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         Since the time of their appearance on the Earth, humans have been interested in the cos-
mos and the discovery of the secrets of the sky. The emergence of Islam and the tendency of 
the Islamic Khalifas towards the science of astronomy and astrology led to the growth and de-
velopment of this branch of natural sciences, especially between the 3rd and 9th centuries AH. 
In the present study, astronomical concepts and beliefs in the Islamic era have been identified 
and extracted in order to compare them with the astronomical motifs of the two illustrated 
versions of Book of Fixed Stars (820 AH) by Abd al-Rahman al-Sufi, the original version of 
which belongs to the 4th century AH and Nativities (700 AH) by Abu Ma'shar Balkhi. The 
present research aimed to find out how the components of astrology and constellations are 
depicted in the two illustrated versions of Nativities (700 AH) and Book of Fixed Stars (9th 
century AH) and whether the images of the Nativities were influenced by the reference im-
ages of Abd al-Rahman al-Sufi (4th century AH) in Book of Fixed Stars.
       Regarding the research carried out in this field of study, Zargari and Yahyaei (2014) in 
"The effect of astronomical beliefs and attitudes on the social and political conditions of Iran 
during 4-9th centuries AH" have studied the formation and growth of astronomical beliefs in 
the Islamic era. Moreover, Hosseini (2017) in his study "Reflections of various constellations in 
the art of pottery from the Islamic era to the Safavid period and their comparison with the im-
ages of Abd al-Rahman al-Sufi " concluded that the artists of the Islamic period have used the 
astronomical designs and concepts of astronomical books; however, in many cases, they have 
made changes in these designs according to the spirit of the age and their own taste. Afrough 
and Nowruzi Talab (2012) have also studied the 12 constellations of the zodiac in the "Decora-
tive nature of the astronomical concepts of a brass water container”.

Methodology
       This descriptive-analytical research had a comparative approach and the required data were 
collected from library resources and the study of written documents, especially astronomical 
books, as well as the objective study of the illustrations. Moreover, the collected data were ana-
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lyzed using qualitative methods. The statistical population of the study consisted of the images 
of the 12 constellations in the illustrated versions of the Book of Fixed Stars and Nativities.

Results
          The findings of the investigation of the images of the 12 constellations in the Book of Fixed 
Stars and Nativities are shown in Table 1.

Table 1. Comparison of the Images of the 12 Constellations in the Book of Fixed Stars and Nativities, Source: Author

       A. Due to the scientific nature of the Book of Fixed Stars, the images of this book are free from 
poetic imagination and the influence of astrology. Moreover, it has been faithful to the original 
version of this book, which was written and illustrated in 353 AH by the scientist and astrono-
mer of the 4th century AH, Abd al-Rahman al-Sufi. In terms of technique and rendition, the 
images of this book are very simple and linear, without chiaroscuro or coloring, and are depicted 
only to visualize the scientific text of the book and clarify the position of the stars.
          B. In contrast, since the text of the Nativities book deals with non-empirical subjects, such as 
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the conjunction of the constellations and the nativity astrology, the illustrations have dynamic 
compositions and various visual elements. Technically and methodically, most of the images 
are 2D and in some cases have subtle renditions and imaginative coloring with a relatively wide 
range of green, red, and yellow. Furthermore, the textures as well as the geometric and plant mo-
tifs are generally tailored to the taste of the public. Visualizations of astrology and the conjunc-
tion of the planets in the 12 constellations, including the type of clothing, such as hats and shoes, 
and the facial features of the figures indicate that the illustrator of Nativities was influenced by 
the beliefs and customs of their time. This characteristic has added to the visual beauty and ap-
peal of these illustrations.
         C. Comparison of the two versions indicated that the main structures of the images of the 12 
constellations in the Nativities, in most cases, corresponded to the ancient and scientific inter-
pretations of the main visual representation of this constellation in the Book of Fixed Stars. The 
only difference was that in Nativities, the aesthetic imagination of the illustrator led to a more 
dynamic and common portrayal of these constellations.

Conclusion
           Comparison of the illustrations of the 12 constellations in the Book of Fixed Stars and Nativi-
ties showed that the artists who illustrated astronomical books in the Islamic era in addition to 
full acquaintance with astronomy also had to be creative and have an artistic taste. Investigation 
of the illustrations of the constellations in the two mentioned versions revealed that the illustra-
tor of the Book of Fixed Stars in 9th century AH, which was completed in the Royal Library of 
Samarkand, was completely faithful to the original version of this illustrated scientific treatise 
and did not change the motifs. Moreover, the images of the 12 constellations in the Book of Fixed 
Stars are simple, linear, and free from any visual ambiguity or coloring with the aim of visual 
beauty and only try to serve the scientific text of the book. However, in Nativities, the illustra-
tor, who was aware of the astronomical rules, expressed his poetic and artistic imagination with 
visual subtleties, coloring, composition, delicate brush strokes, and geometric and plant patterns 
to illustrate the 12 constellations. In most cases, he borrowed the visual knowledge of previous as-
tronomical books, especially the Book of Fixed Stars as the visual reference of that era. However, 
in many cases also incorporated the representation of constellations and astronomical rules, be-
liefs, customs, type of clothing, and the visual culture of his age.
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چکیده
عالقه به کیهان و کشف راز آسمان، قدمتی به درازای حضور بشر بر روی کره خاکی دارد. ظهور دین مبین اسالم و گرایش خلفای 
اسالمی   به علم نجوم و نجوم احکامی سبِب رشد و توسعه این شاخه از علوم طبیعی به ویژه در فاصله قرن 3 تا 9 هجری شد. در 
پژوهش حاضر مفاهیم و باورهای نجومی در دوران اسالمی، شناسایی و استخراج گشته و جهت تطبیق با نقوش نجومی دو نسخه 
مصور »صور الکواکب الثابته« ) 820ه.ق( اثر عبدالحمن صوفی که نسخه اولیه آن متعلق به قرن 4 ه.ق بوده و »الموالید« )700ه.ق( 
اثر ابومعشر بلخی مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف، نظری است. داد ه های این پژوهش بر پایه 
اطالعات کتابخانه ای و پایگاه های اطالعاتی علمی بوده و روش ارائه آن توصیفی و تحلیلی با رویکردی تطبیقی است. مهم ترین پرسش  
این پژوهش عبارت است از: مؤلفه های احکام نجومی و صورت های فلکی در دو نسخۀ مصور »الموالید« )700ه.ق( و »صورالکواکب« 
)قرن9 ه.ق( چگونه تجسم یافته اند و آیا تصاویر نسخه »الموالید« متأثر از تصاویِر مرجِع عبدالرحمن صوفی )قرن4ه.ق( در صورالکواکب  
بوده است؟ بنابر یافته های پژوهش، صورفلکی به دو دستۀ بروج دوازده گانه و سیارات هفت گانه تقسیم می شوند که این صورت ها 
در دو کتاب نام برده از تنوع بصری به لحاظ نحوۀ پرداخت و تکنیک اجرایی برخوردار بوده اند. در اغلب موارد نقش بروج در الموالید، 
متأثر از ساختار علمی و اصلی تجسم یافته در صورالکواکب بوده و بعضاً به اقتضای سلیقه هنرمند و با توجه به شرایط فرهنگِی دوران 

تصویرگر، تغییراتی در آن ها صورت گرفته است.
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مقـدمه
از زمان حضور انسان هوشمند بر روی کره خاکی، شناخت آسمان، ستارگان و صدور احکام در مورد حرکات 
اجرام آسمانی، چه به لحاظ پی بردن به رموز فصل ها، تغییر آب و هوا، بارش و باروری زمین و چه در جهت آگاهی 
از رموز کیهان، پیوسته مورد توجه اش بوده و از آن جا که ابزار این دانش چیزی جز آسمان پاک و دیدگان سالم 
نبود، در مجموعۀ نخستین علوم مورد توجه بشر قرار گرفت. با کشف احواالت و جایگاه اجرام آسمانی، آن چه 
بیش تر مورد توجه پیشینیان قرار گرفت، آن قسم از علم ستاره شناسی بود که به استخراج احکام و تأثیر آن بر 
حال، آینده و سرنوشت انسان ها می پرداخت و به آن »احکام نجوم« یا »تنجیم« می گفتند. این علم با علم نجوم 
که دانش حرکات ستارگان برای پی بردن به تقویم و گاه شماری است، تفاوت دارد. مسعودی می نویسد: » نخستین 
توجه کنندگان به آسمان، یعنی کاهن- منجماِن ملل قدیم، از جمله بابل، یونان، مصر و چین باستان، اطالعات 
ارزشمندی در زمینۀ نجوم داشته و چنین تصور می کردند که ستارگان می توانند بر نظام طبیعِی جهان مادی، 
اثرگذار باشند« )مسـعودي، 1365: 68(. گفتۀ واندرودن بر این اساس که »قدیمی ترین اثر نجومی بازمانده، یک 
متن نجومِی متعلق به دورۀ بابل کهن است، دلیل بر این مدعاست« )واندروردن، 1372: 66(. علم نجوم که ریشه 
در پیش از تاریخ دارد، در طبقه بندی علوم اسالمی، از مهم ترین علوم محسوب می شده و در ابعاد مختلف زندگی 
مذهبی و غیر مذهبی مسلمانان نقشی مهم داشته است. تعیین زمان دقیق رویت ماه و طلوع و غروب خورشید 
برای انجام تکالیف مذهبی خاص مانند نماز، روزه و حج از جمله زمینه های مذهبی علم نجوم بوده است. در 
توسعه این دانش در دوره اسالمی دانشمندان بزرگی چون »فرازی«، »ابومعشر بلخی«، »خوارزمی« و »صوفی« تا 

»عمرخیام«، »ابوسهل کوهی« نقش بسزایی داشته اند.
در مقابل »علم نجوم و نجوم تعلیمی« که دانش اندازه گیری، فواصل و حرکات ستارگان است، »تنجیم یا 
احکام نجومی« که از نظر برخی از فقها، دانشی تلقی می شد که بر حدس و گمان استوار  بود. به گفته»نالینو«: 
»اگرچه به طور کلی تنجیم دارای جایگاه مشخصی در نزد حکما نبود، اما برخی هم چون »ابن سینا« تنجیم را 
با عنوان فروع علوم طبیعی، در بخش طبیعیات قرار دادند و در نظریه ای متفاوت نه  تنها طلسمات را جزء اوهام 
به شمار نیاوردند، بلکه ظهور این قبیل امور را با موازین منطقی مخالف ندانسته و همین امر موجب رشد و تعالی 
این شاخه از دانش در دوران اسالمی شد« )نالینو، 1349: 284-288(. از آن جا که دانش نجوم و نجوم احکامی 
هر دو بر پایه صورت های فلکی استوار است، در طول زمان، به ویژه در دوران اسالمی، منابع مکتوب مصور و غیر 
مصور ارزشمندی با محوریت نقوش نجومی باقی مانده است. بر همین اساس پژوهش پیش رو با هدف اصلِی معرفی 
مؤلفه های احکام نجومی، توضیح و توصیف صورت های فلکی و نحوۀ تجسم یافتن نقوش نجومِی بروج دوازده گانه 
در دو نسخۀ مصورِ کمتر دیده شده از »صورالکواکب الثابته« )قرن9ه.ق( که استنساخی است از اثر عبدالرحمن 
صوفی رازی )قرن4 ه.ق( و »الموالید«)قرن8ه.ق( اثر ابومعشر محمد بلخی )3ه.ق(، شکل گرفته و در ادامه به این 

مهم می پردازد که آیا تصاویر نسخه »الموالید« متأثر از تصاویِر علمِی مرجع در صورالکواکب بوده است یا خیر.

روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی شکل گرفته است. گردآوری اطالعات بر 
منابع کتابخانه ای و مطالعه اسناد مکتوب، خصوصاً کتب نجومی و هم چنین بررسی عینی نگاره ها متکی 
بوده و داده های پژوهش به روش کیفی، مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 12 

صورت فلکِی بروج دوازده گانه در دو نسخه مصور »صورالکواکب« و» الموالید« است.

پیشینه تحقیق
براساس جستجوی انجام شده، پژوهشی با موضوع »مطالعه تطبیقی صورت های فلکی دوازده گانه در 
دو نسخه الموالید و صورالکواکب« یافت نشد و می توان گفت که پژوهش حاضر با معرفی نسخه» الموالید«، 
نظریات  نجومی،  مطالعات  حیطه  در  اما  است؛  نسخه  این  محوریت  با  تجسمی  حوزه  پژوهش  نخستین 
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ابوالفضل مصفی در »فرهنگ اصطالحات نجومی« و ابوریحان بیرونی در »آثارالباقیه« و »التفهیم« که به 
تفصیل به معرفی مؤلفه های احکام نجومی پرداخته اند، از منابع ارزشمند است. برخی دیگراز پژوهش های 
صورت گرفته در زمینه نمادهای نجومی که نزدیک به حوزۀ موضوعی پژوهش حاضر است، به شرح ذیل 
است: »زرگری و یحیائی« )1393( در »تأثیر باورها و نگرش های نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران 
در سده های چهارم تا نهم قمری« به بررسی شکل گیری رشد باورهای احکام نجومی در دوران اسالمی 
پرداخته و چنین نتیجه می گیرند که در دوران اسالمی علم تنجیم بیش از علم نجوم مورد توجه واقع شده، 
چراکه از احکام نجوم برای تعیین اوقات سعد و نحس در مواردی چون جلوس سالطین، اعزام رسوالن، 
پیروزی در جنگ، مصرف دارو، سفر کردن و غیره بهره گرفته می شد و همین امر سبب منفعل شدن آدمی 

در برابر تقدیر و سرنوشت گشت.
»ثقفی« )1394( درپژوهشی با عنوان»بررسی تعامل تنجیم و طبابت با مرور اجمالی بر فعالیت های 
حاجی نجم الدوله و خاندان وی« نتیجه می گیرد یکی از کاربردهای احکام نجوم، تعیین زمان سعد و نحس 
برای انجام امور پزشکی می باشد که قر ن ها مورد توجه منجمین، طبیبان و مؤلفین تقویم های نجومی قرار 
گرفته است، اما در قرن سیزدهم، تنجیم که در ادوار گذشته دانشی مستقل در سلسله مراتب معرفت و 
طبقه بندی علوم به شمار می آمد، اعتبار اولیه خود را از دست می دهد. »قهاری گیگلو و محمدزاده« )1389( 
در » بررسي تطبیقي صور نجومي در نسخه صورالکواکب و آثار فلزي سده هاي پنجم تا هفتم هجري« 
برخی از صور نجومی نسخه ای از کتاب »صورالکواکب« را با نمونه های نقوش 12 تایی ازصورفلکی ظروف 
فلزی، مورد مطابقت قرار داده  و به این نتیجه رسیده اند که هنروران فلزکار به احتساب دریافت های عامیانه 
دوران خود، تغییراتی در صورت های تجسم شده از اجرام آسمانی ایجاد کرده اند. در مقاله دیگری »افروغ و 
نوروزی طلب« )1391( »ماهیت تزئینی مفاهیم نجومی یک آبریز فلزی برنجی« را که اغلب شامل نقوش 
12 تایی صورفلکی دایره البروج است، مورد بررسی قرار داده و در نتیجه آورده اند که هنرمندان مسلمان 
با بهره گیری از کتب مصور و صورت ها و نقوش نجومی با ذوق هنری خود و باورهای شخصی یا عامیانه به 
تصویر کردن این نقوش در هنرهای دستی پرداخته اند. »حسینی« )1396( در »بازتاب انواع صورت های 
فلکی در هنر سفالگری دوران اسالمی تا دوره صفوی و تطبیق آن ها با نمونه های موجود در صورالکواکب 
عبدالرحمن صوفی« به این نتیجه رسیده که هنرمند دوره اسالمی از نقوش و مفاهیم نجومی برگرفته از 
کتب نجومی بهره برده، اما در بسیاری از موارد با توجه به فضا و همچنین سلیقه خود تغییراتی در این نقوش 
به وجود آورده است.»حاجی زاده و دیگران«)1395( در مقاله ای با عنوان » اسطوره شناسی صورت های فلکی 
منقوش در فرش منطقه  البروج« در بررسی نقوش صورفلکی بر روی فرش یاد شده، بیان می کنند که منشأ 
صورت های فلکی منطقه البروج، ما را به اسطوره های بین النهرین هدایت می کند. این صورت های آسمانی 
دوازده گانه در طی تحول و تطور تاریخ علم نجوم، به گونه های مختلفی بازنمایی شده اند و در نهایت در 
دوران بابل جدید به اشکالی که امروزه آن ها را می شناسیم، تنظیم شدند و پس از آن در سرزمین های 
دیگری از جمله یونان و ایران مورد استفاده قرار گرفتند. برخی از این صورت های فلکی تنها در بین النهرین 
قابل شناسایی است مانند صورت فلکی آب ریز و یا صورت فلکی نیم اسب؛ ولی برخی دیگر مانند صورت فلکی 
گاو، دوپیکر و یا خوشه، پیشینه ای را دربردارند که در فرهنگ های کهنی هم چون هند و ایرانی، یونانی 
و مصری ریشه دارد. برخی دیگر از این صورت های فلکی نیز تحت تأثیر فرهنگ مصری و در زمان تسلط 
حکومت های بین النهرین بر آن منطقه، وارد منطقه البروج شدند که در این مورد می توان به صورت فلکی 

خرچنگ و مفاهیم پیرامون آن اشاره کرد.
مهم ترین تفاوت پژوهش پیش رو با پژوهش های پیشین این است که تا پیش از پژوهش حاضر، در هیچ مطالعۀ 
حوزۀ هنر، به رسالۀ مصور »الموالید« به تفصیل پرداخته نشده است و این پژوهش می تواند مرجع بسیاری از 
پژوهش های آتی محققان باشد. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر واژگان »صورفلکی« و »صورت های فلکی« 

و هم چنین »تنجیم«، »احکام نجومی« و »نجوم احکامی« به یک مفهوم بکار برده شده اند.
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جایگاه احکام نجومی در علوم اسالمی
»نجوم« یا »اخترشناسي اسالمي« به دانشی اطالق می شدکه در دوران تاریخِی کشورهای اسالمی، 
مبتنی بر دانش ستاره شناسی یونانی بود. منابع احکام نجوم اسالمي غالباً از آثار برجسته ریاضی دانان 
»تئوکوس« سرچشمه  و  »والنس«  »وتیوس«،  »آنتیوخوس«،  »بطلمیوس«،  مانند  یوناني؛  فیلسوفان  و 
گرفته است. برخی آن را شاخه ای از علم نجوم و برخی دیگر از فروع حکمت طبیعی دانسته اند. بنابر 
آنچه »ابونصر فارابی« )فیلسوف مسلمان قرن چهارم ه.ق( در کتاب »احصاءالعلوم« آورده است، دانش 
احکام نجوم شاخه ای از علم نجوم است و آن علِم داللت های ستارگان )کواکب( بر اتفاقاتی است که در 
آینده رخ می دهد. وی احکام نجوم را در آن دسته از نیروهایی دانسته است که می توان به وسیله آن ها 
از آینده آگاه شد؛ مانند رویا، َزَجر )فالگیری از روی پریدن پرندگان( و فراست )چهره بینی( )فارابی، 
1389: 84-85(. »اخوان الصفا« در رسائل )قرن چهارم هجری( علوم را بر چهار قسم تقسیم کرده اند: 
ریاضی تعلیمی، جسمانی طبیعی، نفسانی عقالنی،  ناموسی الهی. سپس علم نجوم را در دسته ریاضی 
می آورند و آن را به سه قسمت تقسیم می کند: اول علم هیئت که در آن به شناخت ترکیب افالک و 
اندازه ستاره ها و اقسام بروج پرداخته می شود. دوم شناخت حل زیجات1 و عمل به تقویم و استخراج 
تواریخ و سوم علم احکام که در آن چگونگی استدالل از روی چرخش فلک2 و طلوع برج ها و حرکت 

ستارگان و اتفاقاتی که هنوز زیر فلک ماه3 رخ نداده است، شناخته می شود.
) اخوان الصفاء، جلد اول: 114(.

به  نسبت  ارسطویی  دیدگاه   از  متأثر  مسلمان  فیلسوفان  نظر  در  علوم  برای  شده  یاد  تقسیم بندی 
حکمت است که حکمت را بر دو دسته: حکمت نظری )که بر سه قسم الهی، ریاضی و طبیعی است( 
و حکمت عملی مشتمل می داند. احکام نجومی از فروع حکمت طبیعی عبارتند از: طب، احکام نجوم، 
فراست، تعبیرخواب، طلسمات و کیمیا. دسته سوم از حکمت، نظری است )کدیور، 1387: 51-52(. از 
این رو فالسفه ای هم چون ابوعلی سینا بین »احکام نجوم« که ناشی از داللت طبیعت است و »نجوم« 
که نتیجه محاسبه است، تفاوت قائل شده اند. در مقابل تقسیم بندی باال، روح اللهی آورده است که در 
دیدگاه اخترشناسان، به پیروی از »بطلمیوس«4 علم نجوم شامل دو بخش است: یکی، از دانش ستارگان 
و حرکت ایشان و محاسبه تقویم آن ها که به وسیله ابزار رصد و برهان هندسی به دست می آید و دیگری 
علم افعال صادره از ستارگان و تأثیر آن ها بر زمینیان است که با تجربه و قیاس حاصل می شود )روح 

اللهی، 1390(. 

2. ریشه احکام نجومی در سرزمین های اسالمی
بود.  مختلف  علوم  در  تأثیرگذار  و  مهم  دورانی  اسالمی،  سرزمین های  بر  عباسیان  حکومت  دوران 
مسلمانان طی دو قرن مناطق فراوانی را تصرف کرده بودند و به این ترتیب، مردم سرزمین های گوناگون 
با احکام جدید )اسالم( آشنا و در نتیجه سؤاالت فراوانی در رابطه با آیین جدید خود داشتند؛ این امر 
این  به دنبال  نیاز پیدا کنند.  به منابع جدیدی  یافتن پاسخ ها  برای  سبب شد که دانشمندان مسلمان 
تقاضا، آثار فراوانی از زبان های مختلف به عربی ترجمه شد و این امر به گسترش دانش مسلمانان کمک 
تازگی وارد  به  این دوران  فراوانی کرد. به گفتۀ »لیمای« فلسفه یونانی )به ویژه فلسفه ارسطویی( در 
معارف و مباحث عربی شده و مناظرات سرسختی بین »فیلسوفان« )که از روش های فلسفه جدید یونان 
حمایت می کردند( و »متکلمین« )که گمانه زنی های آنان مبتنی بر قرآن و احادیث پیامبر بود( صورت 

می گرفت )لیمای، 1962: 40(. 
باستانی،  نجوم  دانش  )30 هجری(،  میالدی  در 633  اسالم  مبین  دین  به  ایرانیان  آوردن  روی  با 
مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد. »گلداشتاین« )1967( معتقد است که نجوم اسالمی، متأثر از میراث 
نجومی هلنی و به تبع آن، میراث نجوم ایران باستان بوده است )گلداشتاین، 1967: 80(. آثار نجومي 
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تاریخ نجوم  نالینو در  ایراني و هندي شکل گرفت.  برپایه زیج هاي  ابتدا بیشتر  دانشمندان مسلمان در 
از  به زبان پهلوی، منبع بی نظیری  یونانی، سانسکریت و هندی  از زبان  می نویسد: »کتب ترجمه شده 
به دستور  که  فراهم ساخت.»زیج شهریاري«  مسلمانان  برای  را  نجوم  و  ریاضیات  دانش  ویژه  به  علوم 
انوشیروان پادشاه ساسانی در ایران نگاشته شده بود، در قرن دوم هجری توسط »ابوالحسن علی بن زیاد 
ایرانیان در  تمیمي« به عربي ترجمه شد« )نالینو،1349: 183(. دراین باره »اکبری« بیان می کند: که 
»علم نجوم« که دانش احوال ستارگان بوده و »علم تنجیم« که تأثیر ستارگان در عالم است، صاحب 

دریافت هایی مخصوص به خود بودند. )اکبری، 1385: 20(
ایرانیان را می توان جزء نخستین مردمانی دانست که میاِن نمودهای آسمان و جنبه های معنوی و 
یزدانی، پیوند برقرار ساخته  و این ویژگی در فرهنگ اساطیری این سرزمین قابل مشاهده بوده است. در 
ایران کهن و در کتاب »اوستا«، به جاودانگي روح و عروج آن به آسمان به عنوان یکی از باورهاي آیین 
زردشتی اشاره شده است. سنت های کهن در نجوِم ایران باستان، مثل سنت ِمهری )میترایی(، ُزروانی 
و زرتشتی، ریشۀ آریایی داشته و از ابتدا دارای جلوه های اسطوره ای-دینی بوده اند. »واندروردن« گفته 
است در اوستا به ویژه در یشت ها، اطالعات بسیاری ارائه شده که نشان می دهد ستاره شناسان آریایی 
با ستاره ها و طلوع و غروب آن ها و با صور فلکی - نه به شکل بابلی آن- آشنایی داشته اند )واندروردن 
،1372: 278(. احکام نجومی، مبتني بر صورفلکی منطقه البروج5 ، با آموزه هاي دین زرتشت که شامل 
به گفتۀ فرشاد، »احکام نجوم  و  از مرگ است، درهم مي آمیزد  بعد  به جاودانگي روح و حیات  اعتقاد 
زایچه اي« را پدید مي آورد که این دانش، بعدها به نقاط دیگر جهان منتقل مي گردد )فرشاد، 1365: 

 .)137-136
این شهر به  خلفای عباسی در سال 761 میالدی بغداد را به عنوان پایتخت خود برگزیدند و در 
توسعه و تدریس علم هیئت و ریاضیات همت گماردند. به نقل از بیرونی آمده است که »علم هیئت« 
و »احکام نجومی«، هر دو از جمله علومی هستند که در دوران اسالمی )خصوصاً خالفت عباسیان( و 
یزدی  گیاهی  یحیائی، 1393(.   و  )زرگری  یافت  توسعه  و  تکامل  اسالمی،  تمدن  و  فرهنگ  دامان  در 
می نویسد: »از آن جا که اغلب رخدادهای سماوِی قابل مشاهده با چشم و یا با ابزارهای ستاره شناسی، 
با رویدادهای زمینی هم چـون جنگ ، شـیوع قحطـی و بیماري، شکل گیري مذاهب، خوشی  و ناخوشی ، 
ایـن  کـه  آورد  وجـود  بـه  را  فکـر  ایـن  بود،  همزمان  رودخانه ها  طغیان  یا  و  محصول  برداشت  فصل 
علل  از  یکی  امر  همین   .)11  :1388 یزدي،  )گیاهی  هستند«  انسان ها  سرنوشت  بر  حاکم  ستارگان، 
خود،  طالع  دانستن  به  و سالطین  حکمرانان  خلفا،  شدید  میل  زیرا  بود؛  نجوم  احکام  دانش  پیشرفت 
تعییِن اوقات سعد و نحس و شناختن ستارۀ مربوط به خود بود که برای رشد این دانش، صحنه را آماده 

می ساخت )اسفندیاری، 1394: 89(.
الهیئت«، »علِم  ادیان« معتقد است که »علم نجوم«، همان »علم  »ناس« در کتاب »تاریخ جامع 
هیئت االفالک«، »هیئت عالم« و »علم صناعت نجوم« است و امروزه اصطالح »اخترشناسی« برای آن 
به کار برده می شود. اما »احکام نجومی« همان »اخترگویی یا اختربینی« است که معتقد است، ستاره ها 
در سرنوشت زمین و زمینیان اثر دارد و منجمان دانش احکام نجومی، در پی کشف این اثر هستند. برای 
»احکام نجوم« که آن را »تنجیم« و »علم النجامه« نیز می خوانند، امروزه اغلب اصطالح »اخترگویی« 

استفاده می شود )ناس، 1354: 52-40(. 
رفیعی و شیرازی می افزایند که دانِش ستارگان در دوران اسالمی با تالش منجمینی چون فرازی، 
ابومعشر بلخی و عبدالرحمان صوفی، ابوریحان بیرونی، عمرخیام، خوارزمی و بسیاری دیگر که در فاصله 
سده های سوم تا هفتم می زیستند، به جهان عرضه شد)رفیعی و شیرازی، 1386: 113(. در این میان 
بلکه در  اولین دانشمندان مسلمان است، نه در علم نجوم  ابومعشر محمد بلخی که جز  شهرت حکیم 

»تنجیم« بوده است 
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3. ابومعشر محمد بلخی 
جعفربن محمدبن عمر معروف به حکیم ابومعشر محمد بلخی )166-265هجری قمری( که در منابع قدیم و 
جدید غربی او را »البومسر«6و »ابوماسار« نیز می نامند، در اواخر قرن هشتم میالدی برابر با دوم هجری )171ه.ق( 
در بلخ متولد شد. »پینگری« می نویسد: »ابومعشر بلخی پس از تحصیِل علوم مقدماتی و سپس علم حدیث )روایات 
نبوی( در ایران، از آن جا که بغداد در آن زمان یکی از شکوفاترین مراکز علوم زمانه و از کانون های اصلی علوم اسالمی 
بود، به بغداد رفته و بیش ترین زمان دوران کاری خود را در این شهر گذرانیده است« )پینگری7، 1970: 39-32(. 

دیوید پینگری در کتاب هزاراِن ابومعشر8 -»االلوف«- به نقل از الفهرست ابن ندیم آورده است که ابومعشر 
قبل از آن که توسط ابو اسحاق کندی-اولین فیلسوف مسلمان- متقاعد شود تا به علم ستارگان روی آورد، 
محقق حدیث و از رقبای کندی بوده است )پینگری، 1968: 13-18(. در »الفهرست« هم چنین آمده است 
که ابومعشر بلخی در سن 47 سالگی و در زمانی به علم اخترشناسی عالقمند می شود که این دانش یکی از 

رفیع ترین علوم زمانه محسوب می شد9 )ابن ندیم، 1381: 472(. 

4.کتاب الموالید
کتاب »الموالید10« یکی از آثار ابومعشر بلخی است که به دفعات در زبان های التین ترجمه شده است. بیرونی 
»احکام موالید« را چنین تعریف می کند که به معنِی استخراج احوال مولود، پیش از تولد و پس از آن، بر اساس 
جایگاه سیارات و ثوابت است. براین مبنا می توان آیندۀ  فرد را از سعادت و بدبختی، شغل و معیشت، سالمت و 

بیماری، ثروت و فقر، ازدواج و فرزندان و... پیش بینی نمود )بیرونی، 1362: 408-407(. 
الزم به ذکر است، استفاده از نام الموالید، پیش از ابومعشر بلخی در عنواِن کتاب »الموالید علی الوجوه و 
الحدود« بکار رفته است. تقی زاده در کتاب »گاه شماری در ایران قدیم« می آورد که ابومعشر بلخی در »المدخل 
الکبیر« )تألیف به سال 234-235 ه.ق( از کتابی نقل می کند که در آن زمان )قرن دوم و سوم هجری( در میان 
منجمان معروف بوده و با نام» الموالید علی الوجوه و الحدود11«شناخته می شد. نویسنده این کتاب، حکیم یونانی 
)که ابومعشر او را بابلی خطاب می کند( »تنکلوس« )تنکلوشا، تینکلوس و طینقروس( است )تقی زاده، 1316: 
317-319(. با توجه به مطلب گذشته، بی شک دریافت ها و تأثیرات دانش نجومِی منجمان یونانی و ایرانی در 
آثار ابومعشر بلخی انکارناپذیر بوده است. نسخه خطی به زبان عربی کتاب »الموالید« ابومعشر بلخی در کتابخانه 
اسکوریال، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. این کتاب به مقارنۀ سیارات در بروج 
دوازده گانه، خصوصاً قِران12 مشتری و زحل و سعد و نحس بودن این مقارنه ها بر مولود )نوزاِد تازه متولد شده( 

پرداخته است. نسخۀ مصور این کتاب در کتابخانه ملی فرانسه با شماره 132583 نگه داری می شود. 
در صفحۀ پایانِی )ترقیمه  ( این نسخۀ مصور که دیباچه و صفحات ابتدایی آن مفقود است، چنین آمده است: 
»به تاریخ دوشنبه پنجمین روز از شهرالحرام ساِل700 ه.ق به حکم حکیم ابامعشر و حکیم بطلمیوس و حکیم 
دورینوس استنساخ آن به اتمام رسیده است«. احتمال زیاد بر آن است که متن این نسخه تصحیح شدۀ سگزی 
ریاضیدان قرن چهارم هجری باشد، ولی از آن جا که دیباچه این نسخه در دست نیست، حکم دقیق نمی توان داد.

نسخه  ی مصور مورد بحث به 36 برگ نگاره  ی رنگین، آراسته شده که تصویرگر آن در دو تصویر )اولین نگاره 
از نسخه  ی باقی مانده و نگاره سیزدهم( نام خود را قنبر علی نقاش شیرازی مرقوم ساخته است. در کتاب »اثر 
آفرینان«، قنبر علی شیرازی چنین معرفی شده است که وی در قرن 8 ه.ق نقاش اهل شیراز بوده و تنها اثر رقم  دار 
او تصویر خیالی شیطان است که گویا از آثار چینی الهام گرفته و با تزیینات ایرانی عمل آمده است )تبریزی و 
همدانی، 1384: 370(. نظر به رنگ  گذاری بدیع و زیبایی صوری تصاویر، احتمال می  رود که وی از تصویرگران با 
مهارت آن روزگار بوده است. نسخه مذکور در دوران مختلف مورد مرمت قرار گرفته که گاه موجب بهبود شرایط 
تصاویر آن گردیده و در مواردی با بی  سلیقه  گی، به زیبایی صوری آن ها آسیب زده است.14 )تبریزی و همدانی، 
1384: 370(. نظر به رنگ گذاری بدیع و زیبایی صوری تصاویر، احتمال می رود که وی از تصویرگران با مهارت آن 
روزگار بوده است. نسخه مذکور در دوران مختلف مورد مرمت قرار گرفته که گاه موجب بهبود شرایط تصاویر آن 
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گردیده و در مواردی با بی سلیقه گی، به زیبایی صوری آن ها آسیب زده است.
5. عبدالرحمن صوفی15 

ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل صوفی رازی)376-291ه.ق( در شهر ری دیده به 
جهان گشود و در سن 83 سالگي در شیراز درگذشت. وي استاد ریاضي و ستاره شناس برجسته ایراني سده 
چهارم بود که در 46 سالگي بنا به دعوت عضدالدوله دیلمی)372-367 ه.ق( در اصفهان مستقر شد. کار اصلی 
او تشریح یافته های منجمان یونانی در علم نجوم و ترجمه آثار آن ها به زبان عربي بود. امیرعضدالدوله دیلمی، 
صوفي را به ِسَمت استاد ریاضي و ستاره شناسي شهر »گور« فیروز آباد منصوب کرد. صوفي در رصدخانه شهر 
گور پژوهش های ستاره شناسی ارزنده ای انجام داد تا جایي که به شهرت فراواني رسید )ورجاوند، 1384: 73(.

به گفته ورجاوند، صوفی روی کتاب» المجسطي« بطلمیوس به صورت ویژه ای کار کرد و تصحیحات 
زیادي را دربارۀ فهرست ستارگان و تخمین هاي مربوط به روشنایی و اندازه آن ها انجام داد که اغلب با آنچه 
بطلمیوس محاسبه کرده بود، تفاوت چشمگیري داشت! او ضمن اصالح نظریه بطلمیوس، سحابی و ستارگان 

مزدوج را بدون داشتن تلسکوپ کشف کرد )ورجاوند، 1384: 77-73(. 
مهم ترین اثر او کتاب مصوِر »صورالکواکب الثابته« است که آن  را به عربی نگاشت. این کتاب بوسیلۀ 
»خواجه نصیرالّدین طوسی« )597-672ق.( به فارسی ترجمه شد. صوفی در این کتاب، تصویر 48 صورت 
فلکی دنیای باستان را با دقتی باورنکردنی رسم کرد، به شکلی که نقوش این کتاب تا سال 1843 میالدی، 

مرجع اصلی اخترشناسی در اروپا بود.

6. صورالکواکب
معروف ترین اثر عبدالرحمن صوفی »صورالکواکب الثابته« نام دارد که در سال 353ه.ق نگاشته است. 
این کتاب که در مورد ستارگان ثابت16 است، بر پایه آثار کالسیک و کهن از جمله »المجسطي« بطلمیوس 
تدوین شده و در ادامۀ پژوهش های سده سوم هجری در حوزه  ستاره شناسی است. صوفی در این کتاب که 
به زبان عربی بوده، بسیاري از رصدها و اندازۀ دقیق ستارگان را همراه با تصویر و جدول تشریح کرده است. 
ورجاوند می نویسد: »رصدهاي ثبت شده در »صورالکواکب«  صوفي که به گفته جورج سارتون شاهکاري 
از نجوم رصدي است، به سرعت نه تنها عنوان معتبرترین منبع در این موضوع را در جهان اسالم پیدا کرد 
بلکه در سراسر قرون وسطي مرجع اصلي طراحي و ساخت کره هاي آسماني در اروپا شد. توصیف های او از 
ستارگان در این کتاب تا صدها سال به عنوان یک مرجع مهم علمي در جهان شناخته شد و در قرون وسطي 
به زبان هاي گوناگون اروپایی ترجمه شد« )همان: 74(. این کتاب ارزشمند در دوران مختلف استنساخ شده 

و تصاویر آن با توجه به نسخه اصلی بازآفرینی شده اند.
پژوهش حاضر به بررسی نسخۀ متعلق به قرن نهم هجری )820 ه.ق( که به دستور و مهرملوکانه الغ بیگ 

تیموری در کتابخانه سلطنتی به تحریر و تصویر درآمده، پرداخته است.

آشنایی با مؤلفه های احکام نجوم
از آن جا که برای بررسِی نقش صورفلکی به آگاهی از مؤلفه های احکام نجومی، ویژگِی صورت های فلکی و 

آشنایی با بروج دوازده گانه نیاز است، در ادامه به بررسی دقیق تر موارد ذکر شده، پرداخته می شود.

1.  اقسام احکام نجوم 
از نظر ابوریحان بیرونی )1362( و ابونصر قمی )1375(، احکام نجومی در پنج بخش کلی قابل دسته  بندی است:

1. قانون احکام: شناخت صفات و احوال اجرام ُعلوي از جهت داللت آن ها بر احوال اجسام ُسفلي.
2. احکام عالم: شناخت حوادث و وقایعي که در عالم زیرین واقع مي شود. خود امور سفلي شامل دالئل زمان، 

دالئل مکان و حوادث جو است.



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره هشتم شماره هجدهم- زمستان ٩٨
مطالعه تطبیقی صورت های فلکِی بروج دوازده گانه در نسخ مصور »الموالید« و »صورالکواکب الثابته«

74

3. احکام موالید: استخراج احوال مولود پیش از والدت و پس از آن، ایام تربیت، کمیت عمر و کیفیت زندگي 
و جز این ها. ابن خلدون در مقدمه می گوید: »به زعم قائلین به اصحاب نجوم، قبل از اینکه حادثه ای حادث 
بشود، قوای ستارگان در حدوث آن تأثیر می گذارد؛ پس الجرم قبل از این که اتفاقی در عالم بی افتد، می توان 

با دانستن این قوا و تأثیرات آن پیش بینی کرد که چه حادثه ای اتفاق خواهد افتاد« )ابن خلدون، 1375(.
4. اختیارات: خواه کلي یا جزئی به گزینش اوقات براي امور جاري زندگي مربوط می شود.

5. مسائل ضمیر و جني، یعني غیب گویي و پیش گویي و استخراج مجهول از طریق طالع وقت با دالئلي که 
در کتاب هاي این فن آمده است )بیرونی، 1362: 511؛ قمی، 1375: 212-197(.

2. مؤلفه های احکام نجوم
ستارگان، برج ها، نسبت بروج با یکدیگر و نسبت ستارگان با برج ها، مؤلفه های نجوم احکامی را تشکیل 

می دهند. 
الف( ستارگان

ستارگاِن اصلی که در احکام نجومی به کار می روند، هفت عددند: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، 
عطارد و ماه که به هر کدام یک فلک منسوب است. نزدیک ترین فلک به زمین، فلک ماه است و پس از 
آن به ترتیب: فلک عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری و دورترین فلک، فلک زحل است. هر فلکی دارای 
خصوصیتی است17. فلک ماه، فلک زمان و دلیل چیزها؛ فلک عطارد )تیر( فلک علم و معرفت و حیله؛ فلک 
زهره )آناهید( فلک خرمی، اعتدال، رطوبت و تری؛ فلک شمس )مهر( فلک پادشاهی؛ فلک مریخ )بهرام(، 
آتش، دشمنی و جنگ، نور و حشمت؛ فلک مشتری )هرمزد( فلک جان و خرد، حرکت و توانگری و فلک زحل 

)کیوان( فلک، خشکی، سردی و سکون است )ابی الخیر، 1368: 21 - 58(. 
از دیرباز در تمدن های باستانی )بابل، هند، چین، یونان و ایران( برای به تصویر کشیدن هر یک از این 
افالک، صورتی زمینی برای آن متصور می شده اند تا توسط خاص و عام قابل درک باشد. در دوران اسالمی، 
نخستین کسی که به تصویر کردن صورت های فلکی و برج های دوازده گانه به صورت مدون و دقیق اقدام 
کتاب  در  او  نقوش  که  است  ه.ق  قرن چهارم  ستاره شناس  و  دانشمند  رازی«  »عبدالرحمن صوفی  نمود، 
»صورالکواکب« به گونه ای مرجع تصویری جهانی در خلق کره های آسمانی شد. این تصاویر در دوران مختلف 
نگاه، ویژگی های  از ویژگی های ظاهری چون نحوه نشستن، جهت  تنها برخی  بوده و  ثابت  تا حد زیادی 
از  برخی  ادامه  در  است.  یافته  تفاوت  زمان،  هر  تصویری  فرهنگ  به  توجه  با  آن ها،  مانند  و  چهره پردازی 

ویژگی های تصویری ستارگان هفت گانه ارائه می گردد.
مـاه: مأنوس ترین سیاره به زمین و ساکنان آن است، بعد از آفتاب، بیش از همۀ اجرام سماوي در تفکر و 
زندگي انسان تأثیر گذاشته و مؤثر در حیات و نبات بر روی زمین است )مصفی، 1357: 678(. غالباً در هیئت 
مرد یا در برخی موارد زنی چهارزانو نشسته، به تصویر کشیده می شود که دست ها را باال برده و هالل ماهی 

بر گردن دارد.
عطارد: که نام فارسی آن تیر است، در احکام نجوم کوکِب حکماء و طبیبان، شعرا و اذکیا، هوشمندان و 
زیرکان، دیوانیان و کاتبان، نقاشان، تجار، اهل بازار، دین، نطق، پاکي و ادب است. به همین علت از عطارد 
در شعر فارسي با القابي چون اختِر دانش، کاتِب گردون، مستوفِی گردون، دبیِر انجم )یا دبیِر فلک( و کاتب 
ُعلوی، نام  برده شده است )مصفی، 1357: 145-146(. از این سیاره در اساطیر یونانی با نام های مرکوری و در 
اساطیِر ایراِن باستان و زرتشتی، بسیار یاد شده است. آمده است که ارسطو عطارد را کوکِب روحانی می خواند 
)مصفی، 1357: 511(. نمود انسانِی این سیاره، غالباً مرد جوانی در حال نوشتن طومار است )بیگ محمدی 

؛ مرادی محتشم، 1397(.
زهره: در زباِن فارسي و پهلوی با نام هاي ناهید، بیدخت، آناهیتا و اناهید از این ستاره یاد شده است.  نام این 
ستاره به معني پاک و بي عیب بوده و او را از فرشتگان نگهبان آب می شماردند. در احکام نجوم این ستاره 
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را کوکب زنان، اهل زینت و تجمل، لهو و شادي، عشق و ظرافت، سخریه و سوگند دروغ نامیده اند. شاعران 
فارسي، زهره را زن بربط زن، زهرۀ خنیاگر و زن مطربه لقب داده، تقریباً هرجا در شعر نام زهره مي آید، به 
سرود و نوازندگي و حالت نمادین او در زیبایي اشاره می شود. مصفی می نویسد: »زهره را کوکِب سعد و سعد 
اصغر نیز می نامند« )مصفی، 1357: 346؛ نصر، 1386(. پیکر نگاری این سیاره غالباً به شکل زنی زیبا روی، 

در حال نواختن ساز تصویر می شود.
شمس: خورشید، شاهنشاه فلک، شاه نیمروز و شاه آفاق خوانده شده )مصفی، 1357: 428( و در اکثر 
تصاویر نجومی با ظاهری زنانه ظاهر می گردد. خورشید همواره مظهر قدرت، درخشندگی، اقتدار، زیبایی، 

تصمیم و سودبخشی بوده  است )سجادی، 1360: 137(.
مشتری: نام های فارسی این سیاره هرمزد، اورمزد، رامش و هم چنین برجیس بوده و به عنوان رب النوع 
کوکب  مشتری  احکامی،  نجوم  در  می آورد  مشتری  نام  ذیل  مصفی  می شود.  شناخته  آسمان،  درخشاِن 
قضاوت، اَشراف و صاحِب نوامیس است. مشتری، کوکب سعد است و آن را سعد اکبر می نامند. این اختر با 
القابی چون حاکم ایوان ششم، خواجه اختران و خواجه هفت اختر در شعر فارسی مورد مدح قرار گرفته است 
)مصفی، 1357: 736؛ حسینی، 1396(. مشتری، در منابع تصویری، از جمله ظروف سفالی دوره سلجوقی، 

غالباً به شکل عالمی عمامه دار و ناظر بر امور تجسم یافته است.
مریخ: نام فارسی آن، بهرام، وهران و ورهران، از اصل»ورثرغن« به معني فاتح، شکننده و جنگجو گرفته 
شده است. در اساطیر ایران، یونان و روم باستان، خدایگان جنگ بوده و در اشعار فارسي نیز از خشم و 
سلحشوري آن سخن ها گفته اند. مصفی می نویسد به این سیاره عناوین فراواني چون حیدر رزم فلک، مریخ 
خون آلود و مریخ سلحشور نسبت داده اند. منجماِن احکامی آن  را کوکب لشکریان و امراء ظالم دانسته و 
پیوسته از دشمنی و عناد آن با سیارات دیگر گفته اند )مصفی، 1357: 729(. در تجسم تصویری، مریخ، َمرد 
جنگجویی غالباَ ریش دار است که در یک دست شمشیر دارد و در دست دیگر از موهای سر بریده ای گرفته 

است )بیگ محمدی ؛ مرادی محتشم، 1397(.
زحل: با نام فارسِی کیوان، دورترین سیاره به زمین محسوب می شده  است )واژۀ زحل به معنِی بسیار دور 
گریخته است(. منجماِن احکامی، زحل را کوکِب پیران و دهقانان، ارباب قالع، خاندان های قدیم، غالمان 
سیاه، صحرا نشینان، مردم سفله، خسیس، زاهداِن بی علم و موصوف به صفات مکر، کینه، جهل، بُخل، ستیزه 
و کاهلي می شمردند )مصفی، 1388: 337 - 338(. این سیاره در هیئت پیرمردی سیاه ُچرده و سیاه تَن، با 
ریش سفید تصویر می شود که گاهی اوقات داسی دردست دارد. منجمان این کوکب را نحس اکبر دانسته و 

نظر در آن را مایۀ غم و اندوه دانسته اند )ماهیار، 1382: 251(.

ب( بـرج ها  
مصفی در فرهنگ اصطالحات نجومی بیان می کند برج به معنی قصر و حصار عالی و خانه و جمع آن 
بروج و ابراج است. در اصطالح نجومی عبارت است از قوسی در منطقه البروج که به 30 درجه تقسیم شده 
است که یک دوازدهِم 360 درجۀ دور دایره بزرگی در آن منطقه است و هر قسمت به نام یکی از صور فلکی 

یا ماه های شمسی است. خواجه نصیرالدین طوسی این ترتیب را در شعری چنین بیان کرده است:        
حمل و ثور بعد از آن جوزا....سرطان و اسد دگر عذرا 

عقرب و قوس دان پس از میزان ....جدی و دلو است و حوت از پس آن )مصفی، 1357: 80(.
»منطقه البروج« یا برج گاه عبارت است از: منطقه ای از آسمان که به صورت نواری با پهنای حدود 
16 درجه از زمین دایره-البروج را در خود گرفته است و دوازده صورت فلکِی مشهور )جدول شماره 1( به 
فاصله تقریبی 30 درجه از یکدیگر بر آن جای دارند؛ بدین سان دایره البروج، یعنی مسیر حرکت ظاهری 
ساالنۀ خورشید در میان این نوار و این نوار از دایره البروج در دو طرف به اندازۀ حدود 8 درجه امتداد دارد 

)عبدالهی، 1387: 39(. 
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در ادامۀ مفاهیِم نجوم احکامی، مفهوم »خانه« وجود دارد. در کتب نجومی »خانه« همان بیت و به معنی جایگاه 
بروج و خانه سیارات در منطقه البروج بوده و شامل 12 برج یا بیت یا منزل می شود که بین هفت سیاره طبق نجوم 
قدیم تقسیم شده است: خانه آفتاب برج اسد؛ خانه ماه برج سرطان؛ خانه کیوان برج جدی و دلو؛خانه مشتری برج 
قوس و حوت؛ خانه مریخ عقرب؛ خانه زهره برج ثور و میزان؛ خانه عطارد برج جوزا و سنبله )مصفی، 1357: 220(.

تجزیه و تحلیل نقوش بروج دوازده گانه در دو کتاب »صورالکواکب« و »الموالید«
در این بخش نخست به بررسی تطبیقی نقوش نجومی بروج دوازده گانه در دو کتاب »صورالکواکب« و 
»الموالید« پرداخته شده و سپس به سؤال اصلی پژوهش که آیا تصویرگر کتاب الموالید در سده هشتم هجری 
از تصاویر صورالکواکب متأثر بوده است یا خیر پاسخ داده شده است. الزم به ذکر است همانطور که در بخش 
معرفی کتاب صورالکواکب اشاره شد، این اثر صورت های فلکی ثوابت )ستارگان ثابت( که بروج دوازده گانه را 
نیز شامل می شود، به تصویر کشیده و از سیارات18 در آن تصویری وجود ندارد؛ این در حالی است که درکتاب 
الموالید به بررسی نسبت بروج بر هم، خصوصاً قران پرداخته شده که مستلزم آن، تصویر کردن سیارات و بروج 

جدول شماره 1
اسامی ماه های ساِل منطبق با صورت های فلکی، 

منبع: نگارنده

نمودار1
خانۀ سیارات در بروج دوازده گانه

)منبع: همتیان ؛ پوده، 1394(
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دوازده گانه در کنار هم است.
1- برج حمل: حمل به معنی بره و گوسفند، اولین عالمت منطقه البروج است. به گفته مصفی، منجمان 
احکامی، برج حمل را برج منقلب، ربیعی، گرم و آتشی، خانه مریخ می دانند )به همین دلیل حمل را به 
کنایه آتشکده بهرام )مریخ( نامیده اند()همان:210(. در بسیاری از ظروف فلزی با موضوع نجوم از سده 5 تا  
7هجری، برج حمل به دلیل خانه مریخ بودنش، به صورت جنگجویی تصویر شده که سر بریده ای به دست 
دارد و سوار بر قوچ است. صورت حمل در کتاب صورالکواکب، گوسفند نری19 )قوچ ( را می نمایاند که سر خود 
را به عقب برگردانده و به پشت می نگرد. در کتاب الموالید، برج حمل به صورت قوچی با شاخ های تابیده در 

دو جهت و رو به مقابل نهاده، از نیم رخ تصویر شده است20.

2- برج ثـور: به معنی گاو نر و دومین برج از بروج دوازده گانه است. مصفی می نویسد صورت ثور گاوی 
را ماند که او را کفل و دو پای نیست، سر برداشته یا در پیش انداخته است. ثور برجی است ثابت، ربیعی، 
جنوبی، خاکی و مادینه. این برج خانه زهره و خانه و شرف21 ماه و وبال22 مریخ است )مصفی،1357: 151(. 
ثـور در صورالکواکب به صورت گاو نری با کوهان تصویر شده که پهلو، کمر و دوپای عقب ندارد، چنانکه گویی 
در هاللی جای می گیرد )تصویر 3(. این در حالی است که اندام ثور در کتاب الموالید به صورت گاو نری از 
نمای نیم رخ و کامل، با دو شاِخ هم چون هالل ماه )توجه شود که ثور شرف ماه است( تصویر شده است. در 
تصویر اول، به سمت باال خیز برداشته و در تصویر دوم سر را به سمت زمین خم نموده و در هر دو تصویر 

یک بار عطارد و بار دیگر ماه بر او سوارند )تصویر 4(.

 

  

 

3- جوزا: یا دو پیکر، از صورت های  فلکی  نیم کره شمالی  آسمان  و سومین  برج  از برج های  دوازده گانه  
است. این  صورت  فلکی  از دیرباز، در تمدن های  گوناگون  به  شکل  دو مرد جوان  یا دو کودک  ایستاده  و دست  
در گردن  یکدیگر نهاده تصویر شده اند )بیرونی، 1362: 90(. این برج در کتاب صورالکواکب به صورت دو 
مرد ایستاده و برهنه که دست به پهلوی هم دارند، تجسم یافته است)تصویر5(. در کتاب الموالید جوزا در دو 

تصویر1
برج حمل

منبع: کتاب صورالکواکب  

تصویر 2
برج حمل

منبع: نسخه مصور الموالید

تصویر 3
برج ثور

 منبع: کتاب صورالکواکب

تصویر 4
برج ثور

منبع: نسخه مصور الموالید
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مقارنۀ مجزا تصویر شده و در هر دو تصویر به صورت مردی با دو سر، تمام رخ، یک بار چهار زانو نشسته با 
کاله درویشی و بار دیگر چمباتمه زده و با تاج پادشاهی مصور شده که در هر دو مورد کاماًل ملبس و دارای 

ویژگی های چهره نگاری مغولی است )تصویر6(.
 

4-برج سرطان: برج سرطان، چهارمین برج از منطقه البروج است که به گفته بیرونی هم چون خرچنگ 
می ماند )همان(. در اغلب نقوش نجومی از سده پنجم هجری )از جمله در ظروف فلزی دوران سلجوقی( به 
بعد برج سرطان به صورت خرچنگی که هالل ماهی را بر باالی سر خود گرفته است، تصویر شده و بنابر گفته 
مصفی این مورد اشاره بر این دارند که برج سرطان خانه ماه است )مصفی،1362: 384(. در صورالکواکب، 
صوفی این برج را به صورت خرچنگی با ده پا و دو دست و چنگاِل گشوده به سمت شمال به تصویر درآورده 
است )تصویر 7(. برج سرطان در الموالید، در قالب خرچنگی با هشت پا و دو دست تصویر شده که هالل ماهی 

با چهره ای در میانه را بر باالی سر برده است )تصویر8(. 
 

5- برج اسد: به معنی شیر، صورت شمالی و پنجمین جایگاه خورشید در منطقه البروج است. در فرهنگ 
اصطالحات نجومی چنین آمده که: »اسد برجی است ثابت و نر، ربیعی، شمالی، آتشی و گرم و خشک. این برج شریک 
زحل و خانه شمس)خورشید( بوده؛ به همین دلیل اغلب با خورشیدی در پشت سر تصویر می شود« )همان: 40(. در 
صورالکواکب به صورت یک قالده شیر جوان و بدون یال تصویر شده که دهان گشوده و در حال پریدن به سمت شرق 

تصویر 5
برج جوزا. منبع: کتاب صورالکواکب

  
تصویر 6

برج جوزا. منبع: نسخه مصور الموالید

تصویر 7
برج سرطان

منبع: کتاب صورالکواکب 
 

تصویر 8
برج سرطان

منبع: نسخه مصور الموالید
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و پشت به مغرب دارد )تصویر9(. در الموالید برج اسد به صورت شیر نر جوانی با حالتی متهاجم، با خورشیدی23در حال 
طلوع از پشت سر، مصور گشته است. اندک یال شیر و ویژگی چهره او یادآور هنر چینی است )تصویر10(.

 

6- برج سنبله: برج سنبله یا عذرا، در زبان فارسی خوشه، ششمین صورت در منطقه البروج بوده و به لحاظ 
اندازه بزرگ است. مصفی به نقل ازابوریحان بیرونی گفته، عذرا زن جوانی است با دو بال و دامن فروهشته. قطب الدین 
محمودشیرازی صورت یا عالمت عذرا را به زن جوانی دامن فرو انداخته و دست چپ او آویخته و در دست راست 
خوشه ای برگرفته وصف می کند )همان: 409(.  تصویر این برج در صورالکواکب به صورت زن جوانی با بال و جامه ای 
بلند تا مچ پا، چکمه پوشیده، در حالی که کف دست ها رو به آسمان گرفته، نمایان شده است )تصویر11(. در الموالید، 
دونگاره به مقارنه برج سنبله اشاره دارد. در هر دو، برج سنبله چنین تصویر گشته است: جوانی کاله بر سر، با پیراهن 
و شلواری که تا ساق پا را پوشانیده و پاپوش برپای، زانوی راست خود را به زمین زده و با داسی که در دست راست 

دارد، خوشه های گندم را درو می کند )تصویر12(.

7- برج میزان: میزان برج هفتم از بروج خورشیدی، برابر با ماه مهر و دومین خانه سیاره زهره است. بیرونی 
صورت میزان را هم چون ترازو توصیف کرده )بیرونی،1362: 90( که تنها صورِت فلکی در میان صورفلکِی بروج 
دوازده گانه است که غیر جاندار بوده و یک شیء را نمایش می دهد )وایت، 2008: 175(. در صورالکواکب برج میزان به 
صورت ترازویی تصویر شده که دو کفه دایره شکل آن به سمت مغرب و عمود آن به سمت مشرق قرار دارد. کفه های 
ترازو در صورالکواکب از نمای باال تصویر شده است. )تصویر13(. در الموالید، این برج به صورت ترازویی  به نمایش 
درآمده که از عموِد خود آویخته و دارای دو کفه از نمای نیم رخ )بیضی شکل( است. در یکی از تصاویر مربوط به این 
برج در الموالید، جوانی در زیر ترازو زانو زده و یک کفه آن را در دست گرفته و صورت و دست دیگر را به سمت کفه 

مقابل برگردانده است )تصویر14(.

تصویر 9
برج اسد

منبع: کتاب صورالکواکب  

 
تصویر 10

برج اسد
منبع: نسخه مصور الموالید

تصویر 11
 برج سنبله

منبع: کتاب صورالکواکب  

تصویر 12
برج سنبله

منبع: نسخه مصور الموالید
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8- برج عقرب: هشتمین برج از منطقه البروج، از صورت های جنوبی، برابر با ماه آبان و دومین خانه 
مریخ، برج عقرب یا کژدم است. بیرونی در التفهیم عقرب را عالمت ترشرویی و برخوردهای ناهنجار در عین 
حال شجاعت توصیف نموده است )بیرونی، 1362: 525(. برج عقرب در صورالکواکب به صورت کژدمی با ده 
پا، دو دست و چنگال گشوده که رو به سمت شمال شرق دارد و دم آن به سمت مغرب است، مصور گشته 
)تصویر15( و در الموالید نیز به همین منوال، به شکل کژدمی با هشت پا و دو دست، اما با چنگال های بسته 
و دمی افراشته تصویر شده است. در الموالید به جزئیات بیشتری بر روی بدن کژدم پرداخته شده که شامل 

کنگره هایی طاق مانند است که در سه ردیف 6 عدد و در دوردیف 4 عدد را نمایش می دهند)تصویر16(.
 

9- برج قوس: نهمین خانه خورشید در دایره البروج،  برج فلکی قوس است که باالتنه آن یک مرد 
کمان دار و پایین تنه اسب است. صورت قوس یا »رامی« صورت بزرگی در نیمکره جنوبی است که بیرونی 
آن را هم چون اسبی تا به گردن گاه و نیم دیگرش آدمی گیسو  فروهشته، تیر در کمان نهاده و کمان را سیر 

تصویر 13
برج میزان

منبع: کتاب صورالکواکب
  

تصویر 14
برج میزان

منبع: نسخه مصور الموالید

تصویر 15
برج عقرب

منبع: کتاب صورالکواکب

  
تصویر 16
برج عقرب

منبع: نسخه مصور الموالید
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کشیده توصیف می کند )همان: 90(. برج رامی در صورالکواکب به صورت موجودی ترکیبی، تا نیم تنه اسب 
و از نیم تنه به باال مردی با دستاری بر سر، کمانی در دست راست که تیر آن را کشیده، تصویر شده است 
)تصویر17(. در الموالید نیز، برج قوس در قالب موجودی ترکیبی مصور گشته با این تفاوت که نیم تنه پایین 
آن شیری است با دمی که سر اژدها دارد )اشاره به صورت فلکی تنین24( و از کمر به باال پیکری کاله دار، با 

کمانی نشانه رفته بر سر اژدها )تصویر18(.
 

که  است  دی  ماه  معادل  و  منطقه البروج  از  فلکی  صورت   دهمین  بزک-بزغاله،  َجدی25:  برج   -10
انقالب شوتی26 زمستان را آغاز می کند. در احکام نجوم، جدی خداوند صیادان، بندگان و غالمان است. در 
صورالکواکب به شکل نیم بزی بدون پایین تنه، با شاخ های بلند و هاللی شکل و ریشی کوتاه تخیل شده است 
)تصویر19(. جدی در الموالید به صورت بُز نری کامل با شاخ های هاللی شکل، در حال خوردن علف از روی 

زمین مصور گشته است )تصویر20(.

11- برج دلو: یازدهمین عالمت منطقه البروج را دلو نامند که معادل بهمن ماه بوده، در اوج سرمای 
زمستان، دومین خانۀ زحل است. دلو را ساکب الماء، آبریز و ریزنده آب هم نامیده اند. مصفی می آورد در برخی 
کتب نجومی نام دیگر صورت دلو یا قسمتی از آن را »ساقی« نقل کرده اند )مصفی،1357: 286(. بیرونی این 
برج را چنین معرفی می کند: »ساکب الماء هم چون مردی ایستاده ماند که هر دو دست دراز کرده و به یک 
دست کوزه ای دارد که آن را نگونسار ساخته تا آب از آن همی ریزد و بر پایش همی رود« )بیرونی، 1362: 
91(. در احکام نجوم این برج داللت بر اخالق نیک، حرص و پاکیزگی دارد. در صورالکواکب این برج در هیئت 
مرد جوانی با چهرۀکامال ایرانی ظاهرشده که آبی از دست راست او به زیر پایش جاری گشته است )تصویر21(. 

تصویر 17
برج قوس

منبع: کتاب صورالکواکب

  
تصویر 18
برج قوس

منبع: نسخه مصور الموالید

تصویر 19
برج جدی

منبع: کتاب صورالکواکب  

تصویر 20
برج جدی

منبع: نسخه مصور الموالید
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این در حالی است که در الموالید مقارنه زحل در برج دلو به صورت، پیرمردی نیمه برهنه ظاهر گشته اشاره 
به آن دارد که دلو خانه زحل است که در حال کشیدن سطل آبی از چاه است.

12- برج حوت: آخرین عالمت از صورت های فلکی منطقه البروج صورت حوت یا حوتین است که به 
شکل دو ماهی که از دم به یکدیگر مربوط اند، تصویر می شوند. بیرونی این برج را چنین معرفی می کند: 
»دوازدهمین صورت حوت است که هم چون دو ماهی، یکی به دنبال دیگری، آویخته به رشته ای دراز که آن را 
»خیط الکتان27« نامند« )همان(. در صورالکواکب این صورت فلکی به شکل دو ماهی که یکی روی به سمت 
شرق دارد و دیگری رو به سمت غرب و با ریسمانی به هم متصلند، تصویر شده است )تصویر23(. در الموالید 
از آن جا که حوت خانۀ مشتری است، در مقارنۀ این برج، تصویرگر28 مشتری )مردی با دستار بر سر و عبایی 
بر تن( را چهار زانو نشسته بر زمین تصویر نموده که دو ماهی )حوت( را به باالی سر برده است )تصویر24(. 

 

تصویر 21
برج دلو

منبع: کتاب صورالکواکب
  

تصویر 22
برج دلو

منبع: نسخه مصور الموالید

تصویر 23
برج حوت

منبع: کتاب صورالکواکب

  
تصویر 24
برج حوت

منبع: نسخه مصور الموالید



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره هشتم شماره هجدهم- زمستان ٩٨
مطالعه تطبیقی صورت های فلکِی بروج دوازده گانه در نسخ مصور »الموالید« و »صورالکواکب الثابته«

83

بحث پیش از نتیجه
در این بخش جدول بررسی میزان انطباق تصویری دو نسخه »صورالکواکب« و »الموالید« ارائه می شود 

و نتایج پژوهش در ادامه خواهد آمد.

یافته های حاصل از بررسی نقش بروج دوازده گانه در دو نسخه »الموالید« و »صورالکواکب« به شرح ذیل 
است:

1-با توجه به علمی بودن کتاب صورالکواکب، تصاویر این نسخه عاری از خیال پردازی شاعرانه و نفوذ 
احکام نجومی بوده و به نسخه اصلی این کتاب که به سال 353ه.ق توسط دانشمند و منجم قرن چهارم 
هجری، عبدالرحمن صوفی نوشته و مصور شده، وفادار بوده است. به لحاظ تکنیکی و نحوه پرداخت، تصاویر 
کتاب صورالکواکب بسیار ساده و خطی، بدون سایه روشن و یا رنگ پردازی نمود یافته  و صرفا در جهت بصری 

ساختن متن علمِی کتاب و روشن ساختن جایگاه ستارگان به تصویر درآمده اند.
2-در مقابل، تصاویر کتاب الموالید، از آن جا که متن کتاب به موضوعی غیرتجربی، هم چون مقارنۀ بروج 
و احکام موالید پرداخته29است، با ترکیب بندی پرتحرک و با عناصر بصرِی مختلف تجسم یافته است. از نظر 

جدول شماره2
بررسی میزان انطباق تصویری نقش 

بروج دوازده گانه در نسخ صورالکواکب و 
الموالید، منبع: نگارنده
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تکنیکی و نحوۀ پرداختن به موضوع، اغلب تصاویر دوبعدی، در برخی موارد با پردازهای ظریف، رنگ پردازی 
خیال انگیز، استفاده از دامنه نسبتاً وسیعی از رنگ سبز و سرخ و زرد، بافت ها و موتیف های هندسی و گیاهی 
و به طور کلی منطبق بر سلیقۀ عامۀ مخاطبان کار شده است. تصویرگر الموالید در تجسم بخشیدن به نقوش 
احکام نجومی و مقارنۀ سیارات در صورفلکی بروج دوازده گانه، از نوع لباس، کاله و پاپوش گرفته تا ویژگی های 
چهره پردازی ها متأثر از باورها و رسوم زمانۀ خود بوده و همین امر به زیبایی صوری و جذابیت بصری این 

تصاویر افزوده است. 
3-به لحاظ انطباق تصویری دو نسخه، ساختار اصلِی تصاویِر بروج دوازده گانه در کتاب الموالید، در اغلب 
موارد منطبق بر دریافت های باستانی و علمی از تجسم اصلِی نمود تصویری این بروج، در کتاب صورالکواکب 
بوده، با این تفاوت که تخیل زیبایی شناسانۀ تصویرگِر الموالید، این صورفلکی را پر تحرک تر و عامیانه تر به 

تصویر کشیده است.

نتیجه
اعتقاد به باورهای نجومی و تاثیر آن ها در زندگی بشر از دیرباز وجود داشته است. با توجه به مطالعات 
صورت گرفته چنین بر می آید که با ظهور اسالم، در ابتدا، توجه و اعتقاد به ستارگان از جهت تأثیری که 
بر پیشگویی و مقدرات آدمی داشت به فراموشی سپرده شد. اما بعد از سده سوم با تغییراتی در نظام فکری 
جهان اسالم و با عالقۀ خلفای اسالمی به اطالع از آینده، توجه به علوم عقلی در جهت شناخت بیشتر 
آینده  وقایع  پیش بینِی  هدف  با  و  تنجیمی  ماهیت  با  غالباً  نجومی  فعالیت های  و  یافته  کاهش  طبیعت، 
توسعه گرفت. همین امر سبب حمایت از منجماِن احکام نجومی در کنار دانشمندان شده است. در کتب 
علمِی دانش نجومی و احکام نجومی، جهت درک بهتر جایگاه ستارگان و یا درک مقارنۀ سیارات هفت گانه 
و ستارگان در بروج دوازده گانه، به تصویر توسل جسته شده است. این نقوش نجومی و احکام نجومی در 
طول دوران اسالمی نقش پررنگی در کتاب آرایی و صنایع هنری داشته اند. تطبیق نقش بروج دوازده گانه 
در دو کتاب »صورالکواکب« و »الموالید« گویای این موضوع است که هنرمندانی که در دوران اسالمی به 
مصورسازی کتب نجومی  می پرداختند، نه فقط می بایست با این احکام آشنایی کامل داشته و سپس دست 
به تصویرگری بزنند، بلکه می بایست از خالقیت و ذوق بسیاری در بازآفرینی این نقوش نیز بهره می بردند. 
با توجه به بررسی نقش این بروج در دو نسخه یاد شده، می توان نتیجه گرفت که تصویرگر نسخه مصور 
»صورالکواکب« متعلق به قرن نهم هجری که در کتابخانه سلطنتی سمرقند تکمیل شده، کاماًل به نسخه 
اصلی این رسالۀ مصور علمی وفاداربوده و دخل و تصرفی در تغییر این نقوش نداشته است. از طرفی تصویر 
صورفلکی بروج دوازده گانه در صورالکواکب، ساده، خطی، بدور از هرگونه ابهام تصویری و رنگ پردازی جهت 
زیبایی بصری و صرفاً در خدمت متن سنگین کتاب، به نمایش درآمده اند. این در حالی است که در نسخه 
»الموالید« تصویرگر با آگاهی از دانش احکام نجومی، تخیل و خیال پردازِی شاعرانه و هنرمندانۀ خود را 
با ظرافت های تصویری، در رنگ پردازی، ترکیب بندی، پردازهای ظریف در قلم گیری، استفاده از بافت های 
هندسی و گیاهی در جهت به تصویرکشیدن نقوِش مقارنۀ بروِج دوازده گانه به کار بسته است. وی اگرچه در 
اغلب موارد وام داِر دانش تصویری کتب نجومِی پیشین، به ویژه »صورالکواکب« به عنوان مرجع بصرِی آن 
دوران بوده، اما در بسیاری موارد در تجسم صورت های فلکی و احکام نجومی، باورها، رسومات، نوع پوشش 

و فرهنگ تصویری رایج عصر خویش را دخیل ساخته است.

پی نوشت
1. در ستاره شناسی گذشته، مجموعه ای از جدول ها که مقادیر کمیت هایی که برای تعیین موضع سیاره ها به 
کار می رفته، در آن درج می شده است زیج یا زیگ می گفتند. واژه زیج، عربی واژه فارسی زیگ است که در 

پارسی میانه به معنای جدول اختری یا سال نامه است)ویکی پدیا: بازدید1398/3/10(.
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2. آسمان، چرخ، گردون، سپهر، جای گردش ستارگان )فرهنگ دهخدا، ذیل نام( 
3. افالک یا عوالم اثیری خود متشکل از مراتبی هستند که بر عالم عناصر اربعه احاطه دارند. نخستین فلک که 
بر عالم عناصر احاطه دارد، فلک اول یا فلک قمر نامیده شده؛ به این دلیل که در این فلک، کوکِب قمر )ستاره 
ماه( واقع شده است )به همین واسطه به عالم عنصری، عالم تحت فلک قمر نیز گفته می شود(. فلک دوم 
فلک عطارد است  که به صورت محّدب بعد از فلک اّول واقع شده و احاطه بر فلک قمر همچنین عالم عناصر 
مادی دارد. به همین ترتیب افالک بعدی که هر کدام به نام یکی از کواکب )ستارگان( نامیده شده اند، به صورت 
محاط بر هم واقع شده اند که به ترتیب عبارت اند از: فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری و فلک 
زحل. بعد از این افالک هفت گانه فلک هشتم یا فلک ثوابت واقع شده و خود بر برج های دوازده گانه تقسیم 

شده است )آملی، 1380: 211(.
4. بطلمیوس فیلسوف و جغرافي دان و ستاره شناس یوناني بوده و احتماالً در سواحل دریاي مدیترانه در 
شمال مصر زندگی می کرد. او کتاب »المجسطی« را در حوزه علم ستاره شناسی و احکام نجومی در سال 150 
میالدی نوشت. این کتاب در سال 800 میالدی توسط ستاره شناسان مسلمان و به دستور خلیفه مأمون به 

زبان عربی ترجمه شد )موسوی بجنوردی، 1383: 251(.
5. منطقۀ البروج یکی از اولین و مهم ترین نواحی آسمان شب است که همراه با خط مرکزی آن یعنی دایرۀ 
البروج مورد شناسایی قرار می گیرد. منطقۀ البروج نواریست که خورشید، ماه و سیارات از دید ناظر زمینی از 
آن عبور می کنند  و دایره میانی آن )دایرۀ البروج( سیر حرکت ظاهری ساالنه خورشید است. ضمن این که 
زمین گردش ساالنه را در مدار خود انجام می دهد، به نظر می رسد که خورشید، مسیری را نسبت به آسمان 
پشت سر خود در درون ستارگان می پیماید. این مسیر ظاهری را دایرۀ البروج یا دایره گرفتگی می نامند و 
عرضی شامل 8 درجه شمال و 8 درجه جنوب آن را، منطقه البروج می گویند. از آن جا که تمام سیارات کم و 
بیش در صفحه ای همخوان با زمین حرکت می کنند، لذا همه در درون نوار دایره البروج هستند)مصفی.1357: 

.)764
Albumasar'.6

PINGREE, DAVID .7
The Thousands of Abū Maᶜshar .8

9. ابومعشر در عصر خویش، مشهورترین منجم آگاه به احکام نجومِی جهان اسالم بود و گویا در حکومت 
معتز)866-869م( خلیفه عباسی، رئیس منجمان دارالخالفه و در خالفت معتمد )870-890م(، منجم موفق 
دربار بوده است. شهرت وی تا قرن ها بعد با ترجمه و استنساخ کتب او هم چنان حفظ شد. این شهرت نه فقط 
در جهان اسالم، بلکه در جهان غرب نیز متفکرین بسیاری را به آثار وی عالقه مند ساخت. از آن جمله می توان 
بنابر گفتۀ هندریکس به »آلبرت کبیر« که در زبان های اروپایی با نام التین »آلبرتوس ماگنوس« )1200-

1280م( شناخته می شود، اشاره کرد. وی که یکی از بزرگ ترین فیلسوفان آلمان در سده های میانه بود، تحت 
تأثیر آثار ابومعشر و دیدگاه او به هستی و افالک و احکام نجومی قرار گرفت )هندریکس، 2006: 30- 49(. 
رساله ها و کتاب های ابومعشر در بسیاری از کتابخانه های مهم جهان نگه داری می شوند که از آن جمله می توان 
به کتابخانه کنگره ایاالت متحده آمریکا، کتابخانه سلطنتي اسکوریال اسپانیا، کتابخانه ملي اسپانیا در مادرید، 
کتابخانه بودلیان در آکسفورد انگلستان، کتابخانه ملی فرانسه در پاریس، کتابخانه ملی قطر و کتابخانه دانشگاه 
کمبریج اشاره کرد. نسخ خطی به جا مانده از رساله ها و کتاب های ابومعشر هم چنین در کتابخانۀ ملی، مجلس 
شورای اسالمی و کتابخانۀ آستان قدس رضوی ایران نیز موجود است. از آثار ابومعشر به کتاب های زیر می توان 
اشاره کرد: »المدخل الکبیرالی احکام النجوم«، »القرانات«، »الموالید«، »الموالید الکبیر«، »الموالید الصغیر«، 
»زیج القرانات واالحتراقات قفطی«، »زیج الصفیر«، »هیئت الفلک و اختالف طلوعه«، »اختالف الزیجات« و 

بسیاری دیگر که همگی در زمینه اخترگویی نگاشته شده اند.
10.تاریخ استنساخ نسخه اولیه در دست نیست.
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11. این کتاب از زبان یونانی به پهلوی )زبان دیوانی ایران از اشکانیان تا ساسانیان( و از پهلوی به عربی ترجمه 
شده بود)تقی زاده، 1316: 319-317(.

12. قِران، قرار گرفتن دو یا چند سیاره در یک برج از بروج دوازده  گانه است که این حالت را ُمقارنه، مجامعه و 
یا مجاسده هم می  گویند. در مواردی مُقارنه هر کدام از سیارات با سیارات دیگر را جداگانه نام  گذاری کرده  اند. 
به  طور مثال، قراِن ماه و خورشید را  اجتماع ، قراِن عطارد، زهره و خورشید را  اتصال و قراِن خورشید، مریخ، 
مشتری و زحل را احتراق گویند. قِران، به طور خاص به مقارنه  ی زحل و مشتری اطالق می  شود. اگر قراِن 
سیاره  ی دیگری مدنظر باشد، بعد از کلمه قِران، نام سیاره و یا خصوصیات آن خواهد آمد؛ برای مثال قِران 

زهره و مشتری قرانِ سعدین خوانده می  شود )مصفی، 1366: 580؛ روح الهی، 1389(.
13ARAB-2583

14. اولین تصویر از نسخه مصور الموالید
15. صوفی اّولین اخترشناسی بود که کهکشان صورت فلکی »امرأه  المسلسله« یا »Andromeda« را در 

نزدیکی ستارۀ سیزدهم این صورت فلکی کشف کرد.
16.ستارگانی که ثابت و بی حرکت هستند و حرکت انتقالی ندارند و برخالف سیارات از خود نور و حرارت 

ساطع می کنند )عمید،1389: 388(.
17. که در نحوه به تصویر کشیدن آن فلک بسیار تأثیرگذار است )نگارنده(.

18.ستاره ای که دور خورشید بگردد )عمید 1389: 676(. در اصطالح علم نجوم سیارات ستارگانی هستند 
که فاصله آن ها نسبت به یکدیگر ثابت نیست و حرکت انتقالی به دور خورشید و حرکت وضعی به دور خود 

سیارات دارند.
19. ماه های گرم )حمل، جوزا، اسد، میزان، قوس، دلو( همگی نرند و ماه های سرد)ثور، سرطان، سنبله، عقرب، 

جدی، حوت( همگی ماده هستند )بیرونی،1362: 317(.
20. با توجه به بی رنگ بودن اغلب تصاویر کتاب صورالکواکب، عنصر رنگ در این پژوهش مورد بررسی قرار 

نگرفته است..
21. هر ستاره ای در درجه خاصی از برخی بروج دارای شرف است، به این معنی که اثرش در آن بیش تر است؛ 
برای مثال شرف ماه در درجه سوم از برج ثور است. این شرف در انجام اعمال مافوق طبیعی مورد استفاده قرار 
می گرفته زیرا شرِف پیوسته سعد، در مقابل هبوط که پیوسته نحس است، قرار داشت )ابی الخیر 1368، 21(.

22. هبوط و وبال باعث نحسی کواکب )ستارگان( می شوند.
23.در اساطیر باستانی شیر سمبل خورشید و برکت و باروری بوده است )صدیقیان، 1386: 3(

24.صورت فلکی تنین یا اژده، از صور فلکی شمالی است که در اساطیر باستانی به هنگام خورشیدگرفتگی 
نمایان می شده است )مصفی، 1357: 143-142(.

25. برج َجدی با ُجدی متفاوت است. ُجدی نام ستاره ای در طرف قطب شمال است )عمید، 1389: ذیل نام(
26.انقالب تغییر فصل است، از تابستان به زمستان و از بهار به تابستان. نخستین را انقالب شوتی و دومی را 

انقالب صیفی گویند )مصفی، 1357: 453(.
27.رشته کتان

28. قنبر علی شیرازی
29. الزم به یادآوری است که احکام نجومی امروزه در زیر مجموعه علوم قرار نمی گیرد، اما در سده 3 تا 11 

هجری، شاخه ای از علوم طبیعی  محسوب می شده است.
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