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چکیده

صورالکواکب الثابته اثر صوفی   رازی از کتب مصور نجوم قدیم است که نگاره هایی برای صورت های  فلکی دارد. صورالکواکب 
ترکیبی از هنر و ستاره شناسی است و می توان تصویرسازی های آن را به عنوان نمادی از نگارگری دوره های گوناگون مطالعه 
نمود. پژوهش حاضر در حیطة پژوهش های میان دانشی قرار می گیرد و همان گونه که زمینة تخصصی صورالکواکب ایجاب 
می کند، نگارندگان تحلیل های هنری خود را با در نظرداشتن مالحظات نجومی به انجام رسانیده اند تا به این پرسش پاسخ دهند 
که تحوالت هنری قرن نهم هجری چه تأثیراتی بر نگاره های انسانی صورالکواکب آن دوران نهاده است؟ در این پژوهش پس 
از تجزیه وتحلیل کّمی و کیفی پیکرنگاری، چهره پردازی و جامه آرایی انسان در سه نسخه از صورالکواکب در قرن نهم هجری، 
چگونگی تأثیر الگوهای هنری دورۀ تیموری بر نگارگران صورالکواکب در زمینة بازنمایی پیکرۀ آدمی با هدف مشخص نمودن 
میزان و نحوۀ تأثیرپذیری نگاره های مورد مطالعه از سبک و آثار هم عصر واکاوی شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با 
استفاده از منابع کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهد نگارگران صورالکواکب ضمن رعایت جوانب علمی، ترکیبی از سنن 
تصویری نسخه های پیشین صورالکواکب را با الگوهای هنری زمانة خود درآمیخته اند که در جزئیات نمود بیشتری یافته است. 

بااین حال نمی توان آنها را کاماًلً بر هنر دورۀ تیموری منطبق دانست.
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مقدمه
توسط  که  دانش  گوناگون  حوزه های  در  علمی  کتب  از  بسیاری 
انسان،  از  تصاویری  به  مزّین  تولید شده اند  و  تهیه  مسلمان  هنرمندان 
در  انسان  پیکرنگاری  هرچند  بوده اند.  جمادات  و  گیاهان  حیوانات، 
هنر ایران )دورۀ اسالمی( متأثر از نگاه مذهبی جامعة اسالمی به مقولة 
بازنمایی پیکرۀ انسان و جانداران با فرازوفرودهایی همراه بوده است، اما 
به نظر می رسد تصویرگران کتب علمی از آزادی عمل بیشتری برخوردار 
بوده اند. یکی از این کتب علمی که از مشهورترین منابع آموزشی نجوم 
قدیم به شمار می رود، صورالکواکب الثابته )ح 355 ه.ق( نوشتة عبدالرحمن 
صوفی رازی است. این کتاب یک نقشة مصور آسمان است و عالوه بر 
اطالعات جامع و جداول مشروح اجرام سماوی، نگاره هایی برای فهم و 
به خاطرسپاری صورت های  فلکی دارد. پیکرنگاری جانداران )انسان و 
حیوان( بدون هیچ منعی، حتی در قدیمی ترین نسخ صورالکواکب )متعلق 
به اوایل قرن پنجم هجری( نیز دیده می شود. گویا سنت تصویرسازی 
صورالکواکب که از نخستین نسخه ها و هم زمان با تألیف کتاب آغاز 
شده بود، در نسخه های پسین ادامه یافته است و تصویرسازان عالوه بر 
حفظ حالت کلی نگاره ها، از ویژگی های هنری نگارگری دورۀ خود نیز 
بهره    گرفته اند. تا جایی که تأثیرات الگوهای هنری دوران بر نگاره های 
صورالکواکب در نسخه های قرون 9، 10 و 11 هجری به روشنی قابل 
بازشناسی است. ازاین رو می توان نگاره های صورالکواکب را به عنوان 
نمایندۀ گونه ای از نگارگری علم در دوره های گوناگون مورد مطالعه 

قرار داد. 
در صورالکواکب، پیکرۀ چهارده صورت ِفلکی قیفاووس، عوا، جاثی، 
توأمین،  امرأه المسلسله،  حوا،  ممسک االعنه،  برساوش،  ذات الکرسی، 
با »انسان« مرتبط هستند.  عذرا، رامی، ساکب الماء، جبار و قِنطوُرس 
پژوهش حاضر نگاره  های مربوط به صورت  های مذکور در سه نسخة 
ه.ق  ه.ق، حدود 853  به 820  )متعلق  نهم هجری  قرن  صورالکواکب 
و 891 ه.ق( را مورد واکاوی و مطالعه قرار داده است. این نوشتار در 
حیطة پژوهش های میان دانشی قرار می گیرد و توأمان از دیدگاه هنر و 
ستاره شناسی به مقایسة تطبیقی و تحلیل نگاره های انسانی و نیمه انسانی 
کتاب صورالکواکب پرداخته است. درخشش مکاتب هنری قرن نهم 
هجری با شکوفایی دوبارۀ ستاره شناسی ایران در مکتب علمی سمرقند 
)از میانة قرن( همراه است که تأثیرات شگرفی بر هنر و علم داشته 
است. افزون بر این، علت توجه نگارندگان به نگاره های صور انسانی و 
نیمه انسانی )از بین سایر صورت  های فلکی( و کتاب صورالکواکب )از 
میان کتب گوناگون حوزۀ نجوم و تنجیم(، نخست فراوانی نمونه های 
مشابه پیکره  نگاری انسان در آثار غیرنجومی بوده است که امکان مقایسة 
نگاره های مورد مطالعه را با پیکره های انسانی )در سایر آثار نگارگری با 
موضوعات عام( فراهم می سازد. و دیگر این که صورالکواکب از معدود 
اجرام خارج  به  فقط  است که کاماًلً تخصصی،  نجومی  کتب مصور 
از منظومة شمسی پرداخته است. این کتاب ترکیبی از هنر و نجوم را 
در خود دارد، لذا با مطالعه  و کاوش در صورالکواکب می توان میزان 

تأثیرگذاری تجربیات هنری و کشفیات نجومی بر تصویرگری علمی- 
نجومی دورۀ مذکور را روشن نمود. 

سؤال این تحقیق عبارت  است از »تحوالت هنری قرن نهم هجری 
چه تأثیراتی بر نگاره های انسانی صورالکواکب آن دوران نهاده است؟« 
به این معنا که تأثیرپذیری نگارگران از قواعد زیبایی شناختی رایج به چه 
میزان بوده و آنان چگونه ضمن حفظ ضوابط علمی صورالکواکب موفق 
به رعایت اصول هنری روزگار خود در نگاره های صَور فلکی شده اند؟ 
نگارندگان ابتدا مقولة بازنمایی انسان و جانداران را مورد بررسی قرار 
داده اند. سپس با تجزیه وتحلیل کّمی و کیفی پیکرنگاری، چهره پردازی 
و جامه آرایی انسان در سه نسخة مورد مطالعه، به بررسی چگونگی 
تأثیر الگوهای هنری دورۀ تیموری بر نگارگران صورالکواکب در زمینة 
بازنمایی پیکرۀ آدمی پرداخته اند. هدف اصلی پژوهش، مشخص نمودن 
میزان و نحوۀ تأثیرپذیری نگاره های صورالکواکب قرن نهم هجری از 

سبک و آثار هم عصر است. 
گرچه در زمینة نگاره های کتب نجومی و تنجیمی پژوهش هایی 
انجام شده است اما پرداختن پژوهشگران صرفًاً به یکی از جنبه های 
هنری یا نجومی، شناخت زوایای این گونه آثار را با اشکاالتی مواجه 
نموده است. لذا با توجه به ماهیت علمی صورالکواکب، تحلیل های هنری 
در پژوهش حاضر با در نظر داشتن مالحظات نجومی صورت گرفته 
است که می تواند وجه تمایز این نوشتار با پژوهش های مشابه در این 

حوزه به شمار آید.

روش پژوهش
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جمع آوری 
داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای )نسخ خطی و منابع چاپی( صورت 
گرفته است. گروه نمونه در این پژوهش شامل چهارده نگاره مربوط 
به صورت های فلکی انسانی در سه نسخه از کتاب صورالکواکب الثابته 
صوفی  رازی متعلق به قرن نهم هجری است. برای آگاهی از میزان انطباق 
با نقشة آسمان و موقعیت ستارگان از دو نرم افزار شبیه ساز  نگاره ها 
آسمان Starry Night 3.5 و Stellarium 0.19.3 استفاده شده است. 
در این راستا نگاره های انسانی سه نسخة مذکور از دیدگاه تبعیت از 
قواعد هنری با در نظرداشتن مالحظات نجومی مورد واکاوی و سنجش 
قرار گرفته است. ویژگی های هنری تصویرسازی ، به تفکیِک اجزای 
تصویری در نگاره های مورد مطالعه، بررسی و ارائه شده است. روش 
تجزیه وتحلیل و بیان یافته ها در این پژوهش »از کل به جز« با رعایت 

تقدم تاریخی نسخه ها می باشد. 

پیشینه پژوهش
حیطة  در  پژوهش هایی  حاضر،  پژوهش  موضوع  به  توجه  با 
پیکرنگاری انسان، صورالکواکب، نگارگری نجوم در سده های میانه 
و نیز تصویرگری کواکب و اختران انجام شده است. پژوهش »مطالعه 
تطبیقی پوشاک زن در هفت پیکر نظامی و نگارگری مکتب هرات دوره 
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آثار خود را معدوم می ساخته اند. برای نمونه حیدرمیرزا دوغالت در 
شرح احوال نقاش بزرگ دوران، خواجه عبدالحی بغدادی نوشته است که 
»...اعتقاد اهل این صناعت ]نقاشی[ آن است که وی ]خواجه  عبدالحی[ 
ولی بوده، در آخر توبه کرده بوده است و هرجا که از کارهای خود 
می یافته است می شسته و می سوخته است. از آن جهت کارهای وی بغایت 
کمیاب است. در صفای قلم و نازکی و محکمی، بلکه در همه اوصاف 
تصویر مثل وی پیدا نشده است« )حیدرمیرزا دوغالت، 1383: 318(.

البته این گونه ممنوعیت ها باعث گرایش هنرمندان به شکل های ساده شدۀ 
یا هندسی شده است. »هنرمندان مسلمان طرح های هندسی و  گیاهی 
استحاله شده ملهم از طبیعت را جایگزین پیکرنمایی موجودات زنده 

کردند« )سودآور،1380: 22(.
از  بسیاری  فقهی،  دیدگاه  از  بازنمایی جانداران  ممنوعیت  علیرغم 
کتب علمی در حوزه های گوناگون دانش که توسط هنرمندان مسلمان 
تهیه و تولید شده اند تصاویری از انسان و حیوانات دارند. بنابراین به نظر 
می رسد تصویرگران کتب علمی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده اند. 
صورالکواکب از جمله کتب مصور علمی است که ناگزیر باید تصاویری 
از انسان و سایر جانداران داشته باشد. اما تصاویر صورالکواکب نیز متأثر 
از موارد فوق الذکر، دستخوش تغییراتی شده است. در نسخه های اولیه 
)قرون ششم تا هشتم هجری( این کتاب می توان دید که شکل ظاهری و 
جزییات پیکره های آسمانی پس از ورود به جامعة اسالمی تغییر یافته 
است. بااین حال اما، در نسخه های ادوار بعد )و در معدود مواردی حتی 
در نسخه های اولیه( نگاره های برخی از صَور فلکی در بعضی از نسخه ها، 
نیمه  برهنه یا حتی برهنه تصویر شده اند که نوعی سنت شکنی و عدول از 

ضوابط تعیین شده به شمار می آید.
بئر تک چهره  و تک پیکره نگاری را نوع جدیدی از نقاشی پیکرۀ 
انسان برشمرده است که در قرن دهم هجری به وجود آمد )بئر، 1394: 
98(. بر اساس شواهد موجود به ویژه اگر اصل آشنابودن و اختصاص چهره 
به یک شخص خاص را نادیده بگیریم، نمی توان این نظر بئر را چندان 
درست دانست چراکه بسیار پیش تر از قرن دهم، در کتاب های علمی 
قابل جست وجو است. دست کم در نخستین نسخه های صورالکواکب 
تک پیکره نگاری مرسوم و رایج بوده است. در بعضی از کتب علمی، 
تک چهره نگاری عام نیز شکل دیگری به خود گرفته و نگارگر عمداً 
برای  است.  داده  جای  علمی  مستند  نگارۀ  در  را  آشنا  شخصی  چهرۀ 
مثال نگارۀ »حکیم ابومعشر بلخی« در کتاب البلهان )701 ق( و نگارۀ 
»آموزش رصد توسط صوفی رازی به عضدالدوله« )تصویر 1( در اُرجوزۀ 
صورالکواکب )قبل از 554 ق( از این جمله است. کنبی )1393: 33( در 
همین زمینه از پیکره نگاری هایی شبیه به بایسنقرمیرزا و سلطان حسین 
 بایقرا در دورۀ تیموری یاد کرده است که برای صفحات اول کتاب ها 
ترسیم می شده است. در نمونه ای تازه تر در یکی از تصاویر نسخه ای از 
صورالکواکب متعلق به سال 1041 ه.ق، »نگارگر خصوصیات چهرۀ 
قرچغای خان، حامی نسخه را در قالب یکی از صَور فلکی ]صورتِ فلکی 

الرامی[ وارد کرده است« )ناصحی و فدوی، 1393: 35(.
انسان  پیکرنگاری  نحوۀ  پژوهش حاضر،  به موضوع  توجه  با  اما 

تیموری«، به تجزیه وتحلیل جلوه های زیبایی شناسانه پوشاک )طرح و 
نقش، جنس و تزیینات(، آرایش، زیورآالت زنان در نگاره های هفت پیکر 
نظامی دورۀ تیموری پرداخته است )حسین نژاد، 1400(. طاهرخانی در 
فلکِی  تطبیقی صورت های  »مطالعه  عنوان  با  پژوهش خود  از  بخشی 
بروج دوازده گانه در نسخ مصور الموالید و صورالکواکب الثابته« میزان 
تأثیرپذیری نگاره های صورالکواکب )نسخة الغ بیگ-5036 کتابخانة 
ملی فرانسه( از احکام نجوم را مورد بررسی قرار داده است )طاهرخانی، 
1398(. کتاب از تأویل نشانه تا تحلیل فسانه به تحلیل جوانب گوناگون 
نگارش  زمینه های  و  فلکی(  طبقه بندی شدۀ صَور  نشانه سنجی  )به ویژه 
صورالکواکب پرداخته است )حمید سمیعی، 1398(. در حوزۀ بررسی 
پیکرنگاری انسان در هنر قرن نهم هجری، پیکرنگاری های کمال الدین 
بهزاد را می توان به سه گونة موضوعی شامل پیکره هاي تغزلی، درویشی 
کاوسی  ابوالقاسمی، 1395(.  میرزا  و  )شه کالهی  نمود  تقسیم  عامه  و 
دورۀ  در  هنرمندان  احوال  و  هنر  اوضاع  تاریخی،  متون  از  استفاده  با 
حکمرانان تیموری را مورد جست وجو و بررسی قرار داده است. آثار 
هنری و زندگی هنرمندان از نگاه مورخان بنام دورۀ تیموری روایت شده 
است )کاوسی، 1389(. حافظ )و همکاران( به تشریح روش صوفی رازی 
در قدرسنجی و ثبت قدر ظاهری ستارگان و اجرام در صورالکواکب 
پرداخته است )Hafez et al.,   2011(. کاری ویژگی های تصویرسازی و 
نیز رابطة متن و تصویر در صورالکواکب را مورد ارزیابی قرار داده است 
)Carey, 2010(. بئر در بخشی از کتاب پیکر انسان در هنر اسالمی 
به بررسی تحوالت نقوش انسانی در هنرهای اسالمی اشاره کرده است، 
ازاین رو کتاب مذکور کنکاشی در سیر تحول تصویرگری انسان در هنر 
ایران به شمار می رود )Baer, 2004(. طراحی های دیوان سلطان احمد 
جالیر )805 ه.ق( را می توان به عنوان یکی از دست مایه های هنری نقاشان 
اوایل دورۀ تیموری واکاوی نمود. طرح های این دیوان به تجسم  صحنه هایی 
در  هنرمند  دارد.  اختصاص  منطق الطیر  از  عطار  عشق  وادی  هفت  از 
هرکدام از طراحی ها یکی از هفت وادی عشق را مصور کرده است 
)خزائی، 1379(. پژوهش های انجام شده اغلب نگاهی یک سویه )هنری 
یا نجومی( به صورالکواکب دارند. مهم ترین تفاوت پژوهش حاضر با 
پژوهش های پیشین در نگاه توأمان نگارندگان از دو دیدگاه هنر و نجوم 
به نگاره های کتابی است که ترکیبی از زیبایی های هنری و ضوابط نجومی 

را در خود دارد. 

مبانی نظری پژوهش
تصویرگری و بازنمایی پیکرۀ انسان در هنر ایران

با  گوناگون  تمدن های  در  آدمی  پیکرۀ  و  بازنمایی چهره  موضوع 
نگرش های مختلف شرعی و عرفی همراه بوده است. گاهی محدود و 
ممنوع بوده و گاهی آزادتر از عرف رایج در جوامع. اگرچه در اسالم 
است«  نشده  صادر  مجسمه سازی  و  صورتگری  قطعی  تحریم  »حکم 
)الرفاعی، 1384: 87(، ولی جامعة دینی روی خوشی نیز به تصویرگران و 
نقاشان نشان نداده است. گاهی حتی بعضی از هنرمندان با نّیات گوناگون 
]شاید به دلیل اعتقادات قلبی و یا برای حفظ مقبولیت اجتماعی[ شخصًا 
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تفکرات نجوم قدیم دربارۀ اجرام فراخورشیدی است که با شبه علم، 
تنجیم و طالع بینی آمیخته نشده است.

رازی  صوفی  عمر  عبدالرحمن  ابوالحسین  ارزشمند  اثر  این  مؤلف 
)291-377 ه .ق( دانشمند ستاره شناس هم عصر با عضد الدوله  دیلمی است. 
وی در نخستین جمالت کتاب هدفش از تألیف را پاسخ به نیاز جویندگان 
دانش ستاره شناسی برشمرده است. این راهنمای مصور آشنایی با آسمان، 
حاوی شرح توصیفی، جدول مختصات اجرام و همچنین دو تصویر قرینه 
ِ فلکی است که در ادوار گوناگون بارها نسخه برداری و  برای 48 صورت 
بازنشر شده است. افزون بر این؛ هر یک از نسخه های این کتاب حاوی 
اطالعات ارزشمندی از نگارگری دورۀ خود نیز هستند. صورالکواکب 
نوآوری های زیادی دارد که راهگشای منجمان و دانشمندان پس از خود 

بوده است )ربانی، 1400: 55(. 
نسخه های مورد مطالعه در این پژوهش از ابتدا، میانه و اواخر سدۀ 
نهم هجری انتخاب شده اند. هر سه نسخه  از نظر موضوعی با عنوان و 
متن صورالکواکب الثابته عبدالرحمن صوفی رازی برابرند و از نظر تعداد 
تصاویر و متن کامل هستند. پیش تر به دالیل گزینش صورالکواکب از 
میان کتب گوناگون نجومی و تنجیمی در این پژوهش اشاره شد. عالوه 
بر آن، بررسی تأثیرات مکاتب هنری )دورۀ تیموری و پیش از آن( و نیز 
تأثیرات مکتب علمی سمرقند از معیارهای انتخاب نسخه های مشخصی 
از کتاب مذکور بوده است. نخستین نسخة مورد مطالعه )2008401028 
کتابخانة ملی کنگرۀ آمریکا( متعلق به 820 ه.ق است و جمالتی در 
مدح الغ بیگ گورکانی دارد. نسخة دوم  )ARABE5036 کتابخانة ملی 
فرانسه( در شمار نسخ نفیس صورالکواکب قرار دارد و حدود 850 ه.ق 
برای خزانة الغ بیگ تهیه شده است. سومین نسخه )1059613 سازمان 
اسناد و کتابخانة ملی جمهوری  اسالمی  ایران( متعلق به 891 ه.ق است و 
گرچه کیفیت کتاب آرایی پایین تری نسبت به دو نسخة دیگر دارد اما 
در مقایسه با نسخه های نفیس هم عصر، نکات زیادی را روشن می کند. 
در مجموع نسخة اول می تواند بازتابندۀ دستاوردهای هنری مکاتب پیش 
از تیموری در قرن هشتم هجری باشد. نسخة دوم میراث دار نوآوری های 

در سبک ها و مکاتب نگارگری قرن نهم هجری برای مقایسة آن با 
نگاره های نسخ صورالکواکب این دوران حائز اهمیت است. پیکره های 
سبک جالیری »باریک، دراز و الغر« هستند )کنبی، 1381: 42(. در 
نگاره های سبک مظفریان شیراز »پیکره های الغر با سر بزرگ و چهرۀ 
سه رخ ریش دار« )پاکباز، 1385: 69( دیده می شود. در نگاره های مکتب 
هرات »پیکره ها بلندقامت و مؤقر با چهره های ریش دار« )همان: 73( 
در  و  با هرات  دیگری که هم زمان  در جریان هنری  تصویر شده اند. 
قلمرو ترکمانان در غرب ایران فعال بوده، »پیکره های خپل، چهرۀ گرد 
با ابروان قوس دار و دهان و بینی کوچک«  )همان: 77( در نگاره ها 
بازنمایی می شده است. بنابراین نحوۀ پیکرنگاری انسان در هنر سدۀ نهم تا 
حدودی متفاوت و متنوع است. برای نمونه می توان به سرزندگی و پویایی 
اندام انسان در طراحی های دیوان سلطان احمد جالیر )805 ه.ق( تا حالت 
خشک و یکنواخت اندام آدمی در ُجنگ اسکندر سلطان )813 ه.ق( و 
یا واقع گرایی حاالت چهره و بدن در بوستان سعدی )893 ه.ق( تا اشکال 

قالب گونه از انسان ها در خاوران نامه )881  ه.ق( اشاره نمود. 

صورالکواکب الثابته و نسخه های مورد مطالعه در این پژوهش
آغاز ستاره شناسی با سال های آغازین زیستن انسان هوشمند بر کرۀ 
خاکی همراه است. تجربة مشترک انسان ها در مشاهدۀ آسمان و تالش 
برای پاسخ به پدیده های آن شاید نخستین گام های بشر برای پیدایش مفهوم  
»علم« باشد. نجوم )اخترشناسی( دانش بررسی ساختار، حرکات و چرخة 
زندگی اجرام آسمانی است. تنجیم )اختربینی( بررسی و انتساب وقایع 
زمینی و زندگی آدمیان به موقعیت و حرکت کواکب و ستارگان است. 
کتاب های زیادی در زمینة نجوم و تنجیم نوشته شده است. صورالکواکب 
الثابته )ح 355 ه. ق( از کتب مشهور و محبوب دنیای نجوم به شمار می رود. 
همان طور که از نامش پیداست، با رویکردی تخصصی و کم نظیر، فقط 
قدیم  پرداخته است که در نجوم  فراخورشیدی  اجرام  به ستارگان و 
»ثوابت« نامیده می شده اند و در بیرونی ترین فلک یعنی »فلک االفالک« 
قرار داشته اند. ازاین رو صورالکواکب حاوی اطالعات خالص و ناب از 

تصویر 1. نگارۀ منسوب به آموزش رصد توسط صوفی رازی به عضدالدوله، ُارجوزۀ صورالکواکب،
554 ه.ق، برگ v1 و r2. منبع: )شمارۀ Ms. M. 570، موزۀ رضا عباسی تهران(
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تعریف و توصیف ویژگی های همان نام انجام می داده اند. برای مثال حالت 
صورت ِفلکی جاثی می تواند رقصنده ای باشد که ابزار تزیینِی نوعی رقص 
آیینی را در دست دارد و یا جنگجویی تصور شود که نوعی ابزار جنگی 
فرشتة  یا  و  باکره  معنی  )به   عذرا  یا صورتِ فلکی  دارد.  پرتاب  آمادۀ 
پاکدامن( نام دیگری با عنوان ُسنبله )به معنی خوشة گندم( دارد. در اینجا 
نگارگر مختار بوده است که ستارگان صورتِ فلکی مورد نظر را بر روی 
یکی از این دو )یعنی فرشته ای که بال دارد یا انسانی که خوشة گندمی 
در دست گرفته است( منطبق کند و به طراحی و تصویرسازی ذهنی 
بپردازد. در میان سه  نسخة مورد مطالعه در این پژوهش، نگاره های نسخة 
ایران از نقطه نظر مذکور قابل توجه است )ربانی، 1400: 100(. موضوع 
تصویرگری نام های غیررایج صَور فلکی در نسخ   پیشین صورالکواکب 
)از جمله نسخة 556 ه.ق کتابخانة بادلیان آکسفورد و نسخة  665 ه.ق 

کتابخانة ملی فرانسه( نیز سابقه دارد. 

پیکرنمایی و اندام در نگاره های مورد مطالعه
پیش از پرداختن به این بخش الزم است نکاتی پیرامون ترکیب بندی 
و فضاسازی نگاره ها در صورالکواکب ذکر شود. در بیشتر کتب حوزۀ 
دیده  پیکره ها  پیرامون  تفننی  گاه  و  متنوع  فضاسازی های  اختربینی 
می شود. اما در صورالکواکب به جز مواردی که نیاز به ثبت ِجرم یا 
ستاره ای در اطراف پیکره ها بوده، فضاسازی جانبی پیرامون آنها دیده 
برای  که  شده  تصویرگری  صفحه  در  مقداری  همان  فقط  نمی شود. 
معرفی موقعیت ستارگان الزم بوده است. نباید از نظر دور داشت که 
اساسًا قالب مستندگونة صورالکواکب اجازۀ افزودن عناصر جانبی را 
به نگارگر نمی دهد. برای نمونه و مقایسه، تفاوت تصویرسازی فضای 
پیرامونی صورت ِفلکی ساکب الماء در دو کتاب صورالکواکب )نجومی( 

و عجایب المخلوقات )تنجیمی( در تصاویر )2 و 3( آمده است.
افزون بر این نگارگران در اغلب نسخ صورالکواکب اندازۀ پیکره را 
متناسب با اندازۀ صورتِ فلکی در آسمان در نظر می گرفته اند. برای مثال 
ِ فلکی قیفاووس که در آسمان محدودۀ کوچکی دارد، در  نگارۀ صورت 
صفحه نیز کوچک ترسیم شده است. درحالی که نگارگر برای به تصویر 

هنری مکاتب هرات و شیراز و همچنین دربردارندۀ یافته های نجومی 
مکتب علمی سمرقند در میانة قرن نهم هجری به شمار می رود. اما نسخة 
سوم که به اواخر قرن تعلق دارد عالوه بر این که کم آرایه و ساده است 
می تواند نمایندۀ کتاب هایی باشد که خارج از حمایت دربار، با پشتیبانی 
حامیان خصوصی )احتمااًلً با نیت وقف( تولید شده اند. به منظور سهولت 
ارجاع و پرهیز از تکرار، در ادامة این متن از نسخه ها به ترتیب با عنوان 

»نسخة آمریکا«، »نسخة فرانسه« و »نسخة ایران« یاد خواهد شد. 

عوامل تأثیرگذار بر حالت کلی پیکره در نگاره های صورالکواکب
از میان 48 صورت ِفلکی مندرج در صورالکواکب، چهارده صورِت 
قیفاووس، عوا، جاثی، ذات الکرسی، برساوش، ممسک االعنه، حوا، 
امرأه المسلسله، توأمین، عذرا، رامی، ساکب الماء، جبار و قِنطوُرس با 
پیکرۀ انسان مرتبط هستند. پیکره و اندام نگاره های مربوط به صَور 
مذکور در نسخ مورد مطالعه حاالت  گوناگونی دارند )جدول 1(. این 
صورت های فلکی را می توان به دو دسته تقسیم نمود. برخی از صور 
فلکی بر اساس تعریفی که دارند منحصراً باید به حالت مشخصی تصویر 
شوند و نگارگر امکان تغییر دلخواه در پیکره و اندام را ندارد. مانند 
ذات الکرسی، زنی که بر تخت تکیه زده است و یا حوا، انسانی که ایستاده 
و ماری را در دستان دارد. اما برخی دیگر از صورت ها، امکان بازنمایی 
در حالت های متنوع تری دارند. برای مثال هنرمند می تواند ممسک االعنه  
و جبار را نشسته، نیم خیز یا ایستاده طراحی نماید. همین امر عامل بروز 
تفاوت هایی در حالت پیکره ها، در نسخ گوناگون صورالکواکب شده 
است. به  نظر می رسد برخی از نگارگران ترجیح داده اند حالتی را انتخاب 
و تصویرسازی کنند که ترکیب بهتری در صفحه به نمایش بگذارد. البته 
توضیحات ساده و روان صوفی رازی در معرفی هر یک از مجموعه های 
فلکی را می توان به عنوان دست مایه و نقطة آغاز سنت های تصویرگری 

صورالکواکب توسط نگارگران برشمرد. 
افزون بر این، جنسیت برخی از پیکره ها در منابع گوناگون متفاوت 
جامه آرایی  و  چهره پردازی  پیکرنگاری،  نوع  در  می تواند  که  است 
نگاره ها مؤثر بوده باشد. برای مثال حوا در صورالکواکب به صورت 
مردی است که بر پای ایستاده و ماری در دست دارد. قطان مروزی در 
گیهان شناخت نیز همچون صوفی رازی به حوا جنسیت مذکر داده است 
)قطان مروزی، 1379: 149( درحالی که مال مظفر در شرح بیست باب 
)1031 ه.ق( حوا را »زنی بر پای ایستاده...« دانسته است )مال مظفر نقل 
در مصفا، 1357: 212(. در نمونه ای نادر؛ جنسیت برخی صَور فلکی در 
نسخة MS.2.1998 موزۀ اسالمی قطر )503 ه.ق( برای نمای کره و آسمان 

)یعنی دو برگ روبرو( متفاوت نقش شده است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر حالت کلی پیکره های صورالکواکب، 
و گزینش  فلکی  از صَور  بعضی  اسامی گوناگون  به  نگارگران  توجه 
مناسب ترین آنهاست. این اسامی می تواند از حداقل دو تا چندین نام رایج 
و غیررایج با معانی مختلف را در برگیرد. در جدول )1( به سایر نام های 
صَور فلکی مورد مطالعه اشاره شده است. اهمیت این موضوع بدین جهت 
ِ فلکی ساکب الماء در صورالکواکب است که گویا نگارگران پس از گزینش نام، تصویرگری خود را پیرامون  تصویر 2. صورت 

)URL1( :122. منبعr 820 ه.ق، برگ

مطالعۀ تطبیقی پیکرنگاری انسان در سه نسخه از صورالکواکب قرن نهم هجری
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کشیدن صورت گستردۀ حوا به ناچار از تمام فضای صفحه و حتی دو 
صفحة روبرو استفاده کرده است. این موضوع می تواند مؤید انتقال مستقیم 
جای ستارگان از روی کره های فلزی آسمان به کاغذ به وسیلة سوزن، پیش 
از طراحی و نقاشی نگاره نیز باشد. وسعت هر یک صورت های فلکی 
روی کره های آسمانی، الزامًا نسبتی با وسعت آن در آسمان واقعی )در 

مقیاس بسیار کوچک( دارد )تصویر 4(.
باالتنه ها  اگرچه  هستند.  واقع گرایانه  آمریکا  نسخة  در  پیکره ها 
و دست ها اغلب از دید روبه رو طراحی شده اند و پاها از دید نیم رخ، 
اما توانایی نگارگر در بازنمایی جزییات نگاره ها مشهود است. مفاصل 
قواعد  به حالت طبیعی طراحی شده اند.  استخوان ها  و محور حرکتی 

حالت کلی پیکره در نگاره های مورد مطالعهنام صورتِ فلکی

نسخۀ ایراننسخۀ فرانسهنسخۀ آمریکافارسیسایر نام هاصورالکواکب

قیفاووسملتهبقیفاووس

حارس السماء، بقار، عوا
صیاح

گاوران، بانگ کننده، 
نگهبان آسمان

جاثی
بر زانو نشستهالراقص)الجاثی علی رکبتیه(

تخت نشیننداردذات الکرسی

حاملبرساوش
ُبرنده سر دیورأس  الغول

ارابه رانممسک   العنانممسک   االعنه

مارافساینداردحوا

جدول 1. نام های گوناگون و حالت کلی پیکرۀ صَور فلکی انسانی و نیمه انسانی در نسخ صورالکواکب مورد مطالعه.

تصویر 3. صورت ِفلکی ساکب الماء در عجایب المخلوقات 790 ه.ق،
)URL 4( :28. منبعr کتابخانۀ ملی فرانسه، برگ Persan332 نسخۀ 
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پیکرنگاری )آناتومی( در تمام پیکره ها بر مبنای اسلوب کلی و اختصاصِی 
نسخه رعایت گردیده است. در مواردی نگارگر برای رعایت توصیه های 
صوفی رازی و حفظ صحت علمی )در تالش برای ثبت دقیق ستارگان( 
مجبور به ایجاد تغییراتی نامتعارف در پیکره ها شده است که توجیه 

نجومی و رصدی دارد )ربانی، 1400: 78(. 
پیکره های مورد مطالعه در نسخة فرانسه نیز واقع گرایانه هستند. 
حالت در این نسخه پیکره ها اندکی رسمی تر )و کمی بی روح تر( است. 
دست ها و باالتنه  ها به صورت تمام رخ و پاها اغلب نیم رخ تصویر شده اند. 
گاهی پیچش هایی در اجزای پیکره ها دیده می شود. در این نسخه تناسبات 
هنری قربانی صحت علمی نشده  است و اثری از تغییرات نامتعارف در 

حالت کلی پیکره در نگاره های مورد مطالعهنام صورتِ فلکی

نسخۀ ایراننسخۀ فرانسهنسخۀ آمریکافارسیسایر نام هاصورالکواکب

المرأه التی لم تربعال، امرأه  المسلسله
اندرومیدا

زن به  زنجیر
 بسته  شده

دو پیکرتوأمان، جوزاتوأمین

دوشیزه، خوشۀ سنبلهعذرا
گندم

کمانگیر، تیرانداز، قوسرامی
نیم   اسب

ریزندۀ آبالّدلْو، الدالیساکب الماء

شکارچیجوزاجبار

قِنطوُرسنداردقِنطوُرس

ادامه جدول 1. نام های گوناگون و حالت کلی پیکرۀ صَور فلکی انسانی و نیمه انسانی در نسخ صورالکواکب مورد مطالعه.

تصویر 4. نمونه ای از کرۀ آسمانی، جعفر بن   دولتشاه  کرمانی )سازنده(،
)URL5( :764 ه.ق،200×210×195 میلی متر، موزۀ تاریخ علوم لندن. منبع
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چهره ها در نسخة آمریکا به حالت رسمی ولی منعطف و واقع گرا 
اجزای  و  است  متنوع  نسخه  این  در  چهره پردازی ها  شده اند.  طراحی 
صورت هر یک از نگاره ها خصوصیاتی خاص به  خود دارد که آن را از 
بقیه متمایز می کند. بنابراین چهره پردازی ها تکراری و قالب گونه نیستند. 
چشم های درشت، ابروهای کشیده، بینی و لب های برجسته و گوش های 
متناسب با سایر اجزا ی صورت، از جمله ویژگی  چهره های نسخة آمریکا 
قالب گونة چهرۀ زنان و  است. در نسخة فرانسه، علیرغم تفاوت های 
مردان جوان، چهره ها نسبت به دو نسخة دیگر تصنعی به  نظر می رسند. 
گونه های فربه، دهان کوچک و لب های سرخ، بینی برجسته، چشم های 
کشیده و گوش های کم جزییات از جمله ویژگی های چهره های نسخة 
فرانسه است. نسبت به نسخة آمریکا، چهره های این نسخه حالت رسمی 
و خشک تری دارند. چهره های گرد و فربه این نسخه یادآور چهره های 
سبک ترکمنی است. در نسخة ایران تفاوت چندانی بین قالب کلی و 
اجزای چهرۀ پیکره ها مشاهده نمی شود و به نوعی دو قالب )یکی برای 
زنان و یکی برای مردان( تکرار شده است. چهره ها نسبت به دو نسخة 
دیگر به چهرۀ آرمانی هنر دورۀ خود نزدیک تر هستند. چشم های بادامی 
و اغلب کوچک، بینی  و لب های کوچک، ابروهای کمانی و گوش های 
بدون جزییات از جمله مهم ترین ویژگی های اجزای چهره در نگاره های 

نسخة ایران است )جدول 3(.
بازتاب پارچه های نفیس و جامه آرایی های فاخر دورۀ تیموری را 
می توان در متون تاریخی )همچون سفرنامه ها( و همچنین در نگاره های 
کتب گوناگون مشاهده نمود )تصویر 5(. با این وجود اثری از بازنمایی 
پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  نگاره های  در  پرتجمل  جامه آرایی های 
دیده نمی شود. گویا در اینجا نیز ساختار علمی صورالکواکب، نگارگر 
را در بیان آزادانه  محدود کرده است چراکه این محدودیت در کتب 
تنجیمی دیده نمی شود )تصویر 6(. زیور آالت نگاره ها در سه نسخة مورد 
مطالعه نیز بسیار اندک است و همان تعداد محدود، شباهت چندانی 
به زیورآالت گران بها ندارد. به نظر می رسد  نگارگران بدون اطالع از 
پیش متن های صورالکواکب )نظیر افسانه های یونانی( و صرفًاً بر اساس 
تصورات ذهنی، جامه ها و زیورآالت را طراحی کرده  اند. تردیدی نیست 
که در صورت آگاهی آنان از افسانه های مربوط به صورت های فلکی، 
زیور آالت و جامه های آنها به گونة دیگری به تصویر کشیده می شدند. 
برای مثال برای ذات الکرسی )کاسیوپیا؛ ملکة ثروتمند افسانه ای( و یا 
البسه  و  جواهرات  افسانه ای(  شاهدخت  )آندرومدا؛  امرأه المسلسله 

شایسته تری طراحی می شد. 
جامه آرایی و تزیینات در نگاره های نسخة آمریکا به چین وشکن های 

دیدگاه  از  نمی شود.  دیده  ستارگان  دقیق  نیت جای گذاری  با  پیکره ها 
به شمار  دقیق ترین نسخ صورالکواکب  از  این نسخه یکی  ستاره شناسی 
می رود و مورد مذکور خدشه ای به صحت علمی-   نجومی نسخه وارد 
نکرده است. هنرمند، خطوط محیطی پیکره ها را طوری انتخاب کرده 
است که بدون تغییر در جای ستارگان )که قباًل از روی کره سوزن گذاری 
نموده( و البته بدون ایجاد کژنمایی، پیکرۀ مورد نظر را به شکل متعارف 

طراحی کند.
با  پیکره ها  متنوعی هستند.  دارای حاالت  ایران  نسخة  پیکره های 
پیچش هایی که نگارگر به آنها داده است، خشک و بی روح نیستند. 
به عالوه نگارگر به جزییات پیکره ها نیز توجه کافی داشته است. از 
نظر آناتومی اندکی کوتاه نمایی قامتی در پیکره ها مشهود است. بنابر 
شواهد نجومی پیداست که نگارگر اهتمام چندانی برای ثبت جای دقیق 
ستارگان نداشته  است بنابراین هیچ گونه کژنمایی پیکرنگارانه ای که دلیل 
نجومی داشته باشد در نگاره ها دیده نمی شود. از آنجا که اندازۀ پیکره ها 
در صفحه تقریبًاً یکسان است، احتمااًلً نگاره ها با اتکاء به الگوی ذهنی 
و بدون استفاده از کرۀ آسمانی، طراحی شده اند. شواهدی وجود دارد 
که می توان نگاره های این نسخه را حدفاصلی بین خیالی نگاری های کتب 
حوزۀ تنجیم و سنن مصورسازی صورالکواکب برشمرد. برای مثال از 
دیدگاه نجومی هر دو پیکرۀ صورتِ فلکی توأمین باید روی به یک سمت 
آسمان داشته باشند )همچنان که در اغلب نسخ صورالکواکب نیز چنین 
است(، درحالی که جهت صورت پیکره ها در نسخة ایران هم راستا نیست. 
این مورد تا آن زمان در صورالکواکب سابقه ندارد و صرفًاً در کتاب های 

حوزۀ تنجیم )اختربینی( دیده می شود )جدول 2(.

چهره پردازی، جامه آرایی و زیورآالت در نگاره های مورد مطالعه

شاعران  و  فردوسی  دیدار  نگارۀ  در  فردوسی  حکیم  جامۀ  تزیینات   .5 تصویر 
غزنه )بخشی از تصویر( شاهنامة بایسنقری 833 ه.ق. منبع: )کرباسی، 1384: 62(

جدول 2. جهت سر و نگاه پیکره های صورتِ فلکی توأمین در چند کتاب حوزۀ نجوم و تنجیم. 

ب
كتا
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نسخۀ ایراننسخۀ فرانسهنسخۀ آمریکاصورت فلکی

قیفاووس

عوا

جاثی

ذات   الکرسی

برساوش

ممسک    االعنه

حوا

نسخۀ ایراننسخۀ فرانسهنسخۀ آمریکاصورت فلکی

امرأه  لمسلسله

توأمین

عذرا

رامی

ساکب الماء

جبار

قِنطوُرس

جدول 3. چهره ها در نگاره های انسانی سه نسخۀ مورد مطالعه. 

تصویر 6. تزیینات جامۀ صورتِ فلکی توأمین )بخشی از تصویر( در کتاب الموالید 
.)URL6( :8. منبعv 700 هجری، کتابخانۀ ملی فرانسه، برگ

تصویر 7. گردنبند حوا )بخشی از تصویر( در صورالکواکب
)URL1( :53. منبعr نسخۀ آمریکا، برگ

تصویر 8. گوشوارۀ عوا )بخشی از تصویر( در صورالکواکب
)URL1( :26. منبعr نسخۀ آمریکا، برگ

پارچه ، حواشی زربفت نمای برخی از سربند ها و تزیینات برگ مانند 
جبار به  این نسخه یکی از آستین های  کمربندها محدود می شود. در 
شکل ناموزونی آویزان و بلندتر از آستین دیگر است که دلیل آن را 
باید در موقعیت ستارگان ُجست. جز گردنبند رشته ای حوا )تصویر 7( و 
قنطورس و گوشوارۀ سکه ای عوا )تصویر 8( زیورآالت دیگری در نسخة 

آمریکا دیده نمی شود . 
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سازگار نیستند« )ولِس 1959، به نقل از رضازاده، 1397: 160(. چنین 
به نظر می رسد که نگاره های نسخ اولیة صورالکواکب بیشتر متأثر از 
تصاویر کره های آسمانی بوده اند. درحالی که در دوره های بعد، نگارگران 
صورالکواکب تأثیرات زیادی از الگوهای هنری عصر خود گرفته اند 
و شاید تنها شباهت نگاره ها با نسخه های پیشین در حالت کلی پیکره 
باشد. اوج این تأثیرپذیری در صورالکواکب نسخة قرچغای خان )1041 
ه.ق( مشاهده می شود. به طوری که هیچ یک از نسخه های صورالکواکب 
نمی تواند به اندازۀ نسخة مذکور نمایندۀ الگوی هنری زمانة خود باشد. 
پس ازاین نسخه، به ترتیب نگاره های نسخة فرانسه )حدود 853 ه.ق( و 
نسخة  آمریکا )820 ه.ق( بیشترین میزان بازنمایی سنن تصویرسازی معاصر 
البته قضاوت دربارۀ تأثیرپذیری حتمی  خود را به نمایش گذاشته اند. 
نگارگران صورالکواکب از آثار معاصر خود دشوار است و بدون در 
اختیار داشتن مجموعة کاملی از نسخ صورالکواکب ممکن است به خطا 
رود. بنابراین در اینجا صرفًاً نمونه  هایی از مشابهت  آرایه های تصویری 

نگاره های انسانی صورالکواکب با نگاره های هم عصر ذکر می شود. 
نمای  تخت،  پایه های  بین  فرانسه  نسخة  ذات الکرسی  نگارۀ  در 
مشبک کاری چوب با نقوش هندسی دیده می شود. نظیر این مشبک کاری 
را می توان در نگارۀ بر تخت نشستن لهراسب و سخن گفتن او در شاهنامة 
بایسنقری 833 ه.ق مشاهده نمود. تیر و کمان رامی در این نسخه  نیز از 
حیث شکل و اجرا شباهت زیادی به تیر و کمان های مکتب هرات دارد. 
در نسخة ایران )همچون شاهنامة بایسنقری( موهای افراد اغلب حالت 
مجّعد دارد )تصویر 10(. مشابه کفش  های رویه کوتاه و بدون پاشنة نسخة 
ایران را می توان در اکثر نگاره های کلیله ودمنه ح 833 ه.ق )مانند نگارۀ 

زاغ به توصیه شغال جواهر را بر سر مار می اندازد( مشاهده نمود.
اما آیا نگاره های مورد مطالعه تأثیری بر آثار پس از خود نیز داشته اند 

در نسخة فرانسه جامه ها و چین وشکن های پارچه با قلم گیری و 
پردازهای رنگی انجام شده است. یقة بعضی از باالپوش ها تا زیربغل و 
پهلو کشیده شده و در آنجا با سه یا چهار گره به هم رسیده است. آرایه ها 
و تزئینات اندکی محدود به حواشی زربفت سربندها و خطوط شطرنجی 
تصور،  می شود. خالف  دیده  باالپوش ها  داخلی  الیة  در  هاشورخورده  
کمربند جبار )که سه ستارۀ شاخص دارد( ظاهراً اهمیت خاصی برای 
نگارگر نداشته است چراکه ستارگان مذکور بر کمربند منطبق نیستند. 
در این نسخه  ذات الکرسی و عذرا گوشواره هایی دارند که با ستاره های آن 
قسمت آسمان ترکیب شده است . گوشوارۀ حوا و ساکب الماء بیشتر از 
آن که زیور باشد به حلقة گوش شبیه است. در دست یکی از پیکره های 
توأمین نیز دو حلقه دستبند دیده می شود. هیچ یک از زیور آالت مذکور 
شباهتی به  جواهرات سلطنتی یا حتی جواهرات طبقات متوسط جامعه 

ندارد.
در نسخة ایران جامه ها با رنگ سیاه یا قرمز قلم گیری شده است. 
می شود.  دیده  پیکره ها  ردای  از  قسمت هایی  در  جسمی  رنگ گذاری 
خالف بیشتر نسخه های صورالکواکب، توأمین در اینجا برهنه نیستند 
و دامن دارند. نسخة ایران نیز در زمینة جامه آرایی و بازنمایی تزیینات 
روی لباس، ضعیف است. تنها تزیینات البسه در این نسخه، به یقة باالپوش 
جاثی محدود می شود که آرایة ساده  به شکل هفت هشتی دارد )تصویر 9(. 
بیشتر نگاره ها حلقه هایی تزیینی روی مچ دست یا پا دارند. کمربندهای 
نسخة ایران  شامل شال ساده  بدون تزئینات با یک گره در وسط است. 
در جدول )4( پوشش سر و کمربند نگاره های مورد مطالعه در سه نسخه 

آمده است.

تأثیرپذیری نگاره های مورد مطالعه از دیگر آثار قرن نهم هجری
قرن  اواسط  تا  )به ویژه  صورالکواکب  اولیه  نسخه های  بیشتر  در 
هفتم( تشخیص ویژگی های تصویرسازی رایج دوران آسان نیست چراکه 
نگاره ها با تقلید ُنسخ پیش از خود، اغلب الگویی یکسان را دنبال می کنند. 
اما به تدریج نقش مایه های هنری زمان در نگاره های صورالکواکب نمود 
بیشتری پیدا می کند. »اگر نقوش نسخ متعدد صورالکواکب را با نگاره های 
دیگر مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از این آثار به 
معاصر خود  نسخه آرایی  کلی  با چارچوب  متأخر،  نسخه های  اندازۀ 

تصویر 10. باال: چهرۀ فرامرز در نگارۀ  سوگواری فرامرز بر تابوت رستم و 
عمویش زواره )بخشی از تصویر(،  شاهنامه بایسنقری 833 ه.ق. منبع: )کرباسی، 

1384: 44(. پایین: چهرۀ قیفاووس در صورالکواکب نسخۀ ایران )بخشی از 
)URL3( :29. منبعv برگ ،)تصویر

تصویر 9. تزیینات جامۀ صورت ِ فلکی جاثی )بخشی از تصویر(
)URL3( :79. منبعr در صورالکواکب نسخۀ ایران، برگ
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صورت  فلکی
نسخه ایراننسخه فرانسهنسخه آمریکا

کمربندپوشش سرکمربندپوشش سرکمربندپوشش سر

نامشخصقیفاووس

عوا

جاثی

نداردنداردذات الکرسی

نداردنداردبرساوش

نداردممسک   االعنه

حوا

نداردامرأه المسلسله

نداردنداردنداردتوأمین

نداردنداردنداردعذرا

نامشخصرامی

نداردساکب الماء

نامشخصنامشخصجبار

نداردقِنطوُرس

جدول 4. پوشش سر و کمربندها در نگاره های انسانی نسخه های مورد مطالعۀ صورالکواکب قرن نهم هجری. 

تصویر 11. ابزار جنگی در دست قنطوُرس )بخشی از تصویر(،
)URL1( :165. منبعv صورالکواکب نسخۀ آمریکا، برگ

یا خیر؟ برای مثال برگ گیاه پیچک )یا به گفتة صوفی رازی، شاخة 
انگور( در دستان قِنطوُرس نسخة آمریکا شباهتی به پیچک یا انگور 
ندارد. به  نظر می رسد نگارگر به جای شاخه ، نوعی گرز را به تصویر 
نگاره های  در  بعد  کمی  ابزار  این  مشابه  )تصویر 11(.  باشد  درآورده 
شاهنامة بایسنقری از جمله نگارۀ پاسخ  اسفندیار به نامة رستم در دست 
یکی از مالزمان اسفندیار )تصویر 12( و نیز در نگارۀ  نبرد رستم با خاقان 

چین در دست برخی از سپاهیان دیده می شود.
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نسخۀ 891 ه.ق )ایران( نسخۀ ح 853 ه.ق )فرانسه(نسخۀ 820 ه.ق )آمریکا(ویژگی بصری

گرایش به مکتب هراتگرایش به سبک ترکمنیگرایش به مکتب جالیری شیرازسبک نگارگری

گستردگی در صفحه متناسب با نحوۀ جای گذاری نگاره در صفحه
گستردگی صورتِ فلکی در آسمان

گستردگی در صفحه متناسب با 
گستردگی صورتِ فلکی در آسمان

گستردگی یکسان تمام صَور فلکی بدون 
رعایت گستردگی در آسمان

رنگ گذاری های محدود جسمی اغلب روحی، در موارد محدود جسمیروحی- آبرنگیرنگ گذاری

قرمز، خاکستری )یا سبز روشن(، حناییطالیی، آبی، قرمز، سبز و سیاهقرمز، آبی، سبز، نارنجی، طالیی و سیاهرنگ های غالب

نداردداردنداردجدول کشی دور نگاره 

نداردنداردنداردفضاسازی پس زمینه

داردداردداردعمق نمایی

تناسبات اندام نزدیک به واقعیت، نحوۀ پیکرنمایی انسان
اندام نزدیک به واقعیت، در بعضی موارد اندام نسبتاً فربه و قامت های کوتاه .حاالت طبیعی پیکره ها، روانی خطوط

کوته نمایی نامتعارف )به ویژه دست ها( 

چهره پردازی
چشمان بادامی، مردمک درشت، 

ابروهای کمانی، بینی بزرگ، پرداز 
صورت، توجه ناکافی به جزییات

جزای صورت

چشمان کشیده، ابروان کمانی، دهان و 
بینی کوچک، گونۀ گرد، موی مجعد با 
انتهای گردشده، شباهت مردان و زنان

چشمان کشیده، ابروهای کمانی، موی 
مجعد با انتهای گردشده، ریش و سبیل 

کم پشت و تیزشده، لب های کوچک

آرام و بدون حالت مشخصبی روح و فاقد احساسآرام و اغلب متبسمبازتاب حاالت عاطفی

گردنبند برای حوا و قنطوُرس،زیورآالت
گوشواره برای عوا

گوشوارۀ برای ساکب الماء
و دستنبد برای توأمین

دست بند و خلخال و گردن بند برای 
امرأه المسلسله، توأمین و عذرا

نداردنداردنداردتفاوت جامۀ زن و مرد

تنوع جامه ها
ردای بلند، پیراهن یقه گرد

چسبان، باالپوش آستین کوتاه،
شلوار نسبتاً گشاد، پیراهن

سادۀ بلند، کفش های چکمه ای

باالپوش بلند نیمه آستین روی
پیراهن چسبان و شلوار. هیچ یک

از پیکره ها کفش ندارند

باالپوش بلنِد آستین کوتاه، پیراهن، 
شلوار پاچه گشاد و باالپوش کوتاه، 

کفش های رویه کوتاه بدون پاشنه

صورتی، آبی آسمانی، سبز یشمی،رنگ بندی جامه ها
طالیی و در موارد محدودی زرد ُاخرایی

سبز یشمی، آبی الجوردی، بنفش
یاسی، نارنجی با آرایه های طالیی

قرمز شنجرف، حنایی، سیاه،
و در موارد محدودی سبز

حواشی زربفت نمای سربند ها و تنوع جامه آرایی ها
آرایه های برگ مانند پیرامون کمربندها

نقوش زربفت نما در حواشی
بعضی از سربندها و شال ها

فقط بر روی پیراهن جاثی آرایۀ 
هفت وهشتی دیده می شود

قلم گیری روحی چین و شکن  هاقلم گیری و سایه پردازی چین و شکن  هاقلم گیری و سایه پردازی چین و شکن  هانحوۀ پرداخت جامه آرایی ها

با قلم گیری )ضخامت های یکسان(با قلم گیری )ضخامت های گوناگون(با قلم گیری )ضخامت های گوناگون(جداسازی نگاره ها  از زمینه

در نگاره های رامی و قنطورسدر عذرا، برساوش، رامی و قنطورسدر عذرا، برساوش، رامی و قنطورسخیالی نگاری

دوایر طالیی بدون خطوط محیطیدوایر طالیی با خطوط محیطی قرمزدوایر طالیی با خطوط محیطی سیاهنشانه گذاری ستارگان

استفاده از حدود 55 % کل فضای صفحه استفاده از حدود 37 % کل فضای صفحهاستفاده از 38/5 % کل فضای صفحهصفحه آرایی متن و تصاویر

تطابق ستارگان ثبت شده
16/50 % )50 ستاره از 352 ستاره(38/62 % )128 ستاره از 352 ستاره(16/63 % )53 ستاره از 352 ستاره(با آسمان )دقت علمی(

شماره گذاری ابجد برایشماره گذاری با حروف ابجدشماره گذاری با حروف ابجدعالئم و نشانۀ ستارگان
برخی از نگاره ها 

بازنمایی نورانیت اجرام
)قدر ظاهری ستارگان(

دارد؛ دوایر و نشانه های ستارگان
پرنور، بزرگ تر است

دارد؛ دوایر ستارگان با توجه به
نورانیت آنها در اندازه های

مختلف رسم شده است

ندارد؛ همه ستارگان به
یک اندازه رسم شده اند

ندارددارد؛ نشانه های نوشتاری با رنگ قرمزنداردنشانه گذاری  جهات سماوی

جدول 5. چکیدۀ ویژگی های تصویرسازی نگاره های انسانی از دیدگاه هنری و ستاره شناسی در نسخه های مورد مطالعه صورالکواکب. 



61
مطالعۀ تطبیقی پیکرنگاری انسان در سه نسخه از صورالکواکب قرن نهم هجری

تصویر 12. ابزار جنگی )نوعی گرز( در دست مالزمان اسفندیار
در نگارۀ  پاسخ  اسفندیار به نامۀ رستم )بخشی از تصویر(، 

شاهنامۀ بایسنقری833 ه.ق. منبع: )کرباسی، 1384: 46(

تصویر 13. باال: کمربند جاثی )بخشی از تصویر( در صورالکواکب نسخۀ فرانسه 
نگارۀ  در  بّنا  استادکار  پایین: کمربند  )URL2(؛  منبع:   .51r ه.ق، برگ  ح 853 
)URL7( :خمسۀ نظامی 899 ه.ق. منبع ،)ساختن کاخ خورنق )بخشی از تصویر

تصویر 14. راست: موی بافته شدۀ ُدم رامی )بخشی از تصویر( در صورالکواکب 
نسخۀ ایران 891 ق، برگ 118r. منبع: )URL3(؛ چپ: موی بافته شدۀ دم اسب در 

نگارۀ نبرد تیمور در خرم دره، ظفرنامه 899  ه.ق. منبع: )سودآور،1380: 111(

در همین زمینه شکل کمربند جاثی در نسخة فرانسه نیز قابل توجه 
است. دامنة لباس بلند جاثی از دو سمِت گره در آن جمع شده و دو شکل 
مدور ایجاد نموده است. این نوع جمع کردن لباس در کمربند در جامة 
استادکار بّنا در نگارۀ ساختن کاخ خورنق منسوب به کمال الدین بهزاد در 
خمسة نظامی 899 ه.ق نیز دیده می شود )تصویر 13(. همچنین در همین 
نسخه ُدم اسب رامی همانند اسب های نگارۀ نبرد تیمور در خرم دره در 
ظفرنامه 899 ه.ق به شکل خاصی بافته شده است )تصویر 14(. در پاسخ 
به پرسش فوق می توان گفت که ممکن است نگارگر صورالکواکب 
از آرایه هایی استفاده کرده باشد که در آثار بعدی به دست خود او و یا 

شاگردان بی واسطه اش به شکلی تکامل یافته تر رخ نموده  است. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
پیکرنگاری انسان اغلب با نگرش های سخت گیرانة شرعی و عرفی 
همراه بوده است. اما به نظر می رسد با وجود سخت گیری های رایج برای 
استفاده از تصویر انسان و جانداران در نگاره های عام، ظاهراً منعی برای 
این گونه تصویرگری ها در کتب علمی )مانند  صورالکواکب( وجود نداشته 
است. به این معنا که در زمینة تصویر سازی کتب علمی، آزادی عمل 
بیشتری وجود داشته و پیکرۀ انسان و سایر جانداران به وفور و در حاالت 

گوناگون با هدف تبیین مطالب علمی مورد استفاده قرار گرفته است.
در میان نگاره های سه نسخة صورالکواکب مورد مطالعه، واقع گرایی 
حاالت چهره و آزادی حرکات پیکره ها که در آثار ابتدای قرن نهم 
در مکتب جالیری شیراز مشهود است بر روانی خطوط نسخة آمریکا 
تأثیرگذار بوده و پیکره های این نسخه را بیش از دو نسخة دیگر به 
حاالت واقعی انسان نزدیک کرده است. شاهنامة بایسنقری 833 ه.ق و 

سبک تصویرسازی آن تأثیرات فراوانی بر پیکره ها و البسه  نگاره های 
نسخة فرانسه گذاشته است. نگارگران دو نسخة آمریکا و فرانسه به جز 
چند استثناء که با توجیه نجومی ناگزیر دارای کژنمایی است، در سایر 
پیکره ها با تالش برای رعایت موازین زیبایی شناختی روزگار خود، نگاره 
را در محدودۀ قواعد هنری نگه  داشته اند. در نسخه ایران نیز تأثیرات آثار 
شاخص هم عصر )نظیر شاهنامة بایسنقری و کلیله ودمنه( دیده می شود. 
همچنین در این نسخه نشانه هایی وجود دارد که احتمال تأثیرپذیری 
نگارگران از نگاره های کتب حوزۀ تنجیم را نیز تقویت می کند. از آنجا 
که ثبت دقیق موقعیت ستارگان نزد نگارگران نسخة ایران در اولویت 
نبوده، در این نسخه شاهد قلم آزادانه تری نسبت به دو نسخة دیگر هستیم 
و تغییر نامتعارفی در اندام پیکره ها به خاطر ثبت جای ستارگان رخ نداده 

است.
از سوی دیگر نشانه هایی نیز از تأثیرپذیری نگاره های آثار بعد، از 
نگاره های نسخه های صورالکواکب قرن نهم هجری مشاهده می شود. 
اگرچه به قطعیت نمی توان گفت اما به نظر می رسد نگارگران آثار 
نگاره های  ابزارآالت  و  جامه آرایی  پیکرنگاری،  جزییات  از  متأخر 
صورالکواکب تقلید هایی داشته اند. این مشابه نگاری می تواند توسط همان 
نگارگران صورالکواکب یا توسط شاگردان بی واسطة آنها شکل گرفته 
باشد. افزون بر این با بررسی جامه آرایی و زیور آالت سه نسخة مورد 
مطالعه، می توان چنین استنباط نمود که  نگارگران اگر از پیشینة اساطیری 
صورت های فلکی اطالعات کافی می داشتند، بدون تردید طراحی جامه ها 
و زیور آالت پیکره ها را با وسواس بیشتری انجام می دادند. البته از آنجا 
که در متن کتب مرجع نظیر صورالکواکب، التفهیم و یا  گیهان شناخت 
افسانه های مذکور نشده  است، منطقی است که  اشارات مشخصی به 
نگارگران نیز بدون اطالع از شخصیت های افسانه ای، صرفًاً بر اساس 
ذهنیت خود پوشاک و زیورآالت پیکره های صور فلکی را انتخاب کرده  

 باشند.
که  گفت  چنین  می توان  تحقیق  سؤال  به  پاسخ  در  و  مجموع  در 
سنت های  از  نسبی  تقلید  بر  عالوه  مطالعه،  مورد  انسانی  نگاره های 
این  با تصویرگری نخستین نسخه های  مصورسازی صورالکواکب )که 



نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 5  شمارۀ 4  زمستان 1401
سیدعلی اصغر ربانی و همکار62

کتابخانه ملی فرانسه و 2008401028 کتابخانه کنگره آمریکا(، پایان نامه 
کارشناسی ارشد هنر اسالمی، استاد راهنما: دکتر سعید خودداری نائینی، دانشگاه 

هنر تهران.
رضازاده، طاهر )1397(، شمایل نگاری صور نجومی در آثار هنر اسالمی، با 
همکاری مریم خسروشاهی، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری 

متن.
محمد  ناهید  ترجمه  ایران،  دربارهای  هنر   ،)1380( ابوالعالء  سودآور، 

شیرانی، تهران: نشر کارنگ.
تنوع  بررسی   ،)1395( محمدصادق  ابوالقاسمی،  میرزا  فاطمه؛  شه کالهی، 
پاییز  بهزاد. نگره. دوره 11.  آثار کمال الدین  انسانی در  تناسبات  پیکره ها و 

1395)39(، صص 90-99.
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کتاب پایه گذاری شده است(، بازتابندۀ الگوهای رایج دوران خود در 
پیکرنگاری نیز هستند. نگارگران قالب کلی نگاره های صَور فلکی را 
از نسخه های پیشین صورالکواکب تقلید نموده و در جزییات )به ویژه در 
چهره ها و جامه آرایی ها( تا آنجا که به محتوای علمی کتاب خدشه ای 
برده اند.  بهره  انسان در هنر زمانة خود  بازنمایی  از نحوۀ  وارد نشود، 
بااین حال نمی توان نگاره ها را بر هنر دورۀ تیموری کاماًلً منطبق دانست. 
به این معنا که ویژگی های شاخص پیکرنگاری سبک های هنری فعال در 
بازۀ زمانی مورد مطالعه مانند واقع گرایی اندام انسان )جالیری شیراز(، 
استفاده از رنگ های متنوع و غنی )سبک ترکمانان( و یا جامه آرایی های 
فاخر )مکتب هرات( آن گونه که در سایر آثار هم عصر به تصویر کشیده 
شده است در نگاره های این سه نسخه از صورالکواکب مشاهده نمی شود. 
به نظر می رسد این موضوع تا حدود زیادی متأثر از ساختار مستند و 
آرایه های  و  فضاسازی  هرگونه  امکان  که  باشد  علمی صورالکواکب 
پیرامونی در نگاره ها را محدود نموده است. نباید از نظر دور داشت که 
نگارگر به واسطة ماهیت صورالکواکب، محدود و ملزم به رعایت قواعد 

ستاره شناسی بوده است تا اصالت علمی کتاب حفظ شود. 
در افق پژوهش های آتی، پرسش این پژوهش می تواند دربارۀ سایر نسخ 
صورالکواکب در قرون مختلف مطرح شود تا میزان تأثیرپذیری نگاره های 
نجومی این کتاب ارزشمند از الگوهای هنری مکاتب گوناگون بررسی 
شود. در این صورت، در خالل واکاوی و مقایسه جزئیات نگاره های 
صورالکواکب با نگاره های سایر کتب که در یک بازۀ تاریخی، در یک 
مکتب کتاب آرایی و یا برای یک کتابخانة سلطنتی تهیه شده اند، روشن 
شدن نام کاتبان و بازشناسی رقم نگارگران نسخ مذکور پس از مطابقت با 

متون تاریخی، چندان دور از ذهن نخواهد بود. 
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