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اصطالحات نجومی و بازتاب آن در شعر برخی از شاعران
فاطمه شفیعی  ، 1نهال واعظ

2

 1دکترا زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول)
 2دکترا زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده
در متون ادب فارسی از نجوم و اصطالحات نجومی به ویژه در آثار شاعران بزرگی چون خاقانی و نظامی فراوان استفاده شده
است .بررسی این آثار نشان می دهد که قدما عالوه بر اینکه اطالعات گسترده اي در موردستارگان ومنظومه شمسی و احکام
نجومی داشته اند ،به تاثیر ستارگان و تحوالت فلکی در سرنوشت انسان ها و یا حتی در تمام حوادث زمین اعتقاد داشته اند.
همچنین براي تصمیمات و یا کارهاي مهمی که قصد انجام آن را داشتند ،به سعد و نحس بودن موقعیت اجرام فلکی توجه
داشته اند .تصاویر زیبایی که از صور فلکی در اشعار خلق شده است نشان دهنده تس لط علمی و اعتقاد به این احکام نجومی
است .در این پژوهش سعی شده است با ارائه اطالعاتی درباره منظومه شمسی ،بروج و برخی از احکام نجومی مورد نظر قدما تا
حدودي به فهم مفاهیم مورد نظر در شعر شاعران کمک شود .عالوه بر این ،مطالبی درباره درباره مثلث هاي سه گانه آبی،
آتشی و خاکی بیان گردد.
واژههای كلیدی :اصطالحات نجومی ،شعر فارسی ،منظومه شمسی
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مقدمه
ادبیات برهمه علوم تأثیر داشته و متقابال همه علوم ادبیات را تحت اثر خود قرار داده اند .ازجمله ي این علوم علم ستاره شناسی
است که از قدمتی دیرینه برخوداراست .وگویا قدمت علم نجوم به درازاي حضور بشر در زمین است ،اما نجوم به شکل علمی از
زمانی آغاز شد که بشر دست به کشاورزي زد و متوجه تأثیر خورشید بر کشاورزي شد؛ و به این نکته پی برد که خورشید باعث
ایجاد فصول میشود و همچنین دانست که کشاورزي در فصول خاصی قابل انجام است؛ بنابراین ،شناخت و پیشبینی دقیق
حرکت خورشید در آسمان و در روزهاي مختلف سال براي تأمین غذاي بشر ،امري اجتنابناپذیر مینمود .خاقانی دراین باره
می گوید:
ماه به ماه می کند شاه فلک کدیوري عالم فاقه برده را توشه دهد توانگري
مائده سازد ازبره برصفت توانگران برزگري کند به گاو ازقبل کدیوري
عمل حورشید مربوط به تابش آن وگرم کردن زمین است که موجب رویش گیاهان می شود»(معدن کن 213 :1387،و )236
شناخت حرکت خورشید در آسمان مستلزم این بود که موقعیت خورشید نسبت به ثوابت در آسمان سنجیده و ثبت شود ،این
ثوابت ،همان ستارگان بودند و اینجا بود که ستارگان جاي خود را در دنیاي نجوم باز کردند .
نظامی عروضی درچهار مقاله ودرمقالت سوم (نجوم) درتعریف منجم آورده است« :مرد ،نام منجمی را سزاوارنشود تا درچهار
علم اورا غزارتی نباشد :یکی هندسه ،دوم حساب ،سوم هیات ،چهارم احکام...اما هیات علمی است که شناخته شوداندر وحال
اجزا عالم علوي وسفلی واشکال واوضاع ایشان ونسبت ایشان با یکدیگر ...وحال آن حرکات که کواکب راست وافالک را»(تظامی
عروضی)89-90 :1376،

منجمان باستان براي این که بتوانند ستارگان و موقعیت آنها را به راحتی به خاطر بسپارند آنها را در گروههایی چندتایی
دسته بندي کردند و به هر گروه ،شکل خاصی نسبت دادند؛ اما به زودي متوجه شدند در میان این ثوابت ،اجرامی ستاره مانند
قرار دارند که ثابت نیستند و در مسیرهاي مشخصی حرکت میکنند .این اجرام متحرک را سیاره نام نهادند.
به دالی لی همچون درخشندگی زیاد خورشید و ماه ،مرموز بودن ماهیت اجرام آسمانی ،حرکت عجیب سیارات و یا حتی رنگ
آن ها ،خرافات ،خیلی سریع وارد نجوم شد .در مصر باستان خورشید را یکی از خدایان میپنداشتند ،حتی امروزه هم برخی
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بومیان استرالیا ،ماه را خداي خود میپندارند .در دوران باستان افسانههاي جالبی دربارهي سیارات میگفتند :تیر (عطارد) ،به
دلیل حرکت سریع خود در آسمان ،پیک خدایان نام گرفت .ناهید (زهره) که بعد از ماه و خورشید سومین جرم درخشان
آسمان شب است ،به دلیل زیبایی سحرانگیزش ،آناهیتا (ونوس) یعنی الههي عشق و زیبایی نام گرفت .بهرام (مریخ) ،به دلیل
رنگ سرخش لقب خداي جنگ را به دوش می کشد .هرمز (مشتري) به دلیل درخشندگی زیاد و حرکت آرام و با وقارش خداي
خدایان است و باالخره کیوان (زحل) ،سیارهاي شوم لقب گرفت.
یکی ازدرون مایه هاي ادبیات فارسی خاصه شعر به کارگیري اصطالحات نجومی و احکام مربوط به آن است .این موضوع بیانگر
آشنایی واطالع وباور شعرا ونویسندگان ما از ستاره شناسی واحکام است وحتی می توان گفت آگاهی از اجرام آسمانی وموقعیت
آن ها تنها مخصوص دانشمندان نبوده بلکه عامه مردم نیز ازآن اطالع داشته اند واین خود عاملی بوده تا شاعران ونویسندگان
این اصطالحات را فراوان درشعر خویش به کارگیرند .برخالف امروز که آگاهی اکثر مردم از ستارگان یامبهم وکلی است ویا
کامال بی اطالع هستند.
موضوعی که دراین نوشتار سعی شده به آن پرداخته شود ابتدا تعریفی ازمنظومه شمسی وبعضی ازاصطالحات نجومی است
وبعد ازآن اصطالحات نجومی درشعر برخی ازشاعران از قدیم ترین ادوار بررسی می شود.

بیان مسأله
اصطالحات نجومی یکی از رایج ترین اصطالحاتی است که دراغلب متون ادبیات فارسی بیش وکم به کاررفته است .ذکر برج
هاي دوازده گانه واحکام نجومی مربوط به آن ها درباورهاي گذشتگان ما وجودداشته است .با بررسی این اصطالحات دراشعار
شاعران می توان تصور قدما وباورهاي آن ها ازبروج آسمانی و ستارگان ارزیابی کرد.

پیشینه تحقیق
درباره جایگاه نجوم و اصطالحات نجومی کتاب ها و مقاالت نسبتاً فراوانی نوشته شده است اما در این مقاله سعی شده است این
موضوع با ت بین اصطالحات نجومی وتعریف منظومه شمسی به گونه اي بررسی شود که بتواند نیازهاي اولیه خوانندگان متون
ادب فارسی را برطرف سازد و آنان را با برخی از این اصطالحات وتصوراتی که قدما ازستارگان واجرام آسمانی داشتند تا
حدودي آشنا کند.
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روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه اي است .ابتدا جایگاه ستارگان ومنظومه شمسی به و برج هاي دوازگانه بررسی می شود
و اصطالحاتی که با آن پیوند دارد نیز توضیح داده خواهد شد .سپس با ذکر شواهدي از شعر فارسی ،چگونگی استفاده شاعران
بزرگ ادب فارسی از آن تبیین می شود.

بحث
در قرون گذشته علم نجوم یکی از علوم مهم روز به شمار می رفت و به دودلیل اهمیت داشت .اول به جهت تعیین اوقات شرعی
وتقویم ودوم براي آگاهی از وضعیت آسمان در زمانی خاص جهت پیش گویی یا همان اختربینی (طالع بینی)
شاعران هم براي نشان دادن میزان آگاهی خود ویا به دالیل خرافی واساطیري وباورهاي عامیانه ازاصطالحات نجومی براي بیان
پاره اي از توصیفات وکنایات واستعارات وتشبیهات درشعر خود بهره گرفته اند واین سنت ازقدیم ترین ادوار شعر فارسی
متداول بوده است؛ اما قبل از پرداختن به بررسی شعر شاعران الزم است تعریفی ازدیدگاه علم ستاره شناسی ازمنظومه شمسی
و سیاره هاي آن وبرج هاوخانه هایی که به هرکدام اختصاص دارد ارائه دهیم وبعدازآن برخی ازاصطالحات نجومی را توضیح
داده وسپس با توجه به این اصطالحات ،ابیاتی را به طورتصادفی از دیوان شاعران دردوره هاي مختلف به عنوان نمونه ذکر می
کنیم
 -1منظومه شمسی
« منظومه شمسی یا عالم شمسی قسمتی ازکهکشان راه شیري است که تشکیل شده است ازخورشید که مرکز منظومه شمسی
است ونه سیاره ي اصلی دیگر وعده ي زیادي سیاره هاي کوچک که همگی به دو رخورشید درگردشند شش سیاره از سیارات
نه گانه ي اصلی داري قمر می باشند ( قمرزمین ازبزرگ ترین اقمار منظومه شمسی است ).نام سیارات نه گانه به ترتیب فاصله
ازخورشید عبارتند از :عطارد ،زهره ،زمین ،مریخ ،مشتري ،زحل ،اورانوس ،نپتون ،پلوتون»(معین)2035 :6/1378،
«-1-1عطارد  )otaredیا تیر کوچک ترین سیاره ي منظومه شمسی است ،قطر آن  3030میل و  1/5برابرماه می باشد .عینا
عملی را که ماه نسبت به زمین انجام می دهدعطارد با خورشید می کند .دوري آن ازخورشید  36000000میل می باشد .ازآن
جا که این ستاره بسیار کوچک است درحرکت انتقالی اش به دور خورشید فقط یک بار به دور خود می چرخد .مدت حرکت
انتقالی آن  88روز است همیشه یک طرف ستاره مذکوربه طرف خورشید است ویک سال ویک روز آن باهم مساوي هستند.
سمتی به طرف خورشید است بسیار داغ است به طورکه سرب وقلع آن به صورت مذاب می باشد .سمت دیگر آن بسیار سرد
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است به طوري که  200الی  300درجه زیر صفر فارنهایت است .این ستاره داراي اتمسفر یا هواي محاطی نیست وبدین جهت
قابل سکونت نمی باشد .عطارد درنزد یونانیان رب النوع سخنوري وبازرگانی بوده است .قدما عطارد را سیاره اي می دانستند که
درفلک دوم –فلک عطارد –قرار داشت ،دبیرفلک(».معین)1183 :5/1378،
«-2-1زهره  zohrakناهید دومین سیاره ي منظومه شمسی وآن پس از عطارد وپیش اززمین قراردارد .این سیاره را می توان
با زمین خواهرتوأمان نامید ،زیراکه ازلحاظ اندازه به زمین نزدیک است وهم چنین نزدیک ترین سیاره به کره ي زمین است.
وقتی که زمین وزهره دریک سمت خورشید باشند فاصله این دو فقط  30000000میل است در صورتی مقابل هم باشند
مسافت بین آن ها  169000000میل است .فقط هنگامی که این سیاره ازما دوراست می توان تمام قرص آن را مشاهده کرد،
زیرا دراین موقع همه ي قرص آن به وسیله ي خورشید نورانی می شود .هنگامی که زهره بین زمین وآفتاب است ما نمی
توانیم آن را مشاهده کنیم زیرا قسمت تاریک آن به طرف ماست ولی قبل وبعد از این حالت هالل آن را مانند هالل ماه می
بینیم .مدت حرکت انتقالی زهره  225روز است پس سال دراین سیاره هفت ماه ونیم است .طول مدت شب وروز آن هنوز
معلوم نیست ...ونوس»(معین )661 :5/1378
زهره سازي خوش نمی سازد مگرعودش بسوخت کس ندارد ذوق مستی ،می گساران را چه شد
زهره به ضم اول وسکون دوم ناهید رامشگرفلک ،سیاره اي سخت درخشان گروهی ازپیشنیان آن را الهه جمال می
دانستند(».حافظ)228-229 :1366،
«-3-1زمین ،یکی از کرات منظومه شمسی که گردش مدارآن به دور خورشید پس از عطارد وزهره می باشد...تشکیالت کره ي
زمین ازخارج به داخل عبارت است از :کره هوا یا آتمسفر ویا جو ،کره آب ،پوسته جامد ،قسمت مذاب ،هسته
مرکزي(».معین)653 :5/1378،
-4-1مریخ« ،یکی از سیارات منظومه ي شمسی که کوچکتراز زمین است وچهارمین سیاره ي داخلی است فاصله اش نسبت به
خورشیدبیشتراززمین است...مدت حرکت انتقالی اش برابر  687روز تقویم زمین است وحرکت وضعیش برابر  24ساعت و 37
دقیقه است...وجودآب درکره ي مریخ تشخیص داده شده ،فصول مریخ تقریبا مانند فصول چهارگانه ي زمین است ....ستاره
مریخ را به فارسی بهرام گویند ودریونانی رب النوع جنگ بوده است...حرکت انتقالی زمین ومریخ به دور خورشید زمانی اتفاق
می افتدکه این دوسیاره نزدیک ترین وضع را نسبت به یکدیگر پیدا می کنند این وضع راتقابل بین زمین ومریخ نامند
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ودرهرپانرده سال یک بار چنین وضعی اتفاق می افتد(».معین )1959 :6/1378،حکیم توس دربیت زیر به خون ریز بودن بهرام
مریخ که خداوند جنگ است اشاره می کند:
دگر طالع تور فرخنده ،شیر خداوند بهرام ،برخون دلیر (کزازي)68 :1 /1383 ،
-5-1مشتري ،یکی ازبزرگ ترین سیارات منظومه ي شمسی است که به چشم ما بعداز زهره ازسایر سیارات منظومه هاي
شمسی درخشان تر است .فاصله اش ازخورشید  778میلیون کیلومتر است ومدت حرکت وضعی آن  9ساعت و  55دقیقه
وحرکت انتقالی آن  11سال و  315روز است ....فاصله ي متوسطش اززمین  626کیلومتر است با سرعت بسیار زیادي تر نسبت
به زمین به دور خودمی چرخد...مشتري داري  12قمراست ...هواي اطراف مشتري را بین  20الی -270درجه سانتیگراد تخمین
می زنند .به عقیده ي برخی دانشمندان سطح مشتري پوشیده ازیخ است .نام دیگر این سیاره به فارسی اورمزد وبرجیس می
باشد( .معین)1980 :1378.6،
این ستاره را سعد اکبر نامیده اند .خاقانی دربیت زیر به سعد بودن آن اشاره می کند:
ناقه را چون ماه برکوهان بود نام چرخ مشتري فالش کنم
مشتري فال :کنایه از سعد وفرخنده ،ازآن جا که سیاره ي مشتري دراحکام نجوم سعد اکبراست(».معدن کن 142 :1384،و
)320
-6-1زحل ،یکی از سیارات منظومه که گردخورشید می گردد وپس از مشتري ازهمه ي سیارات منظومه بزرگ تر وتقریبا 700
برابر زمین است .زحل داري  8قمر است ونیز حلقه اي نورانی دورآن را فرا گرفته مدت حرکت انتقالی آن  29/5سال است.
قدما آن را هفتمین سیاره ي نحس ونحس اکبر می دانستند( .معین)647 :5/1378،
رودکی (متوفی  329هـق) در قصیده معروف (پیري) ودربیت زیراز کیوان به عنوان ستاره نحس یاد می کند:
نه نحس کیوان بود ونه روزگار دراز چه بود؟ منت بگویم قضاي یزدان بود (رودکی)21 :1360،
-7-1اورانوس « ،یکی ازسیارات نه گانه ي منظومه شمسی که ازلحاظ بعدفاصله نسبت به خورشید در ردیف هفتم پس از زحل
قرارگرفته است...داراي چهار قمراست...ودرسال  1781میالدي به وسیله منجمی به نام هرشل کشف گردید(».معین:5/1378،
)194
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-8-1نپتون« ،یکی ازسیرات منظومه شمسی است این سیاره را درسال  1846م.دوستاره شناس آلمانی گال ولوروریه بی خبر از
یکدیگرکشف کردند...داراي جو ودو قمرمی باشد این سیاره تقریبا  17مرتبه از زمین بزرگ تراست .مدت حرکت وضعیش 7
ساعت و  50دقیقه است(».معین)2105 :6/1378،
-9-1پلوتون «هشتمین سیاره ازمنظومه شمسی وآن سیاره ي کوچکی است که بعداز نپتونقراردارد .لوریه در  1915م.به وسیله
ي محاسبه ازوجود ومحل آن ختر دادودررصدخانه ي اریزونا درسال  1930آن راپیدا کردند( ».معین)353 :5/1378،
 -2اختصاص خانهها به سیارات در ابیات زیر از ابونصر فراهی آمده است:
حمل و عقرب است یا بهـرام قوس و حوت است مشتري را رام
ثور و میزان چو خانهي زهره است مـر زحل راست جدي و دلو مقام
تیر جوزا و خوشــه ،ماه سرطــان خانــهي آفتــاب شیــر مــدام (خوراسکانی اصفهانی 1357،ق)286 :
این خانه ها در معرفت طوالع و تعیین کمیت عمر مولود در احکام نجومی مورد استفاده بوده است.
-3توضیح بعضی ازاصطالحات نجومی
مثلث یا مثلثه  :هر سه برج که داراي یک طبع باشند ،اهل احکام ،مثلث یا مثلثه گویند و طبع مشترک هر مثلث را با آن یاد
کند؛ بنا براین:
حمل ،اسد ،قوس :مثلث آتشی ثور ،سنـبله ،جدي :مثلث خاکی
جوزا ،میزان ،دلو :مثلث بـادي سرطان ،عقرب ،حوت :مثلث آبی
هر یک از این سه مثلث را به سه سیاره نسبت داده اند که دو تا را صاحب مثلثه یکی در شب و دیگري در روز و سومی شریک
آن دو به روز و شب است( .مصفی)710 :1366،
مثالً مثلث آتشی« :حمل و اسد و قوس یک مثلثه است که گرم و خشک است و ارباب آنها در روز شمس و پس از آن مشتري
و درشب اول مشتري و پس از آن شمس است و شریک آن دو در روز و شب زحل است( ».مصفی)711 :1366،
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برجهای نر در نجوم احکامی :حمل ،سرطان ،اسد ،قوس و برجهاي ماده :میزان ،جدي ،دلو و جوزا میباشند.
برجهاي نر را روزي و برجهاي ماده را شبی و نیز نرها را نحس و مادهها را سعد میدانستند(».مصفی)790 :1366،
وبال :هربرجی که برابرخانه سیاره بود وبالش بود وبه پارسی پتیاره خوانند .ترتیب وبال هرسیاره نسبت به خانه ي اوچنین می
شود (خانه آفتاب :اسد ،وبال :دلو)(خانه ماه :سرطان وبال :جدي)(خانه کیوان :جدي ودلو ،وبال :اسد وسرطان)(خانه مشتري:
قوس وحوت ،وبال :جوزا وستبله)(خانه زهره :ثور و میزان ،وبال :عقرب وحمل)(خانه عطارد :جوزا وسنبله ،وبال :قوس
وحوت)(خانه مریخ :حمل وعقرب ،وبال :میزان وثور)(مصفی)822 :1366،
اختر سعد :ستاره شناسان معتقدند مشتري و زهره همیشه سعدند و مشتري را سعد اکبر و زهره را سعد اصغر میدانند« .سعد
اصغر زهره ،ناهید ،وسعد اکبرستاره مشتري است(».مصفی)388 :1366،
اختر نحس :زحل و مریخ را در همه حال نحس میدانند «نحس اکبر ستاره ي زحل است ونحس اصغر ستاره
مریخ»(مصفی)788 :1366،
البته سیارات دیگر متغیرند ،یعنی اوقات نحس و بعضی مواقع سعد هستند.
نحس عقرب « :ستاره مریخ است چون برج عقرب خانه مریخ می باشدوسعد میزان ستاره زهره است به اعتباراین که میزان خانه
زهره است(».مصفی)788 :1366،
«قران بزرگ :اجتماع زحل ومشتري است درهر  960سال یک بار دریک درجه فلک وداللت برامور عظیم مانند دگرگونی ملت
ها ودولت ها وانتقال کشور ازقومی به قوم دیگر دارد(».مصفی)586 :1366،
قمر در عقرب« :روزهاي  16تا  20ماه است وهنگامی است که ماه درمنازل زبانا ،اکلیل ،قلب وشوله که ازاجزا صورت عقربند
سیر می کند(».مصفی )600 :1366،کنایه از بد بودن اوضاع؛ یعنی وقتی ماه در صورت فلکی عقرب قرار میگرفت زمانی شوم و
نحس بوده و بایداز انجام کارهاي مهم جلوگیري کرد.
-4بررسی شعربرخی ازشاعران که از اصطالحات نجومی براي بیان کنایات ،استعارات ،تشبیهات وتوصیفات بهره برده اند.
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-4-1حکیم ابوالقاسم فردوسی ( )411-329درداستان فریدون براي بازگو کردن طالع وسرنوشت پسر ان فریدون ازاین فن
استمداد می گیرد
نبشته بیاورد وبنهاد پیش بدید اختر نامداران خویش
به سلم اندرون ،جست ازاختر نشان ستاره زحل دید وطالع کمان
دگر طالع تور فرخنده ،شیر خداوند بهرام ،برخون دلیر
چوکرد اختر فرخ ایرج نگاه کشف طالع آمد ،خداوند ماه
ازاختر بدیشان نشانی نمود که آشوبش وجنگ بایست بود (کزازي)68 :1 /1383 ،
ستاره ي سلم پورمهین وي کیوان است ،نحس اکبر وطالع وي کمان ...که شریک کیوان شمرده می شده است .ستاره ي
تور...،بهرام است ،نحس اص غروطالع وي شیر اخترکه برجی است که اوج بهرام درآن است ،بهرام آشوبگر برخون دلیر .ستاره ي
ایرج...،ماه است وطالع اوخرچنگ که خانه او شمرده می شده است ماه وخرچنگ هردو در باورشناسی اخترانه آبی به شمار می
آمده اند وبودن ماه دراین برج نشانه نا همایون وگویاي آشوب وتوفان( .کزازي)345 :1/1383،
حکیم توس نیزدرنامه ي رستم فرخزاد به برادرش درجنگ قادسیه پیش بینی هایی درباره ي سرنوشت جنگ می کند که
عالوه برنشان دادن اوضاع سیاسی واجتماعی ودینی آن روزگار باچاشنی اصطالحات نجومی جذاب تر وجاندارتر شده است:
بیاورد صالب واختر گرفت ز روز بال دست برسر گرفت
یکی نامه سوي برادر به درد نبشت وسخن ها همه یاد کرد
نخست آفرین کرد برکردگار کزویست نیک وبد روزگار
دگر گفت کز گردش آسمان پژوهنده مردم شود بد گمان
که این خانه از پا دشاهی تهی است نه هنگام پیروزي وفرهی است
زچارم همی بنگرد آفتاب به جنگ بزرگانش آید شتاب
زبهرام وزهره است مارا گزند نشاید گذشتن زچرخ بلند

122

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،45بهمن 1400

همان تیر وکیوان برابرشد ست عطارد به برج دو پیکر شدست
چنین است وکاري بزرگ است پیش همی سیر گردد دل ازجان خویش (کزازي)221 :9/1387،
« برابرشدن همان است که مقارنه یا اتصال خوانده می شود وآن هنگامی است که دواختر داراي بعدهاي برابر باشند؛ نمونه را به
هنگام نوي ماه =هالل) ماه وخورشیددربرابري یا مقارنه اند .دوپیکر خانه ي عطارد یاتیر است» (کزازي)531 :9/1387،
البته این تاثیر در هر دوره اي متفاوت بوده است .به طوري که این تاثیر را در شعر دوره ي سلجوقی و در نظم شاعرانی چون
منوچهري ،انوري ،سنایی ،خاقانی و نظامی به وفور می بینیم:
-2-4درقصیده زیر ازمنوچهري دامغانی (متوفی  432هـ .ق) کاربرد اصطالحات نجومی وستاره شناسی مشهود است:
شبی گیسو فروهشته به دامن پالسین معجر وقرینه گرزن

شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک چو بیژن در میان چاه او من
ثریا چون منیژه برسرکوه دوچشم من بدو چون چشم بیژن
همی برگشت گرد قطب جدي چو گرد بابزن مرغ مسمن
بنات النعش گرد او همی گشت چو اندر دست مرد چپ فالخن
دم عقرب بتابید از سر کوه چنان چون چشم شاهین از نشیمن
سر از البرز برزد قرص خورشید چو خون الوده دزدي سرزمکمن (منوچهري دامغانی)17- 18 :1364،
سده ششم هجري دوران اعتالي علوم ،به ویژه دانش نجوم ،در ایران بود .از بررسی آثار شاعران سبک آذربایجانی نیز چنین
استنباط می شود که شعراي این سبک شاخه هاي مختلف علوم را وسیله اي مناسب براي خلق مفاهیم شعري می دانسته اند
و با وسعت مفاهیم علمی تصاویر و مضامین زیبایی پدید آورده اند.
-3-4خیام نیشابوري (متوفی  509هـق) وي ازمشاهیرحکما ومنجمین واطبا وراضیان وشاعران بوده است ...ودراحکام نجوم قول
اورا صحیح می دانستندودرکارهاي بزرگ غلمی ازقبیل ترتیب رصد واصالح تقویم ونظایر این ها بدو رجوع می کردند.
(صفا)265 :1/1378،
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خورشید کمند صیح بربام افکند کیخسرو روز مهره درجام افکند
می خور که نداي عشق هنگام سحر آوازه ي اشربوا درایام فکند (خیام)1 :1364،
این چرخ فلک که ما دراوحیرانیم فانوس خیال از او مثالی داریم
خورشید چراغدان و عالم فانوس ما چون صوریم که اندرو حیرانیم (خیام)20 :1364،
گر برفلکم دست بُدي چون یزدان برداشتمی من این فلک را زمیان
ازنوفلک دگر چنان ساختمی که آزاده به کام دل رسیدي آسان (خیام)31 :1364،
-4-4مسعود سعد سلمان (متوفی  515هـ)
درشکایت ازروزگار واشعار حبسیه چرخ را مقصر می داند:
وي سخن گویان با طالع خویش ،خرچنگ وبا خداوند آن ماه که هردوآبی اند درشگفت است که ازاین دو آبی آن مایه سوزش
تن وجان او ازچراست؟
اي طالع نگون من ،اي کژرو حرون اي نحس بی سعادت واي خوف بی رجا
خرچنگ آبی اي وخداوند تو قمر آبی است؛ سوزش تن وجان من از چرا؟»(کزازي)345 :1/1383،
-5-4امیر معزي (متوفی حدود  521هـ)
چه گویی اندرین چرخ مدور کزو تابد همی مهر منور
وزو هرشب درافشانند تا روز هزاران جرم نورانی مدور (صفا)262 :1378،
-4-6انوري (متوفی  583هـق) در این شعر به شکل فوق العاده زیبایی به وضعیت آسمان اشاره دارد و موقعیت سیارات در دل
صورت هاي فلکی دایره البروج شرح داده است
جرم خورشید دوش گه شام

سر به مغرب فرو کشید تمام
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بـه تعجب همی نظر کردیم

من و معشوق من ز گوشه بام

تیر در پیش چهره ي زهره

از خجالت می شکست اقالم

تیغ مریخ در دم عقرب

تخت خورشید بر سر ضرغام

دلو کیوان در اوفتاده به چاه

ماهی مشتري رمیده ز دام

جدي مفتون خوشه ي گندم
اسد اندر تحیر از پی ثور

بره مذبوح خنجر بهرام
گام بگشاده تا بیابد کام

مایل یکدیگرزنیک وزبد کفه هاي ترازوي اقسام
گه به کلک شهاب دست اثیر به فلک برهمی کشدارقام
گیرد ازکلک دفترش هردم قلم ودفتر عطارد نام (انوري)303-304 :1347،
 .7-4نظامی سرآمد شاعرانی است که در آثار خود ،از توصیف صور فلکی ،سیارات ،ستارگان و … استفاده نموده وشعراوازاین
حیث داراي بسامد باالیی است .درهفت پیکر ودرتولد بهرام وخوش اقبالی او آورده است:
طالعش حوت مشتري درحوت زهره با او چون لعل با یاقوت
ماه درثور وتیر درجوزا اوج مریخ دراسد پیدا
زحل از دلو با قوي رایی خصم را داده بادپیمایی
ذَنَب آورده روي درزحلش وآفتاب اوفتاده درحملش
داده هرکوکبی شهادت خویش همچو برجیس برسعادت خویش
با چنین طالعی که بردم نام چون به اقبال زاده شد بهرام
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«ذنب با زحل خود که ازاوشرف می گیرد روبرو شده ،چون مجاسده ي ذنب با کواکب نحس سعد است وبالعکس؛ وآفتاب دربرج
حمل خود که خانه شرف اوست جاي گرفته بود .تمام این حاالت ...عالمت سعادت است وبدین طالع اگر کسی متولد شود ،قوي
ترین سعادت را داراست»(نظامی گنجه اي)57 :1386،
درمخزن االسراردرابت دا ودر توحید ومناجات نیز اشارات به تعابیر نجومی دارد:
کرسی شش گوشه به درشکن منبر نه پایه به هم درفکن
حقه ي مه برگل این مهره زن سنگ زحل برقدح زهره زن
دانه کن این عقد شب افروز را پرشکن این مرغ شب وروز را
گردشب ازجبهت گردون بریز جبهه بیفت اخبیه گوبرمخیز
صفر کن این برج زجوق هالل بازکن این پرده زمشتی خیال (نظامی)38 :1363،
«جبهه واخبیه ازمنازل فلکی هستند»(نظامی)9 :1384،
همچنین (درهفت پیکر ،درعناوین «هفت گنبد » وانتساب آن ها به هفت سیاره چنین آورده :است:
شد درآن باره ي فلک پیوند باره اي دید برسپهر بلند
هفت گنبد درون آن باره کرده برطبع هفت سیاره
رنگ هرگنبدي ستاره شناس برمزاج ستاره کرده قیاس
گنبدي کوزقسم کیوان بود درسیاهی چومشک پنهان بود
وآن که بودش زمشتري مایه صندلی داشت رنگ وپیرایه
وآن مریخ که بست پرگارش گوهرسرخ بود درکارش
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وآن که ازآفتاب داشت خبر زرد بود ازچه؟از حمایل زر
وآن که اززیب زهره یافت امید بود رویش چوروي زهره سپید
وآن که بود ازعطاردش روزي بود پیروزگون ز پیروزي
وآن که مه کرده سوي برجش راه داشت سرسبزي زطلعت شاه
برکشیده براین صفت پیکر هفت گنبد به طبع هفت اختر (معین)143 :1338،
-4-8فلکی شروانی شاعر اواخر قرن ششم معاصر خاقانی است « فلکی ازآن روي تخلص می کرد که دراوایل امر به تحصیل
نجوم ااشتغال داشت چنان که تذکره نویسان نوشته اند دراین فن ماهر بود»(صفا)308 :1387،
 «-4-9خاقانی ازدانش هاي گوناگون وازآن میان اخترشناسی براي پروردن وگسترش اندیشه هاي شعري خویش بهره برده
است(».کزازي)187 :1368،
به تثلیث وبروج وماه وانجم به تربیع وبه تسدیس ثالثه
که بهردیدن بیت المقدس مرا فرمان بخواه ازشاه دنیا (خاقانی)58 :1385،
« تثلیث ازاصطالحات احکام نجومی است ویکی از نظرات پنچگانه ي نجومی است که به اتصال نظر معروف است وآن به اعتقاد
منجمان احکامی عبارت است از نظر یک برج ویا یک سیاره به برج ویا سی اره اي دیگردرفاصله ي یک صدو بیست درجه به
راست ویا به چپ خود وبردوستی تمام داللت دارد .معموال تثلیث ماه به ستارگان دیگر مورد عنایت احکامیان بوده است .تربیع:
نظربرج ویا سیاره اي درفاصله ي نود درجه به برجی وسیاره اي دیگر در سمت راست ویا چپ خودرا تربیع گویند .تسدیس :نظر
برج وسیاره اي درفاصله شصت درجه به سوي برج و یا سیاره اي دیگر درسمت راست ویا چپ خودرا تسدیس
گویند(».خاقانی)66-67 :1385،
این هست همان صفه کز هیبت اوبردي برشیرفلک حمله شیر درشادروان (سجادي)85 :1385،
«شیرفلک ،برج اسد ،ششمین برج ازبروج دوازده گانه ،صورت فلکی اسد»(سجادي)284 :1385،
به صورصیحگاهی برشکافم صلیب روزن این بام خضرا (خاقانی)56 :1385،
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«صلیب :اصطالح نجومی است وآن خط چهار گوشه ي فرضی است که از تقاطع خط مجز ومعدل النهار درذهن حاصل می
شود(».خاقانی)59 :1385،
مرا ازاختر دانش چه حاصل که من تاریکم واورخشنده اجزا (خاقانی)56 :1385،
«اختر دانش :کنایه از ستاره عطارد است ،چون ازنظراحکامیان کوکب شاعران وکانبان است(».خاقانی)59 :1385،
قطب وارم برسر یک نقطه دارد چهر میخ این دو مریخ دنب فعل زحل سیماي من
مریخ در شعر فارسی ،یادآور خشم .ظلم .سلحشوري است ،زحل سیما ،تعبیري براي نحوست است .ازسوي دیگر مریخ ازنظر
منجمان قدیم برآهن داللت داشته ودرعین حال همراهی مریخ وزحل را نحس می دانسته اند( ».مامی 49 :1379،و )97
« درزبان خاقانی اشاره به حادثه ها وافسانه ها یامعتقدات ورسوم عصرخوداو ،اصطالحات نجوم واسطرالب یا بازي هاي شطرنج
ونرد ،کنایه ازحدیث وامورشرعی زیاد هست(».دشتی)30 :1364،
-4-10حافظ نیز درغزلیات خود به تأثیر افالک وستارگان اشاره دارد
آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب است یارب این تأثیر دولت درکدامین اختر است
(حافظ)45 :1366،
البته استعالمی در تفسیر این بیت آورده است« :مصراع دوم اشاره به دولت=بخت موافق وکوکب ،حکایت ازآن دارد که حافظ به
تأثیر وپیش گویی منجمان اعتنایی ندارد»(استعالمی)162 :1/1392،
روز هجران وشب فرقت یارآخرشد زدم این فال وگذشت اختر وکارآخرشد (حافظ)223 :1366،
ویا دربیت زیر
زاخترم نظري سعد درره است که دوش میان ماه ورخ یارمن مقابله بود (حافظ)292 :1366،
« مقابله درنجوم یعنی قرار گرفتن دوستاره درفاصله اي به اندازه ي شش برج فلکی واگرمقابله ماه وآفتاب باشد ،آن را استقبال
می گویند(».استعالمی )591-590 :1/1392،که هنگام مقابله خورشید وماه ،طالع سعد است.
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شبی که ماه مراد ازافق شود طالع بود که پرتو نوري به بام ما افتد (حافظ)154 :1366،
زجور کوکب طالع سحرگهان چشمم چنان گریست که ناهید دید ومه دانست (حافظ)67 :1366،
کوکب طالع یعنی ستاره بخت»(استعالمی)202 :1/1392،
-4محمد تقی بهار ،در این ابیات به زیبایی از سیاره ها واصطالحاتی راجع به نحس یا سعد بودن آن ها که قبال متذکر شدیم
استفاده کرده است( .ناهید ،بهرام و کیوان)
بر خیزیم و زندگی ز سر گیریم وین رنج دل از میانه بر گیریم
ناهید به زخمه تیز تر گردد چون من سر خامه تیز تر گیرم
کلک از کف تیر سرنگون گردد چون من ز خدنگ خامه سر گیرم
شبگیر کنم به صفهُ بهرام وان دشنهُ سرخش از کمر گیرم
زان نحس که بر تراود از کیوان بال و پر و پویه و اثر گیرم (بهار)151-150 :1378،
-4.سهراب سپهري:
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشک به فضا
لمس تنهایی ماه
فکر بوییدن گل درکره دیگر (سپهري)290 :1378،
-4شهریار درغزل معروف خود
امشب اي ماه به درددل من تسکینی آخر اي ماه توهم درد من مسکینی ...
هرشب حسرت ماهی من ویک دامن اشک توهم اي دامن مهتاب پر از پروینی ...
من مگر طالع خود درتو توانم دیدن که تو هم آینه ي بخت غبارآگینی (دانشور)132-133 :1377،
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نتیجه گیری
ب ررسی اجمالی برخی از شاهکارهاي ادبی زبان فارسی نشان می دهد که شاعران ما درزمینه ي ستاره شناسی ونجوم اطالعات
گسترده اي داشته اند وعالوه برآن منظومه شمسی را به خوبس می شناخته اند از احکام نجومی که درستاره شناسی قدیم
درباره حالت هاي صورفلکی واجرام آسمانی وجودداشته آگاهی کافی داشته اند .ازاین آگاهی به شکل زبیایی درشعر خویش
درقالب کنایات واستعارات وتشبیهات بهره برده اند .البته کاربرد اصطالحات نجومی درشعر همه شاعران یکسان نیست شاعرانی
مانند خاقانی ونظامی بیش ازدیگران از این اصطالحات استفاده کرده اند وچنین به نظر می رسد که دربین گذشتگان ما این
اصطالحات رایج بوده وعموم مردم ازآن اطالع داشته اند .هرچند بعضی ازتصاویرخیالی که شاعران ما ازاجرام آسمانی آفریده اند
کامال باآن چه درواقعیت وجود دارد مطابقت نمی کند؛ اما آنان با به کارگیري این اصطالحات مضامین زیبایی خلق کرده اند که
معموال الزمه فهم این معانی ومضامین آشنایی با اصطالحات نجومی وصورت فلکی واجرام آسمانی است که دراین پژوهش
مطالبی دراین موارد ارائه شده است.
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