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Abstract
Abdurrahman Mushfeqi Bukharaei is one of the poets of the tenth century AH who was familiar
with composing sonnets and odes and was proficient in satire. Although in his time, unlike the fifth,
sixth and seventh centuries, when the use of concepts of various sciences and knowledge in poetry
was common, knowledge such as astrolabe and astrology was no longer considered and the poetry
was close to the general language of the people, but Mushfeqi used astrological concepts in his poems.
In his poetry, we not only come across common astrological concepts and words among most poets
such as astrology and fortune-telling and the names of the septet planets, but also the topics and words
that specialize in astrological knowledge such as south node, predestination, conjunction, honor, the
concept of seeing lucky and unlucky hours we also see during his verses.
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مقاله پژوهشی

تحلیل تصویرسازیهای عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی
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چکیده:
عبدالرّحمان م شفقی بخارايی از شاعران قرن دهم هجری ا ست که در گفتن انواع شعر سليقة نيکو دارد .ق صايد خوب و غزلهای
مرغوب دارد و شهرت اهاجی کوبندهاش نيز با لطافت ا شعار غنايی مطبوعش پهلو میزند .با اين که در روزگار وی دانشهايی نظير
رمل و نجوم ديگر چندان مورد توجّه نبوده و با ظهور سبک هندی زبان شاعران نيز از ا صطالحات تخ صّ صی علمی دور و به زبان
عامّة مردم نزديک شده بود ،مشفقی برای تصويرپردازیهای عاشقانه از مفاهيم نجومی بسيار استفاده کرده است .در شعر وی نه تنها
به مفاهيم و واژههای نجومی متداول در ميان اکثر شاعران مثل طالع و ستارۀ بخت و نام سيّارات سبعه برمیخوريم ،مضامين و کلمات
تخ صّصیتر دانش نجوم همچون ذنب ،قدر ،قران ،شرف ،مفهوم ديدن ساعات سعد و نحس را نيز در خالل ابياتش مشاهده میکنيم.
با توجّه به نحوۀ ا ستفادۀ وی از مفاهيم و واژههای نجومی و ت صاوير هنرمندانهای که با بهکار گرفتن اين م ضامين در شعر خود خلق
کرده ،میتوان گفت که م شفقی با دانش نجوم تف سيری يا هيأت آ شنايی کامل دا شته و از مفاهيم آن برای بيان عواطف درونی خويش،
به ويژه در سوز و گدازهای عاشقانه به خوبی بهره برده است.
کلیدواژهها :قرن دهم ،شعر غنايی ،نجوم تفسيری ،هيأت ،اسطرالب ،عبدالرّحمان مشفقی بخارايی.
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 .1مقدّمه
تف سير و ضعيّت سيّارات در آ سمان و باور به تأثير او ضاع فلک بر زمين و زمينيان تاريخچهای ب سيار کهن دارد .قدما
معتقد بودند که جايگاه ،نحوۀ حرکت و چگونگی قرارگيری ستارگان و سيّارات در آسمان نسبت به يکديگر عامل تغييرات
جوّی و پديدههای طبيعی مانند سيل و زلزله ،رخدادهای اجتماعی و سيا سی همچون سقوط يا قدرت گرفتن پاد شاهان،
جنگها ،قحطی و  ...ه ستند و همچنين باور دا شتند که تمامی ويژگیهای هر ان سان و اتّفاقات مربوط به زندگی او را نيز
میتوان از وضعيّت سيّارات در لحظة تولّد شخص به دست آورد .از اين رو در گذشته دانش نجوم تفسيری يا هيأت اهمّيّت
قابل توجّهی داشت و منجّمان از جايگاه واالی اجتماعی برخوردار بودند .در بيشتر دربارهای ايران همواره منجّمانی حضور
دا شتند و در موارد مختلف به پاد شاهان م شاوره میدادند .بنابراين مفاهيم اين دانش به ادبيات مکتوب ما و حتّی بع ضی از
واژهها و عباراتش به زبان عامّة مردم راه يافت و در بعضی موارد چنان در فرهنگ عامّه رسوخ کرد که مثل ساير شد .شاعران
فارسی زبان نيز فراوان از اصطالحات نجوم در اشعارشان استفاده کردهاند .از اين ميان شاعرانی همچون نظامی و خاقانی که
به دانش نجوم ت سلّط دا شتند ،با ا ستفاده از مفاهيم نجومی ابيات پيچيدهای سرودند و ديگر شعرا هم که چندان تبحّری در
نجوم نداشتند با بهرهگيری از کلمات و عبارات و مفاهيم اين دانش تصاوير بسيار زيبايی در اشعار خود خلق کردند.
حافظ شيرازی در بيت زير بيان میدارد:
از چشم خود بپرس کهه مها را کهه مهیکشهد

جانا گناه طهالع و جهرم سهتاره نيسهت
(حافظ)54 :1370 ،

گرچه خواجة شيراز در اين بيت ،با صدور چنين حکمی ،بار گناه عاشقکشی را از گردن طالع و ستاره ساقط میکند ،هم
خود او و هم ديگر شاعران ،بارها و بارها اين مفهوم را در ا شعار عا شقانه به کار بردهاند و هجران و فراق و خ شم و عتاب
مع شوق را به گردش اختران و چرخ کژمدار ن سبت دادهاند .م شفقی نيز به اين سنّت شاعرانه ب شدّت پایبند ا ست؛ هرآنچه
نيکی و خير ا ست ،در پيوند با مع شوق میداند و در مقابل هر تلخکامی و م صيبت و رنج و باليی که در راه ع شق متحمّل
می شود ،از جانب طالع نامبارک خويش و گردش نا سازگار فلک میبيند و تنها گلهمند ا ست که «رو شی نکرد هرگز به مراد
من ستاره» (مشفقی،بی تا.)197 :
مشفقی مضامين بسيار لطيف عاشقانهای را بر اساس همين باور پرورده است .گاهی چنان نگونبخت و بیطالع ا ست که
حتّی شايستة عتاب و کينهورزی معشوق هم نيست:
طالعی دارم که گر نهاوک بهه سهويم افکنهی

نارسيده بر دلهم خواههد پشهيمان گشهت بهاز
(همان)51:

و گاه بر پيراهن تن معشوق رشک میورزد و اين غيرت و حسد را چنين بيان میکند:
به اين طهالع کهه دارد از رخهت ههر صهبر پيهراهن

عجههب نبههود کههه او را در گريبههان آفتههاب افتههد
(همان)167 :

در قرون اخير با اين که تحوّالت علمی و فکری باعث شده عقيده به تأثير کواکب و به تبع آن به کار بردن واژگان دانش
نجوم در ادبيات کمرنگ شود ،همچنان ردپای مفاهيم نجومی کم و بيش در آثار بعضی از شعرا و نويسندگان ديده می شود
.مشفقی بخارايی از آن دسته شاعرانی است که به نظر میرسد با دانش نجوم آشنا بوده و در بيان اشعارش از اصطالحات
نجومی بهره گرفته است.
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 .1.1بیان مسأله
بررسی آن دسته از ابيات اشعار مشفقی که در آنها از مفاهيم نجومی بهره برده ،موضوع پژوهش حاضر است .بر آنيم تا
با يافتن و بررسی اين ابيات به ميزان آشنايی و اشراف شاعر به دانش نجوم پی ببريم.
درک درست و دقيق اشعار هر شاعر مستلزم آن است که هم از ويژگیهای زبانی او آگاه باشيم و هم ابزارهای مورد
استفادۀ وی را در سرودن شعر بشناسيم .يکی از اين ابزارها آن دسته از علوم و دانشهايی است که شاعر بدانها کم و بيش
احاطه داشته و خواه ناخواه برای بيان مقاصد خود در اشعارش عبارات و مفاهيمی را از آن دانشها وام گرفته است .نوع
نگرش شاعر به مفاهيم وام گرفته شده از دانشهای ديگر و نحوۀ به کارگيری آنها در بيان اشعار ،ما را به جهان فکری وی
نزديکتر کرده ،درک بهتری از ابيات و تصاوير شاعرانة برآمده از ذهن شاعر را ميسّر میکند .از اين رو بررسی ابيات نجومی
اشعار مشفقی نيز ما را به جهان فکری او نزديکتر و مفاهيم و تصاوير مورد نظر وی را در اشعارش روشنتر میکند ،در
نهايت شناخت کاملتری از شاعر و درک عميقتری از اشعار وی را سبب میشود.
 .2.1اهداف پژوهش
هدف از اين پژوهش شناسايی ابيات نجومی اشعار مشفقی ،طبقهبندی ،بررسی و واکاوی آنهاست .از اين رهگذر معانی
اين دسته از ابيات دقيقتر و کاملتر بيان میشود و سطر آگاهی شاعر از دانش نجوم و نوع نگاه وی به آن ،و ميزان و نحوۀ
به کارگيری مفاهيم اين دانش در بيان عواطف شاعر مشخّص میگردد.
 .3.1پیشینۀ پژوهش
از آنجا که ديوان اشعار مشفقی تا کنون تصحير نشده و به چاپ نرسيده ،پژوهشی بر اشعار وی صورت نپذيرفته است
و به طور خاص اثری که به بررسی عاشقانههای وی از منظر دانش نجوم بپردازد ،يافت نمیشود .پس بر آن شديم طی اين
پژوهش به اين مسأله بپردازيم.
 .4.1روش پژوهش
اين پژوهش به روش اسنادی و با شيوۀ توصيفی -تحليلی انجام گرفته و در آن از منابع و امکانات کتابخانهای استفاده
شده است.
 .2بحث
در ادامه پس از شرح مختصری دربارۀ عبدالرّحمان مشفقی بخارايی و معرّفی اجمالی دانش نجوم ،به ابياتوی با موضوع
نجوم میپردازيم .اين ابيات از کاملترين نسخة خطّی ديوان شاعر که به دست نگارنده تصحير شده است (بهراميان و همکاران،
 ،)39-54 :1400انتخاب شدهاند.
 .2.2مشفقی بخارایی
موالنا عبدالرّحمان مشفقی مروی بخارايی ،شاعر و طنزپرداز قرن دهم هجری ،در سال  946هجری قمری در بخارا ديده
به جهان گشود (ر.ک :احرارف .)8 :1959 ،در کودکی از نعمت والدين محروم گشت و با حمايتهای شخصی از هنرمندان
بخارا به مکتب و مدرسه رفت .در مدرسه با شعر آشنا شد و به آن روی آورد .مشفقی پس از دوران تحصيل برای کسب
معاش ،در سن  26سالگی از بخارا به سمرقند کوچ میکند  ...و در آنجا کتابدار سلطان سعيد میشود( .ر.ک :به نقل از
احرارف .)10 :1959 ،خواجه حسن نثاری معاصر مشفقی در تذکرۀ مذکّر احباب آورده است که «مشفقی از شاعران پرزور
مشهور است .در گفتن انواع شعر سليقة نيکو دارد ،قصايد خوب و غزلهای مرغوب دارد و در هجا گفتن به طوری دقّت
مینمايد که از جادۀ تقرير بيرون است» (نثاری بخاری .)271 :1377 ،وی در سال  985هجری قمری راهی هندوستان میشود
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(ر.ک :احرارف )12 :1959 ،و با اکبرشاه گورکانی مالقات میکند .ذبير اهلل صفا وی را در زمرۀ شعرای دربار جالل الدّين
اکبر گورکانی نام میبرد (ر.ک :صفا ،1373 ،ج .)458 :5وی پس از بازگشت به وطن عنوان ملک الشّعرايی دربار عبداهلل خان
شيبانی را کسب کرد .در حدود سال  996هجری قمری به رحمت حق پيوست و در بخارا مدفون شد.
وی عالوه بر توانمندی قابل توجّه در سرودن قصايد و غزليات زيبا و محکم در مطايبه و سرودن اشعار طنز نيز زبانزد
بوده است .در مقدّمة کتاب لطيفههای تاجيکی آمده است که «لطيفههای تاجيکی دو قهرمان اساسی و برجسته دارند .يکی
از آنها مال ن صرالدّين يا خواجه ن صرالدّين م شهور ا ست  ...قهرمان دوم ملّا م شفقی ا ست که يک سيمای معيّن و نمايان
ادبيات عصر  16ميالدی )تاجيک) میباشد» (دهاتی.)4 - 3 :1958 ،
آثار به جای مانده از م شفقی عبارتند از :ديوان قصايد ،قطعات ،ترجيعها ،ترکيبها ،مخمّسها ،رباعيات ،و مثلّثات (که
ابتکار خود اوست) ،ديوان غزليات ،ديوان مثنویها (ساقینامه و گلزار ارم) و ديوان مطايبات .مشفقی در دوران اوج مکتب
وقوع و اوايل سبک هندی میزيست و ديوان قطور او شامل اشعاری به سبکهای هندی ،وقوع ،عراقی و خراسانی است.
 .3.2شعر و نجوم
دانش نجوم که آن را با نامهای هيأت ،نجوم تف سيری ،نجوم احکامی ،و آ سترولوژی نيز میخوانند ،عبارت ا ست از
تفسير تأثيرات سيّارات و ستارگان بر اوضاع زمين و زندگانی انسانها .نظامی عروضی در چهار مقاله چنين آورده است« :امّا
علم هيأت [علمی است] که شناخته شود اندر او حال اجزاء عالم علوی و سفلی و اشکال و اوضاع ايشان و نسبت ايشان با
يکديگر( »...نظامی عرو ضی .)86 :1331 ،اين علم در گذ شته ب سيار مورد توجّه بوده تا جايی که منجّمان ح ضور پررنگ و
اثرگذاری در دربارهای پاد شاهان دا شتند و ا شعار نجومی نيز در ادب فار سی ح ضور دا شته ا ست .منظور از ا شعار نجومی
ابياتی است که در آنها اصطالحات علم نجوم به کار رفته است.
.1.3.2نجوم در اشعار مشفقی بخارایی
با اين که در عصر مشفقی ،برخالف قرون پنجم ،ششم و هفتم که استفاده از مفاهيم علوم و دانشهای گوناگون در شعر
رواج داشههت ،دانشهايی نظير رمل و نجوم ديگر چندان مورد توجّه نبوده و با ظهور سههبک هندی زبان شههاعران نيز از
اصطالحات تخصّصی علمی دور و به زبان عامّة مردم نزديک شده بود ،مشفقی در اشعارش از مفاهيم نجومی بسيار استفاده
کرده ا ست .در شعر وی نه تنها به مفاهيم و واژههای نجومی متداول در ميان اکثر شاعران مثل طالع و ستارۀ بخت و نام
سيّارات سبعه برمیخوريم ،م ضامين و کلمات تخ صّ صیتر دانش نجوم همچون ذنب ،قدر ،قران ،شرف ،مفهوم ديدن
ساعات سعد و نحس و  ...را نيز در خالل ابياتش م شاهده میکنيم .با توجّه به نحوۀ ا ستفادۀ وی از مفاهيم و واژههای
نجومی و تصاوير هنرمندانهای که با به کار گرفتن اين م ضامين در شعر خود خلق کرده ،میتوان گفت که م شفقی با دانش
نجوم تفسيری يا هيأت آشنايی کامل داشته است.
دربارۀ آگاهی وی از دانش نجوم خواجه سيّد حسن نثاری بخاری در مذکّر احباب آورده است که « ...و در علم نجوم
و رمل وقوفی اظهار میکند و در اين ايّام کوکب طالعش در نطاق سههعادت از هبوط به صههعود حرکت کرده ( »...نثاری
بخاری.)271 :1377 ،
ابيات نجومی ديوان مشفقی را میتوان به دو دستة عمده طبقهبندی کرد :دستة اوّل ابياتی که در آنها با به کار بردن واژۀ
ماه يا خور شيد و يا معادلهای معنايی آنها تنها به مع شوق يا ممدوح خود ا شاره کرده و آنان را از لحاظ زيبايی چهره به
ماه يا خورشيد مانند کرده و يا پا فراتر نهاده و روی محبوب را زيباتر و نورانیتر از ماه و خورشيد و ماية شرمساری شمس
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و قمر دان سته ا ست (ت شبيه تف ضيل) .مثل بيت زير که در آن روی مع شوق را از لحاظ زيبايی و نورانی بودن به ماه مانند
کرده است:
رخت ز نور لطافهت بهه حسهن مهاه رسهيد

به عمر سهرو رسهاند خهدای سهال تهو را
(مشفقی ،بی تا)132 :

و يا اين بيت که در آن روی محبوب را به خورشيد تابان تشبيه کرده است:
منم چون ذرّه سرگردان و از ههر کهمتهری کهمتهر

تو چون خورشيد تابهانی و افهزونتهر ز ههر افهزون

(همان)271 :
و يا اين رباعی که در آن هم ماه و هم خورشيد را در برابر معشوق خود کم نور و کم مقدار میداند:
آن گهههل کههه دميد سبزه بر اللة او

شد ماه شب چارده در هالة او

خورشيد که باشد که به او الف زند

يک روزۀ ماه من و صد سالة او
(همان)202 :

اين ت شبيه چهرۀ مع شوق يا ممدوح به ماه يا خور شيد ت شبيهی ب سيار پرکاربرد ا ست و تقريباً همة شاعران آن را به کار
بردهاند به گونهای که به ادبيات عامّه و کالم معمول فارسیزبانان هم وارد شده است.
امّا د سته دوم ابياتی ه ستند که در آنها واژههای نجومی اعمّ از ماه و خور شيد و نام بروج و ا صطالحات خاصّ هيأت
نظير شرف و هبوط و  ...به گونهای به کار رفته که برای تعبير و تفسير صحير بيت و رسيدن به منظور شاعر نياز است به
دانش نجوم و احکام آن مراجعه شود .بديهی است وجود چنين ابياتی نه تنها چيرهدستی شاعر در بالغت و سرودن شعر را
نشان میدهد ،گواهی بر ميزان آشنايی شاعر با دانش نجوم نيز هست.
در ادامة اين بخش ابيات نجومی ديوان مشههفقی بخارايی را به تفکيک اصههطالحات نجومی به کار رفته در آنها بررسههی
میکنيم.
 .1.1.3.2زایچه
بر ا ساس آنچه در مفاتيرالعلوم آمده« ،زايچه صورتی مربّع يا مدوّر ا ست که برای تعيين موا ضع ستارگان در فلک
میسازند تا در هنگام اظهار نظر در مولد يا غير آن در آن بنگرند» (خوارزمی.)209 :1347 ،
مشفقی در بيت زير به زايچه و طالع اشاره کرده است:
گر نهد قاعدهای مدّت عمر تو بيان ورکشد زايچهای طالع جاه تو مقال
(مشفقی ،بی تا)28 :
 .2.1.3.2طالع و ستارۀ بخت
طالع مشهورترين واژۀ نجومی است و به گفتة ابوريحان بيرونی «آن بود که اندر وقت به افق مشرق آمده باشد از منطقه
البروج» (بيرونی .)205 :1352 ،طالع در لغت به معنی برآينده و طلوع کننده ا ست و منظور از آن «جزوی ا ست از منطقه
البروج که در وقت مفروض در افق شرقی با شد .اگر آن وقت زمان والدت شخ صی بود آن را طالع مولود يا طالع آن
شخص گويند» (م صفّی .)486-7 :1388 ،و ستارۀ مرتبط با طالع را ستارۀ طالع يا ستارۀ بخت يا کوکب بخت میگويند.
«سعد بودن طالع و ستارۀ آن نيکبختی به دنبال دارد و بدطالعی و نحوست ستارۀ طالع شوربختی و تلخکامی به بار میآورد».
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(همان )487 :در شعر فارسی بر اساس همين باورها طالع فراوان آمده و به سعد و نحس بودن آن اشارات بسيار شده است.
طالع سعد ،طالع قوی ،طالع منحوس و  ...نشانة توجّهی است که شاعران بزرگ فارسی به طالع و تأثير آن داشتهاند.
شاعر در بيت زير اشاره میکند که طالعی چنان ندارد که يار با او مهربانی کند و بیمهری محبوب را از بدطالعی خويش
میداند:
من که باشم ماه من تا مهربان بينم تو را طالعی بايد که با خود آنچنان بينم تو را
(مشفقی،بی تا)140 :
و گاه اين بدطالعی چنان دامنگير است که حتّی رخصت نمیدهد که خاک رهگذار معشوق شود:
گيرم رهی که افتم بر خاک رهگذارت از طالعی که دارم افتم به راه ديگر
(همان)233 :
و باز طالع از اين هم ناسهههازگارتر تواند بود .چنانکه حتّی اجل را پشهههيمان میکند تا عاشهههق مهجور همچنان در هجر
بسوزد:
اجل آمد که خالصی دهد از هجر مرا بود بیطالعی من که پشيمان شد و رفت
(همان)145:
در اين بيت هم میگويد بخت و طالع خوبی ندارد و به همين خاطر است که روی چون ماه يار خانة تاريکش را روشن
نمیکند:
نيست طالع که شبی کلبة تاريک مرا مه روی تو صفا آرد و پر نور کند
(همان)167:
بيت زير هم مضمون مشابهی دارد:
به گشت شب برآيی همچو ماه و من به اين طالع به رويت چشم نتوانم گشاد از دود ياربها
(همان)135 :
او گاه دربارۀ سرگشتگی و حيرانی خود از دور زمان و رخدادهای آن سخن میگويد و آن را با ستارۀ طالع خود مرتبط
میداند .در بيت زير اظهار میکند که نمیداند کدام سهتاره در طالع او نشهسهته که چنين اتّفاقات حيرتانگيزی را سهبب
میشود:
روز و شب سرگشته میدارد مرا دور فلک کس نمیداند که در طالع چه کوکب داشتم
(همان)246 :
مشفقی گاه به گونهای ديگر به مسألة بخت و طالع خود میپردازد و ناراحتی و درد خود را نه از بخت و طالع و ستاره
و ماه بلکه از بیمهری يار میداند و میگويد:
از مهر و مه چه ناله کنم جان من توئی دردی که دارم از دل نامهربان توست
(همان)139 :
م شفقی در بيت ديگری ا شاره میکند که آنچه از گردش افالک و طالع و تأثير ستارگان به ما میر سد ،گذرا ست و اين
ناپايداری و گذرا بودن حوادث زمانه را به عبور ا سب مع شوق خود ت شبيه کرده ا ست .در اين بيت اگرچه کلمه طالع يا
بخت و اقبال و مانند آنها نيامده است ،منظور شاعر از سير ماه و اختر همان تأثير سيّارات بر رخدادهای زندگی فرد و يا به
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معنای بخت و اقباليست که نصيب شخص است .همچنين اين بيت را میتوان گواهی بر قائل بودن مشفقی به نجوم و تأثير
سيّارات دانست:
ز سير ماه و اختر هرچه آيد در گذر باشد به گوش جانم از نعل سمندت اين ندا آمد
(همان)219 :
در بيت زير شاعر مُهر نامة حاوی خبر هجرت يارش را ستارۀ بخت سياه خود خوانده ا ست .از نظر م شفقی هجران
يارش به خاطر سياهبختی و بداقبالی او ست .اين بيت هم عالوه بر ت صوير شاعرانهای که از ستارۀ بخت تر سيم میکند،
میتواند شاهدی باشد بر اعتقاد مشفقی به تأثير طالع و ستارۀ بخت و به طور کلّی زايچة نجومی در زندگی انسان.
نامهای که رقم هجر مه من باشد مهر او کوکب بخت سيه من باشد
(همان)158 :
.3.1.3.2سیّارات و بروج فلکی
مؤلّفههای ت شکيلدهندۀ زايچة نجومی در نجوم تف سيری عبارتند از  :بروج دوازدهگانة دايرهالبروج که عبارتند از حمل،
ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد ،سنبله ،ميزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو و حوت؛ و سيّارات سبعه که عبارتند از ماه ،عطارد ،زهره،
خورشيد ،مرّيخ ،مشتری و زحل .بيشتر اين نامها را در ابيات مشفقی میتوان يافت.
بيت زير به ماه و حرکت ظاهری آن در آ سمان ا شاره دارد .شاعر هالل ماه را قا صدی میداند که به امر ممدوحش در
آ سمان از مغرب به م شرق میرود .ت صوير سازی اين بيت ب سيار زيبا و ظريف ا ست .قمر ابتدای ماه که به صورت هالل
است ،در مغرب قابل مشاهده است .قاصد بر اثر راهپيمايی مداوم ،پايی ترک خورده دارد و هالل نيز ماه کم نوری است که
به شکل شکاف و ترک کف پاست .امّا پس از طی چهارده روز که ماه به شکل بدر طلوع میکند و در مشرق ديده میشود،
گويی آن ترک پا موم روغنی از نور مهتاب طلی کرده و بهبود يافته و اکنون صاف و نورانی شده است:
هالل پيک که زد موم روغن از مهتاب به امر اوست که از باختر به خاور شد
(همان)29 :
در دو بيت زير باز با استفاده از موقعيّتهای ماه و حرکت ظاهری آن که در بيت قبل به آن اشاره شد ،تشبيه و تصوير
زيبايی خلق شده ا ست .در بيت نخ ست ساغر نقرهای آب زالل در درخ شندگی به ماه بدر در زمان طلوعش ت شبيه شده
است امّا بيت دوم میگويد که اگر تصوير صورت زيبارويی در اين جام منعکس گردد ،ديگر آن ماه در برابر اين زيبارو ماه
بدر نيست و همچون هالل کم نوری است که در کنار خورشيد است و در مقابل زيبايی و نور خورشيد ،ضعيف و کمنور
و ناپيداست .در شبهايی که ماه هالل است ،پيش از غروب خورشيد ماه در مغرب آسمان است امّا در نور خورشيد ديده
نمیشود تا زمانی که خورشيد غروب کند .واژۀ زهره در بيت دوم نيز به ايجاد تناسب هرچه بيشتر ابيات کمک کرده است.
اين ساغههر سيمين پهر از آب زالل ماهی است که طالع شده از اوج کمال
چون زهرهجبينی فکند عکس در او خورشيد برآورد سر از جيب هالل
(همان)202 :
در بيت بعد به زهره و اين تصوّر باستانی که زهره خنياگر و نوازندۀ آسمان است اشاره دارد .زهره بر منبر آسمان خطبة
جاه و جالل ممدوح شاعر را میخواند:
به پای خطبة جاه تو در ممالک قدس به دست زهرۀ چنگی سما چه منبر شد
(همان)29 :
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بهرام يا مرّيخ سيّارۀ ديگری است که م شفقی در بيت زير بدان اشاره کرده است .در نجوم تف سيری بهرام خدای جنگ
است و نشانة دليری ،و ثريّا بلندمرتبه است:
ثريّاجناب است و بهرامصولت ثوابتسپاه است و سيّارهلشگر
(همان)54 :
بيت بعد به زحل ا شاره دارد .زحل در لغت به معنی دور گ شتن و دوری گزيدن ا ست و تا پيش از ک شف اورانوس،
نپتون ،و پلوتون زحل را دورترين سيّاره در منظومه شمسی میدانستند .در هيأت ،مظهر بلندی و صبر است .شاعر ممدوح
را چنان بلندمرتبه و صههبور میبيند که اگر قدر و منزلت و حلم و صههبر او پا بر افالک بگذارد ،مرکز زحل در برابرش
همچون مرکز زمين پست و بیقدر میشود.
قدر او گر قدم حلم بر افالک نهد مرکز دايرۀ خاک شود ناف زحل
(همان)53 :
در بيتی که در ادامه میآيد دو لغت ترازو و حمل ذکر شدها ست .دو برج فلکی که در دايرهالبروج روبهروی هم قرار
دارند و تير پيکان سپاهيان ممدوح چنان بلندپرواز و قدرتمند ا ست که در فلک پرّان شده و صورت فلکی ترازو را به
صورت فلکی حمل دوخته است .امّا از نظرگاهی ديگر میتوان ترازو را صورت فلکی ميزان در نظر نگرفت و چون در لغت
نامة دهخدا عبارت ترازوی پوالد سنجان را کنايه از نيزه و سنان مبارزان دان سته و چنين تو ضير داده که ترازوی پوالد سنج
ترکيبی تو صيفی ا ست و در آن ترازو کنايه از نيزه ا ست که صورت ترازو دارد ،چراکه در و سط آن جای قبض میبا شد و
هر دو طرف آن مانند دو کفة ترازو ست (ر.ک :لغتنامة دهخدا:،ذيل واژه ترازو) پس میتوانيم ترازو را مطلقاً به معنی نيزه
در نظر بگيريم و بگوييم تير سپاهيان ممدوح چون شاهينی بر آ سمان رفته و پيکان آن بر ران صورت فلکی حمل ن ش سته
ا ست .در اين بيت تير (اگر به معنای عطارد با شد) و شاهين که نام ديگر صورت فلکی ن سر طائر ا ست در کنار واژههای
ترازو و حمل تنا سب زيبايی ايجاد کردها ست .ضمن آن که خود «ترازو هم نام عاميانه صورت فلکی ن سر طائر ا ست»
(مصفی.)132 :1388 ،
در عين حال اين بيت تصويری از اين مثل عربی مجسّم میکند که « :کلّ شاۀٍ بِرِجلِها ستناط»
تير پيکان سپاهش به فلک چون شاهين رفته پرّان [و] ترازو شده بر ران حمل
(مشفقی ،بی تا)52 :
در بيت زير به برج دو پيکر يا به عبارتی صورت فلکی دو پيکر ا شاره شده ا ست .ابوريحان صورت فلکی جوزا يا
توأمان را «همچون دو کودک به پای ايستاده که هر يکی دست بر گردن ديگری پيچيده دارد» (بيرونی )90 :1352 ،توصيف
کرده است .مشفقی در اين بيت به شکل صورت جوزا که دو تکه است نظر داشته و میگويد که اگر شمشير ممدوحش به
آسمان برسد هر پيکر يا جرم آسمانی را همچون صورت جوزا به دو نيم میسازد:
گر به افالک رسد قائمة شمشيرش جرم هر پيکر از او رنگ دوپيکر گيرد
(مشفقی ،بی تا)49 :
سنبله يا خوشةگندم ،برج ششم دايرهالبروج است که صورت آن به شکل «زنی دامن فروانداخته و دست چپ او آويخته
و د ست را ست بردا شته و به آن خو شه ای گرفته» (گنابادی )37 :1238 ،تو صيف شده ا ست .به نظر میر سد م شفقی بافه
گيسوان يار را به خوشه گندمی که در دست صورت فلکی سنبله است ،مانند کرده و ماه روی محبوب را در ميان گيسوانش
به قمر که در برج سنبله قرار بگيرد ،تشبيه کرده است:
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موی مشکين به سر از ناز پريشان کردی قمر حسن تو در سنبلة کاکل شد
(مشفقی ،بی تا)258 :
شاعر همچنين در وصف مرکب ممدوح به زبان مبالغه کاکل پريشان توسن او را از بين برندۀ قدر و قيمت خوشة سنبله
توصيف میکند:
توسنش سنبل کاکل چو پريشان سازد خوشة سنبلة چرخ نيرزد به دو جو
(همان)195 :
در بيت زير هم به صورتهای فلکی جوزا و سنبله و هم به ماه و ثريّا (خوشه پروين) اشاره شده است .کاکل اسب به
سنبله ،نعلش به هالل ماه ،و ميخهای نعل به ستارگان خوشه پروين تشبيه شدهاند:
المکان زين و عنان محور [و] جوزا فتراک سنبله کاکل و مه نعل و ثريّا مسمار
(همان)17 :
امّا نکته مهم در بيت فوق جوزا ست .شاعر ت سمه يا دوال زين ا سب را به جوزا مانند کرده که به نظر وجه شبهی با
صورت فلکی توأمان يا دوپيکر يا جوزا که پيشتر بدان اشاره کرديم ندارد .مسأله اين است که طبق آنچه در آثار الباقيه آمده
نامهای بروج در زبان خوارزميان موافق صههورتهايی اسههت که بروج را نشههان میدهند ،و آنان نام جوزا را برای توأمان
گذاشتهاند در حالی که جوزا در اصل نام صورت فلکی جبّار يا شکارچی است که به شکل مردی است با شمشير يا تير و
کمان در د ست که سه ستارۀ رو شن در يک خط کمربند معروف آن را ت شکيل میدهند (ر.ک :بيرونی .)272 :1386 ،در
شعر فارسی جوزا و توامان و دوپيکر نامهای مشترکی است هم برای صورت جبّار و هم برای دوپيکر و تشخيص ميان آن
دو مشههکل اسههت مگر با وجود قرينهای مانند کمربند و حمايل و کمر ترکش به معنی نطاق الجوزا يا منطقه الجوزا که
مخصوص صورت جبّار است» (مصفی )168 :1388 ،مثل اين شعر از حافظ:
جوزا سحر نهاد حمايل برابرم يعنی غالم شاهم و سوگند میخورم
(حافظ)679 :1375،
بيت بعد با ا شاره به نام برج عقرب به م سألهای تقويمی ا شاره دارد .اين که وقتی عقيق مهر يا خور شيد در برج عقرب
است ،فصل سرما تمام زمين را فرامیگيرد .خورشيد در بخشی از ماههای آبان و آذر در تقويم خورشيدی در اين برج قرار
دار.:
عقيق مهر چو در بند چرخ عقرب ماند سواد دهر به زير نگين سرما شد
(مشفقی ،بی تا)13 :
.4.1.3.2ستارگان
عالوه بر سيّارات سبعه تعدادی از ستارگان معروف آسمان هم مورد توجّه شاعران بودهاند که از ميان آنها سهيل ،سها،
سماک رامر و خوشة پروين ،که يک مجموعه ستاره است ،در اشعار مشفقی به کار رفته است.
سماک رامر ستارهای در صورت فلکی عواست .آن را نيزهدار خوانند و نگهبان شمال يا نگهبان آسمان میدانند .در اين
بيت صاعقة آ سمان به نيزۀ سماک ت شبيه شده ا ست و میگويد که پس از صاعقه ،صحن چمن محلّ طلوع خو شة پروين
می شود .به عبارتی دانههای باران را که پس از رعد و برق بر چمن میبارند ،به ستارگان ثريّا مانند کرده که درخ شان امّا
ب سيار ريز ه ستند .ثريّا با باران ارتباط معنايی ديگری نيز دارد« .در طلوع ثريّا به زعم اعراب باران میبارد» (م صفی:1388 ،
.)102
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سماک رامر برق از هوا طلوع نمود ز ژاله صحن چمن مطلع ثريّا شد
(مشفقی ،بی تا)13 :
در بيت بعد باز هم از ثريّا میگويد و مفتی صدر فلک ،مشتری است:
مفتی صدر فلک را به جهانبانی او نقش توقيع ثريّاست به فتوی کمال
(همان)28 :
ستارۀ سها از ديگر اجرام آ سمانی مورد توجّه و ا شاره م شفقی ا ست که بنا بر آنچه در لغتنامة دهخدا آمده ،ستارهای
معروف ا ست در بناتالنعش و ستارهای ا ست ريزه و ب سيار خفی نزديک کوکب دوم از دو کوکب ذنب دب اکبر و نور
چشم را بدان امتحان کنند (لغتنامه :ذيل سها).
در بيت زير منظور از قطب ،سهتارۀ قطبهی اسهت کهه «سهتارهای اسهت بهين جهدی و فرقهدين کهه مهدار فلهک بهر آن
است و قبله را نيز بهدان مهیشناسهند» (مصهفی .)593 :1388،ايهن سهتاره از ديربهاز بهرای جههتيهابی مهورد توجّهه بهوده
است و در بيت زير بهه همهين ويژگهی ههدايتگری آن اشهاره شهده اسهت .از طرفهی سهها بهرخالف سهتارۀ قطبهی بسهيار
کم نور است .مشفقی از ايهن موضهوع اسهتفاده کهرده و گفتهه اگهر از ههدايت و راهنمهايی مرشهدی بههرهمنهد شهدی ،بهه
آنانی که از نور هدايت بینصيبند ،بهرهای برسان:
ز نور قطب هدايت چو بهرهمند شوی عطيّهای به در خلوت سها برسان
(مشفقی ،بی تا)38 :
در بيت زير باز هم نام سها و قطب آمده ا ست امّا قطب در اين بيت بهتر ا ست به معنای قطب کرۀ سماوی در نظر
گرفته شود .از نظر م شفقی اگر قطب آ سمان حمله سپاه ممدوح وی را به خواب ببيند ،از هول و ا ضطراب دچار تبخال
میگردد .سهادر اين بيت که نقطهای کمنور در حوالی دايرۀ قطبی آسمان است ،به تبخال مانند شده است:
حملة خيل سپاهش قطب اگر بيند به خواب بر لبش تبخاله پيدا از سها خواهد شدن
(همان)56 :
در بيت بعد هم باز م شفقی با ا ستفاده از دو واژۀ سها و قطب ،ت صويری بديع و مبالغهای شديد در مدح ممدوح خود
ترسيم کرده است .قطب آسمان سها را همچون مهميزی بر تن اسطرالب میزند تا از خطرگاه جالل و حشمت ممدوح دور
شود .بايد توجّه داشت که معنای ديگر قطب نيز که «ميخی است بر ديوارههای اسطرالب و قسمتهای عنکبوت اسطرالب
را به هم وصل میکند و از حجرۀ اسطرالب نيز میگذرد» (مصفی )593 :1388 ،با اين بيت سازگار است:
قطب مهميز سها بر فرس اسطرالب تير سازد که گريزد ز خطرگاه جالل
(مشفقی ،بی تا)28 :
در بيتی ديگر از موضوع فاصلة بسيار زياد سها از زمين استفاد میکند .به نظر وی به سختی ممکن است که حتّی سها با
تمام دوریاش از زمين بتواند از دست ظلم برهد:
مشکل که نوک ناوک اخترشکاف ظلم بر ذروۀ سپهر سها را امان دهد
(همان)55 :
ستارۀ مشهور ديگری که مشفقی در اشعار خود بدان اشاره میکند ،سهيل است .سهيل ستارهای است در صورت فلکی
سفينه و «بعد از شعرای يمانی از درخشندهترين کواکب ثابته به شمار میرود» (مصفی .)418 :1388 ،شاعر در بيت زير از
همين صفت درخشندگی سهيل استفاده کرده و چانة يار را چون سهيل درخشان و روشنايیبخش ديدۀ خود میداند:
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میکند در شب غم ديدۀ من تاريکی روی ماهی و سهيل ذقنی میبايد
(مشفقی ،بی تا)165 :
در بيت زير نيز که دربارۀ ا سب ممدوح سروده میگويد که زحل از پرتو نور سهيل برای ا سب ممدوح اف سار فراهم
میکند:
کيوان برای توسن زرّين لجام او از لمعة سهيل اديم عنان دهد
(همان)55 :
.5.1.3.2شرف سیّاره
شرف در لغت به معنای بلندمرتبگی و بزرگواری ا ست .ستاره شنا سان قديم هر يک از سيّارات را م شمول سه حالت
شرف و هبوط و وبال میدان ستند .اين حاالت به بروج دوازدهگانه ب ستگی دارد؛ بدين معنی که سيّارات در بع ضی از اين
بروج حالت شرف و در بع ضی ديگر حالت هبوط و در پارهای وبال دارند .شرف ،علوّ شأن و ت سلّط و کمال تأثير ستاره
است و ستاره در اين حالت مانند پادشاه مقتدر و معزّز و نامبرداری است که بر تخت سلطنتش تکيه زده و در کمال قدرت
و توانايی است .نوزادانی که در هنگام شرف يکی از ستارگان زاده شوند ،طالع نيکو و مبارک دارند و در زندگانی سعيد و
خوشبختند« .اين برجهايی است که ستارگان را همچنان است چون ملکان را نشستگاه و جايگاه عزّ و در اين برجها نامدار
و بلند همیگردند» (بيرونی.)397 :1352 ،
از نظر م شفقی هنگامی که محبوب پای خود را در رکاب میگذارد و بر ا سب سوار می شود ،زين ا سب چنان منزلتی
میيابد که گويی به جايگاه شرف خورشيد رسيده است .در هيأت ،خورشيد در برج حمل در شرف است و خورشيد در
شرف بسيار قدرتمند و بزرگمرتبه در نظر گرفته میشود:
به عزم جلوه قدم در رکاب نه که رسد به دولت شرف آفتاب خانة زين
(مشفقی ،بی تا)250 :
بارگاه ممدوح شاعر چنان واالمرتبه ا ست که خور شيد برای ر سيدن به آن جايگاه چ شم خود را مثل حلقة دقّالباب به
در بارگاه دوخته است .شرف در اين بيت هم به معنای شرف حضور يافتن است ،هم اشاره دارد به اين که بارگاه ممدوح
همچون بيتالشّرف شمس است که ورود خورشيد به آن ماية بلندمرتبگی خورشيد میشود:
برای شرف بر در بارگاهش نهد چشم خورشيد چون حلقه بر در
(همان)54 :
از نظر م شفقی گو شة بام حرم مع شوق مانند برج شرف خور شيد يا همان برج حمل ا ست که خور شيد در آن بهترين
جايگاه را دارد و « صفر نشانه برج حمل است» (مصفی )210 ،1388 ،و پای کبوتر همچون زره حلقه حلقه است .از طرفی
کبوتر فلکی خورشيد است پس اينجا هم کبوتر میتواند استعاره از خورشيد باشد:
بهر برج شرف گوشة بام حرمش صفر شکل زره پای کبوتر گيرد
(مشفقی ،بی تا)49 :
در اين بيت ممدوح خود را به ماه در نقطة اوج شرفش ت شبيه کرده ا ست که از نظر منجّمان ب سيار فرخنده و م سعود
است:
مه اوج شرف سلطان سعيد آن شاه جم حشمت که نصرت المع است از طالع کشور ستان او
(همان)194 :
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.6.1.3.2احتراق
در ک شّاف اصطالحات الفنون ذيل واژه «احتراق» چنين آمده است« :مصدر من باب االفتعال ،و عند المنجّمين هو جمع
ال شّمس مع احدی الخم سه المتحيّره فی درجه واحده من فلک البروج» (تهانوی )108 :1996 ،به اين معنا که احتراق نزد
منجّمان اجتماع آفتاب ا ست با يکی از خم سة متحيّره در يک درجهای از فلک البروج .احتراق ستاره معموالً نحو ست به
همراه دارد و در ادبيات هم ستارهسوخته به معنای بدبخت است.
م شفقی در مقابل زيبايی خال م شکين بر ماه رو شنروی دو ست ،مجالی برای جلوهفرو شی گل و الله نمیبيند و گل را
بیتاب و الله را نگونبخت میداند:
تا نمودی خال مشکين از مه افروخته گل در آب و آتش است و الله اخترسوخته
(مشفقی ،بی تا)255 :
در بيت زير شاعر به اين م ضمون ا شاره دارد .محک زر سنگ صرّافان ا ست که سياه رنگ ا ست .از نظر شاعر وقتی
ستارۀ بخت او سوخته ا ست ،گويی طالعش محک زده شده و بدبختی و سياهبختیاش نمايان گ شته ،همانطور که زر
ناخالص از محک آزمايش روسياه بيرون میآيد:
چون زر عيار طالع خود بر محک زديم روزی که سوخت کوکب بخت سياه ما
(همان)204 :
.7.1.3.2خسوف
خسوف در لغت به معنی فرورفتن و نقصان يافتن است و در اصطالح نجوم عبارتست از حالتی که در آن زمين بين ماه
و خورشيد قرار میگيرد و سايه زمين بر ماه میافتد و آن را تاريک میکند که به آن ماهگرفتگی نيز میگويند.
در بيت زير مشفقی از مضمون خسوف (ماهگرفتگی) استفاده کرده و رُستن موی بر صورت شاهد ماهرويش را به گرفتن
ماه مانند کرده و نوميدانه پيشبينی میکند که در طالع زايچة سالش ماه در حالت خسوف قرار گرفته است:
ای منجّم ماه من خواهد سواد خط گذاشت ماه میگيرد مگر در طالع امسال من
(همان)251 :
در مثنوی گلزار ارم که بر وزن هفتپيکر نظامی (فاعالتن مفاعلن فعلن) در بحر خفيف سهههروده شهههده ،شهههکل روايت
دا ستان ،انتخاب واژگان و شيوۀ ف ضاپردازی ،کامالً از هفتپيکر تأثير پذيرفته ا ست .ويژگی و امتياز اين مثنوی شکل خاص
روايت دا ستان ،تمثيلها و شخ صيتپردازیهای بديع ا ست که به شيوهای نو تقابل ميان عقل و ع شق را با دخالت حواس
پنجگانه و اعضای بدن بيان میکند .در آغاز داستان در ستايش خالق بیچون ،با ترسيم تابلوی ماهگرفتگی بر فراز قلّة کوه در
سياهی شب ،گوشهای از قدرت بیمانند آفريدگار را به تصوير میکشد:
سرکش کوه را دهی شب داج از مه منخسف اتاغة ساج
(همان)98 :
 .8.1.3.2قدر
قدر «اصطالح نجوم ساسانی است و ميزان درخشندگی ظاهری ستارگان است» (مصفی .)580 :1388 ،اصل اين اصطالح
به يونان باستان برمیگردد« .منجّمان يونان باستان ستارههای مرئی را بر حسب روشنی ظاهريشان به شش گروه تقسيم
میکردند» (دگانی .)15 :1376 ،بنابراين تعريف آفتاب در رأس ستارگان قرار میگيرد امّا در قياس با کبريای قدر محبوب
مشفقی ،نگونبخت بیطالعی است که درد دل نزد همسايه و همخانهاش مسيحا میبرد:
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آفتاب از کبريای قدر او بيچاره شد دفتر بیطالعی پيش مسيحا کرد باز
(مشفقی ،بی تا)83 :
مشفقی در بيت زير عالوه بر اشاره به ماه و خورشيد و پديدۀ ماهگرفتگی ،به اصطالح نجومی«قدر» اشاره دارد .در اين
بيت قدر ايهام دارد .هم به معنی ارزش و منزلت اسههت و هم به معنای ميزان روشههنايی و درخشههندگی ماه که در زمان
خسوف بسيار کاهش میيابد:
گرفت امشب مه و در چشم مردم قدر او کم شد به خورشيد تو الف حسن زد رسوای عالم شد
(همان)163 :
و در اين بيت هم باز از مفهوم قدر ا ستفاده کرده و ا شاره دارد که ماه وقتی در برابر صورت زيبا و درخ شان همچون
خورشيد محبوب الف روشنايی و درخشندگی زد عرق شرم بر پيشانيش نشست:
تا به خورشيد جمال خواجه الف قدر زد شد خط پيشانی مه پر عرق از انفعال
(همان)12 :
در بيت زير هم به مفهوم قدر اشاره شده است .هيأت هم به دومعناست و ايهام تناسب دارد :يکی خود دانش نجوم که
در اين بيت قريب به ذهن است و يکی به معنی ترکيب و اندام و شکل که بيشتر مد نظر شاعر است:
در هيأتش منجّم گردون چو بنگرد احکام قدرش از رصد المکان دهد
(همان)55 :
.9.1.3.2منازل قمر
روشن است که ماه دور فلک خود را در مدّت حدود بيست و هشت روز طی میکند ،پس در هر شبانه روز در حدود
سيزده درجه از فلک خود را میپيمايد .طبق آنچه در تاريخ نجوم اسالمی آمده ،اعراب بيست و هشت مجموعه از ستارگان
را برگزيدند تا همچون ن شانهای برای م سير حرکت ماه با شند و اين مجموعهها را منازل قمر ناميدند (ر.ک :نالينو:1348 ،
 .)4در قرآن هم به اين منازل ا شاره شده ا ست« :والقمر قدّرناه منازل حتّی عاد کالعرجون القديم» (يس .)39 /م شفقی با
بهرهگيری از اين مفهوم بيت زيبای زير را در تو صيف چهرۀ مع شوق و قدر و منزلت و رو شنايیای که چ شمش به لطف
ديدار يار يافته ،سروده است:
ماه رخسار تو در منزل چشمم جا کرد اين گذر در قدمت روشنیای پيدا کرد
(مشفقی ،بی تا)163:
.10.1.3.2ذنب
بنا بر آنچه در التّفهيم آمده است محلّ تقاطع فلک مايل و فلک حامل دو نقطه است که آنها را جوزهر گويند و آن يکی
را که در شمال منطقهالبروج میافتد ،رأس و آن را که در جنوب افتد ،ذنب خوانند (ر.ک :بيرونی.)123 :1352 ،
در بيت زير ثريّا ،مجرّه ،مه ،ذنب ،سها ،و جوزا همگی واژههای نجومی ه ستند که شاعر با آنها ت شبيههای زيبايی خلق
کرده است .مجرّه به معنای کهکشان است که تار کمند ممدوح بدان تشبيه شده و تير ممدوح هم به ذنب تشبيه شده است.
ديگر واژهها نيز پيشتر توضير داده شدهاند:
کمندش را ثريّا چين مجرّه تار و مه حلقه کمانش را ذنب تير و سها پيکان و پر جوزا
(مشفقی ،بی تا)23 :
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.11.1.3.2قران
«قران گرد آمدن بود و اين دو ستاره را با شد آنگه بي شتر ،هرگاه که به يک جای گرد آيد از درازای برج وليکن قران
مطلق بر گرد آمدن زحل و مشتری افتد» (بيرونی )207 :1352 ،و « صاحبقران لقب نجومی است که به برخی از پادشاهان
و اميران و وزرا میدادهاند  ...لقب پادشاهی بوده است که در قران دو سيّاره مانند زحل و مشتری يا زهره و مشتری به دنيا
آمده باشد» (مصفی )465 :1388،و اينچنين مولود را پادشاهی دير ماند (لغتنامه :ذيل صاحب قران).
در بيت زير مفهوم قران و صاحبقران استفاده شده است:
فلک چون قرعه میگرديد چندين قرن تا آخر جهانگيری به نام اين شه صاحب قران آمد
(مشفقی ،بی تا)25 :
.12.1.3.2ساعتسنجی
ساعت سنجی جهت يافتن ساعات و اوقات سعد و نحس ،که عبارت ا ست از تعيين روز و ساعت سعد برای اموری
چون عقد و ازدواج ،انتقال به خانة نو ،سهفر ،بريدن و دوختن جامه و  ...تعيين سهتارۀ خداوند روز و اين که مطابق علم
احکام نجوم ،آن روز سعد است يا نحس ،همه از کارهای مهم منجّمان بوده است.
مشفقی در بيت زير با اشاره به مفهوم ساعت سنجی ،برای ابراز ارادت و عشق با بزرگنمايی در توصيف جالل و شکوه
محبوب میگويد که وقتی منجّم برای ساعت سنجی طالع محبوب را برر سی میکرده ،افالک ،ساعت شنی و ستارگان
ريگهای درون آن ساعت بودهاند:
منجّم طالعش میديد و میسنجيد ساعت را فلکها شيشه و انجم در او ريگ روان آمد
(همان)25 :
در اين بيت هم باز به مفهوم ساعت سنجی ا شاره دارد .به نظر میر سد که وقت و ساعت نوروز از ديد شاعر زمانی
فرخنده و سعد است که بهتر است به جای قال و مقال علم ،صرف مینوشی و طرب شود:
ای مهنجّم گفهت و گهوی شيشهة سهاعت گهذار شيشهة مهی سهاعت نهوروز اگهر داری بيهار
(همان)234 :
سمتالرّأس
در فرهنگ اصطالحات علمی ،سمتالرّأس را نقطة مقابل سمتالقدم در روی کرۀ سماوی تعريف کردهاند و آن نقطهای
است از فلک که وقتی شخص به آسمان نگاه کند باالی سر او باشد (ر.ک :فرهنگ اصطالحات علمی :ذيل سمتالرّأس).
در بيت زير مشفقی به مفهوم بلند شدن سايه در زمان غروب آفتاب اشاره میکند .وقتی خورشيد ديگر در سمتالرّأس
چمن يعنی در ست باالی آن نبا شد يعنی از ميانه آ سمان رفته و رو به سمت غروب دارد ،پس سايه کوتاه نهال هم در اين
وقت بلند میشود:
بهه سهمت رأس چمههن ميههل آفتههاب نمانههد نههههال کوتههههسهههايه بلنهههدباال شهههد
(همان)13 :
 .3نتیجهگیری
بررسی عاشقانههای عبدالرّحمان مشفقی نشان میدهد که وی به دانش نجوم تفسيری و تعاريف و احکام و نشانههای
آن بهخوبی آگاه است و بهدرستی و با نگاهی ظريف از مفاهيم اين دانش برای خلق تصاوير شاعرانه بهويژه صحنههای سوز
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و گداز عا شقانه و تو صيف زيبايی و قدر و منزلت و شکوه و جالل مع شوق بهره میبرد .به نظر میر سد او به اين دانش
کهن قائل است و احکام آن را قبول دارد ،چراکه در اشعارش با نگاهی انتقادی به نجوم نمیپردازد و مانند بسياری شاعران
ديگر آن را رد نمیکند .وی با تکيه و استناد به جبر فلک و سير اختران ،بار گناه عاشقکشی را از گردن معشوق نازنين ساقط
می کند و هجران و فراق و خ شم و عتاب مع شوق را به گردش اختران و چرخ کژمدار ن سبت میدهد .م شفقی به اين سنّت
شاعرانه به شدّت پایبند است؛ هرآنچه نيکی و خير است ،در پيوند با مع شوق میداند و در مقابل هر تلخکامی و م صيبت و
رنج و باليی که در راه عشق متحمّل می شود ،از جانب طالع نامبارک خويش و گردش ناسازگار فلک میداند .نيز استفاده از
واژهها و مفاهيمی چون قدر ،سمتالرّأس و خ سوف که در علم نجوم بي شتر کاربرد دارند تا در نجوم تف سيری ،ن شان
میدهد که وی نه تنها به دانش نجوم تف سيری (آ سترولوژی) آگاه بوده بلکه نجوم علمی (آ سترونومی) زمان خود را نيز
میدانسته و از آن در بيان افکار و عواطفش استفاده میکرده است
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