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جلد: 10
      
شماره مقالھ:3945

ُام َّ ِصْبیان ، يا ام  الصبیان ، نام  نوعى  بیماري ِ مخصوص  كودكان  در طب  قديم ، ھمچنین 
نام  مادينه  ديوي  خیالى  و موھوم  كه  دشمن  نوزادان  و كودكان ، و رباينده  و آزار دھندة
 :آنان  پنداشته  مى شده  است 
بیماري  ام صبیان : اين  نام  را در طب  قديم  به  نوعى  صرع  يا صرع  كودكان  (= غشى ) .1
- كه  ھمان  بیماري  «اپیلپسیا1» ي  يونانى  است  (ابن  ربن ، 138؛ نیز نك: ابن  ھندو،
122، 291) - اطالق  مى كرده اند. اين  بیماري  در میان  كودكان ، از زمان  شیرخوارگى  تا
 .چند سالگى ، شیوع  داشته ، و از مرضھاي  ناپايدار و موقت  بوده  است 
نامھا: صرع  كودكان  در جامعه ھاي  اسالمى  به  نامھاي  گوناگون  ديگري  نیز شناخته 
مى شده  است . از آن  جمله  است : ريح  الصبیان  (تھانوي ، 1/130)، ام  الشیطان ، فزع 
الشیطان  (عقیلى ، چ  سنگى ، 35). فزع  اطفال  (حكیم  مؤمن ، 629) و ُكخ  كودكان 
(میدانى ، 378؛ زنجى ، 1/31). اين  نامھا به  احتمال  زياد برگرفته  از مجموعة واژگان  و
مصطلحات  رايج  در فرھنگ  عامة مردم  بوده اند. چون  مردم  با نوع  اين  بیماري  و علت 
بروز آن  آشنايى  نداشتند و عامل  آن  را جن  يا شیطان  يا ديوباد مى پنداشتند، از اين رو،
 .(چنین  نامھايى  بر اين  بیماري  نھاده  بودند (نك: بخش  دوم  ھمین  مقاله 
در افغانستان  براي  بیماري  صرع  و انواع  آن  اصطالح  «میرگى » ( دائرةالمعارف  ...،
 .5/831)، و در يمن  «توما» (ازرق ، 183) را به  كار مى برند
سبب  بیماري : ام صبیان  را در زمرة بادھا (ابن ربن ، 145؛میدانى ، ھمانجا؛ جمالى ،
24)، و نوعى  تب  و اختناق  (انطاكى ، 2/14)، مى دانستند و از جمله  امراض  دماغى ،
مانند ورم  دماغى  يا استسقاي  سر2 (پوالك ، 161، 163، 427) يا استسقاي  دماغى 
مولودي 3 (شلیمر، به  شمار مى آوردند. علتھاي  مختلفى ، مانند زيادي  سودا (ابن 
سینا، 3/77) يا صفرا (ھروي ، ذيل  ام  صبیان ؛ عقیلى ، ھمانجا)، زيادي  رطوبت  و
كاھش  حرارت  بدن  و ُتَخمه  (انطاكى ، ھمانجا) يا سوء ھاضمه ، يعنى  ناگواريدن  غذا در
 .معده  را در بروز اين  بیماري  مؤثر مى دانستند
در شرح  و وصف  چگونگى  بروز اين  بیماري  در كودكان  نوشته اند: وقتى  كودكى  به 
بیماري  ام  صبیان  دچار شود، رطوبت  بدن  كودك  باال مى رود و بخار رطوبت  به  سرش 
مى زند و آن  را كرخ  و بى  حس  مى كند. با باال رفتن  بخار رطوبت  در تن  كودك ، نفس  او
مى گیرد و از حال  و ھوش  مى رود و تن  و دست  و پايش  سرد و خنك  مى شود (ابن 
سینا، 1/77- 78؛ انطاكى ، ھمانجا؛ كرمانى ، 106). ھمچنین  گفته اند: كودكان  به 
واسطة خوردن  شیر باددار مادران  و ناتوانى  بدن  آنھا در گواريدن  غذا دچار اين  بیماري 
 .(مى شوند (انطاكى ، ھمانجا
بیماري  ام  صبیان ، كودكان  بیمار را ھنگامى  كه  بزرگ تر مى شوند و حرارت  غريزي 
بدنشان  نیرو مى گیرد و باال مى رود، رھا مى كند. به  گفتة اخوينى : صرع  چون  به 
كودكان  پديد آيد، برود از ايشان  به  وقت  رسیدن ، و چون  به  وقت  رسیدگى  پديد آيد،
 .(بمیرند و اين  بیماري  باايشان  بود (ص  252؛ نیز نك: ازرق ، ھمانجا
نشانه ھاي  بیماري : پیشینیان  نشانه ھايى  چند براي  تشخیص  بیماري  صرع  كودكان 
ياد كرده اند. آشكارترين  نشانه ھا، پديد آمدن  تشنج  و رعشه  در ھمة اندام  و تن 
كودك ، و سرد و كبود شدن  بدن  و پوست  اوست . َقمري  ُبخاري  (يكى  از حكیمان  قرن 
3-4ق ) دربارة عالمتھاي  اين  بیماري  مى نويسد: وقتى  ام  صبیان  كودكان  را بگیرد، «
 .(َدم  بريده  زنند با دشواري ، گاه  با تب  و گاه  بى  تب » (ص  38
انطاكى  نشانه ھاي  صرع  كودكان  و بزرگ ساالن  را غشى  و سرد شدن  بدن  و رنگ 
برگرداندن  گونه  و برجستن  عضوھا و حركت  بى  ارادة دستھا و پاھا و تكان  خوردن  دائم 
سر نوشته  است . وي  فرق  میان  اين  دو نوع  صرع ، يعنى  صرع  بزرگ ساالن  و ام  صبیان 
 .(را، كف  بر دھان  نیاوردن  كودكان  مصروع  ياد كرده  است  (ھمانجا
درمان  بیماري : بنابر آگاھیھايى  كه  از كتابھاي  طبى  و داروشناسى  كھن  به  دست 



4/25/2020 دانشنامھ بزرگ اسالمی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی - کتابخانھ مدرسھ فقاھت

lib.eshia.ir/23022/10/3945 3/12

مى آيد، از ديرباز طبیبان  براي  درمان  بیماري  ام  صبیان  از گیاھان  دارويى  استفاده 
مى كرده اند. انتخاب  نوع  گیاھان  و چگونگى  شیوه ھاي  درمان  بیماري  در دوره ھاي 
مختلف  تاريخى  به  آزموده ھاي  شخصى  و تجربه ھاي  پیشینیان  و تكرار و استمرار
 .بعضى  اعمال  در طب  عامه  بستگى  داشته  است 
روش  درمان  بیماري  نوزادان  و شیرخوارگان  معموالً از كودكان  از شیر گرفته  و خردسال 
جدا بوده  است . براي  عالج  بیماران  شیرخواره  دو نسخه  مى دادند، يكى  براي  مادران  و
 .(دايگان  و ديگري  براي  شیرخوارگان  آنھا (مثالً نك: اخوينى ، ھمانجا
درمان  با فاوانیا: از گیاھان  دارويى ، سودمندترين  گیاھى  را كه  از زمانھاي  بسیار قديم 
در درمان  بیماران  ام صبیان  گرفته  به كار مى برده اند، فاوانیا بوده  است  (نك: بخش  دوم 
ھمین  مقاله ). ساقه  و ريشه  و میوة فاوانیا از روزگاران  بسیار كھن ، و احتماالً از دوران 
پیش  از میالد حضرت  مسیح  (ع )، در درمان  بعضى  از بیماريھا، به  خصوص  صرع 
(بیرونى ، اال¸ثار...، 397) و صرع  اطفال  به  كار مى رفته ، و گفته  شده  كه  خاصیت  و اثر
 .آن  در دفع  اين  بیماري  تجربه  شده  بوده  است 
سوزاندن  و دود كردن  میوة فاوانیا در زير بینى  كودك  بیمار (ابن  سینا، 2/410؛
ابومنصور، 245؛ غسانى  تركمانى ، 354)، خوراندن  آن  به  تنھايى  يا با گل  انگبین 
(جرجانى ، 654؛ ابن  سینا، ھمانجا)، دادن  بخور اين  گیاه  (انطاكى ، 2/246؛ حكیم 
مؤمن ، 629)، بستن  يا آويختن  دانه ھا و يا ريشه  و كوبیدة آنھا (غسانى  تركمانى ،
ھمانجا؛ غسانى ، 217؛ نیز نك: ابومنصور، ابن  سینا، جرجانى ، ھمانجاھا) به  كودك  از
 .شیوه ھاي  معمول  در درمان  ام  صبیان  بوده  است 
درمان  با گیاھان  ديگر: در معالجة ام  صبیان  گیاھان  دارويى  ديگري  نیز به  كار
مى برده اند. اَْكتِ َمْكت ، ُاْبُھل ، َجوان  ِسپََرم ، ُسداب  و اسفند از جمله  گیاھانى  بوده اند
كه  به  تنھايى  يا آمیخته  با گیاھان  و دواھاي  ديگر، كاربرد داشته اند. بیرونى  ( الصیدنه ،
72) اكت  مكت  را نام  دارويى  ھندي  خوانده ، و خاصیت  و عمل  آن  را مانند خاصیت  و
عمل  گیاه  فاوانیا دانسته  است . اثر ابھل  ھندي  را كه  شجرة هللا ، شجرة الجن  و
ديودار يا ديودارو نیز نامیده اند، بر صرع  و بیماريھاي  مشابه  آن ، مانند فالج  و لقوه 
 .بسیار سودمند يافته  بودند
ابومنصور موفق  ھروي  (ص  98 و حاشیة 4) ريختن  آب  َجوان  سپرم  را - كه  نوعى 
ريحان  است  و عرب  آن  را ريحان  الشیاطین  مى نامند - در بینى  بیمار، و حكیم  مؤمن 
(ص  475) چكاندن  شیرة سداب  را در بینى ، داروي  رفع  بیماري  صرع  بچگان 
دانسته اند. بعضى  از اطباي  قديم ، مانند عیسى  بن  ماسه  (طبیب  مسیحى  قرن  2ق )
و يعقوب  بن  اسحاق  كندي  (طبیب  قرن  3ق )، از سداب  و اسفند براي  درمان  انواع 
 .(صرع  استفاده  مى كرده اند (نك: ه د، اسفند
طبیبان  بعضى  گیاھان  و خوراكیھا را براي  بیماري  ام  صبیان  زيان  بخش  مى دانستند و
كودكان  بیمار را از خوردن  اين  خوراكیھا منع  مى كردند. گیاھانى  مانند كرفس ، َخرَدل ،
َگْندنا (= تره )، باقال، و به خصوص  پیاز و سیر را براي  بیماري  مضر تشخیص  داده  بودند
 .(و بیماران  را از خوردن  آنھا باز مى داشتند (ثابت  بن  قره ، 33؛ اخوينى ، 252
درمان  به  شیوه ھاي  ديگر: طبیبان  در درمان  ام صبیان  روشھا و شیوه ھاي  ديگري  را نیز
با داروھا و معجونھاي  گیاھى  ديگر به  كار مى برده اند، چنانكه  آب  زدن  و به  بینى 
كشیدن  چیزھاي  سرد و رطوبتى ، و دوشیدن  شیر بر سر، و رطوبت  دادن  به  تن  بیمار
 .(را، از راھھاي  ديگر عالج  اين  بیماري  دانسته اند (ابن  سینا، ترجمه ، 3(1)/159
حجامت  و رگ  زدن  و خون  گرفتن  از كودكان  نیز يكى  از روشھاي  درمانى  ام  صبیان 
درگذشته  بوده  است . روش  حجامت  كردن  و خون  گرفتن  از اينگونه  بیماران  در میان 
قدما پیشینة دراز دارد. ثابت  بن  قره  (د 288ق ) در الذخیره  (ھمانجا) به  سودمندي 
حجامت  و رگ  زدن  و خون  گرفتن  از رگھاي  باالي  قوزك  پاي  بیماران  صرعى  اشاره 
مى كند (نیز نك: رازي ، 18). حكیم  میسري ، پزشك  ايرانى  قرن  4ق /10م ، براي 
مصروعانى  كه  بیماريشان  از خون  تشخیص  داده  مى شد، «گشودن  صافن » (= زدن 
رگ  ساق  پا)، و براي  آنان  كه  صرعشان  از علتھاي  ديگر بود، روش  حجامت  كردن  پا را
 .(تجويز مى كرد (ص  58
پوالك  پزشك  مخصوص  ناصرالدين  شاه  حجامت  و خون  گرفتن  از كودكان  مبتال به  ام 
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صبیان  را، از شیوه ھاي  درمانى  اين  بیماري  در میان  طبیبان  دورة قاجار در ايران  ياد
 .(مى كند (ص  427
پیشگیري : در گذشته ، براي  در امان  نگه  داشتن  كودكان  از ابتال به  اين  بیماري  راھھا و
تدبیرھايى  انديشیده  بودند. در نوروزنامة منسوب  به  خیام  چنین  آمده  است : كودك 
خرد را چون  به  دارودانِ  زرش  شیر دھند... ايمن  بود از بیماري  صرع  و در خواب  نترسد
(ص  30). عودالصلیب  را ھم  دور كنندة ام  صبیان  و حامى  نوزادن  و كودكان 
مى پنداشتند، و آن  را ھمراه  آنان  مى كردند (غسانى  تركمانى ، 354؛ حكیم  مؤمن ،
 .(629-630؛ انطاكى ، 2/246
مآخذ: ابن  ربن ، على ، فردوس  الحكمة فى  الطب ، به  كوشش  محمد زبیر صديقى ،
برلین ، 1928م ؛ ابن  سینا، قانون ، بوالق ، 1294ق ؛ ھمان ، ترجمة عبدالرحمان 
شرفكندي ، تھران ، 1366ش ؛ ابن  ھندو، على ، مفتاح  الطب  و منھاج  الطالب ، به 
كوشش  مھدي  محقق  و محمدتقى  دانش پژوه ، تھران ، 1368ش ؛ ابومنصور موفق 
ھروي ، االبنیة عن  حقايق  االدوية، به  كوشش  احمد بھمنیار و حسین  محبوبى 
اردكانى ، تھران ، 1346ش ؛ اخوينى  بخاري ، ربیع ، ھداية المتعلمین ، به  كوشش  جالل 
متینى ، مشھد، 1371ش ؛ ازرق ، ابراھیم ، تسھیل المنافع ، استانبول ، 1362ش ؛
انطاكى ، داوود، تذكرة اولى االلباب ، قاھره ، 1906م ؛ بیرونى ، ابوريحان ، اال¸ثار الباقیة،
اليپزيگ ، 1923م ؛ ھمو، الصیدنه ، به  كوشش  عباس  زرياب ، تھران ، 1370ش ؛ پوالك ،
ادوارد ياكوب ، سفرنامه ، ترجمة كیكاووس  جھانداري ، تھران ، 1361ش ؛ تھانوي ، محمد
اعلى ، كشاف  اصطالحات  الفنون ، به  كوشش  لطفى  عبدالبديع ، قاھره ،
1382ق /1963م ؛ ثابت  بن  قره ، الذخیرة فى  الطب ، به  كوشش  ج . صبحى ، قاھره ،
1928م ؛ جرجانى ، اسماعیل ، ذخیرة خوارزمشاھى ، به  كوشش  سعیدي  سیرجانى ،
تھران ، 1355ش ؛ جمالى  يزدي ، مطھر، فرخ  نامه ، به  كوشش  ايرج  افشار، تھران ،
1346ش ؛ حكیم  مؤمن ، محمد، تحفه ، تھران ، 1378ق ؛ حكیم  میسري ، دانشنامه  در
علم  پزشكى ، به  كوشش  برات  زنجانى ، تھران ، 1366ش ؛ دائرةالمعارف  آريانا، كابل ،
1348ش ؛ رازي ، محمدبن  زكريا، من  اليحضره  الطبیب ، تھران ، 1373ق ؛ زنجى  سجزي ،
محمود، مھذب  االسماء، به  كوشش  محمدحسین  مصطفوي ، 1364ش ؛ عقیلى 
خراسانى ، محمد حسین ، مخزن  االدويه ، چ  سنگى ، 1277ق ؛ ھمان ، تھران ،
1371ش ؛ غسانى ، ابوالقاسم ، حديقة االزھار فى  ماھیة الُعشب  و العقار، به  كوشش 
محمد عربى  خطابى ، بیروت ، 1405ق /1985م ؛ غسانى  تركمانى ، يوسف ، المعتمد
فى  االدوية المفردة، به  كوشش  مصطفى  سقا، بیروت ، 1402ق / 1982م ؛ قمري 
بخاري ، حسن ، التنوير، به  كوشش  محمد كاظم  امام ، تھران ، 1352ش ؛ كرمانى ،
محمد كريم ، دقائق  العالج  فى  الطب  البدنى ، بمبئى ، 1315ق ؛ میدانى ، احمد،
السامى  فى  االسامى ، تھران ، 1345ش ؛ نوروزنامه ، منسوب  به  خیام ، به  كوشش 
 :على  حصوري ، تھران ، 1343ش ؛ ھروي ، محمد، بحرالجواھر، تھران ، 1288ق ؛ نیز
Schlimmer,J.L., Terminologie medico-pharmaceutique, Tehran,1970. 
 على  بلوكباشى 
ام صبیان  در فرھنگ عامه : در پنداشت  عامه  ام صبیان  عفريتى  از ديوان ، عجوزه اي  از .2
 .جنیان ، مادر شیطان ، مادر شب ، دختر ابلیس ، و ساية جن ، يا باِد جن  بوده  است 
شكل  و خصوصیات : ام  صیبان  ھستى  مادي  و جسمانى  ندارد، لیكن  ھرگاه  بخواھد،
مى تواند صورت  مادي  و جسمانى  به  خود بگیرد و به  اشكال  و ھیأتھاي  گوناگون  در
آيد. او گاھى  به  صورت  انسان  و گاھى  به  شكل  پرنده  و يا چارپا آشكار مى شود.
ھمچون  روح  يا باد به  درون  نوزادان  و كودكان  مى رود و در تن  و جان  آنان  جاي 
مى گزيند؛ از اين رو، او را ريح  الصبیان  (= باد كودكان ) (ابن  بسطام ، 88؛ تھانوي ،
 .1/130) و باد ِجنّو (= باد جن  يا جن  باد) (ساعدي ، اھل  ھوا، 121) ھم  نامیده اند
ام  صبیان  در ذھن  مردم  معموالً با صورت  و اندامى  زشت  و نفرت  انگیز تجسم  يافته 
است . سیوطى  در شرح  ديدار سلیمان  پیغمبر (ع ) با طايفه ھايى  از ديو و جن ، او را
آفريده اي  شگفت  انگیز و زشت ترين  آفريدة پروردگار وصف  مى كند و مى نويسد: اين 
عجوزه  كه  نامش  ھّمت  و دختر ھّمت  و مكنى  به  ام  الصبیان  است ، دندانھايى  مانند
دندان  فیل ، گیسوانى  ھمچون  شاخة خشك  درخت  خرما، صدايى  چون  صداي  رعد
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غرنده ، و چشمانى  چون  برق  درخشنده  دارد. از دھان  و سوراخھاي  بینى  او دود
بیرون  مى آيد. مى تواند ھمچون  خر عرعر كند، مثل  شتر بانگ  برآورد، ھمچون  گرگ 
 .(صدا كند، مانند اژدھا فش  فش  كند و چون  پلنگ  بغرد (ص  339
مردم  كرانه  و جزاير خلیج  فارس  و درياي  عمان  و شھرھاي  مركزي  ايران  اين  «جن  باد»
را زنى  با پستانھاي  متعدد روي  شكم  يا با يك  جفت  پستان  خیلى  درشت  افكنده  بر
روي  دوشھا تصوير مى كنند (داويديان ، 28). او را ھمانند ُكخ  كودكان  (میدانى ، 378) و
سايه  (نك: فیضى  سرھندي ، ذيل  سايه  و كخ  و ام  الصبیان ؛ نیز نك: لغت نامه  ... ) و
فزع  اطفال  (عقیلى ، 646) پنداشته اند. سايه  به  جن  يا ديو اطالق  مى شده  است . كخ ِ
كودكان  و فزع ِ اطفال  نیز «بچه  ترسانك » يا صورتك  كريه  و زشتى  بوده  كه  بچه ھا را به 
 آن  مى ترسانیدند. تھرانیھا اين  بچه  ترسانك  را لولو يا لولوخورخوره  مى نامیدند
زيستگاه  و گسترة عمل : مردم  معموالً فضاھاي  بیرون  از دسترس  و ناديدنى ، جاھاي 
تاريك  و خالى  و ترسناك ، ويرانه ھا و جاھاي  متروك ، كوھھا و صخره ھا، بیابانھا،
چاھھا، گرمابه ھا و مستراحھا را زيستگاه  جنھا و ديوان  و ارواح  پلید و شرير
مى انگارند. جايگاه  ام  صبیان  را نیز در ھواي  میان  زمین  و آسمان  (سیوطى ، ھمانجا)،
زير درختان  لور يا لیل ، سر چاھھاي  آب  و بركه ھاي  متروك ، در خرابه ھا و سر راھھا
(ساعدي ، ھمان ، 122؛ داويديان ، 28) دانسته اند. ام  صبیان  يكى  از ھیوالھاي  شب رو
است  و شب  و تاريكى  جوالنگاه  اوست . از اين رو، به  او نام  ام  اللیل  (سیوطى ، 350)
 .ھم  داده اند
 (طلسم  (ايران ، سدة 12ق /18م 
 در مجموعة فیوچ  وانگر، موزة بیت المقدس 
دامنة عمل  و نمود قدرت  ام  صبیان  در قلمرو حیات  انسانى  منحصر به  ساحت  ھستى 
نوزادان  و كودكان  خردسال ، و معموالً از روز تولد تا حدود 7 سالگى  است . كودكان  در
نخستین  دورة جدازيستى  خود از مادر بیش  از ھر دورة ديگر در خطر ام  صبیان  زدگى 
ھستند. طول  نخستن  دورة جدا زيستى  كودكان ، برحسب  پسر بودن ، يا دختر بودن 
آنھا، در ھر جامعه ، مطابق  با رسوم  و آداب  قومى  مردم  آن  جامعه  فرق  مى كند. در
برخى  از فرھنگھا، مثالً فرھنگ  يھودي ، اين  دوره  براي  پسران  8 روز، و براي  دختران  تا
و در برخى  از فرھنگھاي  ديگر، مانند فرھنگ  ايرانى  VIII/554-555) )، ER, 6 20 روز
روز براي  دختران ، و 10 روز براي  پسران  و يا تا 40 روز (چلة نوزاد)، از زمان  زايش  و
جدايى  از ھستى  مادر تا روز حمام  زايمان ، يعنى  روز پاكیزگى  و تطھیر مادر و كودك 
 .طول  مى كشد
به  اعتقاد بعضى  از مردم ، اطفال  تا چھار پنج  سالگى  (بھمنیار، 245، حاشیة 2)، و به 
اعتقاد بعضى  ديگر از دوران  شیرخوارگى  تا 7 سالگى  (ساعدي ، اھل  ھوا، 95) به 
ام صبیان ، يا اين  جن  باد دچار مى شوند. كودكان  تا به  اين  سن  برسند، ضعیف  و ناتوان 
و وابسته  به  مادر و پدر و خانه اند و به  قولى  (كتیرايى ، 74) در میان  مادر و پدر يا دايه 
و كنیز و دده  و لَله  و غالم  سیاه  بزرگ  مى شوند. از اين رو، كودكان  را تا پا نگرفته ، و
بزرگ  نشده اند، براي  حفاظت  از شِر ام  صبیان  ھیچ  وقت  تنھا نمى گذارند (ساعدي ،
ھمان ، 96). در 7 سالگى ، كودكان  كم  و بیش  مى رسند و توان  و نیرو مى گیرند و
براي  بعضى  كارھاي  اولیه  و سبك ، آمادگى  مى يابند. در اين  سن  كودكان  از شر و
 .آسیب  ام  صبیان  و ديوان  ديگر نیز رھا مى شوند
سیوطى  پھنة عمل  و سیطرة قدرت  و آسیب  رسانى  ام  صبیان  را گسترده تر از عرصة
حیات  كودكان  دانسته ، خباثت  و شرارت  او را به  مادران  و جنین  آنھا نیز تعمیم 
مى دھد. به  گفتة او ام  صبیان  به  ھنگام  آبستنى  و نفاس  و حیض  زنان  ھمچون  خون 
در رگھايشان  جاري  مى شود، خون  دختران  خردسال  را مى مكد، زنان  را پس  از زايمان 
و آسیب  رساندن  به  نوزادانشان  رھا مى كند و نوزادان  را در حالتى  میان  مرگ  و
 .(زندگى  وا مى گذارد و مى رود (ص  339
گفته اند: ام  صبیان  ھیواليى  پَر دار است  كه  نزد زنان  باردار مى رود و پري  از پرھاي 
 .(خود را به  شكم  ا¸نان  مى مالد تا فرزند در شكمشان  خون  شود (داويديان ، ھمانجا
ھمسانھا: عقیده  به  ديو و عفريت  دشمن  نوزادان  و كودكان  يك  پندار عام  جھانى  و
بازمانده  از جامعه ھاي  كھن  آغازين  است . اين  پديدة وھمى  و خیالى  در میان  مردم ،
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در ھر دور و زمان  و در ھر سرزمین  و جامعه اي  به  شكل  و نامى  خاص  شناخته 
 .مى شده ، و ويژگیھا و عملكردھايى  كم  و بیش  يكسان  داشته  است 
از اين  مادينه  ديِو دشمن  كودكان  در متون  كھن  ايرانى  نامى  نیامده ، لیكن  بنابر
روايتھاي  بعضى  از نوشته ھاي  دينى  قديم  زردشتى ، اين  ديو در پنداشت  ايرانیان  عھد
باستان  و دوران  پیش  از اسالم  حضور داشته  است . در كتاب  ھفتم  دينكرد (نوشته اي 
از قرن  3ق ) به  نخستین  روزھاي  زادن  زردشت  و آمدن  ديوانى  به  قصد ربودن  و نابود
كردن  او اشاره  شده  است : به  ھنگام  زادن  زردشت  «ھفت  ِجھى »، يعنى  ھفت 
مادينه  ديو پتیاره ، در پیرامون  او و مادرش  گرد آمده  بودند (نك: آموزگار، 74). ھمچنین 
در زادسپرم  آمده  كه  به  وقت  زايش  زردشت  اھريمن ، ديو تب  و ديو درد و ديو باد،
ھريك  را با 150 ديو، براي  كشتن  زردشت  فرستاد، ايشان  به  مینويى  (نا آشكار) به 
درون  مادر زردشت  رفتند. مادر زردشت  از تب  و درد و باد به  رنج  آمد و براي  درمان  به 
 .(نزد جادو پزشك ترين  جادوگران  رفت  ( گزيده ھا ...، 22
مؤلف  صد در نثر و صد در بندھش  (از آثار زردشتى  قرن  9ق ) از اين  دسته  ديوان 
زيانكار ياد مى كند و مردم  را به  افروختن  آتش  براي  دور كردن  ديوان  از جان  نوزادان 
سفارش  مى كند و مى نويسد: «چون  فرزند از مادر جدا شود، 3 شبانه روز چراغ  بايد
افروخت . اگر آتش  مى سوزند بھتر بود تا ديوان  و دروجان  گزندي  و زيانى  نتوانند كردن 
چه  عظیم  نازك  مى باشد آن  3 روز كه  فرزند زايد» (ص  15). ھمچنین  تنھا گذاردن 
كودك  را در نخستین  40 روز زايش ، به  سبب  زيان  ديدن  از ديوان  شايسته  نمى داند و
 .(مى نويسد كه  «تا 40 روز فرزند تنھا نشايد كه  بگذارند» (ھمانجا
در میان  مردم  اكّد و بابل  در سرزمین  بین  النھرين  دو ديو بچه  ربا به  نامھاي  لََمشتو، و
لَبَرتو مى شناخته اند: لمشتو به  شكل  ھیواليى  با سر شیر، تن  زن  و پاھاي  پرنده 
تصوير شده  است . در اين  تصوير، لمشتو مارھايى  را در دستھايش  گرفته ، يك  سگ 
لبرتو را مادينه  ,X/77) .(ER شكاري  سیاه  و يك  خوك  از سینه اش  شیر مى مكند
روحى  گردنده  در كوھستانھا و جاده ھا وصف  كرده اند كه  ھمچون  پريھا و عجوزه ھاي 
 اروپايى ، كودكان  را مى ربوده ، مى آزرده ، و بیمار مى كرده  است  (مكنزي ، .(68
 دعاي  جن زده »، طلسم  حافظ نوزادان  و كودكان »
 (در برابر آل  و ام صبیان  (سروستان  فارس 
يھوديان  اين  ھیوالي  وھمى  را لیلیت 1 (ھمو، مى نامند. مكنزي  لیلیت  را ھمان 
«لیلیتو»ي ِ بابلى  دانسته  است . لیلیت  نام  ھمسر و ھمدم  آدم  نیز بوده  است . در
تفسیري  از كتاب  مقدس ، نوشته  در میان  قرنھاي  1-4ق /7-10م ، لیلیت  «ديو شب  و
و در فرھنگ  عامة دوران  اخیر ,VIII/555) )، ER كشندة كودكان » و قاتل  فرزندان  خود
يھودي  ماده  ديوي  زيانكار براي  زنان  زائو و كودكان ، و ديوي  بچه  ربا (كوئن ، توصیف 
شده  است . به  روايت  ھمین  تفسیر لیلیت  پس  از گردن كشى  از فرمان  پروردگار و
آگاھى  از كیفر خداوند به  سبب  كشتن  فرزندانش ، با خود پیمان  مى بندد كه  به 
نوزادان  پسر تا روز ھشتم  زادن  (احتماالً تا پیش  از ختنه  كردن  آنھا)، و به  نوزادان  دختر
 .(ھمانجا (ER ، تا روز بیستم  زادن  آسیب  برساند
تلمود بابلى  لیلیت  را با رخسارة زنى  با گیسوان  بلند و بالھاي  كشیده  و شبیه  يك 
،كوئن ، ھمانجا؛ جودائیكا VIII/554 كروبى 1 (= مه  فرشته ) وصف  مى كند (ھمان ، ؛
)، II/246  بر روي  يك  طلسم  - از جمله  طلسمھاي  حافظ نوزادان ، بازمانده  از قرن
12ق /18م  - پیكرة لیلیت  با بازوانى  بال  مانند و گشوده  و مقید به  زنجیر كشیده  شده 
 II/247). ،است  (ھمان 
ھمانجا) باور داشتند. يك  كتیبة (ER ، مردم  سومر به  ديوبادي  با نام  لیل 2 و لیال3
كنعانى ، متعلق  به  قرن  7 يا 8ق م ، در زمرة مادينه  ديوان  بالدار و پرنده  - كه  دشمن 
كودكان  بودند و آنھا را خفه  مى كردند - از ديوي  به  نام  لیل  نام  برده  است . طبق 
نوشتة اين  كتیبه ، لیل  شبھا مى آيد و «در اتاقھاي  تاريك  پرواز مى كند و با شتاب 
 II/246). ،مى گذرد» ( جودائیكا
در جامعه ھاي  عرب ، از دورة جاھلى ، مردم  به  انواع  ديو و عفريت ، با نامھا و نقشھا و
عملكردھاي  گوناگون  باور داشته اند. در جمع  اين  پديده ھاي  مھیب  وھمى  لمشتو نیز
جا و پايگاھى  دارد. عربھا لمشتو را عجوزه اي  چشم  دريده  مى پندارند و او را به  شكل 
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ھیواليى  تصوير مى كنند كه  يك  پايش  ھمچون  پاي  خر و پاي  ديگرش  مانند پاي  شتر
عربھا به  دو ديو و يا جن  نرينه  و مادينة ديگر نیز به  نامھاي  ,X/77) .(ER مرغ  است 
«تابع » و «تابعه » باور داشتند. تابع  را نرينه  جنى  قرين  و ھمراه  زنان ، و تابعه  را مادينه 
 .(جنى  قرين  و ھمراه  مردان  مى پنداشتند (نك : تاج العروس ، ذيل  تبع 
سیوطى  تابعه  را جن  و شیطانى  ھمسان  با ام  صبیان ، لیكن  با حوزة عملى 
گسترده تر و قدرت  و سیطره اي  بیشتر از او گرفته ، و وصف  كرده  است . در شرح  اعمال 
تابعه  مى نويسد: اين  جن  مادينه  خالى  كنندة شھرھا از آدمیزادگان ، آباد كنندة
مرده شوي  خانه ھا و گورھا و پديد آورندة بیماريھا و زيانكاريھاست . او كودكان  را چنان 
مى زند و مى برد كه  گويى  اصالً نبوده اند. بزرگ ساالن  را به  انواع  دردھا و مرضھا و
ناخوشیھا و بالھاي  بزرگ  و كوچك  گرفتار مى كند. زنان  را به  ھنگام  حیض  و زايمان 
مى زند و مى كشد و يا عقیم  مى كند تا زاد و رودي  از ايشان  باز نماند... عاشق  و
دوستدار نوزادان  و زنان  سیاه  چشم  و گلگون  رخسار است . نوزادان  را از آغوش 
مادرانشان  مى ربايد و جدا مى كند. استخوان  آنھا را مى شكند، گوشتشان  را
 .(مى خورد و خونشان  را مى آشامد (ص 334
ام  صبیان ، اين  ديو خیالى  دشمن  و كشندة كودكان  را در بعضى  از حوزه ھاي 
جغرافیايى  - فرھنگى  ايران ، به  خصوص  در آذربايجان  و كرمان ، به  نامھاي  مختلف  ديگر
مانند ششه  يا ششك ، قوش  و چال ، و با ويژگیھا و شیوة عمل  كم  و بیش  مشابه 
مى شناسند. ششه  را كه  ظاھراً با عدد 6 و شب  شش  زائو و نوزاد مرتبط است ،
ساعدي ، خیاو...، 133)، بعضى  ديگر به  I/46 بعضى  ھمانند جن  و ديو (ماسه ، ؛
شكل  پرنده اي  كوچك  و شبیه  گنجشك  (كرباسى ، 1/149)، و بعضیھا نیز ھمچون 
قوش  (= خفاش ) (رشادتى ، 28) وصف  كرده اند. افغانیھا اين  مادينه  ديو را شیشك  و
جگر خور مى نامند و مى گويند در تاريكى  شب  به  ھیأت  زنى  مى آيد و مردم  را
 .(مى ترساند (افغانى  نويس ، 392
مادر مثالى  يا مادر دوم : ام  صبیان  بر ساختة ذھن  مادران  و آفريدة عقدة مادري  است .
ذھن  مادران  تازه زا در دورة نخستین  40 روز زايمان  در توھم  پروري  و خیال  پردازي 
بسیار فعال  و نیرومند است . در اين  دوره ، مادران  يك  مادر خیالى  و وھمى  براي 
فرزندانشان  مى سازند و اين  آفريدة ذھنى  را رقیب  خود و دشمن  فرزندان  خود
مى پندارند. قرنھاست  كه  اين  پديدة وھمى  يا مادر خیالى  در فرھنگھاي  جھان  به 
صورت  ھیوال و ديوي  انگاشته  شده  كه  به  طور ناآشكار و در تاريكى  شب  مى آيد و به 
درون  كودكان  مى رود و روح  و روان  آنھا را تسخیر مى كند و موجب  بیماري  و اختالل 
 .عصبى  و روانى  كودكان  مى شود
يونگ  ھر پديده اي  را كه  به  مفھوم  مجازي ، معناي  مادر مى دھد، نمونه اي  از مادر
مثالى 4 گرفته  است . او كابوس  (= بختك ) و لولو (= شیطانك ، لیلیت ) را از جملة
مادرھاي  مثالى  گرفته ، آنھا را گونه اي  و مظھري  از شر و پلیدي  مى پندارد (ص  25-
26). 
اريش نويمان  در بررسى  روان شناسانة خود در كتاب  «مادربزرگ 5» لیلیت  را ھمچون 
ُمُثل  يا نمونة اولیة «مادر مھیب  كودكان »، يا به  طور عام تر، نمونة زن  ويرانگر و مخرب 
:مى نگرد. به  گفتة او اين  مادر مھیب  انگاره اي  است  از مادر در روان  بشري  (نك
VIII/555 .(ER, 
ام  صبیان  يا مادر كودكان  نیز كه  در فرھنگھاي  قومى  - اسالمى  به  نامھاي  گوناگون 
ديگري  مانند ام  اللیل  (مادر شب ) ام الشیطان  (مادر شیطان ) و ام  ِمْلَدم  (تب  دائمى ،
مادر تبھا) (سیوطى ، 340، 350) معروف  شده  است ، در فرھنگ  مردم  جامعه ھاي 
اسالمى ، از جمله  فرھنگ  عامة ايران ، نمادي  از مادر دوم  كودكان  (نیز نك: شھري ،
تاريخ ...، 5/223، حاشیة 4) يا مادر ُمُثلى  آنھا انگاشته  مى شود. مادر دوم  در نظر
مادران  اصلى  و واقعى  كودكان  شبح  مخوفى  است  كه  به  قصد آزردن  مادران ، فرزندان 
آنان  را بیمار مى كند، يا مى كشد. از اين رو، زنان  ھرگونه  دگرگونى  در حاالت  روانى ، و
ھر رفتار و حركت  نامتعادل  در نوزادان  و كودكان  خود را اثر و نشانى  از حضور و حلول 
اين  مادينه  ديو در تن  و جان  آنھا مى انگارند. وقتى  ھم  كه  نوزادان  و كودكان ، در
نخستین  دوره ھاي  جدا زيستى ، مريض  مى شوند و ناگھان  مى میرند، تصور مى كنند
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 .كه  ام  صبیان  مادر ُمُثلى  رقیب  آنھا را گرفته ، و كشته  است 
ام  صبیان زدگى : وقتى  ام  صبیان  در تن  كودكى  برود، جان  و روان  او را تسخیر مى كند،
و به  اصطالح  او را مى زند، يا مى گیرد و بیمار مى كند. كودك  ام  صبیان  زده  اراده  و
اختیارش  را از دست  مى دھد و ديوانه  مى شود و اسیر و بازيچة ام  صبیان  مى گردد و
سرانجام ، اگر به  او نرسند و درمانش  نكنند، مى میرد. در فرھنگ  و ادب  فارسى ،
كودكان  ام صبیان  زده  را اصطالحاً ديو زد يا ديو زده  و ديو ديد يا ديو ديده  گفته اند (معین ،
250، 251). عامة مردم  به  اين  نوع  كودكان  بیمار مى گويند: جن زده ، بى وقتى ،
 .َمضرَّتى  يا مضرّاتى  و دعايى  شده اند
پوالك  مى نويسد: مردم  بیماري  صرع  را تحت  تأثیر جن  مى پندارند و به  ھمین  دلیل  ھم 
مى گويند: فالنى  دعايى  است ، دوايى  نیست  (ص  423). مردم  سروستان  فارس 
كسى  را كه  جن  مى زد و رفتاري  چون  ديوانگان  مى داشت ، مى گفتند مضرّتى  شده 
است  (ھمايونى ، 349). ھدايت  مى نويسد: به  بچه اي  كه  ناخوش  بشود و با دارو
 .(درمان  نشود، مى گويند جن زده  و يا دعايى  شده  است  (ص  192
مردم  كودكانِ  اسیر ام  صبیان ، و به  اصطالح  دعايى  شده  را از روي  نشانه ھايى 
تشخیص  مى دادند. از جمله  نشانه ھاي  ام  صبیان  زدگى  اينھا بودند: به  ھم  خوردن 
تعادل  بدن  و روي  زمین  افتادن ، خشك  و بى  حس  شدن  اندامھا، بى  رنگ  و حالت 
گشتن  چشمھا، سفید و كبود شدن  رنگ  پوست ، كوتاه  و بريده  نفس  كشیدن  و
 .(گاھى  ھم  كف  بر لب  و دھان  آوردن  (ساعدي ، اھل  ھوا، 95؛ داويديان ، 31
ام  صبیان  زدايى : از ديرباز مردم  براي  محفوظ نگھداشتن  محیط زيست  خود از ارواح 
خبیث  و پلید، و رھايى  تن  و روان  خود از شر و گزند ديوان  و جنیان ، و بیرون  راندن  آنھا
از خانه  و كاشانه  و درون  خود، تدابیر گوناگونى  به  كار مى برده اند. رايج ترين  تدابیري 
كه  براي  دور كردن  و راندن  ام  صبیان ، يا ام  صبیان  زدايى  به  كار مى بسته اند، عبارت 
بود از رعايت  بعضى  ممنوعیتھا و كاربرد رماننده ھا، توسل  به  نذر و نیاز و دعاو تعويذ،
 .طلسم  و افسون  و انجام  دادن  بعضى  اعمال  جادويى 
ممنوعیتھا: نوزادان  را در شبھاي  نخستین  روزھا و ھفته ھاي  زايمان  در اتاق  و
بسترش  تنھا و بى  مراقب  نمى گذاردند. به  اعتقاد عامه ، زن  تازه زا و نوزاد او تا 40
شبانه  روز در معرض  ھجوم  ديوان  و شیاطین  و جنھا ھستند. در اين  40 شبانه  روز،
به خصوص  در شب  شش  زايمان ، اگر كودكى  را تنھا بگذارند، ارواح  خبیث  به  سراغش 
مى آيند و به  او گزند و آسیب  مى رسانند. از اين رو، بنابر روايت  صد در نثر و صد در
بندھش ، ايرانیان  از زمانھاي  بسیار قديم ، تنھا گذاردن  نوزاد را در 40 روز زايش  ناروا و
از ناشايستھا مى دانستند (ص  15). بعضیھا نیز مى پنداشتند كه  اگر كودك  نوزاد را
تنھا بگذارند، جنھا مى آيند و پستانشان  را در دھان  او مى گذارند تا بمكد (ماسه ،
1/37، حاشیه ). ھنوز ھم  در جامعه ھاي  سنتى  ايران  تنھا گذاردن  زن  زائو و نوزادش  را
 .تا پايان  روز چلة زايمان  بدشگون  و ناروا مى پندارند
عامة مردم  شب  شش  را براي  نوزاد شبى  پرخطر و نامیمون  مى انگارند. در اين  شب 
معموالً چند زن  پیرامون  زائو و فرزندش  گرد مى آيند و تا شكستن  تاريكى  شب  و
دمیدن  سپیدة صبح  نزد آن  دو مى مانند. خراسانیھا باور دارند كه  در شب  شش  جنھا
به  ھر حیله اي  كه  ممكن  است  به  اتاق  زائو داخل  مى شوند تا نوزاد را با ھمزادش  كه 
يك  بچه  جن  است ، عوض  كنند. در اين  شب  چند زن  و مرد دور تا دور اتاق  مى نشینند
و تا صبح  بچه  را دست  به  دست  مى كنند و شعر و ِورد و دعا مى خوانند، و ھر چند
لحظه  يك  بار دايره  مى زنند و به  شدت  سر و صدا راه  مى اندازند تا جنھا بترسند و به 
 .(اتاق  زائو نزديك  نشوند (شكورزاده ، 142
تاتھا و تالشھا 40 شبانه  روز از نوزاد و مادرش  مراقبت  مى كنند و آن  دو را ھرگز، به 
ويژه  شبھا، تنھا نمى گذارند. به  اعتقاد آنان  در دورة 40 روز زايمان ، «آلِ  ژنك » (= زن 
آل ، آل  مادينه ) و جنھا، زائو و نوزادش  را تھديد مى كنند و براي  صدمه  زدن  به  آن  دو
مى كوشند تا زائو را فريب  دھند. در اين  دوره ، حتى  االمكان  نوزاد را از خانه  بیرون 
نمى برند. زنانى  ھم  كه  بخواھند به  خانه اي  كه  نوزاد در آن  ھست ، وارد بشوند، نبايد
تعويذ و جواھر و برخى  تسبیحھا و طلسمھا و مھره ھاي  زينتى  را با خود به  داخل 
خانه  ببرند. اگر كسى  ندانسته  وارد اتاق  كودك  بشود و با خود تعويذ و طال و جواھر
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داشته  باشد، بايد آن  را زير سر كودك  بگذارد و پس  از پايان  چلة نوزاد آن  را پس  بگیرد
(عبدلى ، 110-111). زن  ششك  زده ، يعنى  زنى  كه  نوزادش  در شب  شش  مرده 
است ، و زن  تازه  زايى  كه  ھنوز، چلة زايمانش  تمام  نشده  (كتیرايى ، 31)، ھمچنین 
زنى  كه  با خود مھره ھاي  زينتى  دارد (لھسايى زاده ، 111)، نبايستى  به  سر زائو و
 .نوزادش  بروند. اگر بروند به  نوزاد چله  مى افتد و بى  وقتى  و دعايى  مى شود
رماننده ھا: ام  صبیان  مانند آل  و جنھاي  ديگر از چیزھايى  مانند آتش  و روشنايى ، آھن 
و ابزار و اشیاء آھنى ، بعضى  گیاھان  و دانه ھاي  ُقدسى  و بودار، بعضى  دعاھا و اوراد
و طلسمھا و افسونھا، و بانگ  و نفیر مى ترسد و مى رمد. مردم  براي  اين  رماننده ھا،
يا جن  ترسانكھا خاصیت  جادويى  و شر زدايى  تصور مى كنند و آنھا را دافع  ام  صبیان  و
زايل  كنندة اثرات  ام  صبیان  زدگى  مى پندارند؛ از اين  رو، با گذاشتن  اينگونه  رماننده ھا
در خانه ، و ھمراه  كردن  آنھا با كودك  سعى  مى كنند كه  ام  صبیان  را از محیط زيست 
كودك  بتارانند و دور كنند، و سیطره  و قدرت  عملش  را از میان  ببرند، اينك  نمونه ھايى 
 :چند از اين  رماننده ھا
آتش  و روشنايى : آتش  كه  ضد تاريكى  و سیاھى  و براندازندة ديو ظلمت  و رھانندة
آدمیزادگان  از توھمات  و ترس  ناشى  از تاريكى  و شب  است ، از زمانھاي  كھن  میان 
بسیاري  از اقوام ، به  خصوص  اقوام  ھند و اروپايى ، مقدس  شمرده  مى شده ، و در
رماندن  ارواح  پلید و نابكار به  كار مى رفته  است . زردشتیان  و مسلمانان  ايران  براي  دور
كردن  ديوان  و جنیان  و آل  و ام  صبیان  در اتاق  زن  تازه زا و نوزادش  آتش  و شمع  و چراغ 
 .مى افروختند
در كتابھاي  دينى  زردشتیان  بارھا به  اھمیت  و نقش  آتش  در رماندن  ديوان  و جادوان  و
بى اثر كردن  نیروي  زيانكار آنھا اشاره  شده  است . فرة زردشت  به  ھنگام  زايش  او به 
شكل  آتش  آشكار گشت  و ديوان  از ديدن  روشنايى  و پرتو آتش  كاري  نتوانستند بكنند
(نك: گزيده ھا، 23). روشن  نگه  داشتن  اتاق  زائو و سوزاندن  اسفند و كندر در آتش 
براي  پراكنده  كردن  ديوان ، از تعالیم  دينى  پیروان  دين  مزديسنا بوده  است  (
 .(شايست ...، 155-156؛ نیز نك: صد در نثر، 15
رسم  افروختن  آتش  و روشن  گذاشتن  شمع  و چراغ  در اتاق  زائو و نوزادش  تا 40 شب 
ھنوز ھم  میان  عامة مردم  ايران  معمول  است . بعضیھا اتاق  زائو و نوزاد را تا 10 شب 
روشن  نگه  مى دارند. روز دھم  با جام  «چھل  كلید» «آب ِ َده » بر سر نوزاد مى ريزند
(ھدايت ، 38) تا ارواح  پلید و از ما بھتران  به  او گزندي  نرسانند. جام  چھل  كلید جام 
برنجین  و مسینى  است  با 40 كلید آويخته  به  آن . درون  و بیرون  جام  آيه ھايى  از قرآن 
 .(و روي  كلیدھا «بسم هللا » كنده ، يا نوشته  شده  است  (نیز نك: ه د، 1/50
آھن : آھن  و بعضى  ابزارھا و اشیاء برنده  و تیز مانند قیچى ، سوزن ، سنجاق ، چاقو،
خنجر، شمشیر، درفش  و سیخ  در نظر بیشتر مردم  جھان  خاصیت  جادويى  و اھريمن 
زدايى  داشته  است . عامة مردم  از اين  اشیاء آھنى  ھمچون  طلسم  براي  دفع  ارواح 
شرير و زيانكار و حفظ جان  نوزادان  و كودكان  از گزند آنھا استفاده  مى كردند (نك:
ماسه ، 1/38). ابوالقاسم  عبدهللا  كاشانى  با خود داشتن  آھن  چینى  را ھمچون 
حرزي  براي  دفع  سحريات  و دفع  جن  و درمان  بیماري  صرع  و مالیخولیا نیكو دانسته 
 .(است  (ص  241
كريستن  سن  در شرح  باور ايرانیان  به  جن  و چگونگى  دور كردن  اين  روح  بدكار
آسیب رسان  مى نويسد: جنھا بیش  از ھر چیز از نیش  سنجاق  مى ترسند(ص  81 ،
نیز123).ماسه  مى نويسد:وقتى  بچه اي  به دنیا مى آيد، مادرش  سنجاقھايى  در
كھنه ھاي  او فرو مى كند و 40 روز كھنه ھاي  سنجاق  زده  را نگه  مى دارد تا ارواح  خبیث 
 (I/43). از نوزاد دور شوند
گیاھان  مقدس گندزدا: اسفند و عودالصلیب  و سیر و پیاز از گیاھان  رمانندة جن  و
شیطان  و ارواح  پلید به  شمار مى رود و در جامعه ھاي  اسالمى  تقدس  و ارزش 
كاربردي  مھمى  دارد. دانه ھاي  اسفند (ه م ) را به  تنھايى  يا با دانه ھاي  ديگر
مى آمیزند و براي  گند زدايى  محیط زيست  و دور كردن  و راندن  ديوان  و آفريده ھاي 
اھريمنى  از تن  و جان  آدمیزادگان  به  خصوص  زنان  تازه زا و نوزادان  و كودكان ، در آتش 
مى ريزند و دود مى كنند. در عرايس  الجواھر (كاشانى ، 307) به  دود كردن  معجونى  از

ُ
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گیاھان  تند و بودار، مانند َحْرَملْ  (= اسفند) و ُكْنُدر و دانه ھاي  ديگر، براي  گريزاندن  ديو
 .و جن  و شیطان  اشاره  شده  است 
گیاه  فاوانیا، از دوران  پیش  از میالد مسیح ، گیاھى  مقدس  و درمان  كنندة بعضى 
بیماريھا، به  خصوص  بیماري  صرع ، شناخته  مى شده  است  (نك: بخش  اول  ھمین 
 .(مقاله 
در جامعه ھاي  مسیحى  و اسالمى ، از جمله  جامعة ايران ، فاوانیاي  نر را به  سبب 
داشتن  خط و شیارھايى  به  شكل  صلیب ، عود الصلیب  (= چوب  صلیب ) نامیده ، و
مقدسش  شمرده اند. از عودالصلیب  براي  رماندن  و دور كردن  ديو و جن ، به  ويژه  ام 
صبیان  از زيستگاه  و تن  و جان  كودكان  استفاده  مى كرده اند. به  اعتقاد عامه  در
خانه اي  كه  عودالصلیب  است ، جن  و جانوران  گزنده  درآن  خانه  داخل  نمى شوند
(حكیم  مؤمن ، 630). بنابر ھمین  اعتقاد، مردم  سرزمین  مغرب  در افريقاي  شمالى 
«َوردالَحمیر» (= عود الصلیب ) را به  ديوارھاي  خانه  مى آويختند تا جن  و جانوران 
 .(زھردار و زيانكار را از محیط خانه ھاي  خود دور كنند (انطاكى ، 1/246
كاربرد دعا: در كتب  دينى  بیشتر اديان  جھان ، به  خاصیت  و تأثیر معنوي  دعا در راندن 
ارواح  خبیث ، و دور و پاكیزه  نگھداشتن  محیط زيست  از شر ديوان  و شیاطین  و حفظ
تن  و جان  انسان  و حیوانھا از گزند آنھا، اشاره ھايى  شده  است  و مردم  از ديرباز براي 
دور كردن  ام  صبیان  و درمان  ام  صبیان زدگى ، دعاھا و حرزھاي  گوناگونى  به  كار
مى برده اند. سیوطى  براي  دفع  ام  صبیان  و تابعه  و درمان  بیمارانى  كه  ام  صبیان  آنھا را
زده  است ، دعاھايى  را نقل  مى كند؛ از جملة اين  دعاھا، دعاي  سوجاد (نك: ص  346-
349) و دعايى  شامل  آيه ھايى  از قرآن  مجید است  (نك: ھمو، 351). اين  آيه ھا
 .(عبارتند از 4 آية اول  سورة جن  (72/1-4) و 4 آية پايانى  سورة حشر (24-59/21
كارُبرد طلسم : طلسم  و افسون  نیز از جملة رماننده ھايى  است  كه  از دوران  باستان 
براي  دور كردن  پديده ھاي  وھمى  و ديوزدايى  به  كار مى رفته  است . كلمه ھا و
نقشھاي  روي  طلسمھا يا ُرْقیه ھا، بعضى  از قدسیات ، و بعضى  ديگر از اغلوطات ، و
بیشتر كلمه ھا و شكلھاي  به ظاھر مھمل  و بى  معنا ھستند. طلسم  نويسان  و
اصحاب  عزايم ، ھر يك  از عناصر اين  اغلوطه ھا را در پیوند با نیروھاي  مكتوم  فوق 
طبیعى  و نشانه  و نمادي  از مفھوم  جادويى  مى پندارند. به  اعتقاد معزّمان  اين  نقوش 
و اعداد و حروف  ھمه  داراي  خاصیت  و تأثیر جادويى  نیرومند در دفع  پديده ھاي  وھمى 
زيانكار و دفع  جن  و پري  و حفظ سالمت  انسان  در برابر گزند اين  نیروھاي  نا آشكار
 .ھستند
طلسم  و افسون  از آثار بازمانده  از جامعه ھاي  كھن  و ابتدايى  در جامعه ھاي  سنتى 
جھان  متمدن  است . يكى  از پندارھاي  ابتدايى  دورة جاھلى  - كه  به  قبايل  عرب  دورة
اسالمى  نیز رسیده  - باور به  انواع  طلسمات  و عزايم  بوده  است . اعراب  كودكانى  را
كه  رماننده ھايى  مانند كعب  خرگوش ، دندان  روباه ، دندان  گربه  و صمغ  سیاه  درخت 
َسْمره  را با خود داشتند، مصون  از گزند ارواح  خبیث  و ھر نوع  چشم  زخم 
مى انگاشتند. مى گفتند جن  و شیطان  از اين  طلسمھا مى ترسند و مى گريزند (نك:
 .(نوري ، 574 - 575
در جامعة ايران  نیز براي  دندان  و كعب  و پوست  گرگ  خواص  جادويى  قائل  بودند و آنھا
را ھمچون  طلسم  و حرز براي  رماندن  ديو و جن  و دفع  باد صرع ، يعنى  ام  صبیان  يا ريح 
 .(صبیان  مفید مى دانستند (شھمردان ، 60؛ جمالى ، 24
اعتقاد به  خواص  و نیروي  جادويى  اين  چنین  طلسمھا و عزايمى ، و ھمراه  كردن  آنھا با
زنان  تازه زا و نوزادان  و كودكان  در میان  قومھاي  يھود سرزمینھاي مختلف جھان  نیز
 ,ER). گ¨–(VIII/554-555 رواج داشته 
اسالم  كاربرد طلسم  و رقیه  را براي  ديوزدايى  و درمان  بیماريھا و برآورده  شدن  حاجتھا
تقبیح  و منع  كرده  است . پیامبر اكرم (ص ) بى  اثر بودن  و سودمند نبودن  چنین 
طلسمھا و اعمالى  را يادآور شده ، و مادران  را از آويختن  آويزه ھاي  جادويى  به  گردن  و
پیشانى  فرزندان  به  قصد بیرون  كردن  بیماري  از تن  آنھا بازداشته  است  (نوري ، 576).
با اينھمه ، ھنوز اينگونه  پندارھاي  ابتدايى  رواج  دارد و انواع  طلسم  و افسون  در میان 
 .تودة بزرگى  از مردم  جوامع  اسالمى  به  كار مى رود
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اعمال  جادويى : مردم  جزيرةالعرب  براي  دفع  ارواح  پلید و شرير و شیاطین  از تن  و جان 
كودكان  و بیماران  جن  زده  به  روشھاي  جادويى  گوناگونى  متوسل  مى شدند. يكى  از
اين  روشھا ھمراه  كردن  آويزه ھايى  از چیزھاي  آلوده  و ناپاك  بوده  است . مثالً آويختن 
پلشتیھا و پلیديھا، و استخوانھاي  مردگان  را مؤثرترين  چاره جويیھا در راندن  ارواح  و
 .(درمان  بیماري  جن  زدگى  مى پنداشتند (نك: ھمو، 573
مردم  ايران  نیز براي  جن  زدايى  و رفع  ام  صبیان  زدگى  از كودكان ، آداب  و اعمال 
جادويى  و خرافى  بسیار گوناگونى  به  كار مى برده اند. اين  اعمال  و آداب  در ھر منطقه 
بستگى  به  نظام  فرھنگى  حاكم  بر جامعة آن  منطقه  داشته  است . مثالً در تھران ، و
احیاناً بعضى  از شھرھا و آباديھاي  ديگر ايران ، كودكى  را كه  «بى  وقتیش » مى شد،
يعنى  او را جن  مى زد و به  مرض  غش  گرفتار مى شد، از میان  دو پاي  مادرش  و دو
پاي  دختري  كه  پشت  به  پشت  ھم  ايستاده  بودند، رد مى كردند. بعد ھم  او را 3 بار از
 .(میان  بند قنداق  تفنگ  مى گذراندند (ھدايت ، 46-45
در دھات  ساحلى  بندر لنگه ، كودك  ام  صبیان  زده  را بغل  مى كردند و از داالنى  كنده 
شده  در زير زمین  مى گذراندند (ساعدي ، اھل  ھوا، 95). مردم  جزيرة قشم  و حواشى 
بندر عباس ، كودك  بیمار را داغ  مى كردند. روش  داغ  كردن  چنین  بود: نخست  كودك  را
درون  پاالن  كھنة خري  مى گذاشتند، بعد تكه  پارچه اي  سیاه  و آھاردار را گره  مى زدند
و به  شكل  تكمه  در مى آوردند و در آتش  مى انداختند. پس  از اينكه  پارچه  تماماً
سوخت  و دود شد، با خاكستر سوختة پارچه  3 جاي  پیشانى  بچه  را داغ 
مى گذاشتند. داغ  يا نشان  خاكستر را به  ترتیب ، نخست  میان  دو ابرو، بعد شقیقة
راست ، و آنگاه  شقیقة چپ  كودك  مى نھادند (ھمانجا). تھرانیھا خال  يا نشانى  از
دودة اجاق  را با انگشت  میانى  دست  چپ  بر وسط پیشانى  نوزاد يا كودك  ام  صبیان 
زده  مى گذاشتند (شھري ، طھران  قديم ، 3/184). خراسانیھا با خاكستر سوختة
 .(اسفند روي  پیشانى  نوزاد خال  مى نھادند (شكورزاده ، 143
مآخذ: آموزگار، ژاله  و احمد تفضلى ، اسطورة زندگى  زردشت ، تھران ، 1372ش ؛ ابن 
بسطام ، عبدهللا  و حسین  ابن  بسطام ، طب  االئمة (ع )، نجف ، 1385ق ؛ افغانى 
نويس ، عبدهللا ، لغات  عامیانة فارسى  افغانستان ، كابل ، 1369ش ؛ انطاكى ، داوود،
تذكرة اولى  االلباب ، قاھره ، 1906م ؛ بھمینار، احمد، مقدمه  و حاشیه  بر االبنیة عن 
حقايق  االدوية ابومنصور موفق  ھروي ، به  كوشش  ھمو و حسین  محبوبى  اردكانى ،
تھران ، 1346ش ؛ پوالك ، ادوارد ياكوب ، سفرنامه ، ترجمة كیكاووس  جھانداري ، تھران ،
1361ش ؛ تاج  العروس ؛ جمالى  يزدي ، مطھر، فرخ  نامه ، به  كوشش  ايرج  افشار،
تھران ، 1346ش ؛ تھانوي ، محمد اعلى ، كشاف  اصطالحات  الفنون ، به كوشش  لطفى 
عبدالبديع  و ديگران ، قاھره ، 1382ق /1963م ؛ حكیم  مؤمن ، محمد، تحفه ، تھران ،
1378ق ؛ داويديان ، ه . و غالمحسین  ساعدي ، «تجزيه  و تحلیلى  از آل  و ام  الصبیان  بر
مبناي  روان شناسى »، سخن ، 1344ش ، س  16، شم 1؛ رشادتى  اھري ، باقر،
«قوش  وورماق  يا قوش  زدگى »، فردوسى ، 1348ش ، شم 916؛ ساعدي ،
غالمحسین ، اھل  ھوا، تھران ، 1355ش ؛ ھمو، خیاو يامشكین شھر، تھران ،1354ش ؛
سیوطى ، الرحمةفى الطب والحكمة، بیروت ،1403ق /1983م ؛ شايست  ناشايست ،
ترجمة كتايون  مزداپور، تھران ، 1369ش ؛ شكورزاده ، ابراھیم ، عقايد و رسوم  مردم 
خراسان ، تھران ، 1346ش ؛ شھري ، جعفر، تاريخ  اجتماعى  تھران  در قرن  سیزدھم ،
تھران ، 1368ش ؛ ھمو، طھران  قديم ، تھران ، 1371ش ؛ شھمردان  بن  ابى  الخیر،
نزھت نامة عاليى ، به  كوشش  فرھنگ  جھانپور، تھران ، 1362ش ؛ صد در نثر و صد در
بندھش ، به  كوشش  ارواد بامانجى  ناساروانجى  داھابھار، 1909م ؛ عبدلى ، على ،
تاتھا و تالشان ، تھران ، 1369ش ؛ عقیلى  خراسانى ، محمدحسین ، مخزن  االدويه ،
تھران ، 1371ش ؛ فیضى  سرھندي ، هللا داد، مداراالفاضل ، به  كوشش  محمدباقر،
الھور، 1348ش ؛ قرآن  مجید؛ كاشانى ، عبدهللا ، عرايس  الجواھر، به  كوشش  ايرج 
افشار، تھران ، 1345ش ؛ كتیرايى ، محمود، از خشت  تا خشت ، تھران ، 1348ش ؛
كرباسى  راوري ، على ، فرھنگ  مردم  راور، تھران ، 1365ش ؛ كريستن سن ، آرتور،
آفرينش  زيانكار در روايات  ايرانى ، ترجمة احمد طباطبايى ، تبريز، 1355ش ؛ گزيده ھاي 
زادسپرم ، ترجمة محمدتقى  راشدمحصل ، تھران ، 1366ش ؛ لغت  نامة دھخدا؛


