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بازتاب باورهای مردمی درباره جانوران در دیوان صائب تبریزی
اصغر نوذری
کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی،دبیر و مدرّس دانشگاههای استان ایالم
چکیده:
د ر این مقاله به شناخت بخشی از آداب و رسوم و باورداشت های مردم در دوران حیات صائب تبریزی که مقارن با دورۀ
صفویّه بوده پرداخته شده است .آداب و رسومی که نتیجه افکار و اندیشه های ملّت روزگار خویش به حساب میآید و از جویبار
باورها و اعتقادات آن ملّت سیراب میشود .نگارنده در پس شناخت و تبیین این باورداشتها استناد دقیق و محکمی از کالم صائب
را چاشنی مباحث نمودهاند .راقم در این مقاله به دو بخش؛ بخش نخست ،پرندگانو پندارها و بخش دوم ،نقش دیگر جانوران در
پندارهای عمومی جامعه -به ویژه جامعه روزگار صائب -پرداخته است .هدف از انجام این مقاله ،روشن شدن زوایای پنهان در
باورهای عمومی مردم و پیدا کردن فرصت و قدرت بازشناسی باورهای صحیح و اصولی که بعضاً ریشههای مذهبی -دینی دارند از
باورهای خرافی و غلط است که قبالً توسط بیگانگان پیرایه شده و وارد بازار اندیشه و اعتقاد مردم گردیده است.
کلیدواژهها :صائب ،دیوان شعر صائب ،فرهنگ و مردم ،باورداشت ها و عقاید ،آداب و رسوم
مقدمه:
آداب و رسوم هر ملّتی ،نتیجه افکار و اندیشههای آن ملّت به حساب میآیدو از جویبار باورها و اعتقادات آن ملّت سیراب
میشود .به عبارت دیگر میتوان گفت ،باور ها و اعتقادات مردم در آداب و رسوم آن قوم تجلّی و تجسم یافته است .در ادوار گذشته
تاریخ ،انسانها پیشامدهای طبیعی و حوادث هستی را نشانههای قهر و غضب خدایگان میدانستند و به نذرو قربانی متوسّل می-
شدند در همین رهگذر ،بشر پنداشت که باید در جریان عمر ،گاه و بیگاه به پرپایی آیین و مراسمی ،که شاید غضب خدایان را
کاهش دهد ،مبادرت ورزد.
بعدها در کنار این ها ،آداب و رسومی عامیانه با ریشه های مذهبی ،که از اعتقادات توده مردم ناشی می شد ،در بین جامعه
رسوخ پیدا کرد .به قول آقای رکنی«:پیدایش این گونه آداب عامیانه معموالً بدین صورت بوده که پس از درگذشت پیامبران ،عوام
که به روح تعلیمات آنان نمی توانستند پی ببرند اصوالً به تظاهرات و تشریفات ظاهری مأنوس تر بودند و از راه مصلحت اندیشی ،به
دخل و تصرّف در سنّت های دینی پرداختند و رفته رفته چیزهایی بر آن افزودند .این پیرایه ها ،گاه به حدّی بود که ممکن بود آن
سنّت مذهبی در طول زمان مسخ گردد» .4این آداب و رسوم«من درآوردیِ» عوام ،پایه های خرافات و اوهام زیادی را در جوامع
مختلف بنا نهاد تا جایی که جوانه ها و برگ و بار این درخت جهل،بر پیکره باورهای اصیل ملّت های مختلف ،ریشه دوانده است و
هر از چند گاۀ ثمراتی تلخ به بشر ارزانی می دارد .گاۀ آبشخور این عقاید ،باورداشت هایی است که توده مردم از سر همان جهل و
بی آگاۀ به دست می دهند .در این مقاله،نگارنده نگاه موشکافانهای به بررسی و شناخت مصداقهایی از شعر صائب که در برگیرندۀ
بخشی از اعتقادات و باورداشت های عامه مردم روزگار خویش است در دو بخش پرندگان و پندارها و دیگر جانوران و پندارها داشته
اند که در بخش اول (پرندگان و پندارها) نظر به اینکه پرندگان در باور قاطبه مردم به ویژه ایرانیان که آشنا به فرهنگ و تمدّن
هستند دارای جایگاه واالیی می باشندوا ین اعتقاد از آن جا ناشی می شود که بشر اولیّه در مقابله با حوادث غیر مترقبه و طبیعت
خشن ،گاه آرزوی پرواز را در سر پرورانده است امّا چون امکان دستیابی به چنین آرزوهایی برایش ممکن نمیگشت ،توجه و
حسّاسیتش ،نسبت به پرندگان -این مظاهر آزادی -بیشتر گردید و به اسطوره سازی درخصوص آن ها پرداخت تا آن جا که در
فرهنگ عامه بیشتر مردم و اقوام ،به معجزات و کرامات فراوانی که به پرندگان نسبت داده شده است برمی خوریم .چنان که در
اساطیر مصر و چین باستان«،درنا» عمری طوالنی دارد ،در میان رومیان برای«ققنوس» کرامت بزرگی قایل بودند و ایرانیان برای
«فروهر»(نیروی اهورایی) در نقوش ،فرشته ای بالدار تصویر کرده بودند و همه این پندارها در مورد پرندگان باعث گردید که بعضی
از آن ها مقدّس و رنگ مذهبی بگیرند و بعضی دیگر که با آراء و افکار آن ها هماهنگی نداشتند شوم و منحوس پنداشته شوند و
همه اینها سبب گرایش عامه مردم به سمت این اعتقادات گردید .از جانب دیگر پرندگان در اندیشه و تخیّل شاعران ،سمبلو رمز
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بودند .جانوران دیگر نیز به جهت سوددۀ یا ضرر و زیانی که برای بشر داشته اند توانسته اند توجّه انسان ها را به خود معطوف دارند
و حیطه وسیعی از اعت قادات مردم را مختص به خود نمایند چراکه در برخورد مستقیم انسان با پدیده های هستی ،جانوران -اعم از
اهلی و وحشی -بیشترین امتیاز را دارا بودند .غنا و تنوّع جانوران در ادب فارسی و استفاده شایان توجّه از جنبه تمثیلی آن ها در
داستان ها،اساطیر و روایات مذهبی ،اندیشه و تخیّل عوام ،مؤیّد این مدعاست.در باور گذشتگان حتّی فرشتگان به شکل و هیئت
حیوانات -ببر ،شیر ،گاو ،و - ...به تصویر درآمده اند .به هر حال،هدف اصلی نگارنده از این مقاله ،شناخت و آگاۀ بیشتر از سمبل ها و
مصداق های اعتقادی عامه مردم و بازشناسی سره از ناسره و عوامل تهدید کننده مذهب و دین از این باورهای عامیانه و هشداری
است به کسانی که هنوز دل در گرو این اعتقادات خرافی دارند و در نهایت شناخت کامل تری از آداب و رسوم مردم،به ویژه در
روزگار شاعر مردمی،صائب تبریزی است.
بخش اول :پرنده ها و پندارها
پرندگان در باور توده مردم ،به ویژه همه آشنایان به فرهنگ و تمدّن ایران زمین جایگاه واالیی دارند .این عقاید از آن جا
ناشی می شود که بشر اولیّه در تقابل با حوادث غیر مترقبه و طبیعت خشن ،گاۀ آرزوی پرواز را در سر می پرورانده است و چون
امکان دست یابی محال بود به اسطوره سازی در خصوص آن ها می پرداختند .تا آن جا که در فرهنگ عامه بیشتر اقوام می بینیم
که معجزات و کرامات بسیاری به پرندگان نسبت داده شده است «.در اساطیر مصر و چین باستان ،درنا عمری بس طوالنی و توانایی
فراوان دارد ،رومیان و یونانیان برای ققنوس (مرغ آتش) کرامت بزرگی قایل بوده اند .در ایران فروهر (نیروی اهورایی) در نقوش
برجسته به صورت فرشتهای بالدار به تصویر کشیده شده است و در اندیشه انسان بعد از اسالم نیز اغلب مالئکه و فرشتگان عالم
الوهیت با بال و به صورت پرنده تصویر شده اند».2
همه این پندارها در مورد پرندگان باعث گردید که بعضی از آن ها جنبه تقدّس یافته ،رنگ مذهبی نیز بگیرندو بعضی
دیگر که با آراء و افکار انسان ها -چه از لحاظ بهره دۀ و چه از نظر انطباق با خواست ها و آرزوهایشان-هماهنگی نداشتند ،شوم و
منحوس پنداشته شوند که «کبوتر ،هدهد ،سیمرغ و لک لک (حاجی لک لک) از گروه اول»و خروس بیوقت ،کالغ و جغد از گروه
دوم»به شمار میروند .9براساس همین باورها بود که علوم خرافی «تفأل و تطیّر »4در بین جوامع معمول گردید.
پرندگان در اندیشه و تخیّل شعرا به عنوان نُماد و رمز گونه ای بوده اند که ایشان را در انتقال به دنیای معنا رهنمون بوده
وگاه قهرمان افسانه ها و داستان های آن ها شده اند .3صائب نیز گاه و بیگاه مضامین دل نشین خود را به پروبال کبوتر می بندد و
به اوج آسمان می فرستد و هنگامۀ دیگر،تمثیالت خویش را به بال و پر طاووس رنگین می کندو به محبوب خویش اعطا می نماید و
گاۀ نیز از صدای شوم زاغی و قدم نامبارک جغدی به دل شوره می افتد .آن چه می خوانید نمونه هایی از این باورهاست:
 -4باز:
در باور عوام ،پرنده ای است نیکو و دوست داشتنی که ادبها ،نیکو پذیرد .از عیب ها و پلیدی ها به دور باشد .6در قدیم از
کردار این پرنده فال میگرفتند و پیکره او را به عنوان نماد خیر و برکت ،زینت بخش تاج شاهان می نمودند .1برای تربیّت باز
معمول بود که چشمان او را میبستند و طعمهاش را بر روی دست شاهان میگذاشتند.در اخالق اسالمی باز و اسب دو حیوانی
هستند که در قلّه هرم حیوانات و در آغاز مرحله انسانی هستند ،چون هر دو تأدیب و تعلیم پذیرند.4
صائب به برخی از ویژگیهای این پرنده نظر داشته است:
صید خود را یافت در پوشیده چشمی ،باز ما()423/4
از نظر بستن ز دنییا باشد دل ما کامیاب
یا:
که دست و سیاعد شاهان ،نشیمن است ،مرا() 233/4
از آن چه حفظ نظر ،هم چو باز مشغولم
 -1بوتیمار:
مرغی است که به باور عوام ،پیوسته در کنار آب می نشیند و از غم آن که مبادا آب کم شود با وجود تشنگی ،آب نمی
خورد و دایم محزون و غمگین باشد ،به این جهت نام «غمخوارک» به او داده اند:3
باده بوتیمار را چون کبک خنییدان می کند() 9649/6
زاهیدان را از تُیرشیییییرویی برون آوردمی
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 -9بوقلمون:
به اعتقاد تودۀ مردم،هر لحظه به رنگی درمی آید .برهمین اساس به خصلت تلوّن و دورنگی زبان زد شده است .اصطالح
کنایی «بوقلمون صفت» ریشه در همین باور دارد:41
شده است مرغ هوا ،یک قلم چییو بوقلمون ز بس بلند شیییده است از زمین بار نسبت()9629/6
 -1خفاش:
اغلب مردم خفاش را «مرغ عیسی» می دانند .این مرغ،قوّۀ باصره ضعیفی دارد به این خاطر در اندیشه مردمو تخیّل
شاعرانه ،دشمن خورشید و روشنایی تصوّر شده است:44
هییچ خفّاشی چه ستّاری کند ،خورشید را() 91/4
نیور معنی می درخشییید از جبین لفظ من
 -0خروس:
در بین غالب مردم به خوش یمنی و مبارکی مشهور است و گفته اند« :خروس ،نظر کرده پیامبران است و بال را دفع کند و
شیطان را فرار می دهد» .42امّا اگر نابهنگام بانگ برآورد،شوم استو حتماً باید کشته شود یا به کسی بخشیییییده گردد و گرنه،
صاحبش از دنیا می رود:49
می دهد بر باد ،سر ،مرغی که بی هنگام شد ()4432/9
بر حییات پوچ گوییان ،نیست صیائب،اعتماد
و یا:
هیر که در بیزم بزرگان ،حرف بی جا می زند() 4224/9
چون خروس بی محل ،بر تیییغ می مالد گلو
 -6جغد:
قاطبه مردم به شومی این پرنده معترفند و اعتقاد دارند اگر در جای آبادی نشیند ،آن جا خراب گردد یا صاحب آن خانه
بمیرد .شاید این اعتقاد به جهت خرابه نشینی جغید به وجود آمده باشد .44در راستای همین باور،صائب این پرنده را «ماتم پیشه»
می خواند:
جغد میاتم پیشه ،در بیاغ ارم نامحیرم است() 394/2
فکر دنییا ،ره نییدارد در حیییییریم اهیل دل
خرابه نشینی جغد باعث شده است که او را قرین گنج بدانند:
جغد دارد زیر پر ،گنیییییج خراب افتاده را()419/4
نعمت دنییییا نصیب دل سیاهیییان می شیود
 -7زاغ:
این پرنده نیز در نظر مردم نامبارک پنداشته شده است .گفته اند این پندار -شومی زاغ -را ایرانیان از اعتقادات اعراب
گرفته اند .چنانچه در میان عرب ها مثل است «فالن اشامٌ من غُراب البین »43امّا در اعتقاد عدّهای دیگر نه تنها شوم نیست بلکه
خوش خبر است ،وقتی صدا می کند ،به عنوان تفأل می گویند«:اگر خبر خوشی داری یک بار دیگر».امّا در ادب فارسی اغلب جنبه
نحوست زاغ مورد استفاده شعرا و نویسندگان بوده است.
چنان که صائب می گوید:
در آن چمن که بیود زاغ ،آشییانه مکن() 9113/6
حضور تییره دالن سیرمه سیای آوازست
زاغ در عین نامبارکی زبون و خوار نیز تلقی شده است:
بیر بال این همیا ،رقم خون زاغ نیست() 4114/2
عیاجزکشی نیه شیوه طبع بلنید میاست
 -3شاهین:
46

در باور عامۀ مردم ،نُماد و مظهر قدرت ،شوکت و مبارکی است :
دل کسی صائب ،از آن بی باک نتواند گرفت() 643/2
می تیوان از پنجه شیاهین گرفتن کبک را
 -3طاووس:
در میان سایر پرندگان از جهت زیبایی و ارجمندی ممتاز است .پر طاووس به ویژه جنس نر آن به زیبایی و پای آن به
زشتی معروف است:41
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عیب خود دیدن ،مرا ز اهل هنر ممتاز کرد

منفعت از پیا ،زییاد از پییییر بود ،طاووس را () 41/4

و یا:
سر زدنبال خیود آرا ،بر نیدارد چشم شیور
دوربین ،خونین جگر از نظم احوال خودست

محضر قتیل است حسن بیال و پیر ،طاووس را()93/4
روز و شب طاووس ،لرزان بر پر و بال خود است() 443/4

و اکثر مردم طاووس را مظهر رعنایی و خودپسندی می دانند:
عیب پیش پییا نیایید در نظر ،طیاووس را() 41/2
از خود آرایان نمی یابد بصیرت چشم داشت
در باور تودۀ مردم و در روایات مذهبی او را مرغ بهشتی دانسته اند که به کمک مار ،شیطان را به بهشت آوردند و باعث
بیرون آمدن آدم از بهشت شدند:44
جغید ازین ویرانه ،طاووس بهشت آمد برون() 2211/6
جان صد داغ از تن خاکی سرشت آمد برون
 -45طوطی:
«مرغی قابل تعلیم است که بر آیینه شیفته شود و سخنگو گردد ،بدین ترتیب که آینهای روشن در برابر طوطی نگه می-
دارند ،و از پشت آینه با او سخن میگویند ،طوطی به خیال این که طوطی دیگری است با او حرف میزند و آن سخنان را فرا می
گیرد» .و مظهر زیبایی و شکوه است:43
به گفتار آورد آن جا ،در و دیوار ،طوطی را () 243/4
نبیاشد حیاجت آیینه در بیزم صفیاکیشان
 -44عندلیب (بلبل):
در اندیشه شاعران و در پندار عوام ،عندلیب عاشق گل است که در بهار سرود خوان است و در پاییز افسرده و دم سرد
باشد:21
بیر هم آوازانِ خیود مپسند ایین بیداد را()24/4

بیاز صائب ،عندلیبان را بیه شور آورده ای
 -41عقاب:

مرغی است ،شکاری و پر قدرت که مرغان دیگر را صید کند .در تخیّل عامۀ مردم به تیزبینی و بلند پروازی ضرب المثل
است:24
زهره می بییازد عقیاب از خنده مستیانیه ام

من نه آن کبکم که صید خود کند ،شاهین مرا() 31/4

 -49فاخته:
22

در اعتقاد عوام مرغی است مبارک و میمون و در عین حال قلیل االلفت :
سرو پییاده گفتیه ام ،شیشه سبیز فییام را() 244/4
فییاخته کو که بوسه بر ،کنج دهن مین زند
عوام به جهت آوازش او را «کوکو» نیز گفته اند:29
نعل وارون میزن ای فییاخته ،کوکو بگیذار() 223/3
حسن از دایییرۀ عشق نبییاشید بیییرون
 -41قمری:
گفته اند که این پرنده دلبستگی شدیدی به درخت «سرو» دارد و آوازش خوش است:
شیوق را عشق مجیازی از زمین گییران کند نیست چون قمری نظر بر سر و پا در گل ،مرا () 49/4
یا:
سییرو را هر چنید آوردست زیر بییال و پیر هم چنیان قمری ز کوکو نعیل وارون می زنید() 4291/9
 -40کبک:
24

به جهت آوازش که شبیه قهقهه است؛ در نظر عوام و تخیّل شاعران،مظهر شادی و سرور پنداشته شده است :
بیاده بوتیمار را چیون کبک ،خندان می کند() 9649/6
زاهیدان را از تیرشییرویی بیرون آورد ،می
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به خوش خرامی و رعنایی نیز شهرت دارد:
کنیییید کبییک تقلیییییید رفتیییار او را

ادب نیست در میییییردم کوهسیییییییاری() 9443/6

 -46کبوتر:
در پندار عموم مردم،پرنده ای میمون و مبارک است و از آن جهت که در رسانیدن نامه ها از قدیم االیام -از زمان نوح به
بعد -از او استفاده می شده ،23در قصه ها و شعر شاعران ،نماد پیک عشق ،یا قاصد عشق نیز معرفی شده است:26
کبوتیری است که پیغام ییار می آرد()413/4
شکوفیه ای که ز طرف چمن هیوا گیرد
گرد آمدن کبوتران در اطراف حرم و اماکن متبرّکه باعث شد که مردم آن ها را مقدّس بپندارند و شکار و آزار آن ها را ممنوع
نمایند:21
کبوتییر حییرمِ آن چَییهِ ز نخیدانیم()2141/3
چیرا عزیز نباشم به دیده ها چون خال
بخش دوم :دیگر جانوران در باورهای عوام
غنا و تنوع جانوران در ادب فارسی و استفاده شایان توجّه از جنبه تمثیلی آن ها در داستان ها و اساطیر و روایات مذهبی
و اندیشه و تخیّل عوام ،مؤیّد این است که این ها به جهت سوددۀ یا ضرر و زیانی که برای بشر داشته اند ،توانسته اند توجّه انسان ها
را به خود معطوف دارند و حیطه گسترده ای از اعتقادات و باورهای عموم مردم را مختص به خود نمایند .در باور گذشتگان حتّی
فرشتگان به شکل و هیأت اکثر ستارگ ان و بروج دوازده گانه نجومی نیز به شکل جانوران مانند بره ،شیر ،گاو و خرچنگ و ...تصویر
شده است .در داستان ها و افسانه های کهن و نیز در باور مردم براساس خصایص و مشخصات واقعی حیوانات ،نهنگ ،شیر ،یوزپلنگ
و مار نشانه ها و نمادهای دشمنان قوی و خطرناک بوده اند و گاو ،اسب ،شتر ،سمبل خیر و برکت محسوب می شدند .24تا آن جاکه
از روایات مربوط به آفرینش در ایران کهن برمی آید«پنجمین مرحله آفرینش ،خلقتِ عالم حیوانات بوده است .»23بر همین اساس
ویژگی ها و همچنین اهمیّتی که جانوران در تفسیر و توجیه دنیای درونی انسان های گذشته داشته اند و با توجّه به این که قسمت
مهمی از پیکره اعتقادات بشر به این موجودات وابسته بوده است ،به بررسی باورهای مردم در مورد بعضی از جانوران دیگر در شعر
صائب می پردازیم:
 -4آهو:
«مشک و چشم» این حیوان ،در تفکّر عوام و تخیّل شاعران اهمیّت بسیاری داشته است:91
همان در پیش چشمش گرد خجلت بر جبین دارد اگر در سیرمه خوابیانند صد شب ،چشیم آهو را () 243/4
یا:
هیچ کییافیییر نشیییود دور ز آهییو چشمییییان
قدما ،مشک را تبدیل یافتۀ خون می دانستند:
گرچه خون را مشک میسازیم ،سپهرتنگ چشمم

نافییه را موی ازین واقعییه ،چون شیر شدست() 164/4
خیون بیه منّت می دهید ،آهیوی مشکیین را()32/4

 -1بز:
موجودی ترسو و زبون تصوّر شده است .و براساس همین پندار برای افراد ترسو ،اصطالح ادبی کنایی «بزدل» را به کار می
بردند.
مانند بیز ،ز عطسه شمشیر آبدار() 9364/6
چو بز از عطسۀ تیغش گریزان()9334/6

گشتند تار و مار سیاهان پی سفید
سییییاه و روسییییاه هنیید ،گردد
 -9پلنگ:

در باور عوام ،این حیوان ،به خویشتن بینی و شرارت و جنگ جویی ،مَثَل است .چنان که در محاوره گویند:
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«فالنی با ستاره آسمان در جنگ است .»94گفته شده که پلنگ براساس غریزه جنگ جویی در شب های مهتابی ،بر سر قلّه
های بلند می رود و برای گرفتن ماه می پَرَد امّا به درّه می افتد و کشته می شود .این تصورات عامیانه در شعر صائب مضامین
متعددی را خلق نموده است:
بییه میاه در جییدل و بییا ستیاره در جنگی()9934/6
زمین به خشمِ پلنگ تو تنگ میدان است
یا:
که این پلنگ ،به ماه و ستاره در جنگ است() 493/2
دل رمیده بییه معشوق هیم نمی سییازد
 -1پروانه:
بر مبنا ی پندار شاعرانه ،بی قرار شمع توصیف گردیده است ،امّا عوام معتقدند که اگر در شب گرد چراغ بگردد ،روح مرده
ای است که برای زیارت آشنایان آمده است.92
شمع از خود بود این بال و پر افروخته را()211/4
نیست حاجت شب پروانۀ ما را به چراغ
 -0روباه:
این جانور به خاطر خصوصیّات غریزی ،به حیله گری و مکّاری ضرب المثل شده است:
نیاخن شیر ،دمیاند ز جگر ،کینۀ میا()214/4
صرفه از خود ما نبرد خصم ،به روبه بازی
یا:
شیر کی سازد عصای خود ،دم روباه را() 411/4

عشق مستغنی است از تدبیر عقل حیله گر
 -6زنبور:

آن را سمبل شور و غوغا می دانستند.
شش جهت چون خانۀ زنبور پر غوغای توست کهکشان ،از نوشخند توست ،جوی انگبین() 9344/6
زنبور سرخ را ،کافر م ی پنداشتند و کشتن آن را موجب ثواب می دانستند به این سبب ،به هنگام از بین بردن آن ها از آتش
استفاده می کردند.99
گیر برآورد عشق دود از عقل ،جای رحم نیست خیانۀ زنبیور کافیر ،مستحق آتش است()341/2
 -7سگ:
جانوری است که در اغلب فرهنگ ها و ادیان از جمله اسالم و یهود به عنوان موجودی پلید و منفور و همانند خوک نجس
معرّفی شده است .بر همین اساس تودۀ مردم سگ را نجس دانسته از مسجد و اماکن متبرّکه دور می کردند .در حالی که سگ در
میان زردتشتیان به خواص و ویژگی های مفیدی مثل «:وفاداری ،نگهبانی ،هوشیاری ،حق شناسی با داشتن حسّ بویایی فوق العاده
قوی» معرّفی و شناخته شدهاست و او را به عنوان یک حیوان محترم و مقدّس در گذشته ،حرمت می گذاشتند:94
مکرّر رانییده ام از آستییان خویش دوست را() 441/4
به آن خواری که سگ را دور می سازند از مسجد
گویند سگ همیشه گرسنه است ،برهمین اساس،صفت حرص و طمع زیاد را به او نسبت داده اند:
ایین سگ هیرزه مرس چنید دوانید ما را() 241/4
آرزو چنیید بییه هییر سییوی کشانیید ما را
اعتقاد داشتند که سگ گزیده ،از آب می ترسد:
آیینۀ بصیرت ،آن را که بی غبیار است () 4144/2
چون سگ گزیده از آب ،وحشت کند ز دنیا
یا:
آیینیۀ می گیزد ،من آدم گزیییده را() 933/4
چیون سگ گزیده ای که نییارد در آب دیید
و آن گاه که سگ خصوصیّت اصلی خود (وفاداری) را ،رعایت نمی کرد به جرم «آشناگیری» مستحق کشتن می شد:
مکن بیر نفس ،رحمت بی ا تیو چون راه جفا گیرد سزای کشتن است آن سگ که پای آشنا گیرد() 4443/9
خواب سنگین سگ را در صبح ،به خاطر «طبع گرم» او می دانستند که در صبح از شدّت آن کاسته می شود.
همیشه وقت فیض از عرض مطلب ،می شوم غافل سگ نفس مرا در صبح ،داییم خواب می گیرد() 4443/9
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 -3شیر:
شیر مظهر شجاعت ،دالوری و سلطان جانوران می دانستند.
جگر شییر که دارد ،کیه بیه جرأت شنیود() 4143/4
سخنِ راست ،خندگیست که زهر آلوده است
قدما معتقد بودند که چون شیر سیر شود ،دست به تعرض نزند:
هیچ زنجیری بیه از سیری نباشد ،شیر را() 93/4
دشمن خونخوار را کوته به احسان ساز ،دست
و نیز باور داشتند که شیر از آتش می ترسد:
رسم است ،شیر می کند از آتش اجتناب() 9343/6
شیرست عقل و بییادۀ گلیرنگ آتش است
 -3فیل:
در نزد عامۀ مردم ،نماد قدرت و عظمت بوده است .امّا در نزد آفریقاییهای گذشته ،مظهر سادگی و گول زنندگی بوده
است البتّه این پندار را از داستان «فیل و چشمه قمر» در کتاب کلیله و دمنه نیز می توان استنباط نمود.93
آری بییه فیییل صییید نمییایند ،فیل را()944/4
از همت بییزرگ بییه دولت تییوان رسییید
هم چنین اعتقادی وجود دارد که فیل در خواب به یاد هندوستان میافتد و ضرب المثل معروف« :فیلش یاد هندوستان
کرده» از همین باور ناشی شده است.96
دل ز یییاد زلف زد ،بییر کوچییۀ دیییوانگی مست گردد فیل ،چون هندوستان بیند به خواب()493/4
 -45گرگ:
در نظر مردم جانوری است خطرناک و در عین حال حسود و حریص:
همچو گرگ ،از یکدیگر چشم حسودش می درد گر ز نقش بییوریا در پیییرهین بینییید مییرا()14/4
قدما اگر می خواستند کسی را بی قدر و منزلت کنند ،بر لباس یا تن او مقداری «پیه گرگ» می مالیدند .این باور جادویی
و عامیانه ،خالق بعضی از مضامین شعر صائب شده است:91
نیید ارد حییاصلی غیر از نییدامت حیلییه اخوان به پیه گرگ نتوان زشت کردن ماه کنعان را() 214/4
 -44مار:
94

قدما تصور می کردند که در سر نوعی مار غددی وجود دارد که اگر به دست آید ،برای مداوای بعضی امراض خوب است .
به خصوص به عنوان پادزهر مفید می دانستند.
از فسون این مهره را از مار می باید گرفت() 631/2
تا به کی باشد دل از طول امل در پیچ و تاب
یا:
می کشد مهیر خمیوشی ز جگر زهیر سخن زخم این مار شود به ،به همین مهرۀ مار() 2231/4
یا:
مهره بیرون از دهان مار کردن مشکل است() 231/4
در گذر صائب ز دل ،افتاد چون در قید زلف
عوام مار را پاسبان گنج ها می دانستند و اغلب از بردن نام او در شب خودداری می کردند:
گرچه بتوان از زبان خوش دهان خصم بست هیچ افسون چون ندیدن نیست روی مار را() 92/4
هم چنین او را مظهر بیرحمی و ناسپاسی میدانستند و معتقد بودند که «آخر زهر خود را می ریزد» .ضربالمثل های «مار
در آستین پرورش دادن» و «آخر زهر خودش را ریخت» ناشی از همین پندار است.
کیرد خط سبز را ،زلف سییاهش جییانشین وقت رفتن زهر خود را عاقبت ،این مار ریخت() 414/2
قدما معتقدند که مار خاک خوار است:
روزی به دست کوته و دست دراز نیست() 4116/2
شِکّیر نصیب مییور بُوَد ،خیاک رزق مار
و به تجربه دریافته بودند که چون مار راست گردد ،قصد حمله دارد:
گر چیرخ شد مساعد ،جای طرب نباشد() 2431/4
قصد گزنید دارد ،ماری که راست گردد
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برای گرفتن مار بر او افسون می خواندند:
افسون بیرون نمی بیرد از میار کجروی

تبدیل چیون کنم به ریاضت ،صفات را() 994/4

 -41مورچه:
93

عوام معتقدند که اگر مورچه پر در آورد «اجلش» فرا رسیده است  .و گاۀ هم اعتقاد دارند که رزق و روزیش تمام شده
است.
خیال از دمیدن خط ،بیی انتظام گردد

چون مور پر برآورد ،عمرش تمام گردد() 2442/4

یا:
ز حرص دانه درین کشتزار نزدیک است

که همچو مییور تو را ،بال و پر شود پیدا()243/4

نتیجه گیری:
شناخت و آشنایی با عقاید و باورهای عامیانه بخشی از فرهنگ و زبان و ادبیّات فارسی به شمار می آید .راقم این سطور
کوشیده است تا دانشجویان و فراگیران و عالقهمندان به رشته زبان و ادبیّات فارسی با این باورها آشنایی پیدا کنند ،و از سوی دیگر،
چ ون بعضی بداندیشان و شکست خوردگان و اغلب بیگانگان ،باورهای خرافی گوناگونی ساخته و پرداخته کردند و در میان مردم
رواج دادند مانند افسانهها ،امثال و حکم زشت ،طلسم و جادو و ...که اشاعه بعضی از آن ها ،زیانهای بزرگ بهداشتی ،اخالقی و
اجتماعی را ،به جای گذاشت 41امّا در کنار همه این ها،افکارو عقاید اصیل و ارزشمندی وجود دارد که بیانگر رنج ها و مشقّت ها و
بیعدالتی هایی است که توده عظیم مردم در طول تاریخ متحمل شدهاند و نشان میدهد که این مردم چگونه آرزوهای تحقق نیافته
و امیال سرکوفتۀ خود را در قالب اساطیری مقدّ س ،جلوه گر ساخته و آن چه را که خود همواره به دنبال آن بوده اند و نیافته اند ،در
وجود قهرمانان ،در داستان ها و افسانههای خود جای داده اند و بدین ترتیب ارزشها و آرمانهای خویش را مطرح نموده اند .این ها
نتیجه و دستاورد افکار و عقاید مردمی است عاقل و خوش نیّ ت که به تجربه ،چنین باورهایی را حاصل نموده اند  .44پس الزم است
که ما اعتقادات بشری را به همراه مردم آگاه ،و با حسن نیّت ،مطالعه و روا و ناروای آنها را مجزا کنیم و این زمانی تحقّق پیدا می-
کند که ما بهترین منبع را برای مطالعه و بررسی آثار و اندیشه های نویسندگان و شاعران ،سرلوحه کار خویش قرار دهیم .بدین
منظور یکی از شاخص های شناخت عقاید و باورهای مردم به ویژه در دوره صفویّه ،شعر صائب را میدانیم زیرا او شاعری مردمی بود
و شعر مردمی می سرود و در میان آن ها حشر و نشر می کرد به طوری که در شادی مردم «شادمانه» میزدند و در غم آن ها
«غمگنانه» آه و ناله سر میدادند و جامه سیاه بر تن میپوشید .42بنابراین در این مقاله با شعر این شاعر هم سفر شدیم و به گستره
اعتقادات آن عصر سفری نمودیم تا رهاوردی از باورهای عامه آن دوره را نثار اهل فرهنگ و ادب کرده باشیم.
پینوشتها:
.4رک :رضا انزابی نژاد« ،جامعه شناسی شعر نظامی» ،مجله دانشکده ادبیات مشهد ،سال  ،29شماره اول و دوم ،ص.421
 .2رک :حسین لسان ،تفأل و تطیّر ،هنر و مردم ،سال  ،46شماره  ،449ص 91تا .94
 .9رک :عطار نیشابوری ،منطق الطیر ،به کوشش صادق گوهرین ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ چهارم ،4963 ،ص 299تا
.294
 .4رک :ابوالحسن علی ابن احمد نسوی ،بازنامه ،تصحیح علی غروی؛ وزارت فرهنگ و هنر ،مرکز مردم شناسی ایران ،تهران
 ،4934ص 13تا .419
 .3رک :عمربن ابراهیم خیام ،نوروزنامه ،به اهتمام محمد عباسی کتابفروشی بارانی ،تهران  ،4994ص.36
 .6رک :خواجه نصیرالدین طوسی ،اخالق ناصری ،به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،انتشارات خوارزمی ،چاپ
سوم ،تهران  ،4964ص 62تا .69
 .1محمدحسین خلف تبریزی ،برهان قاطع ،به اهتمام محمد معین ،انتشارات امیرکبیر ،پنج جلد ،4962 ،ج  ،4ذیل بوتیمار.
 .4رک :محمد مکری ،فرهنگ نام های پرندگان ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ سوم ،تهران  ،4964ص .22ذیل «الیشیش»
 .3زکریا محمدبن محمود قزوینی ،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،به تصحیح نصراله سبوحی ،چاپخانه مرکزی
ناصرخسرو ،تهران ،بی تا ،ص 492ذیل «خفاش».
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 .41رک :فیلیپ وارینگ ،فرهنگ خرافات ،ترجمه احمد حجاران ،چاپ موفق ،تهران  ،4914ص .462در اسالم خروس سفید
برابر سنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است جهت اطالع بیشتر رک :عباس قمی ،سفینه البحار ،انتشارات فراهانی و کتابخانه سنائی،
 ،4969ص ،413ذیل «ریک»
 .44صادق هدایت ،نیرنگستان ،ص.494
 .42رک :حسین لسان« ،تفأل و تطیّر» ،هنر و مردم ،سال  46ش  ،449ص.39
 .49محمد مکری ،فرهنگ نام های پرندگان ،ص.93
 .44رک :زکریا محمد قزوینی ،عجایب المخلوقات ،ص ،491ذیل «شاهین».
 .43محمد جعفر یاحقی ،فرهنگ اساطیر ،ذیل «طاووس».
 .46علی اردالن جوان ،تجلی شاعرانه اساطیر در شعر خاقانی ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد ،4961 ،ص.444
 .41رک :محمد قزوینی ،عجایب المخلوقات ،ص ،423ذیل «طوطی».
 .44همان ،ص ،423ذیل «بلبل».
 .43همان ،ص ،494ذیل «عقاب».
 .21همان ،ص ،494ذیل «فاخته».
 .24محمدمعین ،فرهنگ فارسی ،ذیل «فاخته».
 .22رک :بهار عجم ،ذیل «کبک بیابانی».
 .29رک :نظیر حسان سعداوی« ،کبوتران نامه بر» ،ترجمه شبگیر ،هنر و مردم ،دوره جدید ،4931 ،ش  442و  ،449ص44
به بعد.
 .24جالل ستاری« ،رموز قصه از دیدگاه روان شناسی» ،هنر و مردم ،دوره جدید ،4934 ،ش  ،444ص.13
 .23محمدجعفر یاحقی ،فرهنگ اساطیر ،ذیل «کبوتر».
 .26اوا میرویچ« ،خوابگزاری در ایران» ،ترجمه جالل ستاری ،نامه علوم اجتماعی ،دوره  ،4پاییز  ،4941ص 244تا .443
 .21محمدجعفر یاحقی ،فرهنگ اساطیر ،ذیل «گاو».
 .24رک :محمد آبادی باویل ،ظرائف و طرائف ،انتشارات انجمن استادان زبان فارسی تبریز ،4931 ،ص 246تا .224
 .23رک :علی اکبر دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،9ص.4431
 .91ابراهیم شکورزاده ،عقاید و رسوم عامّه مردم خراسان ،ص.219
 .94رک :صادق هدایت ،نیرنگستان ،ص.423
 .92محمدجعفر یاحقی ،فرهنگ اساطیر ،ذیل «سگ» ،نیز رک :اردشیر خدادیان« ،پزشکی و روش های بهداشتی و درمانی
ایران باستان» ،هنر و مردم ،ش  ،4936 ،414/11ص 12تا .19
 .99رک :عبدالحسین زرین کوب ،یادداشت ها و اندیشه ها ،سازمان چاپ و انتشارات جاویدان ،چاپ دوم ،تهران ،4933
ص 296تا .291
 .94رک :احمد بهمنیار ،داستان نامه بهمنیاری ،به کوشش فریدون بهمنیار ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران
 ،4964ص.444
 .93رک :احمد گلچین معانی ،فرهنگ اشعار صائب ،ج  ،4ص.441
 .96رک :صادق هدایت ،نیرنگستان ،ص.34
 .91رک :علی اکبر دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،4ص.4133
 .94ابراهیم شکورزاده ،عقاید و رسوم عامه مردم خراسان ،ص.1
 .93همان ،ص.1
 .41محمد مهدی رکنی« ،فرهنگ عامّه در کتاب التفهیم» مجله دانشکده ادبیات مشهد ،سال  ،3ش ،4ص 463تا .466
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 .44رک :اسکات ،پرندگان در ایران ،گردآورنده و ویرایشگر حسین مروّج همدانی و علی ادهمی میرحسینی ،سازمان حفاظت
محیط زیست ،تهران  ،4934مقدمه.
 .42رک :شاپور راسخ« ،آداب و رسوم و اعتقادات عامّه» ،ایرانشهر ،ج  ،4ص.244
منابع و مآخذ:
 .4آبادی باویل ،محمد .)4931(.ظرائف و طرائف،تبریز،انتشارات انجمن استادان زبان فارسی.
 .2اردالن جوان ،علی .)4961(.تجلّی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی،مشهد ،انتشارات آستان
قدس رضوی.
 .9تبریزی ،محمّد بن حسین خلف .)4962(.برهان قاطع ،به اهتمام دکتر محمّد معین ،تهران،انتشارات امیرکبیر.
 .4خیام ،عمربن ابراهیم .)4994(.نوروزنامه ،به اهتمام محمّد عباسی ،تهران.
 .3دهخدا ،علی اکبر .)4993(.امثال و حکم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .)4991(.لغت نامه ،زیر نظر دکتر محمّد معین،تهران.
.6
 .1زرین کوب ،عبدالحسین .)4933(.یادداشت ها و اندیشه ها ،تهران ،سازمان چاپ جاویدان.
 .4زندی ،حاتم .)4946(.حکمت عامیانه در شعر صائب ،تهران ،انتشارات فرتاب.
 .3صائب تبریزی ،محمدعلی .)4944(.اشعار برگزیده صائب ،به کوشش زین العابدین مؤتمن ،تبریز،انتشارات بنگاه اقشاری.
 .)4943(.دیوان صائب تبریزی ،به تصحیح و حواشی خود استاد ،مقدمه و شرح به خطّ امیری
.41
فیروز کوهی ،تهران ،انجمن آثار ملی.
 4964(.تا  .)4911کلیّات صائب تبریزی ،به کوشش محمّد قهرمان ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
.44
علمی و فرهنگی.
 .)4969(.گزیده آثار صائب تبریزی ،به تصحیح و مقدمه حمید سیّد تقوی (حامد) ،چاپ اول،
.42
تهران،انتشارات بهجت.
 .)4914(.گزیده اشعار صائب  ،به کوشش دکتر جعفر شعار و زین العابدین مؤتمن ،چاپ سوم،
.49
تهران ،انتشارات نشر بنیاد.
 .44طوسی ،خواجه نصیرالدین .)4964(.اخالق ناصری ،به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،چاپ سوم،
تهران،انتشارات خوارزمی.
 .43قزوینی ،زکریا /محمدبن محمود(.بی تا) .عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،به تصحیح نصراله سبوحی ،تهران،چاپ
خانه مرکزی ناصرخسرو.
 .46معین ،محمّد .)4914(.فرهنگ فارسی ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .41مکری ،محمد .)4964(.فرهنگ نامه های پرندگان،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .44نسوی ،ابوالحسن علی بن احمد .)4934(.بازنامه ،به تصحیح علی غروی ،تهران ،وزارت فرهنگ و هنر.
 .43وارنیگ ،فیلیپ .)4914(.فرهنگ خرافات ،ترجمه احمد مجاران ،چاپ اول ،تهران ،چاپ خانه موفق.
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