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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
نمای اوضاع آثار شاعران عصر صفوی بدلیل پیوستگی با توده مردم، آیینج تمام زمینه و هدف:

اجتماعی این عصر است. با جدایی شاعران از دربار در عهد صفویان و پیوستن آنان به دیگر 

شهروندان، موضوع شعر این دوینددان نیز تغییر یافت و از آن پس استعداد شعری اینان درجهت 

تار بر آن های اجتماعی شهروندان عادی ایران به كار درفته شد. این جسبیان آداب و رسوم و باور

ها و عقاید و آداب است با بررسی اشعار شاعران این عهد، به این پرسش پاسخ دهد كه كدام باور

اجتماعی خرافی، بیشتر ذهن شهروندان این روزدار را به خود مشغول داشته و انعکاس این امور 

 در نزد شاعران تا چه اندازه بوده است؟ 

تحلیلی و روش دردآوری اطالعات، اسنادی روش پژوهش حاضر توصیفی ی  روش مطالعه:

 ای( است.)كتابخانه

زخم ها و عقاید خرافی مانند اعتقاد به چشمهای پژوهش حاكی از آن است كه باوریافته ها:یافته

های مختلف دفع و تأثیر ستاردان و سیارات بر حال و سرنوشت انسانها و روی آوردن به شیوه

دیران برای در امان ماندن دری و پناه بردن به رماالن و فالجادو زخم، همچنین انواع سحر وچشم

تأثیر قرار داده، بلکه قلب از آسیب چشم شور و رهایی از طالع شوم نه تنها زنددی مردم را تحت

و روح پادشاهان این مملکت را نیز تسخیر نموده است و كثرت این مضامین در دواوین شعرای 

 این مدعا است. این عهد دلیلی آشکار بر 

اشارۀ این شاعران به باورهای خرافی و عامیانه در این دوره حاكی از آن است كه  گیری:نتیجه

این باورها در تمامی امور مذهبی، سیاسی و اجتماعی این عصر دسترش پیدا كرده است. در این 

اكه اعتقاد آنها راستا نقش پادشاهان و حاكمان صفوی را نباید در این واقعیت نادیده درفت؛ چر

به این امور موجب شده بود تا حدی با این خرافات دردیر باشند؛ تا جایی كه هركدام منجم 

مخصوصی به همراه خود داشتند تا سعد و نحس بودن انجام امور سیاسی و اجتماعی را برای آنان 

     بیان كنند.

 

 4154اردیبهشت  56 :دریافت تاریخ   

 4154خرداد  55:  داوری تاریخ   

 4154خرداد  65: اصالح تاریخ   

 4154مرداد  55: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 درایی، صفوی، شاعران،خرافه

 اوضاع اجتماعی.
 

 :مسئول نویسنده * 

    H.bayati@umz.ac.ir

 35356445 (44 49)+  

 



JSPPP, (16)84: 141-160, May 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Reflection of superstition and its components in the poetry of Safavid poets 

 
M. Rostami1, H. Bayati*2, M.H. Raznahan1 
1- Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran. 
2- Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, Mazandaran University, Babolsar, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The works of Safavid era poets are a full-view 
mirror of the social situation of this era due to their connection with the mass 
of people. With the separation of the poets from the court during the Safavid 
era and their joining other citizens, the subject of these poets' poetry also 
changed, and after that their poetic talent was used to express the customs and 
social beliefs of ordinary citizens of Iran. This essay aims to answer the question 
by examining the poems of the poets of this era, which superstitious beliefs, 
opinions and social customs have occupied the minds of the citizens of this time 
and to what extent have these things been reflected in the eyes of the poets? 
METHODOLOGY: The method of the present research is descriptive-analytical 
and the method of collecting information is documentary (library). 
FINDINGS: The findings of the research indicate that superstitious beliefs and 
opinions such as believing in eye sores and the influence of stars and planets 
on the condition and fate of people and turning to different ways to get rid of 
eye sores, as well as all kinds of magic and witchcraft and seeking refuge in 
soothsayers and soothsayers for Avoiding the damage of the evil eye and 
getting rid of the bad horoscope has not only affected people's lives, but also 
captured the hearts and souls of the kings of this country, and the abundance 
of these themes in the poems of the poets of this era is a clear proof of this 
claim. 
CONCLUSION: The reference of these poets to superstitious and popular beliefs 
in this period indicates that these beliefs have spread in all religious, political 
and social affairs of this era. In this regard, the role of Safavid kings and rulers 
should not be ignored in this reality; Because their belief in these things had 
caused them to be involved with these superstitions to some extent; To the 
extent that each of them had a special astrologer with them to tell them the 
joys and sorrows of doing political and social affairs. 
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 مقدمه
به معنی چیدن میوه یا پیری و فرتوتی است و اصطالحاً بر حکایت ساختگی و « خَرَفَ»ای عربی و ریشج آن خرافه واهه

(. این پدیده از هزاران سال پیش تا روزدار ما دهخدا؛ ذیل مهرۀ مارآور و یا عقیدۀ فاسد اطالق میشود )لغتنامج خنده

چنان در ذهن بشر رسوخ نموده كه درحقیقت به شیوۀ تفکر او تبدیل شده و با غریزۀ وی عجین شده بود. نگاهی دذرا 

شی از هراسهای انسان در شرایط مادی و روحی پیرامون اوست به تاریخ زنددی بشر نشان میدهد كه پیدایش خرافات نا

ها (. عامل دیگر در پیدایش خرافات، عقاید مذهبی مردم بوده است. این باور4-5: صص فرهنگ خرافات و تعبیر خواب)

بین ملل  رهای دینی آنها به فراموشی س رده شد، ولی از رواجشان ددر آغاز بیشتر جنبج مذهبی داشته ولی بتدریج ریشه

بر هراس ناشی از حوادث و جنبج مذهبی، از عوامل مؤثر دیگر در پیدایی خرافات (. عالوه453: 4393صرفی، كاسته نشد )

دل و همچنین نیرنگ شیادانی كه رواج خرافات و جادودری را میتوان از فریب حاكمان جائر برای سلطه بر مردمان ساده

ودند، بعنوان مهمترین عوامل دسترش باورهای خرافی نام برد. تأثیر این افکار بازار كسب ثروت و شهرت خویش كرده ب

انکار بنظر میرسد؛ ولی تفاوت این قشر از اجتماع با شهروندان اند غیرقابلدر شاعران هنرمندی كه در جامعه زنددی میکرده

سازی ده میکردند و از این طریق مضمونعادی در این است كه از اعتقادات و باورهای عامیانه بعنوان ابزار كار استفا

سازی موجب میشود پس از دذشت شاعران و انعکاس باورهای اجتماع در آثارشان برای مضمون مینمودند. همین استفادۀ

چهرۀ جامعه استفاده شود؛ این در حالی است كه به احتمال قریب به  چند قرن، از ادبیات بعنوان سندی جهت انعکاس

 اند.قصدی برای نظم تاریخ اجتماعی زمان خود نداشتهیقین شاعران 

اقسام خرافات و باورهای عامیانه كه در آثار ادبی انعکاس یافته بسیار دونادون است. در این میان ادبیات عهد صفویه 

 دبخاطر ویژدی خاصی كه دارد در این زمینه جایگاهی مخصوی دارد و این از آنجا نشئت میگیرد كه ادبیات این عه

عموماً و شعر خصوصاً با فرهنگ عامه پیوندی نزدیک مییابد و انعکاس فرهنگ عامه در شعر دوینددان این دوره بیش از 

های پیش نمایان است؛ چراكه مخاطب شاعر دورۀ صفویه همج مردم هستند نه درباریان و قشر خاصی شعر شاعران دوره

خانه بود؛ بنابراین دمخور بودن عامه مردم را با هم جمع میکرد، قهوهاز جامعه. ازجمله مجامعی كه در این دوره شعرا و 

شعرا با عامج مردم باعث نزدیکی هرچه بیشتر فرهنگ این دو قشر میشد كه البته نمود آن را میتوان در دواوین این شعرا 

 باورهای خرافی و عامیانجبوفور دید. بر این اساس، با توجه به اینکه تاكنون پژوهش جامعی درخصوی اهمیت و انعکاس 

ین هایی از اشهروندان عصر صفوی در شعر شاعران این دوره صورت نگرفته است و تنها كوششهایی درجهت بیان نمونه

اعتقادات، بویژه در دیوان صائب تبریزی بعنوان مشهورترین شاعر این روزدار، انجام شده است كه میتوان به اثر خدابخش 

بررسی و تحلیل »( با عنوان 4397مریم شیری ) و یا پژوهش« زخم در اشعار صائبچشم»وان ( با عن4399اسداللهی )

اشاره نمود؛ لذا در این پژوهش تالش شده است تا « ای فرهنگ عامه در دیوان عرفی شیرازی و كلیم كاشانیمقایسه

هایی بیشتری از این اخته شود و نمونهبطور خای و ویژه به انعکاس این باورها و عقاید در دواوین شعرای این دوره پرد

زخم و نیافتنی، چشمباورها مانند اعتقاد به سحر و جادو جهت درمان بیماریها و رسیدن به آرزوهای غیرممکن و دست

های مختلف دفع آن، عقیده به تأثیر ستاردان در سرنوشت بشر و اعتقاد به رمالی و فالگیری كه در شعر دوینددان شیوه

 به مقدار زیاد انعکاس یافته است، مورد بررسی و ارزیابی قرار دیرد.  عصر صفوی

 

 بحث و بررسی: باورهای خرافی و عامیانه در عهد صفوی

 زخمچشم
لعین ا»آزار و نقصانی است كه بسبب دیدن بعضی از مردم و تعریف كردن ایشان كسی را و چیزی را بهم رسد، و عرب 
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اند كه در بعضی چشمها آنچنان اثری است زخم(. بیشتر مردم بر این عقیده، ذیل چشمخوانند. )لغتنامج دهخدا« الالمه

كه وقتی از روی اعجاب در چیزی بنگرند، ممکن است آن را از بین ببرد و ادر انسان است او را دیوانه یا بیمار سازد. 

نانکه میگردد؛ چدر ایران به پیش از اسالم بر زخم از دیرباز در میان ایرانیان رایج بوده و این باورهدایت معتقد است چشم

: 6534، هدایتنامیده شده است و ظاهراً این اعتقاد از مصر به كشور ما راه یافته است )« باغشی»زخم در اوستا دیو چشم

: یواره در ادبیات فارسفرهنگ اساطیر و داستان(. در دین اسالم نیز به این پدیده اهمیت زیادی داده شده است )45

آنجا كه حضرت یعقوب )ع( به فرزندان خود میگوید  47یوسف آیج  (. بسیاری از مفسران بر این باورند كه در سورۀ353ی

زخم دارد، زیرا فرزندان حضرت یعقوب رشید و های مختلف وارد شوند درواقع اشاره به چشمبرای ورود به مصر از دروازه

 (.667: ی 61، جتفسیر نمونهاعجاب و حسادت میشد ) زیبا بودند و عبور آنها از یک مسیر موجب

زخم در میان مردم شهر و روستا در  ایران عهد صفوی نیز كه بازار رواج خرافات از همیشه درمتر بود، اعتقاد به چشم

 این عهد، مؤید این حقیقت است. رنگتری به خود درفت. چنانچه بررسی اشعار دوینددان برجستهنقش پر

 الکمال،ده اسیییت صیییائب زخمی عینهر كه دردی

 
 میکند پوشیده از مردم كمال خویش را. 

 (95، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج                

 زخییمدارد خییدا از چشییییم واعییظ مییا را نییگییه

 
 دم و از چوب خشکش منبر است.كو بسی آتش 

 (445)دیوان كلیم همدانی، ی                     

 زییییور، بیییه كیییار آیییید نیییی بیییهیییر  

 
 زخم است درج دوهر.برای چشم 

 (444)دیوان طالب آملی، ی                           

ما چشیییم     یاری  یارا كه زد بر   زخمی این چنین 

 
 كه روزی شد پس از وصلی چنان هجری چنین ما را. 

 (7)دیوان محتشم كاشانی، غزل                        

یکند. زخم بیان مبینی و خودپسندی را بعنوان اصلیترین عوامل چشمجانی، خوددرانصائب تبریزی حسادت شیطانی، 

 آورد:وی درمورد حسادت می

 همچو درگ از یکددر چشیییم حسیییودش میدرد  

 
 در ز نقش بوریا در پیرهن بیند مرا. 

 (413، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج                

شور بودن افراد دارند و معتقدند فرد شورچشم، فردی است كه بمحض ه چشمعدۀ دیگری از شعرای این دوره معتقد ب

 اند و بر این باورند كه فردای هم شورپشمی را از حسادت دانستهدیدن اشیا یا انسانهای زیبا به آنها آسیب میزند. عده

ساطع میکند كه به شیء  ای خصمانه و مخربحسود از دیدن موفقیتهای دیگران ناراحت میشود، پس از چشم خود اشعه

 (.453 :4397شیری، یا شخص موردنظرش زیان وارد میسازد )

 كیینییج تییاریییک میین از چشییییم بیید روزن دور

ند               ما نه در دامن  پا و  نه در  خار  یک   جای 

 

 با خیال تو در او دست به دردن كردم. 

 چشم بد دور كه خوش غارت دلشن كردم.

 (136غزل  )دیوان كلیم همدانی،                      

 بعد عمری دیدمش بر خشیییم و ناز افزوده اسیییت   

 
 چشم بد دور از جمالش امتیاز افزوده است. 

 (664)كلیات عرفی شیرازی، غزل                     

 كیییار تیییو هیییمیییه بیییه دل میییوافیییق  

 
 از نیکویی تو چشم بد دور. 

 (694)دیوان نظیری، غزل                              

زخم، دست به كارهای عجیب و غریبی میزدند كه از در این روزدار عوام برای دفع چشمزخم: های دفع چشمشیوه
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یکاد، انداختن آب دهان بر زمین، دود كردن جملج آنها بیان الفاظی چون چشم بد دور، بتركد چشم حسود، خواندن ان 

نیل كشیدن بر پیشانی آنها و همچنین استفاده از دعا و اسفند و كندر، ریختن نمک روی آتش، نشستن روی كودكان و 

حرز و تعویذ را میتوان نام برد كه بسیاری از همین اعمال دستمایج سرایش اشعار نغزی در این دوره شده است. در ادامه 

 تعدادی از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند درفت.

زخم در این دوره، دود كردن اس ند است. معموالً یک مشت چشمهای مهم دفع یکی از راهالف( اسفند دود كردن: 

آوردند و س س ظرف اس ند را دور عمل اورادی را نیز بر زبان می ایناس ند را برداشته و روی آتش میریختند و در ضمن 

 زخم به او رسیده بود میچرخاندند.كسی كه چشم

 ز چشییییم بیید رخ خییوب تییو را دییزنیید مییبییاد

 
 نغمج س ند مباد.سرود بزم تو جز  

 (3445، غزل 1)دیوان صائب تبریزی، ج             

یب،         بد آسییی تا ز چشیییم   به رفعتش نرسییید 

 
 هاش اسیر.س ند سوزد در پای غره 

 (14)دیوان كلیم همدانی، ی                         

 افییالک بییه مییلییک تییو پییی دفییع دییزنیید    

 
 سوزند ستارۀ عدو را چو س ند. 

 (434)دیوان طالب آملی، ی                          

فع چشیییم          پی د ین زمییان ز  تش ا خم بر آ  ز

 
 بادا س ند جان جمیع جهانیان. 

 (314)دیوان محتشم كاشانی، ی                   

 خیز شیییوددمی كییه آتش حسییین تو شیییعلییه 

 
 ام س ند تو باد.هزار مردمک دیده 

 (314)كلیات عرفی، غزل                               

 زخییمدادییم داد عشییییرت و در دفیع چشییییم  

 
 دشمن كشید سرمه ز دود س ند ما. 

 (465)دیوان سنجر، غزل                               

ا دوش كودكان میکشند تمراد از نیل، داغ سیاهی است كه از س ند سوخته بر پیشانی، چهره و بنازخم: ب( نیل چشم

 (.6634/  1چشم بد دور دارد )برهان قاطع: آنها را از 

 زخم جان روشییین اسیییت بختی نیل چشیییم تیره

 
 در سیاهی بیش باشد زنددانی آب را. 

 (44، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج                 

مر              ع بر رخ  بود  نیییل  من آن   بخییت وارون 

 
 كه كشد جانب خود آفت هر چشم بدی. 

 (545)دیوان كلیم همدانی، ی                       

مده بود        مه چشیییم آ حاسییید ه یب تو   از پی ع

 
 روی چو میل از مکحل.بازدردید سیه 

 (339)دیوان سنجر، غزل                               

در  میباشد كه« ونَکَ بِاَبصارِهِموَ اِن یَکادُ اَلَّذینَ كَفَروا لَیُزلِق»قلم  سورۀ مباركج 54بخشی از آیج « یَکاداِن و »یَکاد: ج( و اِن 

نزدیک است كه كافران هنگامی كه آیات قرآن را از تو »شأن حضرت محمد )ی( نازل شده و ترجمج آن چنین است: 

و در بین عوام چنان معمول بوده كه این آیه را برای « میشنوند، تو را با چشمان خود هالک كنند و میگویند او دیوانه است

اند. علمای معاصر در باب واقعی بودن یا واقعی نبودن آسیبهای ناشی از آن میخوانده و یا همراه خود داشتهدفع چشم بد و 

 ایم كه داللت كند و بگوید از اینما تا به حال به مدركی )حدیثی( برخورد نکرده»اند: زخم و تأثیردذاری این آیه آوردهچشم

زخم یک حقیقت است یا نه، یک مسئله است )فرضاً حقیقت است ولو در زخم استفاده كنید. اینکه چشمآیه برای چشم

زخم باشد مسئلج دیگری است. چیزی كه از طرف پیغمبر و ائمه به ما نرسیده بعضی افراد( و اینکه این آیه برای دفع چشم
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مطهری، )« اندپیش خود ساختهباشد، نباید از خود بتراشیم. نظر به اینکه روح مردم برای چنین چیزی آماددی دارد آن را از 

در شعر شعرای دورۀ صفوی منعکس شده و نشان از باور عمومی افراد « یَکاد اِن و »(. اما تأثیر خواندن 436: ی67، ج4391

اهلل ولی در این مورد زخم دارد. چنانچه صائب تبریزی، وحشی بافقی و نعمتبه استفاده از این آیه برای دور كردن چشم

 به استفاده از این آیه دارند:اشاراتی 

عاشیییق بر خویش جلوه داده    به چشیییم   خود را 

 
 یکادی بر حسن خود دمیده.هر دام ان 

 (4446، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج            

 یکییاد از نفس روح امین در شییییب و روز،      ان 

 
 دافع چشم بد از رخ نیکوی تو باد. 

 (735اهلل ولی، غزلنعمت)دیوان شاه                  

  بر تو از بهر دفع كید حسود

 
 یکادخوان باشد.آسمان ان 

 (494)دیوان وحشی بافقی، ی                       

تش بییاک          نیسییی خود  بر   كسیییی از چشیییم 

 
 یکادش ایزد پاک.كه خواند ان 

 (554)همان، ی                                         

آنچه از عزایم و آیات قرآنی و... كه نوشته جهت دفع بال و حصول مقصد با خود  بهد( تعویذ، حرز، و هیکل یا شرم: 

های موهوم دارند، تعویذ میگویند. در زمانهای قدیم بشکل دوشواره، دردنبند و سنگهای قیمتی كه دارای عالئم و نشانه

ظاهراً نوعی تعویذ بوده كه بر بازو میبستند و هیکل یعنی دعا، تعویذ و بود استعمال میشد )دهخدا، ذیل تعویذ( و حرز 

ارد و نیز داند تا آنها را از ارتکا به معاصی بازای بوده كه بر بازوی جوانان میبستهبازوبند و ظاهراً هیکل شرم تعویذدونه

 : ذیل هیکل شرم(.4354چشم بد را از ایشان دور نماید )دلچین معانی، 

اند، نویسان دورۀ صفوی با توجه به موهوم و خرافه خواندن این آداب در آثار خود، به این طلسمات پرداختهسفرنامه

ایرانیان علیرغم علم و دانش خویش سخت پایبند موهومات و خرافاتند، آنها میگویند: »آورد: چنانچه شاردن در این باره می

سعد و نحس تشکیل مییابد. به همین جهت از سحر و جادو سخت  روز از اوقاتساعات شبانه تمام ایام سال و همه

ت كوچک ابریشمی یا انواع منسوجا بیمناكند و به طلسم و تعویذ اعتقاد دارند. عزایم و طلسمات را معموالً در یک كیسج

(. بر این 37: 5ج ،4335)شاردن، « آویزند و عموماً به بازوی خویش میبندندزربفت می یچند و آن را به دردن و سینه می

اساس باور به تعویذ، حرز، و هیکل یا شرم در دورۀ صفوی رواج زیادی داشت و شعرای این دوره نیز در اشعار خود به آنها 

 اند.پرداخته

كه مردان را بس اسیییت       بی یذم  ناز تعو یاز از   ن

 
 حرز بازوی شجاعت جوهر شمشیرها. 

 (354، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج              

 حییدیییثییت نییامییه را تییعییویییذ جییان شیییید   

 
 قلم را نام تو ورد زبان شد. 

 (345)دیوان كلیم همدانی، غزل                       

 در كیییار بیییود ییییار میییرا تیییعیییوییییذی، 

خطییا در كییار اسییییت،             ی ب یر  ت همییه  ین   بییا ا

 

 باک ستمکار مرا تعویذی.بی 

 بازوی كماندار مرا تعویذی.

 ((714طالب آملی، رباعی )دیوان                      

 كییه بییه حییرز دعییاپییاس حیییییاتییش بییدار زان

 
 حفظ و نگهبانی است ختم بر این پاسبان. 

 (563)دیوان محتشم كاشانی، ی                   
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 چون كم شیییود جنون كه مسییییحادمان حسییین  

 
 اند.حرز كرشمه بر لب افسون نوشته 

 (351غزل )كلیات عرفی،                                

 ادییر تییعییویییذ بییر بییالییت دییران اسییییت     

 
 به زخم ناخن و منقار بگسل. 

 (346)دیوان نظیری، غزلیات، غزل                  

زخم و چشم بد استفاده میکردند، میتوان به تبت وارون، استفاده از مهرۀ از دیگر روشهایی كه مردم جهت دفع چشم

بچه، یا پنهان كردن او از انظار، ریختن نمک در دریبان، الغر نگه داشتن  دهواره، نشستن روی كودک و كثیف نگه داشتن

 فرد و نیز استفاده از آهن اشاره كرد كه بعلت اطالج كالم از آوردن نمونج اشعار پرهیز میشود.

 

 سحر و جادو

اند: نخست اینکه هر كردهجادو به معنی سحر و ساحری است. اصول تفکر جادو و جادودری را به دو بخش عمده تقسیم 

چیزی مانند خود را میسازد و دوم اینکه چیزهایی كه زمانی با هم تماس داشتند پس از قطع جسمی، از دور بر هم اثر 

كنند.  اساس پیدایش جادو این بوده است كه انسان از قدیمیترین ایام در جستجوی قوانینی عام بوده است تا بواسطج 

دونه حکمتها را درد هم آورده ی را به نفع خود سوق دهد و در این جستجوی دراز انبوهی از اینهای طبیعآن نظام پدیده

كه بعضی درخشان و بعضی مبتذل است. قواعد درخشان پیکرۀ علم كاربردی را تشکیل میدهند كه فنون مینامیم و 

و در فارسی « یاتوک»و در پهلوی « ویات»(. این فن در اوستا بصورت 449: 4399فریزر، قواعد كاذب همان جادو است )

: 4393عفیفی، یاد شده است ) جا به بدی از آناهریمن هستند و همه دفته میشود. در اوستا جادوها از دستج« جادو»

193.) 

خت و آمیپس از دسترش اسالم در سرزمینهای دیگر از سویی معتقدات خرافی مردم این سرزمینها با معتقدات اعراب در

دیگر خرافات اعراب در فرهنگ شهروندان دیگر ملل راه یافت؛ تا جایی كه برخی معتقدند شناخت وجود جن در از سوی 

آیه به سحر و ساحری اختصای دارد. در ایران انواع  44اسالم بنیادی برای باور به جادو به وجود آورد. در قرآن كریم نیز 

یا  ای وه روشهای دونادون و به دست زنان و مردان جادودر حرفهرسان برسان و س ید بهرهسحر یا جادوی سیاه و آسیب

(. 4315: ی 47بزرگ اسالمی، ج های وابسته به فرهنگهای سنتی به كار میرفته است )دانشنامجزنان سالخورده در خانواده

ر شیشه كردن، شانه خوانی، پری دخوانی، افسون و عزائمدر عهد اقتدار خاندان صفوی نیز انواع سحر و جادو چون پری

سوزاندن، طلسم و اوراد و اذكار مربوطه جهت ابطال سحر در میان طبقات مختلف اجتماع مرسوم بوده است و افراد با 

مقاصد دونادون ازقبیل جلب محبت دیگری، شفای بیماری، كسی را از چشم انداختن و نیز رسیدن به جاه و مقام یا 

كه در سطور دذشته به آن پرداختیم به این سمت كشیده میشدند و میتوان حتی برای جلودیری از آسیب چشم شور 

 های فراوانی از آنها را در زبان شعر این دوره یافت.نمونه

دیران باوری وجود داشته است. داه جادودران و جناز دیرباز در میان مردم ایران پریدیو و پری در شیشه كردن: 

هایی پیش چشم اطفال نگه میداشتند و اورادی میخواندند تا كودكان نابالغ پریان و نهبمنظور آداهی یافتن از وقایع، آیی

اند خبر ای كه خبری از وی نیست، از روی چیزی كه در آینه دیدهدشته یا سفركردهاعمالشان را در آینه ببینند و از دم

یند كه پری را در شیشه میکنند، بفرمایند ادر خواهند چنان نما»(. در این زمینه آمده است: 45: 4346خزاعی، دهند )

ای چند آب خریق اندر آن چکانند. پس صافی روشن و آب صافی در آن كنند. پس قطره ای بیارند از آبگینجتا شیشه

متینی، ) «مردم را دویند تا نظر در شیشه كنند. چون بنگرند، صورت خویشتن اندر آن ببینند، پندارند كه پری است

6534 :443.) 
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شه كرد اكنون        شی ستم پری در  سون میتوان  به اف

 
 رو را.میسر نیست آرم در خیال آن آشنا 

 (136، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج               

 در ندیدسییتی پری در شیییشییه چون دیرد قرار،  

 
 در ته آیینج تصویرت او بنگر عیان. 

 (6419، ی4)همان، ج                                 

بخشیییید،         لطییافییت  ثر طبع   در بییه خییاک از ا

 
 بنماید تنش از خاک چو از شیشه پری. 

 (45)دیوان كلیم همدانی، ی                        

 شییییوقییت فییزود مییرتییبییج اضییییطییراب را،    

 
 آورد خواب را.پری به شیشه در نهمچو 

 (95)دیوان طالب آملی، غزل                          

 چو در شییییشییییه،  رود ز حفظ تو دیو خطر        

 
 شود ز خاصیتت چون خطر عدیم اثر. 

 (144)دیوان محتشم كاشانی، ی                   

می نییه بییه دسییییت،       قی آن جییام   بیییا سییییا

 
 پری را به شیشه مکن دیوبست. 

 (455)كلیات عرفی،  ی                                 

برای دفع آسیب چشم و دشایش در امور به كار میرود و اكثراً افسون خواندن اوراد و كلماتی است كه افسون خواندن: 

این امر با دمیدن همراه است. صورت صحیح این عمل همان است كه پس از خواندن دعا و  آیج الکرسی یا چهار قُل 

ودران های كافرون، فلق، ناس و اخالی( به جان خود یا دیگران میدمیم. افسون خواندن در دذشته از اعمال جاد)سوره

كننددان به این اشخای، كسانی بودند كه هایشان میرساندند و عمدتاً مراجعهبوده است و از این طریق افراد را به خواسته

 تصور میکردند نیروهای اهریمنی آنها را در بر درفته است، لذا برای رهایی از این بند ناچار به رجوع به افسونخوان هستند.
 

 بیهوده میسییوزد،رنگ در افسییون نفس خط شییب

 
شد.         شم او باطل تواند  سحر چ ست اینکه   محال ا

 (3575، غزل 3)دیوان صائب تبریزی، ج             

كرده اسییییت،            جز  تو عییا کر  م مکییار را  لم   عییا

 
 چون برآید صائب بیچاره با افسون تو؟ 

 (4194، غزل 4)همان، ج                                

 بر مییار، بییه كشیییتن چون كییه داری دسییییت    

 
 دار؟ كه میگوید به افسونش نگه 

 (495)دیوان كلیم همدانی، ی                       

 ام بییر پیییییکییر شییییاه،دییه افسییییون خییوانییده

 
 ام درد سر شاه.دهی دردیده 

 (314)دیوان محتشم كاشانی، ی                     

 بیییییایییییید بییا سییییحییر و افسییییون كیینیییییم،  

 
 شب جمعه از هفته بیرون كنیم. 

 (453)كلیات عرفی، ی                                 

یم،           مییید هر یییک د بر  نهییا كییه   چییه افسییییو

 
 كه آخر بوی تأثیری شنیدیم. 

 (539)دیوان وحشی بافقی، ی                        

ال نواع و اشکالسحر االسحر(. باطلعزائم و افسونی كه بدان سحر را باطل میکنند )آنندراج، ذیل باطلالسحر: باطل

جا دونادونی دارد، عموماً جادودران روی كاغذ چیزهای عجیبی را مینویسند و میگویند كه ادر شخص آن نوشته را همه

 با خویش به همراه داشته باشد، از سحر و جادویی كه وی را احاطه كرده است رهایی مییابد.
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نش،                م طرف دا یزاری بییه  ب خط  نویسیییم  ی  م

 
 دس او میکنم.السحری به كار نرباطل 

 (5113، غزل 5)دیوان صائب تبریزی، ج             

 السییییحییر مییگییر ورد زبییانییم دییردد،  بییاطییل

 
 كه نگه دارد از آن چشم فسونساز مرا. 

 (5)دیوان محتشم كاشانی، غزل                       

كنیید،           تر  ن پریشییییا تم   مژده افسیییون ز هییارو

 
 اند.سحر و فسونم داده من كه باطلنامج 

 (694) كلیات عرفی، غزل                              

 السیییحری كه بر بازوی جان بندم،     كه دارد باطل   

 
 كه جادوی قدیمی بر سر سحر و فسون آمد. 

 (654)دیوان وحشی بافقی، غزل                       

هایی با عالئم عبارت است از نوشته( است و Talisma« )طلسما»درفته از واهۀ یونانی واهۀ طلسم برد( طلسم: 

نها هایی بر آن باشد؛ بخصوی اشیایی را دویند كه بر آاخترشناسی یا دیگر عالئم جادویی یا شیئی است كه چنان نوشته

البروج و تصاویری از جانوران بعنوان ترفندهای جادویی برای در امان ماندن از آسیب اشکالی از صور فلکی یا دایرۀ

 واعظ« اسرار قاسمی»(. شاید مدوّنترین كتاب فارسی در این زمینه 54: 4397پور، موسیش شده باشد )زخم نقچشم

مات طلس»كاشفی باشد، كه بلحاظ زمانی نیز به عصر موردمطالعج ما تا حدی نزدیک است. او در باب طلسم میگوید: 

آن  نفعلج سافله تا فعلی غریب از آن حادث شود وعلمی است كه بدو دانسته میشود، كیفیت تمزیج قوای فاعلج عالیه به م

در ایران من كسی را »آورد: (. شاردن درمورد رواج طلسم در دورۀ صفوی می3)اسرار قاسمی: ی« را لیمیا میگویند

ام كه تعویذ و طلسم با خود نداشته باشد، بعضی از مردم چندین دعا و تعویذ به بازو و دردن خود میبندند و ندیده

اند (. شاعران این دوره نیز به استفاده از طلسم در اشعار خود پرداخته4535-4537: صص 3، ج4335)شاردن، « ویزندآمی

 آورند:از آن جمله صائب تبریزی، كلیم همدانی، عرفی و محتشم كاشانی در این مورد می

نو،           حرف مییا بشییی مالحظییه از شیییرم،  کن   م

 
 كه این طلسم به یک حرف آشنا بسته است. 

 (4719، غزل 3)دیوان صائب تبریزی، ج            

 كس مشیییکییل مییا را نتوانسییییت دشیییود،هیچ

 
 تا به نام كه طلسم دل ما بسته شده است. 

 (4556، غزل 3)همان، ج                               

به وصیییل،      قائم  یاد طلسیییم جسیییم من   بود بن

 
 ریخت ذرات وجودم را ز هم باد فراق. 

 (69)دیوان محتشم كاشانی، غزل                      

  تا كی جمال عشق كند جلوه در نقاب،

 
 بشکن طلسم هستی و بگشا نقاب عشق. 

 (415) كلیات عرفی، غزل                              

 كییه دارد حییریییفییان نشییییانییم دهییییید،     

 
 طلسمی كه بگشاید این مشکلم؟ 

 (54)دیوان آرتیمانی، غزل                             

 چون طلسیییمش شیییکسیییته شییید به درسیییت،   

 
 دنجِ پنهان بر او عیان دردد. 

 (45اهلل ولی، قصیده  نعمت)دیوان شاه                 

 در طلسیییم دوسیییتی كاندر تواش تأثیر نیسیییت،    

 
 ها دارم اشارت كن ادر كاریت هست.نسخه 

 (46بافقی، غزل )دیوان وحشی                         

 اعتقاد به نجوم

شناسی و اطالع از اوضاع افالک كه توسط اخترشناسان صورت میگرفت، برخی شهروندان ایران روزدار صفویه به ستاره



 414-445 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 455

اهمیت زیادی میدادند. بیگمان اعتقاد به اینگونه عقاید كه به مرور به علم نجوم افزوده شد، ریشه در ادوار دذشته دارد. 

شناسی جهان باستان را تشکیل میداده است. توجه انسان به آسمان و تصوری احکام نجومی بخشی از نظریج انسانباور به 

كه او از حركات منظم ستاردان و سیاردان داشت، این باور را شکل داد كه تقدیر انسان توسط آسمان مقدر میشود. بر 

بینی رخدادهای ان، حركات و ماهیت آنها، با هدف پیشاین اساس و در سایج تالشهای مستمر و دقیق در رصد ستارد

ای از علم نجوم شکل درفت. پس از دسترش اسالم و با شکلگیری مکاتب فکری متعدد، آینده، دانش تنجیم بعنوان شاخه

مباحث ب های جبری در قالبویژه ازطریق باور به جبردرایی كه توسط اشاعره تبلیغ میشد، زمینه برای رشد دوبارۀ اندیشه

 (.49 :4393صرفی، فلسفی و كالمی در جهان اسالم مهیا شد )

نویسان دورۀ صفوی در اثر خود به اهمیتی كه در این عهد به منجمان میدادند، اشاره نموده است: تاورنیه یکی از سفرنامه

ر نند و با آنها در كلیج اموایرانیان عموماً به دانستن وقایع آینده بسیار مقید هستند و منجمان را مردمانی بزرگ میدا»

: 4343)تاورنیه، « مشورت مینمایند. شاه همیشه سه یا چهار منجم همراه دارد كه ساعت سعد و نحس را به او بگویند

(. در این دوره اعتقادات ایرانیان به اجسام سماوی، بسیار موهوم بود و این اعتقادات در بین طبقات متوسط و پایین 445

ها، خسوف، كسوف، عبور شهاب و... اعتقاد داشتند؛ در دورۀ صفویه مشاهده میشد. آنها به افتادن ستاره اجتماعی، بیشمار

اریخ تخرافاتی این چنینی فقط خای شهروندان عادی نبود، بلکه شیوع آن اذهان پادشاهان را نیز مبتال كرده بود. در 
رات هنگامی كه از نظ»باشی شاه عباس، آمده است: منجم ،المنجمینتنبیهاتبن مظفر، مؤلف به نقل از قاسم نگارستان

اجسام سماوی خطری عظیم متوجه پادشاه شد، خاطر ملوكانه مصلحت دید حسب ظاهر از تخت و تاج چند روزی استعفا 

ا رو او نیز سه روز شاهی كرد و بعد از آن او  دهد و به سفارش مورخ و منجم مذكور، یوسف نام مسیحی را بر تخت نشاند

(؛ بنابراین 395-374)تاریخ نگارستان: صص « شده مجدداً بر تخت نشستبه قتل رسانید و براساس ساعت سعد معین

منجمان در دوره یکی از عوامل اشاعج خرافات در جامعج صفوی بودند و مردم و پادشاهان هردز كاری را بدون مشورت با 

(. هم از این روست كه اشعار شاعران این دوره پر است از اشاره 464-446: صص 3، ج4335آنان انجام نمیدادند )شاردن، 

به اصطالحات نجومی چون ساعت سعد و نحس، ساعت اختیار كردن، ستارۀ بخت، قران سعدین، طالع و نیز بیان این 

 اعتقاد كه اجرام آسمانی بنحوی در سرنوشت انسان و سعادت یا بدبختی او تأثیری انکارناپذیر دارد.

یکی از باورها و اعتقادات خرافی این عصر اعتقاد به تأثیر به تأثیر آسمان و اختران در سرنوشت انسانها:  اعتقاد

ه ای دارد؛ چنانچهای تاریخی این دوره بازتاب دستردهآسمان و ستاردان در سرنوشت انسانهاست كه در اشعار و نوشته

 ند.افی، نظیری و محتشم كاشانی در اشعار خود به آن پرداختهشاعرانی چون صائب تبریزی، كلیم كاشانی، طالب آملی، عر

 
 هیینییران اخییتییر بیید كییار نییدارد،    بییا بییی 

 
 اهییل هیینییر آییید. اییین سیییینییگ بییر آیییییینییج  

 (1135، غزل 1)دیوان صائب تبریزی، ج             

خت كسیییی زبون نیسییییت،    در چرخ برنگردد ب

 
 روزم ادر سیاه است تقصیر آفتاب است. 

 (44)دیوان كلیم همدانی، قصاید، ی                

یره     ت بخییت  نیسییییت،     ز  یی  مییید روشییینییا  ام ا

 
 آفتاب شوم. كه همان ستارۀ خویشم مگر 

 (4444)دیوان طالب آملی، غزل                       

 رو در وبییال كییرد مییرا اخییتییر مییراد،      

 
 كان مه پی رقیب بداختر درفت و رفت. 

 (435دیوان محتشم كاشانی، غزل )                   
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 میفروشیییم راحییت و عشیییق سیییتمگر میخرم،          

 
 میدهم روز خوش و آسیب اختر میخرم. 

 (794)كلیات عرفی، غزل                                

 آن روز كییه میییییزاد مییرا مییادر دیییییتییی،    

 
 در هفت فلک اختر مسعود نهفتند. 

 (664غزل  )دیوان نظیری،                             

شناسی واهۀ طالع جزئی است از منطقج آمده است. در اصطالح كیهان« كنندهطلوع»و « برآینده»واهۀ طالع به معنی طالع: 

البروج كه در وقت مفروض در افق شرقی باشد. ادر آن زمان وقت والدت شخصی بود، آن را طالع مولود یا طالع آن 

ذیل طالع(. شاعران دورۀ صفوی اعتقاد تام به طالع داشتند و در اشعار خود شخص میگویند )فرهنگ اصطالحات نجومی، 

 بختی فرد را از طالع وی میدانستند:حتی تیره

 اخییتییر طییالییع نییمیییشییییود بیییییدار،  ز دییریییه

 
 درد خواب میگردد.بی نمک به چهرۀ 

 (4796، غزل 3)دیوان صائب تبریزی، ج              

لع          لیییک طییا كردی و نچییه بییاییید   شیییوم،تو آ

 
 به دست یاری دردون نفاق زد بر من. 

 (419)دیوان طالب آملی ، ی                         

یره    میشیییود،             ت من  لع  كز طییا نقییدر  تم آ خ  ب

 
 نور ظلمت، روز شب، دوهر حجر، دریا سراب. 

 (11)دیوان محتشم كاشانی، غزل                     

 بییعییدی كییه از سییییعییادت طییالییع بییود مییرا،  

 
 الثری ز موج و سرابش ز اوج نیست.تحت  

 (444)كلیات عرفی، ی                                

هر            م برج مییا، آن مییاه  لوع از  ط بود  فروز را، ن  ا

 كی باشییید از تو طالعم كاین بخت اخترسیییوخته،     

 

 روز را.تغییر طالع چون كنم این اختر بد 

 درداند از تأثیر خود، صد اختر فیروز را.

 (45)دیوان وحشی بافقی، غزل                        

 هییردییز نییدارد پیینیید پییدر سییییودمیینیید مییا،   

 
 پسند ما.خاكی به فرق طالع دشمن 

 (654)دیوان سنجر، غزل                                

در  افالک و ستاردانشهروندان در این روزدار به تأثیر دردش  چنانکه پیش از این دفتیم، همجساعت اختیار كردن: 

ت ایرانیها و عربها معتقدند كه حکومت ستاردان بر سرنوش»سرنوشت آدمی معتقد بودند. الئاریوس نیز در اینباره میگوید: 

شده است. آنها مردمی خرافاتیند، بزردان قبل از مشورت با منجم لباس نو نمی وشند، حمام نمیروند انسان یک امر ثابت

 (.961: 4377)پارساپور، « فرت نمیشینندو بر اسب بمنظور مسا

امور با آنها مشورت مینمودند. اختیار  همچنین شاهان صفوی نیز همواره در دربار خویش منجمانی داشتند كه در همج

كردن ساعتی خوش برای انجام كار یا مشخص كردن اختر سعد توسط آنها، پادشاهان را با اطمینان خاطر به انجام 

عباس پیشبینی كرده بودند كه در روز ه.ق. منجمان شاه 4565الحجه سال ق میکرد. مثالً در ماه ذیكارهایشان تشوی

شماخی در شیروان برای  عید قربان ممکن است خطری متوجه وی شود. در آن روز ایوان چوبی بزردی كه در پای قلعج

مان را از پای درآورد. اما شاه كه در آن لحظه در اجرای مراسم روز عید ساخته بودند، تخریب شد و بسیاری از مردم و عال

ایوان حاضر نشده بود، از خطر رهایی یافت. دویا منجمان بعمد او را سردرم كرده و مانع از خروج وی از خانه شده بودند 

 (.451: 4371)پناهی سمنانی، 

هامون كرده        با فرهاد و مجنون سییییر  كه   ایم،ما 

 
 روشندالن.ساعت بد نیست در تقویم ما  

 (5149، غزل 5)همان، ج                               
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 عقل و دولت سیییاعت سیییعدی نمودند اختیار،        

تان ارم،      عت از خوبی دلسییی كان سیییا  سیییاعتی 

 

 ساعت سعدی هزارش سعد اكبر پیشکار. 

 در نخستین دام دردد باغ فردوست دچار.

 (655)دیوان وحشی بافقی، ی                       

  مهر و ماه بیشم سنجر به نامداری، از

 
 تا در كدام ساعت بگذاشتند نامم. 

 (656)دیوان سنجر، غزل                              

قران یا اتصال به معنی درد آمدن، مقارنه، در مقابل انفصال یا انصراف است و بین دو كوكب كه یکی در قران سعدین: 

ینتر است روی میدهد. این دو كوكب چون در یک برج به یک درجه رسند، در نجوم مدار باالتر و دیگری در مدار پای

احکام آن دو را متصل یا مقترن دویند. قران سعدین قران زهره و مشتری است كه انجام هر كاری در این زمان نیکوست 

همترین باورهای خرافی )فرهنگ اصطالحات نجومی، ذیل قران سعدین(. اعتقاد به سعد و نحس بودن روزها از جمله م

 اند.این دوره بود و مورخان و شاعران این دوره همواره در آثار خود به این فرهنگ پرداخته

عدین اسیییت،      نا قران سییی  وصیییال سیییاغر و می

 
 برای خوردن می ساعت اختیار مکن. 

 (4343، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج             

 از آن تییاب آتش آبلییه شیییید بر تنییت پییدییید،    

 
 یا بر فلک قران كواكب شد آشکار. 

 (45)دیوان كلیم همدانی، ی                         

 در پس از قرنی بود سیییعییدین را بییا هم قران،         

 
 چون شود هر صبحدم باشد قران آفتاب. 

 (13)كلیات عرفی، ی                                   

 سییییعیید اكییبییر بییه طییالییعییش نییازان،       

 
 باشد.اخترش بر سر قران  

 (344)دیوان سنجر، غزل                                

 سیییید قییران رفییت نییجییم بییخییت مییرا،     

 
 همچنان باز آن قران باشد. 

 (445)دیوان وحشی بافقی، ی                         

و در قران د قران لقب پادشاهی بوده كهبود. صاحب« صاحبقران»اصطالح دیگری كه در این دوره به كار میرفت، عنوان 

 سیاره مانند زحل و مشتری یا زهره و مشتری به دنیا آمده باشد )فرهنگ اصطالحات نجومی، ذیل صاحبقران(.

قران رود،         ب ح كجییا ز دردییه صییییا  صییییائییب 

 
 دولت در این سرا و دشایش در این در است. 

 (4994، غزل 3)دیوان صائب تبریزی، ج            

 بیییهیییار آراییییش بیییاغ جیییهیییان را،    

 
 شوق ثانی صاحبقران كرد.ز  

 (46)دیوان كلیم همدانی، ی                           

  خسرو صاحبقران شاهنشه نصرت قرین،

 
 نشین.نشان فرماندۀ مسندداور دارا 

 (694)دیوان محتشم كاشانی، ی                     

 اهلل مییانییده یییاددییار، اهلل از رسییییولنییعییمییت 

 
 احبقران.كس ندیده سیدی چون سید ص 

 (4647اهلل ولی، غزل نعمت)دیوان شاه               

اش به هم ای به نام خود دارد و مرگ و زنددی انسان و ستارهدر باور عامه هر انسان ستارهای دارد: هر كس ستاره

ا و بد سرنوشت انسانهبر عوام، دروه زیادی از عالمان به تأثیر ستاردان در نیک وابسته است. در عهد موردبحث ما عالوه

 (.444اعتقاد داشتند )فرهنگنامج ادب فارسی: ی



 453/ های آن در شعر شاعران عصر صفویمؤلفهدرایی و بازتاب خرافه

 

مرا،          فلییک حسییییاب  بود بییا  نم كییه پییاک   م

 
 ای دارد.ودرنه هر كه تو بینی ستاره 

 (3717،  غزل 1)دیوان صائب تبریزی، ج            

تاره   ته  سییی ندارد عشیییق،  سیییوخ  ای همچو من 

 
 كه هست كوكب بخت سیاهم اختر داغ. 

 (165)دیوان كلیم همدانی، غزلیات، غزل            

ماسییییت،       كب  كه فروزان نشیییود كو  شیییمعی 

 
 برقی كه ضیا نمیدهد مطلع ماست. 

 (9)دیوان نظیری، رباعی                                

 رمالی و قرعه
ودی به رمالی است. این پدیده تا حدای داشته درایش یکی دیگر از مسائلی كه در باور شهروندان عصر صفوی جایگاه ویژه

لم این علم میگویند: اولین ع با اعتقاد مردم به سحر و جادو و تأثیر احکام نجومی بر سرنوشت انسان آمیخته بود. دربارۀ

حضرت آدم )ع( از خداوند تقاضای علم رمل كرد، »اند كه از علوم غریبه در ادب فارسی رمل یا علم ریگ است. آورده

پذیرفت. وقتی حضرت آدم )ع( خواست از زمین بلند شود، انگشتانش را بر زمین فشرد و جای انگشت سبابه تا خداوند 

انگشت كوچک بر زمین ماند. جبرئیل فرمود آنچه خواستی از زمین و زمان و احکام آن بدانی، از این چهار اثر باقی است 

ارسی، )فرهنگنامج ادب ف« است كه از انگشتانت نقش درفته است های ریگهاییو احکامی كه از آن صادر میشود، برابر دانه

: 4355تخت بوده است )هانری، تاس نرده االیام رمل منحصراً عبارت از پیشگویی بوسیلج(. در ایران از قدیم444-445ی

117.) 

این است كه رمالی و قرعه نویسان ازجمله تاورنیه معلوم میگردد، مورخان و سفرنامه در عهد صفویان چنانکه از نوشتج

جماعت دیگری معاششان از رمل میگذرد و موسوم به رمال هستند. رمل اسبابی شبیه به »بسیار رواج داشته است: 

كعبتین نرد است كه روی آن خالهای جفت و طاق نصب شده است و با آن از غیب خبر میدهند. رمال در دكان خود 

مردم دست خود را از جیب بیرون آورده، مشت بسته را به او مینمایند و  مینشیند و همدستهایی دارد كه با حضور

از  ایستند. پسكم به تماشا میمیگویند در مشت ما چه چیزی است. او هم كعبتین را در دست میغلتاند و عابران كم

میکند، مردم العاده متعجب ظاهر ساخته دست را باز مدتی میگوید در مشت شخص سائل چیست. او هم خود را فوق

 (.444: 4343)تاورنیه، « میبینند كه رمال راست دفته است. آنگاه در كشیدن رمل از هم سبقت میجویند

بود ثییابییت           مركز  چون  بی رمییال  قطییه   قییدم،ن

 
 سیاره را. اختیاری نیست دردش سبعج 

 (643، غزل 4)دیوان صائب تبریزی، ج              

 بود، نقطییه در سییییر و سیییکون تییابع رمییال        

 
 شکوه از ثابت و سیار نمیباید كرد. 

 (3353، غزل 1)همان، ج                                

  آب، به داه سیر رسد در به خاک نقطج

 
 اش دلزار.شود ز لطف هوا رمل خانه 

 (33)دیوان كلیم همدانی، ی                          

دفته میشود كه از چوب یا استخوان و مانند آنها ساخته شده و به وقت فال  ء و جسمیقرعج رمالی به شیرمالی:  قرعۀ 

 میغلتانند )فرهنگ اشعار صائب، ذیل قرعه(. 

 كییار خییودم، حیییییران اطییفییار خییودم درمییانییدۀ

 
 رمالها. هر لحظه دارم نیتی چون قرعج 

 (917غزل  4)دیوان صائب تبریزی، ج               

 شییییکسییییتییم،بسییییان نییامییه سییییر تییا پییا  

 دو دسییییتییم قییرعییه آمیید تییخییت سییییییینییه، 
 شکسته چند جا چون قرعه دستم. 

 قرینه.به علم رمل هستم بی



 414-445 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 451

 انیییداز،پیییی ایییین فیییال دائیییم قیییرعیییه 

 

 كه آید كی درستی از سفر باز.

 (445)دیوان كلیم همدانی، ی                        

یت از عرق بیم اسییییت،     كه بر سیییر هر ن  چرا 

 
 ر كف رمال.كه نقش قرعه شود محو د 

 (54)دیوان طالب آملی، ی                           

لی،          یون فییا همییا کنیید ز پییا شیییکییل  ف  بییازم ا

 
 صفت دردیدم.باز بر خاک رهی قرعه 

 (154)دیوان محتشم كاشانی، غزل                   

 جیینییون، تییا زد بییه نییام میین غییم او قییرعییج 

 
 صفت استخوان مرا.شد پاره پاره قرعه 

 (49)دیوان وحشی بافقی، غزل                        

عباس چنین دریافت میشود كه وی های اروپاییان عهد شاههای مورخان و سفرنامهاز نوشتههای فالگیری: فال و شیوه

ن حافظ ه.ق كه به عزم تصرف بغداد، قصد خروج از اصفهان را داشت از دیوا4536بسیار به فال معتقد بوده است. در سال 

 فالی درفت و خواجه چنین پاسخ داد كه: 

 عراق و فییارس درفتی بییه شیییعر خود حییافظ،»

 
 «بیییا كییه نوبییت بغییداد و وقییت تبریز اسییییت        

 (.456: 4371)پناهی سمنانی،                          

دیگر فالگیرها هستند كه كتابی دارند و در آن اعداد طاق و جفت »فالگیران در این دوره میگوید:  تاورنیه در باب حرفج

(. فالگیران در 444: 4343)تاورنیه، « نوشته شده است و با آن فال درفته و خوشبختی و بدبختی را از غیب خبر میدهند

نه، تسبیح، قرآن كریم، دواوین شعرا، فنجان قهوه و كلید استفاده مینمودند كار خود از ابزارهای مختلفی چون آینه، شا

این امور در اشعار شاعران  (. انعکاس همج343-346: صص 4395؛ الئاریوس، 4535 -4531: صص 3، ج4335)شاردن، 

رداهها ذاشتند و در دذمیگ زنان زیر پای خودسنج این عصر نمایان است؛ مثالً فال كلید اشاره به كلیدی دارد كه نکته

 اند از صحبتهای عابران تفألی بزنند )فرهنگ اشعار صائب، ذیل كلید فال(ایستادند تا بر طبق نیتی كه كردهدوش میفال

 دشیییایی خاک باشییید رزق من،   با همه مشیییکل   

 
 ام.بر سر ره چون كلید اهل فال افتاده 

 (5646، غزل 5)دیوان صائب تبریزی، ج             

 هیید فییتییاد دامیین زلییفییش بییه دام مییا،  خییوا

 
 ایم.شمشاد دیده این فال را ز شانج 

 (5995، غزل 5)همان، ج                                

 ای مییرا،نشیییید دشییییاده ز دل عییقییده   

 
 من. هرچند ز سبحه درد برآورد استخارۀ 

 (4349، غزل 4)همان، ج                               

لم از       طق فییا ن موعییج     دوش  ج بود،    م قبییال   ا

 
 هرچه میگفتم به عنوان نکویی فال بود. 

 (645)دیوان طالب آملی، ی                         

فال دشیییادی بزنیم،      چند از این شیییشیییدر غم 

 
 به كمان آمده عنقای مرادی بزنیم. 

 (739)كلیات عرفی، غزل                               

 اقییبییال هسییییت،قییرعییج دولییت زدم، یییاری و 

 
 خوبی و فرخنددی جمله در این فال هست 

 (41)دیوان وحشی بافقی، غزل                          

 ادییر قییبییول نییداری ز زلییف خییویییش بیی ییرس،

 
 شکستن دل عاشق به فال نیکو نیست. 

 (457)دیوان سنجر، غزل                              

اند و در این میان فال با قرآن كریم از همه مشهورتر بوده است. از قدیم مرسوم بوده كه با كتابهای مختلف فال میگرفته
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پس از استخاره به كالم حق، دیوان حافظ در بین عوام از اقبال بیشتری برخوردار بوده و درفتاران در انجام كارهای خود 

ضرت حافظ مدد میجستند. برخی نیز با مثنوی یا غزلیات موالنا فال میگرفتند. های حآمدن مطلب دلشان از سرودهو بر

 میگفتند.« فالنامه»كتابهای دعا و سحر و جادویی نیز وجود داشته كه حاوی نوعی فال بوده و اصطالحاً به آنها 

 اعتقاد تو به زر بیشتر از اعجاز است،

 
 فال مصحف پی تذهیب طال میبینی. 

 (4957 ، غزل4)دیوان صائب تبریزی، ج              

 ورق ورق دل خویش پاره پاره كنم،

 
 كزین كتاب كسی فال عافیت كم دید. 

 (633)دیوان كلیم همدانی، غزل                       

 ز هر دیوان و هر دفتر نگیرم فال طالب،

 
 نظر جز بر كتاب حافظ شیراز نگشایم. 

 (4159طالب آملی، غزل )دیوان                        

 دشودم فال،دال ز مصحف تسلیم بر

 
 ترک و نسخج اعمال. بیار مطهرۀ 

 (633)كلیات عرفی، ی                                

 برای حسن او فالی درفتم،

 
 طه به فالش. آمد سورۀبر 

 (445اهلل ولی، غزل نعمت)دیوان شاه                  

 گیرینتیجه
روزدار صفویان چون صائب تبریزی، كلیم كاشانی، طالب  توجه به اشعار منقول در این تحقیق از زبان شاعران برجستجبا 

توجهی دربار به آنها، هردز رسالت خود مبنی بر بیان اوضاع و آملی، و عرفی میتوان دریافت كه این دوینددان علیرغم بی

م اند با به نظاند و كوشیدهمی فراموش نکرده و از عامج مردم فاصله نگرفتهرسخویش را بعنوان مورخان غیر احوال زمانج

واقعی باشند، در حفظ و نگهداری آنها نقشی مؤثر كشیدن عقاید، رسوم و باورهای آنان ولو اینکه این باورها خرافی و غیر

است كه این باورها در تمامی امور مذهبی، داشته باشند. اشارۀ آنها به باورهای خرافی و عامیانه در این دوره حاكی از آن 

سیاسی و اجتماعی این عصر دسترش پیدا كرده است. در این راستا نقش پادشاهان و حاكمان صفوی را نباید در این 

واقعیت نادیده درفت؛ چراكه اعتقاد آنها به این امور موجب شده بود تا حدی با این خرافات دردیر باشند؛ تا جایی كه 

نجم مخصوصی به همراه خود داشتند تا سعد و نحس بودن انجام امور سیاسی و اجتماعی را برای آنان بیان هركدام م

قاد به اعت كنند. بر این اساس ازجمله باورهای خرافی و عامیانه كه مورد توجه شاعران این دوره قرار درفته است میتوان

های مختلف زخم و شیوهنیافتنی، چشمغیرممکن و دستبه سحر و جادو جهت درمان بیماریها و رسیدن به آرزوهای 

 دفع آن، عقیده به تأثیر ستاردان در سرنوشت بشر و اعتقاد به رمالی و فالگیری اشاره كرد.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج خوارزمیدانشگاه  علوم انسانی و ادبیاتدانشکده  در مصوّب تاریخ دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

آقای محسن اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییهادی بیاتی آقای دكتر  است.

به محمدحسن رازنهان  .اندنقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانرستمی 

 تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهها و عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای

  قدردانی و تشکر

 علوم انسانیادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
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 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه خوارزمیدانشگاه 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 سوم، تهران: كتابخانج سنایی.تراب نوری، چ تاورنیه، ترجمج ابو نامج(، سفر4343باتیست، )تاورنیه، هان

كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،  نامجپایان« ایران در دیوان طالب آملی سیمای جامعج»(، 4346)خزاعی، سمیه، 

 ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد دردان، دانشکدۀ

 ینا.، تهران: نشر ابن س1(، فرهنگ فارسی برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، ج 4316حسین، )تبریزی، محمد خلف

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.4(، لغتنامه، ج4395اكبر، )دهخدا، علی
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های چهارم تا ها و نگرشهای نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سدهتأثیر باور»(، 4343زردری، فاطمه، )

 .14( 43مطالعات اسالمی تاریخ و فرهنگ، )« نهم ه.ق

(، دیوان سنجر كاشانی، به تصحیح و تحقیق حسن عاطفی و عباس 4399ر، )بن حیدهاشمسنجر كاشانی، محمد 

 بهنیا، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 كبیر.، تهران: امیر3(، سفرنامج شاردن، ترجمج محمد عباسی، ج4335شاردن، هان، )

 موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.شفیعیون، سعید، )بی تا(، كلیات زاللی خوانساری، تهران: 

 امجنای فرهنگ عامه در دیوان عرفی شیرازی و كلیم كاشانی، پایان(، بررسی و تحلیل مقایسه4397شیری، مریم، )

 كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.

 جلد، تهران: علمی و فرهنگی.  4ن صائب تبریزی، به كوشش محمد قهرمان (، دیوا4375علی، )صائب تبریزی، محمد

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر  دانشکدۀ ، نشریج«بازتاب باورهای خرافی در مثنوی»(، 4393صرفی، محمدرضا، )

 .46، پیاپی 45جدید، شمارۀ  كرمان، دورۀ

انصاری، تهران: ولی الحق عرفی شیرازی، به كوشش محمد (، كلیات4379محمد، )الدین عرفی شیرازی، جمال

 انتشارات دانشگاه تهران.

 دوم، تهران: توس.های پهلوی، چ (، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته4393عفیفی، رحیم، )

 دیالنی، تهران: كتابفروشی حافظ.(، تاریخ نگارستان، تصحیح مرتضی مدرس4151غفاری، احمدبن محمد، )

محسن جاویدان، تهران: بنیاد فرهنگ و هنر ایران، مركز  (، مشاهدات سفر از بنگال، ترجمج4359لین، ویلیام، )فرانک

 ایرانی تحقیقات تاریخی.

كاظم  رابرت فریزر، ترجمج پژوهشی در جادو و دین، ویرایش و مقدمجزرین (، شاخج4399فریزر، جیمز جرج، )

 ششم، تهران: آداه.فیروزمند، چ 

 (، دیوان كلیم كاشانی، تصحیح پرتو بیضایی، تهران: كتابفروشی خیام.4334یم كاشانی )همدانی(، ابوطالب، )كل

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. (، فرهنگ اشعار صائب، تهران: مؤسسج4354دلچین معانی، احمد، )

 انتشارات دانشگاه تبریز. ضمیر، تبریز:مهدی روشن (، آداب و معتقدات ایرانی، ترجمج4355ماسه، هانری، )

 ادبیات دانشکدۀ ، مجلج«برخی بازیها و سردرمیهای رایج در ایران در روزداران پیشین»(، 6534متینی، جالل، )بهار 

 .43( 6و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، )

نوایی و مهدی صدری،  الحسین(، دیوان محتشم كاشانی، تصحیح و تعلیقات عبد4395الدین، )محتشم كاشانی، كمال

 تهران: میراث مکتوب.

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. (، فرهنگ اصطالحات نجومی، تهران: مؤسسج4344مصفا، ابوالفضل، )

 ، تهران: صدرا.67آثار، ج (، مجموعه4391مطهری، سیدمرتضی، )

 اسالمیه.، تهران: نشر دارالکتب 61(، تفسیر نمونه، ج4346مکارم شیرازی، ناصر، )

 ، تعویذ و جادو، تهران: كتاب مرجع.رۀ طلسمدربا پژوهش : سیزده+ یک (، دوازده4397پور، ابراهیم، )موسی

كبیر و (، دیوان اشعار نظیری نیشابوری، تصحیح مظاهر مصفا، تهران: امیر4315حسین، )نظیری نیشابوری، محمد

 زوار.
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 زاده، كرمان: خدمات فرهنگی كرمان.اهلل ولی، به كوشش عباس خیاطنعمتشاه  (، دیوان4395اهلل، )اهلل ولی، عبدنعمت

 احمد حجاران، تهران: درسا. (، فرهنگ خرافات و تعبیر خواب، ترجمج4391وارینگ، فیلیپ، )

 فتح الکریم. (، اسرار قاسمی، چاپ سنگی، تهران: چاپخانج4356كاشفی، مالحسین، )واعظ

 س هر. (، دیوان كامل وحشی بافقی، تصحیح حسین نخعی، تهران: چاپخانج6534ین، )الدوحشی بافقی، كمال

 (، نیرنگستان، تهران: جاویدان.6534هدایت، صادق، )

 واره در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.(، فرهنگ اساطیر و داستان4394جعفر، )یاحقی، محمد

 به ور، تهران: ابتکار نو.(، سفرنامه، ترجمج احمد 4395الئاریوس، آدام، )
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