
 

فارس ادب  نثر  و  نظم  مضامعالوه  ی متون  بودن  دارا  ...    یعلم   ، یاخالق  ، یمذهب   ، یادب   یبا یز  ن یبر  و 

مف   دربردارندۀ زندگ  ی دیاطالعات  طرز  و  اجتماعات  حال     ان یرانیا  ی درخصوص  و  گذشته  قرون  در 

است، شاهد نمود    ی در شعر فارس  یکه مقارن با ظهور سبک هند  هیهستند. در متون نظم عصر صفو

در این میان، کتاب  .  میگوناگون فرهنگ عامه ازجمله، فرهنگ اعتقاد به فال و طالع هست   ناصرع   شتریب

ای از  صور نیز وجود دارد و نسخهفالنامه یکی از آثار فاخر ادبی دورۀ صفویه است که به شکل نسخ م

ذوق عصر    از شاعران با نیز    یزیتبر  ریتأثشود. محسن  آن در موزه توپقاپی سرای استانبول نگهداری می

  ی مرتبط با فرهنگ عامه ازجمله باورها، رسوم، نحوه زندگ  ل ئبه مسا  یاد ی اشارات ز  اتش یدر غزل   ه یصفو

و    یاسی از اشاره به اوضاع س   س خواهد شد پ  یسع   پژوهش  ن یدر ا  نیدارد؛ بنابرا  مردم، زبان محاوره و...

دوره، به بازتاب فرهنگ    نیفرهنگ عامه در شعر ا  ریعلل نفوذ چشمگ  انیو ب  یزیتبر  ریعصر تأث  یاجتماع 

را    دگاهشیو د  یشعر و  یها ییبایز  ات،یاز اب  ییهاو با ارائه نمونه  م؛یاو بپرداز  یهافال و طالع در غزل

در جهت    یمطالعات ادب فارس   تیبه اهم  م یداشته باش  یدیتأک   نیهمچن  می ده  خصوص نشان   نیدر ا

های منابع  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  .رانیو حفظ فرهنگ عامه ا  ایاح

یافتهکتابخانه آمده است.  به رشته تحریر در  فرهنگ عامیانۀ  ای  از نقش پررنگ  های پژوهش حاکی 
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 مقدمه  

  ها یسرگرم  ها،اعتقادات، آداب و رسوم، سنت  لیمردم از قب   ی روزمره زندگ  لئاست که مسا  یعموم  یدانش   ، فرهنگ عامه

  یدرواقع طرز تلق   .دارد  ریشه . فرهنگ عامه در تاروپود جامعه  ردیگ یها را در برمآن  یشناسییبایو ز  یرفتار  یارها یو مع

اعتقادات و خرافات دارند،    ،جوان  ی هااز ملت  شیب  نیش ی پ  یها ملت.  شودیمحسوب م  یاز جهان و زندگ   یانسان سنت 

افکار و    شان،ی نهاییو تماس، عادات، اخالق و آ  زشیآم  ۀ جیدر نت؛  اندخورده  وندیگوناگون پ  انیها با نژادها و ادآن  رایز

هم با داشتن اقوام مختلف    ران یا  ن یها مانده است. سرزماند که نسل به نسل بر سر زبانآورده  وجودرا به  یترخرافات تازه

  ها،یسرگذشت آنان است، مانند کلدان  ی است که قدمت آن هم پا  انهیعام   یاز باورها   ی فرهنگ غن   ی دارا  ی خی و تار

توجه است،  قابل  یو روانشناس   ی تنها از لحاظ علمکاوش و پژوهش دربارۀ اعتقادات عوام آن، نه  رونیو... . از ا  هایآشور

  ریخرافات با خرافات سا   ن یا  ۀ سیو مقا  قیپس از تحق   .روشن خواهد کرد  مان یرا برا  یو فلسف  یخ یتار  کاتاز ن  یبلکه برخ

 .  می ببر یها و اعتقادات مختلف پ افسانه ان،ی و مبدأ آداب و رسوم، اد شه یبه ر م یتوانیملل، م

  ی ک ی  را یز،  فرهنگ عامه است  ی هاانعکاس جلوه  یمناسب برا  یمحمل   ،خاص خود  یهایژگ یو  علتبه    یعهد صفو  ات یادب

.  است  یو دوازدهم هجر  ازدهم یکرده، قرن    دای پ  ی و تحوالت اساس  راتییتغ   ،یکه در آن شعر فارس  یخی تار  ی از دوره ها

اجتماع    ی درون  ی هاهیو به ال  رد یگیم  ش یدر پ  یاصفهان  ا ی  یبه نام سبک هند   یشعر راه و سبک تازها  این دوره، در  

اکندیم  تیسرا شرا  نی.  برا  طی نکته  عمده  یرا  بخش  م  یا ورود  فراهم  شعر  به  عامه  فرهنگ  لحاظ    کند یاز  به  که 

به کوچه    ک یمردم و زبان نزد  یهاشاعران برخاسته از دل توده  (.118:  1397  ،یخسرو)  مهم است  اری بس  یشناس جامعه

فرهنگ    ی امر در کنار غنا  نیگسترش استفاده از فرهنگ هموار ساخته است. ا  ی شاعران راه را برا  ن یو بازار در اشعار ا

  ات،یمشحون از کنا  یادوار شعر فارس  ریاز سا  شیب  یشاعران عهد صفو  وانیسبب شده د   رانیهزارساله ملت ا  نیچند

باز وجود  ریاعتقاد به فال و طالع از د  ی معتقدات فرهنگ  انیاز م   .فرهنگ عامه باشد  گریو مظاهر د  حات یاصطالحات، تلم

مردم در مواقع    ۀرواج داشته و عام  نیدر مشرق زم  میاز قد  ین یبو طالع  ی نی بگواه آن است. فال  خی داشته و سراسر تار

بتوان آن را    کهیزیاز هر چ  رانی. فالگآوردندیم   یکاهنان و ساحران به آن رو  یبه راهنمائ  ی و درماندگ  ینگران  ،یدودل 

هر نشانه را که    گونهنیبد  ؛ گرفتندیبهره م  یب یاستدالل به اشارات غ   یاز قلمرو خواست و ارادۀ انسان خارج شمرد برا

  ی اآثارشان بازتاب گسترده  در   سندگان یشعرا و نو  .شناختندیمربوط پنداشته شود منشاء فال م   بیغ   ی ایبا دن  توانستیم

را که در   زها یچ ی و بد داشتن بعض کی و به فال ن هایری اند و انواع فالگگذاشته ش ی از فرهنگ مردم زمان خود را به نما

  ی فرهنگ  لئدر اشعارش به مسا  یی بایکه به ز  یاند. ازجمله بزرگان ادب پارس آورده  شیعصرشان معمول بوده در کتب خو

و باذوق، فرهنگ    بایز  اری است که بس  یاز شاعران بزرگ سبک هند  یزیتبر  ریتأث.  است  ی زیتبر  ریپرداخته محسن تأث

و است.  کرده  منعکس  اشعارش  در  را  خود  آفر  میمفاه  یعصر  قالب  در  را  عامه  فرهنگ  و    یبالغ  یهانشیگوناگون 

شاعر بزرگ نسبت به    نی ا  دگاه یخواهد شد د  ی سعپژوهش    ن یا. در  در اشعارش نمود داده است  ی ادب  ی معان  یی هنرنما

 شود.  یفرهنگ فال و طالع در دوره شاعر و بازتاب آن بررس

  وان ید  ات یغزل   تیبه ب  تی ب  ی است. نگارندگان ابتدا با بررس  یل یتحل  - یفیصورت توص پژوهش به  ن یدر ا  قیتحق  روش

  ی بندمرتبط با فال و طالع را استخراج نموده سپس با دسته  ات ی اب  ،یپاشا اجالل   نیام  ح یتصح   ،یزیتبر  ر یمحسن تأث

بررس  یموضوع به  کتابخانه،  در  موجود  مآخذ  و  منابع  به  مراجعه  اب  یو  در  طالع  و  فال  فرهنگ    ات یغزل  اتیبازتاب 

فرهنگ عامه    ت یبه اهمشده و باتوجه ل یهر اثر از اصول و قواعد حاکم بر هر دوره تشک   ه یماآنجاکه دروناز .اندپرداخته
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  ن ی. از استیاز لطف ن  یمنشور خال   نیاز ا  یزیتبر  ریمحسن تأث  وانیمطالعه د  ؛یمتون ادب  ریناپذ  ک یعنوان جزء تفک به

حاکم به مقوله فال و طالع در دوره    ی هادگاهیو د  د یعقا  زا  ی منظر درک درست  ن یاز ا  ی اشعار و  ل یو تحل  یبررس  یرو

 . دینمایم ی خصوص، ضرور ن یدر ا ی اشعار  و ی هایو در حل دشوار د یآیدست مبه هیصفو

  قات ی شاعر با ذوق، تحق  نی ا ی مختلف شعر ی هاتاکنون درخصوص جنبه بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که 

صورت نگرفته    یپژوهشتبریزی    ریفرهنگ عامه در شعر تأث  یهادر مورد جلوه  کهیطورهب   ؛انجام شده است  یاندک  اریبس

به   هیعلل نفوذ گسترده فرهنگ عامه در شعر دوره صفو  انیخواهد شد پس از ب  یسعپژوهش    نیدر ا  نیاست. بنابرا

  ق یطر  ن یپرداخته شود و بد  یزیتبر  ر یثأت  ی هاانعکاس فال و طالع که از عناصر فرهنگ عامه است در غزل  یگونگچ

  یاشعار فارس   ت یبه اهم  ینشان داده شود و از طرف  یبارز سبک   یژگ یو  ن یا  یریکارگشاعر در به  ن یا  یهنرمند   زانیم

 .گردد د یدر مطالعات فرهنگ عامه تأک  هیدوره صفو

   هیصفو دورۀفرهنگ عامه در شعر  جایگاه .1

تار  یو نقطه عطف   دادهایرو  نیتراز مهم  یک ی  ان، یصفو  ظهور از    انیصفو.  شودیمحسوب م  رانیا  خیدر  توانستند پس 

دهند.    لیمتمرکز و مستقل تشک   یفراگرفته بود حکومت   ، یمدت طوالن  یرا برا  رانیکه ا  ی دوران هرج و مرج و فترت

سلسله نه تنها از لحاظ    ن یظهور ا  تیاهم  شد.  رانیا  یاسیسموجب تحول در نظام    ،یمل  ی آنان به شکل دولت   یریگقدرت

دوره    نیدر ا  برخوردار است.  ییسزاهب  تیاز اهم   زین  یو فرهنگ  یاست؛ بلکه از جنبه علم   ی قابل تأمل و بررس  ی اسیس

فرهنگ  یاجتماع   ، یفکر  یهاشکل گرفت و شالوده  رانیا  یمل  تیهو  ، یخیتار گذاشته شد. در    انیبن  رانیا  دی جد  یو 

اجتماع   دی جد  طیشرا فرهنگ  ی در حوزه مسائل  فضا  رفتیصورت پذ  ی ریتحوالت چشمگ  یو  از  متأثر    ،یمذهب   ی که 

 .به فرهنگ عامه بود  ش یاز پ شیموضوع توجه ب نیاز ابعاد ا یک ی. بود رانیحاکم بر ا  یاس یو س  ی و اجتماع یفرهنگ

گاه    که یطوربه  ، دارند  ینظرات گوناگون  هیصفو  ۀ درخصوص علل نفوذ فرهنگ عامه در شعر دور  ی ادب فارس   محققان 

  شود:ینفوذ اشاره م  ن یا لیاز دال ی به بعض خصوص برخالف هم است؛  نیها در اآن یهادگاهید

  ی رو  جهیشد، باعث دور شدن شعر از دربار و در نت یکه در مدح شاهان سروده م  یاز اشعار  هیدربار صفو  تیعدم حما-1

محل تجمع شعرا بودند و    نیترها مهمخانهقهوه.  (53:  1388  ، یحائر)شدن شعر شد    ی آوردن شعر به جامعه و مردم 

م  بازار شعر  و  مردم کوچه  در جمع  آنجا  بنابرایشاعران  پ   نیسرودند؛  در  که  را  عوام  به  مربوط    رامونشانیموضوعات 

حد فهم    تا شعر را    نکه ی ا  یالبته برا(  48:  1387  ،گرانی پور و دیغن   ؛65  همان: )کردند  یکردند وارد شعر م یمشاهده م

 . آوردندیم  انیمربوطه به عامه در شعر خود سخن به م لئاز مسا زین اورندی ب نییعوام پا

و    هیفق  ب، یشعرا اکثرا کفاش طب  نیزدند؛ ا  یشدن شعر، صاحبان مشاغل مختلف هم دست به شاعریبه علت مردم -2

 (.48: 1388، یحائرد)وارد شعر ش شتر یهم ب انهی عام  نی... بودند و بالطبع مضام

همان:  )قبل حفظ کنند    یشدن به اشعار شعرا  هیتا شعر خود را از شب   دند یکوشیدوره م  نیمعتقدند شاعران ا  یاعده-3

قبل    ی هادوره  یهابا غزل  شان ی اند تا غزلهافراوان به فرهنگ عامه اشاره کرده  شان یجهت در غزلها  ن یبه هم  دی شا؛  (850

 . متفاوت باشد
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  یطاهر)و ... وجود نداشته است    یو فلسف   یخاص عرفان  ۀ شیدوره اند  نیباورند که در ا  نی بر ا  زیاز پژوهشگران ن  یبرخ-4

پا افتاده روزانه در سرودن شعر بهره    شیبوده تا از موضوعات پ  ی مسئله هم عامل  نیا  دی شا  نیبنابرا؛  (88-87:  1389،

 . رندیبگ

ن  یبرخ-5 فارس   یکاف   ییهند آشنا  یبوم  یاند که شعرااظهار داشته  زیاز محققان  بنداشته  یبا زبان محاوره    نیاند و 

: 1390کاردگر ،) وجود داشته است  تریرانیرقابت بر سر شعر هرچه ا  ی نوع  ن یسرزم  نیا   یو شاعران بوم   ی رانیا  یشعرا

از    چکدامیشوند. ه  روزی رقابت پ  نیاند در اخواسته  انیرانیا  وزمرهر  یزندگ  لئبا اشاره به مسا  یرانیا  یشعرا  دی. شا(  90

  شک یدانست؛ ب  هیصفو ۀصورت گسترده در شعر دور نفوذ فرهنگ عامه به ی برا ی عامل توانینم  یی موارد باال را  به تنها 

 .  دهیامر گرد نیعوامل باعث ا  نیمجموعه ا

  یزیتبر  ریتأث یمعرف .2

عباس  است؛ اجدادش در زمان شاه ریثأاست؛ نام او محسن و لقبش ت ی از شاعران با ذوق سبک هند یک ی یزیتبر ریثأت

  ی آمد ول   ا یشهر به دن  نی .م در ا1650در سال    ریثأشهر ساکن شدند. ت  ن یبه اصفهان کوچ کردند و در ا  ز یاول از تبر

 .دانستیم یزیهمواره خود را تبر

  ی و دانش اسالم  یمعتبر فرهنگ  یهااز کانون  یکی و    یعیش   نیدر شهر اصفهان که در آن روزگار مرکز حکومت سالط  یو

به فراگرفتن علوم متداوله از قرآن    یخوانسار  ن یآقاحس  ریدر محضر استادان و بزرگان دانشمند نظ  ی نیبود، در مدارس د

شاعر    یهاها و آموختهفراگرفته  نیاست. ا  افتهیپرورش    ینی و د  یعلم   یپرداخته و در فضا  ریو فقه و تفس  ثیو حد

و مسائل    ثیبا علوم قرآن و حد  یدهد که وینشان م  یمطالعه آثار و  .است  افتهیانعکاس    یسپس در اشعار و سخنان و

موجب آن شده که    یتبحر و شناخت و  ن یداشته است. ا  عیوس  یی آشنا  ع یبا فرهنگ و معتقدات مذهب تش  ژهیوهب  ی نید

  شیدر ستا  دش یباشد؛ قصا  ه یامام  عه یمطالب و مسائل ش  ی ارزنده حاو  یامجموعه  اتشیو مثنو   دی خصوص قصابه  یآثار و

که    یسروده شده است. مراث  ثیو احاد  یو خاندان عصمت و طهارت توأم با اشارات قرآن  (ص) خدا و نعت رسول اکرم  

  ی هاشود و صحنهینوع شعر محسوب م  نیممتاز ا  یهادر بال سروده است، از نمونه  -در ذکر    ی از محتشم کاشان  دیبه تقل

  .کرده است  انی ب اقی را استادانه و از سر درد و اشت ه اتفاق افتاد ع یسوزناک واقعه کربال و وقا

و طب و نجوم را در زادگاهش آموخت.    ریعلوم متداول عصر مانند قرآن و فقه و تفس  ر،یث أبود. ت  یزیعصر صائب تبرهم  او

از عمر خود را در    یادیداشته است و مدت ز  یوانیشغل د  زدیدر شهر    هیاز طرف حکومت صفو  یطوالن  یهاسال  یو

.  دی نرس  شیهرگز به آرزو  ی رفتن به هند را داشت  ول   ی وآرز  هیعهد صفو  یشعرا  شتری مانند ب  ی آنجا گذرانده است. و

و ... شعر سروده     یغزل، مثنو  ده، یقص  یهادر قالب  او  (.21-1:  1373،یزیتبر  ریثأت)درگذشت    یسالگ  69در سن    یو

،  اندساختهزمان خود را در اشعارشان منعکس   یاس یو س یاقتصاد  یاجتماع   لئاست. اگرچه اغلب شعرا خواه ناخواه مسا

که به عنوان    یی است؛ تا جا   ر یچشمگ  ار یبس   ی در شعر شاعران سبک هند  انه یمرتبط با فرهنگ عام   لئنفوذ مسا  ی ول

  یقاعده مستثن   نیاز ا  زین   شیخصوصا غزلها  یزیتبر  ریثأشعر ت  .رودیمار م شبه  یبارز سبک هند  یهایژگ یو  از  یکی

 . دارد  ینمود بارز ی شاعر عصر صفو نیا ی هاغزل ات یدر اب یسبک هند  ی ژگیو ن یو ا ستند ین
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 بینی فرهنگ فال و طالع .3

نوشته    فال  لیالمنجد، ذشود و جمع آن فؤول و أفؤل است. فرهنگ  یصورت فأل نوشته ماست که به  یعرب  ۀکلم  فال

و فال سعد    ک ی . چنانکه فال نشودیشگون بوده و برشگون خوب و شگون بد هر دو اطالق م  یبه معن   یدر فارس است:  

را   ی اواقعه ای فال عبارتست از آنکه: سرنوشت انسان   یجهت مفهوم کل از . رودیکار م در مقابل فال بد و فال نامبارک به

 .کنند  یی گوشیپ  شمارندیم  یب یها را امور غ که آن ییهانشانه ی است از رو ی دادن ی که رو

گفته    رهیآنچه خالف آن باشد ط  آن با خواست و کام انسان موافق باشد و  لیوأاست که ت  یافال نشانه  ،نزد عرب  در

  د یسالم« به گوش آ  ای»  یرا صدا  ی گفت: آنکه رنجور  ست؟یفال چ  دم ی عون پرس  ی گفته است که از اب  ی اصمع   شودیم

از صدا  یواجد« بشنود. درواقع کس   ای»   یصدا  یمندحاجت  ایو   ب  نیچن   یانشانه  ای   ییکه  از  شفا    ییماری پندارد که 

پ  یگمشدها   ا یو    ابدییم د  کند یم  دا یرا  از  اما آن کس که  به دلش درآ  یانشانه  دن یفال زده است  از    دی چنان  که 

نه    د یگویم   ره یکار را عرب ط  ن یکرده است و ا ریتط   دهدیرا از دست م   ز یفالن چ ا ی  ابدی یکه دارد خالص نم یی گرفتار

 (. 256-257  :تایب  کوب،نیزر) شمردیرا مکروه م   رهیو ط  داشت یفال را دوست م  غمبری آمده است که پ  ث یفال. در حد

مدد   ، یشی اندو شفاف یاب یقتی و عقل را در حق  الندیخردمندانه دخ یسازمی که در تصم  ی به عوامل ی اعتقادات اسالم در

مهم  دی تأک  رسانند،یم که  است  شده  »اندآن  نیترفراوان  همان  که  مشورت  است.  »مشورت«  است    «یجمع   ۀشیها 

نور    ک،یو بر نقاط تار  دی گشایم   یست به راحت یها نقادر به گشودن آن  ی را که عقل فرد  ی کور  یااز گرهه  ی اریبس

پتاباندیم نام   (ص )   خدا  امبری .  بود که در برخ  دهیکه عقل کل  از طرف خدا موظف  با اصحاب خود    یشده،  از کارها 

االمر؛    یشاورهم ف: »و  دی فرمایعمران خطاب به رسول خدا ملآ، سورۀ  159  یۀکه خداوند متعال در آچنان  ؛ مشورت کند

آمده    نیچن  زین  (1102:  1365االسالم،ضیف )   البالغه در کلمات قصار نهج  (ع)  ی مشورت کن« حضرت عل  آناندر کارها با  

  ات یاز اطالعات و تجرب  یا و مجموعه  شود یجبران م  ی ادی تا حدود ز  ی کالمشاوره« با مشورت، نقص عقل فرد  ریکه: »الظه 

 . ردیگیدر دسترس قرار م   یآسان هب اند،افتهی بدانها دست  اریبس یهاسال یدر ط   گرانیگرانبها که د

در    م، ی نیبیقاطع را در خود نم   م ی و توان تصم  م ید یاتفاق افتاده است که پس از تفکر و مشورت، باز هم در ترد  ار یبس   اما

و آگاه مطلق و    ت ینهایبار با عقل ب   ن یا  ی ول  م ی دست زن  گر ید  ی که به مشورت   کنند یم  ه یهنگام عقل و شرع توص  نیا

  یطلب   ر یمشورت و خ  گونهنیا. خواهدیهمگان را م  ریو بد بندگان آگاه است و خ  کین  همو که بر   ، یخداوندگار هست 

 .(118 :1379دار،قهیطر)»استخاره« نام دارد  یاست که در فرهنگ اسالم  ی زیهمان چ

  ل یاالرب، ذیمنته)جستن است«    ییکوی کردن، ن  ریطلب خ  خواستن،  نیبهتر  ن،یامر  نیلغت »استخاره خواستن بهتر   در

 (.استخاره 

شرعدر فال  استخاره  ا  ی واقع  و  بعض  نیاست  بر  تسب   ینام  فال  قرآن،  فال  فال چون  جعفر صادق  ح یانواع  امام  فال   ، 

 (. 265:تایب  کوب،نیزر)اند  ها را مستحب شمردهفال  نگونهی پروران ا  ن یمتشرعان و د.  شودیالرقاع اطالق مو فال ذات  (ع)
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غزل  بازتاب .4 در  طالع  و  فال  توپ فال  ی زیتبر  ریثأت  اتیفرهنگ  موزه  فالنامۀ مصور  قاپی سرای  و 

 استانبول 

  قرآن و استخاره با قرآن فال .4.1

  اری بس  ی انسخه  یدراز دارد. بعض  یامسلمانان سابقه  نی در ب  د یآیگوناگون بر م   اتیو روا  ث یقرآن، چنانکه از احاد  فال 

. دربارۀ آداب استخاره با قرآن از رسول خدا  (266:  تایب   کوب،نیزر)  ستیی هایراهنمائ  ی باب حاو  نیدر  زیقرآن ن  می قد

سپس سه بار صلوات بر محمد و    را بخوان،  دیابتدا سه بار سورۀ توح  آن،نقل شده است که فرمود: هنگام استخاره با قر

  ی من کتابک ماهو مکتوم من سرک المکنون ف  ی فارن  / ک ی آلش بفرست سپس بگو: »اللهم تفالت بکتابک و توکلت عل 

  دهی پوش  تو،  ب یو از کتاب آنچه را که در نهان غ  کنمیو بر تو توکل م  زنم،یبه کتاب تو تفال م   ای : »خدایعن ی  بک« یغ

دست آور  سمت راست، مقصود خود را به  ۀ دعا ، قرآن را بگشا و از سطر اول، صفح  نی . پس از اان«یشده به من بنما 

که مربوط به فالنامۀ دوره صفوی است از متن قرآن برای تفأل استفاده شده    1در تصویر شماره    (.44:  1369،یمجلس )

 است.

 
 (.1398برگه متن فال مربوط به نگاره بهار کوثر. فالنامه فارسی موزه توپقاپی سرای. مأخذ: )اخوانی، محمودی:    :1تصویر

 

  :   1121، غزل  1  تیب) تو استخاره کنم   ی نظاره کنم                همان به مصحف رو  کی تو گر قصد    ریغ  یبه رو    

625)    

  (678 :1276، غزل 3 تیب) استخاره من دیهمه خوب آ               ام خط و خالست        مصحف و سبحه
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  حیاستخاره با تسب .4.2

کمتر از آن را در    ای   حیتسب  یهابعد به اندازۀ ثلث دانه   بندند،یو چشم را م  کنندیم  تینخست ن  ح،یاستخارۀ با تسب   در

دانه ماند عالمت   کیدر آخر اگر  . کنندیمقدار را دودانه دودانه طرح م نیا رند؛یگ یم ش یانگشتان دو دست خو ۀ فاصل

  یاول   بیکه به ترت  کنندیها را سه به سه طرح م دانه  نی موارد، ا  یدر بعض.  و اگر دو تا ماند عالمت شر  دانند یم  ریخ

دو    نیها بهر قدر که از آن دانه  ح یتسب   ی هادر شمردن دانه  یبعض  زی. نشودیشمرده م  انهیم  ی شر و سوم  ی دوم  ،ریخ

شر جواب را تا آنجا    و  ریو خ   شمارند یم  خوانند یبزرگ که آن را امام م  ۀها را فقط تا به آن دانانگشت مانده است، آن

 : کندیم  انیب گونهنیرا ا حی استخاره با تسب وۀی ماسه ش یهانر (267و  266: تایب کوب، نیزر ) کنند یم  نییتع

  یهاو دانه کنند یرا سوا م ح ی از تسب ی و با دست راست قسمت بندند یها را مچشم رند،ی گیدست چپ مرا به ح یتسب   

  ک ی به    کی ها را  دانه  نکهی ا  ای ماند، بد و    یماند، خوب است و اگر دودانه باق  ی دانه باق   کی اگر    شمارند؛یسوا شده را م

: »الحمدهلل« متوسط و  یخوب است؛ دوم   ن ی: »سبحان اهلل« و اندیگویاول م   ۀ و موقع دست بردن به دان  شمارندیم

 . (441: 1357ماسه،)دانه هرچه باشد، پاسخ آن سؤال خواهد بود«   نی»ال اله اال اهلل« بد است. آخر :یسوم

  ح ی با تسب  یوقت : »کندیم   فیتوص  نیرا چن  حی با تسب  ان یرانیخود استخاره کردن ا  ۀدر سفرنام  س یرا  وریکالرا کول   

تا روح فاتحه را    کنندیفوت م   حی سورۀ فاتحه الکتاب را تالوت و بر تسب  رند،یگ یدست م  ک ی آن را با    کنندیاستخاره م 

  ب،یترتو به  کنند یو از آنجا به سمت شاهد شروع به شمارش م   رند یگیها را با دست ماز دانه  ی ک یبه آن وارد سازند؛ آنگاه  

بد است و اگر به    د، یلفظ به اتمام رس   نیها با آخر. اگر شمارش دانهندیگویحوا و مار م  آدم،   ا یمحمد، ابوجهل و    خدا،

  ،یمسائل جزئ  یاریبس. در مورد  کنندیعموماً دوباره استخاره م  ، ستیبر آن ن  ینانیچون اطم  افت، ی خاتمه    یانی لفظ م

. اگر استخاره راه دهد  کنندیاستخاره م   ،بیترت  نیبه ا  ؛شودیاداره م  انیکه به دست خارج   مارستانیب  ک ی مثالً رفتن به  

باب    نیاز توافق در ا  شیدارو داده شود؛ اما پ   ای  یبرود، احتمال دارد دستور جراح  مارستانی به ب  ضیو مر  دیایو خوب ب

است«    اده ها راه نداستخاره به مصرف آن  را یز  ماند، یطاقچه م  ی دارو رو  ی هاشهیها ش دوباره استخاره شود. گاه هفته  دیبا

 (.181و  180: 1383،سیرا ور یکل)

که    م یدهای خود شن  خ یکه: ما دست به دست از مشا  فرمودی نقل م  ،یی بها  خ ی: »پدرم از ش دی فرمایم   یعالمه مجلس    

که: سه مرتبه بر محمد و آل    کردندیم  تیروا  حی ـ در مورد استخاره با تسب  هیحضرت صاحب االمر ـ صلوات اهلل عل

جفت آمد، بد است و اگر طاق آمد،   یو دو تا دو تا رد کن، اگر آخر ریرا بگ ح یتسب  ۀانیمحمد، صلوات بفرست، سپس م 

 (.52: 1369،یمجلس )خوب است« 

 (.306، 228، غزل 2 تیب) من در فال عشق                  گر همه زوجست فرد اولست حیدانه تسب        

  ذات الرقاع استخارۀ  .4.3

اهلل الرحمن    بسم :  سیشش عدد کاغذ بردار، در سه تا از آن کاغذها بنو  ، ینمود  ی صادق فرمود: هرگاه ارادۀ کار  امام

 :سیبنو گرید یافعله و در سه تا ( جهیمثالً الحمدبن خد)لخالن بن فالنه  م یالحک زیمن اهلل العز رهی. خمیالرح

شش    نیافعل. آنگاه ا  (جهیمثالً الحمد بن خد)لخالن بن فالنه    م یالحک   زیمن اهلل العز  ره ی. خمیاهلل الرحمن الرح  بسم

بار بگو:  و دو رکعتب نماز بخوان پس از نماز به سجده برو و در سجده صد زیسجاده خود بگذار، سپس برخ ریکاغذ را ز
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  ی امور  عیجم   ی ف   ی و اخترل  ی رلیو بگو: اللهم خ   ن یو راست بنش  ردار سپس سراز سجده ب  ه یعاف   یاهلل برحمته ف  ریاستخ

 .جانبت  از  ت یو عاف   شی امورم در مورد آسا  ۀ و انتخاب کن در هم  رگردان یمن خ  یبرا  ایا: خد یعنی  هیمنک و عاف  سر ی  ی ف 

  ی کی سپس    از آنها را بردار و  یک یو مخلوط کن، آنگاه    اوریب  رونیسجاده ب  ریبا دست خود، آن شش کاغذ را از ز  سپس

را بردار، اگر در هر سه ، پشت سرهم نوشته بود: »التفعل: انجام مده« پس تو انجام نده و   ی را بردار و سپس سوم گرید

نوشته    یصورت که: در اول  ن یبه ا  یعنیاگر در هر سه نوشته بود: افعل: انجام بده پس تو انجام بده. و اگر مخلوط بود  

آن پنج عدد هرگاه    ان یو در م  اور، ی ب  رونیرا ب  صورت تا پنج عدد کاغذ   نینوشته بود التفعل، در ا  ی بود افعل و در دوم

به    ی ازیکاغذ را ترک کن که ن  نی)هر چه نوشته بود، همان را انجام بده و ششم  هاسه عدد از آن  یعن ی  ها( در اکثر آن

 (.371و  370: 1380،یقم ) «یآن ندار

 ( 444، 612، غزل 4 تیب) من          به استخاره ذات الرقاع خوب آمد یمن و لباس تجرد که خرقه پوش    

  فال گرفتن از رخ .4.4

ا  آنه دار یکه د ی اغلب افراد. گرفتندیرا به فال بد م  گرید  یو برخ کیافراد را به فال ن یچهرۀ برخ دنیمردم د م ی قد  در

منظر    هیزشت و کر  شدیها به فال بد گرفته م آن  داریکه د  یبودند و افراد  ییبایچهرۀ ز  ی دارا  شدیگرفته م  ک ی به فال ن

بر احوال مردم همان    کوین  ی رو  دنی دانستند و معتقد بودند که دیم   گبزر  یرا سعادت   بای ز  یها داشتن روبودند. آن

  ریکواکب سعد که به تقد  ر یثأاز ت  ست یکه آن بهره ا  پنداشتند یکه سعادت کواکب سعد بر آسمان و م   کند یرا م  یریثأت

آنکه »روز خجسته    لدارد: او  تیچهار خاص  بایباور بودند که مشاهدۀ چهرۀ ز  نی. قدما براوندیپ یبه مردم م   یتعال   زدیا

و مروت راه دهد« و چهارم آنکه »به مال و    یخوش گرداند« سوم آنکه »به جوانمرد  شی دوم آنکه »ع   ننده«، یکند بر ب

کند«    ی را جوان، جوان را رکودک و کودک را بهشت  ریپ   بایز  ی رو  دنی که »د  گفتندیم   نیکند« و همچن  ادتیجاه ز

 (.72و  71: 1379 ام،یخ)

 ( 587، 1018، غزل 1 تیب) را تمثالش نهی رخ فرخ فالش                شاهد فرع کند آ یخوب یچون کند دعو     

  فال گرفتن از گذر اختر .4.5

.  نیمدخل مرغ آم  ل یدر ذ  ا یمگر به صورت گذرا    ست،یمضبوط ن   یفارس   ی هااختر گذشتن در فرهنگ   ا یاختر    گذشتن 

از   ی کی  ای النهار ) از نصف  ستارۀ مساعد ا ی ستارۀ طالع  یعن ی که اختر(  ی : در آن وقتسدینویباب م نیدر ا ی شادروان غن 

  یی دعا  ایدر آن وقت است که انسان هر خواهش    رایکرد؛ ز  ر طالع شخص مفروض عبو  ۀدرجات منطقه البروج، مثالً درج

 (. 638: 1366 ،یخرمشاه ) شودیبزند برآورده م ی فال  ای بکند 

 (348،  343، غزل  5  تی ب) تو منکوب گذشت  شیآمد و از پ   ب یکه رق             ریبختت تأثدرگذر بود مگر اختر         

  گوش فال .4.6

طور ناشناس از  غالباً به  زی ن  گرید  یهادر شب  یو حت  یدر شب چهارشنبه سور  ت،یفال بعد از ن  رندۀیفال گوش گ  در

  و بر   رد یگیفال م  د یرس  یکه به گوش و  ی سخن  نی. از اولدهدیرهگذران گوش م   یوگوو به گفت  دی آیم  رونیخانه ب

 (.269: تایکوب، بنیزر)  کند یاستدالل م ش یبد مقصود خو ک ین
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 (369،  398، غزل  2  تیب ) فکند و به فال گوش نشست  د ی ز خط کل         رد یرخت ز حسن سفر کرده تا نشان گ       

   فال گرفتن از دفتر .4.7

 :دی گویخود م ۀدر سفرنام وسیآدام الئار 

در قسمت    گسترد؛یدر مقابل خود م  رسدیزول م   ک یهر کدام به    ینازک که درازا و پهنا  ۀچهل صفح  ای  یس   ریفالگ 

کند؛ حال    تیها پول بگذارد و نصفحه  ن یاز ا  یک ی  یبر رو  دی با  یمشتر  شود؛یم   دهید  یی هاصفحات نوشته  ن یا  نییپا

آن قرار دارد، ضمن خواندن چند ورد    یرا که پول بر رو  ی اهکامالً معلوم است؛ او صفح  کند یم  ر یکه فالگ  ی کار  نیاول

دراز و پهن است و قطر آن    ار یبا خود دارد که بس   ی کتاب  اندازد؛ یصفحه نظر م  ی رو  ۀو به نوشت  کشدیبه طرف خود م

  هامها و انواع مختلف جانوران و کراژد  طان،یش  از فرشتگان،  یکتاب با اشکال   نیصفحات ا  رسد؛یبه سه چهار انگشت م

  زند؛ یو چند بار زمزمه کنان آن را ورق م   ردیگ یشده است. او کتاب را در دست م  یجالب نقاش  یول   ب،یمه  یصورتبه

و از    گذاردیشکل م   نیرا که پول بر آن قرار داشت در برابر ا  یاو صفحه  ردیگ یرا در نظر م  یباالخره شکل مشخص

و    آمدندیکه زنان باحجاب م   دمیها رفتم و دو رمال  رهای فالگ  لبه مح  تماشا،  ی. من چند بار برادیگویسخن م  ندهیآ

بودند سؤال م  یدربارۀ چگونگ پسران خود که در سفر  آ  کردندیحال و وضع  آ  یبه زود   ای که    ایباز خواهند گشت؟ 

مطرح    ییهاخود پرسش  ی و بدبخت   یدربارۀ خوشبخت   طورنیبا خود همراه خواهند آورد؟ هم  یگریشوهران آنان زن د

 . )313: 1363،وسیالئار ) شدند«یدور م جا  مردد از آن گریشاد و چند تن د  یاافهی چند تن از آنان  با ق  کردند؛ یم

 (490،  745، غزل  5  تی ب) زند یبه نام اشک بلبل م  یتابیفال ب   گل                نیعقد شبنم هر سحر از دفتر رنگ    

  و بد کیفال ن .4.8

  ل یو دل  گرفتند یم   ک یرا به فال ن  یو بد رواج داشته است؛ امور  کیها و اقوام مختلف، فال نانسان  ان یدر م  شه یهم   دیشا

پ  یروزیبر پ امور  دانستندیکار م  شرفتیو  به فال بد م   یو  ناکام   ل یو دل  گرفتند یرا  پ  یبر شکست و    یروزیو عدم 

  یو بد حت   کیاست. فال ن  ده ی فال بد به شدت محکوم گرد  اما شده؛    ی نه  کیاز فال ن  یاسالم   ات ی در روا  پنداشتند؛ یم

نوابغ معروف وجود داشته و دارد؛ ازجمله در    یافراد به اصطالح روشنفکر وحت   ان یو در م یصنعت  ۀ شرفتی پ  یدر کشورها

ز  ها یغرب  ان یم از  شدن  و   ر یرد  نمکدان  افتادن  و  گرفتهیهد  نردبان  بد  فال  به  شدت  به  چاقو    شودیم   ه دادن 

های فالنامه دوره صفوی به موضوع داستان اصحاب کهف  از نگاره  2در تصویر شماره    (.170و    167:  1379دار،قهیطر)

 روی آن متن فالی آمده است که گویای تالش نگارگر برای ایجاد تناسب بین آن دو است. اشاره دارد و در صفحۀ روبه
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 (.1398)اخوانی، محمودی:    فالنامه مربوط به دوره صفوی. مأخذ:نگاره اصحاب کهف و متن فال آن، کتاب  -2تصویر  

  د یبا  شه ی هم  با عوامل فال بد   ی بلکه غالباً اثر مثبت دارد؛ ول  ست ین  ی مهم   ۀ لئمس   کی : فال نندیگو  ی رازیاهلل مکارم ش تیآ

روح توکل و اعتماد بر خدا در دلهاست    تیتقو  مبارزه با آن،  یراه برا  ن یها را از افکار دور ساخت و بهترمبارزه کرد و آن

 (. 319 /6: 1366 ، یرازیمکارم ش)به آن اشاره شده است  زین یاسالم  ات یهمان طور که در روا

 ( 226، 15، غزل 8 تیب) را یجهان مسخر من شد به اشتهار سخن           به فال خوب گرفتم غزال معن           

فالنامه دورۀ صفوی، هنرمند سعی کرده است با استفاده از نمادهای ضریح مرقد امام  از نگاره های    3در تصویر شاره  

 علی )ع( از نمادها برای نشان دادن خیر و نیکی برای تفأل استفاده کند. 
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 (. 1398)اخوانی، محمودی:    مأخذ:  نگاره هالکت مره بن قیس به دست امام علی)ع(، فالنامه فارسی موزه توپ قاپی.-3تصویر

  طالع .4.9

  ره یاست از دا  یاطالع )اما در نجوم، درجه  ل یدهخدا، ذ  ۀناملغت.  و صعودکننده است  ندهیبرآ  ی در اصل به معن  طالع

اگر آن وقت هنگام تولد    در حال طلوع باشد.  ی)برافق شرق  یمثالً موقع والدت کس   (نی که در وقت مع  ی برج  ایالبروج  

. طالع در احکام نجوم و  ندیباشد آن را طالع سال گو  یسال شمس   ل باشد طالع را طالع آن شخص و اگر او  یشخص

اهل احکام طالع شخص را در سرنوشت او  است. ی واژۀ نجوم احکام نیدارد. طالع، مشهورتر  اری بس تیاهم جهیزا م یتنظ

 . )طالع لیذ  ،یالمعارف فارس رهیدا)  دانند یسال مؤثر م عی و طالع سال را در وقا

چگونه خواهد بود،   یآمد و سرنوشت مولود  شیبخواهد مطلع شود که پ   ی: اگر کس دیگویم  یسبزوار  لیحاج اسماع   

از بروج طالع بوده و    ک ی تولد طفل کدام    نیکه ح  کندیمنجم نظر م   را خبر کند،   یاست که منجم ماهر  ن یا  اشقهیطر

به    کندیدرجه حساب م   یدرجه س  یغالب کدام است و س  بدارند و کوک  یدر کجا هستند و چه حال  اراتیس  ۀسبع

صاحب اوالد، اوالدش پسر است    ای است    م ی مولود عق   نیاوالدش مثالً چند تا هست؛ ا  ۀکه خودشان دارند، درج  ی قاعدها

  یو هکذا ال   کندیدولت و فقرش را نگاه م  ۀدختر، پسر چند تا است و دختر چند تا، زن چه در طالعش هست، درج  ای

  ییهاپاسخ  افتنی   یبا روح کنجکاو خود همواره در پ  شی دای درواقع انسان از آغاز پ  .(15و    14:  تایب  ،یسبزوار)آخر  

ب  یبرا بوده است: جهان هست   شمار یسؤاالت  اند؟  آمده  د یو ستارگان چگونه پد  دی چگونه شکل گرفت؟ خورش  یخود 

 .گریسرنوشت هر انسان از قبل  مشخص شده است؟ و هزاران سؤال د  ایآ ست؟ یچ ی زندگ

  ان ی خدا  دهد، یطوفان رخ م   ا ی  د یآیم   ل یاگر س  کرد یتصور م   ی عنیقائل بود.    یی خدا  ده،ی هر واقعه و پد  ی در آغاز او برا  

  اهانیگ  یجانداران و حت  گریستارگان آسمان بر سرنوشت بشر و د  ریبراساس تأث  زین  هیاول  ین یشدهاند. طالع ب  نیخشمگ

تصور    ی انیو آنان را خدا  دانستندیشعور م  را صاحب عقل و  یآسمان  یکرههای پ  ۀهم  ن،ی نخست  نانیگرفت. طالع ب  یپا
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کرۀ    یبد در رو  ایخوب   ۀل هر واقعئوها را مس و آن  را تحت کنترل دارند ینی زم  یهادهی که تمام حرکات و پد کردندیم

  .پنداشتندیم  نیزم

کرد و    بعدها راه خود را جدا  یدر ابتدا با خرافات و موهومات و سحر و جادو آغشته بود؛ ول  ین یبطالع  قتی در حق    

  ،یرا  شناخته بودند زحل، مشتر  ارهی در ابتدا فقط پنج س  نانی ب. طالعشودیم  س یها تدراز دانشگاه  ی امروزه در برخ  یحت

کشف    زیپلوتون، نپتون و اورانوس ن  ی هابه نام  گرید  ارۀی با رشد و تکامل علم نجوم بعدها سه س  ی زهره، عطارد. ول   خ،یمر

 .ردیگیقرار م   نانیبکار طالع ی مبنا د، یخورش به همراه ماه و  اره یهشت س  ن یشدند و امروزه ا

وقت مناسب    ار یطالع و اخت  افتن یو    میو روزمره مراجعه به تقو  یعاد  یکارها  یانجام هر کار سوا  یبرا  ینجوم احکام   در

آغاز جنگ، شروع به    پادشاه، جلوس بر تخت،  دارینکاح، سفرکردن، زراعت، د  دن،ینو بر  یشده است؛ مثالً برا  هیتوص

  یگرید  یو کارها  دنیخر  ی چهارپا  دن،یکردن، برده خرخوردن، ختنههلکردن، مسرفتن، حجامتحمام  ،ای سفر در  م،یتعل

کار  باور ،»طالع« فراوان به  ن یبراساس هم  ی در متون ادب فارس  .(طالع   لیذ  ، یفرهنگ اصطالحات نجوم)   ل یقب  ن یاز ا

 . شده است اری رفته و به سعد و نحس بودن آن اشارات بس

و طالع سست، طالع نارسا، طالع وارون، طالع پست در    روزیطالع مهر، طالع روشن، طالع ف  ون، یطالع سعد، طالع هما   

 : به طالع است یشاعر بزرگ عهد صفو یزیتبر ری ثأدهندۀ توجه تنشان ر یز اتیاب

     ( 285،  172، غزل  5  تی ب) ما  یهما  ندیبر استخوان صبح نش                     گرستی در طالع سعادت ما اوج د    

     (425،  557، غزل  3تیب)  استخوانش را پر و بال هما گردد  دن یعشقت       طپ   هیکاسوده شد در سا  یطالع   ونیهما

     ( 455، 645، غزل 8 تیب)  گرددیم  ریعالمگ  ریسخن تأث د یکوکب بختش             که تا گو ا یز طالع مهر انور بوده گو

 ( 579، 996، غزل 2 تی ب) آن پادشه حسن که از طالع روشن                    مه گشته مدور که زند سکه به نامش

    (715،  1375، غزل  3  تی ب) ینباش   روز یهر جا که تو با طالع ف                    د یو طرب رخ ننما  ش یع  ه یاز بخت س   

 )356، 363، غزل 7 تیب) غمنامه ما بسته مگر بر پر کاهست                       ییبه جا م یدیطالع نرس یاز سست 

  ( 489،  740، غزل  2  تی ب) رسدیمروت م  ی به داد درد ما آن ب  یطالع ما نارسا ناز و غرور او رسا                       ک    

  ( 495،  758، غزل  2  تیب ) شد  اهمی سرمه بخت س  لیبر طالع وارون نظر کردم            شعاع مهر م  ی مهوش  ادیبه  

 ( 517، 817، غزل 5 تیب) گرددیم  یتند بر آن بال و پر یسخن              معن  ر ینگیگرچه از طالع پستست زم

عنوان نماد تقویمی برای پیشگویی رویدادهای  ها بههای فالنامه دوره صفوی است از ماهنیز که از نگاره  4در تصویر شماره  

 ماهیانه استفاده شده است.
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 (. 1398)اخوانی، محمودی:    نگاره بروج دوازدگانه، فالنامه فارسی موزه توپ قاپی، مأخذ:-4تصویر

  ی نیبابزار طالع   .4.10

است    یدستگاه کوچک   شود،ینوشته م  زیاسترالب، اصطرالب، سْترالب، سْطرالب و صالب ن  یهاصورتکه به  اسطرالب

  ج ی تدربه ی ول شد؛ یم دهی جام جم نام ی و به فارس رفت یکار م مشخصات زمان، مکان و آسمان به ی بعض نییتع یکه برا

بود که از جنس برنز    یمدور فلز  ۀدستگاه و صفح  ،یو معمول  جی را  سطرالبآن متداول شد. ا  یاسطرالب برا  یونانی  ۀکلم

  یمطالعات و محاسبات کارها  یشد؛ از آن برایساخته م   ی ف ی و ظر  قیدق  اری آهن، فوالد و تخته، به طرز بس  ای برنج و    ای

ساعات طلوع و غروب    نیی و تع  جالبرو  و منطقه   ارات یس  ستارگان، محل    آفتاب،   یۀ کردن ارتفاع و زاو  دای پ  ل یاز قب  ،ینجوم

در دورۀ اسالم    نیو همچن   شد یاسطرالب نقش بسته بود، استفاده م   ۀ ها بر شبککه نام آن  ی اراتی ستارگان و س  کی کای

  ی اجیاحت   چی قابل ذکر است که در هنگام استفاده از دستگاه مذکور، ه  جستند؛یساعات نماز از آن بهره م  نییتع  یبرا  زین

 .نبود ی اضیر یهاکار بردن و دانستن فرمولجهت  به

  زانیکه اسطرالب آو  ی ق یبه طر  رند، یگیدست م اسطرالب را به  ۀ عالق   سمانیبود که ر  بی ترت  نیاستفاده از آن به ا  ۀق یطر

خطکش عضاده که سوراخ محل    ۀکه در وسط روزن  یدو سوراخ  ان ی را از م  د یشده و کامالً آزاد باشد. نور قرص خورش

نوشته  شده    رهیدا  رامونیکه بر پ   ی که بر درجات  ی ب یبه ترت  کنند، یم  ت یهدا  گر یسوراخ به سوراخ د  ک ی است از    ستنینگر

  (.13-12: 1354،یغزن)ارتفاع آفتاب است  یۀ که همان زاو  شودیاست بتابد، مقدار آن خوانده م 

،  106، غزل 1 تیب) ارض مسکون را یچو اسطرالب ربع  ردیارتفاع قدر او گردون منجم سان          به کف گ یبرا    

261) 
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،  138، غزل  11  تیب) را  ی ز کف آخوند سطح   ی اگر باشد            چو اسطرالب نگذار  ریارتفاع حمق او تأث  ی برا   

273) 

  ن یهمچن  و  کنند یاست که منجمان احوال و حرکات افالک و کواکب را از آن معلوم م  یاست و آن کتاب  گ ی معرب ز  ج یز

 (. جی ذ ل یدهخدا، ذ ۀناملغت)   کنندیاستخراج م می از آن تقو

 :سدینویم  ینجوم اسالم خی شناس بزرگ معاصر در کتاب تارو شرق یی ا یتالی دانشمند ا  نویآلفونسو نلکرلو  

  ن یبوده ودر ا  جی را  انیرانی ا  ان یدر م   یاست که در زمان شاهان ساسان   یدر اصل از زبان پهلو  جه یز  ا ی  جاتیز  ا ی  اج یاز»

اسم   نیا انیرانیو سپس ا شودیها بافته م آن انیپارچه است که پود در م  یتارها یبه معن گ ی و ز گفتندیم  گ ی زمان ز

همه به جداول    یی هاکتاب  ها جیجدول نهادند و ز  ن یبر ا  ی نساج   ی ابا تاره  ی جداول عدد  یها شباهت خط  ۀرا به مالحظ

ها و جداول بدون  کتاب ن یاستفاده از ا نیو غالباً قوان گرفتهیها صورت م آن یاز رو ینجوم ۀبوده که هر محاسب یاض یر

ها مواضع  آن  ی است که از رو  ییهاجدول  ۀ مجموع  جی ز  یطور کل به  .)53  :تایب  نو،یآلفونسو نل)  آمده بود«   ی برهان هندس

 (.13: 1372مشکوه ،) استخراج کرد  توانیمختلف سال م  ی را در روزها ارات ی ها و سستاره

 

،  320، غزل  4  تیب) از طوسست  ریاگر خواجه نص  زمیدر عشق چو من کس نتواند بستن                 من ز تبر  جیز    

339)  

،  1381، غزل 3 تیب) یرصد  گر یو د یج یعاشقان راست دگر ز                   نندیفشانند و کواکب ب  دهی اشک از د    

717) 

  یریگجه ینت

توجه در آثار ادبی و هنری اشارات مستقمیمی به فرهنگ عامیانه و آداب و رسوم دارد.  بخش مهمی از مضامین مورد  

گیری مطرح بوده است و دورۀ صفویه یکی از ادوار تاریخی است که این موضوع لا در فرهنگ ایران کهن، موضوع فال و ف 

است که اشعار محسن تأثیر تبریزی    تألیف آثاری چون فالنامه یا اشعاری با این مضام شدهمورد توجه بود و منجر به  

  انی م  یزیتبر  ریبه فال و طالع، که در عصر تأث  انهیپژوهش، فرهنگ و باور عام   نیا  در یکی از این مجموعه اشعار است.  

و تفکرات را در قالب نظم به خواننده منتقل نموده است. اشعار    اتیتجرب  ن یمردم رواج داشته انعکاس داده شده و شاعر ا

کرده است    انیب  یفرهنگ  لئمردم آن دوره را در مورد مسا  یباورها  یو  رایدر فرهنگ مردم دارد؛ ز  شهیر  یزیتبر  ریتأث

پس    دهد، یقال م در مورد نگرش مردم زمان خود درباره فال و طالع را به خواننده انت  یکار اطالعات گستردها   نیو با ا

رفته    نیمردم از ب ی علم و آگاه شرفت یاعتقادات به مرور زمان با پ ن یاز ا ی اری که بس  میبریم  ی پ  ات یاب ن یبا تعمق در ا

در آن نداده است همچون استخاره    یرییتغ  چی مانده و گذر زمان ه  ی باورها به قوت خود باق   یکرده، اما برخ  رییتغ  ایو  

 . ین یبفال  یها از روش یو برخ
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 ینور  یدر یزاد، رضا ح، ملک محمد فرخ یدالماس یپرستو س 
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