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 بازتاب فرهنگ عامه در آثار شیخ احمد جام
 دکتر محمد ابراهیم ایرج پور

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 دکتر زهرا نصر 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 اطمه مالکی ف

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور            

 چکیده

با توجه به اینکه شاعران و . مردم هر سرزمین عقاید و باورهایی دارند که در طی قرون متمادی شکل گرفته و بر جای مانده است

روند و زبان گویای مردم آن جامعه هستند؛ بنابراین این میای جزء قشر دانشمند و آگاه آن دوره به شمار نویسندگان هر دوره

الی آثار آنها رسوخ پیدا کرده، تا جایی که بدون درک این مفاهیم و باورها، استنباط مفاهیم اعتقادات و باورها خواه ناخواه در البه

وی به . است« احمد جام نامقی»ششم هجری  یکی از عارفان شهیر و برجسته در نیمة اول قرن .ها دشوار استمورد نظر در آثار آن

های متمادی پس از آن به نحو کم حق از عارفان نامدار و شگفتی آفرین عصر خویش بوده، که نه تنها در روزگار خود بلکه در قرن

اطبین احمد ای از مریدان و مخاز آن جایی که بخش عمده. ای شهرت روحانی، حرمت معنوی و نفوذ کالم بسیار داشته استسابقه

ایشان عالوه بر احاطة . اند، احمد جام ناچار به استفاده از فرهنگ و زبان عامیانه بوده استجام از عموم مردم و عوام الناس بوده

ها در آثار خود، تالش کرده تا با استفاده از ادبیات عامیانه نسبتاً کامل بر مسائل و مباحث اجتماعی و عالقه به اظهار و انعکاس آن

ایم تا با بررسی دقیق آثار در این مقاله کوشیده .مفاهیم تعلیمی و عرفانی مورد نظر خویش را برای عامة مردم تبیین و تشریح نماید

احمد جام تاثیر ادبیات عامه را از جمله عقاید و باورها، آداب و رسوم و اصطالحات عامیانه در آثار و روزگار این عارف بزرگ تعیین 

 .نماییم

 .بیات عامیانه، خرافات، فرهنگ مردماحمد جام، عقاید و باورها، اد :هاواژهکلید

 

 :مقدمه

فولکور هر سرزمین و هر جامعه ای، بازتابی از اندیشه و شیوه نگرش و جهان بینی انسان اندیشه ورز، و روان شناسی فردی و 

اسم، جشن ها، اشعار و ترانه ها، هنرهای مردمی، و ادبیات اجتماعی او درباره فلسفه، دین، علوم، نهادهای اجتماعی، تشریفات و مر

 .شفاهی است

توان تاریخ دقیقی برای پیدایش فرهنگ عامیانه در نظر گرفت و ادوار تغییر و تحول آن را طبقه بندی و زمان  نمی اگرچه به درستی

این . تماعی بشر بر روی کره خاکی مالزمت داردرسد سابقه این مقوله با تاریخ اج می بندی و به طور صریح ابراز کرد، به نظر

اعتقادات و باورها، گذشته از ارزش فرهنگی که دارند یادگار زیستن و حیات مادی و معنوی گذشتگان ما و پیشینه تاریخی و 

یه ای به ناحیه دیگر و آیین هایی که سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر یا از ناحها  با مالحظه این باورداشت. فرهنگی ما هستند

رسیم که ریشه و هویت تاریخی و اصالت ما در گرو شناخت هر چه بیشتر این اعتقادها و  می انتقال یافته است، به این نتیجه

نمایاند، حفظ و احیاء این  می دهد و ریشه و اصالت دیرینه ما را می آن چیزی که امروز به حیات امروزین ما قوام. استها  باورداشت

بنابراین، شناخت و ارائه تحلیل درستی از فرهنگ امروز و غنی سازی و پرورش جامعه امروز با کاوش و بازشناسی . فرهنگ است

 .روابط اجتماعی در گذشته ما، امکان پذیر تواند بود

 :فرهنگ

در زبان فرنگی آن »ن است که اما معنی فرهنگ که در این مقاله مورد نظر ماست هما. کلمه فرهنگ در زبان فارسی چند معنی دارد

معنوی یک قوم اعم از آنچه محصول عقل و های  خوانند و آن عبارت است از مجموعه میراث می و در عربی ثقافت cultureرا 
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« ادوارد تایلور»نخستین تعریف نسبتاً کامل و ارزنده از فرهنگ را  (4916:96محجوب،)« .ادراک یا زاده ذوق و عاطفه ایشان باشد

در کتاب معروف خود به نام (م4134)وی در سال. سان شناس معروف انگلیسی و بنیان گذار انسان شناسی فرهنگی به دست دادان

فرهنگ یا تمدن، مجموعه پیچیده ای است که دربرگیرنده دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخالقیات، »: گوید می «فرهنگ ابتدایی»

وضع فرهنگ میان جوامع . گری است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده استقوانین، عادات و هرگونه توانایی دی

« .گوناگون بشری تا جایی که در اصول کلی قابل تحقیق باشد موضوعی است مناسب برای بررسی قوانین اندیشه و کنش انسانی

 (4963:44بیهقی، )

 :فولکور

. نخورده ای است که در درون آن زندگی و فلسفه حیات بشری، جاری و ساری است فولکور یا فرهنگ عامه از منابع با ارزش و دست

 . شود می و خصایصی است که باعث جدایی و تمایز جامعه ای از دیگر جوامعها  همچنین دارای ویژگی

که جز اول   lore« رل»و   folk« فولک»کلمه فولکور مرکب است از دو جز »: عمده ترین تعریف مقبول درباره فولکلور چنین است

را در فارسی به مردم، توده، عامه، خلق و عوام ترجمه کرده اند و بخش دوم را به دانش، آگاهی، دانستنی، معلومات، حکمت و 

روی هم رفته مترجمان پارسی زبان در برابر فولکور، اصطالحات فرهنگ مردم، فرهنگ توده، . کلماتی از این گونه برگردانده اند

عوام، فرهنگ عامه، فرهنگ قومی، آداب و رسوم و اعتقادات های  ، حکمت عامیانه، فلسفه عوام، معرفت عامه، دانستنیدانش عوام

 (41: 4963بیهقی،)« .عامه، اخالق عامیانه، توده شناسی و عباراتی از این قبیل آورده اند

شوند در سه مقوله اصلی و  می به نام فولکور بررسی موضوعاتی که»: برن در مورد زمینه و قلمرو فرهنگ مردم معتقد است. اس. سی

 :گیرند می چندین مقوله فرعی قرار

باورها و عرف و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی ها، دنیای حیوانات، دنیای انسانی، اشیای مخلوق و  -الف

، غیبگویی و معجزات و کرامات، سحر (ب النوعها و ربّه النوعها و غیرهر)مصنوع بشر، روح و نفس و دنیای دیگر، موجودات مافوق بشر 

 .و ساحری، طب و طبابت

آداب و رسوم مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک زندگی انسان، مشاغل و پیشه ها، گاه شماری  -ب

 .اوقات فراغتهای  و تقویم و جشن ها، بازیها و سرگرمی

و ها  و تصنیف ها، مثل ها، متل ها، چیستانها  ه، تران(حقیقی و سرگرم کننده)ها  و ضرب المثل ها، داستانها  هو ترانها  انداست-ج

 (4933:24، روح االمینی) «غیره

 رشود در مورد رابطه ای است که  انسان با جهان اطراف خود و با عالم هستی برقرا می تقسیم بندی دیگری که در مورد فولکور

آن نیز های  هقلمرو فولکور و مقول. کند که عبارتند از انسان با انسان ها، انسان با محیط زیست خود، و انسان با عالم ماوراء خود می

 :شود می شود و بدین شرح دسته بندی می مشتمل بر کلیه ابعاد این روابط

در زمینه آداب و رسوم مربوط به نهادهای خویشاوندی، در چهارچوب رفتارهای اجتماعی انسان ها  رابطه انسان با انسان-4»

و ها  و سوگها و تقویم آن ها، بازیها  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شعایر و مناسک زندگی انسان، مشاغل و پیشه ها، جشن

داستان ها، مثل ها، تصنیف زیبا شناختی، انسان در قالب خلق هنرهای گفتاری و تجسمی چون افسانه ها، های  و گرایشها  سرگرمی

 ها، ترانه ها، متل ها، چیستان ها، تصویری گری، مجسمه سازی و غیره

رابطه انسان با محیط زیست خود در چهارچوب اختراع و ابداع کلیه ابزارها و تنوع بهره برداری از امکانات بالقوه فیزیکی و  -2

 شیمایی زمین 

انسان در های  هراء خود در چهارچوب چون و چرا و کشف و شهود از طریق باورها و پنداشترابطه انسان با جهان اطراف و عالم ماو-9

گوناگون و متنوع، های  و مکانها  و عناصری که انسان از ابتدا در بستر زندگانی انسانی خود، در زمانها  هتعامل و تقابل با کلیه پدید

چون و چرا کرده است، از جمله زمین و آسمان، گیاهان و حیوانات، جهان  ها  نهاده، و درباره آنها  را شناخته و نامی بر آنها  آن

انسانی، اشیاء مخلوق و مصنوع انسان، روح، نفس، دنیای ماورائی، موجودات وراء انسانی، سروش غیبی، معجزات، کرامات، سحر، 

 (نوزده و بیست:4، ج4934موسی بجنوردی، )« .ساحری، طب و طبابت، گاهشماری
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مقاله سعی شده است تا با تکیه بر آثار شیخ جام، عقاید و باورها و آداب و رسوم و عناصر عامیانة رایج در جامعه عصر شیخ  در این

او های  در این مقاله کلیه آثار شیخ احمد جام با دقت مطالعه شده و شواهد اجتماعیات از کتاب. جام مورد بررسی قرار گیرد

در این مقاله برای رعایت اختصار کوته نوشتی از نام هر کتاب شیخ احمد جام به شرح ذیل . تاستخراج، بررسی و تحلیل شده اس

 : برگزیده شد

روضه المذنبین و : روضه/ مفتاح النجات : مفتاح/ سراج السائرین: سراج/ کنوز الحکمه: کنوز/ انس التائبین : انس/ بحارالحقیقه : بحار

 جنه المشتاقین

 :زندگی نامه

یکی از متصوفه نامدار و مشایخ بلند پایة کشور ما در نیمه اول قرن ششم هجری است، که  «ژنده پیل»نامقی، ملقب به احمد جام 

 .حرمت معنوی و نفوذ کالم بسیاری داشته است، متمادی پس از آن شهرت روحانیها  در روزگار خویش و قرن

جریر بن عبداهلل »ز خراسان، و در دودمانی اصیل و نژاده از اعقاب در قریة نامق از قراء ترشی( ه ق 111)احمد در ماه محرم سنة 

احمد »احمد را بعدها به عنوان . نام داشت «ابوالحسن»دیده به جهان گشود، پدرش  (ص)از اصحاب و یاران حضرت رسول« بجلی

 .خوانده اند« احمد نامقی جامی» نتقالش به جامو پس از ا« احمد نامقی»او را  «نامق»یاد کرده، و به مناسبت زادگاهش « بجلی

های  و شهرتها  ، شیخ احمد زنده فیل، حضرت ژنده پیل، پیرجام، شیخ جام، بعضی از لقبالدین شیخ االسالم، قطب االوتاد، شهاب

شیخ ». پس نام و شهرت کامل او چنین است. بود« ابونصر»نصر  الدین کنیة احمد جام به نسبت یکی از پسرانش برهان. اوست

 .«ابونصر احمد بن ابی الحسن بن احمد بن محمد نامقی جامی الدین السالم شهابا

ژنده پیل عمری دراز و پرمشغله داشت، و نزدیک یک قرن از آن را به ریاضت و مجاهدت، ترویج شریعت، تزکیه و تهذیب تبهکاران، 

خوارگی گذشت، و در این  می مد جام به بطالت وبر اساس روایاتی، مدتی از عهد نوجوانی اح .و توبه دادن مفسدان مصروف گشت

بیست و دو ساله بود که به دنبال واقعه ای شگفت انگیز تغییر . مدت مجال تحصیل سواد، و کسب علوم ظاهری برایش فراهم نگشت

 .حال و انقالبی در وی پدید آمد، و به حلقة تائبان و پیراستگان کشیده شد

وی پس از توبه ای استوار و نصوحانه، و ترک هر چه نابسامانی، دامن از خلق . جالی دیگری گرفت از این زمان زندگانی احمد رنگ و

در دورانی طوالنی به مدت هجده سال، به ریاضت، مطالعه و تحقیق، و تحصیل علم . در کشید، و روی به خلوت نشینی و اعتزال آورد

توفیق یافت، در « نامق»و ارتفاعات « بزد»های  هحام عوام، در دامنة کوو ازدها  احمد در محیطی دور از آلودگی. و معرفت پرداخت

فراغت فکری کامل، به تحقیق و تفحص در قرآن کریم و تفاسیر معتبر، و امّهات منابع اخبار و احادیث پردازد، و پژوهشی پی گیر و 

قوم پیش گیرد، و برای خدمت به خلق به کسوت همه جانبه را در حاالت عرفا، و بزرگان مشایخ و اقطاب صوفیه، و سیره و شیوه 

 (4939:31فاضل، . )یة ارشاد درآیدگرانما

چهل سالی از عمر احمد جام گذشته بود، که پخته و پرداخته از بوتة عزلت به درآمد، و به نیت تعلیم شاگردان، و دعوت و راهبری 

به کاران، و نیز تألیف رساالت و مقاالت پندآمیز و عبرت آموز در مردمان، به ویژه نوجوانان به درستی و پرهیزگاری، و توبه دادن ت

 .جهت راهنمایی این گروه، با تصمیمی راسخ وارد میدان شد، و به مجلس گفتن و تذکیر و موعظه پرداخت

انی، و شیخ جام برای نشر هر چه بیشتر دعوت دینی ا اجتماعی خویش، و به منظور ترویج شریعت و نشر حقایق گرانبهای مسلم

حجاز، سرخس، نیشابور، مرو، هرات، : اختیار کرد، و به خصوص بارها به تهذیب و تزکیة اخالق جامعه، سفرهای متعدد به اطراف

باخزر، بوزجان، و نقاط مشهور دیگر که در آن روزگار از مراکز عمده تحصیل و تحقیق، و تجمع علما و فقها، و تشکیل و برگذاری 

 (36:همان.)ت نمودرفت مسافر می و بحث به شمار درسهای  همجالس و حلق

پس از بازگشت از . او در قافله ای از خداجویان راهی خانة خدا شد. در بازپسین سال زندگی احمد جام به یک سفر عبادی دست زد

 .در شهر جام در خانقاه خویش چشم از جهان فرو بست( ه ق 396)این سفر بود که در دهم محرم سال 

انس التائبین، سراج السائرین، مفتاح النجات، کنوزالحکمه، بحارالحقیقه، روضه : دارای آثار بسیاری است که شامل احمد جام

در آثار ها  احمد جام عالوه بر احاطه نسبتاً کامل بر مسائل و مباحث اجتماعی و عالقه به اظهار و انعکاس آن. المذنبین و دیوان اشعار
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نه به فرهنگ ملت خود پرداخته و با بهره گیری از معارف و دانش خود، توانسته معتقدات مردمی و خود، با دیدگاهی روان شناسا

 .آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی زمان خود را در متن آثار خود بگنجاند

 .شود می در ادامه به بررسی فرهنگ عامه در آثار احمد جام پرداخته

 :آداب و رسوم و باورها

سنن و آداب و رسوم را، که »: گوید می فرهنگ شناسی در مورد آداب و رسوم و سنن چنینهای  هدر کتاب زمین محمود روح االمینی

 : آورند، بایستی دارای سه ویژگی باشد می نیز( فولکور)در شمار دانش عامیانه 

 .رواج و اجرای آن در یک جامعه عمومیت داشته باشد –الف 

 .ه و حداقل از یک نسل به ارث رسیده باشداجرای آن در جامعه تداوم داشت -ب

 (4933:11روح االمینی،)« .نمایندافراد به طور خود به خودی و به صورت عادی و بدون اینکه مجبور باشند به آن عمل  -ج

 :باشد می و باورها در آثار احمد جام رسوخ پیدا کرده که شامل موارد ذیلها  نمونه ای از این آداب و رسوم

 :لباس نو در روز عید پوشیدن-4

. دارد می تهیه لباس، برای سال تحویل، فقیر و غنی را به خود مشغول. نوروزی، رسمی همگانی استهای  پوشیدن لباس نو، در آیین

ه در تمام آثار احمد جام ب. به ویژه برای کودکان رسمی در حد الزام بود در جامعه سنتی توجه به تهیدستان برای تهیه لباس نوروزی

 .پوشیدن لباس نو به ویژه کودکان اشاره کرده است

« ...ست و دشمن ببینندروز عید آن مادر مهربان فرزند یگانه عزیز خود را به لباس گوناگون، و به زیورهای رنگارنگ بیاراید تا دو»

 (416:سراج)

ری بود در کشید و هر چه شرط ماد روز عید مادری فرزند خویش بشست و جامه نیکو در پوشید و سرمه کرد و نیل چشم زدگی»

 (421: بحار)« .بکرد

 :آداب مهمانی-1

داشته اند، چنانکه ابوحامد  می مهمانی کردن در نزد ایرانیان سنتی دیرین و پسندیده بوده است  در شرع نیز این سنت را گرامی

سنت کسی »البته. (233-4:231،ج4913لی،غزا)« کسی که مهماندار نیست، در وی خیری نیست»: کند می نقل (ص)غزالی از رسول

 (233:همان)« و فقرا را خواند نه توانگران را...که دعوت کند آن است که جز اهل صالح را نخواند

احمد جام به مهمانی دادن سفارش کرده و گفته باید درِ زاویه را باز بگذارند تا هر مسافری از هر قوم و قبیله به زاویه بیایند و در 

 :راحت نمایندآنجا است

 (413:مفتاح)« .آنگاه در زاویه بازگشاید تا هر مسافر از هر قوم و طایفه که رسند بیاسایند، سخت نیکو باشد...»

کند که میزبان باید جوانمرد و با سخاوت باشد و به خاطر مهمانی دادن بر مهمان منت نگذارد چرا  می همچنین احمد جام سفارش

 :دکه هر کس روزی خود را خور

و باید که این کس که در سرای باز نهد از بهر مهمان و مسافران، چنان باید که جوانمرد و سخی طبع باشد، و هر که در سرای وی »

آید روزی  می و نان از سگ و گبر و جهود و ترسا باز ندارد؛ زیرا که هر که... شود از بهر نانی پردة او ندرد، و بمهمان هیچ طمع نکند

و بدان که روزی کسی بر دست تو بدو رسد، بس منتی بر وی نتوان نهاد، و چنان باید که خود را جز حمالی نداند، و . دخور می خود

 .اگر نه چنین باشد، او را در سرای باز نهادن مسلم نباشد

 (431:مفتاح)« ....و نیز چنان باید که از بهر نانی که بکسی دهد او را بسیار رنجه ندارد، و از هر نوع منت بر وی ننهد

هیچ خدمت و مراعات و شفقت از مهمان باز نباید گرفت و چون در سرای بازنهادی بهر چیزی »:کند کههمچنین شیخ سفارش می

 (434:همان)«.فرستیای است که بر دست او بدان جهان میسبکی نباید کرد و دل مهمان نگه باید داشت که ذخیره

سفارش بسیار شده است، حتی برای خوش گذشتن به مهمان، آوردن نبید و مطرب را شایسته در قابوسنامه درباره مهمان داری 

دانسته، و به استفاده از گالب و عطر پس از مهمانی سفارش کرده است، اما میزبان را از تعارف و اصرار کردن به مهمان در خوردن و 

 (4913:32عنصرالمعالی،. )نوشیدن بر حذر داشته است
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 :واریمراسم سوگ-9

از جمله . کنند می شود، و خواه یا نا خواه به این موضوع اشاره می مرگ از جمله موضوع هایی است که پیوسته در آثار بزرگان تکرار

موضوع هایی که شیخ جام به آن اشاره کرده این است که قبرستان مسلمانان با گبران و جهودان و احتماالً پیروان ادیان دیگر جدا 

همة قضات اسالم و ائمه بر آن فتوا کنند که او مسلمان است، و او را »: االً هر ادیانی برای خود قبرستان جدا داشتنداست و احتم

همچنین در مراسم سوگواری لباس سیاه . (13:بحار)« مسلمان دانند، و در گورستان مسلمانان در گور کنند، و بر جنازة او نماز کنند

 :آن اشاره کرده است کردند و احمدجام به می به تن

 (11:واندی) فوت گردم ناگهانی نیلی بپوشم زین سبب     انی مهر تو بیرون شود از جان منگر زم

 :گالب نثار کردن-1

کردند و هرگاه امیری یا بزرگی یا عزیزی  می یکی دیگر از آداب و رسومی که در آن زمان وجود داشته این بوده که گالب از گل تهیه

خاصگان خویش را فرماید تا »: چنان که احمد جام به این موضوع اشاره کرده است. کردند می کرد بر آن نثار می جا گذربر مردم آن 

 (93:انس)« کنند می از آن گالب کنند تا هر کجا که عزیزی، یا مهتری، یا خاصی فرا رسد، بریشان نثار

 :اعتقادات و خرافات 

و بسیاری از آنها ریشه در اعصار کهن دارد و تنها ویژة این . دیگر، بی شمار استهای  چون دوراناعتقادات و خرافات در این دوره، هم

خرافات، اعتقادات و گفتارهای نامعقولی است که ظاهر دلنشین و باورکردنی دارد اما بر »در تعریف خرافه چنین آمده . عصر نیست

 (13: 4932،ذوالفقاری)« .هیچ یک از اصول عقلی و علمی استوار نیست

بی شمار خرافات و باورهای عامیانه در آثار احمد جام نشان از دقت و توجه شیخ به آداب و عقاید رایج در زندگی های  هوجود نمون

 .در آثار وی نشان از تأمل او در زندگی واقعی داردها  عامه خلق و ذکر آن

 :پری باوری و جادوگری و جن-4

نام پری در ».بوده استها  و داستانها  رباز با فرهنگ این سرزمین آمیخته و منشأ بسیاری از حکایتاعتقاد به پریان و جادوان از دی

ها  پریان در اوستا موجوداتی اهریمنی و نابکارند که از آن. ذکر شده است« party»و در زبان پهلوی « pairika»اوستا به صورت 

 (4913:13افشاری،.)یاد شده است« جادوان»در کنار 

 :شد می روزگار احمد جام هم هر چیزی که در چشم مردم عجیب و نامعهود بود، به پریان و جنیان نسبت دادهدر 

آنگه آن روز ما را از آن سرباری تعبیه با وی است به گوش و چشم مردمان نماییم و رسانیم، تا ناشناختگان از این تعبیه و بی »

 (436:بحار) «!پری دارد: گویند می گروهی! دیوانه است : گویند می خبران از این حدیث فرا گفتار آیند گروهی

 (439-432: مفتاح)« ..کسی که دیو یا پری بر وی سایه افکند قلم فتوی از وی برخیزد»

در کتاب مقامات ژنده پیل هم در حکایتی چون احمد ژنده پیل زن دانشمند محمود را در آینه خیال دید و از جامة او نشان داد، 

 (4911:494غزنوی، . )شمند را خشمگین ساخت، تا آنجا که احمد را به تعلیم گرفتن از پریان متهم کرددان

و در »: اعتقاد به وجود جن در آثار همه بزرگان بوده چنان که در اسرار توحید بیان شده که برای دفع جن کافر اسپند دود نمایند

 (4:993، ج4966محمد بن منور،)« بوی سپند بگریزندسرایهای خود هر شب سپند سوزید که جنیان کافر از 

 :دیو-1

به این ؛ به اعتقاد عوام دیو موجودی است بلند قد با موهای کوتاه و مجعد، بینی کوتاه و پهن، لبهای کلفت و آویزان و بدن پشمالو»

داد و وحشیانه  می ن تاخت و تاز خود قراردر زمان قدیم دیو تمام دنیا را میدا. افزودند می ترکیب عجیب یک جفت بال و دو شاخ نیز

ن همچنان در بند آزرد سپس حضرت سلیمان آنان را به وسیله اوراد و عزائمی در بند کشید و تا پایان جهان دیوا می آدمیان را

 (431-4933:463ماسه،)« .خواهند ماند

 و در قدیم به گروهی از پروردگاران آریایی اطالق؛ خداستواژه دیو اصالً به معنی »دکتر یاحقی در فرهنگ اساطیر ذکر کرده اند که 

« گمراه کنندگان و شیاطین خوانده شده اند( دیوان)ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورامزدا پروردگاران عهد قدیم ، شده می

 (4933:214یاحقی، )
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 :دیو در آثار احمد جام چهره منفی دارد

 (439-432: مفتاح)« ..ند قلم فتوی از وی برخیزدکسی که دیو یا پری بر وی سایه افک»

 (36:کنوز)« .و چندان دیو ستنبه بیافریده است که اگر از ایشان سه دیو بر سر هم دوش یکدیگر شوند، سر ایشان بر آسمان رسد»

 :امّ الصّبیان-9

موجودی خوفناک، زیان  مند، و  یکی از موجودات افسانه ای قدیم است که تا امروز هم معتقدانی برای خود حفظ کرده است؛

 .وحشت آفرین

 باشد که هر می ساله 1-3کنند که هواخواه و دوستدار نوزادان و کودکان  می معتقدان به ام الصبیان او را دیوی تصور

 فشارد، و در یک چشم بر هم زدن کودک بینوا را می کجا او را دور از خانواده اش دست یابد او را سخت در آغوش

 .سازد می ن مرده ای کف بر لب، سرد و کبود رنگ نقش بر زمینهمچو

. از این رو مردمان از دیرباز در صدد رویارویی با این دیو نابکار برآمده و برای دفع شرّ او به دعاها و دواهای مختلف پناه برده اند

 (393-396:انس)

 شیخ جام. است و در انس التائبین به آن اشاره کرده استاحمد جام هم از جمله کسانی است که به این بیماری و باور معتقد 

بینی که او  می گوید اگر کسی ظاهرش به شریعت آبادان نیست، در هر مقامی که باشد از وی هیچ چیزی قبول نکنید، حتی اگر می

دیوی است که او »آنها . پیماید می را شود و یا در یک شب از مشرق تا مغرب می رود و یا در آتش می پرد یا بر روی آب راه می در هوا

 (913:انس)« را امّ الصبیان گویند؛ کسی که در چنین مقامات باشد، آن دیو بر وی مسلط باشد

 :خضر-1

از . خضر به اعتقادات مسلمانان، یکی از پیامبران یا اولیاءاهلل است که چون به آب حیات دست یافته، عمر جاودان در زمین دارد

 . مردم مسلمان آرزوی دیدن خضر را داشته اند تا از او بخواهند که آرزوها و حاجت هایشان را برآورده کند دیرباز عامه

گوید من خضر هستم را  می کند که هر کسی که می در زمان شیخ جام هم مردم در آرزوی دیدن خضر بودند از این رو شیخ سفارش

گوید که من  می آید و می گوید شخصی در خانقاه بوده، مردی به خانقاه وی می شیخ. ندک می باور نکنید و در این باره حکایتی را نقل

برد  می خواهم خانه خدا را ببینم، آن شخص او را به جایی می گوید می خضر هستم هر چه آرزو داری بگو تا برآورده کنم، آن شخص

برد  می شود که این جایی که او را می تا اینکه بعد از مدتی متوجه و این کار تا چند شب ادامه دارد گوید این خانه خداست می و

 (913-911:انس. )خانه خدا نیست و این شخص هم خضر نیست

 :پیدا کردن گنج در خرابه-0

 :احمد جام هم بر این اعتقاد است. شود می پیداها  هقدما اعتقاد داشتند که گنج در خرابه و ویران

 (11:دیوان) که در خرابه بیابند گنج مدفون را  تادهمرد طلب ز دل عاجزان اف

 .البته عالوه بر احمد جام کسانی دیگر هم بر این اعتقاد بودند چنانکه نظامی در مخزن االسرار به این موضوع اشاره کرده است

 (4913:13نظامی،) گنج عزیز است به ویرانه در  زهد غریب است به میخانه در

شده  می نقدی در آن نوشتههای  هو دفینها  داشته و آن کتابچه ای بوده که در آن فهرست گنجدر قدیم گنج نامه وجود 

 (261:مفتاح.)است

بر آنچه گنج نامه کسی »: شود نمی گوید کسی با خواندن گنج نامه کسی صاحب گنج می کند و می شیخ جام به این موضوع اشاره

 (433:مفتاح)« .برخوانی گنج دار نشوی

 :زخمچشم -6

 :گویدچشم زخم و اعتقاد به اثرات سوء آن از جمله باورهایی است که در آثار احمد جام انعکاس یافته است،چنانکه می

مادر مشفق هر کودک را که دوستر دارد جامه نیکو نپوشاند و رویش بسیار نشوید و مشتی خر مهره بر وی بندد، یا سیاهی به روی »

 بندد، و نیل چشم زدگی به روی او فرو می نکو آید تا خرمهره بر وی می مادر را از آن کودک چیزیبه هر حال آن ... وی فرود آرد

 (413:روضه)« .آرد می
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پوشانیدند  می شود که در آن زمان برای اینکه بچه ای چشم زخم به آن آسیب نرسد به آن لباس زشتی می مشخصها  از این صحبت

چنانکه در آن زمان برای دفع چشم زخم از وسایل جادوئی مانند طلسم و . کردند می ه او آویزانشستند و خرمهره ب نمی صورتش را

کلمه نیل عالوه »: کردند می که آسیب پذیرتر از بزرگساالن بوده اند از نیل استفادهها  هکردند  به خصوص برای بچ می تعویذ استفاده

نیل چشم بد، خط سیاهی . بندند می شود این طلسم را به پیشانی و گونه بچه می بر نیل معمولی به دانه اسپند بو داده نیز اطالق

 ها هکشند به ادامه چیز کوچکه است از طال یا نقره و به شکل یک چشم که به کاله بچ می ها هاست که با این دانه روی صورت بچ

 (449: 2،ج 4933ماسه،)« .را از چشم بد حفظ کندها  بندند تا آن می

 (944-4931:941واعظ کاشفی،. )کند برای دفع چشم زخم مهره به خود ببندند می نکه واعظ کاشفی به کشتی گیران توصیهچنا

 :هما-7

جمعی گفته اند که آن کرکس است که مردار خورد و از آن جنس . نام مرغی است مشهور که به استخوان خوردن معروف است

نان که گویند سایه آن بر سر هر کس افتد پادشاهی و دولت یابد و لغت همایون به و همای به سعادت معروف است چ. بسیار است

 . معنی سعادتمند است

 :داند می احمد جام نیز هما را پرنده نیکبختی

اما راه عشق خالی توان کرد، و در راه عاشقان توان نشست، تا بود که یک بار آن همای همایون سایه یمن یمین خویش بر کسی »

 (414:انس)« .، آنگه خود در کار آید، و ما را در کار کشدافگند

 :شود می ستاره سهیل به چرم بتابد خوشبو-3

از این رو مردم طایف . گردد می کند به تأثیر آن چرم خوشبوی و خوش رنگ می چون ستاره سهیل از جانب یمن طلوع: به باور قدما

 (913:بحار. )کرده اند تا سهیل زده شود می را بر بام پهنها  چرم( فصل پاییز)به این باور در وقت طلوع سهیل 

 (226:همان)« کشند اما چون باد طایف بر آن نوزد هم ادیم باشد، اما نه طایفی می پیرایند و رنج آن می و همه جا ادیم»

 :این باور و عقیده را موالنا هم به آن اشاره کرده است

 یلی چون ادیم طایفیبر سه  آری به جا گر طایفی می فرض

 تا شوی چون موزه ای هم پای دوست تا سهیلت وا خرد از شر پوست

 (4441:،د ششم4913مولوی،)      

 :شود می لمس کردن بارگاه بزرگان باعث سعادت-3

 (223:سراج)« .خود را در دیوار دولت باید مالید تا تو را نیک افتد»

ادی عصر شیخ که لمس کردن و تقرب به ظواهر بارگاه بزرگان و صاحب دولتان خوش سخنی است بر باورهای اجتماعی و بعضاً انتق

. برند می دولتمند مالیدن را به همین مضمون و باور به کارة امروز نیز در زبان عامه جام شانه بر شان. آورد می یمنی و سعادت و اعزاز

 (931:همان)

 

 :پیدایش مروارید از قطره باران-45

گشایند و هر صدف یک  می آیند و دهان خود را برای قطرات باران می از اعماق دریا به سطح آبها  پیشینیان صدف بر اساس باور

 .شود می رود و به مرور زمان آن قطره به گوهر و مروارید تبدیل می بلعد و به اعماق دریا می قطره باران

 :چنانکه در کیمیای سعادت آمده

 باران در درون خویشهای  هافتد؛ پس پوست خویشتن فراهم کند و به قعر دریا فرو شود و این قطر قطرة باران در درون صدف»

و آن جوهر صدف حق تعالی بر صفت مروارید آفریده است، آن ؛ پرورد در میان خویش می دارد، چنان که نطفه در رحم، و آن را می

 (. 2:322،ج4913غزالی،)« .بعضی بزرگان مرواریدی شود، بعضی خرد و کند به مدتی دراز، تا هر قطرة بار می قوت به وی سرایت

 در مقامات ژنده پیل در حکایتی احمد جام در نزاعی که بین خودش و سه تن از دوستانش بر اثبات هستی و توحید و معرفت حق

از : هم گفتندها  ساخته شده اند؟ و آنمروارید از چه های  هکه دان: گفتها  گذشت، احمد جام برای اثبات سخنانش به آن می تعالی
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های  هتواند این مرواریدها را به قطرات باران تبدیل کند؟ هیچکس نتوانست، اما احمد جام دان می چه کسی: بعد گفت، قطرات باران

حات االنس جامی همین حکایت در نف. (4911:31غزنوی،.)مروارید را به آب تبدیل کرد، و بعد از آن دوباره به مروارید تبدیل کرد

 (4916:934جامی،.)هم آمده است

 :آب حیوان-44

شود و عمر  نمی یابد و پیر می شود که هر کس از آن بنوشد جوانی خود را باز می آب حیوان یا آب حیات آبی تخیلی است که گفته

 .جاودانه دارد

هم چنان که آب حیات همه را حیات »: کند که می اشاره مسئلهاحمد جام هم معتقد به وجود آب حیات است و در کنوز به این 

همچنین شیخ جام در جایی دیگر به اینکه هر کسی آب حیوان بنوشد عمر (491:کنوز)« .دهد، علم سر همه علوم را حیات دهد

که هر که  اما آب حیوان چیز دیگر است؛ هم چنان که آب پاک است و همه چیزها را حیات دهد»: کند می یابد اشاره می جاودانه

 (9:بحار)« .بخورد حیات ابدی یاود

 :باورهای طبی

 :شفابخشی نفس پاکان-4

اعتقاد به شفابخشی نفس پاکان و روحانیان، در میان مردم جایی ویژه داشته است، و البته در روزگاری بالخیز و پر آشوب که جز 

. برای تسکین و امیدواری خویش راهی و پناهی جویند بایست که دست در چیزی زنند و می ترس و ناایمنی بر مردم حاکم نیست،

رفتند و از او خواستار دعا بودند  می معموالً مردم هنگام بیماری پیش شیخی.طلبیدند می بسیاری برای گشایش کار خود از اینان دعا

البته (. 291: 4911غزنوی،. )ا داده استبینیم که شیخ احمد بیماران را شف می چنانکه در مقامات ژنده پیل به وفور. تا فرد شفا یابد

را به نفرین خود چنانکه شیخ احمد مردی . دانستند می مردم از دعای بد ایشان هم همیشه هراسان بودند و آن را مایة بدبختی خود

 (442:همان. )الل ساخت

ند و آن را مایه درمان بیماری و برطرف دانست می همچنین عالوه بر دعا، عامه مردم آب دهان شیخ یا روحانی را مایه تبرک خویش

چنان که در مقامات ژنده پیل شیخ احمد، ترکمانی را که هر دو چشم نابینا شده بود را با آب . دانستند می ساختن امراض گوناگون

التوحید نیز دربارة در اسرار . شود می و از این قبیل حکایات در مقامات ژنده پیل فراوان یافت( 416-413: همان. )دهان بینا کرد

 پس چندان قبول پدید آمد از خلق که مریدان»: حرمت شیخ بوسعید و قوّت اعتقاد مردم نسبت به وی، از وی نقل است که

کردند و همسایگان از حرمت ما نیز خمر نخوردند و به جایی رسید که پوست خربزه ای که ما از دست  می آمدند و توبه می

آن ستور نجاست افکند، مردمان فراز آمدند و آن را . شدیم، بر ستور نشسته می یک روز ما. بخریدند می بیفکندیمی بیست دینار

 (4:93،ج4966محمد بن منور،)« .مالیدند می برداشتند و در سر و روی

 :شفای بیمار با بستن تعویذ-1

جهت دفع چشم زخم و دفع بال بر بازو بندند و یا بر  دعاهایی که جهت دفع بال در گلو و بازو بندند و کماهه و پنام و هر چیزی که

 (ذیل تعویذ:ناظم االطباء. )گردن آویزند

 دهد که برخی تعویذها را برای دور کردن شیطان و یا شفای بیمار بر روی کاغذ و یا لوحی می بررسی در اعتقادات مردم نشان

در مقامات ژنده پیل در حکایتی پسری را که فلج بود احمد جام . شفا یابد بستند تا فرد بیمار می نوشتند و آن را بر بازوی بیمار می

 (4911:411غزنوی،. )تعویذی بنوشت و بر وی بست تا اینکه شفا یافت

 :گوید تعویذ ببند می چنانکه سعدی در بوستان برای دفع گزند دشمن

 (336،ب39: 4911سعدی،)به تعویذ احسان زبانش ببند     گر اندیشه باشد ز خصمت گزند

 :شفای بیمار با گوشت کبوتر-9

 اشاره به باورهای عامه عصر نسبت به کبوتر و خواص دارویی گوشت آن

خورد،  می رسد، چون او روزی به عز می باشد، و روزی به عزیزی بدو می و این کبوتر بچه هم چنان به عز و ناز بر جای خویش...»

 (11:بحار)« .از کسب خویش فرا خوردن گیرد، فالحت از او برخیزدگوشت او شفای بیماران آمد؛ و چون او 
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 :شفای بیمار با عسل-1

 «!منجی که با مگس در ترکیب برابر است، و هم چون منجان دیگر است، چرا لعاب وی شفای بیماران و جمله مردمان آید؟»

 (993:انس)

 :زبان عامیانه

فرهنگی  –سیاسی بلکه بر مفهوم اجتماعی  –زبان عامیانه نه بر مفهوم اجتماعی » :گوید می ابوالحسن نجفی در تعریف زبان عامیانه

گویند و الفاظی  می کند و آن عبارت است از کلمات و ترکیبات زبان محاورة مردم نیمه فرهیخته که بی قید و بند سخن می داللت

 (هفت: 4913نجفی،.)کنند می می، به شدت احترازآورند که مردم فرهیخته از ادای آن ها، خاصه در محافل رس می بر زبان

 :باشد می باشد که شامل موارد ذیل می احمد جام هم از آنجا که با مردم کوچه و بازار برخورد داشته آثارش دارای لغات عامیانه

 :بردادن-4

 به معنی ذکر کردن، نام بردن، یاد نمودن، بیان داشتن، امال کردن و تقریر نمودن

 .و هم امروز هم در شهرهای مختلف خراسان اصطالحی متداول است. احمد جام به فراوانی به کار رفته استدر آثار 

 (44:انس)« ...کردند، و برخاستند تعبیه[ طریق]همه این طریق درویشان فرا دست گرفتند، و این همه که بر دادیم در این »

 :نسری-1

طرف سایه جایی که آفتاب بر آن نتابد، رو به »:میانه ذیل نسا چنین نوشته شدهدر فرهنگ فارسی عا( نسا، نسرم)نسر مخفف نسار 

 (4113:فرهنگ فارسی عامیانه، ذیل نسا) «شمال

 (431:انس)« ...و اگر جای نسری باشد که آفتاب بدو نرسد و آن جا بسیاری برف بر هم افتاده باشد... »

 :بشخشم-9

. رفته است می ر قرن ششم هجری در عصر شیخ احمد جام به همین معنی به کارنجس، پلید، قذر، آلوده، پلشت، این کلمه د

 (349:انس)

« ...رو سیه نام کنیم و یا درویشی در میان ما آید که یک ذره از حقیقت خبر دارد، و با ما موافقت نکند، بَشَخشُمش بر گوییم و»

 (221:انس)

 :مایه طاق آید-1

 (233: بحار). به معنی ناقص و ناتمام شدن، باعث حرمان و زیان گردیدن از اصطالحات و امثال عامة عصر شیخ

 (3:بحار)« ...نتوان ساخت، که مایه طاق آید و اغلب برده دیو و دوستی دنیااند می اما کار امروز بر عقل و علم و معرفت مردمان»

 :کوده-0

 (ذیل کوده: آنندراج)خاک و جز آن فراهم آورده 

 (213: بحار. )کود، کته، کوته نیز به همین منظور رایج است: اکنون اصطالحاتی همچون -تربت جام –جام در لهجة ناحیة شیخ 

آن که از آن . و عبدالرحمان عوف از مبشران بود؛ چون وی فرمان یافت چندان زر نقد از وی باز ماند که در میان جمع ریختند...»

 (16:بحار)« .دید نمی سوی کوده بود آن را که از دیگر سو بود

 :می رقرقی-6

. یدن و پاره کردن باشدلهجه ای عصر شیخ است و شاید به معنی خشم و غضب و درهای  احتماالً از صورت: در بحار الحقیقه آمده

 (913:بحار)

 (12:بحار)« .یمسلمانان، کافر شد رقرقی به قول جمله می دری و می داری و می اگر هیچ کافر نشدی به این یکی که حرام به حالل»

 :سرباری-7

اصطالحی در فرهنگ . (ذیل سرباری: ناظم االطباء)و باری که بر سر گیرند . بار و بسته کوچکی که بر باالی بار و بسته بزرگ نهند

 عامه به معنی باری افزون بر بار اصلی

 (436:بحار)«...رسانیمآنگه آن روز ما از آن سرباری که تعبیة بار وی است به گوش و چشم مردمان نماییم و »
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 :چینگ-3

 (4969:333شکورزاده،)در اصطالح مردم خراسان نوک زدن، منقار زدن 

 (291:بحار)« .تواند چید نمی این چینگ وی ببالیده است، گاورس بر: در منقار وی نگریست، گفت»

 :جغرات-3

عامه به ماست کیسه ای یا ماست چکیده معروف  در تداول(. آنندراج)ماست : ، به لغت مردم سمرقند«سقرات»چُغرات، معرب آن 

 . باشد( کشک)شاید قروت ها  در زبان عامه خراسان و جامی(. سخن)ماستی که آب آن را گرفته باشند. (دهخدا)است 

 و اگر از برکات گوسفند خود هیچ نیستی جز این همه جامه از موی و پشم ایشان که در جهان است، و اگر روغن و شیر و جغرات»

 (241:سراج)« ...گردند بس است می ایشان است که خلق در آن

 هسته: استه-45

 (223:بحار)« .کار از بهر خدای هم چنان باشد که یک استه زردآلو یا جوزی یا یک دانه تود که توان دانست که آن چند باشد»

 :اسس-44

، «حامول»، «احمول»، «کشوت»، «دواءالجنون»، «یافتیمون صعتر»، «لبالب»، «پیچک»به ؛ بر وزن مس است« سس»نام دیگر آن 

 «سن»تهران و حومه، و بسیاری از نقاط دیگر ایران به آن های  در مزارع و باغ. نیز شهرت دارد« سیم»، و «پیچ شبدر»

 (313:انس.)گویند می

شهرت داشته و در « اوغی»ر جام به و د« سرند»، و «سن»در روزگار شیخ احمد جام با توجه به متن این گیاه  عشقه را در نیشابور 

 .گوییم می «اسس»گوید که ما به این گیاه  می و احمد جام. گویند« اژغی»روزن 

گویند، و در « اوغی»گویند، و در جام « سرند»گوییم، و در نیشابور « اسس»گویند، و ما او را « سن»عشقه گیاهی است که آن را »

 (244:انس)« .گویند« اژغی»روزن آن را 

 :نتیجه

نمونه از فرهنگ عوام  93از میان هفت اثر منظوم و منثور شیخ احمد جام که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، مجموعاً 

از این . آداب و رسوم، اعتقادات و خرافات، باورهای طبی و زبان عامیانه دسته بندی گردید: عنوان کلی یعنی 1یافت شد که ذیل 

نمونه کمترین توجه را در  2نمونه بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و باورهای طبی تنها با  43افات با میان اعتقادات و خر

در آثار شیخ احمد جام نشان داده شده و پس از آن نموداری ترسیم شده که ها  هدر جدول زیر پراکندگی این نمون. برداشته است

 .به تصویر کشیده استمیزان نفوذ فرهنگ عامه را در هر کتاب شیخ جام 

  آداب و رسوم اعتقادات و خرافات باورهای طبی زبان عامیانه

 انس التائبین 1 4 1 4

 سراج السائرین 1 1 0 1

 بحارالحقیقه 2 3 1 7

 دیوان 1 1 0 0

 مفتاح النجات 3 3 0 0

 کنوزالحکمه 0 2 0 0

 روضه المذنبین 0 1 0 0

12 2 15 8  
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ت آمده از این تحقیق، بیشترین شاهد در مورد فرهنگ عامه در کتاب بحارالحقیقه بیان شده است و با وجود این بر اساس نتایج بدس

همچنین شیخ . مورد به این موضوع اشاره شده است 49هایش کمتر است که کتاب بحارالحقیقه از لحاظ حجم از بقیه کتاب

 .برده استبیشترین لغات عامیانه خود را هم در این کتاب به کار 

 :توان به عنوان نتیجه مطرح کرد می بر اساس این پژوهش نکات زیر را

آثار احمد جام ریشه عمیقی در فرهنگ مردم دارد و شیخ جام بارها عناصری از فرهنگ عامه اقتباس کرده و در آثار خود به کار  -4

 .برده است

له گرفته و با یافتن معنای ثانویه در خدمت اندیشه عرفانی عناصر فرهنگ عامه در آثار شیخ عموماً از معنای اولیه خود فاص -2

 .درآمده است

با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر فرهنگ عامه در آثار احمد جام مربوط به بخش اعتقادات و خرافات است، وجود خرافات و  -9

ر ارتباط تنگاتنگ شیخ با مخاطبینش در حوزه باورها نشان از نگاه واقع گرایانه شیخ جام به زندگی و محیط اطرافش دارد و بیانگ

 .فلسفی و تاریخی مردم پی برد، اسطوره ایهای  هتوان نکتدر واقع با بررسی باورهای خرافی در آثار شیخ می. مسائل اجتماعی است

این ویژگی نه تنها از  .باشد می هنری شیخ جام برای برقراری ارتباط با مخاطبین خودهای  هاستفاده از زبان عامیانه یکی از شیو -1

 .شود می کاهد بلکه با استفاده از زبان عامیانه بستری مناسب برای اشاعه اندیشه عرفانی در میان توده مردم نمی ارزش هنری آثار وی

 :کتابنامه

 چشمه:، با مقدمه دکتر کتایون مزداپور، چاپ اول، تهراننو به نو –تازه به تازه ، (4913)افشاری،مهران،-4

 سخن:ج، چاپ سوم،تهران 1، فرهنگ بزرگ سخن، (4914)انوری، حسن،-2

 انتشارات آستان قدس رضوی:، چاپ دومپژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران،(4963)بیهقی،حسینعلی،-9

انتشارات کتابفروشی : ظر دکتر محمد دبیرسیاقی، چاپ دوم، زیر ن(آنندراج) فرهنگ جامع فارسی، (4969)پادشاه، محمد، -1

 امخی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:، تصحیح دکتر علی فاضل، تهرانمفتاح النجات، (4939)جام نامقی،احمد،-3

: ، پژوهنده دکتر علی فاضل،تعلیقات و تصحیح دکتر حسن نصیری جامی،چاپ اول، تهرانکنوزالحکمه،(4913)ااااااااااااااااا6

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و : ، مقدمه، تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی، تهرانبحارالحقیقه ،(4913)اااااااااااااااااا3

 مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و : ، مقدمه، تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی، تهرانسراج السائرین، (4913)ااااااااااااااااا1

 مطالعات فرهنگی
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مؤسسه مطالعات و تحقیقات :، تصحیح دکتر علی فاضل، تهرانروضه المذنبین و جنه المشتاقین، (4932)ااااااااااااااااا3

 فرهنگی 

 انتشارات توس: ، تصحیح دکتر علی فاضل، چاپ دوم، تهرانانس التائبین، (4931)ااااااااااااااااا41

 انتشارات احمد کرمی: ، تصحیح احمد کرمی(ه پیلژند)دیوان شیخ احمد جام ، (4961)ااااااااااااااااا44

 سخن: ، تصحیح دکتر محمود عابدی، چاپ پنجمنفحات االنس، (4916)جامی، عبدالرحمان، -42

 ناشر مؤسسه لغت نامه دهخدا:ج 3،لغت نامه، (4963)دهخدا، علی اکبر، -49

 نشر علم: پ اول، ج اول، چافارسیهای  فرهنگ بزرگ ضرب المثل،(4932)ذوالفقاری،حسن،-41

 انتشارات عطار :، چاپ چهارم، تهرانزمینه فرهنگ شناسی، (4933)روح االمینی، محمود، -43

 خوارزمی:،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چاپ هشتم، تهرانبوستان ،(4911)،الدین سعدی، مصلح-46

 سروش :، چاپ دوم، تهرانعقاید و رسوم مردم خراسان، (4969)شکورزاده، ابراهیم،-43

بنگاه ترجمه و نشر : ،به اهتمام غالمحسین یوسفی، تهرانقابوس نامه،(4913)عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس، -41

 کتاب

شرکت :جلد، چاپ چهاردهم، تهران 2،به کوشش حسین خدیوجم،کیمیای سعادت، (4913)غزالی، ابوحامد امام محمد، -43

 انتشارات علمی و فرهنگی 

 انتشارات علمی و فرهنگی: ، به اهتمام حشمت مؤید، چاپ چهارم، تهرانمقامات ژنده پیل، (4911)، سدیدالدین، غزنوی-21

 .توس: ، چ اول، تهرانشرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام،(4939)فاضل، علی-24

 نشر چشمه:سوم، تهران ج، چاپ 2،به کوشش حسن ذوالفقاری،ایرانة ادبیات عامیان،(4916)محجوب، محمد جعفر، -22

 آگاه: ، به تصحیح و توضیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ اول،تهراناسرارالتّوحید ،(4966)محمد بن منور،-29

 مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی : ، ج اول، تهراندانشنامه فرهنگ مردم ایران، (4934)موسی بجنوردی، کاظم، -21

 انتشارات هرمس:نیکلسون،چاپ سوم، تهران. ،به تصحیح رینولد اعنویمثنوی م،(4913)،الدین مولوی،جالل-23

 انتشارات نیلوفر: ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ فارسی عامیانه، (4913)نجفی، ابوالحسن، -26

 انتشارات هرمس: باکو، چاپ دوم، تهران –، بر اساس چاپ مسکو خمسه نظامی، (4913)الیاس،  الدین نظامی، حکیم نظام-23

 کتابفروشی خیام: ، مقدمه محمدعلی فروغی(ناظم االطباء) فرهنگ نفیسی، (4933)ی،علی اکبر، نفیس-21

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: ، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهرانفتوت نامه سلطانی، (4931)واعظ کاشفی،حسین، -23

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، : ، ج دوم، تبریز(یرترجمه مهدی روشن ضم)، معتقدات و آداب ایرانی، (4933)هانری ماسه، -91

 موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، انتشارات دانشگاه

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انتشارات سروش: ، تهرانفرهنگ اساطیر، (4933)یاحقی، محمد جعفر، -94
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