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 چکیده

آید. بخشی از وم غریبه و مباحث فن طلسمات و تعویذها و عزایم بشمار میعلم وفق اعداد از عل

مطالب این فن وارد فرهنگ و اعتقادات عامه و از آنجا وارد شعر و ادبیات فارسی شده است. در دیوان 

سه »وفق اعداد و خاصیت  ۀق( مطالبی دربار666-594) الدین احمدبن محمد االعرج اسفرنگیسیف

ن ایارد كه در این مقاله با مراجعه به منابع كهن به بررسی آنها پرداخته شده است. وجود د« در سه

ای انجام شده و موضوع وفق اعداد را ای نظری است كه به روش گردآوری كتابخانهپژوهش مطالعه

ایی از هدر دیوان سیف اسفرنگی با مراجعه به منابع معتبر و كهن بررسی كرده است.بررسی سویه

فاق و خواص و فروعات آن در شعر سیف اسفرنگی كه به درک بهتر معنای این ابیات مینجامد علم او

 :در این مقاله مشخص شد و شناخت از انعکاس علوم غریبه در شعر و ادب فارسی را روشنتر میکند.

دیوان سیف اسفرنگ از منابع شاخص بازتاب علم وفق اعداد در ادب فارسی است و از این منظر  .4

اوفاق در شعر  ابعاد و مقوالت ،همچنین با استفاده از منابع كهن و معتبر. 1تیاز و تشخص دارد. ام

. نکاتی دربارۀ خاصیت سه در سه و خواص وفق و نقش وفق بر 3توضیح داده شده است.  اسفرنگی

 .5 . این مباحث شناخت بخشی از عقاید عامه را دقیقتر كرده است.1نگین و رایت شاهان گفته شد. 

. نکاتی تازه از تصور عامیانه و مربوط به 6 مطرح گشته است.« سه« / »سی»نکاتی دربارۀ تلفظ 

 به درفش كاویان، انگشتر جم و مهر سلیمان طرح شد.طلسمات و عزایم راجع

 

 .سه در سه، تلفظ، فولکلور طلسم، سیف اسفرنگی، خاقانی، علوم غریبه، اعداد وفقی، ها:كلیدواژه
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Reflection of Vefq science to numbers in Seif Sfarangi's poetry 

 
Hamidreza Azimi1 

 

Abstract  
Vefq science to numbers is considered as a strange science and topics of 

the art of talismans, amulets and departures. Some of the contents of this 

art have entered popular culture and beliefs and from there have entered 

Persian poetry and literature. In the Divan of Seif al-Din Ahmad ibn 

Muhammad al-Araj Sfarangi (661-581 AH), there are articles about the 

adaptation of numbers and the property of "three in three", which have 

been studied in this article by referring to ancient sources.This research is 

a theoretical study that has been done by library collection method and has 

studied the issue of matching numbers in Seif Sfarangi Divan by referring 

to reliable and ancient sources. A study of aspects of the science of 

horizons and its properties and sub-principles in Seif Sfarangi's poetry, 

which leads to a better understanding of the meaning of these verses and 

clarifies the knowledge of the reflection of foreign sciences in Persian 

poetry and literature. In this article, it was identified: 1. Divan Seif 

Sfarangi is one of the sources of the index of reflection of Vefq science to 

numbers in Persian literature and from this point of view it has points and 

distinctions. 2. Also, using ancient and reliable sources, the dimensions 

and categories of horizons in Sfarangi poetry have been explained. 3. 

Points were made about the property of three in three and the properties of 

adaptation and the role of adaptation on the gems and writings of kings. 4. 

These issues have made it more accurate to understand some of the public 

opinion. 5. There are points about the pronunciation of "thirty" / "three". 

6. New points were created from the popular imagination and related to 

the spells and departures regarding the flag of Kavian, the ring of Jam and 

the seal of Suleiman. 
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 مقدمه

ات و نیرنجات و علوم غریبه است. مطلسگستر و دشواریاب در فنون اعداد وفق مبحثی دامن

 ،همایی   14: 4 ج ،الفنوننفائساند )البته برخی آن را از فروعات علم ریاضی قلمداد كرده

ای از كلیات وفق اعداد را چنین امام فخر رازی چکیده .(كنوزالمعزمینمقدمۀ در . 53: 4334

های او در طول و عرض خانه كه هر شکل مربع كه عدد وفق بدان در حقیقتِ» نوشته است:

و در هر دو قطر یکسان بود آنگاه مبلغ عددها كه در طول بود همچند مبلغ عددها باشد كه 

بر عرض باشد. و همچند مبلغ عددها كه بر قطر بود و در هیچ خانه، یک عدد مکرر نبود آن 

« وفق»عریف الدین همایی هم در تجالل (.114 :العلوم ستینیجامع« )را عدد وفق گویند

وفق عبارت است از حاصل جمع اعداد هر ضلعی از شکل مثلث و مربع و » نوشته است:

های اشکال را با قواعد مقرره پر وجه تسمیۀ وفق این است كه چون خانه مخمس و غیره.

هر سمت كه حساب كنی  كرده و اعداد را هر كدام در خانۀ خود نوشته باشند، از هر ضلع و

ضلعی معروف نیست مقصود از مثلث در این علم، سطح سه و برابر باشد. حاصل جمع موافق

به سه خانه  عرضاً و ای را طوالًسه است، كه سطح چهارگوشه بلکه مقصود شکل سه اندر

، و همچنین مقصود از مربع به نه خانه تقسیم كرده باشند. جمعاً ، وکتریعنی سه مربع كوچ

 کترهارگوشۀ بزرگ، به شانزده چهارگوشۀ كوچلوح چهار اندر چهار است كه سطح چ

خانه، و بر این قیاس  15بندی شده باشد و مخمس لوح پنج در پنج است مشتمل بر خانه

مسدس و مسبع، تا لوح صد اندر صد كه از الواح بسیار مهم اعداد است و قواعد ریاضی بسیار 

 (.ینكنوزالمعزم ۀمقدم 51: 4334، همایی« )ودیردقیق در آن بکار م

ع النجوم رجوالعلوم ستینی و یواقیت العلوم و دراریالفنون، جامعدر این مقاله به نفائس 

نکات  بهمراه  و انواع مربعات دارند« وفق اعداد»ایم كه مطالب روشنگری دربارۀ كرده

 -514: 3 الفنون، جنفائسكیفیت استخراج مربعات با شکلهای بسیار سودمند ) مبسوطی در

.  61-53: 4334،همایی  114-119 :العلومیواقیت   111 -114:العلوم ستینیعجام  531

  (.كنوزالمعزمینمقدمۀ 

 

 سابقۀ پژوهش

(. كنوزالمعزمین ۀمقدم 59: 4334،همایی)ا اندكتب و رساالت نوشته ، قدمادر موضوع اوفاق

 مطلبی ،در شعر سیف اسفرنگی« خاصیت سه در سه» دربارۀ اوفاق و اعداد وفق و مشخصاً

 اما در توضیح و شرح این بیت خاقانی: ،این سطور نرسیده است ۀبه نظر نویسند

 (.344 :شروانیخاقانی دیوان عروس خاطرم را وقت زادن ) / سفال نو شود گردون چو باشد

ن مشهور است كه وقت زاد» :است علی عبدالرسولی به نقل از شرحی كه معرفی نکرده نوشته

قوت میشکند، زادن بر او آسان ل نو نوشته حامله زیر دست نهاده بهعورات اعدادی بر سفا
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: 1 ج ،4391به نقل از شمیسا،  315: ، تصحیح عبدالرسولیخاقانی شروانیدیوان « )میشود

  استعالمی، 511: 4394اند )كزازی، نظر عبدالرسولی را بعضی شارحان تکرار كرده .(666

 :است اشاره كرده و نوشته« سه در سه»اصطالح  ضیاءالدین سجادی به(. 441: 1 ج ،4391

سه در  سفالین نو اعدادی )مثالً ۀرسمی قدیمی است كه برای آسان زادن زن، روی كوز»

: 4311 )سجادی،« کستندیشذاشتند بشکند یا آن را میگشتند و زیر پای حامله ممینوسه( 

فر این مهدوی عرضه نکرده است. سعید« سه در سه»(. سجادی سندی كهن برای 336

 «سه در سه»شاهدی كهن و معتبر با ذكر  العلومیواقیتو از  همبحث را گامی به پیش برد

نقل كرده و از شرح خواجگی گیالنی و مصطفی قلی موسوی سرابی نیز مطالبی آورده است 

(. مطلب خواجگی گیالنی با منابع معتبر دیگر 4111: 4341  همو،431: 4341فر، )مهدوی

 فاحش دارد.اختالف 

 

 بحث و بررسی

 وفق اعداد در دیوان سیف اسفرنگی

 ابیاتی كه در دیوان سیف اسفرنگی به موضوع وفق اعداد اشاره دارد عبارت است:

 دیوان سیفآب را در آتش یاقوت رنگین میکند )/  تأثیر خواص . وفق اعداد نگین او به4

 (.141:یاسفرنگ

 (.361گر به عهد او پدید آید درفش كاویان )همان:/  .  رد شود خاصیت وفق از حروف عزم او1

 (.316آیت نصرتی شود بر علم مظفران )همان:/ . چار حروف نامش ار وفق دهد به خاصیت3

 (.111هست چو اعداد وفق بر علم كاویان )همان:/  . خاصیت نام او در علم ملک و دین1

 134اه تاب تنور آمده )همان:همچو موسی در پن/  . جوهر یاقوت با اعداد وفق نام تو5

.) 

 .(136)همان: اعداد حرف نام تو تا محشر آینه ز /  وفق خواص مهر سلیمان دهد به حزم .6

 (.191بر لوح اختیارت اعداد وفق بشری )همان:/  آستین عزمت نقش طراز نصرت . بر1

 (.344سرگم شود آوازۀ انگشتری جم )همان:/  اعداد حروف لقب او چو دهد وفق .9

 (.351هركه را مملکت بخت بود زیر نگین )همان:/  . وفق نصرت دهد اعداد حروف نامش4

گر ز القاب تو حرفی وفق دادی بر نگین /   ستی. خاتم جم را خواص دولت باقی41

 (.399)همان:

وفق اعداد فلک نقش نگین او بود  /  طوعحاكمی بود هر اقلیم سخن را كه به .44

 (.645)همان:
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 اعداد نام و لقبوفق 

،  6، 5، 1، 3سیف اسفرنگی از وفق اعداد حروف نام و لقب/ القاب ممدوح گفته است )ابیات 

است. مبحث مفصل باریک « وضع اسامی»یکی از اصول و فصول وفق اعداد  (.41، 4، 9

چون » (. خالصۀ آن را فخر رازی چنین نوشته:519 -511: 3 نفائس الفنون، جتاریکی است )

حروف آن نام بر سطر اول بباید بخشید یا نام پدر  ،د كه نام كسی به وفق بیرون آیدخواهن

یا چیزی دیگر به آن اضافه كردن و آن را ببخشیدن بر آن خانه و حرف اول را به آخر آوردن. 

و بدان طریق كه گفته شد وفق بیرون آوردن، آنگاه سطر چپ را به جانب راست نقل كردن 

(. 115 العلوم ستینی:جامع« )جای خود باز شود و وفق آن نام حاصل گردد تا حرف اول نام به

از اسامی الهی را گرفته است كه نمونۀ مفیدی برای فهم این « یا نصیر»او وفق اعداد نام 

     (.116موضوع است )همان: 
 

 خواص وفق

 و آن را دور از اند. برخی نیز  منکر آن بودندبرای مربعات و اوفاق خواص بسیاری قائل بوده

اگر جایگاهی راست شود از عجایب قدرت خدای تعالی شمرند در اوضاع »عقل میدانستند و 

فروع و ضوابط و مظان تأثیر مفصل و  ،(. تحقق خواص اوفاق161 :العلوم)یواقیت« موجودات

است « هر نیت و حاجت» اند كه برخی اوفاق برآورندۀمختلفی داشته است. نوشته

  (.531و  519: 3 نون، جالفنفائس)

خواص انواع وفق عبارت بوده از: آسان كردن زادن، بازآوردن بندۀ گریخته، خالص  برخی

زندانیان، ایمنی از دزد و خیانت و بیم و خوف، افزودن حشمت و جاه، محبوب خالیق شدن، 

، نمقبول شدن نزد بزرگان، غلبه بر خصم، ایمنی از كید دشمن، فتح و ظفر و حصار گشود

مدد پیاده، صلح  میان زن و شوهر، ایمنی از قولنج و امراض مزمن و تب و درد شکم، ممانعت 

خلقی كودک، سازگار كردن زن از آبستنی زنان، ایمنی از حرق و غرق، تیزفهمی و نیک

ها، دشمن، مشهور شدن به شجاعت، ممانعت از ویران شدن خانه ۀناسازگار، ویران كردن خان

خلقی و تیزفهمی، روا شدن منان، ایمنی از حشرات االرض و گزندگان، خوشاصالح میان دش

حاجات از وزرا و اهل قلم و تجار و عمال، رفع خشکسالی و فراوانی آب، بطالن سحر، مهربان 

كردن خصم قوی، خراب كردن كارها و بناها، جلوگیری از ماندگی روندگان، ممانعت از 

گیران، گشودن بول و دفع قولنج ه حماالن و كشتیماندگی و خطای اسب، قوت بخشیدن ب

چهارپایان، ظاهر كردن چیزهای پوشیده خاصه در شب، محترم و موقر گشتن، مشمول 

فرمان شدن، مردم را عاشق ناشکیبای خویش قران و صاحبشفاعت بزرگان شدن، صاحب

كردن خفقان، القول شدن، زایل كردن، آسان انجام شدن هر كاری كه آغاز میشود، مقبول

اثر كردن زهر، زود آموختن هر علومی كاهل شدن، شفای مصروع، گزند نیافتن در جنگ، بی
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كه خواهند، جلوگیری از گریستن كودک، هرچند مجامعت كنند ضعیف نشوند، نرینه شدن 

قیاس و دفع فرزند، رستن از ملخ، ایمنی از مکاره، زود بار آوردن درختان و بذرها، باران بی

 ج ،الفنون  نفائس 116و  113: العلوم ستینیجامع  114العلوم: )یواقیت «پادشاه ظالمظلم 

3 :519-531.) 

دولت و نصرت و بشارت  از وفق اعداد عبارت است« خاصیت»و« خواص» در شعر اسفرنگی

 (. 5و  4( تا حد تأثیر و تغییر در ماهیت اشیاء )بیتهای 41، 4، 1برای امیر )بیتهای 

چند بار از نگین و  در بیتهای مربوط به وفق اعداد، سیف اسفرنگ: فق اعدادنگین و و

 (.4،41،44، 9، 6، 5، 4 ۀانگشتر نام برده است )بیتهای شمار

انواع و اقسام علوم غریبه و فنون طلسمات و عزایم نقش مهم  انگشتر و خاتم و نگین در

كیبی از زر و سیم(، جنس زر، مس، سیم و تر داشت. در جنس انگشتر )مثل: آهن، سرب،

نگین )مثل: عقیق، سنگ شبه، آهن چینی، الجورد بزرگ، یاقوت، بیجاده، بلور صافی(، حروف 

و  وشتندمیننقوشی كه بر نگین  و و كلمات )مثل: نط، راحج، م د، ب ذ، اسماء الهی( و صور

 اری زیرمردی ایستاده كه ماهی در دست گرفته و سوسم»آفتاب، ماه، مثل: ردند یکرسم م

مردی بر كرسی نشسته و بر سر او تاجی و اژدهایی گرد او و او در دست راست »، «قدم اوست

دو كنیزک كه دست در »، «ای گرفته و انگشت مسبحه از دست چپ در دهان نهادهحربه

كبوتری كه بچۀ خود را زقه میکند و صورت شاخی از ریحان »و « گردن یکدیگر كرده باشند

 العلوم ستینی:جامع   14و  11، 43-41 :كنوزالمعزمینیدند )یداهمیت م خاصیت و« بکنند

عزایم و  (. همچنین بر خاتمها ادعیه و141و  141: 3 الفنون، جنفائس   116و  319و  315

  (.116-111: العلوم ستینی)جامعوشتند ینحرز م

 كه: آیداز بیتهای اسفرنگی برمی

ر اینجا ممدوح كه امیر بوده و خاتمش نگین شاهی است( الف. وفق اعداد نام و لقب افراد )د

بزرگ « ۀآواز»و « نصرت»، «دولت»وشتند و آن را موجب ینرا بر نگین انگشترشان م

 (. 41، 4، 9ۀ دانستند )ابیات شماریم

و  4 ۀنگینی از جنس یاقوت مناسب بوده است )ابیات شمار ،ب. برای وفق نام ممدوح سیف

5  .) 

ی جم انگشتر و بر خاتم ،سلیمان / مشیدجوفق اعداد نام شکلهای قاد داشت ج. اسفرنگی اعت

ترین خاتم هم به ترین و دولتمند(. یعنی پرآوازه41، 9، 6/ مهر سلیمان بوده است )ابیات 

سلیمان با اعداد مهر /  نم كه ارتباط خاتم جمیزوفق اعداد ربط داشته است. حدس م ۀمقول

خوانده یا شنیده بوده و نباید جعل شاعرانۀ خودش باشد. قرینه وفق را سیف اسفرنگی جایی 

كشتی »حدس این است كه شکلی را كه برای جلوگیری از حرق و غرق بود، در این برای 
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 وفق شش ،برای ویران نشدن ،در طاق كسریبر آن بودند كه  یاو دانستند یم« نوح مندرج

 (.531و  514: 3 الفنون، جنفائس)وجود داشته است  در شش

خاص و خوبی از ارتباط وفق با انگشتری را آملی نوشته كه نشانی از چندوچون موضوع  ۀنمون

اگر ماه ناظر باشد به زهره به نظر دوستی و از نحوس خالی و زهره در پانزدهم » تواند بود:

وهفتم حوت، آن ]= شکل مربع چهار در درجۀ میزان یا پانزدهم درجۀ ثور باشد یا بیست

 و با خود دارند محبوب یا بر نگین انگشتری نقش كنند[ را بکشند بر كاغذ یا حریر چهار

 (.514:   3 الفنون، جنفائس« )باشند نام او كشیدهاگر به خالیق شوند خصوصاً

از ابیات اسفرنگی استفاده میشود كه اشکال وفق اعداد بر رایات : رایات و خواص وفق اعداد

 نکتۀ (. البد برای فتح و نصرت و دفع بال و نکبت.1، 3، 1)ابیات و علمهای امرا بوده است 

یت خاص»مهم دیگر این است كه اسفرنگی علم كاویان را كه نماد آوازه و فیروزی بوده دارای 

(. خاصیتی آنقدر قوی و نافذ كه فقط عزم ممدوح میتواند 1و  1دانسته است )بیتهای « وفق

 ،نسبت دادن خاصیت وفق برای درفش كاویانیكه قوی دارد  ثر كند. احتمالاآن را باطل و بی

 انگشتر جم / ۀدر منابع مکتوب یا شفاهی بوده و جعل اسفرنگی نباشد. مثل آنچه دربار

 . است سلیمان، كشتی نوح و طاق كسری بوده

 

 خاصیت سه در سه

 آبستن دختران معنی /   اشعار مرا كه از دم تست

  119: اسفرنگدیوان سیف ) 4اعداد سپهر سه در سی/   در زیر قدم سفال خشکی است

 (.449 :همان

است. این « علم اعدادالوفق»كه فصلی از « خاصیت سه در سه»این ابیات اشاره دارد به 

اند. ها گفتهمبحث پیچیدگی و شرح و بسط دارد و در كیفیت استخراج این مربع نکته

ه به بحث ما و فهم شعر سیف اسفرنگ شکلهایی از این مربع هم در متون ثبت است. آنچ

 سفال نو آب نرسیدهدر خاصیتهای سه در سه. اگر آن را بر » مربوط است این است كه:

 و در زیر پای او نهندو آن سفال به وی نمایند  كه زنی را درد زه گیردبنویسند، هرگاه 

زود كودک از  ماهه بود،كه این شکل در ساعت نهم از طلق او نویسند و كودک نه خصوصاً

و هرچه خواهند كه از جای بیرون آرند چون زندانیان را با خود دارند زود  وی جدا شود

 (.119 :العلوم  یواقیت519: 3 الفنون، جنفائس  113 العلوم ستینی:جامع« )خالص یابند

 آید:العلوم بدست میچند اطالع مهم دیگر از یواقیت

                                                      
لهای این مصراع این است: سه در    وزن ایراد دارد. شاید چنین بوده: اعداد سپهر ]را[ سه در  سی. نسخه بد      . در بادی نظر4

سخه         سی. بر این مبنا در همه این ن شه در  سی و  سی در  سی خوانده      سه،  سی در   ست  شکال دارد. آیا ممکن ا ها وزن ا

 نیم تلفظ دقیق آن را دریابیم. میشده  شعر دیگری هم به نظر ما نرسیده كه بر مبنای آن بتوا
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البد برای اینکه زیر هر دو پای زن آبستن قرار «. ویسدبر دو سفال ن»الف. تعداد سفالها:  

 بگیرد. 

باشد، خاصیت آسان كردن  45ب. برای مربعی كه حاصل اعداد در طول و عرض و قطر، عدد  

 (.545: 3 الفنون، جنفائسزادن قائل بودند )نیز برای شکل این مربع نک: 

 پ. گرد این مربعات آیات و ادعیه مینوشتند. 

 ستند. بگاشتند و بر بازوی آبستن میمینای شکل این مربع را بر پارچه ت. بعضاً 

حکایت جالبی از خاصیت سه در سه در آسان كردن زادن دختر امیر معزی   . نقل

ای در همین موضوع به معزی منسوب العلوم قطعه(. در یواقیت114-119 م:العلو)یواقیت

غزالی با اختالفاتی نقل شده  اباحهطبرسی و  قاالخالمکارمپژوه در شده كه به نوشتۀ دانش

. پانوشت(. این قطعه را در دیوان معزی نیافتیم اما در دیوان انوری 119العلوم: است )یواقیت

 (.513: 1، جانوری دیوانهست )

 نوشته شده است:« سی»بیت اسفرنگی بصورت  ۀقافی: تلفظ سه / سی

 ه در سیاعداد سپهر س /  در زیر قدم سفال خشکی است

 است 4قافیۀ این قصیده واژگان مختوم به یای مجهول مثل معنی، عیسی، نی، تمنی، اولی

باشد. چون یا  4+14ع نمیتواند ادر این مصر« سی(. »511-565: 4344 ای،)عیدگاه طرقبه

( و سیف اسفرنگ یای معروف را با مجهول قافیه  611، 511 معروف است )همان:« سی»در 

به معنی عدد ( و sē) با تلفظ یای مجهول است« سی»در این بیت  ین تحقیقاًنمیکند. بنابرا

این همان »( و 4145-4141: 3 ج ،4343 دوست،: عدد اصلی میان دو و چهار )حسنسه

در اوستایی است.  þrayō*در فارسی باستان، برابر با çaya تلفظ پهلوی كلمه از اصل

)یادداشت « میشود ēدر فارسی  ayaلی آوایی مطابق قاعده است چون توا بنابراین كامالً

 مقامی(.دكتر احمد قائم

آخر  ۀبا كسر هم با مصوت كوتاه و محتمالً« سه»گفتنی است كه در دیوان سیف اسفرنگ 

(se:آمده است ) 

 دیوان سیف اسفرنگ:) وزاین فصلها هریکی را سه باب /  همی تا جهان را بود چار فصل -

414.) 

 (141گنج كماالت را وار  آبا تویی )همان: /  د كون از مدد نه پدرزین دو سه فرزن -

 (:sē) با تلفظ یای مجهول و هم با مصوت بلند و احتماالً

                                                      
های این قصرریده عبارت اسررت از: معنی، عیسرری، نی، تمنی، اولی، اعلی، مانی، تجلی، حنی، لیلی، اعمی، انشرری،   قافیه .4 

فتوی، موسری، تقوی، املی، اجری، اعشری،    ایمی، طوبی، شرعری، طوبی، دینی، مأوی، بشرری، فی، یی، كسرنی، كسرری،    

 ، دعوی، افعی، انهی، صغری.مجری، كبری، آری، خنثی
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 طارم است )همان: تا هفت شمع الزم این هفت/  تا سه گهر نتیجۀ این چار عنصر است -

415) 

 هد سی جواب )همان:سایل اگر سه خوهد بازد/  چون در تو كو دری كو به صدای صریر -

446.) 

 ای(.كتابت سه بشکل سی در عدد سیصد هم باقی  مانده است )یادآوری دكتر عیدگاه طرقبه

نه آسمان و نه »به  به سپهر، تلویحاً« اعداد سه در سه»نسبت دادن : سپهر سه در سه

رنگ مکرر و به اشکال گوناگون با این مضمون فاشاره دارد. سیف اس« سپهر و نه فلک

 آوری كرده است:زبان

 آسمان نگینه و ذات تو خاتم است نه/  زمان در نسبت معالی ذات تو این

 (.693،  111، 111، 393،  316، 451،  351نیز، همان:  413: اسفرنگدیوان سیف ) 

 باشد:« نه فلک»در بیت زیر هم اشارتی به « وفق اعداد فلک»گویا در 

 (.645 وفق اعداد فلک نقش نگین او بود )همان: /  طوعحاكمی بود هر اقلیم سخن را كه به

ود خ ۀآسمان بلند را در حکم سفال خشکی برای دختران آبستن ضمیر شاعران یاسفرنگ

 گفتۀ خاقانی گرفته باشد:كه اصل مضمون را از بیت پیش محتمل استدانسته است. 

 عروس خاطرم را وقت زادن /  سفال نو شود گردون چو باشد

 دیوان .4م كه سیف اسفرنگ سخت تحت تأثیر خاقانی است و خود را با او قیاس میکندانیمید

 1.از خاقانی پذیرفته است او پر است از تأثیراتی كه سیف اسفرنگ

از خشت افتادن، در خشت افتادن و به »سفال را با  و خاصیت سه در سه: بر خشت افتادن

خشت » اند. بعضی نیز معتقدند زنان باردار)به معنی زاده شدن( مرتبط دانسته« خشت افتادن

                                                      
 :برای نمونه .4 

 امارت جمله را دادند و سلطانی به خاقانی   پردازیاول كه نظمی یافت ملک نطق هم از-

 (.513و  511 ،161، 319 ،314، 44 نیز:  511:دیوان سیف اسفرنگ) 

به انواع  ،ی( به موضوع آبستن36 -31 :4393 ار،ی)ماه یهم مثل خاقان یاسفرنگ فیآن است كه س راتیتأث نیا ۀاز جمل .1 

از  یاتیاست. اب یبه الهامات قدس رشیدختران بکر ضم یآبستن نیمضام نیاز ا یکیتوجه داشته است  ن،یو اقسام مضام

 دست: نیا

 (.111: دیوان سیف اسفرنگ) آبستن تو باد نظر کی به صفتمیمر   كه زادۀ روح است بنده را یازهیدوش-

 (.113)همان:  ی اگر كن یبود كه برمال جلوه كن یجا  است میروح مر ۀبکر من زادچون سخنان  -

 (.93)همان:  بکر زادست مادر انشا /  یروحان ضیبه ف میهمچو مر-

 است: یخاقان اتینوع اب نیچارچوب كالن ا ادآوری كه

 (.41 ی:شروان یخاقاندیوان ) را منم فرمانروا یعالم ذكر معال /  القدسرا منم روح یبکر معان میمر-

 (.111عذرا برآورم )همان:  میچو مر یدم زآن هر/  ست حاملهتازه یسیهردم مرا به ع-

 (.611 )همان: امدهیخاطر دم میمر نیدر آست /  به فر او یباد معان وارلیجبر-
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 «را زیر پا گذاشته بر سر پا نشینند و زور بر هر دو پا زنند تا طفل به سهولت از رحم برآید

  (.666: 1 ج ،4391)شمیسا، 

 در دیوان سیف اسفرنگ سه بیت ارزشمند در این موضوع هست:

دیوان زمان )یک سر خشتی به طفل بر زاده سه /  شوی حامله گشته همه ز جنبش نه .4

 (.361: سیف اسفرنگ

 (.156)همان:  سر یک خشت از آن ماند چنین بیقرار بر/  نه شکم آسمان حاملۀ بار اوست .1

سر خشت ز آوردن همالش  است برمانده /  شب هست آبستن حواد  و گردون روز .3

 (.116)همان: 

سمان و گردون حاملۀ بار ممدوح و حواد  اشاره به زمین دارد. آ« خشت» 3و  1در  بیتهای 

هند ناند اما بار نمیند. اما در این دو بیت آسمان و گردون بر سر خشت زمین نشستهروزگار

ننهادن و نازادن البد تا روزی كه آسمان و گردون  این بار ،و نمیزایند و بنا بر منطق مدح

كه در آن سخن از سفال  ،سفرنگكه در شعر خاقانی و سیف ادرصورتی برجاست ادامه دارد.

زادن واقع میشود. در منابع دیگر هم خاصیت سه در سه موجب  ،و خاصیت سه در سه است

 (.119: العلوم)یواقیت« در حال بار بنهد»شده كه زن آبستن 

است. به قرینۀ سفال « سه در سه»اشاره به خاصیت  این بیت كمال اسماعیل هم به نظر 

 متولد ی كه زودصبح عید بهزیرا شب عید رمضان آبستن است شکسته و زادن سریع )

 میشود(:

ن دیوانشسته بهر والدت برین شکسته سفال )/  شب است زنگی آبستن سرور و فرح

  (.441: الدین اسماعیلكمال

ایم، حرفی از خشت آمده و ما بررسی كرده« سه در سه»در منابعی كه سخن از خاصیت  

 جا هم از رگوی پاره و كرباس خام ذكری شده است . البته دوسخن از سفال است و نیست

 (.519: 3العلوم، جنفائس  119: العلوم)یواقیت

پس ماجرای سفال خشک شکسته زیر پای زن آبستن نهادن، نوعی تعویذ و طلسم برای 

آسان كردن زایمان بوده است اما بر سر خشت نشاندن زن باردار، نوعی تدبیر پزشکی و 

 دنی برای تسهیل زایمان بوده است.تمهید ب
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 فهرست منابع فارسی

ای، بهعیدگاه طرق گیری از شعر در شناخت تلفظهای دیرین(،تلفظ در شعر كهن فارسی )بهره

 .دكتر محمود افشاربنیاد موقوفات  تهران:، (4344) وحید

بنیاد موقوفات  تهران: تصحیح علی آل داوود، ، (4391) رازی، فخرالدین العلوم ستینی،جامع

 .دكتر محمود افشار

تصحیح زبیده صدیقی، پاكستان، ، (4414) الدیناسفرنگی، سیف، سیف اسفرنگ دیوان

 .ركز بهبودقومی ثقافتی م :مولتان

تهران: تصحیح فرزاد جعفری، ، (4346) الدین االعرج االحمد اسفرنگی، سیفاسفرنگیدیوان، 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

به اهتمام حسین ، (4319) الدین اسماعیلالمعانی ابوالفضل كمالاصفهانی، خالقدیوان، 

 ا.دهخدتهران: بحرالعلومی، 

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران:، (4311) انوری حمدتقی مدرس رضوی،دیوان، به اهتمام م

، الدین سجادی، چاپ ششمتصحیح ضیاء ،(4391) الدین بدیلخاقانی شروانی، افضلدیوان، 

 .زوار تهران:

تصحیح و تحشیه و تعلیقات ، (1531) بن علیالدین ابراهیمالعجم افضل، حسانخاقانیدیوان، 

 .مروی ۀكتابخانتهران: علی عبدالرسولی، 

، چاپ سوم، (4311) الدین، ضیاءسجادی )پژوهشی در شعر خاقانی شروانی(، شاعر صبح

 .سخن تهران:

جام تهران: ، (4391) ماهیار، عباس نوش سالمت(،ج پن شرح مشکالت خاقانی )دفتر چهارم:

 .گل

فر، هدویم، (العراقینةتحف)شرح لغات قصاید خاقانی و منظومۀ  شرح مشکالت دیوان خاقانی

 .4164-4113 ، صص1( 45)پیام بهارستان،  ،(4344) سعید

 شمیسا، سیروسسنن، آداب، اعتقادات، علوم(،  فرهنگ اشارات ادبیات فارسی )اساطیر،

 .میترا تهران:، (4391)

فرهنگستان زبان و تهران: ، (4343) محمد دوست،حسنشناختی زبان فارسی، فرهنگ ریشه

 .ادب فارسی

 ۀنامپایان، (4341) فر، سعیدمهدوی فرهنگی دیوان خاقانی، ۀتحلیلی پشتوان ۀفرهنگنام

 .زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ایالم ۀدكترای تخصصی در رشت

 تهران: ،الدین هماییجالل مقدمه، حواشی و تعلیقات ،(4334) ابوعلی سیناكنوزالمعزمین، 

 .انجمن آثار ملی

 .نشر مركز :، تهرانچاپ ششم، (4394) الدینكزازی، جالل گزارش دشواریهای دیوان خاقانی،
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تصحیح  ،(4394) الدین محمدبن محمودآملی، شمسالعیون، الفنون فی عرایسنفائس

 .اسالمیه تهران:ابوالحسن شعرانی، 

، (4391) استعالمی، محمد ،فروزانفر الزمانبدیع نقد و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات

ن: تهرامقدمه و تحلیل، ویرایش متن، گسترش شرح و فهرستها از محمد استعالمی، 

 .زوار

بنیاد فرهنگ  تهران: وه،پژ، تصحیح محمدتقی دانش(4315) النجومالعلوم و درارییواقیت

 .ایران
 

 

 

 


