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چکیده
در این مقاله ،کارکردهای گوناگون باورها و فرهنگ عامه در اشعار عثمان مختاری بررسی شده است.مختاری کهه شهاعر دربهار
غزنویان و سلجوقیان کرمان بوده و به مدح بسیاری از آنان پرداخته است ،بنابر اندیشه ،دانسته ها ،خواسته ها و اعتقادات خود،
مفاهیم بسیاری از زندگی مردمان روزگار خویش را چون:ضرب المثلها ،چشم زخم ،خورشید و زر ،آسمان و اجهرام آسهمانی،
فال ،جادو ،حیوانات و پرندگان ،ماه و کتان ،موجودات موههوم وخیهالی ،موجهودات و پدیهدهههای اسهاریری را در اشهعار
منعکس کرده است.در این مقاله که به رو کتابخانه ای ،توصیفی و تحلیلی است بازتاب این باورها در اشعار عثمان مختهاری
مورد بر رسی قرارگرفته است .کثرت اشارات به باورها و خرافات عامیانهه در اشهعار نشهان از دقهت و توجهه شهاعر بهه آداب،
عادات و عقاید رایج در واقعیتهای زندگی آن دوران دارد و بیانگر این واقعیت است بعضی از این باورهها ریشهه درفرهنهگ
ایران باستان دارند که زمانی زندگی انسان ها را تحت تأثیرقرار می داده اند.

واژگان کلیدی :عثمان مختاری ،باورهاواعتقادات عامه ،دوره غزنوی و سلجوقی.
.
 .1مقدمه

باورهای عامیانه در هر سرزمینی نمایانگر سطح فرهنگ و فرهیختگی آن جامعه است که در رول روزگار ،بهه عنهوان
بن مایه های شعری در استخدام شاعران و نویسندگان در آمده اسهت و در واقهب بخشهی از فرهنهگ و زبهان ادبیهات
فارسی به شمار می آید .ملت ها با آداب و رسوم و باورههای خهاو و فرهنهگ و محهید خهود پایدارنهد .درمتهون
مختلف ،تعاریف متفاوتی از فرهنگ آمده است که از جمب بندی آنان می توان دریافت که فرهنهگ عاهارت اسهت از:
دانش ها ،اعتقادات ،هنرها ،افکار و عقاید و در یک جمله«:مجموعۀ میراثهای معنوی یک قوم اعم از آنچه محصهول
عقل و ادراک یا زادۀ ذوق و عارفۀ ایشان باشد»(محجوب.)83 :7831 ،در درون مجموعه بزرگ فرهنگ هرملهت کهه
به عنوان فرهنگ ملی عرضه می شود ،مجموعۀ دیگری را می توان جستجوکرد کهه فرهنهگ عامهه نهام دارد و بیشهتر
منعکس کنندۀ ابعاد مختلف و جناه های زندگی اجتماعی اقشار فرودست جامعه است.آنچه به عنوان «فرهنگ عامهه»،
«فرهنگ مردم»یا«دانش عوام »و واژه ها و ترکیاات متعدد مورد نظر است ،معادل اصطالح «فولکلور»است که در سهال
7383در نوشتههای «ویلیام تامس »آمده و به عنوان جامب ترین واژههایی که بهه مطالعهه زنهدگی عهوام درکشهورهای
متمدن می پردازند ،پذیرفته شده است(.پناهی سمنانی.)502: 7837 ،به گفتۀ دادفر :فرهنگ عامهه بهه مجمهود آداب و
رسوم ،عقاید ،عادتها ،افسانه ها ،حکایات ،امثال و ترانه ها و اشعارعامیانه ارالق می شود(.دادفر.)728 :7830 ،
فرهنگ عامه از عناصر متعدد و گوناگونی بوجود آمده است.این عناصر در رول تاریخ تحوالت متعددی را پشهت
سر گذاشته است و مانای بسیاری از رفتارها و گفتارهای آدمیان قرارگرفته است.انسان ها در ورای حوادث گونهاگون
زندگی به دناال یافتن توجیهات مختلف بوده اند و از این رهگذر پاره ای از باورها و اعتقادات خرافی شهکل گرفتهه
است؛ ازجمله اینکه حکمت و تجربه ی خود را در قالب امثال و حکم بازگو کهرده انهد«.زنهدگی اقهوام و ملهت هها،
ازدیرباز با فرهنگ عامه عجین شده است.در رول تاریخ ،خاصیت رایعی ذهن بشر او را واداشته تا برای مجهوالت و
سؤاالت ذهن خود ،جوابی هرچند نادرست بیابد.مردم عادی در زمینههای مختلهف رهب ،نجهوم ،تعایهرات خهواب،
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جادوگری و.. .تصوراتی داشتند که مجموعه آن ها فرهنگ عامه را تشکیل می دههد.فرهنگ عامهه بها فرهنهگ و ادب
رسمی در رابطه و تعامل است و گاه جلوههایی از فولکلور در متون ادبی راه می یابد(».راهری)5 :7830 ،
ادبیات هر ملتی نیز در هردوره ای به بیان روحیات آن ملت می پردازد و بیانگر آرزوها ،آمال ،افکار وآثار و آیینهۀ
روحیات و اخالق و عادات مردم آن دوره محسوب می شود و برای شناختن حقیقت یک ملهت بایهد بهه ادبیهات آن
ملت رجود کرد« .عناصرفرهنگ و ادب عامیانه با تغییراتی که درشکل ظاهری خودمی گیرند ،همواره درشهاهکارهای
ادبی تکرارمی شوند و دستمایۀ آفرینش مضامین جدید را دراختیار شهاعران و نویسهندگان قرارمهی دهنهد(».صهرفی،
.) 701 :7832مطالعه فرهنگ عامه مها را بها روحیهات گذشهتگان کهه تمهدن و فرهنهگ عصهر کنهونی زا یهدۀافکار و
اندیشههای ایشان است آشنا می سازد.درآثار ادبی ایران جسته و گریخته به جناههای مختلف زندگی عوام توجه شده
است« .گاهی مطالعهی آثار بازمانده ی فرهنگ عامه ،چنان روشن گر اخالق و وضب روحی جامعه عصر خویش است
که هیچ کتاب تاریخ و جامعه شناسی نمی تواند چنین پرتویی بر زندگانی اجتماعی آن روزگهار بیفکنهد(».محجهوب،
)33 :7831
یکی از این آثار برجسته دیوان عثمان مختاری است که سرشار از اعتقادات و باورهای عامیانه دورهی خود اسهت
که بعضی ازآن ها ریشه درفرهنگ ایران باستان دارند .با توجه به این که اشعارعثمان مختاری و ساختار آن مربوط بهه
حوزه ادبیات رسمی و پادشاهی می شود وبیشتر در مدح پادشاهان غزنوی و سلجوقیان کرمان می باشهد ،اشهعار وی
مشمول از الفاظ ،اصطالحات ،امثال و باورهایی هستند که ازگذشتههای دور به جا مانده است و بیانگر ایهن واقعیهت
است که این باورها زمانی زندگی انسان ها را تحت تأثیرقرار می داده اند.
 .2ضرب المثل ها:
مثل :یکی از جلوه های فرهنگ عامه و آینه افکار و عادات و فرهنگ مردم یک جامعه دررول زمان است«.مثل عهالوه
برضاد و حفظ بعضی از وقایب تاریخی و افسانه ها و حکایات ،مقداری از لغات و اصطالحات زبان را ههم ضهاد و
در انجام این خدمت با شعر همکاری می کند(».بهمنیار.)8 :7853 ،
ضرب المثل ها بیشتر حاصل تجربیات اعصار و قرون متوالی یک قوم و یا الهامهات و اشهراقات شهاعران بهزرگ
آنهاست که غالاا ً درشعر یا نثر آن قوم متالور شده است.درفرهنگ مردم ایران مجموعۀ غنهی و مفصهلی از ایهن گونهه
کلمات کوتاه وجود دارد که از منابب شعری ،قصه ها ،افسانه ها و روایات و حکایات فرهنهگ عامهه اخذشهده اسهت.
آثار برجسته ادبی ما مشحون از الفاظ ،اصطالحات ،امثال و باورهایی هستند که ازگذشتههای دور بهه جها مانهده انهد،
وجود این ویژگی درمنابب ادبی ،حاکی ازگستردگی فرهنگ عامه و تاثیر آن برغنای زبان فارسی است.
عثمان مختاری در زمره خود ازجمله شاعرن بزرگ ایران است که امثال و حکم واصطالحات و باورههای عامیانهه
درشعر او وجود دارد .مَثل:واژه ای است که از عربی به فارسهی راه پیهدا کهرده و بهه معنهی شهایه بهودن چیهزی بهه
چیزدیگراست.مثل درآرایش و زیاایی کالم مؤثر و ضمن اینکه سخن را دلنشین ساخته باعث شیوایی کالم می گهردد
و چنانچه همراه با حکمت باشد تأثیرعمیقی درمخارب می گذارد( .خداکرمی :7835 ،مقدمه)
ادبیات بهترین و صادق ترین نماینده ی زندگی اجتماعی اقوام و ملل است بها درنظرگهرفتن ایهن فایهده ،مثهل را
ازسایر انواد ادبیات مفیدترمی یابیم .زیرا مثل نمایندهی مفهومی است که عامهی افراد یک ملت از هرراقه و هرصنف
بدان متعقد و معترفند و اگر جز این باشد مثل نیست(.همان.)3 ،
مطالعه ضرب المثل های هرجامعه به خوبی می تواند اعمال ،روحیات ،عادات و اندیشه و عالیق مردم آن جامعهه
را نشان دهد.ازاین حیث امثال و حکم تجلی گاه اندیشه های اجتماد می باشد.به عهالوه فرهنهگ و عقایهد گذشهتهی
هرملت را درون خود نهفته است .بنابراین امثال و حکم آینهی تمام نمای جامعه و تاریخ هر ملت به شمارمی رود.
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عثمان مختاری نیز ازجمله شاعرانی است که دیوانش سرشار از امثال و حکم ایرانی می باشد.درمیان اشعار وی به
امثالی برمی خوریم که سرچشمه ازکتاب آسمانی ما دارد ،نظیر:
کُلّ مَن عَلیها فان :آدمی را از مرگ چاره نیست(.الرحمن)53 ،بر آن مالعین جز کل من علیها فان (0دیوان)823 ،
فلک نخواند بآواز لشکر منصور
که بر ملوک بخوان کل من علیها فان (همان)823 ،
ماشران فلک بانگ بر زمانه زدند
وی امثال و حکم را با مهارت خاصی درشعر به کار برده ،چنانکه:
البد بکل خویش بود جزو را مآب(دیوان)81 ،
کل است خنجر ملک وذات فتح
تمثیل :کل شی یرجع الی اصله (دهخدا)7551: 7830 ،نظیر :من یضل اهلل فماله من هاد (قرآن ،س  ،83آیه  .)58تغییر ماهیت محال است (دهخدا.)783 ،7830 ،
آری بکل خویش جزو را بود مآب (دیوان)81 ،
ملک ملوک دهر ،بملک تو باز گشت
ز پیش باران در زیر ناودان آیدتمثیل :هر که از شهوات رعام بگریزد و اندر شهوت افتد چنان باشد که از باران حذرکنهد و بنهاودان افتهد( .دهخهدا،
.)708 :7830
زپیش باران در زیر ناودان آید(دیوان)33 ،
هرآن پناه که گیرد جز تو همی
نظیر :کالمستجیر من الرمضاء با النار (دهخدا)337 :7830 ،
نظیر از چاه درآمدن و در دام افتادن (همان.)757 ،7830 ،
گردسترس بود باینی روزی(دیوان)381 ،
هم سوی گوست مرجب هر گوزی
نهد شاخ پر میوه سر بر زمیننظیر :تواضب ز گردن فرازان نکوست /آنکه دانش و فضل یا کمال و مرتاه ای برتر است فروتن تهر اسهت(.خداکرمی،
.)13 :7838
آری افکنده ترآن شاخ که بیش آرد بار(دیوان)730 ،
آلهت حشمهت چندان و تواضهب چندان
بدیب نیست دو تا کشتن درخت از بار (همان) 573 ،
غنی شدی که دوتا شد دلت زصحات من
تیمم باطل است آنجا که آب است یا آب که آمد تیمم برخاست.زیرا که حرامست تیمم به لب یم (دیوان)882 ،
تادرگه اویابی مگذربه درکس
چو اصل آمد بدل و فرد را مکانتی نماند (دهخدا.)78 :7830 ،
کارد به استخوان رسیدنتمثیل نظیر :کارد از گوشت گذشتن ،کارد به جان رسیدن ،بلغ.السایل الزبی .بلب.السکین العظهم جهاوزالحرام الطاهیس.
پیمانه لاریز شدن ،قفیز پرآمدن (دهخدا.)7712 :7830 ،
در عشق مرا با استخوان آمد کارد (دیوان)733 ،
چون حق وفای من ندانست گزارد
انگشت خائیدنپشیمان شدن ،رجود به انگشت به دندان گرفت :به نشانه ی حسد یا تعجب انگشت در میان دو دندان نهادن (دهخدا،
.)808 -803 :7830
انگشت بخاید همی به دندان (دیوان)808 ،
تا دید فلک حل و عقد کلکت
خرش به گِل ماندنافتادن و واماندن ،ناتوان شدن .تمثیل (دهخدا.)185 :7830 ،
مرا چو خر بنج اندر گذاشته بوحل (دیوان)233 ،
شنیده بود که می تاختی به باغ بهشت
-از بن دندان
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گاهی به معنی از دل ،برضاء و بطود و رغات آید (دهخدا.)703 :7830 ،
نظیر:
آب دهنش خون شد و جانش به لب آمد(دیوان)228 ،
هرکت به زبان مدح نگفت ازبن دندان
خرما به بصره بردن (زیره به کرمان بردن) (دهخدا)188 :7830 ،چنان بود سخن من به مجلس توکه بود درخش پیش سلیمان نهادن از بلقیس (دیوان)585 ،
بهدیه خرما بردن خطا بود به خایس (همان)588 ،
سه ساله بود به کرمان ندانم اینکه مرا
خرما به بصره برده باشد ز احمقی (همان)272 ،
احمق بودکه فضل کندعرضه پیش تو
طشت زر بر سر نهادنراهی از راهزنان و دزدان ایمن است(.دهخدا.)701 :7818 ،
که رشت پرزر برسرنهد چون عاهر (دیوان)508 ،
کنون زخنجرنیلوفریت چونان شد
قوت رأیش ز جابلسا به جا بلقا کشیدوقتی بدین مثل تمثیل جویند که بخواهند امالک کسی را بی حد و حصر بشمارند.
قوت رأیش زجابلسا به جابلقا کشید(دیوان) 13 ،
لشکرجرارخاقان راچوشادروان جم
معادل این مثل عاارتند از :آفتاب در مکش غروب نمی کند ،شرق و غرب در حیطهی تصهر اوسهت ،از قیهردان تها
بدان قیردان ،از سر ندیب تا قیردان( ،دهخدا.)758 :7818 ،
وزسراندیب این حکایت گشته شدتاقیروان (دیوان)852 ،
ازثریامنتشرگشت این بزرگی تاثری
عثمان مختاری عالوه براینکه خود دردیوانش امثال و حکم ناب ایرانی به کار برده شده است ،بلکه بعضی از مثلهای
رایج در بین مردم این دوران نیز زا یدهی کالم وی می باشد که از بطن شعر وی تراویده سینه به سهینه در بهین مهردم
گشته تا به ما رسیده است.
کبر بلنگاین حیوان به صفت نخوت و خو بینی مثل است(.دهخدا.)7730 :7830 ،
گهر نهه چنهو بهودی بهر وی نهگهار(دیوان)773 ،
کههاهرکجا کهردی هرگهز پلههنگ
بزور شیر و بچشم غزال و کار پلنگ (همان)533 ،
همیشه بزم ترا باد ساقیان چو ماه
تمثیل :اصل من ضب ،سرگشته تر از سوسمار (دهخدا.)735 :7830 ،هست بردرگاه توچوعاشق بی سیم خوار
بنده مختاری که جانش عاشق درگاه تست
میتواندبازگشت خانه همچون سوسمار)دیوان)32 ،
تا ز قصد دشمنان چون مار شد سرکوفته
موی از شیر کشیدن ،موی از ماست کشیدن (دهخدا.)771 :7830 ،بیرون آ یم زعشق چون موی ازآرد (دیوان)733 ،
ان شههاءاهلل کهه ازجفههاکههردن دوسهت
ولیک راب بدین بازمیل کرد بلی بجان برآید خهههههوی فههههههرو شهده بهلان (همان)873 ،
از گلیم نیاید ستربقینظیر :از کدو هاونی نیاید (تمثیل) (دهخدا.)782 ،7830 ،
نگشفت ار از گلیم نیاید ستربقی(دیوان)278 ،
ناید زحاسدان توهرگزخصال نیک
آبگینه از رف افتادننظیر :شیشه به سنگ خوردن یعنی سرمایه از دست رفتن و در شکسته حالی و فقر افتادن (.همایی)510 :7835 ،
آتش گرفته دل چومن آیدبه صدرتو هرکس کش آبگینه فرود افتد ز ر ( دیوان)510 ،
چون مار به گرد رهگذرگشتننظیر :از جاءالاصیر حام حول امیر (چاو اکار.)88 :7813 ،
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چهون دولههت او بهر او دگههر می گردد
بگردکین اوگردد ،کسی کش بخت برگردد
بچه سوسک در چشم مادرش زیباستنظیر:
نکهو نمودی در چشهم او این مثل است

چون مهار بهگهرد رهگهذر می گردد (دیوان)372 ،
چووقت مرگ مارآید ،بگرد رهگذرآید(همان)35 ،

که القرینی فهی عین امها حسنهه (دیوان)308 ،

 .8خرافات
باورهای عامیانه و مثلهای رایج بیانگر ررزتفکر و فرهنگ حاکم برجامعه است و از این رریق می توان میزان تربیهت
و آگاهی یا خرافه پرستی مردمان و آداب و رسوم و مواردی از این دست راشناخت .خرافات نگر یا رفتاری است
که براساس ترس ،تهدید ،عادت و عوامهل ناشهناخته ای بهه ذههن خطهورمی کنهد تها براسهاس نگهر  ،از اتفاقهات
ناخوشایند جلوگیری کند.
خرافه با ضم خ بمعنی حکایت یا قصه یا عقیده ی فاسد و رأی بارل می آیدکهه جمهب آن خرافهات اسهت(.پاکدامن،
)78 :7813
کلمه عقاید بارل که درتعریف خرافات رکن اساسی است معر مطالای دقیق است که عقایهدغالب اوقهات ارتاهاط
ظریفی با زندگی دارد ،کمترعقیده ی خرافی داریم که مانای آن مناساتی با زندگی بشر از خو یها ناخوشهی نداشهته
باشد(همان.)83 ،
چگونگی پیدایش خرافات ،معلول زندگی آدمی و واکنش او درمقابله و جهدال بها رایعهت و نهادانی و تهرس وی از
ناشناخته هاست .چون مردم نمی توانستند رابطه علّی و معلولی قضایا و علل ظهورحهوادث رایعهی را کشهف کننهد،
ناچاربرای هرپیش آمدی ،عاملی ذی روح چون انسان ،قا ل می شدند تا به این وسهیله خهود را قهانب کننهد .بهه ایهن
ترتیب باورهای عامیانه و عقایدخرافی بیانگر ررزتفکر و نود فرهنگ جامعه است(.راوندی.)31 :7818 ،
مختاری نیز به بعضی ازباورهای خرافی زمان خود که بین مردم رایج بوده ،باورداشته است .ازجمله این اعتقادات می
توان به چشم زخم ،سحر و جادو ،تأثیر افالک و ستارگان بر سرنوشت ،وجود موجودات موهوم و خیالی و ...اشهاره
کرد.
 -1-9چشم زخم
چشم زخم به خودی خود یک باور خرافی نیست ،چرا که ریشه در قرآن کریم دارد .مفسهران آیهۀ شهریفۀ«وان یکهاد
الذین کفرو لیقونک بابصارهم لما سمعوالذکرو یقولون انه لمجنون و ما هو اال ذکرالعالمین »(قلهم 27:و )25را مربهوط
به چشم زخم و دافب آن دانسته اند.
لغت چشم زخم هنگامی به کارمی رود کهه بهه گفتههی عالمهه دهخهدا آسهیای انهدک و شکسهتی کوچهک وارد
آید.دراین صورت گویند«:فالن کسی را چشم زخمی رسید»(.پرتویی آملی.)87 :7818 ،
چشم زخم در فرهنگ عامه ،آزار گزنده ای است که گمان می رود از تأثیرنگاه کسی به انسان می رسد.راق ایهن
باورکهن نظرحسودان و نظربدخواهان می تواند درچیزی یا کسی تأثیرداشته باشدوگاه در اعتقهاد عامهه ممکهن اسهت
هرگونه حسن نظری درمورد شخص یا چیزی همین اثر را داشته باشهد(.پاکدامن .)71 3 :7813 ،عثمهان مختهاری در
ابیات زیر به خود چشم زخم اشاره ای مستقیم دارد:
ضهرر رهاهب در سپهههر ،عمههل (دیوان)803 ،
خهود کههرا بهاور آیهد اینهکه کنهد
چشم زخمی است از قضای اجل (همان)803 ،
وآنهکههه هههرآفهریهده را در پیهش
چشم زخمی بودسخت وآفتی بود استوار(همان) 38 ،
مردمان پنداشتنداین ملک را ،وآن واقعه
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باور به چشم زخم که درقرآن و روایات به آن اشاره شده است نمی تواند قابل انکارباشد ولی شیوههای مقابله بها
آن معموالً رفتاری عامیانه است«.انواد تعویذها و وِردها یا عال می که برگردن ،بازو ،لااس یا بر سردرِ باغ ها و امالک
یا درمیان مزارد نصب می شود و همچنین استفاده از مهره های رنگی به ویژه آبی ،سیاه و سفید و قطعه ای از چهوب
برخی درختان ،برزمین زدن تخم مرغ ،دودکردن اسپند و دوری از هم صحاتی بها افهرادی کهه دارای چشهمان آبهی و
موی بور هستند ،ازشیوههای متداول و رایج برای دفب چشم زخم است که از ماندگاری این اعتقاد کهن دربهین مهردم
حکایت دارد(».غالمحسین زاده و دیگران)33 :7833 ،مختاری با اعتقاد راسخ بر چشم زخم به شیوههای مختلف دفب
آن اشاره کرده است:
اسپند سوزاندن« .:اسپند گیاهی که دانه سیاه دارد و برای چشم زخم ماننهد عهود مهی سهوزانند »(یهاحقی:7833 ،
)780
عثمان مختاری نیز به این باورهای عامیانه که سوزاندن اسپند مانب چشم زخم است اشاره ای دارد .چنانکه:
سپند ازدیده ها می ساختند ازچشمهامجمر(دیوان)753 ،
به چشم بد همی با توجوان وپیر ومرد وزن
گفتن چشم بد د ور نیز از راههای دفب چشم زخم بوده است که مختاری همواره درمورد محاوب خود به کهارمی
برد ،چنانکه درمدح خواجه عمید ابومنصرمحمد بن ابراهیم قاین می گوید:
فکنده سایه دوزلف توبردو عارض حور گزندچشم بد از زلف سایه دارتودور (دیوان)738 ،
یا در ابیاتی دیگردر اشاره به چشم بدگوید:
زبهردفب چشم بد بگرد سربگردانش (همان)583 ،
چواندردیدۀ دشمن هنرهای تونغرآید
تمهام آمهدی چشهم بهد دور بادت (همان)287 ،
بهنامیهزد انهدر کمهال و کفهایهت
اخالص خواندن :خواندن حمد نیز از روشهایی بوده و هست که برای مقابله با چشم زخم متداول بهوده ،وهنهوز
هم این شیوه وجود دارد .چنانکه مختاری درمدح ارسالنشاه گوید:
الحمد وقل هواللَه ،روزی هزاربار(دیوان)37 ،
خوانم زنازکی ودمم برمیان تو
«و ان یکادخواندن » نیز شیوه ای دیگری برای دفهب چشهم زخهم مهی باشهد ،چنانکهه مختهاری در مهدح سهلطان
مسعودبن ابراهیم غزنوی می گوید:
همی دمد برآن پادشاه ملک ستان(دیون)823 ،
وان یکادهمی خواند جاریل امین
حرز و تعویذ نوشتن :همچنین برای اجتناب از تأثیر چشم زخم توسل جستن به انواد ادعیه مانند تعویهذ و حهرز
و غیره نیز جزو عاداتی بوده که دراین دوران رایج بوده ،چنانکه مختاری گوید:
ثنای توحرزجملۀ انس وجان نشدی ( دیوان)252 ،
عطای توگرنه جان جهانیان بودی
حرز «:به ادعیه و اشیإ و الواحی ارالق می شود که برای محافظهت از بلیهات و شهر دشهمنان و حهوادث و آفهات
نوشته می شود و بیماران و افراد همراه خود نگه می دارند(».ماهیار)531 :7833 ،
ملجأملک رای محکم اوست حرز اقاال مهر خاتم اوست (دیوان)153 ،
حرزمردم بدی بدان و بدین (همان)182 ،
گر از او گیردی سحاب آیین
جالل الدین همایی در دیوان درمورد عقدچشم می گوید :درگذشته برای رفب چشهم زخهم از عقهد چشهم زخهم
استفاده می کردند که عقدچشم زخم همانست که در زبان فصیح ادبی «چشم پنام» و «چرمک= چشمک ،و در زبهان
عامه «نظرقربانی ،و نظربند» و به عربی «عوذه» گفته می شود و معمولست که مهرههای خز و ودعه و جهزد و شهاه
را با عقیق و مروارید و فیروزه و بعضی اشیاء دیگر دریک رشته کشیده و برای حفظ ازگزند چشم بد به گردن ارفال
می آویزند.که دراینجا نیز مختاری به این مورد اشاره ای دارد:
ایمن زچشم بدکه بدودرکشی خز (دیوان)533 ،
توعقدروزگاری و ،عقدآنگهی شود
از دیگر باورهای خرافی برای دفب چشم زخم استفاده از نعل اسب بوده ،چنانکه:
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دایهم از بهخهت و دولهت سیههد

میهخ نعلهش دوچشهم بدخواههست (دیوان)38 ،

– 2-9باورهای مربوط به فلزات و جواهرات
کیمیاگری :نیز یکی از باورهای خرافی رایج دراین دوران بوده است که مختاری درابیاتی به آن اشاره ای دارد«.کیمیها
ماده ای فرضی است که به گمان قدما فلزاتهی ماننهد مهس و قلهب را بهه رالونقهره تاهدیل مهی کند:اکسهیر»(انهوری،
:7837ذیل واژه)
عثمان مختاری دربیت زیر کیمیا را درمعنی چیزی کمیاب و دست نیافتنی به کار برده است:
که فتح ارکیمیاگرددبدست آردبه دستانش(دیوان)580 ،
چنان عزمش به جنگ اندربودهمراه نصرت را
عقیق و رفع تشنگی :یکی دیگر از عقایدخرافی که دراین دوران رواج داشته اعتقاد به این باورخرافی اسهت کهه
عقیق باعث رفب تشنگی می گردد که مختاری درابیاتی به این باوراشاره ای دارد:
بریادبزم خسرو ،بگداخت چون شراب(دیوان)55 ،
انهدر دههان عقیهق گرفتم ز تشنهگی
که با عقیهق نیاید ز تشنگیهت عذاب(همان.)85 ،
زدردگفتم ،هرساعتی به مزلب خویش
خورشید و زر:همچنین قدما برآن باور بوده اند که از تابش خورشید و سایرعوامل جوی زمین سهنگ هها در دل
معدن ها به لعل و گوهر و گونههای دیگرتادیل می شوند «باور کهنی بوده است که خورشید سهنگ را لعهل و عقیهق
می گرداند و یاقوت نیز براثر تابش آفتاب به وجود می آید ،بهترین لعل دریمهن و بهتهرین عقیهق در بدخشهان بهوده
است(».مصفی)528 :7837 ،از این رو «منجمان احکامی ،در منسوبات کواکب ،زر و یهاقوت و بیجهاده و سهنگههای
گران قیمت را به خورشید منتسب می کردند(».بیرونی)818 :7833 ،مختاری نیهز درابیهات زیهر بهه تأثیرخورشهید در
بوجود آمدن گوهراشاره ای دارد:
برچید به بهمنجه از بزم تو زر(دیوان)373 ،
خورشیدکه او زرکندازخاک بفر
کوه گوهر شدی و صحرا زر( همان)182 ،
ور چنهو کهردی آفهتهاب اثهر
-9-9سحر و جادو
سحرکاری است که می توان به وسیلۀ دمیدن و تکرار بعضی کلمات و یا انجام دادن بعضی اعمال قوای فهوق العهاده
عظیم جهان را به نفب خود قاضه کنند(پاکدامن.)73-71 :7813 ،
جادو مجموعه ای از باورها و رفتارهایی است که افراد یا گروههای انسانی ممکن است به وسیله آن برای دست
یابی به تمنای خود به کنترل محید بپردازند.این وسیله یادگار تال انسان آغازین در تسلد برجههان پیرامهون بهرای
رسیدن به تمنای انسانی است .در روزگاران گذشته وقتی انسان نمی توانست پدیدههای پیرامون خویش را بشناسد و
درآن ها اثربگذارد با اتکا به پندار و رفتارهای جادویی ،به یاری گرفتن از نیروهای نامر ی ساخته ذهن خهویش روی
آورد ،باگذشت زمان رفتارهای جادویی اندک انهدک موجهب مراسهم آ ینهی وخاسهتگاه مراسهم آ هینههای آغهازمی
گردد(.فرخی)853:7813 ،
مختاری در وصف ماه می گوید:
دو چو بر بام خانه رفتم دیدم ماه بدیدار آن چو ماه بدیدار
گفتمش ای ماه مه بجادویی آورد ازرخ زنگی عذارترک پدیدار(دیوان)233 ،
عثمان مختاری در بیت زیر فرارسیدن بهار و ساز شدن گیاهان گوید:
تا ز ابر دیورنگ آنک پری زاد ازگیاه(همان)833 ،
جادویی کردند نهمارآخشیجان دربهار
یا در بیت زیر صورتگری را جادو دانسته است:
باغ حیران شدکه دید اورا بدیده آبدان(همان)853 ،
جادویی افزود فعل راب درصورتگری
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یا دربیت:
بههربی رهرازی دگهرچون رهرازد(همان)281 ،
سحاب ارنه جادوست بی تار وپودی
همچنین درابیات 888 ( :و )823
مختاری درمدح یوسف ابن احمد حداد غزنوی گوید:
حمایل توبخوردیش پاک چون تنین (همان)833 ،
اگرجهان همه پرزسحر دشمنان بودی
در معهرض او گهرد بهاد ثهعاهان (همان)800 ،
گویی حرکهات سهراب سحهرسهت
مختاری بر این باوراست که هیچگاه معجزه وسحر دریک جا با هم جمب نمی شوند ،چنانکه:
برآسمان چگونه توان شدبه نردبان (دیوان)823 ،
برمعجزه چگونه توان زد به جادویی
-4-9فال و طالع بینی
باور به نیروی جادوی نهفته در اجزا هستی امری است که تنها به بشر بهدوی در دوران کههن متعلهق ناهوده اسهت و
انسان ها دررول تاریخ تا به امروز به جانمندانگاری و رلسم معتقد بوده اند.از زمانهای بسیار دور انسان می پنداشهته
است بعضی از اجسام ،حیوانات و اجرام سماوی قدرتی نهفته دارند ،زیرا با دانش ناقص امکان شناخت قوانین علمی
حاکم برجهان را نداشته است.لذا به ناچار برای توجیه و یافتن علت و درمانی برای نهاگواریههای زنهدگی ،یها مهانب
شدن از آن ها ،باور به دخل و تصر قدرتهای ناشناخته جهادویی بهر زنهدگی روزمهره را درذههن خویشهتن بهارور
ساخت و خود را به تطایق امور ریز و درشت زندگی با چنان باورهایی ملزم کرد.در ایران باستان و درپی آن در ادیان
ایران پیش از اسالم به مانند سایرادیان بسیاری از باورهای خرافی زیرسایۀ دین رنگ مشروعیت به خودگرفتهه بودنهد
و باور به تاثیرات سیارات و ستارها بر روزها و سال ها و انواد فال و رالب بینی امری متداول بهوده و گهاه بهه عنهوان
پاره ای از مناسک دینی ترویج می شده است .فال و رالب بینی به اشکال متعدد از گذشته تا کنون رواج داشته و مردم
درمواقب تردید و دو دلی و نگرانی و درماندگی به آن روی می آوردند ،چنانکه در دیوان عثمان مختهاری نشهانهههای
تفأل را می توان دید :
چو کهربا وخراسان چوکاه خواهد بود (دیوان)20 ،
زمانه داند کاین فال بنده مختاری
چون کنیتهش از نهام شهه دادگهر آمد (همان)23 ،
فالش همه چون نام شه دادگر آید
در ایران « فالگیری با عوامل و وسایل متعددی انجام می شد ،ازجمله ستارگان ،کتاب ،تهاس(در رمهل) ،جهداول و
دوایر ،شانۀ گوسفند ،کتف دست آدمی ،گیاهان ،جانوران و نخود(».افشار)13:7838 ،
مختاری درمدح ارسالن شاه بن کرمانشاه به فال گیری از روی کتاب اشاره دارد :
نصهر من اهلل آمد فال من از کتاب (دیوان)57 ،
دراختیهار بندگی مالهک الرقاب
ویا عثمان مختاری درجایی به فالگیری از روی تختۀ اخترشناسی اشاره دارد:
شدرالب اوصورت قانون سعادت آن شکل چو برتختۀ اخترشمرآمد (همان)23 ،
-5-9پیشگویی و طالع بینی با ستارگان:
رالب بینی و شناسایی سعد و نحس روزها از روی ستارگان نوعی از پیشگویی است ،همچنهان کهه گفتهه شهد دانهش
ناقص بشر درگذشته های دور ،به او امکان شناخت آسمان و اجرام آسمانی را نمهی داد.آن هها آسهمان و سهتارگان را
جایگاه نیروهای ایزدی و اهریمنی می دانستند که با جهادوی خهاو خهود درجههان و پدیهدهههای آن تصهر مهی
کردند.رالب بینی از روی ستارگان و سیارات بسیار رایج بود و از همین رریق پیشگویی می کردند« .گذشهتگان چهون
دربرابر سؤاالت خود و اتفاقاتی که پیش می آمد ،جواب قانب کننده ای نمی یافتنهد ،سهعی مهی کردنهد بها ربهد دادن
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برخی از آن ها به آسمان و احکام نجوم ،بر ایشان توجیهی یابند »(صرفی و فاضهل)28 :7833 ،باورههای نجهومی در
اشعار عثمان مختاری بسیار گسترده است که در اینجا به ذکر مواردی از آن می پردازیم.
مختاری درهنرنامۀ یمینی به رالب بینی نزد ستاره شناس اشاره ای دارد:
تا ازین خانۀ امید و هراس
راه جستم سوی ستاره شناس
تا دل از مانهدگی برآساید (دیوان)155 ،
آنچه بخش منهست بنهماید
یا درجایی خطاب به یکی از بزرگان می گوید:
زین نگین تو مشتریست به فال (همان)870 ،
زآن رکابت مه نو است به قدر
در باورهای نجومی گذشته ،بعضی از سیارات نحس و یا سعد داشته شده اند.در التفهیم آمده است:زحل و مریخ
نحس اند علی کل حال ،زحل نحس بزرگ و مریخ نحس کوچک ،مشتری و زههره سهعدند همیشهه ،مشهتری سهعد
بزرگ و زهره سعد خرد(.بیرونی)823:7835 ،
دراشعار زیر عثمان مختاری به نحوست و سعادت ابن اجرام آسمانی اشاره ای دارد:
نحوست کیوان وسعادت برجیس (دیوان)553 ،
سپهرقدری کاندر خال وخدمت اوست
جهان گرفت نصیب سعادت ازبرجیهس چنانک بیش نایند نحوست کیوان (همان)832 ،
همچنین ابیات 838(:و813و)831
اعتقاد به تأثیر سیارات و ستاره ها بر سرنوشت و زندگی انسان در میان ایرانیان از خصایص مذهب زروانی اسهت
که درآن قاول تقدیر و جار اختری ،از اعتقادات اصلی است اگرچه اعتقاد زروانی از دین مزدایی رخت بر بسهت؛ امها
درجامعۀ ایرانی به گونه ای دیگرادامه یافت .اعتقادبه دهر و زمانه به مثابهۀ سرنوشهت ،جارتقهدیری ،اعتقادبهه تعیهین
سرنوشت درآسمان ،عقیده بهه تأثیرسهتارگان و سهیارات و انتقهال خواسهت آسهمان ازرریهق اجهرام و صهور فلکهی
نمونه هایی از تداوم این مذهب در بین عامه است(.جاللی مقدم)32:7815 ،رد پای این نود تفکر دراشعار مختاری نیز
دیده می شود:
شهاه فلک بطالب ملک تو از مشتری سالم رسانیده
زی خامۀ امهام رسانیده(دیوان)813 ،
روح االمین ز لوح ،ثنای تو
دب اکبر نشانه تفرقه:در باورهای بسیار کهن عامیانه «دب اکار و بنات النعش نشهانۀ تفرقهه و پریشهانی اسهت.و
نظاره هفت اورنگ (دب اکار) ساب تفرقه و پریشانی فکری و کم شدن قوای بدنی تصهورمی شهده اسهت(».مصهفی،
)708:7833
گویا درگذشته پروین را نیزنشانۀ اتحاد می دانستند ،چنانکه مختاری درابیات زیر به این دو مورد اشاره ای دارد:
باز شود چون بنهات نعهش پریشان (دیوان)838 ،
جمب برآید همی شکهوفه چوپهروین
درومؤلف معنی است چون نجوم پرن(همان)873 ،
ماین است صفات توچون بنات النعش
و نیزمختاری درمدح خواجه ابوالمظفربن ابوالفتح گوید:
کیههن تو ثهریها کنهد پریههشان (همان)808 ،
مههههر تهو بنههات آورد فهراهههم
عطارد ،منشی فلک :مختاری از عطارد در مقام «دبیرفلک»یاد می کند :
که دبیهری بهرأی و تدبیر است(همان)102 ،
بهر دوم چهرخ پهادشهاه تیهر است
زهره ،خنیاگرفلک«:زهره خنیاگرفلک است و الزمۀ خنیاگری ،آوازخوانی و پایکوبی و شعرخوانی و بهاده نوشهی
است(».ماهیار)53: 7833 ،
آنکه بربد زن است و چنگ سرای(دیوان)102 ،
برسهوم چرخ زههره دارد جهای
شمس ،شاه فلک «:شمس در بارگاه آسمان ،ساکن فلهک چههارم اسهت و فرمهان روای آسهمان»(ماهیهار:7833 ،
)80مختاری گوید:
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که جههان را بهنفعهش امیهد است(دیوان)102 ،
چارمین چرخ بهر خورشید است
که چو خورشید بر فلک شاه است(همان)103 ،
برنهخستیهن فلههک مههاه است
ماهتاب و کتان:از باورهای قدیمی تأثیرماهتاب در فرسودن کتان و توزی است«گمان مهی کهرده انهد کهه نورمهاه،
جامه قصب و توزی و کتان را تااه می کند(».مصفی)338 :7833 ،که مختاری درابیاتی به آن اشاره ای دارد:
مگهذاریهد پیهش مههتابهم (دیوان)881 ،
وانهدر ایهن ماهتهاب تهارکتهان
درآفتاب امن تواکنون به کازرون توزی رفوکنند بتأثیرماهتاب(همان)53 ،
همچنین ابیات ()103 ،81 ،375
 .4باورهای عامیانه درباره موجودات و پدیدههای موهوم و خیالی
ذهن بدوی و ساده انگار بشرابتدایی ،تمامی اموری را که از علت علمی و منطقی آن ناآگاه بودند یا پدیدههایی را کهه
در برابر قدرت آنها مقهور و ناتوان می شدند ،به نیروهای فرا رایعی نسات می دادند.اعتقاد بهه موجهودات موههوم و
اهریمنی مانند دیو ،پری ،غول و شیطان ازجمله اعتقاداتی است که دراین دوران رواج داشته و گریاانگیر مهردم بهوده
است.
دیو
مطابق روایات ،دیوان ،موجهوداتی زشهت رو و شهاخدار و حیلهه گرنهد کهه ازخهوردن گوشهت آدمهی روی گهردان
نیستند.اینان اغلب سنگدل و ستمکارند و از نیروی عظیمی برخوردار ،تغییرشهکل مهی دهنهد و درانهواد افسهونگری،
چیره هستندودرداستان ها به صورتهای دلخواه درمی آیندوحوادثی ایجاد می نمایند(.یاحقی.)505 :7833 ،
عوام را عقیده براین است که چون کسی با خود شیئی آهنی مانند چهاقو داشهته باشهد جهن ،غهول و امثهال آن بهه او
نزدیک نمی شوند (.خضرایی)28 :7885 ،
دلیل آن بس که هست آهن زتیغ برانش (دیوان)875 ،
شنید ستم که با آهن زمردم دیو بگریزد
درمتون فارسی گاهی مردم بد و شرور ،دیو خوانده شده اند .همچنهین در ادبیهات فارسهی ،دیهو گهاهی مهراد
اهریمن دراندیشهی ایرانی و گاه به معنی شیطان در فرهنگ اسالمی و زمانی به مفهوم غهول و عفریهت و موجهودات
وهمی است .ناصرخسرو درجامب الحکمتین ،پریانی را که به اراعت مشغولند ،فرشته و آنها را که بی راعتند دیو مهی
خواند.زیاایی پری و زشت رویی دیو ،نتیجۀ راعت و معصیت آنهاست(.ناصر خسرو)785:7838 ،
این باور در بین مردم وجودداشته که فکرهای بارل ازرریق دیوان و شیارین برضمیرهای ناپاک راه مهی یافتهه اسهت.
چنانکه:
وزخوی توهیچ آدمی آگه نیست (دیوان)375 ،
دربند تو دیو را بفکرت ره نیست
براساس آیات قرآن ،شهاب های آسمانی ،دیوان و شیارین را می رمانند :و جنیان گفتند ما آسمان را لمس کهردیم
پس او را پرشده از نگهاان شدید و تیرها یافتیم)1(.و ما درکمین شنیدن سخنان آسمانی وحی می نشسهتیم امها اینکهه
هرکه سخنی بخواهدشنید تیرشهاب درکمینگاه اوست()3(.سوره جن)3 ،
عثمان مختاری نیز به دورشدن دیوان و شیارین به وسیله شهاب اشاراتی دارد .این عقیده یکی از عقایهد رایهج در
دوران گذشته است که گویا شهاب را عامل نابودی شیطان و دیو می دانستند:
درتف قهر سوخته چون دیورا شهاب (دیوان)81 ،
ای بأس تو چون عیسی ،اعوان فتنه را
سپهرسیرو ،تو برپشت اوچو چشمۀ خور(همان) 732 ،
شهاب یازو ،بدوسوخته عدوچون دیو
چارقطاش چوشهابش بادوشیطان سازوار(همان)731 ،
گربودسوزندهی شیطان شهاب ازبهرچیست
مختاری در بیتی نیز به داستان سلیمان و انگشتری و دیو اشاره دارد:
چگونه برکشیدی دیوازانگشت سلیمانش (همان)588 ،
وگرنقش نگین ملک ،مفت خنجرت بودی
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پری
پری ،پریان چنانکه از روایات کهن برمی آید ،پری وجودی است لطیف و بسیار جمیل که اصهلش از آتهش اسهت و
باچشم دیده نمی شود و به واسطهی زیاایی فوق العاده آدمی را می فریاد .پری برعکس دیو ،اغلب نیکوکار و جذاب
است( .یاحقی.)787 ،7833 ،
پری نوعی از جن به شمار می رود که دارای نر و ماده است و درمیان ایرانیان به نود مادهی جن ،پری گفته انهد،
به کار بردن جن و پر ،نیز ساب شده است که معنای زن ومرد ازآن به ذهن آید( .تمیم داری.)37 ،7830 ،
مختاری به این مورد که زیااتر از پری وجود ندارد اشاره ای دارد:
توهستی چه خلقی بدین خوب رویی (دیوان)255 ،
زحهور و پهری خوبتر نااشد
مختاری در دیوان خود به اینکه دیوان و پریان تحت سلطه سلیمان بوده اند نیز اشاره ای دارد:
درمجلس ومیدانش پری صف کشدودیو پس ازآدمیان شاه سلیمان جهانست (همان)283 ،
و نیز درمدح ارسالن شاه بن مسعودغزنوی گوید:
ترامطاب شوندآدمی و دیو و پری جهان باینی زیر نگین سلیمان وار (همان)787 ،
همچنین اعتقاد بر توالد و تناسل این موجودات نیز وجودداشته ،چنانکه مختاری گوید :
تازابردیورنگ آنک پری زاد از گیاه(همان)833 ،
جادویی کردند نهمار آخشیجان دربهار
اهریمن
در فرهنگ قدیم ایران نیروی پدید آورنده بدی ها که سرانجام شکست می خورد(.انوری :7837 ،ذیل واژه)
در اینجا نیز مختاری به از بین بردن اهریمن توسد شهاب اشاره دارد .چنانکه:
بهسها کهوه بهسوزد بهشهاب اهریمن بسنان پیل بدرد بخنجر اژدرها (دیوان)3 ،
بگاه انشی انهدر لااس آهرمن (همان)871 ،
همی فرشته زاید به شهاب خامهی او
اژدها ،تنین ،ثعبان
« جانوری است اساریری به شکل سوسماری عظهیم ،دارای دو بهال کهه آتهش از دههان مهی افکنهد ،پهاس گنجههای
زیرزمینی می داشته است این جانورعظیم ،فراخ دهان ،بسیاردندان و درازباال در بسیاری از داسهتانهای عامیانهه مظههر
شر حضوریافته و تقریاا درهمۀ موارد قهرمان داستان بر او پیروزمی شود»(یاحقی)702: 7833 ،
اژده ها موجودی آدم خوار است که عثمان مختاری درمدح نصربن خلف پادشاه فیروز دراین باره می گوید:
بطود سر بخد خدمت تو آورند هزار بار هزار اژدهای مردم خوار (دیوان)708 ،
ز حد کوهش در صدر کمان شمشیر زنوک خار درعرق اژدها شتر(همان)733 ،
و نیز بیت:
چنانکه مار افتد بدست مار افسای (همان)277 ،
فکنده بود مار را به کام اژدرها
در باورعامیانه آمده است که به هنگام خسو ماه به کام آزدهای موهوم فلکی تنین فرو می رود ،مختاری تنین را
گاهی در اصطالح نجومی بکار می برد ،چنانکه:
عقدۀرأس و ذنب را بگشادی تنین(همان)837 ،
ور قمر قاصد درگاه تو بودی به فلک
و نیز بیت:
رویش اندرعقدۀ تنین بپوشد گاه گاه(همان)832 ،
باز ماه از اجتماعش ناگهان رسوا کند
افعی:
ماری بود کوتاه دم ،چشمهای او دراز باشد برخال دیگرحیوانات و بارز بود ،همچون چشم جراد و صفدد و اگر او
را چشم برکنند دیگربار اعادت کند و در زمان گرما زیر ریگ پنهان شود و چون بیرون آید ،دیهده ا تاریهک شهود
بیخ رازیانه رلب کند و دیده را بدان مالدتا روشن شود( .قزوینی)383:7830 ،
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افعی و زمرد:
اما قدما را اعتقاد را براین باوربود که اگر افعی به زمرد نگاه کند کور شود«.اگرچشم افعی برآن افتد ،درحال همچهون
آبی ریخته شود(».قزوینی)508 :7830 ،
این موضود اگرچه هیچ گاه واقعیت علمی نداشته ولی دست مایهی سرودن اشعار فراوانی بوده ،چنانکه مختهاری
دراعتقاد به اینکه افعی به زمرد عالقه دارد و همین جواهر باعث کور چشم او می شود ،گوید:
بهرود چهشهم او ز بهی بهصههری (دیوان)152 ،
زمههرد ار پیههش چهشم مهار بهری
و او یهکهی مههار شهد زمهرد سههار (همان))183 ،
از زمههرد حههذر کنههد سههر مههار
نیک مانده است اززمرد چشم افعی بی الم(همان)850 ،
اززمردواندراوچون چشم افعی گوهر
مار و گنج:
گذشتگان براین باوربودند که مار روی گنج می خوابد«هرجا گنج باشد ،مارهم هسهت .مهار بهه دورگهنج حلقهه مهی
زند»(شمیسا ،7831 ،ج.)7031: 5اغلب نام مار درکنار گنج با تمثیل از سختی و اندوه درکنارآسانی و شهادی بهه کهار
رفته است.مختاری نیز این باور را عامیانه را به کاربرده است:
تاگنج بود ،مارباد و ماره (دیوان)838 ،
بخش عدو از گنج و قسمت تو
 .5باورهای عامیانه درباره موجودات و پدیدههای اساطیری
« اسطوره بخشی از فرهنگ باستانی است که در دورۀ خاصی ازحیات تاریخی انسان سهاخته و پرداختهه شهده اسهت،
ترکیاات آن به خدایان ،حوادث بزرگ رایعی و تاریخی و اجتماعی ،روایات قهرمانی ،زنده پنداشتن اشیإ و غیهره بهاز
می گردد(».فرخی)808:7817 ،
مختاری به تعدادی از این اسطورههای کهن اشاره دارد.این اساریر از روایت ها وافسانههای تاریخی نشأت گرفتهه
اند ،ازجمله موجودات و پدیدههای اساریری که مختاری به آن پرداخته است؛ عاارتند از :
سیمرغ
سیمرغ نام یکی ازچهرههای اسطوره ای افسانه ای ایران است ،کنام او کوه اسهطوره ای قها است.پیشهینهی حضهور
این مرغ اساریری درفرهنگ ایران به دوران باسهتان مهی رسد.درافسهانهههای ایرانهی «سهیمرغ –وبها انهدکی تفهاوت،
دراساریر سامی« ،عنقا»موجودی است که درتنهایی و انزوا ودرسهتیغ کهوهههای بلندمسهکن گزیهده اسهت(».شههیدی
مازندرانی)853 :7811 ،
مختاری در ابیات زیر به این مرغ افسانه ای اشاره ای دارد :
از بیخ بر ند پر سیمرغ را زباب (دیوان)58 ،
روزی که برجهان رسد آسیب کین او
بربود باد شهارسیمرغ از آشیان (همان)825 ،
بهدرید آب سیهنۀ مرغ انهدر آبهگیر
سیمرغ در افسانه ها به بلندی آشیان و پنهان بودن از انظار معروفست که مختاری دربیتی زیربه ایهن مهورد اشهاره
ای دارد:
چشم نابینا بدیدی راه سیمرغ آشیان (همان)810 ،
آفتاب رایت ارمحسوس بودی ،زیراو
هما
هما در اساریر ایران و سنت های گوناگون به مرغی فرخنده و ماارک فال شهرت داردواستخوان خوار است«.همای به
سعادت معرو است چنان که گویند :سایه آن یر سر هر کس افتد ،پادشاهی و دولت یابد(».هدایت)31 :7823 ،
مختاری درقصیده ای درتشایه انگشتر به همای گوید:
میانۀ دوهمایش بدان کنند نگار(دیوان)781 ،
سر چوچشم همای است واو بفرهمای
مختاری در اشعار هما و استخوان را به کار برده است :
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زبس که برسر از بهر استخوان آید (همان)10 ،
فروگداخته چون استخوان زراب همای(همان)270 ،

همیشه خصم تو در سایۀ همای بود
جگرشکافته چون فاخته زچنگل باز
ونیزابیات()533 ،537 ،858
سمندر
در اسطوره ها و باورکهن ایرانی نام سمندر همواره یادآور آتش است و مولود و منشأ به آتش بوده و حیاتش نیهز
به آتش است«.مرغی است که در آتش بود و در تنور ها رود و یک پر از وی سوخته نگردد ،چنانکه مرغ آبی کهه در
آب بود و یک پر از وی تر نگردد(».روسی)282:7882 ،
مختاری در دیوانش اشاره ای به این پرند ه دارد چنانکه :
سمندربرخال راب ،ماهی زایدازمادر(دیوان)783 ،
کنون ازسردی وتری هوا ،درکان نوشادر
چو وردسازد مدح تو جای داند ساخت سمندر انهدر آب و نههنهگ در آذر (همان)502 ،
همچنین ابیات738(0 :و )807
آب حیات
از دیگر باورهای این دوران ،اعتقاد به آب حیات بود«.آب حیات یا آب زندگانی ،آب یا چشمه ای است کهه ههرکس
ازآن بخورد زندگی جاویدیابد...در اعتقادات اسالمی ،چشمۀ آب زندگانی چشمه ای است که هرکس ازآن بخورد یها
تن درآن بشوید آسیب ناپذیر و جاودانه می شود(».یاحقی)70:7833 ،
مختاری از این چمشه با عناوینی چون آب حیوان و چشهمه ی حیهوان و آب زنهدگانی یهادکرده اسهت ،چنانکهه
مختاری در وصف سفرۀ ممدوح گوید :
گه چوآب حیات بی همتاست (دیوان)187 ،
گفتم آن خوان سیداالمر است
یا درابیات زیر:
بنو آن بهپاکیزگی آب کوثر (همان)732 ،
بهخواه آن بهپایندگی آب حیوان
ز ریگ تافته آید بچشمۀ حیوان (همان)838 ،
زخاک تیره گراید بروضۀ فردوس
در باور قدما اسکندر درجستجوی آب زندگانی نا کام ماند و خضر از آن نوشید و جاودانه شد به همهین جههت،
گاهی از این چشمه تعایر «آب خضر » و چشمۀ خضر می شود(.یاحقی)70:7833 ،
مختاری درمدح ابومحمدحسن گوید:
جام ،ازیرا آب حیوان زاید از ساغر ترا ( دیوان)8 ،
چشمۀ خضر پیمارگردد اندردست تو
 .3باورعامیانه درباره حاکمیت تقدیر بر فضای جامعه
واژهی تقدیر که در فارسی سرنوشت را معادل آن قرارداده اند از مادۀ «قدر» و مصدر«قهدره»مهی باشهد.به صهورتهای
مختلف ازقایل «قدر ،قدّرنا ،تقدیر ،قادر ،قدیر و »..در کهالم اهلل مجیهد بهه کهار رفتهه اسهت.و درحهدیث منسهوب بهه
پیامار(و) آمده است که «الحذر الیغنی من القدر و الصار من اسااب الظفر» ( فروزانفر)70 :7831 ،
واژه ی تقدیر به وفور درمتون نظم و نثرفارسی به کار رفته است واین نشان از اعتقاد جامعه است که به شاعر نیز
منتقل شده است و از سویی دیگر ،نشان از انتقال این مفاهیم از رریق شعر و ادبیات به عنوان یکی از ابزارهای بسیار
مهم و موردتوجه جامعه است.
تقدیر در لغت به معنای جریان یافتن فرمان خدا ،سرنوشت ،قسمت معهین ،قضها و حکهم خهدای تعهالی دربهارۀ
مخلوق(.دهخدا:7818 ،ذیل واژه )
یکی از عوامل گستر اندیشۀ قضا و قدر دررول تاریخ ،صاحاان قدرت و حکام جااری بوده اند که بدون هیچ
لیاقتی بر مردم حکم می راندند و برای اینکه الیقان حکمرانی و سایر مردم تحت امر آنها ،درمقهام مقایسهه برنیاینهد و
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حکومت آنها را زیر سوال نارند در رواج این اندیشه کوشیده اند و تنها عامل رسیدن بهه قهدرت را تقهدیر ایزدتعهالی
شمرده اند.به روری که ابوالفضل بیهقی درتاریخ بیهقی معتقداست که «آنچه به وسیلۀ تقدیر نوشته شده است ،خهارج
از قدرت انسان است» (بیهقی)882 :7813 ،
در دیوان مختاری ابیات زیر در اشاره به قضا و قدر آمده است :
همیشه تا متمکن بود نزول قدر (دیوان)710 ،
همیشه تا معتذر بود رجود قضا
گیرد قضا زبیم اجل دامن حذر (همان)718 ،
اندر زند فنا بگریاان عمر چنگ
همچنین ابیات (733و  502و 573و)805
و بنابراین بر این باوراعتقاد پیدا کهرده بودنهد کهه قسهمت و تقهدیر هرکسهی از ازل معلهوم ومشهخص گشهته و
سرنوشت کسی را نیز قابل تغییر نمی دانستند:
درنگ او ساب داد شد بحکم ازل (دیوان)805 ،
شتاب او مهدد عهفو شهد بسعهی قضا
به جای سفره مراصره داددست قدر (همان)502 ،
بعرض جامه مرابدره دوخت دست قضا
مختاری در جایی درمدح خواجه ابوالفتح مسعود ،تدبیر وی را با قضای یزدان یکسان می شمارد:
ازآن تدبیراوآید همیشه با قضا همار(همان)758 ،
قلم درلوح ننویسد ،جزاستصواب رای او
همچنین درمدح شاهنشاه فنا خسرو بویی گوید:
جزدست جهاناخش توفهرست قدرنیست(همان)82 ،
از رأی جواناخت ،قضایی و جهان را
یادرمدح یوسف بن یعقوب گوید:
از پی امرتو یکسو نشودحکم قضا (همان)3 ،
ازکف جود تو بیرون ناود قسم قدر
اعتقاد به قضا و قدر تا جایی پیش رفت که حتی روزی خود را بسته به قضا و قدر می دانستند ،چنانکهه مختهاری
درمدح امیرمحمود روباهی می گوید:
خدای ارجود اوکردی قضای رزق حیوانش (همان)585 ،
ناودی آفت حیوان بجان درجستن روزی
یا درمدح یوسف بن یعقوب گوید:
آگه شوی ز راز همه خلق چون قضا قسمت کنی معا همه خلق چون قدر(همان)711 ،
همچنین این اعتقاد که بد و نیک و تلخ و شیرین این جهان برهمگان یکسان مهی گهذرد ،خهود مایهۀ دلگرمهی و
مرهمی برزخم های درمان ناپذیر درد مندان و ضعیفان بود که می توانست فاصلهی دردناک بین آنهان و دنیها داران را
ناچیز جلوه دهد(.صارمی)35:7835 ،
مختاری نیز مانند شاعران و نویسندگان هم عصرخویش ،به نکوهش این جهان می پهردازد و از روزگهار و آنچهه
درآن می گذرد گله مند است و درجایی این دنیا را مادری بی مهرمی خواند ،چنانکه:
سزا بود که بترسم من از چنین مادر (دیوان)710 ،
مرا زمانۀ دون مادریهست بهی مهر
ویا درجایی دیگر:
سم و سروست قسم من از عالمهی غنم
بشنو تو حال من از این چرخ بی بصر
داد فلهک ندیده ،کشیدم ههزار جور نو جهان نخورده ،چشیدم هزارسم (همان)851 ،
نتیجهگیری
حاصل این تحقیق و بررسی نشان می دهد که شاعر به علوم و دانشهای زمان خود از جمله نجهوم ورهب و کثهرت
اشارات به مثل ها ،لغات و اصطالحات عامیانه و بهره گیری از فرهنهگ اسهاریری کههن ،باورهها و اعتقهادات مهردم
احاره کامل داشته است که زمینه مساعدی را برای ورود فرهنگ عامه در اشعار مختاری فراهم سهاخته اسهت.چنانکه
اشعار مختاری به شنا خت جامعه آن زمان می انجامدو در واقب منعکس کننده رفتار و عقاید ملی است .اهتمهام شهاعر
به مسا ل و موضوعات اجتماعی و سیاسی عصر ساب شده که او جهت هم حسی و ارتااط بهتربا مخارب ،از زبهانی
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ساده و روان بهره جوید.زبانی از جنس لغات ،اصطالحات و امثال وآشنای مهردم کهه بها اعتقهادات و باورههای آنهان
عجین شده است .آنچه از اشعار مختاری بر می آید این است که برخی باورها ،ریشهه در فرهنهگ اسهالمی دارنهد و
برخی از اعتقادات که در گذشته رایج بوده ،تاکنون در جامعه پویا و در بستر زمهان سهاری و جهاری اسهت و برخهی
دیگر امروزه به صورت علمی جداگانه در آمده اند و برخی از باورها در رول زمان ،دچار ایستایی شده و به آیندگان
منتقل نشدهاند.
عالوه بر این کاربرد فراوان جناه های خرافی و باورهای عامیانه در شعر عثمان مختاری بیانگر این نکته اسهت کهه
شاعر از بعد اجتماعی و روانشناختی به مسا ل می نگرد و از این منظر شعر او آیینۀ اعتقهادات ،باورهها و تفکهرات و
اندیشه های مردم در قرن پنجم و ششم است.توجه شاعر به این عناصر عامیانه نشان از نگاه واقب گرای او بهه زنهدگی
و محید اررافش دارد .شعر او نمایی از خصوصیات زندگی راقات مختف مردم را را هه مهی دههد و بیهانگر ارتاهاط
تنگاتنگ شاعر بامخاراش در حوزه مسا ل اجتماعی است.
فهرست منابع
قرآن کریم
افشار ،ایرج؛ «فال نامه» فرهنگ مردم ،تهران:

.7838 ، 70

انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن ،تهران؛ سخن.7837 ،
بیهقی ،ابوالفضل بن محمد بن حسین؛ تاریخ بیهقی ،به اهتمام دکتر خلیل خطیب رهار ،تهران:انتشارات زریاب.7813 ،
بیرونی ،ابوریحان؛ التفهیم االوائل صناعه التنجیم ،تصحیح جالل الدین همایی ،تهران :بابک.7835 ،
بهمنیار ،احمد؛ تقسیمات مثل ،مجلۀ یغما ،شماره .7853 ،82
پاکدامن ،محمدحسن؛ جامعه در قبال خرافات ،نشر مرندیز.7813 ،
پناهی سمنانی ،حسین؛ فرهنگ عامه ،نشریۀ دانش و مردم شمارۀ دوم.7837 ،
پرتویی آملی ،مهدی؛ ریشههای تاریخی امثال و حکم ،تهران :سنایی چ پنجم.7832 ،
تمیم داری ،احمد؛ فرهنگ عامه ،تهران :ناشرمهکامه.7830 ،
جاللی مقدم ،مسعود؛ آیین زوارانی ،تهران :گوته.7815 ،
خضرایی ،امین؛ فرهنگنامۀ امثال و حکم ایرانی ،چاپ اول ،شیراز ،انتشارات نوید.7835 ،
خداکرمی ،حسینعلی؛ مثل و تمثیل در ادبیات و فرهنگ ایرانی ،انتشارات دستان.7838 ،
دهخدا ،علی اکار؛ لغت نامه ،تهران؛ سازمان لغت نامه.7852 ،
---------؛ امثال و حکم ،انتشارات امیرکایر ،چ هجدهم.7830 ،دادفر ،ابوالقاسم؛ جلوه گری فرهنگ عامه در ادبیات فارسی ،نامه فرهنگ ،شمارۀ.7830 ،83
راوندی ،مرتضی؛ تاریخ اجتماعی ایران ،ج  ،3تهران:انتشارات نگاه.7818 ،
شمیسا ،سیروس؛ فرهنگ اشارات(اساریر ،سنن ،آداب ،اعتقادات ،علوم)(5جلد) ،چاپ اول تهران :نشرمینا.7831 ،
شهیدی ،جعفر؛ شرح لغات و مشکالت دیوان انوری ابیوردی ،تهران :انجمن آثار ومفاخر فرهنگی.7813 ،
صارمی ،سهیال؛ سیمای جامعه در آثارعطار ،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چ اول.7835 ،
صرفی ،محمدرضا؛ موجودات ماورإ طبیعی در خمسه نظامی ،مجلۀ مطالعات ایرانی،

.7832 ،77

روسی ،ابوعلی حسن بن علی خواجه نظام الملک؛ سیاست نامه ،به تصیح محمد قزوینی ،تهران:چ دوم.7888 ،
فرخی ،باجالن(م-ح)؛ در قلمرو انسان شناسی (مجموعه مقاالت) ،تهران:نقد افکار.7831 ،
فروزانفر ،بدیب الزمان؛ احادیث و قصص مثنوی ،با ترجمه کامل و تنظیم مجدد حسن داوودی ،تهران :امیرکایر ،چهاپ ششهم،
.7830
قزوینی ،زکریابن محمد؛ عجایب المخلوقات ،تصحیح نصراهلل سیوحی ،تهران :چاپخانه مرکزی ناصرخسرو7830 ،
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غالمحسن زاده ،غالمحسین و دیگران؛ «عوامل چشم زخم در شعر شاعران فارسی» ،کهن نامه ادب فارسی ،سال اول ،شهماره
اول7833 ،؛ صص.770-38
ماهیار ،عااس؛ ثری تا ثریا ،کرج ،چاپ اول ،انتشارات جام گل.7833 ،
مصفی ،ابوالفضل؛ فرهنگ اصطالحات نجومی ،چاپ چهارم ،تهران :نشر چشمه.7833 ،
محجوب ،محمدجعفر؛ ادبیات عامیانۀ ایران (مجموعه مقاالت دربارۀ افسانه ها و آداب و رسوم مردم ایران به کوشهش حسهن
ذولفقاری) ،تهران:چشمه.7831 ،
مختاری غزنوی ،عثمان بن عمر؛ دیوان ،به اهتمام جالل الدین همایی ،تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.7835 ،
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