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 تحلیل دو بیت از اوحدالدین انوری ابیوردی

 دکتر عباس ماهیار

 استاد دانشگاه خوارزمی

خوووردكیوووان موافقووان توورا گوور جگوور       

 ور مشووتری جوووی ز هوووای تووو كووم كننوود

 

 نسرین چرخ را جگر جدی مسوته بواد   

 یکباره مرغزار فلک خوشوه رسوته بواد   

 

 چکیده

. این مقاله بر آن است كه ابهامات و مشکالت این دو بیت از انوری ابیوردی شاعر سدة ششم هجری را تحلیل و تبیین كنود 

ها برای ساختن مضمون موورد كنودوكاو قورار     و خوشه و چرایی انتخاب آن در این مقاله كیوان و نسرین و جدی و مشتری

 .گیرد می

های موجود در مفردات دو بیت  نویسندة این سطور ناگزیر است كه به مبحث گستردة احکام نجوم مراجعه كند و پیچیدگی

سوعادت و نحوسوت و خانوه و وبوال     آن هوا از قبیول    در این باره باید از اصطالحات احکام نجومی و معوانی  . را توضیح دهد

 .ها را در اختیار پژوهندگان و دانشجویان بگذارد، با این امید كه راهی به دهی باشد كواكب یاری بگیرد و نتایج آن

 .های فلکی علم احکام نجوم، سعادت و نحوست، خانۀ سیارات، وبال كواكب و صورت: ها کلیدواژه

 :مقدمه

و روز را به شب رسانیده شبانگاه به نظاره آسمان نشسته و روشونان فلکوی را دیوده اسوت كوه در       بشر از آن روز كه چشم باز كرده

انود؛ مهرپرسوتان و    زنند و كار به جایی رسیده است كه جمواعتی از آنوان بوه پرسوتش ایون روشونان پرداختوه        آسمان چشمک می

اند و  ها قیام كرده رگان آسمان به فکر كشف رموز حركت آناندک اندک جمعی از نظا. های بارز این مدّعا هستند پرستان نمونه زهره

هوا را بور دو قسوم     رسند، ابتودا آن  اند و بعضی دیگر ثابت به نظر می اند برخی از این كرات آتشین همواره در حركت از آنجا كه دیده

ها به كشف بیش از هفت سیاره توفیق نیافته  ناند و تا قر اند امّا تعداد سیارات را كم یافته كواكب سیار و ستارگان ثابت تقسیم كرده

 .بودند كه در بیت زیر به نظم كشیده شده است

 شمس و مریخ و مشتری و زحل  قمر است و عطارد و زهره

البروج و قسمت  های فلکی منطقه كردند كه ناظران زمینی بیشترین قسمت آن مدارها را در صورت این سیارات مدارهایی را طی می

طی این مدارها برای سیارات از حدود یک ماه توا  . كردند های فلکی شمالی و یا جنوبی مالحظه می ن مدارها را در صورتكمی از ای

. نامیدند و به هفت فلک و یا هشت فلک و نه فلک اعتقواد پیودا كردنود    كشید و منجمان این مدارها را افالک می سی سال طول می

شتم محل ستارگان ثابت و فلک نهم فلک محددالجهات یا فلک اطلس بوود كوه هشوت    هفت فلک جایگاه هفت سیاره بود و فلک ه

در سدة دوم میالد بطلمیوس كالودیوس كه در منابع اسالمی به بطلمیوس قلوذی معروف . چرخانید فلک دیگر را در درون خود می

این كتاب به مودت  . مقاله تألیف كرده استاست با استفاده از نظریات منجمان پیش از خود كتابی با عنوان مجسطی شامل سیزده 

سولطان بالمنوازع عرصوۀ    ( م 4349متووفی  )چهارده قرن دانش نجوم را تحت سیطرة خود نگه داشت و تا زمان كپرنیک لهسوتانی  

ن در مركوز  اند كه زموی  شماری باقی ماندة اخترشناسان و عالمان بر این باور بوده و به غیر از عالمان انگشت. شناسی بوده است ستاره

 .اند ها به دور او در گردش اند و زمین ساكن است و آسمان های پیازی به گرد او درآمده ها مانند الیه عالم است و آسمان

شناسان را واداشوته اسوت كوه از بوه هوم پیوسوتن تصووری سوتارگان          داد ستاره فلک هشتم كه ستارگان ثابت را در خود جای می

هوا را   به وجود آورنود كوه هور یوک از آن    ... دار و كسی كه بر كرسی نشته و  و گاو و شیر و كمانچون گوسفند  های فرضی هم شکل

های فلکی را در قسمت شمالی و اسوتوایی و جنووبی كوره     پنداشتند صورت اند و چون آسمان را به شکل كره می صورت فلکی گفته

 .برده است بطلمیوس از چهل و هشت صورت فلکی در كتاب خود نام. اند جای داده
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ها و اتصاالت اجسام نورانی آسومان   ها و خسوف های حركت اجرام سماوی و دالیل كسوف اندک اندک برای حركت ستارگان و علت

هوای تعلیموی    مباحثی توسط دانشمندان مطرح شده و دانش نجوم را به وجود آورده است و این دانوش در زیرمجموعوۀ دانوش   ... و

 4.جای گرفته است

هوایی   اهم موضووعات علوم نجووم هموان    . علم نجوم و علم احکام نجوم تقسیم شد: از احوال كواكب به زودی بر دو قسمعلم آگاهی 

اما علم احکام نجوم آشنایی با كیفیّت استدالل از گردش افالک و مطالع بوروج و حركوت سوتارگان    . ها اشاره كردیم است كه به آن

 .گویی است و در واقع نوعی پیش 2و فساد پیدا خواهد شد پیش از پیداشدن آن است به آنچه در زیر فلک قمر یعنی عالم كون

 پیشینة تحقیق

از نگارنودة ایون   « نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسوی »جز كتاب  ویژه علم احکام نجوم به تحقیق مستقلی دربارة علم نجوم و به

هوای   تألیف مرحوم دكتر ابوالفضل مصوفا كوه فوارغ از لغوزش     «فرهنگ اصطالحات نجومی»سطور ظاهراً به عمل نیامده است مگر 

ماندة تحقیقات حواشی و تعلیقاتی است كه   كند باقی اساسی نیست و مراجعه به مدخل اول و آخر كتاب صحت این ادعا را ثابت می

التفهویم و دیووان عثموان     الدین هموایی بور كتواب    كه مرحوم استاد جالل حاشیه هایی 2و  4ها نوشته شده است از قبیل  بر كتاب

 .اند مختاری نوشته

 .اشاراتی كه شادروان دكتر سیدجعفر شهیدی در كتاب شرح لغات و مشکالت دیوان دارند. 9

 .اند تعلیقاتی كه استاد سید معزّالدین مهدوی در پایان كتاب ترجمه صورالکواكب عبدالرحمن صوفی افزوده. 4

 .اند الحقیقه از خود به یادگار گذاشته ضوی در كتاب تعلیقات حدیقهاشاراتی كه شادروان محمدتقی مدرس ر. 3

اند  نامۀ دورة دكتری خود را دربارة اصطالحات نجومی دیوان انوری نوشته و از آن دفاع كرده سپهر پایان اما اخیراً خانم دكتر فوالدی

 .كه اگر به چاپ برسد یکی از تحقیقات باارزش در این زمینه خواهد بود

 ل متنتحلی

 نسرین چرخ را جگر جدی مسته باد  کیوان موافقان ترا گر جگر خورند

گردد و بیشترین فاصوله   كیوان یا زحل در نظام زمین مركزی به عقیدة اخترشناسان قدیم آخرین كوكبی است كه به دور زمین می

بوه  . رسواند  ر مدار خویش را به پایوان موی  و در فلک هفتم جای دارد و در مدتی نزدیک به سی سال حركت خود د. را با زمین دارد

بورای  . نامیدنود  عقیدة منجمان قدیم دارای طبیعت سرد و خشک مفرط است و احکامیان دارندة چنین طبیعتی را نحس اكبور موی  

رای انود بو   هوا قائول شوده    ها و طبیعوت  گونه كه برای بسائط عنصری كیفیت رفع ابهام از این نکته باید بگویم منجمان احکامی همان

 :اند هایی به شرح زیر قائل شده ها و طبیعت سیارات نیز كیفت

 طبیعت سرد و خشک مفرط. 4

 طبیعت گرم و خشک مفرط. 2

 طبیعت سرد و تر معتدل. 9

 طبیعت گرم و تر معتدل. 4

ا كیووان را  ای كه دارای طبیعت سرد و خشک و گرم و خشک باشد نحس است و چوون زحول یو    اند كه هر سیاره و بر این باور بوده

ابوریحوان بیرونوی كوار سوتارگان نحوس را زیوان       . 9انود  اند آن را نحس اكبر خوانوده  دارای طبیعت سرد و خشک مفرط تصور كرده

هوا   شورمی و بودگمانی و انجوام دادن هموۀ بودی      رسانیدن و ستم و فساد و پلیدی و حریصی و درشتی و اندوه و كفران نعمت و بی

 4.دانسته است

 :رسان و جگرخوار گفته است مصراع اول این بیت زحل را زیانانوری در 

                                                           
 24علم در اسالم، احمد آرام، ص 4
 4133و مقدمۀ ابن خلدون ترجمه محمد پروین گنابادی، ص. 444، ص 4ج رسائل اخوان الصفا،: رک 2
 213نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسی، ص 9
 213نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسی، ص. و نیز رک 931التفهیم الوائل صناعه التنجیم، ص 4
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 اما نسرین چرخ یا کرکسان فلک

هوا   بعضوی . منجمان دربارة نسر طوایر اخوتالف دارنود   . نسر طایر و نسر واقع: در میان روشنان فلکی دو نسر یا دو كركس وجود دارد

اند و جماعتی این ستاره همراه با دو ستارة روشون دیگور    گفته ستارة روشن واقع بر میان دو منکب صورت فلکی عقاب را نسر طایر

اما در نسر واقع اختالفی نیست و اخترشماران ستارة روشن قدر اول صورت فلکی چنگ رومی یا  3.اند مجاور آن را نسر طایر خوانده

 .اند كرده ها نقش می این هر دو ستاره را بر اسطرالب. اند سلحفات را نسر واقع نامیده

گواه   کتۀ شایان توجه این است كه خاقانی هم لفظ نسرین و هم لفظ كركسان را در مضامین ابداعی خود به كار برده اسوت اموا آن  ن

 .كه الشخواری نسرین مورد توجهش بوده است از لفظ كركس یا كركسان استفاده كرده است

 ن خور ساختندكركسان چرخ از آن خون خوارگا     پور ایلدگز بگشاد بال چون همای فتح

 443: دیوان

 .ها را در نظر گرفته است نسرین را به كار برده و جنبۀ الشخواری آن  اما انوری لفظ

 (یا صورت فکلی جدی)جدی 

های فلکی قووس   است كه بین صورت( های استوایی یا صورت)البروج  های فلکی منطقه صورت فلکی جدی دهمین صورت از صورت

ماه ایرانیان مطابقت دارد و هم اكنون در كشور افغانسوتان در تقوویم آنوان كواربرد دارد و موورد اسوتفادة       و با دی . و دلو واقع است

گرفتند  مندی در نظر می های قدرت و توان ها است باید در یک توضیح مختصر بگویم كه منجمان احکامی برای سیارات محل افغان

خانه سیارات، شرف سیارات حدود سیارات و وجوه سویارات و اربواب   : ند ازگفتند و عبارت بود ها را حظوظ خمسۀ سیارات می و آن

و ما در زیر خانوۀ سویارات را بور طبوق تصوورات اخترشوماران نشوان        . مندی در خانۀ سیارات بود و بیشترین قدرت و توان 6مثلثات

 .ایم داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انوری سیاره زحل یوا  . های زحل یا كیوان است ی یکی از خانهدهد كه برج جد های سیارات عرضه شد نشان می تصویری كه از خانه

ای به هواخواهان ممدوح برساند الهی كوه   كند كه اگر این سیارة نحس صدمه و لطمه رساننده است نفرین می نحس اكبر را كه زیان

 .خانه و كاشانه باد به دیگر سخن الهی كه بی. نصیب كركسان فلک باد( خانۀ او)جدی 

 باره مرغزار فلک خوشه رسته است  یک          جوی ز هوای تو کم کندور مشتری 

 مشتری

مشتری در نظام زمین مركزی كوكب ساكن فلک ششم است منجمان احکامی به سبب داشوتن طبیعوت گورم و تور معتودل آن را      

نامیوده اسوت در اینجوا از     1علووم  خاقانی آن را خواجۀ چرخ و نجوم مفتی كول . اند اند و سعد اكبرش خوانده سیارة سعد تصور كرده

                                                           
 411نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسی، ص. رک 3
 233-231صص . ایم ر نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسی توضیح دادهحظوظ خمسه را د 6
 (934: دیوان)صاحب صدر زمان زیور كون و مکان  مفتی كل علوم، خواجه چرخ و نجوم  1
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هوای ضوعف و زبوونی هوم      های قدرت، جایگاه یادآوری یک نکته ناگزیریم و آن این كه منجمان احکام برای سیارات در مقابل محل

ایگواه  صدوهشتاد درجه دور شود بوه ج  یک( مندی و اقتدار خود جایگاه توان)ای از خانۀ خود  اند هرگاه سیّاره اند و گفته منظور كرده

صدوهشتاد درجه از درجۀ شورف خوود دور    ای یک اند و اگر سیاره رسد و آن محل را جایگاه وبال سیاره گفته ضعف و زبونی خود می

ای در محل وبال و در درجۀ هبوط خوود دچوار    اند كه هر سیاره اند و بر این باور بوده و این عمل را هبوط نامیده. شود شود هابط می

 3.تضعف و ناتوانی اس

صدوهشتاد  های سنبله و جوزا به ترتیب در یک اند و برج اگر در تصویر عرضه شده دقت كنیم دو برج حوت و قوس دو خانۀ مشتری

از سوی دیگور مشوتری از منظور    . 3اند و مشتری درمحل ناتوانی درجه فاصله از قوس و حوت جای دارند بنابراین محل وبال مشتری

گوید سیارة مشتری كوه كوكوب سوالطین و     و انوری می 41و وزیران و بزرگان و دانشمندان است منجمان احکامی كوكب پادشاهان

ای از هواخواهی و هواداری خود كم كند الهی همیشه در ضعف و زبونی باد الهوی هموه جوای     وزیران و بزرگان است اگر اندک مایه

 .ه باشد كه محل وبال مشتری استآسمان وبال او باشد و در همه جا خوشه بروید و همۀ آسمان برج سنبل

 منابع و مآخذ

 .4966: تهران. انتشارات سروش. آرام، احمد، علم در اسالم. 4

 .4932: محمدپرون گنابادی، تهران  ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون،. 2

 .ق  ه 4413الصفا، رسائل، مركز نشر علوم اسالمی، قم  اخوان. 9

 .4941: اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران انوری، اوحدالدین، به. 4

 .تا الدین همایی، انجمن آثار ملی، بی بیرونی، ابوریحان محمد، التفهیم الوائل صناعه التنجیم، به اهتمام جالل. 3

 .4931الدین بدیل بن علی، به اهتمام دكتر ضیاءالدین سجادی، زوار، چاپ دوم،  خاقانی، افضل. 6

 .4944: الدین همایی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران عثمان مختاری، دیوان، به اهتمام جالل. 1

 .4939ماهیار، عباس، نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسی، تهران، روزنامۀ اطالعات، . 3

 .4943الحقیقه، مدرس رضویی مطبوعاتی علمی،  مدرس رضوی، تعلیقات حدیقه. 3
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