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چکیده
بخشی از فرهنگ مردم ايران متثثر از موجودات سحرآمیز اساطیری وهمی و نـامرلی چـون غـول،
ديو ،پری و  ...است .در گذشته باور به اين موجودات وهمی و نامرلی زندگی مردم را تحت تثثیر
قرار میداد .برآيند اين جستار نشان میدهد که مردم هرمزگان به دو دسـته موجـودات خیررسـان
خوشيمن و شررسان بديمن باور داشتند .موجودات خیررسان نیکو همچون پـری ،پـریدريـايی،
همزاد و تمبولک و موجودات شررسان خبیث و بديمن مانند ديو ،ذيج ،گوشگلیمی ،غول و ساير
موجودات بودند .همچنین يافتههای پژوهشی نشان میدهد که تعداد موجودات شررسان در فرهنگ
هرمزگان بیشتر از موجودات خیررسان نیکو می باشد .بسیاری از ايـن موجـودات نیـز بـا زيسـت
جغرافیايی ساحلی و مشاغل پیرامونی آن ارتباط دارند.
شناخت اين موجودات خیالی امکان تولید انیمیشنهای جذاب را برای مخاطبان کودک ،نوجوان و
جوان فراهم میکند .امروزه شرکتهای رسانهای بینالمللی با استفاده از موجـودات اسـطورهای و
خیالی خود در صدد بسط و گسترش فرهنگی خود در میان جوانان ملل ديگر هستند .به همین دلیل
استفاده از فرهنگ های محلی و بومی ايران که گنجینههای غنی از اين کاراکترها دارند ،مـیتوانـد
تولیدات داخلی و بین المللی جذابی را در سطحی وسیع پوشش دهد .روش پـژوهش ايـن مقالـه
توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی میباشد.
کلیدواژه ها :موجودات وهمی ،موجودات خیررسان ،موجودات شررسان ،موجـودات خیـالی
هرمزگان ،گوش گلیمی ،تمبولک.
 .1کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگر فرهنگ عامه میناب( ،نویسنده مسئول) رایانامه:
sohrab_minab@yahoo.com
 .2دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه ارومیه ،رایانامه:

fatemeh.modarresi@yahoo.com
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مقدمه
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

فرهنگ نظام پیچیدهای از کن های اجتماعی است که کنشتگران
1

در چتال

متدام

دیروز و امروز غوطهورند .آگوستت کنتت جامعته را متشتکل از زنتدههتا و متردههتا
میدانست گوثوقی و نیکخلق . 52:2874 ،به عبارتی آنچه میراث فرهنگتی یتک گتروه
قومی است ،در زندگی اجتماعی کنونی او نیز ساری و جاری است .هرچنتد دیتروز بتا
گذر زمان به پایان رسیده ،اما اعتقادات و باورهای

را برای آیندگان به میتراث گذاشتته

است .بیشک این اعتقادات و باورها در این جریان گذار ،رنتگ و بتوی جدیتدی پیتدا
کرده یا در قالب و نظام جدید عرضه شده است« .در واقع آنچه امروز فرهنگ مینتامیم
در جهان باستان برابر اسطوره و آئین بوده است» گبهار. 233 :2878 ،
بیتردید موجودیت و بقایای اعتقادات اسطوره را در ستاختار اجتمتاعی و فرهنگتی
اقوام نمیتوان انکار کرد .هر چند انسان مدرن ،دیگتر اعتقتادی بته ختدایان و نیروهتای
محیرالعقول ندارد و اساطیر را نه باورهای کهن که خرافههای مردم پیشین میدانتد ،امتا
ناخواسته ،باورهای پیرامون اسطورهها بر کن

اجتمتاعی و حتتی عقالنیتت او اثرگتذار

استتت .اینجاستتت کتته مطالعتتات فرهنگتتی در حتتوزه فولکلتتور اهمیتتت متتییابتتد و بتته
صورتهای مختلف انجام میشود .ادبیات شفاهی به عنوان یکتی از مهتمتترین اجتزای
فرهنگ مردم در مطالعات فرهنگی جایگاه واالیی دارد و از سوی دیگر بررسی اعتقاد به
موجودات وهمی و اساطیری از ارزش خاصی برخوردار است .در این مقاله ،موجودات
وهمی به دو دسته تقسیم شدهاند :وهمی ختوشیمتن اهتورایی و موجتودات اهریمنتی
بدنهاد .با این تقسیمبندی میتوان رد پای اساطیری یتک قتوم را در ادبیتات شتفاهی آن
قوم جستجو کرد و از ایتن طریتق بستتری بترای پتژوه هتای عمیتقتتر بته ویتژه در
حوزههای مردمشناسی ،جامعهشناسی و فرهنگی فراهم آورد.
هر جا که تاریخ و باستانشناسی از سخن گفتن بازمیمانند این اسطورهها هستند کته
لب به سخن می گشایند و درباره دنیای پر رمز و راز مطتالبی را بتازگو متیکننتد تتا در
شناخت فرهنگ و تمدنها مؤثر واقع شود .اساطیر ایران باستان در این دنیای پتر رمتز و
1. Agost Kont
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راز جایی واال دارند و شناخت آنها رهنمون ما در شناخت فرهنگ غنی و پرارزش این
دربردارد و قسمتیهایی را کوه و خشکی ،دارای موجودات وهمی و اساطیری است کته
تعدادی مربوط به خشکی و تعدادی دیگر مربوط به دریا هستند .ایتن مقالته ،در پتی آن
است تا مجموعه جامع و سادهای از این اسطورهها را در اختیار مخاطب بگذارد بتا ایتن
توضیح که تتا کنتون در زمینته استاطیر هرمزگتان مقالته و کتتابی انتشتار نیافتته استت.
پژوهشگرانی که در حال حاضر به گردآوری و تدوین فرهنگ مردم شتهرهای مختلتف
هرمزگان مشغول اند صتفحاتی از کتتاب و پتژوه

ختود را بته ذکتر باورهتا و عقایتد

اختصاص دادهاند اما همه اساطیر را شامل نمیشود ،البته فاطمه د گتانی گ 2838کتتاب
باورهای سینه به سینه هرمزگان را در انتشتارات دارالتفستیر قتم منتشتر کترده استت و
نگارنده ت سهراب سعیدی ت گ 2838نیز کتاب باورها و عقاید عامیانه مردم هرمزگتان را
به رشته تحریر آورده ،اما به اساطیر هرمزگان تا بهحال پرداخته نشده و این مقالته نقطته
آغاز این راه است.
روش پژوه

این مقاله کتابخانهای و با بررسی اسناد و مدارک موجود و گتردآوری

اطالعات میدانی با تکنیک مصاحبه با افراد مطلع بومی صورت گرفته است.
اساطیر و فرهنگ مردم

فرهنگ مردم در ابعاد گوناگون آن در میان هر ملّتی از قصهها ،ضربالمثلها ،پنتد و
اندرزها ،استعارات ،کنایات ،کلمات قصار ،زبانزدها ،الالییها ،چیستانهتا ،گتوی هتا و
بهطور کلی آنچه ادبیات شفاهی خوانده میشود و همچنین اساطیر و حماسهها تشتکیل
شده که همگی آنها بازتاب احساسات قومی و ملّی در درازنای تاریخ پر فتراز و نشتیب
خود است .آثاری است که در اعماق تاریخ حیات انسانهایی که در آغاز خلقت در این
کرة خاکی در دنیای تخیالت کوچک و بزرگ خود تصوّرات و گاه توهمّاتی داشتتهانتد،
ریشه دارد و شاید همین برداشت های ذهنی آنان امتروزه خمیرمایتۀ فرهنتگ و ادبیتاتی
است که ما آن را ادبیات شفاهی میگوییم .فرهنگ مردم را میتتوان بته دو بخت

کلتی
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سرزمین است  .استان هرمزگان که قسمتی از مترز آن را خلتیج فتارس و دریتای عمتان
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دان

تجربی و ادبیات شفاهی تقسیم کرد .به عبارت دیگر ،فرهنگ مردم از یک ستو بتا
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انسانشناسی و از سوی دیگر با ادبیتات ارتبتاط دارد .متثالً بخت هتایی کته بته آداب،
معتقدات ،جشنها و مسائلی از این قبیل ارتباط دارند ،بی

از هر چیز به انسانشناستی

نزدیک هستند و اجزایی مانند افسانهها ،اساطیر ،قصهها ،ترانتههتا ،تصتنیفهتا ،امثتال و
حکم و مانند آنها در حوزه ادبیات قرار میگیرند.
باید اذعان داشتت کته استطوره هتم در ستادهتترین و معمتولیتترین معنتا ،نتوعی
سرگذشت یا داستان است که معموالً بته ختدا یتا ربالنتوع و موجتودی الهتی مربتوط
میشود .اسطوره بدین مفهوم ،با فرهنگهای ابتتدایی یتا دورههتای کهتن فرهنتگهتای
پیشرفته پیوسته است .وقتی بعضی جلوههتای دورانمتان را استطوره متینتامیم ،معنتای
ضمنی آن این است که آن جلوهها ،صورتهای تثبیت شده یا بقایای گذشتهاند.
در هر اسطوره ،عناصری از رخدادهای تاریخی ،واقعیتتهتای اجتمتاعی ،نهادهتای
اقتصادی و نظامهای اعتقادی ت آیینی با یکدیگر درآمیخته است .رمز استمرار و پایتداری
اسطورهها در میان نسلهای گوناگون بشتری و در دورههتای پیتاپی زنتدگی اجتمتاعی
مردم ،وجود بنمایههای نیرومند فرهنگی ت اجتماعی و دینی آنهاست .در این بخ  ،بته
موجودات اساطیری و وهمی در هرمزگان پرداخته میشود .شایان ذکر است که افکار و
اعتقادات بومی از جمله یادگارهای فرهنگی هستند که ریشه در زندگی مردم آن دیار در
درازنای تاریخ کهنسال سرزمین مردم آن مرز و بوم دارد .فرهنگ هر قوم و ملتی ترکیبی
از اعتقادات ،باورها ،اسطورهها ،آئینها و مراسم و به طور کلی شتیوه و الگتوی زنتدگی
است که در طول تاریخ توسط پیشینیان و اجتداد آنهتا ستاخته و پرداختته شتده و طتی
فرایند جامعهپذیری از نسلی به نسل دیگتر منتقتل متیشتود و موجتب تتداوم و حفتظ
الگوهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه میشود ،هر چنتد ممکتن استت الگوهتایی کته
میراث گذشتگان است در گردش روزگار دچار دگرگونی و تغییر شده و مورد بازنگری
نسلهای بعدی قرار گیرند.
گفتنی است گستردگی فرهنگ عامه و حضتور باورهتا و اعتقتادات ختاص در متتن
جامعه چنان وسیع است که گاه اعجاب آدمی را برمیانگیزد .با آنکه میزان پایبندی افراد
مختلف به معتقدات یکسان نیست ،هیچ انسانی را نمیتوان یافت کته بته کلّتی ستاحت
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زندگی خود را از آنها تهی ساخته باشد .به ستخن دیگتر ،دامنته و گستتره باورهتا تنهتا
مشاهده کرد .برخی باورها ریشه در ویژگیهای روحی و روانی افراد دارند و در شتمار
میراث مشترک بشری هستند .با این حال باید پذیرفت که برخی باورها بر واقعیتهتای
محکمی بنا نهاده شدهاند .در کتاب باورهای مردم کرمان آمده است با آنکته «غیرمنطقتی
بودن»« ،جاهالنه بودن»« ،خیالی بودن» و «هیجتانانگیتز بتودن» ویژگتیهتای اساستی و
مشترک قسمت عمده باورها هستند« ،از این نکته نمیتوان چشمپوشی کرد کته باورهتا
ت ثیر غیرقابلانکاری بر رفتار انسانها دارند و مالک و معیار غیرمنطقی ،جاهالنه ،خیتالی
و هیجانی بودن پدیده ها و امور در میان افراد مختلف ،متفاوت است .بسیاری از باورهتا
جنبه شخصی به خود میگیرند و از شخصی بته شتخص دیگتر از نظتر معنتا متفتاوت
می شوند .بسیاری از باورها نیز نسبی و مقید به زمان و مکان ختاص هستتند .پیشترفت
بر باورهای زندگی نقشی غیرقابل انکتاری داشتته استت .زیستتن در مکتانهتای

دان

مختلف باع

میشود عوامل محیطی هراسآور که از هر مکان به مکتان دیگتر تفتاوت

دارند ،در شکلگیری باورهای هر مکان ت ثیر بگذارند و سبب ایجاد باورهایی خاص در
مناطق جغرافیایی خاص شوند» گصرفی. 833 :2832 ،
بی

از یک سده است کته اندیشتمندان آرا و نظریتههتای متفتاوتی دربتاره مفهتوم

اسطوره مطرح کردهاند .در میان دان های اجتماعی ،مردمشناستی بتی

از دانت هتای

دیگر به شناخت اساطیر اقوام گوناگون جهتان و تجزیته و تحلیتل ستاختار اجتمتاعی و
فرهنگی اسطوره و نق

و اهمیت کارکردی آن در جامعه ،به ویژه جامعههتای ابتتدایی،

پرداخته است« .در اندیشه آریاییان ،همیشه نوعی دوگانگی جای داشته استت :تعتارض
میان خوب و بد .این شیوه تفکر ،هستته اصتلی و زیربنتای اندیشتهای آیتینهای ایتران
باستان را نیز تشکیل میدهد .در ایران و در آیین مزدیسنای ایران ،همانطور که بدی در
مقابل خوبی است ،اهریمن نیز در برابر اورمزد و ستپندمینو قترار متیگیترد» گآموزگتار،
 . 883 :2837بر این پایه ،موجودات وهمی در هرمزگان نیز بته دو دستته ختوب و بتد
تقسیم میشوند .با این توضیح کته قستمت عمتدهای از باورهتا؛ استاطیر و موجتودات
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مربوط به قشر خاصی نمیشود و چهبسا بتوان افراد تحصیلکتردهای را بتا ایتن باورهتا
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وهمی هستند که خواص شهرنشین و نستل جتوان ایتن باورهتا را بته عنتوان خرافتات
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محکوم میکنند ،بعضی دیگر هم از آنها فاصله میگیرند ولی منکرشان نمیشوند.
موجودات خیررسان

در هرمزگان چهار نوع موجود وهمی خوشیمتن خیررستان بته نتام پتری ،همتزاد،

تمبولک 1و پری دریایی وجود دارد که هر چنتد وهمتی هستتند امتا آستیبی بته کستی
نمیرسانند .در اینجا با توجه به اساطیر ملی و بومی ،به معرفی آنها پرداخته میشود.
 .1پری« :پری موجودی افسانهای ،بسیار زیبا و فریباست که اغلب در میان درختتان
سکونت دارد .در طی قرنها ،شخصیت او بارهتا دگرگتون شتده ،گتاه مظهتر پلیتدی و
بدخواهی و گاه چون فرشته و به گفته حافظ از هر عیبی بری است؛ گاه همراه جتادوان
است و گاه با جن یکسان» گافشاری . 47: 2837 ،در اعتقاد متردم هرمزگتان گروهتی از
اجنه ،پریهایی هستند که دارای صورتی بسیار زیبا و قلبی مهربان و رئوفاند ،ولی اگتر
انسان بدون گفتن نام خدا به محل پریها که جنگتل ،کوهستار ،چشتمه و قنتات استت
نزدیک شود ،یا با بچه های این پریان برخورد کند و باد آنها بته انستان برختورد نمایتد،
بیمار میشود .گاهی هم موجب دیوانگی فرد میشوند و راه نجتات از ایتن بیمتاری در
باور مردم ،مراجعه به دعانویس است .آنها به خودی خود هیچ آزار و اذیتتی بته انستان
نمیرسانند .برخی معتقدند «پریزادها اهل حساب کردن و مسلمان هستند و همته کتس
نمیتواند آنها را ببیند مگر انسانهای صالح و پاک .با بسماهلل و ستالم مختالفانتد و در
صورت گفتن این کلمات از نظر ناپدید میشوند .اگر کسی یکی از دختران آنها را ببینتد
و بسماهلل بگوید ،همه به جز آن دختر ناپدید میشوند و آنگاه مالی جتنهتا متیآیتد و
عقد نکاح او را با آن انسان میبندد .دختر پریزاد را نمیشود به شهر یا روستا برد ،بلکته
باید او را در بیابان نگه داشت .لباس پریزاد بلند است و میگویند هر کدام حتدود صتد
من طال دارند» گفلسفی میاب و همکاران. 888 :2873 ،

1. tambolak
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در استان هرمزگان ،عدهای از مردم بر این باورند که پریها فقط در میان درختتهتا
وجود اهریمنی بودن پری در بسیاری از ادیان از جمله دین زرتشتتی ،در بتاور عامیانته
متتردم هرمزگتتان ،پریتتان بتته عنتتوان ستتاکنان درختتت ،از حضتتوری مثبتتت و اهتتورایی
برخوردارند .آنان گاه همچون زنان نیکوچهره ظاهر میشتوند و متردان را شتیفته ختود
میکنند» گانصاری و همکاران . 10 :2832 ،اینکه پریها بر روی درختان دیده میشوند،
در فرهنگ کشورهای دیگر هم هست «در سراسر آسیای جنوب شرقی ،بتر روی بنیتان

1

فرشتگان و پریان سکنا دارنتد» گشتوالیه و گربتران . 153 :2837 ،در استاطیر انگلستتان
«نارون به عنوان درخت پریان شناخته میشود؛ زیرا بتا جتن و پتری در ارتبتاط استت»
گاسماعیلپور 418 :2833 ،در اساطیر اسکاندیناوی «نورنها پریانی هستند در کنار یتک
چشمه مقدس ،زیر یکی از ریشه های درختت کیهتانی زنتدگی متیکننتد» گکاونتدی ،
 . 817 :2830در اساطیر روم ،کامنها ،پریان چشتمههتا و جنگتلهتا هستتند گاستمیت،
 . 138 :2838در اساطیر یونان و روم «انبون ا یکتی از پریتان و از بنتامتترین نهتاندانتان
پیشگوی ایتالیا در جنگلی نزدیک تیبو زندگی میکند» گهمان. 87 :
بر پایه آنچه بدان اشارت رفت ،میتوان گفت که پری در میان اقوام گذشته چهترهای
مثبت دارد .حال آنکه با ظهور زرتشت در آیین ایرانی ،پریان قداست پیشتین ختود را از
دست داده ،سرشتی شرور و بدخواه یافتند .با نگاه اجمالی به متون زرتشتی میتتوان بته
صحت این پندار پی برد .پری در اوستا ،پ یریکا است و آن عبارت است از یتک وجتود
لطیف بسیار جمیل و از عالم غیرمرئی که بهواسطه حسن و جمتال ختارقالعتاده ختود
انسان را میفریبد .در سایر قسمت های اوستا ،پری جنس مون

جادو است که از طرف

اهریمن گماشته شده تا پیروان آیین مزدیسنا را از راه راست منحرف ستازد و از اعمتال
نیک بازدارد» گپورداود . 25 :2877 ،از جملته پریتانی کته در اوستتا بتدان اشتاره شتده
میتوان از« :موش پری و خناث یتی یاد کرد .خنتاث یتی پتری استت کته گرشاست

بتا او

همخوابگی داشت .در زند وندیداد از پری تحت عنوان «دیو زن» یاد میشود» گافشاری،
 .1درخت انجیر
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هستند ،اما برخی اعتقاد دارند که پری هم در دریتا و هتم در خشتکی وجتود دارد« .بتا
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 . 47 :2837در اساطیر ایرانی ،پریها از نسل فرشتگان تبعیدی از بهشت هستتند کته در
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

صورت توبه کردن به بهشت بازمیگردند .در منتابع قتدیمیتتر ،آنهتا عتامالن شتیاطین
بودند ،ولی در منابع جدیدتر تبدیل به موجودات غیتر شتر شتدند .پتریهتا موجتوداتی
بالدار ،بسیار دلنشین و با ظاهر فرشته آفریده شدهانتد .بته نظتر متیآیتد در طبقتهبنتدی
موجودات اسطورهای ،آنها آفریدههایی مابین فرشتته و ارواح شتیطانی هستتند .پتریهتا
گاهی اوقات به دنیای میرا گجهان ما مسافرت میکنند.

 .2پری دريايی :پری دریایی در فرهنگ مردم ،یک موجود افسانهای آبزی است کته
سر و تنهای به شکل یک زن زیبا و دمی شبیه به ماهی دارد .پری دریایی ،در بسیاری از
افسانهها اینطور تصویر شده است که در کنار ساحل دریا میایستد و با یتک دستت در
حال شانه کردن موهای بلندش است و در دست دیگرش آینهای را نگاه داشته است .در
قصه های بسیاری ،پریان دریا ،غالباً به پیشگویی اتفاقات آینده میپردازند ،گاهی از روی
اجبار ،نیروهای فراطبیعی خود را به انسانها می بخشند و گاهی عاشق انسانها شده ،یتا
با فریفتن انسان های فانی که دل در گرو عشق آنها بستهاند ،آنها را به قعر دریا میبرنتد.
اما چون در صورت عادی هیچ اذیتی به آدمیتان نمتیرستانند جتزا موجتودات وهمتی
کمآزار یا بیآزار به حساب میآیند.

پریان دریایی عاشق جاشوان 1زبده ،ماهر و معروفاند ،هرگاه هوا توفانی میشتود و

جاشوان با قایقهای خود بر امواج دریا حرکت کننتد ،ایتن موجتودات کته از شتجاعت
ملوانان خوششان میآید ،سر از آب بیرون میآورند و سعی میکنند که جاشوان را برای
کامیابی از آن خود کنند.
 .3همزاد :همزاد در فرهنگ مردم هرمزگان جنزادی است که همزمان با فرد متولتد و
گاه موجب آزار همزاد انسان خوی

میشود و گاه او را به سعادت و ثروت متیرستاند و

در بسیاری از قصههای شفاهی قهرمان قصه با همزادهای خوی

رابطتهای دوستتانه دارد.

مادران در الالییها و بسیاری از قصهها دعا میکنند که خواب چشم ،گوشتت بتدن و هتر
چه خوبی که همزاد پسرشان دارد به پسر آنان برسد« .هر موجود زنتده همتزادی دارد کته
 .1ملوانان
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در یک زمان مشخص با شتخص زاده متیشتود و او را از بتدو زایت

تتا پایتان زنتدگی

مرگ دیگری را بته همتراه دارد» گانصتاری و دیگتران . 18 :2832 ،اعتقتاد بته همتزاد در
فرهنگ بیشتر کشورها وجود دارد و در اساطیر زیاد بتدان پرداختته شتده استت« :همتزاد،
کودکی است که در شکم مادر پرورش مییابد و سرنوشتت کتودک بتدو وابستته استت».
نمونه مشابه این باور در اساطیر سایر اقوام نیز به چشم میختورد« .در بتین قتوم وایاگتای
آفریقای شرقی ،وقتی کودکی به دنیا میآید ،رسم است که در پشت خانه درختی بکارنتد.
از آن پس ،از درخت مراقبت میکنند؛ زیرا معتقدند که اگر درختت پژمترده شتود کتودک
خواهد مرد» گفریزر« 732: 2837 ،در میان قبایل تونگای آفریقایی ،زمانی کته نتوزادی بته
دنیا میآمد ،در پی

درگاه آن خانه یک بوته نی متیکاشتتند» .گرضتایی . 251 :2838 ،در

پندار بسیاری از اقوام بند نتاف ،متو و نتاخن ،بخشتی از روح کتودک را در ختود جتای
میدهد« .در میان فنهای کنگوی فرانسه ،به هنگام تولد پسر رئتیس قبیلته بنتد نتاف او را
زیر درخت مقدس انجیر دفن میکنند ».گفریزر ،پیشین  .در «آلمان ،جفت جنتین نتوزاد را
در پای درخت میوهای به خاک می ستپارند؛ در انتدونزی ،آنجتا کته مشتیمه را بته ختاک
سپردهاند ،گیاهی میکارند .در این دو رسم همبستگی ستری میتان رشتد درختت و رشتد
انسان آشکار میگردد» گالیاده. 130 :2837 ،
بر پایه آنچه بدان اشارت شد می تتوان گفتت بحت

همتزاد از قتدیم در میتان ملتل

مختلف جهان مطرح بوده و در باب آن افسانههای گوناگونی بیتان شتده استت .گفتنتی
است که پیشینیان معتقد بودند که همراه با تولد هر انسانی موجودی کامالً شبیه بته او از
جنس جن و پری خلق می شود و همگام با او رشد میکنتد و ممکتن استت گتاهی بتا
یکدیگر مالقات هم داشته باشند .افسانه های مربوط بته همتزاد در کشتورهای جهتان و
کشور ما حاکی از آن است که در زمان تولد نوزاد یک جن نیز با او متولد میشود که از
هر لحاظ شبیه به اوست ،چه از لحاظ روحی و چه ویژگیهتای بتدنی .ایتن تشتابه بته
قدری زیاد است که اگر همزاد انسان دچتار شتادی یتا غتم شتود در انستان هتم تتاثیر
می گذارد و این حالت به صورت عکس هم ممکن است ،یعنی با شتادی و غتم انستان
همزادش هم دچار همین حالت میشود.
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همراهی میکند .این همزاد ،از تمام کارهای فرد پشتیبانی میکند و آسیب هر یتک از آنهتا
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 .4تمبولک  :تمبولک نوعی جن مسلمان و مؤمن است که طبتق بتاور در بعضتی از
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باغهای نزدیک آبادیها زندگی و از باغ نگهبانی میکنتد ،بعضتی از باغتداران روستتای
محمودی بخ

مرکزی میناب بر ایتن باورنتد کته از نزدیتک ایتن جتن را دیتدهانتد و

معتقدند که این جن ،کشاورزان و باغداران را به هنگام آبیاری یاری میرساند و معمتوالً
افرادی می توانند این جن مؤمن را مشاهده کنند که خود نیز پاک و کمتر آلوده بته گنتاه
باشند .این جن قدی کوتاه دارد و مانند انسان لباس میپوشد و رنگ لباسهای او ستیاه
و خاکستری است .این جن هم در روز و هم در شب ظاهر میشود .برخی از سالمندان
منطقه که از افراد معتمد محلی هستند میگویند کته ایتن جتن را چنتدین بتار مشتاهده
کردهاند.
موجودات شررسان

در باور مردم هرمزگان موجودات وهمتی شررستان خبیت

هتم وجتود دارنتد کته

عبارتاند از :دیو ،درونج ،گوشگلیمی ،غول ،جهلته پهلتو ،جهلته بته گنتد ،مهدیستما،
امالداس ،غراب جنون ،ب

دریا ،دختر دریا ،آل ،ستیحر ،دیتب و غلتوم زنجیتری .ایتن

موجودات که تعدادشان نسبت به موجودات اهورایی نیز بیشتر است بستیار بتیرحتم و
خشن هستند و در اساطیر و داستانهای هرمزگان همیشه نقششان منفی است.
 .1ديوها :دیوها در میان استاطیر ایرانتی ،از جملته موجتوداتی هستتند کته حضتور
چشمگیری دارند و اغلب در میان درختهتا ستاکنانتد« .دئتوههتا یتا دیوهتا در برابتر
امشاسپندان قرار متیگیرنتد» گآموزگتار . 28 :2837 ،در استاطیر تبتت« ،دیتوی بته نتام
خیابپا ،شن ت رب را مورد آزار قرار میدهد ،و یکی از دختتران او را متیربایتد .او در
طی زمان صاحب دو پسر میشود و در نهایت شن ت رب دختتر ختود و فرزنتدان او را
پس میگیرد» .گکاوندی  . 37 :2830 ،در اسطورههای بابل« ،گیلگم

تصمیم میگیترد

برای قطع کردن درخت سدر به جنگل برود .انکیدو او را از خطر احتمالی آگاه میسازد
و میگوید :در قلب این جنگل غولی به نام هومبابا زندگی میکند که نفس

مثل بتاد و
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توفتتان استتت و از دهتتان

آت ت

بیتترون متتیزنتتد» گگریمتتال . 14 :2873 ،در استتاطیر

درخت بزرگ یگدرازیل خفته است .هنگامی که پیکر او تکان میخورد ،زمین میلترزد»
گبیرلین. 72 :2833 ،
در باور م ردم هرمزگتان دیوهتا ،نتوع دیگتری از اجنته هستتند و موجتودات نتامرئی
محسوب میشوند .مردم هرمزگان بر این باورند که دیو ،هیکلی تنومند با قلبی بتیرحتم و
رفتاری خطرناک دارد .در باور و نگاه مردم ،دیوها مظهر بدی و شر و متروج قتدرتهتای
اهریمنی هستند .دیوها دارای کلهای شاخدار و بستیار ترستناکانتد و محتل زنتدگی آنهتا
چاههای عمیق ،محلهای تاریک و کوههای دور افتاده و ...است .دیوها به صتورت فتردی
زندگی میکنند و گاهی فقط با جفت خود به سر میبرنتد ،طبتق بتاور عتوام کتوچکترین
برخورد دیوها با آدم به طور حتم به مرگ و دیوانگی ابدی انسان میانجامتد .دیوهتا فقتط
شبها به خانهها سر میزنند و بچه میدزدند .بنابراین «دیوها به عنوان چهترهای منفتی از
ساکنان درخت به شمار میروند .گاه این دیوها در قالب دیو مؤن

درمیآینتد و متردان را

فریب میدهند» گانصاری و همکاران . 12 :2832 ،در هرمزگان ،بیشتر دیوها به رنگ ستیاه
هستند .در تیریشت آمده است که تیر به پیکر اسب سپید خورد و آن با دیوی که به شتکل
اسب سیاه بود ،جنگ کرد .نقاشی های اپنی کته بتر استاس عقایتد آیتین بتودایی ترستیم
شدهاند ،جهنم را نشان میدهند که دیوهایی با بدن سرخ ،کبود ،سبز و زردرنتگ ،مردگتان
بدکاره را شکنجه میدهند« .هرکدام از رنگهای بدن دیوان برای آدمیزاد عجیب و غریتب
است .به نظر اپنیها ،معمولی ترین رنگ بدن دیتوان ،سترخ یتا کبتود استت و آنهتا را بتا

نامهای آکائونی1؛ دیو قرمز و آئوئونی2؛ دیو کبود متیشناستند» .گتاواراتتانی. 225 :2838 ،
در افسانههای ایرانی دیوها ،سیاه ،سفید ،قرمز یا زرد هستند .همچنان در افستانه «دیتو بتاد
هند» به برادران دیو سفید ،سیاه و قرمز اشاره رفته است که رنگ داراییشان نظیتر استبان،
گوسفندان و قصرشان هم با نامشان مطابقت دارد .اما میان متتون ادبتی از همته مشتهورتر،

1. âkâoni
2. âooni

شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

اسکاندیناوی« ،یمیر غول ،کامالً کشته نشد ،بخشی از پیکرش هنوز زنتده استت و زیتر
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«دیو سپید مازندران» در شاهنامه است .فردوسی «دیو ستپید» را بته «کتوهی ستیاه» تشتبیه
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میکند؛ یعنی بدن

سیاه است .اما موی سرش مانند رنگ شیر سفید است گهمان. 228 :

در باور مردم هرمزگان دیوان شکل و شمایل عجیب و ترستناکی دارنتد ،گتنج دارنتد،
تغییر شکل میدهند ،خرابی هوا بوجتود متیآورنتد ،کتار دیوهتا وارونته استت ،کتودن و
سادهلوح هستند ،گروهی کار میکنند و هراسناک و نعرهکشتان بتا زور بستیار بته آدمیتان
حملهور میشوند و در غارهای مهآلودشان از اشیای جادویی و باارزش نگهداری میکنند.
باید این نکته را در نظر داشت کته دیتو ،ضتد قهرمتان همیشتگی در استطورههتا و
افسانههای دنیا است .این موجود ،از بزرگترین مشتکالتی استت کته ستد راه قهرمتان
میشود .قهرمان با مغلوب کردن او ،که نشانگر تواناییاش است ،بته موفقیتت و آرزوی
خوی

میرسد.
1

 .2درنج  :نوع دیگری از جنها ،دُروج یا درنجها هستند که در باورهای هرمزگتان،
شبیه پیرزنی کوتوله و مکار و بسیار خسیس و بدجنس است .موهای سرش بسیار بلنتد
و اندام

آدمی را به وحشت میاندازد ،بتا انستان هتا کینته و دشتمنی دیرینته دارد .در

بیابانهای بزرگ و نقاط دورافتاده زندگی میکند .غذای

گوشت حیوانتات ،کودکتان و

انسانهای نیکوکار است .درنتجهتا بستیار وحشتتناکانتد و ختود را شتبیه هتر چیتزی
درمیآورند و بسیار مردمآزار و ستمگر هستند .این موجودات ،حیوانات آدمنمتا هستتند
که در کوه زندگی میکنند ،ری های بلند و ولیتده و ابروهتای کلفتت و بینتی پهتن و
بزرگ دارند .درنجها ،دختربچههای کوچک را میدزدند و از آنها مواظبتت متیکننتد تتا
بزرگ شوند و به عنوان جفت از آنها استفاده نمایند .درنجها دهشتبارترین دیتوانیانتد
که انسان را گرفتار قهر خود میسازند.

 .3گوشگلیمی :2گوشگلیمی یکی دیگر از موجودات وهمی است که از نظر مردم

عامی هرمزگان جثهاش اندازه بتز و دو گتوش انتدازه گلتیم دارد .ایتن موجتود ،وقتتی
میخوابد یک گوش

به عنوان زیرانداز و گوش دیگرش را به عنتوان روانتداز بته کتار
1. doronj
2. guš gelimi
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میبرد .در برهان قاطع آمده« :گلیمگوشان مردمی بودهاند مانند آدم ،لیکن گوشهای آنها
گوشبستر هم میگویند .در برهان قاطع چاپ هندوستان ،ذیتل وا ه المخلوقتات آمتده:
«گروهی بود ایشان را منسک خوانند و ایشان در جهت مشرق نزدیک ی جوج و م جوج
بر شکل آدمی بودند و مر ایشان را گوشهایی بود مانند گوش فیتل .هتر گتوش ،ماننتد
چادر باشد چون خواب کنند یکی از آن دو گوش بگسترانند و گوش دیگر چادر کننتد»
گبرهان قاطع534 ،
 .4غول :از انواع دیگر موجودات وهمی و شیطانی غولها هستند .مردم هرمزگان بر
این باورند که غول شبیه انسانی است که بدنی پر از موهای بلند دارد و بتاهوش استت.
در برخورد با انسان بسیار خطرناک میشود .غولها به همراه جفت ختود در کتوههتای
بلند زندگی میکنند و از گوشت حیوانات و ریشه درختان تغذیه میکنند.
1

 .2جهلهپهلو  :جهلهپهلو ،موجودی وهمی و شررسان است که دشمن کودکان است
و در بیابانهای دوردست مسکن دارد .این موجود ترسناک ،دارای دهتان و بینتی بستیار
بزرگ است و در باور مردم هرمزگان مظهر رعب و وحشت است .شایان ذکر است کته
جهله نوعی کوزه سفالی است که جهت نگهداری آب در دوران گذشتته متورد استتفاده
قرار میگرفته است.

2

 .6جهله به گند  :جهله به گند ،موجودی بلندقامت استت کته پاهتای

در زمتین و

سرش در آسمان است و دو زائده بزرگ و جهله 3ماننتد در پشتت دارد ،کته از قستمت
کمر تا کف پای

آویزان است ،لباس

ماشو 4است و بیشتر در گذرگاهها و محل عبتور

و مرور مردم قرار می گیرد ،هر که از او نترسد میتواند از زیر پتای
راه

ادامه دهد و هر که از او بهراسد با دیدن

غ

عبتور کترده و بته

کرده و از حال میرود ،یا اینکته

جهله به گند ،زائدههای خود را به روی آن شخص میاندازد و او را میکشد.
1. jahlapahlu
2. jahlabagond
 .3کوزه.
 .4لباسسی از موی بز
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به مرتبهای بزرگ بوده کته یکتی را بستتر و دیگتری را لحتاف متیکتردهانتد و آنهتا را
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 .7مهديسما يا مهدوسمال  :از موجودات خیتالی و افستانهای دیگتر ،مهدیستما یتا
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

مهدوسمال یا محمدسمال است .شکل ظاهری این موجود خیالی و استاطیری همچتون
آدمیان است و قدی بلند دارد و در دریاها و گاه در خشکی و مکانهای خلوت زنتدگی
میکند .این دیو ،به تنهایی زندگی میکند و از این قدرت برخوردار استت کته ختود را
نامرئی نماید .این موجود فقط افراد شرور ،گناهکار و بیپروا را مورد آزار قرار میدهتد
و با مردمان دیگر کاری ندارد .کار این موجود خیالی ،آزمای

دل و جرئتت جوانتان و

مردمان است و در برخورد با او نباید ترس را به خود راه داد گسعیدی. 451 :2837 ،
به این موجود ،محمدسمال نیز میگویند .این موجود بسیار قدبلند ،لباسی ستفید بتر

تن دارد و سر راه هر کسی ظاهر شود ،شه یا شهلنگ 2میزند و میایستد و حترف هتم
نمی زند .اگر کسی با دیدن او گرفتار خوف و هراس شود ،یقیناً به هالکت میرسد .اگتر
بخواهد مسیرش را تغییر دهد و دور بزند محمدستمال او را دنبتال متیکنتد .اگتر او را
گرفتار سازد مورد اذیت و آزار قرار میدهد و چاره آن است که از وسط دو پای

عبور

کند .اگر آن شخص با جرئت باشد و در هنگام انجام ایتن عمتل از ختود تترس نشتان
ندهد ،نجات پیدا میکند.

 .2امّالدّاس :3از موجودات افسانهای دیگر سواحل جنوب ،امّالدّاس یتا ملمتداس یتا

مملداس یا ملوداس یا مریمداس است که جانوری خیالی است که از دریا بیرون میآیتد
و انسانها را از بین میبرد .طبق باور عوام ،امّالدّاس در روز چهارشنبه بته ستراغ متردی
میرود که تنها خوابیده و او را به ستمت دریتا متیکشتاند .ملمتداس همیشته ختود را
بهصورت زنی آراسته به زیور و معطر و خوشبو و خوشلباس درمیآورد و فقط مردهتا
و جوانان مورد نظر او هستند .این موجود با ظاهر زیبای

مردها را میفریبد و آنانی که

هوسران هستند در دام این موجود کشنده و خوشقیافه گرفتار میآیند .پاهای داسمانند
این موجود وهمی ،گرفتاران را دو نیم متیکنتد .ایتن موجتود بتا زنهتا کتاری نتدارد.
مملداس در کوهها و بیابانها و مکانهای خلتوت و بیشتتر در نیمتههتای شتب نمایتان
1. mahdismâ/ mahdosmâl
 .2پاها را دور هم نگه میدارد.
3. ommoddâs
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می شود .او با برق چشمان خیرهکنندهاش و خندهای که بتر لتب دارد هتر متردی را بته
مشتی خاک در چشمان امّالدّاس بپاشد و به سترعت از آن محتل دور شتود .در استاطیر
1

یونان ،شخصیتی به نام «لیلیت» وجود دارد که شبیه «امّالدّاس» است .یونانیها لیلیت را
یک زن نیمهانسان و نیمهحیوان تصویر میکنند کته مردهتای خفتته را در عتالم ختواب
میفریبد و از بین میبرد.

 .1غراب جنی 2يا غراب شیطان :3اهالی هرمزگان به کشتیهایی که با نیتروی بختار

حرکت میکنند ،غراب میگویند .در افسانههای هرمزگان آمتده استت :غتراب شتیطان،
کشتیای است که هنگام توفان و باد در دریا پدیدار میشود و ناگهتان غیتب متیشتود.
غراب شیطان بادبان ندارد و بیشتر شبها در دریا نمایتان متیشتود .دارای چتراغهتای
رنگارنگ است و از داختل آن صتداهای وهتمانگیتز و ترستناک بته گتوش متیرستد.
«دریانوردان وقتی با غراب شیطان روبه رو میشوند .فریادزنان شروع به دعا خوانتدن و
اذان گفتن میکنند و این قدر این کار را تکرار میکنند تا غراب شیطان ناپدید شتود و از
این بال و مصیبت نجات یابند» گدریایی . 34 :2834 ،دریانوردان هرمزگانی میگویند که
کشتی جنها را دیدهاند .آنها کشتی بسیار بزرگ را تصویر میکنند که از عرشه تا عقتب
آن چراغانی شده است و سرعت غیرطبیعی دارد .این کشتتی بتر روی دریاهتای بتزرگ
دیده میشود .صیادان هرمزگانی عقیده دارند :این کشتتی بتا چنتان سترعتی بته ستمت
قایقرانان میآید که گویی می خواهد قایق آنها را غرق کند ،ولی ایتن کشتتی هرگتز بته
قایق آنها نمیرسد .و فقط به نیت ترس قایقرانان این کار را میکند تا آنهتا ختود را بته
دریا بیفکنند .اگر کسی بخواهد به سمت آن برود هر قدر هم که سترعت داشتته باشتد،

هرگز به آن نمیرسد و این کشتی در یک لحظه غیب میشود .در کتاب شناخت اساطیر
ایران ،آمده است« :غراب جنوّن کشتی اجنه است که در تاریکی شب با چراغ روشن بتر
خشکی حرکت میکند» گهینلز. 275 :2877 ،
1. Lilith
2. qorâb jenni
3. qorâb šeytân
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سوی خود جذب میکند .اگر مردی از امّالدّاس شناخت کافی داشته باشد ،میداند بایتد
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 .17پپرديريا يا بپرديريا  :یکتی از موجتودات وهمتی کته از زمتانهتای قتدیم در دل
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

ساحل نشینان و دریانوردان رعتب و وحشتت ایجتاد کترده ،شخصتیتی بته نتام پپردیریتا،
بپردیریا ،بپر دیریا یا ب دریا است« .هرمزگتانیهتا اعتقتاد دارنتد کته بت

دریتا ،حتاکم و

فرمانروای دریاست .از لحاظ فیزیکی و ظاهری ،این شخصیت شتکل انستان ستیاهپوستت
است که صورتی سیاه و زشت مانند میمتون دارد؛ بتدن ایتن موجتود ستخت و برنتده بتا
پوش

سنگ استت .بت دریتا در اطتراف ستاحل و دریاهتا وجتود دارد .افتراد باتجربته

میگویند « :ب

دریا بیشتتر در اطتراف جزایتر استتان هرمزگتان وجتود دارد و در دریاهتا

سرگردان است .ب

دریا ،زمانی که با شخصی روبه رو شود سعی میکند کته او را اذیتت

نماید ،به همین دلیل مردم هرمزگان بچههای خود را از تنها رفتن بته دریتا بخصتوص در
شب منع میکنند .همچنین ناخدایان و ملوانان در طول مسافرت دریایی از قرار گترفتن در
سطح لنج خودداری میکنند ،چرا که امکان حمله ب دریتا متیرود» گبهمنتی چاهستتانی،
. 222 :2831کسی در مورد جن بودن یا جانور بودن ایتن موجتود نظتری نتداده استت و
مردم هرمزگان صرفاً او را با نام ب دریا میشناسند ،کته موجتودی شتبیه انستان بتا بتدنی
چرب و براق و کامالً ساده با چشمانی از حدقه بیرون زده است ،مانند انستان روی دو پتا
راه میرود و دارای چهار انگشت بوده و شصت ندارد و به همین دلیل نمیتواند انسانهتا
را بگیرد .بسیاری از آدمها به واسطه نبودن همین انگشت شصتت متیتواننتد از دستت او
فرار کنند .از خصوصیات دیگر این موجود ،قد بسیار بلند بتا هیکلتی عظتیم استت ،کتف
پاهای

بسیار پهن و دراز همانند کف های غواصی است .میگویند در گذشته کته متردم

به دور کمر خود نخ ماهیگیری میبستند ،ب دریا وقتتی کته متیخواستت آنهتا را بگیترد،
چهار انگشت خود را داخل این نخها میانداخت و آنها را با خود به اعماق آب میبترد و
دیگر اثری از آنها دیده نمیشد .این موجود میتواند از درون دریا به طترف ستاحل دریتا
حرکت کند .این موجود بسیار قدرتمند و قوی هر زمانی که از اعماق دریتا بیترون بیایتد،
جاشوان و دریانوردان را طعمه خود میکند .غالمحسین ستاعدی در کتتاب اهتل هتوا در
مورد ب

دریا چنین مینویسد« :ب دریا ،موجود افسانهای دریاهاست .هیکلی شبیه بته آدم
1. paper diryâ/ baper diryâ
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دارد با بدنی که از کالنگ پوشیده شده است .دستهای بستیار بلنتدش انگشتت شصتت
مجسمه او را در بمب ی و سایر شهرهای هند زیاد دیتدهانتد کته روی زانتو نشستته استت.
ب دریا یا بابای دریا ،در دریاهای بزرگ و عمیق زندگی میکند .در هتوای توفتانی از آب
بیرون میآید ،اگر کسی تنها کنار ساحل نشسته باشد ،او را میگیرد و به ته دریا متیکشتد
و به کشتیها حمله میکند و سعی مینماید که یک یا دو نفر از ملوانان را بگیرد و با خود
به ته دریا ببرد» گساعدی ،بیتا« . 77 :ب دریا ،تنها از صدای آهن وحشتت دارد و اغلتب
اوقات حتی از شنیدن نام یک وسیله فلزی فرار میکند .هر وقت بابای دریا پیدا متیشتود،
ملوانان فریاد برمیآورند :تیشه بیاور ،اره بیاور ،تبر بیتاور و در آن هنگتام دو تکته آهتن را
محکم به هم میکوبند .در لنجهای ایرانی مرسوم است با دیدن سایههای بابای دریا ،کتارد
کهنهای را تند تند روی لنگر لنج بکشند و به عربی فریاد زننتد« :حدیتد ،حدیتد» گهمتان:
2

 . 221در اساطیر یونتان ،ایتزدی بته نتام اک تانوس وجتود دارد کته حتاکم و فرمتانروای
دریاهاست همانگونه که در اعتقاد مردم هرمزگتان و دیگتر ستاحلنشتینان خلتیج فتارس
ب دریا حکمران دریاست ،با این تفاوت که اک انوس ،خدای دریاها بته عنتوان شخصتیت
مثبت در اساطیر یونان بوده ،ولی ب دریا شخصیتی منفی و منفور است .بتدن بت دریتا از
عناصر مختلف طبیعت یعنی انسان ،حیوان دریتایی و اجستام ستخت استت .متیگوینتد:
«قسمتهای بیرونی بدن این شخصیت از مادهای سخت و خشن بوده که میتواند معترف
خشونت درونی در وجود این شخصیت باشد» گهمان
 .11دختر دريا :در هرمزگان به نوعی جن به نام دختر دریا اعتقاد دارند .متیگوینتد
دختر دریا ،در دریا زندگی می کند و همیشه آنجتا در حتال تکتان دادن گهتواره استت.
چنانچه مردی در دریا مشغول شنا کردن باشد و قسمتی از بدن او به گهواره دختر دریتا
برخورد کند ،دختر دریا آن مرد را دیوانه ،بیمار یا کر و الل خواهد کرد .بعضیها بر این
باورند که «دختر دریا از سر تا کمر شبیه دختر است ،اما پاهای

به هم چسبیده و ماننتد

 .1صدفهای درشت
2. Oceanus
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ندارد و بیشتر در اطراف سواحل هند یا ستواحل آفریقتا ظتاهر متیشتود .ملوانتان ایرانتی
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دم ماهی است .هر شخصی که با دختر دریا تماس پیدا کند؛ بیمار میشتود و بایتد نتزد
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مالی محلی برود تا با خواندن دعا او را مداوا کند» گحسنی. 434: 2831 ،
 .12آل :از دیگر موجودات خیالی در استان هرمزگان آل است که دشمن زنتان زائتو
است .به همین دلیل ،بعد از وضع حمل زائو ،اطرافیان او مراقب هستند کته آل ،زائتو را
آزار و اذیت نرساند و برای این منظور محل استراحت زائو را با نخی از متوی گوستفند
محصور میکنند و وسیلهای فلزی ماننتد داس ،چتاقو ،دیلتم و ...را زیتر بتال

او قترار

میدهند ،زائو را تنها نمیگذارند چون معتقدند که آل از فرصت استفاده نمتوده و نتوزاد
و مادرش را به کام مرگ میرساند .در کتتاب شتناخت استاطیر ایتران آمتده استت« :آل
باشندهای است که تنها زنان زائو را در ده روز اول زایمان می آزارد و دل و جگر آنان را
بیرون می کشد و اگر آنها را به آب بزند زائو متیمیترد .آل صتورتی سترخرنتگ ،متوی
حنایی و دارای بینی خاک رسی است .هنوز هم در مناطق دور افتاده روستایی سیخی از
پیاز و گاه شمشیری برهنه یا تفنگی در اتاق زائو قرار میدهند تا آل را از ورود به اتتاق
زائو باز دارند» گهینلز278 :2877 ،ت  . 274اعتقاد به آل در اکثتر کشتورها آستیای میانته
وجود دارد :آل یک گونه از موجودات اهریمنی در باور مردمتان قفقتاز ،ایتران ،آستیای
میانه و بخ هایی از جنوب روسیه است .در باورهای سنتی ،نقت

آلهتا در تولیتدمثل

انسانهاست .آلها در مناطق گوناگون دارای نامهای مختلفی هستند مثالً در ارمنستان به
آلک ،در میان کردها به آل ،در افغانستان و تاجیکستان به هتال یتا ختال ،در کشتورهای
ترک زبان آسیای میانه به آلباستی یا آلماستتی و در میتان متردم کشتمیر و بدخشتان بته
هالماستی معروفاند .گانصاری و همکاران. 2832 ،

«در روایات ارمنی ،آلها ،قلب و ش

زن در حال زایمتان ،زن آبستتن و زنتی تتازه

زایمان کرده را می دزدند و سبب مرگ او میشوند« گهمتان  .آنهتا همچنتین بتا آستیب
رساندن به جنین در زهدان مادر ،سبب سقط جنین میشوند .آلهتا نتوزادان زیتر چهتل
روز را دزدیده و اقدام به تعویض آنها با بچه خود یا بچه جن میکنند .آلهتا نیتز ماننتد
انسانها دارای دو جنس مؤن

و مذکر هستند.
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 .13سیحر  :سیحر زنی است  50ساله ،با بینتی پهتن و کلفتت و صتورت زشتت و
و سبد و یک چاقوی بزرگ هم به دست گرفته است .همیشه در حال گردش است و از
هر جوانی که خوش

بیاید چه دختر و چه پستر بتا نگتاه هتای ختود دل آن جتوان را

درمیآورد و درون سبدش میگذارد و بعد میخورد ،این موجود نیتروی فتوقالعتادهای
دارد از این رو نمادی از شخص زرنگ و پرکار نیز هست.
 .14ديب يا ديو :3دیب یا دی

یا دیو «یک نوع جن است که از آسمان آمده استت

و دریا را متالطم و گِلآلود می کند و اگر به کشتتی یتا لتنج برختورد کنتد ،آن را غترق
خواهد کرد و در صورتی که به انسان برخورد کند شخص بیمار میشود» گفلسفی میاب
و همکاران. 881 :2873 ،
 .12غلوم زنجیری :4غلوم زنجیری نیتز یکتی دیگتر از جتنهتا در باورهتای متردم
هرمزگان است که مکان

در اطرف قبرستانها بخصتوص در کنتار قبرستتان شتاهچراغ

واقع در روستای محمودی میناب است .این جن شبیه انسانی بتا قتدی بلنتد و هیکلتی
تنومند و کشیده و به رنگ سیاه ،پر مو و بدون لباس استت .ایتن جتن ،زنجیتری در دو
طرف دارد که از هر طرف طول آن به پنجاه متر میرسد .هر گاه غلوم زنجیتری انستانی
را ببیند؛ زنجیرش را میچرخاند و به طرف هر کس که کنار اوست پرت متیکنتد ،اگتر
زنجیر به بدن فرد برخورد نکند آن شخص بیهوش میشود و ممکن استت نجتات پیتدا
کند در غیر این صورت اگر زنجیر به او اصابت کند ،در دم جتان متیستپارد گستعیدی،
. 35 :2838

1. siher
 .2حصیر نخلی
3. dib/ dive
4. qolumzanjiri
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موهای زبر که لباس عربی سیاه پوشیده و یک روبند بزرگ بر صورت دارد و یک تتک
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جمعبندی
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

نتایج این تحقیق نشان میدهد که اعتقاد به موجودات و پدیدههتای متاورای طبیعتی
گوشهای از فرهنگ مردم هرمزگان را به خود اختصاص میدهتد .ایتن فرهنتگ ،تحتت
ت ثیر موجودات ستحرآمیز استاطیری وهمتی و نتامرئی آن قترار متیگیترد .موجتودات
اساطیری در تصورات مردم هم خاص و هم عام ،با شدت و ضتعفهتایی وجتود دارد.
چنانچه مردم در هرمزگان به دو دستته از موجتودات وهمتی :اهتورایی و ختوشیمتن،
اهریمنی و بدیمن ،اعتقاد دارند .موجودات وهمی خوشیمن در هرمزگان چهار نوعاند:
پری ،همزاد ،تمبولک و پری دریایی .پری دریایی به عنوان موجودی ماورای طبیعتی در
فولکلور و فرهنگ عامه آسیبی جدی به انسان نمیرساند .پری در رهگذر ستیر عقالنتی
و خرد اساطیری ،جلوهای زمینی یافته و به دختری زیبارو و پریچهره تبتدیل شتده ،بتا
این حال همچنان موجودی شگفتانگیز است .همچنین همزاد در باورهای قدیمی عوام
در ایران وجود داشته و در فرهنگ مردم هرمزگان جن زادهای است که همزمان بتا فترد
متولد و گاه موجب آزار همزاد انسان شده و گاه او را به سعادت و ثروت متیرستاند و
در بسیاری از قصههای مردمی ،قهرمان قصه بتا همزادهتای ختوی

رابطتهای دوستتانه

دارد .تمبولک نیز نوعی جن مسلمان و مؤمن است کته طبتق بتاور متردم در بعضتی از
باغهای نزدیک آبادیها زندگی کرده و نگهبان آن است و کشاورزان را به هنگام آبیاری
کشتزارها یاری میدهد.
در باور مردم هرمزگتان موجتودات وهمتی اهریمنتی و خبیت

هتم وجتود دارد کته

عبارتاند از :دیو ،درنج ،گوشگلیمی ،غول ،جهله پهلو ،جهله به گند ،مهدیسما ،امالتداس،
غراب جنون ،ب

دریا ،دختر دریا ،آل ،سیحر ،دیب و غلوم زنجیری .این موجتودات ،کته

تعدادشان نسبت به موجودات مهربان نیز بیشتر است بسیار بیرحم و خشن و در استاطیر
و داستانهای هرمزگان همیشه نق

منفی دارند .از منظر شکل ظاهر بسیار زشت و خشن

و دشمن دیرین آدمیاند .دیو ،هیکلی تنومند با قلبی بیرحم و رفتاری خطرناک استت .در
باور و نگاه مردم ،دیو مظهر بدی ،شر و مروج قدرتهای اهریمنتی استت و خطتر آن بته
مراتب بیشتر از جن و پری است .دیوها در ادبیات ،چهره منفوری دارند.
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