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د رشما ۀر74-75رفصلرنامۀرحاضل،رمقامهرییربارعنوینر»والدتر

خویجوربهر وییترخویجو«ریزرآقایردکتلرمحمودرمدّبلیر)کهریزر

یینرپسرییشانر یر»نویسنده«رخوییامرخویند(ربهرچاپر سیدهرکهرد رآنر

بلیساسریبااترپایانهرمثنویرگل و نوروز ورتوصافهرکهرخویجور

یزرجایگاهرسیا یترورثویبترد رینگالرتومدشربهردستردیده،ر

نوشتۀر د ر آنرزمانرمشخصرشدهرریست.ر د ر آسمانر وضعاتر

مذکو ،ربلخهرنکاترنجومهردیگلرکهرمهرتوینریزریبااترخویجور

د یافترمغفولرماندهرورد رنقلرمفهولربعضهریبااترسهویایهر

 خردیدهریست،رکهرد ریینجاربهرآنهارمهرپلدیزیم.رچونرد رآنرمقامه،ر

یبااترخویجوربلحسبرموضوعشانربهرسهربخشرتقسیمرشدهریند،ر

مارنازرد ریینرنقدریزریمانرتقسیمربندیرپالویرمهرکنام.

نقد خخش اال

خویجورپیشریزرذکلرتا یخرتومدشریشا هرمهرکندرکهرد رزمانر

والدتریو،رماهرورخو شیدرورخمسۀرمتحالهرد رکدیلریکریزر

صو رفرکهردییلةریمبلوجرقلی ردیشتهریندرورتوضاحاتهرد با ۀر

وضعاترصو ترفرکهرمجاو رصو ردییلةیمبلوجرمهرآو د.ردور

بیترنخستانرد با ۀرجایگاهرخو شیدرینگالرتومدرشاعلریست:ر

پالوزهرییــوین خنجلکــشر شــهر

کــاــوین ــاخر کـ د ر ــمر ــر ــنرع ز ی زدر ــور چ

بــلرعــزلرنخجاــل آو دهر خر بــهرجــدیر

تال ــلر سـ کــویــهر ــزر بـ د ر ــدهر ــان ــش ن

یزریینریبااتربلرمهرآیدرکهرخو شیدرد ربلجرجدی،رکهرد رنجولر

قدیمرخانۀرزحلریستر،رقلی ردی دروربهرتعبالرشاعلرسلرتالر یرد ر

بلجرجدیرنشاندهریست.رد ربیتربعدیرآمده:

جهانــده باــلونر کمــانر یزر تاــلر فرــکر

ــده ــهر ینـ ــر شــهروردســتــو ربــلریــکرق

مدّبلیرد ریینربیترتیرر یرسیا ۀرعطا درورش  وررستردر یرماهرور

خو شیدردینستهروریینطو رنتاجهرگلفتهرکهرعطا درد ربلجرقوسر

یینر جدیر یندهریست.ر بلجر بهر خو شیدر یر ور ماهر ور یستر

نتاجهرگالیردوریشکالردی د:ریکهریینکهرطبقربیترتالریزرکمانر

بالونرجهاده،ریعنهریزرصو ترفرکهرقوسرخا جرشدهریستر

وردیگلریینکهریگلرمنظو ریزردستو ،رماهر)قمل(رباشد،رد ریبااتر

د رصو تر ماهر تومدرخویجو،ر وقتر کهر تصلیحرشدهر بعدیر

فرکهرسنبرهربودهریست.رچونریینرجللرآسمانهرنمهرتویندرد ر

محظۀرویحدرد ردورصو ترفرکهرجدیرورسنبرهرحضو ردیشتهر

ناد ستر نخستر جایابهر کهر گلفتر نتاجهر مهرتوینر باشد،ر

یست.ریینریشتباهریزرآنجارآمدهرکهربهرمصلیعریولربیت،ربالونر

توجهر قوس،ر فرکهر صو تر یعنهر کمان،ر یزر تالر جهادنر

نشدهریست.رمعنهربیترچنانریست:ربر اثر تیری )عطا دریارسهم(ر

ک  از کمون )قوس(رپرتوب شده، شوهر)خو شید(را رسترد )عطا د(ر

 لیلی ادهرام

دینشجویردکتلیرفلینگرورزبانریایرباستانهردینشگاهرتهلین
leilivarahram@gmail.com

ردخود  یاور  ۀرابر خ  
دااو» ۀرابرد
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وکجو )جدی(رقراد گرفت  اند ا رد خی» رام، اوهوم تنوسبی میون تیر 

ا کمونر)یسرحه(را تیر ا کمون )سیا هرورصو ترفرکه(ربرقراد اس».ر

یینکهرشاعلربهرنشاندنرسلرتالرد ربزرکویهریشا هرمهرکند،رناز،ر

باانرتوألربارییهالرتناسبرحضو رسیا ۀرتالرد رصو ترفرکهر

جدیریست.رمشخصریسترکهرعطا دربهرعنوینریختلردبالینر

ورصاحبانرقرمربیشریزرماهربارمقبردستو رفرکرتناسبردی د.ر

د ربیتربعدیرآمده:

آشیانرســاز کلکــسر دور منــزلر آنر د ر

ــاز ــهردیـــدهریـــارب ــ ــنر یم ــویرعــا بــهرسـ

منظو ریزردورکلکسردورستا ۀرنسلرویقعرورنسلرطایلریسترکهر

ور فرکهرشرااقر دورصو تر پلنو تلینرستا هریایر بهرتلتیبر

عقابر)عبدیملحمانرصوفه،ر1393:ر66،ر102(ریستند.رعانر یمهر

نازرسحابهرییریسترکهرد رمحلرچشمرتالیندیزر) یمه(،رنالر

دیگلرصو ترفرکهرقوس،رقلی ردی د.رد رتوضاحریینربیترآمدهر

کهریینردورستا هرد ردورسمترکهکشانر)مجله(رویقعندرورچونر

عانر یمهرد رینتهایرکهکشانریست،رخویجوریزرآنربهر»چشمر

گشودن«رتعبالرکلدهریست.ر

ستا ۀرنسلرطایل،رمجاو رباریکهریزرصو رفرکهربهرنالرسهمریار

تالریسترورموضعرآنهارد رآسمانرچنانریسترکهرگویهرتالرماانر

نسلرطایلرورصو ترفرکهردجاجهرقلی رگلفتهریستر)یمان:ر100(.ر

دو ریزرذینرنیسترکهرشاعلرتناسبهرماانرتالر)سیا ۀرعطا د(رور

 یمهر)کماندی (رورنسلینرفرکربلقلی رکلدهرباشدروربهریینرسببر

نالرآنهار یرآو دهرباشد.ریگلرموقعاتردقاقریجزییرزییجۀرخویجور

 یربلریساسرد جهروردقاقهردیشتامرورمهرتوینستامریمانرمحاسباتر

منجمانربلییرپیشربینهرآیندۀرمومودر یرینجالردیام،رشایدرمعنهر

دقاقرتلیریزریینربیترد کرمهرکلدیم.رقدمارد رنجولریحکامهربهر

یعنهر تسیال،ر د ر یگلر بودند.ر معتقدر »قویطع«ر نالر بهر مفهومهر

بهرتویمهربلوج،رینگالریستخلیجر محاسبۀربعدرماانردورنقطهر

کماترعملربهرقویطعرمهر سیدند،ردالمتربلرقطعرعملرمهرکلدرور

بهریمانرعرتربهرآنهارقویطعرمهرگفتند.رقویطعردوردستهربودند:ر

یجلیلرنحسر)شاملرستا گانرورثویبترورمانندرآنها(رورشعاعرنحسر

)یعنهرقلی رگلفتنریجلیلرد رزوییایرنحسرنسبتربهریم،رمانندرتلباعرور

مقابره(.رسحابهرعانر یمهریکهریزرقویطعربود.رد رمقابلرقویطع،ر

زویئدربودند،رکهرچونرتسیالربهرآنهارمهر سیدربلرعملرمهریفزودندر

وروقتهربهرقویطعرمهر سیدند،ریثلرآنهار یرخنثهرمهرکلدند.رستا ۀر

نسلرویقعریکهریزرزویئدربهرشما رمهرآمدر)بالونه،ر1351ر:ر522(.

ریبااتربعدرمحلرسیا ۀرزیلهرد ردییلةریمبلوجر یرنشانرمهردید:

پالوزهرگرشــن ییــنر یــزی آوییر

نشیمن شــایــاــنــشر ــلجر بـ ــدر ــاش ب کــهر

آینــگ کــلدهر کاــوینر نوبتــگاهر بــهر

چنگ آبـــگـــونر چـــلخر دمـــور د ر زدهر

یینردوربیتر یریینطو رمعنهرکلدهریند:ر

مشغولر دمور د ر ور )جدی(ر فتهر کاوینر خانۀر بهر زیله...ر

چنگرنویزیریست.ر

یینرمعنهریزرنظلرمنطقهردی ییرتناقضریست،رچونرممکنر

بلجرمخترفر نیسترکهرسیا ۀرزیلهرد رمحظۀرویحدرد ردور

باشد.رد رنجولرکهنرخمسۀرمتحالهربهردوربلجرمنسوبندرور

ردورخانهردی ندر)شهملدینربنریبهریمخال،ر1382:ر118(رور
ً
یصطالحا

بلجرجدیروربلجردموریلردورخانۀرکاوینریستندر)یمان:ر119(.ر

پسرطبقریینریبااترسیا ۀرزیلهرینگالرتومدرخویجورد ربلجردمور

بودهریست.

بهرتوجههربهریینرنکتهرکهرپنجرسیا هردورخانهردی ند،رد رتعاانر

محلرملیخریمردیدهرمهرشود:رر

خــودکال کجر فتــا ر چــلخر فکنــدهر

ــلیل ــه ــخــترب ــزرت ــلم بــهرشــــــاد وینری

ســنانرکش تــلکر فرــکر ســپهدی ر

ــش، آت د ر سهمشر یزر ــهر ــای م ــادهر ــت ف

شــغبناک شــیلر چــونر تاــزر تاــغر بــهر

ــالک یفـ یژد یــــــــایر ــالر ــبـ دنـ زدهر

سهربیترباالر یریینطو رمعنهرکلدهریندر:ر

ملیخربهرخانۀریلمز،رکهرقوسریست،رنشستهروردلرجوزیلر یرکهر

عقدۀرذنبرملیخریسترد ریمانرقوسربلیدهریست.رملیخرد ردمور

د رحضاضریسترورپسریزرآنربهرحوتروی درمهرشودرورحوتر

یمریزرتلسرملیخرسنانرکشرشغبناکرکبابرشدهریست.

یینرمعنهردقاقرنیست.ریینریبااتریاچری تباطهرباربلجرقوسرندی د.ر

بلجرحوتریم،رمانندرقوس،رخانۀرمشتلیریستر)یمان:ر119(رورطبقر

قلی ر حوتر بلجر د ر ملیخر تومدشر ینگالر د ر خویجو،ر گفتۀر

دیشتهریست.رمنظو ریزر»دنبالریژد یایریفالک«رعقدۀرذنبریست،ر

یمارنهرذنبرملیخ.رد ریصطالحرنجومهرذنبریکهریزردورنقطۀرتالقهر
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مدی رسیا یتربارصفحۀردییلةریمبلوجریسترورقدمارذنبرقملر یردلر

گستلدهریست،ر دییلةریمبلوجر د ر یور پاکلر کهر یژدیایهر جوزیل،ر

مهردینستند.ریینرویژهریگلربهرتنهایهربهرکا رمهر فت،ربهرنقطۀرتالقهر

مدی رماهرباردییلةریمبلوج،ریمانرکهر»یمعقدةریمجنوباه«ریمرخویندهر

مهرشد،ردالمتردیشتر)بالونه،ر1351:ر122(.ریینرنقطهریمربلرحسبر

حلکترماهرد ربلجریایرمخترفرقلی رمهرگالدروریمیشهرنحسر

یستر)یمان:ر358(.ربنابلیینرذنبریمرینگالرتومدرخویجورد ربلجر

قلی ر پایانرتلیر د جاتر د ر ملیخر بهر نسبتر یمار بوده،ر حوتر

دیشتهریسترورخویجوریینروضعاتر یربهرقطعرشدنردلرجوزیلر

توسطرملیخرتعبالرکلدهریست.

د رآنرچشــمهرکــهرمایــهر فتــهرد رتــاب

آبر یزر ــودهر ــم ــن ب ــلسر فـ دوشر ــضــار ق

د ریینربیت،رسخنهریزرطروعرورغلوبرصو تریایرفرکهرنیستر

ورمتأسفانهرنویسندهرنگفتهریسترکهرطبقرکدیلرمنبعرغلوبرصو تر

رموضوعر
ً
حوتریمرزمانربارطروعرصو ترفلسریعظمریست.رظایلی

بیترمجاو ترحوترورفلسرریعظمرد رکلۀرسماویریست.ریکهر

یزردورمایهرصو ترفرکهرحوتریارسمکتان،رکهربهر»سمکۀر

متقدل«رمعلوفریست،ربلرپشترصو ترفرکهرفلسریعظم،رکهر

خویجوریزرآنربهر»دوشرفلس«رتعبالرمهرکند،رورد رجنوبرآنرویقعر

شدهریستر)عبدیملحمنرصوفه،ر1381:ر202(.ریینربیتروربیتربعدرر

ممکنریسترد با ۀرموقعاترفلدر صدکنندهرباشند:

کامــل مــلدر دیــدهر عقــلر چشــمر بــهر

ــل ــویم ع ــاخر ــ ش ــلر سـ یزر ــولر ــ غ ــلر سـ

سلرغولر) أسریمغول(ررنازریکهریزرستا هریایرد خشانرصو تر

فرکهربلساوشریستروربلخالفرنوشتۀرنویسندهرصو ترفرکهر

نیست.ر أسریمغولرورچندرستا ۀردیگل،رکهرسلرغولر یرتشکالر

مهردیند،ریمهربهرصو تربلساوشرتعرقردی ند.

یگلرستا ۀر دییلةیمبلوجریستندرور بلرمحاطر ثو رورحوتر

یزر )ستا ۀرقطبه،رستا هرییرکهرجهترشمالر یرنشانرمهردید(ر جدیر

صو تردبریصغلر یرد رنظلربگالیم،رصو تریایربلساوشرور

فلسریعظمرد رسویرغلبرویقعند،رطو یرکهرستا گانرصو تر

فرکهربلساوشرنزدیکرثلیا،رکهربلردوشرورکویانرثو رقلی ر

دی در)مایاا ،ر1394:ر92،ر147(،ریستند.ریگلرنقشۀرآسمانردیرماه،ر

زمانرتومدرخویجو،ر یرد رنظلربگالیم،رفلدر صدکنندهربایدر ویر

بهرسویرغلبردیشتهرباشدرتارفلسریعظمروربلساوشر یرببیند.ر

یمبتهرموقعاترکویکبرد رآنرزمان،رتفاوتریایهربارآسمانرزمانر

ماردیشته،ریماروضعاترصو رفرکهرمذکو ریزریینرنظلرتغاالیر

نکلدهریست.ر

پاــل ینــدویر دیلیــن،ر دیــلر کشــیشر

نخجال ــلدهر ییر ــ ک ــدر یــن چــور ییر

شــبدیزر یفکنــدهر بــلونر پاــلیر بــدینر

ــز ــلی ــلکرخــون ــ ــدرت ــن ــوســف  بـــــودهرگ

منظو ریزریینریبااترحضو رزحلرد ربلجرحمل،ریکهریزردور

خانۀرملیخ،ریسترورنهرد ریینردوربیترورنهرد ربیتریایرپیشینر

بهروضعاتریایریبوطرورشلفروروبالرو...ریشا هرییرنشدهر،ر

گلچهریبوطرزحلرد رحمل،رصحاحریست.رد رسهربیتربعدر

آمدهرکهررمشتلیریزربلجرجوزیربهربلجرسلطان،رکهرخانۀرماهر

ریینریسترکهرمشتلیر
ً
یست،روی درشدهریست،ریمارمنظو رظایلی

چونرتازهروی دریینربلجرشدهرد رد جاترآغازینرآنرقلی ردی در

ورد ریبااترخویجورسخنهریزرشلفریینرسیا هرنیست.

ســهرســهمشریزرســهالریفتــادهرد رچنــگ

خلچنگ آبر ــلدهر بـ ور شستر ــودهر ــش گ

گفتۀر بلیساسر کهر گلفتهریستر نتاجهر بیتر یینر یزر نویسندهر

خویجو،ریلربلجرکهرسهرد جهریسترشاملرششرسهمریستر

ورمشتلیرسهرسهمر یرد ردستردی د،ریعنهرمشتلیرد رپانزدیمر

بلجرسلطانرویقعریست.رعالوهربلریینکهرخویجورد رجایهریزر

یزر منظو ر مهر سدر نظلر بهر نگفته،ر سخنهر بلوجر سهمر ششر

تعاانر د ر کهر باشدر معلوفرتلیر نجومهر یصطالحر »سهال«ر

سلنوشترمومودرنقشهریساسهردیشتهریستروریزرماانرموی در

گوناگونرآنر»سهمریمغاب«ر)سهمرآفتاب(رور»سهمریمسعاده«ر)سهمر

ماه(رمعلوفرتلربودهریند.رپنجرسیا ۀردیگلریمرمانندرآفتابرورماهر

،رنقطهرییربلردییلةریمبلوجربودهر
ً
سهمردیشتند.رسهمرآفتاب،رمثال

کهربعدرآنریزرد جۀرطامع،رطبقرتویمهربلجریا،ربهرریندیزۀربعدر

خو شیدریزرماهربودهریست.ریعنهرفاصرۀرماانرخو شیدرورماهر یر

حسابرمهرکلدندروربهریندیزۀرآن،رباریحتسابرد جهروردقاقهرور

د ر خاصهر نقطۀر بهر ور مهریفزودندر طامعر د جۀر بهر ثاناه،ر

دییلةریمبلوجرمهر سیدند.ربنابلیینریینرنقطۀرخاص،رکهرسهمرنالر

دی د،رد ریکهریزربلوجردویزدهرگانهرقلی رمهرگلفت.رعالوهربلر
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سهالریفترسیا ه،ربلییریمو یرمانندرعاقبترکا رورحاجتر

یافتنرورنازربلییردویزدهرخانۀرطامعرسهمهر یرمحاسبهرمهرکلدندر

وریلریکریزرسهالرمبدأرورمقدی ربعدرمخصوصرخودر یردیشتر

)بلییرمحاسبۀرسهمریایرمخترفرنک.رشهملدینربنریبهریمخال،ر1382:ر

109-114(.ردالمترکرهرسهمریارد ریصلرتعاانرسعادترور

سهمر عملر بلییر قدمار خاطلر یمانر بهر بودهریست،ر نحوستر

مشتلیر)سعدریکبل(روربلییرملگرورنابودیرسهمرزحلر)نحسریکبل(ر

یینر خویجور منظو ر تفاصالر یینر بار مهرکلدهریند.ر محاسبهر  یر

یسترکهرسهرسهمریزریفترسهمرستا گانربلییریورد ربلجر

سلطانرقلی رگلفتهریندرورقلینرسعدریکبل،رمشتلی،ربودهریندرکهر

د رآنربلجرد رمحلرشلفرخودرقلی ردیشتهریست.ر

ماه،ربلرطبقرگفتۀرخویجو،رد رینگالرتومدریورد ربلجرسنبرهر

ورد ریکهریزردورمنزلرصلفهرورعویرقلی ردیشتهرورنویسندهر

بهرد ستهرآنر یرتشخاصردیدهریست،ریماریینریمکانرنازروجودر

دی درکهرماهرد رمنزلرپانزدیمرقمل،ریعنهر»غفل«ربودهرباشد،رکهر

گویاربهتلینرمنزلرماهرورمحلروالدترپاامبلینریستر)مایاا ،ر

1394:ر185(رزیلیربلجرسنبرهربلیبلربارمنازلرسیزدیمرورچها دیمر

ورپانزدیمرقملریستر)یمان:ر183(.ر

طــاس یزر بــادۀر خشــندهر کشــیدهر

کاس یزر جــلعــهر بلفکندهر خــوشــهر ــهر ب

د ریینربیترنازربهریحتمالرزیادرمنظو ریزرکاسرصو ترفرکهر

جنوبهرباطاهر)Crater(ریسترکهرد رمجاو ترصو ترفرکهر

سنبرهرقلی ردی در)عبدیملحمنرصوفه،ر1393:ر258(.ر

نقد خخش رام

یشعا ر بار قملیر ور شمسهر بهر خویجور تومدر تا یخر تعاانر

یمرخوینهردی د،ریماریینکهرد رنللریفزی یایرتبدیلرتا یخ،ردور

تا یخرشمسهرورقملیرکهرخویجورآو دهرباریمرمطابقترندی ند،ر

بهریینرعرتریسترکهرتقویمرشمسهریملوزیربارتقویمرجالمه،ر

کهرخویجورتا یخرتومدشر یربلیساسرآنرآو ده،ریکهرنیست.ر

د رتقویمرفعره،رکهرمصوبرسالر1304رشمسهریست،رششر

ور دولر30 وزهر ماهر پنجر یستند،ر 31 وزهر سالر نخستر ماهر

آخلینرماهرسالر29 وزه،رکهریلرچها رسالریکربا ریکر وزر

بهرآنریضافهرمهرشود.ریمارد رتقویمرجالمه،رتعدیدر وزیایرماه،ر

بلیساسرمدترتوقفرنسبهرخو شیدرد ریلیکریزربلوج،ربانر

29رتار32ر وزرمتغالریستر)ملکزرتقویمردینشگاهرتهلین،رگاهرشما یر

تقویمر بلیساسر کهر نللریفزی یایهر عرتر یمانر بهر ور جالمه(ر

خو شیدیرفعرهرتنظامرشدهریند،ربلریساسرتا یخرتومدرقملیر

خویجوربهرتا یخر11ردیرماهریجلیرشمسهرمهر سند.رخویجور

تا یخرتومدرخودر یر17ردیرماهرجالمهرگفتهریست،رنهردیرماهرد ر

تقویمرخو شیدیرفعره.ررر

پسریزرتا یخرتومد،رخویجوریزرطامعشرمهرگوید:

بــود کمــلر بــلر دلر آنر د ر کویــهر بــزر

ــلربـــود ــپـ ــنرسـ ــاهرفـــرـــکرز یـ ــش ــن ــه ش

خدیونــد طامــعر یر بــودر کــور زحــلر

بند د ر یفـــتـــادهر ــودر ــ ب ــلهر ــ ب ــلجر ــ ب ــهر بـ

بلخالفرنوشتۀرنویسندهرمطربریینردوربیترد ریبااترپیشینر

صو تر آنر یعنهر طامعش،ر بهر خویجور یینجا،ر ناامدهریست.ر

شلقهر یفقر د ر ی تفاعر یر بیشتلینر یور تومدر ینگالر کهر فرکهر

دیشتهریستر)شهملدینربنریبهریمخال،ر1382:ر120(،ریشا هرمهرکند.ر

ربارماهرتومدریور)د رباو ر
ً
طامعرخویجورجدیریست،رکهرتصادفا

قدما،ربلجهرکهرآفتابرینگالرتومدریورد رآنرقلی ردیشته(ریکهریست،ریمار

مهرتوینستهریکهرنباشد،رزیلیرد ریکر وزریلریکریزربلجریاربهر

مدتردورساعترد رباالتلینری تفاعریفقرشلقهرقلی رمهرگالدرور

تعاانرطامعرمومودربلیساسرساعترتومدریست،رنهرماهرتومد.

نقد خخش سرم

یبااتریینربخشرد ربهریثلردینستنرکویکبرور دریحکالرنجولریستر

ورضمنرآنرشاعلرباریستفادهریزرویژگهریایریفترسیا هروربلخهریزر

صو رفرکهرتصویلسازیرکلدهریست.ر

بگــذی  نعــشر فــلیزر بــلر دختــلر ســهر

بسپا  ــلخر چ قطبر ــهر ب ــهر ــویی خ ــلر گ ور

نویسندهرمنظو ریزر»سهردختل«ر یرد رمصلیعریول،رسهرستا ۀر

صو ترفرکهردبریکبلریاربناترنعشرکبلیردینستهریست،رکهر

صحاحربهرنظلرنمهر سد.رصو ترفرکهردبریصغلرنازر»بناتر

نعشرصغلی«رنامادهرمهرشدرورسهرستا هرییر یرکهرد ردنبامۀرآنر

قلی ردیشتندربناترمهرخویندند.رخویجورمهرگویدرکهرسهرستا ۀر

صو تربناترنعشرصغلیر یربهرقطبرمعدلریمنها ربسپا .رستا ۀر

ی،رکهرد رینتهایردبریصغلرورپایانردلرخلسرجایردی د،ر
ّ
ُجد
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نزدیکرتلینرکوکبربهرقطبروریکهریزرسهرستا ۀربناترنعشر

صغلیریستر)عبدیملحمنرصوفه،ر1393:ر30-29(.

بنــدیز دوشر یزر ســپهلر غــولر ســلر

ــلدیز ــپ ب تـــنر یزر چـــلخر ــلر ــی ش  وینر

د ریینربیت،ربلخالفرآنچهرنویسندهرگفته،رمنظو ریزرغولرسپهلر

ستا ۀر أسریمغولریزرصو ترفرکهربلساوشر)حاملر أسریمغول(،ر

کهرنویسندهربهرغرطرصو ترفرکهریشرخویندهریست،رنیست.رآنر

بخشریزرصو ترفرکهربلساوشرکهربهرسلرغولرمعلوفریستر

ورستا ۀر أسریمغولرد رآنریست،رسلیربلیدهر یرنشانرمهردیدرور

بهرتنرمتصلرنیسترتارشاعلریزرجدیرکلدنرآنریزردوشرسخنر

بگویدر)یمان:ر79-80(.رغولرسپهل،رمانندرشیلرچلخ،ریضافۀر

یزر مشحونر کهر کالل،ر بافتر بهرمناسبتر یمار یست،ر تشباههر

یصطالحاترنجومهرورنالرکویکبریست،ربارنالرستا هروربلجر

مذکو رییهالرتناسبرمهرسازد.ریمانرییهالرتناسبرد ربیترزیلر

د ردورمعنهرعالروریصطالحِهرمفظرکشتهروجودردی د:

ســپلدن جــانر نشــایدر کشــتهر د یــنر

ــلدن؟ ــنرو طــهرب ــانرکــهرتــوینرزی ــهرج وم

کشتهریستعا هریزرعرمریحکالرنجولریست،ریمارد رمعنهرصو تر

فرکهرسفانه،ربارنالرسایلرکویکبرتناسبردی د.

یخضــل د یــایر مــبر بــلر کــور قمــلر

ز  یزر ــلیر ــگــا مــایــا مـــهرچـــور یـــلر شـــودر

بیتریینطو رمعنهرشدهریست:

ماهرد رکنا رد یایرسبزرآسمانریلرماهربهرمایاگالیرمشغولر

یست.

بارتوجهربهریینکهرد ربیترآمدهرقملریلرماهربهرشکلرمایاگالیر

ز ینرد مهرآید،ربهرنظلرمهر سدرمنظو ریاللرماهرنورباشد،رکهر

قالبرمایاگالیرز ینر یرتدیعهرمهرکند.ر

بلیبــل د ر بینــدر ســلخر فرســهر چــور

ــلرآذ  ــدلرب ــن ــونرگ ــودرســـوزنـــدهرچـ شـ

گفتهرشده،ر آنر توضاحر د ر ور یستر عطا در د با ۀر بیتر یینر

عطا در»یمانرکهرسکۀرسلخهرد ربلیبلرخودرببیند،ریمچونر

بیتر معنهر بهر توضاحر ییهر یینر مهرسوزد«.ر آتشر بلر گندلر

نمهربلد.رفرسرسلخرمصلیعریولریستعا هریزرخو شیدریسترور

سوختنرد رمصلیعردولرد با ۀرپدیدهرییرنجومهربهرنالریحتلیق،ر

کهرینگالرمقا نۀرسیا یتربارخو شید،ربهرویژهرمقا نۀرعطا درور

خو شید،ر خرمهردیدرورد رشعلردیگلینریمرآمدهریستر)نک.ر

مایاا ،ر1394:ر378(.رر

ی غنونرپشــت ســپهلر نویســازر

مشت؟ د ر چنگر دی در پاوستهر چــلیر

د ریینربیت،رپشترخمادهرصفترزیلهردینستهرشده،رکهرچنانر

نیسترورصفترسپهلریست.ر

یســت یزر ویرشــلفرصاحبقلینــهر گــلر

یستر شیلبانهر بــازدینــهر ــنر ــور وشـ چ

نویسندهرد رتفسیلریینربیترد با ۀرخو شید،ر»صاحبقلین«ر یر

بار»صاحبرقلن«ر)شاخر(رریکهرشملدهروریشا هربهربلجرحملرور

خانۀرشلفرآفتابردینستهاسترکهرصحاحربهرنظلرنمهر سد.ر

قلینریزریصطالحاترنجومهروربهرمعنهرجمعرشدنردورکوکبر

نجولر د ر قلیناتر یست.ر بلجر یکر د جۀر یکر د ر بیشتلر یار

یحکامهرییماتربسیا یردیشتندرورمهمرتلریزریمۀرآنهارقلینر

بانر مهردینستند.ر مطرقر قلینر آنر یر کهر بود،ر مشتلیر ور زحلر

مشتلیرورزحلرسهرگونهرقلینرویقعرمهرشد:رقلینرکوچک،رقلینر

قلیناتر یزر یکهر د ر مومودیر طامعر یگلر بز گ.ر قلینر ور ماانهر

کوچکرورد ربلجرقلینرمشتلیرورزحلرویقعرمهرشد،ربهریور

یور کهر مهرکلدندر پیشربینهر چنانر ور مهرگفتندر صاحبرقلینر

مقامهربرندرخوییدریافت.ریمبته،رعدهرییریینرویژگهر یربهرقلینر

بز گرنسبترمهردیدندر)مایاا ،ر1394:ر609(.ررریمبتهرسیاقرکاللر

شاعلر یمارچونر مهرآو د،ر ذینر بهر »شلف«ر یر نجومهر معنهر

ررآفتابر یرصاحبرقلینرخوینده،رمعنهرنجومهرشلفر
ً
صلیحتا

د ریینجارصحاحربهرنظلرنمهر سد.

ســامخو ده پاــلیر یســتر کــور زحــلر

ــلدهررر ــثرکـ ــح ــترب ــوس ــح ــفرن ــا ــصــان ت

یســت یندیرزبــانر ســلپاتکر یگــلر

ــت؟ ــلرشــبــانریس ــهرآخــلردمــــودوزیرس ن

نویسندهرد رتوضاحر»سلپاتک«رگفتهریسترکهرنالریکهریزرحکالر

سیستانریست،رکهرصحاحرنیست.رد رالهی نامه )عطا ،ر1388:ر

ر
ً
165(ردیستانهرد با ۀرحکامهریندیربهریمانرنالرآمده،رکهریتفاقا

د رعرمرتنجامردستردی در)بلییریطالعاتربیشتلرد با ۀریورنک.یمان:ر
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دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹6

537-539،رتعراقات(روریینرباروصفرزحل،رکهر»د رتصانافر

نحوستربحثرکلده«رسازگا تلریست.ر

یطالعاتر بلیساسر خویجور ی،ر زییچۀر پایان،رجدولر د ر

یبااترذکلشده،رآو دهرییم.رد ریینرجدولربلیساسرطامعرشاعل،ر

کهرد رجدیریست،ریوتادری بعۀرطامعریو،رکهرمنجمانرد رصدو ر

یحکالربهرآنهارناازردیشتند،رورتأثالرسیا یترصاحبرخانۀریوتاد،ر

سیا هرییرکهربلجروتدرمنسوبربهریوست،ر یرقویرمهردینستند،ر

مشخصرشدهریست.ریمبتهرناازربهریادآو یرنیسترکهرچونرعددر

دقاقرطامعرخویجور یرندی یمرقاد ربهرمحاسبۀردقاقریوتادری بعهر

نازرنیستام.رد ریینرتقسیمربندی،رطامعریاروتدیمطامعرکهربلجرد ر

زیلینر نامۀر بلر کهر وتدیال ضر یول،ر خانۀر بود،ر طروعر حالر

نامۀر بلر وتدیمسماء،ر خانۀرچها ل،ر دیشتر نصفریمنها رجایر

زبلینرنصفریمنها ،رخانۀردیمروروتدرغا ب،ربلجهرکهرد رحالر

غلوبریزریفقرغلبهریست،رخانۀریفتمریزردویزدهرخانهریستر

)مایاا ،ر1394:ر625-624(.

جدولرزییچۀرخویجوربلریساسریشعا ریو

منوخع

ر بالونـه،ریبو یحـانر)1351(.رالتفهیـم الوائل صناعـة التنجیم.رـ

بهرتصحاحرجاللریمدینریمایه.رتهلین:رینجمنرآثا رمره.

ر شـهملدینربنریبهریمخاـلر)1382(.رروضةالمنجمیـن.ربهرتصحاحرـ

جرالریخوینرزنجانه.رتهلین:رمالیثرمکتوب.

ر صوفـهر یزی،رعبدیملحمـنر)1381(.رصورالکواکـب.رتلجمـۀرـ

خویجـهرنصالیمدینرطوسـه.ربهرکوشـشربهلیلرمشـیلی.رتهلین:ر

ققنوس.

ر عطـا ،رمحمدبنریبلییاـمر)1388(.رالهی نامـه.رمقدمه،رتصحاحرـ

ورتعراقاترمحمد ضارشفاعهرکدکنه.رتهلین:رسخن.

ر مایاـا ،رعبـاسر)1394(.رنجـوم قدیـم و بازتـاب آن در ادب ـ

فارسی.رتهلین:ریطالعات.

منوخع اونترنتی

ر ـررگاهرشما یرد رییلین:ـ تا یخرتقویمرد رییلینرورکشو یایریسالمهرر
https://calendar.ut.ac.ir/Fa/CalHistory/CalHistory4-2-3.
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