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چكيده
فالنامه هاي مصور عصر صفوي داراي نگاره هاي متعدد با مضامين گوناگوني هستند که اين نگاره ها در 
جهت هدف اصلي اين نسخه ها در امر پيش گويي و فال گيري به تصوير درآمده اند. در اين مقاله با هدف 
مطالعه و بررسي تنوع مضامين در نگاره هاي فالنامه هاي مصور دورة صفويه، نگاره هاي نسخة فالنامة 

فارسي موزه توپقاپي سراي مورد تحليل و خوانش قرار گرفته است.
سئوال های پژوهشی عبارتند از ١. در سنت فالنامه نگاری عصر صفويچه مضاميني تصوير شده؟٢.اين 

تصاوير چگونه در ساحت پيش گويي و فال گيري مورد استفاده قرار گرفته اند؟
 اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي و گردآوري اطالعات به شيوة کتابخانه اي صورت گرفته است. 
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد که مضامين نگاره هاي نسخة فالنامة فارسي موزه توپقاپي 
سراي در سه دستة اصلي ديني، ادبي و تنجيم به تصوير درآمده و مضامين ديني بيشترين تعداد نگاره هاي 
اين نسخه را به خود اختصاص داده است. مضامين نگاره هاي اين نسخة فالنامه از طريق کارکرد تمثيلي 
روايت تصاوير در جهت تعيين سعد و نحس امور و باورپذيري پيش گويي مورد استفاده قرار گرفته است. 
همچنين در اين نسخه تالش شده است تا با القاي مفهوم توسل و استخاره از طريق مضامين ديني نگاره ها 

به امر پيش گويي و فال گيري در برابر ممنوعيت نهادهاي ديني، مشروعيت داده شود.
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مقدمه
از  آينده و آگاهي  اتفاقات  به پيش بيني  از ديرباز  انسان 
انجام کارهاي پيش روي خود عالقه نشان داده  درستي 
است. اين موضوع منجر به تهية فالنامه هايي با شيوه هاي 
فالنامه هاي  صفويه  دورة  در  است.  شده  گوناگون 
مصوري با حمايت و سفارش دربار توليد شده که چند 
فالنامه ها متمايز مي کند.  از ديگر  اين نسخه ها را  مسئله 
در فالنامه هاي مصور اين دوره، هنر نگارگري با هدف 
پيش گويي و فال گيري به خدمت گرفته شده است که اين 
هنر  براي  را  فردي  منحصربه  و  ويژه  کاربرد  موضوع 
نگارگري ايران که در طول تاريخ خود بيشتر در خدمت 
مصور کردن کتاب هاي ادبي به ويژه شاهنامه بوده، رقم 
زده است. نکتة ديگر بستر تاريخي است که فالنامه هاي 
مصور در آن ها توليد شده اند. حکومت صفويان بر پاية 
مذهب تشيع شکل گرفته و نهادهاي مذهبي در اين دوره از 
قدرت بسياري برخوردار بوده اند. حمايت دربار صفويه 
از تهية نسخه هاي فالنامة مصور از يک سو و ممنوعيت 
امور پيش گويي و فال گيري از سمت برخي نهادهاي ديني 
از سوي ديگر، فالنامه هاي مصور اين دوره را در شرايط 
با  نيز  نگارگري  هنر  ميان  اين  در  قرار مي دهد.  ويژه اي 
کاربرد تازة خود در راستاي امر پيش گويي و فال گيري، 
نقش ويژه اي را ايفا مي کند و توجه به اين شرايط ويژه در 
تحليل آن ضروري مي نمايد. در اين مقاله براي پرداختن به اين 
مسئله، نگاره هاي نسخة فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي 
مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. باتوجه به اين که 
نسخة فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي داراي بيشترين 
تعداد نگاره و تنوع مضامين بصري در بين فالنامه هاي مصور 
دورة صفوي است و همة نسخه ها داراي ساختار مشابهي 
به لحاظ مضمون و کاربرد هستند، نتايج حاصل از مطالعه و 
بررسي اين نسخه را مي توان به سه نسخة ديگر فالنامه مصور 
موجود از عصر صفوي (فالنامه طهماسبي (پراکنده)، فالنامه 
فارسي موزه درسدن آلمان و فالنامه ترکي سلطان احمد اول) 
نيز تعميم داد. در اين پژوهش تالش شده است تا مضامين 
اصلي نگاره هاي نسخة مورد مطالعه مشخص شده و از هر 
مضمون يک نگاره به عنوان نمونه، بررسي شده و کارکرد آن 
مضمون در راستاي امر پيش گويي مورد مطالعه قرار گيرد.  

پرسش هاي تحقيق
مضاميني  چه  صفوي  عصر  فالنامه نگاري  سنت  ۱.در 

مورد توجه قرار گرفته است؟
مصور عصر صفوي  فالنامه هاي  نگاره هاي  ۲.مضامين 
چگونه در راستاي کاربرد اين نسخه ها در امر پيش گويي، 

مورد استفاده قرار گرفته اند؟

چارچوب مفهومي ونظري تحقيق
باتوجه به اين که نگارگري روايي ايران به طور عمده در 

ادبي به ويژه شاهنامه نگاري  راستاي مصورسازي کتب 
فالنامه هاي مصور عصر صفوي شاهد  به کار رفته، در 
کاربرد نگارگري در ماهيتي متفاوت و به گونه اي مستقل 
بسيار  نقش  مذهب  و  دين  صفويه  دورة  در  هستيم. 
و  مي کند  ايفا  حاکميت  قدرت  در ساختار  تعيين کننده اي 
حاکمان اين سلسله بر اين نقش تاکيد بسياري کرده اند؛ 
باتوجه به اين نکته و ممنوعيت پيش گويي و فال گيري از 
ديد نهاد ديني از يک طرف و عالقة پادشاهان صفوي به 
مقولة پيش گويي و فالگيري که منجر به حمايت و سفارش 
آن ها در تهية فالنامه هاي مصور اين دوره گرديده است، 
متفاوت  کاربرد  با  نگارگري  که  مي رسد  به نظر  تضادي 
خود، در اين ميان نقش ويژه و تعيين کننده اي را در رفع 
اين تضاد به عهده دارد. اين دو موضوع ضرورت مطالعه 
و تحليل مضامين فالنامه هاي مصور اين دوره و کارکرد 

آن ها را آشکار مي کند.
که  است  اين  شده  دنبال  تحقيق  اين  در  که  فرضيه اي 
فالنامه نگاري  سنت  نگاره هاي  مضامين  مي رسد  به نظر 
عصر صفوي معنامندي خود را در راستاي کاربرد ويژة 
اين نسخ در امر پيش گويي و مواجهة آن ها با ممنوعيت 
نهادهاي ديني اخذ مي کنند. اين تحقيق با اين مبناي نظري 
انجام گرفته که معنامندي نگاره ها نه بر اساس نيت مندي 
مولف و نه بر اتکاي صرف به جزئيات و عناصر نمادين 
نگاره ها به صورت منفرد بلکه بر مبناي هم نشيني مضامين 
مختلف در راستاي کاربرد پيش گويي و با درنظر گرفتن 

نسبت آن ها با موضع گيري نهاد دين شکل گرفته است.

روش تحقيق
اين پژوهش بر اساس ماهيت و روش از نوع توصيفي - 
تحليلي و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و مشاهده آثار 
بوده است. ابتدا به توصيف نگاره هاي نسخة مورد مطالعه 
و مضامين بصري آن پرداخته شده و پس از آن مضامين 
نگاره ها به صورت تفکيک شده در راستاي کاربرد آن ها 
در پيش گويي و نحوة مواجهة آن ها با ممنوعيت نهاد دين 

مورد تحليل قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
فرهاد و همکار (۲۰۱۰) در کتاب «فالنامه؛ کتاب پيش گويي»، 
مقاالت پژوهش گران تمدن و فرهنگ ايران صفوي و ترکية 
عثماني و تصاوير تمام رنگي از تنها چهار نسخة خطي 
راجع به فال گيري و پيش گويي باقي مانده از عصر صفوي 
به  کتاب  اين  کرده اند.  منتشر  واشنگتن  در  را  عثماني  و 
مناسبت برپايي نمايشگاه فالنامه، ۲۴ اکتبر ۲۰۰۹ (۲ آبان 
۱۳۸۸) تا ۲۴ ژانويه ۲۰۱۰ (۴ بهمن ۱۳۸۸) در موزة هنر 
فريير و موزة آرتور ام. ساکلر واقع در واشنگتن، توسط 
اين دو موزه در ۳۴۶ صفحه با تصاوير رنگي بسيار، قطع 

رحلي و به زبان انگليسي منتشر گرديد.
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تحقيق  (Farhad et al, 2010).در  است  شده  استفاده 
(دالور،  مي شود،  به کاربرده  هدفمند  نمونه گيري  کيفي، 
مي دهد  امکان  پژوهشگر  به  شيوه  اين   .(۳۱۱  :۱۳۸۹
با محتواي  را  قرابت  بيشترين  که  تا موارد مدنظر خود 
مدنظر دارد، انتخاب کند (هاشمي زاده و همکاران، ۱۳۹۶: 
۹۳). نمونه هاي انتخاب شده در اين پژوهش با اين شيوه 
نمونه گيري گزينش شده اند و تعداد نمونه ها به حدي خواهد 
اين که  به  باتوجه  گيرد.  اطالعات صورت  اشباع  که  بود 
نسخة فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي هم به لحاظ 
از ساير  آن  تنوع مضامين  نظر  از  هم  و  نگاره ها  تعداد 
نسخه هاي فالنامة مصور غني تر بوده و مضامين ديگر 
نسخه ها را دربر مي گيرد، لذا نتايج حاصل از بررسي و 
تحليل اين نسخه را مي توان به نسخ ديگر نيز تعميم داد. 
ازاين جهت نگاره هاي اين نسخه به عنوان نمونة موردي 
همه  تحليل  که  آن جا  از  است.  شده  انتخاب  تحقيق  اين 
نوشتار  اين  از ظرفيت کمي  اين نسخه خارج  نگاره هاي 
است، بخاطر رعايت ساختار تحقيق و توجه به جامعيت 
مورد  نمونه  به عنوان  نگاره  يک  مضمون،  هر  از  بحث، 

بررسي قرار گرفته است. 

پيشينه باورهاي کهن به پيش گويي
باتوجه به ماهيت و کارکرد اصلي فالنامه هاي مصور عصر 
صفوي و شرحي که در تمام برگه هاي متن فال آمده، براي 
واکاوي دقيق مضامين بصري نگاره ها بايد به منشأ ديرينة 
اعتقاد به پيشگويي بازگشت. تبارشناسي و شناخت منشأ 
ناممکن  اسطوره ها  انسان همچون  باورهاي  از  بسياري 
مي نمايد. برخي پيدايش باور به پيش گويي را به تمدن هاي 
بين النهرين نسبت داده اند. در دو هزار سال پيش از ميالد 
تحولي رخ داد و فرقه اي از کاهنان  در بين النهرين به وجود 
آمدند که بر همه دانستني هاي سري و اسرارآميز وقوف 
داشتند. آن ها استادان غيب گويي بودند و از روي نقش 
جگر و امعاء و احشاء حيوانات ذبح شده و يا از دود و آتش 
و درخشش سنگ هاي قيمتي، آينده را پيش گويي مي کردند 
(گلسرخي، ۱۳۷۷: ۲۷). فال و فال گيري به اشکال متعدد از 
گذشته تاکنون رواج داشته است و مردم در مواقع ترديد 
و دودلي، نگراني و درماندگي به آن روي مي آوردند. از 
کهن ترين نمونه هاي فال گيري مي توان به فال بودا در هند، 
اعداد  فال  اروپا،  در  تاروت  در چين، ورق هاي  اي چينگ 
تفأل  انواع ديگر فال ها مانند  ايران و  ابجد در  و حروف 
با چاي، نخود، قهوه يا فال گيري با تاس -که به آن رمل 
مي گفتند - اشاره کرد (سيپک، ۱۳۸۴: ۹۴). سر کتاب باز 
کردن - که اصطالحي است در فال گيري - نيز از ديرباز 
مردم را به خود مشغول داشته است. در ميان آريايي ها 
در  است.  داشته  فال گيري وجود  و  پيش گويي  انواع  نيز 
ايران «فال گيري با عوامل و وسايل متعددي انجام مي شد، 
از جمله ستارگان، کتاب، تاس (در رمل)، جداول و دواير 

در خصوص فالنامه هاي مصور عصر صفوي در ايران 
است  گرفته  انجام  پايان نامه  قالب  در  پژوهش  چند  نيز 
به  نسخه ها  اين  به  مشابه  رويکردي  با  آن ها  همگي  که 
تحليل مضامين شيعي در نگاره هاي اين نسخ پرداخته اند. 
سيف اله پور عربي (۱۳۹۳) در پايان نامه کارشناسي ارشد 
فالنامه  نگاره هاي  در  شيعي  «مضامين  عنوان  با  خود 
مازندران  دانشگاه  در  شاه طهماسب در دوره صفوي» 
به راهنمايي دکتر فتانه محمودي، عصار کاشاني (۱۳۹۳) 
در رساله دکتري با عنوان «تأثير تفکر شيعي بر فالنامه 
هاي مصور دوره ي اول صفوي» در دانشگاه الزهرا به 
 (۱۳۹۶) و شاقالني پور  دادور  ابوالقاسم  دکتر  راهنمايي 
«تحليل  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در 
نمادشناسانه نگاره هاي مکتب قزوين در فالنامه امام جعفر 
صادق عليه السالم (فالنامه شاه تهماسبي) بر اساس مباني 
خشايار  دکتر  راهنمايي  به  شاهد  دانشگاه  در  شيعي» 
نگاره هاي  از  هريک  در  را  شيعي  مضامين  قاضي زاده، 
در  داده اند.  قرار  بررسي  مورد  مضمون،  اين  با  فالنامه 
اين مسئله مطرح  گرفته  پژوهش هاي صورت  خصوص 
مستقل  صورت  به  نگاره ها  شيعي  مضامين  که  است 
و منفرد بررسي شده است. اين نحوة مطالعة مضامين 
نگاره ها منجر به غفلت از معنامندي نگاره ها در راستاي 
بنابراين  و  مي گردد  پيش گويي  يعني  کتاب  اصلي  هدف 
حضور  چگونگي  و  توصيف  سطح  از  تحقيق  يافته هاي 
صورت  پژوهش هاي  ادامة  در  نمي رود.  فراتر  مضامين 
گرفته، در اين مقاله تالش شده است تا با نگاهي جامع تر 
مضامين مختلف نگاره هاي فالنامه را از جنبه هم نشست 
مورد  پيش گويي  ساحت  در  آن ها  کارکرد  و  مضامين 
حضور  چرايي  چگونگي،  عالوه بر  تا  بگيرد  قرار  تحليل 

مضامين در اين نسخ نيز آشکار گردد. 

جامعه،نمونه وشيوه انتخاب موارد
در اين پژوهش، جامعه، فالنامه هاي مصور عصر صفوي 
در نظرگرفته شده که شامل چهار نسخة فالنامة فارسي 
طهماسبي  فالنامه  نگاره،   ۵۹ با  سراي  توپقاپي  موزه 
(پراکنده) با ۳۰ نگاره، فالنامه فارسي موزه درسدن آلمان 
با ۵۱ نگاره و فالنامه ترکي سلطان احمد اول با ۳۵ نگاره 
است. اين نسخه هاي مصور به لحاظ مضموني بسيار به 
يکديگر شبيه بوده و مضامين ديني بيشترين تعداد نگاره 
را در آن ها شامل مي شود. احتمال دارد نسخه هاي ديگري 
نيز وجود داشته باشد که اطالع دقيقي از آن ها در دست 
نيست. ممکن است از بين رفته و يا همين چهار عدد باشد. 
در اين ميان فالنامه فارسي موزه توپقاپي سراي داراي 
(پراکنده)  فالنامه طهماسبي  است.  نگاره  تعداد  بيشترين 
و  بوده  خود  نگاره هاي  ميان  در  تنجيم  مضامين  فاقد 
فالنامه فارسي موزه توپفاپي سراي تنها نسخه اي است 
که در برگه نگاره هاي آن از متن نوشتاري (آيه و شعر) 



دست  کف  (کتف)،  گوسفند  شانه  استخوان  جفر)،  (در 
 .(۷۶  :۱۳۸۳ (افشار،  نخود»  و  جانوران  گياهان،  آدمي، 
نشانه هاي تفأل را در داستان هاي شاهنامه فردوسي نيز 
مي توان ديد که براي از پيش آگاهي يافتن استفاده مي شده 
است (سرامي، ۱۳۸۳: ۵۴۲). «فال گرفتن و تفأل زدن به 
و  است  در شاهنامه  پيش گويي  راه هاي  از  يکي  حوادث 
جالب آن که اين نيز از آن دسته پيشگويي هاست که در 
هيچ مورد نادرست نبوده است» (نيکنام و صرفي، ۱۳۸۱: 
۱۶۹). پيش گويي نه تنها پيش بيني حوادثي را که در آينده 
رخ مي داد، شامل مي شد؛ بلکه سلسله مقررات و بايدها و 
نبايدهايي درباره سعد و نحس روزها و اوقات مختلف 
- را  ازدواج  مانند  زندگي  مهم  رويدادهاي  و  شبانه روز 

که در آن اوقات رخ مي داد- نيز دربر مي گرفت (باقري 
روزها  نحس  و  سعد   .(۴  :۱۳۹۳ همکار،  و  حسن کياده 
با دو اصطالح «تفأل» و «تطير»  را  اتفاقات گوناگون  و 
را  تطير  و  نيک زدن  فال  به  را  «تفأل  مشخص مي کنند. 
به فال بد زدن معني کرده اند، معادل کلمه نخستين را در 
فارسي مروا و دومي را مرغوا دانسته اند» (لسان، ۱۳۵۶: 
۳۰). در برگه متن فال هر نگاره در، فالنامه فارسي موزه 
فال  آن  بودن  بد  يا  خوب  صراحت،  به  سراي،  توپقاپي 

ذکر شده و آمده است که اگر آن فال براي ازدواج، سفر، 
معنايي  است چه  گرفته شده  ديگري  نيت  هر  يا  تجارت 
فالنامه نگاري عصر  ريشة سنت  بنابراين  داشت.  خواهد 
صفوي را مي توان در اعصار و قرون بسيار کهن رديابي 
به کارکرد  اين تفسير، ضرورت توجه  به  اتکا  با  کرد و 
اصلي نسخ فالنامه در تحليل مضامين بصري نگاره هاي 

آن ها، آشکار مي گردد.

فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي
اکنون در کتابخانه توپقاپي  فالنامه که هم  از  اين نسخه 
سراي استانبول نگهداري مي شود، با ۵۹ نگاره بزرگ ترين 
و  نوشته ها  مي گردد.  محسوب  مصور  فالنامه  نسخة 
تصاوير آن به طور دقيق در يک کل واحد، گرد آمده اند. 
ابتداي کتاب،  اهدايي در صفحه سفيد  با توجه به نشان 
اين نسخه بايد پيش از زمان حکومت سلطان احمد سوم 
وارد  عثمانيان  سلطنتي  مجموعة  به  (۱۷۰۳-۱۷۳۰م) 
شده باشد. رنگ خرمايي مايل به قرمز جلد آن مربوط 
به دوره حکومت سلطان عبدالحميد دوم (۱۸۷۶-۱۹۰۹م) 
صفحات  از  برخي  تاريخ  اين  در  دارد  احتمال  که  است 
نيز  نسخه  اين  در  باشد.  حاشيه نگاري شده  دوباره  آن 

Farhad et al, 2010: 32  :تصوير ١. برگه نگاره اصحاب کهف و متن فال آن، فالنامه فارسي موزه توپقاپي سراي. مأخذ

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۲۳

فصلنامة علمي نگره

همچون نسخه هاي ديگر فالنامه در يک صفحه تصوير و 
در صفحة مجاور آن متن فال قرار گرفته است (تصوير 

.(Farhad et al, 2010: 53) (۱
اين نسخه تنها نسخه اي است که در برگه نگاره هاي آن متن 
و تصوير با هم ادغام شده اند. همان گونه که در تصوير ۱ 
نشان داده شده است، هر نگاره توسط يک دوبيتي به خط 
نستعليق، قاب بندي شده است. که موضوع و ماهيت کلي 
فال مربوط به نگاره را معرفي مي کند.  عالوه بر آن يک آية 
قرآني به خط محقق و رنگ طاليي، آبي و يا قرمز در باالي 
صفحة نگاره ها به چشم مي خورد. در نمونه هاي بسياري 
اما در  دارند  ارجاع  به موضوع تصاوير  آيه ها مستقيمًا 

برخي ديگر، ارتباط ميان تصوير و متن آيه مبهم است.
در هيچ نسخة  مصور ديگري چه مذهبي، تاريخي و يا 
ادبي با اين تأکيد و صراحت، تالش براي برقراري ارتباط 
بين مضمون تصاوير و آيات قرآني ديده نمي شود که به 
اين نسخة به خصوص، بيشتر ماهيت استثنايي مي بخشد 
(Farhad et al, ۲۰۱۰: ۳۲). براي درک چرايي حضور 
که  فالنامه  نسخه  اين  نگاره هاي  کنار  در  قرآن  آيه هاي 
به  بايد  است،  بوده  پيشگويي  و  تفأل  براي  آن  کارکرد 

ديني  نهادهاي  موضع گيري  و  استخاره  تفأل،  مفاهيم 
پرداخته  اثر  زمان خلق  در  مفهوم  دو  اين  در خصوص 
شود. استخاره از امور متعارفي است كه از ديرباز ميان 
مسلمانان متداول بوده است و امروزه نيز در ميان مردم 
جايگاه ويژه اي دارد و حتي برخي اعتقاد راسخي به آن 
 (۱ دارد:  وجود  تفاوت هايي  فال  و  استخاره  بين  دارند. 
تفأل، پيش بيني و حكم به وجود يا فقدان نفع و خير امري 
اين  نبود  يا  بود  از  پرسش  استخاره،  اما  است؛  امور  از 
خير و نفع است. ۲) در تفأل از نيك آمدن فال، پيش بيني و 
استنباط و بلكه به عقيده جازم حكم مي كنند كه از آنچه در 
پيش دارند، نتيجه خوب مي گيرند؛ ولي دراستخاره بايد به 
هر نيك و بدي كه حكم استخاره باشد، عمل كنند. ۳) تفأل 
براي امور آينده و معلوم ساختن وقوع يا عدم آن است. 
برخالف استخاره كه طلب راه خير و شر است در امري 
كه اراده فعل يا ترك آن را دارند و تفويض تعيين آن با 
خدا است (خلعت بري ليماكي، ۱۳۸۴: ۱۲۲). کتاب «يواقيت 
العلوم و دراري النجوم»۱ در باب علوم مختلف همچون 
اصول فقه، طب، نجوم و غيره نگاشته شده است. بخش 
آخر اين کتاب به علم فال اختصاص داده شده است. که 
با استناد به آن مي توان اندکي به تلقي آن زمان نسبت به 
اين موضوع دست يافت. در ابتداي اين بخش آمده: «بدان 
که فال علمي نيکوست، و پيغامبر صلي اهللا عليه و سّلم نگاه 
داشته است، و گفته است: «نعم الشئ الفال». و اين کلمه را 
در لغت مهُموز ۱ است، و «فيال و فايله» نام لعبتي است 
که کودکان عرب کنند: انگشتري در خاک پنهان کنند، آنگه 
[آن] خاک را به دو نيم گردانند، و گويند: در کدام قسم 
است... اما رجز و عيافت و طيرت و کهانت و ازالم جاهليت 
جملت در شرع حرام است» (يواقيت العلوم، ۱۳۴۵: ۲۶۲). 
در ادامة آن به توضيح انواع پيش گويي و مواردي که به 
سعد يا نحس امور تلقي مي شده، پرداخته است که نشان 
از باور عميق به پيش گويي در آن دوره بوده است. در 
انتهاي بخش مربوط به علم فال در اين کتاب، به استخاره 
اشاره شده است: «جماعتي منع کرده اند از مصحف فال 
تعالي همه حق و صدقست،  احکام حق  گرفتن، زيرا که 
چنانکه مي فرمايد: «اّنه لقول َفصل و ماهو بالهزل، الياتيه 
الباطل من بين يديه و ال من خلفه» ترسيدند که اگر آيت 
عذابي برآيد آنگه بيم بود که واقع گردد. اما کساني که 
بايد کردن، و يکبار  روا داشته اند گفتند که: نخست نيت 
مصحف باز کردن، و به سطر هفتمين از صفحه سوي 
راست برخواندن، آنگه هفت ورق بازپس شدن، و هفتمين 
سطر از سوي چپ برخواندن، پس با اول آمدن و هفت 
سوي  از  هفتمين  آنگه  عادت،  بر  بازکردن  ديگر  ورق 
راست بخواندن، و آنچه برآيد حقيقت کار شناختن. «قال 
اهللا تعالي: هذا کتابنا ينطق عليکم بالحّق» اما چون «بسم 
آيد در يمن و سعادت آن  الرحيم» در پيش  الرحمن  اهللا 
فال هيچ شک نباشد» (يواقيت العلوم، ۱۳۴۵: ۲۷۰-۲۶۹). 

فالنامه  بهار کوثر،  نگاره  به  فال مربوط  برگه متن  تصوير ٢. 
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١.  نويسنده  اين کتاب مشخص نيست، 
برخي آن را به غزالي و برخي به فخر 
رازي نسبت داده اند اما هردو محل ترديد 
است. طبق شواهدي که گردآورنده ي 
کتاب بدست مي دهد، احتماالً در سده 
ششم هجري به رشته تقرير درآمده 

است.



بنابراين گستردگي باور مردم به پيش گويي و اهميت آن، 
تا بدان جا که فال را در ردة علوم قرار مي داده اند منجر به 
ايجاد بستري گرديده که در اين راستا کتابي تحت عنوان 
فالنامه با حمايت شاه و دربار تاليف شود و از طرفي منع 
اين باور از سوي نهادهاي ديني، موجب شده براي موجه 
ساختن اين باور عمومي، کارکرد فالنامه با استخاره پيوند 
داده شود. از آنجايي که پيشگويي و فال گيري در  شرع 
است، مي توان چنين  گرفته  قرار  نکوهش  اسالمي مورد 
برداشت کرد که نگارگر از طريق اتصال مضمون تصاوير 
به يک منبع مقدس، تالش کرده تا به آن ها اعتباري بي قيد 

و شرط ببخشد. 
اکثر  در  قرآني  آيات  با  مؤکد  و  عمدي  ارتباط  ايجاد 
از  تقليدي  که  نسخه  اين  فال  متن  به  مربوط  برگه هاي 
ميالدي  قرن شانزدهم  در  عثماني  و  نسخه هاي صفوي 
است نيز مشهود است. بيشتر برگه هاي متن فال در اين 

نسخه شامل يک نثر ۱۵ سطري است که با سبک و مقياس 
متفاوتي در قاب هايي با اندازه هاي مختلف سازمان دهي 
شده اند. در تحرير آن ها اغلب از ترکيب دو خط محقق و 
نسخ استفاده شده که از مشخصه هاي نسخه هاي قرآني 
هم عصر اين نسخه فالنامه است. مهارت خوشنويسان در 
تطبيق خط محقق با زبان فارسي که بيشتر براي عربي 
مناسب است، نشان از تالش آگاهانة آن ها براي تقليد از 
سبک قرآن هاي قرن شانزدهم دارد. در تصوير ۲ در يک 
اين نسخه فالنامه و در تصوير ۳ يک  برگه  از متن فال 
قرن شانزدهم  دوم  نيمه  در  تحرير شده  قرآن  از  برگه 
ميالدي نشان داده شده است. قابل مالحظه است که براي 
القاي مفهوم استخاره و توجيه شرعي کارکرد پيشگويي 
اين کتاب حتي در ترکيب بندي و استفاده از نوع خطوط 
تالش شده است تا برگه هاي اين فالنامه با فرم قرآن هاي 

تحريرشده هم عصر نسخه مشابهت داشته باشد.

نمودار ١. مضامين اصلي نگاره هاي فالنامه فارسي موزه توپقاپي سراي. مأخذ: نگارندگان.

نمودار ٣- فراواني مضامين ديني در نگاره هاي فالنامة فارسي 
موزه توپقاپي سراي. مأخذ: نگارندگان

نمودار٢. فراواني نگاره هاي فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي 
به تفکيک مضامين اصلي. مأخذ: نگارندگان.

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۲۵

فصلنامة علمي نگره

مضامين اصلي نگاره هاي فالنامة فارسي موزه توپقاپي 
سراي

داراي  صفوي  دورة  مصور  فالنامه هاي  نگاره هاي 
اين  از  روايي  هستند.  روايي  و  متنوع  بسيار  مضامين 
که  مي کنند  روايت  را  صحنه اي  نگاره  هر  در  که  جهت 
ارجاع به واقعه، داستان يا روايت خاصي را دارد لذا براي 
فهم روايت هر نگاره بايد متني را که نگاره به آن ارجاع 
مي دهد، شناسايي کرد که در اين امر، عالوه بر عناصر 
نمادين و رمزگان هاي بصري داخل هر تصوير، دو بيت 
شعري که در هر نگاره آمده، متن برگة فال و گاهي آية 
نگاشته شده بر باالي تصاوير نيز راه گشا هستند. براي 
فالنامه،  نسخه هاي  در  مضامين  اين  حضور  دليل  درک 
مضامين اصلي نگاره هاي فالنامة فارسي موزه توپقاپي 
بررسي  از  پس  و   (۱ (نمودار  شده  طبقه بندي  سراي 
فراواني مضامين بصري نگاره ها به طور تفکيک شده به 

هر مضمون پرداخته خواهد شد.
همان طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، مضامين 
تنجيم  و  ادبي  ديني،  اصلي  دسته  به  نسخه  اين  بصري 

تقسيم مي شوند که نگاره ها با ارجاع برون متني به متون 
اين  از  اين سه حوزه ماهيت روايي پيدا کرده اند. هريک 
در  که  شده  تقسيم  زيرشاخه  چند  به  اصلي  دستة  سه 
نمودار ۱ نشان داده شده است. بيشترين تعداد نگاره ها 
داراي مضمون ديني هستند که از مجموع ۵۹ نگاره، تعداد 
۴۵ نگاره را به خود اختصاص داده، مضامين مربوط به 
تجيم ۹ نگاره و مضامين ادبي ۵ نگاره. فراواني مضامين 
بصري نگاره هاي فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي در 
نمودار ۲ نشان داده شده است. اختالف چشم گير ميان 
تأملي است  قابل  نکتة  تعداد مضامين ديني و غير ديني 
که در بحث مربوط به هر مضمون به آن پرداخته خواهد 

شد.
تعداد زياد مضامين ديني نگاره ها نسبت به ساير مضامين 
از آن جهت قابل توجه و معنادار است که در سه نسخة 
ديگر فالنامه مصور عصر صفويه نيز اين نسبت برقرار 
است. فراواني تعداد مضامين ديني نسبت به ديگر مضامين 
نگاره هاي فالنامه هاي مصور عصر صفوي از يک طرف 
اين دوره و  ارتباط با رسمي بودن مذهب شيعه در  در 
تأکيد فراوان حکومت بر آن و از طرف ديگر در ارتباط 
با کارکرد پيش گويي و فال گيري اين نسخ و ممنوعيت آن 
از سمت نهادهاي ديني بايد مورد خوانش قرار بگيرد که 
ادامه به يررسي آن پرداخته خواهد شد. در نمودار  در 
۴ فراواني مضامين اصلي در نگاره هاي سه نسخة ديگر 

فالنامه هاي مصور عصر صفويه نشان داده شده است. 

مضامين ديني
همانطور که در نمودار ۲ نشان داده شده است نگاره هاي 
با مضمون ديني بيشترين تعداد را در اين نسخه به خود 
براي  که  نسخه اي  در  باال  تعداد  اين  داده اند.  اختصاص 
اهداف پيش گويي و فال گيري تهيه شده است از جنبه قابل 
توضيح  و  مسئله  دقيق تر  شرح  براي  که  است  بررسي 
اين که چرا مضامين ديني در اين نسخه داراي آمار بسيار 
مضمون  اين  با  نگاره ها  از  يکي  تحيلي  به  است،  بااليي 

پرداخته مي شود.
تصوير ۴ صحنه اي را روايت کند که در مرکز آن تصويري 
به شکل صندوق نشان داده شده است که از گوشة آن 
دو انگشت بيرون آمده که از نوک انگشتان شعلة آتش 
که  فردي  تصوير  راست  سمت  در  است.  کشيده  زبانه 
و  است  واژگون شدن  در حال  دارد  تن  به  لباس جنگي 
شمشير از دست او رها شده است. در سمت چپ سه مرد 
تصوير شده اند که با حيرت نظاره گر اين صحنه هستند 
و دستانشان به حالت دعا قرار دارد. اين صحنه درون 
فضايي تصوير شده که بر باالي آن گنبد و گلدسته اي 
از نوع معماري فضا مي توان دريافت  قرار گرفته است. 
که مکان تصوير يک آرمگاه است و حالت سه مرد سمت 
چپ، مقدس بودن مکان را نشان مي دهد. در باالي تصوير 

محل  ترکيه،  خطي،  قرآن  نسخه  يک  از  برگه اي   .٣ تصوير 
نگهداري گالري فريير و ساکلر. مأخذ:
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و زير گنبد يک آيه قرآني نوشته شده که آية ۸ سوره 
االنسان است با اين مضمون:

َأِسيرا»  َو  يتِيمًا  َو  ِمْسِکينًا  ُحبِِّه  َعلى  عاَم  الطَّ يْطِعُموَن  «َو 
(و غذاي خود را با اين که به آن عالقه و نياز دارند، به 

«مسکين» و «يتيم» و «اسير» مي دهند!).
دربارة سبب نزول سورة انسان و اين آيه که به آية اطعام 
معروف است، چند نظريه مطرح شده؛ البته مفسران شيعه 
به اتفاق اعتقاد دارند که سبب نزول آن دربارة امام علي 
(ع)، حضرت زهرا (س) و حسنين (ع) است، ولي در ميان 
مفسران اهل سنت اختالف نظر وجود دارد (ميرزا، ۱۳۹۶: 

۲). زمخشري از مفسران اهل سنت مي نويسد:
دچار  حسين  و  حسن  که  است  شده  نقل  عباس  ابن  از 
بيماري شدند. رسول خدا (ص) همراه با جمعي از ياران 
به عيادت آن دو آمدند و به علي گفتند: اي ابوالحسن خوب 
است براي تندرستي فرزندانت نذري کني. علي و فاطمه و 
فضه نذر کردند که اگر آن دو شفا يابند سه روز روزه 
بگيرند. هر دو شفا يافتند. سه روز پياپي به هنگام افطار 
سائلي به در خانه  آن ها آمد و فاطمه طعام افطار را به 
سائالن بخشيد. پيامبر مطلع گشت و آنگاه جبرئيل نازل 
شد و گفت خداوند تو را به چنين اهل بيتي تهنيت مي گويد 

و اين سوره را قرائت کرد (زمخشري، ۱۴۰۷ق: ۶۷۰).
بنابراين باتوجه به عناصر نمادين و رمزگان هاي بصري 

اسالمي، ضريح،  معماري  المان هاي  گنبد،  مانند  تصوير 
حالت دعاي پيکرهاي سمت چپ تصوير و... در هم نشستي 
با آية اطعام که در باالي نگاره، آشکار کنندة اين معناست 
که نگاره روايت کننده ماجرايي مربوط به اهل بيت است. 
در کنار اين ارجاعات، دو بيت شعر نيز در داخل تصوير 
حضور دارد که ارتباط آن با اين متون به رمزگشايي و 

معنامندي نگاره ياري مي رساند. در اين شعر آمده:
تا نجف شد آفتاب دين و دولت را مقام   

               خاک او دارد شرف بر زمزم و بيت الحرام
کعبه اصل است بيشک نزد ارباب يقين     

             زانکه دارد عروة الوثقاي دين در وي مقام
در اين دو بيت به شهر نجف اشاره شده است و به دليل 
دين»  «عروة الوثقاي  به عنوان  او  از  که  شخصي  تدفين 
يادشده، در اين شهر، خاک آن بر زمزم و بيت الحرام ارجح 
دانسته شده است. «کعبه اصل» در اين شعر استعاره از 
مرقدي است که در شهر نجف حضور دارد. بنابراين با 
نگاره  رمزگان هاي بصري  و  اين شعر  متن  بين  ارتباط 
مشخص مي شود که بنايي که به صورت گنبد و بارگاه و 
المان هاي معماري اسالمي در نگاره تصوير شده، آرامگاه 
امام اول شيعيان است که در شهر نجف در کشور عراق 
واقع است. با اين شناخت مي توان به رمزگشايي روايت 
اصلي نگاره پرداخت. براي اين امر بايد به دو انگشتي که 
از آن شعله هاي آتش  بيرون آمده و  از گوشة صندوق 

زبانه مي کشد توجه کرد. 
در حرم مطهر امام علي (ع) و داخل ضريح مبارک، روي 
صندوق چوبي داخل ضريح، در جهت جنوبى صندوق قبر 
مطهر، در طرف باالى سر، يک شکل محراب کوچک هست 
که داخل آن محراب، جايگاه دو انگشت قرار دارد (که االن 
با توجه به جداسازي بخش آقايان و بانوان، اين قسمت 
در باالي سر حضرت در قسمت بانوان قرار دارد، ولي 
از گوشه ضريح در بخش آقايان نيز کامًال قابل مشاهده 
و  قيمتى  سنگ هاى  از  مجموعه   اى  مکان  اين  در  است). 
جواهرآالتى که از طرف پادشاهان و افراد سرشناس به 
حرم مطهر إهدا شده  اند قرار دارد. بر چهارچوب روبروى 
جايگاه دو انگشت، اين آيه از قرآن کريم نقش بسته است: 

«إن اّلذين يَبايعونک إّنما يبايعون اهللا، يداهللا فوق أيديهم».
ماجراى جايگاه دو انگشت در برخى از منابع تاريخى ذکر شده 
است. محّدث نورى اين ماجرا را ذکر مى   کند. وى مى  گويد: 
داستان َمرَّة بن قيس گرچه در منابع و کتب معتبر ذکر نشده، 
بر کسى  و  است  زياد  بسيار  نزد شيعيان  آن  اما شهرت 
پوشيده نيست، بلکه معجزه  اى است که به اين شهرت رسيده. 
حکيم سنايي (متوفاي ۵۳۸ ق) نيز در اين زمينه مي گويد:

ة و عنتر      خواب و آرام َمرَّ
   کرده در مغز عقل زير و زبر

سنائى گفته است اين ماجرا يکى از مناقب مسلم مى  باشد. 
مولى حسن الکاشى از معاصران عالمه حلى، در اين باره 

ة بن قيس به دست امام علي، فالنامه فارسي  تصوير٤. هالکت َمرَّ
Farhad et al, 2010: 56 :موزه توپقاپي سراي. مأخذ

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۲۷

فصلنامة علمي نگره

قصيده    اى سروده است. طبق کتاب ذکر شده، خالصه  ى 
اين ماجرا چنين است: عالم وارسته سيدنصراهللا الحائرى 
از مولى عبدالکريم از کتاب تبصرة المؤمنين و سيد محمد 
صالح الترمذى متخلص به الکشفى از علماى أهل تسنن در 
کتاب المناقب اين ماجرا را نقل مى  کنند و الکشفى مى  گويد 

اين ماجرا طبق أسانيد صحيح و معتبر قابل اثبات است:
ة بن َقيس مردى کافر بوده و غالمان بسيارى داشت.  َمرَّ
قبيله   ى خود درباره پدران، اجداد و  افراد  با  ة  َمرَّ روزى 
ة گفته شد اکثر پدران  بزرگان قبيله صحبت مى  کرد. به َمرَّ
ة  و اجدادت با شمشير علي بن أبي طالب کشته شده  اند. َمرَّ
خشمگين شد و سراغ قبر علي بن أبي طالب را گرفت. به 
ة نيز سپاهى با  او گفته شد که قبر علي در نجف است. َمرَّ
دوهزار نفر سوار کار و چند هزار نفر پياده آماده کرد و 
ة به نجف  به سمت شهر نجف حرکت کرد. وقتى سپاه َمرَّ
ة  َمرَّ سپاه  کردند.  تحصن  داخل شهر  مردم  شد  نزديک 
به مدت شش روز با مردم نجف جنگيد تا اينکه توانست 
گوشه  اى از ديوار شهر را ويران کرده به داخل شهر راه 
ة به  ة، مردم شهر گريختند. َمرَّ پيدا کند. با ورود سپاه َمرَّ
طرف حرم مطهر آمد و با چکمه داخل حرم شد و نزديک 

ضريح مطهر آمد و به صاحب بارگاه گفت: «اى على! تو 
پدران و اجداد مرا کشته  اى؟» و با گفتن اين جمله تالش 
کرد ضريح مطهر را با شمشيرش بشکافد. در اين لحظه 
ة بن قيس را  دو انگشت از داخل ضريح بيرون آمد و َمرَّ
به دو نيم کرد و در جا به دو سنگ سياه تبديل شد. اين 
دو سنگ سياه به دروازه شهر نجف آورده شدند و هر 
کس که به زيارت بارگاه أميرالمؤمنين(ع) مى  آمد آن ها را 

با پايش مى  زد (حرزالدين، ۱۳۸۵: ۴۴۵).
بنابراين با هم نشست آية اطعام، شعري که در نگاره قيد 
شده و رمزگان هاي بصري تصوير، معناي نگاره شکل 
گرفته و قابل رمزگشايي و خوانش مي گردد. اين معنامندي 
بر مبناي هم نشست متون مختلف در پيکرة اصلي نگاره، 

در نمودار ۴ نشان داده شده است.
با تحليل عناصر و اجزاي حاضر در هر نگاره مي توان 
کار  اين خاتمة  اما  داد  قرار  را مورد خوانش  معناي آن 
نيست. همان گونه که در نمودار ۵ نشان داده شده است، 
درجهت  آن  کارکرد  راستاي  در  بايد  نگاره  معنامندي 
پيش گويي مورد تحليل قرار بگيرد تا بتوان پاسخي براي 
فالنامه ها، علت فراواني  اين مضامين در  چرايي حضور 
مضامين و چگونگي استفاده مضامين بصري نگاره ها در 

جهت اهداف پيش گويي پيدا کرد.
قرار  نگاره ها  کنار  در  فال  متن  به عنوان  که  برگه اي  در 
دارد (تصوير ۱)، متني آمده که برمبناي مضمون نگاره، 
اين  است.  داده  ارائه  فال گيرنده  براي  را  توضيحاتي 
توضيحات سعد و نحس امور در پيش رو را باتوجه به نيت 
احتمالي صاحب فال مشخص کرده است. در تمامي اين 
برگه هاي فال، يکي از سه حالت «خوب»، «بد» و «خنثي» 
به طور کلي مشخص شده است که اين حالت از مضمون 
نگارة مربوط به آن فال برداشت شده است. در برگة فال 
مربوط به تصوير ۴ به خاطر ارجاع تصوير به امام اول 
شيعيان، فال به  خوبي تعبير شده است. به عنوان نمونه 
در نگارة ديگري در همين نسخه با عنوان «ورود دجال» 
به خاطر ارجاع تصوير به يک شخصيت منفي، فال به بدي 
مبناي  بر  فال  نحس  و  سعد  بنابراين  است.  شده  تعبير 
مثبت و منفي بودن شخصيت ها، مکان ها و موقعيت هاي 
تصوير شده در هر نگاره مشخص مي گردد. در برگة فال 
مربوط به تصوير ۴ و نگاره هاي مشابه به صاحب فال 
توصيه شده که اگر قصد انجام کاري (مثًال ازدواج) را 
دارد در انجام آن ترديد نداشته باشد که شخصيت مثبت 
تصوير شده در نگاره (در تصوير ۴ امام اول شيعيان) به 
او در انجام آن کار ياري مي رساند. اين موضوع مفهوم 
«توسل» را که در عقايد شيعيان جايگاه ويژه اي را دارد 
به فال گيرنده القا مي کند و باورپذيري متن فال و کارکرد 
اين  ادامه  بتوان  مي دهد. شايد  افزايش  را  آن  پيش گويي 
رويه را در دنياي امروز نيز به شکلي متفاوت در کساني که 
با ظاهر مقدس پوشاندن بر اعمال فا ل گيري سود مي برند، 

موزه  فارسي  فالنامه  بيابان»،  در  «مجنون  نگاره   .۵ تصوير 
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مشاهده کرد. موضوع ديگري که از نگاره هاي فالنامه در 
جهت پيش گويي استفاده شده، کارکرد تمثيلي روايت نگاره 
است. از آن جا که در اين نگاره، موضوع دشمني مرة بن 
قيس با امام اول شيعيان روايت شده است، در برگة متن 
فال نيز از اين تمثيل بهره گرفته شده و به صاحب فال 
توصيه شده که مراقب شخصي که قصد فريب او را دارد 
و در واقع دشمن اوست باشد. بدين ترتيب از وجه تمثيلي 
مضامين به کار رفته در نگاره ها در جهت امر پيش گويي 

استفاده شده است.
در خصوص فراواني مضامين ديني و مذهبي در نگاره هاي 
فالنامه هاي مصور عصر صفوي نسبت به ديگر مضامين، 
توجه به چند نکته اهميت اساسي دارد. اول اين که عقايد 
مذهبي و ديني ريشة عميقي در باورهاي مردم ايران در 
زمان صفويه دارد و بخش مهمي از فرهنگ عامه برمبناي 
باورهاي ديني و مذهبي شکل گرفته است. بنابراين با اين 
استدالل که آثار هنري بازتاب دهندة مناسبات اجتماعي-

فرهنگي جامعه و عصري هستند که در بستر آن توليد 
مضامين  از  بيشتري  سهم  که  است  منطقي  شده اند؛ 
و  ديني  مضامين  به  مصور  نسخه هاي  اين  نگاره هاي 
مذهبي اختصاص داده شود. مسئلة ديگر حاکمان عصر 
صفويه هستند که به عنوان حاميان و سفارش دهندگان اين 
نسخه ها نقش تعيين کننده اي در چگونگي شکل گيري اين 

آثار ايفا مي کنند. حکومت صفوي، داراي ويژگي هايي است 
که آن را نسبت به ادوار پيشين تاريخ ايران متمايز ساخته 
است۱.  از جمله وجوه تمايزش، ُبعد مذهبي است. کاترينو 
زنو معتقد است که يکي از ويژگي هاي حکومت صفويان، 
پيوند دو نهاد «دين» و «سياست» با يکديگر است (باربارو، 
۱۳۸۱: ۲۰۴). تا جايي که به گفته قاضي احمد حسيني قمي 
(۱۳۸۳: ۴۹) پادشاه، يکي از وظايف حکومتش را پايداري 
و ترويج پايه هاي مذهب تشيع مي دانست (فوران، ۱۳۸۶: 
۷۹). از آنجا که دودمان صفوي خاستگاهي ديني داشت 
و در عين حال خود را مدعي عرصه سياسي مي دانست، 
از  اين دوره مستقل  ديني و سياسي  بايد گفت تحوالت 
يکديگر عمل نمي کردند (نوروزي و همکار، ۱۳۹۴: ۱۲۴، به 
نقل از: صفت گل، ۱۳۸۹: ۱۲۹). بدين ترتيب مضامين ديني 
از اهميت فراواني در آثار هنري عصر صفويه برخوردار 
است که اين امر را مي توان از تعداد باالي نگاره هاي داراي 
مضمون ديني و شيعي در فالنامه فارسي موزه توپقاپي 
سراي نسبت به نگاره هاي با مضامين ديگر مشاهده کرد. 
در جدول ۱ کارکرد مضامين ديني نگاره ها در راستاي 

امر پيش گويي نشان داده شده است.

مضامين ادبي
و  دروني  پيوند  داراي  ايراني  هنر  و  فارسي  ادبيات 

نمودار٤. فراواني نگاره هاي سه فالنامة مصور عصر صفويه به تفکيک مضامين اصلي. مأخذ: نگارندگان.

١.  به عنوان مثال، از زمان غلبه اعراب 
در قرن اول هجري و هفتم ميالدي، 
ايران بيشتر يک موجوديت جغرافيايي 
بود تا موجوديتي سياسي (نک هولت و 

ديگران، ١٣٨٧: ج١، ٥١٦).

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧
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فصلنامة علمي نگره

هم خواني ذاتي بوده اند، زيرا هنرمند و سخنور مسلمان 
اثر  مشابه،  ذهنيتي  و  يگانه  بينشي  اساس  بر  دو  هر 
خويش را خلق مي کردند و ميراث بزرگ ادبيات فارسي 
از طريق کتاب هاي مصور خطي به دست ما رسيده است 
(رادفر، ۱۳۸۵: ۴۱). وابستگي بي چون وچراي نگارگري به 
ادب و شعر درگذشته چنان بوده که هر دو باهم عجين 
شده اند چنان که کمتر ديوان شعر و کتابي وجود دارد که 
دست کم يک قسمت و يا يک حکايت از آن تصوير نشده 
باشد (خزائي، ۱۳۸۱: ۲۰۱). آنچه در نقاشي ايراني مهم 
است اشراف بر اين حقيقت است که نقاشي ايراني هرچند 
کوچک ازلحاظ اندازه، جهان بيني آفرينندگان و حاميانشان 
 :۱۳۷۸ باي،  (کن  مي سازند  آشکار  تصوير  طريق  از  را 
تغييرناپذيري،  به طور  و  اساسًا  ايراني  جهان بيني   .(۱۴
خيالي (رمانتيک) است؛ از آنچه عجيب است، لذت مي برد 
و کامًال آماده پذيرش موضوعات باورنکردني است. نقاش 
ايراني صحنة خود را براي لذت خويش و تماشاگر ترتيب 
و  اشعار  از  را  ايراني موضوعات خود  نقاشان  مي دهد. 
قصه هاي عاشقانه الهام مي گرفته اند (بينيون و همکاران، 
۱۳۷۶: ۲۶). علي رغم پيوند راسخي که بين نقاشي ايراني و 
ادبيات برقرار است، هنرمند هيچ گاه در پي تبعيت صرف از 
متن نبوده است. در حقيقت براي نقاش با انتخاب موضوع، 
نقش ادبيات پايان مي يابد و شروع تصويرگري مساوي 
است با حيات مستقل يک نگاره (ميرزاابوالقاسمي، ۱۳۸۶: 

 .(۸۰
در  نيز  مصور  فالنامه هاي  نگاره هاي  ادبي  مضامين 
راستاي پيش گويي که هدف اصلي اين نسخ خطي است، 
به کار گرفته شده است. در برگة مربوط به متن فال ها سعد 
و نحس امور برمبناي روايت صحنه هاي ادبي تعيين شده 
است. از ارجاع برون متني نگاره ها در زمينة پيش گويي 
استفادة تمثيلي شده و پيوند عميق ادبيات و فرهنگ عامه 
به باورپذيري پيش گويي هاي انجام شده در کتاب ياري 
با مضمون  نگاره هاي  در جدول ۲ شرح  است.  رسانده 
ادبي در فالنامة فارسي موزه توپقاپي سراي نشان داده 

شده است.
در نگاره اي به نام «مجنون در بيابان»، به داستان ليلي و 
مجنون ارجاع داده شده است (تصوير ۵). در اين نگاره 
به  برگه،  باالي  در  نسخه،  اين  نگاره هاي  ساير  همچون 

بخشي از يک آيه قرآن اشاره شده است:
اتََّبعَ   َو  اْألَْرِض   إَِلى   َأْخَلَد  لِکنَّهُ   َو  بَِها  َلَرَفْعَناهُ   ِشْئَنا  َلْو  «َو 
َهَواهُ  َفَمَثُلهُ  َکَمَثلِ  اْلَکْلبِ  إِنْ  َتْحِملْ  َعَليهِ  يْلَهْث  َأْو َتْتُرْکهُ  يْلَهْث  
ذِلَک  َمَثلُ  اْلَقْومِ  الَِّذينَ  َکذَُّبوا بِآياتَِنا َفاْقُصِص  اْلَقَصَص  َلَعلَُّهمْ  
يَتَفکَُّرونَ » (سوره أعراف، آيه ١٧٦). «و اگر مي خواستيم 
قدر او را به خاطر آن [علمش به آيات ] بلند مي داشتيم، 
ولي او به دنيا [و پستي ] گراييد و از هواي نفس خويش 
پيروي کرد، آري داستان او همچون داستان سگ است 
که اگر بر او حمله آوري، زبان از دهان بيرون مي آورد 

و اگر هم او را [به حال خود] واگذاري باز زبان از دهان 
ماست،  آيات  دروغ انگاران  داستان  اين  مي آورد،  بيرون 
پس برايشان اين پند و داستان را بخوان باشد که انديشه 

کنند» (ترجمه بهاءالدين خرمشاهي).
شده  اشاره  أعراف  سوره   ۱۷۶ آيه   به  ارجاع  اين  در 
داستان  همچون  او  «داستان  خداوند:  فرموده  طبق  که 
سگ است»؛ در ارتباط اين جمله با تصوير نگاره، ديده 
مي شود که شخصيت سياه پوستي که در نگاره تصوير 
در  که  داده شده  نمايش  کنار سگي  در  (مجنون)،  شده 
حال غذا دادن و به نحوي در حال برقراري ارتباط با آن 
است. اين ارتباط بينامتني (اشاره به سگ در متن قرآني 
و متن تصويري) نشان مي دهد که از طريق تشبيه تمثيلي، 
شخصيت تصوير شده در نگاره به سگ مانند شده است. 
نکتة ظريفي در نحوه تصويرسازي اين ارتباط بينامتني 
واژه  اين  است.  «يْلَهْث»  واژه  به  مربوط  که  دارد  وجود 
اگرچه در داخل متن قرآني حاضر در نگاره قيد نشده اما 
در آية ۱۷۶ سوره أعراف که به آن ارجاع داده شده است 
حضور دارد. در تفسير اين آيه آمده است: کلمه «يْلَهْث» 
وقتي در مورد سگ استعمال مي شود به معناي بيرون 
آوردن و حرکت دادن زبان از عطش است. خداوند در اين 
آيه، صفت دنياپرستان را همچون سگي مي داند که اگر او 
را براني و بر او سخت بگيري، زبانش را از دهانش بيرون 
آورده ولوله مي کند و اگر او را رها کني و از خود نراني، 
باز هم زبانش را بيرون آورده و له له مي زند. دنياپرستان، 
بر اثر شدت هواپرستي و وابستگي به لذايذ جهان مادي، 
يک حالت عطش نامحدود و پايان ناپذير به خود گرفته 
که همواره دنبال دنياپرستي مي روند، نه به خاطر نياز و 
احتياج بلکه به شکل بيمارگونه اي همچون يک سگ هار که 
بر اثر بيماري هاري حالت عطش کاذب به او دست مي دهد 
(پيرزادنيا و همکاران،  نمي شود  و در هيچ حال سيراب 
۱۳۹۴: ۱۲۶). با دقت در تصوير مشاهده مي شود که سگ 
به گونه اي تصوير شده که دهانش باز است و زبانش از 
دهان بيرون آمده. اين نحوة تصويرسازي به خوبي و با 
دقت و ظرافت مفهوم کلمه «يْلَهْث» در اين آيه را بازنمايي 

کرده است.
حال سوالي که مطرح مي شود اين است که چرا مجنون 
به سگ تشبيه شده است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد 
به متن ديگري که در قالب دوبيت شعر در برگة نگاره 
عناصر بصري  با  را  آن  ارتباط  و  دارد، رجوع  حضور 
حاضر در نگاره مشخص کرد. در اين نگاره دوبيت زير 

در باال و پايين تصوير نگاشته شده است:
بيا اي راهرو دشواري ره بر خود آسان کن

بگرد کوي جانان گرد و طوف کعبه جان کن
برون آي از حضيض جهل بگشاي بال همت را

هماي عالم قدسي هواي اوج عرفان کن
اشاره شده  و متضاد  متقابل  مفهوم  دو  به  بيت  اين  در 



برقراري  با  که  عرفان»  «اوج  و  است: «حضيض جهل» 
ارتباط بين مضمون بيت و روايتي که تصوير به آن ارجاع 
دارد (داستان ليلي و مجنون)، آشکار مي شود که در اين 
داده  نشان  الهي  عشق  با  تقابل  در  زميني  عشق  نگاره 
شده است. چنان که در متن شعر نيز به بيرون آمدن از 
حضيض جهل (عشق زميني) و رفتن به اوج عرفان (عشق 
الهي) توصيه شده است. بنابراين حضور عنصر «سگ» 
در تصوير و ارجاع به آن در متن قرآني و تشبيه مجنون 
به سگ بر اين مبنا قابل رمزگشايي است که عشق زميني 
نمونه اي از دنياپرستي و هواپرستي قلمداد شده و طبق 
آيه ۱۷۶ سوره أعراف کسي که به اين ورطه گرفتار آيد، 

«داستان او همچون داستان سگ است».
بينامتني  روابط  شناسايي  طريق  از  رمزگشايي  اين  با 
تلقي  اين مسئله مطرح مي شود که چرا چنين  در نگاره، 
با  است؟  شده  ارائه  مجمون  و  ليلي  داستان  از  منفي اي 
مقايسة اين نگاره با نگارة ديگري که در دوره تيموري با 
همين مضمون در مصورسازي نسخه اي از خمسه نظامي 
نگاشته شده است (تصوير ۶)، تضاد اين تفسير از داستان 
در  «مجنون  نگاره  در  مي گردد.  آشکار  مجنون  و  ليلي 
بيابان» عصر تيموري، برخالف نگاره فالنامه که مجنون 
با چهره اي سياه، در کنار درختي خشکيده و در ارتباط با 
يک سگ نشان داده شده، مجنون با پوستي سفيد، در زير 
درختي سبز و مملو از شکوفه و در کنار آهوان و شير 
و گرگ و روباه به تصوير درآمده. در چهار بيت شعري 
که در نگارة تيموري آمده، مجنون به واسطه فرمانبردي 

حيوانات از او، به سليمان نبي تشبيه شده است. اين تضاد 
تيموري  عهد  نظامي  خمسه  در  مجنون  که  را  تفسيري 
تشبيه  به سگ  عهد صفوي  فالنامه  در  و  پيامبر  يک  به 
شده است را شايد بتوان با کارکرد نگارة فالنامه در امر 

پيش گويي شرح داد.
فارسي  فالنامه  نگاره هاي  در  قرآني  متن  قرارگيري  با   
موزه توپقاپي سراي و برگه متن فال در ديگر نسخه هاي 
نگاره ها  مضامين  پيوند  براي  عامدانه  تالشي  فالنامه 
اين  آن جايي که  از  است.  گرفته  صورت  مقدس  شرع  با 
کارکرد  به  مشروعيت بخشي  جهت  در  پيوند  برقراري 
پيش گويي و فال گيري اين نسخ بوده، در نگاره هايي که 
داراي مضمون ديني هستند (مثل تصوير ۴) تالش شده 
است تا آيه اي براي درج در باالي نگاره انتخاب شود که 
قرابت زيادي با مضمون تصوير داشته باشد و به واسطة 
اين که مضامين ديني پيوند ماهوي با آيات قرآن دارند، 
ارتباط بين متن قرآني نگاره و روايت تصويري آن بسيار 
اندکي  دليل  به  ادبي  در مضمون  اما  مي نمايد؛  مستحکم 
فاصله از گفتمان ديني محض در روايت تصاوير و نزديک 
شدن به گفتمان ادبي، نشان دادن استحکام پيوند بين متن 
قرآني و روايت تصويري نگاره، با چالش روبه رو شده 
است. گويي براي هماهنگ سازي روايت تصوير و متن 
آيه، تفسيري به اين روايت (داستان ليلي و مجنون) تحميل 
شده تا با دنياپرستي و هواپرستي خواندن عشق مجنون، 
در تضاد با عشق الهي و نتيجة گمراهي نشان داده شود. 
اين تفسير از آن جهت به روايت تحميل شده که با مهم ترين 

جدول ١. کارکرد مضامين ديني نگاره هاي فالنامه هاي مصور عصر صفوي در امر پيش گويي. مأخذ: نگارندگان.

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧
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مضمونرمزگان هاي بصريعنواننگاره
فال

خنثيبدخوب

کيکاووس و 
تخت پرنده

- کيکاووس کمان در دست سوار بر تخت پرنده
- پرندگان حمل کننده تخت

- فرشته بال دار
- بناهايي گنبددار و مربوط به دوران اسالمي

- پيکرهايي عمامه به سر 

*حماسي

اسکندر و 
ساخت ديوار 

يأجوج و 
مأجوج

- اسکندر تاج بر سر و سوار بر اسب
- موجودات عجيب الخلقه در حال ساخت ديوار

- سربازان در يکسوي ديوار
- پيکرک هاي کوچک در طرف ديگر ديوار

*حماسي

تخت و تاج 
سلطنت

- تخت پادشاهي در وسط تصوير
- يک تاج و يک عمامه بر روي تخت

- دو فرشته بال دار
- فضايي آراسته و منقوش

*حماسي

ليلي و مجنون
- مجنون با چهره اي سيه چرده

- دو زن با پوشش سفيد
- سگ

- بيابان خشکيده
*عرفاني

اژدهاي 
نگهبان گنج

- سه خمره منقوش گنج
- اژدهايي آتش بر دهان چمبره زده به دور گنج

- فضايي تاريک در زير زمين
- درختاني در فضاي باالي تصوير

*عرفاني

جدول ٢. شرح اجمالي مضامين ادبي نگاره هاي فالنامة  فارسي موزه توپقاپي سراي. مأخذ: نگارندگان.



منبع اين روايت يعني خمسه نظامي و ويژگي هاي عرفاني 
پيدا  نمود   (۶ (تصوير  در  که  -همان طور  منظومه  اين 
هريک  پيشگويي  کارکرد  است.  تضاد  در  است-  کرده 
لزوم  و  فال گيري  جهت  در  نگاره ها  بصري  عناصر  از 
تحميل  اين  اصلي  دليل  شايد  آن،  به  مشروعيت بخشي 
تفسيري به روايت، باهدف هماهنگي روايت با متن قرآني 
و  مجنون  شخصيت  به  نسبت  منفي  تلقي  اين  از  باشد. 
داستان عشق او به ليلي بهره برده شده تا از يک طرف در 
برگه متن فال، پيش گويي هايي در جهت نهي فال گيرنده با 
اتکا به فال «بد» ارائه و از طرف ديگر با برقراري ارتباط 
بين نگاره و متن قرآني، لباس مشروعيت بر تن فال گيري 

و پيش گويي پوشانده شود.

مضامين مربوط به تنجيم
پيشينيان، افالك را در آفرينش، رشد و سرانجام، مرگ 
آدمي و نيز تيره بختي و خوشبختي و هرآنچه به او مربوط 
پيشينيان  براي  بيشتر  آنچه  مي دانستند.  مؤثر  مي شده، 
جالب بود، آن قسمت از علم ستاره شناسي است كه به 
استخراج احكام و تأثير آن در سرنوشت آدميان مربوط 
است و به آن «علم احكام نجوم» يا «تنجيم»۱  گفتند و آن، 
با علم «نجوم»۲ كه علمي است كه در آن حركات ستارگان 
بررسي مي شود و براي تقويم و گاه شماري به كار مي رود، 
تفاوت دارد. (حلبي، ۱۳۷۸: ۱۲). «نجوم احكامي» شيوه اي 
در غيب گويي و فال بينياست و بر اين اصل استوار است 
سرنوشت  و  زميني  اجسام  بر  سيارات  و  ستارگان  كه 
افراد و اقوام تأثير دارند. امروزه اختربيني درشمار علوم 
به حساب نمي آيد و يا آن را علم كاذب مي شمارند وكامًال 
مخالف نظريه ها و يافته هاي دانش نوين مي دانند  (صرفي 

و افاضل، ۱۳۸۹: ۵۴-۵۳). 
گرايش انسان به  شناخت نجوم وکواکب وصدور احکام 
درموردگردش ستارگان وعواقب اين چرخشها تقريبابه 
درايران  نجوم  علم  برميگردد.  هوشمند  ظهورانسان 
نيزمانندديگرنقاط جهان سابقه اي طوالني دارد. درواقع 
ازآنجاکه ابزارآن آسمان يپاکودوچشم سالم خداداد است، 

انموردتوجه  ايراني  توسط  که  است  علومي  اولين  جزو 
(مقدمه)).  ط   :١٣٨٤ (بيکرمنوديگران،  است  قرارگرفته 
چون  دانشمنداني  وسيله  به  اسالمي  دردوره  دانش  اين 
تمدن  بزرگ  ديگرازمنجمان  وگروه  ابومشعربلخي 
ابوريحان  صوفي،  عبدالرحمان  چون  درايران،  اسالمي 
بيروني،عمرخيام،خوارزمي وابوسهل کوهي که درفاصله 
جهان  به  ميزيستند  هجري  تاهفتم  چهارم  هاي  سده 
۱۱۳).مهمترين  وشيرازي،١٣٨٦:  (رفيعي  شد  عرضه 
ويژگي اين دانش دردوره اسالمي مطالعه انواع صورفلکي 
غيرمصور  و  مصور  مکتوب  منابع  زمينه  ودراين  است 
محمدزاده،  و  گيگلو  (قهاري  است  باقيمانده  ارزشمندي 

.(۶ :۱۳۸۹
با  قابل مشاهده  اغلب رويدادهاي آسماني  از آن جا که 
حوادث زميني خاصي همچون فصل برداشت محصول يا 
طغيان رودخانه ها همزمان بود (گياهي يزدي، ۱۳۸۸: ۱۱)، 
نخستين توجه کنندگان به آسمان، يعني کاهن- منجمان 

ملل قديم، (هلزي هال، ۱۳۶۳: ۲۱) 
نظام طبيعي  بر  اختران ميتوانند  چنين تصور کردند که 
؛   ۶۸  :۱۳۶۳ (مسعودي،  باشند  گذار  اثر  خاکي،  دنياي 
بيروني، ۱۳۶۶: ۲۵۸). ازسوي ديگر در نتيجه رصدهاي 
برخي  نامنظم  حرکات  متوجه  منجمين  ستارگان،  منظم 
تقارن  اجرام سماوي شدند (روسو، ۱۳۳۷: ۲۴).  اين  از 
حرکات اين اجرام با برخي از رخدادهاي زميني همچون 
جنگ ها و شورش ها، شيوع قحطي و بيماري، شکل گيري 
مذاهب، خوشي ها و ناخوشي ها اين فکر را به وجود آورد 
هستند  انسان ها  سرنوشت  بر  حاکم  ستارگان  اين  که 
(بيروني، ۱۳۶۲: ۵۱۱-۵۱۲). با گذر زمان اين انديشه در 
تفکر و رفتارهاي  تمامي زواياي زندگي، روحيات، طرز 
اجتماعي انسان، رشد يافت و نظم اجتماعي دنياي کهن را 

به وجود آورد (زرگري و يحيائي، ۱۳۹۳: ۹۹).
تعداد ۹ نگاره از مجموع ۵۹ نگارة نسخه فالنامه فارسي 
تنجيم  به  مربوط  مضامين  داراي  سراي  توپقاپي  موزه 
است. همچنين در برگة متن هر فال نيز در توضيح هر فال، 
ارجاعات بسياري به اين متون داده شده است. مضمون 

نمودار ٥. معنامندي نگاره برمبناي هم نشست متون حاضر در تصوير در راستاي کاربرد پيش گويي. مأخذ: نگارندگان.
1. Asrtology

2. Astoronomy

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧
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اين نگاره ها به دو بخش بروج فلکي و اجرام فلکي مربوط 
مي شود. در واقع اين مضامين بيشترين هم خواني را در 
راستاي هدف اصلي کتاب، يعني پيش گويي دارند. از بين 
نگاره هاي اين نسخه با مضمون تنجيم، يک نگاره به عنوان 

نمونه براي تحليل انتخاب شده است.
در تصوير ۷، هريک از دايره هاي ۱۲گانه معرف يکي از 
بروج فلکي است که صورت فلکي مربوط به آن در داخل 
هر دايره تصوير شده است. برج به معني قصر و حصار 
عالي و خانه و جمع آن بروج و ابراج، در اصطالح نجومي 
عبارت است از قوسي در منطقه البروج که به سي درجه 
تقسيم شده که يک دوازدهم ٣٦٠ درجه دور دايره بزرگي 
در آن منطقه است و هر قسمت به نام يکي از صور فلکييا 
ماه هاي شمسي است (قهاري گيگلو و همکار، ۱۳۸۹: ۸). 
هريک از بروج ۱۲گانه  در احکام نجوم داراي صفات ويژه 
و مفهوم منحصربه فردي است که منجر به شکل گيري 

باورهاي گسترده اي در دوره هاي مختلف تاريخي ايران 
 ۷ تصوير  اجزاي  از  هريک  نمادين  معناي  است.  شده 
برمبناي احکام نجوم به تفکيک در جدول ۳ نشان داده 
شده است. با وجود اين که هريک از يروج ۱۲گانه که در 
نگاره تصوير شده داراي معناي جداگانه اي در علم احکام 
نگاره يک  اين  کليت  تا  است  اما تالش شده  است  نجوم 
معناي واحد را انتقال دهد که بر مبناي اين معناي واحد 
در برگة متن فال، از آن در جهت پيش گويي و فال گيري 
بهره برده شود. براي رمزگشايي کارکرد اين نگاره در 
امر پيش گويي بايد متن قرآني و ادبي حاضر در نگاره و 
روابط بينامتني آن ها با متن تصوير مورد خوانش قرار 
بگيرد. در باالي نگاره سه آية اول سوره البروج نگاشته 

شده است:
َوَشاِهٍد   (۲) اْلَمْوُعوِد  َواْليْوِم   (۱) اْلُبُروِج  َذاِت  َماِء  «َوالسَّ
به  «سوگند   .(۳-۱ آيات  البروج،  (سوره   «(۳) َوَمْشُهوٍد 

موزه  فارسي  فالنامه  دوازده گانه-  بروج  نگاره   .۷ تصوير 
Farhad et al, 2010: 38 :توپقاپي سراي. مأخذ

دوره  نظامي،  خمسه  بيابان»،  در  «مجنون  نگاره   .۶ تصوير 
تيموري، موزه ارميتاژ. مأخذ:

https://www.arthermitage.org/The-Khamsa-by-
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آسمان كه داراى برج هاى بسيار است (۱). به روز موعود 
سوگند (۲). به شاهد و مشهود سوگند (۳)».

آيه هاي حاضر در اين نگاره از سوره «البروج» انتخاب 
شده است. نام اين سوره که جمع مکسر برج است به طور 
مستقيم با متن تصويري نگاره در ارتباط است. در آية 
اول اين سوره به به «آسمان که داراي برج هاي بسيار 
است» سوگند ياد شده است که از نظر تهيه کنندگان اين 
نسخه، به مثابه يک مجوز شرعي و محکم براي استفاده 
از تنجيم در جهت پيش گويي قلمداد مي شود. حال براي 
فهم چگونگي کاربرد اين نگاره در امر پيش گويي بايد متن 
ادبي حاضر در نگاره مورد خوانش قرار بگيرد. در اين 

نگاره آمده است: 
آنها که به راه حق تمامند همه

در دين دوازده امامند همه

و آنها که به علي ندارند يقين
بيشک ايشان چون دد و دامند همه

نکتة مهم در ارتباط بين اين شعر و متن تصويري نگاره، 
اشاره به «دوازده امام» است؛ چراکه تعداد بروج فلکي که 
در نگاره نيز تصوير شده، «دوازده» برج است. بنابراين از 
طريق اين مشابهت تالش شده است تا اين تلقي به مخاطب 
القا شود که برج هاي دوازده گانة آسمان اشاره به دوازده 
امام دارد و قرآن از اين رو به آن ها سوگند ياد کرده است. 
بر مبناي همين تلقي و تفسير، در متن فال، اين فال تعبير به 
نيکي شده و فال گيرنده در آن به رسيدن به مراد و پيش آمد 
اتفاقات خوب در آينده نزديک نويد داده شده است. بنابراين 
استفاده از اين نگاره در امر پيش گويي نه برمبناي معناي 
نمادين هر برج فلکي در علم احکام نجوم بلکه بر مبناي 

پيوند آن گفتمان ديني و مذهبي صورت گرفته است.

ماه شمسينام التيننمادبرج فلکي
تصوير برج 

فلکي
معناي برج فلکي در احکام نجوم

فروردينAriesَحَمل
کسي که تحت نفوذصورت فلکي برج حمل متولدشده: خندان،

سخن گو،ملکطبع،بزرگ منش،خشم آلود،مردانه وعاشق سفراست 
(بيروني، ۱۳۶۲: ۳۲۵).

ارديبهشتTaurusثور
کسي که طالع وي در برج ثور است معموًال: کاهل، دورانديش، 

بردبار، مکار و داراي ابروي خرد، پيشاني بلند، گردن دراز و سياه 
چشم و زيرنگر و بيني پهن و سر برآمده (بيروني، ۱۳۶۲: ۳۲۷).

خردادGeminiجوزا
صاحب طالع جوزا: پاکيزه و کريم و خداوند لهو و دوستدار دانش 

و علم هاي آسماني با حافظه قوي و داراي سياست و دورويي 
وصف شده است (بيروني، ۱۳۶۲: ۳۲۷).

تيرCancerسرطان
گنگي و کاهلي و دورويي از صفات منصوب به سرطان است 

(مصفي، ١٣٥٧: ١٢١). در کتب احکام نجوم سرطان، برج 
کشتي بانان و جوي کنان و آبياران است (بيروني، ١٣۶۲: ٣٢٨).

مردادLeoاسد
شادي زندگي، جاه طلبي، غرور و ترقي، دليري و شجاعت، 

سخت دلي و جفاکاري و فراموشي را به او نسبت داده  و اسد را 
خداوند سواران و ضرابان و صيادان ناميده اند (بيروني، ۱۳۶۲: 

٣٨٣ و ٣٨٧).

شهريورVirgoسنبله
سخاوت، نيک طبعي، نيکوگويي، بسيارداني توام با حکمت، سبکي، 

بازي، پاي کوبي و موسيقي داني. از طبقات مردم: وزيران، مهتران، 
صاحب منصبان، صاحبان حشمت، نويسندگان و رقاصان (همان: 

.(٣٣٧-٣٣٨

جدول ٣.  معناي نمادين هريک از اجزاي نگاره بروج ١٢گانه برمبناي احکام نجوم. مأخذ: نگارندگان.

تحليل مضامين بصري  فالنامه هاي 
مصور عصر صفوي بر مبناي کاربرد 
در امر پيش گويي (مطالعة موردي :  
نگاره هاي نسخة فالنامة   فارسي موزة 

توپقاپي سراي)/ ١٩ - ٣٧
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نتيجه
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد که مضامين نگاره هاي نسخة فالنامة فارسي موزه 
توپقاپي سراي در سه دستة اصلي ديني، ادبي و تنجيم به تصوير درآمده و مضامين ديني بيشترين 
تعداد نگاره هاي اين نسخه را به خود اختصاص داده است. در اين فالنامه و سه نسخة فالنامة مصور 
ديگري که از عهد صفويه باقي مانده، سعد و نحس فال بر مبناي مثبت و منفي بودن شخصيت ها، 
مکان ها و موقيت هاي تصوير شده در هر نگاره مشخص  گرديده و به صاحب فال توصيه شده که اگر 
قصد انجام کاري (مثًال ازدواج) را دارد در انجام آن ترديد نداشته باشد که شخصيت مثبت تصوير 
شده در نگاره  به او در انجام آن کار ياري مي رساند. اين موضوع در نگاره هاي با مضمون ديني، 
مفهوم «توسل» را به فال گيرنده القا مي کند و باورپذيري متن فال و کارکرد پيش گويي آن را افزايش 
مي دهد. موضوع ديگري که از نگاره هاي فالنامه در جهت پيش گويي استفاده شده، کارکرد تمثيلي روايت 
نگاره است. مضامين ادبي نگاره هاي فالنامه هاي مصور نيز در راستاي پيش گويي که هدف اصلي اين 
نسخ خطي است، به کار گرفته شده است. در برگة مربوط به متن فال ها سعد و نحس امور برمبناي 
روايت صحنه هاي ادبي تعيين و از ارجاع برون متني نگاره ها در زمينة پيش گويي، استفادة تمثيلي شده 
و همچنين پيوند عميق ادبيات و فرهنگ عامه به باورپذيري پيش گويي هاي انجام شده در کتاب ياري 
رسانده است. بخش ديگر نگاره هاي فالنامه مربوط به مضامين تنجيم است. همچنين در برگة متن هر 
فال نيز در توضيح هر فال، ارجاعات بسياري به احکام نجوم داده شده است. مضمون اين نگاره ها به 
دو بخش بروج فلکي و اجرام فلکي مربوط مي شود. در واقع اين مضامين داراي بيشترين هم خواني با 

هدف اصلي کتاب، يعني پيش گويي و فال گيري هستند.

مهرLibraميزان
با انديشه و ادب، جوانمرد، بخشنده و کامل و عادل، مردم دوست، 

شاعر و با اندام معتدل و خوش صورت و سپيد مايل به گندم گونه 
و سرمه چشم. وزيران و دبيران، مهتران و رقاصان (مصفي، 

.(١٣٥٧: ٧٧٤

برخوردهاي ناهنجار، ترشرويي و بي شرمي، کاهلي، تکبر و ناداني آبانScorpiusعقرب
و در عين حال سخاوت و شجاعت (بيروني، ١٣۶۲: ٣٢٧-٢٣٨).

آذرSagittariusقوس
صاحب طالع قوس: ملک طبع، رازدار، بخشنده، مکار، متعصب، 

پاکيزه خورش و معجب و نيز مهندس و جهان گرد، فراموش کار و 
بسيار انديشه به کار جهان و بسيار خطا (مصفي، ١٣٥٧: ٦٠٦).

ديCapricornusجدي
خداوند صيادان، بندگان، چاکران و غالمان. صاحب طالع جدي: 

فراموش کاري و سخت گيري در راي و دوست دارنده حکمت 
وخشم آلود و بدانديش (بيروني، ١٣۶۲: ٣٣٢-٣٣٣).

بهمنAquariusدلو
در احکام نجوم اين برج داللت بر اخالق نيک، تجمل، حرص و 

پاکيزگي دارد. صاحب طالع دلو بسيار انديشه و گردکننده طعام، 
بخيل، پرخواسته، بددل توصيف شده (بيروني، ١٣۶۲: ۳۲۸-۳۲۵).

اسفندPiscesحوت
بيش تر به منظور مدح و بيان تحول سال و تغيير فصل يا اظهار 

اطالع در مسائل نجومي و نيز به قصد تصنع و اعنات و تناسب در 
شعر فارسي فراوان آمده است (مصفي، ١٣٥٧: ٢١٤).

ادامه جدول ٣.
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used and the connection between the illustration and the sacred text is more opaque. Such a 
highly unorthodox scheme simultaneously underscores the source of the images and lends them 
indisputable authority. No other illustrated religious, historical, or literary manuscript attempts 
to relate its paintings so explicitly to the Koran, which further adds to the exceptional nature 
of this particular volume.To this end, the question raised here is over the relationship among 
the concepts behind Falnamas’ paintings with prediction and fortune telling. Being qualitative 
in nature, the present study adopts a descriptive approach to content analysis with the findings 
demonstrating that among the popularity paintings in Topkapi Saray museum Falnama, in three 
major religious, literary and astronomical sections, the religious themes have the highest number 
of paintings of this manuscript. The themes of this version of the Falnama have been used through 
the narratives to determine good and bad affairs and the predictability of prediction. Also by 
imposing the concept of resorting to the religious themes of the images,it gives legitimacy to 
prophesy despitereligious prohibition. 
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Falnama of the Safavid era includes multiple images with a variety of themes and the main 
purpose of this study is to focus on the prediction and to conclude with a depiction of the 
fortune telling. Indeed, this research seeks to identify the diversity of the themes in Falnama 
paintings in the Safavid era. The Topkapi Saray museum Falnama, with its fifty-nine paintings, 
the bound Persian Falnama (TSM H.1702), now housed in the Topkapi Palace Library, is the 
most extensively illustrated copy. Attributable to the last quarter of the sixteenth century, the 
manuscript,s written and painted folios have been carefully integrated into a unified ensemble. 
The volume must have entered the Ottoman royal collection sometime before the reign of Ahmed 
II (reigned 1703-30 A.D.), whose seal appears on the flyleaf and offers a terminus ante quem 
for its acquisition. Its maroon binding dates from the reign of Sultan Abdulhamid II (1876-1909 
A.D.), at which time some of the folios may have been re-margined.
Similar to other Falnamas, the manuscript has an image on the right (verso) and a related text 
folio on the left (recto), but it is also the only monumental copy to integrate text and Image on 
the same page. Each illustration is framed by a pair of couplets in Nasta,liq script that introduces 
the subject and the general nature of the prognostication. In addition, Koranic verses (ayah), 
copied in gold, blue, or red Muhaqqaq script, appear at the top of each illustrated folio. In many 
instances, the verses refer directly to the subject of the image; in others, only fragments are 
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