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 چکیده
های علم  ترین رساله نوشتۀ عبدالرحمن صوفی یکی از مهمصور الکواکب  کتاب  

و   دانشمندان  توسط  بارها  مختلف  ادوار  در  است که  اسالمی  دورۀ  نجوم 
نسخه عالقه است.مندان  شده  تصویرسازی  و  الکواکب  برداری  نقش    صور 

بخش ستارگان ثابت کتاب    ۀاست و به شیو  مؤثری در تاریخ علم نجوم داشته 
های  ای از ستارگان به صورت جدولبطلمیوس، شامل فهرست گسترده  مجسطی

ترین نسخۀ به جامانده از این رساله با  کهن  .صورت فلکی است  4۸دقیق برای  
آکسفورد نگهداری    در کتابخانۀ بادلیان  144هجری، به شمارۀ    400تاریخ سال  

شود و هدف این مقاله، بررسی معیارهای تصویرسازی صورت فلکی برساوش  می
اختالف  و  تشابهات  نوشتار  این  در  است.  نسخه  این  تصویر صورت  در  های 

فلکی برساوش در نسخۀ مذکور با تصاویر کالسیک یونانی و غربی مطابقت  
فی برای تصاویر صور فلکی شود تا پاسخی برای این پرسش بیابد که صو داده می

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

ای تصاویر و نوشتار در پژوهشی در رابطه بینانشانه با عنوان »مهنوش غفوریان  دکتری    برگرفته از رسالۀ. این مقاله  1
آژند و استاد راهنمای یعقوب  اول آقای دکتر    یاستاد راهنمادر این پژوهش    است.عبدالرحمن صوفی«    صورالکواکب

 هستند.بلخاری حسن م آقای دکتر دو
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دهد که تصویرسازی علمی جایگاه ستارگان در صورت فلکی برساوش بر  می
بطلمیوس    مجسطیاساس توصیفات جایگاه ستارگان صورت فلکی پرسئوس در  

ستا مختصات  صوفی  آنجا که  از  اما  کردهبوده،  رصد  دوباره  را  ،  بود   رگان 
دارد. با مطابقت دادن فرم صورت فلکی برساوش    مجسطیاختالفاتی با جدول  

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

های کهن مریخ در متون مختلف شباهت دارد. فلکی برساوش با توصیفات آیین 
ـ تطبیقی انجام گرفته و با مطالعۀ موردی صورت  این تحقیق با روش توصیفی

 آوری اطالعات در، با جمع صور الکواکبترین نسخۀ  فلکی برساوش در کهن
کی لگیری فرمی و محتوایی این صورت فبارۀ پیشینه و الگوهای مؤثر در شکل

های  های مختلف، به تحلیل و تطبیق اشتراکات و اختالف مکانها و  در زمان
های مشابه در متون و تصاویر شرق و غرب تصویری این صورت فلکی با نمونه 

 پرداخته است. 

، صورت فلکی برساوش، صورت فلکی پرسئوس،  صور الکواکب  ها:کلیدواژه
 . مریخ   ،عبدالرحمن صوفی
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 درآمد 
فرهنگ تمدناز  و  متون  های مختلف  ها  و  و تصاویر  ابزار  و  بناها  و غرب،  در شرق 

یافته بسیاری در حوزۀ علم ستاره مانده است. طبق  به جا  های شناسی و احکام نجوم 
توان در  ترین طرح یا نقشۀ آسمانی از صور فلکی در تمدن اسالمی را میکنونی، قدیمی

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

صور  کتابی است نوشتۀ عبدالرحمن صوفی با نام    دورۀ اسالمیهای علم نجوم در  متن
. این اندهای فلکی بررسی شدهمربوط به قرن چهارم هجری که در آن صورت  الکواکب

های فلکی  ها همراه با تصویر صورتجداول دقیق و شرح مختصات ستارهرساله شامل 
رود. از  شمار میهای علمی مصوّر اسالمی به های کتابترین نمونه است و یکی از قدیمی
های توان به طراحی و ترسیم تصاویر دوگانه از هر یک از صورتابداعات این رساله می

طور که بر روی کرۀ سماوی است و  همان  بطلمیوس اشاره کرد: یکی  مجسطیفلکی در  
، صور الکواکبشود. به دلیل مشهور بودن رسالۀ  طور که در آسمان دیده میدیگری آن

دوره دستدر  مختلف  تصاویر  نویسهای  همراه  به  نسخه  این  از  متعددی  های 
نسخهصورت از  بسیاری  است.  شده  استنساخ  فلکی  در  های  اثر  این  خطی  های 

شوند که این نکته نمایانگر اهمیت مختلف جهان حفظ و نگهداری میهای  کتابخانه 
 و شهرت این اثر است.

پژوهش متعددیتا کنون  و تصاویر    های  متن  تحلیل  و  بررسی  الکواکب در    صور 
( امی ولس  توسط  این تحقیقات  معتبرترین  از  و یکی  انجام شده  در  1959صوفی   )

»نسخه مقاله  عنوان  با  بادلیان ای  کتابخانۀ  در  عبدالرحمن صوفی  رسالۀ  از  قدیمی  ای 
کسفورد در صورت این مقاله ضمن   1های فلکی اسالمی« آ در  ارائه شده است. ولس 

  صور الکواکب های  بارۀ تصاویر نسخه   در،  قُصَیر عَمرهاشاره به تصاویر نجومی کاخ  
های سماوی طبق الگوی های فلکی بر روی کرهتوضیحاتی داده و نحوۀ ترسیم صورت

( نیز در مقالۀ »صورت اختران 1997بطلمیوس را شرح داده است. استفانو کاربونی )
ه  در هنر اسالمی« در توصیف مریخ، به ارتباط آن با صورت فلکی برساوش اشاره کرد 

های نجومی قرن چهارم هجری  است. در پژوهش دیگری با عنوان »تحلیل بصری نشانه 

 
1. “An early al-ṣūfī manuscript in the Bodleian library in oxford: a study in Islamic constellation 

images.” 
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( سمیعی  حمید  عباس  ایران«  در  با 1۳95قمری  برساوش  فلکی  صورت  تطبیق  به   )
 های یونان و سومر پرداخته است.هاسطور

نوشتار پیش رو با روش توصیفی ـ تطبیقی تهیه شده است و با مطالعۀ موردی صورت 
بارۀ    آوری اطالعاتی در، ضمن جمعصور الکواکبترین نسخۀ  برساوش در کهنفلکی  

شکل در  مؤثر  الگوهای  تحلیل  پیشینۀ  و  تبیین  به  فلکی،  صورت  این  تصویر  گیری 
های کوشد با مقایسۀ صورت فلکی برساوش با نمونه پردازد و میمشخصات فرمی آن می

ترسیم   معیار  بررسی  به  دیگر،  متون  در  آن  رسالۀ  مشابه  در  فلکی  صورت  صور  این 
بادلیان آکسفورد است    144بپردازد. نمونۀ موردی این مقاله، نسخۀ شمارۀ    الکواکب

سال   26ترین نمونۀ به جا مانده، توسط پسر عبدالرحمن، ابوعلی،  که به عنوان قدیمی
سال   در  پدر  مرگ  از  )حمید    400بعد  است  شده  تصویرپردازی  و  استنساخ  هجری 

 (. 7۳، 1۳95سمیعی، 

و  صوفی  عبدالرحمن  حال  شرح  پژوهش،  پیشینۀ  بیان  از  پس  نوشتار،  این  در 
شود و سپس نویسنده با بررسی موردی ارائه می  صور الکواکببارۀ رسالۀ    توضیحاتی در

هجری، کتابخانۀ  400ترین نسخۀ موجود )سال تصویر صورت فلکی برساوش در کهن
مقایسۀ شباهت  به  آکسفورد(،  تفاوتهبادلیان  و  در  ا  بطلمیوس  توصیفات  با  آن  های 

و تصاویر کالسیک غربی صورت فلکی پرسئوس و توصیفات اجرام سماوی    مجسطی
 پردازد.های کهن و نیز اسطورۀ انکیدو و مریخ میدر آیین

 صور الکواکبشرح حال عبدالرحمن صوفی و رسالۀ 

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

شناسی و  کرد، برای مخاطبان جذابیت داشت. اگرچه جایگاه زیبایی مطالب کمک می
ها از منظر تاریخ هنر حائز اهمیت است،  نگاره  تر تصویرگری در اینتداوم سنت کهن

ها متمرکز شده بود. هنر نگارگری ایرانی اما تأکید این تصاویر بر موضوعات علمی کتاب
توان با بررسی تصاویر نقاشی شده برای آثار  های نخستین تمدن اسالمی میدر سدهرا  

  بازشناخت.علمی 

در  و گفته شده است که    هجری   291سال  حدود    ابوالحسن عبدالرحمن صوفی در
یابیم که صوفی بیشتر عمر خود را  درمی  صور الکواکبکتاب    آمد. از مقدمۀری به دنیا  
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کرده و گویا سفری نیز به دینور، محل سکونت دانشمند و در شیراز و اصفهان زندگی می
دینوری ابوحنیفه  معروف،  بویه   1منجم  آل  فرمانروایی  دوران  در  وی  است.  داشته 

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

و  مهندسان  و  منجمان  پزشکان،  بود.  هنر  و  ادب  و  علم  فراگیری  شیفتۀ  عضدالدوله 
شاعران از توجه او برخوردار بودند. صوفی نیز   کرد و علما ودانان را حمایت میریاضی

کرد و در آنجا چندین رساله را به زبان عربی تألیف کرد که یکی  در دربار وی خدمت می
ق است. از سوی دیگر، عبدالرحمن  ۳55به تاریخ حدود    صور الکواکباز آنها رسالۀ  

ای ساخته ای نقره صوفی معلم عضدالدوله دیلمی در علم نجوم بود. »صوفی برای او کره
مجموعه  ضمن  در  این کره  )کرمر، ای کتابخانه بود.  است«  شده  یافت  قاهره  در  ای 

1۳75 ،۳7۳  .) 

در   الکواکبصوفی  اثر دیگر در حوزۀ نجوم مانند    صور  بتانی به چندین  و   2زیج 
بطلمیوس اشاره کرده است.   مجسطیهای نجوم قدیمی عربی و  کتاب دینوری و سنت

 نگاه انتقادی به آثار گذشتگان است.  صور الکواکبنوشتن رسالۀ  موضع صوفی در

مورد توجه دانشمندان دیگر بوده است.   صور الکواکبعبدالرحمن صوفی و کتاب  
کند، خواجه نصیرالدین طوسی خود از صوفی یاد می  آثار الباقیۀدر کتاب    ۳مثالً بیرونی 

شناس دورۀ تیموری، بیگ، پادشاه و ستارهکند، الغ را به فارسی ترجمه می  صور الکواکب
و حتی تا قرن نوزدهم نیز دانشمندان   ،دهدرا سفارش می  صور الکواکب نسخۀ نفیسی از  

 
ها پس از مرگ  . عبدالرحمن صوفی که سال(ق2۸2ـ222)  ابوحنیفه دینوری  معروف به  ،ندنَاحمد بن داود بن وَ  .1

اش رصد  ق به دینور و خانۀ دینوری رفته، از بزرگان آن دیار شنیده بود که دینوری بر بام حجره۳۳5وی در سال  
 (.۸، 1۳65کرده است )قربانی، می
 دان. ق(، منجّم و ریاضی  ۳10ـ244)حدود    ،، معروف به بَتّانیبن سِنان رَقّی حَرّانی صابی  ه محمد بن جابرابوعبداللّ.  2
 .775ـ774: 1۳92، ترجمه و تعلیق پرویز سپیتمان )اذکایی(، آثار الباقیه. مثالً در: ۳
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ایدلرو ستاره نظیر  و معنبری  نامدار  نوبل  1شناسان  آرگالندر  2،  و    ۳و  بررسی کارها  به 
 (.12۳، 2010، 4دادند )حافظ های صوفی توجه نشان مینوشته 

که در میانۀ سدۀ دوم  بطلمیوس تنظیم شده    مجسطیستارگان صوفی بر مبنای    فهرست
بطلمیوس    گان ستارهای  دایرةالبروجی جدولهای  . صوفی طولمیالدی نوشته شده است

 روز کرده است )همان(.میالدی به 964تا  125را از سال 

های بود که بعدها به نام  و االربعین  ةثمانی  صور الکواکبنام اصلی کتاب صوفی،  
مشهورترین آنها، کتاب کواکب ثابته یا کتاب ستارگان ثابت بود  که  دیگری معروف شد  

ای است که  نمودار ستاره 4۸جدول نجومی و  55)همان(. متن اصلی این رساله شامل 
به  بارۀ هر صورت فل  های فلکی بر اساس آن ترسیم شده است. صوفی در صورت کی 

  مجسطی ها بر اساس جداول  های ستارهتفصیل توضیح داده و این شرح را با ارائۀ جدول
های فلکی به همان ترتیب  کامل کرده است. جداول و نمودارهای ستارگان و صورت

  شمال که در صورت فلکی    21به سه گروه اصلی تقسیم شدند: گروه اول شامل  مجسطی
صورت فلکی منطقه البروج؛ و گروه سوم شامل   12مل  ؛ گروه دوم شامنطقةالبروج هستند 

 . منطقةالبروج هستند جنوب که در صورت فلکی  15

مقدماتی؛   الکواکب  صورصوفی   فصل  کرد:  تقسیم  اصلی  بخش  چهار  به  را 
صورتصورت شمالی؛  فلکی  صورتهای  و  البروج؛  منطقه  فلکی  فلکی  های  های 

تقسیم می به سه قسمت  فلکی  اول، مطالب جنوبی. شرح هر صورت  در بخش  شود. 
موقعیت ستارگان و تعداد و اندازه و همچنین بسیاری از جزئیات دیگر  در بارۀمفصّلی 

کوشد ستارگان را طبق سنّت قدیمی عربی با رائه شده است. صوفی در این قسمت میا
اند، معرفی کند. بخش دوم ذکر اسامی عربی قدیم و آنچه آنها در خصوص ستارگان گفته

 
شهیر شناس  و ستاره  شناستقویم(  م 1۸46ـ  Christian Ludwig Ideler( )1766)  دلر یا  گیلودو  نیاستیکر.  1

 ی. در: آلمان
Ideler, L. (1809). Untersuchungen uber den Ursprung und die Bedeuung der Starnnamen. 

Berlin: Johann Friedrich Weifs. 

 شناس انگلیسی. در:ستاره ( 19۳0ـEdward Ball Knobel( )1۸41. نوبل )2
Knobel, E. B. (1885) “On al-Ṣūfī’s star magnitudes.” Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society, 45, 417-425. 

 ی. در: آلمان شناس( ستارهم1۸75 ـ1799) (Friedrich Wilhelm Argelander) آرگالندر لهلمیو شیدریفر. ۳
Argelander, F. W. (1843). Uranometria Nova. Berlin, Verlag von Simon Schropp. 

4. Hafez 
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های فلکی است و مختصات و  به جداول ستارگان اختصاص یافته که مربوط به صورت 
نشان می را  آنها  مانندقدر  دایر  دهد. صوفی  از مختصات  استفاده ةبطلمیوس  البروجی 

نیز نمودار ستاره ای و دو تصویر از دو نمای  کرده است. در آخرین قسمت هر فصل 
آن است: یکی  ارائه شده  فلکی  از صورت  دیده میمتفاوت  آسمان  در  و  گونه که  شود 

 گونه که بر روی کرۀ سماوی قابل مشاهده است. دیگری آن

ا فارسی  ترجمۀ  نصیرالدین اولین  توسط خواجه  قرن هفتم هجری  در  این رساله  ز 
طوسی صورت گرفته است. در قرن نهم هجری در دورۀ سلطنت پادشاه آلفانسو نیز به  

 صور الکواکبمیالدی ترجمۀ فرانسه    1۸74اسپانیایی برگردانده شده است. در سال  
ر گرفت. در ادامه، در  ترین مرجع مورد استفاده قراتهیه شد و از آن زمان به عنوان مهم

در بیروت به چاپ رسید )حافظ،   19۸1نسخۀ عربی آن در هند، و در سال    1956سال  
2010 ،2۳7 .) 

از    بسیاری که مدارک  این رساله به دلیل مصوّر بودن بسیار معروف است. از آنجا  
نداریم،   دست  در  اسالمی  دورۀ  نخست  قرن  چند  طراحی  الکواکبآثار  بسیار   صور 

می  ارزشمند آشکار  دوره  این  در  را  ایرانی  قدرت طراحی  زیرا  تأثیر شیوۀ  است  سازد. 
و کتاب بهطراحی  و  است  آشکار  بعدی  ادوار  هنری  آثار  در  بویه  آل  در  آرایی  ویژه 

ق( قابل مشاهده است. از سوی دیگر، اثرگذاری 590ـ 429های دورۀ سلجوقی )سفال
فلکی و متون علم هیئت در دورۀ  های  بر شیوۀ طراحی صورت  صور الکواکب تصاویر  

 ایلخانیان، مغول و حتی صفویه غیرقابل انکار است. 

را ترجمه    صور الکواکبهای مختلف بارها  دانشمندان معروف و معتبری در دوره
مند به علم و فرهنگ  اند. در حقیقت، همۀ پادشاهان و وزرای عالقه برداری کردهو نسخه 

بود از این  ند، تمایل داشتند در کتابخانۀ خود نسخه که از اهمیت این نسخه آگاه  ای 
خواستند رسالۀ نفیس و باارزش داشته باشند. به همین دلیل از منجمان دربار خود می

ها در قرن نهم هجری در  ترین این نسخهای از آن را تهیه کنند. یکی از شاخصکه نسخه 
اءالنهر، تعلق داشته است  بیگ، پسر شاهرخ و حاکم ماور سمرقند کتابت شده و به الغ

شود و  نویس در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می(. این دست691،  1۳72)حسن،  
العادۀ تصاویرش شهرت بسیار دارد. در این کتاب تصاویر فراوانی به سبب کیفیت فوق 

های فلکی  خورد که اسامی ستارگان و صورتاز آدمیان، پرندگان و حیوانات به چشم می
ای است که در  دهد. اهمیت این نسخه و درخشندگی تصاویر آن به گونهمیرا توضیح  
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های تاریخ هنر ایران از آن به عنوان شاهکار نسخۀ علمی یاد شده است. تمامی کتاب
الرّفاعی ) در  9۳،  1۳77انور  هنر سرزمین(  اسالمیتاریخ  باور است که    های  این  بر 

 ت.  ق ترسیم شده اس۸41تصاویر این نسخه در سال 

 های فلکی در صور الکواکبصورت
کهن انجامۀ  رسالۀ  در  الکواکبترین  بادلیان   400)سال    صور  کتابخانۀ  هجری، 

کسفورد( ذکر شده است که این دست نویس به نسخۀ اصلی صوفی وفادار بوده و دارای آ
های فلکی است. در این نسخه ستارگان به دو رنگ  تصاویر دوگانه از هر یک از صورت

اند: دستۀ اول ستارگان داخل صورت فلکی و دستۀ دوم ستارگان بیرون ش داده شده نمای
محاسبه دوباره  را  ستارگان  همۀ  مختصات  صوفی  فلکی.  صورت  و کرده    از  است 

اختالفاتی با محاسبات بطلمیوس دارد. مثالً قدر ستارگان در صورت فلکی برساوش. 
های فلکی نام  در مورد صورت( او در توضیحات مکتوب خود  2و    1)جدول شمارۀ  

بطلمیوس گنجانده نشده   مجسطی چند ستاره را ذکر کرده است که در فهرست ستارگان  
از دالیل وی،   آنها را در جداول کتاب خود درج نکرده است. شاید یکی  اما  بودند. 

برای مدت و  برده  بهره  او  فهرست  از  زیرا  بوده  بطلمیوس  به  های طوالنی کار  احترام 
شناسی بوده است؛ در مقدمه، صوفی به وضوح  مرجع استاندارد در زمینۀ ستاره  بطلمیوس

 کند که جداول او بر اساس کار بطلمیوس است. بیان می

 بررسی و تحلیل فرمی و متنی صورت فلکی برساوش 
های فلکی را یک به  صورت  صور الکواکبطور که گفته شد، صوفی در کتاب  همان

یک شرح داده است. اول جایگاه ستارگان در داخل هر صورت فلکی را توصیف کرده،  
ارائه داده، و در آخر تصویر    سپس جدول مخصوص نام و طول و عرض ستارگان را 

شود را  گونه که بر روی کرۀ سماوی دیده میگونه که در آسمان، و آنصورت فلکی آن
ایگاه ستارگان رادر داخل و خارج صورت فلکی مشخص نموده است. ترسیم کرده و ج

کتاب   در  برساوش  فلکی  صورت  شرح  الکواکبدر  »  صور  آمده:  کواکب  چنین 
الغول خوانند و آن صورت مردی است که بر پای چپ ایستاده و  برساوش، آن را رأس

)صوفی،    پای راست برداشته و دست راست باالی سر برده و به دست چپ، سرِ غولی«
 (2و  1(. )تصاویر 79: 1۳9۸
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 ، کتابخانة بادلیان آکسفورد( 5، قرن صور الکواکبـ صورت فلکی برساوش )مأخذ: 2و  1تصویر 

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

دهد، به  های فلکی را به شکل امروزین نشان میبندی ستارگان در صورتکه صورت
امی ولس  4۸ است.  اشاره شده  فلکی  مقاله  صورت  اشاره شد    ایدر  آن  به  پیشتر  که 

نوشته  4،  1995)ولس،   صورت(،  در  است که  شده  توصیف  فلکی    مجسطیهای 
به نحوۀ پردازش    در بارۀدستورالعمل ساخت کرۀ سماوی است و خود بطلمیوس نظراتی  

این صور فلکی بر کرۀ سماوی داشته است. اعتقاد بر این است که طراحی و استفاده از  
بوده و اشکال همین کرههای سماوی در زکره بطلمیوس متداول  ها مبنای اصلی  مان 

 بوده است.  مجسطیبطلمیوس در 

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

 
ترین کرۀ به جا مانده از عهد هاردیانوس  م. برگرفته از کرۀ فارنیزی، کهن 1۸طراحی قرن   -۳تصویر 

 ( wikimedia.org.( )مأخذ: 5، 1959)ولس، 

الکواکبدر   پرسئوس   صور  با  برساوش  فلکی  صورت  شمایل  ظاهری  توصیف 
با توجه به رصد دوبارۀ صوفی، اختالفاتی در قدر ستارگان و برج آنان و  دارد.    تفاوت

تارگان در تصویر برساوش بر طبق اما جایگاه مشخص شدۀ س  مختصات آن وجود دارد
است. محل قرارگیری ستارگان اصلی، مطابق با توضیحات    مجسطیجدول پرسئوس در  

  1بطلمیوس روی مچ دست، آرنج، پهلو، زانو و ساق پا است )جداول ستارگان شماره  
گذاری ستارگان در پرسئوس در نمای پشت بدن، و در برساوش از نمای  ( اما عالمت2و  
( در پژوهش خود 256،  2010(. احسان حافظ )۳و است )جدول تطبیقی شمارۀ  ربهرو

های فلکی توسط  ها اشاره کرده است. به عقیدۀ وی، ترسیم تمامی صورتبه این تفاوت 
کند که: صوفی نادرست بوده و با توصیف اولیۀ بطلمیوس ناسازگار است. وی اذعان می

ر اساس نگاه ناظر از داخل ]کره[ بود«. های فلکی ب»توصیف اولیۀ بطلمیوس از صورت

 
1. Toomer 
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ارائه از نمای پشت و روبها رو از بدن در کتاب صوفی و  لبته این اختالف ترسیم در 
 شود.تصاویر کالسیک غربی، در اغلب صور فلکی فیگور انسانی دیده می

به گونهاشکال صورت بطلمیوس  توسط  فلکی  میهای  توصیف  شود که گویی  ای 
بیند )داخل کره است و به باال نگاه فلکی را از موقعیت مرکزی میناظر، شکل صورت  

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

اند. از سوی  رو ترسیم شدهی از روبههای فلک صورتصور الکواکب  در صورتی که در  
نیمه  اغلب  پرسئوس که  تصاویر  برخالف  پوشش دیگر،  دارای  برساوش  است،  برهنه 

های ترسیم شمایل  های سنّت نگارگری اسالمی و محدویترسد ویژگیاست. به نظر می
تفاوت این  دلیل  اسالم  دین  و حفظ حریم  موازین  رعایت  اساس  بر  باشد.  انسانی  ها 

نسخه نگاره در  برساوش  فلکی  متعدد  های صورت  الکواکبهای  دوره  صور  های  در 
ترین نسخه شباهت  مختلف بر اساس سنت نگارگری ایرانی به لحاظ فرم کلی، به کهن

های متعددی که تا کنون در دسترس ماست، فیگورهای انسانی برهنه دارند و در نسخه
 اند. ترسیم نشده 

ـ که به احتمال زیاد باید به    صور الکواکبهای اولیه از  اما ترسیم برساوش در نسخه
نسخۀ اول خود صوفی شبیه باشد ـ بر اساس چه معیاری صورت گرفته است؟ پاسخ این  

اند. در بررسی  های فلکی بر اساس جایگاه ستارگان ترسیم شدهاست که فرم بدن صورت
( که نوع ایستادن ۳کنیم )جدول تطبیقی شمارۀ  میتصاویر پرسئوس اساطیری مشاهده  

نقش  فرم  به و  نقش های  از  در  برجسته جامانده  آن  توصیف  با  پرسئوس  اسطورۀ  های 
پژوهش،   الکواکب  صورو همچنین    مجسطی در یک  ندارد. حمید سمیعی  مطابقت 

ای صورت فلکی برساوش در غرب را پرسئوس اساطیری دانسته و نمونۀ  نمونۀ اسطوره
 1ای آن در شرق را با انکیدو، قهرمان اسطورۀ گیلگمش برابر قرار داده است. سطورها

جامانده از انکیدو، قهرمان کنیم که در تصاویر بهدر یک بررسی دیگر، مشاهده می
کند، انکیدو در هنگام مبارزه یک پای خود را  جنگجویی که گیلگمش را همراهی می

قرار داده و یک دست خود را نیز به منظور وارد  به باال خم کرده و روی بدن دشمن  
 

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

 (. ۸5و  17، 1۳95و سومر اشاره کرده است )حمید سمیعی،  
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کردن ضربه )با سالح در دست( به طرف باال برده است و با دست دیگرش بدن یا گردن  
ها، یک نمونۀ فرمی از الگوی تکرار شوندۀ  دشمن مغلوب را گرفته است. این ویژگی

رو،  دن وی از روبهرخ، بای از یک قهرمان مبارز است. نمای چهرۀ انکیدو از نیماسطوره
( که تا حدود  ۳رخ نقش شده است )تصاویر انکیدو در جدول شمارۀ  و پاها نیز از نیم

بینیم.  میصور الکواکب  زیادی همین شیوۀ ترسیم را در صورت فلکی برساوش از کتاب  
جامانده، انکیدو با بدن عضالنی طراحی شده است و جالب آنکه صورت های به در نقش 

ها و پاهای کامالً مشخص و چشمگیر تصویرسازی  نیز با عضالت دستفلکی پرسئوس  
 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: 

چرخند )خوارزمی،  ن میماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل که گرد زمی
به این هفت اختر  7قزوینی )قرن    عجایب المخلوقات(. در  20۳،  1۳47 در نقش ( 

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

است که در آنها    صور الکواکب های اولیۀ  ین، برخالف اغلب نسخهترسیم شده است و ا
فلکیصورت تکهای  محدودیت  با  یا  رنگ  بدون  خطی  صورت  به  ترسیم  :  رنگ 

ای با عنوان »جستاری در تاریخ صورتگری  ( در مقاله 15۳،  1912)  2زاکسل  1اند. شده
قزوینی   عجایب المخلوقاتدارد که تصاویر نسخۀ  اختران در شرق و غرب« اذعان می

اند بلکه از الگوهای تثبیت شدۀ قبلی از این اجرام سماوی  برای این متن ابداع نشده 
هایی  د نمونهاند. در آثار دیگر نظیر سفال و فلزکاری سدۀ ششم هجری نیز شاهگرفته شده

( اما زاکسل این فاصلۀ زمانی را برای تثبیت 5و  4از صورتگری اختران هستیم )تصاویر  
 دهد. داند و تکوین این تصاویر را به تمدن بابل قدیم نسبت میاین الگوها کافی نمی

 

 
بیگ که به صورت رنگی تهیه شد، اغلب تصاویر  . از قرن نهم هجری و بعد از نسخۀ نفیس صور الکواکب الغ1

زدهم شاهد هستیم، به خصوص در نسخۀ شمارۀ  اند و اوج آن را در قرن یاهای فلکی این رساله رنگی کار شدهصورت 
مجموعۀ ایپنسر کتابخانۀ عمومی نیویورک. این نسخه در دورۀ قراچقای خان به دستور منوچهر خان،   16۳1-16۳۳

دان و اخترشناس آن دوره آن را به فارسی برگردانده  از حاکمان مشهد، سفارش داده شد و حسن ابن سعد قائنی، ریاضی
 است.

2. Zaxl. 
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تر  کند که منبع ادبی راجع به تاریخ پرستش اختران، مربوط به دوران کهناو تأکید می
رد   زاکسل  میاست.  بررسی  متون  در  را  ایزدان  توصیف  میپای  بیان  و  دارد که کند 

، خدای کاتب  ۳فرضیۀ قرابت تصویری عطارد کاتب را با نبو 2نخستین بار پرفسور زاره
و ایزد عطارد در بابل قدیم مطرح کرده و تصویر مشتری را با فرم اولیه از بابل قدیم، و  

بر این باور بود که تصویر مریخ در هیئت    مطابق با شخصیت مردوخ دانسته است. زاره
، خدای  4اش را در دست دارد، با نینیبجنگاوری که شمشیر و سر دشمن شکست خورده

 (. 17ـ 15، 1۳97جنگ در بابل، مطابقت دارد )رضازاده، 

های  بت  در بارۀ   مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی )نویسندۀ قرن چهارم( در  
)مسعودی،   است  آورده  توضیحاتی  هیاکل  و  اختران  و  ،  5۸۸،  1، ج1۳7۸صابئین 

59۸ ،599  .) 

دمشقی در ربع اول قرن هشتم توصیفات   الدهر فی عجایب البرّ و البحر  ةنخبدر کتاب  
بت مورد  در  هممفصلی  اختران  با  صابئین که  دمشقی  های  است.  آمده  هستند،  نام 

، از خدایان صائبین، نوشته است: بتی آهنین است که »به ( در شرح مریخ61،  1۳۸2)

 
1. Komaroff. 

2. Sarre. 

3. Nabu. 

4. Ninib. 

 

 

 

 

هفت اختر در بشقاب سفالی،    ـ4تصویر  
 دورۀ سلجوقی 

 ( 1975)مأخذ: اتینگهاوزن،  

ـ هفت اختر در قلمدان فلزی، قرن  5تصویر  
 ، موزۀ بریتانیا، لندن 7

 ( 49،  200۳و کاربونی،    1)مأخذ: کماروف 
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یک دست آن بت، شمشیری و به دست دیگرش سری با موی، آویخته شده که شمشیر 
خون دو  هر  سر  سهو  روز  در  صائبیان  است...  قرار آلود  خود  اوج  در  مریخ  شنبه که 

لباس می میگرفت،  سرخ  میهای  هیکل  بدان  و  را  پوشیدند  خود  آلود خونآمدند، 
کشیدند، مردی سرخ و بور و  گرفتند، شمشیرها از نیام میکردند، خنجرها به دست میمی

 آوردند...«.  زد با خود میکبود، با سری که از بسیاری بوری و سرخی به سپیدی می

دان قرن چهارم( نیز در آثار خود گزارشی همسو  دان و ریاضیمَجریطی )منجّم، شیمی
دمشقی توصیفات  )  با  زاکسل  است.  داده  اذعان  172،  1912ارائه  خود  مقالۀ  در   )

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

می توجیه  بابلی  اخترخدایان  با  میانه  سدۀ  در  مجاروپایی  کتاب  ریطی  شود.  غایه  در 
(  116و    11،  1، ج200۸)   الحکیم فی االرصاد الفلکیه و الطالسم الروحیه و التنجیم

در توصیف صورت مریخ نوشته است که شمشیر در دست راست و سر انسان در دست  
غایه الحکیم و احق . در  چپ و زره بر تن دارد و به رنگ سرخ آن نیز اشاره کرده است

های سرخ آیین ستایش مریخ آمده است: »جامه   در بارۀمجریطی نیز  النتیجتین بالتقدیم  
بپوش. دستار سرخ بپیچ و شمشیر بردار و هر سالحی که تو را ممکن باشد« )زاکسل، 

1912 ،15۸  .) 

این  های ایران باستان، بهرام ایزد جنگ است و معموالً به  از سوی دیگر، در اسطوره
تیغه در دست دارد« )آموزگار،  شکل توصیف شده است: »مرد دلیر که شمشیری زرین

های مربوط به مریخ نمود یافته (. بر این اساس، صفت ایزد بهرام در شمایل 27،  1۳۸5
 است. 

با توجه به اینکه تصویر فرمی مریخ در توصیفات دمشقی، مجریطی و مسعودی با  
فتن شمشیر و سر بریده در دست یکسان است و در  صورت فلکی برساوش از لحاظ گر

بینیم که این توصیفات با مریخ و شکل  اند، میتحلیل متون آن را به ایزدان نسبت داده 
 فرمی صورت فلکی برساوش یکی است.  

های مختلفی ترسیم شده است. در این مقاله سه شیوه از نوع  شمایل مریخ به شیوه
تنجیم وج متون  در  را که  دارد، شرح میترسیم  در تصویر  1:  دهیمود  عجایب  از    6ـ 

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

برج حمل و عقرب است و به صورت ترکیبی با برج حمل و نشسته بر آن تصویر شده 
ـ تصویر  ۳است، یا در ترکیب با عقرب که ایستاده و دم عقرب را به دست گرفته است؛  

نسخۀ    12 مذّهب  سرلوح  به  اسکندر مربوط  گلبنکیان    ۸1۳)  1والدت  بنیاد  هجری، 
 در کنار برج عقرب. لیسبن( به صورت ایستاده 

کاربونی  اسالمی«  1۸،  1997)  2استفانو  هنر  در  اختران  »صورت  مقالۀ  در   )
نگاری صریح سر بریده در مریخ تأکیدی بر شخصیت جنگی آن است  نویسد: »شمایل می

نیز ارتباط داردکه  با صورت فلکی برساوش )به عربی حامل رأس غول(  که احتماالً 
مدوسا بریدۀ  سر  دگردیسی  میدر شمایل  خود  نشان  را  یونانی  در  نگاری  مریخ  دهد«. 

هیئت جنگاوری به تصویر کشیده شده که چکمه، زره و کالهخود دارد. شمشیر بلندی  
چکان است، حمل  ای را که اغلب خوندر دست راست گرفته و با دست چپ سر بریده 

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

در   الکواکببرساوش  در شمایل  ( می2و    1)تصاویر شمارۀ    صور  برساوش  بینیم که 
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. 

 
. »این رساله تألیف و کتابت محمود بن یحیی بن حسن کاشی، مشهور به عماد المنجم است. سرلوح دوبرگی آن  1

هجری است« )آژند،    7۸5البروج در زمان تولد اسکندر سلطان در سال  ةمربوط به جایگاه ستارگان و تصاویر منطق
1۳۸7 ،199 .) 

2. Stefano Carboni 
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 ، کتابخانۀ مونیخ( 7قزوینی، قرن  المخلوقات عجایبـ مریخ )مأخذ:  6تصویر 

 

 

  

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

،  البلهانـ مریخ در برج عقرب )مأخذ: ۸تصویر 
 کتابخانۀ آکسفورد(.



 455/… نگاری صورت فلکی برساوش خاستگاه شمایل 

 
 

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

 

 

بخشی از سرلوح کتاب ـ مریخ در برج عقرب )مأخذ: 12تصویر  
 ( ، کتابخانۀ انستیتو ولکام، لندن9، قرن والدت اسکندر

 
  



 1400 پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ  19، دورۀ تاریخ علم /456

 گیری نتیجه
و تصویر برساوش پیش برده    مجسطیصوفی تنظیم جدول ستارگان صور فلکی را به شیوۀ  

به لحاظ ترسیم علمی و جایگاه ستارگان و مطابقت آن با جدول ستارگان ـ که جایگاه  
دهد ـ از روی  های مختلف بدن صورت فلکی برساوش توضیح میستارگان را در اندام

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

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

 ت.های اسالمی صورت گرفته اسمنظور حفظ جایگاه و شأن نگاره

النهرین، با انکیدو در های تمدن بیناز طرف دیگر، برساوش در تطبیق با اسطوره 
اسطورۀ گیلگمش برابر فرض شده است. از آنجا که جایگاه دقیق ستارگان، ترسیم فیگور  

های  رسد که ممکن است تصاویر صورتکند، به نظر میبرساوش یا پرسئوس را تعیین می
النهرین از جمله تصاویر اسطورۀ گیلگمش در  باستانی بین های  فلکی تحت تأثیر اسطوره

 تمدن آشور ترسیم شده باشد. 

ها در زمینۀ با سایر کتاب  صور الکواکب در مقایسۀ صورت فلکی برساوش در کتاب  
نیز درمی به تنجیم و احکام نجوم  با مریخ تشابهاتی دارد.  یابیم که این صورت فلکی 

ف این صورت  فرم و محتوا،  قالب یک جنگجو که  لحاظ  تأثیر مریخ، در  لکی تحت 
رو ترسیم شده  بهای در دست چپ دارد، از نمای روشمشیری در دست راست و سر بریده 

ا از  است.  بعد  تنجیم  متون  در  ایستاده  به صورت  مریخ  تصویر  در خصوص  صور  ما 
پای  که یک پا بر روی زمین است و    البلهانو    والدت اسکندراز جمله نسخۀ    الکواکب

توان حدس زد که این نوع فیگور تحت تأثیر تصاویر  دیگر از زانو خم شده است، نیز می
 باشد.  صور الکواکبهای برساوش در نسخه 

توسط   صور الکواکبستارگان صورت فلکی برساوش طبق نسخۀ ترجمۀ فارسی  -1جدول شمارۀ 
 (۸5ـ۸4، 1۳۸1خواجه نصیرالدین طوسی )صوفی،  

  ستارگانموقعیت  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 کواکب سر غول آنک متقدم این کوکب مذکور است و اوست باقی از   4

 16 آنک بر رکبه ]زانو[ راست است  4

 17 آنک متقدّم اوست باالی رکبه  4

 1۸ اند ]درون زانو[ متقدّم آن دو کوکب که باالی مابض رکبه 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 فخذ ]ران[ چپ است آنک بر   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

 چه از کوکب خارج صورت استآن
 1 آنک از کوکبی که بر رکبۀ چپ است، در جانب مشرق است  5
 2 است، در جانب شمال است انک از کوکبی که بر رکبۀ راست   5
 ۳ آنک متقدّم آن کوکب است که بر سر غول است  5
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 ( ۳52، 19۸4)ترمر،   مجسطیستارگان صورت فلکی پرسئوس طبق کتاب  -2جدول شمارۀ 

 موقعیت ستارگان قدر

 1 یا سحابی روی دست راست توده   

 2 ستارۀ روی آرنج راست  4

 ۳ ستارۀ روی شانۀ راست  ۳

 4 ستارۀ روی شانۀ چپ  4

 5 ستارۀ روی سر  4

 6 ها ستارۀ روی مکانی بین شانه  4

 7 ستارۀ درخشان در سمت راست 2

 ۸ ترین ستاره از سه ستارۀ بعد از ستارۀ کناری پیش  4

 9 ستارۀ وسطی از سه ستاره  4

 10 ترین آنها عقب ۳

 11 ستارۀ روی آرنج چپ 4

2 

رو بود و  بدسیما ]اشاره است به سر مدوسا که زشت های روی سر زن  ستاره 
توسط پهلوانی بریده شد و در این صورت فلکی در دستان او است[: ستارۀ  

 ( 12درخشان)شمارۀ  

12 

 1۳ ستارۀ در قفای این ستاره  4

 14 ی که در پیش این ستارۀ درخشان است استاره  4

 15 ]ستارۀ درخشان[ است مانده که آن هم در پیش این  ستارۀ باقی  4

 16 ( 16ستارۀ روی زانوی راست)شماره   4

 17 ستارۀ در پیش ستارۀ قبلی که روی زانو است  4

 1۸ تر ]جلوتر[ این دو ستارۀ باالی خم زانو ستارۀ پیش  4
 19 ترین ستاره از اینها که دقیقاً باالی خم زانو است عقب 4
 20 ستارۀ روی ماهیچۀ ساق پای راست 5
 21 ستارۀ روی قوزک راست  5
 22 ستارۀ روی ران چپ 4
 2۳ ( 2۳ستارۀ روی زانوی چپ )شمارۀ   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



 459/… نگاری صورت فلکی برساوش خاستگاه شمایل 

شانزده ستاره از بیست و شش ستاره، دو ستاره از درجۀ دوم، پنج ستاره از درجۀ سوم،  
 [ سحابی 1درجۀ چهار، دو ستاره از درجۀ پنج و ]

 های اطراف برساوش و خارج از این صورت فلکیستاره 
 1 [ است 2۳ای که روی زانوی چپ ]شمارۀ  ستارۀ در شرق ستاره  5

5 
ای است که روی زانوی راست است ]شمارۀ ای که در شمال ستارهستاره 

16] 
2 

f. 
دهند  در پیش ستارگانی است که سر زن زشت را تشکیل میای که  ستاره 

 [ 15-12]شمارۀ  
۳ 

 نور{ }سه ستاره، دو ستاره از درجۀ پنجم و یکی کم 
 

 

 جدول تطبیقی -۳جدول شمارۀ 

ر( 
شو

 )آ
دو

کی
ان

   

پ.م،   650ـ750ـ تصویر مُهر،2تصویر  
 1( 257،  1۳۸5موزۀ بریتانیا )مأخذ: لیک،  

ای سنگی  مُهر استوانه ـ بخشی از  1تصویر  
 2آشوری 

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

 
بابا. در سمت راست، انکیدو، مالزم گیلگمش، پای  ای ضمنی از حماسۀ گیلگمش: کشتن دیوی به نام هوم. واقعه1

بابا گذاشته است. نمادهایی مانند هالل ماه و هفت خوشۀ پروین نیز در این نقش مهر مشاهده  راست خود را روی هوم
 (.  275، 1۳۸5شود )لیک، می
مت چپ تصویر انکیدو، با تبر، بازوبند و شلوار کوتاه، و در سمت راست گیلگمش با ریش بلند و موی  . در س2

شود. موجود چهارپای بالدار با چهرۀ انسانی همان ورزای آسمانی  آراسته، تنپوش بلند و سربندی با دو شاخ دیده می
 (.۸7، 1۳۸9رسد )کوماراسوامی، است که به دست گیلگمش به قتل می
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  ۀ شی از کتیببخ  -5تصویر  

پرسئوس در  ه،  شدحکاکی 
حال بریدن گلوی  

پ.م. موزۀ   1،540مدوسا 
)مأخذ: اکو،  ملی پالرمو  

2007  ،۳۳ ) 

برجستۀ  ـ نقش 4تصویر  
  ۀموز  ،پرسئوس و مدوسا

پ.م    470-490بریتانیا  
 ( 20۳،  1۳75: ژیران،  مأخذ)

عاج    ۀبرجستنقش ـ  ۳تصویر  
معبد    درپرسه و گورگون  

  ،سامواس و نیایشگاه هرا
  ۀموز  م،  6ۀ  اول سد  ۀنیم

:  مأخذ)  شناسی آتنباستان 
 ( 112،  1۳۸0سنت،  پین 

بی 
غر

ک 
سی

کال
وۀ 

شی
به 

س 
سئو

 پر
کی

 فل
ت

ور
ص

  
ت( 

پش
ی 

نما
از 

یم 
رس

)ت
 

  
 

 
پولیدکتس، پادشاه جزیرة سریفوس، خواست تا سر گورگون را برایش  . پرسه ثمرة عشق ز1 ئوس و دانائه است. 

ها ـ که سه تن بودند ـ رفت. پس وادارشان کرد تا راه را به او نشان  بیاورد. پهلوان به یاری هرمس و آتنا نزد گورگون
او گرفت و هرمس و آتنا نیز    شد ـ ازها پنهان میدیده  گذاشت، ازدهند. او کاله هادس را ـ که هر کس بر سر می

ها  آنکه دیگر گورگونافزارهای بسیار خوبی برایش فراهم آوردند. بدین ترتیب پرسه موفق شد سر مدوزا را بیجنگ
ر فلکی  ایزد« مورد پرستش قرار گرفت و در میان صوَاو را ببینند، از تن جدا سازد. »پرسه پس از مرگ به عنوان »نیمه

 (.1۳۸ـ1۳6: 1۳۸۳جای گرفت« )اسمیت، 
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تصویر برگرفته    -۸تصویر  
از اطلس فارنیزی، طراحی  

م. )مأخذ:  1۸قرن  
wallHapp.com ) 

بخشی از تصویر    -7تصویر  
نقشۀ کیهان، اثر آلبرشت دورر،  

م. )مأخذ: حافظ،    16قرن  
2015  ،154 ) 

طراحی روی کره    -6تصویر  
مرکاتور،  جراردیوس  اثر  

م. )مأخذ:    1569
wallHapp.com ) 

 
 

 
یوهان بایر،    -11تصویر  

م. )مأخذ:    160۳
wallHapp.com ) 

هانس    -10تصویر  
م. )مأخذ:    1690هولیوس،

wallHapp.com ) 

،  صور الکواکب  -9تصویر  
 11کتابخانۀ دانمارک، قرن  

 م.، تصویرگری به شیوۀ غربی 
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نسخة    -14تصویر  
کتابخانة بادلیان  

کسفورد، قرن   ، ش  5آ
144 

ترجمۀ خواجه    -1۳تصویر  
،  7نصیرالدین طوسی، قرن  

 2595ش

کتابخانة فاتح    -12تصویر  
، شمارۀ  6استانبول، قرن  

۳422 
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عجایب  نسخۀ    -17تصویر  

،  7قزوینی، قرن    المخلوقات
کتابخانۀ مونیخ. )مأخذ:  

 ( 12،  1۳97رضازاده،  

  -16تصویر  
،  البلهان کتاب  

، کتابخانۀ  ۸قرن  
 بادلیان آکسفورد 

بخشی از سرلوح کتاب    -15تصویر  
، کتابخانۀ  9، قرن  والدت اسکندر

 انستیتو ولکام، لندن 
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 منابع 
، ترجمۀ شهال برادران خسروشاهی، تهران:  فرهنگ اساطیر یونان و روم(،  1۳۸۳اسمیت، ژوئل )

 روزبهان و فرهنگ معاصر. 
 ، تهران: فرهنگستان هنر.مکتب نگارگری شیراز(،  1۳۸7آژند، یعقوب )
 ، تهران: سمت.تاریخ اساطیر ایران(،  1۳۸5آموزگار، ژاله )

 ، ترجمۀ باجالن فرخی، تهران: اساطیر. ونانشناخت اساطیر ی(،  1۳۸0سنت، جان )پین 
( محمد  زکی  ایران(،  1۳72حسن،  در  نقاشی  چاپ  تاریخ  تهران:  سحاب،  ابوالقاسم  ترجمۀ   ،

 سحاب.
های نجومی قرن چهارم هجری در ایران«،  (، »تحلیل بصری نشانه 1۳95حمید سمیعی، عباس )
 نامۀ کارشناسی ارشد.دانشگاه هنر، پایان 

، ترجمۀ حسین  مفاتیح العلوم(،  1۳47دالله محمد بن احمد بن یوسف کاتب )خوارزمی، ابو عب
 خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی.

، ترجمة طاهر رضازاده و  نگاری صور نجومی در آثار هنر اسالمیشمایل (، 1۳97رضازاده، طاهر )
 مریم خسروشاهی، تهران: فرهنگستان هنر. 

، ترجمۀ عبدالرّحیم قنوات، مشهد: جهاد  رزمینهای اسالمی تاریخ هنر در س(،  1۳77الرّفاعی، انور )
 دانشگاهی.

 پور، تهران، فکر روز.، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلفرهنگ اساطیر یونان،  1۳75ژیران، ف.،  
،  نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر(،  1۳۸2طالب انصاری دمشقی )الدین محمد بن ابی شمس 

 اساطیر.   ترجمۀ سید حمید طبیبیان، تهران:
نگهداری شده در کتابخانۀ بادلیان    144شمارۀ    صور الکواکبصوفی، عبدالرحمن، نسخۀ خطی  

کسفورد.  آ
، ترجمۀ خواجه نصیرالدین طوسی، به اهتمام بهروز  صور الکواکب(،  1۳9۸صوفی، عبدالرحمن )

 مشیری، چاپ پنجم، تهران: ققنوس.
 ی. نشر دانشگاه  : مرکزتهران،  دانان دورۀ اسالمیریاضی نامۀ  زندگی  (،1۳65ابوالقاسم )  قربانی،

، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی،  احیای فرهنگی در عهد آل بویه (،  1۳75کرمر، جوئل ل. )
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

، ترجمۀ امیرحسین ذکرگو، تهران: نشر  فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی(،  1۳۸9کوماراسوامی، آناندا )
 متن.

 ، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: طهوری.فرهنگ اساطیر شرق باستان(،  1۳۸5لیک، گوندولین )
ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران:    ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری(،  1۳64متز، آدام )

 امیرکبیر. 
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( احمد  بن  مسلمه  و  (،  200۸مجریطی،  الروحیه  الطالسم  و  الفلکیه  االرصاد  فی  الحکیم  غایه 
 ، به تحقیق هلموت ریتر، بیروت: دار المحجه البیضاء.التنجیم

الجوهر، ترجمۀ ابوالقاسم    مروج الذهب و معادن(،  1۳7۸مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )
 پاینده، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی. 
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