
 

 نامهخاوران در مردمي باورهاي بازتاب و جايگاه

  1شناس حق شهربانو
 چكيده

 ادبيـات  بـا  حماسـه  بخصوص) نثر و نظم( تأليفي ادبيات. است شفاهي ادبيات يا مردم فرهنگي هامؤلّفه از يكي ها"باور"
 و دريافتـه  را فولكلوري عناصر ارزش و جايگاه بخوبي يفارس ادب بزرگان. دارد تنگاتنگي ارتباط فولكلوري عناصر يا شفاهي

 آثـار  برغناي و برده بهره مختلفي هاشيوه و هامناسبت به خود آثار در عناصر اين از كه اندبوده واقف سخن در آن اهميت به
 در غيـره  و هـا بـاور  رسوم، و المثل،آداب ضرب ،قصه و افسانه اسطوره، جمله از عناصر اين كاربرد چنانكه. اند افزوده خويش

 از يكـي  امـا . نيسـت  پوشيده كسي بر...  و گنجه سراي داستان ،شيراز شيخ ،روم موالي ،توس حكيم چون اديباني معروف آثار
 خوسـفي  حسام ابن نامه خاوران مذهبي -ديني حماسة است نگرفته قرار بررسي و بحث مورد رويكرد اين با تاكنون كه آثاري
) فولكلوري عناصر( مردم فرهنگي هامؤلّفه از يكي عنوان به مردميي هاباور بررسي به خاص طور به جستار اين در كه است
  .است شده پرداخته اثر اين در

  . مردم فرهنگ خرافي، باورهاي ،مردمي باورهاي حسام، ابن ،نامه خاوران: يكليد واژگان

  مقدمه
 ليـ ذ نيز قاطع برهان در و) 182:1371معين،( است اعتقاد و نييق ،يكس قول رشيپذ و سخن قبول ،لغت در باور
 var مصـدر  از vareh اوسـتا  در و varي پهلـو  در دوم جـزء  ،جزء دو از مركّب vāvarي پهلو باور«: است آمده باور
 عبـارت  باستان رانيا در »ور« اصطالحات. كردن باور و داشتن اعتقاد و بازشناختني معن به باستاني پارس ويي اوستا
 مـّتهم  مـثالً . كنند اثبات را خود تيحقّان ستيبايم ليوسا بدان هيعلي مدع وي مدع كه گوناگوني هاشيآزما از بوده

ـ  ديـ دينمـ ي بيآس اگر دارد، نگه آتش در را خود دستي چند ستيبايم  تبريـزي، (...  و شـد يمـ  محسـوب  گنـاه ي ب

230:1361(  
 بـه يي گوپاسخ در خودي زندگ ريمس در شهيهم) خاص و عام( مردم. است مردم فرهنگي هامؤلّفه از يكي باورها
ي روحـ  دةيپد يك انهيعام باور« : كه اندگفته آن پيدايش علّت در. اندداشته باور و اعتقادي مسائل بهي زندگ مجهوالت

ي و رامـون يپ زياسـرارآم  طيمح و تيطبع با جدال و مقابله در او العملعكس وي آدمي زندگ معلول استي اجتماع -
 بـه  آن ازيي رهـا ي بـرا  ابـد يب را العادهخارقي هادهيپد و حوادث نيبي منطق رابطة توانستينم كه آنگاهي آدم. است
 و. آورد دسـت  بـه  آن از را دلخـواه  جينتا و دهد كاهش را هابتيمص بيترت نيبد تا پرداختيم نجواها و اوراد ذكر
 جيه مييبگو اگر و )104: 1386 ،يالهـام ( »رديگ شكل او ذهن دري خراف ديعقا و باورها جيتدر به تا شد باعث امر نيهم
  . ميانگفتهي گزاف سخن باشد، نگشته خرافات دسخوش كه ستيني باور
 از آنچـه  هـر  كـه  اسـت  بـوده  عذره لةيقب از زادهي پري مرد نام خرافه«:كه گفت توان مي"خرافه"ة تسمي وجه در

 گونـه  بدين) 378:1368 دهخدا،(» .كردندينم باور را سخنانش و داشته دروغ راي و مردم و كردهيم نقل ده،يديم انيپر
 باورهـاي " يا "خرافه" باشند معتقد بداني اشهير و اصل جيه بدون مردم و باشد مدرك و سند فاقد كه باوري هر به

  .گردد مي اطالق "خرافي
ة كفـ  ،علمي دقيق اطّالعات نبود علّت به گذشته در كه است فرهنگ ترازوي از كفّه دو دقيق علمي بينش و خرافه
 رفتـه  رفتـه  خرافـي  باورهاي ،فرهنگي و علميي هاروشنگري با زمان گذر در اما است؛ بوده تر سنگين بسيار خرافه
 از جزئـي  را خرافـه  نيـز  ندوشـن  اسـالمي  دكتـر .گيـرد  مي را آن جاي صحيح، بينش و داده دست از را خود جايگاه
ي هـا كشـف  نيتـر قيدق. است متناقص ظاهر بهي گاه و چيپ در چيپي امجموعه فرهنگ«: ديگويم و داند مي فرهنگ

ي هـا ترانـه  تا حافظ غزل از ر،يانج به ليدخ بستن تا نيانشتي نسب ةيفرض از رد؛يگيم بر در هاخرافه با همراه راي علم
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ي علم نشيب و داده كاهش را هاخرافه آمده، جلو به چه هر بوده،ي روشن جانب به همواره فرهنگي روي ول ،يچوپان
 كـه ي كسان هستند هنوز نيز امروزية پيشرفت تمدن و جوامع در اما )78:1354 ندوشن،ي اسالم( »است دهينشان آني جا به

 چـرا؟  كه ميادهيشياند شيخوي باورهاي برخ مورد در خودي براست ايآ. دارند باور راي موضوعات شهياند و فكر بدون
 كه گريدي چرا هزاران و ندارد؟ شگون نشستن و گرفتن بغل در زانو يا است؟ بد مسافر حركت هنگام به عطسه چرا
 و گرفتـه  انـس  بـدان  انـد گفته گذشتگان آنچه اساس بر همواره اما باشد؛نداشته وجود آني براي عقل ليدل چيه ديشا

  .مياگشته معتقد
 ،پـاك  ديـ ع مـرغ  تخـم  يا و سمسيكر درخت مفهوم بارة در متمدن مردم ازي اريبس«: ديگويم باره نيا در يونگ

 بر من. آورندينم در سر آن مفهوم وي معن از كه زننديم دستيي كارها به آنان كه است نيا تيواقع دانندينمي زيچ
 تـا  ابـد ييمـ  ادامه همچنان سالي هاسال و رديگيم انجام عادت و معروف روال بر امور نيا ازي اريبس كه باورم نيا
 بـا  زيـ ني مطهـر ي مرتضـ  استاد و )116:1386 ونـگ، ي( »پرسديم را كارها نيا انجام علت و شوديم دايپ نفر يك كه نيا

 و فكر يك نديبيم كهي هنگام خودي اول طبع حكم به انسان«: ديگويم پرداخته، موضوع نيا به ميكر قرآن بهي نگاه
 را آن بدهـد  خـود  شـة ياند بـه ي مجـال  آنكـه  بدون خود به خود است بوده گذشتهي هانسل قبول مورد خاص دةيعق
 و ديرينپذ يدا دهينسنج عقل اريمع با كه مادام را گذشتگاني باورها و هارفتهيپذ كه كنديمي يادآور  قرآن و رديپذ يم
  )67:1367 ،يمطهر(» )170 هيآ بقره( ديباش داشتهي فكر استقالل گذشتگاني باورها مقابل در

 كـه  ستين آن از بهتر زيچ چيه ]خرافات يا[ موهومات گونه نيا بردن نيب ازي برا«  كه است معتقد تيهدا صادق
 نيـ ا تـا  كـه  سـت ين ديـ تردي جا و... ديبنما آشكار و واضح را آني سست كاسته، آن اعتبار و تياهم از تا بشود چاپ
 و شـمارند يم ماي ملّ عادات جزء را فهيسخ ديعقا نيا گانگانيب نشوند نيتدو جداگانه خرافات و اوهام اسم به افكار
 كـه  شـود يمـ  يـادآور  نيـز  ادامه در و »رسانديم را آني تياهمي ب و قدمت منسوخه ديعقا نام به آن نيتدو آنكه حال

ي روزهـا ي يادگارهـا  از بلكـه  اسـت  دهيپسـند  و خوب تنها نه رسوم و آداب نيا ازي ادسته كه كرد فراموش دينبا«
ـ  قشـنگ ي هـا افسـانه  و آور خنده انيزي ب افكار يا وي زيتم ،يشاد ،يعروس عقد، آداب... است رانيا پرافتخار  ،يادب

 اديـ ز و كـرده  فكـر  اديز شده، ريپ اديز كه دهديم نشان راي ملّ قدمت نيهم و داردي زندگ دري خوب ريتأثي كلّ بطور
 نيـ ا ازي مسائل و ستارگان نحس و سعد بد، و خوب ساعت به اعتقاد چوني خرافاتي ول است؛ داشته شاعرانه افكار

 جنبـة  از مـردم  ازي اريبسـ  كـه  اسـت  ايـن  حقيقـت )  19:1378 ت،يهـدا : بـه .ك.ر(. كنديم مشكل و تلخ راي زندگ ليقب
 آثـار  در باورهـا  نيا ريناگز و برنديم پناهي خرافات نيچن به ناخودآگاه طور به باورها ازي اريبس با انس وي روانشناس

 اعتقـادات،  و باورهـا  منشـأ  و اصـل  ليـ تحل وي بررس ،شناسايي با كه آنجايي از و. است يافته انعكاس زين نثر و نظم
 ،مـردم  فرهنـگ  از ماندهي باق منابع نيبهتر عنوان به آثار نيا بنابراين گرفت، فاصلهي خرافي باورهاي برخ از توان مي
  . است بررسي و توجه خور در هاآن اعتقادات و هاشهياند

 در "مردمـي  باورهـاي "عنـوان  بـا  شـفاهي،  ادبيات يا مردم فرهنگي هامؤلّفه از يكيي بررس به نگاه، نيا با اكنون
  .پردازيممي اثر اين در موجودي باورهاي شعر شواهد ذكر و خوسفي حسام ابنة نام خاوران دينية حماس

 نامه خاوران در مردمي باورهاي بر گذري

 نةيشـ يپ و قـدمت . داردي تنگاتنگ ارتباطي فولكلور عناصر وي شفاه اتيادب با حماسه بخصوص وي فارس اتيادب
ـ ادب در هـا آن بازتاب و...  و هامثل ها،قصه و هاافسانه باورها، چوني فولكلوري ژانرها در توانيم را ارتباط نيا اتي 

  .كرد جستجوي فارس
 و گذشـتگان ي باورهـا  ازي اريبس است توانسته حسام ابن. است چشمگير نامهخاوران در انهيعامي باورها بازتاب

 اسـت  آمـده  نامـه خـاوران  در آنچـه  اسـاس  بر. سازد منعكس اثر نيا در تمامي استاد و مهارت با را خود عصر مردم
  :نمود ميتقس ريزي هادسته به توانيم را باورها

  است انسان هاآني اصل تيشخص و محور كهيي باورها 
 پرندگان و واناتيح به مربوطي باورها
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 ياليخ موجودات به مربوطي باورها

 ي نجوم باورهاي

 را بحـث  مجـال  ايـن  در بنـابراين  طلبـد  مـي  تري گسترده بسيار فضاي نامه خاوران در باورهاة جانب همه بررسي
 در باورهـا  ديگـر  انـواع  بـه  ديگري فرصت در و است انسان هاآن محور كهيي باورها بررسي به دهيم مي اختصاص
  .پرداخت خواهيم نامه خاوران

 بـارة  در هيآ نيچند قرآن در. است ميكر قرآن جمله از مقدس كتب باور نيا خاستگاه و منشأ :خاك از انسان نشيآفر
اللة  منْ نسانَ اال خَلَقْنَا ولَقَد«: است آمده مؤمنون سورة 12 ةيآ در جمله از. است آمده خاك از انسان نشيآفر ن  سـ مـ 
  :است كرده اشاره كرّات به باور نيا به زين حسام ابن). ميكر قرآن) (ميديآفر خالص گل از راي آدم همانا( »نيط

  

ــو اول در ــاكچـ ــديپـ ــراآفريـ  مـ
 

 مــرا آفريــدي خــاك مشــتكيــز
)14: 1ج نامه،خاوران( 

  

 نخســتروزگــارازتــــوســرو چــو
 

 برســت زخــاكي منظــر بــاغ ايـــــندر
ــازعــدمســوي چــو  وجــودگــرددب

 

 بـود  كـه  گـردد  خـاك  همـان  آخـر هم
 

)556: 2ج نامه،خاوران( 
  

 انيـ ب از پـس  ادهيـ ال رچـا يم. دارد او نطفـة  از اهيگ دنيروئ و ومرثيك اسطورة در شهير باور نيا :انسان از اهيگ دنيروئ
ي اهيـ گ در گرفتـه،  انيـ پا عيفجي طرز به كهي آدم اتيح«: ديگويم منياهر توسط او شدن كشته و ومرثيك اسطورة

 تبهكـار، ي هـا انسـان  خـون  از كه گونه همان ،يااسطورهي باورها اساس بر نيهمچن )287: 1385 اده،يال( »ابدييم ادامه
 ،يخـادم : بـه . نك(. آورديم بر سر اهيگ و گل جوانان، ژهيو به ستهيشاي هاانسان خون از د،يآيم بوجود ديپلي هادهيپد

 خود جسم عاقبت و سرانجام به كتاب ختم در چنانكه. است معتقد انسان از اهيگ دنيروئ به زين حسام ابن )241: 1387
  :ديگويم و نموده اشاره

  

ــا ــته گي ــيرس ــالينزبين ــنب  م
 

ــرو ــهف ــر رفت ــا س ـــه ت ــالين ب ــن ب  ...م
ــهســمنبــرگ چــو  ســنبلمريخت

 

 گلــم از خــار و خــار از گــلدميــده
)557:  2 جنامه،خاوران( 

  

  :است كرده منعكس بايز و شاعرانه اريبس را باور نيا گريديي جا در و
  

 جـايبـهداريچشـماگـر هرگـام  بـه
 

ــري ـــينيسـ ـــتاده بـ ــر در افـ ــاي زيـ  پـ
 ســـهيســـروپـــايدرخـــاك كفـــي

 

 تهــــــي نباشــــــد ســــــرويآزادهز
 

 اسـتايآزادهسـرواگـر بــاغ  اين در
 

ــودار ــاالي نمــ ـــتاده بــ ــت ايافــ  اســ
 

 اســتدلبــريرخكــانمبــين، اللــه بــه
 

 اسـت  افسـري مشـك گيسـوي  كهسنبلبه
 

 بـازديـدهمكـننـرگــس ديــدار  بـه
 

ــه ــمك ــاري چش ــت نگ ــياس ــدهب ــاز دي  ب
)362: 1ج نامه،خاوران( 

  

 در بهانـه  يـا  وي اطّالعي ب علّت به كه استي قتيحق سرنوشت، به اعتقاد و باور :انسان سرنوشت و ريتقدي ريرناپذييتغ
 از انسـان  سرنوشـت  و ريتقد كه معتقدندي گروه. است گشته جبر ويي گراخرافه به ليتبد...  و هايكاستي برخ برابر
 شـود، ينمـ  دگرگـون ي رو چيهـ  بـه  اوسـت  مقدر سرنوشت چه هري زندگ انيپا تا و است خورده رقم نخست روز
 يهـود  ديـ عقا در تـوان يمـ  راي خرافـ  باور نيا شةير. داشت نخواهد شيخو سرنوشت دري نقش چيه انسان نيبنابرا

 اسـت  بسته خدا دست گفتند يهود ملّّت: مغْلولَة يداهللاِ هوديال قالََت و«: است آمده ميكر قرآن در چنانكه. كرد جستجو
 بـه  ناظر هيآ نيا: نديگويم هيآ نيا ريتفس دري اسالم مفسران )64 ةيآ مائده،: قرآن() دهدينم خلقت دري رييتغ گريد و(
 ليتبـد  و رييتغ نوع چيه سرنوشت موضوع در كه معتقدند آنان و استي اله ريتقد رييتغ عدم بارة در يهود ديعقا انيب

 و. اسـت  نمـوده  نيمعـ  كامل، تيقطع با راي موجود هر مقدرات جهان دنيآفر از پس خداوند رايز. كندينم دايپ راه
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 آن رييـ تغ و ليتبـد  بـه  قادر او گريد و گردد خارج او دست از مقدرات رشتة كه است نيا ر،يتقد تيقطع ميمستق اثر
لْ : ديـ فرمايمـ  آن جواب در و است نموده رد راي خراف دةيعق نيا ميكر قرآن اما )117: 4ج ق،1409 مجلسي،( »نباشد بـ 
داهسوطَتانِ يبنْفقُ مكَ ييشْاء فـ آ مائده،: قرآن[ كنديم انفاق بخواهد گونه هر و است گشاده خدا دست دو بلكه( ي  ]64 ةي
 دعـا  مانندي اعمال بسا چه و استي دگرگون و رييتغ قابلي اله ريتقدي اسالم اتيروا و ميكر قرآن به توجه با نيبنابرا

 صـورت ي الهـ  ريتقـد  حكـم  بـه  زين رييتغ نيا و شود دگرگون ما مقدرات كه شوديم سبب مردم بهي كين و صدقه و
  .رديپذ يم

 اعصـار  تمـام  در و شـه يهم باور و دهيعق نيا كه ميريگيم جهينت نيچن كنون، تا گذشته متون و آثار بهي نگاه با اما
  :ديگوي سعد چنانكه. است بوده عيشا و جيرا مردم نيب در

  

 آهونالـههـزارگـرنشـود دگر قضا
 

 دهنـي  از آيـد بـر  شـكايت  بـه  ايشكربه
)184: 1362سعدي،( 

  

...  و حـافظ  ،يمولـو  ،يسـعد  ،يخاقان ،ينظام ،يفردوس مانندي فارس زبان بزرگ شاعران شعر در اصطالحات نيا
 از و اسـت  شـده  منتقـل  زيـ ن شاعر به كه است جامعه اعتقاد از نشاني سو يك ازي  فراوان نيا و است فراوان اريبس
ه  مـورد  و مهـم  اريبسـ ي ابزارها ازي يك عنوان به اتيادب و شعر قيطر از ميمفاه نيا انتقال از نشان گريدي سو توجـ 

 يافتـه  تـاب  بـاز  زيـ ن نامهانخاور در ،سرنوشت و ريتقدي ريناپذ رييتغ به باور )132: 1382 ،يكرم :به .ك.ر( .است جامعه
  :است

  

 كنشــتاراســتمســجددر روي گــرت
 

ــون ــد دگرگ ــدن نخواه ــت ش  سرنوش
)272: 1ج نامه،خاوران( 

  

  .كرد توانينم ريتقد به دادن رضا جزي كار چيهي الهي قضا برابر در كه است معتقد حسام ابن
  :گويد مي زيباي تيب در و

  

 پيـرچـرخازآيـدفـرودچون قضا
 

ــد ــتنباش ــون كس ــا چ ــتگير رض  دس
)303: 1ج نامه،خاوران( 

  

خاوران در زين موضوع نيا به. است شده نوشته هاآني شانيپ بر هاانسان سرنوشت و ريتقد كه باورند نيا بر مردم
  :است شده اشاره چنين نامه
  

 زشـتوخـوبازكـهندانم زن قلم
 

 نبشــت ســر بــر چــه اول روزمــرا
 

)272: 1ج نامه،خاوران( 
  

 در انسـان  زين باور نيا در. است جيرا اريبس مقدر، سرنوشت همچون زين اقبال و بخت به باور :انسان اقبال و بخت
 بـدبخت  نباشد يار او با بخت اگر و خوشبخت باشد يار او با بخت اگر ندارد؛ي نقش چيه خودي خوشبخت وي بدبخت
  : است آمده نيچن نامهخاوران در باور اين. بود خواهد جهينتي بي خوشبخت جهت دري تالش گونه هر و است

  

 مشــورنباشــدارييــبخــت از چــو
 

 زور و زاريبـــه نباشـــد دولـــتكـــه
 

)272: 1ج نامه،خاوران( 
  

  :است الزم بختي يار ،يكار هر انجام در حسام ابن نظر از
  

 درسـتشـدآنبـرعزمـت كه كاري به
 

ـ خـرد  و طبـع  كـه نترسي  توسـت  اري
 

ـــفتنت ســخن  روانطـــبعوهـــستگ
 

 تـوان مـي  كنـد  ـــاري ي بـخـتاگــر
)34: 1ج نامه،خاوران( 
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  :ديگو گريديي جا در و
  

 هـوشوتـدبيرورايو دانـايي  به
 

 مكــوش نباشــد ارييــ بخــتازجــز
)418: 2ج نامه،خاوران( 

  

  : است كرده اشاره زين باور نيا به حسام ابن. داريبي گاه و است خوابي گاه انسان بخت عامه، باور در
  

 ســپاهخــاورســاالركـرد نـگـه
 

ـــوي ـــالك سـ ــكر و م ــواه رزملش  خ
 ديـدسـيرابريـگجامـة خون به

 

 ديـد  خـواب  از پـر  را خـود  بخـت سر
 

)139: 2ج نامه،خاوران( 
  

 دهيـ عق نيا اما. مسلّم استي قتيحق جوامع ازي اريبس در و. استي نيد اتيروا و قرآن باور نيا خاستگاه :زخم چشم
 نيـ ا شـده،  ساخته زخم چشمي برا كهي بيغر و بيعجي ذهايتعو خصوص به است؛ نمانده مصون زمان درگذر زين
 كتـاب . دهـد يمـ  نشـان  راي خرافـ ي باورهـا  ازي اريبس كهي ارزشمند آثار ازي يك. است كشانده خرافات به را دهيا

: اسـت  نيچنـ  كتاب نيا در زخم چشم شگفت ذيتعو ازي انمونه. استي خوانسار جمال آقا اثر »ننه كلثوم« معروف
 و علماسـت  اتفّـاق  مـورد  كـه  كبود پارچة نهم... ديسف مهرة چهارم پلنگ، ناخن سوم آهو، شاخ دوم كبود، مهرة اول«

 جـز  هـا ذيتعو نمونه نيا و )681: 1387 محجوب،( »...  و است لهيجل ذاتيتعو جمله از كه گفته اسمني يباج خصوصاً
  .ستنديني زيچ خرافات

 خرافـات  بـا  تينها در كه دانديمي مذهب مسلّمات از را باور نيا اصل زين عامه فرهنگ محقّقان ازي خراساني ريام
 مسـلمانان ي مذهب اعتقاد نياتريپا و نيماناتر ازي يك زخم چشم به اعتقاد گزافهي ب«: ديگويمي و. است گشته همراه
 در را ذهن ،ينيدي هاتيروا و قرآن در آن بازتاب و است شده وارد ملل و هافرهنگ ازي اريبس در كهي باور. است
ي نيد معتقدات از را باور نيا اصل ،يدرست به كه دارديم آن بر را ما و طلبديم چالش به آن، بودني خراف داشت باور
 و اسـت  شده دهيتن باور نيا برگرد زمان گذشت با كهيي هاافزوده مسلّم قدر اما م؛يآور حساب بهي مذهب مسلّمات و

ـ ام( »اسـت  آورده در خرافه از سر اند،ختهيآو بدان كهيي هاهيرايپ و بسته كار به آن دفع جهت در مردم كهي اوراد ي ري
   )37: 1384،يخراسان
  :است كرده ياد ذيتعو عنوان به "آدمي مو" ازي تيب در كه است شيخو جامعةي باورها ريتأث تحت زين حسام ابن

  

 دسـتبـهبـودشكـهآدم موي همان
 

ــو ــذچ ــر تعوي ــازوي ب ــودب ــت خ  ببس
 

)87: 1ج نامه،خاوران( 
  

  : گويد ديگر بيتي در زخم چشم به اعتقاد با و
  

 روزگـــاربـــدچشـــمكـــه مبـــادا
 

ــو ــمرات ــي چش ــه آرددر زخم ــار ب  ك
 

)157: 1ج نامه،خاوران( 
  

 برخاسـتن  شـود يمـ  دهيـ د نثر و نظم آثار در هم و مردم عامه نيب در هم كه گذشتگاني باورها ازي كي :جگر و اشك
 دري كس كهي زمان را باور نيا و شودينمي جاري اشك نسوزد دل تا كه باورند نيا بر مردم. است) دل( جگر از اشك
 نيـ ا. »نشـود  جـاري ي اشك نسوزد دل تا« كه برنديم كار به زين المثلضرب عنوان به نكندي زار و ونيشي كس مرگ
 كـه  انـد بـوده  معتقـد  انينيشـ يپ كه است بوده نيچن باور نيا اصل. شوديم استفاده زين مشابه مضمون و موارد در مثل

 اشـك  بـه  شـدن  ليتبـد  از پس رود،يم دماغ به بخار كند،يم بخار را آن و سوزانديم را خون ده،يتفت اندوه از جگر«
   )56:  1371سا،يشم( »است جگر خون اشك، منبع لذا و ديآيم رونيب مژه ناودان و چشم راه از گرم،
 اشـك « ،»دل داغ« ،»دل سـوز « ،»سـوخته  دل« ،»سـوخته  جگـر « چـون ي اصطالحات شكل به مردم نيب در باور نيا
 نيغمگـ  اريبسـ  و داده دسـت  از راي زيعز كهي كس به مثالً. دارد فراوان برد كار »ستنيگر خون« ،»خوناب« ،»نيخون

  .نديگويم »سوخته جگر و دهيد داغ« است،
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 كه است، داده بازتاب نامهخاوراني جاي جا دري ليتخ و هنرمندانهي اتياب در كاملي آگاه با را باور نيا حسام ابن
 و نالـه  بـه  شـاه  قـبط  زندان در كه اندام گل زبان از شاعر با،يزي تيحكا در. شوديم بسنده آن ازي انمونه به نجايا در
  :ديگويم است پرداختهي زار

  

ــنگ دل ــونس ــرددخ ـــارازگ ــنك  م
 

 ...مــــن زارنالــة بــشـنــــود اگــــر
 دردوتيمـاربـهاينسـانازگفت همي

 

 ...زرد رخســار و خونــاب ز پــرمــژه
 خـــرابكـــارمكـردنـــدديـــده و دل

 

 ...آب بــه  زمـــاني آتـش  بـه زماني
 

ـــان ــريم چـن ــردلداغازگ ــانه  زم
 

 ...زمــان  وزمـين بگريــد  مـن بركه
 

 تــوتــيمارزبــودمچـشــم ايـن  نه
 

  ...تـو  آزازازچشـم  بـاردم  خـون كه
)272: 1ج نامه،خاوران( 

  

 سـوختن  از حاصـل  بخار اگر كه است نيچن باور. شوديم محسوب زين آه منبع بلكه اشك منبع تنها نه جگر خون
 از آن اثـر  و كرده بروز دود يا آه صورت به نشود حاصل اشك شدني جار تيموقع يا و نرسد اشك مرحلة به جگر
  :كنديم اشاره نيچن موضوع نيا به حسام ابن. بود خواهد رتريدامنگ اريبس اشك

  

ــوزد ــفبس ـــمزت ـــاهرويدل  م
 

ــر ــد چشــمم آباگ ــهنياي  ...راه ب
ــتدلدود ز ــراهبخـ ــنگمـ  مـ

 

ــتاره ــيهس ــردد س ــنآه از گ  ...م
ــر  نـــقاببــدردآهـــمدود اگ

 

ــيه ـــرددس ــة گـ ـــاب آيين  آفــت
)284: 2ج نامه،خاوران( 

  

 خـون  زيـ ن اسـت  سـنگ  نيتـر  سخت كه را خارا سنگ دلي حتّ كه است سوزناك چنان اندام گلي هاناله و آه و
  :كند يم

  

ــه ــيي زناگ ــهك ــنيدنال ـــردبش  مـ
 

ــه ــونك ــد خ ــنگ دل ش ــاراس  درد ز خ
)282: 2ج نامه،خاوران( 

  

ي برا مردم اغلب و است داشته رواج مردم نيب در امياال ميقد از ندهيآ از دادن خبر ويي شگويپ :ييشگويپ داشت باور
 روشـن  افـراد ي بـرا  را راه مشـكالت  و ندهيآ اسرار هاييگوشيپ. آوردنديمي رو باور نيا به شيخو ندةيآ ازي آگاه

 فرهنـگ  نيـ ا كـم  كم. شندينديبيي هايگرچاره حوادث وقوع از قبل توانستنديم مسائلي برخ ازي آگاه با و كرد يم
 و بردنـد  بهـره  آن از شيخـو  نثـر  و نظم آثار در ادب بزرگان و يافت نمود زين سندگانينو و شاعران شةياند در عامه

ـ  چنانكـه . باشد باور نيا ازي خال كه يافت توانيم راي داستان كمتر كهي اگونه به. دنديآفريي بايزي هاداستان  اهللاحيذب
 چيهـ  و اسـت  جيراي امر جهاني حماسي هاداستان و رياساط در باتيمغ از دادن خبر ويي شگويپ«: ديگويم زين صفا
 گـر يد چون زين نامهخاوران دريي گوشيپ )255: 1378 صفا،( »ميابيينمي خال آن از راي ملّ وي عيطبي هاحماسه از يك
  .است تأمل و توجه درخور جهاني حماس آثار

يي آنجـا  از ن،يـ ا بر عالوه. استي شناسستاره وي گزارخواب و خواب قيطر از هاييشگويپ اغلب نامهخاوران در
 ريخي روهاين رييارگ كاريپ عرصة دري اله اي يمعنوي روهاين و است شر و ريخي روهاين كاريپ عرصة نامهخاوران كه

 از زيـ ن هـاتف  يا سروش و ريپ خضر، چوني معنوي روهاين قيطر از اسالم، قهرمانان يا ريخي روهاين نيبنابرا است،
 تـا  هسـتند،  محـروم  كامالًيي هاييشگويپ نيچن از كفر سپاه يا شري روهاين اما. ابندييمي آگاه باتيمغ و ندهيآ اسرار
ي گـر يد خرافـات  به ندهيآ از يافتن خبري برا گردند؛ينم قانعي شناسستاره قيطر از كهي زمان وي ناچار در كهيي جا
 روشـن  شيبرا را ندهيآ تا خواست منجم انيع از بود ندهيآ نگران و شانيپر كهي زمان كفر سپاه پادشاه. آورنديمي رو

 و بـود  همـان  جواب و كرد تكرار دوم بار نشده قانع پادشاه. كرديي شگويپ را ندهيآي شناسستاره قيطر از انيع. سازد
  :شد متوسلي گريد راه به سوم باري برا انيع و نگشت قانع هم باز نبود پادشاه مراد وفق بر چون
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ــر ــن س ــدم ــيدبباي ــتتراش  گف
 

  نهفـت راز تـو  بـر  شـود  پيـداكه
 

ــر ــتر اگ ــويبيش ــدم ــياهباش  س
 

 رزمگـاه ايـن  در باشـي  پيـروز تو
 

ــر ــتر اگ ــويبيش ــدم ــفيدباش  س
 

ــياهي ــد در س ــه آم ــد روي ب  امي
 

)456: 1ج نامه،خاوران( 
  

  :بود همان باز جه،ينت اما دند،يتراش را انيعي مو تا داد دستور پادشاه
  

 ســـياهازســـپيدمــويبـــود فــزون
 

ـــدند ـــردان بـديـ ـــاور گـ ـــاه خـ  سـپـ
 اسـتحيـدرپيروزگـرگفـت عيان

 

ــو ــا رزمرات ــه او ب ــدر ن ــوران  اســت خ
)456: 1ج نامه،خاوران( 

  

 دعـا  و آوردهي رو خداونـد  درگاه به ندهيآ اسرار از يافتن خبري براي سردرگم وي نگران در اسالم سپاه قهرمان اما
  :كه كنديم

  

ـــهان ــاهموداورجـ ــوييپادش  ت
 

 تــويي پنـاهم و پشـت  كارهربه
 

 تــوييپنـاهموپشـتكـار هر به
 

 سـر  بـه سـر او اراني و اوالدبــه
 

ـ واوالد بــه  سـربـهسـراواراني
 

ـــان ـــواران مــي ــرا دهگــذر سـ  م
 

)462: 1جنامه،خاوران( 
  

  :دهديم نجات ندهيآ اندوه از را او و ديآيم اوي يار به هاتف سرانجام و
  

 دادســازچنــاندعــاييحيــدر چــو
 

ــاالز ــ ب ـــاتف ـكيي  داد آوازه
ــه ــز ك ـــدنراهوبرخي ـــازش  دهس

 

 ...ده بـاز عنـان  و نشـين  استربر
 لگـــاممجنبــــانوعنـــانمپيچـــان

 

 گـام  تــيز  رودمـي  كجـا  تاببين
)462: 1جنامه،خاوران( 

  

ـ  كه هاييشگويپ نيبهتر نامه خاوران در. ابدييم نجاتي نگران از و رسديم خود لشكر به دريح لهيوس نيبد ي حتّ
 باورداشـت  مبحث. رديگيم صورتي شناسستاره و اسطرالب قيطر از است؛ برداشته پرده ندهيآي هاقرن و هاسال از

 در پيشگويي داشت باور "عنوان با اي مقاله در ،كه طوري به است مفصل بسيار نامه خاوران در آن انواع و پيشگويي
: بـه .ك.ر( .دهـيم  مي خاتمه را بحث تكرار، از جلوگيري براي اكنون و.ايم پرداخته بدان  مستقل طور به "نامه خاوران

  )2012:شناسحق
 ژهيـ وي گـاه يجا مـردم  نـزد  باز ريد از و است انهيعام فرهنگ در جيرا اريبس موضوعات جمله از دعا :دعا باورداشت

 ن،يمعـ ( است آمده درود و تضرع ت،يتح ،خدا از حاجت درخواست ش،يايني معن بهلغت فرهنگ در دعا. است داشته
  . شوديم پرداخته آنها از كدام هر به ريز در كه نديگو نينفر را بدي دعا و نيآفر را كين و ريخي دعا )1538: 1371
ي يك كيني دعا و نيآفر.است احسنت و نيآفر زه،ي معن به) fari(» يفر« شهير از نيآفر ):كيني دعا( نيآفر - الف
 قـرار  اسـتفاده  مورد مختلفي هاشكل به خاصي هاتيموقع در كه است مختلف جوامع در مردم لياص اعتقادات از
 در باورداشـت  نيـ ا ازي مـوارد  بـه  اكنـون  كـه  اسـت  مشـهود  اريبسـ  زيني فارس نثر و نظم آثار در باور نيا. رديگيم

  :شوديم اشاره نامه خاوران
 نوع نيا و رودي م بكار گرانيد خوب اعمال مقابل در سپاس و تشكر عنوان بهي گاه دعا و نيآفر نامهخاوران در
  :است امور همة باعث و صاحب كه است پروردگار مخصوص ابتدا سپاس و نيآفر

  

ــپاس ــد از س ــرمخداون  نخســتگي
 

 تندرســـت وزنـــده را تـــو ديـــدمكـــه
 

)177: 1ج نامه،خاوران( 
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 اوي هـا نعمـت  شمردن بر و شيخو پروردگار از را سپاس و نيآفر نينخست نامه،خاوراني جاي جا در حسام ابن
  :گويدمي قنبر زبان از چنانكه. است آرودهي جا به

  

ــر چـــو ــاييقنب ــوشوتوان ــتيت  اف
 

ــرهودل ــتي هــوش و دانــش و زه  اف
 

ــت ــرينگرفـــ ــدهآفـــ  راآفريننـــ
 

 را بـيــــــننده داد او بينـــــاييكـــــه
 

ــه ــرخداوري ا ك ــوريداراوچ  ه
 

ــو ــي داديت ــين را عل  زور و ســهمچن
 

)142: 1ج نامه،خاوران( 
  

 ،يسـالمت  ،يروزيـ پ ،يطـوالن  عمـر  يافتن چونيي آرزوها با معموالً است خداوند ريغ از سپاس و نيآفر كهي زمان
  :است همراه رهيغ و خداوند ازي يار طلب

  :طوالني عمر آرزوي
  

ــر ــرين او ب ــدآف ــردخوان ــرم  دلي
 

ــه ــاهكــ ــاد دالور شــ ــر بمانــ  ديــ
 

)177: 1ج نامه،خاوران( 
  

  .دارد برد كار» يباش زنده« اصطالح با شتريب عامه نيب در دعا نيا امروزه
  :خداوند ازي يار طلب

  

 بـــادتـــواريـــخداونـــدهميشـــه
 

ــان ــرينجه ــق آف ــزار ح ــو گ ــاد ت  ب
 

)178: 1جنامه،خاوران( 
  

 جنگجــويحيــدرشــدآســوده چــو
 

 اوي بــر مالــك خوانــد آفــرينهمــي
 

 بــادتـورهنمـايآفـرينجـان كــه 
 

ــاد تـــوپـــاي زيـــر سـردشـمـــنان  ب
 

)192: 1ج نامه،خاوران( 
  

 نيآفري مواقع نيچن در سپارند،يمي كس به راي مهم كار كه استي زمان عامه فرهنگ در دعا و نيآفر گريد كاربرد
  :كرد شيخو سپاه فرمانده راي كارآمد فردي وقت پادشاه، نامه،خاوران در. كننديم راهش بدرقة را ريخي دعا و

  

 توسـتكـارايـنكـهخسرو گفت بدو
 

ــه ــروزك ــر پي ــي گ ــتوباش  تندرس
 

)242: 1ج نامه،خاوران( 
  

 بـه  دعـا  اسـت،  مـردم  تودة فرهنگ ازي بازتاب كه نثر، و نظم آثار در چه و مردم نيب در چه دعا كاربرد نيشتريب ما
  :ديگويم باره نيا در زين حسام ابن. خداست با ازين و راز و عجز هنگام

  

 نيـــازبـــيدربـــركنـــونتـــا بيـــا
 

ــر ــمبــ ــتي آريــ ــاز راهز دســ  نيــ
 

 صـفاراهوصـدقسـرازصبح چو
 

ــايي ــيم دعــ ــق از كنــ ــا طريــ  وفــ
 

)46: 2ج نامه،خاوران( 
  

 كـه ( مقدسـات  ازي اريبسـ  بـه  را خداونـد  ابتـدا  كه است گونه نيبد. است همراه قسم با اغلبيي دعاها نيچن و
يمـ  مطـرح  را شيخو ازين يا نموده مغفرت طلب آنگاه و دهنديم قسم) است متفاوت جامعه يا هيناح هر در معموالً
 و انـدرزها  و پنـد  از پـس  ها،داستان انيپا در اغلب حسام ابن. است فراوان نامهخاوران در دعا نوع نيا كاربرد. كنند
 در كـه  استي تيب چهار و چهل ازين و راز همان آن بارز نمونة و است پرداخته موارد نيا به هاتيحكا انيم دري گاه
  )29: 1ج نامه،خاوران: به.ك.ر( است آورده نامهخارواني ابتدا

 آن حل كه است معتقد و رديگيم قرار خاصي مشكل مقابل در فرد كه استي زمان قسم همراه به دعا گريد كاربرد
  :است زندان در اندامگل ازين و راز نامهخاوران در دعا نوع نيا نمونة. ستين ممكن خداوندي يار قيطر از جز مشكل
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 تــودرگــاهپاكــانبــهخــدايا
 

ــه ــكك ــد چاب ــو راه در روانن  ...ت
 

 دارزنـدهشـبپاكـانمحراب به
 

ــه ــزبـ ــردان پرهيـ ــار مـ  پرهيزگـ
 

ــه  خســتگانجگــردرونســوز ب
 

ـــه ــان ضــمير ســـرّب  بســتگانزب
 

 زنهارخـــــواهاميــــدواران بــــه
 

ــه ــارب ــان زنه ــيم ز ايش ــاه ب  گن
 

 پرهيزگـــارجوانـــانزهـــد بـــه
 

 ...اميـــدوار پيـــران اميـــدبـــه
 

ــه ــومي بـ ــرانذاتمعصـ  پيغمبـ
 

ــه ــاكيب ــين پ ــن آي ــروران دي  ...پ
 

ــرببخشــاي ــنب ــهم  امبيچــارهك
 

 امغمخـــواره و گرفتـــار واســـير
 

 كسـمبـيمـنوكسـانيبـي كس
 

 ...رسـم كـامي بـه  تا رس فريادبه
 ج

)283: 2ج نامه،خاوران( 
  

  :است خداوند از اوي يار درخواست و) ع(ي علي دعا كاربرد، نوع نيا گريدي بايز نمونة و
  

ــن ــدرروي وزيـ ــارآندرحيـ  چاهسـ
 

ــو ــدچ ــه آم ــك ب ــانزدي ــار دري  كن
ــد ــه بناليـــ ـــندادداورايكـــ  مــــ

 

 مــن فـريـــادو پـــشت و مــنپنــاه
 زبـوروصـحفوانجيـلوتـورات  به

 

ــه ــيب ــور و موس ــي ن ــور و تجلّ  ط
ـــه ـــرآن ب ـــمانوق ــنواي ــولدي  رس

 

ــه ـــتول زوجو زهــرا و ســبطينب  ب
ــز ــن ك ـــنآباي ـــرادام ـــمايرهم  ن

 

 جـاي  بـه  باشـد  كـه  رسانم جاييبه
)57: 1نامه،جخاوران( 

  

 گـردد يم مستجاب حتماً دعا آن ديبگو نيآم و باشد حركت در نيآم مرغ دعا هنگام به اگر كه باورند نيا بر مردم
  :است كرده اشاره نياالمروح و سما اهل گفتن نيآم به زين حسام ابن و

  

ــت دعـــادســـتبرآرنـــدرعيـ 
 

ــه ــينب ــد در آم ــل آين ــمااه  س
)45: 2جنامه،خاوران( 

  

  :ديگو گريدي تيب در و
  

 االمــينروحزآمــينتــو،از دعــا
 

 آفـــرين جـــان  داراي ز اجابـــت
)46: 2جنامه،خاوران( 

  

 نيزمـ  بر سر و خورنديم بري مشكل به) ريخي روهاين( انيسپاه گريد يا و داستان قهرمان زمان هر نامهخاوران در
 هاتف، چوني معنوي روهاين قيطر از خداوند و دهيرس اجابت به آنهاي دعا كنند،يمي يار طلب خداوند از گذاشته،
  .كنديمي يار را آنها خواب در امور دادن نشان يا و ريپ يا خضر
 نيچنـ  سزاوار را دعاكننده پس«. است شرط تين خلوص و دروني پاك دعا، اجابتي برا هيادع كتب و اتيروا در
 گفتار مرحلة از شيدعا تا سازدي ته پست ملكات و هايآلودگ از را آن و كند منزّه را خود باطن توانديم تا كه است

 مقصدش به و مستجاب شيدعا تا كند تيسرا باطن به ظواهر از و رسد استعداد لسان به حال مقام از و حال مقام به
 بـه  اسـت،  تـر كيـ نزد اجابت به شانيدعا افراد ازي برخ كه است اين بر مردم باور و) 43: 1373،)ره(ينيخم( »شود نائل
  .شوديم گفته »دعا التماس« گريدي افراد به خودي دعا بر عالوه هايگرفتار در منظور نيهم

 كتاب انيپا در و نموده مغفرت طلب خداوند از تضرع وي زار با شد ذكر چنانكه نامهخاوراني ابتدا در حسام ابن
  :ديگويم و دارد »دعا التماس« شيخو مخاطبان و مردم از خداوند درگاه بهي زار ضمن زين

  

 كـــنـاديــمــرارواننيكــي بــه
 

ــدان ــب ــرا كــردن ادي  كـــن شـــاد م
ـ  كجا  نـاتوانايـنازآيـدادتي

 

ــويي ــهبگ ــوده ك ــادش آس  روان ب
)557: 2جنامه،خاوران( 
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 و كـم  مردم همة. است بدي دعاي معنا به و نيآفر با متضاد و مقابل) نيآفر+ ي نفي نا( نينفر ):نيناآفر( نينفر - ب
 آنهـا  حق در و شده خوشحال گرانيد كيني كارها مقابل در كه گونه همان و دارند اعتقاد بدي دعا و نينفر به شيب

 نينفـر . كننـد يمـ  نينفـر  به اقدام و شدهي عصبان گرانيد نديناخوشاي هاكار مقابل در زيني زمان كنند،يم ريخي دعا
 نيتـر راحـت  عنـوان  بـه  بدي دعا و نينفر از تيعصبان و خشم هنگام به فرد. است خداوند به مجازات امري واگذار
  .كنديم برتاپ خود مقابل فردي سو به را بال ريت قيطر نيبد و نموده استفاده سالح
 و زبـان  در. دارد اقـوام  زبان و اتيادب در نيريدي اسابقه و استيافته انعكاس زين نثر و نظم آثار در نينفر به باور
 خود خشم ابراز وي ناراحت هنگام به مردم و دارد وجود شري دعاها و هانينفر ازي فراواني هانمونهي ملّت هر فرهنگ

ـ ا: بـه .ك.ر( كننديم استفاده خودي ناخشنود ابرازي برا كلمات نيا از  در بـد ي دعـا  و نينفـر  بـه  بـاور  ]61: 1378 ،يازي
تهمـاس  كـه  اسـت  نيچن تيحكا. است شاهتهماس بر اريمه نينفر آن ازي انمونه. است يافته بازتاب زين نامهخاوران

 اورديـ ب شـاه  بارگـاه  بـه  و دهيدزد را آن شبانه تا فرستديم ،)ع(ي عل معروف اسب دلدل، طلب به را شبرو اريمه شاه،
  :ديگشايم شاه نينفر به زبان تيعصبان وي ناراحت باي حالت نيچن در اريمه و كنديم مجروح سخت را ايمه دلدل

  

ــزد ــه ب ــدلايجفت ـــوشدل  تـيـزه
 

ـ  مهيار ماندتننه  تـوش  نـه را لي
 

ــوي دو ــارپهل  خــوردبشكســتمهي
 

 مــرد  مهيـار  كـه  دلـدل  بودآنبر
 

 آشـفــتگيزآمــدانــدراسب چو
 

ــد ــار بجنبي ــي آن از مهي  ... خفتگ
 شـبتيـرهآندرنـاالنگشت روان

 

 لــب  تهمـاس  نــفرين  بـه گشاده
)147: 2نامه،جخاوران( 

  

  :است شاه صلصال بر  عمرو نينفر گر،يد نمونة
  

 تنگـــدلشـــدعمـــرواو گفتـــار ز
 

 ســـنگدل آن بـــر نفـــرين كـــردهمـــي
)474: 2ج نامه،خاوران( 

  

 شـوموكـامسـيهايعمـرو گفت بدو
 

 مــوم چــو بــادي گدازنــده آتــشبــر
)45: 2ج نامه،خاوران( 

  

 در سنايي است؛ يتيمان و زنان پير دعاي و نفرين ،نفرين ترين سخت فارسي اشعار در همچنين و عامه فرهنگ در
  :است گفته باره اين
  

ــا اي ــتبسـ ــدورايـ ــكنانعـ  شـ
 

ــاي از ســرنگون ــر دع ــانپي  ... زن
ــا اي ــهبس ــكرفت ــرمل ــرانپ  هن

 

ــاي از زارزار ــي دعـ ــدرانبـ  پـ
 سـحربـهكنـدزنپيريكچه آن

 

 تبــر وتيــر هــزار صــدنكنــد
)558: 1359سنايي،( 

  

  : كه كنديم ديتأك موضوع نيا بر نيز حسام ابن و
  

ــاد ز ــادفري ــانفري ــرسخواه  بت
 

ــان داددلآهز ــرس خواهــــ  بتــــ
ــا ــه همان ــرينك ــنف ــركي  زنپي

 

 زن تيــر صــد شصــت از آيـــدفــزون
ـ بـهپيـريپشت كمان  آهتيـركي

 

 تـاه  دو ظـالم  پشـت  كمـان  چونكند
)46: 2ج نامه،خاوران( 

  

  :  كه است معتقد و
  

 خـــواهدادنالـــةجهـــانبســـوزد
 

ــي ــد خراب ــگ كن ــاد بان ــواه فري  خ
 

)45: 2جنامه،خاوران( 
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   نينفـر  قـرآن،  در نينفـر  امـد يپ بـارز  نمونـه : است آمده زيني اسالم اتيروا و ميكر قرآن دري ادهيا و باور نيچن
 دخـان،  سـورة  72 و 71 اتيـ آ نيهمچن و يونس سورة 90 تا 88 اتيآ قرآن در خداوند. است فوعون بر) ع(ي موس

 اريـ اخت در كـه يي هانعمت همة از نتوانند يارانش و فوعون تا شد باعث) ع(ي موس نينفر چگونه كه سازديم روشن
: كـه  اسـت  آمده) ع( صادق امام از اتيروا در نيهمچن. گشتند تباه خود اموال همراه به سرانجام و ببرند بهره داشتند

 »روديمـ  آسمان به مظلوم نينفر كه ديبترس مظلوم نينفر از: السماءي ال تَصعد المظْلومِ دعوةَ فَانَّ المظْلوم دعوةَ اتقوا«
 از زيـ پرهي بـرا  كه دارد وجود باره نيا دري اديزي هانمونه شده ياد موارد جز به نامهخاوران در )359: 1409 ،يمجلس(

  .شد بسنده هانمونه نيهم به كالم اطالة
ي هـا زمـان  از كه است انيرانيا ادب و فرهنگ در كهن اريبسي باورها از خوردن قسم يا سوگند:  قسم يا سوگند

 پسـوند  بـا  كـه  است گوگردي معن به اوستا در) saokenta( سوگند. است بوده جيرا متفاوتي شكل به كنون تا گذشته
)want (صورت به »دارنده«ي معن به )saokenta-want (داديوند در »گوگردي دارا«ي معن به )و 54 فقـرات  چهـارم،  فصل 

 بـه  خـوردن  فعل استعمال. كردنديم نييتع را مقصر فرد آن اثري رو از و خوراندنديم متهمان به باستان رانيا در )55
  )33: 1383،يحسن: به.ك(. است »گوگرد به ختهيآم آب دنينوش«ي يعن آني واقع مفهوم يادآور قسم، يا سوگند همراه

 دسـت  از را خـود ي اصـل  مفهوم جامعه،ي باورها و سنن رييتغ و علوم شرفتيپ به توجه با و زمان گذر در سوگند
 نيـ ا. اسـت  رفتـه  كـار  بـه  كـردن  ياد قسمي معنا در خوردن سوگند يا خوردن قسم شكل به آن از پس و است داده

 شـاهنامة  در چنانكـه . اسـت  رفتـه  كـار  بـه  »خوردن سوگند« اصطالح با شتريب كنون تا گذشته از اتيادب در اصطالح
  .خورديم چشم به فراوان اصطالح نيا آن از پس آثار گريد وي فردوس
 گـاه يجا دارنـد  هـا گفتـه  و قـانون  بهي بندي پاي نوع كهي جوامع ژهيو به هافرهنگ و جوامع اكثر در قسم به باور

 جنبـة ي مـوارد  در خـوردن  قسـم  بلكـه  اسـت،  نشده كاستهي زيچ قسم تياهم از است هنوز كه هنوز. داردي ا ژهيو
 خـود ي شـغل  شرافت و سالمتي برا ربازيد ازي پزشك رشتة النيالتحصفارغ رانيا در چنانكه. است كرده دايپي قانون

 مـردم  تـودة  )60: 1378 ،يازيا( »ندارد اختصاصي نيمع مكان و زمان و ملّت و قوم به خوردن قسم. كننديم ياد سوگند
ـ ي بندي پا باور نيا به مردم تياكثر و كننديم استفاده قسم از ،يزندگ مختلفي هاتيموقع در اغلب دارنـد ي خاص .

  :شوديم اشاره است يافته بازتاب زين نامهخاوران در و بوده جيرا مردم نيب در كه خوردن سوگند ازي موارد به ريز در
 مـان يپ و عهـد  كـه  بودنـد  معتقد مردم. است مانيپ و عهد بستن هنگام نامه،خاوران در سوگند كاربرد نيترمتداول

 و عهـد  بسـتن  در كـرد، يمـ  ياد قسمي مقدسات به لفظاً فرد كه نيهم و ابدييم اعتبار و ارزش سوگند خوردن با فقط
 از افيرسـ يم: شناسديم تيرسم به خوردن سوگند با فقط را افيرسيم مانيپ افروزدل چنانكه است، بودهي كاف مانيپ

  :باشد او فرمان در كه كنديم عهد و سازد آزاد بند از را او كه خواهديم افروز دل
  

ـ وبـربگشـابنـد  اين از  مــنـالي
 

 مـــن كوپـــال زخـــم ببـــين پـــسآناز
 كــنمپيمــانامــروزمــنتــو بــا كــه

 

 كــنم آن دهــي فرمــان چــه هــرمــرا
  

  : افروزدل اما
  

 نخســتبايــدســوگندگفــت و بــد
 

ــه ــانك ــه پيم ــوگند ب ــردد س ــت گ  درس
  

  :رفتيپذ زين افيرسيم
  

ـ سـوگــندهاديـده جـهان  كـردادي
 

ــروزدل ــدان دل را افـ ــاد بـ ــرد شـ  كـ
  

  :رفتيپذ را او مانيپ و عهد افروزدل آنگاه
  

 بنگريـداوسـوگندبـهدختـر چو
 

ــتياواز  پديـــد كامـــد ديـــد راسـ
 كـــردبـــازاوزنجيــربنــدو همــه

 

 كــــرد ســـاز او ســـزاوار ســـليحي
)132: 1جنامه،خاوران( 
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  :رديبپذ را آنان زنهار سوگند، اعتبار و احترام به تا دادنديم سوگند را فرد خواستن امان هنگام به زيني گاه
  

ــران از يكــي ــددروزي  راســتزآم
 

  خواسـت زنهـار و رفـت  عليپيشبه
 گـــرانسـوگنــــدهايداد او بـــــر

 

ـــه ـــيمانك ــتن پ ــايد شكس  آن در نش
ــازامــروزجنــگ ايــن كــه  افكنــيب

 

 كـنــي  ســـاز  رزم شــود  فــردا چـو
 

)7: 2ج نامه،خاوران( 
  

 امـان  هنگـام  بـه . كننديم ياد سوگند شيخو اقوال كردن مؤكّدي برا موارد ازي اريبس در قهرمانان« زين شاهنامه در
  )286: 1368،يسرّام( »است انيم دري تعهدي پا كه جا هر حال، هر به و ستاندن نيك وقت به دشمن، به دادن
 كـارگر ي راهـ  چيه كهي موارد در كه است استوار سوگند به اعتقادشان چنان داستاني هاتيشخص نامهخاوران در

  :شوديم استفاده راه نيآخر و نيمؤثّرتر عنوان به سوگند از بخشدينمي سود جيه رانيدل پند و التماسي حت و ستين
  

 سـودمــندنبـــددليـرانپنـد چو
 

 بنــد ســوگند بــه وي بــر نـهادنـــد
)143: 2جنامه،خاوران( 

  

  :است شده استفاده مخاطب، به خود سخن شتريب دييتأ و ديتأك عنوان به سوگند ازي گاه
  

 لــببگشــادســوگندبــهســپهبد
 

 شـب  بـه  و روز و مـاه  به وسالبه
ــدان ــاينداوري ب ــپهرك ــدس  بلن

 

 بنــد و پيونــد و درزبــي بـــپرداخت
 پهلــوانناديــدنرنــججـــز كـــه

 

ــتم ــهنگش ــي ب ــر رنج ــاتواندگ  ن
)251: 1جنامه،خاوران( 

  

  .است جيرا اريبس زين امروز تا كاربرد نوع نيا
 خداوند با شياين و دعا همراه به قسم. است اديز اريبس نامهخاوران در هم و مردم نيب در هم كه قسم گريد كاربرد

  .است شده اشاره آن به »نيآفر و دعا« مبحث در كه است
 و زمـان  هـر  در قسم نوع اما دارد، وجود هاملّت و جوامع اكثر در خوردن قسم چه گر كه، استي يادآور ستةيشا
 نيـ ا. كننـد يمـ  يـاد  قسـم  خودي باورها و مقدسات به جامعه هر مردم و است متفاوت مختلف اقوام نيب در و مكان

يم شروع خداوند نام با ابتدا كنديم ياد قسم خود كهي زمان حسام ابن. است شده تيرعا نامهخاوران در زين فرهنگ
ي مقدسـات  به داستاني هاتيشخص زبان از زيني زمان. شوديم يادآور راي الهي هانعمت آنگاه و امبرانيپ سپس و كند
 تيشخصـ  دةيـ عق و بـاور ي اقتضـا  بـه  همي زمان و خورديم سوگند هادهيپد گريد و روز شب، ماه، د،يخورش چون

  :كنديم اشاره آنها مقدسات به قسم، با استي زردشت كه داستان
  

 پرسـتآتـشزردشـتفرخنـده  به
 

ــار بــه ونــوربــه  اســت بــه وزنــد بــه ن
)474: 2ج نامه،خاوران( 

  

  :است نمود اشاره پرستانبت مقدسات به گريدي اتياب در و
  

ــه ــهدارمســوگند ك ــاتوالتب  من
 

ــه ــاك ــي از ت ــابم غريب ــاتني  ...نج
)46: 1ج نامه،خاوران( 

  

 الزم دقّـت  مختلف جوامع و مردم فرهنگ و باور انعكاس در حسام ابن كه شوديم روشني اتياب نيچن به توجه با
ه  فرهنـگ  بازمانـدة  آثار مطالعةي گاه«:  كه حقيقت به. است داده تاب باز را آن استادانه اريبس و داشته را چنـان  عامـ 

 نيچنـ  توانـد ينمـ ي شناسـ جامعـه  و خيتـار  كتاب جيه كه است شيخو عصر جامعةي روح وضع و اخالق روشنگر
  )68: 1387 محجوب،( »فكنديب روزگار آني اجتماعي زندگان بهي پرتو

 كـاربرد  و شـگون  بـه  بـاور . اسـت ي مبـارك  و منـت يم ر،يـ خ تفـأُل  ك،ين فال ،يخجستگي معن به شگون:  شگون
ـ  در شـه يهم بـد،  فال و كين فال يا ندارد، شگون كار آن يا دارد شگون كار نيا چوني اصطالحات  اقـوام  و مـردم  نيب
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 عنـوان  بـا  اثـري  زمينه اين در تاجيك محقّقان از يكي اف رحيم دلشاد كه است ذكر قابل. است داشته رواج مختلف
 مانند فولكلوري عناصر ديگر با آن ارتباط و شگون به راجع كه است نموده تأليف "تاجيك مردم باورهاي و شگون"

 دست به مفيدي بسيار اطّالعات و نموده نظر ابراز مفصل طور به...  و دعا و قسم ،افسون ،خواب تعبير ،المثل ضرب
  )2004اف، رحيم. به.ك.ر(. است داده
 در باز ريد از بد يا كين فال. داننديم نحس و يمن بد زين راي امور و رنديگيم كين فال به راي امور شهيهم مردم 
 ممكـن  چـه  گـر . است داشتهي مهم نقش افرادي زندگ در و است بوده مؤثّر اريبس شانيكارها انجام و مردم تودة باور
 بـاور  بـدان  كـه ي افـراد ي برا شك بدون اما باشد، نداشتهي عيطب اثر و باشدي خراف باورها نيا ازي اريبس شةير است
 و شـتر يب تحـرّك  و تـالش  ،يدواريـ ام باعـث  كين فال كه چرا باشد، داشتهي مهمي روان وي روح اثر توانديم دارند

 شـخص ي ناتوان وي سست سرانجام وي سرد دل وي ديناام و يأس موجب زين بد فال و شوديم فرد تيموفق سرانجام
 خانه، بهي كس شدن وارد ،يكس دنيد چوني امور رند،يگيم بد يا كين فال به را امور ازي برخ مردم اغلب. گردديم

 مـردم  فرهنـگ  ازي بازتـاب  عنـوان  به نامهخاروان در هاشگون ازي موارد به اكنون. ليقب نيا ازي موارد و كارها شروع
  :ميكن توجه
  :شوديم بد آمد شيپ باعث و ندارد شگون زدن بد نفوس يا بد فال

  

 بــدفــالچنــينايــنزنــيمــي چــرا
 

ــداكــه ــد پي ــال كن ــد ف ــد حــالب  ب
 

)248: 1جنامه،خاوران( 
  

 يـادآور  مكـرّر  طور به هاداستان شتريب در شاعر چنانكه است گرفته بر در را نامهخاوران سر تا سر باور و دهيا نيا
  :داد راه دل به بد يا زد بد نفوس دينبا كه شوديم

  

 ســخُنايــنشــنيددالورســعد چــو
 

ــت ــد دل دالرام اي بگفـ ــن بـ  مكـ
)69: 1ج نامه،خاوران( 

  

  پروردگار قيتوف بـه ميگـشا  حصار نيكا مكن بد دل گفتي عل
  

ــما ــهدل از شـ ــرونانديشـ ــدبيـ  كنيـ
 

 كنيــــد همــــايون فــــال ز حكايــــت
)243: 2ج نامه،خاوران( 

  

 بشسـتراارغـوانگــلز نرگــس  به
 

 جســت بــازخبــر آمــد حيــدربــر
 

 گســلدلكــايگفــتعلــي پاســخ بــه
 

ــةز ــد انديشــــ ــرداز بــــ  دل بپــــ
)193: 1ج نامه،خاوران( 

  
  

ــد چــه ــهنشســتن باي ــدينب ــبچن  نهي
 

ـــندر ـــت ايـ ـــاد آف ــردمآب ـــريب م  ف
 مـــارســــيديمجــــاكـــاين روز آن از

 

ــين ـــابب ــا كشــديم سـخـــتي چـــه ت  م
 

ــين ــخ داد چن ـــهپاس ـــالكب ــيم  عل
 

 دلــي بــد ايــنكــن بــس پهلــوانايكــه
 

ـــن ــن م ــن اي ــرراحص ــايزي  آورمپ
 

 آورم جــاي بــهگفــتم چــه هــر مــنكــه
 

)247: 2ج نامه،خاوران( 
  

  :است زنان خون ختنير ندارد، شگون كهي گريد مورد نامهخاوران در
  

 خصـالسـتودهايسـعد گفت بدو
 

ــه ــونك ــان خ ــتن زن ــتريخ ــال نيس  ف
 

)61: 1ج نامه،خاوران( 
  

  :بود خواهد مراد وفق بر كارها همة روز آن در كه بودند معتقد و اندگرفتهيم كين فال به راي كس دنيدي گاه
  

 رسـيدزنـداننزديـكبـه دختر چو
 

ــه ــكب ــري ني ــعد اخت ــ س ــد را لي  بدي
 

)59: 1ج نامه،خاوران( 
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 بـه  سـرانجام  كهي جا تا روديم شيپ او مراد وفق بر كارها همة سعد دنيد از پس است آمده داستان در چنانكه و
  :شوديم دهيبرگز سعدي همسر

  

 اختـرينيـكبـهمناگر گويي چه
 

ــم ــاده ــوب ــر ت ـــعد م ـــمسري راس  ه
 

 راهزفــرستمســعدتبـرج  سوي
 

ــويژه ــهب ــرج در ك ــعد ب ــتس ــاه اس  م
 

)105: 1ج نامه،خاوران( 
  

ي مبارك باعث سعدي هاماه در كارها انجام و اندداشته نحس و سعد زين هاماه شوديم دهيد تيب نيا در كه چنان و
  .است بودهي خوش و

  :است كين فال با كارها كردن شروع نامه،خاوران در گريد موارد از
  

 همــايفــرّوهمــايون فــال بــه
 

ــه ــتبـ ــاب پشـ ــدر عقـ ــاي آوردانـ  پـ
)88: 1ج نامه،خاوران( 

  

 فـالفرخنـدهسـعداختـري نيك به
 

 هـــالل بـــرج ز اختـــر بـــردبـــرون
 

)41: 1ج نامه،خاوران( 
  

 شـد  وارد شـاه،  هـالل  نامـه، خاوران در چنانكه. اندگرفتهيم كين فال به را خود خانة بهي كس شدن واردي گاه و
  :دانديم كين فال به خود دربار و خانه به را پهلوان سعد و ابوالمحجن

  

ــوالمحجن ــعدواب ــذارخنجــرس  گ
 

 كوهســـار بـديــــن تــــنها رسـيـدنــــد
ــدرمــاهچــونبرافروخــت  هــاللب

 

ــه ــعدك ــد س ــر آن آم ــه رااو اخت ــال ب  ف
 

)40: 1ج نامه،خاوران( 
  

 ريتـأث  تحـت  زيـ ن خـود  شاعريي گو كه رسديم نظر به نيچن نامهخاوران در آني فراوان و باور نيا كاربرد وةيش از
  . است بوده معتقد كامالً موضوع نيا به جامعه جيرا فرهنگ

 :گيرينتيجه
ي زنـدگ  مسـائل  و ايزوا ازي اريبس گذشته آثار دري خراف اعتقادات و باورها پژوهش وي بررس با ،ديديم كه چنان

  .شود مي روشن ما بر شانيباورها و رفتارها ازي اريبس علل و گذشتگان
ه  برويم نامه خاوران سراغ به شفاهي ادبيات يا عامه فرهنگ با بيشتر آشنايي براي تا داشت آن بر را ما آنچه  توجـ 
 از غنـي  اي گنجينـه  خوسـفي  حسـام  ابـن ة نامـ  خاوران. است اثر اين در مردم فرهنگ دادن نشان به حسام ابنة ويژ

 روحيات، از بهتري درك به توان مي آنة مطالع با كه اي گونه به ؛ است مردم فرهنگي هامؤلّفه يا فولكلوري عناصر
  .يافت دست) هجري نهم قرن( شاعر عصر مردم فرهنگ و افكار
 بـه  مربوط باورهاي ،است انسان هاآن اصلي شخصيت و محور كه باورهايي جمله از باورها انواع نامه خاوران در

 كـه  آنجـايي  از. دارد فـراوان  كـاربرد  نجـومي  باورهـاي  و خيالي موجودات به مربوطي هاباور ،پرندگان و حيوانات
 نوشـتار  اين در لذا طلبيد مي اي جداگانه بحث مطالب، گستردگي علّت به اثر اين در باورها انواع از كدام هر بررسي

 زمينـه  ايـن  در و اسـت؛  انسـان  هـا آن اصـلي  شخصـيت  و محور كه شد پرداخته باورهايي بررسي به خاص طور به
 اقبـال،  و انسـان،بخت  سرنوشت و تقدير تغييرناپذيري انسان، از گياه روئيدن خاك، از انسان آفرينش چون باورهايي

 مـورد  شـگون  و قسـم  يـا  سـوگند  ،)نفرين و آفرين( دعا باورداشت ،پيشگويي باورداشت جگر، و اشك ،زخم چشم
  .گرفت قرار بررسي و بحث
 كـه  گونـه  همـان  به را) يخراف ريغ وي خراف( باورها ازي اريبس حسام ابن ،كه گشت روشن ما بر پژوهش اين در
 و گشته همراه مردم باور و اعتقاد با گاهي نيز خود و استساخته منعكس نامه خاوران در اندداشته اعتقاد عصر مردم
  .است پرداختهي تگريروا به زيانگاليخ و موزون با،يزي سخنان با مردم شةياند و فرهنگ تگريروا عنوان به فقط زين گاه

 وي مـذهب  برخـي  و تـاريخي  باورهـا ي برخ خاستگاه و منشأ كه ديديم نامه خاوران در باورها بررسي با ،همچنين
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ـ  علّـت  بـه  زين باورها نيهم اما دارد مقدس كتب گريد يا ميكر قرآن در شهير و استي اعتقاد ي كمـ  اي يـ اطّالعـ ي ب
 مـرگ،  از پـس  اتيـ ح بـه  اعتقـاد  چون،ي موارد به توانيم جمله از اند؛گشته همراه خرافه با افراد، برخي اطّالعات
 و اصـل  هـيچ  بـدون  نيـز  باورهـا  از بسياري و.كرد اشاره رهيغ و زخم چشم قدر، و قضا و ريتقد ها،انسان سرنوشت

 درخـت ة بـار  در متمـدن  مـردم  از بسـياري  بـاور  مثـل  يابد؛ مي ادامه عادت اساس بر و گذشتگان روال طبق منطقي
 از اغلـب ي مردمـ ي باورهـا  بـاب  در خـود ي هاپژوهش در مردم فرهنگ محقّقان كه است علّت نيهم به ،كريسمس

  .اندگفته سخني خرافي باورها
 شـرفتة يپي هـا تمـدن  چـه  و بدويي هاتمدن چه هاستتمدن همة نفكيال جزءي خراف باورهاي كه اين به نظر با

 بررسي شناخت، راه بهترين و گذشتگان فرهنگ شناخت ،غلطي هاديدگاه ديگر و هاآن با مقابله راه بهترين امروزي،
 خرافـي  غير و خرافي باورهاي انواع معرفي و شناخت پژوهش، نيز طرفي از. است مختلفي هادوره نثر و نظم متون

 بـه  باورها، انواع به آگاهي با و شده انجام تحقيقات اساس بر بايستمي بلكه .نيست آنة اشاع يا تأييد قبول، معني به
 ايد دهينسنج عقل اريمع با كه مادام را گذشتگاني باورها و هارفتهيپذ«: فرمايد مي كه بود پايبند كريم قرآنة توصي اين
  )170 هيآ بقره( .ديباش داشتهي فكر استقالل گذشتگاني باورها مقابل در و ديرينپذ
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Рањимї Д، ٢٠٠٤، Шугун ва боварњои мардуми 
тољик ، Душанбе. 

 
Abstract 

       "Beliefs" compose one part of culture or oral literature. Written literature (i.e., verse &  prose), 
especially epic has a close relationship with oral literature or folkloric elements. As Persian great 
literary figures have utilized these elements in their literary works in different ways and as employing 
them, they have additionally enriched theirworks, it can safely be assumed that they have fully 
recognized the status and value of folkloric elements and have been aware of its importance in speech. 
As a result, the application of such elements including fable, myth, proverb, customs, beliefs etc. can 
be widely observed in famous works of literary figures such as Nasīr al-Dīn Tūsī, Rumi, Sa'di Shirazi , 
Nizami Ganjavi and so on . However, Khavaran-nameh, which is a religious epic written by Ibne 
Hesam Khusfi, is one of those   scrutinized in relation to people's beliefs as a part of culture (folkloric 

elements) 
Key Words: Khavaran-nameh , Ibne Hosam , Oral literature , beliefs , superstitions ,culture 
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