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چکیده
باورهای عامیانه ،در هر س��رزمینی نمایانگرس��طح فرهنگ و فرهیختگی آن جامعه اس��ت که در

طول روزگاران ،بهعنوا ِن بنمایههای ش��عری در استخدام شاعران و نویسندگان درآمدهاست.ازآنجاکه
روزگار خواجو ،مقارن با ظهور مغوالنی اس��ت که در بند خرافهپرس��تی و جادوگری بودهاند ،وی نیز
ناگزیراس��ت در ش��عرش به اجتماعیات زمان خود بپردازد .نظر به این مهم ،نگارنده بر آن ش��د تا در
ِ
روش کتابخانهای و توصیفی ـ تحلیلی اس��ت ـ س��یمای باورها و اعتقادات عامه،
این مقاله ـ که به
موجودات خیالی ،باورها درباره نجوم ،فلزات ،جواهرات و حیوانات را که در آیینه شعر خواجو ،نمود
یافته را نمایان کند تا بدین طریق ،باورهایی که ریشه در فرهنگ اسالمی دارد ،باورهایی که خرافاتی
بوده و در گذر زمان به تاریخ پیوس��ته ،باورهایی که تا به امروز پویا و زندهاند ،باورهایی که رفتهرفته

ِ
صورت دانشی مجزا درآمدهاست و باورها درباره موجوداتی که ممکن است در گذر زمان از هویت
به
نیک خود فاصله گرفته باشند را درشعر خواجوی کرمانی به دست دهد.
واژگان کلی��دی :خواجوی کرمانی ،باوره��ا و اعتقادات عامه ،باوره��ای نجومی ،باورها درباره
حیوانات و موجودات خیالی.
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مقدمه
«فرهن��گ عا ّمه یا فرهنگ مردمی ،اصطالحی اس��ت که در س��ال  ۱۸۴۶از س��وی

ویلیام توماس( )william Thomasعتیقهشناس انگلیسی ابداع شد( ».استوری)17 :1386،
ک��ه «در زبان فارس��ی ،معادل کلم��ه بینالمللی «فولکلور» گرفته شدهاس��ت .فولکلور
نیز کلمهای اس��ت مر ّک��ب از دو جزء :یکی  folkو دیگ��ری  Loreو معنی آن ،دانش
عوام اس��ت .نخس��تین کس��ی که این کلمه را بهعنوا ِن اسم این رش��ته مبسوط اختیار
کرد ،آمبرواز مورتون ( )ambroise Mortonاس��ت که به س��ال  1885میالدی این
عنوان را برگزید( ».محجوب« )35 :1387،فولکلور ایران نخس��ت توجه خاورشناسان
و دانش��مندان اروپایی را به خود جلب کرد و بعضیاز آنان در جهات مختلف فرهنگ
و زب��ان و ادبی��ات مردم ایران ب��ه تحقیق و مطالعه پرداخته ،آثار س��ودمندی به وجود
آوردند( ».آرینپ��ور :1382،ج« )446 /3ادوارد مونتای��ن ( )Edward Montineکتابی
ب��ه نام «داس��تانهای ایرانی»تألیف و به س��ال  1890در پاریس منتش��ر کرده که منبع
تحقیق مفیدی برای فولکلور ایران اس��ت .آ .کریستن سن ( )A.Christensen.دانشمند
دانمارکی در « 1918مجموعه قصههای عامیانه ایرانی» ،لوریمر (« )Lorimer.قصههای
عامیانه کرمانی و بختیاری» را به انگلیسی ترجمه و در سال  1919در لندن منتشر کرده،
هانری ماسه ()H.Masse.خاورشناس فرانسوی ،در کتاب «قصههای عامیانه ایرانی» که
به س��ال  1925در پاریس چاپ کرده ،قصهها و مثلهایی از فارس��ی به فرانسه ترجمه
کردهاس��ت؛ بعده��ا در کتاب دیگر خود به ن��ام «آداب و عقاید ایرانی��ان» ،تقریب ًا تمام
«نیرنگس��تان» و «اوسانه» صادق هدایت و چهارده افس��انه کوهی کرمانی را با اسناد و
شواهد دیگری در دو جلد به سال  1938به چاپ رسانیدهاست .این کتاب جامعترین
و مستندترین کتابی است که به زبان خارجه درباره فولکلور ایران نوشته شدهاست.
در روسیه« ،ژوکوفس��کی» ،در سال  ١٩٠١کتابی به نام "نمونههای آثار ملی ایران"
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نوش��ت« .گالونف» به ترتیب در س��الهای  ١٩٢٨ ،١٩٢۷و  ١٩٢٩س��ه رس��اله درباره
زورخان��ه ،پهلوان کچل و خیمه ش��ببازی ،در لنینگراد منتش��ر کرد.در س��ال ١٩۳٤
"قصهه��ای ملی فارس��ی" تالی��ف «آ.آ .روماس��کویچ» و بعد در س��ال  ١٩۵٦مجموعه
"قصههای فارس��ی" ترجمه «بانو آ.ز .روزنفلد» انتش��ار یافت .در س��ال ،١٩۵٨ش��عبه
خـاورشناس��ی آکادمی علوم شــوروی ۷۵ ،افس��انه از افسانههای ایرانی را در ترجمه
«ر .علییف» و «آ .برتلس» و «ن .عثمانف» در مسکو منتشر کرد.
در سال  ١٩٦۷نیز «ا .جالیاشویلی» و «ن .فاراس» کتابی به نام "قصههای اصفهان" که
از منابع گوناگون گردآوری کرده بودند ،با مقدمهای به قلم «بورشچوس��کی» در مسکو
انتش��ار دادند.یگانه کتاب مستقلی که درباره آداب و رسوم عوام در ایران نوشته شده،
کتاب معروف "کلثوم ننه" تألیف آقا جمال خوانس��اری اس��ت که ترجمه آن با عنوان
"آداب و رس��وم زنان ایرانی" در سال  ١٨۳٢توسط جیمساتکینسون ( )J. Atkinsonدر
لندن و در س��ال  ١٨٨١توس��ط تونلیه ( )L. Thonnelierدر پاریس منتشر شد .پس از
مش��روطیت ،علی اکبر دهخدا برخی از امثال و حکم فارس��ی را در "امثال و حکم" و
"لغت نامه" و جمالزاده در داس��تانهای "یکی بود یکی نبود" و تالیفات دیگرش مقدار
زی��ادی از لغات و مصطلحات عامه را به کار بردند.صادق هدایت در س��ال ١۳١٠ش
"اوسانه" و در سال ١۳١٢ش نیز "نیرنگستان" را چاپ کرد.
امینی در میان دانش��مندان ایران ،نخستین کسی بود که در تنظیم فولکلورها ،اصول
مراجع��ه به خود مردم را به کار بس��ت( ».آرینپ��ور :1382،ج447 /3ـ )456از دیگر
نامداران این عرصه «زینالعابدین مراغهای با «سفرنامه ابراهیم بیگ» ،میر اشرف حسینی
با دیوان «نسیم شمال» ،امیرقلی امینی با «فرهنگ عوام» ملکالشعراء بهار با «بازیهای
ایرانی» و پارهای اش��عارش به لهجه مش��هدی ،استاد شهریار با وارد کردن اصطالحات
عامیانه در اش��عار ،مشفق کاظمی با «تهران مخوف» ،حس��ین امید با «انگشتر الماس»،

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

82

عــل��ی محــمد افغانی با «ش��وهــر آهو خانم» ،انجوی ش��یرازی با «گنجینه فرهنگ
م��ردم» ،ج�لال آل احمد با داس��تانهایش و صادق چوبک با داس��تانهایش و غیره».
(ماس��ه :1391،پیشگفتار) را نیز باید برشمرد« .كاوش و تحقيق درباره اعتقادات عوام،
نهتنها از لحاظ علمي و روانشناس��ي قابل توجه اس��ت؛ بلكه برخي از نكات تاريك
فلس��في و تاريخي را برايمان روش��ن خواهد كرد(».هدای��ت )1356:9،زیرا «از خالل
قصص و معتقدات و اس��طورهها و تمثيالت و آداب و ترانهها و لطيفههايي كه قوم و
قبيله ،خُ لق وخوي و سرش��ت و سرگذشت آنها را ميتوان شناخت وسوانح وحوادثي
را كه بر آنها گذشته ،ميتوان مطالعه كرد( ».انجوي)12 :1352،
با وجود پیش��رفت علوم و افزونبر آن ،رش��د آگاهی مردم ،حتی در میان برخی از
روشنفکران امروزی نیز ،ر ّد پای پارهای از خرافات و عقاید عامیانه به چشم میخورد
که این مهم ،نشانگر پویایی ادب شفاهی است که از گذشتههای دور ـ که تاریخی برای
آن فرض نیس��ت ـ تا به امروز ساری و جاری است .امروزه «ادبیات مکتوب ،بهعنوا ِن
منابع بازمانده از روزگار مردم در گذشته و تجلیگاه فرهنگ کسانی که در آن دورهها
زیستهاند و نمودهای معیشتی آنها را نویسنده و شاعری از خودشان در آن آثار بازتاب
دادهاند ،ما را در شناخت باورهای خرافی پیشینیان و حتی ریشهشناسی اینگونه باورها
بسیار یاری میرساند(».امیری خراسانی و دیگران)18 :1384 ،
زمان��ه خواج��وی کرمانی ـ که از ش��اعران ق��رن  7و  8هجری اس��ت ـ مقارن با
تسلط مغوالن بر ایران است« .هنگامی که مغوالن بر سرزمینهای پهناور دست یافتند،
پیرو عقیده ش��منی بودند که در آن اصول معتقدات ،کام ً
ال مش��خص نگردیدهبود؛ دین
آنها روی هم رفته ،از اجرای مناس��ک مخصوص ،جادوگری و احضار ارواح تشکیل
میشد( ».اشپولر )174 :1384،از اینرو «رفتار خرافهپرستی مغوالن تقریب ًا درمیا ِن همه
ش��اهان مغول مس��لمان و غیر مس��لمان رایج بود؛ تنها تفاوت آن شدت و ضعف این
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اعتق��ادات بود .از جمله :غازان خان که مس��لمان معتقد بود ،خود به نجوم و مس��ایل
جادوگری ش��منی و کیمیاگری بودایی ،عالقه داش��ت و از آن آگاه بود و در دانس��تن
علم رمل ،ش��انه ،دندان اسب و انواع فالها س��رآمد بود( ».همدانی :1338 ،ج)181/3
بدیهی اس��ت که ذهن و زبان خواجو از جامعه متأثر باش��د و به عقاید عامیانه آن زمان
متمایل شود و آن را در شعرش انعکاس دهد .در این مقاله به بررسی و تحلیل باورها و
اعتقادات عامه درباره حیوانات ،موجودات خیالی ،عقاید مربوط به فلزات و جواهرات،
باورهای نجومی و باورهای پراکنده در کلیات اشعار و خمسه خواجو پرداختهایم.
 -1باورهای عامیانه درباره حیوانات
زمرد :در این باب اکثر شاعران ماقبل خواجو نیز به این باور اشاره
 -1-1افعی و ّ

داشتهاند:

گـرفتهام که عـدوی شتردل از افعیست

ش��ود زم��رد چش��مش س��پهر مینای��ی
(دیوان مجیرالدین بیلقانی،ص)332

خواجو در باب این عقیده ـ که توس��ط دانش��مندان ازجمله :ابوریحان بیرونی ر ّد
شده است ـ میفرماید:
ســر تیغ تو ز ّمرد شــد و اعـــدا افعی

نوک تیر تو ش��هاب آم��د و خصم اهریمن
(کلیات،ص،93ب)27

افـــعی کـــژرو که زمــرد نمـــاست

تی��ز م��رو در نظ��رش کاژدهاس��ت
(خمسه(روضة االنوار)،ب)663

 -2-1خروس« :خروس که بیوقت بخواند باید کشت یا بخشید وگرنه صاحبش
میمیرد( ».آقاجمال خوانساری125 :1355،؛ هدایت )93 :1356،خواجو در این باره ـ
که هنوز در میان برخی از اقوام مرسوم است ـ گوید:
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ب��ه ج��ز کش��تن نبای��د بردن��ش ن��ام
(خمسه(گل و نوروز)،ب)2373

 -3-1مار
م��ار و گنج« :هرجا گنج باش��د ،مار هم هس��ت .مار به دور گن��ج حلقه میزند».
(شمیس��ا :1387،ج)1067 /2خواجو در باب این اعتقاد که ـ امروزه عناصر منطقی آن
بسیار سست و غیر قابل قبول است ـ میگوید:
از گنج دهر بهره به جز زخم مار نیسـت

وز گلب��ن زمانه ب��ه جز نوک خار نیس��ت
(کلیات،ص،136ب)5

گــر یار یار باشدتای یــار غم مخور

گنجت چو دس��ت میدهد از مار غم مخور
(کلیات،ص،388ب)19

مهره مار« :معروف اس��ت که اگر مهره مار را بدزدند ،مار بیاختیار دنبال صاحب
مهره میرود و از این جا مثَل شده که میگویند :معشوق ،مهره عاشق را دزدیده ،ازآن
بیاختی��ار دنبالش میرود( ».شمیس��ا :1387،ج )1069 /2خواجو ،بر امید دانهای ـ که
خال لب معش��وق است ـ در دام دوست گرفتار ش��ده کهبهسا ِن مهره مار ،عاشق را به
دنبال خود میکشد .این اعتقاد در بستر زمان کمرنگ شده و البته هنوز در افواه عامه
مردم برخی مناطق جاری است.
رشتهای بر قمر انداخته کاین مار سیاه است

نقطهای بر شکر افکنده که این مهره مار است
(کلیات،ص،186ب)2

2ـ باورهای عامیانه درباره موجودات خیالی و ماوراء طبیعی
 -1-2اژدها :موجودی است اساطیری به شکل سوسماری عظیم ،با دو پَر که آتش

از ده��ان میافکن��ده و ِ
پاس گنجهای زیر زمین میداشتهاس��ت(».یاحقی)105 :1388،
خواجو بر این باور اس��ت که:آنکه ازبالی زلف پُر چین و شکن یار نمیترسد،مسلم ًا
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از اژدها ـ با آن سهمناکی ـ نیز هراسی ندارد.
کســی کز آن سر زلف دو تا نمیترسد

معیّ��ن اس��ت ک��ه از اژده��ا نمیترس��د
(کلیات،ص،383ب)5

اعتقاد به وجود اژدها ،امروزه امری غیر معقول اس��ت و این باور به تاریخ پیوس��ته
است.
 -2-2پری« :ظاهرا ً پری پیشاز ظهور دین زرتشت ،ستایش میشد اما با دینآوری
زرتشت و درپیِ آن دگرگونیهای اجتماعی ،در اعتقادات زرتشتیان به صورت موجودی
زشت و اهریمنی درآمد( ».مزداپور123 :1377،ـ « )124باوجودِ چهره اهریمنی پری در
دین زرتشتی ،پری در ادب فارسی ،مظهر زیبایی است .چنانکه شاعران ،معشوق خود
را به پری ماننده کردهاند( ».افش��اری48 :1384،ـ  )49در شعر خواجو در مقابل دیو ـ
که مظهر زش��تی است ـ آمدهاست که این باور در گل ِ
والی روزگاران کهن تا به امروز
دچار فرسایش شدهاست:
همواره در فضای تو هم دیو و هم پری

پیوس��ته در ه��وای تو هم پی��ر و هم جوان
(کلیات،ص،96ب)22

تا تـو را دیو و پری جمله مسخّ ر گردد

گ��ر ک��م از مور نی��ی ملک س��لیمان درباز
(کلیات،ص،242ب)10

 -3-2دیو« :واژه ديو در اصل براي نشان دادن ايزدان فروغ و روشنايي به كار ميرفته
كه تا مدتها در مناطق ش��رقي فالت ايران پرستيده ميشدند؛ با گسترش آيين زردشت
ديوان بهعنوان ايزداني كه از دشمنان حمايت ميكنند ،شناخته شدند و زردشت آنها را
عناصر و نيروهاي جهان بدي و ناپاكي معرفي كرد( ».ابراهیمی )61 :1392،بر این اساس
«به اعتقاد عوام ،موجودی اس��ت بلندقد با موهای کوت��اه و مجعد ،بینی کوتاه و پهن،
لبهای کلفت و آویزان و بدن پشمالو؛ بهاین ترکیب (عجیب) یک جفت بال و دو تا
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ش��اخ نیز میافزودند .در زمان قدیم دیو تمام دنیا را میدان تاختوتاز خود قرار میداد
و وحشیانه آدمیان را میآزرد(».ماسه)571 :1391،
هم دیو در هــوای فضایت گرفته انـــس

ه��م ان��س در مصاحبت��ت پروری��ده جان
(کلیات،ص،96ب)19

دیو و آهن« :دیو از آهن میگریزد؛ بههمین جهت بر بازوی اطفال آهن میبستند
تا از دیودیدگی در امان ماند( ».زنجانی )519 :1376،و این باور هنوز هم از زبان عوام
به گوش میرسد.
چنــان در میرمید از دوست و دشــمن

ک��ه ج��ادواز س��پندو دی��و از آه��ن
(خسرو و شیرین نظامی،ص،222ب)12

خواجو معتقد اس��ت ،فتنه ـ که بنیاد ش��ومبختی اس��ت ـ از تیغ ممدوح میگریزد
همچنان که دیو از آهن :
ز سهمش کوه بگدازد چو موم از حدّت آتش

ز تیغش فتنه بگریزد چو دیو از جنبش آهن
(کلیات،ص،89ب)4

اعتقاد به وجود دیو که ابتدا موجودی نیک محسوب میشده و سپس به موجودی
ش��ر بدل ش��ده ،در گذر تاریخ ،دچار ایس��تایی ش��ده و به باور مردم امروزی وجود
خارجی ندارد.
 -4-2سیمرغ /عنقا« :پیش��وا و سرور همه مرغان و اولین مرغ آفریده شدهاست».
(فرنبغدادگی )78 :1380،و آن «مرغی فراخبال است؛ چنانکه در پرواز خود پهنای کوه
را فرومیگیرد و النه او بر درختی در دریای «ووروکش» قرار دارد( ».صفا)562 :1384،
و چون هر رنگ از پر تمام مرغان در بدن وی موجود است سیمرغ نامیده شدهاست:
چو مرغی بلبل آوازی چه بلبل باز پروازی

کهاینعنقایز ّرینبالپیششچونمگسبودی
(کلیات،ص،434ب)15
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گرفتم هــست شاهین شــاه سی مــرغ

پ��ر مرغ��ی پی��ش س��یمرغ
نی��رزد
ّ
(خمسه(گل و نوروز)،ب)3339

سیمرغ ،پرندهای افسانهای است و هیچگاه در واقعیت به چشم نیامدهاست.
 -5-2غ��ول« :از هنگامی که س��رمای جهان ش��مالی به نام «نیفلهای��م» با گرمای
جهان جنوبی به نام «موس��پلزهایم» درآمیخ��ت ،از این آمیختگی ،موجودی به صورت
انس��ان که همان غول اولیه ب��ه نام «یمیر»( )Ymirیا «اورگلمیر»( )Aurgelmirباش��د،
بهوجود آمد(».کریستنس��ن )47 :1386،و آن «دیوی اس��ت که دور از آبادی در کوهها
و بیابانه��ا زندگ��ی میکند و به هر ش��کلی که بخواه��د درمیآید و م��ردم را از راه
درمیبرد(».هدایت)124 :1356،
در شعر خواجو به وجود غولها در بیابان و گمراه نمودن انسان توسط آنان اشاره
شده است که امروزه این باور برای مردم ،نسبت خرافهپرستی را به دنبال دارد.
بیــابان خـــونخـوار و مـــأوای دیــو

ز ه��ر س��و ب��رآورده غ��والن غری��و
(خمسه (همای و همایون) ،ب)547

هــمه شــب مرا غــول پــتیاره مونس

هم��ه ره م��را دی��و ره��زن مصاح��ب
(کلیات،ص،8ب)13

 -6-2ماه��ی و گاو زمی��ن« :چون خ��داى تعالى زمين بيافري��د ،از فردوس گاوى
بفرس��تاد؛ س��رهاى آن گاو از اقطار زمين بيرون آمده و قوايم اين گاو را جاى قرار نبود،
خداى تعالى سنگى سبز بفرستاد؛ قوايم گاو بر آنجا قرار گرفت و اين صخره را جاى
قرار نبود ،خداى تعالى نون را بيافريد -و آن ماهيى اس��ت عظيم -وآن س��نگبر پشت او
نهاد و ساير اندام او خالى است و آن ماهى بر آب است و آب بر باد است و باد بر قدرت
بارى -ع ّزاسمه -استاده است( ».ابوالفتوح رازی :1408،ج340 /19ـ )341پس«زمین روی
ش��اخ گاو است؛ گاو روی ماهی است .هنگامی که گاو خسته میشود ،زمین را از روی
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یک شاخش ،روی دیگری میلغزاند و همین سبب زمینلرزه میشود(».هدایت)124 :1356،
خواجو ،شیر فلک را سگ دربان و گاو زمین را درخور قربانی میشمارد:
شیــر سپهــری ســگ دربــان تــوست

گاو زمی��ن از پ��ی قرب��ان توس��ت
(خمسه(روضة االنوار)،ب)185

همچنین ماهی زمین را غرق در کرم ممدوح میانگارد .اعتقاد به گاو و ماهی زمین،
برگرفته از فرهنگ اسالمی است.
کرکس و شیر فلک صید خدنگ سخطش

ماه��ی و گاو زمی��ن غرق��ه بح��ر کرم��ش
(کلیات،ص،131ب)14

 -7-2هما« :همای به سعادت معروف است چنانکه گویند :سایه آن بر سر هرکس
افتد ،پادش��اهی و دولت یابد( ».هدایت )97 :1356،هما پرندهای افس��انهای اس��ت و
وجود خارجی ندارد .خواجو میگوید:
تا چــتر ما همای هــوای ممالک اسـت

پ��ر هم��ای ماس��ت
ف��ر هم��ای س��ای ه ّ
ّ
(کلیات،ص،558ب)15

درخــــتی از زمــــرد ســــاز کــرده

همای��ی ب��ر س��رش پ��ر ب��از ک��رده
(خمسه(گل و نوروز)،ب)3433

3ـ باورهای مربوط به فلزات و جواهرات
خورشید و زاج« :به وجود آمدن معادن ،بر اثر تابش آفتاب است .آفتاب به سنگ
میتابد و سنگهای مستعد ،تبدیل به احجار کریمه میشوند(».شمیسا :1387،ج)1،48
خواجو معتقد است با تابش خورشید ،سنگ به زاج بدل میشود:
زآنــکه چو تأثـــیر آفــــتاب نبــــاشد

س��نگ ب��ه تدوی��ر آس��مان نش��ود زاج
(کلیات،ص،17ب)23

خورش��ید و زر« :از تأثیر اش��عه آفتاب در تجاویف زمین ،بخار و دخانی به وجود
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میآید و در ش��رایط خاصی این بخارات دگرگون میش��وند و از استحاله آنها فلزات
و جواه��رات گوناگون تکوی��ن مییابند( ».طوس��ی )203 :1348،از اینرو «منجمان
احکامی ،در منس��وبات کواکب ،زر و یاقوت و بیجاده و س��نگهای گرانقیمت را به
خورش��ید منتس��ب میکردند( ».بیرونی )373 :1386،خواجو نیز ایجاد زر را از خاک
میداند:
گرچه زر در خاک میجویم که از خاک است زر

روی زردم بین در آب دیده همچون زر در آب
(کلیات،ص،163ب)7

آتـــــــش زر در دل خــــــارا فــــکند

رش��ته ُدر در ک��ف دری��ا فکن��د
(خمسه(روضة االنوار)،ب)42

که این باور در عصر حاضر کام ً
ال مردود است.
خــ��واص لع��ل یـــک��ی آن اس��ت که خفق��ان را برط��رف میکند».
لع��ل« :از
ّ
(شمیسا :1387،ج )453 /1خواجو میگوید:
مفرح به من آور
یــک شربت از آن لـــعل ّ

کز ف��رط حرارت دل من در خفقان اس��ت
(کلیات،ص،340ب)20

مروارید از قطره باران درس��ت میش��ود« :به عقیده قدما ،باران نیس��انی در دهان
صدف میافتد و مروارید (= ُدر) ایجاد میشود( ».شمیسا :1387،ج )1095 /2این باور،
در کالم شعرا ،مضمونساز شدهاست و خواجو میگوید:
از هـزاران دل یکی را باشد استعـداد عشق

تا نگویی در صدف هر قطرهای گوهر شود
(کلیات،ص،373ب)1

یاقوت« :یاقوت در تفریح ،اثری عظیم دارد ،روح را تربیت میکند ،حرارت غریزی
برافروزد و ق ّوتهای حیوانی را تقویت کند و نشاط را بیفزاید و خون را صافی گرداند
ب��ه طوری که اگر بر مرده بندند ،خون او دیر فس��رده گ��ردد(».زاوش:1348،ج)97 /1
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ِ
خصوص این باور که امروزه هیچ تگیهگاه منطقی ندارد ،گوید:
خواجو در
مفرح کـند از قرصه یاقــوت
صنعت چـو ّ

بی��رون ب��رد از طب��ع زم��ان ع ّل��ت س��ودا
(کلیات،ص،1ب)18

مفرح یاقوت کرد ازآنک به حکمت
جهان ّ

ب��رون ب��رد ز دم��اغ زمان��ه ع ّل��ت س��ودا
(کلیات،ص،4ب)3

4ـ باورهای نجومی
پر واضح اس��ت که «در برابر هر دانش رس��می امروزی ،یک دانش عامیانه نیز بین
مردم رواج داشتهاس��ت و حتی در روزگار گذش��ته ،جنبه وهمی و خرافی بعضی علوم
بر جنبه معقول و علمی آن میچربیده است( ».محجوب« )137 :1387،گذشتگان چون
در برابر سؤاالت خود و اتفاقاتی که پیش میآمد ،جواب قانعکنندهای نمییافتند ،سعی
میکردند با ربط دادن برخی از آنها به آسمان و احکام نجوم ،برایشان توجیهی بیابند».
(صرفی و افاضل )54 :1389،باورهای نجومی در اشعار خواجو ،بسیار گسترده است که
در این مقال ،مجال آن دست نمیدهد و تنها به ذکر مواردی از باب نمون هپرداختهایم:
اختیار وقت« :در نجوم احکامی ،به بهترین وقت از اوقات اخذ تصمیم برای انجام
امور مربوط به زندگی اطالق میش��ده .اختیار س��اعت یا اختیار وقت ،با مالحظات و
محاس��بات پیچیده علم احکام و مالحظه طالع و مراجعه به تقویم همراه بودهاس��ت».
(مصف��ی )26 :1388،اعتقاد به «اختیار وقت» برای انجام امور ،امروزه بس��یار کمرنگ
شدهاست.
چو شب را شــد مسلسل عنـبرین جعد

ب��ه وقت��ی اختی��ار و س��اعتی س��عد
(خمسه(گل و نوروز)،ب)4090

پــس آنــگه شــد شــهنشاه همــایون

ب��ه روزی اختی��ار از ش��هر بی��رون
(خمسه(گل و نوروز)،ب)4340
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افالک:فلکها «یک بر دیگر پیچیده ،همچون تویهای پیاز و خُ ردترین فلکها آن
است که به ما نزدیکتر است و ماه اندر او همی رود و همی برآید و فرودآید تنها بی
هنباز( ».بیرونی)56 :1386 ،
اعتق��اد ب��ه باورهای نجومی ،مدلوالت و انتس��ابات فلکی نیز در کنار بس��یاری از
اعتقادات عامیانه دیگر ،شاهنش��ین اذهان عامه مردم بوده که در اش��عار شاعران تجلی
ِ
صورت دانش نجوم درآمدهاست.
یافته،رفتهرفته پیشرفت کرده و امروزه به

1ـ قمر ،پیک تیزگام« :ماه ،مدار خود را در مدتی کمتر از بیستوهش��ت روز طی
میکند( ».ماهیار )141 :1388،بنا بر این باور ،خواجو به تیزگامی و قاصدی قمر اشاره
دارد:
بـــــود بــــر در او مــــه تـــیزگام

یک��ی قاص��د کوچ��ک ب��در ن��ام
(خمسه(همای و همایون)،ب)4386

بــر بز کـــوهی زده تیر نظر با مشتری

آنکه بدر قاص��دش خوانده خرد یعنی قمر
(کلیات،ص،53ب)9

م��اه و قص��ب« :گمان میکردهاند که نور ماه ،جامه قص��ب و توزی و کتان را تباه
میکند(».مصف��ی )694 :1388،خواج��و نیز بر این باور اس��ت ک��ه در مقابل نور ماه،
قصب(کتان) فرسوده میشود:
پیکـــرم در مهــــر مــاه روی تــــو

گش��ته چ��ون ت��ار قص��ب ب��ر ماهت��اب
(کلیات،ص،162ب)3

گر قصب را حامی رای تو گیرد در پناه

تا جهان باش��د ب��ر او غالب نیای��د ماهتاب
(کلیات،ص،535ب)18

ِ
س��وی ماه یکشبه نشانه میرفته و در
رؤیت هالل« :با رؤیت هالل،انگش��تها به
موارد بس��یاری جش��ن میگرفتهاند( ».ماهیار)126 :1388،خواجو نیز به انگشتنمایی
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هالل ماه اشاره دارد:
رسم باشــد که به انگشت نمـایند هالل

ابرویت چون مه نو زآن سبب انگشتنماست
(کلیات،ص،195ب)8

هرکه چون ماه نو انگشتنما شد در شهر

همچ��و ابروی تو در بادهپرس��تان پیوس��ت
(کلیات،ص،346ب)11

قمر در عقرب« :روزهای  16تا  20ماه است و هنگامی است که ماه در منازل زبانا،
الکلیل ،قلب وش��وله که از اجزاء صورت عقربند سیر میکند .اعتقاد به قمر در عقرب
و س��عادت و نحوس��ت آن بیشتر در میان اعراب رواج داش��ته( ».مصفی)600 :1388،
است .این باور عامیانه بهندرت هنوز بر زبان برخی از عاوم جامعه ،جاری میشود که
در آن از انجام برخی امور ،پرهیز میکنند .خواجو نیز طبق این باور نجومی ،س��فر در
آن زمان را جایز نمیشمارد:
چون عزم راه کردم بنمود زلف و عارض

یعن��ی قم��ر ب��ه عقرب روز س��فر نباش��د
(کلیات،ص،370ب)20

ببــین زلف و رخش چــون میروی راه

از آن ترس��م ک��ه در عق��رب ب��ود م��اه
(خمسه(گل و نوروز)،ب)4333

2ـ عطارد ،منش��ی فلک :خواجو از عطارد در مقام «دبیر فلک» و «منش��ی دیوان
سپهر» یاد میکند:
تــیر کو منشی دیــوان ســـپهرست بُود

بن��د ه ّ
خط��ت و س��ر بر خ��ط فرم��ان بنده
(کلیات،ص،108ب)5

منــشی این طــارم فـــیروزه خــشت

م��دح ت��و ب��ر ل��وح زبرج��د نوش��ت
(خمسه(روضه االنوار)،ب)199

3ـ زهره ،خنیاگر فلک« :زهره ،خنیاگر فلک اس��ت و الزمه خنیاگری ،آوازخوانی
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و پایکوبی و ش��عرخوانی و بادهنوشی است(».ماهیار )28 :1388،خواجو به خنیاگری
و نوازندگی زهره اشاره دارد:
گر به هر سازم که بنوازد بسازم با فلک

ش��اید ار ب��ر دف بموی��د زه��ر ه خنیاگرم
(کلیات،ص،87ب)15

نــوای دل از چـــنگ نـــاهید خــواه

م��ی روش��ن از ج��ام خورش��ید خ��واه
(خمسه(همای و همایون)،ب)412

4ـ شمس،ش��اه فلک« :ش��مس در بارگاه آس��مان ،س��اکن فلک چهارم اس��ت و
فرمانروای آن( ».ماهیار )30 :1388،خواجو گوید:
گــر به دامن زر بریزد بر سرم هر بامداد

ّ
س��ک ه ش��اه فلک ی��اد آورم؟
من کج��ا از
(کلیات،ص،87ب)1

خــسرو مشـــرق چــو علم بـــرکشید

ب��اده لع��ل از ق��دح زر کش��ید
(خمسه(روضة االنوار))260 ،

ب لباس :پیش��ینیان معتقد بودند که تابش آفتاب ،بر
تابش آفتاب و نابودی میکرو 
البس��ه موجب نابودی میکروبها میشود .خواجو آفتاب را الزمه کار گازر میداند تا
سبب کشتن میکروبها شود:
رخ تـــو هســـت مــــایه تــو اگــر

مای��ه

از روی تـــو دیـــده چــون کـند صبر

گازر

گازران

ب��ود

خورش��ید

(کسائی مروزی،ص،42ب)134
هم��ه

آفت��اب

خواه��د

(کلیات،ص،376ب)7

انتساب رنگ زرد به خورشید :همانگونه که نظامی در توصیف رنگ سیارات میگوید:
وآنکـــه از آفتــــاب داشـــت اثـــر

زرد ب��ود از چ��ه؟ از حمای��ل زر
(هفت پیکر،ص،88ب)1999

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

بــاده یاقـــوت به کـــان برفــــشاند
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زرده خورش��ید ب��ر آف��اق ران��د
(خمسه(روضهاالنوار))43،

5ـ مری��خ ،جنگجوی فل��ک« :بهرام و وهران از اصل «ورثرغ��ن» به معنی فاتح،
ش��کننده و جنگجو اس��ت .منجمان احکامی به همین علت مریخ را کوکب لشکریان
و امراء ظالم و اتراک و ...ش��مردهاند( ».مصفی )729 :1388،در ش��عر خواجو به حربه
خونریز بهرام و کمان اشاره شدهاست:
ســر از دریچه افــالک برکــشد ناهید

ز دس��ت حرب��ه خونری��ز بفکن��د به��رام
(کلیات،ص،75ب)1

کمــان در قبـــضه بهـــرام بشــــکن

خواقی��ن

فل��ک

را

ن��ام

بش��کن

(خمسه(گل و نوروز)،ب)118

6ـ مشتری ،قاضی فلک :انتساب مشتری به «ملکان و وزیران و بزرگان و قاضیان
و دانش��مندان و زاهدان و بازرگانان و توانگران» است( .بیرونی )387 :1386،خواجو
نیز سیاره ششم(مشتری) را قاضی فلک نامیده است:
یالقضات شرق و غرب
در ششم دیوانسرا قاض 

زو قض��ا را رون��ق و دارالقض��ا را اعتب��ار
(کلیات،ص،34ب)7

مــگر هم قـــاضی پیــــروزه خــرگاه

ب��ه پی��روزی ببن��دد عق��د آن م��اه
(خمسه(گل و نوروز)،ب)5090

ـ مش��تری ،سعد اکبر« :به علت سعد بودن مشتری ،س��عد اکبر ،سعد فلک ،سعد
آسمان و سعد گردون ،سعد موفا ،سعدالسعود ،کوکب سعد یا کوکب سعادت القاب و
صفتهای دیگری است برای آن( ».مصفی )737 :1388،خواجو میگوید:
بود مهر تو مقصود از سعادتهای برجیسی

شود کین تو مفهوم از نحوستهای کیوانی
(کلیات،ص،110ب)26
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ـ روز پنجشنبه منسوب به مشتری:
شـــب آدیـــنه بـــود و روز برجـیس

س��عود آس��مان ناظ��ر ب��ه تس��دیس
(خمسه (گوهرنامه)،ب)1001

7ـ زحل ،نح��س اکبر« :زحل را نحس ب��زرگ میدانند(».بیرونی)367 :1386،در
شعر خواجو آمدهاست:
نحس اکبر بر سپهر از سهم تیغ هندیت

هندوی سرگشته بر نیلی حصاری بیش نیست
(کلیات،ص،147ب)26

زحــل کو هســت پــیری سالخورده

تصانی��ف نحوس��ت بح��ث ک��رده
(خمسه(گل و نوروز)،ب)4948

ـ «زحل»پاس��بان فلک است( .مصفی )338 :1388 ،خواجو زحل(کیوان) را پاسبان
هفتمین ایوان(فلک) مینامد:
پاسبان هفتمین ایوان که کیوان نام اوست

س��اخته از دل��و چ��رخ الج��وردی آبخور
(کلیات،ص،53ب)11

درش را سپــــهر بـــــرین آستـــــان

ب��ه بام��ش زح��ل کمتری��ن پاس��بان
(خمسه(همای و همایون)،ب)1410

سیاهی منسوب به زحل« :سیاهی سیاه و آن سیاهی که به زردی زند و رنگ اسرب
و تاریکی( ».بیرونی)367 :1386،
گنـــبدی کو ز قـــسم کیـــوان بـــود

در س��یاهی چ��و مش��ک پنه��ان ب��ود
(هفت پیکر،ص88ب)1996

زحـــل کو پـــیر هفتـــم خانقـاهست

در آن منگ��ر ک��ه هن��دوی سیاهس��ت
(خمسه(گوهرنامه)،ب)205

فالگویی و پیشگویی« :پیشگویی و خبر دادن از مغیبات در اساطیر و داستانهای

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

96

حماسی جهان ،امری رایج است و هیچ یک از حماسههای طبیعی و ملی را از آن خالی
نمییابیم( ».صفا )249 :1384،فالگیری و خبر از مغیبات ،باوری عامیانه و خرافی بوده
که تاکنون دست بر گریبان بسیاری از مردم خرافهپرست جامعه است و خواجو گوید:
شـــکر وضـــو کـــرده ز روی نیــــاز

چش��م تف��أل ب��ه کت��ب ک��رده ب��از
(خمسه(روضة االنوار)،ب)147

فـــرخترین روز و فــــرخنده فـــال
به
ّ

درآم��د ب��ه ش��هر آفت��اب ج�لال
(خمسه(همای و همایون)،ب)814

5ـ سایر باورها
آه کش��یدن :قدما معتقد بودند:آهی که از نهاد آدمی به در میآید ،برخاسته از سوز
جگر اوست و تأثیر این آه بهقدری است که در مقام اغراق ،ممکن است بهواسطه هرم
آن ،آتشی شعلهور شود و خواجو گوید:
هــــر آه که از دلــــم به در مـــیآید

بش��نو ک��ه از او ب��وی جگ��ر میآی��د
(کلیات،ص،684ب)1

چرا از کعبه برگردم که گر خاری بود در ره

ب��رآرم آه و در یک دم بس��وزانم مغیالن را
(کلیات،ص،550ب)19

اس��تخاره کردن« :انس��ان بهطورِ طبیعی میخواهد از سرنوش��ت آینده خود باخبر
باشد؛ گاهی اوقات از یک متن مقدس مانند :قرآن کریم برای استخاره استفاده میشد».
(س��یپک )95 :1384،مث ً
ال مردم «به ی��ک نفر ملاّ مراجعه میکنن��د .ملاّ وضو میگیرد
و لباس تمیز و پاک میپوش��د و نماز میخواند و س��پس قرآن را برمیدارد و بهطورِ
تصادفی باز میکند؛ پاس��خ مثبت یا منفی از روی آیهای که آمدهاس��ت ،داده میشود».
(ماس��ه )406 :1391،استــخاره ریــشه در فــرهنگ اس�لامی مــردم داشته و هنوز
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امری رایج است.
وضــو سازم به آب چــشم و هــر دم

کن��م ب��ر خ��اک کوی��ت اس��تخاره
(کلیات،ص،284ب)18

مصحــف خاطر بگـــشودم نــخست

س��ورت والش��مس برآم��د درس��ت
(خمسه(روضة االنوار)،ب)148

بخ��ت و اقبال :اعتقاد به بخت و اقبال در باوره��ای عامیانه وجود دارد؛ اکنون نیز
با گذش��ت قرنها ،عوام جامعه وقتی با ناکامی روبهرو میشوند ،خود را به شومبختی
منسوب میدارند .خواجو نیز مدد از بخت میطلبد:
گـر مرا بخت در این واقـعه یاور نشود

میس��ر نش��ود
چ��ه کن��م صبر کن��م گرچه ّ
(کلیات،ص،225ب)13

نماید بخــت نیــکم دســـتگیـــری

کن��م

در ملک��ت معن��ی امی��ری
(خمسه(گل و نوروز)،ب)289

اس ِم ُع ِّ
واالذ ْك َر
چشمزخم :نظر به آیه ش��ریفه « َوإِنْيَكا ُدالَّذينَ َك َف ُروالَيُ ْزل ِ ُقون َ َكب ِ َأبْصارِ ِه ْم َل َّم َ
َويَ ُقولُونَإِنَّ ُه َل َم ْجنُ��ونٌ » (قلم« =( )51/»68وكافران چون قرآن را ش��نيدند ،نزديك بود تو

را با چشمانش��ان بلغزانند [و از پاى درآورند] و مىگويند :بىترديد او ديوانه اس��ت!)
مفس��ران قرآن کریم ،آن را به دفع چش��مزخم ربط دادهاند« .اعتقاد به چش��مزخم و
شوري چشم در فرهنگ ملل ،سابقهاي ديرينه دارد .اسنادي كه از نقاشيهاي انسانهاي
نخس��تين در درون غارها به دست آمده تا سنگنوشتهها و آثار مکتوب قرون وسطی،
هم��ه رواج این اعتقاد را در بین اقوام وملل گوناگون در قرون و اعصار مختلف تأييد
ميكند .وجه مش��ترك همه اين اعتقادات آن اس��ت كه عامل اصلي چش��مزخم سوء
نيت و حسد است(».غالمحسینزاده و دیگران )97 :1389 ،باور چشمزخم برگرفته از

فرهنگ اسالمی است و در جامعه امروز نیز بسیار به چشم میخورد .خواجو میگوید:
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ک��ه ج��ز س��پهر نزیب��د ت��و را ثناخوان��ی
(کلیات،ص،122ب)7

پـــریزاد گـــفتای بــت حــورزاد

ز مه��ر رخ��ت چش��م ب��د دور ب��اد
(خمسه(همای و همایون)،ب)1797

«ان��واع تعويذها و ِورده��ا يا عالئمي كه برگردن ،بازو ،لباس يا بر س��ردرِ باغها و
امالك يا در ميان مزارع نصب ميش��ود و ه م چنين استفاده از مهرههاي رنگي بهويژه
آبي ،س��ياه و س��فيد و يا قطعهاي از چوب برخي درختان ،بر زمين زدن تخم مرغ ،دود
كردن اسپند و دوري از همصحبتي با افرادي كه داراي چشمان آبي و موي بور هستند،
از شيوههاي متداول و رايج براي دفع چشم زخم است كه از ماندگاري اين اعتقاد كهن
در بين مردم حكايت دارد( ».غالمحس��ینزاده و دیگران )99 :1389 ،خواجو با اعتقاد
راسخ بر چشمزخم به شیوههای مختلف دفع آن اشاره کردهاست:
1ـ اس��پند سوزاندن« :برای رفع بیماری و چشمزخم ،اسفند دود میکنند؛ اگر این
کار نزدیک به غروب بکنند بهتر اس��ت( ».آقا جمال خوانساری )89 :1355،این شیوه
دفع شورچشمی ،بسیار متداول است.
به دفــع چشــم بد شمس مــدخنه سوز

س��تاره ریخت��ه همچ��ون س��پند ب��ر آذر
(کلیات،ص،516ب)18

«چون بوی بر آتش نهند و باد بوی آن میبرد تا آنجا که آن بوی برس��د هزار بار،
هزار دیو و دروج نیست ،بپاشند و کم شوند( ».هدایت)32 :1356،
مجمر خلق تو چون دم زند از خوشبویی

از حس��د دود برآی��د ز دل مش��ک خت��ن
(کلیات،ص،94ب)6

2ـ دعا خواندن :پیش��ینیان برای جلوگیری از چشمزخم معموالً دعایی را خوانده
و میدمیدند.
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ماننــد رخت صــبا هر آن الله کـه دید

برخوان��د دعای��ی و ب��ر آن الل��ه دمی��د
(کلیات،ص،683ب)9

3ـ اخالص خواندن :س��وره اخالص برای دفع شورچش��مان خوانده میش��ده و
هنوز نیز این شیوه وجود دارد.
بسته چون سبع معانی ز پی رفعت و قدر

آس��مان آیت اخ�لاص تو بر هف��ت اندام
(کلیات،ص،66ب)14

4ـ تعویذ نوش��تن« :تعویذ،اس��ماء و ادعی��ه و کلماتی که برای رف��ع قضا و دفع
چش��مزخم و آفات بر کاغذ یا پوست نویس��ند و به بازو یا گردن حمایل کنند .تعویذ
بهزع�� ِم ر ّماالن و دعانویس��ان ب��رای جلوگیری از جن و جنزدگی نیز نافع اس��ت .به
تعویذ ،حرز نیز میگفتند( ».شمیس��ا:1387،ج )1،286نوش��تن تعویذ و با خود همراه

داشتن نیز بهندرت میان برخیاز افراد عوام و خرافاتی جامعه هنوز رایج است.
یا نی دعایی از پی تعــویذ چــشمزخم

ّ
ش��کر نوش��تهاند
ب��ر گ��رد آن عقی��ق چو
(کلیات،ص،366ب)6

تعـویذ دل نوشته که خط مـسلسل است

ش��کر به میسرش��ته که یاقوت احمر است
(کلیات،ص،555ب)12

حرز[ع« :].به ادعیه و اش��یاء و الواحی اطالق میش��ود که برای محافظت از بلیات
ش��ر دش��منان و حوادث و آفات نوشته میش��ود و بیماران و افراد همراه خود نگه
و
ّ

میدارند( ».ماهیار)287 :1388،

هرچنــد دورم از رخ او همـچو چشم بد

پیوس��ته حرز ب��ازوی جانم دعای اوس��ت
(کلیات،ص،345ب)13

آنکه طاوس مــالیک پـایبند دام اوست

حرز هفتاندام نهگردون سه حرف نام اوست
(کلیات،ص،117ب)15
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درازقدها احمقند«:قد بلند نش��انه حماقت اس��ت(».هدایت)53 :1356،این باور نیز
گاهی در جامعه مشاهده میشود.
گر ســرو زند الف کــه چون قــد تواَم

مش��نو س��خنش ک��ه الطوی��ل االحم��ق
(کلیات،ص،688ب)6

ذره و خورش��ید« :بر اس��اس باورهای پیش��ینیان ،ذرات غبار پراکن��ده در هوا ،از
خورش��ید جدا ش��دهاند و جزئی از آن هستند و در تالشند که خود را به اصل خویش
برس��انند؛ از این رو افسانهها و اس��طورههای متعدد در این باره در فرهنگ عوام رواج
یافتهاست(».صرفی )190 :1384،در شعر خواجو آمدهاست:
ب��ادا

ب��ا

وج��ود

آفت��اب

ذره را گــــر خــــودنمــایی مــیکند

ش��رم

بیا که پیــش رخت ذ ّرهوار سجده کنــم

چ��و آفت��اب برآی��د مغ��ان قی��ام کنن��د

(کلیات ،ص،11ب)11
(کلیات،ص،214ب)22

سحر و جادو :اعتقاد به سحر که در دوران مغوالن به اوج خود رسیدهبود ،در طول
زمان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد:
تــو را جــادو از ره بــرون میبــــرد

بدی��ن نق��ش در دام خ��ون میب��رد
(خمسه(همای و همایون)،ب)642

بـــه جـــادوگــری آب بابـــل ببــرد

ز ج��ادوی باب��ل روان دل بب��رد
(خمسه(همای و همایون)،ب)2800

گنج و طلس��م :در باور پیشینیان ،هر گنجی طلسمی داشته و شاعران نیز از دیرباز
بر این باور بودهاند:
طلــسم بســته را بـــا رنـــجیابــــی

چ��و بگش��ایی ب��ه زی��رش گن��ج یاب��ی
(خسرو و شیرین نظامی،ص،6ب)11
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گنج معنی که طلسم است جهان بر راهش

چون به معنی نگری این دل ویرانه ماس��ت
(کلیات،ص،166ب)15

دریــن ره طلسم تو شــد جان و جــسم

چ��و گنج��ت مراد اس��ت بش��کن طلس��م
(خمسه(همای و همایون)،ب)2774

نعل بر آتش نهادن« :برای تولید محبت ،نعل در آتش میگذارند(».هدایت)82 :1356،
این باور عامیانه اکنون رنگ باخته و در جامعه کاربردی ندارد.
از لـــعل آبدار تـــو نـعلم بر آتش است

زآن رو دلم چو زلف سیاهت مش ّوش است
(کلیات،ص،172ب)9

بـــه جــوالن درفـــکنده بـــادپـــا را

نه��اده نع��ل ب��ر آت��ش صب��ا را
(خمسه(گل و نوروز)،ب)4363

نتیجهگیری:

زمان حیات خواجو ،مقارن با حکومت مغوالن در ایران است که دربن ِد خرافهپرستی

و جادوگری بودهاند و طبع ًا باورهای عامیانه و خرافات نسبت به زمانهای دیگر بیشتر
مش��هود است .ش��عر خواجو حلهای تنیده از اعتقادات عامه و بافته از شعور جان وی
اس��ت که ش��ناخت جامعه آن زمان را به دست میدهد .آنچه از الیهالیه شعر خواجو
برمیآید آن است که:
1ـ برخی باورها در طول زمان ،دچار ایستایی شده و به آیندگان منتقل نشدهاست.
2ـ پارهای از اعتقادات که در گذش��ته رایج بوده ،تاکنون در جامعه ،پویا و در بستر
زمان ،ساری و جاری است.
3ـ برخی باورهای نیک درخصوص برخی موجودات ،در گذر زمان رنگ باخته و
شر بدل شدهاست.
به موجودی ّ

4ـ بعضی باورها ،چنان در میان جوامع ریشه دوانده که حتی در سایر کشورها نیز
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به چشم میخورد.
5ـ برخی از باورها و اعتقادات ،ریشه در فرهنگ اسالمی دارد.

ِ
صورت علمی جداگانه درآمده است.
6ـ بعضی از باورها ،رفتهرفته امروزه به
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