لخ
یک رباعی ابوسعید ابوا یر :
اندر شش و چار غایب آید انگاه

رد هشت و دو اسب خویش دارد کواته

رد هفتم و سوم بفرستد چیزی

اندر هن و جنپ و یک بپردازد راه

شاید چنین باشد :
رباعی رد توصیف باری تعالی است .

نی
شش  :شش جهت (چون  :بیت  ۲۸۰دفتر دوم مثنوی کلسون )
چهار  :چهار عنصر سازنده جهان ،هب ااقتعد آمپدوکل ؛ امهات سفلی .
نیس
* خداوندا  ،تو رد شش جهت و چهار عنصر عالم مادی تی (وجود مادی ندا رد ) .
مصراع دوم :
رد مسابقات اسب دوانی  ،ا سب اول ات دهم اسم داشت .
(چون آنچه رد نصاب الصبیان آمده :
ده اسبند د ر اتختن رهیکی را
ّ
مّ
جلی ،مصلی )....... ،

هب رتتیب انمی است روشن هن لکشم

ّ
ّ
مت
*خدا ی بی انم است و می دانیم هک خدا ی از انم اه و صفاتی هک صفشان می کنیم  ،مبرا و سبحان هستند .

مصراع سوم :
هفت  :هفت زمین
(چون :
ره آن دلی هک نهفته است زری هفت زمین

 .......اسرارالتوحید  ،ص ) ۳۴۰

(فرهنگ اصطالحات نجومی ،ص )۲۲۱

یا افالک هفت گاهن

سوم  :اشاره هب موالید هس گاهن (ثالهث)
معدن (جماد)و نبات و حیوان
*خدا وند نعمات و موهبت اه را رد زمین و آسمان و پدیده اه (تمام جهان ) هب انسان هدهی می کند .

مصراع چهارم :
هن  :هن فلک
(چون  :هست هن شهر فلک زندا نم
یا هن حس

ّ
ّ مش
(۵حس ظارهی و ۴حس باطنی منهای حس ترک )

(ز هن حواس ربون شوهب کوی هشت صفات
جنپ ۵ :نوبت نماز (شرفناهم ؛ )۵۹
یا  ۵حس

عیش ده روز هب زندا ن هچ کنم ؛ خااقنی)

سم
لم
( ع ،بصر ،شم،ذوق و س)

 ..........؛ خااقنی )

ح
یا ۵ارکان اسالم ( کلمه طیبه،نماز ،روزه ،ج وزکات )
جّ
یک  :ی گانگی حق  -ل وعال -

رپداختن  :ساختن  ،فراهم کردن
ج
نم
*حضرت ل وعال از افالک (یا حواس) و حواس (یا عبادات ) و ی گانگی خود راه ربای قرب خویش فراهم وده اند .

اهلل اعلم ،
گروه آموزشی ادبیات استان

