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بروجمرد :از ایده تا تصویر
با تأکید بر منونههای تصویری در جهان اسالم
مهدی موحد

*

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هرن جهان اسالم ،دانشکده هرنهای تجسمی پردیس هرنهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،98/05/12 :تاریخ پذیرش نهایی]98/06/24 :

چکیده

در سدههای ابتدایی روزگار نوزایی در غرب ،تصویرهایی در نسخههای خطی پزشکی رایج شد که صورتهای
فلکی منطقةالربوج را در ارتباط با پیک ِر انسان میمنایاند .امروزه این تصویرها را بهاصطالح "بروجمرد"
مینامند .چند سده بعد ،تصویرهایی مشاب ِه منونههای غربی در ایران ظاهر میشود؛ تصویرهایی که در
آن روزگار ،هیچ همتایی در جغرافیای جهان اسالم نداشت و تجربهای منحرص به ایران بود .بروجمردهای
ایرانی بهندرت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند و همین پژوهشهای کمشامر هم به معرفی موجز و
توصیفیِ منونهها بسنده کردهاند .در این میان ،پژوهشی الزم است که بتواند افزون بر تبیین پیشینه نظری و
تصویریِ بروجمرد ،ظهور منونههای ایرانی را با توجه به احوال مردم ،اوضاع دربار و کیفیت علوم و هرنها توجیه
ِ
ارتباط بروج و تن را از روزگار یونان باستان تا
کند .پژوهش حارض ،نخست پیشینه
ِ
مکتوب اندیشه تنجیمیِ
روزگار اسالمی میشناساند و سپس ،وضعیت آن را در سدههای میانه و روزگار نوزایی اروپا مطالعه میکند.
همچنین نشان میدهد که علیرغم دیرینهتر بودن اندیشه بروجمرد در ایران ،بازمناییِ تصویریِ آن با اثرپذیری
از بروجمرد غربی تولید شده است و رسانجام ،با غور در تاریخ اجتامعی ،فرهنگی و سیاسی ایران نتیجه
میگیرد که تصویرگری بروجمرد در ایران ،احتامالً تجربهای زودگذر در دومین سده از حکومت صفویان بود.

واژ ههای کلیدی

بروجمرد ،اخرتبینی ،اخرتشناسی ،طب ،صفویان.
*تلفنE-mail : mahdimovahhed3@gmail.com ،09154732713 :
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مقدمه

ظهور دوره نوزایی ،باعث ظهور تصویرهایی شد که آنها را
«بروجمرد »1مینامند .این اندیشه که هر یک از دوازده قسمت
دایرةالربوج با عضو یا ناحیهای از بدن ارتباط دارد ،پیشینهای بسیار
دیرینهتر از تصوی ِر بروجمرد دارد .در واقعِ ،
بحث نظریِ شکلگیریِ
بروجمرد ،حدود دو هزار سال پیش از ظهور اولین تصوی ِر آن ،در
حال توسعه بود؛ اولین نشانهها در یونان باستان ظاهر شد و در
دوران هلنی و سپس با روی کارآمدن رومیها ،شکلِ سامانیافتهت ِر
این اندیشه رایج شد و با ترجمه آثار یونانی در دوره اسالمی ،این
میر ِ
اث فکری به جهان اسالم راه یافت .اندیشه ارتباط بروج و تن
در جهان اسالم ،در حد اندیشه باقی ماند و جز منونههایی اندک،
منودی از توجه مسلامنان به تصویرگری بروجمرد مشاهده منیشود.
این منونهها ،همگی متعلق به ایران هستند و احتامالً به یک دوره
زمانی تعلق دارند؛ دورهای که هرن ،فرهنگ و دانش زمانه ،در کنار
ِ
حامیت دربار ،تصویرگری بروجمرد را توجیهپذیر میکند.

ِ
پژوهش مستقل درباره بروجمرد و تصویرگریِ آن ،کتاب چارلز
یگانه
2
وست کالرک است .او در این پژوهش ،به منونههای بروجمرد در
دوران اسالمی توجه ندارد و تأکیدش بر منونههای اروپایی است.
البالی برخی از پژوهشهای حوزه تاری ِخ اخرتبینی و اخرتشناسی و
همچنین تاری ِخ پزشکی نیز اطالعاتی درباره بروجمرد و منونههای
تصویر ی آن به چشم میخورد؛ اما باز هم از منونههای رشقی
خربی نیست .3پژوهشگرانِ داخلی نیز اهتاممی برای آگاهیبخشی
نداشتهاند و بهغیر از مطلبی کوتاه در مقاله علیرضا طاهری ،4هیچ
پژوهشی درباره بروجمرد انجام نشده است.
ِ
پژوهش حارض میکوشد تا بهطور موجز ،اندیشه شکلگیری
بروجمرد را از زمانِ ظهو ِر اولین بارقهها تا زمانِ ظهو ِر اولین
تصویرها دنبال کند و ضمن معرفی منونههای باقیامنده از دوران
اسالمی ،پیدایش آنها را توجیه کند.

 .1دایرةالربوج و منطقةالربوج

پیش از ترشیح پیشینه نظری و تصویری بروجمرد ،نیاز است تا
برخی مفاهیم ،تعریف و تبیین شود .اخرتشناسی 5و اخرتبینی 6در
بابِل پاگرفت و پس از انتقال به جهان اسالم« ،هیأت» و «تنجیم»
ِ
حرکات افالک ،در علم هیأت
(یا احکام نجوم) نام گرفتند .ا َشکال و
7
میگنجد و تأثیر افالک بر تن ،در علم تنجیم بحث میشود .
طبق نوشته گمینی ، 8منجامن اسالمی به تأسی از َبطْلَمیوس،9
کیهان را مجموعهای از کُرههایی هممرکز میدانستند .زمین
در مرکز عامل بود و هر یک از کُرههای پیرامونِ آن را «فلک»
ترتیب فاصله از زمین عبارتند از :ماهُ ،عطارِد،
مینامیدند که ب ه
ِ
زهره ،خورشید ،مریخ ،مشرتی ،زحل و ستارگانِ (کواکب) ثابت.
ِ
فلک هشتم (ستارگان ثابت) که با رسعتی خیلی کم از غرب به

رشق حرکت میکند ،متام صورتهای فلکی را در خود جای داده
است .10پس از فلک هشتم ،فلکاالفالک قرار دارد که هیچ ستاره
یا سیارهای ندارد (گمینی .)40-41 :1395 ،بیرونی 11در کتاب
التفهیم ،12افالک را چنین توصیف میکند« :فلکها هشت گویاند
یک بر دیگر پیچیده ،همچون پیچیدن تویهای پیاز .و خردترین
فلکها آن است که به ما نزدیکتر است ،و ماه اندر او همی رود و
هم ی برآید و فرود آید تنها بیهنباز .و هر کُرهای را مقداری است
از ستربی ]...[ .کُره دوم که ِزبَر وی هم ی گردد آنِ عطارد است .و
سوم آنِ زهره است .و چهارم آنِ آفتاب است .و پنجم آنِ مریخ.
و ششم آنِ مشرتی .و هفتم آنِ زحل .این گویها هفت ستاره
روندهاند .و زبر این همه گویی است ستارگان بیابانی را که ثابته
خوانند ایشان را یعنی ایستاده (بیرونی ،التفهیم ،باب سیوم ،حال
هاء آسامن و زمین.)56 :
آنچه که در این پژوهش اهمیت دارد ،منطقةالربوج و دوازده
صورت فلکیِ آن است .زمانیقمشهای 13دایرةالربوج را یک دایره
ِ
حرکت ظاهریِ
عظیمه 14از کُره فلکی میداند که خورشید در
ساالنه خود میپیامید و در تبیین مفهوم منطقةالربوج مینویسد:
«کمربندی از کُره فلکی به عرض تقریبی  16درجه که بهطور
قرینه در دو سوی "دایرةالربوج" واقع است ،و مدارهای خورشید و
سیارات در آن قرار دارند» (زمانیقمشهای ،1381 ،ج .)51-52 :1
بهنقل از گمینی ،دایرةالربوج به دوازده قسمت  30درجهای تقسیم
شده است و به هر یک از این قسمتها ،یک «برج» میگویند.
نام این برجها برگرفته از صورت فلکی آنها است( 15گمینی:1395 ،
 328و .)331
به زعم واردن 16نامگذاری بروج و تصویرگری آنها ،ریشه در متدن
بابل دارد .او ضمن معرفی لوحههای  ،17mul.APINنام هجده
ِ
صورت فلکیِ نوشتهشده روی این لوحهها را ثبت کرده است.18
با گذر زمان ،تعداد این بروج کاهش مییابد تا نهایتاً در سده
چهارم ق.م به دوازده عدد میرسد و سیستم بروج دوازدهگانه ،با
ِ
دقت کافی نظام مییابد .پژوهش واردن نشان میدهد که یونان
نظام تدوینیافته در بابل را جذب میکند؛ بهطوریکه
همین ِ
«متام بروج یونانی به همراه دوازده نشانه آن ،ریشهای بابلی
دارند» (.)Van der Waerden, 1952: 216, 219
ِولِس 19در مقاله خود از قدیمیترین آثاری یاد میکند که ِ
سنت
20
غربیِ ترسیمِ صورتهای فلکی را میمنایانند .یکی کُره فارنیزی
است که در موزه ملی باستانشناسی ناپل 21نگهداری میشود و کُره
جهانمنای بزرگی است که «اطلس» آن را بر دوش خود نگه داشته
است .بخشی دیگر از تصاوی ِر صورتهای فلکیِ دورانِ کالسیک
را در ن َُسخ خطی شاهدیم .منشأ این نسخهها در اثر فاینومنا 22از
اراتوس 23نهفته است .قدیمیترین نسخه موجود ،متعلق به سده
نهم م /سوم ق است؛ ولی محققان بر این باورند که برخی از
آنها با الگوبرداری از نسخههای متقدم تدوین شدهاند .24به هر
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ترتیب ،همین سنت تصویرگری به حوزه متدن اسالمی راه یافت و
با اعامل تغییراتی بهکار گرفته شد .احتامالً اولین منونه از تصویرگری
صورتهایفلکیدرنس ِخخطی،متعلقبهکتابصورالکواکبالثابتة
اثر عبدالرحمن صوفی 25باشد.)Wellesz, 1959: 6( 26
صوفی ،صورالکواکب را به زبان عربی تألیف کرد و خواجه
نصیرالدین توسی (د672 .ش1274/م) در سال 647ق1250 /م ،این
نام صورتهای فلکیِ منطقةالربوج
کتاب را به پارسی ترجمه کرد .او ِ
(سنبُله)،
را چنین مینویسدَ :ح َمل ،ثور ،توأمین ،رسطان ،اسدَ ،عذرا ُ
میزان ،عقرب ،رامی (قوس)َ ،ج ْدی ،ساکِباملاء ( َدلْو) و َس َمکَت ْین
(حوت) (خواجه نصیرالدین توسی [ترجمۀ] ،صورالکواکب،
صورتهای بروج دوازدهگانه.)124-208 :

 .2ارتباط نجوم و طب ،کیهـان و تن

بارقههای برقراری ارتباط میان کیهان و ت َن ،در اندیشه «عالَم
صغیر »27منود یافت .کانگر 28عقیده داشت که ظهور نخستین
ِ
شباهت میان ساختار و فرآیند جاری در
نشانههای پی بُردن به
ِ ِ 29
هستی و جاری در انسان ،در اندیشههای منسوب به اناکْسیمنس
ریشه دارد .کرمانی 30نیز نشانههای ارتباط میان انسان و عامل را در
آراء فیثاغوریان و ذی ِمقراطیس 31رهگیری کرده است (Conger,
1977: 2؛ کرمانی.)24-25 :1386 ،
توجه به «عامل صغیر» ،بهطور نظاممندتر در آراء افالطون مشاهده
میشود .افالطون (د .سده 5ق.م) در رساله تیامئوس ،32عالَمِ
محسوس را دارای تَن و روح میداند .تَنِ عالَم از چهار عنرص
تشکیل شده است :آتش ،آب ،هوا و خاک .او همچنین باور داشت
که روح عالَم از سه عنرص تشکیل شده است« :هامن»« ،دگر» و
ِ
موجودات زنده را به چهار نوع تقسیم
«هستی» .او در ادامه،
میکند و اولین نوع را «نوع آسامنی» یا «خدایان» میداند .صانعِ
عامل ،خدایان را مسئول آفریدن سه نوع دیگر کرد و آنها آفرینش
خویش را رسمشق قرار دادند و بهتقلید از آن و با استفاده از بقایای
رص سازنده رو ِح عامل ،سه نو ِع بعدی را آفریدند (افالطون،
سه عن ِ
تیامئوس در :لطفی [ترجمۀ] ،1367 ،ج.)1842-1852 :3

تصویر  :1تابوت چوبی ،حدود 100-120م ،مرص ،77×213 ،موزه بریتانیا ،شامره شیء
(.)URL 1) (EA6705

وایرن و همکاران ،اعتقاد دارند که لفظ عامل صغیر نخستینبار
در رساله طبیعیات 34ارسطو (د .سده 4ق.م) بهکار رفت (وایرن
[ویراستار] ،1385/1974 ،ج .)1817 :3با مطالعه رساله طبیعیات،
این گزاره تصدیق میشود .ارسطو در کتاب هشتم این رساله چنین
مینویسد:
«[ ]...بنابراین ،چنانچه حیوانی در حالت سکون مطلق قرار داشته
باشد ،ما با جسمی بیحرکت مواجهایم ،جسمی که حرکت در آن
میتواند بهتوسط خود جسم ،و نه از خارج وی ایجاد شود .حال
اگر چنین پدیدهای میتواند در یک حیوان اتفاق بیفتد ،چرا همین
امر درباره کل جهان مصداق نداشته باشد؟ اگر میتواند در جهانی
کوچک 35مصداق یابد در جهانی بزرگ 36نیز رویدادنی است و
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تصویر  :2دیسک مسی مطال با کاربرد نجومی ،احتامالً اواسط سده 11ق17 /م ،احتامالً اصفهان( ،قطر)  80سانتیمرت ،موزه ویکتوریا و آلربت ،شامره شیء (.)URL 2 ( )1577-1904

اگر چنین چیزی میتواند در جهان [بزرگ] رخ دهد ،در نامتناهی
نیز روی تواند داد» (ارسطو ،طبیعیات ،کتاب هشتم ،ابطال ایرادها
در مورد جاودانگی حرکت.)254 :
پژوهش کانگر نشان میدهد که در طول دوران کالسیک،
اندیشه عامل صغیر در تعامل با سنتهای جادوگران و
اخرتبینان قرار داشت و با آنها درآمیخته شد .بهتدریج ،این
اندیشۀ التقاطی ،فراگیر میشود و در آثا ِر برخی از ادیبانِ چند
ِ
ارتباط رصیح تن و کیهان هستیم
سده نخست میالدی ،شاهد
37
( .)Conger, 1977: 26 & 28مانیلیوس (د .سده 1م) در دومین
کتاب از رساله اسرتونومیکا 38بهوضوح به ارتباط اعضای بدن انسان
و صورتهای فلکیِ منطقةالربوج اشاره کرد ه است و احتامالً اولین
منت بازمانده از دوران کالسیک است که پیشینه نظری بروجمرد

ِ
پژوهش خود ترصیح
را ارائه میدهد .39کانگر در بخشی دیگر از
میکند که این اندیشه التقاطی ،از طریق فرهنگ رومی به متدن
اسالمی رسوخ کرد؛ مسلامنان این تعالیم را جذب کردند و در
دورهای که غرب ،قرون تاریک خود را پشت رس میگذاشت ،به
اصالح و ارتقاء این اندیشه پرداختند (.)ibid: 28 & 46
بررسی پیشینه نظری بروجمرد در غرب را متوقف کرده و ب هرساغ
پیشینه آ ن در ایران و اسالم میرویم .درباره پیشینه نوشتاری ارتباط
بروج و تَن در ایران ،شواهد کمی موجود است .40گزیدههای
زا ْد ْس َپ َرم 41یکی از منابع حائز اهمیت است .مؤلف در فصلی بهنام
«درباره ساخت مردمان» به ارتباط تن و کیهان پرداخته و سیارات
را به اعضای بدن ارتباط داده استُ .42ب ْن َد ِهش 43نیز فصلی در رشح
این ارتباط دارد .سیزدهمین ِ
بخش این کتاب به ارتباط میان تن و
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کیهان میپردازد« :در دین گوید که تنِ مردمان بسان گیتی است
[ ]...پوست چون آسامن ،گوشت چون زمین ،استخوان چون کوه،
رگان چون رودها و خون در تن چون آب در رود ،شکم چون دریا
و موی چون گیاه است .آنجا که موی بیش رسته است ،چون بیشه
[( »]...بندهش :بخش سیزدهم ،درباره تنِ مردمان بسانِ گیتی،
.)123
پیشینه نظری عامل صغیر در نظر عاملان مسلامن ،مقولهای مفصل
است .ابنعربی (د638 .ق1240/م) ،اخوانالصفا و ابوحامد غزالی
(د505 .ق1111/م) ،در آراء خود از این موضوع غافل نبودند44؛
اما آنچیزی که اهداف این پژوهش را محقق میکند ،مشخصاً
پیشینه ارتباط میان "بروج دوازدهگانه" و "ت َن" است .برای استخرا ِج
این پیشینه در حوزه متدن اسالمی ،باید ب ه کتابهای احکام نجوم
(تنجیم) مراجعه کرد .در این پژوهش ،بهطور موجز و با استفاده از
کتابهای الْ َمدخَل الکبیر فی (الی) علم احکام النجوم ، 45التفهیم،
َمدخَل منظوم 46و َم ْج َمعاالحکام ،47ارتباط صورتهای فلکی و
اندامهای بدن استخراج میشود.
ابو َم ْع َش 48در ششمین «قول» از کتاب املدخل الکبیر ،به ارتباط بین
بروج و اعضای بدن انسان اشاره کرده است؛ مثالً گردن و حلقوم را
به ثور منسوب کرده است و زانوها را به َجدی ارتباط داده است
(ابومعرش بلخی ،املدخل الکبیر ،قول ششم ،فصل دوازدهم-196 :
 .49)195بیرونی نیز در کتاب التفهیم ،هر برج را داللتکننده بر
«علتها که اندر تنِ مردم پیدا آید» میداند :حمل بر رس و روی؛
ثور بر گردن و مهره حلقوم؛ جوزا [توأمین] بر دو دست؛ رسطان
بر شُ ش و معده و دو پهلو و دو پستان؛ أسد بر دل؛ ُسن ُبله بر شکم
و آنچه در تهیگاه است؛ میزان بر پشت و دو ُسون [نشیمنگاه]؛
عقرب بر عورت؛ قوس بر دو ران؛ َجدی بر دو زانو؛ و َدلو بر دو
ساق داللت میکند (بیرونی ،التفهیم ،باب پنجم ،در احکام نجوم:
 .)332-331این ارتباط ،مطابق با چیزی است که مانیلیوس ،و
احتامالً پیشینیان او ،نقل کردهاند.
کتاب مجمعاالحکام ،داللتهایی مشابه برای بروج میشامرد.
او در بعضی موارد ،جزئیات بیشرتی ارائه میدهد؛ مثالً برج
اسد را دال بر «دل و هرچه فروسوی دل و معده است ،پیها و
استخوانهای پهلو و پشت و مهره پشت و گوشت آن» میداند
(بخاری ،مجمعاالحکام ،باب اول ،در دانسنت احوال بروج و تأثیرات
و افعال و طبایع آن.50)37 :
مدخل منظوم ،انتساب یک برج به هر جزء از تن را چنین بیان
میکند (تنکلوشا ،مدخل منظوم ،داللت بروج بر اندامها:)193 :
دست جوزا و سیــنه رسطان ،فور
از حمل ،رس بگیر و گردن ثـور
ْ
معده را از اسـد شـناس اثــــر ناف را سـنبــله قیـــاس شــمــر
از کمر تا ُسین به میزان است عقرب آلت ،کامن بدان ران است
جدی زانو و دلو ،ساق به هم حوت را خصیهدان و هر دو قدم

ِ
نزدیک بروجمر ِد محکوک روی دیسک مسی ،احتامالً اواسط سده 11ق17 /م،
تصویر  :3منای
احتامالً اصفهان( ،قطر)  80سانتیمرت ،موزه ویکتوریا و آلربت ،شامره شیء ()1577-1904
(.)URL 2

ب ه هر ترتیب ،عاملان مسلامن در حفظ و اعتالی علوم کوشیدند و
این علوم در اثر ارتباط میان مسلامنان و اروپاییها ،به غرب منتقل
نقش بار ِز این متفکران در ظهور
شد .آلدو مییِلی ،51ضمن تأیید ِ 
نوزایی غرب ،از جنگهای صلیبی و ارتباط مسلامنان با اروپاییها
در سیسیل و اندلس (بهخصوص طُلَیْطَله) ،بهعنوان عوامل انتقا ِل
علم یاد میکند (مییِلی .)477 :1371/1938 ،از میانِ این علوم،
پزشکی (با محوریت آناتومی انسان) و اخرتبینی ،دو علمی هستند
ِ
وضعیت آنها در دوران میانه و نوزایی ،راهگشای توجی ِه
که تبیین
ظهو ِر اولین تصاوی ِر بروجمرد در غرب است.
نهضت ترجمه آثا ِر پزشکیِ مسلامنان ،تأثیری شگرف بر پزشکی اروپا
داشت؛ چنانکه ساواژ-اسمیت ،52بُنِ درسهای پزشکی دانشگاههای
اروپایی را رسالهها و کتابهای پزشکی مسلامنان میداند و
مینویسد ]...[« :پزشکی اروپایی عمدتاً بر مبنای سنت اسالمی دوره
میانه بنا شده است» (ساواژ-اسمیت .)272 :1393/2007 ،آنطور
که ِپ ْرساد 53و همکاران مینویسند ،علم آناتومی در دوران
میانه ،دانشی کفرآمیز بهشامر میرفت و بدن انسانِ ،
تحت اث ِر
جادوییِ افالک انگاشته میشد .با شکلگیری اولین دانشگاهها
در حوالی 1200م596/ق تا 1350م751/ق در ایتالیا ،اشتیاق
ِ
ِ
دروس پزشکی
تدریس
به تصویرگری آناتومیِ انسان برای
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افزون شد؛ اما همچنان به تأیید دولت و کلیسا نیاز داشت
(.)Persaud et al., 2014: 50-51
اخرتبینی هم پیش از دوره نوزایی ،رسسختانه رسکوب میشد.
در همین راستا ،هوبرن 54از موضع رسسختانه حاکامن رومی و
مسیحیان خرب میدهد؛ حاکامن رومی ،اخرتبینان را مجازات یا
تبعید میکردند و علیرغم تالشهای گا هوبیگاه ،در دوره بعد
از این حاکامن ،مسیحیان نیز بهشدت این کار را نهی کردند.55
اولین موج گسرتش اخرتبینی ،نتیجه انتقال علوم به اروپا در
سده 12م6 /ق بود .فعالیتهای جورجیوس جمیستوس 56در
سده 14م8 /ق نیز موجی جدید در گسرتش اخرتبینی ب هراه
انداخت .علیرغم اینکه در سده 15م9 /ق و اوایل سده بعدی،
اشتیاقی رسشار به اخرتبینی وجود داشت ،در آخرین دهههای
این سده ،تفک ِر غالب به سمت رئالیسم چرخید و اخرتبینی به
حاشیه رفت .نهایتاً با رشوع عرص روشنگری ،اخرتبینی هم به
پایان رسید (Hübner (paper) in: Dooley (ed.), 2014: 18,
.)19, 54
پژوهش اتزولینی 57نشان میدهد که اخرتبینی در حوالی سده 15م/
9ق غالباً توسط پزشکان تعلیمدیده بهکار میرفت .گِ َرفْتون 58هم
اعتقاد دارد که اخرتبینی و پزشکی در دوران رنسانس ،عمیقاً با
هم گره خورده بودند( (�Azzolini, 2013: 4; Grafton & New
 .)man (eds.), 2001: 92اگر بحثهای پیشین درباره آناتومی
و اخرتبینی را در نظر داشته باشیم و گفته اتزولینی و گرفتون را
به آن بیافزاییم ،رواج تصویرگری بروجمرد در سده 15م9 /ق قابل
توجیه است؛ نتیجهای که پرساد و همکاران نیز آن را تأیید میکنند
(.)Persaud et al., 2014: 51

 .3تصویرگری بروجمرد

قاب
قرار گرفنت صورتهای فلکی بروج و اندام انسان در یک ِ
تصویری ،پیشینهای دو هزار ساله دارد .سینگر 59در کتاب خود ،از
تابوتهای مرصی در دوران استیالی رومیها ،بهعنوان دیرینهترین
منونه همنشینی بروج و تن یاد میکند (( )Singer, 1957: 65تصویر
 .)1اما اگر ِ
ارتباط رصی ِح بروج و اندام را مبنا قرار دهیم ،احتامالً
60
قدیمیترین منونهها متعلق به سده 14م8 /ق باشند  .هامنطور
که در بخش قبلی تبیین شد ،اروپا در سده 15م9 /ق شاهد شکوفایی
طب عجین با اخرتبینی 61بود؛ تعداد فراوان منونههای تصویری
ِ
بروجمرد در نسخههای خطی این دوره ،گواه این ادعا است.62
علیرغم دیرینگی بحث نظری ارتباط تن و بروج در جهان اسالم
و ایران ،منونههای معدودی از تصویرگری بروجمرد در جغرافیای
جهان اسالم وجود دارد؛ منونههایی که تاری ِخ دقیق آنها مشخص
نیست .این منونهها به این رشح هستند :دیسک مسی ُمط َّل
محفوط در موزه ویکتوریا و آلربت (تصویر  2و )3؛ تصویری از
بروجمرد در نسخه خطی رساله ترشیح بدن 63منصوربنالیاس

تصویر  :4بروجمرد ،احتامالً سده 11ق17 /م ،28×19 ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،شامره
نسخه (( )3656منصوربنالیاس ،ترشیح بد ن [نسخه خطی] ،الف.)39 :

محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (تصویر )4؛ و تصویر
جداشده از یک کتاب (احتامالً ترشیح بدن) محفوظ در کتابخانه
وِلکام لندن (تصویر  .)5از این بین ،دو تصویر آخر با اندکی اختالف،
مطابق یکدیگر هستند و فرم پیکر ،یادآو ِر ِ
سنت تصویرگریِ بدنِ
انسان در کتاب ترشیح بدن است؛ اما اولین تصویر ،سنتی متفاوت
در تصویرگری بروجمرد ارائه میکند.
آرتور آپهام پوپ و همرسش فیلیس اکرمن ،از محققان
و هرنشناسان نامی معارص که در خصوص هرن ایران آثار
متعددی تالیف و منترش کردهاند ،در کتاب سیری در هرن ایران،
64
ِ
دیسک مذکور را با تردید ،بخشی از یک ساعت بزرگ نجومی
میداند و آن را متعلق به اواخر سده 17م11 /ق میشامرد
( .)Pope and Ackerman (eds.), 1964, vol.VI: 2518عالوه
بر بروجمرد ،چندین پیکره روی این دیسک وجود دارد :دو فرشته؛
چند پیکره در حال شکار؛ تصویری از صورت انسانی زُحل؛ و چند
پیکره مشغول رصد با ا ُسطُرالب .بهدلیل وجود تعدادی پیکره
انسانی و حیوانیِ ناقص در حاشیه ،احتامل دارد این دیسک را از
داخلِ سطحی بزرگرت برید ه باشند.
شیوه تصویرگری بروجمرد ،آشکارا تقلیدی از تصویر بروجمرد در
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کتاب  65Fasciculus Medicinaeاست( 66تصویر  .)6علیرغم تطابقِ
کامل فرم این دو پیکر ،تفاوتهایی در تصویرگری صورتهای
فلکی ب ه چشم میخورد؛ تفاوتهایی که با توجه به متقدم بودن
ِ
هرنمند این دیسک ،و در راستای
منونه اروپایی ،احتامالً ابدا ِع

شخصیسازی یا ایرانیسازیِ بروجمرد باشد .واضحترین تغییرها
(سنبُله) و
را در سه صورت فلکی شاهدیم :توأمین (جوزا)َ ،عذرا ُ
قوس .برای احراز تفاوت در توأمین ،کافی است تا جنسیت و بدنِ
ِ
جنسیت
عضالنی پیکرهای توأمین در نسخه التین ،با شک ِم برآمده و
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تصویر  :5بروجمرد ،احتامالً سده 11ق17 /م ،31.3×21.2 ،کتابخانه ولکام لندن ،شامره شیء
(.)URL3) (582971i

تصویر  :6تصویر بروجمرد در نسخ ه چاپی کتاب 1495 ،Fasciculus Medicinaeم-901 /
900ق ،32.1×22.5 ،آکادمی پزشکی نیویورک (.)URL 4

همتای ایرانی آن مقایسه شود .تفاوت در صورت فلکی قوس ،با
الحاق یک رسپوش و افزودن َس یک اژدها به انتهای ُد ِم آن ایجاد
شده است :67در تصویرهای موجود از قوس ،او به ُد ِم خود تیر
میاندازد؛ اما صناعتگر ،جهت پرتاب تیر را تغییر نداده و منونهای
التقاطی بهوجود آورده است .آخرین تغیی ِر محسوس ،افزودن
غالب
تاجی بر َس َعذرا و یک خوشه گندم در مجاورت او استِ .
تغییرات از سنتهای تصویرگریِ بروج در عجایباملخلوقاتها یا
کتابهای تنجیمیِ دورانِ اسالمی نشئت میگیرد .68به هر حال،
واضح است که سازنده این اثر بهنحوی به منونه اروپایی بروجمرد
دسرتسی داشته است.

17م11 /ق را «قرن احیای طرحهای پیکرهای در تزئین آثار فلزی»
میشامرند (بلر و بلوم443 :1396/1994 ،؛ .)Atil et al, 1985: 29
از طرفی ،کاوشهای پژوهشگران دانشگاه کمربیج نشان میدهد
که شاه عباس اول توجهی ویژه به نجوم داشت و منجمباشیِ
دربار بر تصمیمهای او تأثیرگذار بود .ساواژ-اسمیت ،رونق ساخت
ا ُسطُرالب و کُرههای ساموی 72را منو ِد همین توج ِه دربار به نجوم
میداند (لُکهارت و جکسون [ویراستار] 88 :1380/1986 ،و 91؛
 .)Savage-Smith, 1985: 45-46اهتامم در حامیت از اخرتبینی،
محدود به این دوره نبود؛ گزارشها و سفرنامههای مربوط به زمان
حاکمیت شاه عباس ثانی (حک1052-1077 .ق1642-1666/ق)
و شاه صفی ثانی (شاه سلیامن) (حک1077-1105 .ق-1694/
1666م) بهوضوح و بهوفور از توجه به اخرتبینی و اخرتبینیان خرب
میدهند.73

ارائه اطالعاتی درباره فلزکاری ،نجوم و احکام نجوم و همچنین
ِ
حاکمیت صفویان (پس از انتقال پایتخت به
دوم
طب در سده ِ
ِ
اصفهان) درکی بهرت از علت ظهو ِر چنین تصویری بهدست میدهد.
بلر 69و بلوم ،70به قدرت رسیدن شاه عباس اول (حک.
996-1038ق1588-1629/م) را «روزگار رستاخیز هرنی» میدانند؛
روزگاری که با حامیت دربار ،تولید آثار هرنی رونق گرفت.
نقشمایههای مورد استفاده در آثار هرنی نیز تغییر کرد؛ مشخصاً،
ِ
تزئینات پیکرهای (فیگورال) بعد از حدود دو سده ،دوباره به
71
طر ِح تزئینیِ آثا ِر فلزیِ این دوره بازگشت .ا َتیل و همکاران نیز
ضمن تصدیق این موضوع ،اواخر سده 16م10 /ق و رسارس سده

طب نیز در نزد حاکامن از اهمیتی رسشار برخوردار بود و همچون
اخرتبینی شدیدا ً حامیت میشد؛ چنانکه شاردن 74پس از اشاره
به جایگاه واالی طبیب در نزد شاه ،درباره جایگاه اجتامعی
طبیبان چنین مینویسد« :ایرانیان[ ]،پزشکان [طبیبان] و اخرتگران
[اخرتبینان] را از لحاظ شأن و مقام اجتامعی در یک ردیف بهشامر
میآورند ،و هرن آنها را چنان وابسته بههم میدانند که در نظرشان
پزشکی و اخرتگری [اخرتبینی] مکمل یکدیگر است» (شاردن ،ج

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره اول /شامره  ،1پاییز 1398

105

 .)1119 :3بهعالوه ،بهزعم بهرامنژاد ،پزشکی در دوره صفوی با
خرافات آمیخته بود و پزشکانِ این دوره به تبعیت و بهکارگیری
آرا ِء پزشکیِ پیشینیان بسنده میکردند و از پیرشفتهای خالقانه
در طب ،خربی نبود (بهرامنژاد .)132 :1397 ،از طرفی ،طبیبان
صفوی از زمان شاه عباس اول در معرض تأثر از طب و طبیبان
غربی قرار داشتند .پژوهش دانشگاه کمربیج نشان میدهد که
ِ
سیاست تساهلِ مذهبیِ شاه عباس اول،
از اوایل سده 17م11/ق
رشکت ِ
ِ
هیأتهای تجاریِ
هند رشقی و همچنین میسیونرهای
75
ِ
اروپایی را به ایران کشاند .الگود ترصیح میکند که همراه با این
هیأتهای تجاری ،طبیبانی نیز به ایران اعزام میشدند و افزون
بر این ،عدهای از میسیونرهای ایتالیایی ،طبیب بودند (لُکهارت و
جکسون [ویراستار]86 :1380/1986 ،؛ الگود-107 :1357/1970 ،
َ .)108مخلَص کالم اینکه اوضاع سیاسی ،فرهنگی و هرنی دوره
صفوی در سده 17م11/ق بهگونهای بود که ظهو ِر بروجمرد در
ِ
دیسک مورد بحث ،دور از انتظار نیست .دیسک صفوی،
تزئینِ
یگانه اثر باقیمانده از این دوران است که بروجمرد را بهشیوه
اروپایی میمنایاند و احتامالً ب یراه نباشد اگر آن را تجربهای زودگذر
بدانیم.
تصویر  4و  ،5نشاندهنده دومین شیوه تصویرگری بروجمرد در
دوره اسالمی است .فرم پیکر بروجمرد ،موافق ِ
سنت تصویرگریِ
بدنِ انسان در کتاب ترشیح بدن منصوربنالیاس است (تصویر .)7
ِ
هرنمند ُمبد ِع این شیوه از تصویرگریِ بروجمرد ،ضمن ِ
حفظ رشایین،
صورتهای فلکیِ مربوط به هر عضو یا ناحیه را روی آن تصویر
فرم رای ِج ترسیمِ بدن ،تغییراتی ناچیز اعامل
کرده و در مقایسه با ِ
کرده است :بهمنظور ایجاد فضای کافی برای ترسیمِ برجهای قوس
و َح َمل ،پنجهها از حالت کامالً گشوده به حالت مشتشده تبدیل
شده و چشمها و بینی ،کمی باال کشیده شدهاند.
هامنطور که پژوهشگرانی مثل ساواژ-اسمیت و بیگباباپور اشاره
کردهاند ،نسخههای خطی ترشیح منصوری ،همگی پنج یا شش
تصویر دارند .76در واقع ،هر یک از مقالههای پنجگانه کتاب ،یک
تصویر دارد و تصویر ششم ،درباره جنینشناسی است که ابنالیاس
در خامته کتاب به آن اشاره کرده است .بهعبارتی دیگر ،هریک از
پنج یا شش تصویر ،بازمناییِ مص َّو ِر بخشی از منت کتاب است؛ لذا
تصویر بروجمرد ،هیچ سنخیتی با منت این کتاب ندارد و به احتامل
زیادِ ،
بدعت هرنمند این نسخه باشد .از میان نسخههای باقیامنده
ترشیح منصوری در سده 11ق17 /م ،تاریخ دقیق تدوینِ دو نسخه
مشخص است :نسخه خطی به شامره (ط )1095متعلق به سال
1018ق و نسخه خطی به شامره ( )6379متعلق به 1068ق که هر
دو در کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران نگهداری میشوند .هر
ب ترشیح بدن،
دو نسخه ،به هامن شیوه رایج در تصویرگری کتا 
دارای  6تصویر هستند و تصویری از بروجمرد به چشم منیخورد.
طراحی پیکرها در نسخه کتابخانه دانشگاه تهران ،پیرشفتهتر و
دقیقتر از دو نسخه مجلس است و طرح پیکرها ،به تصویرهای

نسخه خطی رساله در هیئت و ترشیح 77نزدیکتر است؛ مثالً در
تصویر مربوط به عضالت ،حالتی سایهمانند در طرح پیکر ایجاد
شده است و دستها دقیقتر ترسیم شدهاند.

نتیجهگیری

نخستین بارقههای شکلگیری اندیشه بروجمرد ،چندین سده
پیش از میالد مسیح ظاهر شد .عاملان یونانی به آن جهت دادند
و نخستینبار در قلمرو رومیها ،ارتباطی رصیح بین صورتهای
فلکی منطقةالربوج و اعضای بدن انسان برقرار شد .بهدنبال نهضت
ترجمه ،ارتباط میان برو ج و بدن انسان ،وارد کتابهای تنجیمی
مسلامنان شد؛ همین کتابها در اوایل شکلگیری دوران نوزایی،
به اروپا راه یافت و مخصوصاً در اثر التقاط با دانش پزشکی ،وارد
بسیاری از کتابهای پزشکی این دوره شد .در همین زمان بود که
کتاب  Fasciculus Medicinaeمنترش شد؛ کتابی که نخستین اثر
چاپی در حوزه پزشکی محسوب میشود و تصویری از بروجمرد را
نیز در خود دارد .این سنت تصویرگریِ بروجمرد ،با کمی تغییر ،روی
ِ
دیسک مسیِ صفوی ظاهر میشود .به این ترتیب ،احتامالً در سده
11ق17 /م نسخههایی از کتاب مذکور ،وارد قلمرو صفویان شده
بود؛ هیأتهای تجاری ،پزشکان و میسیونرها ،عامالنِ احتاملیِ این
ِ
حاکمیت
دوم
انتقال هستند .شاید روا ِج گسرتده اخرتبینی در سده ِ
صفویان ،و درهمتنیدگیِ آن با پزشکیِ آن دوره ،تصویر بروجمرد را
برای ایرانیان جذابتر میکرد و به این ترتیب ،در دوره شاه عباس
اول یا پس از آن ،از تصویر غربی بروجمرد الگوبرداری شد.
ِ
شناخت بروجمرد و کاربرد منونه اروپاییِ آن در کتابهای مصور
پزشکی غرب ،احتامالً تصویرگرانِ ایرانی را بر آن داشت تا تصویری
از بروجمرد را وارد نسخههای مصور پزشکی کنند؛ رساله "ترشیح
فرم
بدن" بهرتین انتخاب برای این کار بود .به این منظور ،هامن ِ
رای ِج بدن را با صورتهای فلکی آمیختند و منونه ایرانی بروجمرد
را بهوجود آوردند .نسخه خطی دانشگاه تهران ،احتامالً یگانه
نسخهای است که تصویری از بروجمرد دارد .بعید بهنظر میرسد
که این نسخه ،به قبل از دو یا سه دهه آخر سده 11ق17 /م متعلق
باشد .پشتیبانِ این نظر ،نسخههای خطی (ط )1095و ()6379
کتابخانه مجلس شورای اسالمی هستند .بههرحال اگر چند دهه
پایانی این سده را روزگار رواج بروجمرد بدانیم ،بعید نیست که
دیسک یادشده نیز در همین زمان ساخته شده باشد.

پینوشتها

.1واژه "بروجمرد" معاد ِل واژه “ ”Zodiac-Manبهکار رفته است .بروجمرد را
به نامهای “ ”Homo Signorumو “ ”Dominus Signorumنیز میخوانند.
 .2ر.کC. West Clark. The Zodiac Man in Medieval Medical :
.)1979 ,Astrology. (Colorado: University of Colorado Press
.3پژوهشهای مذکور در منت این مقاله استفاده شدهاند و از ذکر مجدد آنها
پرهیز میشود.
.4طاهری ،علیرضا (« .)1397شیوه تصویرگری نسخ خطی کتاب "ترشیح بدن"
منصوری و تاثیر آن بر کتب ترشیح بدن غربی و ژاپنی» .نرشیه هرنهای زیبا-
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هرنهای تجسمی .ش  .4زمستان .صص .70-61
Astronomy .5
Astrology .6
.7برای مطالعه بیشرت درباره علم هیأت و فرو ِع آن ،ر.ک :ابنخلدون (د .سده
8ق) ،مقدمه .ج .2ترجمۀ محمد پروینگنابادی( .تهران :علمی و فرهنگی،
 .)1393صص  .1019-1021همچنین برای رشحی موجز از شاخههای تنجیم،
ر.ک :برزو قادری .درآمدی بر نجوم پزشکی در مکتب طب ایرانی (تهران:
سورا .)1396 ،صص .54-56
 .8امیرمحمد گمینی (تا اکنون1361-ش)؛ پژوهشگر تاریخ علم و استادیار
دانشگاه تهران.
Ptolemy .9؛ اخرتشناس ،ریاضیدان و جغرافیدان سده 2م .بِکَ " ،مجِسطی"
کتاب بطلمیوس میداند که بهطور کامل بهدست ما رسیده است.
را یگانه ِ
با استناد به نوشته مولوی و هاسکین ،مجسطی دارای سیزده کتاب (مقاله)
است و این کتابها دربردارنده مدلهای هندسی و جدولهایی است که به
کمک آنها میشد حرکتهای خورشید ،ماه و پنج سیاره رؤیتپذیر آن دوران
را با دقت خوب و بدون محدودیت برای زمانهای آینده پیشبینی کرد .این
کتاب در عین حال دربردارنده جدولی از هزار ستاره ثابت آسامن است که
در  48صورت فلکی دستهبندی شدهاند و مختصات و درخشش ظاهری آنها
ثبت شده است .درحالیکه آثار دیگر منجامن آن دوران و بهخصوص اَبَرخُس
منسوخ و از عرصه وجود محو شده بودند،این مجسطی بود که تا  14سده
بعد ،ستارهشناسی را زیر سلطه خود گرفت (مولوی251 :1367 ،؛ هاسکین،
26 :2003/1393؛ .)Beck, 2007: 4 & 7
.10برای اطالعات بیشرت ،ر.ک :بهروز مشیری (ویراستار) .صورالکواکب (ترجمه
خواجه نصیرالدین توسی)( .تهران :ققنوس .)1393 ،صص 25و .26
(.11پس از 362-440ق973-1048 /م) ،او جزو پرکارترین نویسندگان دوره
اسالمی است .آثار متعددی در باب نجوم و احکام نجوم از او باقی است.
"استیعاب الوجوه املمکنه فی صنعة االسطرالب"" ،التفهیم ألوائل صناعة
التنجیم"" ،تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات املساکن"" ،الدرر فی
سطح االکر" و "قانون مسعودی" ،بخشی از این آثار بهشامر میروند.کتاب
"قانون مسعودی" مهمرتین دایرةاملعارف نجومی اسالمی است .در این کتاب
از نجوم و جغرافیای نجومی و نقشهنگاری و چندین شاخه ریاضی ،بر مبنای
نوشتههای یونانیان و هندیان و بابلیان و ایرانیان و نیز مؤلفان متأخر مسلامن
بحث میکند ،و در آن ،اندازهگیریها و رصدهای خود بیرونی نیز آمده است
(کرامتی 387 :1367 ،و 399-396؛ نرص .)183-184 ،1384/1968
.12التفهیم ألوائل صناعة التنجیم؛ هامیی تألیف این کتاب را بهطور قطع در
سال 420ق1029/ق میداند .التفهیم ،یگانه اث ِر فارسی باقیمانده از بیرونی
است (هامیی [مقدمه مصحح] در :بیرونی ،التفهیم 11 :و )26
(.13تا اکنون1321-ش)؛ پژوهشگر نجوم در متدن اسالمی.
.14بزرگترین دایرهای که میتوان پیرامون یک کُره ترسیم کرد .مرکز این دایره
با مرکز کُره یکسان است.
.15چندین سده پیش ،برجها و صورتهای فلکی منطبق بودند؛ ولی بهعلت
حرکت تقدیمی جابجا شدند (گمینی.)328 :1395 ،
1374-1281( Bartel Leendert van der Waerden .16ش1903-1996 /م)؛
ریاضیدانآملانی و پژوهشگر تاریخ ریاضیات.
.17واردن ،این لوحهها را قدیمیترین سند نوشتاری موجود میشامرد وآنها
را متعلق به 1200ق.م تا 700ق.م میداند .استیل نیز در کتاب خود از این
لوحهها یاد میکند mul.APIN .دو جدول چکیده از دادههای اخرتشناسی
دارد که فهرستی ا ز ستارهها و صورتهای فلکی ،متهیدات ریاضی برای
محاسبه مدت زمان شب و روز در طول سال و زایجههای اخربینی را در بر
دارد (استیل30 :1396/2008 ،؛ « .) van der Waerden, 1952: 216در مول.
اپین فهرستی از هجده صورت فلکی هست که ماه ،خورشید و سیارهها از
میان آنها عبور میکنند .این صورتهای فلکی از نظر اندازه و شکل یکی
نیستند و از این رو در عمل برای مشخصکردن مسیر حرکت یک سیاره،
کاربردی نیست .بابلیها نوار دایرةالربوج را به دوازده باریکه مساوی تقسیم
کردند و هر کدام از این بخشهای دوازدهگانه را به  30اوش یا درجه تقسیم
کردند ،تا مجموع آنها  360درجه بشود .آنها هر باریکه را به اسم یک

صورت فلکی که در آن بخش از آسامن بود ،نامگذاری کردند که این باریکهها
به برجهای دایرةالربوج تبدیل شدند» (استیل.)50 :1396/2008 ،
.18برای مطالعه رشح کام ل این موضوع ،ر.کB. L. van der Waerden. :
“History of the Zodiac”. Archiv für Orientforschung. 16. (1952).
.pp216-230
2-1( Emmy Wellesz .19ش1889-1987/م)؛ پژوهشگر اتریشی حوزه تاریخ
هرن.
Farnese Globe .20؛ ( .)inv. 6374این منونه ،قدیمیترین منایش از مجموعه
اصیل صور فلکی غربی است و لذا میتواند منبع ارزشمندی برای مطالعه
توسعههای اولیه این صور باشد .در مجموع  41صورت فلکی روی آن
تشخیص داده شده است .بسیاری از مورخان هرن ،این مجسمه را یک منونه
رومی مربوط به سده دوم میالدی میدانند (ح150 .م) که از یک پیشمنونه
اصیل یونانی که به پیش از میالد مسیح بازمیگردد ،کپی شده است .شفر
با براهین نسبتاً محکمی ،این مجسمه را متعلق به حدود 125ق.م میداند
(.)Schaefer, 2005: 167 & 194
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.21
Phainomena .22
Aratus .23
.24نسخه خطی  Codex Vossianusمحفوظ در کتابخانه لِ ِیدن و نسخه
خطی به شامره  Harley 647محفوظ در موزه بریتانیا ،از این قسم هستند.
نسخه اول ،بهنظر گرتهبرداری از نسخهای مربوط به سده 4م است و نسخه
موزه بریتانیا ،ترجمۀ ناکامل سیرسو از اثر اراتوس است (.)Wellesz, 1959: 6
 .25ابوالحسین عبدالرحمنبن عمربن محمدبن سهل الصوفی الرازی
(291-376ش903-986/م)؛ ستارهشناس پارسی که طبق نقل فرشاد ،در درباره
عضدالدوله بویهی (حک372-338 .ق949-983/م) خدمت میکرد .استیل ،او
را نخستین کسی میداند که تالش کرد فهرست بطلمیوس را با اندازهگیری قدر
و موقعیت برخی از ستارهها بهروز کند .او اثر مشهوری منترش کرد به نام صور
الکواکب الثابته که ستارههای هر صورت فلکی را به همراه موقعیت آنها و
قدرشان فهرست کرده است و نیز شکلهای منایانگر هر صورت فلکی را به
همراه دارد (فرشاد179 :1365 ،؛ استیل.)113 :1396 /2008 ،
.266برای مطالعه بیشرت ،ر.کEmmy Wellesz. “An Early al-Sufi Man� :
uscript in the Bodleian Library in Oxford: A Study in Islamic
.Constellation Images”. Ars Orientalis (1959). pp1-26؛ برای مطالعه
ترجمه فارسی این مقاله ،ر.ک :طاهر رضازاده (گردآورنده) .شامیلنگاری صور
نجومی در آثار هرن اسالمی( .تهران :مؤسسه منت .)1397 ،صص.107-172
Microcosm .27
1339-1263( George Perrigo Conger .28ش1884-1960/م)؛ پژوهشگر
فلسفه و استاد فقید دانشگاه مینسوتا.
( Anaximenes .29سده 6ق.م)؛ فیلسوف یونانی پیش از سقراط.
 .30طوبی کرمانی؛ استاد دانشگاه تهران.
( Democritus .31سده  5و 4ق.م)؛ فیلسوف یونانی پیش از سقراط.
Timaeus .32
 .33برای آگاهی از جزئیات بیشرت ،ر.ک :افالطون« .تیامئوس» .در :محمد
حسن لطفی [ترجمۀ] .دوره آثار افالطون( .تهران :خوارزمی .)1367 ،ج .3صص
.1821-1922
Physics .34
Little world .35
Great world .36
(Marcus Manilius .37د .سده 1م)؛ شاعر رومی.
 Astronomica .38یا Astronomicon
 .39برای رعایت ایجاز ،از نقل منت اجتناب میشود .برای آگاهی از جزئیات
نوشته مانیلیوس ،ر.کMarcus Manilius. Astronomica. translation by :
G. P. Goold. (Cambridge: Harvard University Press, 1977). Book
.II. p119
 .40پینگری و غالب پژوهشگران غربی معرتف هستند که با توجه به مدارک
موجود ،چیزی از پیشینه اخرتبینی و اخرتشناسی ایران پیش از دوره ساسانی
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شناخته نشده است (.)Pingree, 1963: 240
 .41زادسپرم ،نام مؤلف کتاب است .او در سده 3ق9/م میزیست
(میرباقریفرد و همکاران.)67 :1389 ،
 .42برای اطالع از جزئیات این موضوع ،ر.ک :زادسپرم .گزیدههای زادسپرم.
ترجمۀ محمدتقی راشد محصل (تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی .)1366 ،درباره ساخت مردمان .صص .44-45
 .43کتابی است که مهمترین بخشهای آن درباره آفرینش است .با استناد
به نظر میرباقریفرد و همکاران ،این کتاب را چندین مؤلف تدوین کردهاند
که احتامالً آخرین تدوینکننده آن ،شخصی به اسم آذرفَ َرنْ َبغ (حیات در سده
3ق9/م) بوده است .بندهش احتامالً چند تحریر داشته است و از آغاز دوره
اسالمی تا سده 6ق12 /م تدوین شده است (میرباقریفرد و همکاران:1389 ،
.)67
 .44برای آگاهی از نظر ابنعربی و اخوانالصفا ،ر.ک :عبدالرضا جام لزاده.
«عامل کبیر و عامل صغیر» .فصلنامه دین و سیاست .شامره ( .2زمستان
 .)1383صص  .14-18برای اطالع از نظر غزالی ،ر.ک :غزالی ،کیمیای سعادت،
گردآورنده :حسین خدیوجم( .تهران :علمی و فرهنگی .)1380 ،ج ،1چ.9
عجایب صنع در تن آدمی .صص.41-44
 .45کتابی است که ابو َم ْع َش بلخی در سال 235ق850-849 /م نوشت .دیانت،
این کتاب را مهمترین اثر بهجایمانده از ابومعرش میشامرد .این کتاب در 8
"قول" نوشته شده و درباره احکام نجوم است (دیانت.)273 :1373 ،
 .46رسالهای به نظم پارسی است که عبدالجبار خجندی در سال 616ق/
1219م رسود.
 .47رسالهای ناقص درباره احکام نجوم است که رشفالدین محمدبن مسعود
مسعودی بخاری یا مروزی در سال 557ق1162/م تألیف کرد.
 272-171( .48ق 886-787 /.م ،).ابومعرش از مشهورترین منجامن عرص خود
در جهان اسالم بود و گویا جایگاه واالیی نزد دستگاه خالفت در زمان معتز و
معمتد داشته است .چندین اثر در حوزه اخرتشناسی و اخرتبینی از او برجای
مانده که غالب آنها به التین هم ترجمه شده است .االبراج و الطوالع و فوائد
شتّی فی علم الحساب ،بغیة الطالب فی معرفة الضمیر املطلوب و الطالب
و املغلوب و الغالب درباره علم رمل ،القرانات ،املدخل الکبیر فی (الی) علم
احکام النجوم ،املوالید الصغیر ،اصل االصول ،االلوف ،االمطار و الریاح و تغیر
االهویة ،احکام تحویل سنی املوالید ،کتاب الکدخدا و کتاب الهیالج ،النکت یا
تحاویل سنی العامل ،ارسار علم النجوم یا مذاکرات شاذانبنبحر ،تعدادی از
آثار او هستند .بسیاری از پژوهشگران ،کتاب املدخل الکبیر را مهمترین اثر
ابومعرش میدانند (دیانت.)271-275 :1367 ،
.49در این پژوهش از نسخه خطی کتاب املدخل الکبیر ،محفوظ در کتابخانه
ملی پاریس ،استفاده شده است .این نسخه از کتاب به زبان عربی و تاریخ
کتابت آن سال 325ق936-937/م است .برای مطالعه کامل این بخش ،ر.ک:
ابومعرش بلخی (د .سده 3ق9/م) .املدخل الکبیر( .پاریس :کتابخانه ملی
پاریس ،)5902 Arab ،القول السادس.
 .50برای مطالعه بیشرت ،ر.ک :بخاری .مجمعاالحکام .تصحیح :علی حصوری.
(تهران :طهوری .)1379 ،صص.31-46
1879-1950( Aldo Mieli .51م1258-1329/ش)؛ مورخ ایتالیایی تاریخ علم.
1941( Savage-Smith .52م1320/ش .تا اکنون)؛ پژوهشگر تاریخ علم و
استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد.
1318( T.V.N Persaud .53ش1940/م .تا اکنون)؛ پژوهشگر تاریخ پزشکی و
استاد بازنشسته دانشگاه مانیتوبا کانادا.
Wolfgang Hübner .54
 .55برای مطالعه بیشرت ،ر.کTheodore Otto Wedel. The Medieval :
Attitude Toward Astrology. (New Haven: Yale University Press,
.1937). pp60-89
756-856( Georgios Gemistos .56ق1355-1452/م)؛ فیلسوف و از
پایهگذارهای اصلی احیای دانش یونانی در دوره رنسانس.
1971( Monica Azzolini .57م1350/ش .تا اکنون)؛ استاد دانشگاه بولونیا.
1950( Anthony Grafton .58م1329/ش .تا اکنون)؛ مورخ آمریکایی و استاد
دانشگاهپرینستون.

1339-1255( Charles Singer .59ش1876-1960/م)؛ پژوهشگر بریتانیایی
تاریخ علم.
 .60برای منونه ،به نسخه خطی کتابخانه بادلیان با شامره شناسایی Ashmole
8مراجعه شود.
 .61در زبان انگلیسی ،کاربرد علم اخرتبینی در پزشکی را «»iatromathematics
گویند.
 .62چندین تصویر از بروجمرد در نسخههای خطی محفوظ در کتابخانه
ملی پاریس ،بادلیان آکسفورد و برلین موجود است؛ برای منونه ،به نسخه
خطی ( )Ashmole 789کتابخانه بادلیان ،نسخههای خطی ( )Lat. 1193و
( )Lat. 11229کتابخان ه ملی پاریس و نسخه ( )Cgm 32کتابخانه ایالتی برلین
مراجعه شود).
 .63اثری از منصورب ن احمدبن یوسفبن الیاس شیرازی ،طبیب مشهور شیرازی،
است .بیگباباپور تاریخ تولد او را بین 720ق1320/م تا 740ق1339/م میداند
و درگذشت او را در سال 809ق1406-1407/م ذکر کرده است .این کتاب،
افزون بر دیباچه و مقدمه ،پنج مقاله و یک خامته دارد که شامل استخوانها،
اعصاب ،عضالت ،وریدها و رشایین است .منصور ،بخش خامته را به موضوع
اعضای مرکب و جنینشناسی اختصاص داده است .ساواژ اسمیت اعتقاد دارد
که پیش از منصور ،هیچ تصویری از ترشی ِح بدنِ انسان در جغرافیای جهان
اسالم وجود ندارد .او ماهیت این کتاب را جالینوسی میداند (بیگباباپور،
24-28 :1391؛ ساواژ-سمیت و پورمن .(115 :1391/2007 ،این اثر به نامهای
"ترشیح بدن"" ،ترشی ح االبدان" و "ترشیح منصوری" خوانده میشود.
 .64حکاکی بروجمرد روی ابزارهای نجومی ،بیسابقه نیست؛ مثالً در قسمتی
از ُربع ( )Quadrantمحفوظ در کالج ِملتون ،تصویری از بروج مرد وجود
دارد .این ُربع متعلق به نیمه اول سده 15م9/ق است .بههر ترتیب ،تا امروز
منونهای یافت نشد ه است که عیناً مطابق دیسک صفوی باشد .برای مشاهده
تصویر ُربع مذکور ر.ک R. T. Gunther. Early Science in Oxford: As� :
.tronomy. (vol. V). (Oxford: Oxford University Press, 1967). p172
 .65پژوهشگران ،این کتاب را اولین کتاب چاپی در حوزه پزشکی میدانند.
اولین نسخه از این کتاب در سال 1491م896/ق چاپ شد و در سالهای
بعد ،چندینبار تجدید چاپ شد ( .)187 :2006 ,DiMaio et alبرای اطالعات
بیشرت ،ر.کDiMaio, S. “Il Fasciculo di Medicina of 1493: medical :
culture through the eyes of the artist”. Neurosurgery. 58. (spring
.2006). pp187-196
 .66فرم بدن بروجمرد این کتاب ،پیشینهای قدیمیتر دارد و مشابه فرم
تصویرگری بدن در بعضی از کتابهای پزشکی سده 14م8/ق است .برای
مشاهده این تصویرها به کتاب  Libro dei Cauteriمتعلق به اواخر سده
14م8/ق یا اوایل سده 15م9/ق ،محفوظ در کتابخانه پزشکی دانشگاه پادوآ
به شامره نسخه ( )o:874مراجعه کنید .همچنین ر.کK. Sudhoff, K. :
Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter: graphische
und textliche Untersuchungen in mittelalterlichen Handschriften.
.(Leipzig: J. A. Barth, 1914). p351
ت فلکی قوس در کاشیهای رسدر بازار قیرصیه (احداث در
 .67با تصویر صور 
زمان شاه عباس) مقایسه شود.
 .68برای مثال ر.ک :زکریابن محمد قزوینی (ف682 .ق1283/م).
عجائباملخلوقات (لیدن :کتابخانه دانشگاه لیدن[ Ms. Or. 8907 ،نسخه
خطی] تألیف سده 7ق13/م) یا محمدبن احمدبنمحمودتوسی (ف .سده
6ق12/م) ،عجائباملخلوقات (پاریس :کتابخانه ملی332 .Suppl. Pers ،
[نسخه خطی] تألیف نیمه دوم سده 6ق12/م).
Sheila S. Blair .69
Jonathan M. Bloom .70
( Esin Atil .71تا اکنون1316-ش1937/م)؛ پژوهشگر تاریخ هرن و عضو
بازنشسته گالری فریر و مؤسسه اسمیتسونیان.
Celestial globe .72؛ کُره فلزی منقوش به صورتهای فلکی منطقهالربوج.
یکی از کُرههای ساموی ساختهشده برای شاه عباس اول ،در موزه آدلر به
شامره شناسایی ( )A-114نگهداری میشود .برای مشاهده این کُره ،ر.ک:
( .)URL 5کُرههایی مشابه ،از زمان شاه عباس ثانی و شاه سلیامن نیز باقی
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مانده است.
 .73به گزارش شاردن ،غالب ایرانیان اعتقادی رسسختانه به اخرتبینی دارند و
زندگی خود را موافق احکام و گزارههای تقویمهای تنجیمی پیش میبرند .این
تفکر ،شدیدا ً در دربار هم حامیت میشد؛ شاردن گزارش میکند که شاه عباس
ثانی در متام امور کلی و جزئی با اخرتبینان مشورت می کند و مینویسد:
«برجستهترین و داناترینِ اخرتبینان بجز در مواقعی که شاه به اندرون میرود،
پیوسته در حضور شاه است و ساعات سعد و نحس را معین میکند» (شاردن،
سفرنامه ،ج 989-987 :3و  .)1006کِمپفر آملانی نیز در گزارش خود از اوضاع
ایران در دوره شاه سلیامن ،به پایبندی شاه ایران به اخرتبینی اشاره میکند:
«[ ]...بدون کسب اطالع از منجمباشی ،شاه نه مینشیند و نه برمیخیزد ،نه
بر اسب مینشیند و نه اصوالً به کار دیگری دست میزند» (کمپفر ،سفرنامه،
برجستهترین کارکنان دربار .)102 :در زمان شاه سلیامن ،تاجگذاری را دو بار
انجام دادند .در واقع ،اعالم شد که بهدلیل بیدقتی اخرتبینان یا ارتکاب اشتباه،
تاجگذاری اول در ساعتی نحس انجام شده و باید بار دیگر ترشیفات آن مهیا
شود و از نو تاجگذاری شود (هامن ،تاجگذاری شاه سلیامن.)52-53 :
1643-1713( Jean Chardin .74م1053-1124/ق)؛ جواهرساز و سیاح اهل
فرانسه .او در دوران حکومت شاه عباس ثانی و شاه سلیامن ،سه بار (مجموعاً
دوازده سال) به ایران سفر کرد .او از مقربان دربار شاه عباس ثانی بود و ِس َم ِت
تاجرباشی داشت .برای اطالعات بیشرت ر.ک :سفرنامه شاردن [مقدمه ترجمۀ].
ترجمۀ اقبال یغامیی( .تهران :توس .)1372 ،ج .1صص.11-12
1950-1892( Cyril Elgood .75م1271-1349/ش)؛ پزشک بریتانیایی و
پژوهشگر تاریخ پزشکی ایران.
 .76ر.کEmilie Savage-Smith. Islamic Culture and the Medical :
.Arts. (Bethesda: Oxford University Press, 1994). pp34-38
 .77اثری از قطبالدین محمد الهیجی است .بهنقل از بیگباباپور ،این رساله
در زمان شاه سلیامن ،تدوین و مصور شد و تقلیدی از ترشیح منصوری است
(بیگباباپور .)36-38 :1392 ،اصل نسخه ،به شامره ( )6840در کتابخانه
مجلس شورای اسالمی ایران نگهداری میشود.
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Abstract
In the early Renaissance, some illustrations appeared in medical manuscripts,
depicting constellations of the Zodiac associated with human body. Nowadays,
these images are called the “Zodiac Man” or the “Homo Signorum”. Later, similar
images emerged in Persia, which had no counterpart in the Islamic world. Being
very few in number, researches on the Persian zodiac man have nothing much of
interest, but a succinct and imperfect description. Thus, it is necessary to justify the
abrupt emergence of the Persian one. For this purpose, social circumstances, court
patronage, arts, and sciences should be investigated alongside an explanation for
the theoretical and pictorial backgrounds of the zodiac man. In addition to pointing
out these theoretical origins from the ancient Greek to the Islamic period, this paper
investigates the idea of zodiac man during the Middle Ages and the Renaissance.
Moreover, it indicates that in spite of the earlier background of the zodiac-man's
theory in Persia, its visual representation was produced in imitation of the European
version. Finally, by delving into the social, cultural, and political history of Persia, it is
demonstrated that the portrayal of zodiac man is likely to be a transitory experience,
which took place in the 2nd century of the Safavid sovereignty.
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