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 چکیده

سنت تفأل زدن  های رایج در جوامع قدیم  و به فال نیک و بد گرفتن افراد و رویدادها از 

ث دلگرمی  بوده است. فالگیری نوعی پیشگویی حوادث آینده بود كه در بسیاری از موارد باع   

ریزیهای او برای جلوگیری از ضررهای احتمالی میشد. از تفأل  و آرامش صاحب فال یا برنامه 

های نخستین زبان فارسی پس از اسالم، فراوان    ی، ادبی و علمی سده در آثار گوناگون تاریخ

شم هجری در میان منظومه        ش ست. حکیم نظامی در قرن  شده ا های پنجگانۀ خود به یاد 

سی كارك     ست. این پژوهش با هدف برر شاره كرده ا رد تفأل  این باور و عرف رایج در جامعه ا

گنج نظامی  های فالگیری در پنجا و گونهدر خمســۀ نظامی گنجوی برای نمایش دادن باوره

به شـیوه   و معرفی انواع تفأل، تعبیر و فالگیری در آثار او انجام شـده اسـت. پژوهش حاضـر   

از طریق بررسی   ای همراه با استخراج انواع فال از آثار این شاعر و دسته بندی آنها   كتابخانه

ست آمده   هاها و كتابمقاله شکل رفت. نتایج بد ست كه با توجه به  حاكی از آن ا ی مربوطه 

رای شناساندن  ای به این موضوع ندارد؛ اما بفراوانی اشارات نظامی به تفأل، خود شاعر عقیده

ضاع جامعه و نوع نگاه و تفکر مردم هم  ست در آثار او این كار   او روزگار خود، بدان پرداخته ا

شکل های تفأل نیک و بد گرف   شیوه رواج دارد؛ گاه در  شیوۀ ت به دو  عبیر كه به تن و گاه به 

 ست.آزمایی با گردو بوده ازدن و بختروشهای تفأل، قرعه
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The Function of divination in Khamse Nizami Ganjavi 

Hojjat Kojani Hesari,1 

Mohammad Reza Pashaei2 (corresponding Author) 

 

Abstract 

Divination and humorous people and events have been the 

commonplace traditions of old societies. Fooling was a kind of 

prediction of future events, which in many cases inspired the savvy of 

his owner or plans to prevent possible losses. It is widely mentioned 

in various historical, literary and scientific works of the early centuries 

of the Persian language after Islam. Nizami In the sixth century AH, 

referred to this belief and commonplace in society among his five 

poems. This research was conducted with the aim of investigating the 

performance of Ganjavi's military khmesa to showcase the beliefs and 

types of foolishness in the military system and to introduce a variety 

of tales, interpretations and falsifications in the works. The present 

study is conducted in a librarian way, with the extraction of various 

types of horoscope from the works of this poet and their classification 

by reviewing the articles and the corresponding books. The results 

show that, given the abundance of military references, the poet himself 

does not have any opinion on this issue; however, he has addressed 

the situation of society. In his works, this work is common in two 

ways, sometimes in the form of good and evil, sometimes in the form 

of words interpreted, drawn and walled. 

 

Keywords: Nizami Ganjavi, five treasure, divination, omen, 

interpretation. 
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 . مقدمه1

ست. یکی از    فرهنگ، هنر و ادبیات عامه مردم از غنی ترین گنجینه شری ا های تمدن ب

ست.     جلوه سبت به حوادث پیش رو ا آگاهی از های همین آداب و باورها، تفأل و پیشگویی ن

شت و آیند    صیات        ۀ سرنو صو ستن فرجام كارها از خ شتن و توجه به دان مبهم و همت گما

ست    شر و خوا سایل مختلف       ۀروحی نوع ب سته به و شگی او بوده و برای تحقق این خوا همی

ست. تف       ست. فال زدن از جمله این راهها شده و راههای گوناگونی را پیموده ا سل  ل یا  أمتو

 .ندکر میهم آینده را میسّراهیابی به دنیای مب ،فال زدن

ایرانیان مانند مردم یونان و روم به تطّیر و تفأل معتقد بودند از جمله اینکه رعد و برق             

نانی  یاری             را بر خالف یو به  كه كوروش  ید وقتی  ند. گزنفون میگو یک میگرفت فال ن به  ها 

ز از دروازه میرفت هنو -كه مورد هجوم آشـــوریها و متحدانش قرار گرفته بود -پادشـــاه ماد

سمان پدید        ست در آ سیان دال بر فال نیک ا شهر بیرون نرفته بود كه رعد و برق كه نزد پار

آمد. در همین حال پدر كوروش كه پســر را همراهی میکرد گفت: فرزندم خداوندان نســبت 

ــکركشــی كوروش، گزنفون:   ــفرت قرین خیر و توفیق خواهد بود )لش به ما عنایت دارند و س

 (.46-45صص 

ستاره         شرفت  سان، پی شت ان سرنو سی و خرافات    به دنبال اعتقاد به جبر حاكم بر  شنا

شی از آن در بین  سلوكیان به بعد،      نا صر  سیا رواج یافت و در ایران نیز از ع النهرین و غرب آ

(. توجه به آسمان و تأثیر آن  433این علم فراگیر شده است)پژوهشی در اساطیر ایران: ص      

شری  از      شت ب سرنو سندگان          در  شاعران و نوی سالمی در آثار  سی در دورۀ ا آغاز ادب فار

ــابقۀ تفأل. بازتاب آن در برخی تواریخ و متون ادب   ــور دارد )نک: مروری بر س ــی حض فارس

 (.26تا  17فارسی: صص 

گوی ایرانی قرن ششم هـ.ق با توجه به روزگار خود و  نظامی گنجوی شاعر بزرگ پارسی

شعارش گنجانده      برای بیان عمق اندیشه  شناسیش، باورهای گوناگونی در میان ا های جامعه 

بینی و تعبیر كردن یکی از آنهاســت. فال، نوعی پیش« فال گرفتن»و « فال زدن»اســت كه 

حوادث و تأویل احوال آینده اســـت. فال گرفتن، باخبر شـــدن از خوبی و بدی آینده، انجام 

ــدن كارها و نامباركی یا منحوس بود ــدن یا نش ــری ش ــت كه از ن رفتارها و رؤیاهای بش اس

ست. مردم هنگام گرفتاریها و درماندگی       شته ا ستان، در میان ملل گوناگون رواج دا روزگار با

در حلّ آنها، به ناچار به عواملی چون جادو و خرافات و فالگیری روی می آوردند و برای رفع  

 افوق بشری آگاهی داشتند. مشکل خود، به كسانی رجوع میکردند كه گویا از نیروهای م

ــود مرد چاره   ــگال چو عاجز شـ  سـ

 

ــال    ــه ف ــزد ب ــچــارگــی درگــری ــی  ز ب

 (807)كلیات خمسه، نظامی: ص           

مردم میکوشیدند به یاری پیشگوییها، بر نامرادیها و ناكامیها غلبه كرده و از آیندۀ خود 



 1399تیر  /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 46

ــت آورند.          ــد انجام آن را دارند، اخباری به دسـ اگرچه   -با اینکار   و عواقب اموری كه قصـ

تالش میکردند جلوی ضــرر را تا حد  -میدانســتند كه یارای برابری با ســرنوشــت را ندارند 

 امکان گرفته و برای رسیدن به منافع بیشتر بکوشند.

سی كلمۀ      شنا شه  شود.      « فال»از نظر ری شگون خوب و بد اطالق می ست و بر  عربی ا

ــعد و فرخ در مقاچنان ــوم و زشــت و نامبارک بکار كه فال نیک و فیروز و س بل فال بد و ش

شت یا واقعه    « فال» میرود. از جهت مفهوم كلی سرنو ست از آنکه  ای رویدادنی را از عبارت ا

ای است كه تأویل آن با  هایی از امور غیبی، پیشگویی كنند. نزد اعراب، فال نشانه روی نشانه 

گفته میشود. فالی را كه  « طیره» چه خالف آن باشد خواست و كام انسان موافق باشد و آن   

ند، خواه خوب و خواه بد، زجر و عیافه مینامیده       از نام و رنگ و آواز مرغان میزده    ند. نام    ا ا

شانه  ست،  ای از فالی بوده كه دیدار آنها برای عرب بخاطر میبرخی از پرندگان هم ن آورده ا

ز دیدار غراب به غربت تفأل     چنانکه از دیدار عقاب به عقوبت، از دیدن هدهد به هدایت و ا             

هم در فارسی از آواز مرغ گرفته شده باشد. انواع فال      مروا و مرغوااند. احتماالً الفاظ میزده

از دیرباز بین ایرانیها متداول بوده است. دیوژن الیرس درست گفته است كه مغان از اشتغال 

شته   ست. به  اند، اما تفأل و پیشگویی در ن به سحر و جادو اجتناب میدا زد آنها متداول بوده ا

ــتن در آتش مقدس فال میزده       اند، البته این یک نوع    موجب قول آگاثیاس، مغان از نگریسـ

فال بوده اســت. انواع دیگر مثل تعبیر خواب و تفأل به ایام ماه و دیدار جانوران و صــورت و 

اوستا حرام شناخته   رفتار مردمان نیز نزد ایرانیان رواج داشته و برخالف سحرو جادو كه در   

كوب: صص  ها، زرینها و اندیشه شده، فال و غیبگویی ناروا شمرده نمیشده است )یادداشت      

251-273.) 

ست،     شده ا در برخی آیات قرآن كریم كه دربارۀ قوم لوط و ثمود و پیامبران آنها نازل 

ران را به بحث فال زدن مشــاهده میشــود كه معموالً كافران و منکران خداوند، وجود پیامب 

 فال بد یا طیره میگرفتند.

ــود. در میان عقاید       به فال نیک و بدگرفتن هنوز هم در میان اقوام مختلف دیده میشـ

صدای كالغ كه عرب از آن       سیزده و  سی عدد  ملل گوناگون و از جمله ایران، میتوان به نح

ــی موارد جایگزینی  « غراب البین»تعبیر به  ــاره كرد. البته در بعض نیکی و بدی در كرده اش

ــتان جغد را پرنده          طول دوره ــم میخورد؛ چنانکه ایرانیان باسـ ای مبارک  های تاریخی بچشـ

سته و آن را   شود؛     نامیده« بهمن مرغ»دان سانی به فراوانی دیده می سا اند كه در نقوش دورۀ 

سالم و مطابق با عقاید عرب، جغد پرنده  ست كه كه آوازش بر    درحالیکه پس از ا شومی ا ای 

 ها، خبر از مرگ یکی از افراد آن خانه را میدهد.وی بام خانهر

ست؛ لذا            سوم ایرانیان ا صر فرهنگی و آداب و ر ستری برای پرورش عنا سی ب شعر فار

بررسی و تحلیل عناصر فرهنگی همچون باور به فال نیک و بد، راهی برای آشنایی با عقاید     
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ــیر بهتر   ــم و درک و تفس ــش ــت كه ابیات پنج مردمی آذربایجان در قرن ش گنج نظامی اس

ست و این كه عقایدی كه در پی می     شنایی با این گونه عقاید ا ستن آنها در گرو آ آید، تا  دان

 اند.اند و چه اندازه هویت خود را در جامعۀ امروزی ما حفظ كردهچه حد دوام داشته

 :  . پیشینۀ پژوهش1-1

ــها ــی فال و تفأل در آثار ادبی پژوهشـ ــت از جمله: در زمینۀ بررسـ یی انجام گرفته اسـ

نوشــتۀ « مروری بر ســابقۀ تفأل و تطیر و بازتاب آن در برخی تواریخ و متون ادب فارســی»

شگاه تهران، بهار         سانی دان شکده ادبیات و علوم ان سماعیل حاكمی در مجلۀ دان كه  1382ا

به شــکلی بســیار كلی به برخی تعاریف و اشــاره ابیات شــاعران در تمام ادوار ادب فارســی 

نوشـتۀ حمیده  « فال بد زدن از دیدگاه قرآن و روایات»مختصـر پرداخته اسـت. مقالۀ دیگر   

سالمی، شماره   عبداللهی علی ستان  60بیک در مجلۀ مطالعات ا  221تا  183، صص  82، تاب

است كه تنها تفأل و تطیر را در قرآن كریم بررسی كرده است. نزدیکترین مقاله به پژوهش     

ضر، مقالۀ  شرفنامه تفأل و طالع» حا شکده      « بینی در  شریه دان شتۀ  مریم محمودی در ن نو

( كه تنها 84، بهار 17ادبیات و علوم انســانی، دانشــگاه شــهید باهنر كرمان اســت )شــماره 

ست. اما مقاله       سی قرار داده ا شرفنامه( را مورد برر سکندرنامه ) تأثیر كواكب »ای هم با نام ا

ــگویی ــاهنامهدر پیش ــرخگریه و لیال توكل راد در  « های ش ــوریان س ــین منص ــط حس توس

( چاپ 147 -172: صص 1389، بهار 5پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی )دوره دوم، شماره 

ست؛ اما تاكنون تحقیق جامعی در    شده كه به انواع فال و طالع  شاهنامه پرداخته ا بینی در 

 وع خود كامل و جدید است.بر كل آثار حکیم نظامی صورت نگرفته و این مقاله در ن

 :  . ضرورت پژوهش2-1

آنچه چنین پژوهشی را ضروری ساخت، آشنایی با فرهنگ عامۀ قرن ششم به ویژه شعر   

ــت؛ همچنین با توجه به اینکه تا كنون در قلمرو فکری كلیات نظامی،            نظامی گنجوی اسـ

ش         شاراتی به فال و تأثیر آن دا ست و نظامی ا شده ا شی انجام ن ست كه گاه   چنین پژوه ته ا

اش بوده اســت، میتواند الگویی برای ماجرای اصــلی یک داســتان یا حکایت در آثار پنجگانه

 دیگر محققان در پرداختن دقیقتر به قلمروی فکری و محتوایی دیگر آثار باشد.

 های پژوهش:. پرسش3-1

 گیری اعتقاد داشته است؟آیا حکیم نظامی به فال و فال -

 گر شده است؟چگونه در قلمرو فکری سبک شعر نظامی جلوهعقیده به تفأل،  -

 های رایج در قرن ششم، نظامی به كدامیک از آنها اشاره داشته است؟در میان انواع تفأل -

 . روش پژوهش:4-1

ــناد و ابیات موجود در   ــت و ابزار گردآوری اطالعات، اس ــیفی اس روش پژوهش تحلیلی توص

 جامعۀ آماری )خمسه نظامی( است.
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 . بحث وتحلیل:2

شادی      سیاری از مردم، حوادث را به فال نیک و بد گرفته و از اتفاق افتادن آنها اظهار  ب

وسال انسان دانست. یا اندوه میکنند. شاید بتوان عقیده به فال نیک و بد را همزاد و هم سن 

اتفاقات و  ها و تاریخ، موارد زیادی از فال زدن انســانها و تفســیربا مطالعۀ اســاطیر، افســانه

« فال»تعبیر حضــور موجودات و انســانهای دیگر و رفتار آنها مشــاهده میشــود كه با نام    

های پنجگانۀ نظامی وجود دارد گری میکنند. شواهد فراوانی از تفأل و تطیّر در منظومهجلوه

 بندی است:كه به انواع زیر قابل دسته

 .  تفأل نیک و بد به روزها، افراد و جانوران1

 تعبیر حوادث، خواب و رؤیا. 2

 

 روزها، افراد و جانوران .  تفأل نیک و بد به1-2

 .  فال زدن به روزها1-1-2

ها، برخی از به دلیل حوادث خوب و بد تاریخی یا باورهای شفاهی ناشی از اساطیر و افسانه    

شدند و مردم آنها را بدیمن یا خوش      شمرده می سعد  ساب  روزها نحس و برخی  یمن به ح

ست:  آورده و به فال نیک و بد گرفته از »اند. در فرهنگ معین و ذیل هفت روز نحس آمده ا

ماه قمری )عربی( هفت روز را نحس میدانند و بکاری مهم دســـت نمیزنند. شـــاعری گفته 

 است:

ــد هر مهی         ــاشــ  هفــت روز نحس ب

ــانــــــزده   ــیزده با ش ــه و پنج و س  س

 

نج            یچ ر ه بی  نیــا  كن حــذر از وی 

 «پنجووچار و بیستیستویک با ببیست

 )فرهنگ فارسی، معین(                           

ــمرده   ــب ش ــر و ناخن، نامناس ــالح موی س ــی از روزهای هفته را نیز برای اص اند چنانکه  بعض

 از زبان عوام مینویسد:« هدایت»

ســـــر و مگیـــــر ناخـــــن  »  متراش 

 

ــه      ــنبه و سـ ــنبه و شـ ــنبه یکشـ  «شـ

 ( 61ص)نیرنگستان، هدایت:                  

شان           عده ضی روزها برای سال، بع صی معتقدند كه در طول  شخ ای بدون هیچ دلیل م

ــی پیش خواهد آورد و در آن كار مهمی انجام نمیدهند. البته این روزها نزد اقوام   ــانس بدش

سه        ست كه میگوید در طول  صی ه ستان خرافۀ خا مختلف متفاوتند. در نقاط مختلف انگل

شنبه وجود دارد كه نحسن      سه دو شنبۀ ماه آوریل، یعنی روزی كه قابیل   »د: سال،  اولین دو

بدنیا آمد و برادرش هابیل كشـــته شـــد؛ دومین دوشـــنبه در ماه اوت یعنی روزی كه قوم  

ــامبر یعنی    ســودوم و گومورا )قوم لوط( از میان رفت و بارخره آخرین دوشــنبه در ماه دس

همین خاطر هنوز هم  روزی كه یهودا اســخریوطیِ خائن به حضــرت مســیح متولد شــد. به 
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ــتاییانی هســتند كه از انجام هر كار مهمی در این روزها ســرســختانه پرهیز میکنند  «  روس

 (.211)فرهنگ خرافات، وارینگ: ص 

ــاعات خوشدر ایران نیز روزهای خوش یمن و بد یمن فراوانی  یمن و بدیمن و حتی س

ده كرد ولی اهمّ آنها بدین  وجود دارد كه در اغلب تقویمها قســمتی از آنها را میتوان مشــاه

 قرار است: 

روز یکشنبه حمام رفتن بد است و آمد نیامد دارد و شب یکشنبه را هم نباید      »

شنبه           شنبه و چهار سه  ست. روز  شگون ندارد و بد ا سی رفت چون  به خانه ك

شگون       صر این روز را نیز عیادت از بیماران  ست و ع جارو كردن منزل خوب نی

ــود و عده    ندارد. روز جمعه اگ   ــویند، آن مرد فقیر میشـ ای  ر لباس مرد را بشـ

معتقدند چون روزهای جمعه همۀ آبها به طرف بهشت میروند بنابراین شستن      

ــت. روز اول هر ماه دوا    ــت و خوب نیس لباس در روز جمعه آلوده كردن آب اس

بد        ندارد و  ــگون  خوردن و پیش دكتر رفتن و همچنین عیادت از بیماران شـ

صف    ست. ماه  سافرت كردن       ر بطور كلی و علیا صفر م سیزدهم ماه  صوص  الخ

خوب نیست و حتماً با خطر همراه خواهد بود. باالخره روز سیزده بدر )سیزدهم  

شادمانی كرد و كار كردن و خانه ماندن   فروردین ماه( باید از خانه بیرون رفت و 

 (.212 -213)همان:صص « در این روز شگون ندارد

تر از بقیّه نی در دورۀ اسالمی، از میان روزهای نحس، چهارشنبه نحس در باور عوام ایرا

در این روز خداوند، توفان باد  »اند: بود و روایات زیادی دربارۀ آن آمده اســت؛ از جمله گفته

شد و در آن روز ادّعای خدایی كرد و در آن    را بر قوم عاد فرستاد و فرعون در آن روز متولّد 

ست        روز خدا او را هالک  شده ا صریح  شنبه ت « كرد و در احادیث موضوعه، به نحوست چهار

صفا: تکلمه     صطالحات نجومی، م صرع    »اند (. همچنین گفته25)فرهنگ ا ست كه  معروف ا

صروع را میگیرد      شنبه م سه،  « شبهای چهار های  شب »(. مَثَلِ 587نظامی: ص)كلیات خم

یادآور این باور است. فیلیپ  ( 1016)امثال و حکم، دهخدا: ص « چهارشنبه هم غش میکند 

)فرهنگ « در غالب خرافات اروپایی، چهارشــنبه را روزی نحس میدانند»وارینگ مینویســد: 

با این بیت به نحســی چهارشــنبه  « لیلی و مجنون»(. نظامی در 142خرافات، وارینگ: ص

 اشاره میکند:

ـست            ـی نی ـه ـ ـتم ب ـکر صنع  در من

 

ست        ــ ــارشنبهی نیــ ــب چــ شــ  كالّا 

 (460)كلیات خمسه، نظامی: ص           

شتری        سیّارۀ م شنبه به  شنبه، روز پنج شد    -برخالف چهار سعد اكبر خوانده می   -كه 

منسوب است و به همین دلیل روزی خوب و سعد شمرده میشود. برای توجیه علّت خوبی و  
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ر ســعادت این روز در معتقدات عوام، اتّفاق افتادن بســیاری از حوادث تاریخی و مذهبی را د

 ( میسراید:761نظامی ،كلیات خمسه: ص(. )61: 1377اند )رک: شاملو، این روز دانسته

 وز سعادت به مشتری منسوب.   روز پنجشنبه است روزی خوب       

ــترین روز هفته  »این درحالی اســـت كه  ــنبه نحسـ در خرافات رایج در آلمان، پنجشـ

سی یا انجام تعهداتی در كار    آید و نباید در این روز اقدام به برگزاری بحساب می  سم عرو مرا

ستادن بچه    سب و یا اقدام به فر ستین بار كرد   و ك سه برای نخ )فرهنگ خرافات، « ها به مدر

 (.90وارینگ: ص 

سیّاره    سوب به  سوب به كیوان     مطابق نجوم قدیم، هر روزی من شنبه من ست؛ روز  ای ا

س          سوب به ماه؛  شنبه من سوب به آفتاب؛ دو شنبه من سوب به بهرام    )زحل(؛ یک شنبه من ه 

ست به عطارد؛ پنج     شنبه منسوب به مشتری و جمعه منسوب      )مرّیخ(؛ چهارشنبه منسوب ا

ست )نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی، ماهیار: صص     (. بر همین 274و  260به زهره ا

 اساس، هریک از این روشنان فلکی را به رنگی منتسب میکردند.

ــاره   » ــد درون آن ب ــب ــن ــت گ ــف  ه

ــتــارهر ــنــاسنــگ هر گنبــدی سـ  شـ

بود           یوان  ك كو ز قســــم  نبــدی   گ

ــایــه  ــتــری پ  وآنــکــه بــودش ز مشــ

ــارش   ــرگ ــت پ ــخ بســ ــری ــکــه م  وآن

ــت خــبــر   ــتــاب داشــ ــکــه از آف  وآن

نویــد       ــافــت  هره ی نکــه از زیــب ز  وآ

ــاردش روزی    ــط ــود از ع ــه ب ــک  وآن

ــوی برجش راه       وآنکــه مــه كرده سـ

 

ــاره     ــی ــر طــبــع هــفــت ســ  كــرده ب

ــیــاس    ــاره كــرده ق ــت ــر مــزاج ســ  ب

هان بود   وز   یاهی چو مشــــک پن ــ  سـ

یرایــه         پ ــت رنــگ  لی داشــ  صـــنــد

ــارش    ــود در ك ــر ســـــرخ ب ــوه  گ

ــل زر    ــای ــم ــه؟ از ح ــود از چ  زرد ب

فیــد          هره ســـ چو روی ز یش   بود رو

ــروزه    ــی ــود پ ــروزی  ب ــی ــون و پ  گ

ــبزی  ــرس ــت س ــاهداش  «ای ز طلعت ش

 (38)كلیات خمسه، نظامی: ص              
سرخ، زح      سبز، مریخ  ساس، آفتاب زرد، ماه  صندلی، زهره       بر این ا شتری  سیاه، م ل 

 ای رنگ بود؛سفید و عطارد فیروزه

یعنی هر روزی رنگ آن ســیّاره و ســعد و نحس بودن آن را به خود میگرفت. ابیات زیر از   

 پیکر شاهد این مطلب است:هفت

 روز یکـــشنبه آن چـــراغ جهــــــان   

 

ــد چو آفتاب نهان   ــر زر شـــــــ  زیــــ

 (715)همان: ص                                    

 كه روز دوشنبه آمــــد، شــــــــاهچون

 

ــاه        ــه مــ ــید بــ  چتر سرسبز بركشــ

 (724)همان: ص                                      

ــود   ـــ ــه بـ ــه آن بـ ــر روز هفتـ سه   از دگـ ــود   ناف هفته مگر  ــــ ــبه بــ  شنــ
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ــی    ــرامـ ــهـ ــگ بـ ــرام و رنـ ـــ  روز بهـ

 

ــم  ــرده هــ ــردو كــ ــامیشاه با هــ  نــ

 (733: ص )همان                                     

ــر      ــۀ مهــ ــکوفــ شــ شنبه كه از   چار

 

ــت پیــــــروزه  ــپهر گش ــوار س  گون س

 (745)همان: ص                                      

ــت روزی خوب  ــنبـه اســ  روز پنجشـ

 

ــوب      ــتری منسـ به مشـ عادت  ــ  وز سـ

 (761)همان: ص                                      

 روز آدینه كاین مقـــرنـــس بیــــــد   

 

ــفید    خانه را كرد از آفتــــــــــــاب س

 (577)همان: ص                                      

  بویژهان، تأثیر اختران در زندگی مردم و انگلســـتاز چین تا  شـــرق و غرب، ادبیات در

شناس بچشم میخورد.    طبقات مهم جامعه و  سر و حاالت و   اخترانسعد و نحس   تأثیر افراد 

شود.   هامنظومه مۀدر ه نهادرجات آ ستان دورۀ در  ایرانیاندیده می سی روزِ ، با را به ماه  هر 

ــتگان   یکی نام  روزها با تعبیرهای روزی خوب، روزی میانه،        ازو نامگذاری میکردند    از فرشـ

هر سیّاره هم    .(234تا: )بیرونی، بی اندتفسیر میکرده  سنگین روزی بد، روزی سبک و روزی  

د یا كاری را شـــروع آمدندارای ویژگیهایی بوده و كســـانی كه به طالع آن ســـیّاره بدنیا می

ــدند )همان: ص ــعد یا   205میکردند، دارای طالع نیک یا بد میش ــیّارۀ س (.  گاهی هم دو س

 نحس در قِران هم قرار میگرفتند.

بین و خوابگزار حضور داشت و    ، طالعدر دستگاههای حکومتی همواره منجّم، رصدبین  

سطرالب و میل    حکّام نیز برای انجام هركاری به آنها رجوع میکردند و با ا ستفاده از رمل و ا

ــعد و نحس بودن زمان آن كار با خبر  ــاه را از اتّفاقات آینده و یا س و تخته، پس از مدّتی، ش

ــهرها، گزارش یا اطالعاتی به           میکردند و از زایچه و طالع و هیالج و طبایع افراد و حتی شـ

 حاكمان میدادند.

ها تأثیر داشــت و حوادث از تأثیر  به نظر قدما وضــع ســتارگان در روی زمین و انســان

طلوع و غروب آباء علوی بر امهات سفلی، به شکل سعد و نحس در سرنوشت موالید رقم زده 

میشد. از میان روشنان فلکی، مشتری، سعد اكبر و آفتاب سعد اصغر خوانده میشد. ساعات           

ا هم سعدین   بدیمن و بدشگون كم داشت، امّا خورشید ساعات بدشگون داشت. این دو را ب       

شت و         شت و مرّیخ، نحوست كمتر دا ستارۀ نحوست بود و نحس اكبر نام دا میگفتند. زحل، 

 (.318نحس اصغر خوانده میشد )نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی، ماهیار: ص

 ها یاد میکند:نظامی در اشعارش از خوبیِ بعضی از روزها از آغاز تا پایان آن

ــُوَد روزی از     بـــــ فرّخ  ــامــداد چو   ب

سم بنیادها    به خـــــوبـــــی نهـــــد ر

ــاد             ــه ی کی آیــد ب ی ن مرد را   همــه 

ــادهــا  ــه نــیــکــی كــنــد ی ــت ب  ز دول
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نیــک    كوی  ــد     ســــر از  برزن تری  خ  ا

 

ــیــک ــه ن ــد ب ــرّخ زن ــال ف  اخــتــری ف

 (.976)كلیات خمسه، نظامی: ص        

ــیّاره در یک    قِران نیز از زمانهای ســعد و نحس بوده اســت. هنگامی قرارگرفتن دو س

قران یا اتّصال )= گردآمدن، مقارنه( در مقابل انفصال   »آید. درجه و یک برج، قران بوجود می

تر است روی  یا انصراف است و بین دو كوكب كه یکی در مدار باالتر و دیگری در مدار پایین  

ــند در نجوم احکامی، آن دو را         میدهد. این دو كوكب    چون در یک برج به یک درجه رسـ

متّصل یا مقترن گویند. قران اگر به طور مطلق باشد قران یا اجتماع زحل و مشتری است و      

اگر مقصــود قران دو اختر دیگر باشــد آن اختران بدنبال كلمۀ قران ذكر میشــود مانند قران 

(. 219)فرهنگ اصــطالحات نجومی، مصــفا: ص « مشــتری و ماه یا قران مرّیخ و ماه و غیره

قِران خورشید با ماه را اجتماع و خورشید با خمسۀ متحیره را افتراق میگفتند)نجوم قدیم و     

 (.307بازتاب آن در ادب پارسی، ماهیار: ص 

ــت     بال را دسـ ــاد اق عادت برگشـ ــ  سـ

 

ــتری در زهره پیوســت     قران مشــــــ

 (198)همان: ص                                     

ند    آفتـــــــابی در اوج خویــــــش بل

 

ــطاردش پیوند    ــا عـــ ــران بـــ  در قـــ

 (669)همان: ص                                      

قرانِ ستارۀ مشتری را كه سعد اكبر است با خورشید، قران سعدین یعنی نزدیک شدن  

ــتارۀ خوش ــاحبدو س ــی میگویند كه طالع تولد او، خانۀ قران یُمن گویند و ص قران به كس

شتری   ست   م شد كه هر بی صبی    بار اتفاق میسال یک و زحل با شتن من افتد و داللت بر دا

كه طالع مولود او بر خانۀ قران بزرگ مشــتری و زحل منطبق باشــد كه هر بزرگ دارد یا آن

افتد یا كســـی كه در هنگام تولدش، زهره و مشـــتری در قران بار اتفاق میســـال یک 960

 (.609همان: ص باشند)

 قرانی برای توصیف و مدیحه استفاده كرده است:ا از قران سعدین و صاحبنظامی باره

ــنت ای جــــــهاندار معانی         كه احسـ

 

حب       ــخن صــــا لک سـ  قرانیكه در م

 (144)كلیات خمسه، نظامی: ص         

ند اختران     ــــــــوای بل  كه چون پیشـ

 

صاحب سکــــندر جهــــان      ...قراندار 

 (1378)همان: ص                                   

 ختــــم  قــــران پــــادشــــاهــــیای 

 

ــی      ــاهـ ــباد شـ ــو مـ ــاتم تـ ــی خـ  بـ

 (576)همان: ص                                      

 . تفأل به افراد2-1-2
ــت. قدما بر این   ــحبت به میان آمده اسـ در میان انواع فالگیری، از دیدار افراد خوبرو نیز صـ
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ــود، روزی خوب و  اند كه اگر روز با دیدن فردی خوب، مؤمن یا زیبارو        عقیده بوده  آغاز شـ
اند كه برخی افراد قدمشان یا دستشان خیر    وز هم بر این عقیدهیمن است. ایرانیان هن خوش

را بسیار مهم میدانند و اینکه چه كسی « دشتِ اوّل»است و بعضی شر. كاسبان هنگام صبح   
. در نوروزنامه به عنوان اوّلین نفر از آنها چیزی بخرد و پولی بدهد، برایشــان با اهمّیّت اســت

 چنین آمده است:
اند و  اند و دیدنش را به فال فرّخ داشــتهروی نیکو را دانایان ســعادتی بزرگ دانســته »

اند كه ســعادت دیدار نیکو در احوال مردمان همان تأثیر كند كه ســعادت   چنین گفته
سمان. و مثال این چنین نهاده    سعد بر آ صیّت  كواكب  اند... و مر دیدار نیکو را چهار خا

ست؛ یکی آن  ست ا سه    ه كند بر بیننده و دیگر آنكه روز خج شی خوش گرداند و  كه عی
«  كه به مال و جاه زیادت كند       كه به جوانمردی و مروّت راه دهد و چهارم آن    دیگر آن

 (. 82)نوروزنامه، خیام: ص 
 آورده است: « كتاب كوچه»در تعلیقات حرف الف در آغاز دفتر پنجم « احمد شاملو»

ست   این عقیده» سیار قدیمی ا سی به نیت كاری از خانه بیرون میرود،    ای ب كه وقتی ك
ــتین  ــب اینکه نخس ــمش به چه كس یا چه چیز افتد، كارش به توفیق یا  برحس بار چش

شده    شکست خواهد انجامید. پاره   شمرده  اند. چنانکه معروف  ای چیزها یا كسان بد اُغُر 
ــکارگاه، دیدن پیرزنان را نحس می   ــنجر هنگام عزیمت به ش ــلطان س ــت س ــمرد. اس ش

ــمارند و چون بدین حیوان برمیخورند،             ــیاه را بد اغر میشـ قماربازان فرنگ نیز گربۀ سـ
 (.1300تاب كوچه، شاملو: ص ك)« آورندباخت خود را قطعی بحساب می

با توجه به بیت زیر، نظامی به خجستگی روی نیکوی افراد و تأثیر آن در آغاز یک روز خوب  
 یا بد باور دارد:

ــو ــلند به دیدن همایـ ــاال بـ ــه بـ  ن، بـ

 

مان     ند   به ابرو ك ــو كم به گیسـ  كش، 

 (945)كلیات خمسه، نظامی: ص           

هایی مانند  در شــعر فارســی به كلمه .قدمِ خجســته و با بركت هنوز هم برقرار اســت.

زیاد برمیخوریم. نظامی هم فراوان این اصطالحات را بکار برده  « پیمبارک»یا « خجستهپی»

 است:

ــی خطا گفتم ــسته رقیب ای پــ  خجــ

 

یب        بان غر با غری ــمنی  ــد دشـ  كه شـ

 (1094)همان: ص                                   

 به هر خشــکســاری كه خســرو رســید 

ــضــر گویی در آن راه بود  ــیِ خـــ  پـــ

 

یــــــــد          م برد گیــا  ــاران   ببــاریــد ب

با شــــاه بود        ــر  كه خود خضـ نا  ما  ه

 (1159)همان: ص                                   

ــی   ــتادۀ پـــ ــرســـــ  ارک ز راهمبفـــ

 

شاه        شد داد پیغام  ســـــقراط   بـــــه 

 (1361)همان: ص                                  
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ــارک او   ــرّ ت ــا را ز ف  هســـــت م

 

مبــارک او           پی  ــز از  یـــــ چ  همــه 

 (692)همان: ص                                      

تاراج بــــــرد آن بر و بوم را    بـــــــه 

 

ــته باد آن پیِ شـــوم را   كه ره بســـــــ

 (1115)همان: ص                                   

 . تفأل به جانوران3-1-2

ــر )درندگان، گزندگان،   ــت، موجودات خیر را آفریدۀ اهورامزدا و موجودات شـ پیروان زردشـ

شت  سبب        رو( را از آفریدهآفات گیاهی و جانوران ز شان  شتن شمردند كه ك های اهریمن می

 كسب خیر و كرفه بود. )نک: ارداویرافنامه(

نها به نحوست جغد اشاره شده است. گویا اعتقاد به نحوست و    در میان اشعار نظامی، ت 

سی و آثار زردشتی درمی        شد؛ زیرا با مراجعه به فرهنگهای فار شومی جغد از طرف اعراب با

مرغ نامیده شــده اســت و مرغی اســت اهورایی و  در ادبیات زردشــتی بهمن»یابیم كه جغد 

جغد را (. امّا كتب لغت عربی 318برهان: ص فرهنگ فارسـی برهان قاطع، )« بدون نحوسـت 

اللّیل اســت. مرغی اســت كه شــب  الصــیبان و غرابالخراب و امّكُنیۀ او در عربی امّ»اند: ذمّ كرده

)رک: منطق الطیر،  « نمیخوابد و پرهایش بدبوست. طائری است منزوی و منفرد و حرام گوشت...   

 (.  319و  318عطار:ص 

 بلعمی علّت نامباركی جغد را چنین شرح میدهد:   

كه از این حادثه باخبر كه دیوان، پشنگ، پسر كیومرث را كشتند، او بدون اینپس از آن»

باشد در دلش غم گرفت بی آنکه بدانست كه آن از چیست. برخاست كه سوی )پشنگ(        

راه بنشست و چندبار    شد، جغد را دید كه پیش وی آمد و به  شود. چون به راه اندر همی 

بانگ كرد با ســهم. كیومرث اندیشــه كرد و گفت این غم دل من و این خروش این نه از 

سر را بیافت هالک      شد پ ست. چون بر كوه  شده، جغد را نفرین كرد و برآمد و از  گزاف ا

:ص  )تاریخ بلعمی« برای اینکار، مردمان عجم او را شوم دارند و بانگ او را ناخجسته دارند

115.) 

« جغد بر ســر راه كســی بپرد، بدیُمن اســت  »امروزه در اعتقادات عوام هســت كه اگر 

ای بنشیند، ساكنین آن   اگر جغد بر بام خانه»اند: ( و موكداً گفته95)نیرنگستان، هدایت:ص  

(. نظامی نیز 247)فرهنگ مردم، میرنیا:ص « خانه پراكنده میگردند و آن خانه ویران میشود 

 طابق عقاید پس از اسالم، جغد را نحس و نامبارک دانسته است:در آثارش، م

ــان    ــاكیـ ــهت خـ ــر كز جـ ــور نگـ  جـ

 

ــاكیان    ــَدَلِ مـــ ــشــانم بـــ  جغد نـــ

 (39)كلیات خمسه، نظامی:ص              

ــانه در      ــت به افسـ ــوم اسـ  جغد كه شـ

 

ــه            یران ــه و ــت ب نج اســ گ لبــِل   درب

 (51)همان:ص                                          
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جانوران منحوس، برخی از جانوران به دلیل میمنتِ حضــورشــان، مقامی ممتاز  در مقابل 

و  « باز»دست پادشاهان نبوده است. از این میان     گاهشان جز بر اند تا جایی كه نشیمن یافته

«  بازنامه». وجود كتابهایی با عنوان اندبیش از همه محبوب شـــاهان و امرا بوده« شـــاهین»

دربارۀ باز و تعبیر رفتارهای آن پرنده آورده ( 67:صوزنامه، خیامدلیلی بر این مدعاســـت)نور

 است: 

مر باز را حشــمتی اســت كه پرندگان دیگر را نیســت مگر عقاب از وی بزرگتر »

شاهان دیدار وی را به       ست كه باز را. پاد شمت نی ست، ولیکن وی را آن ح فال   ا

شاه كند،           دارند و چون باز بی سوی پاد شیند و رو  ست وی بن سبک بر د تعبی 

دلیل آن باشــد كه وی را والیتی نو به دســت آید و برخالف این بعکس. و چون 

وقت برخاستن سرفرود آرد و بردارد، دلیل كند كه ضعفی به كار ملک درآید، و     

شکار بگیرد و بر گرفته بانگ ك    سد كند یا  سپاه     چون برخیزد و ك شویش  ند، ت

شم         صانی پدید آید و چون به چ ستن اهار نکند، نق شد، و چون به وقت برخا با

چپ نگرد، خللی  راست سوی آسمان نگرد، كارهای ملک بلندی گیرد و چون به    

سیار          صرت بود و چون به زمین ب سیار نگرد، دلیل ظفر و ن شد، و چون به آسمان ب با

اشد و شکارگاه كاهل برخیزد و به شکارگاه با  نگرد، مشغولی باشد و چون باز آسوده ب

 «.بازی دیگر جنگ افتد، دشمنی نو پدید آید

 نظامی بارها به باز  و شاهین و موقعیت آنها در دستگاه پادشاهان اشاره كرده است: 

ــاهین به كار   به پرواز ملکت دو شــــــ

 

ــکار   ــنه یکی در شـــــ  یکی در خزیـــ

 (937)كلیات خمسه:ص                         

ــر  ــدگیـ ــن او صیـ ــا گشت شاهیـ  كجـ

 چو پر بـــرزند بـــر سپهــــــر عقابـــش

 

 ز شـــاهیـــن گردون برآرد نفیــــــر     

ــر  شـــکارش نباشـــد مگر ماه و مهــــ

 (1325)همان:ص                                    

ــو حمله  بر چون باز نخجیـــــر ز هر س

 

ــازش را گــروگــیــر   كــه زاغــی كــرد ب

 (172)همان:ص                                      

 . تعبیر حوادث2-2

 . تعبیر حوادث و رویدادها:1-2-2

ــی از رفتارها یا رویدادها را با دیدی خاص و به امید یافتن خیر و بركت زیر                گاه افراد، بعضـ

صورت نتیجه  صر نظر میگیرند و در  سرو در  گرفتن، آن را به فال نیک میگیرند. چنانکه نا خ

 اش، هنگام آغاز سفر و رسیدن به مروالرّود مینویسد: سفرنامه

چون به نزدیک یاران و اصــحاب آمدم، یکی از ایشــان شــعری پارســی      »

ــعری نیک در خاطر آمد كه از وی درخواهم تا روایت كند، بر           میخواند. مرا شـ
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ــتم تا به و ــعر برخوان. هنوز بدو نداده بودم كه او كاغذی نوش ی دهم كه این ش

همان شــعر بعینه آغاز كرد. آن حال به فال نیک گرفتم و گفتم خدای تبارک و  

 (.1پور: ص خسرو ، وزین)گزیدۀ سفرنامه ناصر« تعالی حاجت مرا روا كرد

است؛ یکی در   به سه مورد از تعبیر حوادث به فال نیک اشاره كرده  « اسکندرنامه »نظامی در 

 پرنده كه به پیروزی اسکندر و كمیِ عمر دولت دارا تعبیر میشود: تعبیر جنگ دو

 

 گذشـــت از قضا بر یکـــی كوهســـار  

نگ        ــ خاره سـ ید بر  بک دری د  دو ك

قار خســــت     به من  گه آن مغز این را 

ــد شه بارگی    ــه رانــ ــركــ  در آن معــ

ــد  ـــ ــه كبکان درآویختنـ ــی كـ  ز كبکـ

شه زان      شمــــــــار   شگفتی فروماند 

ــام خویش        ــان كرد بر ن  یکی را نشــ

 دگــــــر مـــرغ  را نـــام دارا نهـــاد    

ــرغ  دالور در آن داوری  دو مـ

 همـــان مــــــرغ شـــه عـــاقبت كامگار

 چـــــو پیروز دید آن چنان حـــــال را

 خــــــرامنده كبک ظفـــریـــافتـــه     

شتۀ كـــــوه پـــــرواز كرد     ســـــوی پ

قاب     بک دری را ع ــکســـت ك  چو بشـ

ــن  ــروزی خویشــتـــ ــرواز پیـــ  ز پـــ

ــ ــد  بـ ــاری دهـ ــال یـ ــت كاقبـ  دانسـ

 ولیکــــن در آن دولــــت كامــــگــــار

 

کار       ــ نه در وی شـ ــی گو  كه بود از بسـ

نگ       به ج کان جنگی   به آیین كبــــــ

ــت      ــکسـ  گه این بال آن را به ناخن شـ

 همـــی بـــود بــــــر هـــر دو نظـــّارگی   

ـــــارۀ شــــــاه نگــــــریختنـــد    ز نـــظّـ

مار         چه بود آن خ غان   كه در مغز مر

 انجـــام خویش بر او بست فـــال ســـر 

 بـــر آن فـــال چشم آشـــکارا نهـــاد     

ــگاوری  ــودند جنــــ ــی نمــــ  زمانــــ

ــار   ــهریــ ــال زد شــ  كه بر نام خود فــ

ــال را   ــافت آن فـ ــر یـ ـــ ـــــل ظفـ  دلیـ

 پـــریــــــد از بـــر كبـــک بـــرتـــافتـــه  

ــرد     ــازكـ ـــ ــرش بـ ــابی درآمد سـ  عقـ

ــت و آمد به تاب         ــکسـ  ملک كبک بشـ

ــم جان و تن    ــا غـ ــانـ ــودش همـ ـــ  نبـ

ــه دا  ــــ ــاری دهد   بــ ــامگــ  دار در كــ

سی عمر او پایدار     ــ ــد بـــ شـــ ــا  نبـــ
 (973و 972)كلیات خمسه، نظامی: صص        

 دیگر در به فال نیک گرفتن بازتاب صدای كوه و تأویل آن:

ـد            ـوشمن ـی ه ـک ـا ی ـه ت ـ ـفرمود ش  ب

 كــه چون در جهــان ریزش خون بود

ـال                ـ ـز ف ـ ـرسندۀ نغ ـ ـد پ ـرسی  بپ

شود بر جهان      ست؟ چیرهسکنــــدر   د

ــت  ـــ ــفـ ــوه از نهـ ــی درآورد كـ  صدایـ

ــروی   ــرّخ دل خسـ ـــ ــال فـ ـــ  از آن فـ

ـــــد   ــوه بلنـ ـــــد ز كـ ــازپـــرسـ  خبر بـ

ــود؟!     ــون بـ ــال او چـ ــام اقبـ ــرانجـ  سـ

حال؟       كه چون می  جام  ــران ید سـ ما  ن

ــت؟   ــــــــکسـ  به دارای دارا درآرد شـ

بازگفـــــــت         بد  ته  كه او گف مان را   ه

ــت قوی     چو كوه فت پــــــشـ یا  قوی 



 57/ «هارفوزه»های طنزپردازی ابوالفضل زرویی نصرآباد در شیوه

شـــــت به خرّم  دلی زان طـــــرف بازگ

 

ــوی بزم مد از كوه و دشــــت   سـ  گاه آ

 (973)همان: ص                                       

 در جایی دیگر هم آورده است: 

ــر فرتوت  ســـالشـــه از پاســـخ پیــــ

 

فال         به  بارک  ــخن را م فت آن سـ  گر

 (1017)همان: ص                                     

 . اختالج ها2-2-2

جَســتن عضــالت كوچک بدن و جهش و جنبش بدون آنها مثل   اختالج یا پرش اعضــاء، »

(. ایرانیان از قدیم، بسیاری از  147 /21)كلیله و دمنه، منشی: « گوشۀ لب و پلک چشم است   

ــینه تا به امروز منتقل كرده و در             ــینه به سـ حاالت و اّتفاقات را تعبیر میکردند و آن را سـ

ــان حفظ كرده ــت  اند. هنوز هم چنین عقایدی دافکارش ــت: اگر كف دس ر بین عوام رایج اس

ستت بخارد،  سوغات می  را صبح زود ناگهان جارو بردارد و خانه را  برایت  آورند. اگر كودكی 

صاف قرار بگیرند، مهمان    بروبد، میهمان می سه یا چند چیز به ناخواه در یک خطّ  آید. اگر 

 آید و امثال آنها.می

ــانۀ وقوع   دمی را در باور عامیانه،جنبیدن یا اختالج  بعضــی از اندامهای آ» نش

اند. از این رو در تفأل از روی اختالج اعضاء، از قدیم  پیشامدهای گوناگون میدانسته

ست، نام كتابی در این زمینه آمده كه به       شته و در الفهر شهایی دا بین ایرانیان رو

اواخر در ایرانیان قدیم منسوب شده است. اختالج اعضاء و معرفت احکام آن تا این 

ست؛ از         ضی حکایات آمده ا شت و در ادب نیز در باب آن بع شهرت تمام دا ایران 

ای از فالهای راجع به عوفی حکایتی اســـت كه نمونه« جوامع الحکایات»جمله در 

ست میدهد و نیز از آن می    شم را به د توان اعتقاد عامّه را در باب ذوق و  پریدن چ

 (.259كوب: ص ها و اندیشه ها، زرین)یادداشت « فراست فالگیران دریافت

 الفنون مینویسد: كوب با استناد به نفایسزرّین

ضع بدن       » ستند كه در موضعی از موا سبب اینگونه اختالجها را قدما وجود مادۀ ریحی میدان

سطۀ آن،      شد و طریق خالص جوید و به وا شده با ضع حركتی     محتبس  ضو را در آن مو ع

 .  (259)همان: ص « محسوس شود

سیر متفاوتی برای پریدن اعضای مختلف ارائه داده   شانه قدما تفا ای از اند. آنها پریدن ابرو را ن

پریدن ابرو نشــانۀ رســیدن خبر خوش »دریافت نامه یا خبری خوش در آینده میدانســتند؛ 

ست  شاملو: ص  « ا صاحب ابرو، نامه    »(؛ 40)كتاب كوچه،  ست كه  شانۀ آن ا ای پریدن ابرو ن

 (.231كوب: ص )پیرگنجه در جست وجوی ناكجا آباد، زرین« فت خواهد كردتازه دریا

 نه از آثار ناخن جامۀ نو   نه ز ابرو جستن آید نامۀ نو             

 (127)كلیات خمسه، نظامی: ص                                                                                
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بسیاری وجود دارد، در فرّخنامه آمده   در باورهای عامّه، برای پریدن پلک چشم، تعابیر  

اگر پلک زیر چشم چپ بجهد، جنگ افتدش با كسی، ولیکن ظفر او را باشد و شادی  :»است 

پلک چپ بپرد، خوشــحالی »(. هدایت مینویســد: 295)فرّخنامه/« بودش و گشــادگی دل

المت  آورد؛ جستن پلک باالی چشم راست ع   آورد، پلک چشم راست بپرد، غم و اندوه می  می

ست،          ست و جستن پلک پایین از را سیدن غایبی ا شانۀ ر شحالی بعد از تنگی و از چپ ن خو

غم و از چپ، رســیدن خبری اســت كه در آرزوی آن باشــد و یا از راســت بیماری و از چپ 

 (.55)نیرنگستان، هدایت: ص« خوشحالی عاید گردد

ــونم مـــی ــرباركنـ  جهـــد چشـــم گهـ

 

ــم اهلل دگر      ــارچــه خواهم دیــد بسـ  ب

 (231)كلیات خمسه، نظامی: ص        

 دهندۀ زیان كردن است:مطابق اعتقاد پیشینیان و ابیات زیر، پریدن دل نشان

یّام  دلم می ــتم كز ا ــت و دانسـ  جَســ

نهــا        ــا موده در نشــ ــت آز لی هســ  ب

 

یّام  دلم می  ــتم كز ا ــت و دانسـ  جَســ

 كــه هركس دل جهــد، بینــد زیــانهــا

 (231)همان: ص                                   

 پریدنهای سر را نشانۀ شکستن سر و صدمه دیدن میدانستند:

ــت  كه بخواهد شکستسر بجهد چون  وین جهش امروز در این خاک هسـ

 (60)همان: ص                                       

ضای بدن را نیز تعبیر می  سپیدی كه بر   گاهی حالتهایی دیگر بر اع كردند مانند حالت 

مطابق اعتقادات مردمی،  »از آن تعبیر به خلعت یافتن میشــد: روی ناخن نقش میبســت كه 

)پیرگنجه در جست  « های سفیدی كه بر ناخن پیدا میشود، نشان دریافت خلعت است    نقطه

(. البته نظامی قدرت و ارادۀ خداوند را تنها عامل مؤثّر 231كوب: ص وجوی ناكجا آباد، زرین

یّت آدمی را      ند و موفّق ــت در روند حوادث میدا تۀ توكّل به حق     درشـ ــ بینی حوادث، وابسـ

 میشمارد:

ــی      ــدایـ ـــ ــودار خـ ـــ ــارد نمـ  اگر نـ

مۀ نــــــو        نا ید  ــتن آ  نه ز ابرو َجسـ

ــبــه نـور       بــدو جـویـی بـیــابـی از شــ

 

ــنایی     ــطرالب فکــــــرت روشـ  در اصـ

نو       خن جــامــۀ  ــا ــار ن  نــــــــه از آث

نور          یی ز مــه  جو چون نــه زو،  بی   نیــا

 (126-8)كلیات خمسه، نظامی: صص   

 یر خواب و رؤیا. تعاب3-2-2

 توان به تعبیر خوابها هم اشاره كرد.  می از میان انواع فال

ست كه در آن از روی آنچه در خواب روی میدهد بر  » تعبیر رؤیا هم نوعی فال ا

سرنوشت و آیندۀ صاحب خواب استدالل میکنند. این نیز از كهنترین انواع فال       

است و در بین اقوام جهان رواج داشته است... در شاهنامه مکرّر از خوابهایی كه     
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ست. از جمله ضحّاک در شبستان بر پادشاهان و پهلوانان روی داده سخن رفته ا 

 ارنواز، ...

اند كه آوردهاند. از قول پیغمبر )ص( مسلمین نیز به خواب اهمّیت بسیار میداده  

ــت... امّا در حقیقت تعبیر       ــش جزء پیغمبری اسـ خواب یک جزء از چهل و شـ

شانۀ      ست كه در آن تفأل میزنند بر این كه دیدن فالن چیز ن خواب نوعی فال ا

ر است. مثل آنکه دیدن اسب را نشانۀ زن و دولت، و دیدن گربه و سگ      فالن كا

 (. 300 - 299سعیدیان: صص )مردمان ایران، « را نشانۀ دزد و دشمن میشمارند

قدیمیترین   از.بســیاری دربارۀ خوابگزاریها و تفاســیر خواب نوشــته شــده اســت. كتابهای 

ــده میخوابهای ایرانی ثبت   ــحاک دربا    شـ رۀ تولد فریدون و از قدیمیترین     توان به خواب ضـ

ــاره كرد.  خوابهای مذهبی می   ــف )ع( اشـ ابن »از معروفترین خوابگزاران، توان به خواب یوسـ

   هـ .ق( را میتوان نام برد. 110« )سیرین

ــتند و خوابگزارانی كه به تعبیر نمادهای آن        برخی از خوابها، پیش  گوییهایی از آینده هسـ

ــلط مفیدی را به بینندۀ خواب ارائه دهند. معموالً افراد، گمانی كلی       اند، میتوانند اطالعات مسـ

 دربارۀ خواب خود دارند.

 كه خوابــــی در آن داوری دیــــده بود

 

ــده بود    ــواب ترسیــ ــر آن خــ  زتعبیــ

 (1080)كلیات خمسه، نظامی: ص       

سمبلهایش:     سان و سد:   (63یونگ در ) ان تواند واقعه را خواب می»دربارۀ خواب مینوی

پیش از وقوع هشــدار دهد و این را نباید لزوماً به حســاب معجزه یا پیشــگویی گذاشــت.     

بســـیاری از بحرانهای زندگی ما تاریخچۀ طوالنی در ناخودآگاه دارند و ما گام به گام به آنها  

ــویم بی ــویم. در واقع آنچه از آنکه متوجه خطری كه هردم فزونی می نزدیک میشـ گیرد بشـ

ــیلۀ خواب به ما ابالغ              قلمرو خودآگاه میگریزد اغلب به ناخودآگاه میرود كه میتواند به وسـ

 «.  گردد

ــود بلکه   ــی از افراد نمیش تمام مردم جهان خواب »خواب و رؤیا مربوط به طبقۀ خاص

ست و روی آوردن به تعبیرخواب و   تأویل رؤیاها نیز از  میبینند و رؤیا بخشی از زندگانی آنها

شمه میگیرد   همین سرچ سی ،دماوندی:    « جا  )جادو در اقوام، ادیان و بازتاب آن در ادب فار

های هفت پیکر، خسرو و شیرین و اسکندرنامه به تعبیر    (. حکیم نظامی در منظومه283ص 

 خواب پرداخته است:

ین     ه مود           مِ ن ن میــل  تن  ف ــه ر نو ب ــا  ب

بود دیــده         بال را  ین  خواب ا  چو در 

ــاز     پرواز آن ب ــرت خورد از   چو حسـ

ــان گفــت اگر مــا بــازگردیم   بــدیشــ

 كس را نیز فرمود خود رفــت و نــهنــه  

ــتش پریــده       ــازی از دسـ  كــه بودی ب

ــت او بــاز    همــان بــاز آمــدی بر دســ

ــمــان هــمــراز گــردیــم  ــا آســ  وگــر ب



 1399تیر  /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 60

ــد ممکن كه در هــــــچ  خوردیآبنش

ــد پــی مــرغ پــریــده   ــایــد شــ  نشــ

 كبوتر چون پریـد، از پس چـه نـالی؟   

 

ــبــدیــز گــردی    بــیــابــیــم از پــی شــ

ــار دام    ــال شـــــک ــب ــه دن ــدهن  دی

حاللی      ــد  ــاشــ برج آیــد ار ب  كــه وا 

 (167)كلیات خمسه، نظامی: ص        

 انواع تفأل زدن در شعر نظامی .3-2

شخص فالگیر از هر چیز یا      ستفاده قرار میگرفته و  چیزهای گوناگونی برای فال زدن مورد ا

است. حکیم نظامی  تفسیر یا پیشگویی كارها استفاده میکرده هركسی به عنوان ابزار تعبیر و  

ــت؛ از به چند مورد از فال ــاره كرده كه برخی هنوز هم دوام خود را حفظ كرده اس زدنها اش

آید و اگر با نّیت بد، فال بد خواهد        كه اگر با نّیت نیک فال بزنی، فال هم نیک می       جمله آن 

 آمد.

ـی          ـان ـب مع ـال زد صاح ـکو ف  چه نی

ــش  ــدیـ ــون باشی بدانـ  بد آید فال چـ

 

 كــه خود را فــال نیکو زن چــه دانی        

 چو گفتی نیــک، نیــک آیــد فراپیش          

 (203)همان:ص                                       

ــاغر گرفت   ــیر و س ــمش  به هرجا كه ش

ــندگی فال   زن ماه و ســـالبه فرخــــ

ــد    ــال بـ ــال بد كآورد حـ ــزن فـ ـــ  مـ

 

نیــک    ــه  گرفــت       ب تر  خ تری فــال ا خ  ا

ــال كــه  ــه ف ــرّخ ب ــال ف ــود ف ــرّخ ب  ف

ــد   ــال ب ــد ف ــی كــاو زن ــادا كســ ــب  م

 (976)همان:                                           

ــالها در    توان در فال زدن به دیوان حافظ توجیه    مطلب را می این  كرد و بحثی كه سـ

شخصیّت فال        سب با افکار و  ست كه فال متنا شایع ا شود را از  مورد فال حافظ  زننده ظاهر می

 این معنی دانست. در ضمن حافظ نیز در غزلی به این باور اشاره كرده است:  

فت     یا مد، مراد خواهم   رخ تو در دلم آ

 

ــت   چرا كه حال نکو در قفای فال نکوس

 (41)دیوان حافظ، ذوالنور:ص               

ــکل كه برخی افراد،           ــت؛ به این شـ نظامی این عقیده را به نوعی دیگر بیان كرده اسـ

 هنگام انجام كاری، آن را به فال نیک میگرفتند و سپس به انجام آن اقدام میکردند:

ــۀ نوش      پری  ــــــــــاب هر  چهره نوشـ  ب

 

فال      ــهر  به  مایون برون شـــد ز شـ  ه

 (1051)همان:ص                                   

شود كه زمان و نوع نیت فالگیری      شخص می با توجه به ابیاتی كه در پی خواهد آمد، م

ای از نیز بسـیار مهم بوده اسـت. عقیده بر آن بوده اسـت كه در وقت فال گرفتن اگر سـتاره    

 آید:آسمان بگذرد فال راست می

ــال از  ــر بازیچه برخاست   بسی فــ  ســ

 

ست    چو اختر می  شد را  گذشت آن فال 

 (203)كلیات خمسه، نظامی:ص            



 61/ «هارفوزه»های طنزپردازی ابوالفضل زرویی نصرآباد در شیوه

ــرعه ــهمن قــ ــان فالزنان بــ  آن چنــ

 

ــــــــتن اندر آن حال        واختر به گذشـ

 (450)همان:ص                                       

 حافظ نیز به این امر اشاره كرده است:

ــد ــب فرقت یار آخر ش  روز هجران و ش

 

 فال و گذشت اختر و كار آخرشد  زدم این 

 (.166)دیوان حافظ، ذوالنور: ص                  

ای از آســمان بگذرد، فال راســت زدن اگر ســتارهپنداشــتند كه در هنگام فالعامّه می

شخص فالزن عبور كند، او هر خواهش    می ستارۀ طالع از درجۀ طالع  آید؛ یعنی هنگامی كه 

 بزند، برآورده میشود.و دعایی بکند یا فالی 

 . ابزارهای فالگیری در آثار نظامی عبارتند از:4-2

 زدن. قرعه1-4-2

شعر نظامی، قرعه  ست. اولین قرعه یکی از انواع فال در  شده   زدن ا ای كه در كتب قدیم یاد 

ست. قرعه به معنی     ست، ماجرای یونس )ع( ا سهم. قطعه   »ا صیب، بهره،  ای كاغذ، چوب یا  ن

)فرهنگ معین( « مانند آنکه به وسیلۀ فال زدن با آن نصیب كسی را معیّن كنند   استخوان و  

 زدن اشاره كرده است:آمده است. نظامی بارها به قرعه

قرعــه    ــهمن  ــان ب چنــان فــال  زن  آن 

 

ــتن انــدر آن حــال    واختر بــه گــذشـ

 (450)كلیات خمسه، نظامی: ص          

ــلــت اگر فراهم افتــــــــد         این وصـ

 

 غـــــم افتد هم قـــــرعۀ فـــــال بر    

 (508)همان: ص                                    

ــاه زد  ــخن قرعه بر ش  چو ختــــــم س

 

ــکّۀ قــــــدر بر مــــــاه زد    ــخن س  س

 (1376)همان: ص                                   

ــاهــــــان ز پی این جمال     بر همه شـ

 

 قرعه زدم نــــــام تو آمد به فــــــال     

 (17)همان: ص                                        

مه روزش   فال        ه به  باد  ته  ــ  خجسـ

 

ــاهیــــــش را مبـــــــاد زوال      پادشـ

 (632)همان: ص                                      

 آزمایی با گردو. بخت2-4-2

ستن گردو بوده و این فال معموالً در طالع   های فال و بختیکی از گونه شک بینی  آزمایی 

دربارۀ این رسم آمده است. وحید دستگردی كسی انجام میشده كه به طالع جوزا به دنیا می

ست:    شته ا سم      »نو ست و ر صاحب دولت و عقل و بخت ا شود،  هركس به طالع جوزا متولّد 

ــاهان قدیم بوده كه بخت فرزندان خود را از جوزا امتحان میکردند. بدین گونه كه خرمنی ش

شبخت         شت، خو شکست و اگر مغز دا شته و می جوز مهیّا كرده و هر یک از آنان جوزی بردا

 (.117)همان: ص « ا ولیعهد میساختبود و او ر
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ــرآی     ــوزا ب ــع ج ــال ــور از ط ــت ــخ  ب

 

نگــه و بخــت آزمــای        کن آ ــ  جوز شـ

 (76)همان: ص                                       

 . نظامی و فال  5-2

ــت، امّا د         هوجود اینک با   ــتناد زیادی به آداب و عقاید كرده اسـ ند مورد  چ رنظامی، اسـ

ــاس عقالنی را از وجود آنه   انه آ به  یادهقی برخالف نظر عامه و اجتماع، ع    دور  اندارد و اسـ

 د:ید. او دربارۀ تأثیر اجرام سماوی بر سرنوشت انسان میگونند و از آن انتقاد میکیمیب

ــ چون آیــد    ب نیــک از ســـتــاره   د و 

ــی دادی   ــادت ــع ــاره  ســ ــت  گــر ســ

تاره  یك ــ ــت از مردم سـ ناس  ســ ــ  شـ

 

بون آیــد      هكــ  ــد ز نیــک و ب  خود از 

ــی ــی زادی    ك ــّم ــج ــن ــاد از م ــب  ق

یاس      هك  به ق ــه ره برد   به گنجینـــــ

 (621)همان: ص                                     

رد   اهن را با توجّه به ســعد و نحس آنان به اخترزداســت كه فال  ساســهمین ا رب

 ند كه در زیر حکم ستارگان قرار گیرد:اد و مقام انسان را برتر از آن میدنمیک

ــت جنا ــایــل توســ ــمــان وســ  م آسـ

تـــــــو گرفتــه       لی    هریــک از  مثــا  ت

 

ــت   یچ  ــایل توسـ ــتند آن همه؟ وسـ  سـ

 چــه گیری ز هریکی فــــــــالی          وت 

 (807)همان: ص                                      

ید    زدالف  و گاهی م ناه ناه میب        ان را پ بدان پ عاجز  چاره و  كه مردم بی فال زن را   رند  ند. او 

 ارد؛ زیرا هیچکس از اسرار غیب آگاه نیست:مدروغگو میش

ــاره وچ  ســـگالعاجز شـــود مرد چــــ

شد ناپدیـــــد  رد  ی را كه در غیـــــب 

 

 بیــــــچارگی در گریــــــزد به فال     ز  

 ن كس نــدانــد كلیــداده جز غیــببــ 

 (1036)همان: ص                                    

 گیری. نتیجه3

ــیوه ــیا در  ش ــتن حوادث، افراد و اش های گوناگون فال گرفتن و مبارک یا بدیُمن دانس

سر جهان امری رایج بوده است.     این كار در ایران از دورۀ باستان و تحت تأثیر عقاید و  سرا

سی،           ادیان بابل و بین شعر پار سیگوی، از آغاز  شعرای پار شته و در آثار  النهرین، رواج دا

ست. نظامی گنجوی كه آثارش دایره    شده ا سی روزگار    المعارفی از علوم و مردمظاهر  شنا

روزگار خود را به عنوان قلمرو فکری همخود بوده، سعی كرده است آداب و رسوم ایرانیان    

شعار خود در آثارش بنماید؛ به همین دلیل آگاهی از انواع تفأل در روزگار     سبکی ا ویژگی 

ضروری مینماید. گونه  سه نظامی می این حکیم  سته:    های فال را در خم سه د ( 1توان به 

و رؤیاها تقسیم كرد. نظامی   ( تعبیر خوابها 3( تعبیر حوادث، 2تفأل به افراد، اشیا و روزها،  

ــاره كرده اســت كه عبارتند از قرعهدر كنار موارد فوق، به دو شــیوه از تفأل زدن و زدن اش

زدن بیش از دیگر انواع آزمایی با گردو. در میان انواع فال، به تفأل به روزها و قرعه           بخت 
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شاره به تفأل در آثار       فال ست. حکیم نظامی با وجود ا شده ا شاره  اش، خود پنجگانه زدن ا

چیز را در قدرت خداوند میداند. اعتقاد به فال و فالگیری در اشعار بدان اعتقاد ندارد و همه

 عصرانش است.دهندۀ رایج بودن این امر در روزگار او در بین همنظامی نشان

 

 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن مجید.   -

ــی برهان قاطع. - ــین بن خلف )  فرهنگ فارس (.چاپ اول. تهران: 1384برهان، محمد حس

 نشر باران اندیشه،.

ــحیح محمّد تقی بهار. به     1341بلعمی، ابوعلی محمّد بن محمّد)    اریخ بلعمی.ت  - (. به تصـ

 بادی. تهران: اداره كلّ نگارش و وزارت فرهنگ.اكوشش محمّد پروین گن

 (. تهران: آگاه.1369مهرداد)پژوهشی در اساطیر ایران. بهار،  -

حان محمد بن احمد) بی         - عه التنجیم. بیرونی، ابوری نا ــ یل صـ مام     التفهیم الوا به اهت تا(. 

 الدین همایی. تهران: انجمن آثار ملی.جالل

(.چاپ اوّل. تصــحیح محمّد 1369 افظ شــیرازی، شــمس الدّین محمّد) ح یوان حافظ.د -

 النّور. تهران: زوّار. قزوینی و قاسم غنی. به كوشش رحیم ذو

سی. حاكمی،      - سابقۀ تفأل و تطیر و بازتاب آن در برخی تواریخ و متون ادب فار مروری بر 

تا   17. صص  82(.مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. بهار    1382اسماعیل) 

26. 

 ش.  قم: چاپ دان (. چاپ دوم.1371عارف و معاریف. حسینی دشتی، سید مصطفی)م -

ــابوری، عمر بن ابراهیم) خ وروزنامه.ن - ــوری. تهران:  1962یّام نیش ــش علی حص (. به كوش

 كتابخانه طهوری.

 (. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات امیركبیر.1383امثال و حکم. دهخدا، علی اكبر)  -

 (.چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران. 1377نامه. دهخدا، علی اكبر)غتل -

 (. سمنان: آبرخ.1384م، ادیان و بازتاب آن در ادب فارسی. دماوندی، مجتبی)جادو در اقوا -

ــتجوی ناكجاآباد.    پ - ــین)  رّینز یر گنجه در جسـ (. چاپ اول.  1372كوب، دكتر عبدالحسـ

 تهران: انتشارات سخن.

ــت - ــهیادداش ــینرّینز هاها و اندیش ــم. تهران:  1383) كوب، دكتر عبدالحس ــش (. چاپ ش

 انتشارات سخن. 

ــتی   - ــی )زروان یا معمای زرتشـ (. ترجمه تیمور قادری. چاپ اول.    1384گری. زنر، آر. سـ

 تهران: امیركبیر.

 (. چاپ اوّل. تهران: انتشارات علم و زندگی.  1375ردمان ایران. سعیدیان، عبدالحسین) م -



 1399تیر  /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 64

ــاملو، احمد)    ك - ــارات  1377تاب كوچه. حرف الف. شـ (. دفتر اول. چاپ دوم. تهران: انتشـ

 زیار.ما

اپ اول. با همکاری آیدا چ (.1376كتاب كوچه، دفتر پنجم، حرف الف. شاملو، احمد ) -

 سركیسیان. تهران: انتشارات مازیار.

(. با همکاری آیدا ســركیســیان. 1377تاب كوچه، دفتر اول ، حرف ب. شــاملو، احمد ) ك -

 تهران: مازیار.

 اوّل. تهران: انتشارات فردوس.  و جلد. چاپد(. 1377میسا، سیروس)ش اشارات. رهنگف -

ــیخ فرید الدّین) منطق - ــادق    1377الطّیر. عطّار، ش ــیّد ص ــش س ــیزده. به كوش (. چاپ س

 گوهرین. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ــاری، حجّت)            - (. ماهنامه     1385طالع بینی و به طالع كار كردن در آثار نظامی. كجانی حصـ

 . 65-63. صص30حافظ. شماره 

(. ترجمه وحید مازندرانی. چاپ پنجم. تهران: دنیای 1397لشــکركشــی كوروش. گزنفون) -

 كتاب

باس)            - یار، ع ماه ــی.  پارسـ تاب آن در ادب  باز قدیم و  چاپ اول. تهران:  1393نجوم   .)

 اطالعات.

سه مطالعات    1366صفّا، ابوالفضل)   م رهنگ اصطالحات نجومی. ف - (. چاپ دوم. تهران: مؤسّ

 گی.و تحقیقات فرهن

 (. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات امیركبیر. 1378رهنگ فارسی. معین، محمّد) ف -

صراهلل)   ك - شی، ن ضیح مجتبی مینوی      1377لیله و دمنه. من صحیح و تو شانزدهم. ت ( چاپ 

 طهرانی. تهران: امیركبیر.

 .نشر پارسا: تهران(. 1378) سید علی ،میرنیا. فرهنگ مردم )فولکلور ایران( -

 (. تهران: جاویدان.2536نگستان. هدایت، صادق) یرن -

. چاپ چهارم. به اهتمام پرویز لّیات خمســه نظامیك(.1382نظامی، الیاس بن یوســف )  -

 بابایی. تهران: نشرعلمی.

 . ترجمه احمد حجاران. تهران: درسا.فرهنگ خرافات(. 1384وارینگ، فیلیپ ) -

(. چاپ یازدهم. تهران: شركت انتشارات   1373پور، نادر)خسرو. وزین گزیدۀ سفرنامه ناصر   -

 علمی و فرهنگی.  

 (. ترجمه محمود سلطانیه. تهران: جام. 1377هایش. یونگ، كارل)انسان و سمبل -

 


