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     دانشمنداِن باستانزمان برای متام علوم و فنوِن مروِج روزگاِر خويش  منشأ آمسانی قايل 
بودند؛ ازينرو اغلب پديده ها را به ستاره های آمسان و به ويژه به سياراِت شناخته شده ی خود 

نيز ازين كليه به دور منانده، هر نسبت می دادند. علِم موسيقی 
آوازه ها  مقام ها،  از  موسيقِی يكی  شعباِت  و 

توسط  انديشمندان حوزه ی خراسانی، 
بزرگ،  فلكی آريانای  به برج های 
شده  داده  بازتاب نسبت  كه  اند 
موسيقی آنرا در كليات های  و  ادبی 
وضاحِت كامل  ديده می توانيم.به 

قوِل ستاره شناسی   مؤلِف بهجت الروح از 
حممد  شيخ  شبانكی به نام  يا  شانكی 

چند  «هر  موسيقی را می نويسد كه :  قدمي  حكمای 
اما  استخراج كرده اند؛  خملوقات  سبق االمم از جنوم است و حماسبه از 

زيِج قدمي. چنانكه دوازده مقام را به داليِل قاطعه به دوازده برج نسبت داده اند و ازين دايره 
خوب معلوم می شود». 1 
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     عبداملؤمن صفی الدين بلخی بازهم به نقل از دانشمنِد ياد شده نوشته است كه :  « بيست 
و چهار شعبه را نيز به توالی اقسام، علی احلق به منازِل بيست و هشت گانه ی قمر نسب كرده 
و هر دو شعبه را نيز عليحده به برجی از بروج [نسبت] داده اند؛ و چهل و هشت گوشه را 
به كواكِب اسطرالبی هندسی نسبت كرده، مقرر منوده اند؛ و شش  آوازه را به كواكِب سبعه ی 

سياره توجيه كرده اند كه ازين جدول مفهوم می شود »:2  

۹        ۸       ۷          ۶            ۵         ۴        ۳       ۲        ۱       
 ۱      رشا        شرطين       بطين                 ثريا              دبران       هقعه    هنعه
 ۲    كف الخضيب  عشاق    حسينى    راست        بوسليك         رهاوى           نوا          بزرگ     طرفه
 ۳       سعود      زابل       دوگاه     مبرقع      عشيران     نوروِز عرب   نوروِزخارا      همايون   صرفه
 ۴     زبانا       اوج       ُمَحيّر        پنجگاه    نوروِز صبا    نوروِز عجم     ماهور        نهفت       بلع
 ۵     اكليل   صفاهان    عراق     زنگوله       حجاز           كوچك       ايكيات         بيات     نعايم
 ۶    مؤخر     نيريز     مخالف   چهارگاه     سه گاه           ركب      روِى عراق   نيريِزكبير    بلده
 ۷        مقدم   نشاپورك    مغلوب     ُعزال              حصار           بياتى          يكگاه            شهناز      قلب
 ۸   سماك   همايون     نهفت    سلمك      بوسليك           زابل          اوج        روِى عراق   شوله
              ب       س       ع                      ق           ت          ح                 د      زابع

۹
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واژه گان حواشى سمت هاى چپ، راست و باالى جدول، اسامى 22 منزل از منازِل 28 گانه ييست كه مهتاب در درازاى يكسال مى پيمايد.* 

ا پايه ی علمی نه داشته، اهِل       نظريه ی انتساِب   مقامات به ستاره گاِن  آمسان، بروج و منازِل آ
تنجيم آن را زيِر تأثري باورهای فيثاغوريان و نوافالطونياِن يوناِن باستان به ميان كشيده اند. 

     پژوهشگِر برجسته و معروِف موسيقی جهان اسالم ــ ِهْنرِی جورج فارمر ــ به اين نظرست كه 
باوِر يادشده «ريشه در تفكِر كهِن سامی ها داشته كه بعدها به وسيله ی آيني های صابئه ی حرّان و 
تيوری های يونانياِن باستان و بيزانسی ها دامنه يافته است». 3 از پژوهشگران جهان اسالم ابويوسف 
يعقوب فرزند اسحاق كندی در رساله ی موسيقی اش  بيش  از ديگران به شرح و توضيِح اين  مطلب 
دست يازيده  ؛ و   پس ازو رسايل اخوان الصفااخوان الصفا و ديگران نيز به اين موضوع پرداخته اند. چون اين 
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نظر بيخ و بنياد علمی نه داشته، بيشرت   بر   عقايِد اوليه ی باستانی استوارست؛ ازينرو   گفته های 
  دانشمندانِ   ياد شده درين   زمينه   يكدست نه بوده، بسيار   پراگنده   و  ضد   و   نقيض  اند؛   به طوِر 
مثال :   به گونه يی  كه در باال نقل گرديد، حممد شانكی شش  آوازه را به سبعه ی سياره متعلق 
دانسته كه مياِن اعداد هر دو تفاوتی وجود دارد؛ ولی موالنا عألالدين عليشاِه بن مشس  الدين 
خوارزمی معروف به عأل منجم در رساله ی اشجار و امثاِر خويش  كه در حدوِد شش   ــ   هفت 
جت الروح بني سالياِن 679 و 691 ه به نگارش  درآمده است؛ هفت مقاِم  دهه پس  از 
اوليه را به گردنده های هفت گانه*  وابسته دانسته، هريك را آفريننده ی يك مقاِم ديگر نيز وامنود 
می كند و می نويسد : «بدان كه اصِل پرده ها هفت است و از هر يك فرعی برآورده اند كه مجع 
مهه چهارده باشد. اُِم مهه پرده ها، پرده ی راست باشد و هر پرده را نسبتی با كوكبی؛ چنانكه 
پرده ی نوا منسوبست به زحل و پرده ی حسينی زاده ی اوست. پرده ی بوسليك منسوبست 
پرده ی  و  به مريخ  منسوبست  راست  پرده ی  اوست.  زاده ی  پرده ی  گواشت  و  به مشرتی 
عشاق زاده ی اوست. پرده ی عراق منسوبست به آفتاب و پرده ی اصفهان زاده ی اوست. 
پرده ی نگارين منسوبست به زهره و پرده ی زيرافگنِد بزرگ زاده ی اوست. پرده ی زيرافگنِد 
اوند زاده ی اوست و پرده ی راهوی منسوبست به قمر  ُخرْد منسوبست به عطارد و پرده ی 

و پرده ی بسته نگارين زاده ی اوست» 4 
     درين سياهه اسامی دوازده مقاِم نوا، حسينی، بوسليك، راست، عشاق، عراق، اصفهان، 
ا  اوند، راهوی و بسته نگارين ذكر يافته اند و در هپلوی آ زيرافگنِد بزرگ، زيرافگنِد ُخرْد، 
اسم آوازه ی گواشت يا گووشت و نام شعبه و يا گوشه يی به اسِم نگارين نيز ياد شده است.  

     طوريكه در دايره ی حممد شانكی می بينيم در آجنا نيز اسامی دو شعبه ی ايكيات و 
رَْكْب در رديف دوازده مقام زير عنوان سر و دِم دايره (رأس  و ذنب) آورده شده است؛ شايد 
ا  اين دو نيز از نظر گروهی از اهِل تنجيم در مهچو موقعيتی قرار داشته اند كه پيگريی آ

از حبث ما به دور اند.
     نظريه ی انتساِب مقامات به ستاره گان؛ با آنكه سه، چهار قرن پيش  از عبداملؤمن و عأل 
منجم توسِط دانشمنداِن بزرِگ خراسانزمني چون ابونصِر فارابی و ابوعلی سينای بلخی مردود 
ا در زيِر تأثري آثار ترمجه شده ی يونانی به زباِن شناخته شده است؛ ولی عنعنه ی يادآورِی آ
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عربی، در نگاشته های دانشمندان دری زبان به تواتر ادامه داشته است. ابن سينا در مقدمه ی 
كتاِب شفأ قيد   منوده است  كه :  «از  پيگريی برای يافنت پيوند و ارتباِط پديده های آمسانی با 
  خاصيت روان و  فاصله های موسيقی چشم می پوشم، ورنه پريو آنانی خواهم بود كه از حقيقِت 
دانش  ناآگاهند و مرياثدار فلسفه يی مندرس  و سست». 5 به اين صورت ابن سينا چنني نظری را 

غري علمی و برخاسته از افكاِر ناآگاهان دانسته و خود از تكرار آن احرتاز جسته است.
     در برابِر اهل تنجيم و عقايد خرافی شان، اهِل عرفان نيز مقامات و نواهای موسيقی 
را برگرفته از حركاِت اجرام مساوی دانسته، به موسيقی مقاِم آمسانی قايل اند، وليكن داليل و 
براهني صوفيه درين مورد، برعكِس منجمني دارای ژرفای قابل توجهی بوده، توجيهاِت آنان 
قويرت و دارای منطق به نظر  می رسد. برای اين كه صحبِت بيشرت درين زمينه از مبحث اصلی 
به دور مان نكشاند، به نقِل خبش  هايی از سروده ی موالنای بزرگ ــ حضرت جالل الدين حممد 
بلخی ــ بسنده می كنيم   كه   در   دفرتِ  چهارِم مثنوی در  قصه ی   سبب هجرِت حضرِت ابراهيم 

ادهِم بلخی از خراسان، فرموده اند :

لـيـك بـُد مقصودش  از بـانِگ رباب            مهـچو مشتـاقان   خياِل آن خطاب
نــالـــه ی ســرنـــا و تــهـــديـــــِد ُدهــُــــِل            چـــيــزكــی مــانـــد بـــدان نـــاقـــوِر كـُل
پــس  حـكـيـمــان  گـفــتــه اند  كني  حلنها            از دواِر چـــــــرخ بــــگــــرفــــتــــيــــــــــم مـا
بانِگ  گردشهای  چرخست  اينكه  خلق            می سرايندش  بـه طنـبــور و بـه حلـق
مــؤمــنـــان گـــويـــنـــد كـآثــاِر بــهـــشــت            نـــغــــز گـــردانــيـــد هــــــر آواِز زشـــــت
شت آن حلن ها بـشـنـوده امي مــا هــمـــه اجـــــزای آدم بــــــوده ايــــم            در 
گرچی بر ما رخيت آب  و  گل  شكی            يـاِد مــان آمــد از آنــهـــا چــــيـــزكــی

ليك چون آميــخـت بــا خـاِك ُكـرب            كی دهـند  اين  زير   و اين  مب  آن  طرب 
پــس  غـذای عـاشـقـان آمـد مساع            كــــه در او بــاشـــد خـــيــاِل اجـتـماع
قـــــوتــــی گــــيـــرد خــــيـــاالِت ضــمــيـر            بلكه صورت   گردد از بانگ  و  صفري

آتــِش عــشـــق از نــواهـا  گشـت تـيز
 آنــچـــنـــانـــكــه آتــــِش آن جــــوِز ريــــز6

موجد  خود  قانومنند کاينات  و  موزون  حرکت  چنينست که  باور  را  عرفان  اهل  پس       
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موسيقی ايست دلپذير و حرکان موزون و منظِم رقص و موسيقی که در مساِع عارفان کاربرد 
ا نيز  دارد؛ برگرفته ازين موسيقِی برخاسته از نظاِم هستيست؛ و رابطه بني موسيقی و آمسا

در اشرتاک شان در چنني نظم و آهنگست.
     قدميرتين كلياتی كه دربر دارنده ی انتساِب مقامات به بروج دوازده گانه است، شايد مهان 
منظومه يی باشد كه استاد حممدعثمان صدقی در  يادداشت هايى درباره ى  موسيقى، قاری 
عبدالشكور جرأت  در   يادداشت های  خامته ی  ديوانش   و  داكرت  رجبی  در  رساله ی موسيقی 
 كوكبی نقل  كرده اند. طوريكه در  برِخ   ششم (ص  127) نيز   تذكر  رفت، اين كليات به سبِب اشرتاِك 
جت الروح، شايد  جزئی   از   منظومه ی واحدی باشند،  وزن و   ساختار خويش  با  كلياتی  از  
به ويژه اينكه  مشخص  ساخنت نغماِت آغازيِن هر مقام صرف در مهني دو كليات ديده می شود؛ 
و اگر چنني باشد كه در ديواِن جرأت نيز باهم آمده اند؛ اين يكی از قدميی ترين منونه های 

موجوده ی كلياتست كه سخن از انتساِب مقامات با بروج فلكی می زند و آن اينست  :
34/11 :  1

حـمـلحـمـل را مــو بـه مـو هــــر گــه بــدانــی            رهاوى را ز هـشـتـم نــغـمـه خـوانــی
ز هـشـتـم نــغــمـــه آيــد زنگلـه بـــاز            كه دارد او ز شـــــــــاِخ  ثورثور  آواز
بـه  جوزاجوزا  گـر كمـر بندی به خدمت            ز نــه نـغــــمــــه ز  وی آيــد بزرگت

سـرطانسـرطان چــون شـود مـايل به معنی            بـه هفت نغـمـه كـنـد مــيـــل حسينى 
اســداســد هر  گــاه شــود بــر نـالــه مشتاق            ز هشتم نـغمه اش  دانی تــو عشاق
شــــده تــــا سـنـبــلــهسـنـبــلــه بـــر بـــرج پـــيـــدا            ز نـــه نــغــمــــه شـــده كوچك  هـويــدا
ز هـشـتـم نـغـمـه آمـد راست بيـرون            نـه كـم آمــد ز مـيــزانمـيــزان و نـه افــزون 
به  عـقـربعـقـرب زهره چـون گرديـد  واصل            حجاز آمـد ز هشـتم نـغـمـه حاصل 
عراق آمـد ز نـه نـغـمـه بـه مـضـراب            ز قـوسقـوس گرديد مهـچـون تـري   پـرتاب 
به  جـدىجـدى  باشی  گر ای دل  شريكش            بـه هـشـتم نــغــمــه دانـی بوسليكش  
بــه ســـوی دلــودلــو اگـر مـــانـی تـو مــارا            ز هــشـتــم نــغــمــه برخـــوانـــی نوا را

ز نــه نــغــــمــه سپـاهان را بــــدانـــــــد
  كــسی كـــو حـوتحـوت را از مــا خبـــوانـــد 7
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م       در رساله ی موسيقی خواجه عبدالرمحان بن سيف الدين غزنوی كه در پاياِن سده ی 
و يا اوايِل سده ی دهِم هجری نوشته شده است، كليات ديگری   در ين زمينه  آمده  است  كه 
منوِد پاكيزه تِر آن در رساله ی يادداشت هايی درباره ی  موسيقی استاد  صدقی نيز وجود داشته، 
با  صرفنظر   از وجود   دو تفاوتی كه ناشی از اشتباه كاتِب نسخه های خطی و  چاپی رساله ی 
ارا با بروج با   وضاحِت کاملی چنني بازتاب داده  است : غزنويست،  اسامی مقام ها و  نسبت آ
35/11 :  2

راست می گويد حــمــلحــمــل  ،  ثــورثــور   اصفهان، جــوزاجــوزا   عراق
كوچك از خرچنگخرچنگ  ،  اسداسد  سرشار   و سرمست  از عشاق

سـنــبــلـهسـنــبــلـه دارد حـجـاز و مــــــاِه مــــيــــزانمــــيــــزان  بـوسـلـيـك
عــقــربعــقــرب   و قــوسقــوس بـا حسـيـنـى و رهـاوى در وفـــــاق

جـــدىجـــدى انــــدر زنــگـلــه بـــايـــد بــه دلـــودلـــو  انــدر نــوا
  حـــوتحـــوت نـــــوروزی بـــــخــــوانـــــــد بــا بــزرگ بـی نــــفــاق 8

     در  رساله ی کرامِت جمرا يا كراميه ی سفره چی  كه پيش از 1024 ه تأليف يافته است؛ 
نيز كلياتی درجست كه از ارتباِط مقامات و بروج سخن می گويد. درين كليات، سلسله ی 
مراتب مقامات به نظاِم سنتی خراسانی شبيه است تا نظام صفی الدين. ازينرو چنني می توان 
پنداشت كه زماِن سرايِش اين  كليات مقدم بر زمان نوشنت كرامت  جمرا بوده، شايد اين يكی 
به نظِر  ديگری كه  آثار  در  ممكنست  باشد كه  دری  نظم  قدميی  بسيار  از كليات های  هم 

نگارنده ی اين سطور نه رسيده اند؛ نيز درج يافته باشد. و آن سروده اينست  : 
36/11 :  3

راسـت در بـرِج حــمــلحــمــل كــرده مــقــام            مهچــو اصفاهان بـه  ثورثور ای نيكنام 
تـا عـراق آمـد بــه  جــوزاجــوزا بــی نــفــاق            كوچـك و خـرچـنـگخـرچـنـگ    كردنـد اتـفاق 
گـر بـزرگ انـدر اسـداسـد  گـشـتـه نـهان            از حـجـاز و سـنـبـلـهسـنـبـلـه بـــــاری خبــوان!

بوسليـك آمـد بــه  مــيــزانمــيــزان تــوأمـان            ساخت تا عشاق در  عقربعقرب      مكان 
چـون حسينى قـوسقـوس را دمساز شد            زنـگـولـه بــا جــــدىجــــدى هــم آواز شــد

شـــد نــوا و دلـــودلـــو  بـــاهــم ســــازگــار
   تــا رهـاوى را بـه  حــوتحــوت افـــتــــاد كـار 9
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     برای مقايسه ی ميزاِن اختالف انتساِب مقامات به بروج دوازده گانه، حمتوياِت هرسه كلياِت 
باال را در جدولی هپلوی هم قرار می دهيم :

    بهجت الروح           رساله ى غزنوى       كرامِت مجرا

     محـلمحـل     رهـاوی          راست          راست 
     ثورثور      زنـگـلـه         اصفهان     اصفاهان
     جوزاجوزا     بـزرگ          عشاق           عـراق
    سرطانسرطان    حسينی            كوچك        كوچك
     اسداسد    عـشـاق           عراق           بـزرگ
     سنبلهسنبله    كـوچـك              حجاز           حجـاز

     ميزانميزان         راست              بوسليك          بـوسـليـك 
     عقربعقرب   حجاز           حسينی            عشاق 
     قوسقوس     عراق                رهاوی        حسينی   
     جدیجدی  بوسليك            زنگوله         زنـگـولـه 
     دلودلو     نـوا                 نوا            نوا

    حوتحوت     سپاهان              بزرگ          رهـاوی

     اين جدول به وضاحت عدم اتفاق دانشمندان را در مورِد انتساب مقامات به بروِج فلكی 
نشان داده، ثابت می سازد كه اين نظر پايه ی علمی نه دارد.
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مدارك و پينوشت ها:
1 ـ بهجت الروح. ص  33.

2 ـ همانجا. صص  33 تا 63.
* ـ منازلى را كه مهتاب در درازاى سه صد و پنجاه و پنج روز طى مى كند؛ بيست و هشت اند؛ 
ولى محمد شانكى بيست و يك منزل آن را در جدوِل خويش ياد كرده است؛ و يا اينكه جدوِل 
موقعيِت فلكى آنهارا  و  رسيده است. شكِل كامِل اين منازل  ناقص به دسِت مان  او به صورِت 

اخترشناسان چنين نوشته اند: 
1 ـ شرطين: از اول حمل تا 12 درجه، 15 دقيقه و26 ثانيه ى اين برج.

2 ـ بطين: از پاياِن شرطين تا 25 درجه 42 دقيقه و 12 ثانيه ى برِج حمل. 
3 ـ ثريا: از ختم بطين تا 8 درجه، 34 دقيقه و 2 ثانيه ى برج ثور. 

4 ـ دبران: از آخِر ثريا تا 21 درجه، 45 دقيقه و 44 ثانيه ى برِج ثور.
5 ـ هقعه: از خاتمه ى دبران تا 4 درجه، 17 دقيقه و 20 ثانيه ى برج فلكى جوزا.

6 ـ هنعه: از اخيِر هقعه تا 17 درجه، 8 دقيقه و 36 ثانيه ى برِج جوزا.
7 ـ ذراع: از انتهاى هنعه تا اخير برِج جوزا.

8 ـ نثره: از اول برِج سرطان تا 12 درجه، 15 دقيقه و 26 ثانيه ى آن برج. 
9 ـ طرفه: از پاياِن نثره تا 25 درجه، 44 دقيقه و 51 ثانيه ى برِج سرطان.
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10 ـ جبهه: از ختِم طرفه تا 8 درجه، 44 دقيقه و 18 ثانيه ى برِج اسد.
11 ـ زبره: از آخِر جبهه تا 21 درجه، 15 دقيقه و 44 ثانيه ى برج اسد.

12 ـ صرفه: از اخيِر زبره تا 4 درجه، 17 دقيقه و 6 ثانيه ى برج فلكى سنبله.
13 ـ عود: از خاتمه ى صرفه تا 17 درجه، 8 دقيقه و 36 ثانيه ى صورت فلكى سنبله.

14 ـ سماك: از انتهاى عود تا 30 درجه ى برِج سنبله.
15 ـ غفر: از اول صورت فلكى ميزان تا 12 درجه، 51 دقيقه و26 ثانيه ى آن برج.

16 ـ زبانا: از غروِب غفر تا 25 درجه، 42 دقيقه و 52 ثانيه ى برج فلكِى ميزان.
 17 ـ اكليل: از ختِم زبانا تا 8 درجه، 28 دقيقه و 2 ثانيه ى برج عقرب.

18 ـ قلب: از آخر اكليل تا 21 درجه، 25 دقيقه و 44 ثانيه ى عقرب.
19 ـ شوله: از پاياِن قلب تا 4 درجه، 27 دقيقه و 10 ثانيه ى برِج قوس.
20 ـ نعايم: از اخير شوله تا 17 درجه، 8 دقيقه و 36 ثانيه ى برِج قوس.

21 ـ بلده: از آخر نعايم، تا 30 درجه ى  كامل برِج قوس. 
22 ـ سعِد زابع: از اول جدى، تا 12 درجه، 51 دقيقه و 36 ثانيه ى همان برج.

23: سعد ملح. از انتهاى زابع، تا 25 درجه، 42 دقيقه و 52 ثانيه ى برِج فلكِى جدى.
24 ـ سعِد سعود: از ختِم سعد ملح تا 8 درجه، 34 دقيقه و 28 ثانيه ى برج دلو.

25 ـ اخبيه: از خاتمه ى سعود، تا 21 درجه، 25 دقيقه و 44 ثانيه ى ماه دلو. 
26 ـ فرِع مقدم: از غروِب اخبيه، تا 4 درجه، 17 دقيقه و 10 ثانيه ى برِج حوت.

27 ـ فرِع موخر: از پايان فرع مقدم، تا 17 درجه، 8 دقيقه و 28 ثانيه ى برِج حوت. 
28 ـ رشاء يا بطِن حوت: از آخِر فرِع موخر تا 30 درجه كامل يا پاياِن برِج حوت.

     شيوه ى استفاده از جدول محمد شانكى براى ما زياد روشن نيست. اگر قرار باشد كه ارتباط 
مقام ها و شعبات موسيقى را با منازلى كه به صورت عمودى و افقى در برابر آنها موقعيت دارد، 
بپذيريم؛ انتساِب چهل و هشت گوشه را به كواكِب اسطرالبی هندسی به کدام اساسی می توان 
برقرار ساخت و شش  آوازه روی کدام اصول به كواكِب سبعه ی سياره راجع شده می توانند؟

3 - Farmer, Henry George. A History of Arabian Music to the XIIIth Century. London: Luzac 
 & Co. 1967. p 125.

و همچنان در برگرداِن فارسى اين اثر زيِر عنواِن 
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     ـ تاريِخ موسيقى خاور زمين. ترجمه ى بهزاد باشى. تهران  : انتشاراِت آگاه. 1366. صص  
209 ـ 210.

     صابئين امروزى كه در ايران و عراق زيست دارند، پيروان دين حضرت يحيى پيغمبرند؛ ولى 
صابئه ى حران ستاره پرستانى بودند كه به باوِر آن ها اجرام سماوى بر كليه جنبه هاى زنده گانى 
زمينيان تأثيرگزار وانموده مى شد. حران محلى بود در شمال عراق كه گفته اند امروز به جز از 

يك دهكده ى ويران چيزى ديگرى از آن باقى نمانده است.   
* ـ چون كشف نپتون و پلوتو در سالهاى 1846 و 1930 ميالدى و كشف سدنا يا دهمين 
سياره ى منظومه ى شمسى در 14 نوامبر 2003 م و به دنباِل آن كشف كواير يا نيبيرو در 2005 
صورت گرفته است و در همين لحظاتى كه اين اوراق بازبينى و آماده ى چاپ مجدد مى گردد، 
يعنى 15 اگست 2006م در شهر پراگ جمهورى چك كنفرانسى دايرست تا با افزايش  سياره گان 
تازه شناخته شده و برخى از اقمار پلوتو چون كارون و سيريس  در مجموعه ى سيارات نظام 
پيش   دانشمنداِن  ولى  دهند؛  ارتقا  به دوازده  رسمى  به صورِت  را  گردنده ها  اين  تعداد  شمسى 
از سده ى بيستم تعداد سيارات را هفت ميدانستند كه عبارت بودند از : عطارد، زهره، زمين، 
مريخ، مشترى، زحل و اورانوس . در حالى كه دانشمندان قديمتر كه زمين را مركز نظام كاينات 
مى پنداشتند، خورشيد و ماه را با عطارد، زهره، مريخ، مشترى و زحل به عنوان هفت گردنده ى 

دوِر زمين تلقى مى كردند.
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