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 چکیده

فارسی از نجوم و اصطالحات نجومی به ویژه در آثار شاعران بزرگی چون خاقانی و نظامی فراوان در متون ادب  
اي در مورد صور و اجرام  دهد که قدما عالوه بر اینکه اطالعات گسترده استفاده شده است. بررسی این آثار نشان می

ها و یا حتی در تمام حوادث زمین مؤثر  ساناند، تغییر و تحوالت فلکی را در سرنوشت ان فلکی و احکام نجومی داشته
اند. همچنین براي تصمیمات و یا کارهاي مهمی که قصد انجام آن را داشتند، به سعد و نحس بودن موقعیت  دانسته می

اند. تصاویر زیبایی که از صور فلکی در اشعار خلق شده است نشان دهنده تسلط علمی و اعتقاد  اجرام فلکی توجه داشته
ن احکام نجومی است. در این پژوهش سعی شده است با ارائه اطالعاتی درباره صور فلکی، بروج، و برخی از به ای

احکام نجومی مورد نظر قدما و با تبیین تصور قدما از احکام و حاالت صور و بروج فلکی تا حدودي به فهم مفاهیم 
این موضوعات بر اساس دانش نجوم جدید به دست  مدنظر در اشعار و متون کمک کند. عالوه بر این، مطالبی درباره

شود، نیز میزان انطباق تصاویر  دهد و بسیاري از مباحثی که در نجوم قدیم مطرح شده براساس نجوم جدید بررسی می
شود. همچنین آنچه که در  اند، با آنچه در عالم واقعیت وجود دارد مطرح می کرده خیالی که قدما از بروج فلکی ارائه می

شد و معادل احتمالی آن در نجوم جدید از جمله  هاي سه گانه آبی، آتشی و خاکی بیان می نجوم قدیم درباره مثلث
مباحثی است که در این پژوهش درباره آن مطالبی بیان شده است و با ترسیم شکل هندسی تصور قدما از این بروج 

 ر آن عینی تر شده است.وامکان تص
 هاي آتشی، آبی، بادي، خاکی. گانه، مثلث ی، بروج دوازدهصور فلکهاي کلیدي:  واژه

 
 

 مقدمه
ویژه شعر به کارگیري اصطالحات نجومی و احکام آن است و این خود گویاي  هاي ادب فارسی به یک از درونمایه

رسد  می اي که به نظر باور شعرا و نویسندگان بزرگ این مرز و بوم به نجوم و ستارگان است به گونه آشنایی و گاهی
هاي فراگیر در میان مردم عادي و دانشمندان بوده است.  ها در زمره آگاهی آگاهی از اجرام آسمانی و موقعیت آن

ها و اصطالحات مربوط به ستاره شناسی در شعر و نثر از آشنایی کامل شاعران و نویسندگان  چگونگی به کارگیري واژه
حات بیانگر اعتقاد و آشنایی عامه مردم به احکام نجومی است. بر خالف حکایت دارد. همچنین کاربرد فراوان این اصطال

هاي آنان از این موضوع کلی و مبهم است. البته  ها اطالع چندانی ندارند و آگاهی امروز که مردم از ستارگان و موقعیت آن
 ماست.نیازي مردم روزگار  شاید یکی از دالیل مهم آن احساس نیاز مردم آن زمان و احساس بی
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 بیان مسأله

ترین اصطالحاتی است که در اغلب متون ادبی نظم و نثر کم و بیش به کار رفته  اصطالحات نجومی یکی از رایج
ها در باورهاي قدما وجود داشته است از جمله  است. ذکر بروج دوازده گانه و سخن از احکامی که براي هر یک از آن

توان تصور قدما و  ها به کار رفته است می عار و متونی که این اصطالحات در آناین مفاهیم است. در واقع با بررسی اش
 ها سنجید. ها را از این بروج و احکام آن باور آن

شود تا تا چه اندازه با مباحث علمی نجوم شباهت  هایی که دربارة این بروج مطرح می این که این تصورات و برداشت
هاي بروج چگونه است غالباً در  علمی نجوم قدیم و امروز شرایط و قوانین و ویژگی یا تفاوت دارد و این که در قوانین

 فهم معانی و مفاهیم مطرح شده در متون بسیار مؤثر است.
 
 

 پیشینه تحقیق
ها و مقاالت نسبتاً فراوانی نوشته شده است اما در این مقاله سعی  درباره جایگاه نجوم و اصطالحات نجومی کتاب 

اي بررسی شود که بتواند نیازهاي اولیه خوانندگان متون ادب فارسی  ین موضوع با ترسیم صور فلکی به گونهشده است ا
 ها و تصویر ذهنی ستارگان آشنا کند. را برطرف سازد و آنان را با موقعیت بروج و جایگاه آن

 
 روش تحقیق

هاي نجوم قدیم و جدید جایگاه  کتاباي است. ابتدا بر اساس  روش تحقیق در این پژوهش اسنادي و کتابخانه
شود و اصطالحاتی که با آن پیوند دارد نیز توضیح داده خواهد شد. سپس  گانه بررسی می هاي دوازده ویژه برج ستارگان به

 شود. با ذکر شواهدي از شعر فارسی، چگونگی استفاده شاعران بزرگ ادب فارسی از آن تبیین می
 

 دوازده برج
دانستند. (لغت نامه، ذیل بطلمیوس  اساس هیأت بطلمیوسی زمین را مرکز هستی و بدون حرکت میمنجمان قدیم بر  

 گوید: قلوذي) چنان که نظامی بر اساس همین اندیشه در آغاز خسرو و شیرین می
 

 به نام او که هستی نام از او یافت                        فلک جنبش زمین آرام از او یافت              
 )3: 1378(نظامی،                                                                                              

 
و در جاي جاي شعر فارسی نیز آثار آن آشکار است. اما آسمان از دیدگاه آنان پیوسته در جنبش و حرکت بود و 

اند از: ماه، تیر، ناهید،  ت هفتگانه قرار داشتند و به ترتیب عبارتداراي هفت طبقه که هر یک از سیارگان در این طبقا
خورشید، کیوان، مشتري، بهرام یا قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتري، زحل. پس از این سیارات هفتگانه که هر 

 36. این دایره یک در فلک خود در حرکت بود فلک هشتم یا فلک ثوابت یا منطقه البروج یا دایره البروج قرار داشت
داد. نام این دوازده برج به ترتیب  گانه را تشکیل می هاي دوازده شد و برج درجه تقسیم می 30اي به دوازده بخش  درجه

چنین است. حمل، ثور، جوزا (سه ماه بهار) سرطان، اسد، سنبله (تابستان) میزان، عقرب، قوس (پاییز) جدي، دلو، حوت 
 ماههاي سال شمسی است. (فروردین تا اسفند) (زمستان) که به ترتیب معادل



 ۲۲۱۱/ گانه در شعر فارسیجایگاه بروج دوازده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها دو خانه دارند.  هاي هفتگانه است بنابراین برخی از سیاره گانه خانه یکی از سیاره هاي دوازده هر یک از برج
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) که طرح این 1318:397ها دانسته شده است (ابوریحان،  نیز هر یک از بروج خانه شرف یا وبال یکی از سیاره
 شود. مباحث در ادبیات بسیار دیده می

شود که به ترتیب چنین است: مثلث آبی:  گانه به چهار مثلث آبی، بادي، خاکی و آتشی تقسیم می هاي دوازده برج 
مثلث آتشی: قوس، حمل،  -مثلث خاکی: جدي، ثور، سنبله  -مثلث بادي: دلو، جوزا، میزان  -حوت، سرطان، عقرب 

 اسد. (همانجا)
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گانه است. به نحوي که جایگاه حمل  هاي شش ها در آسمان داللت کنندة بر جهت همچنین جایگاه هر یک از برج
برمیانۀ مشرق است و اسد بر جانب چپ آن به سمت شمال و قوس بر راست آن به طرف جنوب قرار دارد. ثور در میانۀ 

سوي جنوب و دلو در سمت راست آن به طرف شمال واقع شده است. جنوب واقع شده و سنبله در سمت چپ آن به 
محل برج سرطان نیز در آسمان بر میانۀ شمال است که عقرب در طرف چپ آن به سوي مغرب و حوت بر سمت 

 )322راست آن از سوي مشرق جاي دارد. (همان:
 

 سه ماه فصل بهار (حمل، ثور، جوزا)
 حمل (فروردین)

 
 

گانۀ فلکی و معادل با فروردین ماه است. باد صبا به این برج منسوب  د؛ اولین برج از بروج دوازدهحمل، بره یا گوسفن
آید خانه مریخ دانسته  هاي مثلث آتشی به شمار می کند. حمل که یکی از برج است و بر رعد و باران با تگرگ داللت می

ر آثار ادبی از این برج به مناسبت مصادف ) د410-323شده است و شرف شمس و وبال زهره در آن است. (همان:
 اعتدال بهاري بسیار یادشده است. به طور نمونه در بیت زیر: ◌ٴ شدنش با آغاز فصل بهار و نقطه

 یعنی که قرص خورشید از حوت درحمل شد
 

 کرد اعتدال بر وي بیت الشرف مقرّر 
 )1378:191(خاقانی،  

شرف آفتاب در این برج است. آفتاب بعد از حوت به این برج وارد خورشید در ماه فروردین در برج حمل است و 
شود و روز اول آن آغاز سال شمسی است، عدد ستارگان این صورت فلکی سیزده است. در بیت زیر نیز حمل با نام  می

 گوسفند فلک یاد شده است:
 گوسفند فلک و گاو زمین را به منا

 
 حاضر آرند و دو قربان مهیا بینند 

 )98قانی، همان:(خا 

 برد: خاقانی گاهی از برج حمل با عنوان صفر نام می
 رخش به هرّا بتاخت بر سر صفر آفتاب

 
 رفت به چرب آخوري گنج روان در رکاب 

 )42(همان: 
، برج حمل، نخستین »صفر«آویزند و منظور از  هاي زرین و سیمین است که به زین اسب می در این بیت، هرّا، گلوله

 هاي خورشید است. اشعه» گنج روان«و منظور از  برج است

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۲۱٤

 
کند و از آن به عنوان یک آخوري پر روزي یاد  در این بیت وارد شدن خورشید بر سر برج حمل را توصیف می

کند که خورشید با وارد شدن به آن توانگر  کند. و یا باز در بیت زیر خاقانی برج حمل را به حرف صفر تشبیه می می
 شود: می

 رف صولجان فش زیرش دو گوي ساکناز ح
 

 آمد چو صفر مفلس در صفر شد توانگر 
 )191(هان: 

 مخزن االسرا نیز، نظامی در ابیاتی از این برج نام برده است: ◌ٴ و در منظومه
 تا به حمل تخت ثریا زده

 
 لشکر گل خیمه به صحرا زده 

 )16: 1379(نظامی،  
کند که صورت فلکی ثریا یا  به این مسألۀ نجومی در عقیدة قدما اشاره می در این بیت، شاعر ضمن بیان معراج پیامبر

خوشۀ پروین تختی چهار پایه تشبیه شده که سه قسمت آن در برج ثور و یک بخش آن در برج حمل است. و نظامی 
ر شد. و یا در کند که وقتی پیامبر تخت ثریاي خود را در برج حمل استوار کرد لشکر گل به صحرا آمد و بها بیان می

 بیت:
 فرّ هماي حملی داشتی

 
 اوج هواي ازلی داشتی  

 )118(همان: 
 کند. برج حمل را سرسبز و سعادتمند کنندة جهان معرفی می

 
 

 برج ثور (اردیبهشت)

  
 

 گانه است. باد جنوب را به برج ثور منسوب کرده و شرف قمر و وبال مریخ را برج ثور، دومین برج از بروج دوازده
آمده  اند که یکی از بروج مثلث خاکی است. نیز برج ثور دلیل بر هر دو مزاج و به گرمی گراینده به شمار می در آن دانسته

دهد و قالئص مجموعه  ) خوشۀ پروین بخشی از این صورت فلکی را تشکیل می410-323است. (ابوریحان، همان:
کند. در خوشه  هاي آن را تصویر می گاو و خوشه پروین شانه کنند که سر دیگري در ثور است. قالئص را چنان رسم می
) از این برج در آثار ادبی عالوه بر واژة ثور، به گاو فلک 54و  53: 1386پروین چند صد ستاره وجود دارد. (مایردگانی،

 شود. یا گاو آسمان نیز تعبیر می
 برده به رمح مار فش نیروي گاو آسمان 

 
مار  چون تف گرز گاو سر شوکت 

 حمیري 
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 )423(خاقانی، همان:  

 اند. دانسته گونه که در بیت مشخّص است این صورت فلکی را داراي نیرویی مؤثر می همان
 یا در بیت زیر:

 گوهر شب را به شب عنبرین
 

 گاو فلک برد ز گاو زمین 
 )15(نظامی، همان:  

همان برج ثور، او را در شب معراج از گاو زمین نظامی، پیامبر اسالم را گوهري تصور کرده که گاو فلک، یعنی  
دیگر در نظر قدما دارد که معتقد بودند زمین بر پشت یک  ◌ٴ ها برده است. در ضمن اشاره به یک عقیده ربوده و به آسمان

 گاو قرار دارد.
 یا در بیت زیر:

 ماه در ثور و تیر در جوزا
 

 اوج مرّیخ در اسد پیدا 
 )57: 1380(نظامی، 

کند ماه در  در داستان تولد بهرام گور و بررسی سعد و نحس بودن طالع نوزاد این بیت را آورده، که بیان می نظامی،
 برج ثور قرار گرفته است.

 
 برج جوزا (خرداد)

  
 
گویند به سبب آنکه همچون دو کودك ایستاده است  جوزا، برج سوم از منطقه البروج است که به آن توأمان نیز می 

با این حال در اصل این دو، «دام دست بر بدن دیگري پیچانده تا بازوي یکی بر گردن دیگري نهاده شده است. که هر ک
اند ولی در واقع بسیار دور از یکدیگرند و رأس پیکر  توأمان نیستند. این دو، اگرچه به ظاهر در کنجی از آسمان همسایه

جوز کل «) نیز بدان سبب جوزا نامیده شده است که 39انی: همان،(مایردگ» پیشین بسیار دورتر از رأس پیکر پسین است.
اند.  یعنی جوز هر چیز میان یا وسط آن چیز است و چون این صورت در میان آسمان است آن را جوزا گفته» ء وسطه شی

ند که وبال مشتري ا ) منجمان قدیم باد دبور را به برج جوزا منسوب کرده و آن را خانه عطارد دانسته46: 1276(گنابادي، 
کند و یکی از بروج مثلث بادي به  و شرف رأس نیز در همین برج است. در اعتقاد قدما برج جوزا مزاج هوا را معتدل می

 )322 -410آید. (ابوریحان، همان:  شمار می
 
 
 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۲۱٦

 
 دربیت زیر:
ام مهی سی  تر از مه سی روزه زبون

 روز
 

 مرا به طنز چو خورشید خواند آن جوزا 
 )30(خاقانی، همان: 

خاقانی مخاطب خود را مانند جوزا دانسته و او را با این لفظ مورد خطاب قرار داده، که احتماالً به مناسبت روشنی و 
درخشندگی این صورت فلکی بوده است. البته خاقانی بارها در اشعار خود به شکل ظاهري جوزا؛ یعنی دو پیکر بودن 

 آن اشاره دارد، مثالً:
 و ملت دوگانه زاد چو جوزا دولت

 
 مادربخت یگانه زاي صفاهان 

 )353(همان:  
 نیز در بیت زیر:

 گر در خیال چرخ فتد عکس تیغ او 
 

 از یکدگر جدا شود اجزاي توأمان 
 )790: 1362(حافظ، 

 حافظ، توأمان و دو پیکر بودن این صورت فلکی را در نظر داشته است.
 طالع جوزا متولد شود، صاحب دولت و عقل و بخت است؛ مثالً در بیت زیر:قدما معتقد بودند هر کس در 

 بختور از طالع جوزا برآي
 

 جوز شکن آنگه و بخت آزماي 
 )154: 1379(نظامی، 

گاهی در اشعار بزرگان، تعبیر کمربند جوزا به کار رفته در صورتی که این صورت فلکی، کمربند ندارد و گویا منظور 
فلکی مجاور آن یعنی؛ جبار است که مردي شکارچی با کمربندي در کمرش، تصویر شده است و در ایشان صورت 

گوید و کمربند بسیار زیبا و درخشان آن را نطاق الجوزا و منطقه  جنوب برج جوزا است و عرب آن را نیز جوزا می
 ) مانند ابیات زیر:643: 1، ج 1372الجوزا گوید. (اهور، 

 هر که بندة تست ایا عظیم وقاري که
 

 ز رفع قدر کمربند توأمان گیرد 
 )479(حافظ، همان:  

 که در مصرع دوم اشاره به کمربند توأمان دارد یا در این بیت:
 طالع جوزا که کمر بسته بود

 
 از ورم رگ زدنت رسته بود 

 )111(نظامی، همان:  
به عقیدة منجمان قدیم اشاره دارد که؛ برج جوزا بادي، و  که باز به کمر بسته بودن جوزا اشاره دارد. البته در این بیت،

 فصد و حجامت در آن ناروا و موجب ورم است. (ابوریحان، همانجا)
 او ستده پیشکش آن سفر

 
 از سرطان تاج و ز جوزا کمر 

 )15(همان:  
 است.اشاره به کمربند داشتن جوزا دارد که پیامبر در شب معراج کمربند دولت را از آن گرفته 

 
 سه ماه فصل تابستان (سرطان، اسد، سنبله)

 سرطان (تیر)



 ۲۲۱۷/ گانه در شعر فارسیجایگاه بروج دوازده

 

 
 

سرطان یا خرچنگ، نام برج چهارم از بروج فلکی است و چون شکل ظاهري آن شبیه خرچنگ است به این نام 
باد شمال به برج سرطان نسبت داده شده . اند معروف شده و خانۀ ماه است. منجمان هشتاد و سه ستاره درآن رصد کرده

آید. (ابوریحان،  هاي مثلث آبی به شمار می محل شرف مشتري و وبال زحل است و از برجو است. این برج خانۀ قمر 
 )410 -323همان:

 مهر است یا زرین صدف خرچنگ را یار آمده
 

 خرچنگ ناپرواز تف، پروانۀ نار آمده 
 )390(خاقانی، همان: 

 یت، خاقانی از برج سرطان با نام دیگر آن یعنی خرچنگ یاد کرده است.در این ب
 

 او ستده پیشکش آن سفر
 

 از سرطان تاج و ز جوزا کمر 
 )15(نظامی، همان: 

اند. در  در مباحث نجوم، گاه سرطان را داراي سیزده ستاره؛ نه عدد داخل و چهار عدد خارج، و آن را تاج تصور کرده
خاقانی سرطان را به شکل تاجی در نظر گرفته که در شب معراج، پیامبر تاج سروري و بزرگی را از او این بیت نیز، 

 گرفته است.
 

 اسد (مرداد)

  
 

ستارگانی که به اسد یا شیر بزرگ تعلّق دارند به شکل داسی هستند «گانه است.  برج اسد، پنجمین برج از بروج دوزده
تر است.  قلب االسد در این صورت فلکی حدود صد مرتبه از خورشید درخشنده ستارة» که مثلثی به دنبال دارد.

) این برج خانه اسد است و وبال زحل در آن است. برج اسد را آورندة هواي گرم و ایستا 40و  41(مایردگانی، همان:
 )410و  397اند که جزء مثلث آتشی است. (ابوریحان، همان: دانسته

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۲۱۸

 
 هایی نظیر؛ اسد، شیر و شیر فلک آمده است؛ مثالً در این بیت: کی با نامدر آثار ادبی این صورت فل

 اسد گاو دل، کرکسان کبک زهره
 

 از آن خرمگس رنگ پیکان نماید 
 )18(خاقانی، همان:  

خاقانی اسم اسد را براي این صورت فلکی به کار برده است؛ در اشعار خاقانی، نام این صورت فلکی با عنوان شیر 
 شیر گردون و شیر قضا نیز به کار رفته است:فلک یا 

 آن نگویم کز دم شیر فلک وز آفتاب
 

 پرچم طاسش براي خنگ و اشتر ساختند 
 )114(همان:  

 در مصرع نخست بیت باال، از برج اسد با لفظ شیر فلک نام برده است.
 شود: تاب تعبیر میگیرد از آن با عنوان شیر آف و در برخی مواقع وقتی خوشید در آن برج قرار می

 به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر
 

 به ابروان دوتا قوس مشتري بشکن 
 )798(حافظ، همان:  

 که منظور از شیر آفتاب در مصراع نخست، همان صورت فلکی اسد است.
 

 سنبله (شهریور)

  
  

ستارة این صورت فلکی، ترین  روشن«شود و  هاي سنبله یا عذرا (دوشیزه) برج ششم محسوب می مجموعه ستاره
ها، سماك اعزل که آن را سنبله یا خوشه نیز  ستارة سفید زیبایی است که به آن سماك اعزل گویند و طبق افسانه

آورد و  اي است و رسیدن زمان کشت را به یاد دهقان می دهد که در دست دوشیزه گویند، خوشۀ گندمی را نشان می می
) سنبله که خانۀ عطارد است محل 44و  43(مایردگانی: همان،» دانستند. ارة نیکبختی میدر ایام باستان، سماك اعزل را ست

هاي  اند و از برج شود اما وبال مشتري در این برج است. سنبله را تر کننده و رعد آورنده دانسته شرف آن نیز محسوب می
 )410-397مثلث خاکی است. (ابوریحان، همان: 

 هاي سنبله و خوشه آمده است. مثالً در بیت زیر: ی، با نامدر آثار ادبی، این صورت فلک
 خوشه کزو سنبل تر ساخته

 
 سنبله را بر اسد انداخته 

 )15(نظامی، همان: 
 چون برج خوشه یا سنبله بعد از برج اسد است، گفته سنبله را بر اسد بیندازند.

 یا در این بیت:



 ۲۲۱۹/ گانه در شعر فارسیجایگاه بروج دوازده

 
 اي کند این مرغ عرشی آر طلب دانه

 
 ز سنبلۀ آسمان مخواهآن دانه جز  

 )377(خاقانی، همان: 
هاي خوشۀ سپهر و  ، در اشعار خاقانی با نام»سنبله«خاقانی این صورت فلکی را با نام سنبلۀ آسمان ذکر کرده؛ البته  

 خوشۀ فلک هم آمده است؛ نظیر:
 هست از سخاش عید جهان و اختران دهند

 
 از خوشۀ سپهر زکات سر سخاوش 

 )231(همان: 
 

 سه ماه فصل پاییز (میزان، عقرب، قوس)
 میزان (مهر)

 
 

شود که شکل ظاهري آن را به صورت یک ترازو تصور  این صورت فلکی، هفتمین برج از منطقه البروج محسوب می
هاي  اند. میزان که خانۀ زهره است، محل شرف زحل و وبال مریخ است. برج میزان متغیر و گردان و یکی از برج کرده
) در آثار ادبی، براي این برج نامهاي میزان و ترازو به کار رفته 410-397بادي دانسته شده است. (ابوریحان، همان: مثلث

 است. به عنوان مثال در این بیت:
 سنگ ورا کرده ترازو سجود

 
 زانکه به مقدار ترازو نبود 
 )15(نظامی، همان:  

گیري ارزش و قدر  ترازویی فرض کرده که در شب معراج براي اندازهاز برج میزان با نام ترازو اسم برده و آن را 
 پیامبر ناتوان بوده است؛ زیرا مقام نبی اکرم (ص) از حذد ترازوي آسمان برتر و بیشتر اشت.

اند و این مسأله در ابیات شاعران  دانسته هاي سیارة زهره یا ناهید می در احکام نجوم، برج میزان را یکی از خانه
 زبان نیز آمده است. فارسی

 اي سازد  زنی باشد نه مردي کز دو عالم خانه 
 

 که ناهید است نی کیوان که باشد خانه میزانش 
 )212(خاقانی، همان: 

 که به صراحت میزان را خانۀ ناهید بیان کرده است. همچنین در این بیت:
 تا شب او را چه قَدر قَدر هست

 
 زهرة شب سنج ترازو به دست 

 )15(نظامی، همان: 
از آنجا که میزان، خانۀ زهره است، بدین سبب آن را سنجندة مقدار شب معراج فرض کرده است. در ابیات دیگر، این 

 هاي ترازوي فلک و تراوزي هفت چرخ نیر به کار رفته است؛ مانند: برج با نام
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 کو آنکه نقد او به ترازوي هفت چرخ

 
 ي که سخت ا شش دانگ بود راست به هر کفه 

 )834(خاقانی، همان:  
منظور از ترازوي هفت چرخ در این بیت همان برج میزان است و در مصراع دوم به تصوري که از شکل ظاهري آن 

 دانستند. داشتند، اشاره دارد که آن را مانند ترازوي داراري دو کفّه می
 

 عقرب (آبان)

  
العقرب است که قطر آن تقریباً سیصد برابر  است. ستارة روشن آن قلبعقرب یا کژدم، هشتمین برج از منطقه البروج 

هاي  ) در صورت عقرب خوشه45هاي سرخ رنگ پر نور است. (مایردگانی، همان:  قطر خورشید و از معدود ستاره
 )1349،390شود. (فرهنگ اصطالحات علمی:  شود که به وسیلۀ کهکشان راه شیري قطع می اي زیاد دیده می ستاره

خورشید در نیمۀ نخست آبان ماه در این صورت فلکی قرار دارد. عقرب یکی از دو خانۀ مریخ و محل وبال زهره 
) 397 -410اند. (ابوریحان، همان:  شود و از بروج مثلث آبی است. ولی آن را رعد کننده و آتشی دانسته محسوب می

 مثالً در ابیات زیر:نامند،  درآثار ادبی بیشتر، از این صورت فلکی را عقرب می
 ریخته نوش از دم سیسنبري

 
 بر دم این عقرب نیلوفري 

 )160(خاقانی، همان:  
 عقرب نیلوفري، منظور همان صورت فلکی عقرب است.

خاقانی در اشعار خود بارها به این صورت فلکی اشاره کرده و ترکیباتی چندي از آن ساخته است که بعضی هم، 
 قرب دارد:ایهام به هر دو معنی ع

 اند این دو صادق خرد و رأي که میزان دل
 

 

 بر پی عقرب عصیان شدنم نگذراند 
 )154(همان:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۲۲۲۱/ گانه در شعر فارسیجایگاه بروج دوازده

 
 قوس (آذر)

  
 

نهمین برج از منطقه البروج که شکل کمان دارد و به همین سبب به نام کمان نیز موسوم است. خطی که از خورشید 
توان  دهد پرنورترین قسمت راه کهکشان را در این ناحیۀ آسمان می نشان می به قوس کشیده شود مرکز کهکشان ما را

) قوس که از بروج مثلث آتشی و خانۀ مشتري است محل شرف ذنب و وبال عطارد به 49و  48دید. (مایردگانی، همان: 
ثار ادبی به هر دو نام آن، کمان ) در آ410و  397اند. (ابوریحان، همان: آید. قوس را ایجاد کنندة بادها نیز دانسته شمار می

 و قوس، به کار رفته است:
 چون ز کمان تیر شکر زخمه ریخت

 
 زهر ز بزغالۀ خوانش گریخت 

 )16(نظامی، همان: 
کند که در شب معراج، قدوم  منظور از کمان، برج قوس است که وبال عطارد در آن است. شاعر در این بیت بیان می

 پیامبر به برج قوس رسید.
 البته در اشعار خاقانی، این صورت فلکی با نام کمان آمده و با نام قوس به کار نرفته است:

 مشتري را ماهیی صید و کمانی زیر دست
 

 آفت تیر از کمان ترکمان انگیخته 
 )395(خاقانی، همان: 

 در بیت باال و همچنین در این بیت حافظ:
 به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر

 
 قوس مشتري بشکن به ابروان دوتا 

 )798(حافظ، همان:  
 مشتري، در برج قوس است. ◌ٴ اوج و قوت سیاره ◌ٴ به این نکته در احکام نجوم قدیم اشاره دارد که نقطه

 
 سه ماه فصل زمستان (جدي، دلو، حوت)

 جدي (دي)
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دو شاخ دارد و سر و دست او اي را ماند که  جدي یا بزغالۀ نر، دهمین برج از منطقه البروج است و شکل آن، بزغاله
به طرف مغرب و پشت او به شمال است و بیست و هشت ستاره دارد. نام این برج با تلفظ جدي (فتح جیم و سکون 

: 1388دال) صحیح است و جدي (با جیم مضموم و دال مفتوح) مصغر جدي و ستارة قطبی دب اصغر است. (مصفی، 
آید خانۀ زحل است و وبال قمر و شرف مریخ در آن است. (ابوریحان، همان:  می ) جدي که از بروج خاکی به شمار162
 ) در آثار ادبی با نامهاي مختلف آن؛ جدي و بزغاله، آورده شده است. مثالً در این بیت نظامی:397

 چون ز کمان تیر شکر زخمه ریخت
 

 زهر ز بزغالۀ خوانش گریخت 
 )16(نظامی، همان: 

زحل  ◌ٴ ا نام بزغاله آورده است و به این بحث در احکام نجوم اشاره دارد که جدي خانهصورت فلکی جدي را ب
 است که نحس اکبر است. یا در این بیت:

 دیده مهی بر خوان دي، بزغالۀ پر زهر وي
 

 ز آنجا برون آورده پی، خون وي آنجا ریخته 
 )379(خاقانی، همان: 

 بزغاله، بزغالۀ فلک و بزغالۀ پر زهر در اشعار خویش آورده است.هاي  خاقانی این صورت فلکی را بیشتر با نام
 

 دلو (بهمن)

 
 

اند که کوزه یا  یازدهمین برج از دوازده برج فلک که آن را ساکب الماء گویند و آن را به صورت مردي تصور کرده
آن است و از بروج مثلث دلوي واژگون بر دست گرفته که آب از آن روان است. دلو خانۀ زحل است و وبال شمس در 

) در آثار ادبی نیز از 410و  397اند. (ابوریحان، همان: آید. عالوه بر آن دلو را برجی سرد و آبی دانسته بادي به شمار می
 آن ذکر به میان آمده است. از جمله در بیت زیر:
 پنبه زاري بر فلک بی آب و کیوان بهر آب

 
 زارش ریسمان انگیخته دلو را از پنبه 

 )365(خاقانی، همان:  
آورد و  البته خاقانی در اشعارش بیشتر به این شکل ظاهري متصور از برج دلو توجه دارد و آن را با یوسف همراه می

 کند. یا در این بیت: به دلو یوسف اشاره می
 یوسف دلوي شده چون آفتاب

 
 یونس حوتی شده چون دلو آب 

 )16(نظامی، همان:  



 ۲۲۲۳/ گانه در شعر فارسیجایگاه بروج دوازده

 
و یوسف را با هم به کار برده تلمیحی به داستان یوسف (ع) در چاه و نجات او با دلو نیز دارد. یا  که نظامی نیز دلو

 در این بیت از هفت پیکر:
 زحل از دلو با قوي رایی

 
 خصم را داده باده پیمایی 

 )57: 1380(نظامی،  
 دلو را خانۀ زحل دانسته است.

 
 حوت (اسفند)

 
 

اند که دم هر دو به هم پیوسته است و سی و چهار ستاره  صورت دو ماهی تصور کردهدوازدهمین برج که آن را به 
دارد. حوت از بروج مثلث آبی و سرد و ایجاد کنندة باد است. برج حوت خانۀ مشتري و محل وبال عطارد است. 

هایی از آن ذکر  ت که نمونه) از این صورت فلکی نیز در آثار ادبیات ذکري به میان آمده اس397و  410(ابوریحان، همان: 
شود. در برخی ابیات، شاعران با ذکر نام حوت (ماهی)، به یاد داستان حضرت یونس افتاده و این دو را کنار هم در  می

 اند؛ از جمله: اشعارشان آورده
 یوسف دلوي شده چون آفتاب

 
 یونس حوتی شده چون دلو آب 

 )16: 1379(نظامی،  
 کار برده و تلمیح زیبایی ساخته است.که حوت در کنار یوسف به 

 هاي؛ ماهی بریان چرخ، حوت گردون، حوت سپهر و حوت فلک آورده است. خاقاتی در اشعار خود این برج را با نام
 از شغب هر پلنگ شیر قضا بسته دم

 
 وز فزع هر نهنگ حوت فلک ریخت ناب 

 )44(خاقانی، همان: 
 فلک یاد شده است. یا در این بیت:در این بیت از برج حوت، با نام حوت 

 وقت را از ماهی بریان چرخ 
 

 روز نو را میهمان کرد آفتاب 
 )494(خاقانی، همان: 

 منظور از ماهی بریان چرخ، همان برج حوت است.
 

 نتیجه
اي  دهد ادیبان ما در زمینۀ نجوم اطالعات گسترده بررسی اجمالی برخی از شاهکارهاي ادبی زبان فارسی نشان می 

اند و احکام نجومی را که در نجوم قدیم در زمینۀ احوال اجرام  شناخته داشته و بسیاري از صور فلکی را به خوبی می
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رسد از میان  اند. به نظر می برده ن مطالب را در اشعارشان به کار میاند و به زیبایی ای فلکی وجود داشته است آگاه بوده

اند و گویی برخالف  تر از سایرین اصطالحات نجومی را به کار برده این شعرا کسانی چون خاقانی و یا نظامی بیش
، از این اطالعات اند اي از عموم مردم نیز که مخاطب این اشعار بوده هاي امروزي، در جوامع قدیم بخشی عمده انسان

اند. آثار البته بسیاري از مباحثی که در نجوم قدیم مطرح شده، امروزه از نظر علمی چندان دقیق به  نجومی بی بهره نبوده
اند، با آنچه در عالم واقعیت وجود دارد به طور  کرده رسد و نیز تصاویر خیالی که قدما از بروج فلکی ارائه می نطر نمی

هاي بسیار زیبایی  د. اما شاعران و ادیبان زبان فارسی با بکاربستن این تصاویر در آثار خویش، مضمونکامل مطابقت ندار
هاست که در  اند که اغلب فهم مضامین این اشعار در گرو آشنایی با اصطالحات و اشکال نجومی مورد نظر آن خلق کرده

 این نوشتار مطالبی در این راستا ارائه گردیده است.
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