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گام �با�ی ع��ی    و�ی  �ب� م  ا��م�ع�   �ف ا����ب  ��
 به سه نوع بوده و استجابت د�ء اوقات خاص شد كه ل بيان در �شهاي قب

 ّومسرا ���ح نموديم اكنون به قسم  و دوم اّول، قسم سه �و قابل دس�� است

احوال ستاره حاجت وضعيتها و كه از است اوقا�  �ر�وط به كه �م،زپردا� 

) �اكف ثر –ا�اقة  –ذات ا�كر� (در صورت فل� د�ء ) كف ا�ضيب(ياب 

  .بر آيد و برحسب افق هر �ل متفاوت � باشد

  تلف متفـاوت اقوام  ميانصور فل� در �رز�ندي نامهاي ستار�ن و ا�ته�

 (مانند نام اين ستاره بوده و هم�شه ي�ي نبوده است، 
ّ

ايـن كـه ) ا�ضـيب كف

صور و �ـوم فلـ�  ا� است كه برحسب نگرش عوامانه بري�ي از نامهآن نام 

�مـات علمـاء و اهـل بـه  ؛ا�سنه ناسو نظر به شيوع عر� آن در  ؛شده گذارده

است، اما بـا توجـه بـه تعـا�م آمده ب�ش� به هم� نام و  ،راه پيدا كرده�وم هم 

سـتاره "اين ستاره نام متناسب آن؛ �كتب و� و خواص �رتبط با وضعيت فل� 

صـورت  نـام ؛� آيد�حش و بنا به توضيح �صوري كه بعدا  ،بوده "حاجت ياب

   .� باشد" صورت فل� د�ء"آن فل� 

  فلـ� ايـن سـتاره استجابت د�ء از وضـعيت هن�م �شخيص آ�ه در�اره �

وقت خاص و و�ژه �ظه رسـيدن سـتاره حاجـت يـاب  :توان بدست آورد ي�ي

 ا�ضيب(
ّ

در هـر بـه وسـط ا�سـماء ) ذات ا�كر�(در صورت فل� د�ء ) كف

اوقـات �ر�ـوط بـه سـاير  :و ديگـري .قـرار داردشـخص دا� ه نقطه و �� ك

و  ءدر انـواع د�ر�ردهاى خـا� �است كه اتصاالت و احوال فل� اين ستاره 
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  .داردبلكه �شخيص اوقات مانع و نقض د�ء را طلب حوائج ا� اهللا 

  ت اوقاو نموده، دالئل فل� آنرا ت�ي� و كرده، را �قيق ين ا�ار �موعه اما

 :و تقو�مهاى آن رسا� اوقات �ستجاب بار در �و براي اول ؛ن را استخراجآ

� من�� تقو�م ستاره حاجت ياب و  م شنا� د�ي �ستجاب�سا�امه هن

قابل دس�س اهل ايمان آشنا� عموم براي معارف و مبا� آن هم  اينكهتا  ؛يمنك

معنوي و ماورا� خواص ا�شان كه اصحاب علوم هم براى و و مفيد بوده، 

و براي �ل�م� و  ،را آسان نموده اوقات آناز اطالع  ، هس�ند) خا�ص ال�(

 اآن ردس�� به تفاصيل جداول و تقاو�م استخرا�  ؛دا�شجو�ان معارف ال�

  .تعا�إذن اهللا ه ب .ميفراهم كرده باش
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  ه در كـ حـقفقهاء و علماي اهل ابتدا به نقل و برر� جستارها� از �مات

  :بوده � پرداز�م م خازنان و� بيان مبا� و ر�شه هاي اين �وضوع از �

 دالئل �وضوع بر بيت اهل مذهب علماي اهتمام از كتاب؛ اول �ش در 

 شواهد آداب؛ و فقه و د� و حديث تا�فات در آن ذكر  و د� استجابت فل�

 وقت ارتباط" به هاآن ب�ش� در كه، كرديم نقل را �سياري اقوال و �مات

 از اينجا در  است، شده توجه ن� "ا�ضيب فك ستاره وضعيت با د� استجابت

 ؛در اين خصوص ا�شان �مات شواهد نقل و ؛ن�بزر اين معر� تفاصيل ت�رار

 اول �ش مطالعه بهاساتيد و پژوهشگران و دا�شجو�ان را همه  و ،نموده ره�پ

 ا�شان نام ذكر به تنها اينجا در و دهيم، � ارجاع) د� استجابت فل� دالئل(

 عالمه آ��، ا�ين شمس عالمه جزائري، اهللا عبد سيد عالمه :كنيم � اكتفا

 به معروف االند��؛ القرط� ا�شكر أ� بن �مد بن �� ابوالفتح �را�،

 عالمه �راغه، رصدخانه در طو� ا�ين نص� خواجه دس�يار" ا�غر� ا�كيم"

 و جنابذي عالمه عالمه �ش�، ،)فندق ابن( بيه� ز�د بن � ا�سنابو

 را اين دوكتابهاى  قرنها � كه فاض� و ��م هزارانن�  و ؛بها� شيخ عالمه

  .اند نموده تدر�س و آ�وخته

  ٤٤دوره ��ـل فقـه اسـتدال� ( االسـالم �ايع �ح �جواهر ا��م كتاب 

�قيقـات عميـق منبـع و ديـ�؛ دي �راجـع هاتجا �ور درسهاي �� فقه) ��

گ اهللا بـزر آيت فقيه نابغه شيعهاثر اين كتاب . فق� فقهاء شيعه بوده و � باشد

أفضـل اوقـات در بيان  ٢٠٣ص ٧در ج� است، ا�شان شيخ �مد حسن �� 

را  را ذكر كرده، و �سـ�ند آن" ا�سماء وسط بهكف ا�ضيب رسيدن هن�م "د�ء 

 : موده استنبيان  يع� �م خازنان و�  از معصوم  ورود نص



٦ 

 ةا�صـال و ا�صوم حالك حوالاأل و األزمنة أفضل صادف ما ا��ء من األفضل و

 ا�نـ� مـن االمـام نزول ب� ما و االذان� ب� ما و ا�سجود و ةالقراء و ا�عقيب و

 و االضـطرار و ،ةر�ـالغ و معـةا� و ا�رقـة عنـد و ةا�صال تقام ان ا� ةا�مع يوم

ووصول كـف ا�ضـيب  ،شهيد دم من قطرة اول و ا�صف� ا�قاء و ا�ر�اح هبوب

افضل د�ها آ�ـه �صـادف و  )تر�ه خالصه(. ا�سماء، � ذ�ك �لنص إ� وسط

و رسـيدن كـف ا�ضـيب بـه ميانـه .... شود با أفضل احوال و و زمانهاس مانند

  . استدر اين باره ) �م معصوم (�س�ند به ورود نص آسمان، و همه اينها 

  وقـت بيـان در؛ يوميـة نوافـل وقـتدر بـاب صاحب جواهرا��م همچن� 

آنـرا بـر وقـت كـف ؛  ؛ با نقل �م عالمه فاضل هنـديا�ليل صالةافضل 

كه وقت نماز شب را با وقـت  از �موعه احادي�ا�ضيب تطبيق نموده است، و 

دي� كه اشاره به وجود وقـت خـا� در نيمـه و احا ؛استجابت د� مقرون نموده

حديث استجابت د�ء در وقت رسـيدن ن� و  دارد؛ دوم شب براى استجابت د�

بهـ��ن وقـت  :كـه نموده اسـتاستظهار �مو�  ؛كف ا�ضيب به وسط ا�سماء

 مـن ا�ـراس سـمت ا� ا�ضـيب كـف فيهـا يَِصـل :نماز شب هم� وقت است

   .ا�ضيب به سمت ا�رأس از آسمان برسد وق� كه كف )تر�ه( ا�سماء

  وقت نماز شب به سـاعت دادن ارتباط  مب� برا�ته ما اين استظهار ا�شان

نه كه بدي� است اينكه در علم �وم كف ا�ضيب را �م تمام ن� دانيم، چه 

 ؛ساعت كف ا�ضيب هم�شه در نيمـه دوم شـب و قبـل فجـر واقـع �شـدهتنها 

همـ� كـه  ؛روز واقع � شـود، امـا بـا ايـن حـالشب يا ح� اول � در �بلكه 

بـا ارتباط اسـتجابت د�ء  :مب�� بر اين است كه ؛ا�شان چن� استظهاري نموده

آنقدر ��م بـوده  )خازنان و� �م (وقت كف ا�ضيب از نظر �س�ند 
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وقت اسـتجابت د�ء ��فه و احاديث است كه ا�شان وقت فضيلت نماز شب 

  .وده استنم�ل و تطبيق كف ا�ضيب ت وق را بر

  و ا�لثام كشف"كتاب عميق  از) اصفها�( هندي عالمه فاضل �مدر 

نقل حديث وقت  ، ضمن)ق.ط( ١٦١ فحهص ١ �ج "ح�ماأل قواعد عن بهاماإل

 لأوس: استآمده ن� چ ؛بر وقت كف ا�ضيبآن و تطبيق  ؛استجابت د�ء

 أ : ا�صادق ا��سابوري عبده
ّ
 أ  ا�� عن يروون ا�اس ن

ّ
 ا�ليل � ن

 ؟� م� :، قالنعم :قال ؟� اال استجيب بدعوة �ؤمن عبد فيها يدعوا ال ساعة

از  ن�شابوري )تر�ه( .�لة � � ا�ا� ا�لث إ� ا�ليل نصف ب� ما :قال

روايت � كنند  پيام� ح�ت �ردم از : � پرسد ح�ت امام صادق 

كه �ستجاب � ناست كه در آن �ؤمن د�� ن� كند اال اي در شب ساع�: كه

اين : راوي پرسيدآري، : فر�ود امام ح�ت ؟ )آيا صحيح است(، شود

ميان نيمه شب تا ثلث : فر�ود امام ح�ت ساعت چه وق� از شب است؟ 

  . آخر در هر شب

 ا�ـرأس سـمت ا�ضـيب كـف وصول ساعة ا�ساعة ولعل): فاضل هندي �م(

 ا�ـرأس سـمت وصـو� ا�سائل وةحي �ا� آخر بعدها إ� وما ا�سؤال �لة � و�ن

و چـه  )تر�ـه( . االخبـار من �ر ما �الف فال ا�ا� وا�لث األول ا�صف ب�

همان رسيدن كـف ا�ضـيب ) ميان نيمه و ثلث آخر(�سا اين ساعت استجابت 

آن تـا آخـر حيـات به سمت ا�راس بوده، و در شب سؤال راوي و شبهاى بعـد از 

وقت كف ا�ضيب ب� نصف و ثلث آخر بوده است �س �الف� بـا آ�ـه  سائل

) استجابت د�ء در كـف ا�ضـيب و سـاعت اسـتجابت در شـب(از احاديث 

  .گذشت ندارد
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ا�ته فاضل هندي و صاحب جواهر براى رفع اش�ل تغيـ� وقـت كـف  :توضيح

در�ـاره م اماشخص از كه آن زمان شايد آن  :ا�ضيب وج� بيان كرده اند

آن زمان و بقيـه عمـر او وقـت رسـيدن كـف  ؛سؤال كردهوقت استجابت د�ء 

و خود بيان  .نيمه شب تا ثلث آخر شب بوده است ماب�ا�ضيب به وسط آسمان 

اين وجه �شان � دهد كه چقدر اين دو ��م جليل به �س�ند بـودن وقـت كـف 

ت ديگر استجابت د�ء را بر همـ� وقـت ا�ضيب عقيده داشته اند كه اين وق

   .تطبيق نموده اندكف ا�ضيب 

  چه اينكه ،داشب� بعيد ا�ته توجيه مذكور در �م اين دو فاضل:   

   .وجود داشته است زما� بايد جدا�نه بدانيم كه چن� تقارن :اوال

   .اشته باشدوي آنقدر كوتاه بوده كه چن� تطاب� ا��ن دراعمر  بدانيم كه: ثانيا

وقت استجابت د�ء بيان ��ح باشد در  �م معصوم ��� كه : ثا�ا

   .وي فقطشخص رابراى 

 ح�ت و �م ،هر سه مقدمه منت� است -١ :و� با اندك تأ�� واضح است كه

وقت استجابت ) و براى هم�ن نه شخص خاص(هم بطور �  امام صادق

نيازي به فرض چن� وجه بعيدي ن�ست؛ چه  الو اص - ٢د� را بيان � فرمايد، 

م ي�ي آنها را با هاينكه اوقات استجابت د�ء �سيار است؛ و الزم ن�ست 

اين وقت استجابت را به �احت مع� نموده اند   امام و ح�ت. نمود

�وق� از در تعا�م �كتب و� اگر و  -٣، )ب� نيمه شب تا ثلث آخر شب(

 ن�را براى شخ� به مناس�� معر� نمودند؛  )ر شبد(�واقع استجابت د�ء 

خصوصا كه وقت مذكور  -٤وقت ديگري براى استجابت د�ء ن� باشد، وجود 

هم�شه در شب واقع بوده و �شخيصش براى عموم آسان است، برخالف وقت 
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�دود به شب نبوده و �شخيصش در غ� شب براى عموم  كه كف ا�ضيب

همواره شبانه بودن وقت (ر � رسد تصور ناصواب و به نظ -٥ .م�� ن�ست

سبب شده است كه ا�شان را به اين تطبيق غ�صحيح مبتال ) كف ا�ضيب

اين �وضوع را ) ت�ي� �و� وقت كف ا�ضيب(سازد، و ما در فصلهاى آ� 

  .مفصال ���ح � نمائيم

ز همـ� ام دا�سـ�يم، و� امـرا غـ� تفاضـالن تطبيـق  ؛قوفتوضيح و اگرچه در 

ارتباط استجابت د�ء با وقت كـف ا�ضـيب  :تطبيق ا�شان چن� بر � آيد كه

صـاحب  در نظر عالمه فاضل هندي و) �م خازنان و� (از نظر �س�ند 

ا�شـان احاديـث وقـت هـر دوي آنقدر ��م بوده اسـت كـه جواهرا��م 

  . ندموده انرا بر آن �ل و تطبيق در شب استجابت د�ء 

 فاضل هندى و صـاحب جـواهر(ن ذكر است كه فقهاي �س از ا�شان شايا( 

�مـات آن و  .هم� مبحث را در كتابهاى فق� خو�ش نقل يا �لـ�م شـده انـد

 �و است، قائل� به وقت كف ا�ضيباهد �ستق� بر تعدد وخود شن� بزر�ن 

  .تفاصيل آن �مات را ن� آور�م ؛پره� از ت�رارو اختصار ما �هت 

  ةبلغـ �ح � ا�راغب ةمني"در كتاب  شيخ �و� �شف الغطاءفقيه عالمه 

 أو فرائض ا�ومية ا�قدرة األوقات �: ا�اسع بها، ا�قصد يتعلق ما و باب ا�صالة(، "الطالب

 ةالفضـيل تتاكـد و: آورده اند )نوافلها و �لفرائض األوقات بيان �: األول نوافل، ا�بحث

 ي�ـن �ـم �ـا فضيليا وقتا ذ�ك عد �و و ،الفجر بعد خصوصا و ا�وتر و ا�شفع �

 اهللا يـدعو و يصـ� ال ةساع ا�ليل � نأ من ورد ما و ،االخبار � ا�ظر من بعيدا

 ؛ا�ـا� ا�لـث ا� ا�ليـل نصف �� اذا � انها و ة؛�ل � ؛� استجاب اال فيها

 وصـول ا�سـاعة � ةا�سـاع �مـل فيهـا ا�محل ا� حاجة ال و فيها، ةمنافا فال
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در اين عبارات عالمه �شف الغطـاء ضـمن بيـان  .ا�راس سمت ا�ضيب كف

، و نـ� سـاعت �صـوص  ارتباط ساعت استجابت د�ء با هن�م كف ا�ضيب

در نيمه دوم شب؛ و �ستقل بودن هر يك؛ اشاره اى هم به �م فاضـل استجابت 

كـه مـا سـاعت اسـتجابت نيازى ن�سـت  :و ضمن رد آن � گو�د ؛هندى نموده

و �واهيم آنرا �ـل بـر سـاعت وصـول كـف  ؛اخ� در هر شب را �ال دا�سته

  . ا�ضيب به سمت ا�رأس بنمائيم

 طوط( ١٤٦ صفحة ا�س�ية جزائري در كتاب ا�حفة اهللا عبد عالمه سيد�( 

 األ�ر  اهللا عبد أ� عن ا�نجم� أسفار بعض � ووجدت :گفته است

 وصول عند وا�رابع ...،أر�عة أوقات �) ا�تع( اهللا من ا�وائج وطلب با��ء

د�ء و  : از ح�ت امام صادق) تر�ه( .ماءا�س وسط إ� ا�ضيب كف

... ده استا�ر ش درخواست حاجات از خداوند متعال شده است در چهار وقت

عالمه جزايري س�س ( .هن�م رسيدن كف ا�ضيب به وسط ا�سماء :چهارم

 ا�سا�ت اختيار � األقدم� ا�كماء بعض عن ا�ح� يناسب وهو) تگفته اس

و ) تر�ه(. ا�ضيب كف حال �الحظة األعظم ا��ط أن من ا�سعودة ���ء

برگز�دن  بادر ب مناسب �ضمون اين حديث است آ�ه از حكماي پ�ش�

 ؛د�ء در باب اختيارات �ط اعظم كه ،نقل شده استد�ء سا�ت خجسته 

 .حظه حال كف ا�ضيب است�ال

 فقرا� را آورده  مفضل توحيد كتابتر�ه  ديباچهدر �ل�  عالمه

:  است "وقت كف ا�ضيب باارتباط استجابت د�ء "كه مب�� بر عقيده 

 كف با گرديده بلند يا�ش�ا� رفيع آستان در كه نأش رفعت داعيان دستهاي...(

بدون وجود �ل�  عالمهثل شخصي� مبدي� است كه ، و )...ا�ضيب
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، تا در سجع به چن� ا�ري معتقد ن� گردد ؛از معصوم شده نص وارد 

 .قر�ن نمايد" كف ا�ضيب"�ستجاب آنرا با د�ي در مقام تعب� از ا�شاي خود 

  بيان  در "ا�صائص ا�س�نية"كتاب در  �يشوشاهللا شيخ جعفر ت آي�رحوم

 :آسمان آورده استاوصاف با   ا�س� ح�ت ابا عبد اهللاوصاف مقا�سه 

� ا�ــرأس ا�ضــيب وا�وجــه  وا�ســ�  فيهــا كــف ا�ضــيب،: ا�ســماء...  

  .و�ا أثرت � استجابة ا��ء ا� اهللا تعا�.. …ا�ضيب وا�دن ا�ضيب 

) كـف ا�ضـيب(كف دست خضاب شـده ستاره اگر آسمان با داش� يك : يع�

چنـد  ح�ت ابا عبد اهللا ا�س�  است، صاحب وقت استجابت د�ء شده

 ؛و هم روي خضاب گشته ؛داش�ند، هم � خضاب شده) خضاب شده(خضيب 

ي و هم بدن خضاب گرديده با خون خو�ش دارد، و�است كه در اسـتجابت د�

راز بـا ايـن بيـان بـه توصـيف عالمـه شوشـ�ي . نقـش دارد به خداوند تعـا�

و �ح �م ح�ـت صـاحب  حس��  استجابت د�ء در حرم و ز�ر گنبد

 َمن( األ�ر 
َ

الُم َ� َت  اإلَِجابَة ا�َسّ
ْ َ
بَِّتهِ  �

ُ
و نقش توسل و ياد ح�ـ�ش در ) �

و ارتبـاط اسـتجابت د�ء بـا كـف ا�ضـيب را  ؛برآورده شدن حوايج پرداختـه

م دا�سته اصل آنرا مفروض گرفته و 
ّ
اگرچـه بيـان ا�شـان يـك نـوع . است�سل

مبحـث  در بـاب؛ و �يه براى ت�ي� �وضوع فضائل ح�ـ�ش بـودهاستعاره و �ش

  ؛ و در بيان فضـائل و كرامـات حسـ�� هدش��سطور كف ا�ضيب ستاره 

مب�� بر پذيرفته بـودن ارتبـاط در فضايل ح��ش �م ا�شان  هم�و�  ست؛ا

با �وضوع استجابت د� در نظر ايـن ��ـم جليـل القـدر " كف ا�ضيب"وقت 

بـراى  )ر�شـه دارد كـه در �م خازنـان و� (قطعا تا مبا� آن است، كه 

ق ا�شان معلوم 
�
  . بود� �ورد اعتقاد ا�شان نن� نبود، اين ا�ر و �ق
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  آورده اسـت صـباح د�ء �ح در) صاحب �ح نهج ا�الغه(عالمه خو�: 

 اال شـود �سـتجاب د� رسـد، ا�هـار نصـف به چون ا�ضيب كف :اند گفته و

   .)ةظا� و ظا�م � � اهللا ةلعن( ،ظا�م يد�

  ا�ر�عـةدر كتاب نف�س  ؛طهرا� بزرگ �رحوم آقاعالمه نابغه قرن اخ�  �

را معر� كـرده ، ا�جوم � رسالة :كتاب ٣٨٧ش  ٧٦ص ٢٤ج -تصانيف ا�شيعة 

از علمـاي شـيعه (اسـت  ش�ازياهللا  حبيب ابن كب� اهللا فتح شاهاز : است كه

 در ٩٩٧ ومتوفـايا�ولـة  عضـد" لقـب وو صـاحب منصـب وزارت  مقيم هند

  و )ا�نطقيـة ا�عليقـات ،شـاهية ا�ظام االجو�ة(تا�فات داراي و كشم�، 
ّ
 جـد

"  و"  االمامـة" كتابهـاي  صاحب ١٠٩٨  ه ساليي توفام( ا�ش�ازي قا� اهللا فتح

إلـ�  ر�ختـاهند  رام�اطو أ�ره ب ش�ازي اهللا فتح شاه ،)االبرار ور�اض"  ا�ديع

بطـور اختصـا� در�ـاره " ا�جـوم رسـالة" ،گور�� ابداع نمود ز�ج أساس را بر

: آن أول: تصـنيف شـده اسـت ق.ه ٩٨٦ �رم غرة تأر�خبه وقت كف ا�ضيب 

 قواعـد بيـان در ا�سـت رسـا� ايـن كـه نماند پوشيده بعد، أما: ل�ا �د�س از 

 هـر ا�هار نصف يا مدار أعالى عتقاط به ا�ضيب كف رسيدن وقت استخراج

بـه  "شـ�ازي كبـ� اهللا فـتح شـاه"اهتمام ��ان بزرگي چون . ...خواهند كه ب�

�ح جزئيـات بـا  ؛بارهاين  تصنيف كتاب �ستق� درو  ؛�وضوع كف ا�ضيب

 �م خازنـان و� نابع ممبحث در اهميت و اصالت داش� اين �شانه  ؛آن

   .ستا

 بنـام كتـا�  ٣٥٥ش  ٦٧ص ٢٤ج در ا�ر�عـة طهرا� بزرگ عالمه �رحوم آقا

" 
ّ

ه �سـخكـه را معر� كرده اسـت،  )تأ�ف ي�ي از علماي شيعه(" ا�قو�م حل

 )١٢٦٠( آن كتابـت ، وتـار�خبـوده �ىشوشسيد آقا ا�ف نزد �ف خطي آن در 
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و اين كتاب غ� از چهـار كتـاب ديگـري اسـت بـه همـ� نـام و همـ� . است

�مـا : اين �لـه اسـتكتاب آخر آن  ،ا�ر�عة آنها را معر� كرده�وضوع كه در 

هـر�ه كـف  )تر�ه( �ن كف ا�ضيب � وسط ا�سماء �ستجاب حي�ئذ ا��ء

  .ا�ضيب در وسط ا�سماء بود؛ در اين هن�م است كه د�ء �ستجاب � شود

  آيـت اهللا حـاج شـيخ �مـد حسـ�  �رحـومفقيه اصـو� و حكـيم نامـدار

جنـاب قاسـم بـن ا�سـن   در ديـوان فـار� خـود در �رثيـه) كمپا�( اصفها�

  :اينطور �وده است

  حور اين يا پنجه كف ا�ضيب است=  داماد از خون � رنگ� شد دست

قاسـم جناب در اين بيت جناس شعري ب�ار برده و دست خضاب شده با خون 

  .با ستاره كف ا�ضيب آسما� قر�ن و �ش�يه نموده استرا 

 ثابتـه كواكـب �لـه از  ا�ضيب كف: عالمه حسن زاده آ�� نقل � كند 

 بـر كو�ـب ايـن چـون كـه آ�ست �شهور منجمان ميان و ... سيوم قدر از است

 ر�ـا� حكـيم �ا � شـود �سـتجاب آنوقـت د�ى رسـد � ا�هار نصف دائره

 جينـورى كـر�ال� �مـد فـتح �ـو� بـن غال�سـ� القاسم ابو �و�وى رصدى

 ٢٤٠ ص ا�شـيعه اعيـان ٤٢ جزو در ��فش نام كه( بهادرى جامع ز�ج احبص

 معرفت در) ١ ط ٨٨ ص( ز�ج آن سوم مقالت سوم و ب�ست باب در )است آمده

 بتفصيل جدول چند و ضابطه ا�هار نصف دائره بر ا�ضيب كف بلوغ سا�ت

 قـو�م،ت باسـتخراج كـه سا� چند) عالمه آ��( كم��ن اين و .است نموده ذكر

   . ن�شت � ستو� در و داشت � �سوب ن� را ا�ر اين است كرده عمر تضييع

 بـ در ؛سـوم فصل هشتم جزو ،)ا�ين حس�� �د: �دي( ا�جا�س ز�نت� 
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 كـهاي  رسـا� در ا�كندي اسحق بن يعقوب: نقل كرده است �ستجاب د�هاى

 كننـد قران ا�ضيب فك در عطارد با ماه هر�ه: كه آورده دعوا�ست بر مقصور

 نفس به صالح اين ساعت چه بود استجابت �ل �ل از ي�درجه و ب�ست در

 كننـد قـران ا�ضيب كف در عطارد با آفتاب اگر دارد و تمام تعل� تن عفت و

  .�ستجا�ست كنند توانگري براي از د�ييكه هر

  اين غزلدر " كف ا�ضيب"اشاره خواجه حافظ ش�ازى به:   

   دامادست هزار عروس عجوز اين كه    نهاد سست جهان از عهد درس� �و

  :شده واقع اينطور اول ��ع) به روايت سودى(حافظ  ديوان �سخ بعض در

   دامادست هزار عروس عجوز اين كه   »زنهار ره زِ  فلک خضيب �فب �رو«

؛ اول ج� ؛حافظديوان  برمعروف خود ) تر�(بوسنوى در �ح  سوديعالمه 

 اول ��ع معناي در: روحه اهللا رحم ا�اء حرف � � و: آورده است؛ اتغز�

ه ب تعب� اين صاحب گفت بايد م�ن، طلب بقا فا� دنياي از: اند گفته بعض

؛ ديوان حافظتر� شارح ( شم� رد. است نبوده واصل شعر واق� مقصود

 ب�ف �رو«: شده واقع اينطور اول ��ع �سخ بعض در) معا� سودى

 و ا�ضيب كف را ي�ي كه هست �شهور ستاره دو» زنهار ره ز فلك خضيب

 با وقت هر كه ا�ست ستاره ا�ضيب كف �س ..... گو�ند ا�ده كف را ديگري

 د�� هر �وقع آن شود �ع ي�درجه در و برج يك در استوا وقت در خورشيد

  .گردد � �ستجاب يع� شود � واقع مقبول متعال خداوند ا�ره ب ب�نند كه

  از �سـ�  :اين است كـه) ...خضيب �فب �رو(مقصود حافظ در اين بيت

سـاعت  بـه�صيل ا�ور دنيـوى براى معنوى ب�ون نرو و به دنيا �شغول �شو و 

ضمنا حافظ در اين بيـت بـه قواعـد تنجـيم كـه  .كف ا�ضيب �راجعه م�ن
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 منجمـ� كه ،است اره كف ا�ضيب است ن� اشاره كردهتدر�اره �زاج و طبع س

 ،� دانـد) زهـره(و سياره سـعد اصـغر ) و به نق� �ر�خ(بر �زاج و طبع زحل را آن

 بـه دنيـوي ا�ـور ونچـبه كف ا�ضيب �ش�يه كـرده رف� را دنيا حافظ �اغ 

 �ـزاجبـا  ؛ستن� ه �ر�خ و زحل ضيبا� كف �زاجچون  و ؛بوده �ر�وط زهره

 �ـزاجمطـابق  مطلـوب نمـا�ش اگرچـهبه مانند دنيا؛  ؛داش� متضاد كو�ب دو

 دنيـا و�ا ،است �ر�خ يا زحل از�زاج �نا �رفتار�هاگ را دارد؛ اما درو�ش زهره

اسـت،  كـرده �ش�يه داماد هزار عروسبه مانند  ا�ضيب كف ستاره �زاج به را

بـه  حـافظ �شـ�يه ايـندر �ش�يه از جه� � باشد، نه از همه جهـات، و�ا  ا�ته

 احـ�م با منافا�اح�م كف ا�ضيب در استجابت د�ء و  مع� ز�ر سؤال بردن

 دو كـه ؛ا�ضـيب كف ستاره و دنيا ب� است شب� وجه �فا ،ندارد او �سعود

 يـا زحـ� �ـوازم و اى زهـره نمـاي ن�هم زهره است هم زحل؛ دنيا  ؛است جه�

  ...فلك خضيب ب�ف �رو زنهار :فتهگ ف�ادارد،  �ر��

 سـتاره كـف ا�ضـيب بـه  ؛ايران اهل ايمان در اسال� گو فرهن در ادبيات

؛ و آن را فرشته اي به ماننـد �ـر� مثـل شهرت داشته استاز قديم  "�رغ آم�"

 و ،اسـتو گذر از باالي � شهرها و �ردمـان � زنند كه در آسمان در حر�ت 

و ايـن  .�سـتجاب � شـود برسـد د�� بـه آميـ�ش هر و ،آم� � گو�د همواره

حـول روزانـه به حر�ت ستاره كـف ا�ضـيب در آسـمان كـه دارد اشاره ل تمثي

آن در قسـمت  حر�ـت �ح(ستاره قط� در آسـمان هـر �ـل در دوران اسـت 

ا در لغتنامـه دهخـدعالمـه  از �لـه؛ )ستاره شنا� كف ا�ضيب خواهد آمد

�رغ آم� در اصطالح منجمان ستاره كف ا�ضيب، ز�را كـه ": اش آورده است

كـف ا�ضـيب د� كنـد  طلـوع منجمان مقرر است كه هر كس كه وقتنزد 



١٦ 

 )�سلمانان ايـرانعموم ( در اعتقاد �مه. )از آنندراج) (از غياث (. �ستجاب شود

كند و هم�شه آمـ� گو�ـد و هـر د�� كـه بـه  فرشته اي است كه در هوا پرواز

   ".آمي�ش رسد �ستجاب شود

) آنندراجاز غياث، از (ر گبع ادبيا� ديا�ته اينجا نقل دهخدا از منا :توضيح

به جاي �ؤلف اين را از قبيل اح�م طلوع منازل و �وم تصور كرده و است كه 

در هر به اش�باه طلوع آن را ذكر نموده اند  ،وسط ا�سماء بودن كف ا�ضيب

 رداخته اندپ�وضوع  به جنبه ادبيات �ميانه كهقول از مناب� نقل صورت اين 

از ه اينكه چ، �و� �ص� دي� و منابع معت�  �قيق در منابعنه بوده؛ 

ح�م استجابت د� به وسط ا�سماء بودن ستاره كف بديهيات �و� است كه 

در فصل ستاره شنا� ستاره حاجت ياب نه طلوع آن، و  ا�ضيب �رتبط است

تا ايران  جنوباز (كه در بالد شما�  كنيمبه تفصيل بيان � ) كف ا�ضيب(

در اين منابع اد� و آ�ه و  .طلوع و غروب ندارد هچ�هيكف ا�ضيب ) قطب

هر د�� كه به آمي�ش رسد  "اند  لغوى در توصيف آم� گف� آن ن� نوشته

اگر �رغ آم� گوى از باالى � د� كننده " )كه مع�اين به (" �ستجاب شود

و اين عقيده " شود �ستجاب و برآورده بگذرد د��ش به آم� آن �رغ برسد

�شانه فل� وسط ا�سماء بودن خود اشاره بر باالى � بودن �رغ آم� و 

  .باشدنه طلوع كه از افق  است) ستاره كف ا�ضيب(استجابت د�ء 

 در عقايـد ) �ـرغ آمـ�(": � آورد در كتاب امثال و ح�مدهخدا ن� چهم

و يا نفر�ن �ر� بـه نـام اين است كه �� در ح� د�  )�سلمانان ايران( �مه

�رغ آم� در پرواز باشد و سبب برآمدن و �ستجاب شدن آن نفـر�ن يـا آفـر�ن 

  .فرهنگ مع� ن� آمده است در اين توصيف�شابه و  ".گردد
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 و بـه  بـر ايرانيـان �ـؤمن تعا�م �كتب و� اين تعاب� و امثال حا� از تأث�

كـف سـتاره  ،اسـت كـه بـوده به وقت كـف ا�ضـيب شانخاطر شدت اعتقاد

وقـت كـف بـه هـن�م نـد ه او معتقـد بـود نده ا� ناميدن�  "آم�" را  ا�ضيب

 باري تعـا� نـ�) خداوند(اسم هاي  از "آم�" و ،�ستجاب � شود د� ا�ضيب

    .)خداوندا �ستجاب فرما(جب ا� استَ : ، و معناي اين واژه چن� استهست

  بال گشـاده  :نده افتگ�  � ايرانيان است كه�مات و پندهاي اسالدر و ن�

اسـتعاره از اينكـه  .� پوشـاند را همه بام هـا ؛�رغ آم� كه حا� ر�وران است

نيازمنـدان و  شـا�ل همـه ؛اين وقت اسـتجابت د� كـه از ر�ـت الـ� اسـت

و ســبب اجابــت د�ي آنهــا و بــاز شــدن درب ر�ــت و رفــع  ،اســت ر�ــوران

  .گرفتاري آنها � شود

  تعـا�م �كتـب رفتـه از گنـ� بر" اه بودنر�رغ آم� در "�ب ا�ثل معروف

ه بـا اميـدواري � نا�ـچ ،كف ا�ضيب با اسـتجابت د�سـتو� در ارتباط 

و  د� كـرد" :� گو�نـدكه مثل �شهور است و يا �رغ آم� در راه است،  :و�ندگ

 ايـن فقـره؛ر معنـاي ؛ د"�ستجاب شد �شد� ،آم� گفت و در راه بود �رغ آم�

�ـرغ آمـ� در راه بـودن؛ نظـ� اخـ� " :بيان نموده اسـت در لغتنامه اش دهخدا

  . "است گذش�

به مع� عبور ستاره از نصف ا�هار  ذش� در اصطالح �و�گاخ� : توضيح

هر ) وسط ا�سماء(كه در اينجا عبور ستاره كف ا�ضيب از نصف ا�هار است، 

بيان شد كه �رغ آم� در ادبيات ايران اسال� ابع اد� از منو قبال  ،�ل است

عمو� است و  استجابت د�ء كف ا�ضيب � باشد، اين وقت ستاره رگنام دي
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ذش� ن� گر اخ� گ، معناي خاص ديي�سان است براي همه اهل يك �ل

 فرديطالع تو� خاص  كو�ب كه وق� مثال ،�ر�وط به تنجيم طالع تو� است

 كند خواه�او در آن وقت است كه  كندعبور ش در بروج طالع  درجهاز 

  .تفاوت دارد و��ن اين وقت برای هر ك� ؛برآورده شود

  معروف است كه اگر ك� نيازی داشته باشد و آن در فرهنگ ايران اسال�

نياز و د�هـای او  ؛�رغ آم� ن� از فراز � او بگذرد ،و همان دمرا بيان ب�ند 

 كـه. همـان نصـف ا�هـار و وسـط ا�سـماء � باشـد "فـراز �" .شود برآورده �

رفته از تعا�م �كتب و� در استجاب د� در وقـت كـف ا�ضـيب وسـط گبر

  .ا�سماء � باشد

 در  ه تـأث� از تعـا�م �كتـب و�ب �رغ آم�اشعار شاعران �سلمان ن�  در

  : ده استبر� را نقل نمودهخدا كه  آمده است استجابت د��وضوع 

  حسن رفيع

  ن�ست �رغ آم�بلب� به ز   �شن �شق د�گو را

 نا بهش��وال

  را �رغ آم�كشيده زلف تو در دام  نزديک  د�ي ما به اجابت ن� شود

 ايران اسال�، �شـان  علوي گرواج اين �ب ا�ثلها و عقيده به آن در فرهن

يران به وقت كـف ا�ضـيب ا اسال� گدر فرهن صاحب تأث�از اعتقاد علماء 

دارد كه در � قرنها با تعليم و تبليغ آن، وقت كف ا�ضيب را به صـورت يـك 

طوري كه ايـن  ؛مطرح نموده اند�ب ا�ثل براي د�ي �ستجاب در ميان �ردم 

نهادينـه شـده نان چفارس ز�انها  گ�ب ا�ثلها و �مات حكمت آم� در فرهن
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نـ� همچنـان آن را  وقـت كـف ا�ضـيب است كه افراد غـ� مطلـع از مبـا�

اعتقـاد بـه وقـ� خـاص كـه در آن د� با اين �ب ا�ثلهـا و  ،استفاده � كنند

 توسط علماء مذهب اهـل بيـت  �ستجاب است در عموم �سلمانان ايران

  .است آ�وزش داده شده

 در آثـار �سـلمان  ىاين فصل را به نقـل شـمه اي از اسـتعارات اد� شـعرا

كـف ا�ضـيب "كه متأثر از آ�وخته هـاي ديـ� شـان بـوده؛ و بـه ( منظو�شان

  :� نمائيمتلطيف را با آنها  فضاي �م، و خاتمه � دهيم) �رتبط است

  �ال ا�ين اصفها�

 ا�ضيبچرخ از 
ّ

  پ�ش آن رخسار و آن دندان ش��ن آورد  ، انگشت ح�ت بر دهانكف

  اصفها�اسماعيل مال ا�ين ك

 ا�ضيبكشهاب دشنه و 
ّ

  بر�شم او مه نو، �سه از قمر ديدم پنجه او  ف

 ا�ضيبم��ش   از دو پيكر طالع رأسش مقابل با ذنب
ّ

  اما قرا�ش با قمر كف

  سلمان سعد �سعود

  نثار تو تاج بر سعادت همه كرده  �ش�ي گنج از گردون ا�ضيب كف

  . �لک رخنجرگذا بازوی سخت زخم بر  سخت بزخم گردد گردون ا�ضيب كف

  طو�ل ا�ل همچون و ت�ه نياز همچون  بود؟ چگونه گو�م چه گذشت ش� دوشم

  نيل به مگر زد فرو جامه مهر سوک بر   گفت� ورنه فلک داشت ا�ضيب كف

  د� كرده ا�ضيب كف كف آسمان بر    زم� �سيط بر تو حال استقامت بر

  )�شورا شبدر وصف ( اى قمشه ال� حكيم

  ماست شور دلت به گر م�ن خواب  ماست �شور شب با�ش فلك اي

  �ست عشق � ز �فل سا�  ا�ست روز آرا�ش كه نه، شب
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  وفا سپاه ا�اي ي �له  �صط� گه معراج كه نه، شب

  عشق سوز ابد ز را ازل روز  عشق روز به� دهر در كه نه، شب

  جالل سپاه عشق ي معر�ه  وصال صبح آرا�ش كه نه، شب

  او در خاتم و آدم گه جلوه  او در ��م دو آشوب كه ،نه شب

  د�واز او ي زهره و �ش�ي  اه�از از ازل صبح كه نه، شب

  نور و اهللا مظهر او ا�م شور  ز قيامت روز عجبا، شب

  ك�اس� �� يا و شام  غو�س� چو كه ح�ت به چرخ

  ردك مهتاب طالع ن�و چرخ  كرد خواب اگر مهري � ز مهر

  غرور جهان به خوش زند خنده  �ور و �شاط و است وجد به زهره

  كند �ايل لعل ي منطقه  كند دل طلب ا�شب �ش�ي

  حجاز ماه رخ بر نگرد تا  باز و است نگران عطارد چشم

  ن�ر آن رخ به متح� شد  وار زهره زحل و �ر�خ ي ديده

  السدا قلب به افكنده در رعشه  ابد �لك شاهد آن جلوه

  خراج جوزا دل از گرفت شوق  تاج ا�يل � از فكند عشق

  دلفر�ب آن پرتوي از برد �  ا�ضيب كف و جبهه صد رونق

  برد تمك� و رونق مه ز بلكه  برد پرو�ن ي جلوه رخش حسن
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