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 چكیده
ترین اثر تاریخی دورۀ سلجوقی است که شرح حال هفده تن از وزرای دولت سللجوقی  کتاب تاریخ الوزراء ابوالرجاء قمی مهّم

ای دارد، چنان کله  فرهنگی دورۀ سلجوقی نیز اهمیّت ویژهباشد. این کتاب عالوه بر ارزش تاریخی، از نظر ادبی و مطالعات  می
شناسی و شلناخت   است که سندی ارزشمند در مردمنویسنده به اقتضای سخن، اشاراتی به باورهای عامیانة عصر خود نیز داشته

گی مردم در هلر  فرهنگ و باورهای دورۀ سلجوقی است. چون باورهای عامیانه بیانگر افکار و عقاید و فرهنگ و چگونگی زند
ها یک ضرورت است. این پژوهش با هلد  تییلین موضلوعی     ای برخوردار هستند و شناخت آن ای است، از اهمیّت ویژه دوره

ها با رویکردی  الوزراء و نیز انگیزه و هد  مؤلف در پرداختن به آن ها در تاریخ باورهای عامیانه و پشتوانة فکری و فرهنگی آن
فرهنگلی   -دهد، تنوع موضوعی باورهای عامیانه با پشلتوانة فکلری   است که نتایج تحقیق نشان می شده تحلیلی انجام -توصیفی

محل  و بانلگ    ای و ملّی )خروس بلی  شیاطین و تقدس درخت( و اسطوره زخم، رجم  گوناگون مانند آبشخورهای دینی )چشم
الیلین و سلعد و    سهی  و ادیلم، ملاه و کتلان، بلراب     هنگام او، همای سعادت، نع  در آتش، صد  و مروارید و قطرۀ باران،بی

 است ها، افکار و مقصودش بوده نحس ستارگان( انگیزه و هد  اصلی نویسنده برای تییین و تثییت اندیشه
 . 

 الوزراء، ابوالرّجاء قمی، باورهای عامیانه، فرهنگ عامه تاریخ :واژگان کلیدی
 
 مقدمه . 1

المصهدور   ابوالرجاء قمی از کتب تاریخی قرن ششم است که در اصل ذیلی بر نفثهه الدّین  الوزراء اثر نجم تاریخ
باشهد. کتها     ق.( مهی  555 -954فی فتور زمان الصدور و صدور زمان الفتور تهللی  انوشهیروان بهن خالهد )    

الهدّین درگیینهی تها وزارت     الوزراء شامل شرح حال هفده تن از وزرای عهد سهلجوقی از وزارت قهوا    تاریخ
هها  باشد که تاریخ پنجاه سال وزارت دربار سلجوقی است. مؤل  کتا  تها مهدّت   احب عیییالدّین کاشی میص

بودنهد و  بینم، نشناختهالوزراء را که اینک می نگارنده و پردازندة تاریخ»است:  ناشناخته بوده و در این معنی آمده
نامهۀ وراوینهی   نامۀ دکتری خود از روی مرزبهان پایانشاید برای نخستین بار خاورشناس آمریكایی فایر بانكی در 

الهدین ابوالرجهاء    است کهه آن از نجهم  است به درستی گمان برده به نگارش درآمده 766-706های که میان سال
الوزراء هم از جهت آشكارکردن بخشهی از تهاریخ    ، مقدمه: هفت(. کتا  تاریخ1575)ر. ک: قمی، « قمی است

توان نثهری  نثر این کتا  را می»ادبیّات و استفاده از صنایع ادبی نیی حائی اهمیّت است.  ارزشمند است و هم در
شود که همان سادگی بیان است و ترکیبی دانست، به این معنی که هم از خصوصیّات نثر مرسل در آن یافت می

احادیه،، باورهها، اشهعار و     های نثر موزون و مسجع و نیی نثر فنّی که در آن از استشهاد به آیات،هم از ویژگی
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است کهه   شود. امّا این عناصر همگی در حدّ اعتدال به کار رفته و موجب نشدهامثال فارسی و تازی استفاده می
. نویسهنده  (6: 1549زاده و یهاری گلهدرّه،    )بیهگ  «رو شود خواننده در درک مفهو  با دشواری و پیچیدگی روبه

را با بیانی پوشیده و استفاده از تشبیه، استعاره، تمثیهل، کنایهه و ارسهال    وزراء و دیگر منصوبان دربار سلجوقی 
است و اشهارات لییفهی بهه    های خود را در خصوص آنان بیان کردهالمثل نقد و نقادی کرده و عقاید و اندیشه

ههای   نسهل  باورهای عامیانه کرده تا هم سخن خود را بر کرسی قبول بنشاند و هم در انتقال باورهای عامیانه بهه 
الوزراء بهترین منبع برای پهژوهش دربهارة فرهنهگ،     باشد. بنا بر این، کتا  تاریخ پس از خویش ادای دینی کرده

 آدا  و باورهای عصر سلجوقی است.
شهود   باورهای عامیانه به اعتقادها، عادات، آدا  و رسو  و رفتارهایی که در زندگی مرد  وجود دارد، گفته می

های فكری و فرهنگی و بخشی از چگونه زیستن یک ملّت است، چنان که برخی از باورههای  که بیانگر رویكرد
عامیانه ریشه در فرهنگ دینی و قرآنی دارند و برخی دیگر در فرهنگ عامه که سینه به سینه و از گذشتگان نقهل  

شهری کهه بهه تجربّهه     ههای ب ها و ارزشهای دور دارد و با سنّتفرهنگ عامه، ریشه در گذشته»است و نیی  شده
(. بنهابراین، باورههای عامیانهه    66: 1576)بیهقهی،  « پیوسته و نیكی و برجستگی آن به ثبوت رسیده، همراه است

توان به اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن ها میبخشی از فرهنگ عامۀ یک ملّت است که با شناخت و آگاهی از آن
های فرهنگی و  ت و باورهای دورة سلجوقی بخصوص گنجینهچون در شناخت و آگاهی از اعتقادا .ملّت پی برد

-نظهر مهی  هایی در این زمینه ضروری بهاست، انجا  پژوهشالوزراء تحقیقات اندکی انجا  شده ادبی مانند تاریخ

ها را در کتا   ها و نیی چند و چونی آن رسد. بر این اساس در مقالۀ حاضر باورهای عامیانه، پشتوانۀ فرهنگی آن
هنگها   محل و بانگ بیزخم، خرئس بیاست که شامل: چشم یخ الوزراء ابوالرجاء قمی بررسی و تحلیل کردهتار

او، درخت حاجت، همای سعادت، رجم شیاطین، نعل در آتش، صدف، مروارید و قیرة باران، سههیل و ادیهم،   
ای )دیهو،  ات خیالی و افسهانه البین، سعد و نحس ستارگان و نیی باورهایی در موضوع موجودماه و کتان، غرا 

 باشد. سیمرغ، اژدها، فرشته و پری( می
الدّین ابوالرجاء قمی انجا   الوزراء نجم هایی هر چند اندک در معرفی و شناخت ساختار و محتوای تاریخ پژوهش

زاده و از بیهگ  ای ( در شرح تاریخ الوزراء؛ مقالهه 1569بهبهانی )ای از رجایی  نامه است که عبارتند از: پایان شده
گیهری خالقانهۀ   ( که دو ویژگی برجستۀ سبكی تاریخ الوزراء ابوالرجاء قمی را مبتنی بر بهره1549یاری گلدرّه )

مؤلّ  از امثال و حكم مشترک در اد  فارسی و تازی و نیی اشارات ارزندة باورهای پیشینیان پیرامون جهانوران  
( در بررسی باورهای قدما دربارة جانوران و تجلّی فهراوان آن  1541)ای از یاری گلدرّه  است؛ مقاله بررسی کرده

( که چند ترکیب مجازی تاریخ الوزراء را با ههدف  1537ای از قمری ) در کتا  تاریخ الوزراء قمی است. مقاله
است،  ( که کتا  را معرفی کرده1575ای از کمایی ) است. مقالهدادن معانی امثله مندرج در آن نگاشته شده نشان

الوزراء از زاویۀ موضوعی با تكیه بر پشتوانۀ فرهنگی آن و انگییه و  امّا پژوهشی که باورهای عامیانه را در تاریخ
 نشد. باشد، دیده هدف مؤل  بررسی کرده

 
 بح، اصلی. 6

اعتقهادات  ها امری ضروری است و در واقع هر کشور متمدّنی بررسی باورها و اعتقادات مرد  برای شناخت آن
کند. بر این اساس، برای آگاهی  دار برقرار می و باورهایی ویژه دارد که با گذشتۀ کهن آن سرزمین پیوندی ریشه

مانده مانند آثار شعرا و نویسندگان رجوع کرد کهه بهتهرین    از قدمت و اصالت این باورها باید به اسنادی برجای
اگر چه هر یک از آنان در نگارش آثار خود اهدافی را دنبال  منبع میالعه برای شناخت فرهنگ و اندیشه هستند.



 5/      الوزراء ابوالرجاء قمی باورهای عامیانه در تاریختحلیل  

اند، کهه ایهن اشهارات در شهناخت فرهنهگ و      اند، امّا اشاراتی به باورهای مرد  روزگار خویش نیی داشتهکرده
الوزراء ابوالرجاء قمی یكهی از ایهن آثهار اسهت کهه مقصهود        اندیشۀ آن دوره بسیار حائی اهمیّت است. تاریخ

از نگارش آن شرح و بیان چند و چونی وزارت هفده تن از وزرای سلجوقی است، امّا مؤل  در خالل نویسنده 
 گردند. است که در این پژوهش بررسی و تحلیل میمتن به معتقدات مرد  عصر خود نیی اشاراتی داشته

 
 . چشم زخم6-1

ترین باورها در بهین عامهۀ    و رایج ترین شوربودن از قدیمیخوردن، نظرخوردن، چشمزخم، چشماعتقاد به چشم
هها،  کردن برخى افراد به انسهان  ای از افراد وجود دارد که نگاهاست که هنور هم این باور در میان عدهمرد  بوده

از همهه، مظفرالهدین   »اسهت:  شود، چنان که در تاریخ الوزراء آمدهها میدیدن آن جانوران و اشیاء، باع، آسیب
( 134: 1575)قمهی،  « گاه شمشیر آمد شد که زخم زده تر، امّا چشم او در این حادثه، چشمبینتر بود و تییکاردان

خوردن مظفرالدین در بیانی کنهایی آن اسهت کهه او مهورد حسهد و دشهمنی واقهع         و منظور نویسنده از چشم
توانهد از روی  است. در واقع بعضی از مرد  معتقدند که در چشم بعضی از افراد نیروی وجود دارد که مهی  شده

در فرهنهگ عامهه، آزار یها    « زخهم  چهش »زخم یها   چشم»حسادت و دشمنی زندگی انسان را دچار مشكل کند. 
رود چشهمش  بیند. کسی را که گمان مهی می« معموالً دشمن یا حسود»گیندی است که فرد از نگاه کسی دیگر 
)یاحقی، « نامندرسانیدن و نظرزدن میشمزدن، چرسان و فعل او را چشم تلثیر بد دارد، بدچشم، شورچشم، چشم

انهد کهه کهافران در صهدد     سوره قلهم دانسهته   51زخم، آیۀ  ترین آیه را برای دفع چشم(. مهّم505-506: 1534
وَ یَقُولوُنَ وَاِن یَكادَ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُیلِقُونَکَ بِاَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرِ »اند:  رساندن به پیامبر )ص( بوده زخم چشم

و از شهدّت  »زخمت زنند که چون آیهات قهرآن بشهنوند    چشمان بد چشم  اِنَّهُ لَمَجنُونٌ؛ نیدیک بود که کافران به
انهد:  گوید: بههعضى از مفسهرین گفتهه    (. عالمه طباطبایی می51گویند که همانا عجب دیوانه است )قلم/ « حسد

شهنهوند با نظرى سرشار از کینه و خشم به تو نظهر   را از تو میمعناى آیه این است که وقتى ذکر را یعنى قرآن »
اصل آیه در »(. در واقع 793: 14ج  1569« )خواهند با همان نگاه تییشان تو را بكشندکنند، به طورى که میمی

مورد بدگویی کافران از پیامبر اسال  و سخن قرآن است که بر اساس یک عقیدة سنّتی، به مفهو  فهوق بهه کهار    
)یهاحقی،  « شهود  رسد این معنا به شلن نیول این آیهه مربهوم مهی   رفته و گر نه، در معنا چنان نیست. به نظر می

1534 :394.) 
تدریج در میان عامۀ مرد  در حدّ افرام رایج گردیهد و همهواره نگهران آسهیب و      باورهایی همراه با خرافات به

بود؛ در نتیجه در باور عامیانه برای دفهع   جّه آنان میشور متو ای بودند که از سوی اشخاص حسود و چشم صدمه
انهد؛ از قبیهل: ماشهاءاف گفهتن و خوانهدن آیهۀ الكرسهی؛        برده های گوناگونی به کار  و یا پیشگیری از آن روش

های مختل  و دودکردن های سفالی با لعا  آبی الجوردی به شكل و اندازهشكستن؛ استفاده از خرمهره مرغ تخم
الدین ابوالریان، مشرف سلیان شد و نیابهت اسهتیفاء و   کمال»است: ه در تاریخ الوزراء به آن اشاره شدهاسپند ک

)قمهی،  « الدین در بازو داشت. کار او قوّی شد. فلک دفع چشم بدان جهت او، سهپند سهوخت   کدخدایی شرف
جایگاه او دارد که نویسهنده آن را   الدین ابوالریان و تثبیت( که این مثل حكایت از امنیّت مقا  کمال176: 1575

است و گویی فلک برای ایشان سپند دود کرده تا از صدمه و آسبب دشمنان و حاسدان در  در بیانی کنایی آورده
 امان باشد.

ریختن اسفند در آتش و اصیالح دود کردن آن در اکثر مناطق ایران رایج اسهت و در باورههای عامیانهه مهرد      
است. زدگی شمرده شدهنمودن اثرات مخر  و سوء چشم بهترین روش برای مقابله و خنثی ترین و ایران شناخته
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چرخانند و سهپس آن را بهه   ها و چییهای مورد نظرشان می دارند و دور سر آد در این رسم مقداری اسپند برمی
زدگهی را  سیله چشمگردانند و به این و رییند و ظرف دود کرده را به دور آن شخص یا اشیاء می داخل آتش می

اسپند خوشبو و معیر است و گیاهی گندزدا است و دورکنندة حالت تهوع از مشا  انسان اسهت.  »کنند.  دفع می
های گیاهی خویش، باورهایی را از جهت عقیدتی که کهن ریشه است رقم زده کهه  از دیگر سو به سبب ویژگی

-135: 1530دوسهت،  )مهیهن « ی آن را دود کننهد زخم و شورچشهم  هنوز در بین عامه گشت دارد. در دفع چشم
136.) 

 
 هنگا  او محل و بانگ بی . خروس بی6-6

خروس در ایران باستان جیء پرندگان مقدس و از یاران سروش اییدی و دشهمن دیهوان و نیروههای اهریمنهی     
-ر سهپیده در فرهنگ مَیدیسنا، خروس از مرغان مقدس است و به فرشتۀ بهمن اختصاص دارد. خروس د»است. 

خواند. این حیوان راند و مرد  را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می د ، با بانگ خویش، دیو ظلمت را می
رود. وظیفۀ پیک سهروش نیهی بهر عههدة     به کمک سگ، در برانداختن دشمنان، از همكاران سروش به شمار می

کهه   روغ روز را به همراه دارد، در حهالی شدن تاریكی شب و برآمدن ف د ، مژدة سپری خروس است و در سپیده
داشهتن   (. بنا بر این، مرد  برای دور نگه565: 15343)یاحقی،« کنددیو بوشاسپ مردمان را به خوا  دعوت می

اند. خروس معموالً بهه   دیوان و نیروهای اهریمنی از خانۀ خود، از گذشتۀ دور به نگهداری خروس عالقه داشته
موقع و نابهنگا   کند و هرگاه در اوّل شب یا بی اوقات مناسبی مانند اوقات اذان بانگ می دمان و نیی هنگا  سپیده

پندارند و معتقدند که این چنهین خروسهی را بایهد کشهت و یها       گیرند و شو  می بانگ کند، آن را به فال بد می
واز بخواند، آمهد نیامهد   هنگا  آبنا بر یک خرافه خروسی که بی»رسد. بخشید و گر نه شومی آن به صاحبش می

 (.176: 1535)وارینگ، « دارد و اغلب خبر ناگوار به دنبال دارد
است، چنان کهه انتصها     باور عامیانۀ شومی بانگ خروس اوّل شب در عصر مؤل  تاریخ الوزراء وجود داشته

ان اسهتیفاء در عههد   الدّین اوحدی بهه دیهو   الدّین اسعد به دیوان طغرا و عیییالدّین اله و پس از او صفی شها 
الوزراء انتصا  این افراد را بهه خروسهی هماننهد     سلیان محمود شومی و نحوست به دنبال دارد و مؤل  تاریخ

ایهن  »گیر شود، از میان برداشته شوند. ها دامندارد و باید قبل از این که شومی آنکند که نابهنگا  بانگ برمیمی
ن گل ریخته پیاده بودند و نه چهون پیالهه سهوار. ... در زمسهتان     اصحا  مناصب در مجلس انس دانش، نه چو

مروحه بودند و در تابستان پوستین بر طاس. چون خروسی بودند که جی به اوّل شب بانگ نكننهد. آتهش دوز    
(. مقصود نویسهنده از آوردن عبهارت شهومی    54 -53: 1575)قمی،« بودند که از آن جی عذا  و محنت نباشد

کفهایتی اصهحا  مناصهب اسهت کهه در بیهانی کنهایی         آغاز شب تلکید بر ناکارآمدی و بهی بانگ خروس در 
و عجم »است:  نامۀ طبری آمده است. ریشۀ تاریخی این باور که بانگ نابهنگا  خروس نحس است، در کتا  آمده

دیهوان   خروس را، خجسته دارند، خاصه خروس سفید را و چنین گویند که به هر خانه که این مهرغ در باشهد،  
اندر آن خانه در نیایند و آن که بانگ خروس را به نماز شا  بد دارند و به فال گویند نه نیک اسهت. از آن بهود   
که چون گیومرث را کار به آخر رسید ناالن شد. آن خروس که او را بود، نماز شا  بانهگ کهرد و هرگهی بهدان     

مرغ؟ چون بنگریدند، گیومرث مرده بود. بدان سهبب   وقت آن بانگ نشنیده بودند. گفتند چه شایدبودن بانگ این
بانگ خروس را در آن وقت به فال بد دارند و خداوندان زجر ایدون گویند که خروس که بدان وقت بانگ کند 

 -30: 1563)طبهری،  « و خداوند خروس آن خروس را بكشد و آن بد از او درگذرد و اگر نكشهد در بهال افتهد   
31.) 
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 . درخت حاجت6-5
های خداوند به انسان است کهه بخهش مهّمهی از     ت مظهر زیبایی و حیات و از زیباترین و مفیدترین نعمتدرخ

سازد و به دلیل این نقش حیاتی در زندگی انسان و دیگر موجهودات زنهده حرمهت و     نیازهای او را برآورده می
وابسته است که آد  در بهشهت  درخت نه تنها از آن جهت به زندگی انسان »قداست خاصی در نید انسان دارد. 

تناول کرد و به زندگی بینا شد، بلكه وقتی به زمین هم هبوم کرد، به ویژه در مناطق کهویر  « درخت معرفت»از 
جهت نیست که تبهار  و خشک، آن را مایۀ حیات و زندگانی یافت و به قداست و اهمیّت آن اعتقاد پیدا کرد. بی

کنند و در معابد هم قداست و حرمهت تمها  یافتهه و    مشخص می« ه نسبشجر»ها را با درخت  و دودمان انسان
است، به طوری که درختان کهن سال همیشه در طول تاریخ پرستش مشخص شده« درخت مراد»گاهی به عنوان 

(. در فرهنگ ایهران باسهتان برخهی از درختهان از تقهدس      556: 1534)یاحقی، « اندشده و حرمت و عیّت یافته
-وردار بودند و مرد  باور داشتند که این درختان مقدّس از نیروی خاصّی برای برآوردن حاجات آنای برخویژه

ای این باور وجود  ها برخوردارند. بنابراین، نسبت به این درختان احترا  فراوانی قایل بودند و هنوز هم نید عده
دارند و مرد  این مناطق برای بهرآوردن  دارد. مثالً بعضی درختان در مناطقی از خراسان از تقدس خاصّی برخور

بنه درخت پستۀ کوهی آزاد است و در مقابل حوادث طبیعی از جمله باد و »بندند. ها دخیل میحاجاتشان بر آن
منهد  شود و بومیان و مردمان عقیدهدهد، در بیشتر اماکن مقدس جنو  خراسان دیده میتوفان استواری نشان می
کننهد و نهخ گهره    بندند، از جمله پارچه آوییان میهایش دخیل میگویند و بر شاخه ز میبه تقدس گیاه، با آن را

(. درخت حاجت در باور عامیانه برآورندة حاجات نیازمندان بهوده و مهرد    131: 1530دوست، )میهن« زنندمی
نهد و در واقهع دخیهل    آویی زنند و قندیل می بندند، نخ گره می های خود بر آن پارچه می برای رسیدن به خواسته

خون آ  است، زنده راه غرق کند و در بن افكند و »است:  بندند و این باور در تاریخ الوزراء این گونه آمدهمی
مرده را بر سر آرد. لباجۀ اطلس جاهالن را طراز زر برنهد و جبهۀ کرباس عالمان را، چون درخت حاجت، پاره 

آوردن باور عامیانۀ پاره پاره بر درخت حاجت دوختن، در واقع قصد  (. نویسنده با59: 1575)قمی، « پاره دوزد
است تا مقصود خود را آشكارتر کرده و به مخاطب عامی منتقل کند و دیگر ایهن کهه از ایهن بیهان      تشبیه داشته

 فایدگی این رویكرد را نشان دهد.کنایی بهره برده تا بیهوده و بی
های اساطیری خود را حفه   مله درختانی هستند که در فرهنگ ایران، جنبهدرختان سرو، زیتون، انجیر، انار از ج

شود. البته برخی باورهای عامیانه در بارة تقهدس   ها نقل میهای بسیاری، پیرامون آنها و داستان اند و افسانهکرده
(؛ 41سهراء/  و ا 56درخت معیوف به قرآن کریم است؛ زیرا در قرآن نا  برخی درختان مانند: انگهور )کهه /   

و  191(؛ انهار )انعها /   11و  نحل/  64(؛ زیتون )عبس/ 17و سباء/  63(؛ سدر )واقعه/ 9و رعد/  61خرما )طه/ 
 است.است و حتّی به نا  دو درخت انجیر و زیتون قسم یاد شده( آمده1(؛ انجیر )التّین/ 73الرحمن/ 

 
 . همای سعادت6-9

است، چنان که در تهاریخ الهوزراء   تۀ دور در میان مرد  رواج داشتههمای سعادت از باورهایی است که از گذش
(. بهر ایهن   3: 1575)قمهی،  « گر آمهد همای دولت بر سر او پَر بازکرد. طاوس اقبال بر سر او جلوه»آمده است: 

ا و هه ها، افسانهالدین است. در اسیورهبختی به قوا آوردن سعادت و نیک اساس، مفهو  کنایی باور مذکور روی
گذشت و جانشینی نداشت، برای تعیین پادشاه بعهدی، همهۀ    اند که وقتی پادشاهی در می های عامیانه آورده قصه

نشسهت، او را بهه پادشهاهی آن     هر کس می  کردند. هما، روی سر و یا شانه کرده و هما را رها می مرد  را جمع
شهده و بهه   خنده فال و پیک سعادت پنداشته میای همانند سیمرغ است که فرمرغی افسانه»گییدند.  کشور برمی
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خهوار کهه جهانوری     نیی معروف است. قدما معتقد بودند که مرغی است اسهتخوان « مرغ سعادت»همین دلیل به 
ههای ایرانهی، از    (. همها در اسهیوره  333: 1534)یهاحقی،  « نیازارد و هر گاه بر کسی بنشیند، او را پادشاه کنند

دانند. فرّ عبارت است از موهبهت و  ست و در ادبیّات فارسی او را نماد فر و شكوه میجایگاه مهّمی برخوردار ا
رسد و در ادبیّات و اساطیر ایران، یكی از ارکان مهّم پادشهاهی  فروغی اییدی که به هر کس بتابد به سروری می

ن بستگی داشهت. در تهاریخ   مندی ایشااست. در واقع مشروعیّت شاهان پیشدادی و کیانی به فرّهرفته به شمار می
اساطیر ایران، پادشاهانی چون کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون، کیخسهرو و ... دارای فهرّ ایهیدی    

گوید: در دورة اسالمی اندیشۀ فرّ جایگاه معنوی، ملّی و سیاسی خود را از دسهت   ( می13: 1534بودند. اکرمی )
ههای سهیحی فرهنهگ و    را ندارد، امّا تتمۀ چنین پنداری را در الیهدهد و دیگر آن مفهو  عمیق و اساطیری می

و امثهال آن  « همای پادشاهی»، «همای سعادت»، «فرّ هما»الی متون و آثار ادبی در قالب باورهای مرد  و در البه
 بینیم. می
 
 . رجم شیاطین6-5

های آسمانی  سنگ کند با شها  چون شییان برای استراق سمع وحى و سخنان فرشتگان قصد رفتن به آسمان می
کردند،  گوید: ستارة دیوسوز همان شها  ثاقب است که قدما گمان می ( می666: 1534شود. مباشری ) رانده می

هها   وقتی شیاطین برای استراق کلمات فرشتگان قصد آسمان کنند، خدای تعالی شها  ثاقب را برای رانهدن آن 
اند که ایشان را به رجهم  زهره و مشتری که عیییتر از آن»است:  چنین آمدهفرستد. این باور در تاریخ الوزراء  می

(. مؤل  برای تلکید و توضیح بیشهتر بهر ناپایهداری    95: 1575)قمی، « االمر هم منتشر شوند شیاطین کنند، عاقبه
ههر  وفایی جهان و نیی مرگ نابهنگا  سلیان طغرل که اگر چهه سهرانجا     منصب و قدرت اصحا  مناصب و بی

کسی مرگ است، امّا سلیان طغرل هنوز جوان است و مرگ او در جوانی زودهنگا ،  از زهره و مشتری کهه در  
است که اگر چه این دو سیاره نماد سعادت و سهالمت بهوده و از    بختی هستند، بهره بردهباور عامیانه سنبل نیک

شهوند. در واقهع بهاور رجهم     پاشیده مهی  ها به دور هستند، امّا سرانجا  از همسنگسارشدن توسط شها  سنگ
است، چون رجم شیاطین با تیر شها  در چنهد سهورة قهرآن     زخم از قرآن گرفته شده شیاطین همانند باور چشم

وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَهدْناها مُلََِهتْ حَرَسهاً    »است.  آمده 10و صافات/  13، حجر/ 5، ملک/ 4مانند سورة جن/ 
فتند ما ]از ایهن  شُهُباً  وَ أَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً؛ و جنیان گ شَدِیداً وَ

شدیم لیكن یافتیم که آن جا فرشته نگهبان با قدرت و تیر شها  آتشبار فراوان و بسهیار دارد  پیش[ بآسمان برمی
نشینیم، امّا اینک هر کهه از اسهرار وحهی الههی سهخنی       شنیدن سخنان آسمانی و اسرار وحی می و ما در کمین

( که به تدریج و گذشت زمان خرافات نیی به آن اضهافه  4 -3بخواهد شنید تیر شها  در کمینگاه اوست )جن/ 
 است.شده و جیئی از باورهای عامیانه مرد  گردیده

 
 . نعل در آتش6-7

بسیار کس را در این معنی نعل در آتش نهادنهد،  »است: « نعل در آتش داشتن»الوزراء  تاریخ یكی از اصیالحات
نههادن مضهیر  و    (. در باورهای عامیانه منظور از نعهل در آتهش  664: 1575)قمی، « عاقبت به خاک بیارمیدند

ه از این باور اسهتفاده  الوزراء نیی نویسندقرارکردن شخص مورد نظر برای بازگشت از سفر است که در تاریخ بی
کند که صنعت شهعر و فصهاحت سهخن     کرده و در بیانی کنایی با ساختار مثلی این میلب را تلکید و نبیین می

است.  نعل در آتش داشهتن عملهی اسهت کهه     ها شدهکسان بسیاری را بی قرار و ناآرا  کرده و باع، مرگ آن
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دادند، چنان کهه نها  او را بهر نعهل      سفر بود انجا  میگران و جادوگران برای حاضرساختن کسی که در  افسون
خواندنهد و معتقهد بودنهد کهه آن شهخص ههر کجها باشهد،          نهادند و افسون مینوشتند و در آتش می اسب می

شهدن سهفر و اشهتیاق بازگشهت مسهافر در دل خویشهان بهه         طهوالنى »کنهد.   قرارشده و فوراً حرکهت مهی   بی
)تیمهوری،  « است یكى از راهكارها درچنین مواردى، نعل در آتش نهادن بودهشده و  هایى منتهى می اندیشی چاره
-کردن او در برابر عاشهق انجها  مهی    کردن محبّت معشوق و نیی را  (. همچنین این عمل را برای افیون5: 1534

ید گهردد و نه  دادند. در واقع عوا  معتقد بودند، بر اثر تلثیر این عمل محبو  غایب مضهیر  و سراسهیمه مهی   
تهوان گفهت از کهی و چگونهه وارد     رود. دربارة پشتوانۀ فرهنگی این باور به طور دقیق نمهی عاشق خویش می

است؛ امّا آن چه مشخص اسهت، آتهش در نهید ایرانیهان باسهتان از قّداسهت فراوانهی        فرهنگ و ادبیّات ما شده
اسهت. آریاهها   یان آریاها وجود داشهته های بسیار باستان، مداشت و نیایش آتش از زمان بیرگ»برخوردار بوده و 

 (.907: 1569)عفیفی، « استاند که آتش، اساس و جوهر زندگی و هستی بودهعقیده داشته
 
 . صدف، مروارید و قیرة باران6-6

گیهرد؛ یعنهی    تهدریج شهكل مهی    قدما بر این باور بودند که بر اثر چكیدن یک قیرة باران در صدف، مروارید به
« کند برد و به مروارید تبدیل می ها را فرومی گشاید و آنمی  های باران است که صدف دهان قیرهاصل مروارید »

(. بنا بر این، چكیدن یک قیرة باران در دل صدف و تبدیل آن بهه مرواریهد از باورههای    66: 1533فر،  )فروزان
ی او ابهری بهود کهه در دریها بهارد      عیا»است:  الوزراء نیی به آن اشاره کرده عامیانه است که مؤل  کتا  تاریخ

منصهور   الهدّین محمهدبن   (. این باور کنایه از نهایت انفهاق و بخشهش جمهال   144: 1575)قمی، « مروارید باشد
است. عقیدة ایجهاد مرواریهد از قیهرة     اصفهانی است که برای توضیح میلب و تشبیه ممدوح به ابر نیسانی آمده

( آن را 35: 1575نامهۀ ایلخهانی )   واجه نصیر طوسی در کتا  تنسهو  باران در صدف باوری عامیانه است که خ
 است:   بیان کرده

آید صدف با روی آ  آید، دههان بازگشهاده و قیهرات بهاران را      مشهور است که آن وقت که باران نیسان می»
عبیهه  رسد، به خاصیّتی که در جوف صدف قدرت ازلی نهاده و ت گیرد و چون این قیرات به باطن صدف می می

 .«حدّی که معیّن است یابد و نشو و نمو تا بهشود و در جوف صدف تربیت می کرده، مروارید متولّد می
 
 . سهیل و ادیم6-3

چنان که ادیهم  »است:  تلثیر ستارة سهیل بر ادیم از باورهایی است که در تاریخ الوزراء با رویكردی تشبیهی آمده
(. مقصود 93: 1575)قمی، « آزموده، مستقیم نشود ه اندیشۀ پیر جهانجی از سهیل صالح نپذیرد، کار دولت جی ب

الهدّین نوشهیروان بهن     آزموده )شهرف  مؤل  بیان مفهو  اصالح و سازندگی و تكمیل است که اندیشۀ پیر جهان
 آزمهوده را تنهها راه   خالد( را به ستارة سهیل تشبیه کرده تا مقصود خود را بهتر بیان کند و اندیشهۀ پیهر جههان   

-ترین ستارگان صورت فلكی است که همواره مورد توجّهه بهوده   داند. سهیل از درخشان اصالح امور دولتی می

است. از جملهه در پیشهكی کهه    گیری باورهای دربارة این ستاره در میان مرد  شده است و این امر باع، شكل
گردد و نیهی  ها میتابد موجب پختگی آنها ببرای سهیل خاصیّت درمانی قائل بودند و یا چون این ستاره بر میوه

( در 56: 1533االسهرار )  گردد. دکتر دستگردی در شرح مخهین  بر اثر تابش این ستاره بر چر  باع، قوا  آن می
است: ادیم چر  بلغاری هموار و خوشهرنگی اسهت ]...[ سههیل ههم در افسهانه بهه        تعری  سهیل و ادیم آورده

نمودند تا به  ها و صحراها پهن میهای دور بر پشت با  یوانات را در گذشتهسازی معروف. دباغان پوست ح ادیم
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یكی از باورههای عامیانهه دربهارة    »خواه و نر  تبدیل شود. وسیله تابش ستارة سهیل به حالت دل ها بهاعتقاد آن
ا در زیهر  یابد و بهدین منظهور، چهر  ر    سهیل این است که از تابش این کوکب چر  یا ادیم و کیمخت رنگ می

 (.6: 1533)الهامی، « اند تا رنگ بگیرد گسترانیده آسمان می

 
 . ماه و کتان6-4

قدما معتقد بودند که تابش مهتا  بر روی کتهان آن را محهو   »دانند. مرد  عامه نور ماه را مسبب نابودی کتان می
ش، دولت درفش کاویان بهود.  دولت پدر»( و در تاریخ الوزراء آمده است: 3: 1539)سلحشور، « کند و نابود می

( که اشاره بهه  661: 1575)قمی، « عنایت و نكایت او مهتا  بود که جایی سیب سر  کند و جایی کتان رییاند
باور تلثیر نور ماه بر کتان دارد، اگر چه دربارة آبشخور این باور اطّالع کافی در دست نیسهت. مؤله  از بهاور    

پارچۀ کتانی و دیگر محصوالتش و نیی تلثیر بر میوة سیب در رسیدن و سهرخی  عامیانۀ تلثیر فرسایندة نور ماه بر 
 کند. الدّین را تبیین می آن بهره برده و با رویكردی تشبیهی رفتار و عملكرد وزیر قوا 

 
 البین . غرا 6-10

پها و   سهر  البهین، کهالغ    غهرا  »انهد.  البین را که نوعی کالغ است، مظهر فراق دانسهته  قدما شنیدن آواز غرا 
داننهد.  منقاری است که باریكتر و درازتر از کالغ پیسه است و عر  آن را شو  و نشانۀ فراق و جدایی می سر 

: 1534)یهاحقی،  « کنهد است که اگر کسی از خانه بیرون آید و آن را ببیند بر فراق داللت مهی اعتقاد بر این بوده
نعیب غرا  فراق بهه گهوش همهه    »است:  الوزراء آمده ریختوضیحی در تا -(. این باور با رویكردی تشبیهی709

البین مرگ  غرا »است:  ( که برای بیان مفهو  جدایی است، یا در جایی دیگر آمده96: 1575)قمی، « کس برسد
اسهت. دربهارة    البین تشبیه کرده ابه را به غرا  شاه فرزند مؤیدالدّین آی ( که مرگ طغان657)همان: « او آواز داد

تازیهان  »انهد.  توان گفت: این باور نه تنها در میان ایرانیان، بلكه اعرا  نیی به آن معتقد بوده ر این باور میآبشخو
پنداشتندکه نوای زاغ شو  است و خبر از جدایی و پراکندگی یاران و خویشهان   در روزگار جاهلیّت به غلط می

 (.134: 1545)وراوینی، « دهد می
 
 . سعد و نحس ستارگان6-11

اند که اعتقهاد بهه سهعد و     ای در باورهای بشری داشته و همواره مورد توجّه بوده ستارگان و سیّارات تلثیر ویژه
اند که بعضهی سهتارگان تهلثیر خهوبی بهر      مرد  بر این باور بوده»هاست.  نحس ستارگان و سیّارات از جملۀ آن

)مهرابهی،  « انهد؛ مثهل زههره و مشهتری    گفتهد میها را اختران فر  یا سعها دارد و به همین دلیل، آنزندگی آن
انهد، از وعهدة خهوف خهالی     ستارگان که مضهیر  »است:  الوزرا نیی آمده ( که بر این اساس در تاریخ5: 1541

)قمهی،  « االمر هم منتشر شوند اند که ایشان را رجم شیاطین کنند، عاقبتنیستند. زهره و مشتری که عیییتر از آن
کند کهه اگهر چهه     ه از این باور عامیانه برای تلکید معنای فراگیری مرگ بهره برده و بیان می(. نویسند95: 1575

بختی باشی، باز هم باید تسلیم مهرگ شهد. در جهای     مانند ستارگان سعد، عییی و گرامی و نشانۀ سعادت و نیک
« عیارد قلم بشكسهت جر  خورشید بدین مصیبت سوگوار شد و مشتری ردا از سر بینداخت. »است: دیگر آمده

کند که با (. نویسنده با استفاده از باور عامیانۀ سعدبودن ستارة مشتری به صورت کنایی بیان می56: 1575)قمی،
 بختی و سعادت نیی از بین رفت.شدن امیرالمؤمنین المسترشد باف به دست مالحدة مراغه نیک کشته
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ها را اختهران نهافر  یها    اند و به این سبب آنگذاشتهمرد  میبعضی از ستارگان نیی تلثیر بدی در زندگی »البته 
الهوزراء خصهلت بخهیالن را     ( که مؤل  تهاریخ 5: 1541)مهرابی، « اند؛ مثل زحل و مریخ گفته شو  یا نحس می

ای از چشم کور خسیسهان کهه کامراننهد، قیهره    »داند:  تر می برای تلکید و توضیح بیشتر از ستارگان نحس نحس
اند که در تفتیش آن مهره یابند، هم چون کوکب نحس هم نیستند که آخر وقتی به نادر زمهین  نه میبله چكد.نمی

الوزراء از مشتری بیشهتر از   (. کتا  تاریخ14: 1575)قمی، « را آ  دهند. به وجود ایشان، لعنت از ابلیس بیفتاد
مسهی اسهت و منجّمهان آن را سهعد اکبهر      است که بیرگترین سیارة منظومۀ ش دیگر ستارگان و سیارات نا  برده

کشهی او بهود و مشهتری را     عیارد را تمنّی خرییه»اند و در اد  فارسی به قاضی فلک نیی مشهور است.  نامیده
الدّین  (. مؤل  تاریخ الوزراء برای آشكارکردن مییان مقا  سعید رضی115: 1575)قمی، « روی او آرزوی رکا 

بهود،  ابوطالب به رئیس دیوان استیفا در وزارت عیالملک مجدالدّین منسو  شهده ابوسعید که بعد از مجدالدّین 
کند که عیارد دبیر فلم آرزوی نویسندگی دربهار او را داشهت و مشهتری کهه مظههر      به صورت کنایی بیان می

زهره و مشتری بهه بشهارت   »است:  سعادت است، آرزوی سعادت خدمت به او را دارد و یا در جایی دیگر آمده
-( که بیانگر مقا  عیییالدّین متصدی دیوان اسهتیفا در زمهان وزارت قهوا    691)همان: « فشان آمدند نظر او جان

است، چنان که آبشهخور   الدّین است. علم نجو  از روزگاران پیشین نید ایرانیان از اهمیّت فراوانی برخورداربوده
ای دارد و ایهن   ههای اسهیوره   ای دیگر آن ریشهه ه باورهای عامیانه در سعد و نحس ستارگان و سیارات و گونه

است. موضوع سهعد و نحسهی سهیارات     ای پیرامون اجرا  آسمانی شده رویكرد باع، پیدایش باورهایی اسیوره
بیشتر از دیگر باورها در جوامع بشری رواج پیدا کرده و شاعران و نویسندگان به دلیل برخورداری از اطّالعهات  

اهل تنجم سهیارگان  »اند.  شناسی متناسب باورهای رایج زمانه، آثارشان را خود آفریدهرهکافی دربارة نجو  و ستا
انهد از جملهه   بنهدی کهرده  گردند، از لحاظ سعادت و نحوست تقسیمها گرد زمین میگانه را که به زعم آنهفت

باشد در تمها  عمهر بهه     اند و طالع هر کس که برابر با مشتریزهره را سعد اصغر و مشتری را سعد اکبر دانسته
 (.669: 1534)مباشری، « سعادتی بیرگ زندگی خواهدکرد

 
 ای . موجودات خیالی و افسانه6-16
 . دیو6-16-1

باشهد، موجهودی مهافوق طبیعهی کهه در همهۀ        های منقول از گذشته می ساز غالب داستان دیو شخصیّت شگفتی
 شود.   ها با شكل و شمایل ترسناک وص  میافسانه

گهردان  گرنهد و از خهوردن گوشهت آدمهی روی     رو و شاخدار و حیلهروایات، دیوان، موجوداتی زشت میابق»
دهنهد؛ در انهواع    دل و ستمكار و از نیهروی عظیمهی برخوردارنهد؛ تغییهر شهكل مهی      نیستند. اینان اغلب سنگ
)یهاحقی،  « کننهد می آیند و حوادثی ایجادهای دلخواه درمیها به صورتاند و در داستان افسونگری چیره دست

1534 :566  .) 
اثیرالدّین ابوعیسی طغرایی بهود و عیالهدّین   »است:  الوزراء موجود خیالی دیو را از نظر دور نداشته مؤل  تاریخ

ولی منشی. خط عیالدّین ولی، اطلسی بود که آن را به آستر کرباس طغرای اثیرالدّین ابوعیسی کردند. زنی پیهر  
نهاده باشد، بر این معنی خنده آید. دیهو بهر ایهن حهدی، تعویهذ بیفكنهد و اگهر چهه در         را که پسر مرده پیش 

(. ذکر این باور عامیانه برای توضهیح و  90: 1575)قمی،« اجتذابات دست تما  داشت ... در طغرایی پیاده آمدی
چنهین از دیهو    ست. هما تلکید بیشتر بر موضوع این کار وارونه بوده که در ساختاری تمثیلی و زبانی کنایی آمده

( کهه نویسهنده بهرای    73: 1575)قمهی،  « چون دیو سفید از کمین حیلت بیرون آمد»است: سفید نیی سخن رفته
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هها  شد، دیو در اسیوره است. چنان که گفته گری کمال ثابت از بیان تمثیلی و تشبیهی استفاده کرده تلکید بر حیله
ناک، بسیار بیرگ، دارای شا  و بهه رنهگ سهیاه     موجودی وحشت های شفاهی برجای مانده از گذشته، و افسانه

است. دیوی سفید در مازندران سكونت داشته و معروفترین دیو شاهنامه و سرکردة دیگر دیوان مازنهدران بهوده   
دیو سپید )سفید(، بنا بر شاهنامه، سردار و پادشاه و رئیس دیهوان مازنهدران   »است.  که به دست رستم کشته شده

رنهگ   شد، در حالی که دیوها معموالً سهیاه زگار کاووس بود که به سبب سپیدی مویش، به این نا  خواندهدر رو
 (.565: 1534)یاحقی، « اندمجسم شده

 
 . سیمرغ6-16-6

های شهاهنامه ایفها   ای و اساطیری که در کوه قاف آشیان دارد و نقش مهّمی در داستانایست افسانهسیمرغ پرنده
است: سهیمرغ، زال  العاده است و عمری طوالنی دارد. در شاهنامه آمدهی، بسیار خردمند و خارقکند. موجودمی

در عجایهب المقلوقهات آمهده    »شتابد. است و در هنگا  مشكالت به یاریش میرا همانند فرزندان خود پرورانده
انهد از جههت   ه مرغان گفتهمرغی قوّی هیكل است چنان که فیل را به آسانی در رباید و آن را پادشا "سیمرغ"

قدر کفاف خود و باقی به حیوانات گذارد و باز سر نیم خهوردة خهود نهرود و ایهن صهفت       آن که صید کند به
اند و بعد از سیصد سال خایه نههد و در بیسهت و پهنج    پادشاهان است و آن را یكهیار و هفتصد سال عمر گفته

ای برای بیان مفههو  نایهابی یها    (. این موجود خیالی و افسانه134: 1559)هدایت، « سال بچه از خایه بیرون آید
زر از منقار سیمرغ که ندیدی بیرون آوردی و آن را به نر  آ  خهرج  »است:  یابی در تاریخ الوزراء آمده سخت
دسهت   الدّین زنگانی از جاهای غیر قابل تصور و خارج از دایرة تصهور زر بهه   (. زین147: 1575)قمی، « کردی

کرد که نویسنده آن را با رویكردی تشبیهی برای تلکیهد بیشهتر در عبهارت مهذکور      آسانی خرج می رد و بهآو می
 است. برده آورده و از مفهو  کنایی منقار سیمرغ برای توجیه رنج و سختی بهره

 
 . اژدها6-16-5

موجودی تخیلی است کهه   ای دارد. در واقع ای است که در اساطیر جهان جایگاه ویژه اژدها از موجودات افسانه
موجودی است اساطیری به شكل سوسماری »های بیشتر کشورهای جهان وجود دارد: ها و داستاندر اکثر افسانه

اسهت. ایهن جهانور عظهیم و      داشهته  های زیر زمهین مهی  افكنده و پاس گنجعظیم، با دو پَر که آتش از دهان می
های عامیانه به عنوان مظهر شرّ حضور یافته و تقریبهاً در  از داستاندهان و بسیاردندان و درازباال در بسیاری  فرا 

الوزراء از واژة اژدهها   (. مؤل  کتا  تاریخ105: 1534)یاحقی، « شودهمۀ موارد، قهرمان داستان بر او پیروز می
چهون  »د: پهردازی دار  ساز در عبارت گرفته و به آن رویكردی مفهو  ای و خیالی است، بهره که موجودی اسیوره

الدّین عارض را از بیم عیالملک از درگاه انفصال افتاد و خرمن او سوخته شد، از پنجۀ شیر بگریخهت و از   سعد
(. دهان اژدهها ترکیبهی کنهایی اسهت کهه حهاکی از جهای        116: 1575)قمی، « دهان اژدها بیرون آمد و برفت

سهناک اسهت، چنهان کهه در جهایی دیگهر       باشد که کنایه از هر چیی خیرنهاک و تر  زننده می خیرناک و آسیب
( اژدهای تقدیر عبهارتی کنهایی بهرای    136)همان: « اژدهای تقدیر، اژدهای رایت او را نگونسار کرد»گوید:  می

( 140)همهان: « سر است جدی فلک، اژدهای هفت»است بیان قردت و غلبۀ تقدیر است و یا در جای دیگر آورده
 رحمانه است. که باز هم منظور مؤل  بیان قردت بی

 . فرشته6-16-9
 ها را ها در باور عامیانه موجوداتی مافوق الیبیعی و مجرد از ماده هستند که ما توانایی درک حسی آن فرشته
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فرشهته  »آشهامند:  خورنهد و نمهی  باشند و هرگهی چیهیی نمهی   شود پیوسته در حال عبادت مینداریم و گفته می
و منیه است از ظلمت و شهوت وکدورت و غضب که از فرمهان   جوهری است بسیط، در حیات و عقل و نیق

خدا سر نپیچیده و آن چه او را فرمایند بكند. طعا  ایشان تسبیح باشد و شرا  ایشان تقدیس و اُنس ایشهان بهه   
(. البته قرآن کریم وجود فرشتگان را اذعهان  717: 1534)یاحقی، « ذکر باری تعالی و شادی ایشان به عبادت وی

وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ؛ مؤمنان نیی همه به خدا و فرشتگان خهدا و کتهب و   »است:  کرده
هها را   (، امّا چون از دایرة حسی ما خارج هسهتند، در بهاور عامیانهه، آن   635)بقره/ « پیغمبران خدا ایمان آوردند

خورنهد، اسهتفاده    اند. ابوالرجاء قمی از این باور که فرشتگان چییی نمی پنداشته جیء موجودات موهو  و خیالی
الدّین ابومعشهر همهدانی، کدخهدای امیرحاجهب عبهدالرحمان بهن        کرده و با بیانی کنایی مییان خساست جمال

 (.161: 1575)قمی، « بر سفرة او جی فرشته و مگس حاضر نیامدی»کند:  طغایرک را چنین بیان می
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پری موجهودی  »ای و زیبا که گاهی مظهر پاکی و نیكوکاری و گاهی مظهر بدی و پلیدی است.  موجودی افسانه
آید، پری وجودی است لییه  و بسهیار    ای و زیبا و دلپذیر، چنان که از روایات کهن برمیاست موهو ، افسانه

فریبهد. پهری بهر     اش آدمهی را مهی   العاده یی فوقشود و با زیبازیبا که اصلش از آتش است و با چشم دیده نمی
های اوستا جهنس   عكس دیو، اغلب نیكوکار و جذا  است، امّا گاهی در روایات کهن و از جمله برخی قسمت

(. در باورههای کههن   695: 1534)یهاحقی،  « است که از طرف اهریمن گماشهته شهده   مون، دیوان معرفی شده
تسهخیر پهری و   »اند:  گریید و آبشخور این باور آن است که گفتهاز آن میترسد و است که پری از آهن می آمده

(. ابوالرجاء قمی از این 6: 1535)الهامی، « است گرفته گران به وسیلۀ قیعۀ فوالدی صورت می جن توسط افسون
نهه   عادت سنایی غینوی شاعر، معلو  است که مدح کسهی نگفتهی، نهه وزرا را و   »گوید:  باور بهره گرفته و می

ای به دوستی از اهل فضل نوشهت.  سالطین را. جی دو سه اما  بیرگ را مدح نگفت. یا بر طبق اخوانیات، قیعه
( که در توصهی   16: 1575)قمی، « گریخت که پری از آهن جی با سایۀ خویش صحبت نكرد. از خلق چنان می

 باشد. گیینی سنایی غینوی مینشینی و خلوتگوشه
 

 یگیرنتیجه
عامیانه در هر دوره بیانگر آدا  و رسو ، رفتار، عقاید و عادات مرد  آن دوره است که آگهاهی از آن  باورهای

ها برای شناخت فرهنگ آن دوره ضروری است. بر این اساس، بررسی باورهای عامیانه در تاریخ الوزراء نشهان  
شهده، ریشهه در پیشهینۀ فرهنگهی و     هها اشهاره   دهد، بسیاری از باورهایی که در کتا  تاریخ الوزراء بهه آن  می

است. باورهایی که  باورهای ملی و دینی دارد و سینه به سینه مسیر خود را طی کرده تا به عصر سلجوقی رسیده
هها افهیوده و یها     ای چییههای بهر آن  های گوناگونی از زندگی بشر وجود داشته و متناسب با هر دورهدر دوران

شیاطین و تقدس درخت( ریشۀ دینی و قرآنی دارند کهه   زخم، رجم ها )چشماست. برخی از این باورکاسته شده
هنگها  او،   محل و بانهگ بهی   و برخی دیگر )خروس بی  ها را در مسیر باورهای عامیانه قرار داده گذر روزگار آن

د و البهین و سهع   همای سعادت، نعل در آتش، صدف و مروارید و قیرة باران، سهیل و ادیم، ماه و کتان، غهرا  
الهوزراء در   ای و ملّی دارند. پژواک باورهای عامیانه در کتا  تهاریخ  نحس ستارگان( ریشه در باورهای اسیوره

هها در ایهن پهژوهش نشهان      واقع پژواک فكر و فرهنگ و اندیشه در دورة سلجوقی است و بررسی و تحلیل آن
کتا  تاریخ الوزراء مفاهیم ذهنی خود را با اند. مؤل   دهد که مرد  این باورها را در عصر سلجوقی پذیرفته می
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تكیه بر باورهای عامیانه بیشتر و بهتر توضیح، تشریح، توصی ، تشبیه و تلکید کرده و با این رویكرد آن چهه را  
ای  اسهت تها بهه ههر بهانهه      است. از سوی دیگر تالش کرده در ذهن داشته، عینی و قابل فهمّ و رساتر بیان کرده

را زنده نگه دارد، چنان که اوضاع و احوال عصر سلجوقی و اوصاف رجال آن را با رویكهردی   باورهای عامیانه
المثلی و تشبیهی با تكیه بر باورهای عامیانهه و کارکردههای بیهانی و بالغهی آن      کنایی، تمثیلی، استعاری، ارسال

 است. تبیین کرده
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