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Muinaisessa viisaudessa kerrotaan, että hän, joka on kykenevä ottamaan pois kehonsa, 

kieltämään aistinsa, rauhoittamaan halunsa ja nousemaan taivaan kehälle, palkitaan siellä 

parhaalla palkkiolla.1  

 

    

     – Puhtauden veljet  

                                                
1 On Astronomia, s. ٨٨–٨٧. Suomenkielinen käännös Jukka Arvo. 
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1. Johdanto 
 
Pro gradu -työssäni tutkin Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ -nimellä2 tunnetussa tietosanakirjassa 

esitettyjä tähtitieteellisiä ja astrologisia käsityksiä sekä niiden taustoja. Rasā’il Ikhwān 

al-Ṣafā’ on islamilaisen maailman ensimmäinen tieteitä ja maailman rakennetta esittelevä 

sangen yleistajuinen tietosanakirja, joka koostuu 52 kirjeestä3. Teos on kirjoitettu 

pseudonyymin ”Ikhwān al-Ṣafā’” eli ”Puhtauden veljet” takaa, eikä teoksen kirjoittajien 

henkilöllisyydestä ole varmaa tietoa. Rasā’ilin tarkka ajoitus on niin ikään hämärän 

peitossa, mutta todennäköisesti teos on kirjoitettu 900-luvulla. 

 

Puhtauden veljien ajattelu on luonteeltaan eklektistä, ja tähtitieteeseen sekä astrologiaan 

liittyvissä näkemyksissä on esimerkiksi kreikkalaisia, babylonialaisia, intialaisia, 

hermeettisiä ja islamilaisia elementtejä. Onkin mielenkiintoista tarkastella, millä tavalla 

eri perinteistä tulevia näkemyksiä on muokattu, valikoitu ja yhdistelty. Rasā’ilissä 

esitettyjen käsitysten tutkiminen on erityisen mielekästä siksi, että teos oli keskiajan 

islamilaisessa maailmassa hyvin tunnettu koulutetun eliitin keskuudessa4, ja se on 

vaikuttanut monen arabifilosofin ajatteluun, esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa Ibn 

Sīnā5 (980–1037), al-Ghazālī (k. 1111), Ibn Khaldūn (k. 1406)6 sekä Aḥmad ibn 

Muḥammad Miskawayh (932–1030)7. 

 

Käsillä olevassa tutkimukseni ensimmäisessä luvussa annan yleiskuvan Puhtauden 

veljistä ja Rasā’ilistä sekä esittelen tutkimuskysymykseni, lähteeni ja keskeisimmän 

tutkimuskirjallisuuden. Toisessa luvussa käyn läpi arabialais-islamilaisen tähtitieteen ja 

astrologian perustaa. Kolmannessa luvussa käsittelen Puhtauden veljien kuvausta 

tähtitieteestä ja kosmologiasta. Neljännessä luvussa paneudun veljien näkemyksiin 

astrologiasta. Viidennessä luvussa käsittelen vielä tiiviissä muodossa veljien käsityksiä 

maailmankaikkeuden eri paikoista. Lähden liikkeelle Maasta ja etenen taivaan kehä 

                                                
2 Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ on suomeksi ”Puhtauden veljien kirjeet”. Englanniksi teoksen nimi käännetään 
tavallisesti ”Epistles of the Brethren of Purity”. Jatkossa käytän tutkielmassani teoksesta myös lyhyempää 
nimitystä Rasā’il.  
3 Kirjeiden lukumääräksi ilmoitetaan toisinaan myös 51, sillä joissain käsikirjoituksissa kirjeet 12 ja 13 
eivät ole erillisiä kirjeitä. Vanhimmassa tunnetussa käsikirjoituksessa MS Atif Efendi 1681 kirjeitä ei 
esimerkiksi ole jaettu, ja kirjeiden lukumäärä on näin ollen 51. Itse käytän nykyisin vakiintunutta 52 kirjeen 
käytäntöä. 
4 Poonawala 2008, s. 34. 
5 Lännessä hänet tunnetaan nimellä Avicenna. 
6 De Callataÿ 2008, s. 82. 
7 Mohamed 2000, s. 666. 
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kerrallaan kohti maailman ulointa kehää, al-falak al-muḥīṭia 8. Kuudes luku on pyhitetty 

johtopäätöksille. 

 

 

1.1. Puhtauden veljien identifiointi ja Rasā’ilin  ajoitus 

 

Puhtauden veljistä ja Rasā’ilin syntyajankohdasta tiedetään valitettavan vähän, ja tämän 

vuoksi kirjoittajien identifiointi ja teoksen ajoitus on ollut aikaisemman tutkimuksen 

keskiössä. Erityisesti tutkijoiden kesken on väännetty kättä siitä, mitä uskonlahkoa 

Puhtauden veljet mahdollisesti edustavat. Yleisin näkemys veljistä on kuitenkin se, että 

kyseessä oli filosofisesti orientoituneiden oppineitten esoteeristen muslimien salattu 

ryhmä, joka vaikutti pääasiassa Basrassa nykyisen Irakin alueella.9 Ajoituksen osalta 

voidaan puolestaan suhteellisen varmasti sanoa, että Rasā’il on kirjoitettu aikavälillä 

873–986.10 Rasā’ilin kirjoittajat – tai ainakin osa heistä – on teoksessa esiintyvien 

persiankielisten lainasanojen perusteella peräisin arabivaltakunnan itäosista.11  

 

Rasā’il itse antaa ymmärtää, että Puhtauden veljet olivat suhteellisen tiukasti rakentunut 

veljeskunta, jossa oli neljä hierarkkista tasoa. Ensimmäisenä oli käsityöläisten taso, 

toisena poliittisten johtajien taso, kolmantena kuninkaiden taso ja neljäntenä profeettojen 

ja filosofien taso. Veljeskunnan jäsen eteni seuraavalle tasolle henkisten 

ominaisuuksiensa perusteella, mutta eri tasoilla vaadittiin myös tietty vähimmäisikä.12 

Rasā’ilin mukaan veljet harjoittivat myös omia säänneltyjä filosofisia riittejään, joissa oli 

selvästi ḥarrānilaisia vaikutteita.13  

 

Rasā’ilistä löytyy runsaasti näkemyksiä, jotka eivät käy yksiin sunnalaisuuden kanssa. 

Todennäköisesti teoksen kirjoittajat ovatkin turvallisuutensa vuoksi peittäneet 

henkilöllisyytensä pseudonyymin taakse – ja onnistuneet siinä sangen hyvin.14 Ignaz 

Goldziher on esittänyt, että nimi ”Puhtauden veljet” olisi peräisin eläinsatukokoelmaan 

                                                
8 ”Al-falak al-muḥīṭ” on sananmukaisesti käännettynä ”ympäröivä kehä”.  
9 El-Bizri 2008, s. 1. 
10 El-Bizri 2008, s. 3. 
11 Hamdani 2008, s. 85, 91–92.	
12 Netton 2002, s. 36. Huomaa veljeskunnan hierarkiatasojen yhteneväiset piirteet Platonin esittämän 
valtioihanteen kanssa. 
13 Mattila 2015, s. 9–18. 
14 Netton 2002, s. 78. 
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Kalīla wa-Dimna15 kuuluvasta naurukyyhkytarinasta, ja että veljeskunnan nimessä oleva 

sana ”puhtaus” eli arabiaksi ”ṣafā’” tarkoittaisi nimenomaan vilpittömyyttä (sincerity). 

Rasā’ilissä myös viitataan kyseiseen teokseen.16 Ian Richard Nettonin mukaan on 

kuitenkin todennäköisempää, että ṣafā’ tarkoittaa tässä yhteydessä puhtautta (purity) ja 

viittaa veljeskunnan tavoitteeseen puhdistaa sielu paratiisiin pääsyä varten.17 Seyyed 

Hossein Nasrin mukaan ṣafā’-sanan käyttö sisäisen puhdistautumisen yhteydessä on 

yleistä myös suufien keskuudessa.18 Nimi ”Puhtauden veljet” (Ikhwān al-Ṣafā’) saa myös 

vaihtelevia lisämääreitä, esimerkiksi Ikhwān al-Ṣafā’ wa Khullān al-Wafā tai Ikhwān 

al-Ṣafā’ wa Khullān al-Wafā wa Ahl al-Ḥamd wa abnāʾ al-Majd.19 Poikkeuksellisesti 

päälähteenäni käyttämäni Rasā’ilin astronomiakirjeen käsikirjoitus Mahdavī MS 7437 

antaa teoksen tekijöiden nimeksi Ikhwān al-Saʿādah eli ”onnellisuuden veljet”.  

 

Lennokkaimpien väitteiden mukaan Rasā’ilin olisi kirjoittanut itse kalifi ʿAlī ibn Abī 

Ṭālib (601–661), al-Ghazzālī, suufimystikko al-Ḥallāj (n. 858–922), shiiaimaami Jaʿfar 

al-Ṣādiq (700 tai 702–765) tai ismaililaiset dāʿīt20.21 Rasā’iliä on väitetty myös suufien 

keräämäksi kokoelmaksi.22 Väitteiden taustalla on kuitenkin selkeästi halu kytkeä 

Rasā’ilin syntyhistoria kiinteästi shiialaisuuteen tai suufilaisuuteen. 

 

Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī (n. 930–1023) kertoo kirjassaan Kitāb al-Imtāʿ wa’l-muʿānasa 

buijidivisiiri Ibn Saʿdānin (k. 985/986) Puhtauden veljiä koskevaan tiedusteluun vastaten, 

että ryhmän johtohahmot olivat Abū Sulaymān Muḥammad ibn Maʿshar al-Bustī 

(tunnettu myös nimellä al-Maqdisī), qāḍī23 Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Hārūn al-Zanjānī, Abū 

Aḥmad al-Mihrajānī (tunnettu myös nimellä Aḥmad al-Nahrajūrī) sekä Abū al-Ḥasan  

al-ʿAwfī. Hänen mukaansa Ikhwān al-Ṣafā’han kuului myös Zayd ibn al-Rifāʿa, joka 

toimi buijididynastian virkamiehenä Basrassa. Rayyn qāḍī ʿAbd al-Jabbār (n. 936–1025) 

on vahvistanut al-Tawḥīdīn luettelon oikeellisuuden. Hänen mukaansa myös tähtitieteilijä 

                                                
15 Kalīla wa-Dimna on Ibn al-Muqaffaʿn (k. n. 756/759) käännösversio intialaisesta eläinsatukokoelmasta 
Panchatantra. 
16 Ks. Poonawala 2008, s. 39. 
17 Netton 2002, s. 5–6. 
18 Nasr 1993, s. 25.  
19 Vapaasti suomennettuna: ”puhtauden veljet ja lojaaliuden ystävät”, ”puhtauden veljet ja lojaaliuden 
ystävät ja ylistyksen väki ja kunnioituksen pojat”. 
20 Dāʿī tarkoittaa islamin lähetystyön tekijää. Ismaililaisessa kontekstissa termillä viitataan uskonnolliseen 
johtajaan, joka ei kuitenkaan ole imaami. 
21 Nasr 1993, s. 25–26. 
22 Poonawala 2008, s. 47. 
23 Qāḍī on shariʿa-tuomioistuimen tuomari, jolla on myös muita yhteiskunnallisia velvollisuuksia.  
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Abū Muḥammad ibn al-Baghl kuului mahdollisesti veljeskuntaan. Al-Tawḥīdīn luettelon 

ovat sittemmin vahvistaneet myös esimerkiksi al-Bayhaqī (k. 1169), al-Khwārizmī  

(k. 1220), historioitsija Ibn al-Qifṭī (k. 1248) sekä al-Shahrazūrī (k. 1285).24 

 

Osa tutkijoista pitää al-Tawḥīdīn antamaa kuvausta luotettavana.25 Hamdanin mukaan  

al-Tawḥīdīn antaman listan motiivina olisi kuitenkin nimenomaan mustamaalata Zayd 

ibn al-Rifāʿa kytkemällä tämä kerettiläiseen veljeskuntaan. Hamdanin mukaan  

al-Tawḥīdīn raporttia ei näin ollen voi pitää luotettavana.26  

 

Puhtauden veljien varma identifiointi on mahdotonta ilman Rasā’ilin tarkkaa ajoitusta, 

eikä viimeksi mainitusta vallitse tutkijoiden keskuudessa läheskään yksimielisyyttä.  

Al-Tawḥīdīn antaman luettelon perusteella kuitenkin tiedetään, että Rasā’il oli tunnettu 

ainakin jo hänen elinaikanaan.27 Lisäksi Godefroid de Callataÿn mukaan voidaan olettaa 

teoksen syntyneen viimeistään vuonna 985/986, sillä tuolloin al-Tawḥīdīlta 

veljeskunnasta tiedustellut visiiri Ibn Saʿdān kuoli.28 1000-luvulta löytyy myös jo sen 

verran paljon viittauksia Rasā’iliin, että paljon 900-luvun lopun jälkeen teos ei enää 

senkään puolesta ole voinut syntyä. 

 

Al-Tawḥīdīn selonteosta ei kuitenkaan ilmene, kuinka kauan Rasā’il on ollut olemassa. 

Sinänsä voisi olettaa al-Tawḥīdīn ainakin uskoneen, että Rasā’il ja Puhtauden veljet ovat 

hänen aikalaisiaan – tai ainakin että kyseiset väitteet olisivat uskottavia. Tämä ei 

kuitenkaan poissulje mahdollisuutta, että Rasā’il olisi syntynyt huomattavasti aiemmin ja 

tullut laajemmin tunnetuksi vasta 900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.  

 

De Callataÿn mukaan nykyisin tutkijoiden kesken yleisin näkemys on, että Rasā’il olisi 

valmistunut 970-luvun tietämissä ja alkanut kiertää 980-luvun alkupuolella.29 Hamdani 

puolestaan kannattaa Rasā’ilin varhaisempaa syntyteoriaa. Varhaisemman ja 

myöhäisemmän syntyteorian jakolinjana voidaan pitää vuotta 909, jolloin 

fatimidikalifaatti perustettiin.30 Hamdanin mukaan ei ole mitään helposti 

                                                
24 El-Bizri 2008, s. 3–4. 
25 Hamdani 2008, s. 97. 
26 Hamdani 2008, s. 97. 
27 Hamdani 2008, s. 97–98. 
28 De Callataÿ 2008, s. 81. 
29 De Callataÿ 2008, s. 81. 
30 Hamdani 2008, s. 85. 
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kumoamattomissa olevaa perustetta sille, että teos olisi kirjoitettu kyseisen vuoden 

jälkeen. Hamdani katsoo Rasā’ilin kuitenkin syntyneen aikaisintaan vuonna 873, jolloin 

12-shiialaisuuden viimeisen imaamin väitetään kätkeytyneen.31 

 

Yves Marquet puolestaan esittää, että Rasā’il olisi syntynyt vuosina 961–980. Todisteena 

tälle myöhäisemmälle syntyteorialle ovat hänen mukaansa teoksessa esiintyvät 

kirjallisuusviittaukset teksteihin, jotka ovat peräisin pitkin 900-luvun ensimmäistä 

puoliskoa sekä ašʿariittien32 mainitseminen. Hamdanin mukaan edellä mainittuja 

viittauksia ei kuitenkaan löydy Rasā’ilin vanhemmista käsikirjoituksista, joten on syytä 

olettaa, että nämä viittaukset ovat myöhempiä lisäyksiä.33 Mikään ei siis tunnu 

väistämättä viittaavan siihen, että teos olisi kirjoitettu vuoden 909 jälkeen. Rasā’ilin 

varhaista syntyteoriaa tukee myös esimerkiksi se, että runoilija Ibn al-Rūmī (836–896) 

kertoo olevansa Ikhwān al-Ṣafā’n aikalainen.34 Toisaalta on tietysti mahdollista, että 

Ikhwān al-Ṣafā’ oli ryhmänä pitkäikäinen, ja näin ollen Ibn al-Rūmīn tarkoittamat veljet 

saattavat olla eri sukupolvea kuin Rasā’ilin kirjoittajat. 

 

 

1.2. Shiioja, suufeja, vai jotain aivan muuta? 
 

Aikaisempaa tutkimusta on ajoituksen ja kirjoittajien identifioinnin lisäksi dominoinut 

kysymys Puhtauden veljien mahdollisesti edustamasta uskonlahkosta. Ovatko 

veljeskunnan jäsenet sunnalaisia vai shiialaisia, ja jos he ovat sunnalaisia, niin ovatko he 

esimerkiksi mu’taziliitteja tai suufeja, ja jos he ovat shiialaisia, niin ovatko he sitten 

esimerkiksi zaidilaisia, 12-shiialaisia, fatimideja tai karmaatteja?35 Yleisintä tutkijoiden 

keskuudessa on kuitenkin ollut kytkeä veljet jollain tavalla shiialaisuuteen.  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt perusteet Puhtauden veljien shiialaisuuden 

puolesta ovat monin paikoin hyvin hataria ja pahimmillaan jopa anakronistisia. Carmela 

Baffionin mukaan esimerkiksi veljien ismaililaisuuden puolesta puhuu se, että  

ismaililainen ajattelija dāʿī Ḥamīd al-Dīn al-Kirmānī (963–1021) on suhtautunut 

                                                
31 Hamdani 2008, s. 91. 
32 Ašʿariitti-koulukunnan perusti Abū al-Ḥasan al-Ashʿarī (874–936). 
33 Hamdani 2008, s. 86–98. 
34 Hamdani 2008, s. 99. 
35 Hamdani 2008, s. 85. 
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hyväksyvästi veljien kosmologisia näkemyksiä kohtaan.36 Tämä ei kuitenkaan mitenkään 

todista sitä, mihin uskonlahkoon teoksen kirjoittajat kuuluivat, vai kuuluivatko sen 

kummemmin mihinkään. Toisaalta jonkinlaisesta yhteydestä shiialaisuuteen kuitenkin 

kertoo se, että veljien lähestymistapa islamin historiaan tuntuu olevan 

shiiaperspektiivistä.37 Shiialaiset vaikutteet eivät kuitenkaan sinänsä ole Puhtauden 

veljien tapauksessa erityisen yllättäviä, kun ottaa huomioon heidän todennäköisen 

persialaistaustansa. Sen sijaan on eri asia, ovatko veljet vakaumuksellisesti shiialaisia vai 

eivät. 

 

Useissa myöhemmissä lähteissä Puhtauden veljien kerrotaan olleen shiialaisia, mutta on 

pidettävä mielessä, että yleensä kaikki vähänkin esoteerinen islamin harjoittaminen on 

laitettu joko suufilaisuuden tai shiialaisuuden katon alle asiaan sen kummemmin 

perehtymättä. Esimerkiksi veljiä kritisoinut Ibn Taymiyya (1263–1328) katsoo Rasā’ilin 

syntyneen samaan aikaan Kairon perustamisen kanssa ja pitää kirjoittajia shiialaisina 

esoteerikkoina. Hän ei kuitenkaan selvästi tee eroa karmaattien, ismaililaisten, 

kerettiläisten, suufien tai esoteerikkojen välillä.38  

 

Rasā’ilin esoteerisuus paistaa todellakin jo matkan päähän. Puhtauden veljet pitävät 

filosofiaa tienä pelastumiselle39, ja heidän yhtenä tavoitteenaan on osoittaa Jumalan 

ilmoituksen oikeellisuus tieteiden avulla. Veljet pyrkivätkin herättämään lukijan 

kiinnostuksen tieteitä kohtaan.40 Rasā’ilin  uskonnollinen suvaitsevaisuus ja eklektinen 

suhtautuminen pakanoiden ajatuksia kohtaan on huomattavaa. Tässä valossa onkin 

vaikeaa kuvitella kirjoittajien ajavan jonkin tiukan islamilaisen lahkon asiaa. Rasā’ilin 

kosmologia rakentuu vahvasti uusplatonilaiselle ajattelulle, ja Puhtauden veljiä 

voidaankin pitää uusplatonilaisena ryhmänä.41 Netton kutsuukin Rasā’ilin kirjoittajia 

islamilaisiksi uusplatonisteiksi42. 

 

Puhtauden veljien ajattelussa on myös kristittyjä vaikutteita, ja on selvää, että Rasā’ilin 

kirjoittajat tunsivat evankeliumin hyvin. Jeesus on tavallisestikin muslimeille tärkeä 

                                                
36 Baffioni 2008, s. 114. 
37 Baffioni 2008, s. 118. 
38 Ks. Michot 2008, s. 142–147. 
39 Baffioni 2008, s. 105. 
40 De Callataÿ 2008, s. 68. 
41 Ks. esim. Netton 2002, s. 33–35. 
42 ”Muslim neoplatonists”.	
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profeetta, mutta  Rasā’ilissä esitetty näkemys Jeesuksesta on islamille vieras. Yleisen 

islamilaisen näkemyksen mukaan Jeesus ei nimittäin kuollut ristillä, vaan ainoastaan 

näytti siltä. Veljet puolestaan hyväksyvät evankeliumin kuvauksen Jeesuksen 

ristiinnaulitsemisesta.43  

 

Rasā’ilin perusteella on siis selvää, että veljeskunnan jäsenet olivat hyvin esoteerisia 

muslimeita, mutta tarkempaa johonkin lahkoon kuulumista on kuitenkin mahdotonta 

aukottomasti todistaa. Esimerkiksi suosittua ismaililaisuusteoriaa vastaan puhuu veljien 

numeromystiikkaa koskeva toteamus siitä, että ismaililaiset pitävät numeroa seitsemän 

liian suuressa arvossa.44 Rasā’ilin sanoma menee varsin mukavasti suufilaisuuden kanssa 

yksiin, ja lisäksi aikaisemmin mainittu ṣafā’-sanan käyttö veljeskunnan nimessä sopisi 

hyvin suufilaisuuteen. Tämän perusteella Puhtauden veljiä on kuitenkin mahdotonta 

suufiveljeskunnaksikaan julistaa. On myös hyvin pitkälti määrittelykysymys, mitä 

suufilaisuudella tarkoitetaan veljien aikakaudella. Rasā’ilin syntyajankohta pitäisi 

myöskin olla tarkasti tiedossa, ennen kuin voidaan kunnolla edes spekuloida veljien 

mahdollisella uskonlahkolla.  

 

Rasā’ilissä ei kerrota veljien kuuluvan mihinkään tiettyyn uskonlahkoon. Olisi kuitenkin 

luultavaa, että mikäli veljet kokisivat kuuluvansa johonkin tiettyyn lahkoon, se 

ilmoitettaisiin Rasā’ilissä. Myöskään mitään erityistä syytä salata uskonlahkoa on vaikea 

keksiä; esiintyväthän Rasā’ilin kirjoittajat esimerkiksi jo valmiiksi anonyymisti. 

Puhtauden veljien ajattelussa on toki shiialaisia aineksia, mutta ne eivät ole missään 

määrin Rasā’iliä määrittäviä tekijöitä.  

 

Suufilaisuuden sisään veljien ajattelu olisi ehkä jossain mielessä mahdollista sovittaa, 

mutta Puhtauden veljien määrittelyssä suufilaiseksi piilee anakronismin vaara. 

Kyseisenlainen löyhä määritelmä ei myöskään toisi erityistä lisäarvoa Rasā’ilissä 

esitettyjen käsitysten tulkinnalle. Näkemykseni mukaan Puhtauden veljiä ei siis voida 

vallitsevan lähdemateriaalin perusteella selkeästi luokitella mihinkään tiettyyn 

uskonlahkoon. Katson, että kyseessä on esoteeristen muslimien ryhmä, jonka 

uusplatonilaissävytteisessä ajattelussa on eklektisesti ammennettu hyvin monista eri 

filosofisista ja uskonnollisista lähteistä. 

                                                
43 Netton 2002, s. 76 
44 Maukola 2007, s. 33. 
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1.3. Rasā’ilin tyyli ja rakenne 
 

Rasā’il on muodoltaan tietosanakirja, ja tyyliltään se kuuluu ʾadabiin, joka Nettonin 

mukaan vastaa jotakuinkin belles lettres -kirjallisuutta. Rasā’il onkin kirjoitettu 

viihdyttävään tyyliin ja se sisältää paljon tarinankerronnallisia elementtejä.45 

Sananmukaisesti ʾadab tarkoittaa hyviä tapoja ja etikettiä, mutta 800-luvulta alkaen 

termillä alettiin tarkoittaa myös ”kauniin kirjoittamisen” kirjallisuuslajia.  

 

Rasā’il koostuu 52 kirjeestä, mutta kirjeiden lukumääräksi ilmoitetaan toisinaan myös 51, 

sillä joissain käsikirjoituksissa kirjeet 12 ja 13 eivät ole erillisiä kirjeitä. Vanhimmassa 

tunnetussa käsikirjoituksessa MS Atif Efendi 1681:ssä kirjeitä ei esimerkiksi ole jaettu, ja 

kirjeiden lukumäärä on näin ollen 51. Itse käytän tutkimuksessani kuitenkin yleistynyttä 

52 kirjeen käytäntöä, sillä esimerkiksi uusimmassa Oxfordin editiossa Rasā’il on jaettu 

52 kirjeeseen. Lisäksi Rasā’ilin alussa on sisällysluettelo (Fihrist al-rasā’il) ja lopussa 

eräänlainen tiivistelmäkirje (al-Risāla al-jāmiʿa).46  

 

Kirjeet on jaettu teemoittain neljään eri osioon. Ensimmäiset 14 kirjettä kuuluvat 

matemaattis-filosofisten tieteiden osioon (al-Riyāḍiyya al-falsafiyya), kirjeet 15–31 

muodostavat fysikaalisten tieteiden ja luonnontieteiden osion (al-Tabīʿyya  

wa’l-jismāniyya), kirjeet 32–41 muodostavat sielullis-intellektuaalisten tieteiden osion  

(al-Nafsāniyya al-ʿaqliyya) ja kirjeet 42–52 muodostavat juridis-teologisten tieteiden 

osion (al-Nāmūsiyya al-ilāhiyya).47 Rasā’il on tyyliltään varsin yhtenäinen. Lukijaa 

puhutellaan kirjeissä toistuvasti samaan tapaan veljeksi: ”Oi, tiedä oikeamielinen veli…”, 

”Oi, tiedä hurskas veli…” ja niin edelleen. Eläinten ja ihmisten välistä oikeudenkäyntiä 

käsittelevä 22. kirje on kuitenkin muista kirjeistä poikkeavaan tyyliin toteutettu 

tarinamuodossa.  

 

 

  

                                                
45 Netton 2008, s. 125. 
46 Poonawala 2008, s. 41. 
47 Poonawala 2008, s. 41–42; de Callataÿ 2008, s. 72–74. 
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1.4. Tutkimuskysymykset, lähteet ja kirjallisuus  

 

Tutkin Rasā’ilissä esitettyjä tähtitieteellisiä ja astrologisia käsityksiä sekä niiden taustoja. 

Termit ”tähtitiede” ja ”astrologia” ovat hieman ongelmallisia, ja käytän niitä nykykielen 

merkityksessä. Puhtauden veljet puhuvat ”astronomiasta” tai jotakuinkin synonyymisesti 

”tähtien tieteestä” (ʿilm al-nujūm), johon sisältyvät nykytermein ymmärrettynä sekä 

tähtitiede että astrologia. Käytän termiä ”astronomia” tutkielmassani samassa 

merkityksessä kuin Rasā’ilissä. Käsittelen tutkielmassani myös Maata ja ilmakehän 

ilmiöitä, joten aihepiiriini kuuluvat myös maantiede ja meteorologia. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

 

• Millaisia tähtitieteellisiä ja astrologisia käsityksiä Rasā’ilissä esitetään? 

• Mistä eri lähteistä ja traditioista Rasā’ilissä esitetyt näkemykset ovat peräisin?  

• Mikä on Puhtauden veljien suhde astrologiaan?  

• Miten teoksessa esitetyt tähtitieteelliset ja astrologiset ilmiöt sekä 

pakanafilosofien ajatukset suhteutuvat islamiin?  

• Miten Rasā’ilin kirjoittajat käyttävät tähtitiedettä ja astrologiaa esoteerisen 

maailmankuvansa airueina?  

 

Koska Rasā’ilissä esitetyt tähtitieteelliset ja astrologiset asiat olivat pääpiirteissään 

suurelta osin vallitsevia ja vähintäänkin tunnettuja keskiajan arabialais-islamilaisen 

kulttuurin eliitin keskuudessa, avaa Rasā’il ikään kuin ikkunan koko kyseisen kulttuurin 

tähtitieteellisen ja astrologisen ajattelun monipuolisille alkujuurille.48 

 

Tutkielmani päälähteenä on luonnollisesti Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’, josta käytän uutta 

Oxfordin editiota.49 Oxfordin editio pohjautuu 19 käsikirjoitukseen, joista vanhin,  

                                                
48 Ks. Ragep & Mimura 2015, s. 5. 
49 Oxfordin editiota edeltäneissä Bombayn, Kairon ja Beirutin editioissa käytettyjä lähteitä ei voi tietää 
varmasti. Beirutin editio (Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’, ed. Buṭrus al-Bustānī, 4 vols. Beirut: Dār Ṣādir and Dār 
Bayrūt, 1377/1957; repr., 2004) julkaistiin Dār Bayrūtin ja Dār Ṣādirin yhteisvoimin vuonna 1957. Edition 
esipuheen kirjoittanut Buṭrus al-Bustānī ei kerro mitään edition laatimisessa käytetyistä lähteistä. Onkin 
mahdollista, että Beirutin editio pohjautuu aikaisempiin Bombayn ja/tai Kairon editioihin, joissa käytetyt 
lähteet ovat yhtä lailla hämärän peitossa. Beirutin editio on kuitenkin edeltäjiään hieman parempi, sillä 
jotkin sanat on vokalisoitu ja erityisen vaikeat sanat ja termit on selitetty alaviitteissä. Oxfordin editio on 
edeltäjiinsä nähden huomattava parannus. Ks. Poonawala 2008, s. 56. 
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MS Atif Efendi 1681, on vuodelta 1182. Valitettavasti näin ollen vanhinkin käsikirjoitus 

on ajoituksesta riippuen pari-kolmesataa vuotta myöhäisempi kuin alkuperäinen teksti.50 

Koska käytän tutkielmani päälähteenä Rasā’ilin Oxfordin editiota, annan seuraavaksi 

edition johdantoteoksessa olevan listan sen laatimisessa käytetyistä käsikirjoituksista: 

 

   I.  Bibliothèque Nationale: MS 2303 (1611 CE); MS 2304 (1654  
CE); MS 6.647–6.648 (AH 695; Yazd). 

  II. Bodleian Library, Oxford: MS Hunt 296 (n.d.); MS Laud Or.  
255 (n.d.); MS Laud Or. 260 (1560 CE); MS Marsh 189 (n.d.). 

 III. El Escorial: MS Casiri 895/Derenbourg 900 (1535–1536 CE);  
MS Casiri 923/Derenbourg 928 (1458 CE). 

 IV. Königliche Bibliothek zu Berlin: MS 5038 (AH 600/1203 CE). 
  V. The Istanbul collections (mainly the Süleymaniye and associated  

libraries): MS Atif Efendi 1681 (1182 CE); MS Esad Efendi 3637 
(ca. Thirteenth century CE); MS Esad Efendi 3638 (ca. 1287 CE); 
MS Feyzullah 2130 (AH 704); MS Feyzullah 2131 (AH 704); MS 
Köprülü 870 (ca. fifteenth century CE); MS Köprülü 871 (1417 
CE); MS Köprülü 981 (n.d.). 

 VI. Tehran: The Mahdavī collection, MS 7437 (AH 640).51 
 

 

Oxfordin editiossa teksti on sekä arabiaksi että englanninkielisenä käännöksenä, mikä 

helpottaa tutkimuksen tekemistä huomattavasti.52 Oxfordin editio on toteutettu Oxford 

University Pressin ja The Institute of Ismaili Studiesin yhteistyönä. Sen päätoimittajana 

toimii Nader El-Bizri. Edition ensimmäinen julkaisu on johdantoteos vuodelta 2008, ja 

kaikkia Rasā’ilin kirjeitä ei ole vielä tutkielmani kirjoittamishetkellä julkaistu. 

 

Kaiken kaikkiaan Rasā’ilistä käytän kirjeitä 3, 4, 16, 18, 33, 34, 36 ja 52a, ja näistä 

keskeisimpänä tähtitiedettä ja astrologiaa käsittelevää kirjettä numero kolme, sekä niin 

ikään runsaasti tähtitieteellistä materiaalia sisältävää kirjettä numero 36. Käytän Oxfordin 

edition englanninkielistä käännöstä ja arabiankielistä tekstiä rinnakkain, mutta keskeisten 

termien ja käsitteiden sekä lainaamani tekstin kääntämisessä tukeudun arabiankieliseen 

tekstiin. Tutkimukessani esiintyvät suorat lainaukset ovat edition arabiankielisestä 

                                                
50 El-Bizri 2008, s. 20–22. 
51 El-Bizri 2008, s. 21. Listan lyhenteistä n.d. tulee sanoista no date, eli vuosilukua ei tiedetä. AH puolestaan 
on lyhenne sanoista Anno Hegirae, eli kyseessä on islamilaisen kuukalenterin mukainen vuosiluku hijran 
jälkeen. 
52Kyseessä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun teos julkaistaan kokonaisuudessaan jollain 
eurooppalaisella kielellä. Rasā’ilistä löytyy kuitenkin osittaisia käännöksiä saksaksi. Friedrich Dieterici 
käänsi suurimman osan kirjeistä saksaksi lyhennelminä ja julkaisi ne vuosina 1861–1872. Lisäksi Susanne 
Diwald käänsi Rasā’ilin kolmannen osan saksaksi vanhempiin käsikirjoituksiin nojaten ja julkaisi sen 
vuonna 1975. Ks. Poonawala 2008, s. 33–34. 
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tekstistä itse kääntämiäni Koraani-lainauksia lukuunottamatta. Jälkimmäisissä käytän 

Jaakko Hämeen-Anttilan suomenkielistä Koraanin käännöstä. 

 

Tavoitteenani on selvittää myös Puhtauden veljien esittämien käsitysten taustoja, joten 

Rasā’ilin lisäksi käytän lähteinäni myös Ptolemaioksen teoksia Almagest ja Tetrabiblos, 

sekä Aristoteleen Taivaasta-teosta. Almagestista käytössäni on G. J. Toomerin editio ja 

Tetrabibloksesta J. M. Ashmandin editio. Taivaasta-teoksesta käytän suomenkielistä 

Petri Pohjanlehdon ja Taneli Kukkosen editiota. Vertailen hieman myös veljiä 

myöhemmin eläneen al-Bīrūnīn (973–1048) teoksessaan The Book of Instruction in the 

Elements of the Art of Astrology esittämiä tähtitieteellisiä ja astrologisia ajatuksia 

Rasā’ilissä esitettyjen näkemysten kanssa. Al-Bīrūnīn teoksesta käytössäni on R. Ramsay 

Wrightin englanninkielinen käännös.  

 

Aiheeni kannalta tärkeintä tutkimuskirjallisuutta ovat F. Jamil Ragepin sekä Taro 

Mimuran johdantoteksti Introduction sekä huomiot Rasā’ilin astronomiakirjeen editiossa 

On Astronomia, Godefroid de Callataÿn kirjoittama johdantoteksti Introduction to Epistle 

36 sekä hänen käännöksen yhteydessä esittämänsä huomiot Rasā’ilin 36. kirjeen editiossa 

On Cycles and Revolutions. Oxfordin edition ulkopuolelta tärkeintä kirjallisuutta aiheeni 

kannalta ovat Seyyed Hossein Nasrin An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines 

sekä Ian Richard Nettonin teos Muslim Neoplatonists – An Introduction to the Thought 

of the Brethren of Purity (Ikhwān al-Ṣafā’). Edellä mainituissa käsitellään tutkimukseni 

kanssa samoja teemoja, joskaan ei yhtä laajasti. Nasrin teos keskittyy suurimmaksi osaksi 

nimenomaan kosmologiaan, kun taas itse keskityn selkeämmin tähtitieteeseen ja 

astrologiaan. Nasrin teoksen kolmas luku käsittelee kylläkin hyvin suurelta osin 

tutkimukseni teemoja, mutta laajuudeltaan se on tutkielmaani huomattavasti pienempi.  

 

Inka Nokso-Koivisto on ansiokkaasti tutkinut väitöskirjassaan Microcosm-Macrocosm 

Analogy in Rasail Ikhwan as-Safa and Certain Related Texts Puhtauden veljien 

mikrokosmos-makroksomos -analogiaa. Puhtauden veljien astrologisten käsitysten osalta 

tukeudun hänen tutkimukseensa jonkin verran. Jätän omassa työssäni veljien 

mikrokosmos-makroksomos -analogian käsittelyn hyvin vähäiseksi. 

 

Arabialais-islamilaisen tähtitieteen kehitystä kuvatessani tukeudun George Saliban 

teokseen A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of 
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Islam sekä John Freelyn teokseen Aladdin's Lamp: How Greek Science Came to Europe 

Through the Islamic World.  

 

 

1.4.1. Kuvat 

 
Käytän tutkimukseni tukena havainnollistavia kuvia selittäessäni tähtitieteellisiä ja 

astrologisia malleja. Esimerkiksi Rasā’ilin astronomiakirjeessä on runsaasti kuvia, ja olen 

piirtänyt monet niistä tutkielmaani uudelleen Oxfordin edition kuvia mallina käyttäen. 

Kaikki tutkielmassani olevat kuvat ovat itse piirtämiäni. 
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2. Viisauden talon perilliset 
 

Ennen kuin pureudun käsittelemään Puhtauden veljien tähtitieteellisiä ja astrologisia 

käsityksiä, tarkastelen hieman yleisellä tasolla arabialais-islamilaisen tieteen kehitystä ja 

sitä, millaiselle pohjalle veljien oli mahdollista maailmankuvansa rakentaa. 

Arabivalloitusten myötä islamilainen maailma levittäytyi maantieteellisesti ja 

kulttuurisesti laajalle alueelle. Abbasidien valtakausi aloitti arabialais-islamilaisen tieteen 

aikakauden. Al-Mansūrin (714–775), al-Mahdin (744/755–785), Hārūn al-Rashīdin 

(763–809) ja al-Maʾmūnin (786–833) kalifikausilla Bagdad oli kiistattomasti 

arabivaltakunnan kulttuurin ja tieteen keskus.53 

 

Kalifi al-Mansūr aloitti arabialaisen käännöstoiminnan, jonka myötä erityisesti 

ulkomaista tieteellistä kirjallisuutta alettiin kääntää arabiaksi. Käännöstyöhön innosti 

etenkin tarve saada koulutettuja virkamiehiä valtakunnan hallinnointiin. Tieteellisen 

toiminnan tukikohdaksi perustettiin 760-luvulla Viisauden talo (arabiaksi Bayt  

al-Hikma). Al-Mansūr suosi tähtitiedettä ja astrologiaa. Hänen hoviastrologinsa Nawbath 

Zarathustralainen neuvoi esimerkiksi kalifia aloittamaan Bagdadin kaupungin 

rakennustyöt 30.7.762 astrologisin perustein. Astrologian avulla haluttiin myös oikeuttaa 

abbasidien valta. Al-Mansūrin kaudella al-Biṭrīq käänsi Ptolemaioksen Tetrabibloksen 

ensimmäistä kertaa arabiaksi.54 

 

Kalifi al-Mahdin valtakaudella käännöstoiminta jatkui, ja varsinkin kreikkalaista 

kirjallisuutta tuotiin Bysantista Bagdadin Viisauden taloon käännettäväksi. Hārūn  

al-Rashīdin kaudella käännettiin tähtitieteen kannalta keskeisiä teoksia, esimerkiksi 

Eukleideen Alkeet ja Aristoteleen Fysiikka. Al-Rashīdin Bagdad ja tieteiden 

harjoittaminen vaikuttivat laajemminkin arabialais-islamilaiseen kulttuuriin, ja 

esimerkiksi Tuhannen ja yhden yön tarinoihin kuuluva kertomus Aladdinista ja 

taikalampusta on saanut innoituksensa al-Rashīdin tieteellisen toiminnan sävyttämästä 

pääkaupungista.55 

 

                                                
53 Freely 2009, s. 72–73. 
54 Freely 2009, s. 72–75. Viisauden talosta ks. myös Lyons 2016, s. 99–161. 
55 Freely 2009, s. 75–77.	
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Varsinainen Viisauden talon huippukausi koettiin kuitenkin kalifi al-Maʾmūnin kaudella. 

Viisauden talossa työskennellyt tähtitieteilijä al-Khwārizmī julkaisi suurelta osin 

intialaiseen tähtitieteeseen pohjautuvan tähtitieteellisen taulukkokirjan nimeltä Zīj  

al-Sindhind. Al-Ḥajjāj ibn Yūsuf ibn Maṭar puolestaan käänsi Ptolemaioksen Almagestin 

arabiaksi. Al-Maʾmūnin adoptoimat, Banū Mūsā -nimellä tunnetut veljekset keräsivät 

antiikin käsikirjoituksia ja tukivat kääntäjiä. He myös kirjoittivat kirjoja ja suorittivat 

kuuluisan Maan ympärysmitan mittauksen Sinjarin autiomaalla.56  

 

Banū Mūsān palkkaamat Hunayn ibn Ishāq sekä Thābit ibn Qurra olivat aikakautensa 

kuuluisimpia kääntäjiä. Thābit ibn Qurra oli kotoisin Ḥarrānista, jossa harjoitettiin 

saabilaista astraaliuskoa, jossa palvottiin taivaankappaleita. Thābit ibn Qurran myötä 

Bagdadiin tuli myös muita saabilaisia. Hän toimitti Eukleideen Alkeista ja Ptolemaioksen 

Almagestista parannellut laitokset. Hän julkaisi myös kommentaarin Aristoteleen 

Fysiikasta. Hänen teoksensa The Nature and Influence of the Stars loi ideologisen pohjan 

islamilaiselle astrologialle.57 

 

Al-Maʾmūnin Bagdadissa työskentelivät myös Abū Maʿshar58 (787–886) sekä  

al-Farghānī59 (800/805–870). Abū Maʿshar puolusti astrologiaa teoksessaan Introduction 

to Astrology60. Teoksessaan hän luokittelee astrologian vastustajia. Veljien luokittelut 

ovat Rasā’ilissä hieman samantapaisia, ja Abū Maʿshar on kiistattomasti yksi veljien 

käyttämä lähde etenkin astrologian osalta.61 De Callataÿn mukaan Puhtauden veljien 

käsitykset astrologisista konjunktioista ja suurista sykleistä ovat saaneet paljon vaikutteita 

Abū Maʿsharin teoksesta Kitāb al-Ulūf62. Tähtitieteilijä al-Farghānīn teos Elements of 

Astronomy63 käsitteli lähes kaikkia Almagestissa esitettyjä aiheita.64 

 

                                                
56 Freely 2009, s. 75–79. 
57 Freely 2009, s. 79–80. 
58 Tunnetaan lännessä parhaiten nimellä Albumasar. 
59 Tunnetaan lännessä parhaiten nimellä Alfraganus. 
60 Kitāb al-madkhal ilā ʿilm ’ahkām al-nujūm. 
61 Ks. Saliba 1994, s. 70. 
62 Ks. de Callataÿ 2015, s. 147–148. 
63 Kitab fi al-Harakat al-Samawiya wa Jawami Ilm al-Nujum. Teoksen nimestä on eri versioita. 
64 Saliba 1994, s. 14, 73. 
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Viisauden talossa arabialais-islamilaisen tähtitieteen kannalta merkittäviä henkilöitä 

olivat myös etenkin al-Kindī65 (n. 801–873), al-Battānī66 (n. 858–929), al-Fārābī67  

(n. 872–950) sekä al-Sūfī68 (903–986). Al-Kindī oli tuottelias monitieteilijä, joka kirjoitti 

paljon myös tähtitieteen ja astrologian saralla. Hänen tähtitieteelliset näkemyksensä 

pohjautuivat suurimmaksi osaksi Ptolemaioksen Almagestiin. Hän kuvaa teoksessaan The 

Theory of the Magic Art69 planeettojen vaikutuksia säteiden kautta.70  

 

Al-Battānī korjasi Ptolemaioksen virheitä. Ptolemaioksen mukaan prekession71 suuruus 

oli noin asteen verran 100 vuodessa. Al-Battānī laski sen suuruudeksi noin asteen 66 

vuodessa, mikä on lähempänä oikeaa arvoa. Al-Battānī myös hylkäsi vallalla olleen 

käsityksen trepidaatiosta, eli ajatuksen siitä, että prekessio vaihtaisi aika ajoin suuntaansa. 

Al-Fārābī puolestaan hyökkäsi teoksissaan astrologiaa vastaan ja hän tasapainoili 

filosofisesti Aristoteleen ja Platonin ajattelun välillä. Hän julkaisi Alkeiden ja Almagestin 

kommentaarit.72  

 

Al-Sūfīn teos Treatise on the Constellations of the Fixed Stars säilyi tähtitieteen 

klassikkoteoksena vuosisatojen ajan. Kyseessä oli Ptolemaioksen tähtiluettelon kriittinen 

laitos, joka pohjautui Al-Sūfīn omiin havaintoihin. Teos oli kuvitettu, ja jokainen 

tähtikuvio esitettiin kahtena peilikuvana, eli sekä Maata asuttavan havaitsijan 

näkökulmasta että taivaskehien ulkopuolelta katsottuna. Kyseisen teoksen myötä tähtien 

arabiankieliset nimet levisivät myöhemmin länteen.73 

 

Al-Qabīṣī74 (k. 967) ei kuulunut Viisauden talon väkeen. Hän oli Aleppon 

hamdanidihallitsija Sayf al-Dawlan henkilökohtainen astrologi, jonka tunnetuin teos on 

                                                
65 Tunnetaan lännessä nimellä Alkindus. 
66 Tunnetaan lännessä nimellä Albategnius.	
67 Tunnetaan lännessä nimellä Alpharabius. 
68 Tunnetaan lännessä nimellä Azophi. 
69 Tunnetaan myös nimillä De Radiis ja On the Rays. 
70 Freely 2009, s. 77–78.	
71 Prekessio ilmenee kevättasauspisteen siirtymisenä ekliptikaa pitkin. Ilmiö johtuu todellisuudessa Maan 
akselin kiertymisestä. Prekessiosta ks. esim. Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 46. 
72 Freely 2009, s. 84–85. 
73 Freely 2009, s. 85–87. Antiikin tavaankarttapalloista periytyvä tapa kuvata tähtikuviot ulkopuolelta 
katsottuna toimi pitkään tähtikarttojen standardina. Ks. Markkanen 2009, s. 58–59. 
74 Tunnetaan lännessä nimellä Alchabetius. 
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Introduction to Astrology.75 Puhtauden veljien ja Rasā’ilin  ajoituksesta riippuu, ovatko 

veljet voineet käyttää hänen tai al-Sūfīn teoksia lähdemateriaalinaan.  

 

Al-Bīrūnī (973–1048) puolestaan oli tuottelias persialainen monitieteilijä, joka kirjoitti 

kaikkiaan 146 kirjaa. Hänen tähtitiedettä käsittelevä teoksensa al-Qānūn  

al-Masʿūdi toimi islamilaisen tähtitieteen perusteoksena. Vertailen hieman 

tutkimuksessani al-Bīrūnīn astrologiaa käsittelevää teosta The Book of Instruction in the 

Elements of the Art of Astrology76 Puhtauden veljien näkemyksiin.77 Al-Bīrūnī on elänyt 

veljiä myöhemmin, joten hänen teoksensa ei ole voinut toimia veljien lähdemateriaalina. 

On kuitenkin mahdollista, että al-Bīrūnīn teos on vaikuttanut Rasā’ilin myöhempiin 

käsikirjoituksiin. 

  

Puhtauden veljien mahdollisesti käyttämät lähteet riippuvat luonnollisesti Rasā’ilin 

ajoituksesta. Ragepin ja Mimuran mukaan veljet ovat voineet tukeutua Ptolemaioksen 

Almagestiin ja Tetrabiblokseen, al-Farghānīn teokseen Elements of Astronomy, Abū 

Maʿsharin teokseen Introduction to Astrology, al-Battānīn Zījhin sekä mahdollisesti  

al-Qabīṣīn teokseen Introduction to Astrology.78 On huomionarvoista, että veljet 

käyttävät prekession yhteydessä Ptolemaiokselta peräisin olevaa arvoa, eikä al-Battānīn 

korjattua arvoa. On kuitenkin mahdotonta tietää, ovatko veljet tunteneet al-Battānīn 

korjattua arvoa lainkaan vai ovatko he vain pitäneet Ptolemaiosta suurempana 

auktoriteettina. Al-Kindīn käsitys säteistä on myös selvästi vaikuttanut Rasā’iliin. 

Puhtauden veljien tähtitieteellisen ja astrologisen ajattelun intialaiset vaikutteet ovat 

todennäköisesti välittyneet suureksi osaksi al-Khwārizmīn Zīj al-Sindhind -teoksen 

kautta. 

 

Rasā’ilin alkuperäisestä sisällöstä on niin ikään mahdotonta sanoa mitään varmaa, sillä 

varhaisinkin käsikirjoitus on pari-kolmesataa vuotta myöhäisempi kuin alkuperäinen 

teksti. Näin ollen jää hämärän peittoon, missä määrin edellä mainitut tekstit ovatkin 

vaikuttaneet nimenomaan Rasā’ilin myöhempiin käsikirjoituksiin, ja missä määrin ne 

ovat erilaisia kuin Puhtauden veljien kirjoittama alkuperäinen teksti.  

                                                
75 Ks. Saliba 1994, s. 20. 
76 Kitab al-Tafhim li awa'il sina'at al-tanjim. 
77 Freely 2009, s. 88–90. 
78 Ragep & Mimura 2015, s. 5. 
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Veljien kosmologia ammentaa lisäksi hyvin vahvasti myös uusplatonilaisesta, 

pythagoralaisesta sekä hermeettisestä perinteestä79. 

 

  

                                                
79 Ks. Corpus Hermeticum. 
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3. Puhtauden veljet ja astronomia 
 

Rasā’ilin tähtitieteellisiä ja astrologisia näkemyksiä löytyy oikeastaan tietosanakirjan 

jokaisesta kirjeestä. Kaikkein eniten tähtitieteeseen ja astrologiaan paneutuvia kirjeitä 

ovat kuitenkin kirje numero kolme, On Astronomia ja kirje numero 36, On Cycles and 

Revolutions. Tähtitieteellisiä ja astrologisia ilmiöitä käsitteleviä kirjeitä ovat myös 

etenkin Rasā’ilin kirjeet 4, 16, 18, 33 ja 34. Käsittelen tässä luvussa erityisesti veljien 

käsityksiä maailmankaikkeuden rakenteesta, Eläinradasta sekä planeettaliikkeistä. 

 

Puhtauden veljien käyttämä käsite ”astronomia” on otettu suoraan kreikan kielen sanasta 

”αστρονοµία”80. Termiä käytettiin hellenistisessä maailmassa laajalti, ja se kattaa sekä 

tähtitieteen että astrologian.81 Käytänkin tutkimuksessani termiä ”astronomia” edellä 

mainitussa merkityksessä, ja puhun esimerkiksi ”astronomiakirjeestä” viitatessani 

Rasā’ilin kolmanteen kirjeeseen. Astronomiakirjeessä veljet kertovat ”tähtien tieteen” 

(ʿilm al-nujūm) koostuvan kolmesta osasta seuraavalla tavalla: 

 

Tiedä, oi hurskas veli, tukekoon Jumala sinua ja meitä Hänen hengellään, että 

tähtien tiede on jaettu kolmeen lajiin. [Yksi] laji siitä on tietämys kehien 

rakenteesta, taivaankappaleitten82 lukumäärästä, tähtikuvioiden jakautumisesta, 

niiden etäisyyksistä ja kirkkauksista sekä liikkeistä ja siitä mitä tästä alasta seuraa, 

ja tätä lajia kutsutaan järjestyksen (hay’a) tieteeksi83. Ja [toinen] laji siitä on 

tietämys zījden84 ymmärtämisestä ja almanakkojen (taqwīm) valmistamisesta ja 

kalentereiden (tawārīkh) johtamisesta ja sen kaltaisesta. Ja [kolmas] laji siitä on 

tietämys merkkien suhteesta – taivaan kehän pyörimisellä, tähtikuvioiden nousulla 

ja taivaankappaleitten liikkeillä – olentoihin osana olemistaan Kuun kehän alla, ja 

tätä lajia kutsutaan tuomioiden (’ahkām) tieteeksi.85  

 

Kirjoittajien mukaan ”tähtien tiede” – ʿilm al-nujūm eli astronomia – kattaa siis 

tähtitieteen, zījden ja almanakkojen valmistuksen sekä astrologian, jota he kutsuvat 

                                                
80 Kreikan kielen sana ”αστρονοµία” on sananmukaisesti käännettynä ”tähtilaki”. 
81 Ragep & Mimura 2015, s. 1. 
82 Tässä yhteydessä tekstissä on sana ”al-kawākib”, jolla keskiajan kontekstissa tarkoitetaan 
taivaankappaleita yleisesti, ja se käsittää siis esimerkiksi sekä tähdet että planeetat. Ragep ja Mimura ovat 
kääntäneet sen termillä ”star”. Ks. On Astronomia, s. 25 ja editio s. ٧.	
83 ”ʿilm al-hay’a”, editio s. ٧. 
84 Zīj on tähtitieteellinen käsikirja, joka sisältää taulukoita taivaankappaleitten sijaintien laskemista varten. 
85 On Astronomia, s.25, editio, s. ٧–٦. 
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”tuomioiden tieteeksi”. 

 

F. Jamil Ragepin ja Taro Mimuran mukaan astronomiakirje ei edusta erityisen korkeaa 

tähtitieteellistä kirjallisuutta islamilaisen tähtitieteen historiassa. Heidän mukaansa 

tieteellisessä mielessä teos ei ole luova saatikka oivaltava, vaan se on pikemminkin 

pätevien harrastelijoiden tekemä kooste. Ainoa Rasā’ilin astronomiakirjeessä mainittu 

varsinainen tähtitieteilijä tai astrologi on Ptolemaios, mutta häneenkin viitataan 

pikemminkin mystisessä kuin tieteellisessä mielessä.86 Mikään teoksessa ei viittaa kirjeen 

kirjoittajien olevan itse tähtitieteilijöitä, eikä teoksessa esimerkiksi käsitellä havaintojen 

tekemistä tai havaintolaitteita. Astronomiakirje ei kata läheskään kaikkia veljien 

tähtitieteellisiä ja astrologisia käsityksiä. Kirjeessä ei käsitellä esimerkiksi – mahdollista 

sivumainintaa lukuun ottamatta – lainkaan prekessiota, eikä myöskään selitetä 

taivaankappaleitten eksentriratoja tai episyklejä. Sen sijaan Rasā’ilin kirjeessä numero 36 

kerrotaan niistä, joskin planeettaliikkeiden esittely jää siinäkin sangen pintapuoliseksi.  

 

Rasā’ilin astronomiaa koskeva materiaali pohjautuu selvästi kirjallisuuteen, ei 

kirjoittajien omiin havaintoihin. Ragepin ja Mimuran mukaan Puhtauden veljillä on ollut 

käytettävissään runsaasti lähteitä joihin tukeutua, esimerkiksi Ptolemaioksen  

(n. 100–170) Almagest ja Tetrabiblos, al-Farghānīn Elements of Astronomy, Abū 

Maʿsharin (787–886) Introduction to Astrology, Battānīn Zīj ja mahdollisesti myös  

al-Qabīṣīn (k. 967) Introduction to Astrology.87 Astronomiakirjeessä mainitaan myös 

Hermes Trismegistos88, jota Puhtauden veljet pitävät profeetta Idrīksenä.89 Veljien 

ajattelussa onkin myös hermeettisiä vaikutteita. Veljet liittävät tähtitieteeseen ja 

astrologiaan myös uuspythagoralaista numeromystiikkaa.90 Luonnollisesti myös 

aristoteelinen maailmankuva vaikuttaa astronomiakirjeen taustalla, ja käytännössä koko 

Puhtauden veljien kosmologia rakentuu voimakkaan uusplatonilaisen taustavireen 

päälle.91  

                                                
86 Ks. Ragep & Mimura 2015, s. 4. Myös Pythagoras ja Aristoteles mainitaan samassa yhteydessä. Ks. On 
Astronomia s. 62–63. 
87 Ragep & Mimura 2015, s. 5. 
88 Kreik. Ἑρµῆς ὁ Τρισµέγιστος, Hermes Trismegistos. Suom. ”Hermes kolmesti-suurin”. Kyseessä on 
synkretistinen hellenistinen jumala, jossa yhdistyivät kreikkalainen Hermes ja egyptiläinen Thot. Hermes 
Trismegistoksen nimellä kirjoitetuista hermeettisistä teksteistä säilyneet tekstit tunnetaan nimellä Corpus 
Hermeticum. 
89 On Astronomia, s. 62–63. 
90 On Astronomia, s. 65–67. 
91 Ks. esim. On Astronomia, s. 74–76. 
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Rasā’ilissä  esitetyt tähtitieteelliset ja astrologiset asiat eivät siis ole millään muotoa 

erityisen omaperäisiä. Tähtitieteen osalta mitään teoriatasolla olennaisesti Ptolemaioksen 

Almagestin kanssa ristiriitaista teoksesta ei löydy. Almagestiin myös viitataan Rasā’ilissä 

auktoriteettina useaan otteeseen, ja Almagest onkin esimerkiksi astronomiakirjeen 

selvästi tärkein yksittäinen lähde.92 Kuitenkin myös eroavaisuuksia löytyy, ja esimerkiksi 

planeettojen liikkeiden kestoista on annettu eri lukuja kuin Almagestissa. Veljien 

käyttämä Almagestin  käännös ei kuitenkaan ole tiedossa, joten on mahdotonta tietää, 

millä tavoin se on eronnut tutkijoiden käytössä olevasta Toomerin Almagestin editiosta.93  

 

Ragepin ja Mimuran mukaan myöskin astronomiakirjeen astrologinen sisältö on hyvin 

standardia; yleisesti samat asiat löytyvät veljiä edeltäneen Abū Maʿsharin teoksesta 

Introduction to Astrology, heidän aikalaisensa al-Qabīṣīn teoksesta Introduction to 

Astrology sekä veljiä myöhemmin eläneeltä al-Bīrūnīlta. Al-Bīrūnīn teoksessa The Book 

of Instruction in the Elements of the Art of Astrology onkin huomattavan paljon 

yhtäläisyyksiä Rasā’ilin astronomiakirjeen kanssa. Asioiden esitystapa, piirrokset ja 

vertauskuvat ovat silmiinpistävän samanlaisia. On toki mahdollista, että al-Bīrūnī on 

ottanut esitystapaansa vaikutteita Rasā’ilistä. Kuitenkin al-Bīrūnī oli aikansa 

huipputähtitieteilijä, ja mielestäni on epätodennäköistä, että hän olisi käyttänyt Rasā’iliä 

lähteenään ainakaan tieteellisessä mielessä. Yhtäläisyydet selittyisivät myös sillä, jos 

tähtitieteessä käytetyt vertaukset olivat aikanaan vakiintuneita. Mahdollinen selitys 

yhtäläisyyksille olisi myös se, että al-Bīrūnīn teos on vaikuttanut astronomiakirjeen 

myöhempiin käsikirjoituksiin, ja näin ollen astronomiakirje olisi ”saastunut” al-Bīrūnīn 

materiaalista. Tuon tutkielmassani esiin astronomiakirjeen ja al-Bīrūnīn teoksen 

yhtäläisyyksiä. 

 

Paljon astronomiakirjeen astrologisesta sisällöstä löytyy Ragepin ja Mimuran mukaan jo 

Ptolemaioksen Tetrabibloksesta. Teoksessa esitettyjä tähtitieteellisiä ja astrologisia 

käsityksiä voidaankin pitää sangen yleisesti tunnettuina – joskaan ei aina välttämättä 

hyväksyttyinä – keskiaikaisen arabialais-islamilaisen kulttuurin sivistyneistön 

keskuudessa. Huolimatta yhtäläisyyksistä esimerkiksi al-Farghānīn, Ptolemaioksen tai  

                                                
92 Ks. esim. On Cycles and Revolutions, s. 210, 216, 232. 
93 Ks. Sánchez & Montgomery 2014, s. 31. 
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al-Battānīn teosten kanssa, eroaa osa astronomiakirjeessä annetusta numeerisesta datasta 

edellämainituista, eikä käytetyistä lähteistä ole tietoa.94 

  

Puhtauden veljien mukaan astronomiakirje on tarkoitettu tähtitieteen ja astrologian 

johdantoteokseksi.95 Tähtitieteellinen ja astrologinen sisältö on kuitenkin teoksessa 

hieman epäjohdonmukaista ja laveasti valikoitua. Astronomiakirje onkin jopa omassa 

ajallisessa ja paikallisessa kontekstissaan verrattain kehno tähtitieteen ja astrologian 

alkeisoppikirja. Esimerkiksi astronomiakirjettä edeltäneet al-Farghānīn Elements of 

Astronomy tai Prokloksen (412–487) Hypotyposis tarjoavat huomattavasti paremman 

kattauksen ptolemaiolaisen tähtitieteen malleista, kuten esimerkiksi juuri eksentreistä ja 

episykleistä.  

 

Uusplatonisti Proklos suhtautui Ptolemaiokseen ja hänen edustamaansa ilmiökeskeiseen 

tähtitieteeseen nuivasti ja kannatti Platonin edustamaa idealistista tähtitiedettä, mutta 

tarjosi silti oppilailleen laadukkaan tiivistelmän Almagestista.96 Myös Puhtauden veljiä 

voidaan pitää uusplatonistisena ryhmänä. Mikään ei kuitenkaan osoita veljien 

suhtautuvan Prokloksen lailla nuivasti Ptolemaiokseen, vaan päinvastoin häntä käytetään 

jopa selvästi uusplatonilaisessa kontekstissa esimerkkinä sielun kohoamisesta taivaan 

kehille: 

 

Muinaisessa viisaudessa kerrotaan, että hän, joka on kykenevä ottamaan pois 

kehonsa, kieltämään aistinsa, rauhoittamaan halunsa97 ja nousemaan taivaan 

kehälle98, palkitaan siellä parhaalla palkkiolla. Ja on kerrottu, että Ptolemaios 

rakasti tähtien tiedettä, ja hän teki geometriasta tikkaat, joita pitkin hän nousi 

taivaan kehille99 ja mittasi taivaan kehät ja niiden etäisyydet sekä 

                                                
94 Ragep & Mimura 2015, s. 5. 
95 On Astronomia, s. 25. 
96 Ragep & Mimura 2015, s. 6–7. 
97 Arabiaksi ”wasāwish”. Ragep ja Mimura ovat kääntäneet termin erikoisesti ”his suspicions”. On 
Astronomia s. 62, editio s. ٨٧. 
98 Yksikkömuoto on hieman erikoinen, sillä aiheen kannalta loogisempi olisi käyttää tässä monikkoa, ks. 
seuraava viite. 
99 Ragep & Mimura ovat kääntäneet termin yksikössä ”celestial sphere” (On Astronomia, s. 62), ja myös 
arabiankielisessä editiossa termi on tässä kohtaa yksikössä ”al-falak”, kuitenkin edition s. ٨٨ viitteen ٨ 
mukaan käsikirjoituksissa MSS أ ja MSS ف termi on monikossa ”al-ʾaflāk”. Käytän itse käännöksessäni 
monikkomuotoa, sillä on loogisempaa ajatella, että tässä tarkoitetaan taivaankehiä yleisesti. 
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taivaankappaleet100 ja niiden kirkkaudet, sitten hän kirjasi sen Almagestiin. Tämä 

nousu tapahtui sielulla, ei keholla.101 
  

Ptolemaiosta käytetään siis esikuvallisena hahmona ja myöskin Almagest nostetaan 

korkealle jalustalle, sillä siihen kerätty tieto on saavutettu mystisen ja tavoiteltavan sielun 

kohoamisen kautta.  

 

Ragepin ja Mimuran mukaan Puhtauden veljien tavoitteena onkin tarjota lukijalle 

moraalista ohjeistusta astronomisen tietämyksen tarkoin valittujen esimerkkien kautta. 

Tässä suhteessa astronomiakirjeen sanoma onkin lähellä Platonin ajatusta tähtitieteestä 

välineenä ylittää aistit ja saavuttaa korkeampi tietoisuuden taso.102 Onkin hieman ironista, 

että tässä yhteydessä nimenomaan Ptolemaios kohotetaan esikuvaksi. On myös 

huomionarvoista, että kirjoittajat haluavat painottaa Ptolemaioksen taivaan kehillä 

vierailun sielullista luonnetta. Ilmeisenä tarkoituksena on tehdä ero pakanafilosofi 

Ptolemaioksen matkan ja profeetta Muhammadin taivasmatkan välillä. Samassa 

yhteydessä kuvataan myös Hermes Trismegistoksen eli veljien käsityksen mukaan 

profeetta Idriksen matka taivaan kehille, mutta erillistä tarkennusta matkan 

sielullisuudesta ei kuitenkaan tehdä. Selvästi väite islamin profeetan tekemästä 

taivasmatkasta ei ollut yhtä tulenarka kuin antiikin pakanan kohdalla. 

 

Astronomiakirje on suunnattu myös Puhtauden veljien aikalaistähtitieteilijöille ja                   

-astrologeille, joiden keskuudessa vallitsevasta epäuskosta veljet ovat huolissaan. 

Astronomiakirjeessä tämä huomio löytyy kahdesta kohtaa, luvuista 26 ja 28, ja 

sanamuoto on molemmissa lähes identtinen.103 Luvussa 26 asia ilmaistaan seuraavasti: 

 

                                                
100 Keskiajalla arabian kielessä ”kawkab” voi tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa taivaankappaletta, 
esimerkiksi sekä tähteä että planeettaa. Olen kääntänyt sanan neutraalisti taivaankappaleeksi, vaikka Ragep 
ja Mimura ovat kääntäneet termin tässä yhteydessä planeetaksi. Aurinkoa, Kuuta, Merkuriusta, Venusta, 
Marsia, Jupiteria, Saturnusta sekä Päätä ja Häntää (Kuun solmukohdat, joista lisää myöhemmin) kutsutaan 
astronomiakirjeessä vaeltaviksi planeetoiksi/taivaankappaleiksi, arabiaksi ”al-kawākib al-sayyāra” (ks. On 
Astronomia s. 43, editio s. ٤٣). Tarkoitettaessa Merkuriusta, Venusta, Marsia, Jupiteria ja Saturnusta, 
astronomiakirjeessä käytetään termiä ”al-kawākib al-khamsa al-mutaḥayyira”, jonka voisi vapaasti 
suomentaen kääntää ”viisi sekavaa/epävarmaa taivaankappaletta/planeettaa” (editio, s. 64). Näin ollen 
nykykielen sanalle ”planeetta” ei ole samanlaista vastinetta keskiajan arabiassa. Nykykielessä sen sijaan 
planeetta on nimenomaan ”kawkab”. 
101 On Astronomia, s. 62, editio s. ٨٨ –٨٧. 
102 Ragep & Mimura 2015, s. 7–8. 
103 On Astronomia, s. 65, 71–72.	
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Me selitämme nämä huomiot tässä kirjeessä vain siksi, että suurin osa heistä, jotka 

aikanamme ovat vihkiytyneet tähtien tieteelle, ovat epäileväisiä Tuonpuoleisen 

suhteen, ovat hämmentyneitä uskonnollisista tuomioista, ovat välinpitämättömiä 

profetioiden salaisuuksista, ja ovat Ylösnousemuksen ja Tilinteon kieltäjiä. Täten 

näytämme heille uskonnollisten asioiden varmuuden heidän tieteenhaaransa 

mukaan, ja olemme väitelleet heitä vastaan heidän tietämyksensä avulla, sillä se 

on lähempänä heidän ymmärrystään ja selityksenä heille selkeämpi.104 

 

Luvussa 28 veljet paljastavat korttinsa koko tietosanakirjan suhteen lisäten edelliseen 

vielä seuraavan kommentin: ”Olemme tehneet samaan tapaan muissa kirjeissämme, jotka 

olemme laatineet useista tieteenaloista.”105 Näin ollen Rasā’ilin voi kokonaisuudessaan 

katsoa olevan ainakin suurelta osin suunnattu Puhtauden veljien aikalaistiedemiehille. 

Rasā’ilin tarkoituksena ei siis niinkään ole toimia objektiivisena tietosanakirjana, vaan 

teoksen kirjoittajat käyttävät eri tieteenaloja oman esoteerisen uusplatonilaisvaikutteisen 

islaminuskonsa propagoimisen välineenä. Tietosanakirjan sisältö ja käytetyt lähteet ovat 

eklektisesti valittuja, ja paikoin Rasā’ilissä esitetyt ajatukset ovat keskenään ristiriitaisia. 

Erityisesti veljet haluavat tuoda esiin Jumalan suunnittelun tarkkuuden ja nerokkuuden. 

He myös käyttävät taivaan järjestystä analogiana maanpäälliselle järjestykselle. Tieteiden 

käyttäminen uskonnollisten päämäärien saavuttamiseksi on myös veljien keskeinen teesi, 

ja heidän mukaansa esimerkiksi tähtitieteen ja astrologian opiskelu valmistaa sielua 

taivaaseen kohoamiseen ja toimii tienä saavuttaa onnellisuus.106 

 

Tähtitiede ja astrologia toimivat siis veljien esoteerisen uskonnollisen agendan ajamisen 

välineenä, kuten oikeastaan kaikki muukin sisältö Rasā’ilissä. Veljet eivät vaikuta itse 

olevan tähtitieteilijöitä. Veljien planeettaliikkeitä koskevat käsitykset pohjautuvat 

Ptolemaioksen episyklimalliin, mutta mallia ei käsitellä astronomiakirjeessä käytännössä 

lainkaan, eikä 36. kirjeessäkään erityisen syvällisesti. Voi toki olla, että episyklimalli on 

veljien mielestä lukijalle itsestäänselvä asia, tai sitten vaikeasti hahmotettavaa mallia ei 

ole haluttu korostaa. Ehkäpä lukijan jumalattomille teille mahdollisesti johtavat 

tähtitieteelliset yksityiskohdat onkin vain jätetty siististi pois; ne kun eivät välttämättä 

                                                
104 On Astronomia, s. 65. 
105	On Astronomia, s. 72.	
106 Ks. Ragep & Mimura 2015, s. 8–9. 
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edesauta veljien päämääriä. Rasā’iliä lukevat tähtitieteilijät taas tuntevat jo kyseiset 

mallit. Veljet eivät kuitenkaan kritisoi ptolemaiolaista astronomiaa millään muotoa.107 

 

 

3.1. Pallojen maailma 

 

Puhtauden veljien maailmankuvan perusrunkona toimii hellenistinen pallonkuorien 

maailma. Veljet toteavat maailmankaikkeuden yleisestä rakenteesta seuraavaa: 

 

Maailmankaikkeus on kokonaisuudessaan pallon muotoinen, ja kaikkien sen 

kehien liikkeet ovat pyöreitä, ja sen taivaitten kaikkien tähtien valo on lähtöisin 

niistä itsestään, paitsi Kuulla, ja jokainen pallonkuori on läpinäkyvä, paitsi Maa 

[…].108 

 

Maa on kaikkeuden keskipiste, ja sitä ympäröivät järjestyksessä ulospäin Kuun, 

Merkuriuksen, Venuksen, Auringon, Marsin, Jupiterin, Saturnuksen ja kiintotähtien 

kehät. Lisäksi Puhtauden veljien mallissa on kiintotähtien kehän jälkeen vielä kaikkea 

ympäröivä kehä, al-falak al-muḥīṭ, josta käsin Universaali Sielu (al-nafs al-kullīya), 

vaikuttaa maailmankaikkeuteen.109 Maailmankaikkeudessa ei ole tyhjää tilaa. Yhtenä 

perusteena tälle veljet esittävät, että pimeys ja valoisuus ovat kappaleen ominaisuuksia, 

eikä maailmankaikkeudessa ole paikkaa, jossa ei vallitse kumpikaan. Veljien mukaan 

myöskään maailmankaikkeuden ulkopuolella ei ole mitään, ei edes tyhjää tilaa.110 

 

                                                
107 Vasta Puhtauden veljien jälkeen 1000-luvulta lähtien tähtitieteen kenttä jakautui selkeämmin kahteen 
leiriin: filosofisesti orientoituneisiin Ptolemaioksen kritisoijiin ja niin kutsuttuun Maragha-koulukuntaan, 
joille ptolemaiolaiset mallit eivät näyttäytyneet ylitsepääsemättömänä ongelmana. Ptolemaioksen 
Almagestin ja Planetary Hypotheses -teosten välillä oli ristiriitoja ja myös Ptolemaioksen tekemät 
havaintovirheet oli huomattu. Ptolemaioksen kritisoinnista syntyikin aivan oma kirjallisuuden lajinsa, 
shukūk. Tämä kirjallisuuden laji ei kuitenkaan tarjonnut vaihtoehtoisia selitystapoja. Sen sijaan hay’a-
kirjallisuudessa esitettiin Ptolemaioksen malleille myös vaihtoehtoja. Ptolemaiosta kritisoivat filosofit 
olivat pääosin Andalusiasta, ja heihin lukeutuvat esimerkiksi Ibn Bājah (n. 1085–1138), Ibn Ṭufayl (n. 
1105–1185), Ibn Rushd (1126–1198) sekä al-Biṭrūjī (k. n. 1204). He pyrkivät kosmologiassaan 
aristoteeliseen puhtauteen ja esimerkiksi episyklimallin hylkäämiseen. Maragha-koulukunta vaikutti sen 
sijaan islamilaisen maailman itäosissa, ja koulukunnan edustajista ainoastaan Ibn al-Shāṭir (1304–1375) 
pyrki episyklit hylkäävään malliin. Ks. Saliba 1994, s. 6, 22–23. 
108 On the Heavens and the World, s. 137, editio s. ٧٣–٧٢. 
109 On Astronomia s. 75, editio s. ١١٩. Käytän termiä ”Universaali Sielu”, Ragepin ja Mimuran 
käännöksessä termi on ”Universal Soul”. Arabiankielisen termin ”al-nafs al-kullīya” voisi kääntää 
sananmukaisesti suomeksi myös termillä ”Kaikkeuden Sielu”. 
110 On the Heavens and the World, s. 140–142. 
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Kaiken kaikkiaan maailmankaikkeus koostuu 11  kehästä, joista yhdeksän on varsinaisia 

taivaskehiä. Kuun kehän alla on kaksi kehää: tulen ja ilman kehä sekä veden ja maan 

kehä.111 Auringon kehä on maailmankaikkeuden puolivälissä, sillä sen molemmin puolin 

on viisi kehää.112 Veljien mukaan jokainen kehä on alemmalle kehälle ”taivas” (samāʾ) 

ja ylemmälle kehälle ”maa” (ʾarḍ) aina Saturnuksen kehälle asti, joka on ”seitsemäs 

taivas”. Kuun kehää veljet kutsuvat myös ”alemman maailman taivaaksi”. Määritelmä on 

mielenkiintoinen, sillä sen mukaanhan kiintotähtien kehä tai kaikkea ympäröivä kehä 

eivät olisi määritelmällisesti ”taivaita”, vaikka ne taivaskehiä (falak) ovatkin.113  

 

Puhtauden veljien esittämässä kosmologiassa maailmankaikkeus jakautuu laadullisesti 

kahteen osaan, syntymän ja tuhoutumisen sävyttämään kuunaliseen maailmaan ja 

jumalalliseen kuunyliseen maailmaan. Maailmankaikkeuden jakaminen kuunaliseen ja 

kuunyliseen maailmaan on peräisin Aristoteleelta, ja kyseinen jako oli laajalti tunnettu ja 

yleisesti hyväksytty. Kuitenkin veljien mukaan maailmankaikkeus on nimenomaan yksi 

kokonaisuus, ei niinkään kaksi erillistä maailmaa.  

 

Kuunalinen maailma on elementtien maailma, joka siis muodostuu neljästä elementistä, 

jotka ovat maa, vesi, ilma ja tuli. Taivaskehät puolestaan koostuvat viidennestä 

elementistä. Viidennestä elementistä koostuvat asiat eivät veljien mukaan ole kylmiä tai 

kuumia, ne eivät myöskään ole kosteita, eivätkä ne ole painavia tai kevyitä. Heidän 

mukaansa viidennestä elementistä koostuvat kappaleet eivät kehity tai rappedu eivätkä ne 

kasva tai pienene. Viidennellä elementillä on kuitenkin yhteisiä ominaisuuksia neljän 

elementin kanssa. Taivaskehien lisäksi esimerkiksi vesi, ilma, lasi ja kristalli ovat 

läpinäkyviä. Auringon ja tähtien lisäksi myös tuli ja ilma voivat valaista. Kuu koostuu 

viidennestä elementistä, mutta se ei ole läpinäkyvä, kuten ei ole Maakaan, ja myös Kuulla 

on varjo kuten maallisilla kappaleilla. Taivaankappaleet ovat maan tavoin kuivia.114 

 

Myös itse kehien keskinäisessä koostumuksessa on eroja. Rasā’ilin 34. kirjeessä 

kerrotaan, että kaikkea ympäröivä kehä on kehistä ”substanssiltaan kaikkein 

hienojakoisin ja muodoltaan vähiten monimutkainen”. Kukin kehä on alaspäin mentäessä 

                                                
111 The Universe is a Macroanthropos, s. 96, 99. 
112 On the Heavens and the World, s. 142–143.	
113 On the Heavens and the World, s. 138. 
114 On the Heavens and the World, s. 162–163. 
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hieman edeltäjäänsä karkeampi. Maa on maailmankaikkeuden karkein kappale ja 

”massaltaan paksuin”.115 Aristoteles ja Ptolemaios käyttävät viidennen elementin 

yhteydessä sanaa ”eetteri”.116 Veljet käyttävät termiä kuitenkin Rasā’ilissä eri 

merkityksessä. He määrittelevät eetterin (al-ʾathīr) olevan ”Kuun kehän alapuolista 

hehkuvaa tulta”.117  

 

Puhtauden veljien mukaan taivaankappaleet eivät siis ole fysikaalisessa mielessä kosteita, 

kuumia tai kylmiä, vaan ainoastaan kuivia. Onkin ristiriitaista, että astrologisessa 

yhteydessä he jakavat myös kuunylisen maailman kohteet laadullisesti kuumiin, kylmiin, 

kosteisiin ja kuiviin. Aristoteleen ja esimerkiksi Ibn Sīnān ajattelussa ”viidennestä 

elementistä” koostuvilla taivaankappaleilla ei ole tällaisia ominaisuuksia lainkaan.118 

Rasā’ilin 16. kirje pohjautuu Aristoteleen teokseen Taivaasta, kun taas veljien 

astrologiset käsitykset pohjautuvat muihin lähteisiin. Näiden välinen ristiriita on jäänyt 

teokseen. Mahdollisesti kirjeiden kirjoittajat ovat olleet eri henkilöitä ja Rasā’il on koottu 

nopealla tahdilla. 

 

Taivaskehien kerrotaan olevan pyöreitä, läpinäkyviä ja onttoja kappaleita, jotka on 

asetettu sisäkkäin kuin sipulinrenkaat. Taivaskehät ovat kosketuksissa toisiinsa, mutta ne 

eivät sekoitu toisiinsa.119 Myös al-Bīrūnī käyttää kehistä vastaavanlaista 

sipulivertausta.120 Kehien pallonmuotoisuudesta ja ympyräliikkeestä veljet toteavat 

seuraavaa: 

 

[– –] Hän teki kaikista radoista muodoltaan kehiä, koska tämä muoto on kaikkien 

täydellisin. Ja tämä tarkoittaa, että se on kaukaisin ja etäisin virheistä ja 

liikkeeltään nopein; ja sen keskipiste on sen keskellä, sen halkaisijat ovat 

samanlaiset, sitä ympäröi yksi pinta, se ei kosketa toista [kappaletta] paitsi yhdessä 

pisteessä; ja näitä ominaisuuksia ei löydy muista muodoista. Ja [Jumala] loi myös 

sen liikkeen ympyrän muotoiseksi, koska se on täydellisin liike.121 

 

                                                
115 On the Intellectual Principles According to the View of the Ikhwān al-Ṣafā’, s. 41. ”Muoto” on 
käännöksessä ”body”. 
116 Ks. esim. Ptolemy's Almagest, s. 36. 
117 The Universe is a Macroanthropos, s. 99. 
118 Nasr 1993, s. 62. 
119 On the Explanation of Meteorology, s. 196–197. 
120 On Astronomia, s. 26.  
121 On Astronomia, s. 31 ja editio s. ٢١-٢٠ 
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Ajatukset pallonmuotoisuuden ja ympyräliikkeen täydellisyydestä edustavat aristoteelista 

ajattelua. Edellisen lainauksen kanssa hyvin samankaltaista materiaalia löytyy 

esimerkiksi Aristoteleen Taivaasta-teoksen toisen kirjan neljännessä luvussa.122 Veljien 

esittämä pallonkuorien malli perustuu kuitenkin ensisijaisesti ptolemaiolaiseen eikä 

puhtaasti aristoteeliseen kosmologiaan. ”Seitsemän planeetan” eli Kuun, Auringon, 

Merkuriuksen, Venuksen, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen ratojen yhteydessä puhutaan 

perigeumista ja apogeumista123, ja radat ovat siis Maasta katsoen eksentrisiä, eli 

epäkeskisiä. Maailmankaikkeuden pallonkuorien sipulimaisesta rakenteesta annetaan 

astronomiakirjeessä seuraavanlainen kuva:  

 

 Kuva 1.124 

 

Kuvassa ei ole esitetty kehien paksuuksia Rasā’ilin kirjeessä numero 16, On the Heavens 

and the World, esitetyssä suhteessa toisiinsa. Kuten kuvassa, itse taivaskehät ovat veljien 

ajattelussa maakeskisiä, vaikka planeettojen radat ovatkin Maasta katsoen eksentrisiä. 

Kunkin planeettakehän paksuus vastaa planeetan radan apogeumin ja perigeumin välistä 

erotusta.125 Apogeumilla tarkoitetaan Maata kiertävän kappaleen radan kauimmaista 

                                                
122 Ks. Taivaasta, s. 40–41.	
123 Ks. On Astronomia, s.32, 48–49. Perigeum tarkoittaa Maata kiertävän kappaleen radan Maata lähintä 
pistettä ja apogeum puolestaan kauimmaista pistettä.  
124 Piirros on tehty seuraavien kuvien mukaisesti: On Astronomia, s. 27 ja editio s. ١٠. 
125 Kirjeessä On the Heavens and the World veljet kertovat luvussa 9 Auringon kehän paksuuden olevan 
100 kertaa Maan halkaisija. Kirjeessä numero 18, On the Explanation of Meteorology, luvussa 4 veljet 
ilmoittavat Auringon radan apogeumin ja perigeumin erotukseksi niin ikään 100 kertaa Maan halkaisijan. 
Todennäköisesti muissakin planeettakehissä kehän paksuus on sama kuin planeetan radan perigeumin ja 
apogeumin erotus. On the Heavens and the World s. 145, On the Explanation of Meteorology s. 193. Ks. 
myös Nasr 1993, s. 78. 
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pistettä Maasta käsin. Perigeum on vastaavasti kappaleen radan Maata lähin piste. 

Astronomiakirjeessä kerrotaan, että seitsemän planeetan ratojen apogeumit ja perigeumit 

eivät ole keskenään samansuuntaisia, ja että Kuun apogeumin ja perigeumin sijainnit 

vaihtelevat.126 Seuraavassa kuvassa esitän veljien käsityksen planeettakehän paksuudesta 

ja sen suhteesta planeetan apogeumiin ja perigeumiin: 

 

Kuva 2. 
 

 

Auringon kohdalla astronomiakirjeessä annetaan erikseen oheinen selkeä kuva Auringon 

radan eksentrisyydestä, jonka mukaisesti – tavallaan aivan oikein – Aurinko on kesällä 

kauimmillaan ja talvella lähimmillään Maasta: 

 

                                                
126 On Astronomia s. 35–39. Veljien käsityksen mukaan itse asiassa kaikkien planeettojen ratojen 
apogeumit ja perigeumit siirtyvät pitkän ajan kuluessa planeettojen ratojen kiertyessä prekessioliikeen 
myötä. Ks. On Cycles and Revolutions s. 227.	
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Kuva 3.127 

 

Kirjeessä 16 veljet käsittelevät taivaskehien paksuuksia ja halkaisijoita. Veljet kertovat 

seuraavaa: 
Tiedä, oi veljeni, että jokaiselle kehälle (kura) näistä kehistä on halkaisija ja 
paksuus, ja joka ikisen taivaan (al-samawāt) paksuus on vähäisempi kuin sen 
halkaisija, paitsi Maan, jonka halkaisija on sama kuin sen paksuus, koska se on 
kehä, joka ei ole ontto, ja kun muut kehät ovat onttoja on niiden paksuus halkaisijaa 
pienempi. Ja Maan halkaisija on 2 167 farsakhia128, ja suurin ympyrä sen 
pinnalla129 on 6 800 farsakhia. 
Ilman [kehän] paksuus130 on 16 ja puoli Maan halkaisijaa, ja se tekee 53 832131 
farsakhia. Ja tämän kehän halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja 
Maan halkaisijan lisäys sen päälle yhden kerran. 
Kuun kehän paksuus on yhtä suuri kuin ilman [kehän] paksuus, ja sen halkaisija 
on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja ilman [kehän] halkaisijan lisäys sen 
päälle yhden kerran. 
Merkuriuksen kehän paksuus on yhtä suuri kuin 105 kertaa Maan halkaisija, ja sen 
halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja Kuun [kehän] halkaisijan 
lisäys sen päälle yhden kerran. 
Venuksen kehän paksuus on yhtä suuri kuin 915 kertaa Maan halkaisija, ja sen 
halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja Merkuriuksen [kehän] 
halkaisijan lisäys sen päälle yhden kerran. 

                                                
127 Piirros on tehty seuraavan kuvan mukaan: On Astronomia, s. 49. 
128 Farsakh eli parasangi on vanha pituuden mittayksikkö. Yksi farsakh on suuruudeltaan noin 5–5,5 
kilometriä. 
129 ”Suurin ympyrä sen pinnalla” tarkoittaa ”ympärysmittaa”. 
130 Editiossa ja käännöksessä on tässä yhteydessä ”quṭr”/”diameter” eli halkaisija. Käsikirjoituksissa  َأ ja ج 
tässä kohtaa lukee kuitenkin ”sumk” eli paksuus. Käytän käännöksessäni tässä kohdassa termiä ”paksuus”, 
sillä se vastaa muotoilultaan muuta tekstiä paremmin, ja näin ymmärrettynä teksti on myös 
järkeenkäyvempi planeettakehien etäisyyksiä ajatellen. Ks. On the Heavens and the World s. 144, editio s. 
٨٩. 
131 Tämän luvun osalta käsikirjoituksissa on runsaasti vaihtelevuutta. Tämä luku on joka tapauksessa 
virheellinen, mikäli ilmakehän paksuus on 16 ja puoli kertaa Maan halkaisija; 16,5 x 2167 f = 35 755,5 f. 
Meteorologiakirjeessä ilmakehän paksuudeksi on ilmoitettu oikea luku 35 755 f. Ks. On the Explanation 
of Meteorology, s. 191. 
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Auringon kehän paksuus on 100 kertaa niin suuri kuin Maan halkaisija, ja sen 
halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja Venuksen kehän (falak) 
halkaisijan lisäys sen päälle yhden kerran. 
Marsin kehän paksuus on yhtä suuri kuin 7 656 kertaa Maan halkaisija, ja sen 
halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja Auringon [kehän] halkaisijan 
lisäys sen päälle yhden kerran. 
Jupiterin kehän paksuus on yhtä suuri kuin 5 527 kertaa Maan halkaisija, ja sen 
halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja Marsin [kehän] halkaisijan 
lisäys sen päälle yhden kerran. 
Saturnuksen kehän paksuus on yhtä suuri kuin 7 605 kertaa Maan halkaisija, ja sen 
halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja Jupiterin [kehän] halkaisijan 
lisäys sen päälle yhden kerran. 
Kiintotähtien (al-kawākib al-thābita) kehän paksuus on yhtä suuri kuin Maan 
halkaisija 12 000 kertaa, ja sen halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, 
ja Saturnuksen [kehän] halkaisijan lisäys sen päälle yhden kerran.132 

 
 
Rasā’ilin Oxfordin edition englanninkielisessä käännöksessä on yllä olevan lainauksen 

osalta käännösvirhe, joka vääristää kokonaiskuvan veljien käsityksestä pallonkuorien 

maailmasta. Olen itse kääntänyt arabiankielisen virkkeen  

                         
suomeksi näin: ”Ja tämän kehän halkaisija on sama kuin sen paksuus kaksi kertaa, ja 

Maan halkaisijan lisäys sen päälle yhden kerran.” Edition englanninkielisessä 

käännöksessä virke on käännetty kuitenkin näin: ”The diameter of this globe is twice its 

thickness, and it is double the diameter of the Earth.”133 Sama virhe toistuu käännöksessä 

jokaisen kehän kohdalla. Veljien tarkoituksena on ilmaista, että kunkin kehän halkaisijan 

suuruus on kaksi kertaa kehän paksuus plus alemman kehän halkaisija. Seuraava kuva 

havainnollistaa tätä yksinkertaista ajatusta: 

 

                                                
132 On the Heavens and the World, s. ٩٢–٨٨. Vrt. englanninkielinen käännös s. 143–145. 
133 On the Heavens and the World, s. 144, editio s. ٩٠. Haluan kiittää FT Janne Mattilaa käännökseni 
oikeellisuuden tarkistamisesta tämän virkkeen osalta. Mattilan mukaan sekä minun käännökseni että 
Baffionin käännös ovat mahdollisia, eikä Baffionin käännös ole sinänsä kieliopillisesti virheellinen. 
Asiayhteydessään Baffionin käännös on kuitenkin virheellinen. 
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Kuva 4. 

 

Mikäli asia ymmärrettäisiin edition englanninkielisessä käännöksessä esiintyvällä tavalla, 

seuraisi siitä lukuisia ristiriitaisuuksia. Mikäli kehän halkaisija olisi suuruudeltaan kaksi 

kertaa edellisen kehän halkaisija – kuten ilmeisesti esimerkiksi Bausani väittää134 – 

olisivat kaikki veljien antamat kehien etäisyyksiä koskevat luvut virheellisiä. Tässä 

tapauksessa kehän paksuuden ja alemman kehän halkaisijan tulisi olla samansuuruiset. 

Virke voisi pitää paikkaansa vain tilanteessa, jossa alemman kehän yläosa sivuaisi 

ylemmän kehän yläosaa, jolloin ylempi kehä ei siis ympäröisikään alempaa kehää joka 

puolelta. Kehän paksuus vastaisi siis kehän sädettä. Mikäli virke puolestaan 

ymmärrettäisiin niin, että kehän paksuus olisi kaksi kertaa edeltävän kehän halkaisija, 

seuraisi siitä väistämättä se, että kunkin kehän paksuus vaihtelisi huomattavasti, ja että 

paksuudella tarkoitettaisiin kehän suurinta paksuutta. Tämän seurauksena myöskään Maa 

ei olisi ilmakehän keskellä, vaikka veljien käsityksen mukaan näin on.135 Lisäksi myös 

tässä tapauksessa veljien antamat luvut olisivat virheellisiä.  

 

Veljien antamien lukujen alkuperästä ei ole tietoa. Joka tapauksessa maailmankaikkeuden 

koko on kuvattu Rasā’ilissä suuremmaksi kuin keskiajalla yleensä.136 Kehien kokojen 

lisäksi veljet kuvaavat planeettojen näennäisiä halkaisijoita, planeettojen halkaisijoiden 

suhteita Maan halkaisijaan sekä planeettojen tilavuuksien suhdetta Maan tilavuuteen. 

Näissä luvuissa on kuitenkin runsaasti ristiriitaisuuksia.137 Esitän oheisessa taulukossa – 

                                                
134 Ks. On the Heavens and the World, s. 144, alaviite 32. 
135 On Geography s. 52. 
136 Ks. Nasr 1993, s. 78–79. 
137 Ks. esim. On the Heavens and the World, s. 147, alaviite 55. 
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Auringon halkaisijaa lukuun ottamatta – luvut kuten ne ovat kirjeen 16 edition 

käännöksen varsinaisessa tekstissä.138 
 

Planeetta Näennäinen 
halkaisija 

Halkaisija Maan 
halkaisijoina 

Tilavuus Maan 
tilavuuksina 

Aurinko 31' 5 2/5 166 ja murto-osa 

Kuu Apogeumissa ollessaan 
sama kuin Auringolla 

–  1/39 

Merkurius Keskietäisyydellä 
ollessaan 1/15 Auringon 
näennäistä halkaisijaa 

1/28 1/22 

Venus 1/10 Auringon näennäistä 
halkaisijaa 

1/3 1/37 

Mars 1/20 Auringon 
näennäistä halkaisijaa 

1 1/6 1 1/16 

Jupiter 1/12 Auringon 
näennäistä halkaisijaa 

4 1/16 95 

Saturnus 1/18 Auringon 
näennäistä halkaisijaa 

4 1/2  91 

 
 

Planeettojen kokojen lisäksi Puhtauden veljet käsittelevät myös tähtien kokoja. Veljien 

mukaan kiintotähtiä on yhteensä 1 022 kappaletta. Niistä 15 on tilavuudeltaan 108 kertaa 

Maata suurempia, niistä 45 on 90 kertaa Maata suurempia, 208 on 72 kertaa Maata 

suurempia, 474 on 54 kertaa Maata suurempia, 217 on 36 kertaa Maata suurempia ja 33 

on 18 kertaa Maata suurempia.139 Veljet antavat tässä yhteydessä myös tähtien näennäiset 

halkaisijat sekä niiden halkaisijoiden suhteet Maan halkaisijaan.140 

 

Rasā’ilin astronomiakirjeessä esitetään kaikkea ympäröivän kehän olevan oikea fyysinen 

kehä siinä missä muutkin taivaan kehät.141 Tämä viimeinen kehä on Nasrin mukaan 

                                                
138 On the Heavens and the World, s. 146–147. Auringon halkaisijan suhde Maan halkaisijaan on 
ilmoitettu taulukossa alaviitteen 50 mukaan s. 147. 
139 Almagestin mukaan ensimmäisen magnitudiluokan tähtiä on 15, toisen luokan 45, kolmannen 208, 
neljännen 474, viidennen 217, ja kuudennen 49. Näiden lisäksi on 9 tummaa tähteä ja 5 sumua (nebulaa). 
Veljien antamien lukujen juuret löytyvät siis Almagestista. Ks. On the Heavens and the World, s. 148, 
alaviite 61. Veljien antamassa tähtien kokoluettelossa on vain 992 tähteä. Eri käsikirjoituksissa on kuitenkin 
vaihtelua lukujen osalta. 
140 On the Heavens and the World, s. 147–148. 
141 On Astronomia s. 26. 
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arabitähtitieteilijöiden tekemä lisäys, jolla pyrittiin selittämään prekessioliikettä.142 

Veljien esittämän näkemyksen mukaan kaikkea ympäröivä kehä  on ”ensimmäinen 

liikkuja”, joka pyörähtää Maan ympäri kerran 24 tunnissa. Sen tekemä liike välittyy 

muihin kehiin, mutta jokainen kehä ”jätättää” jonkin verran suhteessa kaikkea 

ympäröivän kehän liikkeeseen. Tähtien kehä jätättää kaikista vähiten, ja tämä ero ilmenee 

prekessiona eli kevätpäiväntasauspisteen siirtymisenä.143  

 

Jo Aristoteleen esittämä pallonkuorien maailmankaikkeus on perusidealtaan 

samanlainen. Aristoteleen käsityksen mukaan ”ensimmäinen liikkuja” tosin oli 

kiintotähtien kehä, sillä hän ei tuntenut prekessiota. Prekession ja esimerkiksi 

trepidaatioteorian myötä Aristoteleen esittämään malliin lisättiin aikojen kuluessa milloin 

mikäkin määrä uusia pallonkuoria.144 Puhtauden veljien esittämässä mallissa kehien 

lukumäärä on yhdeksän, ja prekessio on siis selitetty mallissa. Trepidaatioteoriaa – eli 

käsitystä prekession suunnanvaihdoksista – ei veljien ajattelusta löydy. Trepidaation 

puuttuminen voi johtua siitä, että Puhtauden veljet ovat käyttäneet al-Battānīa lähteenään. 

Al-Battānī hylkäsi ajatuksen trepidaatiosta.145 Toki on myös mahdollista, että veljet eivät 

ole tunteneet trepidaatioteoriaa. 

 

Ptolemaioksen Almagestissa esitetään kaksi ensisijaista taivaskehien liikettä: liike, joka 

pyörittää maailmankaikkeutta idästä länteen – eli vuorokautinen pyörähdys – ja kunkin 

kehän liike tätä ”ensimmäistä liikettä” vastakkaiseen suuntaan. Almagestissa puhutaan 

kuitenkin vain kahdeksasta kehästä, eikä kiintotähtien kehän ulkopuolella olevasta 

fyysisestä ”ensimmäisen liikkeen” kehästä ole teoksessa mitään mainintoja. 

Ptolemaioksen mukaan kiintotähtien kehä tekee kuitenkin ”ensimmäiselle liikkeelle” 

vastakkaista prekessioliikettä.146 

 

Al-falak al-muḥīṭin olemassaolosta ja olemuksesta myös kiisteltiin. Esimerkiksi al-Bīrūnī 

kritisoi teoksessaan näkemystä yhdeksännestä kehästä. Tässä yhteydessä hän puhuu 

liikkumattomasta kehästä, jota hänen mukaansa intialaiset kutsuvat brahmandaksi.  

Al-Bīrūnīn mukaan on mahdollista, ettei se ole kappale toisin kuin muut kehät. Hän tuo 

                                                
142 Nasr 1993, s. 76. 
143 On the Heavens and the World, s. 148–150. 
144 Lehti & co. 1984, s. 17, 19, 22.  
145 Freely 2009, s. 84–85. 
146 Ks. Ptolemy's Almagest, s. 43–44, 321, 327, 329, 338. 
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esiin myös sen, että Aristoteleen mukaan liikkuvien kehien jälkeen ei ole materiaa eikä 

tyhjiötä.147 Puhtauden veljien mukaan ympäröivä kehä ei kuitenkaan ole liikkumaton, 

vaan se on jatkuvassa pyörimisliikkeessä ja aiheuttaa muiden kehien vuorokautisen 

kierron Maan ympäri.148 On myös syytä muistaa, että veljien harjoittaman 

uuspythagoralaisen numeromystiikan kannalta on erityisen osuvaa, että taivaskehiä on 

nimenomaan yhdeksän. 

 

 

3.2. Eläinrata 

 

Auringon näennäistä rataa taivaalla kutsutaan ekliptikaksi, ja Aurinko näyttää kulkevan 

joka vuosi samojen tähtikuvioiden editse. Planeetat ja Kuu liikkuvat taivaalla myös 

lähellä ekliptikaa, mutta planeettojen ratatasojen kaltevuudesta johtuen ne saattavat 

poiketa ekliptikasta korkeintaan noin kahdeksan astetta. Kuun ratatason kaltevuus on 

puolestaan noin viisi astetta. Tätä ekliptikan molemmille puolille ulottuvaa planeettojen 

radat kattavaa kaistaletta kutsutaan Eläinradaksi. Alun perin Eläinrata jaettiin kirkkaiden 

tähtikuvioiden mukaan eri osiin, yleensä 12 kaistaleeseen. Luonnolliset tähtikuviot ovat 

kuitenkin eri kokoisia, ja näin ollen Eläinrata oli jaettu eri suuruisiin osiin.149  

 

Myöhemmin tähtikuvioihin pohjautuvaa Eläinradan jakoa kehitettiin niin, että Eläinrata 

jaettiin kahteentoista 30 asteen levyiseen merkkiin. Tämä sideerinen Eläinrata on 

kuitenkin melko lailla linjassa tähtikuvioiden kanssa. Kyseinen jako kehitettiin 

todennäköisesti jo muinaisessa Babyloniassa. Eläinradan alkupisteeksi valittiin 

kevättasauspiste, joka sijaitsi tuolloin Oinaan merkin alussa. Sideerisen Eläinradan 

ongelmaksi muodostui kuitenkin Maan akselin kiertymisestä, prekessiosta, johtuva 

kevättasauspisteen siirtyminen tähtitaivaan suhteen. Ongelma ratkaistiin irrottamalla 

Eläinratamerkit kokonaan tähtikuvioista. Nyt kevättasauspisteen katsottiin olevan aina 

Oinaan merkin alussa, olipa taivaalla tässä kohtaa oleva tähtikuvio mikä hyvänsä. 

Eläinrata jaettiin edelleenkin kahteentoista 30 asteen suuruiseen merkkiin, mutta jako 

perustui nyt vuodenaikoihin. Tämä trooppinen Eläinrata yleistyi Ptolemaioksen 

Tetrabibloksen myötä, ja esimerkiksi Puhtauden veljien käyttämä Eläinradan jako on 

                                                
147 Al-Bīrūnī, s. 44–45. 
148 On Astronomia s. 27. 
149 Ekliptikasta ks. esim. Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 43–44. 
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ptolemaiolaiseen tapaan nimenomaan trooppinen.150 Seuraavasta kuvasta ilmenee 

sideerisen ja trooppisen Eläinradan ero.  

Kuva 5. 

 

Kuvan keskellä on Maa, ja sitä lähinnä oleva kehä on trooppinen Eläinrata, joka on aina 

linjassa vuodenaikojen suhteen. Nämä Eläinratamerkit ovat kuitenkin puhtaasti 

kuvitteellisia alueita taivaalla. Kuvassa ulompi kehä on puolestaan sideerinen Eläinrata, 

joka perustuu tähtikuvioihin. Sideerinen Eläinrata ei pysy kuitenkaan linjassa 

vuodenaikojen suhteen, vaan prekessiosta johtuen kevättasauspiste vaeltaa 

Eläinratakuvioiden suhteen kuvasta katsoen myötäpäivään.151 

 

Olen esittänyt kuvassa 5 trooppisen Eläinradan sisempänä kehänä vain, jotta sen 

pysyminen tasauspisteisiin nähden linjassa havainnollistuu selkeämmin. Puhtauden 

                                                
150 Ptolemaios ei itse puhu ”trooppisista” tai ”sideerisistä Eläinratamerkeistä”. Esimerkiksi Almagestissa 
sideerisiin Eläinratamerkkeihin eli Eläinradan tähtikuvioihin viitataan termillä ”ζώδιον” (vapaa suom. 
”eläinmerkki”) ja trooppisiin Eläinratamerkkeihin viitataan termillä ”δωδεκατηµοριον” (vapaa suom. 
”kahdestoistaosa”). Ks. Ptolemy's Almagest, s. 20–21. 
151 Sideerisen Eläinradan käyttö ei hävinnyt astrologiassa kokonaan, ja esimerkiksi Intiassa trooppinen 
Eläinrata ei lyönyt koskaan itseään kunnolla läpi. Nyky-Intiassakin hindujen keskuudessa tärkeä astrologia 
perustuu sideeriseen Eläinrataan. Sideerisessä astrologiassa hyväksytään kevättasauspisteen siirtyminen 
merkkien suhteen. 
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veljien esittämässä kosmologiassa trooppisen Eläinradan katsotaan tulevan vasta 

kiintotähtien kehän jälkeen. Veljien mukaan trooppinen Eläinrata sijaitsee siis fyysisesti 

al-falak al-muḥīṭissa, eli kaikkea ympäröivässä uloimmassa kehässä.152  

 

On selvää, että Puhtauden veljet käyttävät nimenomaan trooppista Eläinrataa, sillä heidän 

mukaansa esimerkiksi kevättasauspiste osuu Oinaan alkuun.153 Kevättasauspisteen 

siirtyminen oli veljien aikaan jo huomattava ilmiö, ja kevättasauspiste oli kaukana 

sideerisen Eläinradan Oinaan tähtikuvion alkupisteestä. Prekessiosta johtuen 

kevättasauspisteen ekliptikaalinen pituus kasvaa noin 50 kaarisekuntia vuodessa, mikä 

vastaa noin astetta 72 vuodessa. Näin ollen esimerkiksi Ptolemaioksen ajoista veljien 

aikoihin kevättasauspiste oli ehtinyt siirtyä jo noin 10 astetta. Veljien käsityksen mukaan 

prekession suuruus on noin aste vuosisadassa. Näkemys on peräisin Ptolemaiokselta.154 

 

Veljien mukaan nimenomaan kaikkea ympäröivä kehä on jaettu 12 yhtä suureen osaan 

”vesimelonin viipaleiden tavoin”. Myös al-Bīrūnī käyttää teoksessaan vastaavaa 

vertausta.155 Nämä osat ovat trooppisia Eläinratamerkkejä156, jotka eivät ole sidottuja 

tähtikuvioihin, sillä kiintotähtien kehä on vasta al-falak al-muḥīṭin alapuolella. Merkkien 

sijainti kaikkeuden uloimmalla kehällä tekee niistä myös uusplatonilaisen emanaatio-

opin kannalta hyvin keskeisiä. Astronomiakirjeessä esitetään seuraavanlainen piirros 

kaikkea ympäröivän kehän jaosta Eläinratamerkkeihin: 

                                                
152 On Astronomia s. 27–28. 
153 On Astronomia, s. 49–51.	
154 Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 66; On Cycles and Revolutions, s. 199.  
155 On Astronomia s. 27.  
156 Eläinratamerkkien ja niitä vastaavien tähtikuvioiden arabiankieliset nimet ovat seuraavat: Oinas:  
al-ḥamal, Härkä: al-thawr, Kaksoset: al-jawzāʾ, Krapu: al-sarṭān, Leijona: al-ʾasad, Neitsyt: al-sunbula, 
Vaaka: al-mīzān, Skorpioni: al-ʿaqrab, Jousimies: al-qaws, Kauris: al-jadī, Vesimies: al-dalw, Kalat:  
al-ḥūt.  
Eläinratamerkeistä ja -kuvioista käytetään arabiaksi sanaa ”burj”, joka tarkoittaa myös ”tornia”. 
Tavallisesta tähtikuviosta käytetään sanaa ”kawkaba”.  
Yleinen sekaannusta aiheuttanut ja aiheuttava kuviopari on Orion ja Kaksoset. Puhtauden veljet käyttävät 
Kaksosista käsitettä ”al-jawzāʾ”, ja sen pitempi muoto olisi ”burj al-jawzāʾ”, jonka voisi kääntää 
”keskimmäiseksi Eläinratamerkiksi” tai ”keskimmäiseksi Eläinratakuvioksi”. Orionia on kuitenkin myös 
kutsuttu nimellä ”al-jawzāʾ”, ja sen pitempi muoto olisi ”kawkaba al-jawzāʾ”, jonka voisi kääntää 
”keskimmäiseksi tähtikuvioksi”. Orionista käytetään kuitenkin myös nykyisin vakiintuneempaa termiä  
”al-jabbār” (jättiläinen). ”al-jawzāʾ” -nimi löytyy kuitenkin yhä Orionin Betelgeuze -tähden 
arabiankielisistä nimityksistä, joita ovat ”ʾibṭ al-jawzāʾ” (keskimmäisen kainalo), ”mankib al-jawzāʾ” 
(keskimmäisen olkapää), sekä mahdollisesti myös ”yad al-jawzāʾ” (keskimmäisen käsi). Kaiken tämän 
lisäksi myös Kaksosista on olemassa toinen nimitys ”al-tawʾamāni” (kaksoset). Orion sijaitsee Kaksosten 
lähellä taivaalla, ja voikin olla, että tämä on ollut osaltaan aiheuttamassa sekavaa nimeämistä.  
Ks. esim. On Astronomia, editio, s. ١٣ ja Allen 1963 s. 223, 310–311. 
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Kuva 6.157 

 

Ennen kuin veljet siirtyvät astronomiakirjeessä kuvaamaan Eläinratamerkkien erilaisia 

astrologisia ominaisuuksia, he haluavat korostaa luvun neljä erityisyyttä 

maailmanjärjestyksessä. Vuosi jakaantuu neljään vuodenaikaan, ja veljien mukaan yhtä 

lailla ilmansuuntia on neljä, elementtejä on neljä, elementtien ominaisuuksia on neljä, 

elimistön perusnesteitä on neljä ja tuulia on neljä.158 Puhtauden veljien ajattelussa on 

paljon uuspythagoralaisia vaikutteita, ja luvun neljä erityisasema on niistä keskeisimpiä. 

Luku neljä on keskeinen myös islamilaisessa perinteessä.159 Käsittelen veljien esittämiä 

Eläinradan astrologisia jakoja luvussa 4.3. 

 

 

3.3. Planeettaliikkeet 

 

Paras lähde veljien käsityksiin planeettaliikkeistä on Rasā’ilin 36. kirje, On Cycles and 

Revolutions. Astronomiakirjeessä planeettaliikkeitä ei juuri käsitellä. Pääpiirteissään 

veljien esittämät käsitykset perustuvat ptolemaiolaiseen tähtitieteeseen, ja 

planeettaliikkeiden selittämisessä veljet käyttävät Ptolemaioksen episyklimallia.160 

Käsittelen seuraavaksi hieman episyklimallia yleisemmällä tasolla. 

 

                                                
157 On Astronomia, s. 28, editio s. ١٣. 
158	On Astronomia, s. 28–29.	
159 Ks. Schimmel 1993, s. 90–96. 
160 Ks. esim. On Cycles and Revolutions, s. 195. 
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Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus näyttävät Maasta katsottuna liikkuvan 

tähtikuvioiden suhteen lähellä ekliptikaa, eli siis taivaalla olevaa isoympyrää, jota pitkin 

Aurinko näyttää kulkevan yhden kierroksen vuodessa. Myös Merkurius ja Venus 

pysyttelevät ekliptikan tuntumassa, mutta ne näkyvät aina lähellä Aurinkoa. Ne näyttävät 

kuitenkin vuoroin kiihdyttävän ja hidastavan nopeuttaan suhteessa Aurinkoon ja ehtivät 

vuoroin sen edelle ja jäävät vuoroin siitä jälkeen. Mars, Jupiter ja Saturnus näyttävät 

Maasta katsoen puolestaan liikkuvan pääsääntöisesti tähtikuvioiden suhteen ekliptikaa 

vastapäivään. Toisinaan ne näyttävät kuitenkin hidastavan liikettään, pysähtyvän, 

liikkuvan jonkin aikaa tähtikuvioiden suhteen myötäpäivään, pysähtyvän taas ja jatkavan 

sen jälkeen liikettään jälleen normaalisti tähtikuvioiden suhteen vastapäivään. Planeetat 

näyttävät piirtävän ikään kuin silmukan taivaalle.  

 

Tämä planeettojen kummallinen retrogradinen, eli peruuttava, liike oli vuosituhansia 

tähtitieteen suurimpia ongelmia. Sana ”planeetta” tulee alun perin kreikan kielen 

käsitteestä ”αστήρ πλανήτης”, joka tarkoittaa sananmukaisesti ”vaeltavaa tähteä”. 

Arabian kielessä vastaava käsite on ”kawkab sayyār”, joka niin ikään voidaan kääntää 

sananmukaisesti ”vaeltavaksi tähdeksi”. Veljet käyttävät tätä termiä Kuusta, 

Merkuriuksesta, Venuksesta, Auringosta, Marsista, Jupiterista ja Saturnuksesta. 

 

Planeettojen ajateltiin liikkuvan tasaisella nopeudella pitkin täydellistä ympyrärataa. 

Planeettojen havaitut epämääräiset liikkeet taivaalla eivät kuitenkaan käyneet tämän 

näkemyksen kanssa yksiin. Kun täydellisistä ympyröistä ja tasaisesta nopeudesta haluttiin 

kuitenkin pitää kynsin hampain kiinni, lisättiin malliin ylimääräinen ympyrä, episykli, 

jolla kyettiin jo melko hyvin selittämään planeettojen havaitut liikkeet. Episyklimallia 

tutki jo ainakin Apollonios (n. 265–170 eKr.), ja sitä kehittivät edelleen sittemmin etenkin 

Hipparkhos (n. 190–127 eKr.) ja Ptolemaios. Almagestin myötä teoria yleistyi.161  

 

Yksinkertaisessa episyklimallissa planeetta kiertää tasaisella nopeudella episykliä, joka 

puolestaan kiertää tasaisella nopeudella deferenttiä, eli planeetan varsinaista rataa. Kun 

sekä planeetta että episykli liikkuvat samaan suuntaan ja kun ratojen suhteelliset koot ja 

nopeudet on asetettu sopivasti, näyttää planeetta liikkuvan välillä retrogradisesti, kun sitä 

                                                
161 Ks. Karttunen 1996, s. 52–53. 
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katsotaan deferentin keskeltä.162 Seuraava piirros havainnollistaa yksinkertaista 

episyklimallia: 

 

Kuva 7. 

 

Ulkoplaneettojen retrogradiset liikkeet tapahtuvat aina niiden ollessa oppositiossa, eli kun 

planeetta on Maasta katsoen vastakkaisella puolella kuin Aurinko. Tuolloin planeetta on 

lähellä Maata ja näyttää Maasta katsoen kirkkaalta. Havainto siitä, että planeetta on 

kirkkaimmillaan juuri retrogradisen liikkeen puolivälissä, sopii episyklimalliin hyvin. 

Tuolloinhan planeetta olisi episyklissään lähimpänä Maata. 

 

Hipparkhos kehitti episyklimallia lisäämällä malliin eksentrin. Tässä mallissa Maa ei 

ollutkaan deferentin keskipisteessä, vaan hieman sivussa, ja deferentti oli siis Maahan 

nähden eksentrinen. Planeettojen eksentrimallilla selitettiin niiden havaittuja 

ratanopeuden vaihteluita. Ptolemaios kehitti mallia lisäämällä siihen vielä 

ekvanttiliikkeen. Ekvanttimallissa episykli liikkuu edelleen pitkin deferenttiä, mutta sen 

liike ei ole tasaista deferentin keskipisteestä tai Maasta katsottuna, vaan ekvanttipisteestä 

katsottuna. Ekvanttipiste on yhtä kaukana deferentin keskipisteestä kuin Maa, mutta 

                                                
162 Matemaattisena teoriana episyklimalli on itse asiassa varsin onnistunut. Monilla aloilla käytetty 
Fourier’n sarja on idealtaan samanlainen. Mikä tahansa jaksollinen liike voidaan esittää yksinkertaisten 
jaksollisten funktioiden, kuten sinikäyrien tai ympyräliikkeiden summana. Kahden ympyrän episyklimalli 
ei kuitenkaan riitä kovin pitkälle; täsmälliseen esitykseen tarvittaisiin äärettömän monta yhä pienempää ja 
pienempää episykliä. Karttunen 1996, s. 52. Haluan kiittää LuK Mikko Skogbergiä hänen minulle 
esittämästä huomiostaan Fourier’n sarjan ja episyklimallin samankaltaisuudesta. 
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vastakkaisella puolella.163 Ekvanttimalli vastaa havaintoja jo sangen hyvin, ja malli olikin 

tähtitieteessä käytössä yli tuhat vuotta. Aikaisempiin malleihin verrattuna Ptolemaioksen 

ekvantin sisältämä episyklimalli pystyi selittämään varsin tarkasti havaitut planeettojen 

nopeuden muutokset.164 Esitän seuraavaksi kaksi havainnollistavaa kuvaa 

ekvanttimallista: 

 

Kuva 8.165 

Kuva 9. 

                                                
163	http://www.astro.utu.fi/zubi/history/equant.htm (4.2.2017), Hannu Karttunen, Ursa ja Tuorlan 
observatorio; Karttunen 1996, s. 52–56.	
164 Ekvanttiliike ei riittänyt kuitenkaan kuvaamaan Merkuriuksen liikettä. Ptolemaios esitti, että 
Merkuriuksen deferentin keskipiste kiertää ympyrärataa pitkin episykliliikkeelle vastakkaiseen suuntaan. 
Merkuriuksen episykli ei näin ollen liiku pitkin ympyrärataa, vaan sen rata on mutkikkaampi soikio. Veljet 
eivät kuitenkaan puhu mitään tällaisesta Merkuriuksen deferentin keskipisteen liikkumisesta. 
http://www.astro.utu.fi/zubi/ref/almagp.htm (6.8.2017), Hannu Karttunen, Ursa ja Tuorlan observatorio. 
165 Piirros tehty Hannu Karttusen piirroksen mukaan: http://www.astro.utu.fi/zubi/history/equant.htm 
(4.2.2017), Hannu Karttunen, Ursa ja Tuorlan observatorio. 
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Kuvassa 8 episyklin liike ei ole tasaista Maasta tai deferentin keskipisteestä katsottuna, 

vaan ekvanttipisteestä käsin, ja kulma α siis kasvaa vakionopeudella. Kuvasta 9 

puolestaan ilmenee selkeämmin, kuinka Maasta katsottuna episyklin keskipisteen 

kulmanopeus vaihtelee, mutta pysyy ekvanttipisteestä katsoen tasaisena.  

 

Puhtauden veljet eivät käsittele ekvanttiliikettä lainkaan, ja onkin mahdotonta varmasti 

sanoa, ovatko he tunteneet ekvanttimallin. Olisi kuitenkin luultavaa, että he olisivat 

törmänneet myös ekvanttimalliin, joko suoraan Almagestia lukemalla tai sitten teoksesta 

tehtyjen tiivistelmien kautta. Ainakin tämä olisi ollut heille mahdollista. 

Astronomiakirjeen tai kirjeen 36 tarkoituksena ei kuitenkaan ole toimia ensisijaisesti 

tähtitieteen oppikirjana, vaan veljien uskonnollis-filosofisen agendan ajamisen 

välikappaleena. Rasā’ilissä pyritään antamaan kosmoksesta hierarkkinen ja 

järjestäytynyt kuva, eikä illuusiota ole mahdollisesti haluttu rikkoa paneutumalla turhan 

päiten monimutkaisen ja sekavan oloisiin episykleihin ja ekvanttipisteisiin. 

 

Astronomiakirjeessä planeettojen retrogradinen liike tuodaan jokaisen planeetan kohdalla 

selkeästi esille, vaikka episyklimallia ei käsitelläkään kirjeessä lainkaan. Oheisessa, 

astronomiakirjeen luvussa 17 annetussa retrogradista liikettä havainnollistavasta kuvasta, 

löytyy kuitenkin episykli, vaikka sitä ei tekstissä käsitelläkään: 

 

Kuva 10.166 

                                                
166 Piirros tehty seuraavan kuvan mukaan: On Astronomia, s. 53, Figure 11. Vastaavassa kuvassa editiossa 
s. ٦٥ sana ”suora” on ”mustaqīm” ja ”retrogradinen” on ”rājiʿ”, joka tarkoittaa ”palaavaa” ja ”peruuttavaa”. 
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Kuvan uloin kehä on kiintotähtien kehä, jota vasten planeetan retrogradinen liike 

näyttätyy. Keskellä oleva ympyrä on Maa, ja kehän sisällä oleva ylempi ympyrä on 

puolestaan episykli, jota pitkin planeetta kiertää. Retrogradista liikettä käsitellään 

astronomiakirjeen luvuissa 17–21, ja kunkin planeetan liikkeille suhteessa Eläinrataan ja 

Aurinkoon on omistettu oma lukunsa. Retrogradisen liikkeen säännönmukaisuutta 

korostetaan jokaisen planeetan liikkeiden kuvailujen kohdalla, ja esimerkiksi 

Saturnuksen liikkeistä todetaan seuraavaa: 

 

Se [Aurinko] on konjunktiossa167 sen [Saturnus] kanssa kerran joka vuosi, kun se 

saapuu samaan Eläinratakuvioon ja samaan asteeseen sen kanssa, sitten Aurinko 

ohittaa sen ja Saturnus ilmestyy 20 vuorokauden kuluttua aamulla idästä ennen 

Auringon nousua. Ja Saturnus liikkuu Auringon siitä eroamisen ajasta, kunnes se 

on toisen kerran konjunktiossa sen kanssa, 381 vuorokautta, josta 123 vuorokautta 

on suoraan itäistä, 134 vuorokautta retrogradista168, ja 124 vuorokautta suoraan 

läntistä. Ja tämä on niiden tapa joka vuosi, ja tämä on Kaikkivaltiaan, 

Kaikkitietävän säädös.169 

 

Edellisessä kuvauksessa on kuitenkin paljon kummallisuuksia. Ensinnäkin Puhtauden 

veljet antavat astronomiakirjeessä Saturnuksen synodiseksi kiertoajaksi 381 vuorokautta, 

vaikka yleisempi (ja oikea) luku olisi noin 378 vuorokautta.170 Jälkimmäinen luku on 

peräisin Almagestista. Kirjeessä 36 veljet antavatkin Saturnuksen kiertoajaksi episyklinsä 

ympäri 378 vuorokautta.171 Veljien ajattelussa planeetan synodinen kiertoaika ja 

planeetan kiertoliike episyklinsä ympäri ovat sama asia. Todennäköisesti 

astronomiakirjeen luku 381 onkin kirjoitusvirhe, joka on voinut syntyä käsikirjoitusten 

kopioinnissa. Tekstistä saa kuitenkin kuvan, että Saturnuksen konjunktio tapahtuu joka 

ikinen vuosi, vaikka konjunktio toistuukin veljien mukaan 381/378 vuorokauden välein.  

 

Veljien määritelmän mukaan Auringon ja Saturnuksen konjunktio tapahtuu, kun Aurinko 

saapuu Saturnuksen kanssa samaan Eläinratakuvioon ja samaan asteeseen. Olisi loogista 

                                                
167 Konjunktiossa oleminen on ilmaistu astronomiakirjeessä verbillä ”taqārana”, joka voidaan kääntää 
suomeksi esimerkiksi ”yhdistyä” tai ”kytkeytyä”. 
168 ”rājiʿ”, sananmukaisesti ”palaava” tai ”peruuttava”. 
169 On Astronomia, s. 52, editio s. ٦٤–٦٣. 
170 On Astronomia, s. 52. 
171 On Cycles and Revolutions, s. 202–203. 
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ajatella, että veljet tarkoittavat Auringon Saturnuksen kanssa samaan asteeseen 

saapumisella hetkeä, jolloin Auringon reuna on Saturnuksen kanssa samassa asteessa. 

Näin ollen konjunktio päättyisi hetkenä, jolloin Auringon toinen reuna ei enää olisi 

Saturnuksen kanssa samassa asteessa. Aurinko on näennäisesti noin puolen asteen 

mittainen ja se liikkuu taivaalla vastapäivään hieman alle asteen vuorokaudessa. Näin 

ollen konjunktio olisi kestoltaan noin 12 tuntia. Saturnuksen liike vastapäivään 

konjunktion tietämillä on noin kaksi kaariminuuttia vuorokaudessa, joten sen vaikutus 

konjunktion kestoon jää käytännössä olemattomaksi, joskin se aavistuksen verran sitä 

pidentääkin. Veljien mukaan ”Saturnus liikkuu Auringon siitä eroamisen ajasta, kunnes 

se on toisen kerran konjunktiossa sen kanssa, 381 vuorokautta”. Konjunktion kestoa ei 

olisi näin ollen otettu todennäköisesti huomioon. Mikäli veljien mukaan konjunktio 

tarkoittaisi vain  hetkeä, jolloin Auringon keskipiste ja Saturnus ovat samassa asteessa, 

olisivat puheet ”Auringon saapumisesta samaan asteeseen” ja ”Auringon siitä eroamisen 

ajasta” kummallisia.  

 

Tarkoittivatpa veljet konjunktiolla kumpaa tahansa edellä mainittua tilannetta, ei 

konjunktio tapahtuisi joka vuosi. On kuitenkin myös periaatteessa mahdollista, että 

ilmaus ”se [Aurinko] on konjunktiossa sen [Saturnus] kanssa kerran joka vuosi, kun se 

saapuu samaan Eläinratakuvioon ja samaan asteeseen sen kanssa” tarkoittaisi, että 

konjunktio tapahtuu ”kerran sellaisena vuonna, jolloin Aurinko saapuu Saturnuksen 

kanssa samaan asteeseen”. Mikäli veljet ovat tarkoittaneet tätä, tuntuu lisäys ”Ja tämä on 

niiden tapa joka vuosi, ja tämä on Kaikkivaltiaan, Kaikkitietävän säädös.” hieman 

kummalliselta. Veljet eivät myöskään todennäköisesti laske konjunktion alkavan 

tilanteesta, jolloin Aurinko on niin lähellä, että sen valo peittää Saturnuksen näkyvyyden, 

ja päättyvän, kun Saturnus jälleen palaa näkyviin ennen auringonnousua. Tämä tekisi 

Auringosta astrologisessa mielessä epäkäytännöllisen suuren kappaleen, ja kaiken lisäksi 

sen koko vaihtelisi tilanteesta riippuen. 

 

Astronomiakirjeessä konjunktion kerrotaan siis tapahtuvan 381 vuorokauden välein. 

Puhtauden veljien mukaan Saturnus liikkuu konjunktion jälkeen 123 vuorokautta suoraan 

itään päin, jonka jälkeen se liikkuu 134 vuorokautta retrogradisesti, ja sitten vielä 124 

vuorokautta suoraan länteen päin. Ilmaus ”suoraan länteen” on erikoinen, sillä tällä veljet 

tarkoittavat tilannetta, jolloin planeetta liikkuu Maasta katsottuna kiintotähtien suhteen 

vastapäivään eli idän suuntaan. Ragepin ja Mimuran mukaan veljien terminologiassa 
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”suoraan itään” vastaisi al-Battānīn termiä ”suora liike episyklin yläosasta” ja ”suoraan 

länteen” vastaisi termiä ”suora liike kohti episyklin yläosaa”. Silti näinkin ymmärrettynä 

termi olisi kummallinen ja epätyypillinen. Astronomiakirjeessä planeettaliikkeiden 

kuvausten kohdalla ei myöskään puhuta lainkaan planeettojen pysähtymisistä ennen 

retrogradisen liikkeen alkua ja ennen paluuta suoraan liikkeeseen. Veljet kuitenkin 

mainitsevat planeettojen pysähtymiset astronomiakirjeen luvussa 32 planeettaliikkeistä 

antamassaan ylimalkaisessa luettelossa.172 

 

Kaiken lisäksi veljet antavat planeetoille tarkat ajat, jolloin ne eivät ole näkyvissä 

konjunktion jälkeen Auringon valon vuoksi, esimerkiksi Saturnuksen kohdalla 20 

vuorokautta. Kuitenkaan nämä ajat eivät ole kiinteitä, vaan ne riippuvat esimerkiksi 

planeetan deklinaatiosta, havaitsijan levyspiiristä, vuodenajasta sekä ilmakehän tilasta. 

Huomio planeetan deklinaation ja havaitsijan leveyspiirin vaikutuksesta löytyy myös 

Almagestista.173 On sangen erikoista, että Puhtauden veljet eivät ole huomioineet tässä 

esimerkiksi planeetan deklinaation vaihtelua, sillä he puhuvat astronomiakirjeessä 

planeettojen ratojen solmukohdista. Näin ollen heidän tulisi ymmärtää, että planeetan 

korkeus suhteessa ekliptikaan vaihtelee. 

 

Edellisen kaltaisten epämääräisyyksien johdosta en pitäisi lainkaan mahdottomana 

ajatusta, että astronomiakirjeen kirjoittajat eivät olisi itsekään sisäistäneet mitenkään 

erityisen hyvin aikansa tähtitieteen perusteita. Tähtitieteilijöitä veljet tuskin ovat. 

Planeettaliikkeistä annettu järjestelmällinen kuva kuitenkin tavallaan tukee veljien 

esittämää näkemystä hierarkkisesta ja symboliikan sävyttämästä maailmankaikkeudesta. 

Toisaalta edellä kuvatut epämääräisyydet eivät ole omiaan edistämään veljien pyrkimystä 

saada ateisteiksi ryhtyneiden tiedemiesten usko palautetuksi. 

 

Planeettaliikkeisiin liittyvistä virheistä ja epätarkkuuksista huolimatta Puhtauden veljien 

käsitykset perustuvat ptolemaiolaiseen episyklimalliin, jossa planeetta kiertää 

episyklillään, jonka keskipiste puolestaan kiertää Maasta katsoen eksentristä deferenttiä. 

Planeettaliikkeistä kerrotaan eniten Rasā’ilin kirjeessä 36. Episyklistä veljet käyttävät 

                                                
172 On Astronomia, s. 78–79, editio s. ١٣٠. Pysähtymisestä veljet käyttävät termiä ”al-wuqūf”. 
173 On Astronomia, s. 52. 
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termiä ”falak al-tadwīr” eli ”kiertämisen kehä”. Deferentti on puolestaan ”al-falak  

al-ḥāmil” eli ”kantava kehä”. Termit olivat veljien aikaan jo vakiintuneita käsitteitä.174   

 

Puhtauden veljien käsityksen mukaan planeetan kehä, deferentti ja planeetan 

tosiasiallinen rata ovat eri asioita. Planeetan kehä on maakeskinen, ja sen paksuus on 

planeetan radan apogeumin ja perigeumin välinen erotus. Planeetan varsinainen rata, 

deferentti ja episykli ovat planeetan kehän sisällä. Kehä itsessään pyörii ja saa planeetan 

liikkumaan mukanaan. Kuitenkin planeetta liikkuu myös kehänsä sisällä episyklinsä ja 

deferenttinsä kuljettamana.175 Planeetan tosiasiallinen rata Maan ympärillä riippuu 

planeetan episyklin ja deferentin kokojen ja nopeuksien välisestä suhteesta. 

Retrogradisen liikkeen aikana planeetta tekee silmukan seuraavan piirroksen osoittamalla 

tavalla: 

 

Kuva 11. 

 

  

                                                
174 On Cycles and Revolutions, s. 195. 
175 On the Heavens and the World, s. 148–149, s. 157–158.	
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Kaiken kaikkiaan Puhtauden veljien mukaan maailmankaikkeudessa on viisi erilaista 

pyörimisliikkeen tyyppiä:  

 

1 Planeetan kiertoliike episyklinsä ympäri 

2 Episyklin keskuksen kiertoliike pitkin deferenttiä 

3 Deferentin kiertoliike suhteessa Eläinrataan 

4 Tähtien kiertoliike suhteessa Eläinrataan 

5 Kaikkea ympäröivän kehän kiertoliike elementtien maailman ympäri176 

 

Deferentin kiertoliikkeellä suhteessa Eläinrataan177 (eli kaikkea ympäröivään kehään) 

veljet tarkoittanevat planeettojen ratojen apogeumien ja perigeumien sekä solmukohtien 

siirtymistä suhteessa kaikkea ympäröivään kehään prekession myötä. De Callataÿn 

mukaan veljien esittämä näkemys on alun perin intialaista tähtitieteen traditiota, jonka 

arabitähtitieteilijät, kuten al-Farghānī ja Abū Maʿshar sittemmin omaksuivat. Sen sijaan 

Almagestin mukaan esimerkiksi Auringon apogeum ei ole riippuvainen prekessiosta. 

Tähtien kiertoliikkeellä suhteessa Eläinrataan (eli kaikkea ympäröivään kehään) 

tarkoitetaan prekessioliikettä. Prekessio tarkoittaa kevättasauspisteen siirtymistä 

suhteessa tähtitaivaaseen, joka siis johtuu oikeasti Maan akselin kiertymisestä. Veljien 

käsityksen mukaan kevättasauspiste siirtyy noin yhden asteen vuosisadassa.178 Kaikkea 

ympäröivän kehän kiertoliikkeellä tarkoitetaan taivasten vuorokautista liikettä, mikä 

johtuu oikeasti Maan pyörimisestä akselinsa ympäri.179 

 

Kaikkea ympäröivän kehän kiertoliike on kestoltaan 24 tuntia, ja se on veljien mukaan 

maailmankaikkeuden kiertoliikkeistä kestoltaan lyhyin. Kestoltaan pisin kiertoliike on 

puolestaan kiintotähtien kiertoliike suhteessa kaikkea ympäröivään kehään, eli siis 

prekessio, jonka kesto on veljien mukaan 36 000 vuotta.180 Muut kiertoliikkeet sijoittuvat 

näiden väliin.181 Olen koonnut kirjeessä 36 esitetyt planeettojen kiertoajat episyklinsä 

                                                
176 On Cycles and Revolutions, s. 195. 
177 Kyseessä on nimenomaan trooppinen Eläinrata. 
178 On huomionarvoista, että veljet käyttävät tätä Almagestista peräisin olevaa lukua, eivätkä al-Battānīn 
esittämää lukua. Al-Battānīn mukaan prekession suuruus on noin aste 66 vuodessa. Prekession oikea 
suuruus on noin aste 72 vuodessa. 
179 On Cycles and Revolutions, s. 195, 199, 227. 
180 Prekessiopyörähdyksen kesto on todellisuudessa noin 26 000 vuotta. 
181 On Cycles and Revolutions, s. 198–200. 
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ympäri sekä planeettojen episyklien keskusten kiertojat deferentin ympäri seuraavaan 

taulukkoon:182 

 

Planeetta Planeetan kiertoaika 

episyklinsä ympäri 

Episyklin keskuksen 

kiertoaika deferentin ympäri 

Kuu  14 vrk 

Merkurius 116 vrk (365¼ vrk) 

Venus 584 vrk (365¼ vrk) 

Aurinko  365¼ vrk 

Mars 780 vrk 687 vrk 

Jupiter n. 13 kk 4 334 vrk 

Saturnus n. 13 kk/ 378 vrk 10 741 vrk 

 

Pääosin Puhtauden veljien termistössä planeetan kiertoaika episyklinsä ympäri vastaa 

nykytermein planeetan synodista kiertoaikaa ja episyklin keskuksen kiertoaika deferentin 

ympäri vastaa tietyllä tapaa nykytermein planeetan sideeristä kiertoaikaa.183 Ainoastaan 

Kuun kohdalla termit eivät vastaa toisiaan. Veljien mukaan Kuun episyklin kiertoaika 

deferentin ympäri on 14 vuorokautta, vaikka heidän mukaansa Kuun kierto suhteessa 

Eläinrataan, eli sideerinen kuukausi, on kestoltaan 27 vuorokautta ja 7½ tuntia.184  

 

Veljien mukaan esimerkiksi Marsin kierros episyklillään kestää 780 vuorokautta. Myös 

Marsin konjunktio Auringon kanssa tapahtuu heidän mukaansa niin ikään 780 

vuorokauden välein. Mikäli ”Marsin kiertoliikkeellä episyklinsä ympäri” tarkoitettaisiin 

planeetan 360 asteen kierrosta episyklillään, ei konjunktioväli eli siis synodinen 

kiertoaika voisi kuitenkaan olla kestoltaan aivan sama.185  

 

                                                
182 Taulukon tiedot: On Cycles and Revolutions, s. 202–203, 210–211, 216–220, 223–227. Venuksen 
kierron kestosta episyklillään on annettu kirjeessä myös luku 564, mutta kyse on todennäköisesti veljien 
tekemästä kirjoitusvirheestä. 
183 Sideerinen kiertoaika tarkoittaa kuitenkin nykytermein planeetan kierrosta Auringon ympäri suhteessa 
taustataivaaseen.  Veljien maailmankuva on Maakeskinen. Ulkoplaneettojen sideerinen kiertoaika on 
suunnilleen sama, olipa maailmankuva Maa- tai Aurinkokeskinen. Sisäplaneetoilla näiden erot ovat 
kuitenkin suuria, ja Merkuriuksen sideerinen kiertoaika Auringon ympäri on noin 88 vuorokautta ja 
Venuksen sideerinen kiertoaika Auringon ympäri on noin 225 vuorokautta. Maakeskisessä mallissa 
kyseisten planeettojen sideeriset kiertoajat Maan ympäri ovat kummallakin noin vuosi.  
184 On Cycles and Revolutions, s. 202. 
185 Ks. On Cycles and Revolutions, s. 203–204. Episyklien hahmottamisessa voi käyttää apuna 
esimerkiksi Ancient Planetary Model Animations -sivuston episyklianimaatioita: 
https://people.sc.fsu.edu/~dduke/models (30.7.2017).  
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Astronomiakirjeessä Puhtauden veljet antavat listan planeettojen erilaisista liikkeistä. 

Heidän mukaansa niitä ovat ”nopeampi vauhti, hitaampi liike, pysähdykset, suora liike, 

retrogradinen liike, kohoaminen apogeumiin, laskeutuminen perigeumiin, deklinointi, 

leveyspiirin ylitys, saapuminen solmukohtaan ja useat samanlaiset piirteet”.186 

 

 

  

                                                
186 On Astronomia, s. 78–79. 
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4. Puhtauden veljien astrologia 
 

Rasā’ilistä löytyy runsaasti astrologista materiaalia, ja veljet pitävät astrologiaa oikeana 

ja toimivana tieteenä. Itse asiassa ei ole liioiteltua väittää, että Puhtauden veljien koko 

maailmankuva perustuu oikeastaan käsitykselle astrologisesta fatalismista. Kuten jo 

edellä totesin, ei Rasā’ilin astrologinen sisältö itsessään ole erityisen omaperäistä. Veljien 

astrologia noudattaakin hyvin pitkälti ptolemaiolaista trooppisen astrologian perinnettä. 

Astronomiakirjeessä esitetyt asiat eroavat kuitenkin yksityiskohdissaan jonkin verran 

Ptolemaioksen Almagestissa ja Tetrabibloksessa esittämistä asioista. Veljien 

astrologisissa näkemyksissä on paljon vaikutteita esimerkiksi Abū Maʿsharin ja  

Al-Kindīn teorioista sekä hermeettisestä perinteestä. Astrologiaan liittyen etenkin 

astronomiakirjeessä on myös paljon yhtäläisyyksiä al-Bīrūnīn The Book of Instruction in 

the Elements of the Art of Astrology -teoksen kanssa.  

 

Puhtauden veljien ajattelussa astrologia sisältyy ʿilm al-nujūmiin eli astronomiaan. Se on 

kuitenkin veljien mukaan myös yksi magian osa-alue. Magia on veljien näkemyksen 

mukaan sielun vaikutusta toiseen, joten tavallaan kaikki astrologinen vaikutus on siis 

magiaa. Näin ollen esimerkiksi uusplatonilainen emanaatio-oppi voidaan myös lukea 

magian piiriin. Talismaaneilla on veljien mukaan mahdollista vaikuttaa 

taivaankappaleiden henkiin ja enkeleihin. Magia ja astrologia siis liittyvät vahvasti 

toisiinsa veljien ajattelussa. Jätän varsinaisen magian kuitenkin tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Rasā’ilin kirje numero 52 on omistettu kokonaan magialle.187 

 

Astronomiakirjeen luvussa 29 veljet tuovat esiin, että ”tuomioiden tieteen” eli astrologian 

toimivuudesta kiistellään. Veljien mukaan astrologiaan suhtautuminen voidaan jakaa 

kolmeen osaan. Joidenkin mielestä taivaankappaleet indikoivat maailman tapahtumia. 

Toisten mielestä taivaankappaleet myös vaikuttavat maailmaan. Kolmansien mielestä 

taivaankappaleet ovat hengettömiä kappaleita, joilla ei ole vaikutusta maailmaan ja jotka 

eivät indikoi mitään.188  

 

                                                
187 On Magic, s. 15–17. Veljien käsitykset magiasta ovat vaikuttaneet kuuluisaan magiateokseen Ghāyat 
al-Ḥakīm. Teos tunnetaan lännessä nimellä Picatrix. 
188 On Astronomia, s. 72. 
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Puhtauden veljet itse uskovat taivaankappaleiden indikaatioihin ja vaikutuksiin. Veljien 

mukaan he, jotka eivät usko astrologiaan ovat mutakallimeita, jotka suhtautuvat 

astrologeihin vihamielisesti. Veljien mukaan taivaankappaleitten vaikutukset aukeavat 

vain niille, jotka ovat ”perehtyneet hyvin pyhimysten ja filosofien tieteisiin ja jotka ovat 

saavuttaneet jumalallisen tajunnan, tutkineet teologisia tieteitä ja jotka ovat saaneet tukea 

Jumalalta”.189 Veljet kuitenkin painottavat, että ainoastaan Jumala voi tietää kätketyt 

asiat.190 

 

Perehdyn tässä luvussa veljien astrologisiin käsityksiin. Käsittelen aluksi veljien 

kosmologian kivijalkana toimivaa uusplatonilaista teoriaa niin kutsutusta ”suuresta 

olemisen ketjusta” sekä emanaatio-oppia. Sen jälkeen käsittelen symbolisia suhteita ja 

veljien uuspythagoralaisia vaikutteita. Varsinaisiin astrologisiin yksityiskohtiin 

paneudun alaluvussa 4.3. Lopuksi käsittelen veljien astrologisia käsityksiä suurista 

sykleistä alaluvussa 4.4. 

 

 

4.1. Suuri olemisen ketju ja emanaatio-oppi 

 

Rasā’ilissä esitetty maailmankuva perustuu uusplatonilaiselle teorialle hierarkkisesti 

järjestäytyneestä ”suuresta olemisen ketjusta”.191 Puhtauden veljien mukaan maailma on 

samaan tapaan yksi kokonaisuus kuin ”yksi kaupunki tai yksi eläin”. Tämä yksi maailma 

jakautuu kahteen osaan, Kuun kehän yläpuolella olevaan ylempään maailmaan ja Kuun 

kehän alapuolella olevaan alempaan maailmaan.192  

 

Puhtauden veljien kosmologian keskeinen piirre on emanaatio-oppi, jonka mukaan 

Jumalan jatkuvan luomisen voima emanoituu193 uloimmalta kehältä muiden kehien kautta 

lopulta Maahan asti. Jumala on veljien mukaan täydellisen transkendentti. Jumala 

vaikuttaa maailmaan Universaalin Intellektin ja Universaalin Sielun kautta. Universaali 

Intellekti on maailmankaikkeudessa Jumalan korkein luomus ja Universaali Sielu siitä 

                                                
189 On Astronomia, s. 72–74.	
190 On Astronomia, s. 83. 
191 Ks. esim. Nasr 1993, s. 51–52. 
192 On Astronomia, s. 74. 
193 Emanaation yhteydessä käytetään astronomiakirjeessä juurta ”s-r-y”, joka viittaa suomeksi käännettynä 
”virtaamiseen” ja ”leviämiseen”.	
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seuraava. Jumalan voima siirtyy ensin Universaaliin Intellektiin, josta se siirtyy 

Universaaliin Sieluun ja siitä eteenpäin koko maailmankaikkeuteen.194 Universaali Sielu 

aikaansaa maailmankaikkeuden kehien liikkumisen. Universaali Sielu liikuttaa ensin  

al-falak al-muḥīṭia, josta liike siirtyy muihin kehiin.195 Myös Corpus Hermeticumista 

löytyy vastaavanlainen ajatus maailmankaikkeuden kehiä liikuttavasta ”formatiivisesta 

mielestä”.196 

 

Veljien kosmologia eroaa perustavalla tavalla aristoteelisesta kosmologiasta, sillä veljien 

esityksen mukaan maailmankaikkeus on syntynyt asteittaisen luomisen tuloksena. 

Veljien mukaan taivaskehien pysyvyys ja muuttumattomuus pitää paikkansa vain siihen 

asti kunnes Jumala haluaa hävittää maailmankaikkeuden.197 Aristoteleen mukaan taas 

maailmankaikkeus on ollut aina olemassa ja se on ikuinen.198 

 

Astronomiakirjeen mukaan Universaalin Sielun ensimmäinen voima emanoituu ensin 

kaikkea ympäröivästä kehästä mahtavimpiin loistaviin kappaleisiin eli kiintotähtiin ja 

sitten vaeltaviin planeettoihin. Sen jälkeen voima siirtyy neljään elementtiin ja niistä 

koostuviin asioihin eli mineraaleihin, kasveihin ja eläimiin. Veljien mukaan Universaalin 

Sielun voima emanoituu universaaleihin ja yksittäisiin kappaleisiin samaan tapaan kuin 

Auringon ja tähtien199 valo leviää ilmaan, ja niiden säteet suuntautuvat kohti Maan 

keskipistettä.200 

 

Ajatukset planeettakehistä Jumalan voiman välittäjinä sekä taivaankappaleitten säteistä 

ovat todennäköisesti peräisin al-Kindīltä, joka käsittelee näitä asioita erityisesti 

teoksessaan On Rays. Al-Kindīn ajatukset vaikuttivat vahvasti myös Abū Maʿsharin 

ajatuksiin. Al-Kindīn teoriat ovatkin voineet tavoittaa veljet Abū Maʿsharin kautta. 

Molempien tekstit olivat kuitenkin hyvin tunnettuja veljien elinaikana.201  

 

                                                
194 Nasr 1993, s. 51–58. 
195 On Astronomia, s. 27, On Cycles and Revolutions, s. 205–206. 
196 Corpus Hermeticum, s. 3. 
197 On the Heavens and the World, s. 162–163. 
198 Taivaasta, s. 35–36. 
199 Viittaa myös planeettoihin. 
200 On Astronomia, s. 75, editio s. ١٢٠–١١٩. 
201 Adamson: "Al-Kindi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/al-kindi/ (18.6.2017). 
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Astronomiakirjeessä esitetylle mallille on keskeistä planeettojen ratojen eksentrisyys. 

Olleessaan apogeumissa eli ratansa kauimmaisessa pisteessä Maasta planeetat ovat 

lähempänä kiintotähtiä. Lähetessään kiintotähtiä planeetat saavat niiltä valoa, 

emanaatiota ja voimaa. Perigeumissa ollessaan eli lähimpänä Maata planeetat välittävät 

saamansa emanaation ja voiman alemmalla tasolla oleville kappaleille. Voima välittyy 

eteenpäin säteiden avulla. Veljien mukaan voiman siirtyminen tapahtuu samalla tavalla 

kuin eläimen sielun voima siirtyy aivoista hermojen kautta koko kehoon.202  

 

Taivaankappaleitten roolista kerrotaan astronomiakirjeessä seuraavalla tavalla: 

 

Tiedä, että taivaskehän taivaankappaleet203 ovat Jumalan enkeleitä ja hänen 

taivaittensa kuninkaita, jotka Jumala – Armas ja Ylistetty – loi kehittämään Hänen 

maailmaansa, säätelemään Hänen luotujaan ja hallinnoimaan Hänen maitaan, ja ne 

ovat Jumalan sijaisia Hänen taivaskehillään niin kuin Maan kuninkaat ovat Maassa 

hänen sijaisiaan, jotka Jumala loi ja teki heistä maittensa hallitsijoita ja antoi 

Hänen palvelijansa heidän vastuulleen Hänen maittensa kansoittamiseksi ja Hänen 

palvelijoittensa hallitsemiseksi ja profeettojen määräysten suojelemiseksi 

panemalla toimeen heidän tuomioitaan Hänen palvelijoilleen heidän 

hyvinvoinnikseen ja ylläpitääkseen järjestystä heidän keskuudessaan parhailla 

mahdollisilla tavoilla ja parhailla saavutettavissa olevilla päämäärillä ja parhailla 

lopputuloksilla joihin he voivat päätyä, niin maailmassa kuin 

tuonpuoleisessakin.204 

 

Veljien mukaan Jumala loi jotkin asiat näkyviksi ja salaamattomiksi ja jotkin piilotetuiksi 

ja salatuiksi. Näkyviä ovat esimerkiksi seitsemän planeettaa. Muuttuvana kappaleena on 

Kuu opas tämän maailman asioihin ja sen ihmisten olosuhteisiin. Täydellisyytensä ja 

valonsa kautta Aurinko on opas tuonpuoleisiin asioihin ja sen ihmisten olosuhteisiin. 

Venus indikoi hyvää onnea tämänpuoleisessa ja dominoidessaan syntymäkarttaa se 

johdattaa ihmisen maallisiin iloihin. Jupiter indikoi puolestaan hyvää tuonpuoleisessa ja 

dominoidessaan johdattaa ihmisen hyvyyteen ja hartauteen. Saturnus indikoi huonoa 

onnea tässä maailmassa ja dominoidessaan johdattaa esimerkiksi köyhyyteen tai 

                                                
202 On Astronomia, s. 75. 
203 Ragep ja Mimura ovat kääntäneet termin ”kawākib al-falak” termillä ”the stars of the celestial sphere”. 
”Kawākib” voi kuitenkin tarkoittaa myös esimerkiksi planeettoja, ja todennäköisesti tässä tarkoitetaan 
myös niitä. On kummallista, että ”al-falak”, ”taivaskehä”, on tässä kohtaa yksikössä. 
204 On Astronomia, s. 73, editio s. ١١٥–١١٤.	
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sairauteen. Mars taas indikoi huonoa onnea tuonpuoleisessa ja dominoidessaan johdattaa 

ihmisen esimerkiksi laittomuuksiin, murhaan tai varkauteen.  

 

Mikäli sekä Jupiter että Venus ovat syntymäkartassa dominoivia, on ihmisellä hyvin asiat 

sekä maailmassa että tuonpuoleisessa. Vastaavasti Saturnuksen sekä Marsin 

dominoidessa asiat ovat huonosti sekä maailmassa että tuonpuoleisessa. Merkurius 

indikoi sekä hyvää että huonoa onnea sekä maailmassa että tuonpuoleisessa.205 Edellä 

mainitun perusteella veljien esittämä maailmankuva vaikuttaa varsin mekanistiselta ja 

predestinoidulta. 

 

Puhtauden veljien mukaan planeettojen vaikutus vaihtelee riippuen vaikutuksen 

kohteesta. He käyttävät vertauksena Auringon valoa, joka aiheuttaa esimerkiksi maan 

kuivumisen, lumen sulamisen, vahakynttilöiden pehmenemisen, ruskettumisen ja saa 

suurimman osan eläimistä näkemään paremmin ja esimerkiksi pöllöt ja lepakot taas 

näkemään huonommin. Valonsäteet heijastuvat esimerkiksi peileistä, mutta läpäisevät 

lasin, kristallin ja kirkkaan veden. Samaan tapaan planeettojen vaikutukset vaikuttavat eri 

kohteisiin eri tavalla. Samaan aikaan syntyneiden ihmisten syntymäkartta on toki sama, 

mutta kuninkaan lapselle ja köyhän lapselle esimerkiksi planeettojen suotuisat asemat 

tuottavat onnea eri tavalla.206 Myös kirjeessä 36 veljet kiistävät ajatuksen siitä, että jotkin 

planeetat olisivat kokonaan pahaa tai hyvää tuottavia.207 

 

Veljien mukaan maailmassa on myös sieluja, joiden teot ovat näkyviä, mutta joiden 

ulkomuoto on salattu. Ne ovat henkiolentoja: enkeleitä, jinnejä ja paholaisia. Kuun radan 

solmukohdat eli ”lohikäärmeen pää” ja ”lohikäärmeen häntä” edustavat näitä 

henkiolentoja, sillä ne ovat olemukseltaan piilossa, mutta niiden vaikutukset on 

havaittavissa. Ne aiheuttavat auringon- ja kuunpimennykset. Veljien mukaan 

pimennykset tapahtuvat, jotta ihmiset eivät pitäisi Aurinkoa ja Kuuta jumalina; mikäli ne 

olisivat jumalia, ei pimennyksiä tapahtuisi. Astronomiakirjeessä kerrotaan, että kahden 

kätketyn asian aikaansaama kahden mahtavan valonlähteen koettelemus viittaa kaikkein 

                                                
205 On Astronomia, s. 67–69. 
206 On Astronomia, s. 77–78. 
207 On Cycles and Revolutions, s. 140–141. 
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ankarimpaan koettelemukseen eli paholaisten profeetoille aiheuttamaan 

koettelemukseen. Veljien mukaan profeetat ovat ihmisyyden aurinkoja ja kuita.208  

 

 

4.2. Symboliset suhteet 

 

Maailmankaikkeudessa vallitsevat symboliset suhteet ovat veljien ajattelussa keskeisiä. 

Ehkä tärkein näistä on mikro- ja makrokosmosvastaavuus. Veljien mukaan ihminen on 

”kuin pieni maailma” ja maailmankaikkeus ”kuin suuri ihminen”. Inka Nokso-Koivisto 

on tutkinut väitöskirjassaan Microcosm-Macrocosm Analogy in Rasail Ikhwan as-Safa 

and Certain Related Texts Puhtauden veljien mikro- ja makrokosmosajattelua, joten jätän 

syvällisemmän perehtymisen aiheeseen tutkimukseni ulkopuolelle.209 

 

Veljet käyttävät astronomiakirjeessä paljon ihmisvertauksia puhuessaan planeettojen 

liikkeistä, sijainneista taivaalla ja Eläinradan jaoista. Veljien mukaan esimerkiksi 

”retrogradisessa liikkeessä oleva planeetta on kuin toisinajattelija, kulkiessaan radallaan 

nopeammin planeetta on kuin joku, joka tervehtyy ja kulkiessaan radallaan hitaammin 

planeetta on kuin heikko, joka menettää voimiaan”.210  

 

Veljien mukaan Maan sijainti maailmankaikkeuden keskellä vastaa Kaaban temppelin 

sijaintia islamilaisen maailman keskellä. Salat-rukousta suorittavat ihmiset suuntautuvat 

kohti Kaabaa, kuten tähdet ja planeetat suuntaavat säteensä kohti Maata. Kehien 

kiertoliike vastaa puolestaan Kaaban temppelin kiertämistä (ṭawāf). Jotkin planeetat 

kiertävät nopeammin kuin toiset, aivan kuten pyhiinvaeltajatkin kiertävät Kaaban 

temppeliä eri tahtiin. Pyhiinvaeltajat aloittavat kiertämisen temppelin portilta, planeetat 

Oinaan ensimmäisestä asteesta.211  

 

Veljien mukaan Aurinko on planeettojen keskuudessa kuin kuningas ja muut ovat sen 

hovia. Kuu on kuin visiiri ja Auringon seuraaja, Merkurius on kuin kirjuri, Mars on kuin 

sotapäällikkö, Jupiter on kuin tuomari, Saturnus on kuin varainhoitaja, ja Venus on kuin 

                                                
208 On Astronomia, s. 69–71. 
209 Nokso-Koivisto 2014. 
210 Ks. On Astronomia, s. 79–81. 
211 On the Heavens and the World, s. 154–156. 



	

	
55 

orjatytöt ja palvelijat. Planeettakehät puolestaan ovat kuin ilmastovyöhykkeitä, 

Eläinratamerkit ovat kuin alueita ja seutuja, termit ja kasvot ovat kuin kaupunkeja, asteet 

ovat kuin kyliä, minuutit ovat kuin kauppoja ja toreja ja sekunnit ovat kuin 

asuinpaikkoja.212  

 

Veljien mukaan johtavat Eläinratamerkit kuvaavat tämän maailman ihmisten 

olosuhteiden muuttumista, kiinteät merkit kuvaavat tuonpuoleisen ihmisten olosuhteiden 

pysyvyyttä ja muuttuvat merkit kuvaavat tämänpuoleisten ja tuonpuoleisten asioiden 

välistä yhteyttä.213 Planeetoilla on myös vastaavuudet ihmisten eri kehonosien kanssa: 

Aurinko vastaa sydäntä, Saturnus pernaa, Jupiter maksaa, Mars sappirakkoa, Venus 

mahaa, Merkurius aivojen keskusta ja Kuu keuhkoja.214 Samaan tapaan planeetoilla on 

vastaavuudet esimerkiksi mineraalien keskuudessa: Auringon metalli on kulta, Kuun 

hopea, Saturnuksen rauta, Jupiterin elohopea, Marsin kupari, Venuksen tina ja 

Merkuriuksen lyijy.215 

 

Rasā’ilissä  tulee vahvasti esille veljien kiinnostus uuspythagoralaista numeromystiikkaa 

kohtaan. Veljet sanovatkin aivan suoraan kertovansa kosmologiaan liittyvien asioiden ja 

lukujen välisestä suhteesta ”pythagoralaisten filosofien mukaisesti”. Astronomiakirjeessä 

asiasta todetaan seuraavaa: 

 

[– –] he [pythagoralaiset] sanoivat: ”Olemassa olevat asiat ovat yhteydessä luvun 

luontoon ja laatuun”. Täten se, että planeettoja on seitsemän vastaa ensimmäistä 

täyttä lukua216, se, että planeettoja on yhdeksän vastaa ensimmäisen parittoman 

luvun neliötä, se, että Eläinratamerkkejä on kaksitoista vastaa ensimmäistä 

runsasta lukua, ja se, että Kuun kartanoita on kaksikymmentäkahdeksan vastaa 

täydellistä lukua. Koska seitsemän on kolmen ja neljän summa, kaksitoista on 

kolme kerrottuna neljällä ja kaksikymmentäkahdeksan on seitsemän kerrottuna 

neljällä, tämä on tällöin viisauden määräys; jotta kaikkein täydellisimmät olemassa 

                                                
212 On Astronomia, s. 79. 
213 On Astronomia, s. 69. 
214 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104. 
215 On Magic, s. 17. 
216 Ragepin ja Mimuran mukaan veljet ovat ensimmäisiä kirjoittajia, jotka käyttävät käsitettä ”täysi luku”. 
Arabiaksi termi on ”ʿadad kāmil”, ja Ragep ja Mimura ovat kääntäneet sen termillä ”complete number”. 
Veljet määrittelevät sen seuraavasti: ensimmäinen pariton luku (3) lisättynä toiseen parilliseen lukuun (4) 
tekee seitsemän, samaten toinen pariton luku (5) lisättynä ensimmäiseen parilliseen lukuun (2). Myös yksi, 
joka on kaikkien lukujen lähde lisättynä täydelliseen lukuun (6) tekee seitsemän. On Astronomia, s. 66, 
editio s. ٩٨. 
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olevat asiat vastaavat kaikkein täydellisimpiä lukuja, seitsemän, kahdentoista ja 

yhdeksän summa on luku kaksikymmentäkahdeksan.217 

 

Veljet jakavat pythagoralaisten kanssa näkemyksen siitä, että yksi on kaikkien lukujen 

lähde eikä sinänsä luku itsessään. Näin ollen esimerkiksi kaksi on ensimmäinen parillinen 

luku ja kolme ensimmäinen pariton luku. Tärkeät luvut veljien kosmologiassa ovat 4, 7, 

9, 12 ja 28. Luonnollisesti myös yksi on tärkeä, ja se symboloi Jumalaa. Luku neljä on 

myös sikäli keskeinen, että veljien mukaan 1, 2, 3 ja 4 muodostavat kaikki luvut. On myös 

huomionarvoista, että 28 on myös arabialaisten kirjainten lukumäärä.218 

 

 

4.3. Eläinradan jakaminen 

 

Veljet jakavat Eläinratamerkit kuuden ryhmiin seuraavalla tavalla: merkeistä kuusi on 

pohjoista, kuusi eteläistä, kuusi noustessaan suorassa219, kuusi noustessaan vinossa220, 

kuusi maskuliinista, kuusi femininiinistä, kuusi diurnaalista, kuusi nokturnaalista,221 

kuusi Maan alapuolella, kuusi Maan yläpuolella, kuusi päivällä nousevaa, kuusi yöllä 

nousevaa, kuusi nousevaa, kuusi laskevaa, kuusi oikean puoleista, kuusi vasemman 

puoleista, kuusi Auringon vaikutuspiiriin222 kuuluvaa ja kuusi Kuun vaikutuspiiriin 

kuuluvaa.223 

 

Puhtauden veljien mukaan kuusi pohjoista merkkiä ovat Oinas, Härkä, Kaksoset, Krapu, 

Leijona ja Neitsyt. Auringon ollessa näissä merkeissä päivä on yötä pitempi. Vastaavasti 

kuusi eteläistä merkkiä ovat Vaaka, Skorpioni, Jousimies, Kauris, Vesimies ja Kalat. Yö 

on pitempi kuin päivä kun Aurinko on näissä merkeissä. Krapu, Leijona, Neitsyt, Vaaka, 

Skorpioni ja Jousimies ovat noustessaan suorassa. Veljien mukaan tämä tarkoittaa sitä, 

                                                
217 On Astronomia, s. 66–67. 
218 Nokso-Koivisto 2014, s. 72, 115. 
219 Arabiankielinen termi on ”al-mustaqīma al-ṭulūʿ”, ja sanan ”mustaqīma” voi kääntää suoraksi ja 
oikeaksi. Englanniksi termi on ”erect in rising”. Ks. On Astronomia, s. 29, editio, s. ١٦. 
220 Arabiankielinen termi on ”al-muʿawwaja al-ṭulūʿ”. Olen kääntänyt sanan ”muʿawwaja” vinoksi. 
Englanniksi termi on ”crooked in rising”. Ks. On Astronomia, s. 30, editio, s. ١٦. 
221 Termi ”diurnaalinen” on arabiankielisessä tekstissä ”al-nahārīya” ja sen voisi kääntää myös 
”päiväaikaiseksi”. Termi ”nokturnaalinen” on puolestaan arabiankielisessä tekstissä ”al-laylīya” ja sen 
voisi kääntää myös ”yölliseksi” tai ”yöaikaiseksi”. Englanninkielisessä käännöksessä käytetään sanoja 
”diurnal” ja ”nocturnal”. Ks. On Astronomia, s. 30 ja editio, s. ١٧. 
222 Arabiankielisessä tekstissä ”ḥayyiz” ja englanninkielisessä käännöksessä ”domain”. Ks. On Astronomia, 
s. 29 ja editio, s. ١٥. 
223 On Astronomia, s. 29. 
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että kyseisten merkkien nousu kestää yli kaksi tuntia. Auringon ollessa näissä merkeissä 

se laskeutuu pohjoisesta etelään ja apogeumista perigeumiin. Samalla yö pitenee ja päivä 

lyhenee. Noustessaan vinossa olevia merkkejä ovat puolestaan Kauris, Vesimies, Kalat, 

Oinas, Härkä ja Kaksoset. Jokainen näistä merkeistä nousee alle kahdessa tunnissa. Kun 

Aurinko on näissä merkeissä, se kohoaa etelästä pohjoiseen ja perigeumista apogeumiin. 

Samalla päivä pitenee ja yö lyhenee. 

 

Maskuliinisia ja diurnaalisia merkkejä ovat Oinas, Kaksoset, Leijona, Vaaka, Jousimies 

ja Vesimies. Feminiinisiä ja nokturnaalisia merkkejä ovat puolestaan Härkä, Krapu, 

Neitsyt, Skorpioni, Kauris sekä Kalat. Merkki, jossa Aurinko on, sekä sitä seuraavat viisi 

merkkiä ovat veljien mukaan päiväsaikaan nousevia merkkejä. Yöaikaan nousevia 

merkkejä ovat puolestaan loput kuusi merkkiä. Kuusi merkkiä Leijonasta Kauriiseen 

kuuluvat Auringon vaikutuspiiriin. Kuun vaikutuspiiriin kuuluvat puolestaan merkit 

Vesimiehestä Krapuun.224 

 

Veljien mukaan merkit voidaan jakaa myös neljään ryhmään kahdella tavalla. 

Ensimmäinen tapa on jakaa merkit vuodenaikojen mukaan. Keväisiä merkkejä ovat 

Oinas, Härkä ja Kaksoset, kesäisiä merkkejä ovat Krapu, Leijona ja Neitsyt, syksyisiä 

merkkejä ovat Vaaka, Skorpioni ja Jousimies ja talvisia merkkejä ovat Kauris, Vesimies 

ja Kalat. Toinen veljien esittämä tapa jakaa merkit neljään ryhmään on jakaa ne 

edustamiensa elementtien ja ominaisuuksien mukaan. Tulisia, kuumia, kuivia ja itäisiä 

merkkejä ovat Oinas, Leijona ja Jousimies. Maata edustavia, kylmiä, kuivia ja eteläisiä 

merkkejä ovat Härkä, Neitsyt ja Kauris. Ilmaa edustavia, kuumia, kosteita ja läntisiä 

merkkejä ovat Kaksoset, Vaaka ja Vesimies. Vetisiä, kylmiä, kosteita ja pohjoisia 

merkkejä ovat Krapu, Skorpioni ja Kalat.225 

 

Puhtauden veljet jakavat merkit vielä vuodenaikoihin liittyen kolmeen ryhmään. Oinas, 

Krapu, Vaaka ja Kauris ovat johtavia merkkejä, Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies 

ovat kiinteitä merkkejä ja Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat ovat muuttuvia 

merkkejä.226 Johtavia merkkejä ovat vuodenajat aloittavat merkit, kiinteät merkit ovat 

                                                
224 On Astronomia, s. 29–30. 
225 On Astronomia, s. 30–31. 
226 Astrologisessa yhteydessä suomenkielisiksi termeiksi ovat vakiintuneet ”johtavat”, ”kiinteät” ja 
”muuttuvat” merkit. Arabiankielisessä tekstissä käytetään termejä ”muqalab”, ”thābita” ”dhū jasadayni” 



	

	
58 

vuodenaikojen keskellä olevat merkit ja muuttuvat merkit ovat kahden vuodenajan 

välissä olevat merkit. 

 

Edellä esitetyn jaottelun jälkeen veljet toteavat, että mikäli Eläinratamerkkejä olisi 

enemmän tai vähemmän kuin 12, eivät mainitut jaot olisi mahdollisia. Eläinratamerkkejä 

on 12, sillä ”Luoja tekee kaiken täydellisesti ja taituruudella”. Samassa yhteydessä 

painotetaan taivaskehien pallonmuotoisuuden täydellisyyttä.227 Edellä mainituista 

Eläinratamerkkien jaotteluista ja ominaisuuksista veljet antavat seuraavanlaisen 

piirroksen: 

 

Kuva 12.228 

 

                                                
Englanninkielisessä käännöksessä on käytetty termejä ”tropical/turning”, ”fixed” ja ”bicorporeal”. Ks. On 
Astronomia, s. 31 ja editio, s. ٢٢ ,١٩. 
227 On Astronomia, s. 30–31. 
228 On Astronomia, s. 32, editio, s. ٢٢. 
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Astronomiakirjeessä annettu kuvaus Eläinradan jaosta ja Eläinratamerkeistä edustaa 

ptolemaiolaista astrologiaa. Kuitenkin myös joitain eroavaisuuksia Ptolemaioksen kanssa 

löytyy. Ptolemaios kutsuu Tetrabibloksessa Oinasta ja Vaakaa päiväntasausmerkeiksi, ei 

johtaviksi merkeiksi.229 Englanniksi ”johtava merkki” on ”tropical sign”, ja sana 

”tropical” tulee kreikan kielen sanasta ”τροπικός”, joka tarkoittaa kääntyvää. Näin ollen 

”trooppinen merkki” viittaa kesä- ja talvipäivänseisauksiin, jolloin Auringon näennäinen 

liikesuunta kääntöpiiriltä toiselle vaihtuu. Olen kääntänyt Tertrabibloksen termin 

”equinoctial sign” ”päiväntasausmerkiksi”. Rasā’ilissä ei tehdä eroa termien välille, vaan 

molemmista käytetään termiä ”munqalab”, jonka Ragep ja Mimura ovat siis kääntäneet 

sanalla ”tropical”. 

 

Tetrabibloksessa ei myöskään puhuta Eläinratamerkkien edustamista elementeistä, vaan 

ainoastaan kolminaisuuksista.230 Kyse on kuitenkin lähtökohtaisesti samasta asiasta, ja 

Ptolemaioksen esittämä kolminaisuusjako yhdistettiin myöhemmin elementteihin. 

Kolminaisuusjako perustuu sille, että samaan kolminaisuuteen kuuluvat merkit 

muodostavat Eläinratakehällä tasasivuisen kolmion. Kolminaisuuden muodostavilla 

merkeillä on yhtäläisiä ominaisuuksia.  

 

Elementtien lisäksi astronomiakirjeessä merkit yhdistetään pääilmansuuntiin. Kuvassa 12 

näkyy, kuinka esimerkiksi tulimerkit ovat aina myös itäisiä tai ilmamerkit ovat aina myös 

läntisiä. Jako pääilmansuuntien mukaan perustuu samalle kolminaisuusjaolle. 

Tetrabibloksessa merkit yhdistetään pääilmansuuntiin kuitenkin eri tavalla. 

Ptolemaioksen mukaan Oinaan, Leijonan ja Jousimiehen muodostama kolminaisuus on 

pääosin pohjoinen, Kaksosten, Vaa’an ja Vesimiehen kolminaisuus on lähtökohtaisesti 

itäinen ja Kravun, Skorpionin ja Kalojen kolminaisuus on luonteeltaan läntinen. Härän, 

Neitsyen ja Kauriin muodostama kolminaisuus on lähtökohtaisesti eteläinen. Ainoastaan 

viimeksi mainittu kolminaisuus vastaa astronomiakirjeen esitystä. Sen sijaan al-Bīrūnī 

tekee saman jaottelun kuin veljet teoksessaan The Book of Instruction in the Elements of 

the Art of Astrology.231 Ptolemaios jakaa merkit ilmansuuntien mukaan niitä hallitsevien 

                                                
229 Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 23.  
230 Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 29–30. Englanniksi ”triplicities”. Olen ottanut suomenkielisen termin 
”kolminaisuus” sivustolta http://www.suomenastrologinenseura.fi/mita-astrologia-
on/astrologinen_sanakirja/ (29.5.2017). 
231 Al-Bīrūnī, s. 215. 
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merkkien avulla.232 Astronomiakirjeestä tai al-Bīrūnīn teoksesta ei löydy varsinaisia 

perusteluja mainitulle jaottelulle. 

 

Puhtauden veljien mukaan Eläinratamerkit ovat ikään kuin ruumiita, ja seitsemän 

planeettaa233 ikään kuin niitä asuttavia henkiä. Heidän mukaansa Eläinratamerkit voidaan 

jakaa planeettojen kesken monella tapaa.234 Veljien esittämät Eläinradan jaot edustavat 

pääpiirteissään ptolemaiolaista astrologian perinnettä. Astronomiakirjeessä esitetyt asiat 

eroavat kuitenkin jonkin verran Ptolemaioksen Tetrabibloksessa esittämistä asioista. 

Näin ollen on epätodennäköistä, että veljet olisivat käyttäneet suoraan kyseistä teosta 

lähteenään.   

 

Astronomiakirjeessä käydään läpi tavallisimpia Eläinradan jakoja planeettojen kesken 

varsin luettelomaisesti. Maailmankaikkeuden rakenteen yleisluontoinen selostaminen on 

astronomiakirjeen keskiössä, ei astrologisten ilmiöiden ja yksityiskohtien syvällinen 

esittäminen. Astronomiakirjeen ensimmäisessä luvussa veljet ilmaisevatkin halunsa 

kertoa asioista ”johdantomaisesti”.235 Luvussa 25 veljet kertovat 12 astrologisesta 

huoneesta. Tässä yhteydessä he toteavat jättävänsä niiden selitykset sivuun, sillä ”ne on 

mainittu selityksineen astrologiaa käsittelevissä kirjoissa”.236 

 

Astronomiakirjeessä Eläinratamerkkien erilaisten jakojen esittely alkaa planeettojen 

kotimerkkien ja maanpaon käsitteen esittelyllä.237 Auringolla ja Kuulla on vain yksi 

kotimerkki, ja muilla planeetoilla on kaksi kotimerkkiä. Astronomiakirjeessä tästä 

annetaan oheisen kaltainen piirros: 

 

                                                
232 Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 29–30. 
233 Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. 
234 On Astronomia, s. 32. 
235 On Astronomia, s. 27. 
236 On Astronomia, s. 60, editio, s. ٨٤. 
237 Ragep ja Mimura ovat kääntäneet sanan ”koti” sanalla ”house”. Planeettojen kotimerkkien yhteydessä 
kuitenkin tavanomaisempi nimitys olisi ”domicile”. Arabiaksi kyseinen termi on ”al-bayt”, joka voidaan 
kääntää ”kodiksi” tai ”taloksi”. Ragepin ja Mimuran käännöksessä käytetty termi ”detriment” on englannin 
kielessä vakiintunut termi. Arabiaksi kyseinen termi on ”al-wabāl”, joka voidaan kääntää esimerkiksi 
”pahoiksi seuraamuksiksi”. Suomen kielessä vakiintuneet termit ovat ”koti/kotimerkki” ja ”maanpako”.  
Ks. On Astronomia, s. 33, editio, s. ٢٤. Suomenkielisistä termeistä ks. esim. 
http://www.suomenastrologinenseura.fi/mita-astrologia-on/astrologinen_sanakirja/ (29.5.2017). 
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Kuva 13.238 
 

Kuvasta katsoen vasemmanpuoleiset kuusi Eläinratamerkkiä kuuluvat Auringon 

vaikutuspiiriin ja oikeanpuoleiset kuusi merkkiä Kuun vaikutuspiiriin. Mikäli planeetta 

on sen kotimerkkiä vastapäätä olevassa Eläinratamerkissä, se on maanpaossa.239 Koti- ja 

maanpakomerkkien astrologista luonnetta ei käsitellä astronomiakirjeessä sen 

syvällisemmin. On huomionarvoista, että al-Bīrūnīn teoksesta The Book of Instruction in 

the Elements of the Art of Astrology löytyy samanlainen kuva. Toisaalta kotimerkit on 

hyvin luontevaa esittää kuvana nimenomaan näin.240 Myös Ptolemaios käsittelee 

kotimerkkejä Tetrabibloksessa.241 

 

Puhtauden veljet käsittelevät astronomiakirjeessä seuraavaksi ylennystä ja alennusta, 

apogeumia ja perigeumia sekä planeettojen ratojen solmukohtia.242 Veljet kertovat, että 

                                                
238 On Astronomia, s. 33, editio, s. ٢٥.  
239 On Astronomia, s. 33.	
240 Ks. al-Bīrūnī, s. 256. 
241 Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 28–29. 
242 Astrologisessa yhteydessä suomen kieleen vakiintunut sana ”ylennys” on englanniksi ”exaltation” ja 
arabiaksi ”al-sharaf”. ”Alennus" on puolestaan englanniksi ”dejection” ja arabiaksi ”al-hubūṭ”. 
”Apogeum” on englanniksi ”apogee” ja arabiaksi ”al-ʾawj”. ”Perigeum” on englanniksi ”perigee” ja 
arabiaksi ”al-ḥaḍīḍ”. ”Solmukohdista” tai oikeammin ”solmuviivasta” Ragep ja Mimura käyttävät 
käännöksessään arabiankielisen tekstin mukaisesti sanaa ”jawzahar”. Ks. On Astronomia, s. 34–35, editio, 
s. ٢٩–٢٥. 
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ylennys on planeetan radan voimakkain paikka ja alennus puolestaan heikoin.243 Heidän 

mukaansa apogeum on planeetan radan korkein kohta, ja perigeum puolestaan sen 

matalin kohta.244 Ollessaan apogeumissa planeetta on siis kauimpana Maasta ja ollessaan 

perigeumissa lähimpänä Maata. Veljien antamat asteluvut planeettojen apogeumeille 

eroavat hieman al-Bīrūnīn esityksestä.245 Ptolemaioksen Almagestissa antamat 

apogeumien sijainnit eroavat astronomiakirjeessä esitetystä paljonkin.246  

 

Ylennykset ja alennukset on esitetty pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta samaan tapaan 

kuin Ptolemaioksen Tetrabibloksessa. Ptolemaios ei kuitenkaan puhu teoksessaan Kuun 

radan solmukohtien ylennyksistä ja alennuksista toisin kuin veljet. Lisäksi veljet antavat 

ylennyksille tarkat paikat Eläinratamerkkien asteina, kun taas Ptolemaios puhuu 

ylennyksistä ja alennuksista vain merkkien tarkkuudella. Veljet eivät myöskään perustele 

ylennysten ja alennusten sijainteja toisin kuin Ptolemaios.247  

 

Ptolemaioksen mukaan Auringon ylennys on Oinaassa, sillä saapuessaan Oinaan 

ensimmäiseen asteeseen, Aurinko ylittää taivaanekvaattorin ja siirtyy sen 

pohjoispuolelle. Kevätpäiväntasaus on siis Auringon ylennyksen määräävä tekijä. Sen 

sijaan veljien mukaan Auringon ylennys on Oinaan 19. asteessa. Al-Bīrūnī esittää 

planeettojen ylennykset täysin samalla tavalla kuin veljetkin ja hän esittää siis myös Kuun 

solmukohtien ylennykset. Al-Bīrūnī kertoo astelukujen olevan persialaista ja 

kreikkalaista perua.248 On mahdotonta tietää varmasti mistä lähteistä veljet ovat ottaneet 

ylennystä ja alennusta koskevat näkemyksensä. Käsitteet ovat voineet kulkeutua veljille 

myös muuten kuin Ptolemaioksen kautta.  
 

Puhtauden veljet käyttävät planeettojen ratojen solmukohdista termiä jawzahar. Termi 

juontaa alun perin juurensa persialaisesta myytistä, jonka mukaan taruolento Gōchihrin 

pää ja häntä saavat aikaan auringon- ja kuunpimennykset. Sana ”jawzahar” on 

arabiankielinen väännös Gōchihrista ja se tarkoittaa lohikäärmettä.249  

                                                
243 On Astronomia, s. 34. 
244 On Astronomia, s. 34. 
245 Al-Bīrūnī, s. 104. 
246 Ptolemy's Almagest, s. 549–553. 
247 On Astronomia, s. 34–38; Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 31. 
248 On Astronomia, s. 34–38; Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 31; Al-Bīrūnī, s. 258. 
249 Myytti auringon- ja kuunpimennykset aiheuttavasta Gōchihrista on saanut vaikutteita intialaisesta 
myytistä, jossa taivaallisen Rāhu-käärmeen pää (siras) ja häntä (ketu) aiheuttavat pimennykset. Kuehn 
2015, s. 81–84. 
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Astronomiakirjeessä ”jawzahar” eli siis ”lohikäärme” määritellään planeetan ja Auringon 

ratojen kahdeksi leikkauspisteeksi.250 Parhaiten ”lohikäärme” vastaa nykytähtitieteen 

termiä ”solmuviiva”. Varsinaiset solmupisteet ovat veljien terminologiassa 

”lohikäärmeen pää” ja ”lohikäärmeen häntä”. Ensin mainittu vastaa nykytähtitieteen 

termiä ”nouseva solmu” ja jälkimmäinen termiä ”laskeva solmu”. Astronomiakirjeessä 

kerrotaan, että Merkuriuksella, Venuksella, Marsilla, Jupiterilla, Saturnuksella ja Kuulla 

on tällaiset solmukohdat. 251  

 

Kuun solmukohtia kutsutaan Puhtauden veljien mukaan myös termillä ”al-ʿuqdatāni”252. 

Veljien mukaan Kuun solmukohdat liikkuvat planeettojen tapaan ja niillä on samanlainen 

astrologinen rooli kuin planeetoilla. Veljet käyttävät erisnimen lailla Kuun nousevasta 

solmusta sanaa ”al-raʾs” eli ”Pää” ja Kuun laskevasta solmusta sanaa ”al-dhanab” eli 

”Häntä”.253 Käsittelen veljien käsityksiä Kuun solmukohdista sekä auringon- ja 

kuunpimennyksistä vielä luvussa 5.2. 

 

Ylennyksistä, apogeumeista ja nousevista solmuista annetaan astronomiakirjeessä 

seuraavanlainen kuva: 

                                                
250 Planeettojen ja Kuun radat ovat hieman kallellaan Maan ratatasoon nähden. Näin ollen planeettojen ja 
Kuun radat leikkaavat kukin ekliptikan kahdessa pisteessä. Näitä pisteitä kutsutaan solmuiksi. 
251 On Astronomia, s. 34–35. Ks. Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 209. 
252 Ragep ja Mimura ovat kääntäneet termin sanalla ”nodes”, joka tarkoittaa solmukohtia. 
253 On Astronomia, s. 34–35 & 38, editio, s. ٣٤ & ٢٩–٢٦. Ragepin ja Mimuran käännöksessä ”Pää” on 
”Head” ja ”Häntä” on ”Tail”. 



	

	
64 

Kuva 14.254 

  

Veljet kertovat, että planeetan ylennystä vastapäätä sijaitsevassa merkissä on planeetan 

alennus, planeetan apogeumia vastapäätä olevassa merkissä on sen perigeum, ja 

planeetan nousevaa solmua vastapäätä olevassa merkissä sijaitsee sen laskeva solmu. 

Veljien mukaan Kuun apogeum ja perigeum sekä nouseva ja laskeva solmu liikkuvat 

taivaalla. Näin ollen niitä ei ole kuvattu piirrokseen. Sen sijaan Kuun nousevan solmun 

eli Pään ylennys ja Kuun laskevan solmun eli Hännän ylennys löytyvät piirroksesta. 

Auringolla ei ole luonnollisesti solmukohtia itsensä kanssa, joten niitäkään ei tietysti ole 

piirroksessa. Kuvassa olevat numerot tarkoittavat kulloinkin kyseessä olevan 

Eläinratamerkin astelukua. Ilmoitetuissa luvuissa on varsin paljon eroavaisuuksia 

Ptolemaioksen antamiin lukuihin sekä al-Bīrūnīn teoksessaan The Book of Instruction in 

the Elements of the Art of Astrology antamiin lukuihin.255 

 

                                                
254 On Astronomia, s. 38, editio, s.٣٤. Käytän termiä ”nouseva solmu” kohdissa, joissa astronomiakirjeen 
vastaavassa kuvassa lukee ”jawzahar”. Tekstin perusteella on ilmeistä, että veljet tarkoittavat kuvassa 
termillä tässä yhteydessä nimenomaan nousevaa solmua. Ks. On Astronomia, s. 37. 
255 On Astronomia, s. 35–39. Ks. Al-Bīrūnī, s. 104 
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Seuraavaksi astronomiakirjeessä esitellään kolminaisuuksien hallitsijat, kasvot ja 

termit.256 Eläinratamerkit jaetaan neljään kolminaisuuteen niiden luonteen, eli 

edustamiensa elementtien mukaan. Astronomiakirjeen mukaan jokaista kolminaisuutta 

hallitsee kolme planeettaa. Kunkin kolminaisuuden hallitsijat jaetaan päivä- ja 

yöhallitsijoihin.257 Myös Ptolemaios puhuu Tetrabibloksessa kolminaisuuksien päivä- ja 

yöhallitsijoista, mutta hänen kuvauksensa eroaa jonkin verran astronomiakirjeessä 

esitetystä.258 

 

Astronomiakirjeen mukaan tulisen kolminaisuuden päivähallitsijat ovat ensisijaisesti 

Aurinko ja sitten Jupiter. Yöhallitsijat ovat ensisijaisesti Jupiter ja sitten Aurinko. Sekä 

päivällä että yöllä näiden kumppanina toimii Saturnus. Maa-elementin kolminaisuuden 

päivähallitsijat ovat ensisijaisesti Venus ja sitten Kuu. Yöhallitsijat ovat ensisijaisesti Kuu 

ja sitten Venus. Sekä päivällä että yöllä niiden kumppanina toimii Mars. Ilma-elementin 

kolminaisuuden päivähallitsijat ovat ensisijaisesti Saturnus ja sitten Merkurius. 

Yöhallitsijat ovat ensisijaisesti Merkurius ja sitten Saturnus. Näiden kumppaneina on 

Jupiter. Vesi-elementin kolminaisuuden päivähallitsijat ovat ensisijaisesti Venus ja sitten 

Mars. Yöhallitsijat ovat ensisijaisesti Mars ja sitten Venus, ja näiden kumppanina on Kuu. 

Veljien mukaan kominaisuuden hallitsijat indikoivat vastasyntyneen kolmiosaista 

elinkaarta.259  

 

Al-Bīrūnī kuvaa kolminaisuuden päivä- ja yöhallitsijat muuten samalla tavalla kuin 

veljet, paitsi että hänen mukaansa päivä- ja yöhallitsijoita on aina vain yksi. Hänen 

mukaansa siis esimerkiksi vesi-elementin kolminaisuutta hallitsee päivällä vain Venus ja 

yöllä vain Mars, ja näiden kumppanina toimii Kuu. Al-Bīrūnī kuitenkin esittää lisäksi 

                                                
256 Astronomiakirjeen käännöksessä käytetään termejä ”lordship of triplicities”, ”decans” ja ”terms”. 
Editiossa ”lordship of triplicities” on arabiaksi ”rubūbīya al-muthallathāt”. Käytän tutkielmassani 
suomenkielistä vastinetta ”kolminaisuuden hallitsija”. Ragep ja Mimura ovat kääntäneet termin ”al-wujūh” 
sanalla ”decans”. Parempi käännös olisi kuitenkin ”faces”, joka olisi myös sananmukainen käännös. 
Termejä ”faces” ja ”decans” tai ”decanates” käytetään monesti astrologiassa synonyymisesti, mutta 
esimerkiksi al-Bīrūnī erittelee termit ”decanates” ja ”faces” toisistaan. Suomeksi astrologian yhteydessä 
puhutaan tavallisesti ”dekanaateista” ja tähtitieteessä ”dekaaneista”. Olen kääntänyt sanan ”al-wujūh” 
sanalla ”kasvot”. ”Terms” on arabiaksi ”al-ḥudūd”, ja suomeksi astrologian yhteydessä puhutaan 
”termeistä”. Ks. On Astronomia, s. 39 ja editio, s. –٣٤	٣٥. Al-Bīrūnī, s. 262–263. 
257 On Astronomia, s. 40. 
258 Ks. Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 29–30. 
259 On Astronomia, s. 40. 
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myös samanlaisen jaottelun kuin veljetkin. Hänen mukaansa tällaista jakoa käyttävät 

hashwiyya-astrologit.260 

 

Kolminaisuuksien hallitsijoiden selostuksen jälkeen astronomiakirjeessä esitellään 

Eläinratamerkkien kasvo- ja termijako.261 Jokainen Eläinratamerkki on jaettu kolmeen 10 

asteen suuruiseen osaan eli kasvoon. Yhteensä kasvoja on siis 36. Astronomiakirjeen 

mukaan jokaisella kasvolla on oma hallitsijansa, joka on jokin seitsemästä astrologisesta 

planeetasta. Kasvojen hallitsijat indikoivat vastasyntyneen muotoa ja ulkoisia tekijöitä.262 

 

Ragep ja Mimura ovat kääntäneet kasvoja tarkoittavan sanan ”al-wujūh” sanalla 

”decans”, mutta oikeampi käännös olisi ”faces”. ”Faces” on astrologiassa vakiintunut 

termi. Itse käytän suomeksi sananmukaista käännöstä ”kasvot”. Al-Bīrūnīn mukaan on 

olemassa kolme erilaista tapaa jakaa Eläinrata 10 asteen suuruisiin osiin. Yksi tapa on 

jakaa ne kasvoihin (al-wujūh) eli samalla tavalla kuin veljet esittävät. Toinen tapa on 

dekanaattijako263, joka on peräisin Intiasta. Dekanaattien hallitsijat ovat eri kuin 

kasvojaossa. Kolmas tapa on al-Bīrūnīn mukaan Ptolemaioksen jako. Siinä kukin 

Eläinratamerkki jaetaan kolmeen osaan, ja jokaisella osalla on vaikutus säähän.264 

Ptolemaios ei esitä vastaavaa kasvojakoa kuin veljet. 

 

Ekliptikan jakaminen kasvoihin pohjautuu dekaanijakoon, joka oli jo muinaisten 

babylonialaisten, egyptiläisten ja kreikkalaisten käytössä. Kyseisissä järjestelmissä taivas 

jaettiin siis 36 osaan, joista kukin oli 10 asteen mittainen. Dekaanijakoa käytettiin 

erityisesti ajanlaskuun yöllä. Pienempiä tähtikuvioita käytettiin dekaanien 

määrittämiseen, ja dekaanien nousut ilmoittivat, mikä yön hetki oli alkamassa. Nykyisin 

käytössä oleva vuorokauden jakaminen 24 tuntiin pohjautuu egyptiläisten dekaaneihin 

perustuvaan ajanlaskujärjestelmään.265 

                                                
260 Al-Bīrūnī, s. 259. 
261 Astronomiakirjeessä mainitaan ohimennen myös nawbahrāt -jako, mutta sitä ei selitetä millään tavalla. 
Kyseinen jako tarkoittaa kuitenkin kunkin Eläinratamerkin jakamista yhdeksään osaan. Ks. On Astronomia, 
s. 79. 
262 On Astronomia, s. 40. Seitsemän astrologista planeettaa ovat Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars, 
Jupiter ja Saturnus. 
263 Al-Bīrūnī käyttää termejä ”darījān” ja ”Drikan”, jotka ovat hänen mukaansa peräisin intialaisilta (kuten 
kyseinen jakokin). Teoksessa ne on käännetty sanalla ”decanate”, ja käytän tekstissä termiä ”dekanaatti”. 
Ks. Al-Bīrūnī, s. 263. 
264 Al-Bīrūnī, s. 262–264. 
265 Allen 1963, s. 9, http://www.astro.utu.fi/zubi/history/egypt.htm (1.6.2017), Hannu Karttunen, Ursa ja 
 Tuorlan observatorio. 
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Kasvojaon lisäksi Rasā’ilin astronomiakirjeessä jokainen Eläinratamerkki on jaettu 

viiteen asteluvultaan vaihtelevaan termiin. Pienimmillään yksi termi voi olla kahden 

asteen ja suurimmillaan 12 asteen suuruinen. Myös jokaisella termillä on oma 

hallitsijansa, joka on jokin viidestä vaeltavasta planeetasta. Veljien mukaan termien 

hallitsijat indikoivat vastasyntyneen luonnetta.266 Astronomiakirjeessä kasvo- ja 

termijaoista annetaan seuraava kuva: 

 

Kuva 15.267 

 

                                                
266 On Astronomia, s. 41. Viisi vaeltavaa planeettaa ovat Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. 
267 On Astronomia, s. 42. Ragep ja Mimura käyttävät kuvassa planeettojen arabiankielisten nimien 
ensimmäisiä aakkosia. Itse olen kääntänyt ne suomen kielen mukaisiksi seuraavasti: Aurinko = A, Kuu = 
K, Merkurius = Me, Venus = V, Mars = Ma, Jupiter = J ja Saturnus = S. 
Keskiajalla arabian kielisessä tekstissä luvut oli tapana merkitä arabialaisin aakkosin. Kyseinen järjestelmä 
on arabiaksi ḥurūf al-jumal, joka tarkoittaa suoraan käännettynä ”laskentakirjaimia”. Tuolloin aakkosten 
ensimmäinen kirjain ا vastasi luka 1 ja aakkosten toinen kirjain ب vastasi lukua 2 ja niin edelleen. Esimerkiksi 
edition puolella olevassa kuvassa luvut on ilmoitettu näin. Intialaiset numerot yleistyivät 1000-luvulta lähtien. 
Ks. On Astronomia, editio, s. ٤٢; Al-Bīrūnī, s. 40–41; O’Connor & Robertson 2001: http://www-history.mcs.st-
andrews.ac.uk/HistTopics/Arabic_numerals.html (31.5.2017). 
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Kuvan sisimmällä kehällä lukevat Eläinratakuvioiden nimet. Keskimmäisellä kehällä on 

esitetty kasvot sekä kunkin kasvon hallitsija. Uloimmalla kehällä sijaitsevat termit 

hallitsijoineen. Termien numerot ilmoittavat termin suuruuden asteissa. 

 

Veljien antama termijako vastaa täysin Ptolemaioksen Tetrabibloksessa antamaa vanhaa 

egyptiläistä termijakoa. Ptolemaios kritisoi tätä jakoa ja antaa teoksessaan myös 

mielestään paremman termijaon. Todennäköisesti veljet eivät ole ottaneet ainakaan 

termijakoaan suoraan Tetrabibloksesta, sillä olisi erikoista, että he olisivat valinneet 

kirjeeseensä Ptolemaioksen mielestä huonomman termijaon.268 On mahdollista, että 

egyptiläinen termijako on kulkeutunut veljille esimerkiksi hermeettisen tai ḥarrānilaisen 

astrologisen tradition myötä. 

 

Astronomiakirjeen loppupuolella, luvussa 25 esitellään vielä Eläinradan jakaminen 

horisontin mukaan 12 huoneeseen.269 Huonejärjestelmä toimii siten, että kun lapsi syntyy 

tai jokin tietty tapahtuma tapahtuu, katsotaan mikä kohta taivaasta on nousemassa 

itäisessä horisontissa. Tästä pisteestä 30 astetta vastapäivään on ensimmäinen huone, joka 

on nimeltään ”elämän huone”. Loput 11 huonetta ovat myös kukin 30 asteen suuruisia, ja 

ne ovat järjestyksessä ensimmäisestä huoneesta vastapäivään. Toinen huone on 

”omaisuuden huone”, kolmas ”veljien huone”, neljäs ”vanhempien huone”270, viides 

”lasten huone”, kuudes ”sairauksien huone”, seitsemäs ”parien huone”271, kahdeksas 

”kuoleman huone”, yhdeksäs ”matkojen huone”, kymmenes ”vallan huone”, yhdestoista 

”toivon huone” ja kahdestoista ”vihollisten huone”. Huonejärjestelmässä ei ole 

merkitystä sillä, osuuko huoneen sisälle yksi vai kaksi Eläinratamerkkiä.272 

 

                                                
268 Ks. Ptolemy’s Tetrabiblos, s. 32–36. 
269 Suomeksi tässä yhteydessä on vakiintunut termi ”huone”. Astronomiakirjeen arabiankielisessä editiossa 
tästä käytetään sanaa ”bayt”. Ragep ja Mimura ovat kääntäneet termin englanniksi sanalla ”place”. Ks. On 
Astronomia, s. 59–60 ja editio, s. ٨٤–٨١. 
270 Arabiaksi ”bayt al-ʾābāʾ”, joka voitaisiin kääntää myös ”isien huone” tai ”esi-isien huone”. Ragep ja 
Mimura ovat kääntäneet termin sanalla ”the place of parents”. Ks. On Astronomia, s. 60, editio, s. ٨٢. 
271 Arabiaksi ”bayt al-ʾazwāj”. Termin voisi kääntää myös ”puolisoiden huone”. Ragep ja Mimura ovat 
kääntäneet termin sanalla ”the place of couples”. Ks. On Astronomia, s. 60, editio, s. ٨٣. 
272 On Astronomia, s. 59–60, editio s. ٨٤–٨١. Ragep ja Mimura huomauttavat s. 60 alaviitteessä 112, että 
al-Qabīṣī kertoo teoksessaan Introduction to Astrology 11. huoneen olevan ”ystävien huone”. Nykyisin 
läntisessä astrologiassa 11. huone kattaa tavallisesti sekä toiveet että ystävät. 
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Puhtauden veljet jättävät kirjeessään huoneiden tarkemmat teoreettiset selitykset pois.273 

Al-Bīrūnīn esittämä huonejako vastaa kutakuinkin veljien esitystä, joskin al-Bīrūnīn 

esitys huoneista on huomattavasti kattavampi.274 Ptolemaioksen Tetrabibloksesta ei 

puolestaan vastaavaa huonejakoa löydy.  

 

Huonejaon lisäksi veljet kertovat myös aspekteista eli kulmasuhteista. Veljet esittävät 

neljä eri aspektia sekä konjunktion.275 Aspekteja ovat kuusio, neliö, kolmio ja oppositio. 

Planeetat ovat kuusioaspektissa, kun niiden välillä on 60 astetta, neliöaspektissa kun 

niiden välillä on 90 astetta, kolmioaspektissa kun niiden välillä on 120 astetta ja 

oppositiossa kun niiden välillä on 180 astetta. Konjunktiossa planeetat ovat samassa 

asteessa. Käsitteellisesti veljet erottavat konjunktion aspekteista, eivätkä siis määrittele 

konjunktiota aspektiksi.276 Veljet antavat aspekteista seuraavanlaisen piirroksen: 

 

                                                
273 Veljet kuitenkin vertaavat eri huoneissa olevaa planeettaa ihmisiin. Heidän mukaansa nousevassa 
huoneessa planeetta on kuin vastasyntynyt tai jokin juuri syntyvä asia, toisessa huoneessa oleva planeetta 
on kuin joku, joka ennakoi jotain tulevaa, kolmannessa huoneessa planeetta on kuin joku veljiään 
tapaamaan menossa oleva, neljännessä huoneessa oleva planeetta on kuin mies vanhempiensa talossa tai 
jokin, joka on luonnollisessa paikassaan. Viidennessä huoneessa planeetta on kuin kaupankäyntiin tai 
nautintoon valmis mies, kuudennessa huoneessa planeetta on kuin joku, joka pakenee, on lyöty ja kulunut, 
seitsemännessä huoneessa planeetta on kuin taisteluun menossa oleva tai kamppaileva mies, 
kahdeksannessa huoneessa planeetta on kuin joku peloissaan oleva, yhdeksännessä huoneessa planeetta on 
kuin kaukana kotoaan oleva kulkija, joka on menettänyt valtansa, kymmenennessä huoneessa planeetta on 
kuin työskentelevä ja valtansa omaava, tunnettu ja kuuluisa mies, yhdennessätoista huoneessa planeetta on 
kuin rakastava ja suostuvainen mies ja kahdennessatoista huoneessa planeetta on kuin vangittu ja 
paikkaansa inhoava mies. On Astronomia, s. 80–81. 
274 Al-Bīrūnī, s. 275. 
275 Samat klassiset aspektit löytyvät jo Ptolemaioksen Tetrabibloksesta, ks. Ptolemy’s Tetrabiblos s. 24–
26. Johannes Kepler kehitti 1600-luvulla lisää aspekteja. 
276 On Astronomia, s. 81. 
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Kuva 16.277 

 

Veljien mukaan planeettojen vaikutukset maailmaan tapahtuvat sen mukaan, miten ne 

suhtautuvat Maahan ja mikä niiden etäisyys on Maan keskipisteestä sekä planeettojen 

liikkeiden suhteista toisiinsa. Jälkimmäisellä he tarkoittavat aspekteja. Tässä yhteydessä 

veljet viittaavat Rasā’ilin musiikkia käsittelevään kirjeeseen. Perusidea aspekteissa on 

veljien mukaan siis sama kuin musiikin intervallisuhteilla.278 

 

Eläinrata voidaan jakaa myös Kuun kartanoihin, ja myös Rasā’ilin astronomiakirjeessä 

kerrotaan niistä. Käsittelen Kuun kartanoita ja veljien kuvausta niistä erikseen luvussa 

5.2.1. 

 

 

  

                                                
277 On Astronomia, s. 82, editio, s. ١٤١. Piirros vaihtelee eri käsikirjoituksissa; joissain numeroiden tilalle 
on kirjoitettu Eläinratakuvioiden nimiä, joissain ei mitään. Keskeistä kuvassa on kuitenkin esittää eri 
aspektien kulmien suuruutta. Konjunktiota ei ole mainittu piirroksessa. 
278 On Astronomia, s. 82–83. Myös aspektien yhteydessä veljet käyttävät ihmisvertauksia. Heidän 
mukaansa kuusiossa olevat planeetat ovat kuin kaksi miestä, jotka pitävät toisistaan jostain syystä ja 
kolmiossa olevat planeetat ovat kuin kaksi luonteeltaan yhteneväistä miestä. Neliössä olevat planeetat ovat 
kuin kaksi kauppaa käyvää miestä, joista kumpikin vaatii tuotteita itselleen. Oppositiossa planeetat ovat 
veljien mukaan kuin kaksi kiistelevää miestä tai kaksi toveria. On Astronomia, s. 81, editio, s. ١٤٠. 
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4.4. Suuret syklit 

 

Puhtauden veljien astrologialle keskeinen ajatus on käsitys taivaskehien syklisistä 

tapahtumista, jotka vaikuttavat Maan tapahtumiin. Eri taivaankappaleitten asemien 

muutokset aiheuttavat erilaisia muutoksia Maassa. Veljet jakavat tähtitieteelliset syklit 

kolmeen eri kategoriaan: pyörähdyksiin, konjunktioihin ja tuhansiin.279 

 

Veljien mukaan lyhin pyörähdys on kaikkea ympäröivän kehän tekemä vuorokautinen  

24 tunnin kiertoliike, ja pisin pyörähdys on prekessio, jonka kesto on 36 000 vuotta. 

Lyhyin konjunktio on Kuun konjunktio kunkin planeetan kanssa kuukauden aikana, mikä 

vastaa siis käytännössä sideeristä kuukautta. Suurin konjunktio tapahtuu, kun kaikki 

seitsemän planeettaa ovat Oinaan ensimmäisessä asteessa. Tämä tapahtuu veljien mukaan 

360 000 vuoden välein. Tämä suurin konjunktio vastaa Platonin Timaeuksessa kuvaamaa 

”suurta vuotta”, mutta veljien antama luku on peräisin intialaisista lähteistä.280 

 

Veljien deterministisen astrologiakäsityksen mukaisesti kaikki kuunalisen maailman 

tapahtumat ovat peräisin maailmankaikkeuden kehien ja niiden kappaleitten liikkeistä, 

asemista ja konjunktioista. Jotkin näistä liikkeistä ovat ilmiselviä, kun taas joidenkin 

vaikutukset ovat salattuja. Nopeat tapahtumat kuunalisessa maailmassa ovat nopeiden 

kuunylisen maailman tapahtumien aikaansaannoksia ja vastaavasti hitaat kuunalaisen 

maailman tapahtumat ovat hitaiden kuunylisen maailman tapahtumien aikaansaannoksia. 

Eri eläinten, kasvien ja mineraalien kehittymiset ovat riippuvaisia eri pituisista 

taivaskehien tapahtumista.281 

 

Esimerkiksi kaikkea ympäröivän kehän tekemän 24 tuntia kestävän kierroksen 

vaikutukset ovat ilmeisiä; se saa aikaan yön ja päivän vaihtelun. Veljien mukaan tämä 

liike on yksi Jumalan suurimpia siunauksia, sillä se vastaa olevaisen maailman muodosta. 

Veljien mukaan tämä liike kuitenkin loppuu, kun Universaali Sielu saavuttaa 

perimmäisen päämääränsä. Tämä on siis Puhtauden veljien jokseenkin vähäeleisesti 

ilmaistu käsitys maailmanlopusta.282 

                                                
279 Englanniksi: revolutions, conjunctions, ”thousands”. De Callataÿ 2015, s. 137. 
280 De Callataÿ 2015, s. 138; On Cycles and Revolutions, s. 200–201. 
281 On Cycles and Revolutions, s. 205–207, 212–217. 
282 On Cycles and Revolutions, s. 207–210. 
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Rasā’ilin 36. kirjeen alkupuolella veljet listaavat eri pituisia kiertoaikoja ja konjunktioita. 

Yksittäisten kiertoaikojen ja konjunktioiden lisäksi veljet kertovat Saturnuksen ja 

Jupiterin konjunktion tapahtuvan 20 vuoden välein. De Callataÿn mukaan Saturnuksen ja 

Jupiterin konjunktio oli muslimiastrologeille erityisen tärkeä tapahtuma, ja sen juuret ovat 

todennäköisesti Sassanidien Persiassa. Pitkistä konjunktioista veljet mainitsevat 

esimerkiksi Saturnuksen ja Jupiterin suorittavan 240 vuoden välein 12 konjunktiota 

samassa kolminaisuudessa. 960 vuoden välein edellä mainitut planeetat suorittavat 

puolestaan 48 konjunktiota neljässä kolminaisuudessa.283 

 

De Callataÿn mukaan veljien käsitykset konjunktioista ovat saaneet paljon vaikutteita 

Abū Maʿsharilta, etenkin hänen teoksestaan Kitāb al-Ulūf284. Veljet kertovat ”tuhansien 

kiertoja”285 olevan neljää eri tyyppiä, ja niiden kestot ovat 7 000, 12 000, 51 000 ja  

360 000 vuotta. Veljet eivät kuitenkaan määrittele näitä ”tuhansien kiertoja” 

tähtitieteellisesti sen tarkemmin. 7 000 vuotta käy kuitenkin yksiin veljien käsityksen 

kanssa siitä, että historia tapahtuu 7 000 vuoden sykleissä. 360 000 vuotta puolestaan 

vastaa ”suurta vuotta” eli seitsemän planeetan konjunktiota.286  

 

Ajatus tällaisista vuosituhantisista sykleistä lienee peräisin juurikin Abū Maʿsharilta. 

Myös veljien käsitys siitä, että seitsemän planeetan konjunktio aiheuttaa jonkin 

katastrofin Maassa, on de Callataÿn mukaan peräisin Abū Maʿsharilta. Tätä 360 000 

vuoden kestoista ”suurta vuotta” Abū Maʿshar kutsuu ”persialaisten sykliksi”. 

Sassaniditähtitieteestä arabialais-islamilaiseen tähtitieteeseen omaksuttiin myös tasyīrin 

käsite. Tasyīreja on neljää eri kestoa: 360 vuotta, 3 600 vuotta, 36 000 vuotta ja 360 000 

vuotta. Näistä toiseksi viimeinen vastaa Ptolemaioksen prekessiokäsitystä ja viimeinen 

intialaisperäistä käsitystä seitsemän planeetan konjunktiosta.287  

 

                                                
283 On Cycles and Revolutions, s. 204–205. 
284 Kyseisessä teoksessa Abū Maʿshar kertoo, että kolme suurta tähtitieteellistä ja astrologista traditiota eli 
kreikkalainen (Almagest), intialainen (Sindhind) ja persialainen (Zīj i-Shāh) perustuvat vedenpaisumusta 
edeltäneeseen ilmestykseen. Abu Mashar kertoo löytäneensä Isfahanista käsikirjoituksen tästä 
ilmestyksestä. Ks. de Callataÿ 2015, s. 147–148. 
285 Englanniksi ”thousand revolutions”, arabiaksi ”ʾadwār al-ʾulūf”. Ks. On Cycles and Revolutions, s. 197. 
286 Ks. de Callataÿ 2015, s. 153; On Cycles and Revolutions, s. 197–198. 
287 De Callataÿ 2015, s. 146–153.	
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Veljien mukaan prekessioliike on kiintotähtien kehän liikettä suhteessa Eläinrataan. 

Veljien mukaan myös planeettojen apogeumit, perigeumit ja solmukohdat liikkuvat 

prekession tahdissa. Vaikka veljet antavat prekession kestoksi ptolemaiolaisen arvon  

36 000 vuotta, eroaa heidän näkemyksensä de Callataÿn mukaan Ptolemaioksesta siinä, 

että veljien mukaan Auringon apogeum on riippuvainen prekessiosta, kun taas 

Ptolemaioksen mukaan se ei sitä ole. Veljien esittämä näkemys on de Callataÿn mukaan 

intialaista perinnettä, joka omaksuttiin arabialais-islamilaiseen tähtitieteeseen. Veljet 

ovatkin saattaneet käyttää tässä lähteinään al-Farghānīa ja Abū Maʿsharia. Veljien 

mukaan prekessio saa meret ja maamassat vaihtamaan paikkaansa Maan pinnalla. Näin 

prekession vuoksi myös sivilisaatio liikkuu aikojen saatossa Maan asutulta neljännekseltä 

toiselle. Prekessio aiheuttaa siis muutoksia Maan ilmastossa.288 

 

Veljien mukaan astrologit etsivät indikaatioita seitsemästä eri lajityypin ilmiöstä. 

Uskontojen ja valtakuntien kohtaloiden kohdalla indikaatioita etsitään suurista 

konjunktioista, jotka tapahtuvat noin 1 000 vuoden välein. Kuninkuuden kansalta tai 

perheeltä toiselle siirtymisen indikaatioina käytetään noin 240 vuoden välein toistuvia 

konjunktioita. Hallitsijan vaihtumisen ja sotien indikaatioina käytetään noin 20 vuoden 

välein tapahtuvia konjunktioita. Jupiterin ja Saturnuksen edellä kuvatut konjunktiot 

vaikuttavat siis näihin kolmen lajityypin ilmiöihin. Neljänteen lajityyppiin kuuluvat 

hintojen muutokset, hedelmällisyysasiat ja sairaudet. Viidenteen lajityyppiin kuuluvat 

päivittäiset tapahtumat, kuudenteen yksittäisten ihmisten horoskoopit ja seitsemänteen 

salatut asiat ja erilaiset ongelmat.289  

 

Puhtauden veljien ajattelussa keskeinen piirre on hyvien ja pahojen syklien vuorottelu 

kuunalisessa maailmassa. Rasā’ilin maantiedekirjeessä veljet kertovat havainneensa, että 

vallitsevalla epookilla pahantekijöiden valta on saavuttanut huippunsa. Nyt 

pahantekijöiden valta vähenee, ja valta siirtyy hyvien käsiin. Veljien mukaan hyvien 

syklin alku ilmenee ryhmänä hyviä, viisaita ja hyveellisiä oppineita, jotka auttavat toinen 

                                                
288 On Cycles and Revolutions, s. 227, 231–233. Prekessio johtuu oikeasti Maan akselin kiertymisestä, joka 
puolestaan on yksi tekijä ilmastoon vaikuttavissa Milankovićin sykleissä. Veljien näkemys prekessiosta 
ilmaston muutoksien taustatekijänä osuukin yllättävän lähelle totuutta, vaikka heidän käsityksensä itse 
prekessiosta onkin virheellinen. Haluan kiittää LuK Mikko Skogbergiä tästä huomiosta. 
289 On Cycles and Revolutions, s. 228–231. 
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toisiaan ja etsivät Jumalaa.290 Veljet siis näkevät selvästi itsensä ja ihanteensa olevan 

merkki hyvien syklin alkamisesta.  

 

Veljien käsitys vallitsevasta pahan valtakauden huipusta on nähty myös merkkinä 

abbasidivastaisuudesta ja poliittisesta shiialaisuudesta. De Callataÿn tapaan katson 

kuitenkin veljien lähestymistavan olevan vallankumouksellisille ajatuksille täysin 

vastakkainen.291 Veljien käsitys pahan vallasta viittaa todennäköisesti paljon laajempaan 

ilmiöön kuin vallitsevaan dynastiaan. Veljien ideologian kulmakivenä on käsitys tiedosta 

ja myötätuntoisesta ihmisten välisestä keskinäisestä avunannosta pelastuksen 

saavuttamisessa. Minkään poliittisen ryhmän etujen ajaminen ei oikein istu tähän 

maailmankuvaan. Rasā’ilin sanoma asettuu päivänpolitiikan ja dynastioiden yläpuolelle. 

                                                
290 On Geography, s. 77–78. 
291 De Callataÿ 2015, s. 155. 
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5. Maasta Muḥīṭiin 
 
 

Tässä luvussa käsittelen tiiviissä muodossa Puhtauden veljien näkemyksiä 

maailmankaikkeuden eri paikoista. Käsillä oleva luku on aihepiiriltään tutkimukseni 

laajin. Tarkastelen planeettojen ja taivaskehien sekä niihin liittyvien tähtitieteellisten ja 

astrologisten ykstyiskohtien lisäksi myös veljien käsityksiä Maasta, helvetistä ja 

ilmakehästä. Käsittelen tässä luvussa myös Kuun kartanoita. Lähden liikkeelle Maasta ja 

etenen taivaan kehä kerrallaan kohti maailman ulointa kehää, al-falak al-muḥīṭia.  

 

 

5.1. Maa 

 

Maantieteelle on omistettu Rasā’ilissä kokonaan oma kirjeensä, kirje numero neljä, On 

Geography. Ignacio Sánchesin ja James Montgomeryn mukaan maantiedekirjeen sisältö 

pohjautuu pääosin al-Farghānīn ja al-Khwārizmīn teksteihin. Varsinaisen tekstin osalta 

al-Farghānīn teos Elements of Astronomy292 on pääasiallinen lähde. Kirjeessä olevat 

kaupunkitaulukot pohjautuvat puolestaan al-Khwārizmīn tekemään uudelleenmuotoiluun 

Ptolemaioksen Geographysta. Maantiedekirje eroaa kuitenkin keskeisesti al-Farghānīn ja 

al-Khwārizmīn teksteistä neljättä ilmastovyöhykettä koskevissa käsityksissä. Palaan 

näihin eroavaisuuksiin myöhemmin tässä alaluvussa käsitellessäni 

ilmastovyöhykkeitä.293 

 

Kuten Rasā’ilissä yleensäkin, myös maantiedekirjeen taustalla on uskonnollinen 

uusplatonilainen pelastumisajatus. Puhtauden veljien mukaan tietämys Maasta ja siitä, 

kuinka se on liikkumaton ilmassa, kuuluu jaloihin tieteisiin. Myös maantieteen 

harjoittaminen on heidän mukaansa keino nostaa sielun kiinnostus kohti taivaskehien 

maailmaa. Näin sielun on mahdollista ”herätä unesta ja tietämättömyydestä sekä 

välinpitämättömyydestä”.294  

 

Vaikka Rasā’ilissä maantiedekirje tuleekin järjestyksessä vasta astronomiakirjeen 

                                                
292 Sánches ja Montgomery antavat teoksen käännetyn nimen muodossa Compendium of Astronomy and 
the Principles of Celestial Motions. Sánches & Montgomery 2014, s. 33. 
293 Sánches & Montgomery 2014, s. 31–36.	
294 On Geography, s. 49. 
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jälkeen, pitävät veljet maantiedettä edellytyksenä astronomian harjoittamiselle. Taustalla 

on ajatus kosmisesta dualismista. Maantiede käsittelee kuunalista maailmaa ja astronomia 

kuunylistä maailmaa. Veljien mukaan Maa on taivasten peili, ja näin ollen tietämys 

Maasta johdattelee ymmärrykseen maailmankaikkeuden rationaalisen rakenteen 

jumalallisesta olemuksesta. Näin ilmiöiden maailman tutkiminen on tie pelastukseen. 

Veljien mukaan pelastuminen on mahdollista jokaiselle, joka on kykeneväinen 

opiskelemaan jaloja tieteitä ja liittämään ne sieluunsa tekojen ja ajattelun kautta. 

Keskeistä pelastumisen kannalta on Jumalan merkkien ymmärtäminen. Ajatuksen 

taustalla vaikuttaa voimakkaasti uusplatonilainen filosofia. Veljien mukaan 

maantiedekirje on suunnattu heille, jotka aloittavat astronomian opiskelun.295 

 

Maantiedekirjeessä esitetään, että Maa on liikkumaton pyöreä kappale, jota ilma ympäröi 

joka puolelta. Veljien mukaan Maan ympärysmitta halkaisijan kohdalta on noin 20 400 

mailia eli 6 800 farsakhia. Maan halkaisija on puolestaan noin 6 500 mailia eli  

2 170 farsakhia. Kirjeessä 16 annetaan Maan halkaisijaksi 2 167 farsakhia.296 Esitetty 

Maan ympärysmitta on sangen lähellä oikeaa. Maan oikea ympärysmitta on 24 873 

mailia. Maan keskipiste on veljien mukaan kuvitteellinen piste Maan halkaisijan keskellä. 

Heidän mukaansa havaitsija näkee puolet taivaasta missä kohtaa hyvänsä Maan pinnalla. 

Liikkuessaan eri paikkaan, näkyviin tuleva osa taivaasta on sama kuin näkymättömiin 

jäävä. Veljien mukaan tämä suhde on noin 19 farsakhia per aste.297 

 

Maantiedekirjeessä esitetään neljä teoriaa, jotka selittävät Maan liikkumattomuutta ilman 

keskellä. Kirjeessä kerrotaan, että joidenkin mukaan taivaskehä298 vetää Maata joka 

puolelta yhtäläisellä voimalla, ja siksi Maa pysyy paikoillaan kaikkeuden keskellä. 

Joidenkin mukaan taivaskehä puolestaan työntää Maata yhtäläisellä voimalla joka 

puolelta, jolloin seuraukset ovat samat kuin vetovoiman kanssa. Veljet kertovat, että 

joidenkin mukaan Maa on paikallaan ilman keskellä, koska Maan keskipiste vetää sen 

rakenneosia puoleensa reunoilta kohti keskustaa, sillä Maan keskus on samalla myös 

maailmankaikkeuden keskus, joka toimii magneettina raskaille kappaleille. Jokainen 

                                                
295 Sánches & Montgomery 2014, s. 41–44; On Geography, s. 50. 
296 On the Heavens and the World, s. 144. 
297 On Geography, s. 50–52.	
298 Tekstissä käytetään tässä yhteydessä yksikkömuotoa ”taivaskehä”, arabiaksi ”al-falak”. On kuitenkin 
mahdollista, että tässä tarkoitetaan kuitenkin kaikkia taivaskehiä eli koko kuunylistä maailmaa. Toinen 
vaihtoehto on, että termillä tarkoitetaan nimenomaan kiintotähtien kehää tai viimeistä kaikkea ympäröivää 
kehää. On Geography, s. 52, editio, s. ١١. 
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kappale pyrkii kohti keskustaa, mutta toiset kappaleet estävät toisten pääsyn keskustaan. 

Näin Maa muodostuu yhtenäiseksi kehäksi, jossa kevyemmät aineet tulevat raskaampien 

päälle. Näin ollen siis vesi tulee maan päälle, ilma veden päälle ja tuli ilman päälle. Ilma 

muodostaa Maata ympäröivän ilmakehän, ja tuli kohoaa Kuun kehälle asti.299 

 

Neljännen esitetyn näkemyksen mukaan Maan liikkumaton sijainti ilman keskellä on sille 

sopivimman paikan erityinen piirre. Veljien mukaan Jumala osoitti jokaiselle oliolle 

paikan, joka on sille erityisen sopiva. Myös Kuu, Merkurius, Venus, Aurinko, Mars, 

Jupiter, Saturnus ja kiintotähdet ovat jokainen omilla kehillään, niille sopivimmilla 

paikoillaan ja arvoasteikoillaan. Veljien mukaan tämä näkemys on kaikkein paras, sillä 

tämä syy on voimassa kaikkeuden kaikilla kehillä.300 
 

Maantiedekirjeessä kerrotaan, että puolet Maan pinnasta on suuren ympäröivän meren, 

al-Bahr al-Muḥīṭin, peitossa. Jäljelle jäävästä alueesta toinen puoli on asutettu ja toinen 

asuttamaton. Asutettu alue sijaitsee päiväntasaajan pohjoispuolella. Maan asutulla 

neljänneksellä on veljien mukaan seitsemän suurta merta: Roomalaisten meri, Slaavien 

meri, Jurjānin meri, al-Qulzumin meri, Persian meri, Intian meri ja Kiinan meri.301 Näiden 

lisäksi on yli 15 pientä suolaista tai makean veden merta. Asutussa neljänneksessä on 

veljien mukaan noin 200 suurta vuoristoa ja 240 jokea.302 

 

Maantiedekirjeen mukaan Maan asuttu neljännes jakautuu seitsemään ”kliimaan” eli 

ilmastovyöhykkeeseen, joissa on yhteensä noin 17 000 noin 1 000 kuninkaan hallitsemaa 

suurta kaupunkia. Veljet vertaavat ilmastovyöhykkeitä auki levitettyihin mattoihin. 

Vyöhykkeet eroavat toisistaan pituuden ja leveyden osalta, ja ne ovat pitkittäin itä–länsi-

suunnassa. Veljien mukaan ilmastovyöhykkeet ovat kuvitteellisia rajoja, jotka muinaiset, 

asutun neljänneksen läpi kulkeneet kuninkaat – esimerkiksi Aleksanteri Suuri – ovat 

piirtäneet.303  

 

                                                
299 On Geography, s. 52–53. 
300 On Geography, s. 53. 
301 Merten nimet ovat käännöksessä seuraavat: the Sea of the Romans, the Sea of the Slavs, the Sea of 
Jurjān, the Sea of al-Qulzum, the Persian Sea, the Indian Sea, the Sea of China. Roomalaisten meri on 
nykytermein Välimeri, Slaavien meri on mahdollisesti Itämeri, Jurjānin meri on Araljärvi ja al-Qulzumin 
meri on Punainen meri. On Geography, s. 55, editio s. ١٦; On Geography, s. 55 alaviitteet 1–4. 
302 On Geography, s. 55–56. 
303 On Geography, s. 57–58. 
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Nämä kuninkaat eivät kyenneet kulkemaan asutun neljänneksen ulkopuolelle korkeiden 

vuorten, kulkukelvottomien teiden, merten, äärimmäisten lämpötilojen ja pimeyden 

vuoksi. Veljet kertovat, että aivan pohjoisessa vallitsee talviaikaan kuusi kuukautta 

kestävä yö, jolloin ilma on pikimustaa, vesi jäätyy ja kasvit sekä eläimet tuhoutuvat. 

Etelässä (eteläisen pallonpuoliskon) kesällä on puolestaan kuusi kuukautta kestävä päivä, 

jolloin ilma lämpenee ja muuttuu riehuvaksi tuleksi, joka kärventää kasvit ja eläimet 

kuumuudellaan. Lännessä meri estää kulun myrskyävillä aalloillaan ja perusteellisella 

pimeydellään ja idässä mahtavat vuoret estävät kulkemisen. Näillä alueilla 

matkustaminen ja eläminen on mahdotonta. Näin ollen ihmiset ovat veljien mukaan 

”rajattuja Maan asutulle neljännekselle, eivätkä he tiedä mitään muista neljänneksistä”.304 

Asuttu neljännes sijaitsee nimenomaan pohjoisella pallonpuoliskolla siksi, että pohjoisen 

kesällä Aurinko on apogeumissaan ja etelän kesällä perigeumissaan. Tämän vuoksi 

nimenomaan etelän kesä on liian kuuma ja pohjoisen kesä ei.305 

 

Ilmastovyöhykkeitten rajat on määritelty maantiedekirjeessä päivän pituuden mukaan 

kesäpäivänseisauksena. Ensimmäisen vyöhykkeen keskellä päivän pituus on 

kesäpäivänseisauksena 13 tuntia, toisen vyöhykkeen keskellä 13 ja puoli tuntia, 

kolmannen vyöhykkeen keskellä 14 tuntia ja niin edespäin puolen tunnin 

intervallihypyillä. Kesäpäivänseisauksena paikoissa, joiden leveys on 66 ja 90 asteen 

väliltä on jatkuvasti päivä. Veljien mukaan selitys tälle on pitkä ja sitä käsitellään 

Almagestissa.306 

 

Puhtauden veljet omistavat jokaiselle ilmastovyöhykkeelle oman lukunsa. Olen koonnut 

näissä luvuissa esitettyjä tietoja seuraavaan taulukkoon:307 

  

                                                
304 On Geography, s. 58. 
305 On the Explanation of Meteorology, s. 193. 
306 On Geography, s. 61. 
307 Taulukon tiedot: On Geography, s. 62–75. Vyöhykkeiden leveyspiirit olen ottanut kaupunkitaulukoista 
ja muut tiedot varsinaisesta tekstistä. Edition teksti on monin paikoin sisäisesti ristiriitainen ja eri 
käsikirjoitukset eroavat lukujen suhteen hyvin paljon. 
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Vyöhyke 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Leveyspiirit 
 
 

Alle 12° 13°–20° 20°–
27°30′ 

27°30′–
33°40′ 

33°40′–
39° 

39°–
43°30′ 

43°30′–
47°15′ 

Pituus  
(mailia) 

9 000 9 600 9 236 4 000 4 000 5 000 6 600 

Leveys  
(mailia) 

440 400 350 300 255 216 185 

Astrologinen 
hallitsija 

Saturnus Jupiter Mars Aurinko Venus Merkurius Kuu 

Vuoristot  
(kpl, noin) 

20 7 33 25 30 22 10 

Pitkät joet  
(kpl, noin) 

30 7 22 22 15 32 40 

Suuret  
kaupungit  
(kpl, noin) 

50 50 128 212 200 90 22 

Ihmisten 
ominaisuudet 

Suurin osa 
väriltään  
mustia 

Suurin osa  
väriltään 
oliivin ja 
mustan  
väliltä 

Suurin 
osa 
oliivin 
värisiä 
 

Suurin 
osa  
oliivin ja 
valkoisen 
väliltä, 
harmonisin 
luonne, 
profeettoja, 
viisaita 
miehiä 

Suurin 
osa 
valkoisia 

Suurin  
osa  
hyvin 
vaalean 
ja  
valkoisen 
väliltä 

Suurin 
osa 
hyvin 
vaaleita 

 
 
Maantiedekirjeessä on paljon sisäisiä ristiriitoja, ja lisäksi edition kokoamisessa käytetyt 

käsikirjoitukset eroavat toisistaan suuresti varsinkin lukujen osalta. Kullekin 

ilmastovyöhykkeelle omistettu kappale jakautuu varsinaiseen tekstiin ja 

ilmastovyöhykkeen suurten kaupunkien sijaintitaulukoihin. Teksti ja taulukot ovat 

monesti keskenään ristiriitaisia, samaten ristiriitoja on jopa yhden taulukon sisällä. 

Sánchezin ja Montgomeryn mukaan virheet ovat todennäköisesti käsikirjoitusten 

kirjoitusvirheitä. Lukujen ilmaisussa käytetty abjad-järjestelmä, eli lukujen 

kirjoittaminen arabialaisin aakkosin, on erityisen altis virheille. On mahdotonta tietää, 

mitkä käsikirjoitukset vastaavat lukujen osalta alkuperäistä tekstiä, tai oliko alkuperäinen 

teksti sisäisesti ristiriitainen. Tekstin sisäisiä ristiriitaisuuksia voi osaltaan selittää myös 

se, että varsinainen teksti pohjautuu al-Farghānīn ja taulukot al-Khwārizmīn teoksiin.308 

 

Maantiedekirjeen edition tekstissä on paljon suorastaan huvittavia ristiriitaisuuksia. 

Veljet esimerkiksi kertovat aiemmin kirjeessä, että ensimmäinen ilmastovyöhyke on 

kaikista pisin ja levein, ja että sen pituus on noin 9 000 mailia. Kuitenkin myöhemmin 

                                                
308 Sánches & Montgomery 2014, s. 35; On Geography, s. 57, 62–75. 
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tekstissä ilmoitetaan toisen ilmastovyöhykkeen pituudeksi 9 600 mailia ja kolmannen 

pituudeksi 9 236 mailia. Käsikirjoitusten välinen hajonta on kuitenkin hyvin suurta. 

Esimerkiksi ensimmäisen ilmastovyöhykkeen pituus vaihtelee eri käsikirjoituksissa 6 000 

mailista aina 51 000 mailiin asti.309 

 

Maantiedekirjeessä on vyöhykkeiden suhteen myös muita kummallisuuksia. Esimerkiksi 

ensimmäisen ilmastovyöhykkeen ensimmäisen rajan kerrotaan olevan päiväntasaajalla, 

jossa veljien mukaan taivaannapa on 12 asteen ja 45 kaariminuutin korkeuskulmassa. 

Kuitenkin päiväntasaajalla taivaannavan korkeus on nolla. Paikallinen leveys ja 

taivaannavan korkeuskulmahan ovat tietysti suuruudeltaan samat. Myös 

kaupunkitaulukoissa on ristiriitaisuuksia. Ensimmäisen vyöhykkeen listassa annetaan 

kaupunkien sijainnit, jotka sijaitsevat alle 12 asteen päässä päiväntasaajalta, mutta 

tekstissä taivaannavan kerrotaan olevan vyöhykkeen toisella rajalla 20 asteen ja 30 

kaariminuutin korkeudella. Tekstin taivaannavan kulmien välinen erotus on 7 astetta ja 

15 kaariminuuttia, eli edes sekään ei ole linjassa 12 asteen levyisen vyöhykkeen kanssa. 

Leveydeltään alle 12 asteen kaupunkilistassa on lisäksi ”Hadhramawt” Jemenissä, jonka 

leveydeksi ilmoitetaan 14 astetta. Edellä mainitut virheet ovat kummallisen typeriä. 

Kyseessä on kuitenkin ilmeisesti käsikirjoitusten jäljentämisessä tapahtuneet 

kirjoitusvirheet.310 

 

Maantiedekirjeessä korostetaan neljännen ilmastovyöhykkeen erityislaatuisuutta. Veljien 

mukaan neljäs ilmastovyöhyke on ”profeettojen ja viisaiden miesten ilmastovyöhyke”. 

Vyöhykettä asuttavat ihmiset ovat ”luonteeltaan harmonisimpia ja moraaliltaan 

vakaimpia”. Neljännen ilmastovyöhykkeen ihmisten jälkeen täydellisimpiä ovat 

kolmannen ja viidennen ilmastovyöhykkeen ihmiset. Jäljelle jäävien 

ilmastovyöhykkeitten ihmiset ovat puolestaan ulkonäöltään inhottavia ja luonteeltaan 

villejä.311 

 

Sánchezin ja Montgomeryn mukaan Ibn Shaddād ja Ibn al-ʿAdīm suhtautuvat 

historiateoksissaan neljänteen ilmastovyöhykkeeseen samalla tavalla kuin veljet. Ibn 

Shaddād käyttää auktoriteetteinaan Hermestä ja Ptolemaiosta. Hänen mukaansa Hermes 

                                                
309 On Geography, s. 57, 62, 64, 66. 
310 On Geography, s. 62–63. 
311 On Geography, s. 69–70. 
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on katsonut neljännen ilmastovyöhykkeen olevan kaikkein täydellisin. Ibn Shaddādin 

Syyrian ja Mesopotamian historiaa käsittelevästä teoksesta löytyy maantiedekirjeen 

kanssa identtinen lause siitä, että neljäs ilmastovyöhyke on profeettojen ja viisaiden 

miesten ilmastovyöhyke. On siis luultavaa, että veljet ovat käyttäneet ainakin Ibn 

Shaddādia lähteenään.312 

 

Näkemys neljännestä ilmastovyöhykkeestä profeettojen vyöhykkeenä istuu hyvin veljien 

kosmiseen ja maantieteelliseen determinismiin. Myös profeetat ovat tähtien ja 

planeettojen vaikutusten alaisia. Veljien käsityksen mukaan siis tähtien vaikutus 

neljännelle ilmastovyöhykkeelle on erityisen suotuisa. Neljännen ilmastovyöhykkeen 

erityislaatuisuutta selittää veljien mukaan myös se, että sen astrologinen hallitsija on 

taivaan mahtavin kappale, Aurinko. On hyvä myös muistaa, että veljille luku neljä on 

numeromystiikan kannalta keskeinen, mikä sopii mainiosti neljännen ilmastovyöhykkeen 

erityislaatuisuudelle.313 

 

Erikoista näkemyksessä neljännestä ilmastovyöhykkeestä profeettojen 

ilmastovyöhykkeenä on islamin kannalta se, että toiseen ilmastovyöhykkeeseen kuuluva 

Mekka jäisi sen ulkopuolelle. Veljet eivät käsittele tätä ristiriitaa lainkaan. 

Todennäköisesti he pitävät kuitenkin itsestäänselvyytenä, ettei käsitys neljännestä 

ilmastovyöhykkeestä profeettojen vyöhykkeenä missään määrin kumoa Muhammadin 

profeettiutta.314 

 

 

5.1.1. Helvetti  

 

Puhtauden veljien näkemys helvetistä on luonteeltaan metafyysinen ja voimakkaasti 

uusplatonilaisen filosofian sävyttämä. Helvetti ei siis ole veljien kosmologiassa jokin 

Maasta erillinen paikka eikä jokin tietty paikka Maassa.  

 

Veljien mukaan helvetti on se, että esimerkiksi ruumiillisiin nautintoihin takertunut sielu 

ei pääse kohoamaan taivaan kehille, vaan se jää kiertämään kuunaliseen maailmaan. 

                                                
312 Sánches & Montgomery 2014, s. 38–40; On Geography, s. 69. 
313 Sánches & Montgomery 2014, s. 41; On Geography, s. 69. 
314 Sánches & Montgomery 2014, s. 36–38, 42. 
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Taustalla on eräänlainen sielunvaellusidea. Ruumis ja Maa toimivat sielun vankilana. 

Tässä yhteydessä veljet esittävät esimerkiksi seuraavan lainauksen Koraanista:  

”[– –] aina kun heidän ihonsa on palanut, me vaihdamme sen tilalle toisen, jotta he 

saisivat maistaa rangaistusta”315 Veljet kertovat myös profeetta Muhammadin  todenneen, 

että ”Paratiisi on taivaassa ja helvetti on Maassa”.316 

 

 

5.1.2. Ilmakehä 

 

Rasā’ilin 18. kirje, On the Explanation of Meteorology, on kokonaan omistettu ilmakehän 

ilmiöille. Kirje pohjautuu suurelta osin Aristoteleen Meteorologialle. Veljien 

näkemyksen mukaan kaikki ilmassa nähtävät ilmiöt ovat Jumalan ilmoituksia tai 

varoituksia.317 

 

Ilmakehän paksuus on Puhtauden veljien mukaan 16 ja puoli kertaa Maan halkaisija, eli 

noin 35 755 farsakhia.318 Ilmakehä jakautuu veljien mukaan kolmeen kerrokseen, 

eetteriin (ʾathīr), zamharīriin ja nasīmiin. Eetteri on ylin kerros, ja se on kosketuksissa 

Kuun kehän alapintaa vasten. Kuun kehän pyöriminen liikuttaa eetteriä nopeasti saaden 

sen lämpenemään ja muuttumaan äärimmäisen kuumaksi tuleksi. Se kuitenkin viilenee 

mitä lähemmäs Maata kuljetaan, kunnes tullaan äärimmäisen kylmään kerrokseen, 

zamharīriin. Ilmakehän alin kerros, nasīm, ei ole kylmä, sillä Auringon, Kuun ja tähtien 

valo heijastuu Maan pinnasta lämmittäen ilmaa. Veljien mukaan kylmä zamharīr suojaa 

nasīmia eetterin kuumuudelta. Vaikka eetteri on tulta, se on luotu läpinäkyväksi, jotta 

näkymä taivaskehien maailmaan ei olisi estynyt eläviltä olennoilta, erityisesti ihmisiltä, 

ja jotta sielu voisi kaivata taivaskehille kohoamistaan.319 

 

Puhtauden veljien mukaan taivaskehät eivät sekoitu toisiinsa, eikä eetteri sekoitu Kuun 

kehään. Myöskään zamharīr ei sekoitu eetteriin. Sen sijaan zamharīr ja nasīm sekoittuvat 

                                                
315 Koraani [4:56], Jaakko Hämeen-Anttilan käännös. 
316 On Astronomia, s. 61–62. 
317 On the Explanation of Meteorology, s. 220. 
318 Tässä yhteydessä ilmakehän paksuus on laskettu oikein. 35 755 farsakhia vastaa noin 178 775 
kilometriä. Ilmakehän todellisen paksuuden katsotaan yleensä olevan noin 100 kilometriä, joten veljien 
käsityksen mukaan ilmakehä on huomattavan paksu. Toisaalta 178 775 kilometriä olisi myös Kuun etäisyys 
Maasta perigeumissaan. Kuun ollessa lähimmillään Maata, sen etäisyys on noin 357 000 kilometriä. 
319 On the Explanation of Meteorology, s. 191–193, 215–216. 
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toisiinsa. Heidän mukaansa eri ilmakehän ilmiöt tapahtuvat eri ilmakehän kerroksissa, ja 

taivaskehien tapahtumat vaikuttavat ilmakehän ilmiöihin. Tuulet syntyvät veljien mukaan 

seuraavalla tavalla: lämmin ilma kohoaa ensin nasīmin yläosiin, sitten ilma kylmenee, 

zamharīr estää sen kohoamisen ja ilma työntyy alaspäin. Tuulia on 14 lajia. Sade 

puolestaan syntyy höyryn kohoamisen ja tiivistymisen seurauksena, kun sen kulku on 

estynyt vuorten takia.320 

 

Salamointi ja ukkonen syntyvät veljien mukaan seuraavalla tavalla: kostea höyry ympäröi 

kuivan savun, zamharīrin kylmyys tuottaa painetta ja kuiva savu purkautuu kosteasta 

höyrystä ulos aiheuttaen pamahduksen ja välähdyksen. Välähdys aiheutuu veljien 

mukaan öljyisen kaasun syttymisestä. Valo on olemukseltaan spirituaalinen, ja siksi 

salama näkyy ennen ukkosen pamahdusta, sillä ääni on olemukseltaan fyysinen. 

Sateenkaari puolestaan aiheutuu ilman kosteudesta, ja se voi näkyä vain vastakkaisella 

puolella kuin matalalla oleva Aurinko. Sateenkaaren värejä on neljä. Punainen on 

keltaisen yläpuolella, keltainen vihreän yläpuolella ja vihreä sinisen yläpuolella. Mikäli 

sateenkaaria on kaksi, toisen sateenkaaren värit ovat käänteisessä järjestyksessä. Veljien 

mukaan värit vastaavat esimerkiksi neljää laatua (lämmin, kylmä, kostea, kuiva), neljää 

elementtiä, neljää vuodenaikaa ja neljää ruumiinnestettä. Sateenkaari indikoi ilman 

kosteutta, hedelmien ja siementen kasvua, sekä laitumen laatua. Sateenkaari toimii 

ilmoituksena eläimille ja ihmisille maan hedelmällisyyden tilasta.321 

 

Puhtauden veljien käsityksen mukaan myös meteorit ja komeetat ovat ilmakehän ilmiöitä. 

Meteorit eli tähdenlennot tapahtuvat zamharīrissa. Ne saavat heidän mukaansa alkunsa, 

kun hienojakoinen kuiva savu kohoaa vuorilta ja aavikoilta zamharīrin ja eetterin 

kosketuspintaan. Siellä savu muuttuu muodoltaan pyöreäksi ja eetteri sytyttää sen. 

Palaessaan kappale pienenee ja lopulta sammuu. Maahan tippuvat meteorit saavat alkunsa 

veljien mukaan nasīmissa. Veljet kumoavat erikseen väitteen siitä, että tähdenlennot 

olisivat tähtiä. Komeetat sijaitsevat puolestaan eetterissä. Veljien mukaan ne syntyvät 

puhtaasta ja tasapainoisesta savusta ja höyrystä, jotka kohoavat eetteriin ja yhdistyvät 

Saturnuksen ja Merkuriuksen vaikutuksesta. Auringon paistaessa komeettoihin, ne 

muuttuvat läpinäkyviksi.322 

                                                
320 On the Explanation of Meteorology, s. 196–200, 202–203. 
321 On the Explanation of Meteorology, s. 205–206, 208–210, 212. 
322 On the Explanation of Meteorology, s. 212–215, 220. 
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5.2. Kuu 

 
Kuu on veljien mukaan Auringon lisäksi toinen valonlähde, mutta Kuun valo on peräisin 

Auringosta.323 Veljien mukaan Maa ja Kuu ovat maailmankaikkeuden ainoita kohteita, 

jotka eivät tuota itse valoa tai ole läpinäkyviä. Kuun pinta on kuitenkin tasainen, ja se 

heijastaa Auringon valoa peilin lailla, toisin kuin Maan pinta.324  

 

Muuttuvana kohteena, kasvaessaan ja vähetessään, Kuu on symbolisessa mielessä opas 

tämän maailman asioihin. Kuu on astrologiselta luonteeltaan kylmä, kostea, feminiininen, 

nokturnaalinen, valaiseva ja hyvää tuottava. Kuuta vastaava elin on keuhkot ja Kuun 

metalli on hopea.325 Kuun vaikutuspiiriin kuuluvat Eläinratamerkit Vesimiehestä 

Krapuun. Kuun ylennys on Härässä, alennus Skorpionissa ja maanpako Kauriissa. Veljet 

vertaavat Kuuta visiiriin ja kuninkaan (eli Auringon) seuraajaan. Kuun valo on 12 astetta 

sen edellä ja takana. Kuun rata on eksentrinen, mutta sen apogeum ja perigeum liikkuvat 

taustataivaaseen nähden.326  

 

Kuun radalla on kaksi solmukohtaa, Pää ja Häntä. Ne liikkuvat veljien mukaan 

taustataivaaseen nähden planeettojen tapaan, ja niillä on indikoivat asioita planeettojen 

lailla. Pää vastaa astrologisessa mielessä Jupiteria ja Häntä Saturnusta.327 Pää ja Häntä 

symboloivat maailmassa vaikuttavia henkiolentoja: enkeleitä, jinnejä ja paholaisia.328 

 

Veljien esittämässä kosmologiassa maailmankaikkeus jakautuu kuunaliseen ja 

kuunyliseen maailmaan. Veljet kitetyttävät asian näin: 

 

 Ja me sanomme, että ensimmäinen taivaskehien maailman alue on ympäröivän 

 kehän ylemmästä pinnasta Kuun kehän koveraan pintaan asti, ja elementtien 

 maailman alue on Kuun kehän koverasta pinnasta Maan keskipisteeseen asti.  

                                                
323 Astronomiakirjeessä esitetyn kosmologian mukaan Kuu onkin ainoa taivaankappale, jonka valo on 
peräisin Auringosta, eikä kohteesta itsestään. Merkuriuksen, Venuksen, Marsin, Jupiterin, Saturnuksen ei 
ajateltu heijastavan Auringon valoa. Esimerkiksi Venuksella on vaiheet samaan tapaan kuin Kuulla, mutta 
niitä ei oltu veljien aikana vielä havaittu. Venuksen vaiheet havaitsi tiettävästi ensimmäisenä Galileo Galilei 
vuonna 1610. Ks. esim. http://www.astro.utu.fi/zubi/venus/venus.htm (28.6.2017), Hannu Karttunen, Ursa 
ja Tuorlan observatorio. 
324 On the Heavens and the World, s. 159–160. 
325 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
326 On Astronomia, s. 30, 36–37, 43–44, 58–59, 68, 79. 
327 Luvussa 28 veljet toteavat, että Pää vastaa hyvää tuottavien planeettojen indikaatioita ja Häntä huonoa 
tuottavien planeettojen indikaatioita. On Astronomia, s. 69. 
328 On Astronomia, s. 34–37, 43, 69–70.	
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 Ja toista niistä kutsutaan ylemmäksi maailmaksi ja toista alemmaksi maailmaksi  

 [– –].329 

 

Veljien mukaan Kuu kiertää Eläinratamerkkien suhteen kaksitoista kertaa yhdessä 

arabialaisessa vuodessa ja yhden kerran kuukaudessa. Se on jokaisessa Eläinratamerkissä 

kaksi ja yksi kolmasosaa vuorokautta, yhdessä Kuun kartanossa yön ja päivän ja yhdessä 

asteessa noin kaksi tuntia. Edellä mainitut kestot ovat sideeriseen kuukauteen perustuvia 

arvioita.330  

 

Astronomiakirjeessä kerrotaan, että Kuu on oppositiossa Aurinkoon nähden kerran 

kuukaudessa ja neliöaspektissa siihen nähden kahdesti kuukaudessa, kerran Auringon 

oikealla ja kerran vasemmalla puolella. Kuu on konjunktiossa Auringon kanssa kerran 

kuukaudessa, eikä sitä voi nähdä kahteen vuorokauteen. Sen jälkeen Kuun sirppi ilmestyy 

länsitaivaalle auringonlaskun jälkeen. Sen valo kasvaa yhden neljästoistaosan joka yö, 

kunnes siitä tulee badrin331 yönä täysi, eli joka kuukauden neljäntenätoista yönä. Kuun 

valon väheneminen tapahtuu vastaavasti, mutta käänteisessä järjestyksessä.332 

 

Auringon- ja kuunpimennykset selitetään astronomiakirjeessä selkeästi ja tavallaan aivan 

oikein. Kuun solmukohdat eli siis Pää ja Häntä ovat ilmiöiden taustalla. Veljien mukaan 

auringonpimennys tapahtuu, kun Aurinko ja Kuu ovat konjunktiossa jommankumman 

solmukohdan kanssa. Tämä voi tapahtua veljien mukaan vain kuukauden lopussa. 

Kuukaudella veljet tarkoittavat tässä yhteydessä synodista kuukautta, ja heidän mukaansa 

auringonpimennys voi tapahtua vain uudenkuun aikaan, mikä onkin aivan oikein.333 

 

Veljien mukaan kuunpimennys tapahtuu, kun Aurinko on toisen solmukohdan kohdalla 

ja Kuu toisessa solmukohdassa. Kuunpimennys voi tapahtua vain kuukauden 

puolivälissä, eli siis täydenkuun aikaan. Kuunpimennyksessä Maan varjo estää Aurinkoa 

valaisemasta Kuuta.334 Astronomiakirjeessä annetaan kuunpimennyksestä 

seuraavanlainen kuva: 

                                                
329 On Astronomia, s. 74, editio, s. ١١٨. 
330 On Astronomia, s. 56–57. 
331 ”Badr” tarkoittaa yksinkertaisesti täysikuuta. 
332 On Astronomia, s. 57. 
333 On Astronomia, s. 36. 
334 On Astronomia, s. 36.	
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Kuva 17.335 

 

Kuvasta nähdään, kuinka Maan varjo peittää Kuun kuunpimennyksen aikana. Kuvaa ei 

pidä tulkita niin, että Auringon rata – eli siis Auringon kehä – tulisi Kuun radan 

sisäpuolelle, tai että Aurinko fyysisesti tulisi Kuun radan toiseen solmukohtaan. Veljet 

siis tarkoittavat, että Aurinko on pimennyksissä Maasta katsottuna konjunktiossa jomman 

kumman Kuun solmukohdan kanssa. 

 

Puhtauden veljien mukaan ”falak al-jawzahar” eli ”lohikäärmeen kehä” tekee 

retrogradisen kierroksen (suhteessa trooppiseen Eläinrataan) 18 vuoden ja 229 

vuorokauden välein. Tällä veljet tarkoittavat Kuun solmuviivan tekemää kierrosta. 

Heidän antamansa luku on varsin lähellä oikeaa lukua, joka on noin 18 vuotta ja 224 

vuorokautta. Tämä solmukohtien kiertoliike liittyy olennaisesti niin kutsuttuun Saros-

jaksoon, jonka välein auringon- ja kuunpimmenykset toistuvat suunnilleen samanlaisina 

ja samassa järjestyksessä.336  

                                                
335 On Astronomia, s. 36, editio, s. ٣١. 
336 On Cycles and Revolutions, s. 202, ks. myös alaviite 24. Myyttinen lohikäärme, Gōchihr, elää yhä 
nykyisinkin termissä ”drakoniittinen kuukausi”. Drakoniittinen kuukausi eli ”solmukuukausi” tarkoittaa 
Kuun kiertoaikaa nousevasta solmusta seuraavaan. Sen kesto on 27,212 vuorokautta. Saros-jakson pituus 
on 18 vuotta ja 11 vuorokautta. Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 209, 213. 
Lohikäärmeestä ks. Kuehn 2015, s. 81–84. 
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5.2.1. Kuun kartanot 

 

Kahdentoista eläinratakuvion lisäksi ekliptika on monissa kulttuureissa jaettu Kuun 

kartanoihin. Kuun kartanot löytyvät esimerkiksi arabialaisesta, intialaisesta, kiinalaisesta, 

persialaisesta ja babylonialaisesta tähtitieteestä. Kuun kartanoiden lukumäärä perustuu 

sideeriseen kuukauteen, eli Kuun kiertoaikaan tähtien suhteen. Sideerisen kuukauden 

pituus on 27,322 vuorokautta.337 Eri kulttuureissa Kuun kartanoiden määräksi 

ilmoitetaankin joko 27 tai 28, ja näistä jälkimmäinen esiintyy useammin. Synodinen 

kuukausi on puolestaan mitattu Kuun vaiheista, ja sillä tarkoitetaan esimerkiksi aikaa 

täysikuusta seuraavaan täysikuuhun. Synodisen kuukauden kesto on 29,531 

vuorokautta338, ja esimerkiksi islamilainen kuukalenteri – jota veljetkin 

astronomiakirjeessä pääosin käyttävät – perustuu nimenomaan synodiseen kuukauteen.339 

 

Kuun kartanot ovat olleet tärkeitä erityisesti astrologiassa. Allenin mukaan Kuun 

kartanoiden lista alkaa intialaisessa järjestelmässä Seulasista eli Plejadeista, mikä 

todistaisi mallin varhaisesta synnystä. Hänen mukaansa on oletettavaa, että lista alkaa 

kevättasauspisteestä, ja kevätpäiväntasauspiste on ollut Seulasten kohdalla tuhansia 

vuosia sitten.340 Arabialais-islamilaisessa kontekstissa Kuun kartanot tunnetaan nimellä 

”manāzil al-qamar”.341 Myös veljet käyttävät tätä aikanaan jo vakiintunutta termiä.  

 

Astronomiakirjeen mukaan Kuulla on (trooppisella) Eläinradalla 28 kartanoa. Kuun 

kartanoiden lukumäärä on veljille numeromystiikan kannalta tärkeää, sillä 28 on 

täydellinen luku.342 Kuun kartanoiden yhteydessä veljet esittävät seuraavan lainauksen 

Koraanista: ”Kuulle me olemme säätäneet vaiheet [manāzil], ja lopulta se näyttää 

kuivuneelta oksalta.”343 

                                                
337 Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 207. 
338 Karttunen, Donner, Kröger, Oja, Poutanen 2016, s. 207. 
339 Allen 1963, s. 7. 
340 Allen 1963, s. 7. 
341 Sana ”manzil” voidaan kääntää suomeksi sanoilla ”kartano” tai ”talo”. Ragep ja Mimura ovat kääntäneet 
termin sanalla ”mansion”. On Astronomia, s. 57. 
342 On Astronomia, s. 65–67. 
343 On Astronomia, s. 57; Koraani [36:39], Jaakko Hämeen-Anttilan käännös. Hämeen-Anttila on kääntänyt 
sanan ”manāzil” sanalla ”vaiheet”, ja Koraanin lause tuntuukin liittyvän nimenomaan Kuun valaistun 
osuuden koon muuttumiseen. Puhtauden veljet käyttävät lainausta kuitenkin Kuun kartanoiden yhteydessä. 
Sananmukainen käännös sanalle ”manāzil” onkin ”kartanot”. Kuun vaiheisiin viitataan tavallisesti termillä 
”ʾadwār al-qamar”.  
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Astronomiakirjeessä kerrotaan, että jokaista kolmea Eläinratamerkkiä kohden on 

seitsemän Kuun kartanoa, ja että jokaisessa Eläinratamerkissä on siis kaksi ja yksi 

kolmasosa Kuun kartanoa. Veljet jakavat merkit vuodenaikojen mukaan siten, että 

esimerkiksi Oinaan, Härän ja Kaksosten päälle osuvat seitsemän Kuun kartanoa ovat 

keväisiä kartanoita. Keväiset kartanot ovat nimeltään al-sharaṭayn, al-buṭayn,  

al-thurayyā, al-dabarān, al-haqʿa, al-hanʿa ja al-dhirāʿ. Kesäiset kartanot ovat nimeltään 

al-nathra, al-ṭarf, al-jabha, al-zubra, al-ṣarfa, al-ʿawwāʾ ja al-simāk. Syksyiset kartanot 

ovat al-ghafr, al-zubānā, al-iklīl, al-qalb, al-shawla, al-naʿāʾim sekä al-balda, ja talviset 

kartanot ovat saʿd al-dhābiḥ, saʿd bulaʿ, saʿd al-suʿūd, saʿd al-akhbiyya, al-fargh  

al-muqaddam, al-fargh al-muʾakhkhar sekä baṭn al-ḥūt.344 

 

Kuun kartanoiden nimet tulevat tähtien mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen Kuun 

kartanon nimi, al-sharaṭayn, on Oinaan tähdistön Beta Arietis -tähden arabialainen nimi. 

Tähti tunnetaan lännessä yleisesti myös nimellä Sheratan. Al-thurayyā on puolestaan 

Seulaset. Veljet käyttävät todennäköisesti trooppiseen Eläinrataan sidottuja Kuun 

kartanoita, sillä he jakavat kartanot Eläinratamerkkien kesken vuodenaikojen mukaan. 

Prekession vuoksihan sideerinen ja trooppinen Eläinrata eivät enää vastaa toisiaan. Kuun 

kartanoiden nimet juontavatkin todennäköisesti juurensa ajalta, jolloin sideerinen ja 

trooppinen Eläinrata eivät olleet vielä erkaantuneet toisistaan. Todennäköisesti veljien 

käsityksen mukaan siis esimerkiksi Kuun ollessa ensimmäisessä kartanossaan eli  

al-sharaṭaynissa, se ei ole al-sharaṭayn -tähden eli Beta Arietiksen vieressä. 

Astronomiakirjeessä ei kuitenkaan käsitellä Kuun kartanoiden suhdetta kiintotähtiin 

lainkaan.345 

 

 
5.3. Merkurius ja Venus 
 

Jatkettaessa Kuun kehästä ylöspäin, tulee seuraavana vastaan Merkuriuksen kehä. 

Astronomiakirjeen mukaan Merkurius on astrologiselta luonteeltaan kuumuuden ja 

kylmyyden suhteen mieto ja se on yhdistelmä hyvää ja huonoa tuottavaa. Merkurius on 

sukupuoleltaan ja diurnaalisuudeltaan tai nokturnaalisuudeltaan riippuvainen muista 

planeetoista tai Eläinratamerkeistä. Merkurius indikoi sekä tämän maailman että 

                                                
344 On Astronomia, s. 57, editio, s. ٧٦–٧٥.  
345 On Astronomia, s. 56–57. 
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Tuonpuoleisen asioita. Merkuriuksen ylennys on Neitsyeessä ja alennus Kaloissa. Sen 

kotimerkit ovat Kaksoset ja Neitsyt ja sen maanpakomerkit ovat Jousimies ja Kalat. 

Merkuriuksen valo ulottuu seitsemän astetta planeetan edelle ja taakse. Planeettojen 

keskuudessa Merkurius on veljien mukaan kuin kirjuri.346 Merkuriusta vastaava elin on 

aivojen keskus ja planeettaa vastaava metalli on lyijy.347 

 

Astronomiakirjeen mukaan Merkuriuksen rata on eksentrinen, ja sen apogeum sijaitsee 

Vaa’assa. Merkuriuksen radan nouseva solmu on Oinaassa. Merkurius kiertää 

Eläinratamerkkien suhteen samaan tapaan kuin Aurinko, mutta välillä sen nopeus kasvaa 

ja Merkurius ohittaa Auringon, ja välillä sen nopeus hidastuu, liike muuttuu 

retrogradiseksi, ja planeetta jää Auringosta jälkeen. Merkuriuksen suurin elongaatio 

Auringosta on 27 astetta sekä Auringon edessä että takana. Veljien mukaan Merkurius 

liikkuu joka vuosi retrogradisesti kolme kertaa, jää Auringon valon alle kuusi kertaa, on 

Auringon itäpuolella kolme kertaa ja länsipuolella niin ikään kolmesti. Veljien mukaan 

konjunktion jälkeen Merkuriuksen Auringosta eroamisen hetkestä suorassa liikkeessä 

ollessaan kuluu 125 vuorokautta siihen, että Merkurius on Auringon kanssa konjunktiossa 

samassa tilanteessa. Tästä 22 vuorokautta on veljien mukaan retrogradista ja loput suoraa 

liikettä.348 

 

Edettäessä Merkuriuksen kehältä ylöspäin saavutaan Venuksen kehälle. Veljien esityksen 

mukaan Venus on astrologiselta luonteeltaan kylmä, kostea, feminiininen, nokturnaalinen 

ja hyvää tuottava. Planeetta indikoi hyvää onnea tässä maailmassa, ja dominoidessaan se 

johtaa ihmisen seksiin, syöpöttelyyn ja juopotteluun. Venuksen ylennys on Kaloissa ja 

alennus Neitsyeessä. Sen kotimerkit ovat Härkä ja Vaaka ja sen maanpakomerkit ovat 

Oinas ja Skorpioni. Venuksen valo ulottuu Merkuriuksen tavoin seitsemän astetta 

planeetan edelle ja taakse. Planeettojen keskuudessa Venus on kuin orjatytöt ja 

palvelijat.349 Venusta vastaava elin on maha ja planeettaa vastaava metalli on tina.350 

 

Astronomiakirjeen mukaan Venuksen rata on eksentrinen, ja sen apogeum on Kaksosissa. 

Venuksen radan nouseva solmu on Härässä. Veljien mukaan Venus kiertää 

                                                
346 On Astronomia, s. 26, 33, 37, 43–44, 57–59, 69, 79. 
347 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
348 On Astronomia, s. 37, 55–56. 
349 On Astronomia, s. 33, 37, 43–44, 57–59, 68, 79. 
350 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
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Eläinratamerkkien suhteen samaan tapaan kuin Merkurius. Venus kiertää Eläinratamerkit 

siis lähellä Aurinkoa, mutta välillä sen nopeus kasvaa ja se ohittaa Auringon, välillä sen 

nopeus hidastuu ja sitten liike muuttuu retrogradiseksi ja Venus jää Auringosta jälkeen. 

Venus on Auringon kanssa konjunktiossa kerran retrogradisen liikkeen aikana ja kerran 

suoran liikkeen aikana. Veljien mukaan ollessaan Auringon kanssa konjunktiossa 

retrogradisen liikkeen aikana Venus ilmestyy näkyviin viiden vuorokauden kuluttua 

nousten idästä varhain aamulla ennen auringonnousua. Tämän jälkeen Venus on 

näkyvissä kahdeksan kuukauden ajan nousten yön lopussa, ja tällöin sitä kutsutaan 

”itäiseksi”. Sitten planeetan nopeus kasvaa ja se saa Auringon kiinni jatkaen sen säteiden 

alla kulkuaan näkymättömissä kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen Venus ilmestyy 

illalla lännessä auringonlaskun jälkeen. Sitten planeetta on jälleen näkyvissä kahdeksan 

kuukauden ajan, ja sitä kutsutaan ”läntiseksi”. Veljien mukaan Venuksen Auringosta 

eroamisen hetkestä ollessaan suorassa liikkeessä siihen, että se on jälleen konjunktiossa 

Auringon kanssa kuluu 578 vuorokautta. Tästä 50 vuorokautta on retrogradista ja loput 

suoraa liikettä. Venuksen suurin elongaatio Auringosta on 47 astetta sen edellä ja saman 

verran sen takana.351 

 

 

5.4. Aurinko 

 

Venuksen kehän jälkeen tulee astronomiakirjeessä esitetyn mallin mukaan seuraavaksi 

vastaan Auringon kehä. Aurinko on Kuun lisäksi toinen valonlähde ja astrologiselta 

luonteeltaan se on maskuliininen, diurnaalinen, tulinen, kuuma ja hyvää tuottava. Veljien 

mukaan Aurinko on symbolisesti opas Tuonpuoleisen asioihin ja sen ihmisten 

olosuhteille täydellisyytensä, valonsa ja säteilynsä johdosta. Auringon ylennys on 

Oinaassa, apogeum Kaksosissa ja alennus Vaa’assa. Sen kotimerkki on Leijona ja sen 

maanpakomerkki on Vesimies. Auringon valo ulottuu 15 astetta sen edelle ja taakse. 

Veljien mukaan Auringolla on symbolisesti kuninkaan asema planeettojen 

keskuudessa.352 Aurinkoa vastaava elin on sydän, ja kulta on sitä vastaava metalli.353 

 

                                                
351 On Astronomia, s. 37, 55–56. 
352 On Astronomia, s. 33–34, 43–44, 58–59, 68, 79 
353 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
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Astronomiakirjeen mukaan Auringon kierto Eläinratamerkkien suhteen kestää 365 ¼  

vuorokautta. Aurinko on kussakin merkissä 30 vuorokautta ja yhden murto-osan. 

Kussakin asteessa se on yhden vuorokauden ja murto-osan. Aurinko on päivällä Maan 

yläpuolella ja yöllä Maan alapuolella. Kesällä se sijaitsee pohjoisissa Eläinratamerkeissä, 

nousten korkeammalle kohti zeniittiä354. Talvella Aurinko sijaitsee eteläisissä 

Eläinratamerkeissä, ja se etääntyy zeniitistä. Apogeumissaan Aurinko kohoaa kehällään 

ja etääntyy Maasta. Perigeumissaan se puolestaan laskeutuu kehällään ja lähestyy 

Maata.355 

 

Astronomiakirjeessä käsitellään myös sitä, kuinka vuodenajat riippuvat Auringon 

sijainnista trooppisella Eläinradalla. Auringon saapuessa Oinaan merkin ensimmäiseen 

minuuttiin, yö ja päivä tulevat yhtä pitkiksi ja alkaa kevät. Veljien mukaan maailmasta 

tulee tuolloin ”kuin nuori tyttö, koristeltu ja paljastettu katselijoille”. Auringon 

saavuttaessa Kaksosten lopun ja Kravun alun, päivän piteneminen ja yön lyheneminen 

päättyvät. Päivä alkaa lyhetä ja tulee kesä. Tuolloin maailmasta tulee kuin ”rikas ja 

hemmoteltu morsian”. Kun Aurinko saavuttaa Neitsyen lopun ja Vaa’an alun, ovat yö ja 

päivä jälleen yhtä pitkiä. Yö alkaa pidentyä ja saapuu syksy. Tuolloin maailma on kuin 

”rapistuva keski-ikäinen nainen, jonka nuoruuden päivät ovat jo ohitetut”. Auringon 

saavuttaessa Jousimiehen lopun ja Kauriin alun, yön piteneminen päättyy. Päivä alkaa 

jälleen pidentyä ja saapuu talvi. Tuolloin maailma on veljien mukaan kuin ”raihnainen 

vanha nainen, jonka kuolema lähestyy”. Kun Aurinko saavuttaa Kalojen lopun ja Oinaan 

alun, on jälleen kevät ja vuodenaikojen kierto alkaa alusta.356  

 

 

5.5. Mars, Jupiter ja Saturnus 
 

Kun Auringon kehästä jatketaan matkaa ylöspäin, tulee seuraavana vastaan Marsin kehä. 

Mars on astrologiselta luonteeltaan kuuma, kuiva, feminiininen, nokturnaalinen ja 

huonoa tuottava. Mars indikoi huonoa onnea ihmisille Tuonpuoleisessa. Mikäli Mars 

dominoi vastasyntyneitä, se johtaa heidät laittomuuden pahuuksiin; irstailuun, murhaan, 

varkauteen ja turmeltuneisuuteen Maassa. Marsin ylennys on Kauriissa ja alennus 

                                                
354 Zeniitti eli taivaanlaki on suoraan havaitsijan yläpuolella oleva piste. Ks. Karttunen, Donner, Kröger, 
Oja, Poutanen 2016, s. 34–35. 
355 On Astronomia, s. 48. 
356 On Astronomia, s. 49–51. 
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Kravussa. Sen kotimerkit ovat Oinas ja Skorpioni ja maanpakomerkit Härkä ja Vaaka. 

Marsin valo on kahdeksan astetta sen edessä ja takana. Planeettojen keskuudessa Marsilla 

on symbolisesti sotapäällikön asema.357 Marsia vastaava elin on sappirakko. Kupari on 

planeettaa vastaava metalli.358 

 

Myöskin Marsin rata on Maasta katsoen eksentrinen. Marsin apogeum on Leijonassa ja 

planeetan radan nouseva solmu sijaitsee Oinaassa. Astronomiakirjeen mukaan Mars 

kiertää Eläinratamerkkien suhteen ympäri kerran noin kuukautta vaille kahdessa 

vuodessa. Se on kussakin Eläinratamerkissä noin 45 vuorokautta, ja kussakin asteessa 

yhden vuorokauden ja murto-osan. Veljien mukaan ”Marsin vaihtaessa suuntaansa 

Eläinratamerkissä, se pysyy siinä kuusi kuukautta, enemmän tai vähemmän”. Tämä on 

kuitenkin hyvin kummallinen väite, sillä edes teoriassa Mars ei voisi pysyä samassa 

merkissä juuri 90 vuorokautta pitempään, vaikka retrogradinen liike osuisikin sopivaan 

kohtaan. Veljien mukaan Marsin kierron aikana se on Aurinkoon nähden oppositiossa 

kerran, kun se on retrogradisessa liikkeessä. Aurinko on Marsiin nähden neliöaspektissa 

kahdesti. Kiertonsa aikana Mars on Auringon kanssa konjunktiossa kerran. Konjunktion 

jälkeen Aurinko ohittaa planeetan, ja Mars etenee Auringon säteiden alla kahden 

kuukauden ajan. Tämän jälkeen Mars ilmestyy idässä varhain aamulla ennen 

auringonnousua kahden kuukauden ajan. Marsin synodinen kiertoaika on 

astronomiakirjeen mukaan 788 vuorokautta. Tästä 320 vuorokautta on suoraa liikettä idän 

suuntaan, 68 vuorokautta retrogradista, ja 400 vuorokautta suoraan länteen.359  

 

Termi ”suoraan länteen” on hyvin kummallinen termi, jota Puhtauden veljet käyttävät 

vastaavalla tavalla myös Jupiterin ja Saturnuksen kohdalla. Maasta katsottunahan 

planeetan normaali suora liike on idän suuntaista, ja retrogradisessa liikkeessä planeetta 

liikkuu lännen suuntaisesti. Retrogradisen liikkeen jälkeen planeetta palaa suoraan 

liikkeeseen, jolloin se etenee jälleen idän suuntaan. Veljet kuitenkin käyttävät erikseen ja 

eri yhteydessä termejä ”retrogradinen liike” ja ”liike suoraan länteen”. Tälle on vaikea 

keksiä mitään pätevää selitystä. Ragepin ja Mimuran mukaan veljien termi ”suoraan 

itään” vastaisi al-Battānīn termiä ”suora liike episyklin yläosasta” ja termi ”suoraan 

länteen” vastaisi al-Battānīn termiä ”suora liike kohti episyklin yläosaa”. Tässä 

                                                
357 On Astronomia, s. 26–27, 33, 37–38, 43–44, 58–59, 68–69, 79. 
358 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
359 On Astronomia, s. 37–38, 54–55. 
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yhteydessä ei ole kuitenkaan millään muotoa loogista puhua ”idästä” ja ”lännestä”. 

Mikäli al-Battānīn termeillä tarkoitetaan planeetan liikettä episyklin alimmaisesta 

pisteestä ylimmäiseen ja toisinpäin, alkaa tuo liike jo retrogradisen liikkeen aikana. Tämä 

taas ei sovi veljien kuvaukseen, sillä he erottavat retrogradisen liikkeen omaksi 

kokonaisuudekseen. Kaiken kaikkiaan veljien termi ”suoraan länteen” on varsin outo ja 

epätyypillinen.360 

 

Marsin kehän jälkeen tulee Jupiterin kehä. Jupiter on astrologiselta luonteeltaan kuuma, 

kostea, maskuliininen, diurnaalinen ja hyvää tuottava. Jupiter on hyvän onnen indikaattori 

ihmisille Tuonpuoleisessa. Mikäli planeetta dominoi vastasyntyneitä, se johdattaa heidät 

veljien mukaan hyväluontoisuuteen, oikeaoppisuuteen, hartauden vilpittömyyteen ja 

hurskauden puhtauteen. Tälläinen ihminen kuuluu onnekkaisiin ihmisiin 

Tuonpuoleisessa. Jupiterin ylennys sijaitsee Kravussa ja alennus Kauriissa. Sen 

kotimerkit ovat Jousimies ja Kalat, ja sen maanpakomerkit ovat Kaksoset ja Neitsyt. 

Jupiterin valo ulottuu yhdeksän astetta planeetan eteen ja taakse. Symbolisesti Jupiterilla 

on planeettojen keskuudessa tuomarin asema.361 Jupiteria vastaava elin on maksa. Sitä 

vastaava metalli on elohopea.362 

 

Jupiterinkin rata on eksentrinen. Planeetan apogeum sijaitsee Neitsyessä, ja Jupiterin 

radan nouseva solmu on Kaksosissa. Astronomiakirjeen mukaan Jupiter kiertää 

trooppisen Eläinradan ympäri kerran 12 vuodessa, viipyen kussakin merkissä yhden 

vuoden ajan. Planeetta viettää kuukauden kahden ja puolen asteen pituisessa Eläinradan 

osassa ja vuorokauden kussakin viiden minuutin suuruisessa Eläinradan osassa. Aurinko 

on veljien mukaan oppositiossa Jupiteriin nähden kerran joka vuosi, ja neliöaspektissa 

Aurinko ja Jupiter ovat kahdesti. Aurinko ja Jupiter ovat veljien mukaan konjunktiossa 

keskenään kerran vuodessa. Konjunktion jälkeen Aurinko ohittaa Jupiterin, ja 20 

vuorokauden kuluttua planeetta ilmestyy näkyviin idässä varhain aamulla ennen 

auringonnousua. Jupiterin synodinen kiertoaika on veljien mukaan 399 vuorokautta. 

Planeetan liikkeestä 144 vuorokautta on suoraan itään, 111 vuorokautta retrogradista ja 

144 vuorokautta suoraan länteen. Kummallinen termi ”suoraan länteen” toistuu siis 

jälleen. Veljien mukaan Jupiterin konjunktio ja oppositio Auringon kanssa tapahtuvat 

                                                
360 Ks. On Astronomia, s. 54–55, 78–79. 
361 On Astronomia, s. 26–27, 33, 37–38, 43–44, 58–59, 68, 79. 
362 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
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kerran vuodessa. He ilmoittavat planeetan synodiseksi kiertoajaksi kuitenkin 399 

vuorokautta. Näin ollenhan Jupiterin konjunktio ja oppositio Aurinkoon nähden eivät 

tapahdu aivan jokaisena kalenterivuonna.363 

 

Jupiterin kehän jälkeen seuraavana tulee Saturnuksen kehä. Astrologiselta luonteeltaan 

Saturnus on kylmä, kuiva, maskuliininen, diurnaalinen ja huonoa tuottava. Saturnus 

indikoi huonoa onnea ihmisille tässä maailmassa. Dominoidessaan vastasyntyneitä se 

johtaa heidät veljien mukaan onnettomuuteen, ahdinkoon, köyhyyteen, sairauteen ja 

vastoinkäymisiin heidän toimissaan. Saturnuksen ylennys on Vaa’assa ja alennus 

Oinaassa. Sen kotimerkit ovat Kauris ja Vesimies, ja planeetta on maanpaossa ollessaan 

Kravussa ja Leijonassa. Saturnuksen valo ulottuu yhdeksän astetta sen eteen ja taakse. 

Symbolisesti Saturnuksen asema planeettojen keskuudessa vastaa valtion 

taloudenhoitajan asemaa.364 Saturnusta vastaava elin on perna, ja sitä vastaava metalli on 

rauta.365 

 

Myös Saturnuksen rata on eksentrinen, ja planeetan apogeum sijaitsee Jousimiehessä. 

Saturnuksen radan nouseva solmu on Kravussa. Veljien mukaan Saturnus kiertää 

trooppisen Eläinradan suhteen ympäri noin kerran 30 vuodessa. Kussakin 

Eläinratamerkissä se on kaksi ja puoli vuotta, kussakin asteessa yhden kuukauden ja 

kussakin minuutissa 12 tuntia. Veljien mukaan Aurinko on oppositiossa Saturnukseen 

nähden kerran vuodessa ja neliöaspektissa kahdesti vuodessa. Saturnus on Auringon 

kanssa konjunktiossa kerran vuodessa. Tämän jälkeen Aurinko ohittaa planeetan ja 20 

vuorokauden kuluttua Saturnus ilmestyy idässä varhain aamulla ennen auringonnousua. 

Saturnuksen synodinen kiertoaika on veljien mukaan 381 vuorokautta366, ja siitä 123 

vuorokautta on suoraa liikettä itään päin, 134 vuorokautta retrogradista liikettä ja 124 

vuorokautta suoraa liikettä länteen. Outo termi ”suoraan länteen” toistuu jälleen. Lisäksi 

veljien mukaan Saturnuksen konjunktio ja oppositio Auringon kanssa tapahtuvat joka 

vuosi, vaikka he ilmoittavat planeetan synodiseksi kiertoajaksi 381 vuorokautta. Näin 

ollenhan konjunktio tai oppositio eivät osu aivan jokaiselle kalenterivuodelle.367 

 

                                                
363 On Astronomia, s. 37–38, 53–54. 
364 On Astronomia, s. 26–27, 33–34, 38, 43–44, 57–58, 68, 79. 
365 Nokso-Koivisto 2014, s. 103–104; On Magic, s. 17. 
366 Kirjeessä 36 luvuksi ilmoitetaan tosin oikeampi luku 378, On Cycles and Revolutions, s. 202–203. 
367 On Astronomia, s. 34, 38, 52. 
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5.6. Kiintotähdet ja kaikkea ympäröivä kehä 

 

Saturnuksen kehästä seuraava kehä onkin sitten jo kiintotähtien kehä. Veljien mukaan 

suuria, havaittavissa olevia ”tähtiä” on kaikkiaan 1 029 kappaletta. Seitsemän niistä on 

astrologisia planeettoja, eli siis Kuu, Merkurius, Venus, Aurinko, Mars, Jupiter ja 

Saturnus. Näin ollen varsinaisia kiintotähtiä, jotka voidaan havaita, on veljien mukaan 

1 022 kappaletta. Tähtien lukumäärä vastaa Ptolemaioksen Almagestissa antamaa 

lukumäärää. Veljien mukaan tähdet ovat ympyränmuotoisia, pyöreitä ja valaisevia 

kappaleita.368 

 

Maantiedekirjeessä veljet vertaavat tähtien kokoa Maahan. Heidän mukaansa 

taivaskehiin verrattuna Maa ei ole enempää kuin piste ympyrän keskellä. 

Maantiedekirjeessä tähtien lukumääräksi ilmoitetaan 1 029, eikä kirjeessä erotella 

planeettoja kiintotähdistä. Veljien mukaan pieninkin tähti on 18 kertaa suurempi kuin 

Maa, ja suurin tähti 107 kertaa suurempi kuin Maa. Valtavien etäisyyksien vuoksi tähdet 

kuitenkin näyttävät ”kuin tummalle matolle sirotelluilta helmiltä”. Veljien mukaan tämän 

suuruuden pohtiminen johdattaa ymmärrykseen Jumalan suuruudesta ja mahtavuudesta 

saaden ihmisen heräämään välinpitämättömyyden unesta ja käsittämään, että nämä asiat 

on luotu suurta tarkoitusta varten.369  

 

Kiintotähtien kehä liikkuu suhteessa maailmankaikkeuden uloimpaan kehään, al-falak  

al-muḥīṭiin. Tämän prekessioliikkeen kestoksi veljet antavat 36 000 vuotta. Prekessio 

vaikuttaa Maan ilmastoon ja sitä kautta ihmisten sivilisaatioihin.370 Trooppiset 

Eläinratamerkit sijaitsevat kaikkea ympäröivässä kehässä, joka on substanssiltaan 

kaikkein hienojakoisin alue maailmankaikkeudessa, eikä siinä ole tähtiä. Universaali 

Sielu vaikuttaa maailmankaikkeuteen ensimmäisenä kaikkea ympäröivän kehän kautta, 

mistä Jumalalta alun perin saatu voima sitten emanoituu muualle maailmankaikkeuteen, 

kehältä toiselle, aina Maan keskipisteeseen saakka. Kaikkea ympäröivä kehä pyörähtää 

Maan ympäri kerran 24 tunnissa, ja se liikuttaa maailmankaikkeuden muita kehiä. Tämä 

pyörimisliike ylläpitää maailmanjärjestystä.371  

  
                                                
368 On Astronomia, s. 25–26. 
369 On Geography, s. 58–59. 
370 On Cycles and Revolutions, s. 227, 231–233. 
371 On Astronomia, s. 27–29; On Cycles and Revolutions, s. 207–210. 
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6. Johtopäätökset 
 

Olen kuvannut tässä pro gradu -työssäni Rasā’ilissä esitettyjä tähtitieteellisiä ja 

astrologisia käsityksiä. Rasā’ilissä on runsaasti tähtitieteellistä ja astrologista materiaalia, 

mutta erityisen syvällisiin yksityiskohtiin näiden osalta ei kuitenkaan mennä. Tähtitiede 

ja astrologia toimivat veljien esoteerisen uskonnollisen agendan ajamisen välineenä, 

kuten oikeastaan kaikki muukin sisältö Rasā’ilissä. Siksi ei ole ehkä haluttu tai 

välttämättä osattukaan mennä mitenkään erityisen syvälle tähtitieteeseen tai astrologiaan 

itseensä. Myöskään esimerkiksi havaintojen tekemistä ei käsitellä lainkaan.  

 

Rasā’ilissä annetaan kuitenkin yleiskuva maailmankaikkeuden rakenteesta, 

taivaskehistä, planeettaliikkeistä sekä Eläinradasta ja Eläinratamerkeistä. Pääosin 

Puhtauden veljien käsitykset vastaavat hyvin pitkälti ptolemaiolaista tähtitiedettä ja 

astrologiaa. Poikkeavia näkemyksiä on kuitenkin jonkin verran. Puhtauden veljet 

ylistävät Ptolemaiosta ja Almagestia, mutta he eivät kuitenkaan noudata täysin hänen 

mallejaan. Esimerkiksi Eläinradan termijaon yhteydessä veljet käyttävät vanhaa 

egyptiläistä termijakoa eivätkä Ptolemaioksen termijakoa.  

 

Tähtitieteen ja astrologian osalta Rasā’ilissä on Ptolemaioksen ja Aristoteleen lisäksi 

todennäköisesti vaikutteita ainakin al-Farghānīlta, Abū Maʿsharilta, al-Khwārizmīlta,  

al-Battānīlta, al-Kindīltä sekä hermeettisistä ja pythagoralaisista teksteistä. 

Kulloisessakin yhteydessä käytetyt lähteet ovat eklektisesti valittuja, eikä Rasā’il ole 

kokonaisuudessaan ristiriidaton. Osa ristiriitaisuuksista etenkin lukujen suhteen selittyy 

myös todennäköisesti eri käsikirjoitusten kirjoitusvirheillä. Rasā’ilin tähtitieteellisiset ja 

astrologiset käsitykset yhdistävät hellenististä, egyptiläistä, persialaista ja intialaista 

traditiota. Kaiken esitetyn pohjavireenä toimii islamiin yhdistetty uusplatonilainen 

pohjavire. Puhtauden veljet eivät todennäköisesti ole itse tähtitieteilijöitä. 

 

Puhtauden veljien maailmankuvassa keskeistä on maailmankaikkeuden hierarkkinen 

rakenne, emanaatio-oppi ja käsitys astrologisesta determinismistä. Veljet antavat 

maailmankaikkeudesta järjestelmällisen ja tavallaan jopa konemaisen kuvan. Veljet 

pitävät astrologiaa oikeana ja toimivana tieteenä, ja heidän käsityksensä mukaan 



	

	
97 

käytännössä kaikki kuunalisen maailman tapahtumat ovat alisteisia kuunylisen maailman 

tapahtumille. Planeettojen vaikutus ja emanaatio toimivat säteilyn kautta.  

 

Puhtauden veljien suhtautuminen antiikin filosofeihin on kunnioittava, eikä filosofien 

pakanuutta nähdä minkäänlaisena ongelmana. Veljien käsityksen mukaan heidän 

Rasā’ilissä esittämänsä näkemykset eivät ole millään tavoin ristiriidassa (todellisen) 

islamin kanssa. Rasā’il on kauttaaltaan kuorrutettu lainauksilla Koraanista. Näin halutaan 

perustella esitettyjen näkemysten olevan islamin kanssa linjassa. Veljet myös pitävät 

Hermes Trismegistosta profeetta Idrīksenä. 

 

Rasā’ilin tavoitteena on levittää veljien esoteerista uusplatonilaissävytteistä islamia. 

Veljet pyrkivät myös palauttamaan ateisteiksi ryhtyneiden tiedemiesten uskon. Tämä 

onnistuu veljien käsityksen mukaan parhaiten heidän oman tieteenalansa kautta. Veljien 

uusplatonilaisen käsityksen mukaan maailma on sielulle vankila. Tiedon avulla sielun on 

mahdollista vapautua ja päästä kuunyliseen maailmaan. Rasā’ilin pyrkimyksenä onkin 

siis johdattaa lukijan sielu pelastavan tiedon äärelle.  

 

Havaitsin tutkielmassani myös joitain käännösvirheitä Oxfordin editiossa. Kirjeessä 16 

Puhtauden veljet esittävät, että kunkin kehän halkaisijan suuruus on kaksi kertaa kyseisen 

kehän paksuus plus alemman kehän halkaisija. Englanninkielisessä Baffionin 

käännöksessä ajatus on kuitenkin vääristynyt. Käännöksen mukaan kunkin kehän 

halkaisijan suuruus olisi kaksi kertaa kehän paksuus, joka on kaksi kertaa alemman kehän 

halkaisija. Tämä on kuitenkin virheellinen käsitys, joka aiheuttaisi lukuisia 

ristiriitaisuuksia. Ragep ja Mimura ovat myös kääntäneet astrologisen termin ”al-wujūh” 

sanalla ”decans”, vaikka sen tulisi olla ”faces”. 
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