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  تماسطل يو معرفاكبرشاه علم نجوم در عهد 

  ♦♦♦♦سيده بلقيس فاطمه حسيني

ند و يگو يه را فلسفه و حكمت ميعلوم عقل. ه استياز اقسام علوم عقل يكيعلم نجوم 
  :گردد ين علم در چهار بخش منقسم ميا

ن هم مربوط يا ، كهمي؛ چهارم علم التعالي؛ سوم علم الهيعياول منطق؛ دوم علم طب
؛ يقيموس. 3؛ )تكيارتهم( يغيماطسار. 2هندسه؛ . 1: ر است و چهار قسمت داردبه مقدا

  .و علم افالك است يپس نجوم وابستة علم اله. ئتيعلم ه. 4
روح چون با عالم انوار . اند ر گفتهير و افالك را عالم صغيحكما، انسان را عالم كب

را با عقل كل  يسات روحجه هرگونه احسايشود در نت يارتباط دارد و نور اول گفته م
  :ن صورت استيحات آن به ايتوض. است يو مقام عقل كل عرش و كرس ،اند ف كردهيتعر

، ي، عقل معرفت بر سماء زحل، عقل مدركه بر سماء مشتريعقل مشاهده بر كرس
بر سماء  يد، عقل سالمتيخ، عقل افعال بر آسمان خورشيعقل شجاعت بر آسمان مر

ن روح نه قسمت يعالوه بر ا. اس بر آسمان قمريهره و عقل قعطارد، عقل شهادت بر ز
ند و يگو ير مين را عالم كبيه افالك است و ان بر ُنأه جزو عقل و مقام شن ُنيا .دارد

ه است يقوة نبات ينطفه چون به جسم مربوط است و دارا. نامند ير مينطفه را عالم صغ
. مختلف است يها پرورش قوه گوناگون است كه باعث رشد و يها ر ستارهيتحت تأث

و  ،گذارد ير ميسر تأث يعنيزحل در رشد قوت مدركه  ةستاركنند كه  ياس ميلسوفان قيف
خ از فلك يمر ةستار .دست راست ياز فلك ششم به سو ياز افالك هفتم است و مشتر

                                                   

 .استاد بازنشسته و رئيس اسبق بخش فارسي، دانشگاه دهلي، دهلي ♦
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ستاره شمس از فلك چهارم در رشد شكم و . كند يدست چپ عمل م يپنجم به سو
 ةبعد از آن ستار ،كند يپشت نظر م يستارة زهره از فلك سوم به سو. ثر استؤنه ميس

 يپا يند، سپس ستارة قمر از فلك اول به سويب يراست م يعطارد از فلك دوم در پا
  .است يرات نباتين تأثيگذارد و ا ير ميچپ تأث

ل گفت كه نفس چهاراند ينفس به كم ةه السالم درباريعل ين حضرت عليمنؤرالميام
  .شود يه گفته ميكه نفس نبات 1گر دارديد يژگينفس پنج قوت و دو و و هر

ن تمام پرورش يو ا ،اند ميسه يجسم انساندر پرورش ن صورت ستارگان يپس به ا
دانند  يها را علت پرورش هفت اعضا م نين ايلسوفان و منجميه است، چون فيقوة فعل

  .نامند يم »ءهفت آبا«اره را ين سبع سيا
حرارت نطفه چهار طبقه دارد و  يز ذكر شده كه بر بناين »هار امهاتچ«ن طور يهم

، اپس از استقرار نطفه در بطن سودا، صفر. د و ماه دارديپرورش نطفه نسبت به خورش
ن را يجه ايدر نت ؛يبين عالم تراكياست از ا يبيانسان ترك. گردد يد ميبلغم و خون تول
 يو هفت اعضا يظاهر يفت اعضان صورت هيپس به ا. نديگو يامهات عناصر م

عالم  يعنيحكما و منجمان تمام بدن . 2ابدي يو پنج قوت در وجود انسان ظهور م يباطن
ك علم است يخود  يكه به جا ،اند ها منسوب كرده و ستاره ها ارهير را با سير و صغيكب

  .نديگو يئت ميكه او را علم ه
علم  يبر بنا ، كهستها رهايبر رفتار كواكب و س يئت مبنيعلم ه: ئتيعلم ه

دانستن  يبرا. كند يان ميت زوال و عروج را بيفيالهندسه اوضاع و اشكال افالك و ك
. ر آوردندينه به تحرين زميها در ا تابس كردند و كيسأها را ت دگاهصر ،ت وقوعيفيك

، كنند يچه درست مين علم زايبه كمك ا كه نوشت ثمرهبه نام  يموس كتابيم بطليحك
طبق  .كنند ين ميتع يت ستارگان را بر حصول حساب عدديحركت و رفتار و موقع يعني

  .كنند يه ميرا تجز ير آن بر اجسام انسانيو تأث يت اجرام فلكين اعداد و شمار وضعيا
ن باشد و از يتر را كه بزرگ يا رهيدا ،كشند يم يفرض ةريائت چند ديدر علم ه

                                                   

  .33االسرار، ص  نهج  .1
  .م دستنويسالمعاني مكتوب دو دقايق  .2
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ره ين دايو ا ،نديگو يالبروج م ةمنطقا ي معدل النهار ةريطرف شرق به غرب باشد دا
  .گرانديكدي يخط استوا است و هر دو محاذ ينيزم ةريدا. است يآسمان

ك ي ،فرسخ است 25درجه منقسم است فاصلة هر درجه  360البروج در  ةمنطق
  .ك انگشت هفت جوي ، وانگشت 24ك گز ي ،فرسخ دوازده هزار گز

مركز تمام ستارگان  يعنيمدار . كنند يت مها از غرب به شرق حرك ارهياز س يبعض
  :كند يبزرگ است كه فلك را در دو بخش قسمت م ةريهمان دا

  يو عالم سفل يعالم علو
  فلك االفالك

نه  ،ن فلك نه ثوابت دارديا. نديگو يز ميفلك االفالك را فلك اطلس و فلك اعظم ن
ا با خود به حركت كند و تمام افالك ر يغرب حركت م ياز طرف شرق به سو .ارهيس
  .رساند يك شب و روز به انجام ميك دوره را در يآن  ، وآرد يم

  .نديگو يا فلك ثوابت مين را فلك البروج ير فلك االفالك است ايفلك هشتم ز
  .لييموكل عزرا لكم ،ض ارواحيفو  بضمدبر ق. نديگو يفلك هفتم را فلك زحل م
  .لييكايموكل م لكممدبر رزق بندگان،  يفلك ششم را فلك مشتر

  .ليلك موكل اسرافم ،صاحب صور. خ استيفلك پنجم فلك مر
  .لييلك موكل جبرم ،يالهام و وح يشمس مدبر برا/فلك چهارم فلك آفتاب

  .فلك زهره مظهر سرور و نشاط، اسم ملك موكل سرور ومسفلك 
لك موكل به م ،ان و اهل قلمريبشا و دنفلك عطارد مدبر حزن و فكر ا فلك دوم

  .دياشد
  .»سبح الرعدي«لك موكل رعد م ،فلك اول فلك قمر مدبر باد و هوا و آب و ابر

عالم افالك را  .آب و خاك و باد و آتش: اند ن نه فلك طبقات عناصر اربعهير هميز
 .نديگو يم يعنصر را عالم سفل يايند و عناصر اربعه و موجودات دنيگو يم يعالم علو

  )مهذب اللغات(
و  .گويند مي جالبروةدوازده برج منقسم شده است و آن را دايردايرة مذكور در 
  .بروج جمع برج است



  220  قند پارسي

  

كه آن را  ،ر ستارگان استيس و استفهام علم ستارگان يئت برايبرج در علم ه: برج
درخشند از آن صورت  يكه م ييها ر ستارهين سيدر ا. اند ل دادهيدر دوازده برج تشك

به طور مثال در . اند ج را بر آن صورت گذاشتهاند و اسم آن بر مخصوص درست كرده
شود آن برج را عقرب  درخشنده شكل عقرب درست  يها اگر از ستاره يا ژهيمقام و

ن دوازده برج را كه يا. نامند يم» اسد«د يآ ير به وجود ميش تصوراگر ا ي ،نديگو يم
، ي، برج باديتش، برج آيبرج آب: اند م كردهيرات گوناگون دارد در چهار بخش تقسيثأت

  :هرقسمت سه برج دارد. يبرج خاك
  .يمچهل/بچهو و حوت/كرا؛ عقربيك/سرطان: يآب

  كمان/ر و قوسيش/ندها؛ اسديم/جمل: يآتش
  يبكر/يزه و جديدوش يفعل/ل؛ سنبلهيب/ثوره: يخاك
� /ترازو و دلو/زاني؛ ميآدم توام/جوزا: يباد

�
����  

  .اند شش به طرف جنوبشش برج به طرف شمال و  ،ره دوازده برجيان دايم
  سرطان، اسد، سنبلهجوزا، حمل، ثور، : شمال

  ، دلو، حوتيزان، عقرب، قوس، جديم: جنوب

رانق  

به طور . رنديگ يك برج فال سعد و نحس ميها در  در علم نجوم از جمع شدن ستاره
 يعنيد ننيب يرا م يژه قران علويرند به ويگ يمثال اگر فال از حكومت و سلطنت م

ن عمل را قران يشوند و ا يك برج جمع ميست سال در يبعد از ب يمشتر زحل و
 يبه مثلث علو يك مثلث علويقران از . ره بروج چهار مثلث دارديك داي. نديگو يم

سه برج است در دوازده  يسه برج هر مثلث كه دار. باشد يدوم به سمت راست م
. رسد يل به اتمام من دوره هر مثلث در مدت شصت سايگردد و ا يگردش كامل م
ر و اوسط يدر سه بخش كبرا ن قران يشود و ا يسال م 240ن پس از ييپس قران علو

  .اند م كردهير تقسيو صغ
ن يند كه ايگو يك درجه باشند ميند كه هر دو ستاره در يگو ير آن را ميقران كب

  .ديآ يك بار ميقران پس از نود و هفتاد سال 



  تعلم نجوم در عهد اكبر شاه و معرفي طلسما  221

  

ن قران در حمل ياگر نخست يعني. شود يست سال ميقران اصغر در هر برج پس از ب
. قة اول باشديست سال در برج قوس قران در همان دقيقه باشد پس از بين دقيدر اول

ر گفته ياند و قران صغ يآتش يها ن برجيرود و ا يش مين طور به برج اسد پيهم
ان ن قريگذرد دوباره قران حمل خواهد شد و چون ا يچون شصت سال م. شوند يم

وچهل سال  ستيو چون دو ،دگوين يم يا عوديشود آن را دورة برگشت  يكامل م
ن طور از تمام بروج گذشته يهم. گردد يم يخاكبه بروج  يگذرد قران از بروج آتش يم

ر و يرسد قران كب يقه به حمل ميصدوشصت سال چون به اول دق پس از كامل شدن نه
  .شود يقران اعظم و قران بزرگ گفته م

اگر  .كنند گويند و قران سعد و نحس را معلوم مي ج سرطان را طالع عالم ميبر
با وجود اين كه  .شود مربوط به زحل و مريخ باشد در حكومت فساد و زوال ديده مي

اند ولي الزم نيست  گويي كرده ها نوشته شد و ماهرين فن پيش در اين زمينه بسيار كتاب
  .ها درست باشد گويي كه تمام پيش

مغول كارهاي خود  انپادشاه. ندشتها عقيده دا گويي دشاهان به ويژه بر اين پيشينپا
در هندوستان برهمنان در علم نجوم . كردند ها آغاز مي را با حساب نجوم و زايچه

  .مهارت داشتند
خواستند  يگوناگون م يها ن و فلسفهين با كمك علم ستارگان و گردش زميمنجم

علم نجوم  يها از شاخه يكيا طلسم ي تطلمسا. كنند ينيب شيف عالم را بدانند و پيكوا
  .گفتند يسخن م يمرموز يها ين به توسط نقاشياست كه منجم

  طلسم

ب كه بر يمه يو صورت يز شكليآرند و ن يب در نظر ميموهوم شكل عج يها اليآنچه خ
. شود يساخته م يو سماو يارض يطلسم از اجزا …ه كننديبن تعيسر دفائن و خزا

. ز سازندينه نين صورت از آبگيا يه و ساعت مخصوصه و گاهيادو ياز بعض يعني
  )چهارم لدفرهنگ آنند راج، ج(

 يخته با قوايآم يفعالة آسمان ياست كه مبداء آن قوا يطلسم عبارت از خارق
حدوث  يرا برايز. د آورنديب پديتا بدان امور شكفت و غر ،منفصله است ينيزم
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ن ياست و بد يط مخصوصيست شرا يآسمان ياب آنها قواكه اسب ينات عنصريكا
كه احوال قابل و فاعل را  يرو كس نيرد و از ايپذ يط استعداد قابل كمال ميشرا

. برد يپ يفتگب و شيتواند به ظهور آثار عج يان آنها قادر باشد ميشناسد بر جمع م يم
كند تا بدان  ث ميمناسب بح ةدر ازمن ينيمنفعله زم يبا قوا يآسمان هعالف يقوا«

  )300، ص 33، ج دهخدا( .»…قصود را به دست آورندم ثيرأخاصيت ت
كوتاه  ينامناسب نباشد كه نگاه شايد تطلسما يلبوم نقاشآ معرفيقبل از 

  .علم نجوم در عهد اكبرشاه بيندازيمخچة يتار  به

  خچة علم نجوم در عهد اكبر شاهيتار

عالوه . ونان و بابل و هندوستان رواج داشتاز زمان باستان در مصر و ي يشناس ستاره
  .بود يمورد بررس يان گوركانيموريقبل از ت يرانيو ا يونانيسندگان ينو يها ن نوشتهيا  بر

ون يبدون ذكر همااكبرشاه شرفت آن در زمان يئت و نجوم و پيسخن دربارة علم ه
ئت يدر علم ه ر خسرويان اميالزم به تذكر است كه قبل از گوركان. ر استيشاه ناگز
كند  يم ردشگ ديدور خورش  زمين د كهيگو ين خود ميالسعد در زمان قران. استاد بود

  .است ساكن نيكه زم شتندده دايعقمردم چون 
ئت و نجوم يدرس ه ابه امر. داشت يا ژهيئت و نجوم عالقة ويعلم ه هون بيهما

ن يز در ايابوالفضل ن. 2ر بودينظ يبه بير علوم غريئت و سايدر علم نجوم و ه .1داد يم
درجة  ير آالت رصديتوجة اقدس به اسطرالب و سا« :ش كرده استيمورد او را ستا

  .3»كمال داشت
. بدل بود يب ياضيدر علم نجوم و رهمايون د كه يگو يم يلف طبقات اكبرؤم
شد،  يون راضيازدواج با هما يگم برايده بانو بيسند كه چون حمينو ين ميمورخ

ر يد را معلوم كرد و در آن ساعت مياصطرالب را گرفته ساعت سع يودون به زيهما

                                                   

  .9ه، ص يموريبزم ت  .1

  .309منتخب، ص   .2

  .22، ص 1اكبرنامه، ج   .3
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 يت اكبرشاه ظاهر شد منجمدطور چون آثار وال همان .1غة نكاخ خوانديابوالبقا ص
پس . كه ساعت نحس است 2دن آثار والدت ناراحت شديا چاند با شنيموسوم به چندن 

معلوم كرد كه ماه در كدام  ميد از تقويرا شناكبرشاه از گذشت آن ساعت چون تولد 
ن پسر صاحب اقبال يكرد كه ا ينيب شيپ .معلوم شد كه ماه در برج اسد است .برج است

اكبر گذاشته  ينيو د ياضين پسر بر اصول علم جفر، رياسم ا. و طول عمر داشته باشد
 يعنيهرچهار عنصر است  يكه دارا) يو را خاك يباد: ، بايآب: ، كافيآتش: الف. (شد
تا آخر عمر  همايون بادشاه به علم نجوم ن عشق و عالقهيا .3هانگر حد اعتدال بودنش

ر مندل موسوم بود همان يرشاه كه به اسم شيش يا در ساختمان سه طبقه. ادامه داشت
شناسان صحبت  با ستاره يا در جلسه. دگاه درست كرده بودصطبقة باال را به عنوان ر

به  يد و زندگيش لغزيستاد، پاياحترام اذان ادر  .ن انداختيذن طنؤم يداشت كه صدا
  .ديان رسيپا

ت به زمان شهنشاه يچون مقاله محدود يول ،ار كار كرديبسدر اين زمينه ون يهما
  .شود يصرف نظر مهاي دوران همايون  از باقي نمونهاكبر دارد 
 يفلدربارة ابعاد اجرام، اجسام سكه ) م1527- 28/ه  934: م( يرجنديبن يالد نظام

) م1524/ه 930فيتال(نوشت را ، ساحت سطوح اجسام يو اوضاع اجرام علو
ره در يو غ يطسجو الم ين طوسيرالدين آثار نصيعالوه بر ا. ون بوديهمزمان هما

ر يابوالخ. ران نوشته شديها در هند و ا ار كتابيدر سدة دهم بس. مطالعة اهل نظر بود
. ئت نگاشتينام لمعه دربارة علم ه به يكتاب ين محمد ابن محمد فارسيالد ينق

را م يم در معرفت استخراج تقويو التفه يج مظهرين زيالد ء ن محمد بن بهايمظهرالد
 .ن دوره بوديز در همين يقوشج ين عليعالءالد. ر كرديم تحر1553/ه  960در سال 

در آن س دارالترجمه يتأس. ار مهم استيشرفت علم و ادب بسيپ يزمان اكبر برا
  .ديج آثار علوم مختلف گرديترو باعثدوره 

                                                   

  .نامه اردو ترجمه ونيهما  .1

  .18اكبرنامه، ص   .2

  .22همان، ص   .3
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ك مصرع به زبان ي ، كهسرود كه موضوع آن علم نجوم بود يا يخانخانان مثنو
ت ترجمه شد و در يبه سانسكر يج مهرزائيز. 1ت بوديك مصرع به سانسكريو  يفارس

 .2ش و مهانند بودندي، گنگادهر، مهيوتشي، كشن جيرازياهللا ش ره ابوالفضل، فتحيئت دبيه
ن ماهر علم جفر، اعداد، نجوم و يدالديمال فر. دوره بود از منجمان آن يكي يلطفالم
 يرشاه اسطرالبياو در عهد جهانگ. ز ماهر نجوم بوديب نيخ طيبود و برادرش ش ياضير

  .نمود افتيدرست كرد و برابر وزن اسطرالب طال در
ورة اكبرشاه بود مهم د يها تياز شخص يكيراز ياز سادات ش يرازير فتح اهللا شيم

او را اعلم  يونيبدا. افتيربا اكبرشاهدر دربار و م از دكن آمده  1583/ه  990كه در سال 
در علم . ئت هندسه و طلسمات بودياو ماهر نجوم و رمل، ه. سدينو يدوران م يالعلما

چون . توانست رصدگاه درست كند يمهارت داشت كه م يطلسمات و جر اثقال به حد
 يها ييگو شيكرد و پادشاه بر پ يها با اكبرشاه شركت م نجوم بود در جنگعلم در ماهر 

با و درست كرده بودند،  يونانيو  ين هنديكه منجماكبرشاه  ةچيزا. 3اعتماد داشت يو
. 4ديج جدينوشت به نام ز يكتاب و درست كرد چه راياهللا زا فتح .هم اختالف داشت

  .بود يج گوركانيبر ز ينم مبين تقويا. ب نموديهم ترت يم الهيتقو
است كه هم در متن علم نجوم  يمرموز دورة اكبر يها يمجموعة نقاش تطلسما

  .است كه مورد عالقة دانشمندان باشد يبا ارزش نقاش  معاون است و هم نمونه
انگر فرهنگ يار جالب و نماياند كه بس دهيها كش ين طلسمات نقاشيمصوران دربارة ا

 يكريپور س او در فتح. داشت يز عشق و عالقه خاصين يمصور  هاكبر ب. است يا ژهيو
ن مدرسه يدر ا. ديرا به وضوح به اوج رسان ياد نهاد و مكتب نقاشيرا بن يمدرسة مصور

شد و از اروپا  يهم در هند درست م يمواد رنگ. را انتخاب كرد يرانياستادان برجستة ا
 ينقاش يرانينقاشان ا دستريز از هنرمندان هنر ياديز ةعد. آوردند يهم به دست م

                                                   

  .66بزم تيموريه، ص   .1

  .431، ص 3اكبرنامه، ج   .2

  .142م، ص  1948هور، محمد حسين آزاد، دربار اكبري، شيخ مبارك علي تاجر اندرون لوهاري دروازه، ال  .3

  .ابنديارات معرفت يكه از آن به حركات س يجدول= ج ي، زيدربار اكبر  .4
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ش، يال، مادهو، جگن تارا، مهيبه طور مثال دسونت، مدها چ. ادگرفتنديرا  يناتوريم
  .رهيبنس و رام و غ يم كرن، سانوله، هريكه

ن مقاله يدر ا. ندن دوره بوديقلم نقاشان خوب ا نيريعبدالصمد شمير سيد علي و 
 يمبن )A horoscope( يعنيچه يبوط به زامرقع كه مر يكچند فايل از ش يو نما يمعرف

ها به نام طلسمانس در كتابخانة رضا رامپور  ين نقاشيا. ر آن استيبر بروج و تأث
دست   بهست كه يمعلوم ن. استاكبرشاه دورة  يبارز نقاش ةشود كه نمون يم ينگهدار

 يالير خيتصاو ير آنها دارايها دربارة بروج و تأث ين نقاشيا. شده است ينقاش يسكچه 
. و مطالب گرفته شده است يبر اساس علم عدد و حروف مقطعات معانكه است 

البته حروف . است يابجد حرف نوشته شده يكه در گوشة راست مرقع باال يعدد
خراب حروف  يسرا يدارد نقاش 10 »ي«است   25 »كه«ست مثالً ين يمقطعات قرآن

مرده  يمغان و استخوان آدم ن صورت است خرقة همهيمقطعات كحطسن عبارت به ا
  .»يل كند نعمت آن را كه خواهيزا«

 12عدد » پ«انه دارد حرف يدر دست تاز يكه مرد يك نقاشيطور در  نيهم
 ـ انپتخم درخت . ن صورت استيحروف مقطعات و هالس رهالس عبارت به ا

 فرشتگان و سپس يمرقع، اسامتصاوير از  يدر بعض .گ گرداند ترا در چشم سروربز
  .ز استيو معالجه ن ينيب شيپ

سر ها عكس  ياز نقاش ييكدر 
 يبه ظاهر عالمت بد دارد ولبريده 

. ك استيو نجوم ن ينيب از لحاظ فال
د در ينوشته خوب نما يبر سر نقاش

  .چشم مرد و زن
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و  يمرد يگر شخصيد يدر نقاش
ن هم يا. نگرد ينشسته به باال م

و زهد شمرده  يكيعالمت ن
  .شود يم

  
  
  
  
  
  
  

 يك نقاشيجور در  همان
ن را يخرگوش است و اتصوير 

. نشان داده است يينما عالمت راه
  .“يكه خواه د ترا بر آنيراه نما”

  
  
  
  
  
  

  
است كه عالمت حصول  م و گل باقاليدرخت مر ب ـرة اسيبا ح يكشت يك نقاشيدر 

از دست ب و صورت زاغ عالمت هالكت يبرگ س .»برساند به آرزوها« ست ـآرزو
  . دشمنان
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 يسككر يك نقاشيطور در  همان
بادشاه در  ـ نشسته يبر شتر

  .يكس شود كه تو خواه دست آن
  
  
  
  
  
  
  
  

وك خال بر خخوان تحروف مقطعات، اس ـ ر او شكافنده استيتركش كه ت يكمان
، عود خام و شاخ ما سر او بر ذنب او طنور يچقوـ  1ـ س  يكه خواه يعضو

شه ـ  نظر با ـ بر درخت خرما نشسته يعقاب 12ب  ـ تو ربداند شاه مهربان گرـ   زعفران
  .اران توي ور دزدان از تو بدفع كند ت ـ ر عقابپكافور و 

هاي مفرد و مركب و  كه از عبارت باال آشكار است با كمك واژه چنانها  ين نقاشيا
چون من . دارند كه متعلق به علم طلسمات است يام خاصيپگاهي نامفهوم با مصرعي 

مقصود من از . ح و غلط و خوب و بد آن بحث كنميم دربارة صحدارن علم خبر نياز ا
  .به خدمت اهل ذوق استارايه دادن و  يقاشآثار نرون آوردن آن يقفسة كتابخانه ب

م تا ياز زمان قد ،عه پروردگار استيود يز در نهاد انسانين يكه نقاش نيخالصه ا
مو در  ها هر دوره قلم يدر سراسر جهان بهزادها و مان. اردن هنر رو به تكامل ديامروز ا

قه يسل نقاشان خوش. كنند ياند و م ه كردهيما ارا يرا برا يليتخ يها ييبايدست گرفته ز
نامه،  حمزه يله و دمنه بود گاهيكل يگاه. دادند يها را شرح م ها خود كتاب يبا نقاش

دند دربارة آن يد يب را كه ميعج يهازيو چ يخيع تارينامه بود وقا شاهنامه و رزم
ح متون است بالعموم يكه مربوط به تشر ييها ينقاش. كردند يتابلوها درست م
ن طرف توجه يبه ا يول. اند وجود آورده يادياند و مطالب ز كرده يپژوهشگران بررس
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 ياطالع عمومها بوده است و اگر هست  ين نقاشيا يد علت مرموزيشا ؛نشده ياديز
علم نجوم مهم ويژه در   به ين طلسمات از لحاظ علميهرحال ا هست بين در دست

كه استفاده شده  ييها هيو رنگ ما يطراح .ز ارزش داردين ينقاشهنر است و از لحاظ 
  .است يدنياست هم د

اصطالحات مهم علم نجوم و  يك كمين هم است كه ين مقاله كوشش بر ايدر ا
 ير خسرو، خاقانياز ام يم، تا وقت مطالعه متون ادبكن گوازان بيمبتد يئت را برايعلم ه

  .گران قابل استفاده باشديو د
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