
 
 
 
 
 
 
 بررسي اصطالحات نجومي در ديوان بابا فغاني شيرازي                               

  دكتر محمود عباسي 
 استاديارگروه ادبيات دانشگاه سيستان و بلوچستان

  محمد رحيم ميرزايي
  دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد 

  چكيده 
اي ي باستان تا كنون در زندگي بشر از جايگاه ويژهموسيقي و نجوم از جمله علومي هستند كه از دوره   

ي اجرام فلكي از دير باز تا به حال نتوانسته كه نظر آدمي را برخوردار بوده و هستند. شايد هيچ چيز به اندازه
اي كه بعضي از ملتها در ادوار كهن حتي اجرام فلكيي مانند خورشيد يا ماه را مورد به خود جلب كند به گونه

دادند و بعضي ديگر از ملتها با اينكه به خدا بودن آنها اعتقادي نداشتند اما اين صور فلكي را پرستش قرار مي
  دانستند.در چگونگي رقم خوردن سرنوشت خود دخيل مي

بينيم كه اين نوع طرز تفكر هنوز از جايگاه فتن سطح دانش و شعور انسانيت ميامروزه نيز با وجود باال ر   
خاصي در نزد بعضي از اقوام برخوردار است. از طرفي ديگر موسيقي هم يكي از علومي است كه از ابتداي 

ت چرا رفتاري و حتي نوشتاري انسانها داشته اس-العاده مهمي در ابعاد گفتاريتمدن بشري تا كنون نقش فوق
اي بازتاب اعتقادات مذهبي جوامع كهن بوده است بدين معنا كه اقوام كهن موسيقي كه هنر موسيقي به گونه

كرد.(( مردم كهن بر اين باور را طي مراسمي خاص به منظور پرستش خدايان با كالم و سرايش اجرا مي
ها براي  برآورده كردن نيازهايشان و نيز شان داراي تأثيرات جادويي است؛ لذا از آنبودند كه اشعار و موسيقي

ي اين علوم در ) با توجه به جايگاه ويژه 25: 1383كردند.)) (شمس، در جهت رضايت خدايان استفاده مي
ي بازتاب اصطالحات اين علوم در ديوان هر شاعري نشان از آگاهي، تبحر و قدرتمندي زندگي قدما، اندازه
اند كه به بوده است. اين نوع واژگان چنان با زندگي آدمي عجين شدهي شعر و ادب آن شاعر در عرصه

شود ديوان اشعاري كه، به كلي از اين گونه واژگان خالي باشد زيرا شعرا و جرأت ميتوان گفت يافت نمي
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بينيم اين دانستند كه امروزه ميهاي خود الزامي مينويسندگان چنان كاربرد اين اصطالحات را در نوشته

  گان حتي در نثر ما نيز كاربرد فراوان دارند.واژ
هاي اين علوم را در اشعار خود به كاريبابا فغاني شيرازي نيز از اين دسته از شعرا مجزا نبوده و چنان ريزه   

خوبي منعكس كرده كه مارا تا مرز اينكه يقين داشته باشيم شخص بابا فغاني در اين علوم تبحر داشته است 
اي خاص به اشعار او داده است. و  بدون اسرار بابا فغاني براي استفاده از واژگان اين علوم جلوهبرد. پيش مي

  شك استفاده از اين اصطالحات در حافظ كوچك شدن او، بي تأثير نبوده است.
ز ما در اين مقاله برآنيم كه اصطالحات نجومي و موسيقايي ديوان بابا فغاني شيرازي را با كمك گرفتن ا   

  هاي بزرگان آشنا به اين علوم بررسي كنيم.كتب و نوشته
 بابا فغاني، علم نجوم، علم موسيقي، سيارات، صور فلكي،  واژگان كليدي:

  
  مقدمه

اند. اما امروزه به دليل پيشرفت هر كدام از اين در گذشته شعر و موسيقي ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته
اند. اما ديرينگي پيوند اين دو مختلف اين دو علم از يكديگر جدا شده علوم و همچنين تخصصي شدن علوم

علم با همديگر باعث شده تا امروزه نيز شاعران و نويسندگان خواسته يا ناخواسته از واژگان اين علوم در 
ي كمال و تعالي انسان و عروج او به ملكوت است. موسيقي در اشعار خود استفاده كنند. موسيقي وسيله

رساند. بنابراين سازد و او را به آرامشِ به معناي واقعي كلمه ميرون هر شخصي دنيايي احساسي و فردي ميد
كند شخص، بدون شنيدن موسيقي، وقتي شاعري از اصطالحات موسيقايي در اشعار خود استفاده مي

ت، شعري را چنين محبوب گيرد و بدين گونه استفاده از اين اصطالحاناخودآگاه در آن دنياي فردي قرار مي
  سازد.مي
از طرفي اعتقاد بابا فغاني به دخيل بودن سيارات و ستارگان در سرنوشت آدمي، باعث شده كه واژگان اين    

اي در اشعار او داشته باشد و همچنين اين نوع اعتقاد باعث ايجاد نوعي جهانبيني علم بازتاب ويژه و گسترده
توان از اشعار او درك كرد. با اينكه در مورد زندگي اين عقايد را به خوبي ميفلسفي در عقايد او شده كه 

گر شرح مختصري است كه، اوحدي كرماني در بابا فغاني اطالعات مكفي در دست نيست اما اشعار او اثبات
موسيقي  رسد با علمآيد به نظز ميي او داده است. چنانكه از ظاهر اشعار او برميبارههاي خود درنوشته
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- آشنايي وافي داشته است. با اينكه با اطالعات مختصري كه در مورد زندگي او داريم چنين چيزي ديده نمي

  برد.ي او به ظرايف اين علوم ما را تا مرز اثبات اين ايده پيش ميشود اما نگرش موشكافانه، و نگاه تيزبينانه
  

  آسمان
  االمين زين در ثواب ختم قرآن را  ه                    برد روحچنان كز آسمان قرآن فرود آورد در كعب       

  ) 6: 1340( بابا فغاني،                                                                                                      
ي ايشان تمام آسمان به عقيدهچرخ و دوران آسمان را فلك گويند و سماوات را نيز منجمان افالك ناميده و 

) ابوريحان در تعريف فلك و حركت آن گفته است. 536: 1381و افالك در حال دوران و گردشند. (مصفي،
ابوريحان در تعريف فلك و حركت آن گفته است : ((فلك جسمي است چون گوي گردننده اندر جاي 

به خالف حركت فلك است و ما اندر خويش،و اندر ميان او چيزهاست كه حركت ايشان به سرشت خويش 
  )همان: همان (ميان اوييم و او را فلك نام كردند.))

 
  آفتاب

  مه  ايوان  يثرب  آفتاب  مشرق  و  مغرب             كه سقف مشهدش همسايه آمد عرش رحمان را           
  )       5: 1340( بابا فغاني،                                                                                              

گردد و در هئيت اي است كه به گرد مركز عالم و زمين ميآفتاب : خورشيد، در هئيت قديم ، خورشيد سياره
ي آسماني است كه در ابتداي طلوع تمدن ي شمسي است. خورشيد نخستين كرهجديد جسم مركزي منظومه

به خود جلب كرده كه منجر به مهر پرستي در ايران و هند و مصر و بسي ديگر از نقاط توجه ساكنان زمين را 
جهان بوده است. در شعر فارسي خورشيد مظهر قدرت و عظمت و زيبايي و درخشندگي و بلندي و قهر و 

  )240: 1381مصفي،(تصميم و سود بخشي و سرعت است.)) 
 

  ابريشم
  آه                    ميسرود   و   به  خويش  الغي   داشت     بسته   بر   عود   دل   ابريشم      

  )  70: 1340( بابا فغاني،                                                                                           
  )معين (ي ساز)) دار. پرده((تار سازها كه به زخمه يا به ناخن نوازند. مطلق ساز زه
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  اثير

  چرخ  اثير  تا  شرف  از  گوهرت  نيافت                    درهم  نريخت  اينهمه  در  يتيم  را       
  ) 74: 1340( بابا فغاني،                                                                                         

ش و اندر ميان او چيزهاست كه حركت ايشان به سرشت جسمي است چون گوي گردنده اندر جاي خوي
خويش برخالف حركت فلك است و ما اندر ميان اوييم و او را فلك نام كردند از بهر حركت او كه كرده 

اي از آسمان كه بالي طبقه )56التفهيم:  (است همچون حركت باد در ريسه. فيلسوفان او را اثير نام همي كنند. 
) 312-13ي آتش نيز گويند. استاد مينوي در حواشي كليله و دمنه (ص قرار دارد و آن را كرهي هوا (باد) كره

اي از آسمان كه آتشي و روشن مينويسد ((اثير از زبان يوناني گرفته شده است و در زبان شعرا به معني طبقه
داول بوده است. آتش اثير يي است  از آنچه در اصطالح فالسفه مترود.و اين تعبير عوامانهاست به كار مي

   )83-84: 1387شميسا،  (راند.)) شراره و دود ندارد. شهاب چرخ اثير را مي
  

  اَرغنون
  شراب  الله  گون  ساقي  به  جام  زر  نميريزد            خروش  ارغنون  از  بزم  سلطان  نميĤيد       

  )  61: 1340(بابا فغاني،                                                                                            
ي آالت موسيقي بادي (ذوات النفح ) و ساختمان آن عبارت است از يك ابنان و ارغنون سازي از خانواده 

كند و دوباره رود و اصواتي ايجاد ميها ميآنجا به درون نايشود و از چند ناي ، هوا از يك سو وارد ابنان مي
   )88: 1387شميسا،  (ي زهره است. آميزد. ارغنون ساز فلك ، استعاره از ستارهبه هواي بيرون مي

  
  بربط

  مرا  كه  گوش  به  آواز  مرغ  نامه  برست                    نواي  بربط  و  آهنگ  ارغنون  چكنم            
  ) 312: 1340( بابا فغاني،                                                                                                   

يرا كه ساز بربط شبيه است به سينه بط . (غياث) از آالت موسيقي شبيه تار معرب بربت به معني سينه بط ز
  تر است. (معين) اش كوتاهاش بزرگ و دستهكه كاسه

  
  پرده
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  ي  ثقيل  و  خفيفمطرب  از  تار  ارغنون  طرب                    بلبل  از  پرده          
  ) 71: 1340(بابا فغاني،                                                                                
ي طنبور و سه تار و غيره بندند براي نگاه داشتن انگشتان و حفظ آنچه از روده يا برنج يا نقره بر دسته

مقامات موسيقي و به سبب كثرت استعمال به معني مطلق آهنگ مستعمل شده ، به معني مقامات نيز آمده. ( 
  غياث )

  ي عشّاقپرده
  ي  عشاق                     ني  الغر  ميان  و  چنگ  نحيفكرده  آهنگ  پرده          

  ) 71: 1340( بابا فغاني،                                                                                   
ي ي موسيقي كه به ترتيب عبارتند از : پردهدهيكي از دوازده پر )معين(((نوايي است در موسيقي قديم)) 

ي ي ديرسال ، پردهي چغانه ، پردهي عراق ، پردهي دستان ، پردهي قمري ، پردهي بلبل ، پردهخراسان ، پرده
  ي اهواز. ي حجاز ، پردهي صفاهان ، پردهي عشّاق ، پردهنوروز ، پرده

  
  پروين

  اظران  كه  از  چرخ                    بتير  آه  فرود  آورند  پروين  رابر  آستان  تو  هستند  ن          
  ) 83: 1340( بابا فغاني،                                                                                                
ت و تصغير ثريا به علت خردي عربي آن ثريا مصغر ثروي است به معني زن بسيار مال و از ثروت مشتق اس

ي فراخي و بارد، بدين علت ثريا نزد ايشان نشانهباشد. درطلوع ثريا به زعم اعراب باران ميستارگان آن مي
) موقع ثريا در برج ثور و سنام يا كوهان آن واقع شده است..... ستارگان ثريا 102: 1381ارزاني است.(مصفي، 

ي بسيار كهن عاميانه پروين نمودار جمعيت است. (همان، .... و در باورهااند..را شش تا هفت عدد دانسته
104-103 (  

  
  تار

  افكنده چنگ از ضعف تن شوري عجب در انجمن            گويا  شرار  آه  من پيچيده  شد بر تارها          
  ) 75: 1340( بابا فغاني،                                                                                                   
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ي آن پوست بره تنگ ساز ايراني از ذوات االوتار ، و آن داراي پنج سيم است كه با زخمه نوازند و بر كاسه

  كشيده شده.(معين)
  

  جوزا
  دست  دعا  كمري  كسي                        جوزا  بياورد  بدو  طبعت  اگر  قبول  كند  تحفه          

  ) 55: 1340(بابا فغاني،                                                                                                      
گويد : همچون دو كودك به پاي استاده ، كه هر يكي دست در گردن ي شكل جوزا ميابوريحان درباره-1

ديگري پيچيده دارد. (ف. نجوم) و از قبل اين جوزا را دو پيكر خوانند كه صورت او يك تن و دو سر كنند، 
  و گويند بر طالع او بيشتر آن باشد كه دو تن به هم زايند به يك جاي. (لغت فرس) 

با حمايل و كمر و شمشير ، استاده و به دست راست عصايي، تعداد ستارگان جبار به صورت مردي است -2
- الجوزا يا نطاقي بسيار درخشان در كمر آ هستند كه منطقةجبار سي و هشت (به رصد قديم) و سه ستاره

دهند..... علت همراهي نام جوزا با ستارگان اين صورت آن است كه نام مشهور ديگر الجوزا را تشكيل مي
ي اصلي كه صورت دو بار ، جوزا است ولي اين اشتراك نبايد  سبب يكي دانستن صورت جبار با جوزا ج

اند. ( پيكر  يا توامان و برج سوم است بشود. به همين علت گهي به صورت مجامله جبار را توامان هم گفته
  ) 205: 1381مصفي، 

  شرف خورشيد در برج جوزا است.  -3
  ي عطارد است و لذا مراد از صاحب جوزا عطارد است.  خانهدو پيكر يكي از دو -4
  )   352: 1387ترين بروج است. (شميسا، ترين و درخشندهجوزا روشن-5
  

  چنگ
  ي  چنگ  و  دفستي  مهر  علي  از  دل  پر  درد  شنو                كاين  نه  صوتيست  كه  در  زمزمهنغمه

  )           13: 1340(بابا فغاني،                                                                                              
صنج به فارسي چنگ است و از سازهاي زهي است . خليل گفته است : چنگ در نزد تازيان آن است كه در 

 226: 1362شود. (خوارزمي، ي زنگي) از آن شنيده مي(دايره رود و صداي زنگي دفدف (تبراك) به كار مي
(  
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هاي آن و با انگشت نواخته سازي است مشهور از سازهاي زهي به شكل مثلث كه به وسيله چنگ زدن به زه
  )   365: 1372ي طنين است. ( زنجاني، شود. چنگ داراي سه قسمت متمايز: گردن، ستون، و جعبهمي
  

  خورشيد و ذره
  ي  صبح                               چون بدين خاك تيره درپيوستنور   خورشيد  از  دريچه          

  هاي    نوراني                               جملگي   گشته   آفتاب   پرست   ديدم   آن    ذره              
  ) 75: 1340( بابا فغاني،                                                                                             

خورشيد و ذره : (( در داخل استوانه روشني كه از سوراخ سقف يا پنجره به درون اطاق يا فضاي نيمه 
ها آيد، اين ذرهشماري به چشم ميشود، همچون ظرف بلورين آب ذرات بيتاريكي در نور خورشيد پيدا مي

هاي گنبدي قديم، مبناست آن استوانه در حركتند. مشاهده پياپي اين حالت، آن هم در ساختماندر داخل 
در » ذره و خورشيد « اي ميان ذره و خورشيد بوجود آورده و عشق تمثيلي شاعرانه و نيز عارفانه و حكيمانه

ما ذراتي كه در هوا سر ) (( به اعتقاد قد255: 1381مضامين كهن شعر فارسي وارد شده است .)) ( مصفي ، 
- شوند. در زبان شاعران رقص كنان به طرف خورشيد ميگردانند به طرف خورشيد صعود كرده جذب آن مي

رود و در دل هر ذره خورشيدي است. رود و ذره براي رسيدن به خورشيد به سوي نور و روزن (پنجره ) مي
  )507:  1387)) ( شمسيا ، 

  
  زهره

  ي پروين و شمع مهر همنواز            مه نو پاسبان و زهره ام چوبك زنست امشبهسپندم خوش            
  ) 106:  1340(بابا فغاني،                                                                                                    

ار آن بين عطارد و زمين است ، فاصله متوسط آن هاي منظومه شمسي است مدزهره : ( = ناهيد )، (( از سياره
جرم زمين و قطر  8/0باشد . جرم آن روز مي 225ميليون كيلو متر و سال نجومي آن  27/108از خورشيد 

درجه  427كيلو متر است ، در جو زهره اكسيژن موجود نيست . دماي سطحي آن  12392استوايي زهره 
دقيقه برج سرطان رسيده و حضيض آن به همين  48درجه و  8به محاسبه شده است . در اين اوج زهره 

باشد و دور زهره دقيقه مي 35درجه و  28درجه و دقيقه در برج جدي است . حداكثر عرض شمالي زهره 
درجه فاصله زهره از خورشيد زهره را غروب در چپ خورشيد و  15نزديك يك سال شمسي است . در 
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درجه  27توانيم ببينيم . شرف زهره در و قبل از طلوع خورشيد ميصبح در طرف راست پس از غروب 

  حوت است.
از اين اختر در زبان فارسي با نامهاي ناهيد و بيدخت ياد شده است . و آناهيتا، شكل ديگر ناهيد و آناهيد 

ودها و عيب از فرشتگان نگهبان آب بوده است و معابد ناهيد مشرف بر رفارسي و پهلوي به معني پاك و بي
:  1381ي ايزدي و اقتدار ناهيد بر عنصر حياتي آب بوده است . ( مصفي ، هاي آب در ايران كهن نشانهجوي
) (( زهره در اساطير يونان  751:  1382ي فلك است . )) ( سجادي ، اي است مطربه) (( سياره 345

ناهيتاي ايراني را نداشته است. به همين آفروديت و نزد روميان ونوس ، اله عشق، بوده اما پاكي و معصوميت آ
علت بوده كه گويا افالطون فيلسوف مشهور يونان به دو آفروديت يا به دو ونوس اعتقاد داشته ، يكي 

پاك و گناهكار كه از آن لفظ عفريت يا آفروديت پاك و معصوم نظير آناهيتاي ايراني و ديگري آفروديت نا
شتخويي هنوز باقي مانده است ... . به هر حال با توجه به تمام باورهاي عفريته ، سنبل بدكاري و گناه و ز

كهن در خصوص زهره يا ناهيد يا بيدخت، منجمان احكامي اين ستاره را (( كوكب زنان و امردان و مخنثان و 
اند. و از اهل زينت و تجمل و لهو و شادي و طرب و عشق و ظرافت و سخريه و سوگند دروغ )) نام داده

دانند. ( مصفي ، روج، ثور و ميزان و از اقاليم، اقليم پنجم و از روزهاي هفته جمعه را متعلق به زهره ميب
) و با توجه به همين نسبتهاست كه شاعران پارسي زهره را، ارغنون، زن گردون، و عروس  346:  1381

اگر و زن مطرب لقب داده و ي خنيارغنون زن، و چنگي و مزمز ساز و بربط نواز و زن بربط زن، و زهره
آيد به سرود و نوازندگي و حالت سمبليك او در زيبايي نيز حتي در نثر تقريباَ هر جا در شعر نام زهره مي

  ) 347رود. )) ( همان : فارسي اشاره مي
   

  سبعه سياره
  نيفتد  درد  و  وبال  گر  يكنظر  به سبعه  سياره  افكني                   تا  بامداد  حشر                

  )45: 1340( بابا فغاني،                                                                                                   
هفت سياره، نامهاي صريح هريك : قمر ( ماه ) عطارد ( تير ) زهره ( ناهيد ) شمس ( خورشيد ) مريخ ( 

) در هيات قديم براي هريك از سيارات  636:  1381مزد ) زحل ( كيوان ) ( مصفي، بهرام ) مشتري ( اور
:  1385داد ( شفيعي كدكني، هفتگانه، يك آسمان يا فلك قائل بودند كه جمعاَ به هفت آسمان را تشكيل مي

246 (  
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  ستاره

  ي شرف وآفتاب انجمنستعلي موسي جعفر كه مهر دولت او                    ستاره                  
  ) 18: 1340( بابا فغاني،                                                                                       

ي اجسام سماوي كه در فضاي آسمان متحركند و عموماَ همه آنها را جز آفتاب و ماه به اين ستاره : (( همه
) ستارگان اجرام سماوي هستند كه از نظر ماهيت شبيه خورشيدند، بسيار  373:  1381اسم نامند . ( مصفي، 

  ) 371كنند.)) ( همان : اي تاًمين ميگرم و جرم آنها زياد است و انرژي خود را از واكنشهاي گرمائي هسته
  

  سرطان
  هر سرطان راتأثير سحاب كرمت در دل آذر                   سازد چو صدف حامل گو                  

  ) 3: 1340( بابا فغاني،                                                                                          
  )  227:  1381مصفي، » ( خرچنگ برج سرطان است. «

ستاره  4ستاره در داخل صورت و  9سرطان يا خرچنگ از صورتهاي برج شمالي در منطقه البروج است . « 
ي برج سرطان لطخه است بصورت پاره ابري و لطخه در ميان آن اند . اولين ستارهدر خارج آن را رصد كرده

چهارم « شود . ابوريحان گويد : است . عرب لطخه را نژه گويد و به دنبال آن دو كوكب بنان هماران ديده مي
  )  383همان : » ( صورت از بروج سرطان است همچون خرچنگ. 

  
  

  سعد
  در  دور تو بر جدول احكام كواكب               غير از نظر سعد نيابند قران را              

  ) 4: 1340( بابا فغاني،                                                                                  
ات و طوامع است. و هر نوع اختيار طالع از مشهورترين موضوعات نجوم احكامي است و آن بيشتر در اختيار

) سعد و  395:  1381بايد سعد و دور از (( زخم نحوس )) باشد. ( مصفي، و وقت براي انجام هر كاري مي
دانند. زحل را نحس اكبر نحس صفت سيارات نيز هست. ( احكاميان زحل و مريخ را در همه حال نحس مي
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و زهره هميشه سعدند . مشتري سعد اكبر و زهره سعد اصغر  گويند . مشتريو مريخ را نحس اضغر مي

  ) 396است. ( همان : 
  

  سمك      
  يكنظر  وقت شهودش زسمك تا بسماست                   يك قدم وقت ظهورش زحرم تا ينمست      

  ) 26: 1340( بابا فغاني،                                                                                                  
سمك : ماهي ، (( آن ماهي كه زير زمين است و بر پشت آن ماهي گاو و بر شاخ آن گاو زمين قرار دارد. برج 

  حوت : با سمك گردون مساوي و با سماكين موازي است. )) ( لغت نامه ) 
  

  سهيل 
  عقيق خاتم توقيق حكم آل علي                           بچشم اهل نظر چون سهيل در يمنست  

  ) 26: 1340( بابا فغاني،                                                                                          
اند و بعد از جهت آن را لنگر كشتي هم گفتهاز ستارگان صورت سفينه است و بر لنگر آن قرار دارد . بدين 

  ) 589: 1381رود . ( مصفي، ترين كواكب ثابته به شمار ميشعراي يماني از درخشنده
  

  سياره
  ات شراره شمع صف نعالات هالل                  سيارهاي شعله چراغ در خانه            

  ) 42: 1340( بابا فغاني،                                                                              
ي سيارات اند ابوريحان بيروني دربارهسياره، صفت ستارگان رونده است كه آنها را به پارسي جنبان هم گفته

دارند جداگانه، و اين روندگان يك به ديگر و  گويد : (( رونده آن هستند كه هر يكي كده ( بيت، خانه ) اي
شوند. گاه از جهت جاي و گاه از جهت برابري، و آن از بهرزودي حركت ايشان است و به ثابته نزديك مي

  ) 741: 1381مختلفي )) ( مصفي، 
  

  طنبور
  شم اين ساز بستناله طنبور تركان رخنه در جان ميكند             آه ازان ساعت كه چرخ ابري            
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  ) 143: 1340( بابا فغاني،                                                                                                 
گويند زيرا معرب تنبور از آالت زهي مقيد  .... در ايران امروز از آالت زهي محلي است . آن را دو تار نيز مي

شود و كاسه كدو مانند آن قدري از سه تار بزرگتر است ( ستايشگر، اي مقيد محسوب مياز انواع دو رشته
1374 :521 (  

  
  عالم علوي

  سير تو بود در چمن عالم علوي                        شرح شب معراج بدين واقعه شاهد          
  ) 28: 1340( بابا فغاني،                                                                                         

  ) 365: 1375مراد از عالم علوي عالم باال از فلكيات و كواكب است . (  سجادي، 
  

  عرش
  مه ايوان يثرب آفتاب مشرق و مغرب            كه سقف مشهدش همسايه آمد عرش رحمان را            

  ) 5: 1340( بابا فغاني،                                                                                     
) فلك نهم. فوق  507:  1381فلك اطلس،  فلك محدود جهات است ( مصفي،  –نام ديگر فلك االفالك   

  )  567دهد . ( همان : فلك نهم فوق فلك ثوابت است و افالك زيرين خود را از مشرق به مغرب حركت مي
  

  عطارد
  جايي كه قلم نام تو بر لوح نويسد                        آنجا چه نمايد رقم كلك عطارد ؟           

  ) 28: 1340( بابا فغاني،                                                                                   
اي ) (( ستاره 1068:  1382ان دوم. )) ( سجادي، هاي خنس در آسماي است از ستارهعطارد : (( ستاره

معروف كه بر فلك دوم تابد و آن را دبير فلك گويند، علم و عقل بدو تعلق دارد و شرف او در سنبله و وبال 
) او (( مربي علما و مشايخ  1068:  1382او در قوس . )) ( غياث ) نام فارسي او (( تير )) است ( سجادي ، 

  ) 270اب قلم باشد . )) ( همان : و قضاوت و ارب
ي شمسي و نزديكترين سيارات به خورشيد است و كوچكتريت آنهاست . قطر ي منظومه(( عطارد ، سياره
خروج از مركز مدار آن  3/5جرم زمين ، سنگيني ويژه آن  05/0) كيلو متر، جرم آن  4800استواي عطارد ( 
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روز  88ميليون كيلو متر است . زمان حركت انتقالي آن  6/57اَ فاصله متوسط عطارد از خورشيد تقريب 204/0

است عقيده بر اين بود كه مدت زمان حركت وضعي عطارد برابر با حركت انتقالي آن است از اين رو هميشه 
دهد كه زمان حركت وضعي او ممكن است يك طرف به سمت خورشيد است . اما تحقيقات جديد نشان مي

  روز باشد. 59
درجه از دو  8باشد كه ي برج عقرب و حضيض او در ثور و در دو تثليث اوج او ميدرجه 8طارد به اوج ع

 26دقيقه و حداقل عرض جنوبي  37درجه و  26برج حوت و سرطان است. حداكثر عرض شمالي  عطارد 
ع باشد دقيقه است . سال عطارد در حدود سال شمسي است و حركت در منطقه البروج اگر سري 40درجه و 
 15هاي اويند و شرف او در كند . جواز و سنبله خانه روز طي مي 22روز و اگر راجع باشد  16هر برج 

  درجه حوت است. 15درجه سنبله وبال آن در قوس و حوت و هبوط آن در 
نام يوناني عطارد، ( هرمس ) و رومي آن ( مركور ) است و در اساطير يوناني و روم عطارد فرزند زئوس، 

كرده است و خداي فصاحت و دبيري و تجارت و بار مسافران پيك خدايان بود . و فرامين اشيان را حمل مي
عطارد : عطارد ( ) «  511:  1381كند . )) ( مصفي، و دزدان است و ارواح مردگان را در دوزخ هدايت مي

ي رسالت ي مخصوص كه نشانههاي بالدار و كالهي با لبه بلند ، در حالي كه چوبدستهرمس ) را با كفش
) در بندهش، عطارد سپهبد سيارات  416: 1367گريمان، » ( كردند.الهي او بود ، در دست داشت، تصوير مي

يا شعراي يماني صف آرايي كرده است. اشپيگل در يادگار نامه گويد: » تيشتر«در مشرق است و در مقابل او 
بوده، چه سيارات همه در دين » تيشتر«است كه دشمن شعري اسم ديوي است و ظاهراً مقصود عطارد»  تير«

آمده » چيزي«شوند و اشاره به اين مطلب بي فايده نيست كه عطارد در زبان خوارزميزردشتي ديو شمرده مي
  اند.نام معروف عطارد شباهت دارد. عطارد را از قول ارسطو كوكبي روحاني گفته» تير«كه با

((كوكب حكما وطبيبان و منجمان و شعرا و اذكيا و ديوانيان و كاتبان و نقاشان ددر مدلوالت كواكب نيز عطار
و تجار و اهل بازار و دين و نطق و پاكي و ادب و صنايع دقيقه است. به همين علت از عطارد در شعر 

ردون، فارسي با القاب: اختر، دانش، كاتب گردون، مستوفي گردون، دبير انجم، كاتب علوي، و منشي ديوان گ
ي ديوان، پيشگام دوم، دبير و جوان ياد شده است. )) مستوفي ديوام اعال ، منشي ديوان ثاني، خديو عرصه

  ) 512: 1381(مصفي، 
  

  عقد ثريا
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  تا جلوه كند نسترن و برگ و سه برگ                     همخانه بود عقد ثريا دبران را               
  ) 5: 1340( بابا فغاني،                                                                                         

ي انگور و بر ي پروين شش ستاره است به يكديگر خزيده مانند خوشه، خوشه» ي پروينخوشه«عقد ثريا 
اند و در ايام زمستان از چك كه با هم مجتمعي كو) ((شش ستاره 221: 1382كوهان گاو است.)) (سجادي، 

ي پروين و عقد و گردنبند پروين و ثريا در اشعار، زياد آمده است. اول شب نمايان باشند. ( غياث) خوشه
  ) 221: 1382(سجادي،

  
  عود

  د  بساز  خيز  اي  مطرب  غزل  پرداز                               باده  در  جام  ريز  و  عو             
  ) 70: 1340( بابا فغاني،                                                                                

  نواختند. اوتار عود نزد قدما پنج بود:اسم سازي است در قديم كه آنرا با پر عقاب مي
  پنج    تارند    متحد   با   هم                       حاد    و    زير   مثلث   و    بم                   

  ) 895: 1387اند. ( شميسا، نام نهاده» نظير بم«اند و آن رااما برخي از متأخرين يك تار بر آن افزوده
     

  قانون 
  بزم                         دار ره اهل دل پرده سيم از چه شد ساخت اسير توام نغمه قانون                  

  ) 264: 1340( بابا فغاني،                                                                                                
- ا انگشتان دست نواخته مينوازند. ( برهان ) يكي از االت موسيقي شبيه به سنتور كه بنام سازي است كه مي

  شود. ( معين )
  

  قران
  در دور تو بر جدول احكام كواكب                غير از نظر سعد نيابند قران را              

  ) 4: 1340( بابا فغاني،                                                                                
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در مقابل انفصال يا انصراف است و بين دو كوكب كه يكي در مدار باالتر و ديگري » نهگرد آمدن، مقار«قران 

رسند در نجوم احكامي دهد. اين دو كوكب چون در يك برج به يك درجه ميتر است روي ميدر مدار پايين
  )  580: 1381آن دو را متصل يا مقترن گويند. ( مصفي، 

  
  قوس و قزح 

  بر صفت ابروي خوبان             رنگ پر طاوس دهد زاغ كمان را در قوس قزح            
  )            2: 1340( بابا فغاني،                                                                        

كسار آن ي نور خورشيد و اني تجزيهقوس الرحمن هم آمده، غالباً هنگام باران، نزديك به افق و در نتيجه 
آيد. قوس به معني كمان و قزح به ضم قاف و فتح هاي مختلف جوي در آسمان به وجود مينورها در غلظت

يهود و «) در باورهاي مذهبي  608: 1381هاي شيطان است. (مصفي، زاء ، نام كوهي است و نيز يكي از نام
  طوفان بود. ( همان: همان )  ي فرو نشستنقوس وقزح در طوفان نوح پيدا شد و آن نشانه» نصرانيت

  
  كسوف

  شمع ايوان تو ايمن ز دم باد صباست                ماه اقبال تو ايمن ز كسوف و كلفست                    
  )  13: 1340( بابا فغاني،                                                                                                   

به معني گرفتن آفتاب و ماه هر دو آمده و در عرف فارسي زبانان » كسوف«گرفتن آفتاب ، در لغت عربي
  ) كسوف در آفتاب و خسوف در ماه گويند. ( معين

  
  كهكشان

  تا سير كند رخش تو در گلشن گردون               جاروب زند صبح ره كهكشان را              
  )  3: 1340( بابا فغاني،                                                                                               

اند ها در عالم به صورت جزايري در آمدهوي هستند. كهكشانمجره، گروه عظيمي از ستارگان و اجرام سما
ي ده ها عبارتند از: كهكشان راه شيري كه مجموعهي فضاي رقيقي از يكديگر جدا باشند. كهكشانكه بوسيله

ي يازده ستاره است كه خورشيد نيز در ميان آنهاست. اين كهكشان داراي ساختماني تقريباً به صورت بقوه
) كهكشان يا  641: 1381ي شمسي نزديك اين صفحه است. (مصفي، رپيچي است و منظومهي ماصفحه
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آيد و كاهكشان شباهتي به كاه ريخته دارد. عربي آن مجره و شكل راهي است كه شبها در آسمان پديد مي
ند كه بر دانستهاي يونان قديم، كهكشان را جاي پاي خدايان ميگويند. در افسانهعوام آن را راه مكه مي

كردند كه برده. مصريان آن را رودي تصور ميكنند و نيز راهي بود كه مومنان را به بهشت ميآسمان عبور مي
  )  642كنند. (همان: ارواح فراعنه در آن قايقراني مي

  
  ماه 

  اين روشني كه مهر دهد روز و ماه و شب              نور چراغ دولت شبير و شپرست             
  ) 21: 1340( بابا فغاني،                                                                                                

ترين سياره است به زمين و ساكنان آن، و بعد از آفتاب بيش ي تابع زمين.... ماه نزديكترين و مأنوسما، سياره
) ماه نيز مانند خورشيد،  678: 1381تأثير گذاشته است. (مصفي، ي اجرام سماوي در تفكر انسان از همه

نزديك اقوام كهن مورد پرستش قرار گرفته است..... در اساطير سومري ماه خداي محبوب زنان است و باران 
شده، جهان تحت فلك ماه و جهان ريزد.... در نجوم يونان قديم جهان به دو قسمت تقسيم ميو برف فرو مي

ماه، آنچه مربوط به فيزيك و مسائل نظير آن بود به جهان زير فلك ماه اختصاص داشته و آنچه  فوق فلك
) ((ماه  679شده است.)) (همان: مربوط به ماه و ستارگان و آنسوي ماه و كيهان بود  مسائل نجومي گفته مي

د: القمرَ جرَ كمر ديوانه و انبه زعم منجمان قديم كوكب رسوالن و پياده روان و ايلچيان بوده، قدما گفته
يابد. شود مخصوصاً در سر ماه با ديدن ماه نو، جنون او شدت ميصرعي از ديدن ماه آشفته و بد حال مي

ها بدو تر است و مرطوبيابد. مهتاب پر خاصيتعقيده داشتند كه در آغاز هر ماه جنون ديوانگان افزايش مي
مهتاب صيد ماهي سخت است. فصحاي عرب در ادبيات خود منسوب و جزر و مد دريا از اوست. در شب 

اند. و آفتاب را در ماهي يك مقابله و يك مقارنه با ماه بيش نيست و باقي ماه را شوهر و آفتاب را زن گفته
ي عوام اين است كه افتد عقيدهاوقات او را مقبله و مقارنه با ديگر كواكب است. وقتي ماه به خسوف مي

ها مخصوصاً سيب از اوست از اين رو به رفته. ماه رنگرز است بدين معنا كه رنگ برخي از ميوهاژدها او را گ
كند. طلوع قمر از برج آبي دليل نزول باران است و شاعران گويند. ماه كتان را فرسوده ميماه صباغ فلك مي

  ) 1014-1015: 1387اند.)) (شميسا، از اين موضوع در بيان گريه استفاده كرده
  

  مشتري
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  ي تو مشتري و مهر مالزم  ي قدر تو كه آنجا                              پروانهاز شمع سراپرده                  

  ) 47: 1340( بابا فغاني،                                                                                                     
النوع خطابه و ري يا اورمزد، سعدترين كواكب و به اصطالح سعد اكبر است. مشتري رببرجيس يا مشت

شود.....مشتري در فلك ششم است. مشتري دو خانه دارد سخنوري است و از اينرو، با علم و خرد ذكر مي
  )1103: 1387حوت و قوس. (شميسا، 

  
  ناهيد

  آب از كنار چشمه خورشيد خورده ايم                             ما باده را بنغمه ناهيد خورده ايم                 
  ) 337: 1340( بابا فغاني،                                                                                           

ي زهره برج است.... خانهالنوع خنياگري و آواز و طرب و عشق ناهيد يا زهره، سعد اصغر است... زهره رب
هاست لذا به ترين ستارهميزان(ترازو) است. زهره در فلك سوم و لذا باالي سر عطارد است... زهره درخشان

  ) 623: 1387گويند. (شميسا، ي زهرا ميآن زهره
  

  نغمه  
  هل بيان را مرغ سحر از بلبل گلزار تو آموخت                     اين نغمه كه تعليم بود ا        

  ) 3: 1340( بابا فغاني،                                                                                        
آواز خوش، توالي يك رشته اصوات موسيقي با امتدادهاي مختلف كه از مجموع شنيدن آنها لذتي درك شود. 

دهد. صداهاي ميزان تأثير آن خوبي و بدي نغمه را نشان مي ي موسيقي بر نغمه نهاده شده واساس و پايه
  ناميدند. ( معين )گويند در قديم نغمه ميموسيقي كه امروزه نوت مي

  
  نه فلك

  ي چرخ ز لنفاس تو دايردر گردش پرگار قضا گشت بيكدم                          نه دايره             
  )      29: 1340( بابا فغاني،                                                                                                

ي چرخ، منجمان پيشين بر اين عقيده بودند كه زمين در مركز آسمان قرار دارد و نه آسمان نه فلك يا نه دايره
هاي آنها از پايين به بال بر حسب اماند كه نچرخند. افالك مركب از نه طبقهبه دور و گرداگرد زمين مي
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فلك ناهيد(زهره) از  -3فلك تير( عطارد)  -2فلك ماه(قمر)  -1نزديكي به زمين ، به اين ترتيب است : 
فلك برجيس  -6فلك بهرام (مريخ)  -5فلك آفتاب (خورشيد)  -4» سيار«درخشانترين ستارگان رونده

دانستند. باالي اين هفت آسمان ، ي شوم و نحس ميا ستارهفلك كيوان (زحل) كه پيشينيان آنر -7(مشتري) 
نامند  و اين فلك را فلك ستارگان ايستاده قرار دارد كه آنها را ثوابت يا نجوم متخيره يا ستارگان بياباني مي

 بره( -1نامند شماره صور فلكي كه در منطقه البروج قرار دارند دوازده است. بدين ترتيب: منطقه البروج مي
 - 7خوشه(سنبله)  - 6شير(اسد)   -5خرچنگ(سرطان)  -4دو پيكر( جوز)  -3گاو( ثور)  -2حمل) 

ماهي(حوت).  -12دول(دلو)  -11بزغاله(جدي)  -10كمان(قوس)  -9كژدم ( عقرب)   -8ترازو(ميزان) 
  ژه نامك ) گويند. ( واباالي هشت فلك، فلك نهم يا فلك االفالك قرار دارد كه آنرا عرش يا عرش اصلي مي

  
  هفت آسمان
  آنرا كه نور شرع دليلست  دور نيست                            گر بگذراند از فلك هفتمين علم               

  ) 57: 1340(بابا فغاني،                                                                                                      
اي است . اسامي آنها به ترتيب در شعر زير آمده هفت طبقه دارد ، هر يك از افلك هفتگانه سياره آسمان
  است. 
  در   فلك   هفت   كوكب   سياره                           آفريده   خداي    عز     و        جل        
  شمس   و   مريخ  و  مشتري   زحل       قمر  است  و   عطارد   و    زهره                             

  ) 640: 1387( شميسا،                                                                                                       
  ني

  كرده   آهنگ   پرده   عشاق                       ني   الغر   ميان   و   چنگ   نحيف        
  ) 71: 1340( بابا فغاني،                                                                                  

ترين موسيقي است كه از دير باز در ترين و قديميسازي است بادي كه از چوب يا ني سازند و آن طبيعي
ني هفت « رد. كاملترين ني نزد ايرانيان ي ممتد داكشورهاي مختلف وجود داشته است و در ايران نيز سابقه

  است كه سازي ساده و داراي صدايي لطيف و خوش آهنگ است. ( معين ) » بند
  

  هالل
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  اي  شعله  چراغ  د ر خانه  ات  هالل         سيارات  شراره  شمع  صف  نعال        

  ) 42: 1340( بابا فغاني،                                                                             
ي ماه را روشن ماه نو، هالل اشكال ظاهري ماه از نظر يك ناظر زميني است. چون خورشيد فقط يك نيمكره

بيند و اين قسمت نيز در طول هر ماه دچار دگرگوني است، در كند و ناظر زميني جز آن قسمت را نميمي
برند، ) به جاي ماه هالل به كار مي 861: 1381شود.( مصفي، ده مياوائل ماه شكل هالل نازك و روشن دي
     هالل همراه است. ( همان: همان )   چون جاي شروع هر ماه قمري با رؤيت

                               
  نتيجه گيري

، زبان بيان افكارات دروني               اي دوطرفه و گسترده است. چرا كه شعري ادبيات با علوم مختلف رابطهرابطه   
ي اشياي اطراف و همچنين از اعالم تمام علوم شعر از همه .                   شاعر است منتها با لحني خيال انگيز و عاطفي

اي نباشد آنها را گيرد و براي اينكه اين اصطالحات روزمره، كليشهمختلف براي القاي افكار شاعر كمك مي
كند. تعدد كتبي نگاشته شده، و همچنين پيشرفت قابل با رنگ ادبيات رنگ آميزي ميدر معناي ديگر و 

مالحظه بشر در عرصه علم موسيقي و نجوم در گذشته با وجود عدم امكانات، همگي دليلي بر اهميت اين 
ي آنها علوم در نزد بشر گذشته و كنوني است كه عقايد و باورهاي مردم در مورد اين علوم و همچنين كارآمد

در زندگي بشر، باعث اين توجه روزافزون شده است. باتوجه به چگونگي و نوع كاربرد اين كلمات توسط 
رسد اين است كه بابا فغاني چون بعضي ديگر از شاعران از قبيل انوري از به آنچه به نظر مي بابا فغاني، 

سلط خود براين علوم را نداشته است كاربردن اين واژگان در اشعار خود هدفي چون فخرفروشي يا اثبات ت
بلكه او با استفاده از اين واژگان موفق به خلق و ابداع تركيبات و تصويرات نو و بديعي شده است كه همين 

                  عصرانش شده است.باعث زيبايي و برجسته شدن اشعار او در بين هم
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