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مقدمب

ینم رّبدمخباجبممکح انیم)689-753/750(مشاعحم
م
کّالمالد

لمقحنمهشتممهجحممومصاحبمدیبانماشعارموم وحجستۀمنیّۀماوم

درم گنجبمم نظا یم م خاصم پیحوانم ازم اوم است.م خّسهم

خّسهمسحاییمبهمشّارم یمرودموماینم جّبعهمشا لمروضة 

االنوار،مکمال نامه،مگوهرنامه،مهمای و همایون ومگل و نوروز 

است.م ثنبممگل و نوروز درموزنمومتقلیدمخسرو و شیرین 

نظا یمسحودهمشدهموم شتّلماستموحمبیشمازم5000مبیتموم

هّچبنمهمای و همایون ومروضة االنوار ازمبهتحینمسحودهمهامم

خباجبمبهمحسابم یمآید،مکهمبهمقبلمخبدشمدرمسالم736هم1مم

ومدرمآغازمبهمناممتاجمالدینمعحاقیموزیحم)خباجب،م1370:م483(موم

ینمکازرونیم)هّان:م703(مسحودهماست.
م
درمخاتّهمبهمنامما ینمالد

خباجبمپسمازمپایانمیافتنمداستانمومدرمانتهاممکتاب،مبهمچندم

 بضبعمدربارۀمخبدشم یمپحدازد.مازمجّلهم طلبیمرامترتم

عنبانم»درمتاریخموالدتمخبیشمگبیدمومنّبدارماوضاعمفلکیم

درموقتموالدتمومنکبهشمدورانمافالک«م یمآوردمکهمازمبیتم

4881متامبیتم4961،میعنیم81مبیت،مرامدرموحم یمگیحد.ماینمابیاتم

رام یمتبانمبهمسهمبخشمتقسیممکحدم:

م نخستم19مبیتمدربارۀم بضعم اهمومخبرشیدمدرمز ستانمومـ

وحوجم زحل،م شتحم،م یخ،م زهحه،م حم ستارگانم  بقعیمتم

 همامموحامم
م
حس،مومرأسمالغبلمکهم قد

َ
نسَحین،محبت،مف

دماوست.
م
استقحارمستارگانمومصبرمفلکیمدرمز انمتبل

م دوم،م طلبماصلیماستمدرم18مبیتمکهمازمبیتمشّارۀمـ

ابیاتم اینم بهم4918مختمم یمشبد.مدرم 4900مشحوعموم

همبهم باحثمنجب یموماحکاممنجبم،مبهمتاریخم خباجبمبامتبجم

یام رو یم قّحم،م تقبیممهاممهجحمم تطبیقم وم دمخبدم
م
تبل

اسکندرم،میزدجحدمموم لکشاهیم یمپحدازد،مکهموحمطبقم

ۀم689مهجحمم آن،موممدرمشبمیکشنبهمبیستممذممالرجم

قّحم،م طابقمبام1602مرو یموم659میزدگحدممومهفدهمم

دمم اهم212م لکشاهیمبهمدنیامآ دهمومپدرشمنامم» رّبد«م

وحماومنهادهماست؛مدرحالیمکهمشّسمدرمحضیضمخبد،م

یعنیموحجمَجدم،مومزحلمدرمُهببطمخبد،میعنیمَحّل،مقحارم

داشتندموماینمنشانۀمآشفتهمکارممطالعماومببدهماست.م

م سبم،م بضبعمپایانیمشا لم43مبیتمازمبیتم4919متامـ

4961م یمشبد.مدرماینمابیاتمضّنماشارهمبهم صطلراتم

نجب یمومنامموحدنمازمستارگانمومصبرمفلکیمگبناگبن،مازم

 بضبعمپیشینمخبدماِعحاضم یمکندمومازمگفتنم طالبم

ستارگانم ازم هیچمیکم کهم وم یمگبیدم باز یمگحددم قبلیم

وم آیندهم ازم کسیم وم ندارندم قدرتیم هفتگانه(م )سیماراتم

لعمنیستمومبهمگبنهماممازمدانشمنجبمم
م
سحنبشتمخبدم ط

وحائتم یمجبید.

هحث اصلی 

درماینجامالزمماستمکهم بضبعاتم طححمشدهمازم ثنبممگل و 

تمترلیلمشبد،متامضّنمنشانمدادنمقدرتمشاعحم
م
نوروز بامدق

درمظحائفمادبیمومزبانی،محدودمدانشمشاعحمدرمعلممنجبمموم

العمرسانیمازمتاریخم
م
احکاممآنمنّایاندهمشبد؛مزیحاماینگبنهماط

آنکهمبیمنظیحمنیست،مدرمنبعمخبدم بام دمدرم تبنمفارسی،م
م
تبل

کممنظیحماست.2

 محموو مدّبری

استادمدانشگاهمشهیدمباهنحمکح ان
modaberi2001@yahoo.com

جاوخ تواجو هب رجاوخ تواجو

رفته دالم ازم هم وم جیمم روِزم رفتهبهم ذالم وم وم یمم بام هجحتم زم

بگبیم روشنمتحم کهم خباهیم بشبیموگحم طبعتم م ازم فکحتم غبارم

هّایبندوششموحمهفصدوسیمگشتهمافزون م
ِ
نظم اینم آ دم پایانم بهم

)خباجب،1370:م714( ممم

.1

العاتم حببطمبهماحکاممومنجبمم
م
2.موحاممپحهیزمازمتکحارم نابع،مدرمادا ۀم قالهماط

قدیممازم آخذمزیحماخذمشدهماست:
بیحونی،1362:م90-94،م107-113،م122،م136،م298،م331،م357،م358،م
548-568؛م 372،م 1386:م بیحونی،م 399؛م 397،م 396،م 383-386،م
نیسحم،م

ُ
د 123،م529-587؛م 119،م 1382:م20-21،م ابیمالخیح،م شهّحدانمبنم

1350:م51-60؛مجّالیمیزدم،م1386:م228،م240؛مآ لی،م1381:م374/3،م
ی،م1357.

م
448-458؛ماذکایی،م1369:م190-202؛م صف
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شرح اهیاخ هخش نخسخ

پیحوزهمایـــبان خنجحکـــِشم شـــهم -م

کیبان ــاخم ک وــحم ــمم
َ
ــل ــنمَع ی زرم زدم چــبم

ــح منخجی
ِ
ــزم ــحمع ــدممآوردهمرخمو ــهمَج ب

ــح ــِحمتیـ ــیمسـ ــِزمکبهـ ــاندهمدرموُـ نشـ

شّسمازمحضیضمخبد،مکهمقبسماست،مبهمطحفموبالمخبد،م

کهمدلبماست،م یمرودمومدرمجدمم)خانۀمکیبان(مقحارم یمگیحد.م

فلـــکمتیـــحمازمکّـــانمبیـــحونمجهانـــده -م

ـــهمرانـــده
م
شـــهمومدســـتبرموـــحمیـــکمقل

عطاردمدرمقبسم)وبالمتیح(ماستمومشّسمومقّحمرامبهمسبممجدمم

)وبالمقّح(مراندهماست.

درمآنم نـــزلمدومکحکـــسمآشیانمســـاز -م

ــاز ــامبـ ــیمدیدهمهـ ــِنمرا ـ ــبممعیـ بهمسـ

سّتم دوم درم کهم واقع(م نسِحم وم طایحم نسِحم )نسَحین،م کحکسم دوم

کهکشانمقحارمگحفتهماند،مچشممبهمسبممچشممرا یم)تیحانداز،م

انتهامم درم )قبس(م را یم اینکهم تبضیحم گشبدهماند.م قبس(م

کهکشانمواقعماست.

َهـــزارآواِممایـــنمپیـــحوزهمگلشـــن -م

نشیّنم شاهینشم وــحجم بــاشــدم ــهم ک

آهنــگ کــحدهم کیــبانم نببتــگاهِم بــهم

مآبگـــبنمچنـــگ
ِ
زدهمدرمدلـــِبمچـــحخ

یام وحجم یزانم درم خانهماشم کهم آسّان،م سبِزم باغم بلبلم هحه،م
ُ
ز

شاهینم)اسدم،مدهخدا،مانبرم(ماست،مبهممخانۀمکیبانم)جدم(مرفتهم

ومدرمدلبم شغبلمچنگمنبازمماست.

مکژرفتـــاِرمخـــبدکام
ِ
فکنـــدهمچـــحخ -م

ــهمشــــادرواِنمهــح ــزمتــخــِتمبــهــحام،مممممممم ب

ســنانمکش ــحِکم
ُ
ت فلــک،م ســپهدارم

آتــش، درم سهّشم ازم فــتــادهم اهیم

بناک
َ
ــغ

َ
بــهمتیــغمتیــزمچــبنمشــیِحمش

افـــالک اژدرهـــامم دنبـــاِلم زدهم

م
ِ
م
ُ
یخم)بهحام(مبهمخانۀمهح زم) شتحم(مکهمقبسماستمنشستهمومد  حم

یخماستمدرمهّانمقبسموحیدهم بم حم
َ
ن
َ
ذ جبزهحمرامکهمُعقدۀم

یخمدرمدلبمدرمحضیضماستمومپسمازمآنمبهمحبتم است.م حم

مسنانمکِشمشغبناکم
ِ
یخ واردم یمشبدمومحبتمهممازمتحسم حم

کبابمشدهماست.

اژدرهاممافالکمعبارتمازمجبزهحمیامگبچهحماست؛ماژدهاییم

فحضیمکهم یانمدومنقطۀمعقدۀمرأسمومذنبمقحارمدارد.معقدهمهامم

رأسمومذنبمدومنقطهماستمکهمسیماراِتمهفتگانه،مبهمجزمشّس،م

دایحۀم نطقةمالبحوجمرامدرمدومنقطهمقطعم یمکنندمومفاصلۀماینمدوم

یمفحضیماستمکهمبهماژدهامیاماژدرهاممفلکمومجبزهحم
م
نقطه،مخط

 شهبرماستم)آ لی،م1381:م373/3؛مبیحونی،م1362:م122(.

ـــاب ـــهمدرمت ـــیمرفت ـــهم اه ـــّهمک درمآنمچش -م

ـــَحسمبنّـــبدهمازمآبمممممممممم
َ
قضـــامدوشمف

درمآنموقتمکهمصبرتمحبتمغحوبم یمکحد،مصبرتمفلکیم

فحسماعظممازمشحقمدرمحالمطلبعمکحدنمببد.

بـــهمچشـــممعقـــلمدیـــدهم ـــحدِمکا ـــل -م

ــلم معبا ـ
ِ
ــاخ ــِحمشـ ــبلمازمسـ ــِحمغـ سـ

م(مبهمطحفمشّالمطبرممایستادهمومرصدم یمکندم  حدمکا لم) نجم

کهمازمسِّتمشاخمگاومیامثبرم)عبا ل:مگاوهاممکشاورزم؛مدهخدا،م

انبرم(مبهمصبرتمفلکیمرأسمالغبلم یمنگحد.م

کشـــیشمدیـــِحمدیحیـــن،مهنـــدوممپیـــح -م

نخجیحممم راِمم کـــحدهم هندم راِمم چــبم

بــدانمپیــحمموــحونمافکنــدهمشــبدیز

ـــحِکمخبنحیـــزم
ُ
ربـــبدهمگبســـفنِدمت

زحل،مکهمفلکمهفتمم داِرماوست،م ثلمپادشاهمهندم)ازمآنمجهتمکهم

زحلمستارۀمهندوستانماست(متصّیممبهمشکارمگحفتهمومبامآنکهمپیحمفلکم

یخ(مرامرببده،میعنیمزحلمبهمُهببطمرفتهماست.م َّلم)خانۀم حم است،مَح

ـــبر ـــتمکش ـــاتمهف ـــیمالقض ـــهِمقاض ش -م

دوپیکحم م
ِ
ــاخ کـ ازم َ ــهم ــحگــاهِم

َ
خ ــهم ب

کــحده آغــازم درسم ســعدم فــاِلم بــهم

ــحده ک بـــازم حکّتم ــدوقم ــن ص ســـِحم

ــادهمدرمچنــگ ســهمســهّشمازمســهاممافت

ـــگم ـــحدهمآبمخحچن ـــتمومو ـــبدهمشس گش
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قاضیمهفتمآسّانمکهم شتحمماست،مدرموحجمدوپیکحم)جبزا(م

بهمخانۀم اه،میعنیموحجم اکنبنمححکتمکحدهموم ببد،م درموبالم

سحطان،مآ دهماستمکهموحامماومشحفم رسببم یمشبد.مهحم

وحجمفلکی،مسیمدرجهمازمدایحۀم نطقةالبحوجمرامدرموحم یمگیحدم

وموحماساسمگفتۀمخباجب،مشا لمششمسهمماستمومهحمسهمم

مدرمسهمسهممازم
ً
وحاوحمبامپنجمدرجهماست.مبناوحاینم شتحممدقیقا

سحطان،مدرجۀمپانزدهممازموحج،مدرمشحفمخبدمقحارمگحفتهموموحم

طمیافتهماست.م
م
آنمتسل

راه وحداشـــتهم تیـــزروم َوحیـــِدم -م

بُنگاهمممممممممممممم ــحدهم وـ تــیــِحم نشیم قــصــِحم ــهم ب

طــاس ازم رخشــندهم بــادۀم کشــیدهم

کاس ازم جحعهم وحفشاندهم خبشهم بهم

زرکار م
ِ
وحیــنم ینــبِمم ینافــام

چـــبمآدممگشـــتهمگنـــدممرامخحیـــدار

بهمخانۀمعطارد،مکهم نشیمفلکم تیزروست،م قّح،مکهمقاصدم

است،مواردمشدهمومنبرافشانیم یمکند.موحجمسنبلهمیامخبشه،م

هممخانهمومهممشحفمعطاردماستموم نازلمدوازدهممومسیزدهمم

قّحم)صحفهمومَعبما(مدرمخبشهمیامسنبلهماستمومقّحمدرمحالمپُحم

شدنمومرسیدنمبهمبدرماست.مخباستارممخبشه،مشاعحمرامبهم

یادمآدممانداختهماستمکهمخحیدارمگندممببد.م

شرح اهیاخ هخش وّجم

ــدهمکاف ــهمشـ ــفمازمَ ـ ــِبمروِزمالـ شـ -م

نافم ازم نــافــهم شــبم آهـــبِمم فکندهم

ــهمبــهمِعشــحین رســیدهم ــاهمذوالرجم

یــن زرم خشِتم گـــحدون،م آوردهم بــامم بهم

همســال
ُ
زمهجــحتمششصدوهشــتادون

شـــدهمپنجـــاهمروزمازم ـــاهِمشـــبمال

روِزمالِفمهفته،میکشنبهمومکافمبهمحسابمُجّلموحاوحمبامبیستم

مسیاهم
ً
است.مدرمشبمیکشنبهمکهمبیستمم اهمببدمومشبمکا ال

همبهمروزمبیستممرسیدهمببدمومخبرشیدم جلبهم یمکحد،م اهمذوالرجم

نزدیکمبهمطلبعمکحدنمببد.مدرماینمز ان،مکهمپنجاهمروزمازم اهم

شبمالم یمگذشتم)30روزمذوالقعدهمبعدمازمشبمال،مبهمعالوۀم20مروزم

ه(متقبیممهجحممقّحم،مسالم689مرامنشانم یمداد. ذوالرجم

ــاید ــیم یمگشـ ــدتمزمرو ـ ــحمَعقـ وگـ -م

ــدمم ــصدمآیـ ــحمهزاروششـ ــزونموـ دومافـ

اسکندرمم یام تقبیممرو یم ازمرومم اگحمخباهانمحسابم وم

هستی،موحاوحمبام1602م یمشبد.ممممممممممممممممممممممممممم

ـــت ـــدمدس ـــحدمم یمده ـــبدمیزدج ورتمخ -م

ـــنمازمششصدوشســـتم ـــححمک ـــیمرامط یک

وماگحمبهمحسابمتقبیممیزدگحدممایحانیانم یمسنجی،معددمیکم

رامازم660مکممکنمکهموحاوحمبام659میزدگحدمماست.

ســـگالی زیـــجم لکشـــاهیم ازم ورم -م

جاللی ــاهم ــ دمم ـ زم ــدهم ــف ه ــدهم شـ

دوصــدمرامضبــطمکــنموآنگهمدوشــشمخباه

ــالم لکشاه س ــحددتم گـ روشـــنم کــهم

زمپیــحانمپــحسمکیــنمچندســتمومآنمچــبن

بیحون تــاریــخم ــنم ای ــدم آی پیحم ازم کــهم

راه وحداشــتمم عــدمم م
ِ
تــم

َ
ک ازم  ــنم

ســـّنزارموجـــبدممشـــدمچـــحاگاهممممم

اگحموحم بناممتقبیممجاللیم لکشاهیم یماندیشی،موحاوحماستم

بام17مدمم اهمازمسالم212مکهم نم)خباجب(مازمنیستیمبهمهستیم

آ دمموموجبدِمدنیاییمیافتم.

بناوحینمخباجبمدرماینمابیاتم یمگبیدمکهماومدرمشِبمیکشنبهم

ۀمسالم689مهم.ق،م طابقمبام17مدمم اهمسالم212م 20مذوالرجم

جاللیموموحاوحمبام1602مرو یمیاماسکندرمموم659میزدگحدمم

دمشدهماست.
م
 تبل

درمتطبیقمتقبیممها،مسالم689مهم.قموحاوحمبام669مهم.شماستم

)نبئی،م1381:مم235(مکهم212مسالمازمآغازمتقبیممجاللیم یمگذرد.م

ینم لکشاهمسلجبقیم
م
تقبیممجاللیمبهمدستبرمسلطانمجاللمالد

درمسالم457هم.شم)سالمجلبسموحمتخت(موم471هم.قمآغازمشدهم

استم)هّان:م128؛مبیحشک،م1367:م188،م200(.متقبیمماسکندرمم

درمسالم312مقبلمازم یالدمبنیادمنهادهمشدهم)نبئی،م1381:م86(موم

دمخباجب،م1290مم)هّان:م235(موم1602م
م
وحماساسمآنمز انمتبل

اسکندرممیامرو یماست.م
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ا مامنکتهماممکهمدرمنقلمتاریخمهجحممومروزهاممگفتهمشدهم

قابلم الحظهماست،ماینماستمکهماگحموحم بناممتقبیممهجحمم

ۀمسالم689قموحاوحماستمبام قّحمم راسبهمشبد،م20مذممحجم

یکشنبهم11مدمم اهم669مش،منهم17مدمم اهم)www.bahesab.ir(میام11م

دمم اهم668م)بیحشک،م1367:م82،م147(مومبالعکسماگحم17مدمم اهم

ۀم سالم669شمتطبیقمشبد،موحاوحمخباهدمببدمبامشنبهم26مذممحجم

ه.مدرمتطبیقمروزهاممهفتهمنیزمشنبهم سالم689ق،منهم20مذممحجم

ۀمسالم وحامم20مذممحجم ومیکشنبهم وحامم17مدمم اهم669شم

689قمبهمدستم یمآید،مکهمبامگفتۀمخباجبماختالفمپیدام یمکند.م

همدربارۀمگزینِشمشنبهمیامیکشنبه،م یمتبانمگفتمکهم نظبرمازم
م
البت

»شِبمروِزمالف«میعنیمشِبمشنبهماممکهمبهمیکشنبهم یمانجا د،م

وماینمشایدمبهتحینما کانمتطابِقماینمدومروزمباشد.م ححبمم

بام خبرشیدمم گاهمشّارمم تطبیقم درم استم بیحشکم عتقدم

گاهمشّارممقّحممومبهمعکس،ما کانمیکمروزماختالفم نتفیم

نیستم)هّان:محاشیۀم55(.

ــبد ــحمبـ ــحمکّـ مموـ
َ
ــیمدرمآنمد ــزمکبهـ وُـ -م

ــحمبــبدمممممم ــپ ــنمس ی شــهــنــشــاهمفــلــکمزرم

رامخداونــد طالــعم بــبدم کــبم زحــلم

ــدم ــادهمدرمبنـ ــبدمافتـ همبـ ــحم ــحجموـ ــهموـ بـ

لمآ دهم  طلِبماینمدومبیتمپیشتحمدرمدومبیتمآغازینمبخشماوم

ببد،مکهمَجدممدرمحالمطلبعمکحدنمومشّسمدرمجدممبهمحضیضم

افتادهمببدمومزحلمنیزمدرمحّلمقحارداشت،مکهمهببِطمآنم رسببم

 یمشبد؛میعنیمشّسمدرمحضیضمومزحلمدرمهببطمببدند.م

ـــم ـــهمنا  ـــحدمآنملرظ ـــبد«مک ـــدرم» رّ پ -م

ولـــیم ـــنمخـــبدمنّیمدانـــممکدا ـــم...

م،ماشارهمبهمناممخبدم درمهفتمبیتمپسمازماینمازمبخشمدوم

همبهماوضاعمستارگانمومافالک،مبهم » رّبد«م یمکندمکهمبامتبجم

»نا رّبد«مبیشتحمشباهتمداردمتام» رّبد«.ماوم یمگبید:

زمچـــحخماســـتماینچنیـــنمآشـــفتهمکارم -م

دارم؟ آشـــفتهم چنیـــنم کارمم چـــحام

شرح اهیاخ هخش سوم

ابیاتماینمقسّتمازمدومبخشمپیشینمبیشتحماستمومخباجبم

العاتم
م
ضّنماعحاضمازمگفتهمهاممقبلیمخبد،مازمعلممنجبمموماط

وماحکاممآنموحائتم یمجبیدموم انندمنظا یمدرممخزن االسرار1،م

آرزوم یمکندمکهماینمستارگانمومافالکمدرهممپیچیدهمشبندموم

تنهامذاتمخداوندمباقیمبّاند.مدرمسطبرمزیحینمبهماشاراتم

کبتاهِمخباجبمدرماینمابیاتمبهماجّالمپحداختهم یمشبد:

وـــحومخباجـــبمزمهیـــأتمچنـــدمگبیـــی -م

جبییممممممممم چهم بیمقانبنم علمم ــنم زی شفام

طالــع تربیــِلم کــنم ــیم رــبم
م
بهمکل

َ طالعممم م اشـــــاراِتم م وـــحم م دلم م ــهم ــن  

بگــحدانمروممازمایــنمگحدنــدهمدوالب

کـــهمنتـــبانمگشـــتنمازمایـــنمکـــبزهمســـیحابمم

آنمسخنم ازم کیم تام وحدار.م نجبممدستم علمم ازم اممخباجبم

مبیمقانبنم یمکنی؟م
ِ
 یمگبییمومچحامطلبمدر انمازماینمعلم

م کانمطلبعمهام
ِ
معالئم

ِ
ع
م
م ربمکنموم تبق

ً
تغییحمطالعمرامکا ال

نباش.مازماینمآسّانمکهمچبنمدوالبم یمچحخدمروممبگحدان؛م

چحامکهمازمکبزۀماینمدوالبمکسیمسیحابمنّیمشبد.م

درماینجامخباجبمبامرعایتمصنعتم حاعاتمنظیح،مازمسهم

کتابماببعلیمسینا،میعنیمشفا ومقانون وماشارات و تنبیهات،موم

رَ بممدرمعلمم نطقمازمقحنم
ُ
ینما

م
نیزمکتابممطالع االنوار سحاجمالد

العاتمعلّیمخبدم
م
هفتمم)صفا،م1369:م3-243/1(مبهمگبنهمامماط

درمحبزهمهاممدیگِحمعلبممرامهممیادآورمم یمکند.م

درکـــش رام یـــلم ســـیمارگانم بیـــام -م

ــش ــاممپــیــلمدرک ــهمپـ ــتمرامب ــباب ث

وحکــن بــالم ســپهحمم نســَحیِنم زم

ــن ــالموحکـ ــکمخلخـ ــاووسمفلـ زمطـ

سیمارگانمهفتگانهمرامکبرمکن.مستارگانمثابتمآسّانمرامازم یانم

ببح.مدومکحکسمآسّانیم)نسحطایحمومنسحمواقع(مرامازمححکتمبازدارم

وانّام فلکم بهم رام فلکم واگشامعجزم جهانم زم رام ِعقدجهانم

درفکن....کحسیمششمگبشهمبهمهممدرشکن همم بهم نهمپایهم  نبحم

زن اینم هحهم ِگِلم وحم َ هم ۀم
م
زنحق زهحهم قدحم وحم زحلم سنگم

را افحوزم شبم ِعقدم اینم کنم رادانهم روزم وم شبم م
ِ
اینم حغ پحشکنم

وحتحاش ِگلم پشتۀم اینم ز یم گبم باشازم ز ینم خشِتم یکم قالِبم

وحیز گحدونم جبهِتم ازم شبم حدم
َ
وح خیزگ گبم خبیهم

َ
ا بیفتم جبههم

)نظا ی،م1313:م9( ممم

.1
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ومپیحایۀمپاممخبرشیدمرامازمجلبهمبینداز.م

ــبدِمناهیـــد ــحمآتـــشمخـــبرمعـ ــهموـ بنـ -م

خبرشید جــامم ــحدونم گ چنگم ازم بگیحم

بفکــن ـارهم طیـم ایــنم دنبــالم وم ســحم

بفکـــن ســـیمارهم تـــارکم ازم کالهم

سازمناهیدمرامکهمعبدنبازمفلکماستممدرمآتشمخبرشیدمبیفکنم

مماینم
ُ
ومجاممدرخشانمخبرشیدمرامازمدستمفلکمبگیح.مَسحمومد

پحندۀمآسّانمرامقطعمکنموماینمسیمارهمرامخبارمومخفیفمگحدان.

ـــهمپـــدرمدســـتمامموـــحادر
ُ
بشـــبممازمن -م

ــحمنـــاممجــهــازمچـــارم ـــادر ــبَـ َ ـ

ســهمدختــحموــحمفــحازمنعــشمبگــذار

ـــپار ـــحخمبس ـــبمچ ـــهمقط ـــیمب ـــحمخباه وگ

خباجبمبام الحظۀم حاعاتمنظیحم یانمپدر،موحادر،م ادرمومدختحم

ه،مچهار،مسه،مومنعش،مقطبمومچحخم یمگبیدمکهم
ُ
ومنیزماعدادمن

ازمآباممعلبممومنهمفلکمدستموحدارمومازمجهازما مهاتمسفلیم

باالمم درم رام بناتم نامم بح.مستارگانمسهمگانۀم اربعهم ارکانم وم

عشماکبحم
م
ستارگانمچهارگانۀمنعشمدرمصبرتمشّالِیمبناتمالن

عشم
م
رهامکنمومیامبهمستارۀمقطبیمآسّانمکهمدرمانتهاممبناتمالن

ماصغح(ماستمبسپار. اصغحم)دبم

ســـِحمغـــبلمســـپهحمازمدوشمبنـــداز -م

روانمشـــیحمچـــحخمازمتـــنمبپـــحدازممممم

صبرتمشّالیمرأسمالغبلمرامازمدوشمفلکمبیندازمومجانمشیحم

)اسد(مفلکمرامبگیح.

چـــحامگـــهمدرمحضیضـــیمگاهمدرماوج -م

ازم بجم شبم ایّنم وم زورقم وحم ــحونم و

دریــنمکشــتیمنشــایدمجــانمســپحدن

ولـیمجـانمکـیمتـبانمزیـنمورطـهموـحدن؟

حضیضموماوج،مدومنقطۀمقبمتمومضعفمسیماراتمهفتگانهم

است،مپسمخبدمرامبدانموابستهمنکنمومکشتیمخبدمرامازم بجم

اینمدانشم بهبممبیحونمآورمتامبهما نیمتموحسی.مدرمکشتیمیام

نبایدمجانمسپحد،مولیمچگبنهم صبرتمفلکیمجنببیمسفینهم

 یمتبانمازاینمورطهمخبدمرامخالصمداد؟

ـــحگار ـــدهمپ ـــنمگحدن ـــشمای ـــیمنق ـــهمبین چ -م

وــحمکار ــدم دی نــتــبانم نقطهم یــکم ــزوم ک

ــی ــارم ای ــحمی ــشمگ ــجمومش ــبمازمپن  گ

غایـــی
َ
کـــهمشـــشمپنجیمبـــبدمعیـــِنمد

ازماینمفلکمکهمچبنمپحگارمگحدندهماستمچهمنقشیم یمتبانم

مومششم دید؟مچحامکهمیکمنقطۀمآنموحمکارمنیست.مازمپنجمحسم

ۀمششمپنجمببدن،م
م
جهتمسخنمنگب،مزیحامناخالصیمچبنمسک

بماست.م
م
عینمتقل

حدیـــثمانجـــممومقصـــحمزوحجـــد -م

گنبد وم ــتم اس ــبزم گ صاحبدالنم ــِحم و

درنگــی بینــیم فلــکم درمطبــعم نــهم

ـــی ـــتمرنگ ـــشمهس ضیب
َ
ـــهمدرمکفممالخ ن

 سألۀمستارگانمومقصحمزوحجدمآسّانمازمنظحماهلمدل،م انندم

گحدوموحمگنبد،مبیمثباتماست؛منهمدرمسحشتمفلکمدرنگموم

فیم یمبینیمومنهمدرمستارۀمکفممالخضیبم)کِفمدسِتمحنابسته(م
م
تبق

درمصبرتمفلکیمشّالیمذاتمالکحسیمرنگیم یمتبانمدید.

اگـــحمقطـــبماســـتم غـــحورمثبـــاتماســـت -م

وگـحمنعـشماسـتم شـغبلمبنـاتماسـتمممممممم

ماصغحمازماینکهمنقطۀمثابتمومبیمتغییحم بم
ُ
ستارۀمقطبیمدرمد

درمآسّانماستمبهمخبدم غحورمشدهمومستارگانمچهارگانۀم

ماکبح(مبهمدنبالمسهمگانهمهامم عشمیامدبم
م
نعشمهّبارهم)درمبناتمالن

هستند. بناتم

قّـــحمکـــبموـــحملـــبمدریـــامماخضـــح -م

زر ازم چــبم اهیگیحمم هــحم ــهم ــبدم ش

بــهمخحچنگــیمکــهمداردمچنــدمنــازد

گهـــیمآ اســـدمومگاهـــیمگـــدازد

قّحم) اه(مکهمدرمکنارمدریاممسبزمآسّانمهحم اهمبهم اهیگیحمم

 شغبلماست،مچحامبهمخحچنگیمکهمگحفتهم یمنازدم)خانۀمقّح،م

سحطانماست(؟مدرمحالیمکهمگاهیمورمم یمکندمومگاهیمالغحم

 یمشبد،میعنیمنقصانمدارد.
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وگحچـــهم نشـــیمســـلطانمانجـــم -م
گندم1 زم ــبم َج گندمم یمکشندشم بهم

چــبمفلســیمســحخمبینــدمدرموحاوــح

شـــبدمســـبزندهمچـــبنمگنـــدمموـــحمآذرممممم

 نشیمخبرشیدمدرمآسّان،معطاردم)تیح(ماستمومدرمگحدونمَجبم

رامازمگندممجدام یمکندم)اشارهماستمبهماینکهمخانۀمعطاردمدرموحجمفلکیم

ۀمسحخیمدرموحاوحمخبدمببیند،م
م
خبشهمیامسنبلهماست(مهّینمکهمسک

هّچبنمگندمموحمآتشم یمسبزد.

ارغنبنمپشـــت ســـپهحم نباســـازم -م

درم شت چنگم داردم پیبستهم ــحام چ

اربــابم عانــی پیــشم کارشم کــهم

گاوبانـــی وم اســـتم تـــحازودارمم

زهحهمیامناهیدمکهم طحبمآسّانیمومپشتمخّیدهماست،مچحام

چنگمدرمدستمدارد؟مدرمحالیمکهمازمنظحماهلم عنی،مکارم

اصلیماومتحازودارممومگاوبانیماست.ماشارهمبهماینکهمناهیدم

برم)گاو(.
َ
داراممدومخانهماست:موحجمهامم یزانم)تحازو(مومث

شـــهِمپیـــحوزهمتخـــت2مآتشـــینمتاج -م

باجمممممم فلکم ــِنم ــی خــباق ازم ــحدم گــی ــهم ک

ــت ــیماس ــحفمصاحبقحان ــحمازمروممش گ

ـــت ـــیحبانیماس ـــیمش ـــنمبازدان ـــبمروش چ

خبرشیدمآتشینمتاجمکهموحمتختمفیحوزهمرنگمآسّانمنشستهموم

شحفم رومم ازم هحچندم باجم یمگیحد،م فلکم پادشاهانم ازم

فلکیم وحجمشحفمشّس،مصبرتم ـمیعنیم استم صاحبقحانم

تمکنیم یمبینیم
م
حن(مداردممـما ماماگحمدق

َ
َّلماستمکهمدومشاخم)ق َح

کهمکارماصلیماومشیحبانیماستم)ازمآنجامکهمخانۀمشّس،موحجماسدم

)شیح(ماست(.م

پنجـــم قصـــحم تحکتـــاِزم ا یـــحم -م

انجم آرایــــدمصــفم ــیــدانم کــهم

کنــدمپیبســتهموــحمویــحانمحصــارم

ــهمدارم ــامدنبـ ــیمیـ ــحمعقحبـ ــنموـ کّیـ

یخم)بهحام(مکهم یدانمجنگمستارگانم جنگجبممآسّانمپنجم،م حم

مآنماستمکهمدرمویحانهمهامدرم
ً
رامتحتیبم یمدهد،مکارماومدائّا

یخ،مدوم آنکهمخانۀم حم بهم )اشارهم یامگبسفندماستم کّینمعقحبموم

صبرتمفلکیمعقحبمومحّلم)گبسفند(ماست(.

دانشمانـــدوز فیلســـبفم حکیـــمم -م

پیحوز ــاِلم فـ ــادتم ــع س ــحدم گــی کـــزوم

ــدمبهمنا ــشمســعِدماکبــح
َ
قضــامخبان

ولـــیم اهیمفـــحوشماســـتمومکّانگـــح

دانشم رونقم وم بجبم فلکم فیلسبفم کهم )وحجیس(م  شتحمم

است،مومسعادت،مفالمخبشبختیمرامازماوم یمگیحدمومقضامم

الهیماورامبهمناممسعدماکبحم یمخباند،مدرمحقیقتم اهیمفحوشم

ومکّانگحماست؛مزیحامدومخانۀم شتحممعبارتماستمازمصبرم

فلکیمحبتم) اهی(مومقبسم)کّان(.

زحـــلمکـــبمهســـتمپیـــحممســـالخبرده -م

ــحده تــصــانــیــِفمنــرــبســتمبــرــثمک

اســت هندممزبــانم ِکم
َ
َســحبات اگــحم

ـــت؟ ـــبانماس ـــبدوزممسحش ـــحمدل ـــهمآخ ن

زحلم)کیبان(مکهمپیحمسالخبردۀمفلکماستمومبهمسببمنرِسم

ربستمرام بردمبرثمقحارمداده،م
ُ
اکبحمببدِنمخبد،مکتابمهاممن

ک«مهندممزبانمهممبداندم)سحباتکمناممیکیم
َ
اگحمخبدمرام»َسحبات

اممسیستان(مبهمخاطحمآنکهمستارۀمسحز ینمهندمزحلماست،م
م
ازحک

کارماودرمنهایتمدلبدوزممومسحشبانیماست؛مچحاکهمدوخانۀم

زحلموحجمهاممجدمم)وزغاله(مومدلبماست.

ـــنمکاخ ـــاممای ـــحمازمب ـــبمصفی ـــزنمخباج -م 

اینمشاخ... وحم بهمکیمخبانیم تام بلبلم چبم

خــدامماســتمآنکــهمذاتــشمرامفنــامنیســت

خداوندیـــشمرامچـــبنمومچـــحامنیســـت

خباجبمدرمدوازدهمبیتمپایانیمازاینمبخش،منتیجهم یمگیحدمکهم

هحمنقشیمکهمازمگنبدمآسّانمبیحونماست،مهیچمکسمطلسممآنم

رامنّیمداندمچیست.مدرمبیغبلۀمدنیامنّیمتبانمخبابیدمومازمآبدانم

آنمآبمنّیمتبانمنبشید.ماومبهمخبدم یمگبیدمدرماینمدنیاممخاکیم

فمنکنمکهمبسیارمکسانمرام
م
د،متبق

َ
کهمبهمدهلیِزمخحپشتم یم ان

1.م تن:مجبزومگندم.
2.م تن:مگبن.
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چبنمخحمدرمِگلمفحووحدهماست؛مپسمبارمخبدمرامازمدوشمومدلم

بیندازمومپشتماینمشتحم)لبک(میعنیمجهانمگذرانمرامازمباِرمخبدم

قصدم وم رام طالعهم یمکنیم افالکم اوراقم کیم تام کن.م خالیم

سبقتمگحفتنموحمفحشتگانمرامدارممکهماگحمفلکمبگبیی،ماوم

کمهستی،مازمبندگانم
َ
 فلبِکمراهماستموماگحمبهمجستموجبممَ ل

خدامهستند.مچحامازماینمعبارت،میعنیمواجبمببدنمتعّیحماینم

روانم اه،مخانۀمقّحمکهموحجم
ُ
عّارم،معبحتمنّیمگیحم؟مازمشاد

سحطانماست،متاموحجمحبتمکهمشحفمزهحهمومیکیمازمخانهمهامم

ممشدمباالخحهم
م
 شتحمماست،مکسیمرامکهمناممشاهیموحایشم سل

ناممخبدمرامازماینمکتابم یماندازد،ماوراقمافالکمرامدر یمشکندم

ومقلمموحمز ینم یمگذارد.مهحمکسمکهمآرزوییمدرمدلمداشتمازم

اینمدنیامبامناکا یمبهمسفحمآخحتمرفتمومدرمنهایت:

خـــدامماســـتمآنکـــهمذاتـــشمرامفنـــامنیســـت م

خداوندیـــشمرامچـــبنمومچـــحامنیســـت

مناهع

م ّمدم)1381(.منفائـس الفنون فی عرایس ـ ینم ر
م
آ لـیم،مشـّسمالد

العیون.مبهمتصریحم یحزاماببالرسـنمشـعحانی.متهحان:مانتشـاراتم

اسال یمه.

م اذکایـیم،مپحویـزم)1369(.مچامـۀ ستاره شناسـی یـا اخترچامۀ ـ

فخر گرگانی.مکلکم،مش8:م202-190.

م اسـدممطبسـیم)1379(.مخالصـۀ لغـت فـرس.مبـهمکبشـشمـ

علیماشحفمصادقی.مضّیّۀمشّارۀم9منامۀ فرهنگستان.

م انبرمم،محسنم)1381(.مفرهنگ بزرگ سخن. تهحان:مسخن.ـ

م بیحشـکم،ماحّـدم)1367(.مگاهنامـۀ تطبیقـی سه هزارسـاله. ـ

تهحان:مانتشاراتمعلّیمومفحهنگی.

م فهیـم ألوائل صناعـة التنجیم.مـ
ّ
بیحونـیم،ماببریرـانم)1362(.مالت

ینمهّایی.متهحان:مانتشاراتمبابک.
م
تصریحمجاللمالد

م ــــــــــــــمم)1386(.مآثارالباقیه.متحجّۀماکبحمداناسحشـت.مـ

تهحان:ما یحکبیح.

م جّالـیمیـزدم،مابببکـحم)1386(. فّرخنامـه.مبـهمکبشـشمایحجمـ

افشار.متهحان:ما یحکبیح.

م خباجـبممکح انـیم)1370(.مخمسـۀ خواجـوی کرمانـی.مبـهمـ

تصریحمسـعیدمنیـازمکح انی.مکح ان:مدانشـکدۀمادبیـاتمومعلبمم

انسانیمدانشگاهمشهیدمباهنحمکح ان.

م بـادر لتحفة ـ
ّ
ّمـدم)1350(.منـوادر الت ینم ر

م
یسـحمم،مشـّسمالد

َ
ن
ُ
د

ّمدتقـیمدانشمپـژوهمومایـحجمافشـار.م البهـادر.مبـهمکبشـشم ر

تهحان:مبنیادمفحهنگمایحان.

م دهخدا،معلیماکبحم)1372(.ملغت نامه.متهحان:مدانشگاهمتهحان.ـ

م المنّجمیـن.مـ روضـة  )1382(.م رازمم ابیمالخیـحم شـهّحدانمبنم

تصریحمجلیلماخبانمزنجانی.متهحان:م یحاثم کتبب.

م صفـا،مذبیـحمهللام)1369(.متاریـخ ادبیـات در ایـران. تهـحان:مـ

فحدوس.

م  صفـی،ماببالفضـلم)1357(.مفرهنـگ اصطالحـات نجومـی. ـ

سۀمتاریخمومفحهنگمایحان. تبحیز:مانتشاراتم ؤسم

م نبئـی،ماببالفضـلم)1381(.مگاهشـماری در تاریـخ. تهـحان:مـ

انتشاراتمسّت.

م نظا ـیمگنجـبمم)1313(.ممخـزن االسـرار.متصریـحموحیـدمـ

دستگحدم.متهحان:م طبعۀمار غان.


