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 های اجتماعی در مراثی خاقانیباورها و آیین تأثیر
 زایحیی آتش

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 زاده قندیلورسول کاظم

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 فاطمه مهربانی ممدوح

 ربایجاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذ

 چکیده

طنطنه مضامین شعری وی در میان الفاظ پرسایر  اشاره به فرهنگ عمومی عصر از مضامین شعری دیوان خاقانی است که همانند

ای از های اوست، مجموعهسرایی حالغیررسمی که برای اهل خانه و اطرافیان خود سروده و جزء حسب مراثی رسمی و. آمده است

الخصوص مسائلی  علی ،های آن را انعکاس داده که نشانگر فرهنگ عمومی آن عصره خصوصیات و ویژگیمسائل فرهنگی به همرا

این موضوعات با توجه به اینکه امروزه . است... تعویذنویسی و مرثیه و عزاداری و گیری، دعا وبینی، فالچون عیادت از بیمار، طالع

اند و ماندگاری در ذهن افراد جامعه، باعث فهم و لذت یا ابهام شعری شده همچنان در سطح فرهنگی جامعه حضور دارند، به نسبت

با تحلیل مراثی خاقانی با هدف تبیین تأثیر فرهنگ عامه در خلق مضامین تازه و نقشِ . کنندمخاطب انسانی و هنری را اقناع می

را صمیمی و پرسوز و سرشار از مضامین تازه با بسامدِ فرهنگ عامه در القای احساسات و عواطف شاعر به مخاطب، مراثی خاقانی 

 . یابیمالهام از فرهنگ عامه می

 .فرهنگ عامه، ماندگاری خاقانی، مرثیه،: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

از سخنگویان و استادان قوی طبع و بلند فکر زبان ( 262: 4931علیزاده، )الدین بدیل بن علی بن محمد الشروانی الخاقانی افضل

. که با نیروی فکر و قریحة سرشار خود بر آوردن هرگونه معنی و نمایاندن همة مضامین در کسوت الفاظ توانا بوده است فارسی است

افکند و جزئیات آن را بینی مخصوص نظر میای با نهایت دقت و باریکنظیر است و در هر چیز و هر منظرهدقت وصف خاقانی بی

وی در حجر تربیت عموی خویش، . دهد که پنداری نقاش چین استست چنان جلوه میچنانکه رسم نگارگران و نقش پردازان ا

الدین عمر بن عثمان که طبیب و فیلسوفی حاذق بوده بار آمده و همین اطالع و احاطة وی بر لغات فارسی، عربی، اصطالحات کافی

تدبر علمی و اطالعات وسیع . یع میسر ساخته استفلسفه و طب و همچنین دقت هنری و ادبی وی، قوّت او را بر ابداع ترکیبات بد

 (.641 – 642: 4911فروزانفر، . )این شاعر چیره دست گاه حتی مضامین ابیاتش را پیچیده ساخته و از حد طبیعی بیرون برده است

تاریخ  روایات و  انس و الفت عمیق ذهنی با عناصر و مسائل زندگی و جامعه، دانش و آگاهی وسیع نسبت به علوم و فنون زمان و

تکلف از آنها در مضامین شعری، توجه ویژه به حوادث و وقایع زمان در محدودة جغرافیایی بومی و بخش بزرگی استفاده طبیعی و بی

ها و اساطیر و فرهنگ باستانی ایران و روایات و اساطیر اسالمی و های پهناور اسالمی، مجذوبیت آشکار نسبت به افسانهاز سرزمین

 (، یازده4933معدن کن، . )اندچهارچوب اصلی معانی و مضامین و مفاهیم و عناصر ماهوی شعر خاقانی.. .حی ومسی

. ها و مراسم در تعزیه و تجلی فرهنگ عامه در شعر خاقانی کاری انجام نگرفته استشناسی صور فولکوریک آییندر رابطه با زیبایی

هایی از مرثیه یا توجه به قوالب شعری و لحن و نوع گفتار مراثی، کوشیده است جنبهاین مقاله بدون توجه به تقسیم بندی انواع 

ها و ها و مراسم سوگ و مسائلی همچون سوز و گداز و نمایش محنت واقع شده در زندگی و باورها و معتقدات و شایستآیین

ت از میان ابیات شعری استخراج کرده و بررسی کند؛ لذا ها و مراثی که گاه نیز همراه با اغراق اسنامهها را که در مصیبتناشایست

 :پردازد که عبارتند ازدسته به بررسی تأثیر فرهنگ عامه در آفرینش مضامین شعری خاقانی در حوزه مراثی می 3این پژوهش در 

 اعتقادات مربوط به آسمان و افالک و تأثیرات آن در زندگی و سرنوشت انسان -4

 به آن طب و مسائل مربوط -2
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 آیین مربوط به سوگواری و مسائل مرتبط با آن -9

 آداب و رسوم، اعتقادات و باورهای عامه  -1

 ها  المثلها، تلمیحات و ضربداستان -3

عصرانش سروده فرهنگ سیاسی اجتماعی و در مواردی فرهنگ عامه را در شعرش خاقانی در قصایدی که در سوگ عزیزان و هم

ای که در سوگ اغلب در مراثی که جنبه رسمی دارد به مسائل سیاسی اجتماعی پرداخته است ولی در مراثی. پدیدار ساخته است

آنچه . اعضای خانواده و نزدیکان سروده احساسات و عواطف درونی خود را دخیل کرده و بیشتر فرهنگ عامه را مطرح ساخته است

های عمیق اعتقادی و یا اجتماعی دارند که ها ریشهاین سنت. جامعه استهای حاکم بر کند سنتبیشتر در این نوع قصاید جلوه می

ها و اشکال گوناکون مورد مداقه قرار توان آنها را در صورتهای خاقانی میاند و با توجه به سرودهبا ذهن و روح آدمیان عجین شده

 (.11 -33: 4911ماهیار، : ک.ر. )داد

 انسان سرنوشت و زندگی در آن تأثیرات و افالک و آسمان به مربوط اعتقادات -4

اشارات و ترکیبات برساخته و مضمون آفرینی او از . احکام نجومی و مطالعات اجرام آسمانی در دیوان خاقانی جایگاهی خاص دارد

شاید بتوان  طوری که. این مسائل هم نشان از مطالعه او در این مباحث دارد و هم در جهتی مطالعه شعر او را دشوار ساخته است

گفت خاقانی در استفاده از فرهنگ دوره خویش و فرهنگ عامه، بیشترین سهم را به مسائل و مباحث فلکی داده و از آن در شعرش 

نقش ساز بودن آسمان، دخان بودن آسمان، آتشین بودن آسمان، باورهای عامه درباره اجرام آسمانی، هفت . استفاده نموده است

. به ویژه در مراثی، است، ساز در اشعار خاقانیثیر افالک در پیدایش موجودات و بحث امهات از موارد مضمونپرده بودن فلک، و تأ

سازنده آسمان در سرنوشت آنچه خاقانی در میان مراثی خود در رابطه با احکام و اجرام آسمانی سخن گفته بیشتر در موضوع نقشِ 

در . آفریندگیری از اطالعات اجرام آسمانی مضمونی نو میای مستقیم نکند با بهرهشارههرگاه هم که ا. انسانی و فریب و کشتار اوست

بیت زیر هر چند اجل است که مهلت زندگی نداده است اما برة چرخ نیز در این کار سهمی دارد و این دنبه و این فریب کاری به 

 :است( برج حمل)همدستی برة چرخ 

 (363/ دیوان)همه  چرائید مشغول بره آهو همچو                شما و چرخ برة از نهاد دنبه اجلم

خاقانی در ابیات متعددی در میان مرثیه، چه مراثی رسمی و چه مراثی غیررسمی که در آنها لحن صمیمانه دارد، به نقش فلک در 

 :مرگ دانسته استتعیین سرنوشت آدمی و کارکردش اشاره کرده و به مانند عامه، آسمان را مسئول قضا و قدر و 

 (131/ دیوان)یافتن  نخواهی سم بی داروی جان کفش کز           مبر گردون داروخانة به را ناالن جان

او بر طبق فرهنگ و باور عامه، جنس آسمان را از دود دانسته است، اما به نکتة نغز و شگفت انگیز ساکن نمایی زمین هم اشاره 

 : داشته است

 خاک ورای معلق، بسته، قباه است دودی            او؟ عرض و طول و خود فلک چیست مرد ای

 خاک؟ های توده کنی چه پیکاری سیمرغ         دود؟ هااای قابه کنی چاه گاوهاااری شهبااز

 خاک نمای ساکن نقطة است ای مهره گل           کااندر او است بازی گاروهة کماااان گردون

 ( 921/ دیوان)

 :دانسته است( 623: 4911مصفی، )جنس آسمان را از آتش که اشاره به کرة اثیر دارد  در جایی دیگر

 (992/ دیوان)فااام  آب طااق این پل آتشین ز بگذشته    پل کاااارده کاارامااات ز را محیاط آب

در موارد بسیاری نیز به ذکر دهد،  خاقانی عالوه بر اینکه احکام آسمانی را در مبحث کلی در شعر خویش و در میان مراثی جای می

در جایی علت مرگ وحیدالدین، پسر عمویش، را . پردازدباورهای عامیانه در مورد ستارگان و سیارات آسمانی و اسباب آسمانی می

 توان پی برد و هم به دبیریاز این ابیات هم به ادب و دانش وحید می. داندمی( 342: 4911مصفی، )دبیری به جای عطارد دبیر 

 :عطارد

 نماندش آبی فلک کز بسوخت چونان            وحاید خااطر تپش از عطاارد جاان

 (   4436/ دیوان)نشاندش  عطارد جاای به فلک هم تااا       الجالل ذو برد فلک به را وحید جان
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داند بیبی برای مداوای آسمانیان میداند بلکه طداند، علت مرگ او را نه تنها بیماری نمیالدین را عیسی طبیب میخاقانی که کافی

 :بردافزاید و مقام عمویش را به اوج میگونه حسن تعلیلی به بیت میو بدین

 ( 4436/ دیوان)باود  آزماوده او داروی دیاربااز کاز         برد خویش طبیبی بارای فلاک را او

ه آوردن تصویری که مربوط به صور فلکی است به قصد گا. کندخاقانی حتی در میان مرثیه نیز مخاطب هنری را فراموش نمی

و بدین جهت در بین مرثیه، صور فلکی را ( 416: 4913شفیعی کدکنی، )است « مخاطب هنری»هنرنمایی و شعرآفرینی و برای 

جبهت در . بیماراند از قطرات عرق و روی هاییبه ترتیب استعاره« قمر»و « صف پروین»در بیت زیر . دهددست مایة شعری قرار می

کزازی، : ک. نیز ر)سازد  های بیست و هشتگانة ماه، با قمر ایهام تناسب میمعنی پیشانی است، اما در معنای خانة دهمین از خانه

4913 :231.) 
 (223/ دیوان)بازدهید  قمر طرف آن ز پروین صف آن  است خطر گلگون جبهت بر گُل، گُل تب، خوی

حس بودن، و نکاتی در ارتباط با صور فلکی و اجرام آسمانی در میان مرثیه از دیگر مباحثی هستند که دری  و افسوس فلک، سعد و ن

  4.آفرینی کرده استمایه مضمونها را دستخاقانی آن

ر اربعه و انفعال عناص( آباء علوی)از فعل افالک ( معدن و نبات و حیوان)پنداشتند که موالید ثالثه مبحث دیگر این است که قدما می

از این جهت نیز در پی هر امری که بودند رصد ( 43 – 21: 4911ماهیار، : ک. ر. )پدید آمده است( امهات سفلی یا چهار ارکان)

خاقانی در مراثی خود بدین امر چنین اشاره داشته و گالیه خود را ابراز . کردندطالع آسمانی و اخالط و مزاج گرفتن را فراموش نمی

 :کرده است

 است درگذشتنی سبک عطسه که مزن تن بس             ستان جان ایام عطسة چیست تو عمر

          (631/ دیوان)است  گذشتناای دیگاار مشیماة واپسیان زیان         امهاات ز جانت زادن دوباااره بهاار
طبقه روی هم چیده تشکیل شده و  کردند که آسمان از هفتساکنان باستانی بابل تصور می»درباره هفت طبقه بودن آسمان 

دانستند و خوشید و ماه و خمسه متحیره را خورشید و ماه و پنج سیاره را بنابر اندازه دوری آنها از زمین در هر یک ازین طبقات می

اقوام رواج پیدا این پندار میان اقوام یونانی و سریانی راه یافت و میان طبقة عوام آن . شمردند آنها می( رب)ساکن طبقات و صاحب 

در شعر فارسی، هفت آسمان بر مبنای همان باور و اعتقاد، همراه با هفت کشور و هفت طبق زمین یا هفت طبقة افالک راه ... کرد

شماری ساخته است که بخشی خاقانی بر پایة این اعتقاد عامیانه تصویرها و مضامین بی(. 111 -114: 4911مصفی، )« .یافته است

 :ر میان مراثی اوستاز آن نیز د
 (    343/ دیوان)کنم  باز بر ز راست فلک که پرده هفت                  زنم آه اگر و خلق بر بستم در هفت

 ( 362/ دیوان)گاریسته  مینااا خااانة باااام هفت بار                   تو سوک به زرین خانة هفت اجرام

ساز در شعر آسمان، پیروزه گون بودن آسمان و دلق پوشی فلک از دیگر موارد مضمونلباس ازرق بر تن داشتن آسمان، سبز پوشی 

  2.خاقانی است

 طب و مسائل مربوط به آن -1

در . ساز در مراثی خاقانی هستند فل، نی، شراب کدر از موارد مضمونارتباط خون با خواب، خواص درمانی مشک، توتیا، گالب، فل

کزازی در شرح . آوردکه خون خواب میکند بر اینیش اشک از دل دارد، خاقانی بیتی آورده که اشاره میمیان ابیاتی که اشاره به پاال

-میخیزد؛ به سوی مغز فرواند که پس از خوردن غذا، بخارهایی تر و معتدل از خون برمیپیشینیان بر آن بوده»: نویسداین بیت می

کزازی، )« .آورددر خون خواب را پدید می ponogeneپونوژن »دانش نو نیز، تراوش بر پایة .. ..شودرود و مایة خواب طبیعی می

4913 :263.) 
 (223/ دیوان)جگر باز دهید  به آن است جگر خون چه هر/ خواب آرد خون که خاست خون ز خواب را دیده

زدا و مقوی دل و نندة اندام و غماند و خواص طبی آن را تقویت کپزشکان قدیم بهترین نوع مشک را مشک ختنی و چینی گفته

ای در سوگ شیخ االسالم خاقانی در بیت زیر که مرثیه(. 222: 4911ماهیار، . )اندمفرح و ملطّف و داروی چشم و پادزهر نوشته

الدین حفده و در وصف شأن و عظمت اوست، با گفتن مشک چینی، با توجه به ابیات پیش و پس این بیت، ابومنصور عمده

 : ات ذکر شده را در نظر داشته استخصوصی
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 (992/ دیوان)کالم   همه حرفش و چینی مشک چو دم خوش/ خرد همه مغزش و هندی جوز چو دل پر

 :درباره خاصیت توتیا در درمان چشم درد

 (4241/ دیوان)جویم  توتیات تو جود از                    آزی درد چشم به که تن ای

خاقانی این ( 233 -231: 4911ماهیار، )یکی از کاربردهای گالب، پاک کردن عرق و کف دهان بیمار بوده با توجه به اینکه ظاهراً 

 : مضمون را در میان مرثیه چنین پرورده است

 همه  زدائید چند کف و خوی این گالب به      است خطر بس دهنم در کف و پیشانی به خوی

 (363/ دیوان)

(. 433: 4911به نقل از ماهیار، . )فلفل سیاه به عنوان یکی از داروهای معالج چشم نام برده است جرجانی در ذخیرة خوارزمشاهی از

 :در میان مرثیه نیز چنین تصویری ساخته است. خاقانی در چند جا به خاصیت دارویی آن اشاره کرده و از آن مضمون ساخته است

 (333/ دیوان)  بپرورید    خونش به و یدکن او در پلپل       ناخنان به آرد ناخنه گریه ز ار چشم

مراد خاقانی در ابیات زیر از ( 412 -419: 4911ماهیار، . )مفید استها  برای بریدن برخی از تبها  مخلوط شکر و بعضی از شربت

 :کردند نی، نیشکر و شکر بوده است که از آن در بریدن تب استفاده می

 همه بخائید انگشت سر عود و نی چااون          است نی و عود چون سوخته تب آتش از تنم

 همه گرائید پیر آن بار و بجااوئید ناای          تب برد نااای به سحرخیااز پیار همی گاار

 همه  پائید سر بر نای چو لرزه سر کااز           برید خواهند طایفه شما به تب این رمگااا

 (361/ دیوان)

 (291/ دیوان)دهید   باز کدر دارید آبلااه درون چاون   است کادر رابشاا چاااره را آبله باارون از

ساز موارد دیگری چون بیان عالئم بیماری در اثنای ابیات مرثیه و اشاره به رسم آوردن طبیب بر بالین بیمار از دیگر موارد مضمون

 9.در مراثی خاقانی است

 آیین مربوط به سوگواری و مسائل مرتبط با آن -9

 : بندی کردهای مربوط به سوگواری باید این مطالب را در دو بخش تقسیمرتباط با آییندر ا

 .سپاریهای مربوط به پس از مراسم خاکآیین( های مربوط به  تشییع و تدفین  بآیین( الف

ندبه و زاری، نظاره آخر و هایی چون حنوط سایی، آراستن تابوت، مشایعت تابوت و آیین: های مربوط به  تشییع و تدفینآیین( الف

 .گیرندبوسه وداع بر مرده در این دسته جای می

 :گویدکه خاقانی میچنان( 911: 4933معدن کن، . )گویا مواد حنوط از زغفران و مشک و کافور و عنبر بوده است

 (641/ دیوان)سودمی  حنوطش رخ زعفران از آن از بعد       بستمی ازارش رنگین دل خوناب از اول

تابوت را »: نویسدکزازی می. اندکردهاند و حلی و نسیج از آن آویزان میبستهتابوت را چنانکه خاقانی اشاره کرده است آذین می

خاقانی در چندین بیت به این فرهنگ (. 326: 4913کزازی، )« .اندآراستههایی تراشیده از چوب میهای منبر به ترنجمانند دسته

 :اشاره داشته است

 (333/ دیوان)بنگرید  است بهشت هشت کرده هفت وار      هر عاروس غرقة زیاور اوست تاباوت

 (334/ دیوان)همه      دوتایید تابوت بن حلیّ رخ اید     چون اندود زر تابوت سر نسیج چو

 (331/ دیوان)همه  بستائید زبانم دو از دست سه در   کنان ندبه برون آئید من تاباوت پیش

 (334/ دیوان)همه     سهائید چو نظاره نعش سر بر    شما و نعش بر ز هاللم چو زانگدا من

-و گاه پدر و مادر و نزدیکان متوفّی او را می. دادند که نزدیکان متوفّی او را ببینند و وداع نمایندبه وقت آخرین وداع اجازه می

 :خاقانی آن را چنین به تصویر کشیده است. بوسیدند

 (331/ دیوان)همااه  بپایید خااص نظار آخاار بهااار      مارا نیاز شمااا است ة عااامنظااار وقت

 دهید باز شکار به وداعی تلاااخ بوسااة       نهند تنگ لحد در شکر تنگ کان پیش،

 (294/ دیوان)دهید  بااز در ز پارده نظارگیااان پیش     مرا سارو سهاای بخااوابید تخت باار ز
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سرایی، همدردی و همراهی گریه و زاری، خون گریستن، شیون به همراه نوحه: 4 سپاریای مربوط به پس از مراسم خاکهآیین( ب

آالت، دریدن جامه، پریشان ساختن و در گریه و ناله با صاحب عزا، خاک بر سر پاشیدن، معتکف شدن بر سر مزار، گشودن زیور

پوشیدن جامه سیاه، سوزاندن و از بین برن اسباب و لوازم متوفی و صاحب عزا از  بریدن زلف، بریدن دُمِ اسب، خراشیدن صورت،

 . ساز در مراثی خاقانی هستندهای مضمونآیین

در این امر تصاویری است که هر کسی در ( حتی آسمانیان)شیون و زاری و نوحة پردگیان و زنان و وابستگان و همراهی دیگران 

البته . تصاویر توسط خاقانی و بیان آن از زبان او، شکوه دیگری بر این فرهنگ اجتماعی داده استزندگی دیده است اما ثبت این 

ای که در سوگ عزیزان و نزدیکانش سروده مجال تجلی یافته است و در مراثی رسمی کمتر نشانی از این بیشتر این موارد در مراثی

ین قصاید و غلیان عواطف سبب شده است فرهنگ عمومی عصر شاعر در سوز و گداز و لحن صمیمی خاقانی در ا. موارد وجود دارد

 .تری داشته باشداین نوع مراثی مجال بروز بیش

گریة خاقانی گریه . کند، گریه همراه با شیون و زاری و گریه خون بوده استای که خاقانی در ضمن مراثی توصیف میو زاری گریه

 :آیدوناب سیاه به جای اشک از دیدگان فرو میایست از ته دل و خون آلود، چندان که خ

 بربندیم جگر دود از قلاام چاون زیااوری       سیااه خونااااب به گرییم سرزده قلاام چون

 (344/ دیوان)بربندیم  مگاار خونااااب باه دیااده روزن       آنک در بکوشیام است گااران بیمااار که دل

 بگشایید سقار چااه چااون زده آتش آب      دل ةسرچشم ز و است خون  تشنة لب  خاک

 بگشایید گاااذر راه را مااااژه ناااااودان      دماغ باغ سوی آریاد جگاار از  خااون سیال

 (293/ دیوان)بگشایید   زبر ساوی رهش است زیر چه گر      شما سیالب  و آید زیااار به سیاااال زبار از

سازی در حسن ای برای مضمون، آن را وسیله3باوری عامه درباره نحوه پیدایش و جاری شدن اشکبه  در سه بیت اخیر با اشاره

 .تعلیل قرار داده است

 :سرایی به همراه گریه و همچنین همراهی دیگران با صاحب عزا در ابیات زیر بیان شده استنوحه

 (363/ دیوان)هماه  سرائید نوحاه انکن رشیداه وا      بنشانید  رانگ نوحاه  من ز  ماند  دمای  تاا

 بازدهید تر آراسته من حااال پاااسخ       منید درد هم و غصه  هم و حالت  هم  همه

 (221/ دیوان) بازدهید مگاار بیمااار به روح ددم       نفسید        مسیحا   و   وازانن  اربیم  ههم

 :شودیات زیر بیان میرسم خاک بر سر پاشیدن و اعتکاف بر سر خاک متوفی در اب
 (4433/ دیوان)بود  کرده مردم به خاکت از آنکه است خاک زیر          آنک از خسب خون در و خاقانی پاش سر  بر  خاک

 (343/ دیوان)پدر    ادب رپس اکخ فمعتک داب ات         گذشت   بود  درپ  انج   ارزویک  ریپسا

دیکان خود و همچنین سوزاندن و شکستن اسباب متوفی از رسوم دیگر عامه در سوزاندن وسایل صاحب عزا پس از درگذشت نز

 :عصر شاعر بوده که در ابیات زیر تجلی یافته است

 ...بگشایید ثمر ناپخته و گل نارسیااده         شاخ و  گلبن سر ز و بزنید آتش گلشاان

 (346/ دیوان) درگیرم وطَازَر بَهااو از نسوخت پیشتر         پَسَت ز  بسوزم سکنه و بنه  دارم  هچ هر

 بگشایید بر ز برگ هم را مومیان نخال         ببرید  ایوان ساار تارنج و بستااان نخال

 بگشایید سپاار ز کوکب و خنجر از حلی         کنید    محو قلم ز حلی و دفتر از صورت

 (133/ دیوان)بگشایید  رمف امبا و در ز ارهنظ باار          بکنید    ااندبست  اامب  و  الکتب دار  درِ

بریدن زلف، گشودن زیورآالت و پاک کردن آرایش، چاک زدن جامه، خراشیدن صورت با ناخن، بریدن دُم اسب، پوشیدن جامه سیاه 

 : انداز رسوم دیگری است که در ابیات زیر انعکاس یافته 6و کبود پس از مرگ عزیزان

 آمده اندر پاای به و ماوی بریااده ساار از        چنگ   همچو دنیاست که گوژپشت زال این

 (364/ دیوان) آمده انادر ایگش دجع و شکااف صادره         نعش    تبنا  رلشک  مه  آن  نعش  ردگ  بر

 بگشایید زر به آغاوش ساار مااوی ساار وز         بگشایید سر ز ماااوی داشتگاان نهااان ای

 بگشایید بااار ز پیارایه و سار از لعال تاااج        ببارید غبغب ز طااوق آن مان تااذروان ای
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 بگشایید باار ز یکاادانااه و سااعد از یااااره           کنید بااز جبین ز معجاار و باازو از مهاااره

 (293/ دیوان) 

 بگشایید  شمر چو نااانگاوز چشم از چشماه           بشکافید قباا چاو غااازاالن قااد بار کاارته

 (291/ دیوان) 

 بگشایید خور چشمة از شفق رنگ به خااون           زر چااو بخااراشیاد ناااخن باه روی سکااة

 (211/ دیوان)

 گرید وفاااا ار بباارید دم و بارکشیاد یپا           او مارگ به را فلاااک خنگ نقااره و شبادیز

 (361/ دیوان)

 دوام بااار پوش سیاه شارع شاااه سوک بار          کبااود  یداشتا  پساار  سوک  به   اقاانیااخ

 همااام خااواجاة دهحفا زادة رگم باار          پااک     اند جاامه سیاه   وشپاازسب  اارواحک

 (991/ دیوان)

 

 آداب و رسوم، اعتقادات و باورهای عامه در عصر شاعر -1

و کالغ، سگ جانی، مار افسایی، ریختن زیبق در گوش،  1چشم زخم، خجستگی هما و شوم بودن جغد، 3یوبینی، حرز و تعویذ، دطالع

، تبدیل سنگ به زر و جواهرات، صدف و گشاده دهان بودن آن، خواب بد دیدن و تعبیر بد کردن از باورها و 41، مهرگیا 3 ماه و اژدها

در ذیل، ابیاتی به عنوان نمونه . اندآفرینی و هنرنمایی شاعر شدهای برای مضمونای هستند که در مراثی خاقانی عرصهاعتقادات عامه

 : شودذکر می

 :طالع بینی
 (214/ دیوان)بگشایید  درقاا االاشک که نتوانیاااد            اادگش   دبتااوانی  را    اانبابلیاا   عقااادة

 :مهرگیا

 (343/ دیوان)پدر      باد سپر پای گیا همچو زمین بر            جای داری زمین زیر  گیا مهر  چون  تو   تا

 :دیو
 (923/ دیوان)حق بود دیو را که نشد آشنای خاک              کس   نیافت  خاکی  معال  ز  وفا هاارگااز 

 :چشم زخم
 (343/ واندی)کنم  باز دگر چشم دل چه به مردم به پس           کشت ماردم باد  چشم  مارا   چشم  مردم

 :خجستگی هما و شوم بودن جغد
 (316/ دیوان) بگریستی دمن بر تا کو؟ البین غراب کو          دمن شد حکمت قصر  او بی  بود،  همائی  او

 (4439/ دیوان)  است ایوان بر نغمة جغد     کنون                عنقاست    نغمة   بدل    

 :سگ جان بودن
 (613/دیوان)از فغان زار چون سگ هم فرو ناسودمی       جان بودمی  گنه سجان سگ دارم به سختی ور

 :مار افسایی
 همه  فسائید مار بدان و بخوانید که         دانید  عزیمت  هیاچ  اجاال  مااار  آن آمااد

 (361/ دیوان)همه  بگزائید را اجل مار نفس کز          کنید جهد  اجل مااااار  نفس  گزاید  جااان

 :ریختن زیب در گوش

 (641/ دیوان)نشنودمی  خبر را نازنینان فاراق تا          انباشته چشم سیماب از بایستی من گوش

بلعد، به همین خاطر مردمان بر شود، اژدهای آسمانی ماه رو میپیشینیان بر این اعتقاد بودند زمانی که ماه گرفتگی می: ماه و اژدها

 .کوفتندمیرفتند و طبل پشت بام می

 (113/ دیوان)اویم جاا ااتاژده عقاادة در           دانااش     ناااور   اهگااارفتا   مااه   ای
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 :خواب بد دیدن

 (223/ دیوان)  زدهیبا بتر به جوابش کرد بد دیده          دید باید بدش خواب تا که خفت چون دیده

 بگشایید خطر بند شدم، رنگ بد نیک           خاواب خاطرناکی باوی وز دیدم بد خاواب
 (293/ دیوان)بگشایید  بر به باغ آن و آتش این سر          خواب به سوخت مرا  بااغ  کاو   دیادم  آتشی

راوق کردن با بید سوخته، مرکب از چوب ساختن کودکان، خط نوشتن و تظلم بردن بر نزد کسی، کبوتر نامه بر، عقد بستن بر 

-، فقع گشودن، نوا دادن، طفل و مکتب، خون بها، مگس رانی کردن با پر طاووس، عسلی دوختن بر کتف، گوشهعروس، ردا افکندن

 . اندای از آداب و رسوم عامه در عصر خاقانی بودند که در مراثی وی منعکس شده و به تصویر کشیده شده

و سایر  می و همچنین پالودن( 226: 4933معدن کن، )ها در زمان خاقانی از بید و عود سوخته برای شستن و تمیز کردن دندان

 :خاقانی در بیت زیر به این امر اشاره دارد. کردندچیزها استفاده می

 (313/دیوان)بازماند  تو کز جگر خون کناد راوق           سوخته بید چون  تن  بدین  دلم  خاکی

 :پنداشتندکودکان کرده که در آن بر چوبی سوار شده و آن را اسب می ای بر تابوت رفتن مرده را تشبیه به بازیخاقانی در مرثیه

 (313/ دیوان)شده  هالک دروازة به پس           وار کودک      کرده   چوب  از   مرکب

گاه . استگرفته های گوناگون انجام میمختلف با روشهای  این کار در زمان. اظهار تظلم در درگاه بزرگان از قدیم مرسوم بوده است

 . ...کردند و گاه در بار عام و زمانی نیز با جامة کاغذین پوشیدن و می با نامه عرض تظلم

 همه وطائید سبزه این خط در شما که          برید چرخ در به تظلم کرده سیه خط    

 (334 /دیوان )همه  قبائید لعل خون ز خاک سر بار           فلک کالهی باد  و سری  آتش  کز  بس

 (341/ دیوان ) پدر باد قدر دست از پیرهن کاغذین           قلم بربود تو دست از قدر  دست  که  تا

 :کاغذین جامه پوشیدن را که خاقانی در مراثی خود در رابطه با آن سخن گفته حافظ نیز در شعرش چنین بدان اشاره کرده است

 (231/ دیوان حافظ) هنمونیم به پای علم داد نکردر        فلک    ین جامه به خوناب بشویم کهکاغذ

کبوتر که برخالف زاغ، فرمان حضرت نوح را به درستی به جای . گرددکهن ترین روایات دربارة کبوتر به زمان حضرت نوح برمی

اثیر همین امر در شاید تحت ت. آورده و از خشکی زمین خبر آورده بود، مورد دعای نوح قرار گرفت و به پاداش این کار اهلی شد

 (664-662: 4916یاحقی، : ک. ر. )فرهنگ ایرانی از کبوتر به عنوان پیک و نامه بر یاد شده است

. بستند تا در صورت گرفتار شدن، آن خردة زر را باز کنند و کبوتر را آزاد کنند می بر پای کبوتر گاه اگر واقعه ای مهم بوده خرده زر

 :ه کرده استخاقانی به این رسم چنین اشار
 بربندیم پر به نامة سربسته را مرغ              ما غصة بر نامه پر به است مرغی ناله     

 بربندیم                    زر خردة را تو پای رخ ز تا             بری نامه می که مرغ ای مپر پر سبک بس

 ( 344/ دیوان)

 :عقد عروسانه

 (344/ دیوان ) بربندیم بر به عروسانه عقد نونوش        اوست در هدردان که است عروسی جای را خاک

و ردا بر تن کردن و ( 263: 4931شفیع صفاری، )اند با توجه به اینکه ردا در دوزخ آویختن را در معنای برحذر داشتن از دوزخ آورده

 بیر آورده که در آن زمان از فرهنگ اجتماعی آنانحرمتی و کشتن محمد یحیی را خاقانی با این تعخود ردا احترامی داشته گویا بی

 . گرفته استمی نشئت
 (4413/ دیوان ) ون، ز فرق دولت سنجر، کاله بردگرد     فکند          ردا     یحیی،  محمد  سر   از  دهر، 

کنایه از الف زدن و تفاخر فقع گشودن به معنای فقاع گشودن است که . کنایه فقع گشودن هم مثل سایر رسوم اجتماعی بوده است

 (:برهان. )کردن و نازش و خودنمایی و خودستایی نمودن باشد

 ورنه بیهوده این فقع مگشای مای  بن     عمل   چنین    مردی   که تو 

 (313: 4931به نقل از شفیع صفاری، ()162حدیقه، )
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مردمان رفته رفته آن را به صورت کنایه . خورده استگشوده و میهر کس صاحب مال و مکنتی بوده و توان مالی داشته فقع می

 : اند و خاقانی از این رسم و کنایه زمان خود چنین در شعرش بهره برده استاستفاده کرده
 (131/ دیوان) یافتن نخواهی محکم چون مگشای فقع زو         اند کرده یخ بر عمر بنای خاقانی، های

حال این کار با زور همراه بوده یا نه، . دادندای که در برابر چیزی که الزم بود به دست بیاورند میدر زمان خاقانی نوا و پول یا وسیله

چرخ هر نوایی در عوض جانم میخواهد بدهید تا از دست مرگ که سبب اصلی آن : گویدخاقانی از زبان رشیدالدین می. مطرح نیست

 .چرخ است، رهایی یابم
 (361/ دیوان) همه بنوائید چندان نه ارچه بدهید           چرخ خواهد نوا هرچه اجلم اسیر من

خاقانی به . رفتند و با خود لوحی داشتند که از روی آن درس را فرامی گرفتنددر قدیم کودکان برای آموختن درس به مکتب می

 :این مسئله چنین پرداخته است
 (133/دیوان ) یافتن نخواهی معظم چنو پیران از لیکن          خرد پیر او و بود او مکتب طفل چرخ

به « خاک»اما در این بیت آن را با مجاز . بها گرفتن اشاره کرده است که در زمان او رایج بوده استدر این بیت خاقانی به رسم خون

 (962: 4913کزازی، : ک. ر. )به جای روز و شب پرورده است« دو مرکب»جای آدمی و استعاره 

 (  923/ دیوان ) خاک بهای خون بود مایه چه تا پیداست    گشت غبار مرکب دو سم زیر که خاکی

گرفته و یا به جهت رعایت موارد  های اشراف انجام میرانی با پر طاووس یا از سر خوشدلی و رفاه حال بوده که معموال در خانهمگس

 :ورده استخاقانی هر دو را در میان مرثیه آ. بهداشتی و مراقبت از بیمار بوده است

 (641/ دیوان)بستانی  طاووسان پر از کنند ها ران مگس      سلطانان که غم برانم خاطر از همت دست به

 (293/ دیوان) ادیبگاشای ربط آرای دهمای آن بناد       کار چه به ران مگس طاووس پر را غم خوان

« عسلی»یا « غیار»ای زرد رنگ به نام ست که یهودیان پارچهدر قدیم برای شناخته شدن یهودیان از مسلمانان دستور بر آن بوده ا

 :بیت زیر از میان مراثی خاقانی است. اندخاقانی و دیگر شاعران از آن مضامین بسیاری ساخته. بر کتف لباس خود بدوزند
 (           643/ ان دیو)دربانی  به بینی دین اغیار در بر اگرشان          مسلمانان  کتف  بر  دوز  غیاری  آسا یهود

 

   هاالمثلها، تلمیحات و ضربداستان -0

از سایر باورهای اجتماعی که در میان مراثی خاقانی وجود دارد و او بدان اشاره کرده است چندین داستان تاریخی عامیانه و چندین 

 . تلمیح به داستان و ضرب المثل است

افتد در اثر خواست و قضای خداوند و  بر اثر ادعای اینکه هر چه که در زمین اتفاق می وارة عنقا و جای گرفتن او بر کوه قافداستان

و گویند اصل . قاف نام کوهی است که به گمان قدما گرداگرد زمین را در بر گرفته است. اوست، از جملة این باورهای اجتماعی است

در ادب فارسی قاف، به عنوان جایگاه عنقا و سیمرغ، با ( 619 -613: 4916یاحقی، . )هاست که جایگاه سیمرغ در آن استهمة کوه

. همة سوابق اساطیری و عرفانی خویش تجلی یافته و خاقانی نیز در جای جای دیوان و هم در میان مراثی بدان اشاره داشته است

 :ادعای عنقا در این ابیات خاقانی چندان مطرح نیست

 (131/ دیوان)یافتن  نخواهی دم سپیده صورش دم تا       چنانک وحشت شب بینی جهان قاف تا قاف

 (362/ دیوان) گریسته ااعنق بیضاة راننوپ رب          افق کاوه اقآفا بیاضاة ز رفاتانت از

شعر )پر سیاووشان . شوداشاره به گیاه خون سیاووشان دیگر داستان وارة اساطیری است که در میان ابیات دیوان خاقانی دیده می

یاحقی، . )شودروید و در طب جدید به عنوان مسکّن و ضدّ سرفه مصرف میگیاهی است که در جاهای نمناک می( شعر الغول الجن،

 .اعتقاد عامه بر این بوده است که این گیاه بعد از ریخته شدن خون سیاووش به دست افراسیاب بر زمین رویده است(. 133: 4916
 (644/ دیوان) بدرودمی ازو سیاووشان خون سحر هر         میکشت دل دانة خون از خاکش بر شبی هر

های سلیمان در ادب فارسی زبانزد است و بیشتر آنها از اسرائیلیات و فرهنگ عامه وارد داستان حضرت سلیمان و مضاف و منسوب

ن آن با خرد از جمله نکاتی است که ارتباط دیو با سلیمان و مقایسه دیو با نفس انسانی و در تقابل قرار داد. ادب فارسی شده است
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: 4916یاحقی، : ک. ر. )ذکر این نکته الزم است که در روایات جم و سلیمان گاه اختالط وجود دارد. خاقانی به آن اشاره کرده است

131) 

 ساختن جم مرکب سم افکنده خر پس           دیو پیش در بردن زر هرای به رخش

 ساختن به هم جلاد را افسانه و مصحف           بود کونی نه زآنکه کن  دور امل از دل

 (131/دیوان )سااختن  رقام بسم مغاان زند سار بر           بود ناخوش که عقل  مدار  شبهت  در بر

ن رداخته ذکر خاتم سلیمادیگر مبحثی که بدان در میان مرثیه پرداخته شده و در عظمت مقام فردی است که خاقانی به مرثیه آن پ

 (136: 4916یاحقی، : ک.ر. )است
 (133/ دیوان) یافتن نخواهی خاتم یک هیچ بر جم نقش        لیک یافت توانی خواهی ار خاتم هزاران صد

 .هاستداستان سلیمان و پری و همچنین سلیمان و عنقا از دیگر این داستان
 (311/ دیوان) بگریستی اهرمن هم پری هم سلیمان بر      شدی گم سلیمان دست از گر شد من از آنچه

آورند و ظاهرا تصور بر این بوده که از  می عنقا را با ذکر قصه هایی که بیشتر در فرهنگ عامه رونق داشته در شعر به همراه سلیمان

است و عنقا  ارتباط دیگر این است که گویا سلیمان گفته که همه کارها به اراده خداوند. رسید می کرنای سلیمان، دم عنقا به گوش

مشهور است عنقا دریافته است که کار خدا دیگر است و عنقا از ها  اما در ضمن واقعه ای که در کتاب. جواب داده که و به خواست ما

 (914: 4963شمیسا، : ک. ر. )آن پس به کوه قاف رفته و کسی او را ندیده است

 (  641/ دیوان)خوانی هم مرد سلیمان و گشت رخوانمو عنقا که  خوان   همت ساخت کانجا است ملک و عزلت جای چه

 (311/ دیوان )شد  مردم میان از پری که      نوح نوحة بیار سلیمان ای                                  

از به همیبن علت . در مدلوالت کواکب عطارد کوکب حکماء و طبیبان و منجمان و شعرا و اذکیا و دیوانیان اهل نطق و ادب است

یاد .. .اختر دانش، کاتب گردون، مستوفی گردون، دبیر انجم، کاتب علوی و منشی دیوان گردون و: عطارد در شعر فارسی با القاب

خاقانی این مضمون را همراه با سلیمان صاحب حشمت آورده است و در این رابطه نیز تناسب را ( 342: 4911مصفی، . )شده است

 : حفظ نموده است

 (4133/دیوان )تخت  گذاشت سلیمان که پر بریخت عنقا      نطق ببست عطارد که خون گریست جوزا 

. است که خاقانی در جای جای دیوان بدان اشاره کرده و مضمون ساخته است (ع)دیگر داستان واره، داستان مذهبی حضرت عیسی

معجزه اوست کور مادر زاد و ابرص را نیز شفا  زیرا عالوه بر زنده کردن مرده که( 4436/ دیوان)حضرت عیسی مظهر طبابت است 

را شفا بخش هر بیماری گفته اند و شعرا آن را مشبه ( که در ادب فارسی با عناوین مختلف ذکر شده)از این رو دم عیسی . داده بود

 (143: 4963شمیسا، : ک. ر. )به زندگی دوباره قرار داده اند
 (361/ دیوان )همه  دعائید بام زبر عیسی چو که         دریابید مرا جان دعا به جوانم بس       

تفسیر بر .. .بل رفعه اهلل الیه: فرماید می سوره نسا که 433در رابطه با هم خانه بودن خورشید و مسیح هم گفتنی است، مفسران آیه 

اما آنکه بیشتر در ادب . اندکر کردهبرخی آسمان چهارم و برخی آسمان سوم و دوم را ذ. اند که او در آسمان جای دارداین کرده

با خورشید در آسمان چهارم است و باز خود اینکه خورشید در آسمان چهارم است مربوط به  (ع)فارسی نمود یافته همسایگی عیسی

 ( 122 -129: 4963شمیسا، : ک. ر. )اعتقادات قدیم است
 (993/دیوان ) سقام از ایمن سها و است زده تب و مصروع          مسیح خانة هم و انجم شاه خورشید   

آورد خاقانی بدین سان آورده است و در کنار آن به هم های مختلف بیرون میماجرای رنگرزی عیسی را نیز که از خم یکرنگ، رنگ

 :خانگی خورشید اشاره کرده است

 (4413/ دیوان )عیسی، به حکم رنگرزی، بر مصیبتش     نزدیک آفتاب، لباس سیاه برد 

حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت نوح، : خاقانی در ضمن مراثی خود چندین تلمیح به پیامبران و اشخاص تاریخی از جمله

توان در صفحات  می ابیات مربوط به تلمیحات خاقانی را. خضر، سامری، اسکندر، ضحاک، جمشید و سهراب و بهرام داشته است

 :شود می د بیت به عنوان نمونه آوردهچن. مشاهده کرد 4493و  4462، 361، 641، 344
 (361/ دیوان ) خواستی چه آسا جم پادشاه طفل از             خوری خون ضحاک چو ارنه اژدهادم ای
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 بمانااااد                         کار کاااام کااااوس دولت              سیااوش کاااام ناداد ار عمار مادت

 بمانااااد کارزار دستاااان رستاام                رابسها چهرة گشت زرد اجل به ور

 بماناااااد                  برقااارار بهااارام عزت               شد اگاار گااااور گاااور زادة بهرام

 (4493/ دیوان )

 بود بوده آدینه هم نیز نوح طوفان             بلای او مااارگ صاعقة بااود آدیناه       

 بود             نموده ها پدری تو جای به عم کاین            اشک نه  گری  خون  عم  ماتم به  نیاخاقا

 (4436/ دیوان )

ضرب المثل جان از راه گوش . در میان ابیات دیوان خاقانی و در بین مراثی او چندین ضرب المثل و تمثیل نیز جای گرفته است

 . استبیرون آمدن از جملة این ضرب المثل ه

 خطر بدان برآمد وحید پی از جان                     وحید پی از فراق به زدم خطر من چون    

               خبر               بدان شد برون گوش راه ز جانم                    سپردنااش جاان خبر من گوش به آمد    

 (4413/ دیوان )

یز یک موضوع جدی در علم پزشکی است و اصطالحا این عارضه را خوف الماء تمثیل گرگ گزیده و ترس او از آب ن

(Hydrophobie )کند که فکر یا دیدن آب این انقباض دردناک را ظاهر می می و عمل بلع چنان انقباضی دردناک تولید.. .گویند-

 (29: 4966، به نقل از اردالن جوان)« ...بردترسد و رنج میکند چنان که بیمار از دیدن آب می
 (343/ دیوان ) پدر باد حذر به گزیده گرگ چون تو بی          ازو است، حیات آب جهان گرچه! یوسفا

 نتیجه

فرهنگ عمومی و مسائل اجتماعی عصر شاید در دیوان کمتر . سازدبیند، مضمون میخاقانی، از هر آنچه جلوی چشم خویش می

بسیاری از اشارات او به . روداست که تا مرز اقناع ذهنی مخاطب هنری پیش می مایة مضامینیشاعری، همچون دیوان او دست

اند به قصد هنرنمایی تصاویری.. .احکام آسمانی و صور فلکی، و غالب اصرارهای او در چینش پشت سر هم مباحث علمی و فلسفی و

ها و شناسی صور فولکوریک آیینتحلیل زیبایی. و در جهت نیل به اهداف شاعرانه« مخاطب هنری»ساختی و شعرآفرینی و مفتون

سازی و ذکر حوادث نپرداخته است، بلکه مسائل و مراسم فرهنگ عامه در شعر خاقانی نشانگر این است که خاقانی فقط به مضمون

-جنبه. ده استشناسی در شعر خود ماندگار ساخته و در تار و پود شعرش تنیموضوعات فرهنگی را به عنوان یکی از مباحث زیبایی

و بخشی نیز تا سطحِ . خوردها در کمتر دیوانی غیر از دیوان او به چشم میها و ناشایستها و مراسم سوگ و شایستهایی از آیین

ای از مسائل فرهنگی به همراه جایگاه در واقع از یک جهت مراثی خاقانی مجموعه. باالیِ هنرِ شعری تنها در شعر او کمال یافته است

خاقانی نه تنها . هاست و از جهت دیگر فرهنگ اجتماعی دست مایة شعری و میدانی است برای بروز خالقیت اوامل اجتماعی آنو عو

صمیمیت خاقانی در ورای کلمات مطنطن . گر و نقاد آن هم هستباعث جاودانگی مسائل اجتماعی دوره خویش است بلکه تحلیل

سایی است وگرنه لحن خاقانی به همراه انتخاب آگاهانة کلمات چنان باور اجتماعی را در شعری از مجموعه ساختار شعر او قابل شنا

خاقانی در این خصوص با هیچ کدام از مرثیه سرایان ادب فارسی در رثای . شعر تنیده که در مواقعی سبب ابهام و تعقید شعر است

-ت رعایت نموده و قسمی از فرهنگ اجتماعی را که میدر مراثی رسمی نیز آنچه را که شایسته اس. شخصی قابل مقایسه نیست

. مراثی او رهنما و کمکی است در فهم برخی اعتقادات و مسائل عامه و خرافی. توانست به باد فراموشی سپرده شود حفظ نموده است

در یک کالم تأثیر . یافتتوان درو مسائل ناآشنا را هم با توجه به آنچه امروزه همچنان در سطح فرهنگی جامعه حضور دارند، می

بسیاری از گزارشات خاقانی . فرهنگ عامه در خلق مضامین تازه و در القای احساسات و عواطف شاعر به مخاطب، انکارناپذیر است

. اند که تجربه شده است اما ثبت این تصاویر توسط خاقانی و بیان آن از زبان او، شکوه دیگری بر فرهنگ اجتماعی داده استاموری

ای که در سوگ عزیزان و نزدیکانش سروده مجال تجلی یافته است و در مراثی رسمی کمتر نشانی از لبته بیشتر این موارد در مراثیا

سوز و گداز و لحن صمیمی خاقانی در این قصاید و غلیان عواطف سبب شده است فرهنگ عمومی عصر شاعر . این دست وجود دارد

 .تری داشته باشددر این نوع مراثی مجال بروز بیش

 نوشتپی
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   .4439و  313، 363، 133، 296صفحات : ک.ر -4

 .4461، 139، 369، 992، 921صفحات : ک.ر -2

 . 364، 363، 221صفحات : ک.ر -9

 .231 -233: 4933معدن کن، : ک. برای اطالعات بیشتر ر -1

این بخارها، ابروار، در بام دماغ گرد . رودخیزد و فرامیی برمیاند که از جگرِ تفته از درد و رنج، بخارهایپیشینیان بر آن بوده» -3

 (.231: 4913کزازی، . )ریزدفرو میها  هبارد و از مژسپس، باران اشک از آنها فرو می. شوندآیند و انبوه میمی

 .شده است به رسم جامه سیاه پوشیدن در سوگواری اشاره 4243، 4433، 4431، 4413، 346، 313، 613در صفحات  -6

هم در . در فرهنگ عامه همیشه دیو را با انسان سر ناسازگاری بوده است و انسان بر صیانت نفس در مقابل دیو توصیه شده است -3

 متون دینی و هم در متون عرفانی و حکمی صیانت خویشتن در مقابل موجودی که فریبنده و ناآشناست و نام دیو گرفته مشاهده

نچه را که در شب و روز باعث آزارش شده و برایش آشنا نبوده و باعث غفلت و فریبش شده دیو نامیده است؛ انسان هر آ. شود می

در مقابل اهورامزدا « انگره مَئینو»یا « اهریمن»در مذهب زردشتی »: شودهمان چیزی که در آیین زردشتی از ان به اهریمن یاد می

« .کند می قرار گرفته و انسان را وادار به سرکشی و عصیان و طغیان« انسان»در برابر قرار دارد و خدای شر و زشتی است و در اسالم 

 (. 433: 4966اردالن جوان، )

 .213و  111: 4916یاحقی، : ک.درباره خجستگی هما و شوم بودن جغد ر -1

به این علت در هنگام گرفتن . رودمی در باورهای عامیانه آمده است که ماه به هنگام خسوف به کام اژدهای موهوم فلکی، تنین،» -3

 (.639: 4911مصفی، )« .زده اند تا سبب رهایی آن شودطشت میها  هماه بر بام خان

 .333 – 336: 4916یاحقی، : ک.درباره مهرگیا ر -41
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