جلوههايي از باورهاي نجوم قديم در ديوان خواجوي كرماني
مح ّمدرضا سلیمانی دالرستاقی
دكتر عبّاس ماهيار

1

2

تاريخ دريافت94/08/06 :
تاريخ پذيرش94/10/02 :
چکیده
ايرانيان در روزگاران كهن همانند ديگر ملل با تا ّمل به خورش��يد و اختران مينگريس��تند .آشنايي

اديبان فارس��ي س��بب شد تا از واژگان كيهاني و باورها و عقايد وابسته به آن به شعر و نثر فارسي راه
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 -1مقدَ مه
گذش��تگان اف�لاك را در آفرينش ،مرگ آدمي و نيز تيرهبختي و خوش��بختي موثر
ميدانستند .آنچه بيشتر براي پيشينيان جالب بود ،آن قسمت از علم ستارهشناسي است
كه به استخراج احكام و تأثير آن در سرنوشت آدميان مربوط است و به آن
«تنجي��م» ي��ا «عل��م اح��كام نج��وم» ( )Asrtologyگفتن��د و آن ،ب��ا عل��م نجوم
( )Astoronomyكه علمي اس��ت كه در آن حركات س��تارگان بررسي ميشود و براي
تقويم و گاهشماري به كار ميرود ،تفاوت دارد( .حلبي)12 :1378 ،
«نجوم احكامي» ش��يوهاي در غيبگويي و فالبيني است و بر اين اصل استوار است
كه س��تارگان و سيارات بر اجس��ام زميني و سرنوشت افراد و اقوام تأثير دارند .امروزه
اختربيني در شمار علوم به حساب نميآيد و يا آن را علم كاذب ميشمارند.
ستارهشناس��ي ،در گذشته در ايران ،ارزش و اهميت بسيار داشته است و استفاده از

ّ
متمكن براي تعيين وقت و سعد و نحس ايام
منجمان در ميان درباريان و خانوادههاي
و ...بسيار شايع بوده است.
«نجوم احكامي» در گذش��ته ،نوعي علم در ش��ناخت حاالت ،ويژگيها و تأثيرات
سيارات و كواكب بوده است كه به مرور زمان در ميان عا ّمه نيز جايي براي خود يافت

و بــاورهايي پــيرامون بعــضي از قسمتهاي اين علم شكل گرفت .گذشتگان چون
در برابــر ســواالت خود و اتفاقاتي كه پيش ميآمد ،جواب قانع كنندهاي نمييافتند،
سعي ميكردند با ربط دادن برخي از آنها به آسمان و احكام نجوم ،برايشان توجيهي
بيابند.
با تمامي اينها «نجوم احكامي» خود مقدمهاي براي دس��تيابي به علم نجوم ش��د و
«نجوم احكامي» و باورهاي پيرامون آن توس��ط عالمان نجومي بزرگي مانند ابوريحان
بيروني كه خود به آن اعتقاد نداشتند ،به مرور زمان از اذهان زدوده شد.
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الزم به يادآوري است در اين پژوهش عدد سمت چپ مميّز شماره صفحه و عدد

سمت راست آن شماره بيت است.
 -1قمر در عقرب

منجمان
عبور قمر از برج عقرب در تداول عا ّمه به «قمر در عقرب» تعبير ميشودّ .

احكامي در يكي از تقس��يمبنديهاي خود ،نخستين برج هر فصلي را «منقلب» و دوم
را ثابت ،سوم را ذوجسدين ميخواندند( .بيروني)353 :1362 ،
از اين رو برجهاي «ثور ،اسد ،عقرب و دلو» برجهاي ثابت هستند.
احكاميان معتقد بودند هنگامي س��فر باي��د كرد كه قمر در برجهاي منقلب و يا ذو
جسدين باشد هنگام واقع شدن قمر در برجهاي ثابت ،سفر كردن جايز نيست .عقرب
از برجهاي ثابت اس��ت .دربارهی آن گفتهاند عقرب دليلي س��نگيني س��فر و مش ّقت و
خوف راه است( .ماهيار)164 :1382 ،
توجه به چنين اعتقادي گفته است:
خواجو با ّ
چون عزم راه كردم بنمود زلف و عارض	يعن��ي قم��ر ب��ه عقرب روز س��فر نباش��د
(خواجو)423 :1374 ،
مــاه در عقـــرب و قـــصب بـــر ماه

ش��ام ب��ر نيم��روز و چي��ن در ش��ام
(همان)458 :

 -2نور گرفتن ماه از خورشيد
خورش��يد به همهی س��يّارات نور ميبخشد و ماه نيز از آن بينصيب نيست .كسب

نور ماه از خورش��يد مورد تأييد عالمان علم نجوم قديم و دانش ستارهشناس��ي امروز
بوده اس��ت .خواجو اين نكتهی علمي را وس��يلهاي براي ابداع تصويرهاي خيال انگيز
خود قرار داده است:
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مقتب��س چ��ون ج��رم م��اه از آفت��اب
(خواجو)۱۱ :1374 ،

ز نور عــشق برافروز شــمع منـظر دل

ب��ه حكم آن��ك م��ه از مهر ميپذي��رد نور
(همان)269 :

و نيز.765 /41 ،363 /41 ،541 /61 ،682 /11 :
ش��اعر در ابيات زير پيامبر اكرم (ص) و ممدوح خود (ابواس��حاق) را به خورشيد
مانند كرده است كه ماه از فروغ روي او كسب نور ميكند:
غره زان كه او
گو مه به نور خويش مشو ّ

غ��راي مصطف��ي
غ��ره
عكس��ي ب��ود ز
ّ
ّ
(همان)625 ،

كــسي كه زير چــراغ فلك بـــود ،داند	كه هس��ت نور مه از ش��مع راي بواس��حق
(همان)595 :

-3ورود ماه به برج آبي منشأ نزوالت آسماني و بارش باران است
اخترشناسان قديم هر كدام از دوازده برج را به يكي از عناصر اربعه نسبت ميداده
و منطق��هی الب��روج را به توالي بروج ميان آنها تقس��يم ميكردهاند .برجهاي حمل تا
ح��وت را به ترتيب به عنصرهاي آتش ،خاك ،باد و آب نس��بت ميدادهاند .در نتيجه
بــرجه��اي س��رطان و عقرب و ح��وت ،مث ّلث آبي يا بروج آبي را تش��كيل ميدهند.
(ماهيار)128 :1393 ،
منجمان احكامي معتقد بودند كه چون ماه در هر يك از برجهاي آبي در آيد دليل
ّ
بر نزول باران است( .بيروني)341 :1362 ،
حكيم نظامي در اين باره ميگويد:
فشــاند از ديـــده بـــاران ســـحابي	ك��ه طال��ع ش��د قم��ر در ب��رج آب��ي
(نظامي)82 :1378 ،
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خواجو نيز با الهام از اين باورداشت شدّ ت گريهی خود را بازگو ميكند:
تاتو در چشميمراازگريهخالينيستچشم

ماهچوندر برج آبيشد ز بارانچارهنيست
(خواجو)217 :1374 ،

-4منازل قمر
ماه مدار خود را در مدّ تي كمتر از بيست و هشت روز طي ميكند .اگر مدار آن را
بيس��ت و هشت قسمت كنيم ،مشخّ ص ميش��ود كه ماه هر روز كمتر از سيزده درجه
از اين مدار را پشت سر مينهد .اندازههاي نزديك به سيزده درجهاي را كه ماه در هر
روز طي ميكند «منازل قمر» ميگويند( .مصاحب)2858 :
تعداد منازل قمر در نزد هندوان بيست و هفت منزل و در نزد تازيان بيست و هشت
منزل است( .بيروني)106 :1362 ،
آن چه از منازل قمر در ديوان خواجو آمده ،به شرح زير است:
 -1-4عين الثور يا دبران
س��تارهی قدر ا ّول صورت فلكي ثور است و چون در چشم اين صورت قرار دارد

آن را «عي��ن الثور» ميخوانند و چون پ��س از ثريّا ميآيد آن را دبران نيز مينامند زيرا
«دبور» به معني از پس آمدن است( .صوفي)145 :1381 ،

دبران به «تابع النجم» و «تالي النجم» و «حادي النجم» (حدي خوان ثريّا) نيز موسوم

اس��ت .دبران منزل چهارم از منازل قمر اس��ت و اخترشماران آن را نحس ميشمارند.
(همان)146 :
خواجو دربارهی درخش��ش ستارهی عين الثور در دل شب و به خاموشي گراييدن
آن در اثر طلوع خورشيد ميگويد:
چشم شير به عين الثور روشن بود ليك	

تير هشدچو نپيلآتشفا مخو دبگش��ودفام
(خواجو)78 :1374 ،
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 -2-4جبهه
جبهه منزل دهم از منازل قمر اس��ت و آن چهار ستاره است كه بر پيشاني و گردن
و تن صورت فلكي اسد واقع است:
گــويند قـــمر جـــبهه بـود مـنزل او

اي��ن طرف��ه كه جبه��هی تو عين قمرس��ت
(همان)523 :

كوههی پيل افق تختي بر او از ز ّر نقوش

جبههی ش��ير فلك لوح��ي براوازخون رقم
(همان)78 :

ماننــد مــهي كه جبهــهی او بـدرست

در بل��ده ندي��دم قم��ري ب��ا اكلي��ل
(همان)542 :

 -3-4سماك رامح و سماك اعزل
سماك رامح كوكبي است سرخ رنگ در صورت فلكي ع ّوا كه اعراب دو ستاره كم

تصور ميكردهاند.
فروغتري را كه به ران راست و ساق پاي چپ است به شكل نيزهاي ّ
منجمان آن را به جاي صورت
سماك رامح را بر اسطرالب نقش ميكردند و برخي از ّ
السما» ميگفتند( .صوفي)48 :1381 ،
فلكي ع ّوا «حارس شمال» يا «حارس ّ

در مقابل س��ماك رامح ،سماك اعزل در دس��ت چپ صورت فلكي عذرا (سنبله)

واقع شده است كه به منزل چهاردهم قمر محسوب ميشود .چون هيچ كوكب روشني
به شكل سالح در كنار ديده نميشود به نام اعزل (بيسالح) موسوم است( .همان)979 :
اين دو كوكب را از جهت بلندي جايگاه آن «س��ماكين» ناميدهاند زيرا واژهی «سماك»
در لغت به معني بلندي است (بيروني)101 :1367 ،
در ابيات خواجو صرف ًا سماك رامح و جايگاه بلند آن مدّ نظر شاعر بوده است:
ِ
صف اهرمن شكاف
تير شــهاب گـشته

رم��ح س��ماك آم��ده ش��ير فل��ك ش��كار
(خواجو)54 :1374 ،
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ِ
ـــريخ انتــقام
قـطب ســماك نيــزه م ِ ّ

گ��ردو ِن آفت��اب د ِل صاعق��ه س��نان
(همان)108 :

او سماك رامح را نيزهی زريّن و قمر را سپر نقرهاي ممدوح دانسته است:
رامــح چرخ از سماك سائس دور قمر

آخت��ه زريّ��ن س��نان ساختهس��يمين مجن
(همان)103 :

و نيز .596 /17 ،110 /24 ،107 /13
 -4-4اكليل

اكليل ش��مالي يا ّ
فكهی يا كاسهی درويشان ششمين صورت از صورتهاي فلكي

ش��مالي است كه با هشت كوكب به شكل تقريب ًا دايره ناتمام در پشت عصاي صورت
فلكي ع ّوا جاي دارد( .ماهيار )82 :1393 ،س��تارهی روشن جنوبي آن از ستارگان قدر

دوم اس��ت ك��ه آن را «نيّر الفك��ه» و «المنير من الفكه» گويند و بر اس��طرالبها نقش
ميكنند( .صوفي)52 :1381 ،

در ادبيّات فارس��ي مقصود از «اكليل» همان منزل هفدهم قمر است كه در صورت

فلكي عقرب جاي دارد( .ماهيار)82 :1393 ،
ماننــد َمهي كـه جـبههی او بـدر است

در بل��ده ندي��دم قم��ري ب��ا اكلي��ل
(خواجو)542 :1374 ،

اكلــيل را ز جـبههی گـردون در افكند

اكن��ون ك��ه ش��اه گنبدخضرا پديد نيس��ت
(همان)257 :

سپـــهر سيــهروي ُكـحلي ســـلب را

مرص��ع
ز اكلي��ل ب��ر جبه��هی ت��اج
ّ
(همان)65 :
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خ��اك پاي��ش س��رمهی چش��م ثريّ��ا آمده
(همان)611 :

 -5-4بلده
بلده منزل بيست و يكم ماه است و آن جايي است بر آسمان كه خالي از ستارگان
است .از اين رو آن را به بيابان تشبيه كردهاند و آن ستارگان كه از جهت غرب بر كنار
آن هستند« ،قالده» ميگويند.
خواجو ميگويد:
ماننــد َمهي كــه جبهـهی او بـدرست

در بل��ده ندي��دم قم��ري ب��ا اكلي��ل
(همان)542 :

 -6-4ثريّا (پرن ،پروين ،خوشهی پروين ،عقد پروين)

ثريّا مجموعهی ش��ش و يا هف��ت كوكب در كوهان صورت فلكي ثور اس��ت كه

به خوش��هی انگور ش��باهت دارد( .بيروني )108 :1362 ،اين مجموعه س��تارگان كه
احتماالً بيش از چند صد كوكب است در فضا با هم حركت ميكنند ولي با چشم غير

مس�� ّلح همواره شش ستارهی آن قابل رﺅيت است و ستارهی هفتم آن بسيار كم نور و
ناپيداست.
شباهت به گردنبند و خوشه آن را «عقد ثريّا» و «خوشهی پروين» ناميدهاند .اعراب

«النجم» و پارسيان آن را «پرن» و «پروين» ميخوانند.
آن را «ثريّا» و ّ

ثريّا منزل س��وم از منازل بيس��ت و هشت گانه قمر است .در ابيات خواجو از آن با

عنوانهاي «عقد پروين و پرن» نيز تصويرهاي گوناگوني ارائه گرديده است:
نعــل ُســم ُدلدلش تاج سـر فـــرقدين

خ��اك ره قنب��رش س��رمهی چش��م پ��رن
(همان)104 :
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چون حضرتت بساط شرفگسترد ،سپهر

در مجلس��ت ز خوش��هی پروي��ن كند نثار
(همان)48 :

شــبي بود قمــرا و از مـــهر آن مـــه

گسس��ته م��را عق��د پروي��ن ز مدم��ع
(همان)65 :

و نيز .584 /1 ،481 /3 ،244 /21 ،76 /17
و گاهي جايگاه بلند ثريّا مدّ نظر شاعر بوده است:
درفـش شمعي خورشيد پيكر شه مشرق

ز قلب��گاه اف��ق ب��ر كش��يده س��ر ب��ه ثريّا
(همان)3 :

گهـي كه عزم شبيخون كني برانجم چرخ

ب��ه س��بزخنگ فلك ب��ر ن��ه از ثريّ��ا زين
(همان)362 :

گذش��تگان پروين را به جهت نزديك به هم بودن س��تارههاي خُ رد آن مظهر تج ّمع

و هم بستگي دانستهاند.

با تش��بيه قطرههاي اش��ك و ردههاي دندان به آن ،نزديك بودن اين ستارگان را به
يكديگر مبناي تصويرسازي خود قرار داده است:
متبسم شديفلك پنداشت	ك��ه از قم��ر بدرخش��يد رش��تهی پروي��ن
چــوصبحدم ّ
(همان)478 :

و گاهي ميان س��تارگان ثريّا و اش��كهاي ريزان و درخش��نده خود تشبيهي برقرار

كرده است:

و گــر سپــهر برد نــام آتــش جگرش	كند ب��ه اش��ك چوپروين س��تارگانرا آب
(همان)616 :
خـواجو چنين كه اشك توبينم زتاب مهر

گويي مگركهرش��تهی پروينگسس��ته است
(همان)401 :
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-5تشكيل كانيها به تاثير نور آفتاب
گــذش��تگان بر اي��ن باور بودند كه آفت��اب همچون كيمياگري اس��ت كه از تأثير
اشعههاي آن در تجاويف زمين ،بخاري حاصل ميشود كه در شرايطي ،خاص بخارها
دگرگون ش��ده و از اس��تحاله آنها فل��زات و جواهرات گوناگ��ون آفرينش مييابند.
(خواج��ه نصير طوس��ي )16 :1348 ،از اي��ن رو از ميان افالك هفت گانه خورش��يد
خالق گنجهاي نهاني در كانيها و درياها و خشكيهاس��ت .خواجو گاهي به توصيف
خاصيّت كيمياگونهی خورش��يد پرداخته و زماني براي آفرينش مبالغههاي ش��اعرانهی

خود در ستايش ممدوح از آن بهره جسته است:
زانــك چـــو تأثــير آفــتاب نبــاشد

س��نـگ ب��ه تدوي��ر آس��مان نش��ود زاج
(خواجو)18 :1376 ،

آفتاب صيرفي كوبر معادن مشرف است

پي��ش دستتسيمرادرس��نگپنهان يافت��ه
(همان)120 :

و نيز .606 /9 ،605 /21 ،581 /19
-6عطارد نويسندهی افالك
در نجوم احكامي ،عطارد را «كوكب حكما و طبيبان و منجمان و ش��عرا و اذكيا و
ديوانيان و كاتبان و نقاش��ان و تجار و اهل بازار و دين و نطق و پاكي و ادب و صنايع
دقيقه» دانستهاند( .مص ّفي)512 :1366 ،
در اش��عار خواجو ني��ز اعتقاد به اين باور احكاميان ب��ا دادن صفاتي مانند كاتبي و
نويسندگي افالك به سيارهی عطارد اشاره شده است.
منشيديوانگردونآنكهتيرش ُ
كنيتاست	كمتري��ن دفترك��ش ن�� ّواب ديوان ت��و باد
(خواجو)152 :1374 ،
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تا تير فلــك ،منشي ديـوان سـپهرست

ب��ادا رق��م حكم ت��و ب��ر صفح��هی عالم
(همان)83 :

و نيز .611 /21 ،122 /17
 -7ناهيد (زهره) مطرب فلك
متصف
س��يارهی زهره در آسمان ،ساكن فلك س��وم و خنياگر آن است و در اشعارّ ،
به صفاتي مانند چنگزني ،بادهنوشي ،پايكوبي و شعر خواني است( .ماهيار)27 :1382 ،
ب��ا توجه به تمامي باورهاي كهن در خصوص زهره (ناهيد) ،منجمان احكامي اين
ستاره را «كوكب زنان و مردان و مخنّثان و اهل زينت و تجمل و لهو و شادي و طرب
و عشق و ظرافت و سخريّه و سوگند دروغ» (مص ّفي )347 :1366 ،دانستهاند.

خواجو نيز بيش��تر به همين جنبه از باورها در مضمون آفريني با سيارهی زهره نظر

داشته است:
مطربت ناهيدو چون ناهيددرمجلس هزار

خاطراتخورشي دوچونخورشيددرعالمخطير
(خواجو)43 :1374 ،

در هـواي مجلسش هر صبح در بزم افق

دعد گ��ردد زهرهی خنياگ��ر و بربط رباب
(همان)573 :

و نيز ،578 /2 ،367 /14 ،362 /13 ،289 /18 ،169 /8 ،146 /18 ،97 /19 ،55 /1
.757 /1 ،639 /1
 -8مريخ (بهرام) جنگجوي فلك
در نجوم قديم كه آن را در عربي ،مريخ مينامند ،نام يكي از هفت سياره است .منجمان
احكام��ي به همين ع ّلت ،مريخ را كوكب لش��كريان و امراي ظالم و دزدان و مفس��دان و
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آتشكاران و بياعان ستور شمرده ،قهر و شجاعت و جسارت و سفاهت و لجاج و دروغ و
تهمت و ايذاي مردمان و زنا و خيانت را بدو نسبت دادهاند( .مص ّفي)729 :1366 ،
بر مبناي همين باورهاي احكامي و اس��طورههاي كهن اس��ت كه شاعران فارسي در
اشعار خود از مريخ با نامهاي سلحشور ،خنجركش ،جنگجو ،خون آلود و  ...ياد كردهاند:
تــرك تيرانداز پر دل را زپنجم رزمگاه

چ��رخ ب��ر آن پيكر و پي��كار حي��ران يافته
(خواجو)606 :137۴ ،

تركخنجركشكهبرپنجمفلكخنجركشد

روزكينازلشكرتخنجرگزاريبيشنيس��ت
(همان)168 :

آنكهتركفلكيهندوي تركشكشاوست

نُ��ه فلكحلق��هاي ازبندكمرتركش اوس��ت
(همان)136 :

انتــقامت چــــو شــست بگـــشايــد

مـــري��خ را كنـــــ��د آمــ��اج
قــل��ب
ّ
(همان)16 :

و نيز .372 /10 ،151 /8 ،108 /4
-9مشتري (برجيس) قاضي فلك

در اشعار شعرا غالب ًا از مشتري به عنوان «قاضي فلك» نام برده ميشود .اين مورد به

باوري در بين احكاميان بر ميگردد .در نجوم احكامي ،مش��تري «كوكب قضات و علما
و اشراف و اصحاب مناصب و ارباب نواميس و ترسايان» است( .مص ّفي)637 :6631 ،
بر پايهی همين باورها ،مشتري در شعر فارسي با القابي چون «قاضي ديوان كواكب»،
«قاضي فلك» و «قاضي القضاهی» ناميده شده است؛ چنان كه خواجو ميگويد:
قاضـي القـضاهی مسند پيروزه از شرف

در زي��ر ش�� ّقه َع َلم��ت بس��ته طيلس��ان
(خواجو)109 :1374 ،
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از شــرف قاضي ديوان كواكب را قضا

ش�� ّقهی راي��ات ميمون تو س��ازد طيلس��ان
(همان)597 :

همــين زمان برو و قاضي فلك را گوي	ك��ه ي��ك نفس چه ب��ود گر ق��دم برنجاني
(همان)367 :

و نيز .147 /14 ،116 /13 ،72 /3 ،20 /18
-10زحل (كيوان) پاسبان فلك
منجمان احكامي ،زحل را «كوكب پيران و دهقانان و ارباب قالع و خاندانهاي قديم و
غالمان سياه و صحرانشينان و مردم سفله ،خسيس و زاهدان بيعلم و موصوف به صفات
مكر و كينه و جهل و بخل و وقار و ستيزه و كاهلي ميشمردند( ».مص ّفي)327 :1366 ،
خواجو زحل كوكب مع ّمر ،پاسبان فلك ميشمرد:
بگذر ازكيوان كه آن هندوي پيرسالخورد

با عل�� ّو قدروتمكي��ن بزبهاييبيش نيس��ت
(خواجو)638 :1374 ،

هنــدوي زمــين روب درِ بارگاهت باد

��ود ح��ارس محروس��هی س��ابع
پي��ري ب ُ َ
(همان)69 :

كيوان به حكم اوست برين برج پاسبان

به��رام از ام��ر اوس��ت برين قلع��ه كوتوال
(همان)372 :

پاسبان هفتمين طارمكهكيوان نام اوست

برجن��اب بارگاهتپردهداريبي��ش نيس��ت
(همان)168 :

نيز .363 /17 ،108 /16 ،69 /10 ،60 /7
 -11مريخ (بهرام) ،نحس اصغر و زحل (كيوان) ،نحس اكبر
مريخ را «نحس اصغر» دانستهاند .خواجو در
ّ
منجمان احكامي زحل را نحس اكبر و ّ
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مريخ ،آن دو را
بيتي با انتس��اب عنوا ِن س��عد اكبر و نحس اصغر به دو سيّاره مشتري و ّ

در برابر سهم تيغ عدالت گستر ممدوح متحيّر و هراسان مييابد:
ردا از بـــ ِر ســـعد اكبـــر در افـــتد

س��نان در ك��ف نح��س اصغ��ر بل��رزد
(خواجو)24 :1374 ،

منجمان داراي طبيعت س��رد و خشك مفرط است و آن را نحس
زحل به عقيدهی ّ
اكبر خواندهاند( .بيروني )367 ،1362 ،خواجو س��عادت و نحوس��ت را ابزار سزاواري
ب��راي مدح يا ذم غرض خود قرار داده اس��ت .او زح��ل را در قياس با ممدوح خود،
هندويي نحس دانسته است:
نحس اكبر بر سپهر از سهم تيغ هنديت

هندويسرگشتهبرنيليحصاريبيشنيس��ت
(خواجو)168 :1374 ،

در نــفاق از وي ســر بفـــكنده تيــر

در نحوس��ت گش��ته هندوي��ش زح��ل
(همان)166 :

راهــب ديـــــر شــــش در هـــفتم

هن��دوي نح��س بيبه��ا بي��ش اس��ت
(همان)577 :

 -12مشتري (برجيس) ،سعد اكبر و زهره (ناهيد) ،سعد اصغر
در اشعار فارسي از مشتري و ناهيد با نامهاي سعد اكبر و سعد اصغر نام برده شده است:
مش��تري و زهره ،س��عدند؛ بنابر آنكه ايشان هر دو مقتضي حرارت و رطوبتاند و
قوام حيات با اين دو كيفيت اس��ت و نيز خاصيت ايش��ان اعت��دال هوا و هبوب رياح
فاضله اس��ت و اين امور موافق ابدان حيوانات اس��ت؛ الجرم به س��عادت ايشان حكم
كردند و چون مش��تري در حرارت قويتر بود و زهره در رطوبت بيش��تر و حرارت،
كيفيت فاعله اس��ت و رطوبت ،كيفيت منفعله؛ الجرم مشتري را سعداكبر نام نهادند و
زهره را سعد اصغر( .مص ّفي)389 :1366 ،
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خواجو نيز مانند ديگر ش��اعران س��عادت را به عنوان يكي از رايجترين ابزار ابداع
مضمون براي ممدوح ،در شعر خود به كار برده است.
در شب چراغ خاوري بر سرنقاب مشتري

وزمهرروي��ش مش��تري بازهرهدركارآم��ده
(خواجو)759 :1374 ،

و در پارهاي اجرام آسماني را سعد و يا نحس انگاشته است:
جهان كـزتحت فرمان تونتواند برون رفتن

زس��عدونحساجرامشرهاييدهكهبتواني
(همان)126 :

و در ابيات زير از مشتري با نام سعد اكبر ياد كرده است:
به مســندي كه بر آن سعداكبـر استمقيم

ب��ه ادهميكه بر آن ش��اه انجماستس��وار
(همان)51 :

و نيز .667 /7 ،367 /8 ،69 /6 ،68 /23 ،64 /6
نتيجهگيري
 -1شاعران در گذشته با علم احكام نجوم ،همانند ساير علوم ،آشنايي كامل داشته
و در اشعار خود غالب ًا از آنها به وفور بهره گرفتهاند.
 -2اصطالحات نجومي و باورهاي عاميانهی مربوط به آن باورها ،دستمايهی آفرينش
مضامين شعري خواجو بوده و عرصهاي براي كالم فضل فروشانهی وي شده است.
 -3بسياري از شاعران و نويسندگان ،با تأثيرپذيري از عصر خود شماري از باورها
و اعتقادات عا ّمه را در آثارش��ان راه دادهاند و اثرش��ان از منابع شايس��تهی بررسي در

زمينهی مردم شناسي و فرهنگ عا ّمه محسوب ميشود.
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