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چکیـده
بـــدون شـــ خرافـــات و باورهـــا بخشـــی از فرهنـــ و ادبیّـــات فارســـی بـــه شـــمار میآینـــد.معماران کـــاد ادب فارســـی
از این باورها به عنوان یکی از درون مایه های شعر و نثر خویش بهرهها بردهاند .این آثار آیینۀ تمام نمای جامعۀ عصـر آ نـان اسـت .باورهـا ،
خرافات در هر دورهای رواج داشته  ،شاعر یا نویسنده در آن باورها و خرافات فراگیر پیرامون خود پرورش یافته ،آنهارا دیده ،با آنهـا زیسـته و
سرانجام – به خواست یا ناخواست – در اثر ادبی خویش آورده است.این گونه مطالب در زمان خودِ شاعر قابـ فهـمِ عـار و عـامی بـوده و
همگان آن مطلب را در مییافتهاند ،ولی با گذشت زمان و عل گوناگون  ،این مطالب از ذهن مردم پاک و برای نسلهای بعد مسأله ای غریـب
و دور از ذهن شده است .
این پژوهش در نظر دارد ی طرح کلّی از باورها و خرافات باز تاب یافته در آثار منظوم و منثور فار سی تا قرن هشتم که کمتر بـه آنهـا
پرداخته شده  -در حد حوصلۀ این پژوهش  -مورد بررسی قراردهد تا عالقه مندان به زبان فارسی را بـه دقـایف فکـر و هنـر آنـان ،عظمـت
هویّت ملّی و فرهنگی آشنا سازد و در ح دشواری ها و فهم دقیف ترآثار منظوم و منثور یاری رساند.

واژههای کلیدی :جامعه  ،خرافات،باورهـا  ،شعر و نثر فارسی.
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 .1مقـدّمه
معماران کاد ادب فارسی عالوه بر احاطۀ بر مسائ و مباحث اجتماعی و عالقه به اظهار و انعکاس آنها در آثار خود،
توانستهاند معتقدات مردم  ،باورها و خرافات را در آثار خویش بگنجانند .تأمّ در زندگی واقعی و واقعیّتهـای زنـدگی ،
دقّت و توجّه در رفتار و خلقیّات مردم جامعه و حکومت زمان خود سـبب شـده کـه آنـان ـون جامعـه شناسـی آگـاه
تصویری دقیف و روشن از جامعه زمان خویش را در تمامی زمینهها ؛ از جمله شیوه و نوع زندگی مردم  ،آداب  ،باورها ،
اندیشهها و آرمانهای رایج در روزگار خویش  ،واقعیّتهای تاریخی و  ...ارائه دهند ..بنا براین باید گفت شـعر و نثـر آنـان
آیینۀ اعتقادات  ،باورها  ،تفکرات و نوع زندگی مردم است  .در یچه ای است به سوی جنبههای جامعه شناختی و بیانگر
ارتباط تنگاتن شاعر و نویسنده با مخاطبان خود در حوزۀ مسائ اجتماعی میباشد .خرافات و باورها هر جامعه بخشی
از فرهن و ادبیّات آن جامعه به شمار میآید.شاعران و نویسندگان این باورها را در آثار خـویش انعکـاس میدهنـد تـا
باورهای عامۀ جامعۀ عصر خویش را در پیچ و خمهای حوادث روزگار حفظ کنند و از پیشینیان به آیندگان منتق کنند
تا به سرمنزل مقصود برسانند.
یکی از بهترین آبشخورها برای شناخت فرهن عامه هر ملّتی  ،ادبیّات آن ملّت است.به گفتۀ دکتر محمّد محجوب
(( گاهی مطالعۀ آثار بازماندۀ فرهن عامه نان روشنگر اخالق و وضع روحی جامعۀ عصر خویش است که هیچ کتـاب
تاریخ و جامعه شناسی نمیتواند نین پرتوی به زندگی اجتماعی آن روزگار بیفکند)) ( محجـوب .)6۸ :1۳۸2،محـی اجتمـاعی
یکی از عوام بسیار مهمّی است که سازندۀ اندیشه و ترسیم تصویرهای شعران و نویسندگان در آثـار خـویش اسـت.در
واقع میتوان محی زندگی را بستر مناسب و دقیقی برای ایجاد و آفرینش آثار مختلف دانست.واین خود ،عامـ مهمّـی
است تا بتوان از آثار ادبی هردوره به اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن عصر پی برد.ادبیّـات تخـت تـأثیر شـرای فرهنگـی
،سیاسی و تاریخی جامعه شک میگیرد.ودر نتیجه بررسی آن بدون در نظر گرفتن به شرای ذکر شـده  ،نـاقص و ابتـر
خواهد بود.شاعر ونویسنده در جامعۀ عصر خویش زندگی میکند رسوم ،باورهای آنان را مشاهده میکند ودر اثر خویش
انعکاس میدهد.بنابراین این آثار میتواند آیینۀ زندگی مردم باشد.
ادبیّات سند کفایت ی ملّت و بیانگر احساس و عواطف و ذوق آنهاست و به تعبیر مولوی نردبان آسمان است.به نظر
لوکاچ ادبیّات نیز به سان سایر حوزههای معرفت بشری مث علم،مذهب و  ...بازتاب واقعیّت است و ارتباط اساسی میـان
انسان و محی وی را نشان میدهد(.داود راد .)۷5 :1۳۸۳،وی در ادامه ادبیّات عامه را بازتاب فکـر و کیـده اندیشـههای نـاب و
باورهای عمیف مردمان خوش ذوق و با احساس میداند .گلدمن با اشاره به ادبیّات عامه  ،فرضیهای را مطرح میکند که
طی آن خالقیّت ادبی بطور کلّی  ،ی ویژگی جمعی و بر خاسته از متن زندگی مردمان است ،خالقیّتـی کـه از طریـف
یکنواختی یا یکپار گی ساختهای آن با ساختهای ذهنی گروههای اجتماعی معاصرشان قاب تشـخیص و یـا تعقیـب
است .بنابراین ادبیّات عامه بر آمده از جهان بینی و ایدئولوژیهای گروهی و جمعی از ی طر و تخـیّالت و عواطـف و
ارزشهای آنها از طر دیگر میباشد.
صادق هدایت مینویسد (( :هنر و ادبیّات توده مردم به منزلۀ مصـال اولیـۀ بهتـرین شـاهکارهای بشـری بـه شـمار
میرود ،بخصوص ادبیّات و هنرهای زیبا و فلسفه و ادیان مستقیماً از این سر شمه سیراب شده و هنوز هم میشـوند)).
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بنابراین توده مردم خالف حماسههای بلند و افسـانههای خیـال انگیـز و ترانـههای دلپـذیر و رقـص رؤیاهـایی هسـتند.
هنرمندان بزرگ همیشه زیباترین آثارشان را بر اساس فرهن و ادبیات عامۀ مردم بوجود آوردهانـد .شـعر  ،موسـیقی و
داستان همیشه از فولکلور تغذیه کردهاند و باز خواهند کرد(حبیبی درگاه.)45 :1۳۸۸،
شناخت آداب  ،باورها و خرافات ما را به شک خاصی از آگاهی مجهز میکند و ما را بر میانگیزد تا ماورای سـیمای
زندگی اجتماعی و باز تاب آن در آثار شاعران و نویسندگان را بهتر بنگریم و متـون ادبـی را بهتـر بشناسـیم .در زبـان
فارسی  ،اثرهای بزرگی ون شاهنامه فردوسی  ،مثنوی مولوی  ،مرزبان نامۀ وراوینی و ...تأثیر آداب و سوم و باورهـای
مردم را در خود دارد .وجود مقدار زیادی از این باورها و فرهن عامه در این آثار گواه بر این معناست.ادبیّات نـه تنهـا ،
متأثر از اجتماع است بلکه بر آن اثر هم میگذارد  .محی ادبی نیز نمیتواند از تأثیر محی اجتماعی بر کنار بماند.افکار
و ذوقها و اندیشهها تابع شرای و اوضاع اجتماعی میباشد.رابطه شاعر و نویسنده با محی و جامعۀ او مشـخص کننـده
نقشی است که ادبیّات در جامعه ایفا میکند.بدیهی است که هنرمند نیز به عنوان ی فرد تحت تأثیر محی اجتماعی و
طبیعی و آداب وباورها و آرمانهای جامعۀ خویش قرار گرفته و آثارش تجلّی نمودهای اجتماعی و طبیعی است .
 . 1-1بیـان مسأله
بازتاب خرافات و باورهای اجتماعی در آثار منظوم و منثور فارسی ،بیانگر رواج این اندیشهها در جامعۀ عصر آنان و
یاحضور گستردۀ آنها در کارگاه ذهن شاعران و نویسندگان است .درک و دریافت آثار منظوم و منثـور فارسـی  ،بـدون
آشنایی و تسل بر مفاهیم باورها و خرافات جامعۀ عصر آنان به سادگی امکان پذیر نیسـت  ،زیـرا ایـن باورهـا گـاهی
پیچیدهاند و این پیچیدگی از ی سو ریشه در جامعه عصر آنان دارد و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت ما از آنهاست
.این تحقیف به بررسی تجلّی باورها و خرافات در ادب فارسی تا  -حد حوصله آن  -پرداختـه اسـت ؛ تـا ازایـن طریـف ،
گوشهای از باورهای متداول ایرانیان تا قرن هشتم هجری را مکشو کند و عالقه مندان به ادب این سرزمین را در درک
بهتر آن یاری رساند .
 . 2-1پیشیـنۀ پژوهش
تحقیقاتی که درباره باورها و خرافات در آثار منظوم و منثور فارسی انجام شـده ،شـام کتابهـا  ،مقالـهها و پایـان
نامههایی است که بصورت اختصاصی و مجزا این آیینها را در ی اثرمورد برسی قرار داده است ؛از آن جمله :
مقالۀ (( بازتاب باورهای خرافی در دیوان انوری)) احمد گلی (،)1۳۹0نامه پارسی ،شمارۀ .5۸مقالۀ ((باورهای خرافـی در
مثنوی)) محمد رضا صیرفی ( )1۳۸۳نثر پژوهی ادب فارسی  ،شمارۀ  . 20مقالۀ (( باتـاب باورهـای مـردم در غزلیـات
شمس)) مینو فطوره ی ( )1۳۸6فصلنامۀ فرهن مردم ،شماره  . 2۳مقالۀ(( فرهنـ عامـه ایـران در گرشاسـب نامـه
اسدی توسی))  ،محمد رضا غیبی ( )1۳۸۹نامۀ پارسی ،شمارۀ  . 52همانطور که نمایانده شده تاکنون پژوهشی جـامع
نان که باید و شاید تجلّی باورها و خرافات را در ادب فارسی آشکار نساخته است .نگارنده با دریافت کمبود پژوهش در
این وادی و با هد انعکاس این باورها  ،این پژوهش را بطورکلّی و جامع تا قرن هشتم هجری انجام دادهام.
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. 1-3اهداف،روش و ضرورت پژوهش
پژوهنده بعد از مطالعه و بررسی آثار منظـوم و منثـور گرانسـن ادب فارسـی  ،دریـافتم بسـیاری از ایـن باورهـای
ارزشمندی که حاکی از فرهنگی به قدمت تاریخ دارد؛کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و اگر نامی هم از این باورهـای
عامه برده شده بصورت گذرا و غیر موشکافانه است  ،راکه بسیاری از این سنّتها زیبـا را بایـد از هبـه هی اوراق زرّیـن
شعرها و نثرها بعد از درک صحی آن و پی بردن بـه مفهـوم واقعـی آنهـا بیـرون کشـید .و از سـوی دیگـر بسـیاری از
پژوهشگران فرهیخته این باورها و خرافات رابصورت مجزّا ودر ی اثرمورد بررسی قرار دادهاند نه به عنـوان یـ طـرح
کلّی و جامع در ند دورۀتاریخی .هد ما در این پژوهش نشـان دادن برخـی باورهـا و خرافـاتی اسـت کـه شـاعران و
نویسندگان به شکلی زیبا و هنرمندانه دست مایۀ مضون پردازی خویش قرار دادهاند.روش تحقیف در این نوشتار به شیوۀ
کتابخانهای و از طریف گرد آوری منابع  ،یاداشت برداری و نق قول از منابع مکتوب کتابخانهای صورت گرفته است.
 . 4-1تعاریف مفـاهیم
اعتقادات و باورها :عقاید مردم تعین کنندۀ نوع رفتار و کردار آنهاست .این عقاید معموهً به جهان بینـی  ،دسـتگاه
فکری و مکتبها مربوط میشوند.یکی از عل وجود فولکلور را میتوان کنجکاوی انسان دربـارۀ پیـدایی جهـان هسـتی
دانست ( هدایت  .)1۷ :1۳۹1،فرهن  (( :فرهن یا تمدن مجموعه پیچیده است که به وسیله انسان بـه عنـوان عضـو جامعـه
کسب شده است )) (بیهقی  .)11 :1۳65 ،فولکلور :فولکلور از دو واژۀ فول به معنای مردم ،گروه  ،طبقه و لور به معنای دانش
تشکی شده است.فرهن عامه اصطالح کلی است برای جنبههایی از فرهن بشری کـه از طریـف شـفاهی ،مشـاهده ،
تجربه و تقلید به زندگی مردم منتق میشود .جامعه شناسی ادبیّات :جامعه شناسی ادبیّات را علم مطالعـه و شـناخت
محتوای آثار ادبی و خاستگاه روانی و اجتماعی پدید آورندگان آنها و نیز تأثیر پابرجایی که این آثار در اجتماع میگذارند
 ،تعریف کردهاند .جامعه شناسی ادبیّات ،شاخهای از جامعه شناسی است که ساختار و کارکرد اجتماعی ادبیّات و رابطـه
میان جامعه و ادبیّات و قوانین حاکم بر آنها را بررسی میکند(ستوده.)56 :1۳۸1:خرافات :واژۀ خرافات جمـع ( خرافـه) اسـت.
خرافه در اص به معنای سخن بیهوده  ،باط ،اضافه و اسطوره و در زبان فارسی امروزبه عم یا اعتقاد ناشی از نـادانی ،
جه  ،ترس از ناشناختهها و درک نادرست علّت و معلولهاست.

64

فصلنامه تخصّصی زبان و ادب ّیات دانشگاه ازاد اسالمی ،شماره، 1۸تابستان 1۳۹۸

65

 .1افسون
افسون به معنی مکر و حیله  ،سخنان یا اورادی است که ساحران و افسونگران زیر لب میخوانند و به طر شخص یا
شیء مورد نظر میدمند .افسون از علمهای مکنون است و در همۀ روزگاران و در میـان همـه اقـوام و ملـ رایـج بـوده
وهست .افسون را برای دفع بیماریها  ،خطر دفـع دشـمن  ،رهیـدن از حـوادث نـاگوار  ،رفـع شـم زدن و  ...بـه کـار
میگیرند( زمانی  .)241 :1۳۸۷ ،افسون از علوم غریبه است که در همۀ اعصار  ،مورد توجّه اه فن بوده است ،غالب زُهاد و اه
ریاضت و صومعه نشینان در این علم دست داشته و آن را طبّ روحانی نامیدهاند .افسون بـه دو طریـف انجـام میدهنـد
یکی به کار بردن برخی اسماء اهلل و دیگری کلمات به ظاهر مبهم ( همان  .)65۳ ،گویا ساحران شهر بابـ معـرو و مشـهور
بودهاند:
بر کـر و بـر کـور خوانـدم ،شـد حسـن

کــان فســون و اســم اعظــم را کــه مــن

(مولوی )۳۷۸ :1۳۹0 ،

پـــس گریزنـــد و تـــو را تنهـــا هِلنـــد

ســـحر بابلنـــد
گر ـــه انـــدر ه ِ ،

ور بر آرد به مث مار به افسون ز زمین

اژدهای فلکی را ه غم از مار افسای

(همان )42۹ ،

(انوری )۳42 :1۳۷6 ،

همّت تو سر فراز عرش بی افسون شود

عرش بلقیس ازسبا آصف به افسون
آورید
(امیر معزّی)12۷ :1۳۸5 ،
افسونگران برای نتیجه گرفتن از کار خویش از درگذشتگانِ خود امداد میگرفتند .امام فخر رازی در کتاب " المطالب
العالیه " میگوید (( :حکیمان و فرزانگان عادت دارند که بر سر مزارهای متبرک روند و در آنجا نماز اقامه کننـد و روزه
بدارند و از خدای خود برای ح ّمشکالت یاری جویند .ونق است که شاگردان و پیروان ارسطو نیز هر گاه در مسأله ای
در میماندند بر سر قبر او میرفتند و پیرامون آن مسأله بحث میکردند و نهایتاً مشک را میگشـودند .همینطـور روش
بسیاری از عالمان و پارسایان این گونه بوده است)) (همان .)2۹۳ ،
گ ــور باب ــا ک ــو؟ ت ــو م ــا را ره نم ــا
بعـــد از آن گفتنــد :ای مـــادر  ،بیـــا
پــس ســه روز ه داشتنــد از بهــر شــاه

بـردشـــان بـــر گــــور او ،بنــــمود راه

(مولوی )۳2۸ :1۳۹0 ،
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خط ِمَنـدَل
دایرهای که افسونگران و عزایم خوانان برای تسخیر ارواح و جن گِرد خود کشیده و در آن بنشینند ودر حال تسخیر و
عزیمت خوانی گویند که اگر قدم از خ دایره بیرون نهند ،جن وارواح خون آنان را میریزند
(نظامی 1۳۸۸ ،الف.)۳6 :مندل  ،دایرهای است که تسخیر کنندگان جن وپری و عزائم خوانان پیرامون خود میکشند و به ریاضت
مشغول میشوند( نظامی1۳۸۸،ب.)۳6 :
طلسمــــات بیهوشــــی آغــــاز کــــرد
به صحـرا شـد و پــرده را ســاز کــرد
برون شد  ،خطـی گـردِ خود در کشـید

ن ــوا ســاخت ت ــا نسب ــت آمــد پدیــد

بــــه بیهوشــــی از نسبــــت اوّلــــش

نهـــادند ســـر بـــر خـــ ِ مَنـدَلـــش
( نظامی 1۳۸۸ ،الف)۹1 :

کشــید آخـــر خطـــی و در میـانـــش

نشســت و شــد زهــر ســو خـ روانــش

عزیمــت خوانــد ،تــا بعــد از هــ روز

پـدیــــد آمــــد پریــــزاد ِ دلـفــــروز

در ایـن مَنـدَل خـاکـی از بیـم خــون

نیـارم سـر بر آوردن از خـ ِ خـون

( عطار )61 :)1۳۷6 ،

(نظامی 1۳۸۸،ب)۳6 :

شهری و من بنهاده سر بر بر خ آن افسون
نگر (د
( خاقانی )۷۸4 :1۳۸۹ ،
(

باغی ست طاوس رخش ماری ست
افسونگر در او
انواع افسون
 .1-1دود افکندن

دود افکندن  ،ساحری است که عود و سپند و غیره بر آتش ریخته و با افسون جن و پری را حاضر میکند
 .)1۹6یکی از کارهایی که زنان افسونگر انجام میدادهاند پدید آوردن دود بوده است( کزّازی  .)۳25 :1۳۸۷ ،دود افکندن نوعی جادو
بوده است  ،بدین گونه که زنان جادوگر هنگام اشتغال به سحر سر خود را می گشوند و زبـان از سـخن بـر میبسـتند و
آتش در مجمری کرده بر دانه و حبوبات میخواندند و بر آتش میریختند و از باه آمدندود جلو گیـری میکردنـد(خاقـانی ،
 .)20۹ :1۳۸۹جادوگران به قول خود -برای دور کردن جن و پری – شی ء ِدود زا در منق آتش میانداختنـد ،ایـن عمـ را
دود افکنی میگفتند( اشر زاده .)144 :1۳۸5 ،
( نظـامی :1۳۹5،
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آتشــــی از تــــو بــــود در دل مــــن

پـی ــر زن در مـیـــــانه دود افــگــــن

دود افکــن را بگــو کــه بــس نــاهنم

دودی بر شد کـه دودگـین شـد جـانم

(نظامی )1۹6 :1۳۹5،

) خاقانی (۹16 :1۳۸۹،

مشهود شـد ـو شـد زن دود افکـن از
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرش

گفتی که نع بود در آتـش نهـاده مـاه

(همان )20۹ :

 .2-1نُشـره
دعا و افسونی که برای دوری از شم زخم مینوشتهاند ؛ تا کودک آنرا به همراه داشته باشد(کزّازی.)115 :1۳۷۸ ،دعـایی کـه
زنان نازا و عقیم-که با زعفران نوشته شده -از دعانویسان میگیرنـد و بـا مالیـدن آن در آب  ،سـه روز صـب آن آب را
مینوشند ،به امید آن که آبستن شوند( اشر زاده .)1۳۳ :1۳۸5،نُشره ،به معنی تعویذ است که به زعفران نوشته به زنانی دهند که
آبستنی ایشان به دیر کشیده باشدو مطلف تعویذ را گویند(خاقانی .)2۳1 :1۳۸۹،افسونی که عـالج کـرده میشـود بـه او دیوانـه و بیمـار.
تعویذی است که بدان دیوانگان و بیماران و یا مردم نزارِ مُشر ِ به هالکت را درمان کنند(خاقانی .)۳4۳ :1۳۸۷ ،
طرّۀ حور بر دُمش  ،شیفتهای ست نُشـره
غصـه
ساعدِ زُهره از سُمش ،رش بریسـت ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
خـ
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
بیلقانی)15۸ :1۳5۸ ،
(مجیر الدّین
از زعفــران هــره مگــر نُشــره ای کــنم

کابســتنی بــه بخــت ســترون در آورم

تاج ِ امان بایدت  ،پـای شهنشـاه بـوس

نُشرۀ جان بایدت  ،مدح منو هر خـوان

(خاقانی)2۳1 :1۳۸۹ ،

(همان )۳1۸:

 .3-1مُهـرۀ مار
افسون کردن با مهرۀجزع در مار گیران قدیم معمول بوده و به مهرۀ مار از آن معرو اسـت (جمـال الـدّین اصـفهانی.)۳۸0 :1۳۷۹ ،
مهره مار در افسانههای قدیم برای دفع زهر و جادو به کار میرفته( نظـامی .)1۳0 :1۳۹5،قدما بر این باور بودند اگر کسی  ،مـثالً
زنی به مهرۀ مار دست یابد هر ند زشت باشد به شدّت مورد محبّت قرار میگیرد.و همچینین معتقد بودند اگـر کسـی
مهرۀ مار را بدزد ،مار بی اختیار به دنبال صاحب مهره میرود از این جا مث شده است که می گوینـد معشـوق  ،مهـرۀ
عاشف را دزدیده است و از اینرو بی اختیار به دنبالش میرود( شمیسا .)۹۹۹ :1۳۷۷ ،
خیره بر وی هر زمـان از جَـزع ،افسـون
افعی زلفت که بر زُمرّد همی غلطد ـرا
کــــــــــــــــــــــــــــــــــــنماصفهانی )۳۸0 : 1۳۷۹،
(جمال الدّین
مـــار گیـــرد بـــه اژدهـــای عنـــان
نــوش بخشــد بــه مهــره مــار ِ ســنان
(نظامی )1۳1 : 1۳۹5،

کو زهـر بهـر دشـمن و کـو مهـره بهـر
دوســـــــــــــــــــــــــــــــــت

گیرم که مار وبه کند تن به شک مار
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(خاقانی )5۷1 :1۳۸۹ ،

امید رستن خویش افکند به مهـرۀ مـار

نانکه هر که مراورا کشنده مـار گزیـد

( فرّخی سیستانی )164 :1۳۹۳ ،

 .4-1باد هـرزه
نوعی افسون بوده است که دزدان بر صاحبان کاه میدمیدند تا خواب بر آنهامستولی شود و اسباب آنها را ببرند
( دهخدا :ذی باد هرزه) .بادهرزه :افسونی که دزدان بر صاحب کاه بدمند تا خواب گران بر او مستولی شود(خاقانی .)54 :1۳۸۹ ،

به بان

به ار پارهی زنگی ،به باد هـرزهی دزد

زنگ نبـاش و ،کـم کـم نقـاب
(خاقانی)54 :1۳۸۹ ،

 .5-1دنبه گداختن -دنبه نهادن
دنبه نهادن رفتاری جادویی بـوده اسـت کـه بـدان بـا گـداختن دنبـه کسـی را میآزردهانـد و میکاسـتهاند و نـزار
میگردانیدهاند ( کزّازی  .)2۳۷ :1۳۷۸،در قدیم دنبه گدازی نوعی سحر بوده است  .آن نان باشد که ساحران به نام شخصـی
سوزن بسیار بر دنبه گوسفند بخالنند و افسونی خوانند و آن را در قبر کهنه بیاویزند و راغی در زیر آن روشن کنند تا
از حرارت آن راغ دنبه به گداز آید و نان که دنبه میگدازد  ،آن شخص نیز میگدازد و هغر میشود تا بمیرد(برهان
قاطع ،ذی دنبه گداز)  .دنبه نهادن در ادبیّات فارسی کنایه از" فـریب دادن" است:
تا کاهـش ِ دقـش  ،به مکافـا بـر افکند
شب را ز گوسفـند نهـد دنـبـه آفتـاب
(خاقانی )1۳۷ :1۳۸۹ ،

بــی گــنه لــعنت کــنی ابـلــیس را

ـون نبـیـنی از خــود آن تـلـبیس را

نیســــت از ابـلــــیس  ،از تُــــست ای
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــوی

کـه ـو روبـه ســوی دنــبه مـیدوی
( مولوی )246 :1۳۹0 ،

 .6-1دانـۀ زدن
دانه زن  ،نوعی از ساحران و جادوگران در هندوستان که دانه ارزن و جو را به زعفران زرد کنند و افسونی بر آن
خوانند و بر کسی که خواهند بزنند تا مقصودی که دارند بر آید( خاقانی .)۸2۹ :1۳۸۹ ،
دانـه زن بی دانـه بیند خـرمن سـودای
هر زن هنـدو که او را دانــه بـر دسـت
افکــــــــــــــــــــــــــــــــــنم
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن (خاقانی )۸2۹ :1۳۸۹ ،
خــبر آن ز شــفا یــا ز خــطر بــاز
دهــید

جو به جو هر ه زنِ دانه زن از جو
بنمود
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 .2پـری
پری نوعی از جن که نهایت خوبرو باشند و مانند مالئکه بال و پر دارنـد( عطـار  )۳5۸ :1۳۳۸ ،نانکـه از روایـات کهـن بـر
میآید ،وجودی است لطیف و بسیار جمی  ،اصلش از آتش است و به شم دیده نمیشـود.پری بـر عکـس دیـو اغلـب
نیکوکار و جذّاب است(انزابی نژاد.)14۳ : 1۳۸5،
 .1-2پری در شیشه دیدن
جادوگران و جن گیران آیینهای در پیش کودکان نگه میداشتند و اوراد و اذکار مخصوص میخواندنـد تـا کودکـان
نابالغ  ،پریان و اعمال آنها را در آیینه ببینند و از گمشده یا سفر کردهای که خبر از او نیست به وسیله مشاهده در آیینه
خبر دهند ( عطار.)4۳ :1۳۳۸جن گیران برای جن گیری  ،ظرفی شیشهای پر آب میکردند و پس از ورد خوانی پـری (جـن) را
در شیشه میکردند و میگفتند فق کودکان نابالغ میتوانند آن جن را در شیشه ببیننـد( اشـر زاده. )11۷ :1۳۹2 ،افسـونگر یـا
عزیمه خوان را رسمی بوده است که برای رهایی پری زدگان شیشهای میآوردند و افسونی میخواندنـد و میدمیدنـد و
در ِ شیشه را سخت میبستند و به پری زده میگفتند ،دیو یا پری ترا گرفتیم و در شیشه کردیم تا بیش ترا نیازارد
(وراوینی .)145 :1۳۸۸ ،

پری در شیشه دیدن کـار طفـ اسـت

سـف اسـت
که بالغ بـی خیـال عِلـو و ِ

پـــری رویـــا نهـــان مـــیداری اســـرار

ســخن در شیشــه مــی گــویی پــری وار

(عطار )4۳ :1۳۳۸ ،

(نظامی )5۸ :1۳۹0 ،

((بیچاره دیو در قعر آن مَغاره ون پـری در شیشـۀ مُعـزّمان بـه دستِ اطفال گرفتـار آمـده))

(وراوینی .)145 :1۳۸۸ ،

 .2-2پـری مردم ،آیینه و آهن گُریزی
قدما بر این باور بودهاند که پری با انسان دمساز نیست و خود را از آدمی پنهان میدارد :
در میان آدمی هرگز نشد پیدا پری
در جهان هرگز نگار آزری گویا شد
)امیر معزّی (61۷ : 1۳۸5 ،

باز میبینم کـه در عـالم پدیـدار آمـده
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــت
که میگریزند از من ،و دیو از قُ اعوذ

آن پری کز خلـف پنهـان بـود نـدین
روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار
همی گریزم از این قوم ون پری زآهن

(سعدی )۹1 :1۳۷۷ ،

( جمال الدّین اصفهانی )101 :1۳۷۹ ،

درع داودی کند در دستها زایـن پـس
پــــــــــــــــــــــــــــــــــــری (انوری )۳52 :1۳۷6 ،
او نرمد زجام اگر از آینـه میرمـد پـری

گر نفاذ دیو بنـدت بـأس آهـن بشـکند
ساقی بزم ون پری جام بـه کـف ـو
آیینـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

(خاقانی )411 :1۳۸۹ ،
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۷0

 .3-2پری گرمابه و چشمه سار
گذشتگان اعتقاد داشتند که جای پری اغلب گرمابه و شمه سارها میباشد:
پــری بــر شــمه ســارها بســیار باشــد
و گـــر بـــود او پـــری دشـــوار باشـــد
(نظامی )۷4 :1۳۹0 ،

گرمابــه بــه کــام انــوری بــود امــروز

کانجا صـنمی ـو مشـتری بـود امـروز

گوینــد بــه گرمابــه همــین دیــو بــود

مــا دیــو ندیــدیم پـــری بــود امــروز
(انوری )6۸۸ :1۳۷6 ،

 .6چشم زخم(عَین الکمال)
عَین الکمال  :شم زخم ؛ یعنی نظری که به یز زیبا و خوش ضرر برساند (کـزّازی .)14۳ :1۳۸۷ ،شم بد را عـین کمـال
نیز می گویند به نظر من از آن است که شم بد به کماهت شخص توجـه کـرده ،و زیـان میرسـاند نـه بـه نقصهـای
فرد(جمال الدّین اصـفهانی .)2۳۳ :1۳۷۹ ،اعتقاد قدیمی به اینکه اشخاص میتوانند با نگاه خود به کسی صدمه بزنند یـا او را از پـای در
آورند ،پدیدهای شایع در فرهن عامه و جوامع ابتدایی است .در روم باستان بـه شـم زخـم اعتقـاد داشـتند و قـوانین
خاصی برای کسانی که غلّات را جادو  ،طلسم یا افسون میکردند وضع شده بود.در تمدن اسالمی اعتقاد به شم زخـم
ی اعتقاد خرافی تلّقی نشده است .در رسائ اخوان الصّفا رسالۀ مستقلی تحـت عنـوان " در ماهیـت سـحر و عـزائم"(
شم زخم) آمده است  .نویسنده میگوید  (( :بسیاری از شم زنندگان را دیدم که در کمتر از ساعتی انسان را با شم
زدن از پای در میآورد)).و ابن سینا در نم دهم اشارات مینویسد (( :موضوع شم زخم ممکن است از این قبی باشد
مبدأ آن ی حالت نفسانی اعجاب آور است که درشیء یا شخص مورد تعجب تأثیر میگذارد و این بر اثـر خاصـیت آن
است)) .غزّالی مینویسد (( :آنکه او را شمزدگی گویند و سحر گویند از جملۀ تأثیر نفس آدمی است در اجسام دیگر))
( خرّمشاهی .)۹06 :1۳۸۹ ،

دور باد از تو و از دولت تو عَیـن کمـال

ای که در دست تو هرگز نرسددست
زوال
ــه نیـروست در جنـبش شـمِ بــد

(جمال الدّین اصفهانی) 2۳2: 1۳۷۹،

کـه نیـکـوی خـود را کـند ـشم زد ؟
( نظامی  1۳۸۸ ،الف)116 :

(( مبادا که ابروی طاق این دولت را شم زخمی از حوادث و زَهزِل در رسد که مرمّت آن نتوان کرد
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راههای دفع چشم زخم
 .1-6تمیـمه
مهرههایی سپید و سیاه که برای دوری از شم زخم از گردن کودک میآویزند (کزّازی  .)1۷۷ :1۳۸۷،تمیمه ،مهرههایی است
با خالهای سفید روی زمینهای سیاه رن یا بر عکس ،که حول ی تسمه یا ریسمان به بند کشیده شده است  .این
مهره به گردن آویخته می شودتا بیماریها و خطرات را دفع کند ( عباسی  .)1 :1۳۹0 ،تمیمه  ،تعویذ ومهرۀ پیسه که در رشته
کرده در گردن اندازند برای دفع شم بد (آنندراج:ذی تمیمه).
واح ــزن از ج ــان ب ــو تمــام ب ــر آم ـد
پیش نین تحفه کـو تمیمـه ی عقـ
است
(خاقانی )1۷1 :1۳۸۹ ،
مهـــرۀ گِـــ مهـــرۀ بـــازو مـکـــن
سن ــ زم ــی سنـــ ت ــرازو مکـــن
(نظامی )۷2 :1۳۹0 ،

((پس روز دیگر بر شک زاهده ای تعویذها در گردن افکند ...عصا و رکوه به دست گرفت

))( ظهیری سمرقندی .)۹۷ :1۳۳۳ ،

 .2-6عین نعل
مردم ایران معتقدند اگر نع اسب را برسر در خانه بکوبند خانه واه خانه را از شم حسودان در امان نگه میدارد.
(وارین

بر مثال عین نعلی از فلـ

بهر عین و صاد یعنی صـاعدت هـر مـه
هالل
آن کــــه ز تأثیــــر عـیــــن نـعــــ
سمنـــــــــــــــــــــــــــــــدش

)4۳6 :1۳۷1،

بـر خاسـته
(جمال الدّین اصفهانی ))۳۸0 : 1۳۷۹ ،

قلعۀ بد خواه مُل

رخنه و سین است
(انوری )125 : 1۳۷6 ،
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۷2

 .3-6نیل کشیدن
رسم بود که کودکان زیباروی را خطی از نی بر هره میکشیدند تا از شم زخم مصون بمانند.نی کشیدن هم به
اعتقادعوام از راههای دفع شم زخم است به طوریکه برای درمان کسی که بر اثر شم زخم بیمار شده ،قدری اسفند و
زاج سفید را به نیّت شم زخم دود میکنند  ،پس از آن از سوختۀ آن  ،هفت جای بدن ناخوش را خال میگذارند.
( هدایت )5۷ :1۳42،

ضــحکه باشــد نیــ بــر روی حَــبش
ُ

روت بــس زیباســت نیلــی هــم بکَــش

(مولوی ))۷25 :1۳۹0 ،

نیلــی کــه بــر رد قمــر اســت

دفـــع عـــین الکمـــال ـــون نکنـــد

رنــ

هــر نیــ کــه بــر رخــش کشــیدند

افســـــون دلـــــی بـــــرو دمیدنـــــد

(خاقانی )6۷ :1۳۸۹ ،

(نظامی )5۹ :1۳۹4 ،

 .4-6بستن شاخ آهو دندان گوزن و پنجۀ شیر
پارهای از شاد آهو و ن شیر را برای دور ماندن از شم زخم بر گردن میآویختهاند
پیشینیان دندان گوزن را در زر گرفته برای زینت و دفع شم زخم به گردن اطفال و جوانان میآویختهاند.
(کزّازی .)2۷0 :1۳۸۷ ،

(نظامی )12۷ :1۳۹4 ،

بکنده ناخـن و دندان زشیـر و اژدرهــا

سپهـر از پـی تعــویذ گــردن ایشــان

(جمال الدّین اصفهانی)5۷ :1۳۷۹ :

در حمای سُرو و نـ
نکرد

ن

ـو سـودیش

شیر و سُرو آهـوی نـر بـاز دهیـد
(خاقانی )15۷ :1۳۸۹ ،

هــــم در صــــد لــــب تــــو بهتــــر

دنـــــــدان تـــــــو از دهانـــــــۀ زر

( نظامی )12۷ :1۳۹4 ،
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 .5-6بادامَـه
بادامه ،پیلۀ ابریشم و نگین انگشتری و شم مانندی که از طال و نقره بر کاله طفالن برای دفع شم زخم دوزند
.
(نظامی )۸5 :1۳۹0 ،

ــو بادامَــه ز نغــزی

همـه تـن دل ــو بــادام دو مغــزی

همـه رد گُــ

از بس که بر کالهش بر دوخته دو دیده

بادامـه بـر نشانـدم بر بستـۀ کــالهش

آن غنچههای نستـربـادامـه هـای کــژ
شد

زرّ قراضـه در وی ــون تــخم پیلــه
مضمر
(خاقانی )1۷۹ :1۳۸۹ ،

( نظامی )۸5 :1۳۹0 ،

(آنندراج؟)

.6-6خطِ المچه
خطی به صورت هم که از اسپند سوخته و جزو که بر پیشانی اطفال کشند دفع شم زخم یا قبول در نزد خلـف را
.عنبر و مش و اسپند را نیز گویند که جهت دفع شم زخم بر پیشانی و هـرۀ اطفـال کشـند و آن را شـمارو نیـز
وگان میکشیدند(جمال الدّین اصفهانی .)۳۷6 :1۳۷۹ ،
خوانند (شمیسا .)4۳5 : ،1۳۷۷گاهی از نی برای دفع شم زخم شگ
خال گذاشتن با خاکستر اسفند روی تن و صورت نظر خورده به این ترتیب است که با خاکستر دانههای سوختۀ اسفند،
خ و خا هایی روی پیشانی  ،میـان ابـروان روی گونـهها  ،انـه  ،بنـا گـوش  ،و گـاهی تـن کودکـان یـا بزرگسـاهن
میکشیدند.خ و خالهایی را که به شک " ل " میگذاشتند" هم " یـا " همچه " مینامیدنـد .ایـن خالهـا ـون از
سوختۀ اسفند و به رن کبود یا سیاه هجوردی بود آنها را" نیـ " یا " کـبودی " هم میگفتند :
و آنگـهش از هجوردی سرمهای بر هره
ای حـرو آفـرینش را کـمال تـو الـف
هم
(انوری )2۷1 :1۳۷6 ،

ـوگــان

وانـگهـی از نـیــ
گــوی دل تــا پــاک میبیـنـد
مـیکشـد
رخــت
(( هر ساعتی حورا غالیه بر رویش میکشید و رضوان و ان یکاد میخواند و بر وی میدمید)) .

( جمال الّدین اصفهانی )۳۷6 :1۳۷۹ ،

( ظهیری سمرقندی )1۳1 :1۳۳۳ ،
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 .7-6همراه داشتن پَتَـر و حرز
پَتَر صفحهای از طال یا مس و یا سایر فلزات که طلسم و تعویذ را بر آن مینوشتند.حرز :دعایی بـوده اسـت کـه بـر
کاغذ مینوشتند و با خود نگه میداشتند تا از بالها  ،بیماریها و شم زخم در امان باشند:
بنــد تعویــذ ببریــد و پَتــر بــاز دهیــد

شم بد کز پَتَر و آهن و تعویذ نگشـت

(خاقانی )15۷ : 1۳۸۹ ،

آزاد شــود بنــده و بِــه گــردد بیمــار

حرزی است قوی نـامش کـز داشـتن او

(فرّخی سیستانی )165 :1۳۹۳ ،

حـرزهـا بـاشـد آویـخـته از مـدحت
شـاه

شـم دارم کـه نگـردد تبـه آن دل
کـه بـر او
 .8-6نقاب بر چهره داشتن

(همان )۳4۸ ،

یکی از راههای در امان ماندن از شم زخم  ،گذاشتن برقع بر هره بوده است:
((خورشید شاه در جمال فتنۀ جهان شد...مرزبان شاه از شم بد بترسید  ،بفرمود تا نقاب فرو گذاشت))
(ارجانی .)15 : 1۳۸۹ ،

کــه نــارد شــم زخــم آنجــا گزنــدی

زبرقـــع نیستشـــان بـــر روی بنـــدی

(نظامی )45 :1۳۹0،

صبا را گـو کـه بـردارد زمـانی بُرقـع از
رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــت(حافظ )1۳2 :1۳۷5 ،

تو گر خواهی کـه جاویـدان جهـان یکسـر
بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــارایی
 .9-6مهرۀ کبود همراه داشتن

معموهً برای دفع شم زخم مهرۀ کبود رنگی به بازوی کودکان و یا به گردن آنان میآویختند .پیشینیان بر آن
بودهاند که رن کبود آسیب شم زخم را ازمیان میبرد.از اینرو  ،هنوز در پارهای از روستاهای ایران خرده سن هایی
کبود از جامۀ کودکان میآویزند؛ تا شم زخمی به آنان نرسد (کزّازی .)144 :1۳۸۷ ،
کـان دویـم را سـوم نیامـد راست
مهـرۀ ارزق از غـالمـان خـواست
وز پـی شـم بـد در ایشان بست

مـهـرۀ ارزق آوریـد بـه دسـت

(نظامی )2۳1 :1۳۹5 ،

رنـ

دفـع عیـن الکمـال ـون نکنـد

نیلـی که بـر رد قمر است
(
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۷5

 .7مـاه
در باور پیشینیان خورشید زن است  .ماه شوهر اوست((.ماه به آفتاب گفته است  :تو فق باید شـبها در بیـایی تـا
شم نامحرم به رویت نیفتد؛ امّا آفتاب به او گفته :نترس روزها در میآیم امّاهرکه جرأت کـرد نگـاهم کنـد بـا گیسـم
میزنم تم شمش تا دیگر از این غل ها نکند )) (شاملو.)52۷ :1۳۸۷ ،بیرونی در " التفهیم " ماه را ماده و سرد و خورشید را نر
و گرم دانسته است:
شــمۀ روز بــود مــاده و مــه باشــد نــر
ماه از آن گفتم کاندر لغت و لفظ عـرب
( فرّخی سیستانی )106 :1۳۹۳ ،

غم بـه نـوالهی مـن و خـون جگـر اِدام

در مطبخ فل که دونـان سـت گـرم و
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
زنــا شــویی بــه هــم خورشــید و مــه را

رحـــم بســـته بـــه زادن صـــبحگه را

مـــه کـــه خورشـــید را بـــرو بندنـــد

ــون جــدا گشــت ازو بــرو خندنــد

(خاقانی )2۸۸ :1۳۸۹ ،

(نظامی )2۳۸ :1۳۹0 ،

( سنایی )۷۳۷ :1۳6۸ ،

 .1-7ماه وخسوف
وقتی ماه به خسو می افتد  ،عقیدۀ عوام این است که اژدها او را گرفته و به آواز طشت کسی او را رها میکند .لذا
بر بامها میرفتند و بر طشت میکوبیدند تا خسو به اتمام برسد(وحید دستگردی  .)۹۷ :1۳۹5 :بنا به باور عامیانه ،مردم بر پشت
بامها میرفتند  ،دی و طشت مسین میزدند تا اژدها بترسد و ماه را از دهان خود بیرون افکند
( انزابی نژاد. )110 :1۳۸5 ،

ــون بــه کــام دو اژدهــا یــ

تـــاج زر در میـــان دو شـــیر ســـیاه

مــاه

مـــه بـــه آواز طشـــت رســـته زمیـــغ

نـه بــه طشــت تهـی بــه طشــت و تیــغ

نـــوبتم گـــر ربّ و ســـلطان میزننـــد

مــه گرفــت و خلــف پنگــان میزننــد

میزننــد و آن طــاس و غوغــا میکننــد

مـــاه را زآن زخمـــه رســـوا میکننـــد

( نظامی )۹۷ : 1۳۹5 ،

(مولوی )۹۹: 1۳۹0 ،
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۷6

 .2-7ماه و عوعو سگ
اعتقاد عامه بر این بود که ماه از شروع بدر و امتالء به خصوص بودن او در منزل " عـوا " و " سمـاک " س را بر
میانگیزد و آنها را به عوعو وا میدارد(مصفا  .)6۹۷ :1۳۸1 ،بنا بر باور عامیانه  ،مردم بر پشـت بامهـا میرفتنـد دیـ و طشـت
مسین میزدند تا اژدها بترسد و ماه را از دهان خود بیرون افکند( انزابی نژاد)110: 1۳۸5،
از ســگان و عوعــو ایشــان ــه بــاک ؟
در شــب مهتــاب  ،مــه را در ســماک
هرگـز رسـد در گـوش مـاه

خاصــه مــاهی کــو بــود خــاص الــه

بان

سـ

مشــکن از طعــن ناکســان کــه ســگان

جـــز شـــناعت بـــه روی مـــه نکننـــد

(مولوی )1۷0 :1۳۹0 ،

(خاقانی )5۹5 :1۳۸۹ ،

 .3-7ماه و کتـان
مردم در گذشته معتقد بودند که ماه کتان را پاره میکند؛ رن میوهها به خصوص سیب از ماه است.در بندهشن
آمده  ،ماه در پانزده روز اول روشنی بخشد و در پانزده روز دوم کِرفه میپذیرد ،از آنجا که آب به ماه پیوند دارد  ،بدان
سه پنجه (پانزده روز اول) همه آبها بر افزاید ،درختان به آن هنگام بهتر برویند و میوهها بیشتر رسند ( عفیفی)620 : 1۳۸۳ ،
گفتــا زمــاه تــارِ قصــب را بــود زیــان

گفتم ز هـره تـو تـنم را زیـان رسـید

(امیر معزّی )522 :1۳۸5،

گــر خشــم تــو بــر فلــ

مهتـــــاب کنـــــد زبـــــیم کتـــــانی

زنــد بــانگی

(جمال الدّین اصفهانی )۳41 :1۳۷۹ ،

(( در حمای قَصباء او خرقۀ قَصب از خرق ماهتاب ایمن بودی و دامن ابر از تعرّضِ آفتاب آسوده

))( وراوینی .)560 :1۳۸۸ ،

 .4-7ماه و رنگرزی
جزر و مدّ دریا و باران به مهتاب منسوب است .ماه صبّاغ فل است زیرا الوان فواکه بدو منسوب است  .عوام
گ ها از تابش ماه میباشد(نظامی .)۸۹ :1۳۹0 ،به عقیدۀ قدما ماه صبّاغ و رنگرز گُ و میوههاست(جمال الدِین
میپنداشتند که رن
اصفهانی.)462 :1۳۷۹،

گــازرکـــــاری صفـــــت آب شـــــده

رنـگــــرزی پـیش ــۀ مـهت ــاب شــــده

گــ را ــو مشــاطه مــاه بــاشـــد

گــر جـلوه کنـد ســزد کــه زیبـاست

(نظامی )۸۹ :1۳۹0 ،

( جمال الدّین اصفهانی )462 : 1۳۷۹ ،

قصـار
از آتش گـردون سـیه ـون داغ ّ
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهخاقانی )۳۸۷ :1۳۸۹ ،
(

هر فرش سقالطون که مه صبّاغ او بـوده
سه مه سه مه
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((آوردهاند که در مرغزاری که صبّاغ قمر در رستۀ رنگرزان ِ ریاحینش دکانی از نی نهاده بود...

۷۷

))( وراوینی .)6۷۹ :1۳۸۸ ،

 .8خون جگر خوردن
قدما جگر را مولّد اندوه و غم و شش را مولّد شادی میدانستند ،بنابراین اندوه را اشر بـر شـادی میدانسـتند ـه
اندوه را از آن ِ فرزانگان میدانستند و شادی را از آنِ سب سران و ظاهربینان(زمانی .)۹5۹ :1۳۸۷ ،یکی از باورهای پیشینیان که
بسیار در ادب فارسی دیده میشود  ،برخاستن اش از جگر (دل)است که بصورت های خون گریستن  ،اش خـونین و
 ...به کار رفته است .باور داشتند که جگرِ از اندوه تفیده ،خون را میسوزاند و آنرا بخار میکند بخار بـه دمـاغ مـیرود و
پس از تبدی شدن به اش گرم  ،از راه شم و ناودان مژه بیرون میرود و لذا منبع اش  ،خون جگر است
(شمیسا  :1۳۷۷ ،ذی اش ).

آن جز همه زردابـه و جـز خـون جگـر
نیســــــــــــــــــــــــــــــــــت جوینی )6۹4 :1۳۸5 ،
(عطامل
نه شرط دوسـتی باشـد کـه از دل بـر
دهــــــــــــــــان آیــــــــــــــــد(سعدی )42۳ : 1۳۷۷ ،
زشــش
غــم جگــررا باشــد و  ،شــادی ُ

اشــکی کــه ببارانــد از دیــدۀ غریبــی
گرت خونابه گردد دل زدست دوستان ،
ســـــــــــــــــــــــــــــــــعدی
کودکــان خنــدان و  ،دانایــان تُــرش

(مولوی )41۹ :1۳۹0 ،

 .9ناف بریدن
مرسوم بوده که هنگام بریدن نا بچه  ،نیّتی در دل میکردهاند  ،بدین باور که وی دیگر تا پایان عمر خویش ناگزیر
در راهی قدم خواهد گذاشت که برای وی نیّت کرده شده است

(صرفی .)11۷ :1۳۸۳ ،

((تو از میان مردم پیوسته رانده و آزرده باشی و نا ِ وجود تو بر شکم خواری و نیازمندی زدهاند)) ( وراوینی .) ۳65 :1۳۸۸ ،
((او ازگوشت خواری  ...به جای شیر از پستان ِ دایۀ فطرت خون حیوانات مکیده و نا ِوجود او بر آن بریده
مــا هــم از مســتان ایــن میبــودهایم

عاشـــــقان درگـــــه وی بـــــودهایم

نـــا مـــا بـــر مهـــر ِ او ببریدهانـــد

عشــف او در جــان مــا کاریــده انــد

))(همان )5۷۳ ،

( مولوی )24۳ : 1۳۹0 :

هم نین در نجوم قدیم این گونه باور داشتهاند که نطفه وقتی به رحم مادر وارد می شودتحت پرورش یکی از
ستارگان هفتگانه قرار میگیرد .در ماه اول زُح او را تربیت میکند و در ماه دوم مشتری در ماه سوم مریخ  ،در ماه
هارم خورشید  .از این رو میگفتند که جنین از هار ماهگی روح پیدا میکند.و جنبش در رحم را آغاز میکند.در ماه
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پنجم زهره و در ماه ششم عطارد و در ماه هفتم قمر تربیت جنین را به عهد دارندباز دوباره در ماه هشتم  ،زُح
اورا میپروراند (زمانی .)10۷1 :1۳۸۷ ،
میکننــد ای جــان بــه نوبــت خــدمتی
هفــت اختــر هــر جنینــی را مــدتی
ون که وقت آید که جان گیرد جنـین

آفتـــابش آن زمـــان گـــردد معـــین

جهانـــدار نـــامش ســـیاوخش کـــرد

بــرو ــرد گردنــده را بخــش کــرد

ســـتاره بـــر آن بچّـــه آشـــفته دیـــد

غمی گشت ـون بخـت او خفتـه دیـد

(مولوی )144 :1۳۹0 ،

( فردوسی )2۸۹ :1۳۹4 ،

.10نعل در آتش نهادن
عملی است که جادوگران میکنند و آن نان است که نعلی را میگیرند و بر آن اعداد و اسمایی نقش میکننـد و
در آتش مینهند و اورادی میخوانند و بر آن میدمند و نان پندارند که با این عم میتوانند محبّـت کسـی را در دل
دیگری زیادت نمایند تا آن حد که او را بی قرار و آشفته و شیدا سازند که به تعجی و شتاب به سوی آن که برایش نع
در آتش افکندهاند بشتابد.درفارسی کنایه از مضطرب و بیقرار نمودن است(عطار .)2۷۳ :1۳۷0 ،
تــا ز نع ـ تــو شــود ایــن کــوه  ،لع ـ
ای حمیــراء آتــش انــدر نــه تــو نعــ
( مولوی )۸1 : 1۳۹0 ،

وآن که به دریا در  ،سختی کش اسـت

نع در آتـش کـه بیابـان خـوش اسـت

نعــــ در آتــــش نهادنــــدی مــــرا

آن نهــــاد جــــاودان بــــدرود بــــاد

(نظامی )۷۹ : 1۳۹0 ،

( خاقانی )۷۷4 :1۳۸۹ ،

(( من بنده را دیر گاهست تا اشتیاق نع در آتشِ فراق این حضرت نهاده است و خیال خدمت دارم ))

(وراوینی .)۷15 :1۳۸۸ ،

 .11خوش قدم بودن
از دیگر باورهای قدما ،اعتقاد به خوش قدمی و بد قدمی افراد است.از گذشتههای دور مردم بر این بـاور بودنـد کـه
بعضی افراد داری قدمی مبارک هستند و قدم برخی از افراد شوم و نحس است:
ز مقدم تو سپاهان گرفتـه صـد اورنـ
زهی ز فرّ تو سر سبز ـردِ مینـا رنـ
(جمال الدّین اصفهانی )22۹ :1۳۷۹ ،

نعرۀ اهلل اکبر تـا بـه گـردون بـر رسـید

از نشاط مقدم میون او از خـاص و عـام

(همان )۳۹4،

ون مبارک پای بر پشت سب

غاشــیه بــر دوش گیــرد بخــت پــیش او
سب

گام آورد
(امیر معزّی )145 :1۳۸5 ،
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ـو ن بر آمد موسـی ز اقصـای دشـت

۷۹

کــوه طــور از مقــدمش رقّــاص گشــت
(مولوی )4۳۷ : 1۳۹0 ،

 .12خورشید وچشمۀ آب گرم
مل سامی از جمله اعراب معتقد بودند که آفتاب به هنگام غروب در شـمۀ گرمـی ناپدیـد میشـود و از شـمۀ
حیوان در ظلمات که آن اه ظلمات و اه مغرب هم گفته اند هر بامداد بیرون میآید( مصفا .)25۳ :1۳۸1 ،
فـــرو شـــد ،بـــدان شـــمۀ هژورد
همــی بــود تــا گشــت خورشــید زرد
(فردوسی )1154 :1۳۹4 ،

بــه ــاه افتــاده مهــر از ــرد ناگــاه

تو گفتی شب به مغرب کنـده بُـد ـاه

(فخرالدّین اسعد گرگانی )4۸ :1۳۹0 ،

شمۀ خـون را بـه فـن سـازیم مشـ

شــمۀ خورشــید را ســازیم خشــ

(مولوی )210 :1۳۹0،

 .13ماهی و گاو زمین
بر اساس باورهای خرافی  ،جهان بر پشت ماهی قرار دارد .ماهی در آب است  ،زیر آن ماهی ؛ گاوی است و زیر گاو
صخرۀ ثری وزیر ثری کس نداند که یست  .نام ماهی لیوثا و نام آن گاو یهموث(فرهن اساطیر :ذی ماهی).بعضی بـر
این باورند که زمین روی ی شاد گاو است هر وقت آن گاو خسته میشود سر خود را حرکـت میدهـد و میجنبانـد و
زمین را می لرزاندبر روی شاد دیگر و موضع از زمین که بر روی شاد گاو قرارمی گیرد ،آن قطعه زلزله میآید
(هدایت .)1۷1 : 1۳ ،از دیدگاه نمادشناسی اسطوره  ،گاو نماد ونشانه ای راز آمیز از " زمـین " بوده است .زیرا گاو نشانۀ آفرینش
پست ،آفرینش خاکی و آبی پنداشته میشده است؛ و با ماه که خود نیروهای بسیار به شمار میرفته در پیوند بوده است(
کزّازی .)504 :1۳6۸ ،

تا به پشت گاو و مـاهی حلـم آن لنگـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــید
رسـ
امیر معزّی )1۳۸ :1۳۸5 ،
(
کــه گــاو زمــین را جگــر خســته شــد

کشتی آشوب را ون گشت لنگر حلـم
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
زبـــاه نـــان جنـــ پیوســـته شـــد

( مختاری غزنوی )۹1 :1۳۷۷ ،
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.14اِستَرَنگ – مردم گیاه -مِهـرگیا
مردم گیا :گیاهی است که در پیکر به آدمـی میمانـد و در جهـان باسـتان  ،آن را گیـاهی جـادویی  ،برخـوردار از
ویژگیهای شگفت میدانستهاند .مردم گیاه در پارسی اَ ستَرَن نیز خوانده شده است (کـزّازی .)4۸ :1۳۸۷ ،مردم گیاه  ،یبـروح ،
یبروح الصنم  ،گیاهی است به صورت انسانی از بالد ین که خواص بسیار دارد .گویند هرکه او را بکند بمیـرد و ـون
خواهند آن گیاه را س گرسنهای برو بندند و نانی پیش او اندازند نان که دهنش به آن نرسدس حرکت کنـد و آن
کَـن " گویند ( شمیسا .)1۸ : 1۳۷۷ ،
گیاه را بکند و در حال بمیرد ،آن گیاه را " س
شناســــنده خوانــــده ورا اِســــتَرن
هـــم از گیاهـــان بـــا بـــوی و رنـــ
از آن هــر کــه کنــدی فتــادی زپــای

و ایشان شدی بی روان هم بـه جـای

بــه گــاوان از آن نــد کندنــد و بمــرد

مــر آن گاوکــان کنــد ،بــر جــای مــرد
( اسدی طوسی )165 :1۳۸۹،

کـه جان پذیر شود در دیـار ین
(سَتَـ
رندّین اصفهانی )2۳0 :1۳۷۹ ،
جمال ال
بـه طلبکـاری ایـن مهـر گیـاه آمـدهایم

نسیم خلقت اگر بگذرد به یـن نه
عجب
سبزۀ خ تـو دیـدم و زبسـتان بهشـت

( حافظ )4۹۸ :1۳۷5 ،
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 .18نتیجـه
آثار منظوم و منثور فارسی آیینهای برای بازتاب باورهای عامۀ پیشینیان است .درک صحی محتوا و مفهوم متون
نظم و نثر ادب پارسی تا حد زیادی در گرو شناخت دقیف و موشکافانۀ آداب و باورهای عامه است .خرافـات و باورهـای
عامه مجموعه و شبکۀ پیچیدهای است که به دلی در برگرفتن حجم گستردهای از آثار پیشینیان  ،نیازمند واکاوی و باز
شناسی است.پژوهش انجام یافته تا حد ممکن ودر حوصلۀ آن  ،بسیاری از ایـن باورهـا –کـه از دیـدۀ تیـز بـین برخـی
پژوهشگران بازمانده بود-را در جهت درک بهتر و عمیفتر متون  ،نمایـاند.از آن جا که در ادب فارسی تا کنون پژوهشی
بطور ی طرح کلّی و جامع  ،شام ند دورۀ تاریخی دربارۀ بازتاب وتجلّی باورها و خرافات پیشینیان در متون نظـم و
نثر نشده است ،این جستار نا یز را میتوان مقدّمهای برای معرفی آن در دریای بیکران ادب پارسی دانست.
در این پژوهش ی طرح کلّی از خرافات و باورها از جامعه (قرن سوم تا قرن هشتم هجری) که در آثار گرانسـن
منظوم و منثور فارسی بازتاب یافتهاند از جنبههای گوناگون بررسی شد .مواردی به عنوان نمونه و زبده برگزیـده و ارائـه
گردیدو نتیجه حاص شدکه شاعران و نویسندگان پیوند ناگسستنی و آشکاری با مـردم و زنـدگی آنهـا برقرارنمـوده ،از
لغات و واژگانی که به کار میگیرند ؛تا تصاویر و عناصر بکار رفته در صور خیال توس آنان و باورها و خرافاتی که مطرح
میشود تا جنبۀ معیشتی در زندگانی و رفاهی مردم  ،همه نشانگر آشنایی و پیوند تأثیراتی است کـه شـاعر از محـی و
زندگی مردم اخذ و در کالم خود آن را منعکس نموده است .

81

فصلنامه تخصّصی زبان و ادب ّیات دانشگاه ازاد اسالمی ،شماره، 1۸تابستان 1۳۹۸

۸2

کتابنامه

_ ارجانی ،فرامرزبن خداد( )1۳۸۹سمک عیّار ،تهران  :بهزاد .
 اسدی طوسی  ،علی بن احمد()1۳۸۹گرشاسب نامه  ،تهران  :دنیای کتاب . اشر زاده ،رضا(  )1۳۸5جلوه گری های سحرگاهی (گزیده مخزن اهسرار) تهران  :جامی . ________()1۳۹2گزیدۀ مصیبت نامه  ،مشهد  :به نشر . امیر معزّی  ،محمدبن عبد المل ( )1۳۸5دیوان ،تصحی محمد رضا قنبری ،تهران  :اطالعات . انزابی نژاد ،رضا( )1۳۸5پردۀ سِحر سحری ،تبریز :آیدین . انوری ،اوحدالدین محمد( )1۳۷6دیوان ،به اهتمام پرویز بابایی ،تهران  :نگاه . بیهقی  ،حسینعلی  )1۳65(،بررسی و پژوهش فرهنگ عامه ایران  ،انتشارات آستان قدس رضوی . جمال الدین اصفهانی ،محمدبن عبدالرزاق( )1۳۹۷دیوان ،تصحی وحید دستگردی ،تهران  :نگاه . -جوینی ،عطامل

بن محمد( )1۳۸5تاریخ جهانگشاه  ،تصحی محمد قزوینی ،تهران  :فردوس .

 حافظ  ،شمس الدین محمد( )1۳۷5دیوان،به کوشش خلی خطیب رهبر،تهران  :صفی علیشاه . حبیبی درگاه  ،بهنام(  )1۳۸۸حقوق فولکلور ،تهران  :مجد . خاقانی  ،بدی بن علی (  )1۳۸۹دیوان  ،تهران  :سنایی . _____________( )1۳۸۷تحفه العراقین  ،به کوشش علی صفری آق قلعه  ،تهران  :میراث مکتوب._ خرّمشاهی  ،بهاءِالدّین( )1۳۸۹حافظ نامه  ،تهران :علمی فرهنگی .
 داود راد ،اعظم ( )1۳۸2نظریههای جامعه شناسی هنر و ادبیات ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران . زمانی ،کریم ( )1۳۸۷شرح جامع مثنوی معنوی ،تهران  :اطالعات . ____________ ( )1۳۷۷دیوان غزلیّات ،به کوشش خلی خطیب رهبر  ،تهران  :مهتاب . ستوده  ،هدایت اهلل()1۳۸1جامعه شناسی در ادبیات فارسی  ،تهران :آوای نور. شاملو ،احمد( )1۳۸۷کوچه  ،تهران  :مازیار. ظهیری سمرقندی  ،محمد بن علی ()1۳۳۳سندبادنامه  ،تهران  :فردین. عباسی  ،مریم ( )1۳۹0جایگاه تمیمه در طب عامیانه بوشهر ،فصلنامه تاریخ پزشکی ،د .۳ش.6صص.122-115 عطار ،فریدالدّین ( )1۳۳۸اسرار نامه  ،تصحی صادق گوهری  ،تهران  :شرق . ____________ ( )1۳۷0منطق الطّیر  ،به اهتمام صادق گوهرین  ،تهران  :علمی فرهنگی .82
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 -فخر الدّین اسعد گرگانی ( )1۳۹0ویس و رامین  ،تهران  :نی

فرجام .

 فرّخی سیستانی  )1۳۹۳(،دیوان،به کوشش دبیر سیاقی،تهران  :انتشارات زوّار. فردوسی  ،ابوالقاسم ( )1۳۹4شاهنامه  ،تهران  :هرمس . عفیفی  ،رحیم ( )1۳۸۳اساطیر و فرهنگ ایران،تهران  :توس. کزّازی  ،میر جالل الدین( )1۳6۸گزارش دشواریهای دیوان خاقانی ،تهران  :امیر کبیر. محجوب  ،محمد جعفر ( ، )1۳۸2ادبیات عامه ایران  ،تهران  :شمه . -مختاری غزنوی  ،عثمان ( )1۳۷۷شهریار نامه  ،تهران  :وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی .

 مصفا  ،ابوالفض ( )1۳۸1فرهنگ اصطالحات نجومی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی. مولوی ،جلالل الدین محمد( )1۳۹0مثنوی معنوی ،تهران  :اشارات طالیی . نصراهلل منشی  ،ابوالمعالی ( )1۳۷6کلیله و دمنه ،تهران  :امیر کبیر . نظامی  ،الیاس بن یوسف ( )1۳۹0خسرو و شیرین  ،تهران  :زوّار . ____________ ( )1۳۹0مخزن االسرار  ،تهران  :زوّار .____________ ( )1۳۸۸الف اقبالنامه ،تهران  :قطره
____________( )1۳۸۸بشرفنامه  ،تهران :قطره.____________ (  )1۳۹5هفت پیکر ،تصحی وحید دستگردی  ،تهران  :قطره . ___________( )1۳۹4لیلی و مجنون ،تصحی وحید دستگردی ،تهران :قطره. -هدایت  ،صادق ()1۳۹1فرهن

عامه ،تهران  :مهکامه.

 )1۳42(__________-نیرنگستان  ،تهران  :امیر کبیر .
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