
  
  
  
  
  
 
 

  مختلف استخاره در فرهنگ اسالمیهاي  شیوه
 

  *)فرهنگ مهروش(حامد خانی
  

 

  :چکیده
هـاي متنـوع کـه     از مناسک رایج و پرکاربرد جامعۀ اسالمی، استخاره کردن است؛ رفتاري با شـیوه 

نیـز  مـأثور و برخـی    ،هاي متنوع ایـن منسـک   عمدۀ شیوه. اي کهن در فرهنگ اسالمی دارد پیشینه
خاستگاهی دارند و خود نیز در طول زمان، دچار تحوالت و تغییراتـی  نیز  هریک ،بعت  به. ورندمأثغیر

هاي استخاره و آداب همراه آن به قدري است که یافتن وجه جامعی میـان ایـن    تنوع شیوه. اند شده
آن از . کنـد  هاي مشترك دشوار مـی  اشکال مختلف و بازشناسی ماهیت استخاره را بر پایۀ آن مؤلفه

اند؛ روایاتی که  عرضه شده ر قالب روایاتی منسوب به معصومینهاي استخاره د سو، عمدۀ شیوه
بناسـت کـه   بر این پایه، . گزاري کرد را تاریخها  آن توان نمیعلوم حدیث هاي کهن  با روش معموالً
ـ   هاي مختلف منسک، ارزیابی شواهد بازمانـده   با شناخت شیوه ۀ پیش رومطالع و  یوهدربـارۀ هـر ش

 تاریخ استخاره و تحول و تکاملاي براي  به فرضیهها،  این شیوهبندي  معیارهایی براي دستهنمودن 
اي خـواهیم توانسـت    بر پایۀ چنین فرضـیه  .یخ فرهنگ و تمدن اسالمی دست یابیمآن در طول تار

اي  در دورهاشکال مختلـف اسـتخاره   رسد  به نظر می .گزاري کنیم روایات پرشمار استخاره را تاریخ
ترین شکل آن که دعایی ساده براي حاجـت خـواهی اسـت، بـه  رفتـاري       طوالنی از زمان، از ساده
  .ها و ابزارهاي گوناگون تبدیل شده است پیچیده، با کاربرد فناوري

، شناسـی دیـن   ، رواناسـالمی، تـاریخ نمـاز    هـاي  آیـین تفأل، تشـهد، تـاریخ    :ها واژهکلید
  .گزاري روایات تاریخ

                                                   
می، آزادشهر، ایران * هیات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اس  mehrvash@hotmail.com /استادیار گروه ا

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1394 ستانبهار و تاب م،زدهسی ۀشمار م،هفت سال

  250ـ223صفحه 
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 همقدم
ند و تکلیف خویش شواي دچار حیرت  گیري براي مسئله در تصمیمهرگاه شیعیان برخی 
با بـه جـاي   ، ساز هاي مشکل و سرنوشت گیري با تصمیم ویژه هنگام رویارویی به، درنیابند

 و ، دعـا قـرآن همچون خواندن نمـازي خـاص،    )ritual(و آیینی آوردن رفتارهایی منسکی
هـاي تسـبیح    گشایند، یا مشتی دانه می قرآن آنگاهکنند و  یصلوات، از خدا طلب هدایت م

لهدیده شود،  قرآناي که در  آیهمضمون . گیرند برمی اي کـه در صـفحۀ    یا تعداد الفاظ ج
ی از هـای  و هـدایت  ی معنادارهای نشانه ها که به دست آید، یا شماري از دانهبینند، بمصحف 

ه بـر پایـۀ قواعـدي    بـا تفسـیر نشـان   تـوان   ه میمعتقدند کها  آن .شود جانب خدا تلقی می
هیمشخص، الهام  منسـک   ،گاه به جاي آنکـه خـود   .کردو بر پایۀ آن عمل دریافت را  ا

 ،همـایونی (.خواهند برایشـان اسـتخاره کنـد    می استخاره را به جاي آورند، از یک روحانی
از  یجـوی  هتـوان گفـت اسـتخار    قدري رایج است که می  این رفتار به )428ص ،ش1349
  .استجامعه قشر مذهبی با شیعه ارتباط میان روحانیان اسباب ترین  رایج

ۀ توان در میان عام از جانب خداوند، می مشابه را نیز براي دریافت الهام رفتارهایی
براي نمونه، بسیاري از مسلمانان در کشـورهاي ناحیـۀ غـرب    . مسلمانان سراغ گرفت

می، با به جاي آوردن نماز  که ورزند  روند و امید می و اعمالی خاص، به خواب میاس
  .در عالم رؤیا دریافت کنند گشایی از کار فروبستۀ پیش رو، الهامی براي گره

می،  منسـکی  با برخورداري از اشکالی بسیار متنوع، استخاره در طول تاریخ تمدن اس
مـاعی و سیاسـی و   و هم در زندگی اجت ربرد، هم در زندگی شخصی مسلمانانبسیار پرکا

ق، 1417ري، صـ ب: ك.اجتماعی آن، ر هایی از کاربرد نمونهبراي (.فرهنگی ایشان بوده است
 شــاه، محمــدعلی /246ص ،1ججرمــوزي،  /425ص ،3ج ق،1403 طبــري، /558، 1ج

ــا )479ص ش،1346 ــن ب ــه ای ــۀ   حــال، ب ــه اســتخاره در هم ــوم نیســت ک ــتی معل درس
هایی متنـوع ـ داشـته     با شیوه هرچندمشخص ـ  منسک آیین و کاربردهایش، اشاره به یک 

اصـل  با اشتراك یک لفـظ در چنـد معنـا ح   تنها باشد؛ چه بسا این دامنۀ گستردۀ مصادیق، 
. نتـوان سـراغ داد  ـ جامع مصادیق مختلـف اسـتخاره       ـ  شده باشند و هیچ هستۀ مشترکی

یـا   نـد ا ها، حاصل تکامـل و تحـول یـک سـنت     آیا همۀ این شیوه«که  استجاي پرسش 
برخـی  و تنهـا  ندارند و ماهیتشان متمایز است وجه جمعی هستند متنوع که هیچ  مناسکی
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  »؟شوندهمگی به یک نام خوانده سبب شده است  هاي ظاهري میانشان شباهت
انـد، بـه چنـین تردیـدي دامـن       کردهکه گاه براي استخاره ذکر نیز احکام مختلفی 

ً. زند می ابـن بابویـه،   (تأکید شده است »اره بر مشاورهتقدم استخ«بر ضرورت گاه  مث
عکس از تقدم مشاوره   گاهی به و )136ص، ق1409، ابن طاووس /562ص ،1تا، ج بی

مشاوره جستن از اساس،  گاهی نیزحتی  )214ص ق،1414 نووي،(.اند بر استخاره گفته
  )309ص، ق1409، ابن طاووس: ك.ر(.نمایانند را امري منافی با استخاره می

توان پذیرفت که  با نظر به این تنوع و تعارض احکام، آیا میپرسش دارد که  جاي
هایی مختلف از یک منسک و همگی با وجود تنوع در  هاي مختلف استخاره، رویه شیوه

و در  استخاره اصلی کهن داشتهمنسک شاید  ند؟ا خاستگاهی مشابهبرخوردار از ظواهر، 
هایی بـر   با فزون شدن پیرایهو  چار تحول شدهاز عوامل گوناگون د گذر زمان و متأثر

احتمال دیگر نیز آن است کـه از  . اشکال متنوعی با احکام مختلف پیدا کرده استآن، 
می استخاره خوانده می شود، نامی مشترك براي مناسکی  اساس، آنچه در فرهنگ اس

ـ هاي مختلفی  در فرهنگ دار مختلف باشد؛ مناسکی ریشه می می بـر    راثکه تمدن اس
  .هاست آن

ت فوقاین مطالعه  تنهـا بـه   بنا داریـم در آن  . گامی آغازین است ،در تعقیب تأم
ً :یمراه جویها  پاسخ این پرسش ندي ب دسته ثانیاً؟ ندا هاي مختلف استخاره کدام شیوه او

ت تاریخی منسک یاري رسـاند؟ تواند  می ها با چه معیارهایی این شیوه  به تبیین تحو
بـه منظـور    توان براي تحول اشکال این منسـک بـه دسـت داد؟    اي می چه فرضیه ثالثاً
با معیارهاي و آنگاه  هاي مختلف استخاره معرفی ست شیوهها، نخ جویی این پرسش پی

بـراي  را هـایی   شـاخص ها،  با نظر به این شیوهسپس  .بندي خواهند شد دستهمختلف 
ت منسک  بنیادین ما در این مطالعه آن اسـت   فرضیۀ .باز خواهیم شناختتبیین تحو

ت تاریخی این  شناسی آن بندي این اشکال متنوع و گونه توان با دسته که می ها، به تحو
  .دگزاري کر ت، روایات استخاره را نیز تاریخبا درك این تحو آنگاهآیین راه جست و 

  روایات اسالمیاشکال شناختۀ استخاره در . 1
  دعایی اتاستخار .1ـ1
می، استخارۀ دعایی است کهن از هاي  بیشتر شیوه. ترین اشکال استخاره در فرهنگ اس
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ند؛ اما در اینجا مـراد از اسـتخارۀ دعـایی، آن قبیـل اقسـام      ا البته با دعا همراه استخاره
، از هیچ فن یا ابزار خاصی جز دعا بهـره  از خداوند طلب خیراستخاره است که براي 

 .شود جسته نمی
ترین اشکال استخاره آن است که بـا خوانـدن    از قدیم :دعا رفصاره با استخ )اول

پیش از اقدام به کـار، از خـدا قضـاي خیـر طلـب      کلمه،  150در حدود دعایی کوتاه 
نخسـت بـر   ، گزارنـدگان ایـن منسـک    )164ص ،11ج ق،1403 صنعانی،: ك.ر(.کنند

او بـه دعـا از    گـاه آن .کننـد  ش از غیب تأکیـد مـی  ا خیرخواهی و قدرت خدا و آگاهی
قهخ ،رو براي فرد در کار پیشِهرگاه خواهند  می گرنه مند، و یري مقدر است، بدان ع

چنـد   دعاییان است که گاه در هم دعااین مایۀ اصلی  نقش )جا همان(.منصرفشان کند
ـ  مهاللٰ«: منتسب شده استنیز  به پیامبرو مختصرتر اي  کلمه ـ ر لـی و اخْ خ  »لـی  رْتَ

خیر مقدر فرماید و خود نیز بـه   ،طلب از خدا که براي فرد؛ )438ص ،2ج، خرائطی(
  .جایش برگزیند

گیـري بهتـر    م به منظور تصمیمکوششی براي دریافت الهاهرگز این شیوۀ استخاره 
و آماده براي جزم  تصمیم خود را گرفته شخصگیرد که  زمانی صورت میزیرا  نیست،
یقول ذلک ثم « 1302، شمارۀ 388ص ق،1413 برانی،ط(.عزم و اقدام به کار است کردنِ
حاجـت  «و » طلب قضاي خیر از خدا«واقع منسکی براي در باید این شیوه را  )»یعزم

ــواهی ــت »خ ــدیم .دانس ــین رو در ق ــک    از هم ــان مناس ــی، در می ــب روای ــرین کت ت
  )64ص ،7ق، ج1409، شیبه ابن ابی: ك.ر(.خواهی جاي گرفته است حاجت

حضـرت   :منتسـب اسـت   به تنی چنـد از اصـحاب پیـامبر    رهترویج این استخا
ویـژه جـابر نقشـی     این میـان، بـه  در . و جابر بن عبداهللا انصاري ابن مسعود، علی

از آن حیث که مشهورترین  یکی :نماید میتأمل نقش وي از دو سو شایان  .داردکلیدي 
 تا، بی ،بن حنبل حمدا(اند ترین شیوۀ استخارۀ دعایی را شاگردان وي ترویج کرده و رایج

بـه  ه که وي فراتر از توصـی بدان رو  دیگرو  )152ص، ق1406 ،بخاري /292ص ،3ج
 آنگاه .این منسک، از آن براي حل مشکلی اجتماعی نیز بهره جسته استفردي کاربرد 

زم شد بـراي  ، )ق64(بن زبیر آسیب دیدعبداهللا خانۀ کعبه در جنگ سپاه اموي با که 
شـد کـه    قداسـت کعبـه مـانع مـی    . کنندو بازسازي را تخریب خانه  تعمیر، بخشی از
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ابـن زبیـر   ایـن میـان، جـابر از    در  .دهنـد  به کارجسورانه تصمیم گیرند و آسوده تن 
، خـویش  براي اجراي تصمیماز خداوند استخاره،  وروزه  سکی سهخواست با اداي من

بـا  چنـین عزمـی    همراهـی تردید  بی )276ص ،8ج ق،1408 ابن کثیر،(.دخیر طلب کن
  .بخشید استخاره، بدان مشروعیت می

دعـاي اسـتخاره را   ، تـابعی مشـهور کـوفی،    )ق95د (یک نسل بعد، ابراهیم نخعی
از عمـوم اسـتادانش در نسـل صـحابه عنـوان       ،هاي خـویش  همچون یکی از آموخته

شباهت مضمون دعاهاي منتسب به صحابۀ مختلـف،   )190ص م،1999 ضبی،(.کند می
دعـاي  « 164، ص11ق، ج1403، صـنعانی : قـس (توافقی میان ایشان استمؤید چنین 

احمد  /»دعاي استخارۀ جابر« 64، ص7ق، ج1409، شیبه ابن ابی /»استخارۀ ابن مسعود
 ، به وساطت اهل بیتدعاي استخارۀ منقول از پیامبر« 439ص ،2جبن عیسی، 

که گاه  ستخاره را ـ چنانن کند که دعاي اتوافقی که بسا حکایت از آ؛ )»از طریق زیدیه
 .اند آموخته پیامبر تصریح شده است ـ از
تـرویج همـین شـیوۀ اسـتخاره      زمان در محیط کوفه و مدینـه،  هم ،در نسل اول تابعین

بـا آدابـی    العابـدین  امـام زیـن  هـاي   نیز در آموزش. یابد توسط ابراهیم نخعی ادامه می
مختصـر و  عـایی  د، العابـدین  زینامام در استخارۀ منسوب به  .شود تر همراه می مفصل

 ،3ش، ج1363کلینـی،  (.گـردد  مـی بـا نمـازي خـاص نیـز همـراه      ، گفته پیش يمشابه دعا
ـ   یک نسل بعد، ترویج گستردۀ اسـتخار  )470ص را در محـیط مدینـه،    رفه بـا دعـاي ص

 /توسط امام بـاقر  العابدین زین، ترویج استخارۀ امام جا همان: ك.ر(توسط امام باقر
؛ 64، ص7ق، ج1409، شـیبه  ابـن ابـی  (و محمد بـن منکـدر  ) 600ص ،2ق، ج1370قی، بر

ـ   این هر دو شخصـیت  .توان یافت می )51ص ،2ج، ق1315بخاري،  ا حلقـۀ  از مرتبطـان ب
بایـد  رو  ازاینو  روج استخاره در نسلی پیش ـ هستند صحابی م  ـ  جابر بن عبداهللا انصاري

 .شایان توجه استدو نسل،  طیستخاره در جایگاه این حلقه در ترویج فرهنگ اگفت 
تـرین مـروج فرهنـگ اسـتخارۀ دعـایی و       در نیمۀ نخست سـدۀ دوم هجـري، اصـلی   

از یک سو بـر آدابـی خـاص بـراي      امام .دانست گر آن را باید امام صادق متحول
) 600، ص2ق، ج1370برقـی،  : ك.ر(هماننـد پـدرش  او  .ورزیـد اي تأکیـد   چنین استخاره
بـار هـم   د صـ آفرین و سخت، حتی براي  هاي حیرت استخاره را در موقعیتتکرار دعاي 



 1394بهار و تابستان م، ، سال هفتم، شماره سیزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    228

هرگـاه  کـه  د تأکیـد کـر  نیز بر این بـاور   )563ـ562ص ،1ج تا، بی ابن بابویه،(.ردکتوصیه 
 .دند، خدا برایش خیر مقدر خواهد کـر کسی دو رکعت نماز بخواند و از خدا طلب خیر ک

پیونـد میـان دعـا و نمـاز     بخشـی   ستحکاما در بدین سان )470ص ،3ش، ج1363کلینی، (
کـه بـه   ـ دعاي استخارۀ رایج در مدینه را   از دیگر سو، امام .استخاره، ایفاي نقش کرد

در ویرایش امام بر این  .دکرقدري تعدیل ـ   شد وساطت محمد بن منکدر از جابر نقل می
ً نـد خیـري گـوارا    توا که خداوند میاین تأکید شده است؛بیشتر  روي رحمت خدا دعا، او

بـر   .بـا بـ باشـد   آمیختـه   براي بندگانش رقم بزند و همواره ضرورت نیست خیر بندگان
طلـب  «بـه همـراه    از خـدا  »طلـب خیـر  «، همین پایه، تکیۀ اصلی دعاي استخارۀ امام

طوسـی،   /62ص ق،1413 حمیري،: ك.رنیز  /599ص ،2ق، ج1370برقی، (.است »عافیت
کنـد و خداونـد خیـرش     گاه بنده از خدا طلب خیر می ماز نگاه اما )534ص، ق1411

بـراي  (.پس باید همراه طلب خیر، از خدا عافیت نیز جست. دکن ها مقدر می را در مصیبت
 )323ص، ق1392، طبرسی: ك.ر، انتساب همین دیدگاه به امام باقر

که در آثار متقـدم بارهـا بـدون پیونـد بـه نمـازي خـاص یـاد         این شیوۀ استخاره 
در همـواره  ، )164، ص11ق، ج1403صـنعانی،  / 190م، ص1999ضبی، : ك.ر(شد می

براي نمونه (». ...فلیصل رکعتین من غیر الفریضه«: وردخ پیوند میآثار متأخرتر، با نماز 
 ابـوداوود،  /51، ص2ق، ج1315بخـاري،  / 292، ص3تـا، ج  بیاحمد بن حنبل، : ك.ر

در میان اهل سنت و جماعـت،   )440ص ،1ج تا، بی ابن ماجه، /343ص ،1ج ق،1410
تـرین شـکل    صـیل اهمچون  ـ شیعی آنو تأکیدات بدون ملزومات  ـ دعاییۀ استخار

اي بـه       براي اشـاره (.رایج مانده استتا دوران معاصر همچنان و  استخاره شناخته شده
فتاء: ك.ررواج آن در دوران معاصر،   ،8ج ق،1417 ،فتاوي اللجنإل الدائمیإل للبحوث و ا

 )14، سؤال 202ـ201ص
پیونـد  از ترین جا که بتوان  کهن: استخارۀ همراه با طلب الهام خیر از خداوند )دوم

و دعـاي   صـحیفۀ سـجادیه   میان منسک استخاره و تقاضاي الهام خیر سـراغ گرفـت،  
، بدون اشاره به وجـود آداب  صحیفهدر دعاي استخارۀ  )33دعاي (.ن استآاستخارۀ 

رف که در استخاره با ص شود میاز خدا طلب  ییها به خواسته، مشامنسکخاصی براي 
تر از طلب خیر و مقدر نمودنش براي فرد  مطالباتی فزونحال،  این با .شد دعا جسته می
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  .شود نیز در آن دیده می
آسـان  رو خیـر اسـت،   شد که اگر امرِ فرا خدا خواسته میدر دعاي استخارۀ صحابه از 

، آگاهیبا تکیه بر عنصر از یک سو  ،صحیفهي استخارۀ در دعابراي فرد فراهمش کند؛ اما 
بـه   همچون روشی براي دسـترس  از خدا» زم براي گزینش بهینهمعرفت الهام «تقاضاي 

هـی     را روشچنـین الهـامی   و از دگـر سـو،   ؛ شـود  خیر فرد مطرح می کسـب رضـاي ا
ختیار و اجعل ذ« 33دعاي : ك.ر(.شناساند می   .)»...لک ذریعإل الی الرضاو الهمنا معرفإل ا

 »قضاي خیـر «و  »الهام خیر«میان  صحیفهاستخارۀ رسد پیوندي که در دعاي  به نظر می
گرچـه در دوران  خـود   امـام  .برقرار شده، نقطۀ عطفی در تحول مفهوم استخاره است

نیـز  ش زیست و خود مروج همان شیوه نیز بود، به تکـامل  میصرف  رواج استخارۀ دعاییِ
خواهی بـه نحـوي عـام بـود، بـر       بدین سان استخاره که منسکی براي حاجت .اندمدد رس

  .ـ متمرکز شد یابی ـ دریافت الهام از جانب خدا براي هدایت طلب حاجتی خاص
استخارۀ همراه با طلب الهام، بسیار سریع در زمینۀ  العابدین زینهاي امام  آموزه

میان ها  آن هاي متأخرتر استخاره که در توان گفت همۀ شیوه فراگیر شد؛ آن سان که می
طلب قضاي خیر و دریافت الهامی از جانب خدا پیونـد برقـرار شـده اسـت، اشـکال      

  .اند متنوعی از کاربرد همین شیوه
از استخارۀ دعایی است؛ چنـین کـه    يشیوۀ دیگر ،استخارۀ همراه با مشاوره )سوم

با دیگران مشورت سپس و  خیراي آوردن استخاره از خدا طلب نخست با به ج ،فرد
یا حتی  دانرا به زبان دیگران و در گفتار مستشاران بنمای شبه امیدي که خدا خیر کند؛

  .خود الهام کنداو با شنیدن سخن مشاوران، راه درست را به ذهن 
ـ  ؛شـد  مـی تأکید در گفتار برخی تابعین، بر ارتباط میان استخاره و مشاوره   هازجمل

، مشورت پس از استخاره را سـبب یـافتن راه و   )ق 81د (هللا بن شخِّیرمطَرَّف بن عبدا
ترین چهره را  برجستهحال،  این با )280ص ،3جخطیب، (.ها دانسته بود کاهش سرزنش

بـر   صـادق در روایات امام  .ارزیابی کرد در ترویج این شیوه، باید امام صادق
 .الهام خیر از جانـب خداسـت   این معنا تأکید شد که مشاورۀ پس از استخاره، موجب

از این منسکی براي طلب  بدین سان استخاره که پیش )562ص ،1ج تا، بی ابن بابویه،(
یافت الهام با روشی اي براي در بود، اکنون شیوهروشی نامشخص  ،از جانب خداالهام 
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ً   .یافتشنیدن از مشاوران ـ  ـ مشخص کام
مشاورۀ همراه با به حتی  امامت، آن سان که در روایات شیعی بازتاب یافته اس

شـخص در امـور   اند  ؛ بدین سان که توصیه کردهاند دادهصورتی منسکی هم  این شیوه
بـه سـبب    .با ده نفر شیعه مشـورت کنـد   نخست استخاره و بعد ،مهم زندگی خویش

ده نفر دسترس به هرگاه شود  میتأکید است که اي  ماهیت منسکی چنین مشاورههمین 
حیتشیعۀ واج دو نفـر،  از دو بـار، یـا حتـی     هریکپنج نفر، از تواند  می نبود، د ص

 )139ص ق،1409، ابن طاووس(.جویدپنج بار مشورت  هریک
ۀ پـیش از  ، هرگز به معنـاي نفـی مشـاور   تقدم استخاره بر مشاوره از نگاه امام

 ،کنـد کـه اسـتخاره   ند اگر فرد به هر دلیل پـیش از آن ا فرموده امام .نیستاستخاره 
د ها توجه کن محتاطانه بدان مشاوره ،)طلب خیر از خدا(بعد از استخاره مشاورانی یافت،

 )322ق، ص1392، طبرسـی (.برگزینـد ها  با التفات به همانو خود، بهترین دیدگاه را 
در عین ترویج شیوۀ خاصی از استخارۀ همراه با مشاوره، مشورت  امامبدین سان 

 .کنند نمی پیش از استخاره را نیز نفی
  استخارات متنی. 2ـ1

هیبر دریافت الهام ، اتدر یک سنخ دیگر از استخار براي هدایت فرد و رفع حیرت  ا
از میـان  متنی با گزینش ی نیز الهامچنین دریافت رود و  از او بیش از هر چیز تکیه می

، )تیرهـا (متوان استخاره با سها از این قبیل، می .دشو مییک یا چند نوشتۀ دیگر ممکن 
 .کردرا یاد  و استخاره با مصحف قاعالرِّ ذات ۀاستخاره با بندقه، استخار

آن اسـت کـه پـس از بـه جـاي آوردن دعـا و اعمـالی        : )تیرها(هاماستخاره با س )اول
مت به نشـانۀ دو حالـت ممکـن بـراي مسـئلۀ حیـرت       خاص، انگیـز روي دو تیـر    دو ع

مت  ی را نیز بیسوم بگذارند و تیر ، یکـی را برکشـند و   از میان این سه آنگاه .نهندباقی ع
مت ظاهر شد، نشان از آن است که کـار نـه حسـنی     اگر تیر بی .به حکمش عمل کنند ع

کننـده را بـه    از دو نشـان دیگـر، اسـتخاره    هریکبه همین ترتیب، ظهور . دارد و نه قبحی
ابـن  : ك.رآن،  هـاي مختلـف   بـراي شـیوه  (.پذیرش یکی از جوانـب امـر خواهـد کشـاند    

و  فرامـوش بـه مـرور کـاربرد تیرهـا نیـز       گرچه ظاهراً )269ـ267ص، ق1409، طاووس
ساهمه همچنان براي استخارۀ همراه با انتخـاب  نام م نگارش روي کاغذ جاگزین آن شده،
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 )268ص، همان: ك.ر(.یک برگ از میان سه برگه با آداب خاصش باقی مانده است
د (احمـد بـن عیسـی    امـالی از ترویج این اسـتخاره، در  ترین شواهد بازمانده  قدیم

در  )439ص ،2جهمان، (.شود دیده می به پیامبرچنین روشی و در انتساب ) ق247
بوابآثار متأخرتر، همچون  استخاره به امام  این، ترویج )ق664د (ابن طاووس فتح ا

ا کـه  فردي ر بر این پایه، امام )267ص، 2جهمان، (.منتسب شده است صادق
  .امر کردند) استخاره با سهام(ساهمهمدر انتخاب محل ارسال کا متحیر شده بود، به 

 قنـاد هاي استخارۀ مکتوب، استخاره بـا کـاربرد ب   از دیگر شیوه: قناداستخاره با ب )دوم
)قببوده است) ها هنْد. بو در شـکار و   خشـکانده  است که در آفتاب می گلین اي گلوله قهند

 ق،1408 ابـن حجـر،   /96ص ،21ج تـا،  بـی  عینـی، : ك.ر(.انـد  جسـته  آن بهره می جنگ از
حی پرتاب مـی  )88ص هـق «انـد کـه    کـرده  بندقه را با س ثعلبـی، (شـده  نامیـده مـی  » ج 

بد معرب همـان کُ  )278ص ،7ج ق،1422 ـ و  یـک جـور   شـاید   ؛ک فارسـی اسـت  ه
  )632ـ630ص ش،1347ر، نتش /به بعد 23ص ش،1343 محمدي،: قس(نخَفَ

هایی با موم یا گل  بندقهبدین ترتیب که  .شد میاز بندقه براي استخاره نیز استفاده 
و در دیگـري   »افعـل «مکتـوب  ی و در یکـ  )ر 88، گ ق1114مجلسـی،  (سـاختند  می

آداب استخاره، با گزاردن همراه در ظرف آبی، ها  آن سپس با نهادن .ندنهاد می »تفعل«
ابن (شناساند می »استخارۀ مصري«استخاره را ابن طاووس، با نام این . ندکشید قرعه می

ق شده )265ص، ق1409طاووس،  ؛ نامی که معلوم نیست از چه رو بر این شیوه اط
  .است

ترین شیوۀ استخارۀ مکتوب، استخارۀ ذات الرقـاع   رایج: ذات الرقاع استخارۀ )سوم
  .یا قطعاتی از کاغذ ها فتن از خداوند با کاربرد رقعهاست؛ یعنی مشورت گر

بر پایۀ یکی  .شود دیده می) ق329د (استخارۀ ذات الرقاع نخستین بار در آثار کلینی
و دیگري پاسخ مثبت یکی باید ، در دو برگه )472ص ،3ش، ج1363(از روایات کلینی

کشد و بـه حکمـش   رو دعایی کوتاه، یکی را ب ، بعد از نمازآنگاه .بنویسدپاسخ منفی 
روایـت  بـر پایـۀ   . استتر  آدابی مفصلرا  شیوۀ دیگر استخارۀ ذات الرقاع .نمایدعمل 
اي از طرف خـدا بـه خـود     فرد باید روي شش برگه نامه، )470ص ،3همان، ج(کلینی

بـا   خـدا منفـی   و سه برگه نیز حـاوي پاسـخ   برگۀ آن حاوي پاسخ مثبتسه  نویسد؛
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پس از نماز و دعاي گذاشته،  زها را زیر جانما نوشته آنگاه .متنهایی مشخص در روایت
  .هم آمیزد و یکی بیرون کشد ها را در ، برگهبا صد بار تکرار خاصی براي استخاره

هـا   در برخی شیوه .هاي دیگر نیز براي استخارۀ ذات الرقاع توصیه شده است شیوه
سه برگۀ متوالی از میان شش برگه کشید و به حکم غالب در آن بر پایۀ دستوري باید 

ي دیگـر نیـز،   ها برخی شیوهبر پایۀ  )535ـ534ص، ق1411طوسی، (.مل کردخاص ع
و هر پاسخ خدا  باید فرد بدون گزاردن هیچ عمل خاصی، تنها سه نامه به خدا بنویسد

، پـاي  )پاسخ مثبـت، منفـی و ممتنـع   (قابل تصور در مسئله ترا مبنی یکی از احتما
ها را به دوستی  هرقعاین  آنگاه .اد کندیـ همچون پاسخ به نامۀ مکتوب در آن ـ اي  برگه

، ق1392، طبرسـی (.از میـان برکشـد  یکـی را  آمیـزد و خـود     هـم  بدهد که برایش در
صه نمی گونه )256ـ255ص تـوان   میو  شود هاي استخاره با رقعه در همین موارد خ
بوابسراسر در    .را بازشناختدست از این شیوه  ینچندابن طاووس،  فتح ا

استخاره با مصحف آن است که در همراهی با آدابـی  : اره با مصحفاستخ) چهارم
آن آیه، روشمند و با تفسیر  اي برگزینند با روشی خاص، آیه را بگشایند، قرآنخاص، 

هی   .برسندرفع حیرت کنند و به الهامی ا
نسـبت   اي از آن را به امام صادق ، ترویج گونهشترین گزارش از کاربرد قدیم

آمده، درماندگی خود  ، کسی نزد امام)ق460د (شیخ طوسیروایت ایۀ بر پ .دهد می
و راه پیش پاي او د امام .بیان داشت ییدعاۀ را از دریافت الهام خیر پس از استخار

در کـار خـود   قـدري  که در مواقع نماز که شـیطان دور از فـرد اسـت،    اول آن: نهادند
اگر ایـن روش نیـز راه بـه     آنگاه. دکنخداوند خیرش را به وي الهام  بادا که ؛بیندیشد

و با خواندن اولین آیه که  را بگشاید قرآن، اش نگشود و گره از کار فروبسته جایی نبرد
طوسـی،  (.راه بجویـد  گرفتاري خویشو کوشش براي تطبیق آن با  فتدابدان چشمش 

شیوۀ استخاره از جانـب   با تکیه بر این گزارش، پیشنهاد این )310ص ،3ج، ش1364
  .اند استخارۀ دعایی هنوز راه نیافته کاري براي آنان است که بهامام، راه

در بـی  رطُ، محدث قُ)ق395ـ310(لیطیلَترویج این شیوه را به عبداهللا بن محمد طُ
 ،گـزارد  اند وي نخست نماز اسـتخاره مـی   گفته .اند کردهنیز نسبت  چهارم قمريسدۀ 

خـورد،   اي را که بـه دسـتش مـی    ر آیهه .ردب سپس دست خود را به میان مصحف می
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  )77ص ،1جابن بشکوال، (.دکر د و بر پایۀ آن عمل میخوان می
 .شناسـند  در سدۀ ششم، هنوز این روش را همچون یک شیوۀ استخاره نمی ظاهراً

یـاد کـرده   » الضرب فی المصحف«با عنوان  قرآناز استخاره با ) ق578د (والشکُابن ب
القرعـإل فـی   «نیـز آن را  ) ق570د ح (طبرسی ،معاصر ويعالم شیعی  )جا همان(.است

 )324ص، ق1392(.شناساند می» المصحف
  استخاره با تسبیح. 3ـ1

کنند و بـا   هایی از تسبیح را مشت می دانههمراه با ادعیه و آدابی خاص،  ،شیوهدر این 
: ك.ر، شهـاي مخـتلف   بـراي شـیوه  (.جویند بازمیها، نظر خدا در مسئله را  شمارش آن

هایی  مهرههاي تسبیح از  ممکن است به جاي دانه )ر64پ ـ  59، گ ق1114لسی، مج
، ابـن طـاووس  (یـا حتـی سـنگریزه    )250ص ،88ج، ق1403همـو،  (به رشته نکشـیده 

بـراي کـاربرد چنـین    (دار و فاقـد مهـره   یا حتی تسبیحی گـره  )273ـ272ص، ق1409
؛ بـراي  »قـود خیط صـوف مفتـل مع  « 333ص ،82ج، ق1403مجلسی، : ك.رتسبیحی، 

، 8، بیـت  از قسمت ششم 25غزل ش، 1389صائب، : ك.راستفاده از آن در استخاره، 
از  311، غـزل  5، بیـت  از قسـمت هشـتم   151، غزل 8، بیت از قسمت سوم 95غزل 

 .کننداستفاده  )7، بیت از قسمت سوم 487، غزل 4، بیت قسمت سوم
الـدین   گفتـاري بازمانـده از رضـی   تـوان در   ترین اشاره به کاربرد این شیوه را می کهن

از وي گـزارش   ،ابن طاووس ،این شیوه را معاصرشنخست  .سراغ داد) ق670د ح (آوي
نقـل شـده اسـت     از امام صادقبر پایۀ گزارش وي،  )273ـ272ص، ق1409(.کند می
، نخست یک تا ده بار سورۀ فاتحه و سپس همـین  اي چنین استخارهباید براي گزاردن که 

ـ ردست ب آنگاه .دخواننبرۀ قدر و سپس دعایی کوتاه را اندازه سو د و همـراه بـا در نظـر    ن
هـاي   مهـره شـمار  اگـر   .دنکنهاي سبحه را مشت  ، تعدادي از مهرهخویش گرفتن پرسش

ف آن استناي نیکویی انجام کار نیت شده، وبه مع ،زوج باشدبرگرفته    .گرنه خ
 نامیده،» استخاره به عدد«یوه را همین ش، )ق786د (شهید اولحدود یک سده بعد، 

ـ بدون را الدین  آموزش آن به رضیو  الدین آوي گفته از ناشناختگی آن پیش از رضی
، ق1419(.ه اسـت کرد منتسب امام زمانافزودن هیچ توضیح تکمیلی بیشتري ـ به  

د (شـعر فضـولی  . کنـد  رواج بیشتر پیدا مـی  هاي بعد این شیوه در سده )270ـ269ص
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بــراي اســتخاره  هــم هجــريدکــاربرد ســبحه در ســدۀ  کامــلیــاي رواج گو )ق970
  :)18 ، بیت38غزل ش، 1389(است

  فلک به سبحۀ او باید استخاره کند
  

  به کار خیر چو خواهد که فال بگشاید  

  روایاتریشه در  بیاشکال . 2
  شکال کهن و ناشناختۀ منسکا .1ـ2

می) اول می، گروایات در : استخارۀ پیشااس اه به رواج اسـتخاره در میـان   دوران اس
ایـن   )201ـ200ص ،1ج ق،1386 ابن اثیر،: ك.ر(شده استاشاره پیروان ادیان پیشین 

اشارات را بیش از هر چیز، باید حاکی از آن دانست که از نگاه مسلمانان، استخاره در 
م نیز    .شده است دانسته میها و سوابقی  ریشهبرخوردار از دوران پیش از اس

م توان  از این، میفراتر  نیز شواهدي حاکی از رواج استخاره در دوران پیش از اس
می سراغ داد گونه اشاره کرد که در  عبارتی مثَلتوان به  می هازجمل ؛در منابع دورۀ اس

م رایج بوده است ـ «: دوران پیش از اس تَاسفـی  اهللاَ رِخ  السـماء    ـرْ لَـکخی  ـهلْمفـی  بِع
درك صحیح مفهوم این عبارت، محتاج قدري  )236ص ،8ج تا، بی د،ابن سع(».القضاء

م، از یک سو باور داشتهي پیش ها در عصر عرب. توضیح است اند که خداوند  از اس
 علـی، : ك.ر، نواحی مختلف عربستانبراي اشاره به این باور در (هاست پادشاه آسمان

؛ براي تحول 131ص ،5ج ؛219ص ،4ج ؛342و  339ص ،3ج ؛151ص ،2ج ق،1422
  به قرآن؛ باوري که )234ص ،4ج همو،: ك.راین دیدگاه متأثر از نصرانیان و یهودیان، 

بـراي  (.است و آسمان و زمین هر دو را دامنۀ قدرت خدا شناسانده ویراسته ،صراحت
هـا مقـدر    انـد کـه قضـا در آسـمان     از دیگر سو، باور داشته )84 :زخرف: ك.رنمونه، 

حات و تعـدیل ؛ باوري که دشود می می نیز البته با اص بـا نگـرش   هـایی   ر دورۀ اس
تقـدیر قضـا و    77ص ،4ج، ق1409 طوسـی، : ك.ر(توحیدي مسلمانان سازگار شـده 

ادامه میان مسلمانان به حیات خویش در و  )ارتباطش با جایگاه لوح محفوظ در آسمان
هیثمـی،   /31ص ،3تـا، ج  بیابولیث،  /298ص ،5ج ق،1409 نحاس،: ك.ر(.داده است

ي آسمان اند باید از خدا بر این پایه، باور داشته )146ص ،10ج ؛209ص ،7ق، ج1408
. مـی کـه دارد، برایـت نیکـو مقـدر کنـد      طلب خیر نمایی تا در قضاي خویش بـا عل 
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حظه می که چنانهم ـ منسک شود،  م رف، بـراي  متناسب این شیوه، استخارۀ دعایی ص
 .طلب خیر از خدا در امر پیش روست

رَیک مثال از رواج استخاره در این دوران، حکایت استخارۀ عج د بن عبـد ـ ع و، رْم
م استنزدیک به یکی از اعراب  اسـتخاره  بـه جـاي آوردن   وي نخست با  .صدر اس

م) ق31د (ضابئ بن حارثبه  بدهیتصمیم گرفت شترانش را بابت   ـ ـ شاعر صدر اس
کـرد کـه ایـن     اکنون استخاره میو ستانده بود عجرد پیش از این مالی از وي . بپردازد

ـ طلبکـارش   وي در پـی اسـتخاره بـا    . شتران را بابت دین پیشین به ضابئ بدهد یا نه
شـتران  همـان  حاضر شد از وي در ازاي خریـد   کسی آنگاه .ضابئ ـ قراري گذاشت 

ران را قیمت شت آن فرد. زیر پا نهدخویش با ضابئ را بتواند عهد  که چناند؛ حمایت کن
 برابر، عجرد اعطاي همان شتران را به وي نیز تعهد پرداخت و دربه وي  پیشاپیشنیز 
ران به دیگري رسد، عجرد را آگاه شد قرار است شت ـ وقتی ضابئ ـ طلبکار عجرد. کرد

عجرد بـه حـامی   . بابتش به او مدیون بودکه عجرد  مطالبه کردرا  مالیو اصل  تهدید
او ضمانت کرد که در ازاي دریافت شتران، به . تران ـ پناه بردـ همان خریدار ش خویش

ف استخارۀ خویش عمل کند و با  این با. ه دهدعجرد پنا حال، عجرد حاضر نشد خ
وجود تطمیع بسیار خریدار، سرآخر شتران را به طلبکار برگرداند و به قـراري کـه بـا    

. جوارش کرده بود، وفا نکردخریدار گذاشته بود و لطفی که خریدار به وي با ضمانت 
. و تظلم کردشعري سرود شاعر بود، نیز خود ربیعإل بن مقروم نام داشت و که خریدار 

آمده، مجبورش کردند مبلغ دریافتی را به خریـدار  وي  قبیلۀ عجرد با شنیدن شعر، نزد
  )105ص ،22ج ق،1409 ابوالفرج،: ك.ربراي این گزارش، (.بازگرداند
ً نشان میحکایت این  م، استخاره  دهد که او در فرهنگ عرب نزدیک به صدر اس

هاي  هاي بعدي، در خرید و فروش همانند دورهو  در موارد تردید، امري شناخته بوده
استخاره جایگاهی چنان  ثانیاً. رفته است به کار می... بزرگ و گران، مثل حیوان و برده و

مبادرت به انجام عملی همراه با استخاره، بعد از  که افراد ها داشته است محکم در ذهن
ـ حتـی بـا وجـود منفعـت و کـاهش       آن و از تخلف به شناخته میخود را بدان پابند 
تـر از ایـن    بر پایۀ شواهد بازمانده، تصـویري دقیـق  باري،  .اند کرده ریسک ـ پرهیز می 

م نمی   .توان حاصل کرد منسک در دوران پیش از اس
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اهد بازمانـده از رواج اسـتخاره در سـدۀ نخسـت     شو :نمازاستخارۀ همراه با  )دوم
می مبهم است شـود،   گاه منسکی که در روایات نبوي براي استخاره پیشنهاد مـی . اس

از آن سو، گاه نیـز در برخـی روایـات،    . خواهی است دعایی ساده براي حاجت صرفاً
گیـري   ن پـی بـدو . شـود  منتسب می آدابی مفصل و متکامل براي استخاره به پیامبر

توان تصویر واضـحی از رویکـرد ایشـان بـه      دار، به سختی می مطالعات تاریخی دامنه
  .استخاره حاصل کرد؛ مطالعاتی که هنوز به انجام نرسیده است

وضوح بر ارتباط  و تابعین، بهه در برخی روایات بازمانده از عصر صحاببه هر روي، 
نقل کرده  ونه، ابن مسعود از قول پیامبربراي نم .رود میمیان استخاره و نماز تأکید 

 شـیبه،  ابن ابـی (.شد تنها احکام تشهد و استخاره نوشته می است که در زمان پیامبر
ربط بـه هـم    نماید چنین سخنی ناظر به دو منسک بی بعید می )328ص ،1ج ق،1409
 ،وي کند که در عصر دو عمل از اعمال نماز بحث میدربارۀ رسد وي  به نظر می. باشد

بر در اقوال برخی صحابه حتی  .شیوۀ اجراي صحیحشان وجود دارددربارۀ تردیدهایی 
، واو به واو از قرآنرا همچون آموزش الفاظ استخاره «که شود  دیده میاین معنا اصرار 

؛ امري که نشان از اهمیت و )162ص ،6ج، ق1315بخاري، (»اند گرفته فرامی رپیامب
خـود، امـر بـه     نقل شده اسـت کـه   نیز از امام باقر. ردجایگاه منسکی استخاره دا

، تـا  بـی ابن طاووس، (.نموده بود) ظهر(استخاره در هر رکعت از نمازهاي هنگام زوال
به ، توان دریافت که در حدود سدۀ نخست هجري از مجموع این شواهد می )124ص

همچون تشهد آن ـ ردیف با برخی اجزاي  منسکی مرتبط با نماز و همهمچون استخاره 
 .شده است مینگریسته ـ 

شـناخته  نمـاز در پـی تشـهد     رجویی از خدا یکی از اجزاي مسـتحب چه بسا خی
از امام رسیده افزون بر گفتارهاي  .استده شنشین و از همین رو با تشهد هم شده می
دیگر بر ایـن فرضـیه،    اي هقرین ظهر،نماز  بر ضرورت اداي استخاره در ، مبنیباقر

کم أحد سلَفإذا ج«: استکرده براي تشهد نقل  از پیامبرکه ابن مسعود  ذکري است
ـ  لْته فَفی صـ ی ثـم   ،هه ورسـولُ عبـد  أشـهد أن  إلـه إ اهللا وأشـهد أن محمـداً    ... لقُ
شده در آخر این ذکـر تشـهد،   یاد» ریخَتَ« )325ص ،1ج ق،1409 شیبه، ابن ابی(».یتخیر

آنچه این فرضیه را بیش از پیش  .مراه با نماز اشاره داردشاید به همین گونه استخارۀ ه
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راوي پس از نقـل  . کند، ذکر تشهد منتسب به عایشه است تأیید میو  بخشی استحکام
، شخص به با پایان یافتن تشهدکند که  آنچه در گفتار و رفتار عایشه دیده است، نقل می

، همان(».ثم یدعو لنفسه بما بدا له«: هر بیان که خواست براي خویش دعا خواهد کرد
  )327، ص1ج

مـوزش تشـهد و اسـتخاره توسـط     که حکایـت از آ  اي گفته پیش افزون بر روایات
 توسط پیـامبر صرف آموزش تشهد  نیزبا مضمون مشابه کنند، روایاتی  می پیامبر
آن باشـد  سبب شاید با نظر به جمیع جوانب امر،  )325ص ،1ج، انهم: ك.ر(.اند گفته

در گـزارش   ،رو ازاینو  استخاره منسکی جدا از تشهد نبودهکه از نگاه برخی صحابه، 
انـد،   ، میان این دو تفکیکی را که برخی دیگر قائـل شـده  خویش از آموزش پیامبر

 .اند نیفکنده
 ستخارۀ منامیها .2ـ2

راي طلب خیر از خدا، همان است که گـاه اسـتخارۀ منامیـه    هاي رایج ب از دیگر شیوه
ها و آداب استخاره را به جـاي   اداکنندگان چنین منسکی، نخست آیین. شود نامیده می

خواندن دعایی کوتاه و  )35ق، ص1327 آلوسی،(گرفتن آورند؛ آدابی همچون وضو می
به امیـد   آنگاه )105ص تا، بی ابن خلدون،(.یا حتی اورادي نامفهوم )جا همان(در بستر

هی در  باور رایج آن بـوده   )Fahd, 1960, p.259(نهند سرمی خوابدریافت الهامی ا
، بخوابنـد هـا   هاي مقدس همچون مساجد، غارها و زیارتگـاه  در مکانهرگاه است که 

 )212ص ،10ج م،1992 سـبکی،  /جـا  همـان : ك.ر(.احتمال دریافت رؤیا بیشتر اسـت 
عمد آداب استخاره را در آخر شب   ریافت چنین الهامی در رؤیا، به، گاه براي درو ازاین

  )188ـ187ص ،2ج م،1995 جندي،: ك.ر(.درنگ در پی آن بخوابند گزارند که بی می
برخـی پـیش از   : هاي اخیر، شکل دیگري نیز پیدا کـرده اسـت   استخارۀ منامیه در سده

ن قبیل  خواب شرط می دیدنـد، عزمشـان را بـراي کـار     را در خواب ها  نشانهکنند اگر ف
. روگرداننـد جزم کنند و هرگاه خوابشان شکل دیگر پیدا کرد، از کاري که قصدش دارند، 

ً چـه روشـنایی از ایـن دسـت     ، آب، شیشه، روشـنایی روز یـا هر  اگر در خواب خود مث
ف آن  هرگـاه  و  فشـارند  پـا مشاهده کردند، خواب را نیکو بینگارند و بر کار خویش  خـ

  )105ص ق،1421 حمادي،(.برتابند ، رواند در سر پروردهاد، از کاري که روي د
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می و به ویـژه در میـان عامـۀ مسـلمانان رواج      استخارۀ منامیه از دیرباز در فرهنگ اس
کمتـر بـدان   ، ولی اي را نفی نکرده شیعیان چنین استخاره )سطور پسین: ك.ر(.داشته است

توجه شیعیان بدان، گفتار ابـن طـاووس در تحسـین    از شواهد معدود . اند توجه نشان داده
مأ اهلِ« وي پس از یادکرد بندگان خاص خدا که در بیداري نیز به عالم غیـب  . است» ح

ابـن طـاووس،   (.ند، از اینان یاد و بـر جایگاهشـان پـیش خـدا تأکیـد کـرده اسـت       ا متصل
و سـنی در   مجلسی نیز با یادکرد حکایاتی از تجربیـات علمـاي شـیعه    )109ص ق،1409
 .شناسـانده اسـت  » مجـرَّب «اسـتخارۀ منامیـه را   و  د این شیوه، بدان توجه نشان دادهکاربر

ستخارۀ منامیه مبناي روایـی  اند که ا علماي عامه تصریح کرده )پ 90ر ـ   87گ  ق،1114(
 ایـن  با )35ق، ص1327آلوسی، (.استآموختگی همین گسترده بدان، اقبال و سبب  ندارد

تـوان   هـاي مـأثور اسـتخاره، مـی     ر عبادي عالمان شیعه و سنی و در کنار شیوههمه، در آثا
چـه ایـن اسـتخاره ریشـه در     عبـارتی، گر  بـه . توجه به استخارۀ منامیه را نیز مشاهده کرد

بـراي  (.رد نشـده اسـت   پایـه و بـدعت آلـود    اي بـی  شیوهچون همهمواره روایات ندارد، 
  )38ـ34ص ،4ج ق،1409 ابن حاج،: ك.رصریح آن،  هایی از رد      نمونه

در دورۀ پیش توجه بدان جویی شواهد رواج این شیوه، یک نمونۀ حاکی از  در پی
فاتش با قریشیان هنگـام   الهامم، دعاي عبدالمطلب و رؤیاي از اس بخش وي در اخت

گیري  لب در تصمیمط، عبدالم)39ص ،2جتا،  بی(بر پایۀ گزارش ازرقی. حفر زمزم است
هاي پیدابرا وي بـراي  . رو شـد  روبـه  با مخالفت قـریش  ،هنگام حفر زمزمشده ي ط

اگـر ایـن   . سپس خوابید و الهامی دریافـت نمـود   ،رفت از حیرت، اول دعا کرد برون
می نباشد، مجبوریم براي  استخاره، تاریخی بس این شیوۀ گزارش برساختۀ دوران اس

درسـتی دانسـته نیسـت کـه       بـه وجود مبه هر روي، بر پایۀ شواهد . کهن تصور کنیم
م، چه اشکال و آدابی داشته است   .استخاره در فرهنگ پیش از اس

از یک سپاهی عراقـی در سـال    )362ص ،4ق، ج1403(مثال دیگر، گزارش طبري
داشـت، بـا    وي که در پیوستن به لشکر اعزامی یزید بـه سیسـتان تردیـد   . ق است61

  .آن، تصمیم به مشارکت گرفت بخش حاصل از استخاره و رؤیاي الهام
در سـدۀ  ابوحیان توحیـدي  . افتد هاي متأخرتر نیز این شیوه از رواج نمی در دوران

و دریافت الهام در عالم رؤیا ذکر کرده  گزاردن آییناز تجربۀ خویش را چهارم هجري، 
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چنــین هم) ق 808د (ابــن خلــدون  )295ص ،4ق، ج1411یــاقوت، : ك.ر(.اســت
حتـی در دوران   )105صتـا،   بـی (.یافته اسـت اثربخش آن را و  ودهآزماي را  استخاره

می رواج کامـل      Fahd, 1960, p.259(.داردمعاصر نیز استخارۀ منامیه در غـرب اسـ
Fisher, 1971, p.393;( 

  استخاره سایر اشکال .3ـ2
گـاه   گرچـه ها  شیوهاین  .اند بیگاه رواج داشتهو اشکال متنوع دیگري گاه ،هاي بعد در دوران

می تلقـی   ردیف با استخارات ریشه اند، هرگز هم یاد شده» استخاره«با نام  دار در سنت اس
ـ مشیوۀ یادشده ضمن مکاتبۀ ابـوجعفر ح توان به  نمونه، می رايب .اند نگشته ري بـا ناحیـۀ   ی

در میان  هارم هجريچبر پایۀ این مکاتبه، در اوایل سدۀ  .ق اشاره کرد308مقدسه در سال 
 .انگشتري حکـاکی کننـد  عقیق رایج شده است که پاسخ مثبت و منفی را روي دو ن شیعیا
  )314ص ،2ج ق،1386 طبرسی،(.دعاي استخاره، یکی را برکشندبا گزاردن  آنگاه

هایی دیگر نیز هستند که هرگز برخوردار  حاکی از رواج گستردۀ شیوه آثار متأخرتر
هاي گستردۀ عالمان دین،  جود مخالفتاند و حتی با و از خاستگاهی روایی تلقی نشده

توان به اسـتخاره بـا فنجـان، اسـتخاره بـا       از این قبیل، می. اند در میان عوام رایج بوده
هایی کاغذي، استخاره با تکیه بـر   استخاره با کارتحافظ،  دیوان، استخاره با بینی کف

ً(شود ریشۀ نام فردي که وارد می ن شود که کار، خیر اگر حسن وارد شد، حمل بر آ مث
م رایج اشاره کرد ...، و)است  حمـادي، : ك.ر(.نـد ا که در مناطق مختلفی از جهان اس
نباید استخاره به معناي مصـطلح آن تلقـی    یک هیچ ها این شیوه )به بعد 104 ق،1421
اهـداف و  جایگـاه،  بـا   هسـتند؛ منسـکی متمـایز   » تفأل«براي هایی  بلکه روش ،شوند

ً  )171ص ،12ش، ج1365صاحب جواهر، : ك.ر(.متفاوت با استخاره کارکردهایی کام
استخاره و ها میان عوام ـ که تمایزهاي ظریف میان  حال، رواج گستردۀ این شیوه این با

مصـادیقی از  بیگـاه بـا عنـوان    و سبب شده است که اینها نیـز گـاه   اند، را درنیافتهتفأل 
 .شناسانده شوند» استخاره«

  منسک استخاره تبیین تحوالت. 3
  هاي مختلف استخاره بندي شیوه دستهبازشناسی معیارهایی براي  .1ـ3
شی از جانب عالمان مسلمان براي دستهتا بندي اشکال متنـوع اسـتخاره    کنون کمتر ت
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ً آن .صورت گرفته است ن از اهم شیوه بندي به دسته ها معمو ، بر پایۀ ها هایی کلی و ک
ق، 1409ابـن فهـد،   : ك.ر بـراي نمونـه  (.انـد  دهاکتفـا کـر   هفنون کاربسته در هـر شـیو  

رسـد بـراي درك بهتـر     به نظـر مـی   )پ6رـ گ6گ، ق1114مجلسی،  /103ـ102ص
از هـا   آن منـد  بنـدي دقیـق و ضـابطه    ماهیت و کارکرد استخارات، کوشش براي طبقـه 

  .یک ضرورت استمنظرهاي دیگر 
از یـک سـو    .رسـد  مـی حال، چنین کوششی از چند جهت مشکل بـه نظـر    این با
توان استخارات را بر پایۀ میزان رواجشان در میان پیروان مذهبی خاص، تفکیک و  نمی

هاي مشخصی  ق مختلف مسلمان، گاه مرزبنديرَدر کتب دعایی ف البته .بندي کرد دسته
برخی اقسام  پیروان هر فرقه .شود آلود استخاره دیده می میان مناسک مشروع و بدعت

 این با .اند باطل و نامقبول شناساندهنیز و برخی را  مستند بتنی بر روایاتاستخاره را م
فات عالمانه ـ در میان  رواج عموم حال، در عمل، عمدۀ اقسام استخاره ـ فراتر از اخت

هاي استخاره کـه ریشـه در روایـات     بسیاري از آداب و شیوهبدین سان،  .داشته است
  .ندا و رایج نیز مشهوره شیعی دارند، میان عام

ها بر پایۀ شخصیتی که استخاره بـدو منتسـب    توان میان این شیوه به همین ترتیب، نمی
و تنهـا مسـتند بـه     منتسـب نگشـته  به بزرگان دین هرگز اي  کمتر استخاره .است، مرز نهاد
انـد،   مانده جاکه در متونی بس متأخر بر حتی آن دسته از مناسک استخاره. آزمودگی است

گاه اشکالی بسیار مشابه از استخاره بـه   نیز .ندا بهاي نخست منتس دین در سده به بزرگان
  .شود نسبت می...) و ، امام صادقهمچون پیامبر(چند شخصیت مختلف

 عمـدۀ  و محتاج مطالعاتی پیشین است، زیـرا  بندي تاریخی این اشکال نیز مشکل دسته
 ایی کـه منـابع مکتـوب بازمانـده از    ه اند؛ سده نخست هجري رواج یافته هاي در سدهها  آن
تشـان بسـیار اسـت    ها  آن مـانع بزرگـی فـراروي     ،ضـعف منـابع   .اندك و سـرعت تحو

می است بازشناسی سیر تکامل فرهنگ و شیوه   .هاي استخاره در فرهنگ کهن اس
توان بر پایۀ معیارهایی چنـد، اقسـام مختلـف     میهنوز رسد  به نظر میحال،  این با

می یک معیار، پذیرش یا رد استخاره در  .بندي کرد هاستخاره را دست  .استروایات اس
ن دسته از این حیث، می استخاراتی که در  :بندي کرد توان استخارات را به دو سنخ ک

م، همچـون اشـکالی      و نـد ا مطـرح شـناخته بـراي محـدثان    ادبیات دعایی جهان اسـ
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می  بیکه به هر دلیل  هایی شیوه چنـین   .انـد  هتلقی شـد نامشروع و ریشه در سنت اس
ت تاریخی منسکدقیق به تحلیل تفکیکی هرگز    .رساند نمیمدد  ،تحو

هـی نیـز قابـل      هریـک فرض  هاي پیش هاي استخاره بر پایۀ تلقی گونه از الهـام ا
طلـب   .1 :شـود  سنخ استخارۀ متمایز مشاهده می هارچاز این حیث،  .بندي است دسته

بـه دنبـال تجلـی     از اسـاس ان خواستۀ فردند و شخص خیرهاي دعاگونه که صرفا بی
 .2؛ )ه بـا صـرف دعـا   اسـتخار (راهنمایی موردي نیستدریافت خاص خدا بر خود و 

خدا خود را به فرد با الهام خیـر بـه قلـب     ،هاي پیش از مشاوره که در پی آن استخاره
جویانۀ  تجلیهاي  استخاره .3نمایاند؛  خیر او بر زبانشان میدن مشاوران وي و جاري کر

هی بر طالب خیر، مستقیم که اسباب بی مادي و ابزارهاي و البته بدون اسباب  تجلی ا
اسـتخارۀ   .4؛ )اسـتخارۀ منامیـه  (شـود  دهد و خدا خود مشاور فرد تلقـی مـی   روي می

هی بر فرد ابزارجویانۀ  تجلی ، با مدد جسـتن از  و مشاوره دادن به وي مند که تجلی ا
  ...).، بندقه، مصحفتسبیحاستخاره با رقعه، (دهد روي میابزارهایی مادي 

تصـور  اي  هاي استخاره، ذهن انسان همچون آیینه در برخی گونه به عبارتی دیگر،
کافی اسـت بـا    .تواند صورت غیب را بازتاباند ، مییش گرددپاهرگاه شده است که 

دین سان، استخاراتی ب .اي خاص، این صفا را در دل پدید آورد گزاردن اعمال و ادعیه
هـی    ـ و گـاه در خـواب     در حالت بیـداري ـ گاه از این سنخ ذهن را   آیینـۀ غیـب ا

گـاه غیـب    ها، اصل این معنا را که ذهن انسان تجلی برخی دیگر از شیوه .شناسانند می
براي نمایاندن اند، اما به جاي تکیه بر ذهن خود فرد، بر ذهن مشاوران او  پذیرفته ،است

ً برخی دیگر از شیوه .تکیه دارندهی غیب ا و عالم نوع انسانی میان ذهن  ها نیز اصو
و بـا کـاربرد    شناسند و بدین سان، الهـام را در جـایی دیگـر    غیب، فاصلۀ بیشتري می

 .جویند می ابزارهایی
بـه کـار   فنونی است که براي دریافت الهام در اشکال مختلف استخاره  معیار دیگر

کـه خـالی از    اسـتخارۀ دعـایی   .1 :سنخ است ششیث، استخاره بر از این ح. رود می
شورت را نیز به ه ماستخارۀ مشورتی ک .2؛ کاربرد هر فنی فراتر از دعاي صرف است

که خواب را همچون ابزاري براي دریافت الهام به کار  استخارۀ منامیه .3افزاید؛  دعا می
یا  ی بر یک رقعه، تیر، بندقهمکتوب ،هکاربستکه در آن ابزار  ات متنیاستخار .4؛ برد می
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ها و  هاي سنگریزه، مهره با دانه که در آن از دانه هاستخار .5ست؛ اکریم  قرآنمصحف 
 .شود تسبیح بهره جسته می هاي گره

بندي کرد؛ از نظر  هاي مختلف استخاره را از یک حیث دیگر نیز دسته توان شیوه می
هاي استخاره  توان گفت همۀ شیوه ز این حیث میا .ها جایگاه مشورت با دیگران در آن

همان شیوۀ کهن : رتاستخارۀ بعد از مشو .1 :گیرند ذیل یکی از این سه دسته جاي می
گرفـت؛   از عزم بر کار صورت مـی  پیش که بعد از مشاوره با عموم و استخارۀ دعایی

کی بود مروجش بود و منس همان شیوه که امام صادق: استخارۀ پیش از مشورت .2
 هایی که در سایر شیوه: استخارۀ بدون مشورت .3طلب الهام از خدا به زبان خلق؛ اي بر
  .شد تلقی و مشورت با مردم نفی میاستخاره خود همچون مشورت با خدا ها  آن

رسانی استخاره به فـرد   بندي استخارات، شیوۀ یاري ي دستهسرآخر، معیار دیگر برا
برخی انواع استخاره تنها به اندیشیدن فـرد یـاري   ایه، بر این پ .استرفع حیرت براي 

برخی دیگر نیز فراتر از این، خود اندیشه را همچـون محصـول آمـاده در     رسانند، می
 :در نظـر گرفـت   اسـتخاره تـوان دو سـنخ    از این حیـث مـی  پس  .نهند اختیار فرد می

ارۀ دعـایی،  مانند اشکال مختلـف اسـتخ  (فرایند اندیشهبا هدف وصول به  استخاره .1
مانند (با هدف وصول به خود اندیشهاستخاره  .2؛ )استخارۀ منامیهو  استخارۀ مشورتی

  .)و تسبیح استخارات مکتوب، استخاره به مصحفاشکال مختلف 
  در تبیین تحوالت امعیارهاي کار .2ـ3

توان  این میان میاز معیار مهم پنج رسد  هاي فوق، به نظر می بندي اکنون با نظر به دسته
ت منسک استخاره کاراسراغ داد    :بدین قرارند هامعیار. یی دارندکه در تبیین تحو

استخاره ممکن است منسکی ابزارمند باشد و حل مشکل را : ابزار دریافت الهام .1
...) تسبیح، رقعه وخواب، همچون (از طریق دریافت الهامی با کاربرد یک ابزار خاص

، بدون کاربرد هیچ ابزاري فراتـر از  رفبر دعاي صیا منسکی باشد متکی  ممکن سازد
این معیار وجه تمایز میان منسک کهن استخاره و استخارۀ دعایی محض، با دیگر . دعا

 .است... و منامیه، استخارۀ همراه با مشاورهاشکال استخاره، همچون استخارۀ 
از این . تبا کاربرد ابزارهاي مختلف اس ر دیگر، تضمین تحقق دریافت الهاممعیا .2

 استخاراتی کـه اساسـاً  : دمتمایز تفکیک کر توان استخارات را به چهار سنخ حیث، می
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دسترسی به الهام نیست، استخاراتی که الهام را بدون ابزار ارائه ها  آن هدف از گزاردن
 کنند که تحققشان ضـمانتی نـدارد   کنند، استخاراتی که الهام را با ابزارهایی ارائه می می

، و !)ارۀ منامیه، که ممکن اسـت فـرد پـس از اداي منسـک، خـواب نبینـد      مثل استخ(
 اسـت اغلـب محتـوم   کننـد کـه تحققشـان     استخاراتی که الهام را با ابزارهایی ارائه می

پاسخی ناخواه  خواهکه  از این دست وه با مصحف با مشاوره، استخار ههمچون استخار(
 ).شود براي فرد حاصل می

برخـی  . آیـد  به کار میبراي طلب الهام نوي ابزاري است که معیار دیگر، کارکرد مع .3
). و بنـادق  همچـون خـواب، مشـورت، سـهام    (جهۀ مذهبی هستندعرفی و فاقد وِابزارها 

و نگـین   کـریم  قـرآن همچـون تسـبیح، مصـحف    (وجهـۀ مـذهبی دارنـد    برخی دیگر نیز
 ).انگشتر
. بـرد  مـی اره انتظار د با گزاردن منسک استخمعیار دیگر، عایدي خاصی است که فر .4

می یا اسـتخارۀ دعـایی    ، عایـدي  صـرف برخی اشکال استخاره همچون استخارۀ پیشااس
اسـتخارۀ منامیـه و اسـتخارۀ همـراه بـا      . نهند ي را در اختیار فرد نمیا دانسته و ازپیش معین

بـا  (سـایر انـواع اسـتخاره    و دارند مشاوره، به فرد الهامی در مسیر بهتر اندیشیدن عرضه می
، به جاي عرضۀ الهامی در مسیر بهتـر اندیشـیدن، حاصـل    ...)مصحف، با سبحه، یا رقاع و

 .ندکن جۀ اندیشیدن را به او عرضه مینتیآسوده نهند و  چنین فرایندي را در اختیار فرد می
از عمـوم و عرضـۀ    زدایـی  یی عملی منسک در حیرتآخرین معیار، میزان کارا .5

هرگز فرد را  ـ ـ چون استخارۀ دعایی  هاي استخاره برخی شیوه. آرامش بدیشان است
، ه ب. کنند نمی در  بهکامل از حیرت  جز افرادي خاص و برخوردار از توکل و ایمان با

رف احساس کنند که خدا ایشان را در توانند با خواندن دعایی ص عامۀ مردم هرگز نمی
براي ایـن  (آرامش نیاز دارند به عنوان یک انسان بهها  آن .مسیر هدایت قرار داده است

کمتـر بـا    ،)existential(و این دغدغۀ وجـودي  )Zuesse, 2005, 2369: ك.رتحلیل، 
از ایـن   هریـک  هاي دیگر استخاره نیز شیوه. ذیردپ چنین منسک مختصري آرامش می

ً  استخارۀ منامیه. هی متمایز دارندحیث جایگا رازآلـود بـه فـرد عرضـه      پاسخی کـام
شده در خواب خویش را درست  هاي عرضه نشانهتواند  همواره فرد نمی را، زیدارد می

هـاي   مشاوره نیز بسا فرد را در میان دیـدگاه . بشناسد و تعبیر صحیح خواب را دریابد
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ــد  ــه کن ــارض غرق ــا،  (.متع ــدین معن ــراي تصــریح ب ــاووس، : ك.رب ــن ط  ق،1409اب
تـرین و   تسبیح، واضح و نادقاز این حیث، استخاره با رقاع، با سهام، ب )212ـ211ص

 .شوند ها محسوب می زداترین روش حیرت
   هاي استخاره شیوهتحول اي براي سیر  فرضیه .3ـ3

ت، شاید بتوان به چنین فرضیه و نسبت میـان  اي در تبیین ربط  اکنون بر پایۀ همۀ این تأم
ت  اشکال مختلف استخاره ت و تکام ت هریکو تحو   :دراه بر و اسباب این تحو

و انسان متدین، این آرامـش را از خـدا طلـب     انسان در زندگی به آرامش نیاز دارد .1
و خواسـتۀ   دست به دعا برداردترین راه آن است که  براي کسب این آرامش، ساده. کند می

دعا بـراي ارتبـاط بـا خـدا     بدین سان . دنعمت خویش طلب کن ترین ولی خود را از بزرگ
تی بـزرگ مـی  آنجا که فر .گیرد شکل می بیننـد،   د و جامعۀ انسانی خود را رویارو با مشک

براي دسترس به آرامش و حصول اطمینان بیشتر از برقـراري ارتبـاط بـا خـدا، دعـا را در      
دعاهاي منسکی در فرهنـگ   گیرند و بدین سان راحی شده پی میقالب منسکی از پیش ط

 )Heiler, 1932, p.66 onwards: ك.ربراي تحلیلی در این باره، (.شود بشر متولد می
به کمک  مندانسان افزون بر طلب خیر براي سراسر زندگی، در مواردي نیز نیاز .2

ت مشخص خویش همگردد  میراهی فرد به دنبال . ویژۀ خداست خیر  که در مشک
از خـدا  : جوید بهره میچنین اهدافی حصول براي پیشین منسک از همان . حاصل کند
 ترین شکل استخاره  ساده .نمایدبلکه خدا راه خیري به قلب او الهام ، کند میطلب خیر 

اي  دعـاي شـخص، خواسـته   مضـمون  اکنـون  . استخارۀ دعـایی شود ـ   چنین متولد می
 .اي مبهم و رازآلود ؛ نه خواستهراهنمایی ـ استالهام و مشخص و معین ـ طلب 

بسـیاري همچنـان در    .دهد نمی همۀ افرادآرامش کافی به هنوز این طلب الهام  .3
به هر ، گیغرقه در غفلت روزمرها  آن و است الهام کرده وندشاید خداند که ا اضطراب

فـرد  بدین منظور، با خواندن دعایی خاص و خوابیدن در پی آن،  .اند دلیل بازنشناخته
او باور دارد . کوشد از خدا براي مشکل مشخص خود الهامی  در خواب حاصل کند می

توانـد   ش، میا هاي دنیوي زمان با کاسته شدن از جنب و جوش خواب، همکه در عالم 
رسان تواند با دعایی خاص و الهامی مدد اکنون فرد می. راه جویدعالم غیب به تر  ساده

هی به اندیشه  .اطمینان بیشتر یابـد  به کار خویش ،اش در عالم خواب، از نظر لطف ا
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 .اي است استخارۀ منامیه حاصل چنین دغدغه
براي تحقق دریافت الهام معقول تضمینی  د، زیراکن میناامنی دوباره فرد احساس  .4

  بـه خوابی نبیند یا خواب را نتواند  دعا خوانده شود و فردکه بسا . سراغ نداردرؤیا با 
ـ نتري در اختیار فـرد   ابزاري باید استفاده شود که تضمین عینی. تعبیر کنددرستی  ده .

توانـد بـا دعـایی خـاص و      فـرد مـی   اکنون .کنند رومیخاره با مشاوره استگونه به  این
هی را براي بهتر اندیشیدن، در سخنان غیر بیابد  .مشورت با دیگران، الهام ا

هـاي   چه بسا وي نتوانـد از میـان مشـورت   . هنوز ناآرام است زده انسان حیرت .5
از بـدان دارد کـه بـه جـاي     او نی. ، به انتخابی بهینه دست یابدیا گاه متعارض مختلف

ـ  ،دریافت الهامی در مسیر اندیشیدن، محصول ایـن فراینـد   هـا را   ی نتیجـۀ اندیشـه  یعن
 .جوید ق مینادهام و باین الهام عینی را در استخاره با س. ددریافت کن

هستند و در زندگی روزمره عرفی سهام و بنادق ابزارهایی . فرد هنوز ناآرام است .6
تـر،   شناسد که با کاربرد ابزارهـایی مقـدس   فرد خود را محتاج آن می .روند به کار می

؛ ابزارهایی که انتسابشان به عالم غیب و ملکوت، براي آرامش خاطر بیشتري پیدا کند
هیاز شخص دلگرمی بیاورد و  مـت  . کند شرَتَ مطمئن دریافت هدایت ا به جاي ع

اي از خـدا بـه خـود     بندقه، نامـه  زدن روي تیر، یا نوشتن یک بله و نخیر ساده داخل
 .خواهد ستاندپیامی از جانب خدا  گونه آرامش بیشتري دارد که حتماً این. نویسد می

اي که خود به جاي خـدا نوشـته اسـت، او را     است و نامهآرام  بیهمچنان  فرد .7
و ابزار  شا با همۀ گنهکاري نویسندۀ نامه خود اوست. بخشد نمیکامل  اطمینان خاطر

از . تر شود پندارد شاید با کاربرد یک نماد مذهبی آرام می. ز کاغذ و قلمی عرفی استنی
ساخته شده است و قداستی ـ عقیق ـ سنگ مقدس یک کند که از  انگشتري استفاده می

شاید این ابزار مذهبی با قداستی که در انتسابش به دیـن حاصـل کـرده     .مذهبی دارد
 .داست، بهتر پاسخ خدا را عرضه دار

ي براي دریافت چنین تر شود ابزارهاي مقدس می است، زیرا قرار بیهمچنان  فرد .8
قدر مقدس که شود؛ ابزاري آن ن ابزار متوسل میتری وي به مقدس. پا کردو الهامی دست

م بیقرآن: توان تردید کرد به وي آرامش کافی بخشد نمی زم . واسطۀ خدا ، ک دیگر 
 .نشیند مستقیم پاي حرف خدا می. چیزي بگویدنیست از طرف خدا به خودش 
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م خداست، پیامش همواره درست قابل  قرآنچه گر. فرد همچنان آرام ندارد .9 ک
فرد به ابزاري براي دریافت نتیجه نیازمند است که پاسخی دقیق و . نیستو تفسیر فهم 

وید، اما تر بهره ج دهد از یک ابزار مذهبی ضعیف ترجیح می. مشخص در اختیارش نهد
تربتـی  تسبیحی کـه از  . شود ن تسبیح میابدین سان دست به دام. تر بیابد پاسخی دقیق

تر از  مقدس درست شده است و ابزار ارتباط با خداست و نمادي مذهبی است و مهم
  .همه، جوابش بله یا نخیر است و ابهامی ندارد

ًو نتیجه  ستخاره با ابزاري مقدس انجام شدهاکنون گرچه ا .10 مشخص و  نیز کام
هی را دریافت نکند واضح است، فرد هنوز احتمال می به جاي آورندۀ . دهد هدایت ا

هی استو او ـ از نگاه خود ـ فردي گناه منسک، خود اوست . کار و دور از رحمت ا
 ،شاید بهتر باشد به جاي آنکه خود استخاره کند، به کسی دیگر که وجاهتی دینی دارد

بدین سان، استخاره . از او بخواهد که برایش این منسک را به جاي آوردمتوسل شود و 
  .کند  هم رواج پیدا میو نیابت و توکیل در استخاره براي دیگران 

ت متـأخر آداب اسـتخاره را    یک هیچ، در برخی مناطق مسلمانان .11 از این تحو
که در جاي خود، محتاج  اند و همچنان بر استخارۀ منامیه تکیه دارند؛ امري تجربه نکرده
ند و ا هاي دیگر، سخت مضطرب نیز همانند همۀ انسانها  آن به هر طریق،. تحلیل است

هی نیابند بدین . بسا که با کاربرد استخارۀ منامیه، همچنان تضمینی براي تحقق الهام ا
میه دهند که آداب استخارۀ منا هاي متأخر بدین تمایل نشان می نیز در دورهها  آن سان،

کنند که اگر در  ها وضع می براي چنین منظوري، نظامی از نشانه. را قدري تعدیل کنند
  .تر تعبیر کرد دهها سا با نظر بدانرا رؤیا خواب محقق شد، بتوان 

  گیري نتیجه
ً. روسـت  هاي فـراوان روبـه   این مدل فرضی هنوز با کاستی بـرآوردي زمانمنـد از    او

ت من هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض شود  ثانیاً ؛دهد نمی سک استخاره به دستتحو
بـه همـین ترتیـب روي داده     مراحل تحول و تکامل استخاره نیز در طول تاریخ، عیناً

بدین سان، باید بر ضرورت مطالعات تکمیلی به منظور تصـحیح و تـدقیق آن   . باشند
ً. ز نتیجه دانستیکسر خالی ا توان حال، این مطالعه را نیز نمی این با. تأکید کرد در  او

می  با مروري بر شیوه ،این مطالعه هاي مختلف استخاره، تنوع اشکال آن در فرهنگ اس
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هاي اثرگذار بر تحول این منسک،  جایگاه شخصیتاین مطالعه از  ؛ ثانیاًبازنمایانده شد
 ؛پرده برداشت و امام صادق العابدین همچون جابر بن عبداهللا انصاري، امام زین

هایشان را بر فرهنـگ   کنون اثر عمیق آموزهاي تا هایی شیعی که کمتر مطالعه شخصیت
می کاویده است این مطالعه براي شناخت اشکالی از منسک استخاره کـه در   ثالثاً. اس

و بخشی از  اند، یا نامشان از یاد رفته بعد به نامی دیگر شناخته شده و نماز جاي گرفته
ترین دغدغۀ وجـودي   رابطۀ میان اصلیاین مطالعه  رابعاً. ب کرداند، فتح با تشهد شده

می، بهتر نشان  ت منسک استخاره در فرهنگ اس    .دادیک انسان ـ آرامش ـ را با تحو
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