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چکیده

کتاب صور الکواکب نوشتۀ عبدالرحمن صوفی یکی از مهمترین رسالههای علم

نجوم دورۀ اسالمی است که در ادوار مختلف بارها توسط دانشمندان و

عالقهمندان نسخهبرداری و تصویرسازی شده است .صور الکواکب نقش
مؤثری در تاریخ علم نجوم داشته است و به شیوۀ بخش ستارگان ثابت کتاب
مجسطی بطلمیوس ،شامل فهرست گستردهای از ستارگان به صورت جدولهای
دقیق برای  4۸صورت فلکی است .کهن ترین نسخۀ به جامانده از این رساله با

تاریخ سال  400هجری ،به شمارۀ  144در کتابخانۀ بادلیان آکسفورد نگهداری
می شود و هدف این مقاله ،بررسی معیارهای تصویرسازی صورت فلکی برساوش
در این نسخه است .در این نوشتار تشابهات و اختالفهای تصویر صورت

فلکی برساوش در نسخۀ مذکور با تصاویر کالسیک یونانی و غربی مطابقت

داده میشود تا پاسخی برای این پرسش بیابد که صوفی برای تصاویر صور فلکی

(مطالعۀ موردی برساوش) از چه منابعی بهره برده است .یافتههای تحقیق نشان

 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری مهنوش غفوریان با عنوان «پژوهشی در رابطه بینانشانهای تصاویر و نوشتار در
صورالکواکب عبدالرحمن صوفی» است .در این پژوهش استاد راهنمای اول آقای دکتر یعقوب آژند و استاد راهنمای
دوم آقای دکتر حسن بلخاری هستند.
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می دهد که تصویرسازی علمی جایگاه ستارگان در صورت فلکی برساوش بر
اساس توصیفات جایگاه ستارگان صورت فلکی پرسئوس در مجسطی بطلمیوس
بوده ،اما از آنجا که صوفی مختصات ستارگان را دوباره رصد کرده بود،

اختالفاتی با جدول مجسطی دارد .با مطابقت دادن فرم صورت فلکی برساوش

با تصاویر کرههای یونانی و کالسیک غربی مشخص میشود که در شیوۀ ترسیم
نیز صوفی متفاوت عمل کرده است .از سوی دیگر آشکار شد که تصاویر صورت

فلکی برساوش با توصیفات آیینهای کهن مریخ در متون مختلف شباهت دارد.

این تحقیق با روش توصیفیـ تطبیقی انجام گرفته و با مطالعۀ موردی صورت
فلکی برساوش در کهنترین نسخۀ صور الکواکب ،با جمعآوری اطالعات در

بارۀ پیشینه و الگوهای مؤثر در شکلگیری فرمی و محتوایی این صورت فلکی

در زمانها و مکانهای مختلف ،به تحلیل و تطبیق اشتراکات و اختالفهای

تصویری این صورت فلکی با نمونههای مشابه در متون و تصاویر شرق و غرب
پرداخته است.

کلیدواژهها :صور الکواکب ،صورت فلکی برساوش ،صورت فلکی پرسئوس،

عبدالرحمن صوفی ،مریخ.
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درآمد

از فرهنگها و تمدنهای مختلف در شرق و غرب ،بناها و ابزار و تصاویر و متون
بسیاری در حوزۀ علم ستارهشناسی و احکام نجوم به جا مانده است .طبق یافتههای

کنونی ،قدیمیترین طرح یا نقشۀ آسمانی از صور فلکی در تمدن اسالمی را میتوان در

کاخ اموی «قُصَیر عَمره» متعلق به سدۀ اول هجری مشاهده کرد (ولس.)4 ،1959 ،
در این کاخ تصاویر با شیوۀ فرسک و به سبک بیزانس کار شده است .یکی از مهمترین

متنهای علم نجوم در دورۀ اسالمی کتابی است نوشتۀ عبدالرحمن صوفی با نام صور

الکواکب مربوط به قرن چهارم هجری که در آن صورتهای فلکی بررسی شدهاند .این

رساله شامل جداول دقیق و شرح مختصات ستارهها همراه با تصویر صورتهای فلکی

است و یکی از قدیمیترین نمونههای کتابهای علمی مصوّر اسالمی بهشمار میرود .از
ابداعات این رساله میتوان به طراحی و ترسیم تصاویر دوگانه از هر یک از صورتهای

فلکی در مجسطی بطلمیوس اشاره کرد :یکی همانطور که بر روی کرۀ سماوی است و

دیگری آنطور که در آسمان دیده میشود .به دلیل مشهور بودن رسالۀ صور الکواکب،

در دورههای مختلف دستنویسهای متعددی از این نسخه به همراه تصاویر
صورتهای فلکی استنساخ شده است .بسیاری از نسخههای خطی این اثر در

کتابخانههای مختلف جهان حفظ و نگهداری میشوند که این نکته نمایانگر اهمیت
و شهرت این اثر است.
تا کنون پژوهشهای متعددی در بررسی و تحلیل متن و تصاویر صور الکواکب

صوفی انجام شده و یکی از معتبرترین این تحقیقات توسط امی ولس ( )1959در
مقالهای با عنوان «نسخهای قدیمی از رسالۀ عبدالرحمن صوفی در کتابخانۀ بادلیان
آ کسفورد در صورتهای فلکی اسالمی» 1ارائه شده است .ولس در این مقاله ضمن

اشاره به تصاویر نجومی کاخ قُصَیر عَمره ،در بارۀ تصاویر نسخههای صور الکواکب

توضیحاتی داده و نحوۀ ترسیم صورتهای فلکی بر روی کرههای سماوی طبق الگوی
بطلمیوس را شرح داده است .استفانو کاربونی ( )1997نیز در مقالۀ «صورت اختران

در هنر اسالمی» در توصیف مریخ ،به ارتباط آن با صورت فلکی برساوش اشاره کرده

است .در پژوهش دیگری با عنوان «تحلیل بصری نشانههای نجومی قرن چهارم هجری

1. “An early al-ṣūfī manuscript in the Bodleian library in oxford: a study in Islamic constellation
”images.
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قمری در ایران» عباس حمید سمیعی ( )1۳95به تطبیق صورت فلکی برساوش با
اسطورههای یونان و سومر پرداخته است.
نوشتار پیش رو با روش توصیفی ـ تطبیقی تهیه شده است و با مطالعۀ موردی صورت
فلکی برساوش در کهنترین نسخۀ صور الکواکب ،ضمن جمعآوری اطالعاتی در بارۀ
پیشینۀ الگوهای مؤثر در شکلگیری تصویر این صورت فلکی ،به تبیین و تحلیل

مشخصات فرمی آن میپردازد و میکوشد با مقایسۀ صورت فلکی برساوش با نمونههای

مشابه آن در متون دیگر ،به بررسی معیار ترسیم این صورت فلکی در رسالۀ صور

الکواکب بپردازد .نمونۀ موردی این مقاله ،نسخۀ شمارۀ  144بادلیان آکسفورد است
که به عنوان قدیمیترین نمونۀ به جا مانده ،توسط پسر عبدالرحمن ،ابوعلی 26 ،سال

بعد از مرگ پدر در سال  400هجری استنساخ و تصویرپردازی شده است (حمید

سمیعی.)7۳ ،1۳95 ،
در این نوشتار ،پس از بیان پیشینۀ پژوهش ،شرح حال عبدالرحمن صوفی و

توضیحاتی در بارۀ رسالۀ صور الکواکب ارائه میشود و سپس نویسنده با بررسی موردی

تصویر صورت فلکی برساوش در کهنترین نسخۀ موجود (سال  400هجری ،کتابخانۀ
بادلیان آکسفورد) ،به مقایسۀ شباهتها و تفاوتهای آن با توصیفات بطلمیوس در

مجسطی و تصاویر کالسیک غربی صورت فلکی پرسئوس و توصیفات اجرام سماوی
در آیینهای کهن و نیز اسطورۀ انکیدو و مریخ میپردازد.
شرح حال عبدالرحمن صوفی و رسالۀ صور الکواکب

در سدههای نخستین تمدن اسالمی آثاری در زمینههای فلسفه ،طب و نجوم از زبان
یونانی به عربی ترجمه شد .تصویرپردازی این نسخ ترجمه شده عالوه بر اینکه به فهم

مطالب کمک میکرد ،برای مخاطبان جذابیت داشت .اگرچه جایگاه زیباییشناسی و

تداوم سنت کهنتر تصویرگری در این نگاره ها از منظر تاریخ هنر حائز اهمیت است،
اما تأکید این تصاویر بر موضوعات علمی کتابها متمرکز شده بود .هنر نگارگری ایرانی

را در سدههای نخستین تمدن اسالمی میتوان با بررسی تصاویر نقاشی شده برای آثار
علمی بازشناخت.
ابوالحسن عبدالرحمن صوفی در حدود سال  291هجری و گفته شده است که در

ری به دنیا آمد .از مقدمۀ کتاب صور الکواکب درمییابیم که صوفی بیشتر عمر خود را
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در شیراز و اصفهان زندگی میکرده و گویا سفری نیز به دینور ،محل سکونت دانشمند و

منجم معروف ،ابوحنیفه دینوری 1داشته است .وی در دوران فرمانروایی آل بویه

می زیست و عصر آل بویه اوج دورانی بود که آدام متز آن را رنسانس اسالمی مینامد
(متز .)1۳64 ،این رنسانس در دورۀ عضدالدوله (۳2۸ـ ۳7۳ق) به اوج خود رسید.

عضدالدوله شیفتۀ فراگیری علم و ادب و هنر بود .پزشکان ،منجمان و مهندسان و

ریاضیدانان را حمایت میکرد و علما و شاعران از توجه او برخوردار بودند .صوفی نیز
در دربار وی خدمت میکرد و در آنجا چندین رساله را به زبان عربی تألیف کرد که یکی

از آنها رسالۀ صور الکواکب به تاریخ حدود ۳55ق است .از سوی دیگر ،عبدالرحمن
صوفی معلم عضدالدوله دیلمی در علم نجوم بود« .صوفی برای او کرهای نقرهای ساخته
بود .این کره در ضمن مجموعهای کتابخانهای در قاهره یافت شده است» (کرمر،

.)۳7۳ ،1۳75
صوفی در صور الکواکب به چندین اثر دیگر در حوزۀ نجوم مانند زیج بتانی 2و

کتاب دینوری و سنتهای نجوم قدیمی عربی و مجسطی بطلمیوس اشاره کرده است.
موضع صوفی در نوشتن رسالۀ صور الکواکب نگاه انتقادی به آثار گذشتگان است.
عبدالرحمن صوفی و کتاب صور الکواکب مورد توجه دانشمندان دیگر بوده است.

مثالً بیرونی ۳در کتاب آثار الباقیۀ خود از صوفی یاد میکند ،خواجه نصیرالدین طوسی
صور الکواکب را به فارسی ترجمه میکند ،الغبیگ ،پادشاه و ستارهشناس دورۀ تیموری،

نسخۀ نفیسی از صور الکواکب را سفارش میدهد ،و حتی تا قرن نوزدهم نیز دانشمندان

 .1احمد بن داود بن وَنَند ،معروف به ابوحنیفه دینوری (222ـ2۸2ق) .عبدالرحمن صوفی که سالها پس از مرگ
وی در سال  ۳۳5ق به دینور و خانۀ دینوری رفته ،از بزرگان آن دیار شنیده بود که دینوری بر بام حجرهاش رصد

میکرده است (قربانی.)۸ ،1۳65 ،

 .2ابوعبداللّه محمد بن جابر بن سِنان رَقّی حَرّانی صابی ،معروف به بَتّانی( ،حدود 244ـ ۳10ق) ،منجّم و ریاضیدان.
 .۳مثالً در :آثار الباقیه ،ترجمه و تعلیق پرویز سپیتمان (اذکایی)774 :1۳92 ،ـ.775
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و ستارهشناسان نامدار و معنبری نظیر ایدلر ،1نوبل

2

و آرگالندر ۳به بررسی کارها و

نوشتههای صوفی توجه نشان میدادند (حافظ.)12۳ ،2010 ،4
فهرست ستارگان صوفی بر مبنای مجسطی بطلمیوس تنظیم شده که در میانۀ سدۀ دوم
میالدی نوشته شده است .صوفی طولهای دایرةالبروجی جدولهای ستارگان بطلمیوس
را از سال  125تا  964میالدی بهروز کرده است (همان).
نام اصلی کتاب صوفی ،صور الکواکب ثمانیة و االربعین بود که بعدها به نامهای
دیگری معروف شد که مشهورترین آنها ،کتاب کواکب ثابته یا کتاب ستارگان ثابت بود
(همان) .متن اصلی این رساله شامل  55جدول نجومی و  4۸نمودار ستارهای است که

صورتهای فلکی بر اساس آن ترسیم شده است .صوفی در بارۀ هر صورت فلکی به

تفصیل توضیح داده و این شرح را با ارائۀ جدولهای ستارهها بر اساس جداول مجسطی
کامل کرده است .جداول و نمودارهای ستارگان و صورتهای فلکی به همان ترتیب

مجسطی به سه گروه اصلی تقسیم شدند :گروه اول شامل  21صورت فلکی که در شمال

منطقةالبروج هستند؛ گروه دوم شامل  12صورت فلکی منطقه البروج؛ و گروه سوم شامل

 15صورت فلکی که در جنوب منطقةالبروج هستند.
صوفی صور الکواکب را به چهار بخش اصلی تقسیم کرد :فصل مقدماتی؛

صورتهای فلکی شمالی؛ صورتهای فلکی منطقه البروج؛ و صورتهای فلکی

جنوبی .شرح هر صورت فلکی به سه قسمت تقسیم میشود .در بخش اول ،مطالب

مفصّلی در بارۀ موقعیت ستارگان و تعداد و اندازه و همچنین بسیاری از جزئیات دیگر
ارائه شده است .صوفی در این قسمت میکوشد ستارگان را طبق سنّت قدیمی عربی با
ذکر اسامی عربی قدیم و آنچه آنها در خصوص ستارگان گفتهاند ،معرفی کند .بخش دوم

 .1کریستیان لودویگ ایدلر (1766( )Christian Ludwig Idelerـ 1۸46م) تقویمشناس و ستارهشناس شهیر
آلمانی .در:
Ideler, L. (1809). Untersuchungen uber den Ursprung und die Bedeuung der Starnnamen.
Berlin: Johann Friedrich Weifs.
 .2نوبل (1۸41( )Edward Ball Knobelـ )19۳0ستارهشناس انگلیسی .در:
Knobel, E. B. (1885) “On al-Ṣūfī’s star magnitudes.” Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, 45, 417-425.
 .۳فریدریش ویلهلم آرگالندر (1799( )Friedrich Wilhelm Argelanderـ 1۸75م) ستارهشناس آلمانی .در:
Argelander, F. W. (1843). Uranometria Nova. Berlin, Verlag von Simon Schropp.
4. Hafez
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به جداول ستارگان اختصاص یافته که مربوط به صورتهای فلکی است و مختصات و

قدر آنها را نشان میدهد .صوفی مانند بطلمیوس از مختصات دایرةالبروجی استفاده

کرده است .در آخرین قسمت هر فصل نیز نمودار ستارهای و دو تصویر از دو نمای

متفاوت از صورت فلکی ارائه شده است :یکی آنگونه که در آسمان دیده میشود و
دیگری آنگونه که بر روی کرۀ سماوی قابل مشاهده است.
اولین ترجمۀ فارسی از این رساله در قرن هفتم هجری توسط خواجه نصیرالدین
طوسی صورت گرفته است .در قرن نهم هجری در دورۀ سلطنت پادشاه آلفانسو نیز به

اسپانیایی برگردانده شده است .در سال  1۸74میالدی ترجمۀ فرانسه صور الکواکب

تهیه شد و از آن زمان به عنوان مهمترین مرجع مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه ،در

سال  1956نسخۀ عربی آن در هند ،و در سال  19۸1در بیروت به چاپ رسید (حافظ،
.)2۳7 ،2010
این رساله به دلیل مصوّر بودن بسیار معروف است .از آنجا که مدارک بسیاری از

آثار طراحی چند قرن نخست دورۀ اسالمی در دست نداریم ،صور الکواکب بسیار

ارزشمند است زیرا قدرت طراحی ایرانی را در این دوره آشکار میسازد .تأثیر شیوۀ
طراحی و کتاب آرایی آل بویه در آثار هنری ادوار بعدی آشکار است و بهویژه در

سفالهای دورۀ سلجوقی (429ـ590ق) قابل مشاهده است .از سوی دیگر ،اثرگذاری
تصاویر صور الکواکب بر شیوۀ طراحی صورتهای فلکی و متون علم هیئت در دورۀ
ایلخانیان ،مغول و حتی صفویه غیرقابل انکار است.
دانشمندان معروف و معتبری در دورههای مختلف بارها صور الکواکب را ترجمه
و نسخهبرداری کردهاند .در حقیقت ،همۀ پادشاهان و وزرای عالقهمند به علم و فرهنگ
که از اهمیت این نسخه آگاه بودند ،تمایل داشتند در کتابخانۀ خود نسخهای از این

رسالۀ نفیس و باارزش داشته باشند .به همین دلیل از منجمان دربار خود میخواستند

که نسخهای از آن را تهیه کنند .یکی از شاخصترین این نسخهها در قرن نهم هجری در
سمرقند کتابت شده و به الغبیگ ،پسر شاهرخ و حاکم ماوراءالنهر ،تعلق داشته است

(حسن .)691 ،1۳72 ،این دستنویس در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود و
به سبب کیفیت فوقالعادۀ تصاویرش شهرت بسیار دارد .در این کتاب تصاویر فراوانی
از آدمیان ،پرندگان و حیوانات به چشم میخورد که اسامی ستارگان و صورتهای فلکی

را توضیح میدهد .اهمیت این نسخه و درخشندگی تصاویر آن به گونهای است که در
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تمامی کتاب های تاریخ هنر ایران از آن به عنوان شاهکار نسخۀ علمی یاد شده است.
انور الرّفاعی ( )9۳ ،1۳77در تاریخ هنر سرزمینهای اسالمی بر این باور است که

تصاویر این نسخه در سال ۸41ق ترسیم شده است.
صورتهای فلکی در صور الکواکب

در انجامۀ کهنترین رسالۀ صور الکواکب (سال  400هجری ،کتابخانۀ بادلیان
آ کسفورد) ذکر شده است که این دستنویس به نسخۀ اصلی صوفی وفادار بوده و دارای

تصاویر دوگانه از هر یک از صورتهای فلکی است .در این نسخه ستارگان به دو رنگ

نمایش داده شدهاند :دستۀ اول ستارگان داخل صورت فلکی و دستۀ دوم ستارگان بیرون
از صورت فلکی .صوفی مختصات همۀ ستارگان را دوباره محاسبه کرده است و
اختالفاتی با محاسبات بطلمیوس دارد .مثالً قدر ستارگان در صورت فلکی برساوش.

(جدول شمارۀ  1و  )2او در توضیحات مکتوب خود در مورد صورتهای فلکی نام

چند ستاره را ذکر کرده است که در فهرست ستارگان مجسطی بطلمیوس گنجانده نشده

بودند .اما آنها را در جداول کتاب خود درج نکرده است .شاید یکی از دالیل وی،

احترام به بطلمیوس بوده زیرا از فهرست او بهره برده و برای مدتهای طوالنی کار
بطلمیوس مرجع استاندارد در زمینۀ ستارهشناسی بوده است؛ در مقدمه ،صوفی به وضوح
بیان میکند که جداول او بر اساس کار بطلمیوس است.
بررسی و تحلیل فرمی و متنی صورت فلکی برساوش
همانطور که گفته شد ،صوفی در کتاب صور الکواکب صورتهای فلکی را یک به
یک شرح داده است .اول جایگاه ستارگان در داخل هر صورت فلکی را توصیف کرده،

سپس جدول مخصوص نام و طول و عرض ستارگان را ارائه داده ،و در آخر تصویر
صورت فلکی آنگونه که در آسمان ،و آنگونه که بر روی کرۀ سماوی دیده میشود را

ترسیم کرده و جایگاه ستارگان رادر داخل و خارج صورت فلکی مشخص نموده است.
در شرح صورت فلکی برساوش در کتاب صور الکواکب چنین آمده« :کواکب

برساوش ،آن را رأسالغول خوانند و آن صورت مردی است که بر پای چپ ایستاده و
پای راست برداشته و دست راست باالی سر برده و به دست چپ ،سرِ غولی» (صوفی،

( .)79 :1۳9۸تصاویر  1و )2
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تصویر  1و 2ـ صورت فلکی برساوش (مأخذ :صور الکواکب ،قرن  ،5کتابخانة بادلیان آکسفورد)

کتاب مجسطی بطلمیوس ،یک اثر معتبر و باارزش در حوزۀ اخترشناسی به زبان
یونانی است که تا روزگار ما باقی مانده است .در این متن که کهنترین متن غربی است

که صورتبندی ستارگان در صورتهای فلکی را به شکل امروزین نشان میدهد ،به
 4۸صورت فلکی اشاره شده است .امی ولس در مقالهای که پیشتر به آن اشاره شد

(ولس ،)4 ،1995 ،نوشته است که صورتهای فلکی توصیف شده در مجسطی

دستورالعمل ساخت کرۀ سماوی است و خود بطلمیوس نظراتی در بارۀ به نحوۀ پردازش
این صور فلکی بر کرۀ سماوی داشته است .اعتقاد بر این است که طراحی و استفاده از

کرههای سماوی در زمان بطلمیوس متداول بوده و اشکال همین کرهها مبنای اصلی
بطلمیوس در مجسطی بوده است.
در بارۀ صورت فلکی برساوش باید گفت که برساوش مُعَرّب پرسئوس است .در

توضیح و توصیف صورت فلکی پرسئوس آمده« :در اینجا پرسئوس را میتوان به صورتی
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تصور کرد که تا حدی به پهلو چرخیده ،به طوری که مقداری از پشت او قابل مشاهده
است .سر مدوسا در دست پرسئوس قرار دارد» (تومر( .)۳52 ،19۸4 ،1تصویر )۳

تصویر  -۳طراحی قرن 1۸م .برگرفته از کرۀ فارنیزی ،کهنترین کرۀ به جا مانده از عهد هاردیانوس
(ولس( )5 ،1959 ،مأخذ)wikimedia.org. :

در صور الکواکب توصیف ظاهری شمایل صورت فلکی برساوش با پرسئوس

تفاوت دارد .با توجه به رصد دوبارۀ صوفی ،اختالفاتی در قدر ستارگان و برج آنان و
مختصات آن وجود دارد اما جایگاه مشخص شدۀ ستارگان در تصویر برساوش بر طبق

جدول پرسئوس در مجسطی است .محل قرارگیری ستارگان اصلی ،مطابق با توضیحات
بطلمیوس روی مچ دست ،آرنج ،پهلو ،زانو و ساق پا است (جداول ستارگان شماره 1

و  )2اما عالمتگذاری ستارگان در پرسئوس در نمای پشت بدن ،و در برساوش از نمای

روبهرو است (جدول تطبیقی شمارۀ  .)۳احسان حافظ ( )256 ،2010در پژوهش خود
به این تفاوتها اشاره کرده است .به عقیدۀ وی ،ترسیم تمامی صورتهای فلکی توسط
صوفی نادرست بوده و با توصیف اولیۀ بطلمیوس ناسازگار است .وی اذعان میکند که:

«توصیف اولیۀ بطلمیوس از صورتهای فلکی بر اساس نگاه ناظر از داخل [کره] بود».

1. Toomer
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البته این اختالف ترسیم در ارائه از نمای پشت و روبهرو از بدن در کتاب صوفی و
تصاویر کالسیک غربی ،در اغلب صور فلکی فیگور انسانی دیده میشود.
اشکال صورتهای فلکی توسط بطلمیوس به گونهای توصیف میشود که گویی
ناظر ،شکل صورت فلکی را از موقعیت مرکزی میبیند (داخل کره است و به باال نگاه

میکند) .در این صورت هنگامی که صورتهای فلکی روی کره نمایش داده میشود،
ناظر بیرونی که از باال به کره نگاه میکند باید تصاویر را برعکس (از نمای پشت) ببیند.

در صورتی که در صور الکواکب صورتهای فلکی از روبهرو ترسیم شدهاند .از سوی

دیگر ،برخالف تصاویر پرسئوس که اغلب نیمهبرهنه است ،برساوش دارای پوشش

است .به نظر میرسد ویژگیهای سنّت نگارگری اسالمی و محدویتهای ترسیم شمایل

انسانی بر اساس رعایت موازین و حفظ حریم دین اسالم دلیل این تفاوتها باشد.

نگارههای صورت فلکی برساوش در نسخههای متعدد صور الکواکب در دورههای

مختلف بر اساس سنت نگارگری ایرانی به لحاظ فرم کلی ،به کهنترین نسخه شباهت

دارند و در نسخههای متعددی که تا کنون در دسترس ماست ،فیگورهای انسانی برهنه
ترسیم نشدهاند.
اما ترسیم برساوش در نسخههای اولیه از صور الکواکب ـ که به احتمال زیاد باید به

نسخۀ اول خود صوفی شبیه باشد ـ بر اساس چه معیاری صورت گرفته است؟ پاسخ این

است که فرم بدن صورتهای فلکی بر اساس جایگاه ستارگان ترسیم شدهاند .در بررسی

تصاویر پرسئوس اساطیری مشاهده میکنیم (جدول تطبیقی شمارۀ  )۳که نوع ایستادن

و فرم نقشهای بهجامانده از نقشبرجستههای اسطورۀ پرسئوس با توصیف آن در

مجسطی و همچنین صور الکواکب مطابقت ندارد .حمید سمیعی در یک پژوهش،

نمونۀ اسطورهای صورت فلکی برساوش در غرب را پرسئوس اساطیری دانسته و نمونۀ

اسطورهای آن در شرق را با انکیدو ،قهرمان اسطورۀ گیلگمش برابر قرار داده

است1.

در یک بررسی دیگر ،مشاهده میکنیم که در تصاویر بهجامانده از انکیدو ،قهرمان

جنگجویی که گیلگمش را همراهی میکند ،انکیدو در هنگام مبارزه یک پای خود را
به باال خم کرده و روی بدن دشمن قرار داده و یک دست خود را نیز به منظور وارد

 .1در پایاننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل بصری نشانههای نجومی قرن چهارم هجری قمری در ایران» نگارنده
جدولی تطبیقی در خصوص پیشینۀ صور فلکی تنظیم کرده است و در آن به پیشینۀ صورت فلکی برساوش در یونان

و سومر اشاره کرده است (حمید سمیعی 17 ،1۳95 ،و .)۸5
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کردن ضربه (با سالح در دست) به طرف باال برده است و با دست دیگرش بدن یا گردن

دشمن مغلوب را گرفته است .این ویژگیها ،یک نمونۀ فرمی از الگوی تکرار شوندۀ

اسطورهای از یک قهرمان مبارز است .نمای چهرۀ انکیدو از نیمرخ ،بدن وی از روبهرو،
و پاها نیز از نیمرخ نقش شده است (تصاویر انکیدو در جدول شمارۀ  )۳که تا حدود

زیادی همین شیوۀ ترسیم را در صورت فلکی برساوش از کتاب صور الکواکب میبینیم.

در نقشهای بهجامانده ،انکیدو با بدن عضالنی طراحی شده است و جالب آنکه صورت
فلکی پرسئوس نیز با عضالت دستها و پاهای کامالً مشخص و چشمگیر تصویرسازی
شده است.
شباهت تصویری صورت فلکی برساوش با مریخ در کتب احکام نجوم

در مبانی مربوط به علم نجوم اسالمی ،اختران عبارتند از هفت جرم سماوی کروی شامل:

ماه ،عطارد ،زهره ،خورشید ،مریخ ،مشتری و زحل که گرد زمین میچرخند (خوارزمی،

 .)20۳ ،1۳47در عجایب المخلوقات قزوینی (قرن  )7به این هفت اختر در نقش

اختربینی نگاه شده است .در نسخهای از این کتاب با تاریخ  67۸هجری به شمارۀ
 464کتابخانۀ مونیخ ،تصاویر شمایلهای انسانی از اختران به صورت کامل و با رنگ

ترسیم شده است و این ،برخالف اغلب نسخههای اولیۀ صور الکواکب است که در آنها

صورتهای فلکی :به صورت خطی بدون رنگ یا با محدودیت تکرنگ ترسیم

شدهاند 1.زاکسل )15۳ ،1912( 2در مقالهای با عنوان «جستاری در تاریخ صورتگری
اختران در شرق و غرب» اذعان میدارد که تصاویر نسخۀ عجایب المخلوقات قزوینی

برای این متن ابداع نشدهاند بلکه از الگوهای تثبیت شدۀ قبلی از این اجرام سماوی
گرفته شدهاند .در آثار دیگر نظیر سفال و فلزکاری سدۀ ششم هجری نیز شاهد نمونههایی

از صورتگری اختران هستیم (تصاویر 4و  )5اما زاکسل این فاصلۀ زمانی را برای تثبیت

این الگوها کافی نمیداند و تکوین این تصاویر را به تمدن بابل قدیم نسبت میدهد.

 .1از قرن نهم هجری و بعد از نسخۀ نفیس صور الکواکب الغبیگ که به صورت رنگی تهیه شد ،اغلب تصاویر

صورتهای فلکی این رساله رنگی کار شدهاند و اوج آن را در قرن یازدهم شاهد هستیم ،به خصوص در نسخۀ شمارۀ

 16۳1-16۳۳مجموعۀ ایپنسر کتابخانۀ عمومی نیویورک .این نسخه در دورۀ قراچقای خان به دستور منوچهر خان،

از حاکمان مشهد ،سفارش داده شد و حسن ابن سعد قائنی ،ریاضیدان و اخترشناس آن دوره آن را به فارسی برگردانده

است.
2. Zaxl.
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تصویر 4ـ هفت اختر در بشقاب سفالی،

تصویر 5ـ هفت اختر در قلمدان فلزی ،قرن

(مأخذ :اتینگهاوزن)1975 ،

(مأخذ :کماروف 1و کاربونی)49 ،200۳ ،

دورۀ سلجوقی

 ،7موزۀ بریتانیا ،لندن

او تأکید میکند که منبع ادبی راجع به تاریخ پرستش اختران ،مربوط به دوران کهنتر
است .زاکسل رد پای توصیف ایزدان را در متون بررسی میکند و بیان میدارد که

نخستین بار پرفسور زاره 2فرضیۀ قرابت تصویری عطارد کاتب را با نبو ،۳خدای کاتب

و ایزد عطارد در بابل قدیم مطرح کرده و تصویر مشتری را با فرم اولیه از بابل قدیم ،و

مطابق با شخصیت مردوخ دانسته است .زاره بر این باور بود که تصویر مریخ در هیئت

جنگاوری که شمشیر و سر دشمن شکست خوردهاش را در دست دارد ،با نینیب ،4خدای
جنگ در بابل ،مطابقت دارد (رضازاده15 ،1۳97 ،ـ.)17
مسعودی (نویسندۀ قرن چهارم) در مروج الذهب و معادن الجوهر در بارۀ بتهای

صابئین و اختران و هیاکل توضیحاتی آورده است (مسعودی ،1۳7۸ ،ج،5۸۸ ،1
.)599 ،59۸
در کتاب نخبة الدهر فی عجایب البرّ و البحر دمشقی در ربع اول قرن هشتم توصیفات

مفصلی در مورد بتهای صابئین که با اختران همنام هستند ،آمده است .دمشقی
( )61 ،1۳۸2در شرح مریخ ،از خدایان صائبین ،نوشته است :بتی آهنین است که «به
1. Komaroff.
2. Sarre.
3. Nabu.
4. Ninib.
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یک دست آن بت ،شمشیری و به دست دیگرش سری با موی ،آویخته شده که شمشیر

و سر هر دو خونآلود است ...صائبیان در روز سهشنبه که مریخ در اوج خود قرار

میگرفت ،لباسهای سرخ میپوشیدند و بدان هیکل میآمدند ،خود را خونآلود
میکردند ،خنجرها به دست میگرفتند ،شمشیرها از نیام میکشیدند ،مردی سرخ و بور و
کبود ،با سری که از بسیاری بوری و سرخی به سپیدی میزد با خود میآوردند.»...
مَجریطی (منجّم ،شیمیدان و ریاضیدان قرن چهارم) نیز در آثار خود گزارشی همسو
با توصیفات دمشقی ارائه داده است .زاکسل ( )172 ،1912در مقالۀ خود اذعان

می دارد که مجریطی پل میان شرق و غرب است و نظرات خدایان و اختران شرقی را به
غرب منتقل کرده است .در نتیجه ،خویشاوندی و پیوند آشکار تصویرگری اختران

اروپایی در سدۀ میانه با اخترخدایان بابلی توجیه میشود .مجریطی در کتاب غایه
الحکیم فی االرصاد الفلکیه و الطالسم الروحیه و التنجیم ( ،200۸ج 11 ،1و )116
در توصیف صورت مریخ نوشته است که شمشیر در دست راست و سر انسان در دست

چپ و زره بر تن دارد و به رنگ سرخ آن نیز اشاره کرده است .در غایه الحکیم و احق

النتیجتین بالتقدیم مجریطی نیز در بارۀ آیین ستایش مریخ آمده است« :جامههای سرخ
بپوش .دستار سرخ بپیچ و شمشیر بردار و هر سالحی که تو را ممکن باشد» (زاکسل،
.)15۸ ،1912
از سوی دیگر ،در اسطورههای ایران باستان ،بهرام ایزد جنگ است و معموالً به این
شکل توصیف شده است« :مرد دلیر که شمشیری زرینتیغه در دست دارد» (آموزگار،

 .)27 ،1۳۸5بر این اساس ،صفت ایزد بهرام در شمایلهای مربوط به مریخ نمود یافته
است.
با توجه به اینکه تصویر فرمی مریخ در توصیفات دمشقی ،مجریطی و مسعودی با

صورت فلکی برساوش از لحاظ گر فتن شمشیر و سر بریده در دست یکسان است و در
تحلیل متون آن را به ایزدان نسبت دادهاند ،میبینیم که این توصیفات با مریخ و شکل
فرمی صورت فلکی برساوش یکی است.
شمایل مریخ به شیوههای مختلفی ترسیم شده است .در این مقاله سه شیوه از نوع
ترسیم را که در متون تنجیم وجود دارد ،شرح میدهیم1 :ـ در تصویر  6از عجایب

المخلوقات قزوینی (نسخۀ شمارۀ  464کتابخانۀ مونیخ) به صورت نشسته طراحی شده؛
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2ـ در تصاویر  7و  ۸نسخۀ البلهان (احتماالً کتابت در قرن هشتم ،کتابخانۀ بادلیان
آ کسفورد) نوشتۀ ابومعشر بلخی (فیلسوف قرن سوم هجری) میبینیم که مریخ ،خداوند

برج حمل و عقرب است و به صورت ترکیبی با برج حمل و نشسته بر آن تصویر شده

است ،یا در ترکیب با عقرب که ایستاده و دم عقرب را به دست گرفته است؛ ۳ـ تصویر

 12مربوط به سرلوح مذّهب نسخۀ والدت اسکندر ۸1۳( 1هجری ،بنیاد گلبنکیان
لیسبن) به صورت ایستاده در کنار برج عقرب.
استفانو کاربونی )1۸ ،1997( 2در مقالۀ «صورت اختران در هنر اسالمی»

مینویسد« :شمایلنگاری صریح سر بریده در مریخ تأکیدی بر شخصیت جنگی آن است
که احتماالً با صورت فلکی برساوش (به عربی حامل رأس غول) نیز ارتباط داردکه

خود دگردیسی سر بریدۀ مدوسا در شمایلنگاری یونانی را نشان میدهد» .مریخ در

هیئت جنگاوری به تصویر کشیده شده که چکمه ،زره و کالهخود دارد .شمشیر بلندی

در دست راست گرفته و با دست چپ سر بریدهای را که اغلب خونچکان است ،حمل

میکند .لباس او مانند آنچه در متون نیز توصیف شده ،در اغلب تصاویر به رنگ سرخ
یا نارنجی به همراه زرد است( .تصاویر  )12 ،11 ،10 ،9اما در تصویر صورت فلکی

برساوش در صور الکواکب (تصاویر شمارۀ  1و  )2میبینیم که برساوش در شمایل

جوانی ترسیم شده که با اینکه شمشیری در یک دست و سری بریده در دست دیگر دارد،
فاقد لباس رزمی رسمی است و حتی پوششی برای پای وی ترسیم نشده است.

« . 1این رساله تألیف و کتابت محمود بن یحیی بن حسن کاشی ،مشهور به عماد المنجم است .سرلوح دوبرگی آن
مربوط به جایگاه ستارگان و تصاویر منطقةالبروج در زمان تولد اسکندر سلطان در سال  7۸5هجری است» (آژند،

.)199 ،1۳۸7
2. Stefano Carboni
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تصویر 6ـ مریخ (مأخذ :عجایب المخلوقات قزوینی ،قرن  ،7کتابخانۀ مونیخ)

تصویر 7ـ مریخ در برج حمل (مأخذ :البلهان،

تصویر ۸ـ مریخ در برج عقرب (مأخذ :البلهان،

کتابخانۀ آکسفورد)

کتابخانۀ آکسفورد).
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تصویر  9و 10و 11ـ مریخ با لباس به رنگ قرمز و شمشیر و سر بریده در دست (مأخذ :البلهان ،قرن
 ،9کتابخانۀ ملی فرانسه).

تصویر 12ـ مریخ در برج عقرب (مأخذ :بخشی از سرلوح کتاب
والدت اسکندر ،قرن  ،9کتابخانۀ انستیتو ولکام ،لندن)
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نتیجهگیری

صوفی تنظیم جدول ستارگان صور فلکی را به شیوۀ مجسطی پیش برده و تصویر برساوش

به لحاظ ترسیم علمی و جایگاه ستارگان و مطابقت آن با جدول ستارگان ـ که جایگاه

ستارگان را در اندامهای مختلف بدن صورت فلکی برساوش توضیح میدهد ـ از روی

جدول مجسطی طراحی شده و به ترسیم صورت فلکی پرسئوس وفادار بوده است اما در
تصاویر کالسیک غرب ،صورت فلکی پرسئوس برهنه است و از نمای پشت بدن تصویر

شده و در صور الکواکب ،تصویر برساوش با لباس و از نمای روبهرو ترسیم شده است.
به احتمال زیاد ملبس بودن برساوش ،متناسب با سنّت نگارگری ایرانی ـ اسالمی و به

منظور حفظ جایگاه و شأن نگارههای اسالمی صورت گرفته است.
از طرف دیگر ،برساوش در تطبیق با اسطورههای تمدن بینالنهرین ،با انکیدو در

اسطورۀ گیلگمش برابر فرض شده است .از آنجا که جایگاه دقیق ستارگان ،ترسیم فیگور
برساوش یا پرسئوس را تعیین میکند ،به نظر میرسد که ممکن است تصاویر صورتهای

فلکی تحت تأثیر اسطورههای باستانی بینالنهرین از جمله تصاویر اسطورۀ گیلگمش در
تمدن آشور ترسیم شده باشد.

در مقایسۀ صورت فلکی برساوش در کتاب صور الکواکب با سایر کتابها در زمینۀ

تنجیم و احکام نجوم نیز درمییابیم که این صورت فلکی با مریخ تشابهاتی دارد .به

لحاظ فرم و محتوا ،این صورت فلکی تحت تأثیر مریخ ،در قالب یک جنگجو که

شمشیری در دست راست و سر بریدهای در دست چپ دارد ،از نمای روبهرو ترسیم شده

است .ا ما در خصوص تصویر مریخ به صورت ایستاده در متون تنجیم بعد از صور

الکواکب از جمله نسخۀ والدت اسکندر و البلهان که یک پا بر روی زمین است و پای
دیگر از زانو خم شده است ،نیز میتوان حدس زد که این نوع فیگور تحت تأثیر تصاویر

برساوش در نسخههای صور الکواکب باشد.
جدول شمارۀ  -1ستارگان صورت فلکی برساوش طبق نسخۀ ترجمۀ فارسی صور الکواکب توسط
خواجه نصیرالدین طوسی (صوفی۸4 ،1۳۸1 ،ـ)۸5

موقعیت ستارگان

قدر

1

آن دسته از سحابی که بر طرف دست راست است

سحابی

2

آن کوکب که بر مرفق [آرنج] دست راست است

4

۳

آن کوکب که بر منکب [شانه] راست است

۳
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4

آنک بر منکب چپ است

4

5

آنک بر سر است

5

6

آنک بر میان دو منکب است

4

7

آن کوکب روشن که بر پهلوی راست است

2

۸

متقدّم آن سه که بعد از اوست بر همین پهلو

4

9

اوسط همان سه کوکب

4

10

تالی همان سه کوکب

۳

11

آنک بر مرفق چپ است

4

12

آن کوکب روشن که بر سر غول است

2

1۳

آنک تالی اوست

4

14

آنک متقدم کوکب روشن است

4

15

آنک متقدم این کوکب مذکور است و اوست باقی از کواکب سر غول

4

16

آنک بر رکبه [زانو] راست است

4

17

آنک متقدّم اوست باالی رکبه

4

1۸

متقدّم آن دو کوکب که باالی مابض رکبهاند [درون زانو]

4

19

تالی همان دو کوکب در همین مابض

4

20

آنک بر عضله ساق راست است

5

21

آنک بر کعب [ران] راست است

5

22

آنک بر فخذ [ران] چپ است

4

2۳

آنک بر رکبه چپ است

۳

24

آنک بر ساق چپ است

4

25

آنک بر پاشنۀ چپ است

۳

26

آنک تالی اوست و بر طرف پای چپ است

۳

آنچه از کوکب خارج صورت است
1

آنک از کوکبی که بر رکبۀ چپ است ،در جانب مشرق است

5

2

انک از کوکبی که بر رکبۀ راست است ،در جانب شمال است

5

۳

آنک متقدّم آن کوکب است که بر سر غول است

5
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جدول شمارۀ  -2ستارگان صورت فلکی پرسئوس طبق کتاب مجسطی (ترمر)۳52 ،19۸4 ،

موقعیت ستارگان

قدر

1

توده یا سحابی روی دست راست

2

ستارۀ روی آرنج راست

4

۳

ستارۀ روی شانۀ راست

۳

4

ستارۀ روی شانۀ چپ

4

5

ستارۀ روی سر

4

6

ستارۀ روی مکانی بین شانهها

4

7

ستارۀ درخشان در سمت راست

2

۸

پیشترین ستاره از سه ستارۀ بعد از ستارۀ کناری

4

9

ستارۀ وسطی از سه ستاره

4

10

عقبترین آنها

۳

11

ستارۀ روی آرنج چپ

4

ستارههای روی سر زن بدسیما [اشاره است به سر مدوسا که زشترو بود و

12

توسط پهلوانی بریده شد و در این صورت فلکی در دستان او است] :ستارۀ

2

1۳

ستارۀ در قفای این ستاره

4

14

ستارهای که در پیش این ستارۀ درخشان است

4

15

ستارۀ باقیمانده که آن هم در پیش این [ستارۀ درخشان] است

4

16

ستارۀ روی زانوی راست(شماره )16

4

17

ستارۀ در پیش ستارۀ قبلی که روی زانو است

4

1۸

ستارۀ پیشتر [جلوتر] این دو ستارۀ باالی خم زانو

4

19

عقبترین ستاره از اینها که دقیقاً باالی خم زانو است

4

20

ستارۀ روی ماهیچۀ ساق پای راست

5

21

ستارۀ روی قوزک راست

5

22

ستارۀ روی ران چپ

4

2۳

ستارۀ روی زانوی چپ (شمارۀ )2۳

۳

24

ستارۀ روی قسمت پایینی پای چپ

4

25

ستارۀ روی پاشنۀ پای چپ

۳

26

ستارۀ پشت این ستارۀ روی پای چپ

۳

درخشان(شمارۀ )12
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بیست و شش ستاره ،دو ستاره از درجۀ دوم ،پنج ستاره از درجۀ سوم ،شانزده ستاره از
درجۀ چهار ،دو ستاره از درجۀ پنج و [ ]1سحابی
ستارههای اطراف برساوش و خارج از این صورت فلکی
ستارۀ در شرق ستارهای که روی زانوی چپ [شمارۀ  ]2۳است

1
2
۳

ستارهای که در شمال ستارهای است که روی زانوی راست است [شمارۀ
]16

ستارهای که در پیش ستارگانی است که سر زن زشت را تشکیل میدهند
[شمارۀ ]15-12

5
5
f.

{سه ستاره ،دو ستاره از درجۀ پنجم و یکی کمنور}

جدول شمارۀ  -۳جدول تطبیقی

انکیدو (آشور)

تصویر 1ـ بخشی از مُهر استوانهای سنگی
2

آشوری
 2500پ .م( .مأخذ :کوماراسوامی،1۳۸9 ،
)۸7

تصویر 2ـ تصویر مُهر750،ـ 650پ.م،
1
موزۀ بریتانیا (مأخذ :لیک)257 ،1۳۸5 ،

 .1واقعهای ضمنی از حماسۀ گیلگمش :کشتن دیوی به نام هومبابا .در سمت راست ،انکیدو ،مالزم گیلگمش ،پای

راست خود را روی هومبابا گذاشته است .نمادهایی مانند هالل ماه و هفت خوشۀ پروین نیز در این نقش مهر مشاهده

میشود (لیک.)275 ،1۳۸5 ،

 .2در س مت چپ تصویر انکیدو ،با تبر ،بازوبند و شلوار کوتاه ،و در سمت راست گیلگمش با ریش بلند و موی
آراسته ،تنپوش بلند و سربندی با دو شاخ دیده می شود .موجود چهارپای بالدار با چهرۀ انسانی همان ورزای آسمانی

است که به دست گیلگمش به قتل میرسد (کوماراسوامی.)۸7 ،1۳۸9 ،
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تصویر 4ـ نقشبرجستۀ

نیمۀ اول سدۀ  6م ،موزۀ

بریتانیا  470-490پ.م

سامواس و نیایشگاه هرا،

باستانشناسی آتن (مأخذ:
پینسنت)112 ،1۳۸0 ،

پرسئوس و مدوسا ،موزۀ

(مأخذ :ژیران)20۳ ،1۳75 ،

پرسئوس (یونان)

تصویر ۳ـ نقشبرجستۀ عاج
پرسه و گورگون در معبد

تصویر  -5بخشی از کتیبۀ
حکاکیشده ،پرسئوس در
حال بریدن گلوی
1

مدوسا  540،پ.م .موزۀ
ملی پالرمو (مأخذ :اکو،
)۳۳ ،2007

(ترسیم از نمای پشت)
دهند .او کاله هادس را ـ که هر کس بر سر میگذاشت ،از دیدهها پنهان میشد ـ از او گرفت و هرمس و آتنا نیز

جنگافزارهای بسیار خوبی برایش فراهم آوردند .بدین ترتیب پرسه موفق شد سر مدوزا را بیآنکه دیگر گورگونها
او را ببینند ،از تن جدا سازد« .پرسه پس از مرگ به عنوان «نیمهایزد» مورد پرستش قرار گرفت و در میان صوَر فلکی

جای گرفت» (اسمیت1۳6 :1۳۸۳ ،ـ.)1۳۸

صورت فلکی پرسئوس به شیوۀ کالسیک غربی

 .1پرسه ثمرة عشق ز ئوس و دانائه است .پولیدکتس ،پادشاه جزیرة سریفوس ،خواست تا سر گورگون را برایش

بیاورد .پهلوان به یاری هرمس و آتنا نزد گورگون ها ـ که سه تن بودند ـ رفت .پس وادارشان کرد تا راه را به او نشان
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