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Abstract  

People's culture is a collection of common customs and traditions of a 

people in a society that reflects the actions and manners of the past of 

that society and is rooted in their history. It, consequently, is a fertile 

source for its nation, and it is also a reliable support for the people to 

stand against adversity and difficulties in critical historical periods as 

necessary.  Since the poetry of poets sometimes reflects the customs 

and beliefs of the people, and shows the course of thought, belief 

system, and the culture of the poet's time, one can find these notions in 

the works of poets and thinkers such as Jami. Considering the 

importance of folk elements and its impact on the socio-cultural 

dimensions of Iran, and its reflection in Persian literature, this study 

uses the definitions of folk elements in the field of popular science and 

art, and also relies on folk beliefs by analytical-content and qualitative 

method.  The study of popular culture is discussed with regards to 

Jami's Haft Orang. 
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Research background 

Regarding Haft Orang, it should be said that this work has not been 

analyzed as it should be particularly from the perspective of popular 

culture. But there are a few that have been done about Jami's Haft 

Orang, such as: "Storytelling style in Haft Orang Jami", written by 

Barat Mohammadi (2011). This article deals only with the 

characteristics and structural patterns of its narrative elements. 

Afrasiabpour (2012) has studied animal allegories in Haft Orang in 

the article "Allegory of Animals in Seven Orang Jami". The article 

"Making allegorical anecdotes in Jami's Haft Orang "written by 

Khalili Jahantegh (2001) deals with the structure and atmosphere of 

the story. However, no research has been done on the study of popular 

culture in Haft Orang in the scope of this article. 

Objectives, questions, assumptions 

Many popular beliefs in the past have retained their place in today's 

civilized life. Understanding and introducing folk elements in each 

historical period and its reflection in the works left from those periods 

is necessary and important as the origin of literature is a collection of 

manifestations of popular culture. Accordingly, this research has been 

done in order to answer the following questions. 

What are the most important elements of folk culture in Haft 

Orang?  Is it possible to make a connection between the allegorical 

characters of the system and popular culture?  How much knowledge 

does Jami have in Haft Orang? 

Discussion 

Sadegh Hedayat quotes that folklore studies the life of the masses in 

civilized countries, which means that folklore material is found in 
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nations that have two cultures, one related to the educated class and 

the other to the common class. 

However, Jami is a mystic poet whose thoughts originate from 

religious and Qur'anic teachings.  The mystical insight that was in his 

mind led him to the educational literature considering that the most 

used character role in Haft Orang is the character of the common 

people. 

It can be concluded that Jami is not without popular culture. Haft 

Orang uses a work in the field of official Iranian literature, and from 

the moral and mystical theme and other similar works influences the 

audience more. Since according to the findings of a dissertation "study 

of allegories of Haft Orang Jami, the common people have the highest 

frequency in the characters of Haft Orang; therefore, this research has 

studied and recognized the culture of the common people and its 

constituent elements.  We found the impact of popular culture on this 

valuable work.  

Conclusion 

In the field of medical knowledge, especially medical drugs, bearing 

their medicinal properties in mind, Jami has made less of these 

references in his verses, but has made special interpretations and 

compositions of the medical themes.  The extraordinary use of the 

color of herbal medicines and their substitution for the desired color 

has given a wonderful beauty to his verses, but in general, this can be 

the case for several reasons, as it should not have benefited from the 

themes of explaining the signs. The general public was familiar with 

it, and on the other hand, Jami lived in an age when the Iranian people 

were not as interested in medicine and acquiring medical knowledge 

as Jami was. 

Astronomy and the beliefs of the people are also reflected on a 

completely vulgar and not so complicated level in Haft Orang. Jami 

does not want to express science in the field of astronomy; however, 
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in the astronomy section, he makes the most use of the terms and 

names of the stars in illustration. In only a few cases does he make a 

passing reference to the properties of the stars. Jami has made 

tremendous use of new principles and employed a variety of meanings 

in creating new images of the mythical characters. References to the 

characteristics of miracles and narrations left by these characters in the 

verses have helped the readers to understand better and make an 

eloquent work which, all in all, shows the poet's mystical vision 

Considering that the highest frequency of characters used in the 

system of Haft Orang are the common people, the knowledge and 

beliefs of the poet is also reflected in this system to the level of the 

common people.  It could, finally, be said that Haft Orang was written 

to educate the masses. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 پژوهشی ۀمقال

 
 جامی هفت اورنگبازتاب فرهنگ عامه در 

 2* فاطمه حیدری، 1 زینب نوری سرخنی

 (10/19/0011پذیرش:   01/12/0011)دریافت: 

 دهیچک

 وهـا  کـن   ةبازگوکننـ   وامعه ج هرقوم در  رایج آداب و رسوم و سنناز ی امجموعه فرهنگ مردم

ی زاین ه ای بزرگ و چشمهاپشتوانهدارد و ریشه آنان در تاریخ  است، های گذشتگان آن جامعهمن 

بـرای   گاهی مطمـنن هتکی های حساس تاریخی بنا به ضرورت،در برشهمچنین  و هاستبرای ملت

 شـاعران  شعر ود. از آنجا کهرشمار میهها بایستادگی و پای اری مردم در برابر نامالیمات و دشواری

ان یشـه   ریس توان یم شفاف، یانهیآ ۀمثاببهو  است مردم یباورها و  یعقا و آداب دهن ةبازتاب گاه

ـ ا ،دهـ   بازتـاب  را شـاعر  دوران مردم فرهنگ زین و باورها نظام و ـ پ  نی  و شـاعران  آثـار  در را  هی

 . ید انتویموضوح به زین ی چون جامیشمن انیان 

 بازتاب نیهمچن و رانیا یفرهنگ یاجتماع ابعاد بر آن ریثأت و عامه عناصر تیاهم به باتوجه

 و دانـ   ةحـوز  در عامـه  عناصر فیتعار از یریگبهره با پژوه  نیا در یفارس اتیادب در آن

 یبررسـ  بـه  یفـ یک یی ومحتـوا ی ـ   لیتحل روش با عامه یباورها بر هیتک نیهمچن و عوام هنر

 ش ه است. پرداختهی جام اورنگ هفت در عامه گفرهن

 فولکلور، باورهای مردم، آداب و رسوم. ، فرهنگ عامه،هفت اورنگ: جامی، های کلیدیواژه
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 مقدمه. 1

گو آور و خاتم شعرای بزرگ پارسینام ةموالنا نورال ین عب الرحمن جامی، نویسن  

مفاهیم انسانی و همچنین بیان  برای ایضاح معانی و مضامین بلن  عرفانی،(، ق 001)

آثار جامی از از شگردهای مختلف ادبی بهره گرفته است.  عواطف و احساسات درونی

هفت به نثر و  اللمعاتاشعه، بهارستان، االنسنفحاتکتاب  ؛نظم و نثر بسیار است

 اولاورنگ است به نظم و در قالب مثنوی. ، هفت کتاب هفت اورنگبه نظم.  اورنگ

در سه  ق001در سال سنایی حدیقةالحقیقهسبک نام دارد، و جامی آن را به ذهبالسلسلة

 سرودهداری و ع ل و حکومت« نبوت»، «عشق»، «طریقت»، «شریعت»دفتر با مضامین 

آق »ترکمان « سلطان یعقوب»نام که به سالمان و ابسالبا نام  است. اورنگ دوم

خواجه نصیرال ین شرح اشارات بار در که نخستین ش هتألیف ق 00۸، در سال «ویونلوق

اورنگ جامی آن را به نظم درآورده است. ابن طفیل آم ه و  اسرار حکمهو وسی ط

نظامی سروده ش ه و به  االسرارمخزنکه به سبک و سیاق  تحفة االحراربا نام  «سوم

و  «عشق»، «تصوف»، «عزلت»، «حج»، «زکات»، «نماز»، «دین اسالم» ، «آفرین »مضامین 

ضیاءال ین »ای به فرزن  خود پن نامه« جامی»در انتهای آن  .اشاره دارد« شاعری»

است که  سبحةاالبراراست. اورنگ چهارم  ی  یاد کردهو از جوانی خو ، نگاشته«یوسف

، «توبه» لیم اخالقی و عرفانی جامی در بابو در آن تعا سروده ش ه ق001در سال 

است.  آم ه« حب»و « رضا»، «توکل»، «رجا»، «خوف» ،«شکر»، «صبر»، «فقر»، «زه »

سبک سروده ش ه و به ق000که را سال  یوسف و زلیخا ۀمثنوی عاشقان اورنگ پنجم

فخر گرگانی که با نام و یاد پیامبر، و بیان  ویس و رامیننظامی و  خسرو و شیرین

 ةه از سورآغاز ش ه و جامی در این منظوم« سلطان حسین بایقرا»و م ح « معراج»

مثنوی  اورنگ ششم .است نیز بهره برده توراتاز روایات و نیز  قرآندر « یوسف»
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و  نظامی لیلی و مجنونت که آن را به وزن سا لیلی و مجنون ای دیگر با نامعاشقانه

مثنوی حکمی و اخالقی  است و اورنگ هفتم سروده و پرداخته امیرخسرو دهلوی

، «افالطون»، «سقراط»آن از حکیمان یونان همچون است که در  خردنامۀ اسکن ری

 است.میان آم ه سخن به« اسکن ر»و « فیثاغورث»، «بقراط»، «ارسطو»

نی سرچشمه آهای  از تعلیمات دینی و قرجامی شاعری عارف است که ان یشه

سوی ادب تعلیمی او وجود داشت او را به ۀ؛ بین  عرفانی که در ان یشگرفته است

 هفت اورنگکار رفته در و توجه به اینکه بیشترین نق  شخصیتی بهسوق داده 

بی بهره نیست و  عامهفرهنگ از توان نتیجه گرفت که جامی شخصیت عوام است می

برای  .ده تشکیل می عامهشک بخ  وسیعی از فرهنگ هر جامعه را باورهای یب

که ادبیات بهترین ، چراملت بهترین منبع ادبیات آن ملت است هرتحقیق در فرهنگ 

شود و مردم از فرهنگشان ج ا ملت در آن منعکس می هرای است که ذهنیت ینهآ

 ۀاثری در حیط هفت اورنگ .مردم است ،واقع ارزش نهادن به خود مننیستن  و در

اخالقی و عرفانی و دیگر آثار مشابه خود برای  ۀمایادبیات رسمی ایران و از درون

اساس و از آنجا که برگیرد اطب از حکایت و تمثیل بهره میثیرگذاری بیشتر بر مخأت

جامی( عوام بیشترین بسام  را در  هفت اورنگنامه )بررسی تمثیالت های پایانیافته

دارد، در این پژوه  به مطالعه و شناخت فرهنگ عوام و  اورنگهفت های شخصیت

این اثر ارزشمن   مه را برثیر فرهنگ عاأپردازیم و میزان تآن می ةدهن عناصر تشکیل

 یابیم. درمی

 بیان مسله .1ـ1

 یامروز متم ن یزن گ در همچنان را خود گاهیجا هگذشت در عامه یباورها از یاریبس

 جابه آثار در آن بازتاب و یخیتار ةدور هر در عامه عناصر یمعرف و فهم ن .اکرده حفظ

 یهاجلوه از یامجموعه ،اتیدبا خاستگاه و است مهم و یضرور هادوره آن از مان ه
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 صورت ریز یهاپرس  به ییگوپاسخ یراستا در قیتحق نیاو  است عامه فرهنگ

 :است گرفته

 ؟عناصرن  ک ام اورنگ هفت در عامه فرهنگ عناصر نیترمهم .0

های تمثیالت منظومه با فرهنگ عامه برقرار توان ارتباطی بین شخصیتآیا می  .2

 کرد؟

 به چه میزان است؟  ورنگاهفت دان  جامی در  .9

 یگردآور قیطر از و یاخانهکتاب ةویش به که محتواست لیتحل نوع از پژوه  نیا

 پژوه  ةریدا و است رفتهیپذ صورت هاداده لیتحل و هیتجز و یبردارادداشتی منابع

 یاحم  نیحس و زادهافصح خانیعل حیتصح به( 0910) یجام اورنگ هفت ۀمنظوم

 .تاس بوده تیترب

 پژوهش ۀپیشین .2ـ1

 این منظومه به عامه فرهنگ منظر از حال به تا گفت، بای  هفت اورنگبا  ارتباط در

 هفت اورنگهایی در باب پژوه  نش ه است. اما نگریسته شای ، و بای  چنانکهآن

  جامی صورت گرفته است؛ ازجمله

 :(0991) برات محم ی ۀنوشت «جامی هفت اورنگپردازی در اسلوب حکایت»ـ 

روایی چون طرح، ویژگی و  عناصر الگوهای ساختاری و ها وویژگیبه  این مقاله صرفاً

شناسی ها در جهت شناخت اجزای سازن ة ساختمان حکایات و سبکشخصیت

 است. پرداخته 

 پوراکبر افراسیابعلی ۀنوشت «جامی هفت اورنگتمثیل حیوانات در » ۀمقالـ 

 جامی را معرفی و بررسی کرده است.  هفت اورنگ ( تمثیالت حیوانی در0990)



 و همکار زینب نوری سرخنی___________________________ جامی هفت اورنگبازتاب فرهنگ عامه در 

111 

 

 مریم خلیلی جهانتیغ ۀنوشت «جامی هفت اورنگساخت حکایات تمثیلی در » ۀمقالـ 

( به ساختار و فضای قصه پرداخته است. اما پژوهشی در باب بررسی فرهنگ 0901)

 .نگرفته است صورت فصل این مقالهمنطبق با سر جامی هفت اورنگعامه در 

 اهمیت و ضرورت پژوهش  .3ـ1

 و داشته سابقه هاآن فولکور در ربازید از مردم یعمل یزن گ و یمعنو اتیح یهاجلوه

 آثار در طورنیهم و شانروزمره یزن گ در هاآن معتق ات و رسوم و آداب لذا ،دارد

 تیواقع نیا با را ما واست  ش ه انینما یادب ۀعرص در خصوصبه هاآن از مان ه جابه

 یناگسستن یون یپ گریک ی با نیسرزم هر اتیادب و عامه هنگکه فر سازدیم مواجه

 آن خود یبرا یاجتماع لحاظ از چه و یعلم یهاجنبه از چه ملت هر فولکلور و  ندار

 دارد. تیاهم و ارزش ملت آن یرسم اتیادب همانن  جهان سراسر مردم یبرا و ملت

 تیاهم و ارزش یدارا جهان یبرا ملت آن یمرس اتیادب مانن  هر ملت فولکلور اگر

 یمعرف و یبررس با توانیملذا  .تگرف  هیناد توانینم را یگرید بر کی هر ریثأت باش 

 آثار به یپژوهشـ  یعلم یکردیرو با یادب آثار در آن عناصر شناخت و عامه فرهنگ

 .ستینگر موردنظر

 هفت اورنگبحث و بررسی فرهنگ عامه در  .2

 را خود عناصر و نیمضام یفارس زبان ارزشمن  راثیم از یبخش منزلۀبه ییناغ اتیادب

 که است یپارس شعر بزرگان از یجام. است گرفته یعیطب و یعموم یمذهب یباورها از

 یباورها و ی عوامهادان  از بلکه ،عامه اصطالحات و هاواژه ،هاالمثلضرب از تنهانه

 هفتابیاتی از  لیتحل و یبررس به نجایا در .است جستهسود  دخو اشعار در زین یخراف

 شعر که آنجا از پردازیم.ست، میا یمتجل هاآن در عامه فرهنگ عناصر کهجامی  اورنگ
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 بهو  هافتی یرگیچ گرید یفرهنگ عناصر ۀهم بر مختلف قرون یط در جیت ربه یفارس

 یهاگفته و هاالمثلضرب ،ان رزها و پن هاه و ش  مب ل یرانیا فرهنگ ینماتمام ۀنیآ

 از که تصوفو همچنین  ش ن  مردم زبان ورد یشعر قالب در شتریب زیآمحکمت

 ینهان یهافهیلط نیهم از که یشاعر و شعر با ردیگیم سرچشمه الهام و ذوق مشرب

 در بودن  زیپره و زه  اهل آغاز در که هیصوف ،همه نیا با .دارد تمام مناسبت زدیخیبرم

 میتعل یراستا در شعر که  یینپا یرید اما ،دادن ینم عالقه نشان یشاعر و شعر به لیاوا

ه و جامی نیز برای بیان تعالیم خود از این گرفت قرار شانیا خیمشا مقبول یصوف غیتبل و

 شگردهای عامه سود جسته است.

 عامه های فرهنگتعاریف و ویژگی .1ـ2

 یگروه. رس یم نظربه یالزام فرهنگ از یفیتعر نخست عامه فرهنگ بهتر درک یبرا

 رفتار و یزن گ ةویش ن معتق  و دارن  قاع ه و روش و راه بر هیتک فرهنگ فیتعر در

  .شودیم  هینام فرهنگ که است خیتار طول در اجتماع کی

 هنر اعتقادات هایدانستنای است که دربرگیرن ة ی پیچی هیا تم ن مجموعه فرهنگ

 به انسان ۀلیوسبه که است گرید ییتوانا گونه هر و عادات ،نیانقو ،اتیاخالق و

 و تیبشر گوناگون جوامع انیم فرهنگ وضع است ش ه کسب جامعه عضو عنوان

 یبررس یبرا مناسب است یموضوع باش ، قیتحق قابل یکل اصول در که ییجا

 (. 01، ص.0901ی، ر)آشو انسان کن  و شهیان  نیقوان

 که است معتق  و دارد یخیتار سنن و اجتماع راثیم بر هیتک هافیتعر از یبرخ 

 بر امروز یزن گ و مان ه ادگاری به ن گانیآ یبرا انینیشیپ از که است یزیچ آن فرهنگ

 شودیم ساخته و ردیگیم شکل آن ریتأث و نفوذ با هم ن هیآ و است ش ه بنا آن ۀیپا

 خود ةن یآ و خود از که ینشیب و تصور به باتوجه جامعه هر .(01، ص.0901)آشوری، 
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 ییزهایچ تمام ةرن یدربرگ فرهنگ ،فیتعار به باتوجه .کنن یم فیتعر را فرهنگ  ندار

 از میرمستقیغ ای میمستق انسان اعمال ۀهم باًیتقر و میآموزیم گرید مردم از ما که است

 و تینانسا انسان به که است یقتیحق فرهنگ ،گرید عبارت به، شودیم یناش فرهنگ

 را او مخلوقات اشرف منزلۀبه و کن یم زیمتما وانیح از را آن و بخش یم تیهو

 متن در که است مردم فرهنگ همان عامه فرهنگو  ده یم قرار نیزم بر خ ا نیجانش

 .دارد انیجر مردم یزن گ

 ها،شهیان  پن ارها، باورها، از فرد هر اتیذهن .است گسترده عامه فرهنگ قلمرو

 ۀیاول یازهاین آوردن یبرا انسان که یریت اب از یاریبس .است انباشته عامه ادب و سخن

 یاعم ه سهم و ردیگیم کاربه مسکن و کار ابزار و خوراک و پوشاک ۀیته لیازقب خود

 مثل یاجتماع یرفتارها از یبخش و دارد درنظر فراغت اوقات گذران ن یبرا را آنچه از

 تعارفات  ،یبازد و  ید خفت، و زیخ برخاست، و نشست ،سفره آداب وآم ،رفت آداب

 لیتشک را عامه فرهنگ از یاگوشه هانیا ۀهم ،مردن تا زادن از یزن گ آداب و مراسم

 (.20، ص.0931ی، هقیب) ده یم

است  ش هبه معنای علم و دان  گرفته  لورمعنای تودة مردم و بهفولک از  0فولکلور

ها، موسیقی، تاریخ شفاهی، ها، داستانای شامل افسانهمجموعه»و عبارت است از 

از خصوصیات ادب عامۀ و «(. فولکلور»، ذیل 099۸)دهخ ا، « ها و هزلیاتالمثلضرب

پیرایه بودن آن، خصلت جمعی داشتن آن توان به ساده و بیدهن ة آن میعناصر تشکیل

رینن ة مشخصی ن ارد، پویا و های گوناگون است و آفاشاره کرد، زیرا زادة ان یشۀ نسل

ها، ها، شکلتکرارپذیر بودن آن )زیرا کار و کردار مردم جریانی پیوسته دارد( و گونه

 (. 01، ص.0900داشت )ذوالفقاری،  مضامین، نظایر و روایات متع د بودن آن اشاره
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یک دربارة فولکلور تعاریف گوناگونی ازسوی ان یشمن ان ارائه ش ه است، اما هیچ

از این تعاریف جامع و مورد اتفاق همگان نیست، حقیقت آن است که فولکلور 

ها، ادبیات های محلی، الالییها و ترانهای گسترده از آداب و رسوم، آیینمجموعه

هاست. المثلها و ضربهای محلی و سنتی، صنایع دستی و حتی مثالشفاهی، بازی

های عوام، دان  هایتی مانن  دانستنیمعادل لفظ فولکلور در زبان فارسی اصطالحا

  ،یعقا ،هاترانه ،هاافسانه از سخن فولکلور درواقع .توده، فرهنگ عامه و... غیره است

 یاجتماع گرید نهان و آشکار ة یپ  هزاران و هاالمثلضرب ها، یگو رسوم، و آداب

 از مقصود و است جامعه آنها و باور مردم شهیان  ی،زن گ ةویش کنن ةبازگو که است

 را یکشور هر مردم یهاتوده یواقع یزن گ که است یمیمفاه تمام عامه فرهنگ

 .ردیگیدربرم

 ةتود یزن گ ۀمطالع به فولکلور» که مضمون نیب  کن یم نقل یفیتعر تیه ا صادق

 افتی یملل نزد در فولکلور مواد که یمعن نیا به ،پردازدیم متم ن یکشورها در عوام

 مربوط یگرید و کردهلیتحص ۀطبق به مربوط یکی :باشن  پرورش دو یدارا هک شودیم

 یوحش لیقبا نزد اما ،دارد وجود فولکلور نیچ و هن  در مثال یبرا .عوام ۀطبق به

 نیا یزن گ امور ۀهم رایز ،شودینم افتی فرهنگ ن ارن  کتاب و نوشته که ایاسترال

 (. 011. ، ص0900، تیه ا) «است ینژادشناس به مربوط لیقبا

 ذوق ۀنیآ یملت هر عوام دان  و فرهنگ که است سبب ب ان فولکلور یجهان ارزش

 شناختن راه در یخوب ۀلیوس، همچنین ملت آن یخو و خلق بیانگر و هنر و

 ی،فرهنگ ی،فلسف ی،خیتار ۀرابط گرید ملل فولکلور با غالباًو  هاستآن اتیخصوص

 ،افکار ،احوال افتنیدر موجب فولکلور ۀمطالع با ییشناآ نیبنابرا، دارد یمذهب و یمعرفت

 ارزش به که داردیم آن بر را ما و شودیم مختلف اقوام اتیروح و قیحقا ،هنر ذوق
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 یمان گار و انتقال راه رایز ،مآییبر آن یگردآور درص د و میببر یپ خود ۀعام فرهنگ

 و یدگرگون امکان یاهشف انتقال نیا در سبب نیهم به و است زبان عامل فرهنگ

 بیترت نیب  ،دارد وجود جامعه و موق یاجتماع راثیم و فرهنگ از ییهابخ  ینابود

 .دارد تام ضرورت عامه فرهنگ مواد یگردآور

 جامی هفت اورنگ های عوام دردانشباورها و عقاید و  .2ـ2

 یوگپاسخ و بشر ۀسال هزار نیچن  یزن گ یژرفا و عمق از برخاسته عوام دان 

 یفرهنگ ای ملت نشان و نام به را آن  یباینم و توانینم و است یانسان عامل یازهاین

 (.299. ، ص0910، تیه ا) کرد مح ود خاص

 نامنظم ،پراکن ه طوربه که دانست یاطالعات مجموعه توانیم را عوام دان  نیبنابرا

 نیا از یبخش .است جیرا جهان سراسر در عوام نیب در نظر دقت از یعار و نادرست ای

 ،نجومی، شناسنیزم ی،پزشک» :مانن  یرسم و یواقع یهادان  به اطالعات و هاآموزه

 و هاعلمشبه ةریدا در گرید ةپار و شون یم مرتبط «رهیغ و یجانورشناس ی،هواشناس

 ۀشیر توانیم و ستن ین منطبق یعلم یهاتیواقع بر که رن یگیم قرار یحام و خرافات

 انسان یشناسروان با که دانست یعیطب یایبال از ترس مثل یعیطب عوامل در را هاآن

 یبرخ ای ایمیک همچون یموارد به توانیم مثال یبرا .است ریتفس قابل نیرید

 اشاره ،بودن  توجه مورد گذشته دوران از که طلسم زین و اساسیب ینجوم یهاافتیدر

 مباحث نیترمهم از عوام یهادان  ،فیتعر نیا بنابر .(33، ص.093۸ی، هقیب) کرد

 شرفتیپ علل افتنیدر در را ما آن در ریتصاو و یبررس و عامه است فرهنگ به مربوط

 ۀنیشیپ و ق مت از یان ازچشم گرید یسو از و بود خواه  ثرؤم جوامع یمان گعقب ای

 .داد خواه  ارائه خود خاص مخاطبان به مختلف جوامع فرهنگ
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 ی پزشکی در فرهنگ عامهباورها .1ـ2ـ2

ها و آداب و رسوم مربوط به پزشکی، هرچن  که در روزگار خود جنبۀ علمی ان یشه

شکل اثبات رسی ه و بهها بهداشته، امروزه در سایۀ پیشرفت دان ، نادرستی برخی از آن

شون . بعضی از شمرده می« پزشکی عامیانه»است و در زمرة باورهای خرافی درآم ه 

 مثال: برای شود؛اورها در اشعار جامی مشاه ه میاین ب

هاثر سوختگی یا زخم که در معنای تاول هم بدرآبله برآم گی قسمتی از ب ن  آبله:

 است. کردهبیت از این واژه استفاده  0۸است و جامی به همین معنی در  کار رفته

 دست دادن  که بی رنج و مالل

             

 لسازی  آبله از کسب حال 

 

 گسارنه که از جام شوی باده

                

           داری  بر کف دست آبله رو 

( ۸90/ص.0، ج.0910جامی، )    

در طب » ترین درمان تب در ق یم، تهیه و مصرف تباشیر بوده است.رایج تباشیر:

های بخ  بود و از آن در عالج بیماریتباشیر در شمار داروهای سردی سنتی ق یم

 (. 09ص. ،0909)باقری خلیلی، « ش می های ش ی  استفادهگرم، مانن  خفقان و تب

                  سرد کافور سردی کن  که تا

             

 خورد و خواب هوس گرمت دل بر 

 

              صبح تصویر تو موی شب کرده

                

           صبح تباشیر راست اجل روز 

( ۸99/ص.0، ج.0910 جامی،)   

چسب های دلتصویر و خنک ۀبر ارائعالوه اورنگهفت ش ه در بیت یافت 2تنها 

 است. داشته صبح به خاصیت طبی آن نیز اشاره

 با که است یپوست ۀعارض ینوع تبخال آم ه یپزشک علم ۀدانشنام در تبخال:

 شودیم مشخص  یآیم دوجوبه هالب کنار معموالً که کوچک یهاتاول از یامجموعه
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 میمستق تماس قیطر از که است یمسر عموماً و خارج و گزش احساس با همراه و

آم ه  اورنگهفتبار در  9تبخاله  ةواژ .(91۸، ص.0933ی، سریم میحک) شودیم منتقل

 است.

             ابانیب گیر در تشنه آن منم

             

 شتابان ییسو هر آب یبرا 

 

            فتاده لب بر یتشنگ از زبان

                

         گشاده خون موج تبخاله از لب 

( 10/ص.2، ج.0910جامی، )  

 با بار آم ه که 0ی جامابیات  درشربتی شیرین و گواراست و  جالب جالب:

 .است ختهیدرآم بایز ریتصاو و نیریش خاطرات یادآوری

             گزن  از یخال افتاد او  یپ

                

 قن  جالب از پالوده طبقه کی 

 ( 009/ص.2همان، ج.)                         

 

)ابن کن  غلبۀ بلغم در ب ن رنگ ب ن و موی او را سفی  می نایس ابن ۀگفت به

 ( 00/ص.0، ج.0911سینا،

                      یگونادره میحک از کن گوش

                

  ی            مو ی یسف بود لغمب ز که 

( 09/ص.2، ج.0910جامی، )  

 در کیسۀ خاصی )کیسۀ ،شودمیاست که از کب  ترشح صفرا یا زرداب مایعی  صفرا:

میان بردن ی ازبرا .شودوارد اثناعشر میبافت آی  و پس از غلظت صفرا( گرد می

(. ترشح 991 ص. ،0911، پرداختن  )شاملوانباشتگی صفرا به خوردن چیزهای ترش می

 ۀرابط خشم و صفرا ی ازجام بیت 9 در. شودزیاد صفرا در ب ن سبب خشم هم می

 ست. ا  کرده ی ایجاداهنرمن انه
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               چشم ۀچشم یگشا به شورا
                

  خشم ۀزبان شکن صفرا 
             

 (201/ص.2، ج.0910جامی، )

       شاه بیمار ز تغییر مزاج  

                

 و ان دو در کار به ت بیر عالج           

( ۸01/ص.0همان، ج.)  

کن  به کار رنگ آن که در دست خودنمایی می سبببیت به 1جامی حنا را در  حنا:

 :است برده

 ی                 روزگار حنا چو ش  خون دلم

                

        ی    نگار بایز کف به آوردم که 

( 0۸9/ص.2همان، ج.)  

ها برای رهایی از درد و رنج تصمیم به بعضی شخصیت عامههای داستان در :زهر

هبار ب 09تنهایی گاهی هم با خواص  گیرن . جامی این واژه را بهنوشی ن جام زهر می

 است. کار برده

              یبکوش وسفی خ مت در جان به
                

   یبنوش دست ، از  یآ زهر اگر 
 

بیت برای خلق تصاویر نو و ب یع  0۸سبب رنگ تیرة خود در سرمه به سرمه:

حضور دارد و گذشته از جانشینی رنگ تیره به خاصیت سرمه در روشنی و درخشن گی 

 دارد.بخ  بودن آن اشاره چشم و همچنین روشنی

 چشم شهالی او به سرمه سیاه           

                

 سرمۀ او غبار نعل سپاه                  

(90۸/ص.2همان، ج.)  

وجود ه)هاری( با گاز گرفتن سگ هار در انسان ب گزی گیسگ گزیدگی:سگ

است، جامی از  ... آی  و از عالئم این بیماری وسواسی و تشنگی و خشکی دهان ومی

 است. آن هنرمن انه استفاده کرده انۀاین بیماری و نش

 ت کزین خیال بگذر      گف
             

 محال بگذر ۀزین داعی 
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 دی ار وی و تو ای رمی ه   

                

 چون آب است و سگ گزی ه  

(91۸/ص.2همان، ج.)   

ی ۀ ح ت زهرها، علت غایسرد است و دافع»ثیر چوب درخت صن ل أت صندل:

نک بمان  و ب ون سرگیجه مالی ن خمیر آن پی  از نیای  این است که سر عاب  خ

جا متمرکز کرده و با خضوع و خشوع محور ریاضت توانست توجه خود را یک خواه 

بار در منظومه به خاصیت  2(. جامی 013 ، ص.09۸۸ )جعفری،« و عبادت گردد

 دارویی صن ل اشاره کرده است.

 درختیست صن ل خنک در مزاج        

                

     عالج         پی علت گرم طبعان  

( 0۸۸/ص.2همان، ج.)    

بیت  2خاصیت عسل شیرینی آن است که جامی هم با همین معنی در  شهد عسل:

 است. کردهاز آن واژه استفاده 

 بادهای دولت  در جام ریخت   

                

شه های حکمت  در کام ریخت       

(002/ص.2همان، ج.)            

عنبر و کافور آورده  ،مشک ةجامی از تمام ابیاتی که ذیل واژ مشک، عنبر، کافور:

 ،ها در خلق تصاویر مناسب و زیبابر خاصیت معطر بودن به ویژگی رنگ آناست عالوه

بیت  00 بیت و عنبر 91کافور  ،بیت 99ة مشک در )واژ سته استهنرمن انه سود ج

 آم ه است(.

  ها عنبر               ها مشک و طبلهنافه

                

 عق های مرصع از گوهر 

 (002/ص.2همان، ج.)                   

 

 ی                  کرد خامه نیخون انگشتان ز

                

ی        کرد نامه خود کف یکافور ز 

(010/ص.2همان، ج.)          
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رها هم از آن یکی از بخو منزلۀبهرنگ و خوشبو است که عود چوبی سیاه عود:

 بار تکرار ش ه است. 22شود و در این منظومه استفاده می

 خاشاک تو ک  شمیم مشک است    

                

 ریحان تری و عود خشک است        

(911/ص.2همان، ج.)  

غالیه در اشعار جامی به معنای طراوت و تازگی و همچنین بوی خوش در  غالیه:

 است. کار رفتههبیت ب 00

 چون گره نافه گشای  نسیم             

                

       غالیه بو گردد و عنبر شمیم       

(009/ص.2همان، ج.)   

ای است و در اصطالح طب سنتی قاروره به معنی ظرف شیشه نامهلغتدر  قاروره:

به  ریختن  تا به طبیب نمایان ه شود و طبیبست که در آن ادرار میاای همان شیشه

بیت به معنای طبی آن  3(. جامی در «قاروره»ذیل  ،099۸ )دهخ ا، علت بیماری پی ببرد

 است. کردهاشاره 

              ریق ةقارور چون تنگ و اهیس

                

          ریزنج و غل ساکنان  متاع 

( ۸1۸/ص.2، ج.0910جامی، )       
 

 و سرعتبه و است بلن  و درشت اریبس خشم حالت در خشمناک آدم نبض نبض:

 یمتفاوت و یکن  به و است نرم و درشت غالباً یشاد حالت در نبض .زن یم تواتر

 ترس ،است کن  و متفاوت ،ناتوان ،کوچک ،نیغمگ آدم نبض ، همچنیندارد  یگرا

. ، صص0، ج0911سینا، ابن ) کن یم مرتب و لرزان را نبض زین ناخودآگاه و ینآ

 است. کردهبیت اشاره  9می به ویژگی نبض در (. جا901ـ919

  است دل از درد و رنج کان ب انست
                

 است دل از زرد چهره و الغر تن  
 

  برد نبض یسو دست  باره گرید
                   

 فشرد نبض  عشق ۀافسان به 
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    توام بیحب که کن من به یرو

                     

 توام بیطب که ده من به نبض 

 ( 092.ص/0.ج ،0910 جامی،)          

کردن  و نوش ارو همان پادزهر است که برای درمان از آن استفاده می نوشدارو:

 جامی در یک بیت از آن نام برده است.

         همان قهر همان لطف او  یپ

                

  همان زهر همان نوش اروش 

 ( ۸90/ص.2ن، ج.هما)                  
 

 علم نجوم در فرهنگ عامه .2ـ2ـ2

 و یادب یهایژگیو از یبخش ربازید از  یخورش و ستارگان ،ماه به توجه و ینگرآسمان

 ،شاعران شعر یهاییبایز از یمهم بخ و  است رفتهیم شماربه یفارس شعر یفکر

ی و جومن اصطالحات یبررس به بخ  نیا در .هاستآن شعر در نجوم و آسمان

 .میپردازیم یجام رنگوا هفت در عامهباورهای 

و جامی به جایگاه  دارد یخاص گاهیجا ،باالست کوکب نکهیا سبببه عطارد عطارد:

 کن .بیت اشاره می 0در  او

 درام  ناگهان از در چو ماهی

                

    عطارد حشمتی خورشی  جاهی      

(029/ص.2همان، ج.)      

معنی زن بسیار مال و از پروین و عربی آن ثریا مصغر ثروی است به ریا(:پروین )ث

در  ایثر واژة از یجام دلیل خردی ستارگان آن است.ثروت مشتق است و تصغیر ثریّا به

 یگاه و ستاره نیپرنورتر بار نام برده که منظور از ثریا 00بار و پروین  0۸ منظومه

 ۀرشت به اغلب و است تیجمع نمودار نیروپ. همچنین است آسمان ۀنقط نیباالتر

 .شودیم هیتشب  یمروار

                      !یبگشا جوزا یبسته کمر
             

 یبگشا ایثر عق  گوهر 
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                   ختهیآو کف ز نیپرو ۀسبح

                

 ختهیر سحر به ستاره اشک 

 

                بر به ازرق ۀخرق فلک چرخ

                

  کمر خ مت یپ جوزا ز بسته 

 ( ۸1۸/ص.0، ج.0910جامی، )          
 

 االشرف خورشی  است.طبق باور عوام حمل بیتبرج حمل: 

 میان آن رمه یوسف شتابان          

                

 چو در برج حمل خورشی  تابان 

 ( 010.ص/2.ج ،0910 جامی،)         

در  ،ان دهقانان و اهل زراعت دانسته ةزحل که آن را ستار ةستار :(زحل )کیوان

(. در ق یم 300 ، ص.09۸1 ،اساطیر یونان نیز خ ای خرمن و بذر بوده است )مصفی

 دانستن  ومظهر نحسی و شومی می )کیوان( را دورترین یا بلن ترین سیاره و زحل

بازتاب   هفت اورنگ اورها دراین ب همچنین پاسبانی جهان را هم ب ان نسبت دادن و

 بار(. 3ن ابار، کیو 3زحل ) است داشته

 زحل پیکران گشته دربان او              

                

ز کیوان بسی برتر ایوان او               

(003/ص.2همان، ج.)   

)ناهی ( در ادبیات زیبارویی و خنیاگری و  معناهای مجازی زهرهزهره )ناهید(: 

-هفت  ۀهای دیگر این سیاره در منظومفلک بودن است و از داللت ۀن مطربهمچنی

 09بار و زهره  2ناهی   ةواژ .... است، رویی، عشق ورزی نخویی، گشاده، نیکاورنگ

توان نتیجه گرفت جامی بیشتر به مفهوم خنیاگری این که میاست بار در منظومه آم ه 

 ستاره توجه داشته است.

 زن به زمین!           بزهره را چنگ طر

                

نشین             چن  باش  به فلک بزم 

(۸19/ص.0همان، ج.)        
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در شعر فارسی سهیل به خاتم، سجاد، سپر، دن ان، پیشانی، روی جام سهیل:  ۀستار

گوسفن  بگذارن   اگر چرم را الی جگر»آن است که  عامهمانن  ش ه است و از باورهای 

ادیم یا  تاب  سهیل چرم یا از ( و092، ص.0900)مصفی،  گردد ل به لعل میمب

 است. کردهبیت به این واژه اشاره  ۸ یاب  و جامی درکیمخت رنگ می
 کرد مجل  سوی جل ش چو میل                

 

 داد ادیم از سر مهرش سهیل  
 

 (۸09/ص.0، ج.0910جامی، )

کاری، سوای کارهای عادی و روزمره  احکامی برای انجام هر در نجوم،طالع: 

، 0900)مصفی،  مراجعه به تقویم و یافتن طالع و اختیار وقت مناسب توصیه ش ه است

و این  شاعران فارسی بازتاب فراوان دارد(  و سع  و نحس بودن طالع در شعر 001ص.

بیات زیر از جامی طالع با و در ااست بار تکرار ش ه  09 هفت اورنگ ۀواژه در منظوم

در ق یم برج دلو و ماهی به سعادتمن ی پایان  عامهشود و طبق باور شکوفایی آغاز می

 ةیک بار در معنای لغوی معنای چهر ؛های ماهی و دلو ایهام وجود دارددر واژه .یاب می

 ها برج  دلو وحوت یا همان ماهی است.زیبا و دلو، معنای دوم آن
 ام مـن  طالــع زاده ن انـم بر چه
            

 ام مـنب یـن طالــع کجـا افتـاده 
 

 به نامی زد چو فــرخ کاروانـی

           

 جویــان کاروانـــیکز ایشان آب 

 

 چو دلوی برکش  ناگه ز چاهـی

             

 شود طالع ز برج دلو ماهی 

 ( 32/ص.2، ج.0910جامی، )          
 

 طالع مسعود                 گیرد از یمن

                

 همه عالم چو مه ی موعود   

 ( 10/ص.0همان، ج.)                    

 ای بارویز ةچهر یمعنا به معموالًکار رفته  که هماه ب بار واژة ۸9 یجام شعر درماه: 

 .است هودب معشوقاستعاره از 
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         شب تا بود چه در ماه آن روز سه

                

 نخشب چاه ان ر نخشب ماه چو 

 ( 91/ص.2همان، ج.)                  

فلک مخصوص خود را داشتن  که  هبه اعتقاد ق ما، هریک از این هفت سیار :بهرام

فلک پنجم و مشتری بر  از آن میان فلک پنجم مخصوص مریخ )بهرام( است. بهرام بر

 است. تاب  و رنگ بهرام سرخفلک ششم می

 گام اشبه  پنجم کاخ بر زد چو

      

 بهرام بهره بوس  نعل از گرفت 

 

        در یمشتر بر لب لعل از فشان 

                

پر او مشت نقطه چو گوهر از ش    

(23/ص.2همان، ج.)   

 3بار، برج  0بار، عطارد  ۸بار، جوزا  90 خورشی »های نجومی مانن : جامی از واژه

 نیز سود جسته است.« بار و غیره 9بار، دلو  90بار، اختر  1ری بار، مشت

 موهوم یهادهیپد و موجودات. 3ـ2ـ2

 اقوام فرهنگ در که  یآیم شماربه یریعالمگ یاافسانه موجودات ازاژدها اژدها: 

. جامی در است ش ه فیتوص و تصور یمتنوع یهاگونه به غرب و شرق در گوناگون

و گاهی  کرده استآن را به تاریکی، شب، غم و فلک تشبیه  ورده وبیت اژدها را آ 00

 دان .نماد شر و ب ی می

           زیت دن ان او بر کرده دد و دام

                

 زیگر راه او بر بسته اژدها 

 (320.ص/2.ج همان،)                

نث است و ؤم اما در تصور عوام پری ،ان برخی آن را همان جن دانستهپری: 

ان . پری بسیار زیباست و گاه با فرشته و تر از جن تصور کردهمعموالً آن را لطیف

 روح ةالعادخارق یهاق رت نماد جادو صاحب یپررود و نیز کار میحوری مترادف به



 و همکار زینب نوری سرخنی___________________________ جامی هفت اورنگبازتاب فرهنگ عامه در 

111 

 

 نماد بار ذکر ش ه و 00ی پر ةی واژجام اشعار در .است لیتخ و ترانه یهاظرافت ای

 .است سرشت یخوب و یمعشوق یی،بارویز

 ی          پر چون رخ هیپوش زانیکن

             

 یجوالنگر عرض در ن یآ در 

 

         راد بقراط شهزاده نبض کف به

                

 نهاد رخیپر بتان بر نظر 

 (030/ص.2همان، ج.)                 

ترین توان او را از مهممی ای ایرانی است کهافسانهـ  ایای اسطورهپرن هسیمرغ: 

 برد.بیت از او نام می 2موجودات ادب پارسی شمرد و جامی در 

 یابی  زیر گنب  دوالب                  

           

 همچو سیمرغ و کیمیا نایاب 

 ( 0۸9/ص.0همان، ج.)                  

ه مینوه شامل دو انگر اوستاسالمی شیطان نیروی شر و در ااهریمن در فرهنگ دیو: 

در ، معنی ب  و خبیث و جزء دوم که به مینو و من  مربوط استجزء است. جزء اول به

 نماد انیپر یهاقصه در خصوصبه جهان اتیادب در و.  دیاستمعنی خرد خبیث کل به

 به نیهمچن و شرارت یمعنا بهبار آم ه و  0۸ زین اورنگ هفت ودر است یب  و شر

 .ستا رفته کارهب زین طانیش یمعنا

 نسپاری عنان  به حیله و دیو         

                

 نشوی کارخانه دد و دیـو 

 ( 012/ص.2، ج.0910جامی، )         

 هر مرغ نیا دارد، یسکن قاف کوه فراز بر که یاافسانه ن یگو را یمرغعنقا عنقا: 

 تا زن یم بال بال تخم آن یور بر چنانآن و گذاشته نینو یتخم کن  اری قص  که یزمان

 وجودش، خاکستر از و سوزد یم ،گیردمی آت  اری وصال شوق و حرارت از خود

بیت از عنقا نام  1(. جامی در «عنقا»ذیل  ،099۸ )دهخ ا، شودیم زاده و بارور فرزن ش

 است. برده
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           خورد اخگر سوزن ه طعمه یپ

             

 خورد راخت که مغرب یعنقا چو 

 

            آب چو آت  یو دهان در بود

                

تاب و تف ازان  یگلو نسوزد   

(0۸0/ص.2همان، ج.)  

 یم یزن گ ها ابانیب کوه در یآباد از دور که است ولغ عینو یابانیبغول غول: 

 بانایب در یکس .بردیم در به راه از را مردم و  یآیدرم بخواه  که یشکل هر به و کن 

، 0902، تیه ا) ردیبم تا خوردیم را خون  و س ینویم نق  را او یپا کف بخواب  تنها

 .است کرده هیتشب یابانیب غول حیرت را به یتیب در یجام .(030ص.

 ی         جو راحله و ریزادگ یرو یم

 

 روز و شب در قفای قافله پوی 

 

 ی                ابانیب یشو یغول نه ور

 

 ز کعبـــــه هــم از وطـــن مانـــیهــم  

 (0۸۸/ص.0، ج.0910جامی، )                

آزار است که عوام او خوار و بیای استخوان: ق ما معتق  بودن  هما مرغی افسانههما

دانستن  که هرگاه بر سر کسی بنشین  او را پادشاه کن . فال و پیک سعادت میرا فرخن ه

 . یآیم شماربه یخوشبخت و سعادت نماد هما ران،یا مردم ۀعام فرهنگ در

 جهن ه بر زمین خوش بادپایی 

                

  پرن ه در هوا فرخ همایی 

 (21/ص.2، ج.0910جامی، )           

 

 چشم زخم و باورهای مربوط به آن .1ـ2ـ2

-ش هیان ی ریت اب آن، آفت و بال دفع و زخم چشم ب  اثرات کردن دور یبرا رانیا مردم

. هاستآن ۀجمل از ذیتعو و حرز مانن  آن، یهاکنن هباطل کردن همراه و خوان ن که ان 

 .است مت اول زین هن وان نزد اعتقاد نیا
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 مژده دادن  که سع ی به سحر           

           

 سفت در حم  یکی تازه گهر 

 

 چشم زخمی نرس  گر ز قضا             

                

 می سزد مرسله گوش رضا 

 ( ۸19/ص.0همان، ج.)                 

 ،ش یم استفاده زخم چشم دفعمنزلۀ  به آن از که است ییزهایچ از گرید یکینیل 

 بناگوش و یشانیپ بر زخم چشم دفع یبرا را آن که است سپن  یهاهسوخت همان

 .است جسته بهره ودخ شعر در عامه باور نیا از زین یجام . ن یمالیم طفالن

ی پوست ای کاغذ بر را آن جزء ای یقرآن اتیآ شامل ذهایعوت و حرز گاه ران،یا در

 .بستن یم بازو بر و نوشتن یم

 حــرز جانـــم دعــای ایشـان کن  ســــر مــن خــاک پـای ایشــان کـن      

وقــت من خــوش ز قصه خوش     خـــاطــرم رام بـا کشـــاکــ  شــان         

( 921/ص.0همان، ج.)    

 بــازان از پـی دفــع گزنـــ پـاک

                

 از دعـا بر بازویـ  تعــویــذبنـ  

 

 اش داده شکست سیــم نابپنجه

       

 دست هر فوالدباز و داده تاب      

(000/ص.0)همان، ج.  

 .کن بیت از تعویذ صحبت می 3بیت از حرز و  01زخم، بیت از چشم 2جامی در 

           لیم چون لین از  یکش یخط مه به

           

 لیــن آن از آبادجمال مصر ش  که 

 

                   ماه رخ بر یلین خط آن نبود

                

 خواه ب  چشم بهر بود یلیم که 

 ( 020/ص.2همان، ج.)                    
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 بوط به جانوران و پرندگاناعتقادات مر .1ـ2ـ2

 ران ن هم آن لیدل و دانستن یم رانهیو در را جغ  گاهیجا، هعام باور اساس برجغد: 

و پستی  جغ ی نینشرانهیو تیب  3 در جامی. است بوده هارانهیو از یمنیاهر موجودات

 .شودیم ادآوری را او

 چرا ز آن آشیان بیگانه گشتی؟          

                

 چو دونان جغ  این ویرانه گشتی 

 (20/ص.2، ج.0910جامی، )           

 جغ  مسکین نشسته پهلوی باز

           

 چون از آنجا دهن شان پرواز 

 ( 00/ص.0همان، ج.)                   

دانستن  که گرمای  در آن اثری عوام در ایران طینت سمن ر را از آت  میسمندر: 

 بیت به سمن ر اشاره دارد. 2 ن ارد و جامی در

 شو سمن ر چو فروزد آت                

           

 باش در آت  او خرم و خوش 

 (۸93/ص.0همان، ج.)                   

دانن . جامی می وروچشمبی و نشناسنمک وفا،بی حیوانی را گربه ایران مردمگربه: 

 . ها اشاره داردبیت به همین ویژگی ۸هم در 

 می زنـ  پــر شــر و بـال و بــال  
               

 می کنـ  چــرب گربــه را چنگال 

 

 کز هوا و هوس بود خالی   ور تــو گویــی که همــت عالــی               
     

 (0۸0/ص.0)همان، ج.

براساس باورهای خرافی، جهان بر پشت ماهی قرار دارد؛ ماهی در آب است؛ ماهی: 

و زیر صخره ثری )زمین( و زیر ثری کسی  آن ماهی گاوی است و زیر گاو صخرهزیر 

و به  کن بیت نام او را ذکر می 01جامی هم طبق این باور در  .دان  که چیستنمی

 های دیگرش چون احتیاج او به آب و هوش و گوش ماهی نیز اشاره دارد.ویژگی
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 قاف تا قاف امت اد دور او     

           

 ا به پشت گاو و ماهی غور اوت 

 (090/ص.0همان، ج.)                   

دان  و آنچه منان را چون زنبوران عسل میؤجامی با نگاهی شاعرانه، مزنبور عسل: 

 دان .دهن  چون عسل پاک و صادق میدر عمل از خود نشان میرا 

 که بود مؤمن بلن  محل                   

           

 راست همچو منج عسل به مثل 

 (920/ص.0همان، ج.)                  

 29گاو »ها نام برده است: از آن هفت اورنگسایر جانوران و پرن گانی که جامی در 

بار،  1بار، کالغ  0بار، روباه   01، سگ بار، مار 2بار، خرچنگ  9بار، خر  ۸بار، بره 

، باز بار ۸بار، تیهو  ۸2بار، آهو  90گ بار، گر 00بار، گوسفن   3بار، شیر  03پلنگ 

 «.بار ۸بار، غوک  1بار، نهنگ  1بار، می  0

 سایر اعتقادات عامه و اساطیر .1ـ2ـ2

 شمردن  یم خوارخاک را مار ازجمله ،ان داشته یگوناگون اعتقادات مار ةدربار ق مامار: 

 مفهوم در همواره یرانیا قوم ةاسطور ریثأتتحت مار .دانستن یم گنج پاسبان را آن و

 مار و گنج که شودیم افتی باور نیا مختلف ملل یهاافسانه در اما ،رودیم کاربه یمنف

 که موجود نیا بهنسبت یگرید باور نیهمچن .است عامه فرهنگ در کهن یهاافسانه از

« ش  خواه  محبوب و مقبول گرانید نزد شود، صاحب را آن هرکس»و ان ازدیم مهره

 ش ه اشاره هنرمن انه مار ةمهر به بارها یجام شعر در(. 01۸0، ص.0990 ،یارذوالفق)

 از مهره .بردیم کاربه زیبرانگهامیا یشکل در را مهره ةواژ یجام ریز تیب در. است

 نیا در .است اشک از استعاره گرید جهت از و دارد تناسب مرتبط یهاواژه با یجهت

 .است ش ه  یکأت هم مار با نجگ ۀرابط بر مار ةمهر برعالوه تیب
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 زر از یارـــم انــچیپ  ــودنــرمـــبف

                    

 رـــگوه و لـلع از داررهـمه  ــباش هــک 

 

 جــرسنـگه ارـــم آن ساق  نیـمیس به

             

 جــگن بر ارـــم ونـچ زنهـــحلق درآم  

 (0۸0/ص.0، ج.0910جامی، )               
 

 از  را آن  کشتن با که خَران از یبعض گردن در بود ییهاهمهردر ق یم خرمهره: 

 عیمط  را گرانید ، نداشت شانخود با را مُهره نیا که افرادی. آوردن یم رونیب گردن 

 داشتن  باور عامههمچنین  .ش واقع می همگان موردقبولن  و سخانشان کردیم خود امر

 خر مهرة» ی :گویم ییرایکت محمود .شودیم ادیز شانیروز و رزق مُهره، نیا وجود با

چشم عنوانبه  را خرمهره. بود سفت سنگ مثل و درشت بادام به هیشب یزیچ کی

 را آن از یکم  عروس. فرستادن یم عروس یبرا یپنهان یپاتخت روز در یروشن

، 0900 ،ییرایکت) «دادیم داماد خوردِ به و ختیریم ینیریش ای حلوا یتو و  ییسایم

 است. کردهبیت به این باور اشاره  2(. جامی در 929ص.

 ن یب بهره کس آن خود نق  از یک

     

 ن یچ مهره خر و ب ه  یسیع که 

 

 کردم ب رود را خرمهره اگر

              

 کردم ودـس ش  من آن یسیع چو 

 ( 91/ص.2، ج.0910جامی، )           
 

 آن از کس هر که است یهاچشم ای آب» آب حیوان آب حیات یاآب حیات: 

 است داشته آن بر را یآدم ،یجاودان ستنیز و بقا ۀشیان . اب ی  یجاو یزن گان بخورد،

در  الاقل واقع، عالم در اگرنه و  یبگشا اب  عمر یسوبه ییهاراه خ،یتار و افسانه در که

جامی آب  .(01، ص.0903 ،یاحق)ی بکوش  آن تحقق یبرا شتن،یخو الیخ و ریضم

 بیت سود جسته 01دان  و از مضمون عرفانی آن  در حیات را نماد پاکی و معرفت می

 است.
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              اتیح آب قص  به سکن ر

           

 ظلمات بر عبور عزم کرد 

 ( 01۸/ص.0، ج.0910جامی، )    

نمک »در نزد عوام  ،رواینازدانن . مردم نان و نمک را برکت سفره می :نان و نمک

قابل احترم و ستای  است. کسی که نان و نمک کسی را بخورد، رهین منت او خواه  

 «شودنشناس، نامی ه میحرام و نمکبهخالف آن رفتار کن ، نمککسی که بر بود و

 است. کردهبار به این مضمون در منظومه اشاره  09( و جامی 3۸، ص.0902)ه ایت، 

 توست             دل ریشم نمکخوار لب

 

 نمکریزی بر او کار لب توست 

 (002/ص.2، ج.0910جامی، )         

 واهلل اهلل، صفیآدم ابوالبشر نخستین انسان است که با صفات و القاب خلیفهآدم: 

 (.20، ص. 0903)یاحقی،  االسما نامبردار است و نیز معادل کیومرث ایرانیان استمعلم

 آدم              کرد یک رخنه درین سور

 

 سور فردوس بر او ش  ماتم 

 (301/ص.0، ج.0910جامی، )          

یکی داستان سفرش  ؛خضر: خضر در دو داستان در میان مسلمانان شهرت پی ا کرد

به ذوالقرنین و رسی ن به آب حیات و دیگری داستان سفرش با موسی که خضر ارشاد 

د صوفیان نیز مقامی ممتاز خضر نز .(929.، ص0903)یاحقی،  وی را به عه ه گرفت

در بناهای  روح وکنن ه تازه ،بخ آرامسبز که نماد خضر است  رنگدارد و همچنین 

 ش .مذهبی نیاکان ما تق یس می

         طیبس بساط کسری کرد یط چو

           

 طیمح اخضر به درآم  یزخشک 

 ( 010/ص.2، ج.0910جامی، )          

ترین فرزن  داود نبی است که سلیمان نام پیغمبری است معروف که کوچک: سلیمان

د ب و و، خ اون  حکم نبوت پس از داو.مق. 0119بیشتر روایات اسالمی، در موجب به

یاهای شبانه به وی ظاهر ش  و فرمود ای سلیمان هرچه میخواهی ؤداد. خ اون  در ر
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ا طلبی  خ ای تعالی دولت و آن حضرت حکمت ر .شودبخواه که دعای تو عطا می

(. اشاره به داستان سلیمان و بلقیس 010، ص.0911احترام را بر آن افزود )شمیسا، 

همچنین اشاره به حاکمیت سلیمان و انگشتری او و دانستن اسم اعظم در شعر جامی 

 ای دارد.بازتاب ویژه

      مشت در مال و ملک منشور یکی
           

       انگشت رد یمانیسل مهر یکی 

( 010/ص.2، ج.0910جامی، )      
 

اما جامی به دستیابی  ،های زیادی نقل ش ه است: در باب اسکن ر افسانهاسکندر

 ۀنامر و حکمت اسکن ر، همچنین به آیخضر به آب حیات و ناکامی اسکن ر از این 

 کن .آهنی او اشاره می

         است اسکن ر بن ه قبل زان یکی

           

   است ان ر مرگ گرداب به اکنون که 

(۸11/ص.2همان، ج.)  

وی های از معجزه .اهلل از پیامبران بزرگ استعیسی پسر مریم ملقب به روح عیسی:

داد و با باد مسیحای خود مرده را جان این بود که کور مادرزاد و مرض برص را شفا می

 (.۸91، ص.0903بخشی  )یاحقی، می

 ادم      لب نوشین او مسیح

           

 بامیانی چو رشتۀ مریم  

 ( 290/ص.0، ج.0910جامی، )    

پسر حضرت یعقوب از راحیل، زن محبوب او و برادر تنی بنیامین بود.  یوسف:

تر، و تر بود و گرامیروییوسف از همه نیکویعقوب دوازده پسر داشت که از آن میان 

 (.033، ص.0903)یاحقی،  داشتپ ر او را سخت دوست می

ای ها را از این داستان داشته است به گونهجامی اگرچه یکی از پرشورترین روایت

 توان گفت که بهترین مثنوی عاشقانه جامی است.که به جرات می
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     نشست زن ان در چو کنعان وسفی

           

     شکست هجران از آم  خایزل بر 

( 090/ص.0، ج.0910جامی، )      

           سیتق  درس خانه سیبتل نیدر

           

  یآسمان سیادر سیت ر ش  چو 

 ( 00/ص.2ج. همان،)               

، یکی ش هالمثل نوح یکی از پیامبران الهی است که به دو دلیل نام  ضرب نوح:

ای هنوز ع ه .اش و دیگر طوفان بزرگی که در زمان او اتفاق افتاده استعمر طوالنی

آورن گان و موجودات را توسط آن که ایمانــ دنبال بقایای کشتی بزرگ او ر بهپژوهشگ

همانا : »است هستن . در قرآن کریم آم ه ــ نجات داد و عمری را صرف ساخت آن کرد

پنجاه سال کم  ،ها هزار سالسوی قوم  به رسالت فرستادیم و در میان آننوح را به

هفت (. در 00)عنکبوت: « آنان را فرا گرفت درنگ کرد و چون ستمگر بودن  طوفان

بنابر روایات  .  بارها در تصاویر نو پ ی ار ش ه استجامی نوح و کشتی نجات اورنگ

 نوح نیز از کفار بود که عاقبت در طوفان هالک ش : پسر

 نوح را فرزن  چون نااهل بود     

           

 فطرت او بر غرور جهل بود 
   

( 011/ص.0، ج.0910جامی، )    

 ی              پاسبان را نید افتاد نوح به

           

 نوح ش  غرقه چون فنا طوفان به 

 ( 00/ص.2، ج.0910جامی، )          
 

ثروتمن  معاصر »پسرعموی موسی بن عمران بود که ثروت زیادی داشت.  قارون:

رآن آم ه است موسی است که با آن حضرت معارضه داشت. نام قارون چهار بار در ق

نظر بسیاری از مفسرین او اصالً از بین اسرائیل و پسرعم حضرت موسی است که به

)یاحقی، « اسرائیل بود و از نیکویی روی، او را منور می خوان ن فرعون بر بنی ۀگماشت

 (.300، ص.0903
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تبع آن در ادبیات فارسی کنایه از کسی است که در  به و در فرهنگ اسالمیقارون 

گاه به دردش نخواه  با داشتن ثروت بسیار که هیچمال افراط می کن  و  وختن ان

(. جامی از قارون در شعر خود اغلب برای تنبیه و 301)همان، ص. شودخورد نابود می

 تذکر به مخاطب سود جسته است:

 !    کرد چه گردون که کن نظر عبرت به

           

 کرد چه قارون و رفت کجا  ونیفر 

 ( 029/ص.2، ج.0910امی، ج) 

بار در قرآن آم ه و تماماً مراد از آن فرعون زمان حضرت  30نام فرعون  فرعون:

ق.م.(، دومین نفر از 0292ـ0290موسی بوده است که از نظر تاریخی بر رامسس دوم )

فرعونان مصر ب تر و ستمکارتر بود. فرعون در  ۀنوزدهم فراعنه مصر، که از هم ۀسلسل

 ،تجبر ،مظهر و مثال تکبر منزلۀسالمی ایران با الهام از آیاتی که در قرآن آم ه بهادبیات ا

نیز فرعون  هفت اورنگدر . (321، ص. 0903طغیان و سرکشی مشهود است )یاحقی، 

و اغلب منصوبان او نیز چون او  شودهمواره شخصیت شرور است که عاقبت فنا  می

 شون .منفی تعریف می

 عون اهلل میکل صبر از افتی

                  

  فرعون زد فنا لین در جامه 

 ( 301/ص.0، ج.0910جامی، )       

دنیا آم . از معجزات موسی ی  در زمان فرعون به ،اسرائیلموشا، پیغمبر بنی موسی:

یت خ ا در ؤنام کتاب مق س وی است و روایت ر تورات .بیضای او معروف است

 (119، ص. 0903)یاحقی،  بسیاری نقل ش ه است طور سینا از وی در متون

 همچو تورات آن کتاب کریم     

                  

 بر کلیم و صحف بر ابراهیم  

 

 دیگر انجیل کام ه ست فرود               

                  

بر مسیح و زبور بر داوود                 

( 200/ص.0، ج.0910جامی، )  
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ها و معجزات پیامبران و اساطیر سخن گفته ود بارها از داستانجامی در شعر خ

 09بار، عیسی  00بار، سلیمان  1بار، داوود  90بار، خضر  09بار، اسکن ر  1آدم » است:

 .«بار و غیره 0بار، قاررون  2بار، فرعون  0بار، نوح 

ی سود های اساطیرها، کنایات و داستانالمثلاز ضرب بیشتر هفت اورنگجامی در 

 درک است. کنن  و برایشان قابلها استفاده میمردم از آن ۀجسته که عام

 . نتیجه3

 هاآن ییدارو خواص بر هیتک با یطب یداروها از خصوصبه طب دان  ۀنیزم در یجام

 و ریتعاب ریتصاو یطب نیمضام از کنیل ،است داشته خود اتیاب در اشارات نیا ترکم

آن جایگزینی و یاهیگ یداروها رنگ از بسیار ةاستفاد .است هساخت را یاژهیو باتیترک

 طوربه یول ،است  هیبخش او اتیاب به یاالعادهفوق ییبایز، موردنظر رنگ یجا به ها

 چن  به توان یم موضوع نیا .است جستهن سودمضامین اشارات  از  یبا که آنچنان یکل

 یسو از و داشته ییآشنا مردم ۀامع ح  در طب علم با یجام نکهیا اول :باش  لیدل

 و طبابت به یاعالقه گذشته چون رانیا مردم کهاست  ستهیزیم یعصر در یجام گرید

  :کن یم اشاره موضوع نیا به یجام خود .ن اشتن  طب علم کسب

          ان وزاندان  که غایدر که

     

 افروزان عتیشر علم شمع 

 

       بود شانیا کار که را طب علم

              

 هودی و گذاشتن  ینصار به 

 (930/ص.0، ج.0910جامی، ) 
 

-هفت  در  هیچیپ چن اننه و عوامانه کامالً سطح در ی همنجوم یباورها و نجوم

 ،ستین نجوم ۀنیزم در علم اظهار به لیما چن ان یجام .است افتهی بازتاب ورنگا

 در بکواک یاسام و اصطالحات از را  هیفا نیشتریب زین نجوم بخ  در جهیدرنت



 0011 مرداد و شهریور ،99، شمـارة 9 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

121 

 

 داشته گذرا یااشاره ستارگان خواص به ان ک مورد چن  در فقط و بردیم یرسازیتصو

، در ح  عوام منعکس ش ه هفت اورنگهای مردم در همچنین اعتقادات و باور .است

های اساطیری اما جامی در خلق تصاویر نو طرح مبانی تازه و معانی عالی از شخصیت

اشارات به خصوصیات معجزات و روایات  .العاده سود جسته استحوی فوقبه ن

ها در خالل ابیات بر درک هرچه بهتر مخاطب و لذت و برجای مان ه از این شخصیت

توجه به اینکه بیشترین بسام  با .شیوایی اثر افزوده و بیانگر بین  عرفانی شاعر است

، دان  و باورهای شاعر عوام هستن  هفت اورنگ ۀکار رفته در منظومههای بشخصیت

توان به عنصر نتیجه میدر .نیز در این منظومه در ح  عوام نمود پی ا کرده است

هفت  ۀاذعان داشت که منظوم و  کردشخصیت در بررسی فرهنگ عامه توجه ویژه 

 برای تعلیم عوام سروده ش ه است. اورنگ

 نوشتپی
1. Folklore 

 منابع 

 . تهران: پیام.ها و مفهوم فرهنگریفتع(. 0901آشوری، د. )

 ی. تهران: سروش.ترجمۀ ع. شرفکن . قانون در طب(. 0911سینا )ابن

 علومۀ نامپژوه ی. ادب متون از یاپاره در یطب ۀانیعام یباورها(. 0909باقری خلیلی، ا.ا. )

 .01ـ09 ،00 ،یاجتماع و یانسان

 . تهران: آستان ق س.یرانپژوه  و بررسی فرهنگ عامۀ ا(. 093۸). بیهقی، ح

 . تهران: مازیار.کتاب کوچه(. 0913) .شاملو، ا

زاده  و ح. احم ی تربیت. تهران: میراث . تصحیح ع. خانهفت اورنگ(. 0910جامی، ا. )

 مکتوب.
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به اهتمام برات زنجانی. تهران: مؤسسۀ  .دانشنامه در علم پزشکی(. 0933حکیم میسری )

 گیل. مطالعات اسالمی دانشگاه مک

 . تهران: یاقوت کویر.امثال و حکم(. 099۸دهخ ا، ع.ا. )

 . تهران: چشمه.باورهای عامیانۀ مردم ایران(. 0990ذوالفقاری، ح. )

 . تهران: معین.0جهای فارسی. المثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 0900ذوالفقاری، ح. )

 . تهران: فردوس.فرهنگ اشارات ادبیات فارسی(. 0911شمیسا، س. )

 . تهران: ثالث.از خشت تا خشت(. 0910یی، م. )کتیرا

 و آداب و هاافسانه ةدربار مقاالت مجموعه) رانیا ۀانیعام اتیادب(. 0902). ج. م محجوب،

 : چشمه.تهران (.رانیا مردم رسوم

. فارسی های کیهانی در شعرفرهنگ اصطالحات نجومی همراه با واژه(. 0900مصفی، ا. )

 نسانی و مطالعات فرهنگی.تهران: پژوهشگاه علوم ا

 .روزگار :تهران .رنگستانین (.0902 . )ص ت،یه ا

 ن: چشمه.تهرا .تیه ا ج. کوش  به .رانیا مردم ۀانیعام فرهنگ (.0911. )ص ت،یه ا

 تهران: چشمه.. فرهنگ عامه(. 0910ه ایت، ص. )

 . تهران: چشمه.های پراکن هنوشته(. 0900ه ایت، ص. )

. تهران: فرهنگ ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان.  (0903. ج. )میاحقی، 

 معاصر.
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