بزرگ بر روي دو چرخ زنخترها و بیوهد

گشایی از زیر آن رد شده، بر آوردند و جهت بخترو می، ی بودیو بر باالي سكو

این کار را تند. بسبعد به آن دخیل میخوردند و ر میشدند و سُلوله سوار می

. هنگام روندشوهر می ۀدانستند که با آن تا سال دیگر به خانترین عملی میمجرب

 خواندند:دخیل بستن چنین می

 گشا کنکارم گره                       ها کناي توپ چاره

  زنم تو واکنمن می                       صد تا گره به هر نخ

 (961ـ960، صص.0990)شهري، 

کاربرد برخی از آداب عامه براي گسترش و تقویت فرهنگ دینی است و افراد براي 

شوند. براي مثال یكی از سمت این باورها سوق داده میرعایت هنجارهاي دینی به

گره به تعداد  011گره زدن ریسمان در شب قدر است،  گشایی،هاي بختروش

گره  011گام خواندن دعاي جوشن کبیر، زنان یزدي در شب احیا هن»فرازهاي این دعا: 

« آویختند تا بختش باز شودبخت میزدند و آن را به گردن دختر دمبه طنابی می

 (.200، ص.0996)ذوالفقاري، 

 . شفابخشي 2ـ1ـ3

برند، بخش مهمی از کار میهاي مختلف بههایی که عوام براي درمان بیماريراهكار

ر گذشته )و حتی اکنون در مناطقی( درکنار طب د»دهد. فرهنگ عامه را تشكیل می

اي از خرافات و باورهاي نادرست و گاه آمیزه عامهرواج دارد. طب  عامهسنتی، طب 

دلیل نبود سواد و بهداشت و هاي فراوان بههایی از طب سنتی است. وجود بیمارينشانه
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 «کردبیشتر میهاي رشد این باورها را دست، زمینهدر دسترس نبودن پزشكان چیره

 (.094، ص.0992)ذوالفقاري، 

اساس خرافات را وضع اجتماعی، اعتقادها و تجربیات خاص که به گروه منتقل 

دهند. بسط و گسترش بسیاري از خرافات تحت تأثیر تلقین و تقلید شوند تشكیل میمی

توان در زمرة جاهودا معتقد است قسمت عمدة طب عامه را میگیرد. صورت می

کنند و اگر شخص )پالسیبو( عمل می« دارونما»صورت ات به حساب آورد که بهخراف

، ترجمۀ 0990تواند سودبخش باشد )جاهودا، ها داشته باشد میاعتقاد واقعی به آن

 (. 29ـ22، صص.0990براهنی، 

 از امر این. دارد وجود نیز بودنش شفابخش تصور شود،می انگاشته کُشنده گره اگر

 سبب است ناخوشی موجب که گرهی گشوده شدن که شودمی ناشی اعتقاد این

 هايگره بار،زیان هايگره منفی خصیصۀ این از جدا اما. شودمی بیمار مداواي

شود می داده نسبت هاآن به شفابخشی مثبت نیروي که هستند نیز سودمندي

 (.264، ص.0996، ترجمۀ فیروزمند، 0990)فریزر، 

ین کاربرد جادوي گره در شفابخشی، براي مداواي بیماري تب بیشتررسد نظر میبه

از این روش براي درمان تب استفاده ها بوده است. ترین بیماري، چون از رایجبوده

کتاب  69افسون یا دعاي ضد تب و بند آمدن خون فصل »اي بسیار کهن دارد. سابقه

اي به زبان اوستایی نقل دهد. در آغاز این افسون جملهرا تشكیل می روایات پهلوي

ال کرد شده که معنی آن روشن نیست. سپس آمده است که باید ریسمان را ریسید و سه

(. عدد سه در 094، ص.0996هایی زد و بر بازو بست )تفضلی، گرهو بنا به مورد، 

اندیشۀ ایرانیان باستان عددي کامل است که در پایان سومین مرحله، دوره و روز کاري 

 شود.حال انجام بوده است تكمیل می که در
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 ۀرشت»تب که در برخی منابع آمده است، به همین شیوة درمان تب اشاره دارد.  ۀرشت

بُر( به معنی چیزي است که تب از آن بریده شود و آن ریسمانی بود تب )توبُر یا تب

هی چند جهت تب، افسون بر آن خوانند و گرخام که دختر نابالغ قدري رشته باشد و به

 «(.رشتۀ تب»، ذیل 0902)دهخدا، « دار آویزندزنند و بر گردن تب

 نویسد:لریمر مراحل آن را چنین می

دهند دختر نابالغی بریسد. آن وقت پیش از آنكه آفتاب سر بزند یک ریسمان می

زنند. بعد از اي بر ریسمان میخوانند و در هر مرتبه گرهبر آن می« قل هو اهلل»هفت 

بندند تا وقتی که تبش هفت گره زده شد ریسمان را به دست شخص تبدار میآنكه 

، ترجمۀ 0909اندازند توي آب )رفع بشود. وقتی تبش رفع شد ریسمان را می

  (.69-62، صص.0919وهمن، 

 است:شده هاي شاعران گذشته بارها به رشتۀ تب و پر گره بودن آن اشاره در سروده  

 دبرداشت ازو امید بهبو

 

 پر گره و مهر تب قرایان ۀرشت

 

 تب پر از گره بود ۀکان رشت 

 (014، ص.0941)نظامی گنجوي،        

 دهید شمر بازهم به قرّادم تسبیح

 (060، ص.0994)خاقانی،                   
 

تب  وقّه دهد فوراً( )نام حیوان هنگامی که چارکیدر گیالن در درمان تب نوبه 

فالن  ۀبستم تب نوب: »گویندمی زنندمیزدن گرهی  یعنی در حال وقه بندند؛طرف را می

سالمت مردم در ایران (. در کتاب 000، ص.0992)ذوالفقاري، « کس را که خوب شود

لرز ماالریا اشاره شده است، با این تفاوت که عدد وبه رسم مشابهی در درمان تب قاجار

 ها در آن هفت تاست: گره

رود و به زوزة شغاالن که با تب و لرز در شبانگاه به سوي بیابان می بیمار ماالریایی

دهد. بیمار کمربند طناب اند گوش فرامیبه نزدیكی روستا در تیرگی شب آمده
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زند؛ بعد از هفت زوزه اي بر آن میکشد و با هر زوزة شغال گرهمانند خود را برمی

ماالریا ناپدید خواهد شد به خانه  تر با دلگرمی آنكهو هفت گره با کمربندي کوتاه

 (. 00ـ09، صص.0946پور، ، ترجمۀ نبی2110گردد )فلور، بازمی

زمانی که بیماري سخت، مثل تب بود، یک تكه کفن را به صورت بیمار گاه نیز 

زدند، براي اینكه تب مقید به مرده شود و بستند. سپس آن را گرد سر بیمار گره میمی

 (.02، ص.0999، ترجمۀ سرّي، 0999ابد )دانلدسن، دار شفا یبیمار تب

شده اشاره  هاترکمن بین نیز به استفاده از گره براي مداواي تب در زرین ۀشاخدر 

 است:

 کند.می طلسم و ریسدمی کلفتی نخ با را آن و داردبرمی شتري موي افسونگر 

. کندمی فوت شود محكم آنكه از پیش گره هر بر و زندمی نخ بر گره هفت سپس

 را هاگره از یكی روز هر. بندندمی بیمار مچ بر بنديمچ چون را خوردهگره نخ این

 گلوله را نخ همه شد باز هفتم گره وقتی و کنندمی فوت آن بر و کنندمی باز

 از همیشه براي آن همراه تب که( دارند اعتقاد)و  اندازندمی رودخانه در و کنندمی

-264، صص.0996، ترجمۀ فیروزمند، 0990شود )فریزر، می خارج بیمار تن

269.) 

رود. در باورهاي کار میهاي دیگر هم بهبر تب، گره در درمان برخی بیماريعالوه

ها براي رفع عامه دو روش متفاوت کاربرد گره در درمان زگیل وجود دارد: بختیاري

مالیدند و د و به زگیل میکردنریزه را جمع میزگیل قبالً نیت و سپس چند عدد سنگ

زدند و آن را در جاده یا خیابان و گذارند و گره میاي تمیز و پاک میدر تكه پارچه

انداختند و معتقد بودند که اگر کسی از آنجا عبور کرد کوچه که محل تردد افراد بود می

او منتقل کننده به دست هاي دست نیتکرد زگیلدید و بازمیزده را میو آن پارچۀ گره

براي  ها(. یزدي010، ص.0990گردیدند )نوروزي، شد و از دست خودش محو میمی
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خوانند، دارند و بر هر یک هفت بار قل هو اهلل میدرمان زگیل هفت دانه گندم را برمی

زنند و در حوض آب گذارند، آن را گره میهاي گندم را در پارچه میبعد دانه

شود ها پوسید و باال آمد زگیل هم خوب میوقتی دانه اندازند و عقیده دارندمی

 (. 901،ص.0996)ذوالفقاري، 

تري هایی که بیشتر در معرض آسیب و ناامنی بوده و سطح رفاهی پایینانسان

شده و بیشتر به خرافه گرایش پیدا اند نسبت به سایرین بیشتر مضطرب میداشته

یبان حاذق در زمرة عواملی است که برخی را سطح پایین بهداشت و نبود طباند. کردهمی

باد نزله و صرع است. کشانده ها به سمت و سوي جادو و خرافه میبراي دفع بیماري

در شود. ها استفاده میهایی هستند که گاه از جادوي گره براي درمان آننیز از بیماري

دارند و به هم میدو نخ به دو رنگ مختلف برباد نزله )زکام(  ۀخراسان براي معالج

گیرند و بعد نخ را به تابند و با آن قد بیمار را از زیر شست پا تا فرق سر اندازه میمی

دمند و در خوانند و بر آن میا انزلناه را میانّ ةکنند و هفت بار سورهمان اندازه قطع می

را در  زنند، پس از انجام این عملیات نخ دوالي هفت گرههر نوبت یک گره به نخ می

 (.290، ص.0969، )شكورزاده آویزندپیچند و به گردن مریض میپارچه یا کاغذي می

هاي درمان آبله با گره را ذکر کرده است که دانلدسن در کتاب خود یكی از شیوه

 شود: ردپاي دین و مذهب هم در آن دیده می

ید با به آگیرد و جوشی چرکین در تخم چشمش پدید میزمانی که کودکی آبله می

کار بردن نخی که دندانی به آن مالیده نشده و آن را  دختري که بیش از نه سال 

شود. این شود. هفت گره به نخ زده سورة قاف خوانده مینداشته تابیده، رانده می

شود. هنگامی که هر هفت سوره هفت قاف دارد و با هر قاف یک گره گشوده می

خوانده شده پس از هر بار خواندن بر نخ گره گشوده شد هفت بار دیگر سوره 



 مریم حقی و همکار __________________________________ جادوي گره در فرهنگ عامة مردم ایران

323 

 

آویزند شود. هنگامی که خواندن کامل شد نخ را جلو چشم ناخوش میدمیده می

 (.219، ص.0999، ترجمۀ سري، 0999تا جوش ناپدید شود )دانلدسن، 

را  کودک ستبراي درمان صرع کودک، نخ، بندرعباس و حواشى جزیرة قشم مردم

زدند و مى و آهاردار را گره سیاه ايپارچهگذاشتند، بعد تكهمى خريکهنۀ  پاالن درون

و  تماماً سوخت پارچه از اینكه انداختند. پسمى آوردند و در آتشدر مى تكمه شكل به

ساعدي، ) گذاشتندمى را داغ بچه پیشانى جايسه  دود شد، با خاکستر سوختۀ پارچه

 (.090، ص.0901

 باردار شدن .3ـ1ـ3

ها در تحلیل رفتار و عقاید ترین مؤلفهموقعیت طبقاتی یا منزلت اجتماعی از مهم

به مردان در چینش طبقات اجتماعی در دلیل آنكه زنان اغلب نسبتهاست. بهانسان

اند همواره در خطر ترس ازدست دادن جایگاه خود در گرفتهتر قرار میجایگاهی نازل

دنیا آوردن ها سترون بودن زنان بوده است. بهترین این نگرانیاز عمدهاند. خانواده بوده

مهم زنان بوده است. اگر زنی به هر  هايفرزند و مادري همواره یكی از وظایف و نقش

شد که یكی از هاي مختلف متوسل میبراي باردار شدن به روش شد،دلیلی باردار نمی

اي چهل بار سورة اي باردار شدن به نخ نتابیدهبر»ها گره زدن نخ یا پارچه بود. آن

دادند تا به زدند و آن را به مرد میخواندند و هر بار یک گره به آن نخ مییوسف می

 (21، ص.0994)کتیرایی، « کمر خود ببندد

کنند؛ بدین ترتیب که هفت رنگ می« بريچله»و « برچله»برند پیش زن نازا را می

ها را خوانند و بعد این نخزنند و دعا میر رشته هشت گره میگیرند و به هنخ را می

زند اي از نخ را آتش میکند و بعد تكهدهند. زن نازا اول غسل میپیچند و تاب میمی
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، 0910شود )ساعدي، بندد به بازویش و مدتی بعد باردار میو بقیه را می

 (.090ـ099ص.ص

بریدم »ورد دادند: بُري انجام میچیده چلهاي پیبراي بارداري زن به شیوه در نایین

بار در روز  9 را «چلۀ فالنی دختر فالنی را از جن و انس و عفریت و دیو و پري

دمیدند. هر بار که ورد رنگ می 9خواندند و در یک تكه پارچۀ ابریشم چهارشنبه می

رده را روز گره خو 9زدند. زن نازا این ابریشم خواندند، گرهی هم به ابریشم میمی

دیده را روي کرد. بعد ابریشمِ آبانداخت و با آن آب غسل میجمعه در جامی آب می

خوابید. روز چهلم ابریشم را بست و همان شب با شوهرش میبازوي راست خود می

داد. خاکستر زد و زهدان خود را دود میکرد و آن را آتش میاز بازوي خود باز می

 (. 249، ص.0969 )بالغی، خورددار شدن مینیت بچهابریشم سوخته را هم به 

دار در مشهد در نزدیكی دروازة سرآب یک شیر سنگی قرار دارد ... زنانی که بچه

هاي دور و نزدیک براي برآورده شدن شوند یا آرزوهاي دیگري دارند از مسافتنمی

درحالی که نشیند و آیند. زن روي شیر سنگی میحاجاتشان به زیارت این شیر می

گره  01خورد با نخ یا ریسمانی که به دست دارد آورد و تكان میاورادي بر زبان می

، ترجمۀ روشنی زعفرانلو و 0999رسد )رک: ییت، زند و سپس مراسم به اتمام میمی

 (.19، ص.0946پور، ، ترجمۀ نبی2110؛ فلور، 901، ص.0961رهبري، 

 . جلوگيري از سقط جنين2ـ1ـ3

هاي متعددي براي که سقط جنین در قدیم بسیار رایج بوده است، زنان به روش از آنجا

افكنی در فرهنگ هاي پیشگیري از بچهكی از روششدند. یجلوگیري از آن متوسل می

قفل کردن کمر زن آبستن بود. این روش درمانی که جنبۀ نمادي داشت، در  ،ایرانمۀ عا
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ب قفل کردن چنین بود که قابله دور کمر زنی را که بیشتر جاهاي ایران متداول بود. آدا

پیچید و دو سر آن را از داخل حلقۀ قفل رفت، بندي میاش میبچه سقط شدناحتمال 

آویخت و زد. کلید قفل را زیر ناودانی رو به قبله میگذراند و گره میکوچكی می

در یكی از روزهاي  ماما قفل را .کرد که آن را پشت کوه قاف انداخته استوانمود می

کرد. ماماهاي یهودي آخرین هفتۀ ماه نهم آبستنی زن، یا پس از زایمان از کمر او باز می

رنگ و قفلی که روي آن تهران کمر زن آبستن را با یک ریسمان ابریشمی هفت

 (. 669، ص.0996ذوالفقاري، ) بستندهایی کنده شده بود، میطلسم

 کردند: اندن آیات قرآن استفاده میگاه از تلفیق جادوي گره با خو

خواند، ریسمانی که یک تن سورة یاسین میبراي جلوگیري از سقط جنین درحالی 

بندند، هر سفید یا دورنگ که به دست دختري کوچک پیچیده شده به دور کمر می

دمند؛ هفت بار که کلمه مبین خوانده شد یک گره به ریسمان زده، بر هر گره می

د. این کار که کامل شد، قفلی کوچک که مالیی بر آن دعا خوانده بر آن شوگره می

 (. 91، ص.0999 ، ترجمۀ سرّي،0999شود )دانلدسن، زده می

دارند به قد و قامت زن حامله ال به رنگ زرد و سرخ برمیدر خراسان نخی هفت

خوانند: زنند و در هر بار افسونی به شرح زیر میگره می 20برند و سپس نخ را می

بندند و آنگاه نخ را به کمر زن حامله می«. حجا حجی حجوه و جوخو جاده جن چاي»

دنیا اش با چهار ستون سالم بهاعتقاد دارند که وي سقط جنین نخواهد کرد و بچه

(. در این باور رد پاي قانون شباهت بسیار 614، ص.0969خواهد آمد )شكورزاده، 

قفل بسته، به بسته شدن )محكم شدن( کمر زن باردار و  ،پررنگ است. بنابر این اعتقاد

کند و باز کردن قفل در شروع درد زایمان یا چند جلوگیري از سقط جنین کمک می

شود. این بستن قفل و باز کردن آن روز پیش از آن، به تولد آسان کودک منجر می
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، 0996نشاتی،  حسن واي از قانون شباهت یا جادوي تقلید است )زادهاجراي ساده

 (.0099ص.

 . پيدا شدن گمشده2ـ1ـ3

براي پیدا کردن اشیاي گمشده نیز از جادوي گره به مو یا لباس )چادر، روسري، دامن( 

بندند و به شود و معتقدند با این کار بخت دختر شیطان )شاه پریان( را میاستفاده می

آن شیء با »پیدا کند. و دهند که شیء گمشده را فشار قرار میاین طریق او را تحت

چیزي گم بشود  (.906،ص.0996)ذوالفقاري، « شودراهنمایی ذهنی پري پیدا می

اي از لباس را گره زده بگویند: بستم بخت دختر شاه پریان را یا بگویند: شیطان گوشه

شود: دهم. گاه نیز به این منظور سورة حمد و توحید خوانده میمالم را بده مالت را می

چیزي گم بشود الحمد بخوانند و گوشۀ چادر را گره بزنند بعد از آنكه پیدا شد قل اگر 

 (.91ـ49، صص.0994هو اهلل بخوانند و گره را باز بكنند )هدایت، 

-به پیشینۀ باور مردمان دنیاي کهن بازمی« پري یا شیطان»و « گره زدن»دو عنصر 

ندوایرانی مشهود است و آن حضور اي مشترک میان اساطیر همایهبر آن بنگردد. عالوه

، ترجمۀ مهاجري، 0990کند )رک: الیاده، خدا یا قهرمانی است که شیاطین را اسیر می

 (. 016، ص.0999

 خواهي. باران2ـ1ـ3

خواهی در مناطق هاي فراوان باراناز آنجا که ایران عمدتاً کشوري خشک است، آیین

هاي ناطق ایران باور دارند که یكی از علتمختلف ایران وجود دارد. مردم بسیاري از م

نباریدن باران، اعمال و رفتار نیروهاي شرور است که با اعمال جادویی خود باران را 

هفت »یا « بستن چهل کچلون»هاي باز کردن باران، اجراي رسم اند. از راهبند کرده
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شوند، ع میاي جماست. در جویم الرستان به هنگام شب چند دختر در خانه« کچلون

نشیند و هر یک از دختران نام گیرد، در وسط میها ریسمانی به دست مییكی از آن

دست بهآورند. دختر ریسمانجوار را بر زبان میچند کچل از اهالی یا از روستاهاي هم

اي از زند. پس از آن یكی از دختران کوزهاي به ریسمان میهم به ازاي نام هر کچل گره

دزدد. آنگاه دختري که ریسمان را گره زده است به باالي یرزن حسود میخانۀ یک پ

 هاي قرآن،رود و ضمن خواندن یكی از سورهمی بامی که ناودانش رو به قبله است،

ریزد و در پایان نیز کوزه را سوزاند و آب کوزه را روي آن میریسمان را در ناودان می

، 0990بارد )جعفري )قنواتی(، ز چند روز باران میها باور دارند که بعد اشكند. آنمی

 (.90ـ99صص.

 . قطع شدن رگبار و طوفان2ـ1ـ3

اند، رگبارها و سبب ماهیت زیستی مردم ایران که اغلب کشاورز یا دامدار بودهبه

بار بوده است. به همین دلیل گاه زا و خسارتهاي مهیب یكی از عوامل آفتطوفان

براي بند آمدن »اند: شدهو کنترل این پدیدة طبیعی به جادوي گره متوسل میبراي رفع 

زنند و رو به رگبار هفت کچل زنده را اسم برده یک نخ را به اسم هر کدام یک گره می

، 0990؛ انجوي و ظریفیان، 11، ص.0994)هدایت، « کنندقبله در حیاط آویزان می

 (.002ص.

آورند و نام چهل نفر راي بند آمدن باران نخ بلندي میها نیز بها و شیرازيبختیاري

زنند تا چهل گره خوانند و براي هر کچل یک گره به آن نخ میهاي محل را میاز کچل

کنند و اعتقاد تكمیل شود. سپس آن چهل گره را در باران به شاخۀ درختی آویزان می

. عدد چهل اغلب مربوط به (911، ص.0994دارند که باران خواهد ایستاد )ذوالفقاري، 
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شده و به معناي هاي حساس و عدد انتظار محسوب میسرنوشت و موقعیت

هاي ناامیدانه بوده است. همچنین چهل با زمان سوگواري یا انتظار صبورانه موقعیت

، ترجمۀ 0990شود )شیمل، همراه است. این عدد در زمرة اعداد گروهی محسوب می

 (. 292، ص.0999توفیقی، 

ها هنگامی که خواهند. گلبافیبراي قطع شدن باد گاه از دختر اول خانواده یاري می

گویند که سر موهاي خودش را گره بزند و وزد به دختر بزرگ خانه میباد شدیدي می

 (.091، ص.0996ایستد )ذوالفقاري، با این کار باد از وزیدن بازمی

 و ... زخم. حفاظت از شر ارواح پليد، آل، چشم2ـ1ـ3

ترین اهداف گرایش به خرافات اعتقاد به نیروهاي ماورائی است که در طبیعت از عمده

شود تا عوام براي دور کردن بال و مصیبت دست به موجود هستند. این باور سبب می

هاي هاي خود برسند. انسانالطبیعه شوند تا به خواستهدامان این نیروهاي ماوراء

کردند ارواح پلید از قبیله استفاده می طلسمی براي دور کردن منزلۀنخستین از گره به

ها و بند، خصوصاً ها، نخ(. استفاده از گره916، ص.0991، ترجمۀ بقاپور، 0962)جابز، 

منزلۀ روالی براي محافظت در برابر بیماري و ارواح پلید در زمان تولد بچه، هنوز هم به

(. در بسیاري از 029ـ 026صص.، 0999، ، ترجمۀ مهاجري0990 شایع است )الیاده،

تواند به زنی که تازه زایمان کرده است آسیب مناطق ایران اعتقاد بر این است که آل می

بري ها چلهاندیشند که یكی از آنبرساند و براي مصون ماندن از آل، تدابیر مختلفی می

 با استفاده از گره است. 

بُري نزد مالهاي روستا براي زن و بچه چلهاز همان ابتداي زایمان در  براي مثال

-ها ذکر میزد و بر آنکردند؛ یعنی چند نخ سیاه و سفید را مال در چند نقطه گره میمی
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بري براي در شود، چله(. وقتی که نوزادي متولد می029، ص.0990خواند )نوروزي، 

بر از دو رشته نخ هروز ادامه دارد. چل 01ها تا زخمامان ماندن از شر شیاطین و چشم

گیرد که مالي محلی به هنگام گره دادن این دو نخ به هم، براي سیاه و سفید شكل می

دست، خواند )رک: آینهها دعاهایی میزخمدرامان ماندن کودک از شرّ اجنه و چشم

(. هرچند ممكن است بسیاري از افراد باور قلبی به چنین خرافاتی 026، ص.0999

رنگی با اجتماعِ پیرامون خود به این شكلی و همولی گاه براي همنداشته باشند، 

 آورند.خرافات روي می

کند از هرگونه ترین هدف بشر است. به همین دلیل تالش میغریزة حب حیات مهم

دلیل شود پرهیز کند و چون بهمحرک که باعث به مخاطره افكنده شدن این امر می

امور ناتوان است ناچار براي دفع این خطر به محدودیت قوا از دخل و تصرف در 

شرّ انواع اجنه را دفع  در برخی مناطق با جادوي گره،شود. اعمال خرافی متوسل می

در هنگام برخورد با جن یا مردآزما، معتقدند که باید نام  کنند: براي مثال در کرمانشاهمی

حو شود. در بانۀ کردستان معتقدند بند شلوار را باز کرد تا مخدا را بر زبان آورد و گره

که زنی است از شیاطین که پسر نابالغ را دوست دارد و در خواب مزاحمش موته

فشارد. اگر پسر بند شلوارش را بگشاید دور خوابد و او را میاش میشود و بر سینهمی

مش در آغاز بهار وقتی کوکو شود. در تالش براي مصون ماندن از آسیب جنجهمی

اندازند تا در طول درنگ یک گره به بند شلوار خود میکند بیع به آواز خواندن میشرو

 (.940، ص.0996مش مصون باشند )ذوالفقاري، سال از آسیب جنجه

 ،صداي بسیار کندشغال( ) فتاب، تورهآگر در اول غروب ها معتقدند اسنگستانی

 ۀعزب هم باشد، دامن جام ضمناًهر خانواده که ( دختر اول) باید دختر تُقري: گویندمی
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درد نگیرد و عقیده بر این است که با انجام این خود را گره بزند تا از صداي توره دل

 (.01همان، ص.) شوددرد میکار، خود توره نیز مبتال به دل

تلقین از اموري است که زخم است. ها، چشمدر فرهنگ عوام علت برخی بیماري

نفس تأثیري بسزا دارد و درصورتی کارآمد است که فرد  براي منضبط کردن و کنترل

در زخم است. قدرت آن را به خود بباوراند. نمونۀ این باور چگونگی دفع چشم

شود هر روز از روزي که بیمار می زخم بیمار برطرف شود،سیرجان براي اینكه چشم

را با مبلغی  سپس دستمالیگذارند، نزدیک غروب آفتاب دستمالی روي سر بیمار می

برند. نظرگیر سه چوب اسفند در که اغلب پیرزنی است می« نظرگیر»پول و قند نزد 

الكرسی و چهار قل را هم زند. در ضمن آیهگذارد و آن را گره میگوشۀ دستمال می

روي گره است گیرد. بال دیگر دستمال را که روبهخواند و گره را در دست چپ میمی

گذارد و دست راست را ست راست و روي زانوي پاي راست میزیر آرنج و زانچۀ د

خواباند. اگر نوک انگشت وسط از گره گذشت نظر مرد و اگر به گره روي دستمال می

برند و گیرند، به منزل میخورده را در دست مینرسید نظر زن دارد. سپس دستمال گره

گذارند و وي سر بیمار میکنند. دستمال را ساعتی رگره را باالي سر بیمار باز می

سوزانند و خاکستر آن را در ( را میدانۀ اسفند در لهجۀ کرمانیهاي دشتی )چوب

 (.91مالند )همان، ص.پیشانی و میان دو ابرو و کف دو دست او می

 . جلوگيري از ازدواج همسر2ـ1ـ3

راي هاي دائمی زنان در جامعه ازدواج مجدد همسرانشان بوده است که باز نگرانی

آداب »اي با عنوان زدند. در رسالهجلوگیري از آن گاه به کارهاي خرافی دست می

که در دورة قاجار نوشته شده است، نویسنده توسل زنان به سحر و جادو را « مردي
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نكوهش کرده، اما عامل اصلی پرداختن به این موارد توسط زنان را در نوع برخورد 

دست آوردن دل مردشان صلی زنان از این کارها، بهمردان با آنان دانسته است. هدف ا

است، مردي که به دلیل آوردن هووهاي متعدد بر سر زن باعث ایجاد و رواج این 

 (.09ـ06، صص.0991شود )رک: باغدار دلگشا، خرافات می

 «یس»ها زن براي جلوگیري از ازدواج مجدد شوهرش، سورة در یكی از این روش

زند. این رسد به یک نخ ابریشمی گره میمی« مبین»ر که به کلمۀ خواند و هر بارا می

تابیده درست شده است و کسی که به هووي احتمالی همرنگ بهنخ از هفت نخ هفت

زند از وقوع زناشویی محتمل جلوگیري خواهد کرد اندیشد و این نخ را گره میمی

هایی ممكن است زن رشتهگاه نیز (. 91، ص.0919ضمیر، ، ترجمۀ روشن0994)ماسه، 

ها زند، دعاهایی بدمد و شوهرش از موهاي هووي رقیب را به دست آورد، بر آن گره

 (.64، ص.0999، ترجمۀ سرّي، 0999عشق هوو را از یاد ببرد )دانلدسن، 

 . كاركردهاي منفي جادوي گره2ـ3

عمد زده ههایی که هرچند بخوریم. دستۀ اول گرهدر این مبحث به دو نوع گره برمی

 هاییشان ازبین برود و دستۀ دوم گرهها را باز کرد تا تأثیر منفیاند، ولی باید آننشده

شوند. باور به تأثیر رساندن زده میعمد براي تأثیرگذاري منفی و آسیباست  که به

منفی گره در بسیاري از نقاط جهان نیز وجود دارد. در باورهاي کهن هندواروپایی، 

شكل حلقه، تله ناپذیرترین خدایان است و سالح او غالباً به( شكستvarunaورونه )

و گره به تصویر کشیده شده است. او محافظ کیهان است و هر کسی را که از قانون 

کند. این دو رکن )یعنی بیماري و مرگ( مجازات می« اسارت»کیهانی تخطی کند با 
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، ترجمۀ 0990اند )رک: الیاده، یعطور بسیار وسیع شاتقریباً در سرتاسر جهان به

 (. 001، ص.0999مهاجري، 

 گاه هدف از گره بستن، آسیب رساندن به طرف مقابل است: 

آنكه اگر بخواهند مشكالتی را براي کسی ایجاد بكنند جایی از پوشاک او را بی

براي بی اثر کردن این جادو باید « کارش را بستم»گویند: زنند و میبداند گره می

، ترجمۀ 0994)ماسه،  « اثرش کردمگره را باز و بی»ره را باز کرد و چنین گفت: گ

 (. 49، ص.0919ضمیر، روشن

 خطیر مواقع در که دارند ابا سخت جهان مختلف نقاط در مردمان از بسیاري

باشد )فریزر،  لباسشان و رخت در گرهی مرگ و ازدواج زایمان، هنگام خصوصبه

، 0990الیاده، هاي بیشتر رک: ؛ براي نمونه261، ص.0996، ، ترجمۀ فیروزمند0990

، ترجمۀ فضایلی، 0942؛ شوالیه و گربران، 026ـ021، صص.0999ترجمۀ مهاجري، 

 (.916،ص.0991، ترجمۀ بقاپور، 0962جابز، ؛ 926/ص. 0، ج0941

کنند: برخی حتی براي جادوي سیاه نیز از مقدساتی چون آیات قرآن استفاده می

آنكه به خودش آسیب رسد، سورة سی دشمنی دارد که خواهان آزار اوست بیاگر ک»

زند، زمانی به ریسمانی که آماده کرده است یک گره می« مبین»خواند و با هر یس را می

« رسدکند و به آرزوي خود میکه سورة کامل خوانده شد ریسمان را به زمین میخ می

 (.096، ص.0999، ترجمۀ سرّي، 0999)دانلدسن، 

شود. گاهی براي گره زدن به جاي نخ، طناب یا پارچه از رودة حیوانات استفاده می

رفته است، کار میكی از انواع جادوهایی که براي ایجاد مشكل در زندگی دیگران بهی

سگ یا گوسفند است.  ةو رود خربزه ۀترکیبی از تخم جارو، پوست سیر، پوست تخم

اي در زندگی سگ یا گوسفند، گره ةاهت با گره زدن روددر این جادو براساس اصل شب

گره زده شده،  ةشود و بنابر همین اصل با خشک شدن رودفرد موردنظر ایجاد می
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شود. در این جادو که یكی از بدترین انواع جادو در زندگی آن شخص نیز خشک می

و روي  گذاشتندمیاي مواد ذکرشده را در کیسه ۀآمده است، همحساب میآباد بهنجف

انداختند می مپوشاندند و کیسه را در چاهی بسته همچون چاه حماآن را با قیر سیاه می

تا بدین طریق جادو بهتر عمل کند. انتخاب چاه و استفاده از قیر سیاه بدین دلیل بوده 

شده و درواقع به بهتر عمل که سیاهی هر دو با ایجاد تشابه باعث سیاهی زندگی فرد می

 (.0991)رضاییان،  است کردهن جادو کمک میکرد

ها و انداختن پاها روي هم نیز بر گره طناب و ریسمان، درهم کردن دستعالوه

هایش را به هم متصل کند و انگشتان را پشت اگر کسی دست»همین تأثیر منفی دارد. 

، 0919ضمیر، ، ترجمۀ روشن0994)ماسه، « افتددست برگرداند گره به کارش می

 دو گره زدن هنگام به چهنویسد: (. فریزر دربارة دلیل این تأثیر منفی چنین می29ص.

 طبق بكنید، هم توي را پاها راحتی براي نشستن هنگام به چه و بكنید درهم را نخ رشته

 و بندیدمی و کنیدمی مقید آزادند و باز که را چیزهایی دارید هومیوپاتیک جادوي اصول

 و سازد متوقف را چیزي هر سیر و جریان اطرافتان در اینكه جز ندارد اثري شما عمل

 (.269، ص.0996، ترجمۀ فیروزمند، 0990شود )فریزر،  مانع

 . ايجاد مشكل در زندگي عروس و داماد 1ـ2ـ3

شود، مراسم عقد هایی که در آن بسیار از جادوي منفی گره استفاده مییكی از موقعیت

اندن خطبۀ عقد است. در بیشتر نقاط ایران اعتقاد بر خصوص لحظۀ خوو ازدواج و به

خواند کسی چیزي را گره بزند یا این است که اگر هنگامی که عاقد خطبۀ عقد را می

طور خطبۀ عقد به بدین علت در قدیم،»افتد. دستان را در هم گره کند، در عقد گره می

دقت وارسی حیط را بهشد و مپنهانی در مكانی دور از اطالع دیگران خوانده می
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شود در ها موجب میها معتقدند این گرهکردند که کسی گرهی نینداخته باشد. آنمی

 (.21، ص.0994)مرادي، « زندگی مشترک زوجین، گره افتد و مشكالتی ایجاد شود

شود عمد براي ایجاد مشكل در زندگی عروس و داماد زده میهایی که بهتنها گرهنه

ها دارد، بلكه بسیاري معتقدند حتی در لباس عروس نیز نباید ر زندگی آنتأثیر منفی ب

در بیان احكام نكاح چنین آمده است:  کلثوم ننهدر کتاب گرهی وجود داشته باشد. 

هاي واجب است عروس تمام بندها را بگشاید حتی بند زیر جامه. هیچ یک از لباس

، 00، ص.0911افتد )خوانساري، رش میعروس نباید گره داشته باشد زیرا که گره به کا

09) 

هاي خود را که روي زانو قرار ها معتقدند حاضران باید انگشتان دستقوچانی

دانند. هاي بسته را باعث گره خوردن کار داماد میدارند، زیرا دست اند، باز نگهداده

، 0996الفقاري، بر حاضران، عروس و داماد نیز باید این مسئله را رعایت کنند )ذوعالوه

(. حتی برخی معتقدند در وقت عقد نباید نگار )نقش حنا بر کف دست و پا( 021ص.

افتد )همان، بست، زیرا نقشی که در نگار هست گره دارد و در کار عروس گره می

« کنددر عقاید خرافی قدیم، وجود گره در لباس عروس، او را نازا می(. »491ص.

 (.916، ص.0991، ، ترجمۀ بقاپور0962)جابز، 

 . بستن داماد2ـ2ـ3

یكی از کارکردهاي منفی گره زدن هنگام خواندن خطبۀ عقد، ناتوان کردن داماد در شب 

است. در بسیاري از مناطق ایران این باور وجود دارد « بستن داماد»زفاف و به اصطالح 

قادر به داماد  که اگر زمان خواندن خطبۀ عقد، کسی نخی را گره بزند یا قفلی را ببندد،

انجام عمل زناشویی نخواهد بود. مردم لرستان و ایالم معتقدند اگر کسی به نیت بسته 



 مریم حقی و همکار __________________________________ جادوي گره در فرهنگ عامة مردم ایران

312 

 

کنند گره بزند، تا شدن کمر داماد پشم گوسفندي را که جلو عروس و داماد قربانی می

 (.499، ص.0996گره باز نشود داماد قادر به انجام کاري نیست )ذوالفقاري، 

گونه اعتقادات با هاي خرافی متعلق به تجارب عینی است. اینبخشی از این تجربه

زده و ارواح سروکار دارند. براي مثال گاه بعد از گره زدن، نخ را هاي جناشباح، خانه

انداختند که گاه نیز آن را در مستراح یا گنداب حمام می کردند.در گورستان دفن می

 بستند: آخر عمر میهرگز پیدا نشود و بدین وسیله داماد را تا 

هایی که مثالً گرفت. از طرف آنگاهی از طرف قوم داماد هم این عمل صورت می

داماد یا قوم داماد دخترشان را نپسندیده غریبه جانشین شده بود ... شدیدترین 

ها در این زمینه آن بود که قفل و کلید یا نخ و قاطمه و طناب آن کار را در دشمنی

حمام بیندازند که تا آخر عمر عروس به روي داماد و داماد به مستراح یا گندآب 

 (.011، ص.0990روي عروس بسته شده نتوانند از هم متمتع بشوند )شهري، 

 نویسد:و فلسفۀ استفاده از آن چنین می« قاطمه»جعفر شهري دربارة معناي 

تن نیت بسقاطمه )طناب پشمی( یا رشتۀ سیاه و سپیدي را تابیده گره کرده، 

کردند که این اثر قفل را دارا بود که باید زیر سنگ یا چیز سنگین قرار می

تر از قفل شناخته شده ... انتخاب ریسمان پشم هم به گرفت. عملی که قويمی

ماند و همچنین جاي نخ و پنبه آن بود که نخ پوسیده از میان رفته پشم باقی می

زده ازمیان رفته که با ازبین نیز زنگقوت اثر آن بر قفل نیز از آن جانب که قفل 

که قاطمه و طناب و  درحالیشود، رفتن آن اثر کار هم ازمیان رفته خنثی می

ماند ها محكم و پایدار باقی میریسمان پشم را این زوال در میان نبوده تا سال

 (.010)همان، ص.

با  رفت،کار میهعالوه بر داماد جهت شوهرها نیز اگر داراي زن دیگر بودند ب گره 

بستند. چارة این این نیت که شوهر را به غیر از خود به روي هر زن و معشوق دیگر می
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ها باز شود، ولی از آنجا که معموالً نخی را که گره زده شده بود، جادو این بود که گره

انداختند که قابل دسترسی نبود، از روش طالق دادن صوري استفاده در مكانی می

چارة آن هم تا باطل شود آن بود که طالق داده دو مرتبه عقد بكنند و البته تا : »شودمی

)همان، « دادنددشمن دو مرتبه اقدام نكند آن را پنهان و کامالً در استتار انجام می

بست تا دیگران نتوانند دشمنی یكی از نزدیكان داماد او را می در روش دیگر(. 011ص.

 .گشودره را میکنند و سپس بعد از عقد گ

نكتۀ جالب اینكه باور به تأثیر جادوي منفی گره در ازدواج در بسیاري از کشورهاي 

 ظاهراً هجدهم قرن تا و وسطا قرون نویسد: درباره میدنیا نیز رواج دارد. فریزر در این 

 را جایی ازدواج مراسم برگزاري حین در کس هر که بود این بر عموم اروپا اعتقاد در

 مراسم تواندمی اندازد دور را رشته آن یا قفل سپس و بزند گره را ايرشته یا کند قفل

 پیدا تا بود شده انداخته آب در که ايخوردهگره رشتۀ یا قفل. بگذارد عقیم را مزاوجت

، 0990شد )فریزر، نمی ممكن زوج آن مزاوجت شدنمی گشوده گره یا قفل و شدنمی

 (.269، ص.0996ترجمۀ فیروزمند، 

 و جلب محبت انبندزبان. 3ـ2ـ3

ها، رهایی از طعن و سرزنش بدخواهان و جلب توجه و محبت یكی از تمایالت انسان

هاي فراوانی براي جلب محبت و زبان بستن یا دیگران بوده است. سحرها و طلسم

شود. ها از جادوي گره استفاده میوجود دارند که در برخی از آن« بندانزبان»اصطالح به

ک اي چرم را بـه یدر شب عروسی، طنابی سیاه و کلفت، یک میخ و تكه براي مثال

ها مشغول شادي و بزن و خواستند هنگامی که زندادند و از او مییبالغ منا دختر

ه را دور ااي خلوت چرم را با میخ بـه دیوار بكوبد و طناب سیاند، درون گوشهبكوب

هاي خانوادة داماد، یک از زنکرد، به نام هرن کاري میبعد از آنكه چنی د.خ بپیچیم
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گو/ بستم بستم زبان بد» گفت:زد و میاو، یک گره به طناب میخواهر ویژه مادر و به

هاي موردنظر را بر ، و بدین ترتیب، نام زن«بستم بستم زبانِ ...  / ... بستم بستم زبانِ

بردند و در نخستین ب را به خانۀ عروس میخ و چرم و طنایآورد. بعد از آن، مزبان می

خواهان د، با این باور که زبان بدکرفرصت، آن را درون گورستان قدیمی چال می

 (.204، ص.0994 )کتیرایی، ماندمی شه بستهیعروس هم

دارند که به آن رنگ برمیدر کاشان براي بستن زبان بدخواه هفت نخ ابریشمی هفت

زنند و کمی از موي سر شخص بدخواه را ها را با هم گره میگویند. نخمی« هفت نخ»

دهند و زیر هاون سنگی که در یک تكه پارچه که بوي بدن او را داشته باشد قرار می

طور که این ابریشم زیر خدایا همین»گویند: گذارند و میزود از جایش تكان ندهند می

، 0996)ذوالفقاري، « بسته شود این هاون ماند و بسته شد زبان فالنی هم به روي من

(. درحقیقت بنابر جادوي تقلیدي، بسته شدن ابریشم به بسته شدن زبان 0109ص.

 انجامد. بدخواه می

که نخی و درحالی نددکرپنیر، تهیه میمقداري شیرینی، مثالً نقل یا شكردر اردکان 

رسیدند، بـه می «مبین»خواندند و وقتی به کلمۀ درون دست داشتند، سورة یس را می

گره بـه   9مبین خوانده، و 9زدند. بعد از آنكه د و به نخ گرهی میکرشیرینی فوت می

و شیرینی را به  نددکرشد، نخ را درون جایی درون شكاف دیوار مخفی مینخ زده می

 (.129، ص.0940 ،اردکانی )طباطبایی دادندخورد شخص موردنظر می

 . بستن خواب كسي2ـ2ـ3

کاربردهاي منفی جادوي گره، بستن خواب فردي است که با او دشمنی دارند.  یكی از

 چنین آمده است:  نامهفرخ در

نام کسی که خواهند هفت گره برزنند و به هر اگر موي دنبال اسب بگیرند و به

پس در زیر « اي فالنه بنت فالنه، بستم خواب ترا بدین موي اسب»گرهی بگوید: 
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روز خوابش نیاید، مگر که سر از بالین بگرداند و بر شبانهبالین وي کند، هفت 

 (.91، ص.0946یزدي، جایی دیگر نهد )جمالی

 . نتيجه2

رود. باور به شمار میجادوي گره یكی از انواع مهم و پرکاربرد جادو در فرهنگ عامه به

مردم مختص  هاي دور تاکنون وجود داشته است. این باوراز گذشتهتأثیر جادویی گره 

توان ایران نیست، بلكه در فرهنگ عامۀ بسیاري از کشورها وجود دارد. این جادو را می

نوعی جادوي هومیوپاتیک )تقلیدي( دانست، چراکه در باور عامه بستن یا بازکردن گره 

خورد و تواند به ایجاد یا رفع مشكلی منجر شود. گاه این جادو با مقدسات پیوند میمی

ها همراه با خواندن آیاتی از قرآن یا ادعیه است. در فرهنگ عامه با گره زدن یا باز کردن

شویم. اینكه در هر موقعیتی، جادوي گره دو نوع جادوي گره مثبت و منفی مواجه می

گیرد. کار میچه کارکردي دارد بستگی به نیت شخصی دارد که این جادو را به

ان استفاده از جادوي گره براي رفع توان گفت در فرهنگ عامۀ مردم ایردرمجموع می

سالی، شدن بخت، خشکمشكالت )ازجمله بیماري، ناباروري، سقط جنین، بسته

زخم، گم شدن اشیا و...( بسامد بیشتري دارد. هرچند استفاده از این جادو بیشتر چشم

در یا بههاي خاصی چون سیزدهدر مواقعی است که مشكلی پدید آمده، ولی گاه زمان

هاي جنس شود. گره بر اجسام مختلفی چون نخسوري را براي آن انتخاب میرشنبهچها

شود و مختلف، طناب، پارچه، لباس، چادر، روسري، سبزه، رودة حیوانات و... زده می

ها گاه نامشخص و شود. تعداد گرهرنگ یا سیاه و سفید استفاده میهاي هفتگاه از نخ

. گاه شخص خاصی باید گره را ببندد یا بگشاید؛ گاه یک، هفت، چهل یا صد تا است

براي مثال پیرزن، کودکی نابالغ، دختر اول خانواده و ... . اغلب در هنگام گره زدن آیه، 

شود و بعد به شود یا نام شخص یا اشخاص خاصی گفته میدعا یا افسونی خوانده می
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شده را در مكانی زده شود. گاه براي تأثیر بیشتر جادوي گره، جسم گرهگره فوت می

کردند تا از دسترس دیگران دور چون گورستان، زیر سنگ، شكاف دیوار و ... پنهان می

 باشد. این نوع جادو در ایران در بین زنان کاربرد بیشتري دارد.

 منابع

 قرآن کریم

بر ثیر آن أوجود آمدن طلسم و تعویذ و تههاي اجتماعی ببررسی زمینه (.0999)ح. دست، آینه

واحد تهران  ارشد نقاشی. دانشگاه آزاد اسالمی،نامۀ کارشناسی . پایانجنبش سقاخانه

 مرکزي. 

(. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 0999. ترجمۀ م. ک. مهاجري )تصاویر و نمادها(. 0990الیاده، م. )

 کتاب پارسه.

 ۀمطالع) گرگان هربین مردم ش شناختی فولكلور درتبیین مردم تحلیل و(. 0996امامی، ر. )

شناسی و هاي نوین ایران و جهان در روانکنفرانس پژوهش(. مرگ ازدواج، تولد، موردي:

 .علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

 . تهران: اسپرک.گذري و نظري در فرهنگ مردم(. 0990انجوي شیرازي، ا.، و ظریفیان، م. )

 سخن.. تهران: 6. جفرهنگ بزرگ سخن(. 0940انوري، ح. )

 . تهران: شیرازه.آداب مردي و تربیت نسوان(. 0991باغدار دلگشا، ع. )

 تهران: چاپخانۀ مظاهري. .تاریخ نائین و فرهنگ تاریخ نائین(. 0969. )بالغی، ع

 تهران: مرکز .00. جالمعارف بزرگ اسالمیۀدائر(. باطل سحر. 0940ع. )بلوکباشی، 

 .المعارف بزرگ اسالمیۀدائر

 . قم: بیان جوان.خرافات، سحر و جادوگري(. 0990م. ) بیستونی،

 . تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.هاي گیل و دیلمها و باورداشتآیین(. 0911پاینده، م. )

 . تهران: امیرکبیر.9. به اهتمام م. معین. ج برهان قاطع(. 0919تبریزي، م. ح. )
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 . به کوشش ژ. آموزگار. تهران: سخن.متاریخ ایران پیش از اسال(. 0996ا. ) تفضلی،

 . تهران: مهكامه.فرهنگ عامه(. 0999داري، ا. )تمیم

(. تهران: 0999. ترجمۀ م.ر. بقاپور )ها، اساطیر و فولكلورفرهنگ سمبل(. 0962جابز، گ. )

 اختران.

 (. تهران: البرز. 0990. ترجمۀ م.ن. براهنی )شناسی خرافاتروان(. 0990جاهودا، گ. )

 . تهران: جامی.درآمدي بر فولكلور ایران(. 0990فري )قنواتی(، م. )جع

 کوشش ا. افشار. تهران: امیرکبیر.بهنامه. فرخ(. 0946جمالی یزدي، ا. )

 . تصحیح ض. سجادي. تهران: زوار.دیوان(. 0994خاقانی، ب. )

، 01، ج منیرسرا .دیدگاه اسالم و یهود دربارة سحر(. 0999ح.، و رحمانی، م. )خلعتبري، 

 .090ـ011

 . تهران: مروارید. کلثوم ننه(. 0911خوانساري، ج. )

 اسفند وحشی )پژوهشی دربارة سحر و جادو در فرهنگ عامۀ ایران(.(. 0999دانلدسن، ب. )

 (. تهران: فرهنگ جاوید.0999ترجمۀ ا. سرّي )

 ه تهران.. تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگانامۀ دهخدالغت(. 0902دهخدا، ع. ا. )

 . با همكاري ع.ا. شیري. تهران: چشمه.باورهاي عامیانۀ مردم ایران(. 0996ذوالفقاري، ح. )

، 2، طب سنّتی اسالم و ایران مجلّه. درمان عامیانه نزد مردم ایران(. 0992ذوالفقاري، ح. )

 . 061ـ094

دي شهرستان مور ۀتأثیر جادوي هومیوپاتیک بر فرهنگ عامه )مطالع(. 0991رضاییان، ف. )

 .0991خرداد  02، شناسی و فرهنگانسان آباد(.نجف

https://anthropologyandculture.com 
(. بررسی تأثیر جادوي هومیوپاتیک بر فرهنگ عامۀ مردم 0996زاده حسن، ن.، و نشاتی، ف. )

 . بوشهر.دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامهبهبهان. 

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.ل هوااه(. 0901غ. ) ساعدي،
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 . تهران: امیرکبیر.شهرخیاو یا مشكین(. 0910غ.  ) ساعدي،

پرستی در ایران و جهان و گاهی به خُرافه(. ن0991شریعتی، ص.، و انصافی مهربانی، س. )

 .26ـ0، 26، درمانیفرهنگ مشاوره و روان. راهكار تربیتی مواجهه با آن

 . مشهد: محقق.باورهاي عامیانه در ایران به گزارش سیاحان غربی(. 0949یان، ح. )شعرباف

 . تهران: سروش. عقاید و رسوم مردم خراسان(. 0969شكورزاده، ا. )

. 0(. ج 0941. ترجمه و تحقیق س. فضایلی )فرهنگ نمادها(. 0942شوالیه، ژ.، و گربران، آ. )

 تهران: جیحون.

 . تهران: معین.9. ج ن قدیمطهرا(. 0990ج. ) شهري،

(. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و 0999ترجمۀ ف. توفیقی ) راز اعداد.(. 0990شیمل، آ. م. )

 مذاهب.

 . کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.باورهاي مردم کرمان(. 0990صرفی، م. )

. تهران: 01ج  ی.. ترجمۀ م.ب. موسوي همدانالمیزان فی تفسیر القرآن(. 0966م. ) طباطبایی،

 کانون انتشارات محمدي.

 .یزد استان عمومی فرهنگ شوراي :تهران .فرهنگ عامۀ اردکان (.0940. )طباطبایی اردکانی، م

. ترجمۀ ب. امیراحمدیان. کابل: آداب، آیین و باورهاي مردم افغانستان(. 0999عابدوف، د. )

 انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان.

شناسی متنهاي عامیانۀ فارسی. گشایی در قصه(. بررسی طلسم و طلسم0992ر، ا. )فعزیزي

 .011ـ49، 0، ادب فارسی

(. 0996ترجمۀ ک. فیروزمند ) شاخۀ زرین )پژوهشی در جادو و دین(.(. 0990فریزر، ج. ج. )

 تهران: آگاه.

(. بوشهر: دانشگاه 0946پور ). ترجمۀ ا. نبیسالمت مردم در ایران قاجار(. 2110فلور، و. )

 علوم پزشكی و خدمات بهداشتی بوشهر.

 : ثالث.تهران .از خشت تا خشت (.0994. )تیرایی، مک
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، 96، پژوهش ادبیات معاصر جهان(. زبان جادو در فرهنگ عامه. 0941گیر، ع. )گوشه

 .001ـ010

رات بنیاد (. تهران: انتشا0919. ترجمۀ ف. وهمن )فرهنگ مردم کرمان(. 0909لریمر، د. ل.)

 فرهنگ ایران.

 . تبریز:2ج  (.0919ضمیر ). ترجمۀ م. روشنمعتقدات و آداب ایرانی(. 0994ه. ) ماسه،

 انتشارات دانشگاه.

 . به کوشش ح. ذوالفقاري. تهران: چشمه.ادبیات عامیانۀ ایران(. 0949محجوب، م. ج. )

اي عامیانۀ غرب هرمزگان. اي در باورههاي اسطورهمایه(. بررسی بن0994ا. ) مرادي،

 .29ـ4، 09، نامۀ فرهنگی هرمزگانپژوهش

. تهران: 0. جشرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداري دورة قاجار(. 0940مستوفی، ع. )

 زوار.

 . تهران: زرین.فرهنگ معین(. 0946معین، م. )

 اسی.شن. کرمان: مرکز کرمانفرهنگ عامیانۀ سیرجان(. 0949مؤید محسنی، م. )

 تهران: پارسا. فرهنگ مردم )فولكلور ایران(.(. 0969میرنیا، ع. )

کوشش . تصحیح و حواشی ح. وحید دستگردي. بهلیلی و مجنون(. 0941نظامی گنجوي، ا. )

 س. حمیدیان. تهران: قطره.

 . اهواز: معتبر.باورهاي عامه در بختیاري(. 0990نوروزي، ق. )

 . گردآورنده ج. هدایت. تهران: چشمه.ۀ مردم ایرانفرهنگ عامیان(. 0994هدایت، ص. )

 و هنر. . تهران: انتشارات وزارت فرهنگهاي نوروزيآیین(. 0919هنري، م. )

. ترجمۀ ق. روشنی زعفرانلو و م. رهبري سفرنامۀ خراسان و سیستان(. 0999یت، چ. )ی

 تهران: یزدان.(. 0961)
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