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چكيده
يکي از مهمترين مضامين به کاررفته در تزيينات آثار فلزي سده هاي ميانة دورة اسالمي نقوش نجومي است که 
خود دو دستة صور منطقة  البروج و نقش اختران هفتگانه را در بر مي گيرد. همچنين نقش اختران در فلزکاري 
اسالمي همواره به دو صورت ترسيم شده است، گاه در ترکيب با صورفلکي منطقه البروج و گاه به صورت 
مجزا. در پژوهش حاضر صورت هاي مجزاي اختران مدنظر است که داراي ماهيتي خيالي اند. مشاهدات اوليه 
نشان ميدهد کاربرد اين نقوش در آثار مکاتب فلزکاري مهم اين دوره، که به ترتيب شکوفايي عبارتاند از مکتب 
فلزکاري شمال شرق ايران، مکتب فلزکاري جزيره و مکتب فلزکاري شمالغرب ايران، حائز تفاوتهاي عمده اي 
است. بر اين اساس، هدف از انجام اين پژوهش بررسي و تطبيق صورت  مجزاي اختران هفتگانه در آثار اين سه 

مکتب مهم فلزکاري ايراني در سده هاي شش و هفت هجري است.
سوال اصلي اين تحقيق عبارتست از:  چه تفاوتهاي سبکي و شمايل نگارانه  اي ميان صورت اختراِن اين سه 
مکتب فلزکاري وجود دارد و اين تفاوتها ناشي از چيست؟ در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي-    تحليلي 
نمونه هاي شاخص اين مکاتب بررسي و ضمن مشخص ساختن ويژگي هاي هر يک از اختران هفتگانه به 
تطبيق و مقايسة آنها پرداخته  شده است. اطالعات و داده هاي مورد نياز اين پژوهش نيز به  صورت کتابخانه اي 
گردآوري شده  است. نتايج حاصل از تجزيه  وتحليل يافته ها و شواهد مبين آن است که رابطة مشخصي ميان 
تصويرپردازي نقش اختران هفتگانه در آثار فلزي سده هاي شش و هفت هجري و خاستگاه هاي جغرافيايي آنها 
وجود دارد و باورها و ديدگاه هاي نجومي رايج در اين مناطق در ويژگي هاي سبکي و شمايل نگارانة تصاوير 

اختران بروز يافته است.
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مقدمه
ايران  فلزکاري  در  هجري،  هفتم  و  ششم  قرون  طي 
متنوع  موضوعات  و  مضامين  بين النهرين،  شمال  و 
اينها  مهم ترين  از  يکي  است.  رفته  به کار  گسترده اي  و 
هفتگانه،  اختران  نقش  مخصوصًا  است،  نجومي  نقوش 
ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري و زحل. در 
فلزکاري اسالمي تقريبًا همة  اختران را در هيئت انسان ها 
و آدميان و همواره به دو صورت نشان مي دهند، يکي 
در ترکيب با بروج دوازده گانه و ديگري به صورت مجزا 
است.  مدنظر  دوم  حالت  پژوهش،  اين  در  انفرادي.  و 
تفاوت هاي آشکار و  از  اوليه نشان  همچنين، مشاهدات 
نهان بين سبک شناسي و شمايل نگاري صورت مجزاي 
اين  مهم  فلزکاري  مکتب  از سه  يک  هر  در  اختران  اين 
شکوفايي،  به ترتيب  فلزکاري،  مکاتب  اين  دارد.  دوره 
مکتب  ايران،  شمال شرق  فلزکاري  مکتب  از  عبارت اند 
فلزکاري جزيره، در شمال بين النهرين، و مکتب فلزکاري 
اين پژوهش  انجام  از  بنابراين، هدف  ايران.  شمال غرب 
هفتگانه  اختران  مجزاي  صورت هاي  تطبيق  و  بررسي 
در  ايران   و شمال غرب  فلزي خراسان، جزيره  آثار  در 
سؤال  بنابراين،  است.  هجري  هفت  و  شش  سده هاي 
پژوهش کنوني عبارت است از اينکه مهم ترين تفاوت هاي 
صورت  ترسيم  در  شده  ايجاد  شمايل نگارانة  و  سبکي 
تفاوت ها  اين  و  فلزکاري کدام اند  اين سه مکتب  اختراِن 
ادامة  در  آمده اند؟  به وجود  عواملي  چه  تأثير  تحت 
مرتبط  تحقيقات  و  متون  بررسي  از  پس  نوشتار،  اين 
پيشين، ابتدا توضيح مختصري درمورد ماهيت نجومي 
سپس،  است.  شده  داده  هفتگانه  اختران  تصويري  و 
ازآنجاکه قديمي ترين اثر فلزي مزين به نقوش هفت اختر 
متعلق به فلزکاري جزيره است، به بررسي ويژگي هاي 
سبکي و شمايل نگارانة نقش اختران هفتگانه در فلزکاري 
جزيره پرداخته شده است. بعدازآن، همين ويژگي ها در 
بررسي  ايران  شمال غرب  و  شمال شرق  فلزکاري  آثار 
شده است. ازآنجاکه در اين فرصت کوتاه مجال بررسي 
همة نمونه ها وجود ندارد، در اين مقاله تنها به بررسي 
اکتفا  مکاتب  اين  از  کدام  هر  آثار  از شاخص ترين  يکي 
اين  آثار  ويژگي هاي  تطبيق  درنهايت ضمن  است.  شده 
 ۷ و   ۶ سده هاي  در  اسالمي  فلزکاري  شکوفاي  مکاتب 
ميان  موجود  تفاوت هاي  و  شباهت ها  مهمترين  هجري 
و  تحليل ها  آنها  از  برخي  براي  و  شده  بر شماري   آنها 

تبيين هايي ارائه شده است.    

روش تحقيق
تحقيق حاضر، بلحاظ هدف، بنيادي و، بلحاظ ماهيت و 
اصلي  ساختار  البته  که  است،  توصيفي-تحليلي  روش، 
نگارش آن بر پايه ي روش تطبيقي نهاده شده است. بدين 
ترتيب سعي بر آن بوده تا با جمع آوري آثار فلزي داراي 

نقوش اختران متعلق به سده هاي ششم و هفتم هجري، 
که قابل بازيابي و در دسترس بوده اند وجوه اشتراک و 
اين  در  اطالعات  جمع آوري  برجسته شود.  آنها  افتراق 
گسترده  با جستجوي  و  کتابخانه اي  روش  به  پژوهش 
شوراي  مجلس  کتابخانه ي  ايران،  مّلي  کتابخانه ي  در 
است. ضمنًا  گرفته  هنر صورت  فرهنگستان  و  اسالمي 
از  تاريخي،  اسناد  و  کتب  مقاالت،  از  استفاده  عالوه بر 
منابع اينترنتي نيز براي جمع آوري نمونه ها کمک گرفته 

شده است.

پيشينة تحقيق
براساس بررسي هاي صورت گرفته، چنين به نظر مي رسد 
نقوش  تطبيق  دربارة  تحقيق مشخصي  اين  از  پيش  که 
فلزکاري جزيره، شمال شرق و شمال غرب ايران، به طور 
انجام  به طور خاص،  مناطق،  اين  اختراِن  نقوش  و  عام، 
پژوهشگران  فارسي  تحقيقات  ميان  در  اّما  است.  نشده 
نجومي  صور  بررسي  و  تحليل  به  بسياري  محققان  و 
نقش  نوشته ها  اين  بيشتر  تمرکز  محل  که  پرداخته اند 
صورت هاي فلکي است و تعداد کمي از آنها به اختران 
و  قهاري گيگلو  مقالة  پرداخته اند.  آنها  نقوش  و  هفتگانه 
عنوان  با   (۱۳۸۹، ۱۴ نگره، شماره  (فصلنامه  محمدزاده 
نسخه صورالکواکب  در  تطبيقي صورنجومي  “بررسي 
از معدود  تا هفتم هجري”  پنجم  فلزي سده هاي  آثار  و 
نقوش  معرفي  به  گذرا  صورت  به  که  است  تحقيقاتي 
اختران هفتگانه پرداخته است، بدون آن که تفکيکي ميان 
نقوش مجزاي اين اختران با نقوش صورت هاي ترکيبي 
آنها با بروج دوازده گانه قائل شود. نتايج حاصل از اين 
مسلمان  هنرمندان  که  مي دهد  نشان  تنها  نيز  پژوهش 
با  غيرعلمي  و  علمي  مصور  کتب  طريق  از  احتماًال 
نويسندگان  شده اند.  آشنا  نجومي  نقوش  و  صورت ها 
تزيين  براي  نقوش  اين  انتخاب  دليل  همچنين  مقاله  اين 
آثار فلزي را به اعتقاد حاميان و سفارش دهندگان آنها 
مبني بر تأثيرگذاري نقش ستارگان و سيارات بر امورات 

زندگي شان مرتبط دانسته اند.
خاستگاه  شناسايي  و  بررسي  به  که  ديگري  تحقيق 
مقالة  است  پرداخته  هفت گانه  اختران  از  يکي  واقعي 
فلزکاري  در  اخترماه  خاستگاه  شمايل نگارانة  “بررسي 
اين  پيشينة  در  است.  ۷ هجري”  و   ۶ اسالمي سده هاي 
مقاله، رضازاده و همکاران (فصلنامه هنرهاي تجسمي-

يافته هاي  بررسي  به   (۱۳۹۳  ،۱۴ شماره  کاربردي، 
خاستگاه  که  را  نظريه اي  و  پرداخته  قبلي  محققان 
و  بين النهريني  آئين هاي  به  را  ماه  اختر  تصويرگري 
خدايان بابلي مي رساند نقد کرده اند. ايشان معتقدند در 
مورد انتساب خاستگاه اخترماه به بين النهرين و صابئين 
اين  نتيجة  است.  نشده  ارائه  قانع کننده اي  داليل  حراني 
در  اخترماه  نقش  شمايل نگاري  که  مي دهد  نشان  مقاله 
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باورهاي ايرانيان باستان و سنت هنري ساسانيان ريشه 
دوره   در  ماه  خداي  دربردارندة  هالل  و مضمون  دارد 
مسلمان  فلزکاران  براي  الگويي  و  شده  ايجاد  ساساني 

سده هاي بعدي فراهم آورده است. 

صورت اختران هفتگانه در اختربيني اسالمي
اختران  اسالمي  نجوم  علم  يا  اخترشناسي  در  گرچه 
کروي،  سماوي  ِجرم  هفت  از  عبارت اند  صرفًا  سيار 
مشتري  مريخ،  خورشيد،  زهره،  عطارد،  ماه،  شامل 
 ،۱۳۴۷ (خوارزمي،  مي چرخند  زمين  گرد  که  زحل،  و 
اين ها  اختربيني اسالمي،  يا  ۲۰۳)، در علم احکام نجوم 
بدان  که  ماوراء الطبيعه اي اند  ويژگي هاي  و  قدرت  حائز 
آدميان  امورات  جريان  و  زندگي  گردش  در  طريق 
آملي،  محمود  محمد بن  (شمس الدين  مي گذارند  تأثير 
خدايان  صفات  به  متصف  اين ها  همة   ۱.(۲۸۱  ،۱۳۸۱
آدميان  به صورت  اغلب  و  باستاني اند  اسطوره هاي  و 
اين عقيده است که  بر  تخيل مي شوند. درواقع، سکسل 
بيشتر اين تصاوير براساس آئين حراني هاي بين النهرين 
محقق  اين  است.۲  بابلي  خدايان  صورت  از  برگرفته  و 
در  بابلي  خدايان  “شمايل نگاري  است  معتقد  برجسته 
پرستشگاه هاي صابئين حراني حفظ شده و از آن طريق 
 ۳.(Saxl,1912,161) است”  رسيده  مسلمانان  به دست 
عجايب المخلوقات  در  طوسي  هجري،  ششم  قرن  در 
آنها  تصاوير،  اين  بودن  خرافي  به  اشاره  ضمن  خود، 
آفتاب  صورت  در  بدانک  مي دهد،  شرح  تفصيل  به  را 
سخن گفته اند کي چند هزار شاخ دارد از يمين و يسار 
... آنچه  اقليمي چند شاخ کشد  و فوق و تحت و به هر 
جواني  بر صورت  بتقريب  ماه  از صورت  گويند  حکما 
است دو جناح دارد، بر سر وي تاجي کوچک تر از تاج 
آفتاب است. ... و اما صورت زحل از قول حکما پيريست 
کوهي را مي کند و چند کوزه هاي سياه پيش وي نهاده... 
و صورت مشتري از قول حکما مرديست کهل بر تخت 
... و صورت مريخ از  زرين نشسته بر سر تاجي دارد 
تختي  بر  در دست حربه اي،  است  جواني  منجمان  قول 
... و صورت زهره از قول حکما زنيست  مدور نشسته 
بجمال بر سر وي کوزه زرين بر سريري نشسته ... و 
صورت عطارد از قول منجمان مرديست نزار مصحفي 

در دست بر تختي ... (طوسي، ۱۳۴۵، ۶۴-۵۱).
اين  با تغييراتي چند بر روي آثار فلزي  همين تصاوير 
دوره نيز ظاهر شده است. عمومًا، در فلزکاري اسالمي، 
داسي  يا  تيشه  تبر،  که  است  پيرمردي  به صورت  زحل 
با  پيرمردي  هيئت  در  مشتري  است؛  گرفته  دست  بر 
يا  طومار  عطارد شخصي  مي شود؛  ترسيم  بلند  ريشي 
قلم به دست است؛ زهره عود مي نوازد؛ مريخ بر دستي 
شمشير و بر دست ديگرش سري خون آلود حمل مي کند؛ 
خورشيد با قرصي زرين به نمايش در مي آيد و قمر گاه 

مقابل رويش  را  ماهي  که هالل  است  مردي  گاه  و  زن 
گرفته است. 

گاهي، در ترکيب تصاوير نجومي، عالوه براين هفت اختر، 
جوزهر  به  که  مي شود  ظاهر  نيز  هشتمي  اختر  نقش 
معروف است. برخالف ساير اختران سيار، جوزهر جرم 
فرضي  موهوم  نقطة  دو  بلکه  نيست،  راستيني  سماوي 
است که از تقاطع فلک ماه با فلک خورشيد پديد مي آيد 
و بر اثر اجتماع يا استقبال خورشيد و ماه در اين نقاط 
مي دهد  رخ  خسوف  و  کسوف  پديدة  آنها  مجاورت  يا 
فرضي،  نقاِط  اين  ازآنجاکه   .(۱۰ ۹۸۴ه.ق،  (بيرجندي، 
بلکه  نيستند،  ثابتي  نقاط  مشهورند،  قمر  عقدتين  به  که 
به آرامي دور مي زنند، گاهي در اخترشناسي اسالمي، 
متأثر از اخترشناسي باستاني هندي، اين ها را هم جزء 
اختران سيار دانسته اند (Hartenr,1938,122). اين دو 
شبه اختر را جوزهر رأس و جوزهر ذنب مي خوانند و در 
شمايل نگاري نجومي اسالمي آنها را عمومًا با سر و دم 

اژدها نشان مي دهند.۳

صورت اختران هفتگانه در فلزکاري جزيره
همزمان با واپسين دهه هاي رونق و شکوفايي فلزکاري 
مکتب خراسان در شمال شرق ايران، از ميانه هاي سدة 
کهن  متون  در  که  بين النهرين،  در شمال  ششم هجري، 
جديدي  فلزکاري  مکتب  مي شود،۴  خوانده  “جزيره” 
شروع به شکل گرفتن کرده و تا روي کار آمدن ايلخانان 
در ايران، در اوايل نيمة دوم سدة هفتم هجري، به فعاليت 
و  برنجي  توليدات  درميان  است.۵  مي داده  ادامه  خود 
مفرغي اين مکتب موارد متعددي به دست آمده است که 
اين  کاربرد  و  درواقع، رواج  اختران اند.۶  نقش  به  مزين 
نقوش در هيچ منطقه اي از مناطق جهان اسالم به اندازة 
البته، باتوجه به خاستگاه  بين النهرين نيست. اين قضيه 
تصويري اين نقوش، که شرح آن در باال رفت، چندان هم 
عجيب نمي نمايد. از ميان آثار موجود، در اين بخش، ما 
به بررسي شاخص ترين و قديمي ترين اثر فلزي اختردار 
اين منطقه مي پردازيم که همچنين قديمي ترين اثري است 

از اين دست که تاکنون به دست ما رسيده است. 
قاهره  اسالمي  هنر  موزة  آينة  مي دانيم  تاجايي که 
(۱۱۵۳م)،  هجري   ۵۴۸ ساخت  به تاريخ  (تصوير۱)، 
را  هفتگانه  اختران  نقش  که  است  فلزي  اثر  قديمي ترين 
به  که  مفرغي،  آينة  اين  پشت  است.  گذاشته  نمايش  به 
احتمال قوي در جزيره، شمال بين النهرين، ساخته شده، 
ايجاد کرده اند. ترکيب  به  شيوة برجسته کاري  تزييناتي 
اين تزيينات عبارت است از يک دايرة مرکزي و هفت دايرة 
هم اندازة پيراموني. گرداگرد اين دايره ها را در لبة کناري 
کتيبه اي  که حاوي  است  کرده  احاطه  باريکي  نوار  آينه 
في  المبارکه  المرآه  هذه  عملت  «بسمله  است،  عربي  به 
طالع سعيد مبارک و هي ان شاء اهللا تنفع للوقه و للمطلقه 

١.  علم نجوم با علم احکام نجوم فرق 
دارد. علم نجوم يا  اخترشناسي به 
و سماوي  اجرام  حرکات  مطالعة 
Mitton  :کهکشان ها مي پردازد؛ نک
.Ridpath,2012,39و  2007,43,

يا      نجوم  احکام  علم  آنکه،  حال 
اختربيني سنتي تاريخي است که با 
اجرام  قرارگيري  موقعيت  به  توجه 
آسماني نسبت به يکديگر ميان صفات 
و  حوادث  از  مجموعه اي  و  انساني 
امور زميني رابطه برقرار ميسازد؛ نک: 

.Mitton,2007,41

٢.در ميان اعراب بيشتر صابئين حراني 
از علم نجوم اطالع داشتند و اين قوم، 
که در بين تازيان مانند يهود و نصاري 
در اقليت ها قرار داشتند، غالبًا از اعقاب 
يا معتقدان به عقايد کلدانيان بوده اند. 
اعراب اصطالحات نجوم و اطالعات 
خود را راجع به آن از اين قوم گرفته 
بودند و به همين سبب غالب اسامي 
بروج و منازل آفتاب و ماه در عربي 
عينًا و يا از حيث ريشه شبيه اسامي 
کلداني است مانند ثور(ثورا)، توأمين 
(تامي) يعني جوزا، سرطان(سرطان) 

و غيره” (صفا، ٣٠ ،١٣٧٤).
باورهاي  بر  عالوه  ظاهرًا،   .٣
اخترشناختي هندي،  تصورات عاميانه 
نيز در شکل گيري اين تصوير نقش 
عاميانه  باورهاي  در  است.  داشته 
خسوف را بلعيده شدن ماه توسط 
اين  اژدها ميدانستند و هنگام بروز 
پديده، بر طبل و طشت ميزدند تا اژدها 
را بترسانند و ماه را آزاد کنند؛ (نک: 

عسگرنژاد، ٣١٨، ١٣٨٤).
٤. “جزيره، که آن را جزيره اقور و 
جزيره قور و اقليم قور نيز گويند، عرب 
به بين النهرين عليا اطالق مي کردند” 
(لغت نامه دهخدا ، ذيل “جزيره”). اين 
منطقه به مفهوم جغرافيايي جزيره 
نيست، ولي چون ميان رودهاي دجله 
گرفته، جزيره خوانده  قرار  فرات  و 
(حدودالعالم، ١٥٥، ١٣٦٢).  مي شود 
جزيره منطقه اي قديمي است وبرخي 
کهن  شهرهاي  و  اوليه  تمدن هاي 
بين النهرين، همانند رقه، موصل و آمد، 
در آنجا شکوفا شده است. اشکانيان 
در حدود ٢٥٠ پيش از ميالد دولت 
نيرومندي در جزيره داشتند، در نيمه 
دوم سده سوم ميالدي بخش شرقي 
جزيره جز قلمرو ساسانيان بود. در 
آغاز دوره اسالمي روميان بر قسمت 
ايرانيان  و  جزيره  اطراف  و  غربي 
بر قسمت شرقي آن تسلط داشتند. 
جزيره در سدة ششم (حک: ٤٢٩-

اوايل قرن هشتم) تابع حکام سلجوقي 
زنگي  اتابکان  سده،  همين  در  شد. 
جزيره را تصرف کردند و حکومتي 

بقيه در صفحة بعد

کهکشان ها  مي پردازد؛  نک: 



في  ذلک  و  مع  اهللا  باذن  تبرأ  اآلالم  و  االوضاع  و سادر 
شهور سنه ثمان و اربعين و خمسمائه الحمد هللا وحده و 
صلواته علي سيدنا محمد و آله و صحبته و سلم تسليمًا 
کثيرا.» عالوه براين، کتيبة تحريري ديگري نيز بين کتيبة 
في  «عمل  است،  آمده  هفتگانه  دواير  حاشية  و  بيروني 
 Combe,) معادن.»  سبع  الحمل  ببرج  الشمس  مرور 
Sauvaget et Wiet,1941,265)  نقش اختران هفتگانه 

پيراموني  قاب هاي  درون  مشخصي-  ترتيب  -بدون  را 
از  عبارت اند  ساعت گرد،  به ترتيب  که،  کرده اند  ترسيم 
نقش خورشيد، زحل، عطارد، زهره، ماه، مريخ و مشتري. 
عالوه براين ها، در دايرة مياني پشت آينه نيز نقشي ديده 
به  آينه  اتصال  براي  که  برآمده اي  قطعة  اما  مي شود، 
حلقه اي، در ميان آن، جا گرفته است مانع تشخيص آن 

است. 
صورت  بدين  بازنمايي شده  اختر  هفت  شمايل نگاري 
است، نقش خورشيد (جدول۱؛ تصوير۱-۱) بر صورت 
در  را  خورشيد  قرص  و  نشسته  مربع  است  پيکره اي 
زحل(جدول۱؛  است؛  گرفته  خويش  صورت  مقابل 
تصوير۱-۲) نيز پيکرة مربع نشسته اي است که با دست 
خود چيزي شبيه تيشه يا تبر بلند کرده و دست چپش 
را به سمت مقابل دراز کرده است. پيکر عطارد (جدول۱؛ 
تصوير۱-۳)، برخالف دو پيکر قبلي مربع ننشسته، بلکه 
روي يکي از زانوانش نشسته و زانوي ديگرش را زير 
دست  به  يا صحيفه اي  طومار  و  کرده  سينه اش ستون 
گرفته است. همچنين، عطارد تنها پيکري است که از نماي 
جانبي ترسيم شده است. زهره (جدول۱؛ تصوير۴-۱) 
مطابق  که  است  مربع نشسته اي  پيکرة  صورت  بر  نيز 
معمول عود مي نوازد؛ شمايل نگاري صورت ماه بسيار 
شبيه صورت خورشيد است، با اين تفاوت که پيکر ماه 
را  ماه  قرص  خود  دست  دو  با  تصوير۵-۱)  (جدول۱؛ 
مقابل صورت خود گرفته است. صورت مريخ (جدول۱؛ 
پيکر  اينجا  اما  است،  زحل  صورت  شبيه  تصوير۶-۱) 
بلند  خود  راست  دست  به  شمشيري  تبر  به جاي  مريخ 
درنهايت،  دارد.  بريده  سري  چپش  دست  به  و  کرده 
همچون  نيز  تصوير۷-۱)  (جدول۱؛  مشتري  صورت 
مي دهد،  نشان  را  مربع نشسته اي  پيکر  اختران  اغلب 
نشانة خاصي  مشتري  پيکر  اختران  ساير  برخالف  اما 

ندارد و ظاهرًا دستان خود را مقابل سينه اش جمع کرده 
است. 

همان طور که گفته شد، اين اولين باري است که مجموعة 
هفت اختر در فلزکاري اسالمي به نمايش در آمده است. 
فلزکاري  در  اختران  بعدي  بازنمايي هاي  در  اگرچه 
به کار  شمايل نگارانه  الگوي  همين  نيز  ايراني اسالمي 
براي  است.  شده  دگرگون  آن  تصاوير  از  برخي  رفته، 
مرسوم  شيوة  به  که  پيکره اي  خورشيد،  تصوير  مثال، 
مربع نشسته و قرص زرين خورشيد را مقابل صورتش 
گرفته است، به طور کلي تغيير يافته و جاي خود را به 
دايره اي داده است که خطوطي، درحکم انوار خورشيد، 
تصوير  و  تصوير  اين  درواقع  مي شود.  خارج  آن  از 
خورشيدي که در قلمدان موزة بريتانيا نقش بسته است 
که  است  مواردي  معدود  جز   ،(ward,1993, fig.62)
اغلب  واِال  است،  کرده  پيدا  انساني  شخصيت  خورشيد 
نقوش خورشيد به صورت قرص زرين ُپرپرتوي ترسيم 
در  شمس  انساني  صورت  بروز  باوجوداين،  مي شود. 
تصاوير  مثل  دوره،  اين  خطي  نسخ  از  برخي  تصاوير 
 ۶۷۸ به تاريخ  قزويني،  عجايب المخلوقات  مصور  نسخة 
(شمارة  مونيخ  ايالتي  کتابخانة  در  موجود  هجري، 

تصوير١. آينه  مفرغي؛ موصل، ٥٤٨ هجري، مجموعه  هراري، مأخذ: 
پوپ  و  آکرمن١٣٨٧، ١٣٠١.

جدول ١. نقش اختران هفتگانه در آينه  هراري، مأخذ: نگارندگان.

دادند.  تشکيل  عباسيان  از  مستقل 
در نيمه دوم سده هفتم مغول ها به 
جزيره حمله و شهرهاي آن را ويران 
کردند؛ در اواخر سده هشتم تيمور 
گورکاني(٧٧١-٨٠٧) آنجا را تصرف 
کرد و در اوايل دوره صفويه (٩٠٦-

١١٣٥) و در پي حمالت حکام صفوي 
به اين منطقه، جزيره به قلمرو صفويان 
درآمد. اندکي بعد عثماني ها جزيره را 
ضميمه قلمرو خود کردند تا آن که پس 
از جنگ جهاني اول (١٩١٤-١٩١٨) با 
فروپاشي و تجزيه حکومت عثماني، و 
در پي اقداماتي چون قيام هاي مردمي 
و دخالت هاي دولت بريتانيا، جزيره 
به کشور عراق الحاق شد (الهوتي، 

.(١٣٩٣
از محققان رونق  برخي  اينکه  با   .٥
از  متأثر  را  موصل  فلزي  توليدات 
حضور فلزکاران معروف خراساني 
در اين شهر دانسته اند (اين فرضيه 
کرده  مطرح  کونل  بار  نخستين  را 
Kühnel, 1939, pp. 8- است، 

ميدهد  نشان  اخير  تحقيقات     (9

بين  شمال  در  جزيره،  فلزکاري  که 
النهرين، بسي پيش از ورود احتمالي 
فلزکاران خراساني، براساس سنتهاي 
بوده  در جريان  ناحيه  همين  بومي 
 Allan,1982,17-18; نک:  است؛ 

.Ballian,2011, p. 114

٦. نمونه هايي از بروز نقوش اختران 
هفتگانه در آثار فلزکاري جزيره را 
ميتوان در تزيينات قلمدان برنجي موزة 
بناکي آتن (براي ديدن تصاوير، نک: 
Ballian, 2011, fig. ٢) تزيينات نقره 

کوب قلمدان برنجي موزة متروپوليتن 
شانة  تزيينات   (٨٩,٢,١٩٤ (شمارة 
ابريق بالکاس (موزة بريتانيا، شمارة 
١٨٦٦,١٢٢٩,٦١، براي ديدن تصاوير 
 Reinaud, :اختران در اين ابريق، نک
vol.2, pp.423-424 ,1828)، و طبق 

بدرالدين لؤلؤ در موزة ايالتي مونيخ 
 Sarre and :براي ديدن تصاوير نک)
van Berchem, 1907, p. 18) ديد. 

اين نقوش در تزيينات آثار معاصر 
شام و آثار سدة بعدي مصر نيز بسيار 
پرطرفدار است. براي مثال، نک، تزيينات 
طبق موزة کليولند شماره ١٩٤٥,٣٨٦. 
در اينجا صرفًا به آثاري اشاره شده 
است که نقش همه اختران، يکجا، در 
آنها به کاررفته، وگرنه آثار بسياري از 

بقيه از صفحة قبل

بقيه در صفحة بعد

مطالعه تطبيقي نقش اختران در مکاتب 
فلزکاري  جزيره، شمال شرق و شمال  
غرب  ايران در سده هاي ۶ و ۷ هجري 
جام  موصل،  مفرغي  آينه  براساس 
برنجي  قلمدان  و  خراسان  پايه دار 

آذربايجان/ ٢٣ - ٣٥



شماره۵۱  پاييز۹۸
۲۷

فصلنامة علمي نگره

۴۶۴)،۱ حاکي از رواج هر دو شيوة شمايل نگاري دارد، 
هرچند قرص نمادين خورشيد بعدها محبوبيت بيشتري، 
آورده  به دست  سفالي،  و  فلزي  آثار  ميان  در  دست کم 

است.

شمال شرق  فلزکاري  در  هفتگانه  اختران  صورت 
ايران

و  مشهورترين  از  يکي  خراسان  فلزکاري  مکتب 
از  که  است  ايراني اسالمي  فلزکاري  مکاتب  شکوفاترين 
زيادي  بخش  مغول  هجوم  تا  هجري  ششم  قرن  اوايل 
از نفيس ترين و باشکوه ترين مفرغينه ها و برنجينه هاي 
در  را  اسالمي  هنر  تاريخ  مرصع  و  کنده کاري شده 
Melikian-) است  آورده  پديد  قديم  ايران  شمال شرق 

آثار  مکتب  اين  توليدات  درميان   .(Chirvani,1982,55
متعدد و بسياري وجود دارد که در تزيين آنها از نقوش 
آثار  تعداد  باوجوداين،  است؛  شده  استفاده  نجومي 
است.  کم  بسيار  هفتگانه  اختران  نقش مجزاي  به  مزين 
اين  از  از يک نمونه  تاکنون، بيش  درواقع، گفتني است، 
است؛  نشده  شناسايي  ايران  شمال شرق  از  آثار  دست 
برخالف نقش صورت هاي منطقه البروج، ظاهرًا اين نقش 
اين  از نقوش محبوب فلزکاران خراساني نبوده است.۲ 
اثر جام پايه دار موجود در موزة بريتانياست که، به نام 
صاحب پيشينش، به جام وسکوالي (تصوير۲) معروف 

شده است. 
که  اختران  و  منطقه البروج  ترکيبي صور  نقش  عالوه بر 
در بدنة جام وسکوالي به تصوير درآمده، روي درپوش 
اختران  مجزاي  تصاوير  نيز  نقره کوب  برنجي  جام  اين 

ترسيم شده  نقش شبه اختر جوزهر،  به همراه  هفتگانه، 
است (تصوير۳). اين نقوش را درون هشت قاب  دايره  در 
دو رديف چهارتايي محصور کرده اند. نقوش محصور 
در قاب هاي دروني، به ترتيب پادساعت گرد، عبارت است 
از تصاوير مجزاي اختر خورشيد، مشتري، ماه و عطارد. 
همچنين در چهار قاب بيروني تصاوير مريخ، زهره، زحل 
و جوزهر نقش بسته است. تقريبًا همة اين اختران، غير از 
خورشيد، در هيئتي انساني و از نماي روبه رو به نمايش 
درآمده اند، و همگي بيش از چهار دست دارند. برهمين 
اين  تصويرگري  که  معتقدند  محققان  از  برخي  اساس، 
پيکره هاي چند دست تحت نفوذ تأثيرات هنر بودايي است 
(Pinder-Wilson,1951,86). ديگر ويژگي مشترک اين 
البته غير از خورشيد، اين است که  نقوش انساني شده، 
همة  زير  نشسته اند.  مربع  بزرگ  تختي  روي  آنها  همة 
آمده  پشت به پشت  حيوان  دو  سروسينة  نقش  تخت ها 
است؛ گويي تخت ها را پشت اين حيوانات سوار کرده اند. 
بعضي از اين حيوانات شبيه اسب اند، بعضي شبيه گاو 
اين  از  حيواني  يا  بز  تداعي گر  نيز  ديگر  برخي  نقش  و 
يادآور  حيوانات  تنه ي  پشت  پشت به  نقش  است.  دست 
شکل سرستون هاي بناهاي بزرگ پيش از اسالم به ويژه 

هخامنشيان است (رضازاده و همکاران،۱۳۹۳، ۱۲).۳
اختر  نقش  به  اين جام  قبة درپوش  پيرامون  قاب  چهار 
خورشيد، مشتري، ماه و عطارد اختصاص يافته است. 
تخت سه اختر از اين چهار اختر را روي دوش اسبان 
گذاشته اند و تخت خورشيد را باالي دست پري زاده اي 
قرار داده اند. برخالف ديگر اختر خدايان اين جام، نقش 
انساني  تجسم  تصوير۱-۳)  (جدول۲؛  خورشيد  اختر 

تصوير۳-۴. عطاردتصوير۳-۳. اخترماه تصوير۳-۲. مشتري تصوير۳-۱. شمس 

تصوير۳-۸. جوزهرتصوير۳-۷. زحلتصوير۳-۶. زهرهتصوير۳-۵. مريخ

.Lanci,1845, Vol. III, Pl. III :جدول ۲. نقش اختران بر درپوش جام وسکوالي، ماخذ

جزيره و شام موجود است که صرفًا از 
نقش اختر ماه به عنوان نقشي جادويي 
استفاده کرده اند، براي ديدن يکي از اين 
موارد، نک، پايه شمعدان برنجي موزة 

متروپوليتن، شمارة ٩١,١,٥٦٣.

بقيه از صفحة قبل

١.   براي ديدن تصاوير اختران اين 
 Saxl, 1912,6-8 and نک:  نسخه 

.figs.1-4

صور  نقوش  ٢.پرکاربردترين 
خراسان  فلزکاري  در  منطقه البروج 
و  است  بوده  ترکيبي  صورت  به 
صورت هاي  از  يک  هر  بدين ترتيب 
با يکي  دوازده گانه بروج در ترکيب 
از اختران هفتگانه ترسيم شده اند، که 
نمونه هايي از آن را مي توان در بدنة 
جام وسکوالي در موزه بريتانيا (شمارة 
١٩٥٠,٠٧٢٥,١)؛ مشربه برنجي موزه 
بروکلين (شمارة ٨٦,٢٧٧,١٢٣)؛ ابريق 
 (٤٤,١٥ (شمارة  متروپوليتن  موزه 
دوره  اين  آثار  از  ديگر  بسياري  و 

مشاهده کرد.
٣.  با آن که به نظر هارتنر چيدمان 
اين اختران کامًال اختياري مي آيد و 
از هيچ نظام اختربيني خاصي پيروي 
 ،(Hartner, 1973-4، 117)نمي کند
ويلسون معتقد است که “نقش چهار 
دايرة  داخلي نشان دهنده ي نقاط انقالب 
تابستاني و زمستاني و نقاط اعتدال 
بهاري و پاييزي است و چهار دايرة 
بيروني فصل ها را نشان مي دهند”. نک: 

.Pinder-Wilson,1951,85



است.  شده  ظاهر  انساني  چهره   با  تنها  بلکه  نيافته، 
داده اند  نشان  قرصي  به شکل  را  خورشيد  اينجا  در 
ترسيم  است.  پراکنده  اطراف  به  نورش  پرتوهاي  که 
است،  معمول  هنري  آثار  اغلب  در  بدينگونه  خورشيد 
باوجوداين، در اينجا قرص خورشيد سه چهره دارد که 
اين  بدنه   بر  اسد -که  برج  با  آن  ترکيبي  نقش  در  حتي 
داده  نشان  همين شيوه  به  نيز،  است-  بسته  نقش  جام 
شده است. اگر بتوان تأثير خدايان چند دست هندي را 
در شمايل نگاري مجموعة نقوش اختران در نظر گرفت، 
چه بسا اين اخترخداي سه سر نيز ملهم از نقش و مفهوم 
نيز  خورشيد  اختر  باشد.۱  شده  ايجاد  “تريمورتي” 
است،  گرفته  قرار  بزرگي  اختران روي تخت  بقية  مانند 
دوش  روي  خورشيد  تخت  اختران  ساير  برخالف  اما 
حيوانات نيست، بلکه روي دستان پيکرة انساني بالداري 
همچنين  نگهبان.  فرشتة  چيزي شبيه  است؛  گرفته  قرار 
شده  ترسيم  ديگر  انساني  پيکرة  دو  آن،  طرف  دو  در 
است که احتماًال در حال پرستش خورشيد هستند و از 
است  آورده  بيرون  سر  درازگوش  حيواني  آنها  پشت 

 .(Hartner,1973,120)
انساني  پيکره اي  تصوير۲-۳)  (جدول۲؛  مشتري  اختر 
است با هشت دست که بر هر کدام از دستان او چيزي 
است. چيستي اينها را به راحتي نمي توان تشخيص داد. اما 
برخي از قابل تشخيص ترين اينها عبارت است از کوزه اي 
بر  سه گوشي  شيء  و  پيکره  راست  دستان  از  يکي  بر 
باالترين دست سمت راست او، که هارتنر احتمال مي دهد 
صحيفه اي بوده باشد (Hartner,1973,120-1). در يکي 
ديگر از دستان سمت چپ او نيز طوماري است با کتيبه اي 
که ادامة آن در کتيبة طومار عطارد آمده است. مشتري 
تنها اختري است که به لحاظ شمايل نگارانه ويژگي و نماد 
-به خصوص  آن  نتيجه شناسايي  در  ندارد  مشخصي 
تشخيص آن از عطارد- بسيار دشوار است. با اين حال، 
مشتري را اختر حکمت و نظم و قانون دانسته اند، پس 
با  معموًال  و  قاضيان  و  حکيمان  هيئت  در  اغلب  را  وي 
ريشي بلند نشان مي دهند که صحيفه اي در دست دارد. 
در اينجا، عالوه بر صحيفه، قلمدان و دواتي نيز در کنار 
يکي از دستان اخترخداي ما نقش بسته است، که همين 
داشته  او  بودن  قاضي القضات  از  نشاني  مي تواند  نيز 

باشد، هرچند هارتنر چنين نظري ندارد.
نقش اخترماه (جدول۲؛ تصوير۳-۳)، در جام وسکوالي، 
پيکرة  خداي گونه اي است که چهار دست دارد و با آنها 
حلقه اي را که مجسم کنندة نقش ماه است نگه داشته است. 
نقش ماه قرص بزرگ کامل اما توخالي اي است که کل 
قابي دربرگرفته است.  پيکرة نشسته را همچون  باالتنة 
ترسيم پيکره هاي چند دست حامل نقش ماه و خورشيد 
سابقه  ساساني  و  اويغوري  هنر  در  نيز  اين  از  پيش 
هرچند   ،(۱۲ همکاران،۱۳۹۳،  و  (رضازاده  است  داشته 

داللت هاي نجومي آنها نامشخص است. به هرترتيب، در 
دو سوي اخترماه سواره هايي قرار گرفته  اند که با توجه 
جنگجوياني  مي رسد  به نظر  دارند  تن  بر  که  زرهي  به 
(جدول۲؛  عطارد  نقش   .(Hartner,1973,119) باشند 
تصوير۳-۴) بسيار شبيه تصوير مشتري است. عطارد 
نيز پيکره اي است هشت دست است که بر هر يک از آنها 
با دو دست بااليي سمت چپش  بلند کرده است.  چيزي 
نامشخص  ناقص و  نگه داشته که متن آن  را  طوماري 
که  است  طوماري  متن  ادامة  مي رسد  نظر  به  اّما  است 
 .(Hartner,1973,120) دارد  قرار  مشتري  دست  در 
از  قلم  برداشتن  دستان چپش مشغول  از  ديگر  يکي  با 
داخل قلمداني است که کنار او قرار گرفته است؛ قلمدان 
نشانة اصلي عطارد دبير يا کاتب است. با يکي از دستان 
سمت  در  همچنين،  است.  کتابت  مشغول  نيز  راستش 
صحيفه  تعدادي  با  رحل  شبيه  است  چيزي  او  راست 

روي آن. 
ساعت گرد،  به ترتيب  گنبد،  درپوش  اطراف  قاب  چهار 
نقش مريخ، زهره، زحل و جوزهر را دربرگرفته است. در  
اينجا، برخالف نقش اختراِن حول قبة مرکزي درپوش، 
تخت ها را روي دوش اسبان ننهاده اند، بلکه در دو مورد 
آنها روي دوش گاوان، در موردي روي دوش بزها و 
در موردي ديگر روي تن شيران قرار داده اند. نقش اختر 
و  جنگجو  خداي  تصوير  تصوير۵-۳)  (جدول۲؛  مريخ 
و  آالت  او  دست  هشت  از  يک  هر  بر  که  است  خشني 
او در دست هاي سمت  نشانه هاي جنگي ديده مي شود. 
اژدهاسر گرفته است که در حال  چپش کمان و گرزي 

تصوير٢. جام واسکوالي، خراسان، اوايل سده هفتم هجري، موزه 
بريتانيا، شماره .١٩٥٠,٠٧٢٥,١ 

١. تريمورتي به معني اتحاد خدايان 
و  ويشنو  براهما،  هندي،  سه گانة 
شيواست. بنابراين مفهوم،   براهما خالق 
کائنات است،  ويشنو محافظ آن و شيوا 
ويران کنندة آن. و زماني که اين سه 
خدا تجسم واحدي مي يابند  به صورت 
يک فرد با سه سر و شش دست  با 
مي شود.  شناخته   Dattatreya نام 

.( Johnson, 2009,95 :نک)

مطالعه تطبيقي نقش اختران در مکاتب 
فلزکاري  جزيره، شمال شرق و شمال  
غرب  ايران در سده هاي ۶ و ۷ هجري 
جام  موصل،  مفرغي  آينه  براساس 
برنجي  قلمدان  و  خراسان  پايه دار 

آذربايجان/ ٢٣ - ٣٥



شماره۵۱  پاييز۹۸
۲۹

فصلنامة علمي نگره

از دست هايش  ديگر  يکي  با  است.  آدمي  بر سر  کوفتن 
احتماًال در حال بلندکردن شمشيري است. به دست هاي 
است.  گرفته  معمولي  گرزي  بريده  سري  نيز  راستش 
سر بريدة ديگري سمت چپ صحنه ترسيم شده است. 
خداي  تخت  زير  که  حيواناتي  نقش  هارتنر  به عقيدة 
گاوها  اين  منتها  است،  گاوان  نقش  شده  ترسيم  مريخ 
شاخ هاي عجيبي دارند (Hartner,1973,120). با وجود 
اين، اگر چارپايان شاخ دار اين نقش را، به واسطة شکل 
شاخ هايشان، قوچي در نظر بگيريم، که چندان هم بي ربط 
مريخ  با  حيوانات  اين  ميان  اختربينانه  رابطه اي  نيست، 
برقرار کرده ايم، زيرا برج َحَمل بيت مريخ است. درواقع 
اين تعبير چندان هم بعيد نمي نمايد زيرا در شمايل نگاري 
اين تصاوير استفاده از نقش حيوانات آشنا و مرتبط با 

هر يک از اختران معقول تر است.
صورت  به  تصوير۶-۳)  (جدول۲؛  زهره  اختر  نقش 
الهه اي شش دست –که يکي از آنها به صورت غيرعادي 
است.  شده  تصوير  زده–  بيرون  چپش  سمت  ران  از 
چندين  نواختن  مشغول  همزمان  تصوير  اين  در  زهره 
اين  بر  و دف. عالوه  و چنگ  عود  است،  آلت موسيقي 
نشانه ها، در سمت راست صحنه ظرفي است پر از ميوه، 
و در سمت چپ نيز رقاصه اي مشغول هنرنمايي است. 
تختي که اختر زهره روي آن ترسيم شده، از نظر هارتنر 
جزو يکي از دو تختي است که آنها را بر دوش گاوان 
سوار کرده اند؛ ديگري مربوط به تخت اختر مريخ است 
که شرح آن در باال رفت. بعيد نيست اين پايه هاي گاوي 
نيز اشاره اي هرچند تلويحي به ثور، خانه يا بيت شبانة 
را  رابطه اي  چنين  هارتنر  هرچند  باشند.  داشته  زهره، 
برقرار نمي داند، با درنظر گرفتن رابطة احتمالي چارپايان 
تخت مريخ با او و همچنين با توجه رابطة احتمالي نقش 
چارپايان دو قاب ديگر رديف دوم درپوش با اخترانشان 

منتفي  به کلي  اشاراتي  و  روابط  چنين  برقراري  امکان 
نيست. 

شمايل نگاري نقش زحل (جدول۲؛ تصوير۳-۷) در جام 
وسکوالي درمقايسه  با نمونه هاي ديگر اين نقش متفاوت 
ظاهر شده و برخالف شمايل نگاري سنتي آن، که پيکرة 
مربع  فردي  به صورت  به دست،  تيشه  است  ايستاده اي 
نشسته نشان داده شده است. در اين نقش، پيکرة خدايي 
پايه هايي  با  تختي  بر  که  مي بينيم،  را  دست  دوازده  با 
خانة  به  مي تواند  اينجا  در  بز  نقش  است.  نشسته  بزي 
َجْدي،  برج  يعني  بيت،  اختربيني  نظام  در  زحل  روزانة 
شئ اي  تيشه،  زحل  دستان  در  باشد.  داشته  اشاره 
بود– حيوان  در تصوير مشتري  آنچه  سه گوش–شبيه 
به شکل موش، که يکي از نمادهاي زحل است، و چيزي 
شبيه کوزة نگونسار ديده مي شود که شايد بر ديگر خانة 

.(Hartner,1973,121) زحل، برج دلو، داللت مي کند
در ميان اشياء شناخته شدة مزين به نقش اختران، جام 
وسکوالي تنها اثري است که نقش جوزهر را، البته فقط 
مي دهد.  نشان  اختران  ديگر  کنار  در  را،  رأس  جوزهر 
در اينجا (جدول۲؛ تصوير۳-۸)، او را به صورت پيکرة 
نشسته اي  ترسيم کرده اند که دو دست خود را به لبه هاي 
لبه ها به سر  کناري تختش تکيه داده، درحالي که باالي 
اژدهايان دهان بازکرده اي ختم شده است. چپ و راست 
فرعي  پيکرة  دو  شمس،  نقش  مانند  درست  را،  پيکره 
مالزمان  برخالف  اينجا،  در  اينها  البته  کرده اند.  احاطه 
پيکرة  به  رو  و  نشسته اند  نيستند،  ايستاده  شمس، 
مرکزي کرده اند. رابطة جوزهر با شمس به گونة ديگري 
پايه هاي تختي  اين تصوير برجسته شده است،  نيز در 
از سر و سينة دو  بر آن نشسته  که شبه اختر جوزهر 
شير پشت به پشت ساخته شده است. ازآنجا که اسد يا 
شير بيت نجومي شمس است، هارتنر احتمال مي دهد که 
استفاده از نقش شير در اين تصوير بي معني نيست، بلکه 
است،  و جوزهر  ميان خورشيد  بر ستيز  است  تأکيدي 
جوزهر  مقابل  در  و  است  روشنايي  خورشيد  که  چرا 

.(Hartner,1973,121) گرفتگي است
نقش  به استثناي  چنددست   اخترخدايان  ساير  برخالف 
خورشيد  که بر درپوش جام وسکوالي نقش بسته اند و 
بدين ترتيب نشان دهندة تأثير سنت هاي هنري هندي در 
تنها دو  پيکرة  جوزهر  نقوش هستند،  اين  شمايل نگاري 
دست دارد. باوجوداين، اگر رابطة جوزهر اسالمي با “راه”ِ 
هندي۱  پذيرفتني باشد، در اينجا نيز به لحاظ مفهومي ما 
با نفوذ يکي از باورها و اسطوره هاي اخترشناختي هندي 
اختربيني اسالمي مواجهيم.  باورها و شمايل نگاري  در 
بوده  ديوان  سرکردة  هندي  اسطوره هاي  در  که  راه، 
است، از دستور خدايان سر مي پيچد و پنهاني جرعه اي 
آب حيات (امرت) مي نوشد. خورشيد و ماه وي را در 
حال ارتکاب گناه مي بينند و خدايان را باخبر مي سازند. 

تصوير٣. درپوش جام وسکوالي؛ موزه بريتانيا، شماره .١٩٥٠,٠٧٢٥,١  

1.Rahu



ويشنو از راه مي رسد و سر از بدن راه جدا مي کند. از 
آن لحظه به بعد سر راه و بدن او به دشمنان سرسخت 
اين دو نير آسماني بدل مي شوند، که يکي مسبب کسوف 
 .(Johnson, 2009,256) است و ديگري باني خسوف
به گفتة هارتنر، هنديان از قرن ششم و هفتم ميالدي، سر 
راه و بدن او را، به منزلة عقدتين قمر، در شمار اختران 
به  را  اختران  رقم  بدين ترتيب  و  بوده اند  درآورده  کهن 
عدد نه رسانده و مفهوم “نوکره” (نه اختر) را ايجاد کرده 
نيست  بعيد  بنابراين،   .(Hartner,1938,131) بوده اند 
اخترانگاري جوزهر در شمايل نگاري اسالمي و ترسيم 
او در ميان ساير اختران زير تأثير باورهاي هندي ايجاد 
شده باشد، هرچند در اينجا فقط يکي از اين شبه اختران 

را به تصوير کشيده اند.۱

نقش اختران هفتگانه در فلزکاري شمال غرب ايران
سدة  دوم  نيمة  در  ايلخانان  آمدن  کار  روي  از  پس 
ايشان  پايتخت  در  ديگري  فلزکاري  مکتب  هجري  هفتم 
تا  هفتم  قرن  اواخر  از  و  شده  تأسيس  آذربايجان  در 
تأثير  است.۲  بوده  قرن هشتم هجري شکوفا  ميانه هاي 
توليدات مکتب خراسان در آثار کارگاه هاي شمال غرب 
ايران به چشم مي خورد. باوجوداين، توليدات اين مکتب 
به شدت  آن،  شکل گيري  اوايل  در  مخصوصًا  نوظهور، 
مکتب  دو  اين  تأثيرات  است.  متأثر  جزيره  فلزکاري  از 
خود را هم در شکل و گونة آثار نمايان ساخته و هم در 
فلزکاري  مانند  بنابراين، درست  آنها.  تزيينات  مضامين 
جزيره و شمال شرق ايران، در اينجا نيز نقوش نجومي 
يافته است. باوجوداين، ظاهرًا،  رواج و کاربرد ويژه اي 
ايران،  شمال غرب  فلزکاري  در  هفت گانه  اختران  نقش 
همانند فلزکاري خراسان، از محبوبيت چنداني برخوردار 
نبوده است. ازاين رو، در ميان آثار برجاي مانده از قرن 
هفتم هجري، نويسندگان فقط يک اثر را مي شناسند که 
حاوي چنين نقوشي است. دراين قسمت، نقوش اختراِن 
به کاررفته در قلمدان برنجي طالکوب و نقره کوب محمودبن 
فلزکاري  مکتب  توليدات  مهم ترين  از  يکي  که  را  سنقر 
.(۴ (تصوير  مي کنيم  مطالعه  است  ايران  شمال غرب 

قلمدان موردبحث ما، که اکنون در موزه ي بريتانياست، 
در سال ۶۸۰ هجري (۱۲۸۱م) به دست محمود بن سنقر 
ساخته شده است. تقريبًا کل سطوح اين قلمدان برنجي، 
چه سطوح داخلي آن و چه سطوح خارجي اش، با تزيئنات 
است.  شده  پوشانده  مس کوب  و  نقره کوب  و  طالکوب 
قملدان  اين  در  به کاررفته  تزيينات  مضمون  مهم ترين 
درپوش  برونسوي  درحالي که  است.  نجوم  مضمون 
قلمدان را به نقوش پرطرفدار –و البته متأثر از فلزکاري 
درونسوي  داده اند،  اختصاص  منطقه البروج  خراساني– 
قلمدان را با نقوش انساني اختران هفتگانه تزيين کرده اند 
در  افقي  به صورت  اختران  نقش  دراينجا   .(۵ (تصوير 
کنار يکديگر ظاهر شده و بين آنها را با نقوش هندسي 
به  چپ  از  به ترتيب  نقوش،  اين  کرده اند.  پر  تکراري 
راست، عبارت اند از اختر ماه، عطارد، زهره، خورشيد، 

مريخ، مشتري و زحل. 
انسان هايي  به صورت  خورشيد،  به جز  اخترها،  همة 
درآمده اند که مربع نشسته است و نمادهاي خاص خود 
همگي  زحل،  انساني  صورت  از  غير  دارد.  به همراه  را 
شکل  يک  به  و  کرده اند،  تن  به  يک شکلي  لباس هاي 
نشسته اند. جزئيات لباس  همة اختران، غير از زحل، به دقت 
ترسيم شده است. زحل اگرچه مانند بقيه اختران، غير از 
خورشيد، مربع نشسته است، نحوة ترسيم حاالت پاهاي 
او با با حالت پاهاي ساير اختران فرق دارد. همينطور، 
لباس  کرده اند  زحل  تن  به  که  لباسي  مي رسد  به نظر 
زيبايي  به  آن  طرح  نه  زيرا  است،  پست تري  و  ساده تر 
و شکوه طرح لباس بقية اختران است و نه تزيينات آن. 
همچنين، همة صورت ها کاله يا تاجي سه گوش بر سر و 
هاله اي دور آن دارند. کاله همة صورت ها به يک شکل 
هم  مشابه  تقريبًا  ماه  و  زهره  کاله  يک سو،  از  نيست. 
است و از سوي ديگر کاله عطارد و مشتري و زحل نيز 
تاحدودي شبيه هم ترسيم شده است. در اين ميان، کاله 
سه گوشي که مريخ در اين نقش به سر گذاشته با کاله 
ديگر پيکره ها تفاوت دارد. کاله او بزرگتر و بلندتر است 
و جزئيات آن قابل مشاهده تر. دقيقًا مشخص نيست اين 
تفاوت ها براثر محدوديت ها فني ايجاد شده يا عمدي در 
کار بوده است، که در اين صورت اين تفاوت ها را بايد 
با  را،  ماه  و  زهره  اينکه  مثًال  بکنيم.  نشانه اي  بر  حمل 
توجه به کاله هاي مشابهي که بر سر دارند، زن بينگاريم 
هنر  در  ماه  اختر  انساني  نقش  درواقع،  مرد.  را  بقيه  و 
اسالمي گاهي زنانه است.۳ حتي استفانو کاربوني معتقد 
است که چون ماهيت اختربينانة ماه مؤنث است تصوير 
لباسي  اگرچه  باشد،  بايد  زنانه  پيکره اي  نيز  او  انساني 
نباشد  زنانه  ويژگي هاي  نشان دهندة  دارد  تن  به  که 

 .(Carboni,1997,11)
يا  انحراف  قلمدان  اين  اخترهاي  از  برخي  نقش  در 
تفاوت هايي با نقوش معيار و معمول ديده مي شود. نقش 

تصوير٤. قلمدان برنجي با تزيينات نقره کوب و طالکوب، عمل 
محمودبن سنقر، احتماًال غرب ايران، ٦٨٠ هجري، درازا : ١٩,٧ 

سانتي متر، شماره،١٨٩١,٠٦٢٣,٥

دانستن  محتمل  ضمن  ونزل،   .١
انساني  نقش  نجومي  داللت هاي 
جوزهر، شمايل نگاري مردي ميان 
دو تيرک عمود برزمين را متأثر از 
تصاوير باستاني دستگاه هاي توليد 
اطالعات  کسب  براي  ميداند،  آتش 
Wenzel, 2005,140- نک:  بيشتر 
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٢. براي آشنايي با ويژگي ها و توليدات 
اين مکتب فلزکاري فعال در سدة  هفتم 
هجري، نک: رضازاده، ١٣٩٦؛ ١٣٩٤، 

فصل چهارم.
٣. آذرپي هويِت گاهًا زنانه تصوير 
اختر ماه در هنر اسالمي را برگرفته از 
سنتهاي کهن يوناني رومي و بيزانس 
 Azarpay & نک:   است؛  دانسته 
Kilmer, 1978, p. 365.  باوجوداين، 

ترسيم ايزد ماه در هيئت زنانه به دوره 
پيش از اسالم ايران باز ميگردد. يکي 
از قديمي ترين پيش نمونه اي اين نقش 
برجسته هاي  نقش  در  ميتوان  را 
کاخ الحضر، متعلق به دوره اشکاني 
 Ingholt, 1954, :نک مشاهده کرد؛ 
Pl. III1.  بعدها در دوره ساساني، 

اين  از  پيچيده تري  و  کاملتر  بيان 
مضمون به وجود آمده و شيوه اجراي 
آن، بهويژه در برخي از مهرهاي اين 
دوره (نک: Herzfeld, 1930, Pl. 1؛  
صمدي، ١٣٦٧، تصوير ٥٦)، الگويي 
سده هاي  مسلمان  هنرمندان  براي 

بعدي فراهم کرده است.

مطالعه تطبيقي نقش اختران در مکاتب 
فلزکاري  جزيره، شمال شرق و شمال  
غرب  ايران در سده هاي ۶ و ۷ هجري 
جام  موصل،  مفرغي  آينه  براساس 
برنجي  قلمدان  و  خراسان  پايه دار 

آذربايجان/ ٢٣ - ٣٥



شماره۵۱  پاييز۹۸
۳۱

فصلنامة علمي نگره

عطارد (جدول۳؛ تصوير۵-۲) با شمايل نگاري سنتي آن 
تفاوتي اساسي کرده است. پيکر انساني عطارد، برخالف 
بلند  را  خود  زانوان  از  يکي  معموًال  قلمدان،  اين  نقش 
مي کند و طومار يا کاغذي روي آن مي گذارد. همچنين، 
از نماي جانبي ترسيم مي شود. اّما در اين تصوير، سر 
عطارد به صورت سه رخ، دستانش نيمرخ و پايين تنة او 
تمام رخ است و به نظر مي رسد ترسيم وي در اين حالت 
او  طومار  و  قلم  بهتر  نمايش  براي  ترفندي  نامتعادل 
نيز،  تصوير۴-۵)  (جدول۳؛  خورشيد  نقش  است.  بوده 
برخالف خورشيد آينة قاهره، هيئتي انساني پيدا نکرده 
و تنها چهرة او به شکل چهرة آدمي درآمده است. ظاهرًا 
ايراني ها  بين  بيشتر  خورشيد  نمادين  ترسيم  نوع  اين 
 ،۱۳۹۴ (رضازاده،  بين النهريني ها  تا  است  داشته  رواج 
۱۷۴). همچنين نمونه هاي فراواني در ميان سفالينه هاي 
مرکز ايران طي اين دوره يافت مي شود که براي ترسيم 
خورشيد از قرص نمادين پرتوداري استفاده کرده اند که 
چهره اي انساني دارد. يکي از مهم ترين اين موارد نقوش 
 Carboni,) هفت اختر جام ميناي موزة متروپوليتن است

.(1997, cat. 7

مطابق  کمابيش  قلمدان  اين  اختران  بقية  صورت 
شمايل نگاري معيار آنان در هنر اسالمي است. صورت 
ماه، پيکرة حامل هالل نمادين، و صورت زهره (جدول۳؛ 
کامًال  مي نوازد،  عود  که  نشسته اي  پيکرة  تصوير۳-۵)، 
مطابق شمايل نگاري سنتي آن ترسيم شده و هيچ انحرافي 
را نشان نمي دهد. نقش مريخ (جدول۳؛ تصوير۵-۵) نيز 
پيکرة مرد چهار زانو نشسته اي است که با دست راست 
گرفته  را  بريده اي  با دست چپ موهاي سر  و  شمشير 

است. در يک دست مشتري (جدول۳؛ تصوير۵-۶) ظرفي 
ديگرش شيء اي  دست  در  و  کوزه  يا  جام  شبيه  است 
به سان کتابي باز، که البته به دليل اينکه با تزيينات لباِس 
است.  دشوار  آن  قطعي  تشخيص  آميخته  درهم  پيکره 
 (۷-۵ تصوير  (جدول۳؛  زحل  نقش  به  بايد  آخر  در  و 
اشاره کرد که او نيز پيکرة نشسته اي  است که در دست 
راست خود تيشه اي و در دست چپش شئ گوي مانندي 
نگه داشته است و هر دوي اين ها از نشانه ها و نمادهاي 

متدوال زحل است. 

بررسي و تحليل تفاوت ها و شباهت هاي نقش اختران 
در آينة مفرغي موصل، جام پايه دار خراسان و قلمدان 

برنجي آذربايجان
 يکي از رايج ترين نقوش نجومي به کاررفته در فلزکاري 
اختران  انساني  نقش  هجري   ۷ و   ۶ سده هاي  اسالمي 
هفتگانه است. اين نقوش بيشتر در آثار سه مکتب مهم 
فلزکاري اين دوره  فلزکاري خراسان، فلزکاري جزيره 
و فلزکاري شمال غرب ايران  ظهور و بروز يافته است. 
علي رغم شباهت کلي و يکساني ظاهري نقوش به کاررفته 
ريز  شمايل نگارانة  تفاوت هاي  مکتب،  سه  اين  آثار  در 
مي شود.  مشاهده  صورت ها  اين  ترسيم  در  درشتي  و 
(جدول ۴). در فلزکاري جزيره، که براي نخستين بار از 
آسماني  اختر  هفت  هر  است،  کرده  استفاده  نقوش  اين 
که  کرده اند  ترسيم  مربع نشسته  انساني  هيئت  در  را 
هرکدام ويژگي هاي سنتي و مرسوم خود را نيز دارند، 
و  داس  زحل  و  دارد  شمشير  و  بريده  سر  مريخ  مثًال 
زهره عود. در فلزکاري خراساني شاهد تغييراتي جزئي 

تصوير۵ . تزيينات درونسوي درپوش قلمدان برنجي؛ محمودبن سنقر،۶۸۰ هجري، موزه بريتانيا، شماره،1891,0623.5
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جدول٣. نقش اختران در قلمدان برنجي محمود بن سنقر، مأخذ: همان.



جام مفرغي خراسان آينه مفرغي موصلاختران
قلمدان برنجي 

آذربايجان
شباهت ها و تفاوت ها

اختر ماه

است  پيکره اي  اثر،  سه  هر  در  ماه،  صورت 
مقابل  را  ماه  نمادين  هالل  که  مربع نشسته 
پايه دار  جام  پيکرة  است.  گرفته  صورتش 
دست  چند  ديگر  پيکرة  دو  برخالف  خراساني 

است و روي تختي نشسته است.

اختر عطارد

در  طومار،  و  قلم  شامل  عطارد،  نشانه هاي 
اثر ديده مي شود. برخالف پيکرة آينه  هر سه 
دو  آثار  در  عطارد  پيکره هاي  موصل،  مفرغي 
پيکرة  همچنين  نشسته اند.  مربع  ديگر  منطقة 
و  است  دست  چند  خراساني  جام  در  عطارد 

روي تختي نشسته است.

اختر زهره

پيکرة  منطقه،  سه  هر  آثار  در  زهره،  صورت 
عود  که  مي دهد  نشان  را  نشسته اي  زن 
مي نوازد. برخالف پيکره آينة موصلي و قلمدان 
دست  چند  خراساني  جام  زهرة  آذربايجاني، 

است و روي تختي نشسته است.

اختر شمس

عمده ترين تفاوت شمايل نگاري اختران در آثار 
اين سه منطقه، در تصويرگري صورت شمس 
ظاهر شده است. درحالي که شمِس آينة موصلي 
همچنان پيکره اي مربع نشسته را نشان مي دهد، 
شمِس آثار دو منطقة ديگر هيئت انساني نيافته 
است، بلکه صرفا با قرص و پرتوان خورشيد 

ترسيم شده است.

اختر مريخ

سه  هر  آثار  در  مريخ  اختر  جنگجوي  ماهيت 
منطقه با ترسيم شمشير و سر بريده حفظ شده 
است. باوجوداين، پيکرة جام پايه دار خراساني 
برخالف دو پيکرة ديگر چند دست است و روي 

تختي نشسته است.

اختر مشتري

مشتري در آثار هر سه منطقه در هيبت انساني 
باوجوداين،  است.  شده  ظاهر  مربع نشسته 
برخالف  خراساني  پايه دار  جام  در  او  پيکرة 
دو پيکرة ديگر چند دست است و روي تختي 

نشسته است.

 اختر زحل

صورت اختر زحل در آثار هر سه منطقه با فرد 
مربع نشسته اي نمايش داده شده است که تيشه، 
داس يا تبري به دست دارد. عمده ترين تفاوت 
موجود اين است که پيکرة زحل در جام پايه دار 
دست  چند  ديگر  پيکرة  دو  برخالف  خراساني 

است و روي تختي نشسته است.

شبه  اختر 
جوزهر

ساير  کنار  در  جوزهر  شبه اختر  گرفتن  قرار 
اختران در جام خراساني، تأکيدي بر تاثير هنر 
هندي و بودايي است که در آثار دو مکتب ديگر 

ديده نمي شود.

جدول٤. مقايسة نقش اختران در آينه مفرغي جزيره، جام پايه دار خراسان و قلمدان برنجي آذربايجان

در شمايل نگاري کلي اين صورت ها و تغييري عمده در 
شمايل نگاري صورت شمس هستيم. در اينجا نيز، مانند 
فلزکاري جزيره، همة صورت ها، به جز خورشيد، هيئتي 
چنددست  باوجوداين،  مربع نشسته اند.  و  دارند  انسان 
بودن پيکره ها از يک سو و حضور نشانه هايي بيش از 
از  آنها  در تصوير  اختران  نشانه هاي مرسوم و سنتي 

سوي ديگر اختالف شمايل نگاري اين اختران با اختران 
تخت  ترسيم  همچنين  است.  کرده  محرز  را  جزيره 
خراسان  فلزکاري  در  اختران  نشستن  براي  ويژه اي 
جزئيات  به  ناحيه  اين  فلزکاران  ويژة  توجه  از  نشان 
عالوه براين ها،  دارد.  نيز  تصاوير  اين  سبک شناختي 
نقش خورشيد در فلزکاري خراسان، برخالف فلزکاري 
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که  است  پرتوداري  قرص  بلکه  نيست،  انساني  جزيره، 
مورد  آخرين  است.  کرده  احاطه  را  انساني  چهرة  سه 
و  خراسان  فلزکاري  در  اختران  شمايل نگاري  اختالف 
جزيره در تعدا اين صورت هاست. در فلزکاري خراسان 
يعني  است،  شده  ترسيم  اختر  هشت  هفت اختر  به جاي 
در اينجا شبه اختر جوزهر را نيز در کنار ساير اختران 
ترسيم کرده اند. درآخر بايد به نحوة ترسيم اين نقوش 
تقريبًا  که  کرده  اشاره  ايران  شمال غرب  فلزکاري  در 
صورت همة اختران آن شبيه و حتي برگرفته از صورت 
اختران آثار جزيره اي است و هيچ اختالف شمايل نگارانه 
آثار  اختران  انحرافي که در صورت  تنها  ندارد.  آنها  با 
شده  ظاهر  خورشيد  نقش  در  مي شود  ديده  ناحيه  اين 
خورشيد  خراسان،  فلزکاري  مانند  نيز،  اينجا  در  است. 
هيئتي انساني به خود نگرفته و صرفًا با قرص پرتوداري 
پرتودار  قرص  باوجوداين،  است.  درآمده  به نمايش 
احاطه  را  انساني  يک صورت  فقط  ناحيه  اين  خورشيد 

کرده است، نه سه صورت را.
در  موجود  کلي  و  جزئي  اختالفات  مي رسد  به نظر 
شمايل نگاري نقش اختران هفت گانه در آثار اين سه مکتب 
عمدة فلزکاري اسالمي دقيقًا به خاستگاه هاي جغرافيايي 
متفاوت هرکدام از آنها برمي گردد. ازآنجاکه صور انساني 
در  ريشه  محققان،  از  برخي  به اعتقاد  اختران  هفتگانه، 
صورت خدايان بابلي و بين النهريني دارد، شاهد کاربرد 
نقوش انساني اختران در تزيينات آثار اين منطقه  جزيره  
هستيم.  ايراني اسالمي  فلزکاري  مکاتب  ساير  از  بيش 
به عالوه قديمي ترين اثر فلزي شناخته شدة داراي نقوش 

نتيجه
در اين مقاله، نقوش اختران  هفت گانه را در سه مکتب فلزکاري جزيره، خراسان و شمال غرب ايران بررسي 
کرديم. اين نقوش شامل صورت هاي مجزاي اختر ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري و زحل 
هستند؛ تصاويري کامًال خيالي که بر مبناي اختربيني اسالمي شکل گرفته اند. درحالي که صورت هاي مجزاي 
اختران بيشتر در آثار جزيره به کاررفته است، در فلزکاري خراسان عمدتًا با نقوش ترکيبي صورت هاي فلکي 
منطقة البروج با اختران مواجهيم. در فلزکاري جزيره آينه اي مفرغي را بررسي کرديم که قديمي ترين اثر فلزي 
داراي نقوش اختران هفت گانه است. درمقابل، تنها نمونة شناخته شدة متعّلق به مکتب فلزکاري خراسان که 
نقوش اختران را به نمايش گذاشته جام وسکوالي است. سپس در ادامة بحث قلمدان محمود بن سنقر را به 
عنوان نخستين اثر فلزي مکتب شمال غرب ايران، پس از حمله مغوالن، که نقوش هفت اختر را داراست، بررسي 
کرده ايم که شمايل نگاري نقوش آن ترکيبي از سنت هاي فلزکاري جزيره و شمال شرق ايران را نشان مي دهد.

درمجموع، گفتني است آغاز تصويرگري نقوش اختران هفت گانه در فلزکاري اسالمي، به استناد قديمي ترين 
نمونة يافت شده، به مکتب فلزکاري جزيره باز مي گردد. به نظر مي رسد اين تصاوير از جزيره در شمال 
بين النهرين به شمال شرق رفته  و از آنجا مجدداً به شمال غرب ايران بازگشته و بر آثار فلزي توليد شده 
در اوايل دورة ايلخانان نقش بسته اند. باوجوداين، در جام پايه دار خراساني با نقوشي سروکار داريم که 
شمايل نگاري آنها بسيار متفاوت از آينة مفرغي جزيره است و نشانه هايي از تأثيرات هنر بودايي و هندي 

انساني اختران نيز به شمال بين النهرين تعلق دارد که الگوي 
شمايل نگارانة نقوش آن در بازنمايي هاي بعدي اختران در 
فلزکاري اسالمي، با تغييرات اندکي، حفظ شده است. از 
سوي ديگر، در مکتب شمال شرق ايران، که استفاده از 
به ويژه صورت هاي منطقه البروج کاربرد  نقوش نجومي 
وسيعي در تزيينات آثار داشته است، نقش اختران تنها در 
يک نمونه يافت شده است که جامي است موسوم به جام 
وسکوال. تصويرگري نقش اختران  به استثناي خورشيد 
اين جام به صورت پيکره هاي چند دست  و جوزهر  در 
است که برخي از محققان آن را از تأثيرات هنر بودايي 
در صورت  تأثيرپذيري  اين  البته  که  دانسته اند  هندي  و 
در  جوزهر  شبه اختر  گرفتن  قرار  و  خورشيد  سه چهرة 
کنار ساير اختران قوت بيشتري نيز گرفته است. بروز اين 
به نزديکي و همسايگي خراسان بزرگ  باتوجه  تأثيرات 
با مناطق زيرنفوذ هنر و سنن هندي و بودايي و وجود 
نمي نمايد.  عجيب  هم  چندان  آنها  ميان  فرهنگي  روابط 
کاربرد نقش اختران هفتگانه در فلزکاري شمال غرب ايران، 
از تأثيرات فلزکاري  ازجمله در قلمدان محمودبن سنقر، 
جزيره محسوب مي گردد. شمايل نگاري عموم اختران در 
اين قلمدان پيرو شمايل نگاري مرسوم موصلي  تزيينات 
است و فقط نقش خورشيد است که تفاوت کرده است. 
از دست  ايران نقش خورشيد، ضمن  در فلزکاري غرب 
دادن هيئت انساني خود، به صورت قرص نماديني با چهرة 
انساني به نمايش درآمده است. به نظر مي رسد اين تصوير 
تحت تأثير نقوش مشابه خورشيد در آثار سفالي مرکز 

ايران ايجاد شده باشد.



را در تصويرگري اخترخدايان خود بروز مي دهد. درمقابل، قلمدان محمودبن سنقر نخستين نمونة فلزکاري 
شمال غرب ايران است که نقوش اختران را به نمايش گذاشته و اگرچه در برخي جزئيات، مانند شيوة نشستن 
چهارزانو، تحت تأثير فلزکاري شمال شرق است، تفاوت هاي بارِز سبک ترسيم پيکره هاي آن، اين اثر را از 
فلزکاري شمال شرق ايران متمايز ساخته است. تفاوت عمدة ديگري که فلزکاري شمال شرق و شمال غرب 
ايران را در تصويرگري نقوش اختران از يکديگر جدا مي سازد، نبود نقش جوزهر در آثار فلزي شمال غرب 
ايران و جزيره است که نه در کنار ديگر اختران و نه حتي به صورت نقش تنها در هيچ يک از آثار اين مکتب 

ديده نشده است.
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from its seven planets’ form with no iconographic difference between them. The only distraction 

that can be seen in the seven planets’ images of this area appeared in the image of the sun. Here 

also, like the metalwork of Khorasan, the sun has not been depicted with a human body and 

appears with merely a radiating circle. However, the image of the sun in this area just surrounds 

one human face rather than three.

The required data is collected through library research method. The results of the analysis of the 

findings and evidences suggest that there is a significant relationship between the iconography of 

the seven planets’ images in the metalwork of twelfth and thirteenth centuries and their geographic 

origins. Furthermore in the attributes assigned to each of these planets, effects of astronomical 

or astrological beliefs and perspectives of different geographic origins, which have led to the 

iconographic differences in their imagery, are evident. In general, it should be noted that the 

beginning of the illustration of seven planets in Islamic metalwork, based on the earliest sample, 

is attributed to the metalwork school of Jazira. It seems these images have been transferred from 

Jazira in the northeast of Mesopotamia to the northeast of Iran, and then from there, they returned 

to the northwest of Iran and have been depicted on the metalwork produced at the beginning of 

the Ilkhanid period.

Keywords:  Astrological Images, Seven Planets, Metalwork of Khorasan; Metalwork of Jazira, 

Metalwork of Northwest of Iran
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One of the most important subjects used to decorate the metalwork of the Middle Ages of the 

Islamic period was astrological images including the constellations, zodiac signs and seven 

planets. Also, the images of seven planets including the Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, 

Jupiter and Saturn, in Islamic metalwork have always been depicted in two ways, sometimes in 

combination with the zodiac signs and sometimes in isolation. In the present study, the second 

type is considered, which is imaginary. The purpose of this research is to consider and compare 

the isolated images of seven planets in the works of the three major metalworking schools 

during twelfth and thirteenth centuries, which are, respectively, Khorasan in the north-east of 

Iran, the Jazira, north of Mesopotamia, and the north-west of Iran. Because of the differences 

observed in the iconography of seven planets’ images in the products of these three schools, 

the following questions raised, including what are the stylistic and iconographic differences 

between the seven planets’ images of these three metalworking schools and what is the reason 

for these differences?

In this research, we examined three important examples of the metalwork of these schools using 

descriptive-analytical method and then we compared them. On the island>s metalwork, which 

used the seven planets’ images for the first time, each of the seven planets have been depicted in 

human form, sitting cross-legged and bearing their own traditional features, such as Mars that 

has a head and a sword, Saturn that carries an ax, and Venus that plays a lute. In the Khorasani 

metalwork, we see some slight changes in the overall illustration of these images and a major 

change in the iconography of Shams (Sun). Here, like the metalwork of the island, all of them, 

except for the sun, have a human body and sitting cross-legged. However, the multi-handedness 

of the seven planets’ images on one hand and existence of more than usual signs on the other 

hand, has revealed the difference between the iconography of planets’ images of the Jazira and 

Khorasan. In addition, another significant difference between these designs is in the image of the 

sun as well as the number of planets. The image of the sun in the metalwork of Khorasan, unlike 

the metalwork of the Jazira, is not human; instead it is a radiating circle containing three human 

faces. And in the metalwork of the Khorasan, the fake planet Jozhor is also shown next to the 

other planets. In the end, we should point out how these designs were drawn in the northwest of 

Iran where almost all the planets’ forms are similar to the designs of Jazira, showing influences 
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