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چكيده
فراگيري نجوم و باورهاي کيهاني در سده هاي چهارم تا هفتم هجري بر جوانب مختلف اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي و هنري جامعه ايران تأثير عميقي گذاشت به گونه اي که حجم گسترده اي از آثار هنري توليدشده 
در اين بازه زماني، نقوش تزئيني نجومي را شــامل مي شــود. بي گمان آثار هنري بستري مناسب براي 
بازتابش فعاليت هاي علمي و اجتماعي و نيز باورهاي عاميانه مردم است ليکن هنرمندان که خود جزئي 
از جامعه هســتند، از اهميت و جايگاه نجوم و باورهاي کيهاني آگاهي داشــته و نمادهاي نجومي را در 
قالب نقوش تزئيني در آثار هنري ازجمله کاشــي منعکس نموده اند. ازآنجا که استفاده از نقوش حيواني 
در مکان هاي زيارتي و مقدس در هنرايراني-اسالمي سابقه اي نداشته، لذا هدف پژوهش، واکاوي ارتباط 
نقوش انســاني، حيواني و گياهي کاشي هاي کوکبي و چليپاي امامزاده جعفر دامغان با اين مکان مقدس 
است. در راستاي اين هدف، نقوش بخشي از کاشي هاي اين مجموعه که در موزه لوور نگهداري مي شود، 
تجزيه وتحليل شده و ضمن تطبيق با نقاشي هاي کتاب صورالکواکب عبدالرحمن صوفي رازي، بر مفاهيم 
و باورهاي نجومي نقوش تأکيد شده است. سؤاالت مقاله عبارتند از: ۱-بين نقوش کاشي ها و اشعار با 
کارکرد بنا چه ارتباطي وجود دارد؟ ۲-نقوش تزئيني کاشي هاي زرين فام امامزاده جعفر چه ارتباطي با 
باورها و مفاهيم نجومي دارند؟ ۳- با توجه به شباهت برخي از اين نقوش با نقاشي هاي صورالکواکب، 
چه رابطه اي مي توان مابين نقوش کاشي ها و نقاشي هاي صورالکواکب صوفي برقرار کرد؟ روش تحقيق 
اين مقاله توصيفي-تحليلي بوده و اطالعات به صورت کتابخانه اي گردآوري  شده است. در راستاي نتايج 
به دست آمده مي توان گفت اشعار عاشقانه به کار رفته در حاشيه کاشي هاي زرين فام امامزاده جعفر ارتباط 
مســتقيمي با نقوش و نيز کارکرد بنا ندارد و نقوش گياهي، حيواني و انساني اين کاشي ها صرفًا جنبه 
تزئيني نداشته بلکه حاوي مفاهيم نمادين نجومي است و تأثيرات آشکاري از نقاشي هاي صورالکواکب 

صوفي دارند.
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پيشينه تحقيق
پژوهش هاي فراواني به تحليل و بررسي صور نجومي در 
آثار هنري پرداخته اند. اين پژوهش ها مشخصًا نقوشي را 
تحليل کرده اند که آشکارا نشانه هايي از صور فلکي دارند و 
همه محققان در مورد کارکردشان متفق القولند. از اين قبيل 
«بازتاب  نمود.  اشاره  زير  مقاالت  به  مي توان  پژوهش ها 
انواع صورت هاي فلکي در هنر سفالگري دوران اسالمي 
در  نمونه هاي موجود  با  آن ها  تطبيق  تا دوره صفوي و 
کتاب صورالکواکب عبدالرحمن صوفي» نوشته سيدهاشم 
حسيني (۱۳۹۶)، «بررسي تطبيقي صور نجومي در نسخه 
صورالکواکب و آثار فلزي سده هاي پنجم تا هفتم هجري» 
 ،(۱۳۸۹) محمدزاده  مهدي  و  گيگلو  قهاري  مهناز  نوشته 
«مطالعه تطبيقي نقش اختران در مکاتب فلزکاري جزيره، 
شمال شرق و شمال غرب ايران در سده هاي ۶ و ۷ هجري 
پايه دار خراسان و  مفرغي موصل، جام  آيينه  اساس  بر 
قلمدان برنجي آذربايجان» نوشته فاطمه شريف الحسيني 

و طاهر رضازاده (۱۳۹۸).
در مورد کاشي هاي زرين فام کوکبي و چليپا که تأکيد اين 
مقاله است نيز مطالعات فراواني توسط محققاني همچون 
آليور واتسون و عبداهللا قوچاني صورت گرفته است. آليور 
واتسون در کتاب "سفال زرين فام ايراني" (۱۳۹۰) اشاره اي 
به کاشي هاي کوکبي و چليپا دارد و ضمن معرفي بناهايي که 
با اين نوع کاشي ها تزيين شده اند؛ به سازنده و محل ساخت 
آن ها نيز پرداخته است. عبداهللا قوچاني در کتاب "اشعار 
مفصل  به طور  سليمان"(۱۳۷۱)  تخت  کاشي هاي  فارسي 
کاشي هاي کوکبي و چليپاي اين کاخ را بررسي نموده و 
همان طور که از نام کتاب برمي آيد به بررسي کتيبه هاي اين 
کاشي ها پرداخته است. Stefano Carboni(۱۹۹۷) از نادر 
محققاني است که به ارتباط صور فلکي و آثار هنر اسالمي 
پرداخته است. او نقش صورت هاي فلکي منطقة البروج۱ را 
است.  نموده  بررسي  متروپوليتن  موزه  بيست شيء  در 
اگرچه در خصوص کاشي هاي کوکبي و چليپا در منابع 
پژوهشي مختلف، مطالبي آمده است اما در مورد ارتباط 
نقوش اين نوع کاشي ها با بنايي که در آن قرار داشته اند و 
در ارتباط با مقبره امامزاده جعفر دامغان تاکنون پژوهشي 

مشاهده نشده است.

پيشينه اخترشناسي در ايران
صاعد اندلسي مي نويسد: «از خصائص مردم ايران توجه 
آنان است به طب و احکام نجوم و علم تأثير کواکب در 
دنياي فروردين و آنان را در باب حرکات کواکب ارصاد 
قديم بوده و مذاهب مختلف در فلکيات داشته اند»(صاعد 
اندلسی،۱۳۸۳: ۹۲). «شايد به همين دليل است که بازتاب 
باورها و پندارهاي نجومي و کيهاني را در آثار باقيمانده 
از ايران باستان مي بينيم. در ايران پيش از ورود آريايي ها، 
پيش ازتاريخ  دوران  سفالينه هاي  روي  باقي مانده  نقوش 

مقدمه
بين  نيز رواج آن در  باورهاي کيهاني و  اهميت نجوم و 
مردم در دوره اسالمي به حدي است که بسياري از نقوش 
تزئيني هنر اسالمي را تحت الشعاع قرار داد. از سده هاي 
پنجم تا هفتم هجري شمار زيادي اشياي هنري باقي مانده 
که نمادهاي نجومي بر روي آن ها نقش بسته است. اين 
نقش هاي  ظاهر  در  و  فلکي  قالب صورت هاي  در  نمادها 
گياهي، حيواني و انساني تصوير شده اند. يکي از بسترهاي 
تزئيني که نمادهاي نجومي بر روي آن ها منعکس شده است، 
کاشي هاي زرين فام است. حجم زيادي از اين کاشي ها با 
نقوش نجومي در موزه هاي مختلف دنيا نگهداري مي شود. 
اين  ذيل  نيز  دامغان  جعفر  امامزاده  زرين فام  کاشي هاي 
از  آنچه  برخوردارند.  قابل توجهي  ارزش  از  کاشي ها 
مشاهده آن ها به ذهن متبادر مي شود، عدم ارتباط نقوش 
حيواني و اشعار عاشقانه نقش شده در کاشي ها با مکاني 
زيارتي و مقدس است. هدف اين پژوهش بر همين موضوع 
استوار است که ارتباط بين نقوش انساني، حيواني و گياهي 
مکان  اين  با  دامغان  جعفر  امامزاده  زرين فام  کاشي هاي 

مقدس آشکار شود. 
نقوش کاشي ها  از: ۱-بين  عبارتند  پژوهش  اين  سواالت 
و اشعار با کارکرد بنا چه ارتباطي وجود دارد؟ ۲-نقوش 
چه  دامغان  جعفر  امامزاده  زرين فام  کاشي هاي  تزئيني 
ارتباطي با باورها و مفاهيم نجومي دارند؟ ۳- با توجه به 
شباهت برخي از اين نقوش با نقاشي هاي صورالکواکب، 
چه رابطه اي مي توان مابين نقوش کاشي ها و نقاشي هاي 
به  پاسخ  جهت  در  کرد؟  برقرار  صوفي  صورالکواکب 
زرين فام  کاشي هاي  نقوش  بررسي  به  باال  پرسش هاي 
امامزاده جعفر دامغان که در موزه لوور نگهداري مي شود 
کتاب  نقاشي هاي  با  تزئيني  نقوش  اين  و  شد  پرداخته 
مصور  تاريخي  مختلف  دوره هاي  در  که  صورالکواکب 
شده، مقايسه شده است. ضرورت و اهميت تحقيق آشکار 
نمودن مفاهيم نقوش کاشي هاي کوکبي و چليپاي امامزاده 
جعفر و ارتباط شان با باورها و جريان هاي هنري و فرهنگي 

عصر ايلخاني، است.

روش تحقيق
در اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي نقوش کاشي هاي 
کوکبي و چليپا امامزاده جعفر دامغان وشيوة جمع آوري 
بررسي و  کتابخانه اي مورد  از طريق مطالعات  اطالعات 
نه  اين تحقيق شامل  بازبيني قرار گرفتند. جامعه آماري 
(۹) کاشي امامزاده جعفر دامغان محفوظ در موزه لوور 
و دوازده (۹) نقاشي از نسخه مصور صورالکواکب قرن 
بدين  است.  پاريس  ملي  موزه  در  محفوظ  هجري  هفتم 
ترتيب ضمن معرفي بناي امامزاده و نسخه صورالکواکب 
به تطبيق نقوش با نقاشي ها پرداخته شد و بر نقاط مشترک 

تأکيد شد. ضمنًا روش تجزيه وتحليل، کيفي مي باشد.

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با 
موضوع صور فلکي در امامزاده جعفر 
دامغان(با تأکيد بر نسخه صورالکواکب 

قرن هفتم  هجري)/٣٩ -٥١ 

ساالنه  حرکت  محل  و  ١.«مدار 
خورشيد در آسمان را که در نجوم 
فرضي  کمربند  يا  دايره  امروز، 
فلک البروج  قديم  منجمان  مي گويند 
منطقه البروج  و  البروج  نطاق  و 

مي گفتند»(ماهيار، ١٣٩٣: ١١٤).
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ايران توجه مردم اين سرزمين را به ستاره ها به خوبي نشان 
مي دهد. در بسياري از تپه هاي باستاني ايران، نشانه هايي 
از دانش اخترشناسي ايرانيان پيش از هزاره يکم قبل از 
تپه هاي  در  نشانه هاي نجومي  به دست  آمده است.  ميالد 
تاريخي ايران (مانند تپه گيان نهاوند، تپه حصار دامغان و 
...) را مي توان بر روي برخي تکه سفالينه ها و تراشه هاي 
ابزارهاي سنگي به دست آمده از آن ها مشاهده کرد»(گياهي 

يزدي،۱۳۸۸ :۲۲). (تصوير ۱ و ۲)
ايرانيان از نخستين مردماني هستند که ميان نمادهاي آسماني 
و جنبه هاي معنوي و يزداني پيوند برقرار ساخته اند. آنان 
نيز همچون اقوام همسايه خود (سومر و بابل) ستارگان را 
مثل موجوداتي تصور مي کردند (پرندگان، جانوران، زنان، 
مردان و ماهيان) که روي زمين با آن ها سروکار داشتند لذا 
در مورد آن ها دست به افسانه سرايي مي زدند. اين ويژگي 

را در فرهنگ اساطيري ايران مي توان مشاهده کرد.
 پيشينه روش اخترشناسي در ايران پيش از اسالم، با پديد 
آمدن زيج شهرياري آغاز شد. رساله زيج۱ شاهي يا زيج 
زمان شهرياري  در  و  ميالدي  قرن ششم  در  شهرياري 
از  آن  اصل  که  زيج  اين  است.  شده  تأليف  انوشيروان 
است.  واقع شده  منجمان  مورداستفاده  فراوان  رفته  بين 
اين زيج را شايد بتوان اولين زيجي دانست که به عربي 
ترجمه شده و يکي از پايه هاي زيج هاي اسالمي به شمار 
آورد (واليتي،۱۳۹۱: ۳۸). دانش ستاره شناسي و نجوم و 
رياضي ايرانيان، در دوره اسالمي گنجينه اي است که بدون 
شک در روشن کردن مشعل فروزان علوم امروزي جهان 
فتح  را  ايران  مسلمانان  پس ازاينکه  است.  نبوده  بي تأثير 
کردند با سنت نجومي ايران آشنا شدند. اين آشنايي و به 
دنبال آن تأثيرگذاري غالبًا از دو طريق صورت گرفت: ورود 
دانشمندان ايراني به عرصه حکومت و ديگري ترجمه کتب 
نجومي به عربي. منجمان ايراني سهم زيادي در پيشرفت 
سوم  و  دوم  سده  «در  کردند.  ايفا  اسالمي  دوره  نجوم 
هجري به سبب حمايت خلفاي عباسي از فعاليت هاي علمي، 
بسياري از اخترشناسان ايراني، به بغداد مهاجرت کردند. 
اين افراد در تأسيس و سرپرستي نخستين رصدخانه هاي 
دوره اسالمي نقش به سزايي داشتند و نخستين کتاب هاي 
نجومي دوره اسالمي را تأليف کردند»(گياهي يزدي،۱۳۸۸: 
۳۹). سده هاي چهارم تا ششم هجري رواج علوم در ايران به 

اوج خود رسيد. در همين زمان و در دوره حکمراني آل بويه 
ستاره شناسي  کارهاي  از  وسيعي  نسبت  به  فعاليت هاي 
انجام شد و ماحصل آن اثر ارزشمند عبدالرحمن صوفي 
صوفي  صورالکواکب.  نام  به  است  (۳۷۶-۲۹۲ق)  رازي 
رازي يکي از سرشناس ترين منجمان و اخترشناسان شهير 
ايراني در دربار عضدالدوله ديلمي در اصفهان بود. او نتايج 
رصدهاي دقيق چهل وهشت صورت فلکي را در اين کتاب 
ذکر کرده است. اين کتاب به سرعت عنوان معتبرترين منبع 
در اين موضوع در جهان اسالم پيدا کرد که غالبًا آن را با 

بهترين تصويرها مي آراستند.
اخترشناسي در سده هاي مياني عالوه بر کاربرد علمي، در 
پيشگويي و طالع بيني نيز بسيار موردتوجه قرار گرفت. طالع 
بيني شاخه اي از علم نجوم است که مشخص مي کند چگونه 
حرکت ستاره ها و سيارات بر زندگي روزمره، رويدادها و 
شخصيت افراد تأثير مي گذارد. طالع بيني کسب وکار جدي 
بود که توسط دانشمندان برجسته، رياضيدانان و نويسندگان 
بيروني  ابوريحان  (۲۷۲-۱۷۲ق)،  بلخي  معشر  ابو  مانند 
(۴۴۰-۳۶۲ق) و خواجه نصيرالدين توسي (۶۵۳-۵۷۹ ق) 
بازمانده در  از نسخه هاي خطي  تعداد زيادي  دنبال شد. 
مجموعه هاي دولتي و خصوصي که با طالع بيني سروکار 
دارند از محبوبيت اين موضوع در سراسر جهان اسالم 
سخن مي گويند(carboni,1997:3). تصاوير طالع بيني و 
طلسمي کم کم در فرهنگ و هنر قرون اوليه ايران رايج شد 
و ظروف و وسايل کاربردي مردم به تصاوير و کتيبه هايي 
حاوي اين مفاهيم تزئين شد. اين وسايل و ظروف داراي 
قدرت کيهاني بودند براي محافظت از صاحبشان در مقابل 
به  که  وسايلي  اعمال نفوذ.  و  شکست  بدبختي،  بيماري، 
سفارش حاکمان، شاهزادگان و ثروتمندان ساخته مي شد. 
فلکي  صور  تزئين  و  (carboni,1997:7)تصويرنگاري 
بر هنر دوره سلجوقي هم تأثير بسياري گذاشت. نقوش 
آسماني اصلي ترين نقوش تزئيني در هنرهاي اين روزگار 
بود. در هيچ يک از دوره هاي تاريخي ايران تا اين اندازه به 
موضوعات نجومي پرداخته نشده است. تجديد حيات نجوم 
اسالمي در ايران قرن هفتم هجري با تأسيس رصدخانه 
معروف مراغه به دست خواجه نصيرالدين طوسي و گرد 
هم آمدن دانشمندان صورت گرفت. در واقع مي توان گفت 
با مکتب مراغه و ساخت رصدخانه عظيم آن فصل جديدي 

تصوير١. نقش خورشيد بر سفالينه هاي پيش از تاريخ تپه گيان. 
مأخذ: هاشمي و چيت سازيان، ١٣٨٩: ١٠٢ 

تصوير٢. نقش خورشيد بر سفالينه هاي پيش از تاريخ لرستان. 
مأخذ: همان 

١.«زيگ: تارهايي باشد که استادان 
بافند،  که  جامه هايي  نقش  نقش بند، 
بدان بندند؛ و کتابي که منجمان، احوال 
نجوم و افالک را از جداول آن معلوم 
کنند و همچنان که آن قانوني است 
نقشه هاي  بافتن  در  را  جامه بافان 
جامه، اين کتاب نيز دستوري است 
و  احوال  شناختن  در  را  منجمان 
کيفيات  که  فلکي؛و همچنان  اوضاع 
نقوش جامه ها از آن تارها پيدا شود، 
کميات و حرکات کواکب از جدول هاي 
اين کتاب ظاهر مي گردد و معرب آن 
 :١٣٤٢ تبريزي،  است»(خلف  زيج 

(١٠٥٣



در نجوم اسالمي گشوده شد. (نصر،۱۳۹۳: ۶۹)

بازتاب نقوش نجومي در آثار هنري ايران
در تاريخ ايران، از گذشته  دور بين مذهب، باورها، اعتقادات 
و هنر ارتباطي تنگاتنگ و پيوسته وجود داشته و بازتاب 
اين ارتباط به صورت نمادها اتفاق افتاده است. نمادها براي 
جايگاهي  از  شد  ذکر  که  دليل  همان  به  باستان  مردمان 
ويژه و مقدس برخوردار بودند. مطالعه نقوش سفالينه ها 
و نمادهاي به کاررفته در آن ها گوياي آن است که مردمان 
باستان از تصورات ذهني نيرومندي برخوردار بودند و به 
زيبايي بين باورها و اعتقادات خود و طبيعت پيرامونشان 
در  مردمان  اين  ديگر  طرف  از  مي کردند.  برقرار  ارتباط 
کاربرد اين نمادها به جنبه زيبايي شناسي توجه داشته و 
از آن ها به عنوان تزئين نيز استفاده مي کردند. تزئين در هنر 
ايراني-اسالمي به ويژه در هنر کاشي کاري از جايگاه مهمي 
برخوردار است زيرا تزئينات هدفمند صورت مي گيرد تا 
عالوه بر زيبايي ظاهري، مسئوليت مهم انتقال معاني بلند 
اسالمي-ايراني را نيز به انجام رساند. حال مي توان گفت 
نقوش به کاررفته در آثار هنري ايران همچون سفالينه و 
کاشي صرفًا جهت تزئين نبوده بلکه در پشت ظاهر خود 
مفاهيمي عميق نهفته دارند که گوياي باورها و اعتقادات 

مردمان آن زمان است.
از ميان مفاهيم و باورها، آسمان و آنچه در آن است از 
گيرايي و جاذبه اي خاص براي مردمان گذشته برخوردار 
بوده و درنتيجه ميان خورشيد، قمر، اختران و صور فلکي و 
زندگي پيرامون خود رابطه اي نمادين برقرار نمودند. استفاده 
ستاره شناسان  توسط  فلکي  صور  و  نجومي  مفاهيم  از 
مخصوصًا و ديگر مردمان عمومًا براي يافتن نشانه هاي 

ناخوشي (سعد و نحس) استفاده مي شده  خوشبختي و 
است (تصوير۳) و بسياري از فعاليت هاي روزانه شان را 
تحت تأثير قرار مي داده است. پندارهاي کيهاني و مفاهيم 
نجومي در آثار هنري دوره هاي مختلف ايران مخصوصًا 
سده هاي پنجم تا هفتم هجري بازتاب گسترده اي داشته اند 
که حاکي از اين است که نجوم و باورهاي مربوط به آن در 
زندگي مردم تأثير فراواني داشته و در بسياري از جوانب 
اجتماعي حکومت کاربرد داشته و  اقتصادي، سياسي و 

مورداستفاده واقع شده است. (تصوير۴)

معرفي بقعه امامزاده جعفر۱ دامغان
بقعه امامزاده جعفر که در وسط شهر دامغان قرار دارد 
آن  از  پيش  حتي  و  ه.ق)  پنجم  سلجوقي(قرن  دوران  به 
برمي گردد. «عده اي تاريخ احداث بناي امامزاده جعفر را 
به پيش از دوره ي سلجوقيان نسبت مي دهند و بر آن اند که 
در هنگامي که دامغان در تصرف آل زيار بوده است، حکام 
شيعي مذهب اين سلسله بقعه مزبور را ساخته اند»(حاجي 
به  و  با طرح چهارگوش  بقعه  اين  قاسمي، ۱۳۸۹: ۲۷۲). 
کمک هشت نيم طاق مقرنس به هشت ضلعي تبديل گشته و 
سپس گنبد بنا روي آن واقع شده است. در چهار طرف بقعه 
چشمه طاق هايي است که يکي از آن ها به داخل امامزاده راه 
دارد. داخل بنا سفيدکاري شده و هيچ گونه تزئيني ندارد. 
گنبد به صورت شلجمي و از آجر ساده بناشده است. در 
تزئين  بدون  و  ساده  اصلي)  ايوان  (به جز  بنا  تمامي  کل 

ساخته شده است. (تصوير۵)
ايوان اصلي و ورودي بقعه (ضلع جنوبي) تنها محل تزئين 
اين بنا بوده است. کاشي هاي زرين فام ستاره و صليب در 
گذشته ديواره هاي ايوان ورودي اين بنا را تزئين نموده که 

تصوير٣. صفحه اي از نسخه دست نويس مونس االحرار، اصفهان،٧٤١ 
carboni,1997:28 :ـ.ق، موزه متروپوليتن نيويورک، مأخذ ه

تصوير٤. کاسه، ايران، سده پنجم هجري، موزه متروپوليتن نيويورک، 
carboni,1997:20 :مأخذ

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با 
موضوع صور فلکي در امامزاده جعفر 
دامغان(با تأکيد بر نسخه صورالکواکب 

قرن هفتم  هجري)/٣٩ -٥١ 

سنگ  روي  بر  امامزاده  ١.شجره 
«هذا  است:  ثبت شده  چنين  قبر 
العين  قرة  المقتول  الهمام  قبراإلمام 
الرسول جعفر بن حسن بن على بن 
عمر بن على بن حسين بن على بن 
امامزاده  عليه.»  سالم اهللاَّ  ابى طالب 
جعفر (عليه السالم) را منابع و مآخذ 
معتبر انساب از نسل امام زين العابدين 
(عليه السالم) با چهار واسطه مي دانند. 

(فقيه بحرالعلوم،١٣٩٣)
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متأسفانه امروزه اثري از آن ها در اين بنا ديده نمي شود. 
کاشي هاي  زرين فام،  ارزشمند  کاشي هاي  به جاي  اکنون 
ساده ي هشت پر به رنگ هاي آبي آسماني و الجوردي در 
ورودي بنا ديده مي شود. اعتمادالسلطنه در سفرنامه خود با 
عنوان "مطلع الشمس" به وصف اين امامزاده و مخصوصًا 
مي خواهند  که  صحن  «از  است:  پرداخته  آن  کاشي هاي 
داخل بقعه امامزاده شوند مدخل عبارت است از ايواني که 
دو سمت آن تا حد کتيبه کاشي کاري است و سمت جنوب 
آن يکجا کاشي سبز روشن و سرمه اي ست و طرف شمال 
تقريبًا يک ثلث باال کاشي هاي بسيار ممتاز که مثل چيني و 
از جنس کاشي هاي ازاره ي حرم حضرت رضا سالم اهللا عليه 
است و بر دو شکل است. قسمي که خشت هاي آن بزرگ تر 
است هشت ضلع دارد و قسم کوچک تر دوازده ضلع و بر 
روي اين کاشي ها به خط نسخ به قلم خفي به فارسي و 
عربي اشعار و عباراتي نوشته شده که ذيل نگاشته مي شود 
و روي بعضي ديگر صورتي نقش کرده اند ازجمله صورت 
شير و خورشيد و صورت فيل و گاو سوار و صورت مرد 
و زن باهم و صورت دو زن و صورت شير و مرغابي و 
کرگدن و ماهي و صياد ماهي و گرگ و خرگوش و دو پلنگ 
که سروي در ميان آن هاست و گل وبته و صورت چهار 
زن باهم و يک زن و پلنگ تنها و طيور و روباه مي باشد»(

اعتمادالسلطنه،۱۳۶۳: ۱۰۶۲). ديماند نيز در کتاب راهنماي 
صنايع اسالمي مي آورد: «ازنظر دقت در ترسيم و خاصيت 
تزئين، کاشي هاي دامغان از عالي ترين نمونه سفال جالدار 

ايران است و احتمال مي رود که محل اصلي ساخت آن ها 
کاشان باشد»(ديماند،۱۳۸۹: ۱۹۱). در حال حاضر تعداد 
قابل توجهي از اين کاشي هاي زرين فام در موزه هاي لوور 
پاريس و پرگامون برلين نگهداري مي شود. بر روي برخي 
از کاشي ها سنه خمس و ستين و ستمائه (۶۶۵ هجري) 

نوشته شده و اثري از محل ساخت ديده نمي شود.  

نسخه مصور صورالکواکب عبدالرحمن صوفي
صورالکواکب معروف ترين اثر صوفي رازي است که وي 
آن را به سال ۳۵۳ هجري براي عضدالدوله ديلمي نگاشته 
است. عبدالرحمن بن عمر بن سهل صوفي رازي (۲۹۱-۳۷۶ 

تصوير٥. بقعه امامزاده جعفر،جبهه جنوبي، دامغان،احتماًال سده پنجم هجري،مأخذ: حاجي قاسمي،١٣٨٩ : ٢٧١.

دوره  البروج،اواخر  منطقه  صورفلکي  نقش  با  کوزه  تصوير٦. 
www.Ashmolean.org   :سلجوقي،مأخذ



ق) از منجمان برجسته عصر آل بويه است که در ري به دنيا 
آمد. او به سال ۳۳۷ هجري به خدمت عضدالدوله مشرف 
شد و مدت ها استاد نجوم وي بود. کتاب صورالکواکب در 
مورد ستارگان ثابت است و بر پايه کتاب معروف يوناني، 
المجسطي بطلميوس تدوين شده است. «اگرچه بنيان اصلي 
اما  است؛  استوار  بطلميوس  المجسطي  بر  يادشده  کتاب 
صوفي در اثر خود به تکرار قول بطلميوس و تقليد از وي 
بسنده نکرده و روش غير يوناني يکايک اجرام آسماني 
را برحسب مواضع فلکي آن ها رصد کرده و چند ستاره 
او معروف  اسم  به  که  نيز کشف کرده  و سحابي جديد 
است. اثر صوفي عالوه بر مباحث بديع علمي، با نقد و رد 
نظريه پيشينيان يا معاصران نيز توأم است»(حجتي، ۱۳۹۳: 

.(۳۶۶
صورالکواکب پس از تأليف موردتوجه منجمان در جهان 
اسالم قرار گرفت به طوري که نسخه هاي متعددي از آن 
در سرزمين هاي اسالمي منتشر و به زبان هاي مختلف 
ترجمه شد. قديمي ترين و زيباترين نسخه مصور اين کتاب 
مربوط است به سال ۴۰۰ هجري که هم اکنون در کتابخانه 
بودليان آکسفورد نگهداري مي شود. تصاوير صور فلکي 
در اين نسخه نمونه و الگويي شد براي نسخه هاي مصور 

صورالکواکب  از  بي شماري  مصور  نسخه هاي  ديگر. 
دنيا  کتابخانه هاي  و  موزه ها  در  هم اکنون  که  باقيمانده 
با  مقاله  اين  در  که  نسخه مصوري  مي شوند.  نگهداري 
نقوش کاشي هاي کوکبي و چليپاي امامزاده جعفر دامغان 
مورد تطبيق قرارگرفته؛ مربوط است به سال ۶۶۵ هجري 
نگهداري  پاريس  ملي  کتابخانه  در   ۲۴۸۹ شماره  به  که 
مي شود. اين نسخه به جهت هم زماني با سال هاي ساخت 
تحليل  و  بررسي  جهت  سند  بهترين  مذکور،  کاشي هاي 

نقوش نجومي کاشي ها مي باشند.

نقوش نجومي در کاشي هاي امامزاده جعفر دامغان و 
تطبيق آن با نقاشي هاي نسخه صورالکواکب

در سده هفتم هجري به دليل گستردگي علم نجوم و عالقه 
و تمايل هر چه بيشتر اقشار جامعه و ازجمله امرا و طبقات 
شاهد  بيني،  طالع  و  پيشگويي  نجوم،  به  مغول  درباري 
ساخت گسترده ابزارآالت نجومي و نيز اشيايي همچون 
دوره  اين  در  هستيم.  نجومي  نقوش  با  قلمدان  و  دوات 
کاشي هاي زرين فام فراواني با نقوش صور فلکي در کاشان 
توليد شد که ازجمله مي توان به کاشي هاي کوکبي امامزاده 

جعفر دامغان اشاره کرد.

نقش  با  سفيد  آبي-  بشقاب  تصوير٧. 
صورفلکي منطقة البروج، دوره صفوي، موزه 

www.pinterest.de  :برلين،مأخذ

تصوير٨. نقش زن روي کاشي زرين فام، 
هفتم  دامغان،سده  جعفر،  امامزاده 

www.louvre.fr :هجري،مأخذ

از  ،بخشي  اسد  فلکي  تصوير١٢. صورت 
موزه  صفوي،  دوره  آبي-سفيد،  بشقاب 
www. :برلين.(بخشي از تصوير٧)، مأخذ

pinterest.de

تصوير٩. صورت فلکي  ذات الکرسي، صور 
هجري،مأخذ: هفتم  سده  الکواکب، 

www.qdi.qa

تصوير١٠. نقش شير روي کاشي زرين فام، 
امامزاده جعفر، دامغان ،سده هفتم هجري، 

www.louvre.fr :مأخذ

تصوير١١. صورت فلکي اسد، صورالکواکب، 
کتابخانه ملي پاريس،سده هفتم هجري، مأخذ: 

www.gallica.bnf.fr

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با 
موضوع صور فلکي در امامزاده جعفر 
دامغان(با تأکيد بر نسخه صورالکواکب 

قرن هفتم  هجري)/٣٩ -٥١ 
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کاشي هاي زرين فام امامزاده جعفر که در حال حاضر در 
نگهداري  پاريس  لوور  ازجمله  جهان  مختلف  موزه هاي 
مي شود با نقوش حيواني، گياهي و انساني تزئين شده اند. 
استفاده از کاشي هاي زرين فام با نقوش مذکور در مکاني 
مقدس در هنر ايراني-اسالمي تاکنون ديده نشده و به نظر 
سنخيتي ندارد. لذا با دقت و تأمل در اين نقوش و مقايسه 
با نقوش سفالينه هاي دوره اسالمي همچون کوزه ي متعلق 
به دوره سلجوقي (تصوير۶) و بشقاب آبي-سفيد دوره ي 
به  نقاشي هاي صورالکواکب  نيز  و  (تصوير۷)۱  صفوي 
کاربرد مفهومي و نمادين اين تزئينات پي مي بريم. نقوش 
حيواني و انساني تنها جنبه تزئيني صرف نداشته بلکه در 
يک گستره مفهومي با عنوان صور فلکي قرار مي گيرند که 
در ادامه به آن پرداخته مي شود. با توجه به اينکه منابع 
مختلفي، از کاشي هاي اين بقعه به عنوان کاشي هاي بسيار 
ارزشمند و عالي يادکرده و به نقوش حيواني و گياهي آن 
اشاره داشته اند اما در خصوص جنبه نمادين اين نقوش 
حرفي به ميان نياورده اند لذا با مقايسه نقش هاي هرکدام 
از کاشي ها با نقاشي هاي نجومي صورالکواکب به شرح و 

بسط مفاهيم نمادين آن ها خواهيم پرداخت.

زن نشسته: اين فيگور از مهم ترين نقوش صور فلکي است 
که نماد ذات الکرسي مي باشد. ذات الکرسي از صورت هاي 
فلکي شمال است. «در بيان صورت ذات الکرسي، پيشينيان 
کرسي  بر  که  را  زني  صورت  نموده اند،  تخيل  چنين 
نشسته و آن کرسي قائمه است مثل قائمه منبر و بر آن 
مسندي انداخته و بر روي مسند منبر نشسته و پاي خود 
را آويخته»(طبري، ۱۲۶۴: ۷). ابوريحان نيز در بيان اين 
کرسي  خداوند  ذات الکرسي،  «صورت  مي گويد:  صورت 
چون زني نشسته بر تختي بر کردار منبر»(بيروني،۱۳۵۲: 
الخضيب  عنوان کف  با  در شرح ستاره اي  بيروني   .(۹۲
آن  اما  «و  مي گويد:  واقع شده  فلکي  صورت  اين  در  که 
روشن که بر منبر خداوند کرسي (ذات الکرسي) است او 
را کف الخضيب اي دست حنا بسته از دو دست پروين 
و گروهي مر کف الخضيب را کوهان شتر (سنام الناقه) 
خوانند زيرا تازيان از کواکب خداوند کرسي، اشتري تصور 
امامزاده  کاشي  تصوير  در   .(۱۰۲  :۱۳۵۲ کنند»(بيروني، 
جعفر، زن در محلي همچون کجاوه شتر نشسته است که 
شايد اشاره به گفته ابوريحان بيروني در خصوص کف 
الخضيب باشد. (تصوير۸و۹) جالب توجه است که در دو 
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سلجوقي  دوره  لعابي  کوزه   .١
محفوظ در موزه آشمولين و بشقاب 
محفوظ  صفوي  دوره  آبي سفيد 
عنوان  ذيل  دو  هر  برلين  موزه  در 
منطقه البروج  فلکي  صور  نقوش 
مي شوند.  شناخته  موزه ها  اين  در 
به:  کنيد  بيشتر رجوع  اطالع  جهت 
حسيني،سيدهاشم. (١٣٩٦).»بازتاب 
هنر  در  فلکي  صورت هاي  انواع 
دوره  تا  اسالمي  دوران  سفالگري 
نمونه هاي  با  آن  تطبيق  و  صفويه 
صورالکواکب  کتاب  در  موجود 
عبدالرحمن صوفي»، فصلنامه نگره، 

ش٤١، بهار،صص١٢٥-١١٣.



نسخه از کتاب مصور صورالکواکب محفوظ در کتابخانه 
بودليان و ديگري محفوظ در کتابخانه ملي پاريس، صورت 
ذات الکرسي به همراه شتري تصوير شده است. (جدول۱) 
که  مي بينيم  گياهي  نقوش  زن  لباس  روي  و  اطراف  در 
در کاشي هاي زرين فام کاشان سده هفتم رايج است. در 
حاشيه اين کاشي اشعاري از کمال الدين اسماعيل (۶۳۵-

۵۶۸ه.ق) (با اندکي تغيير) و فردوسي آمده است که هيچ 
ارتباط موضوعي با نقش ندارد.

من دوش در آرزوي رويت هر دم
در رنگ گل و باده نگه مي کردم           

                با ساغر و با رباب تا روز سپيد
مي خوردم              و  مي زدم  لبت(رخت)  ياد  بر         
                              (خليل شرواني،۱۳۷۵: ۶۲۷)

بخور هر چه داري فزوني بده  
تو رنجيده اي بهر دشمن منه  

نگه دار بادا جهان آفرين
بهر جا که باشد خداوند اين               

بيت فوق در بسياري از کاشي ها و بشقاب هاي ساخته شده 
در کاشان ديده  مي شود و شاعر آن مشخص نيست. در 

پايان با دعاي خير پايان يافته است.

به کام تو بادا همه کار تو     
خداوند بادا نگه دار تو       

شير:
پنجمين برج و قلب منطقة البروج، شير يا اسد است. نقش 
شير به عنوان يک نشان و نماد از جايگاه مهمي در هنر 
نقش  اين  است.  برخوردار  اسالمي  دوره  به ويژه  ايران 
طي دوره هاي مختلف فرهنگ ايران، مفاهيم مختلفي را در 
برداشته که گمان مي رود قديمي ترين مفهوم نمادين شير 
در علم نجوم استفاده شده است. در دوره اسالمي نقش 
شير به تنهايي يا به صورت ترکيبي با خورشيد به ويژه در 
دوره سلجوقيان بسيار ديده مي شود. «به خاطر تعصب و 
سرسختي سلجوقيان نسبت به شيعيان اين نقش به عنوان 
نماد شيعه در امامزاده ها و مراکز شيعي و در دوره هاي 

بعدي در حکومت شيعيان مورداستفاده قرارگرفته است. 
در اينجا نقش خورشيد به عنوان نماد پيامبر(ص) و شير 
به عنوان نماد حضرت علي(ع) منظور شده است»(خزايي، 
(شير) خانه  اسد  برج  ميان ستاره شناسان   .(۳۸ :۱۳۸۰
خورشيد است و هرگاه خورشيد در برج اسد (شير) جاي 
گيرد، زمان آسايش و آرامش است. در يک نسخه ي ناتمام 
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بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با 
موضوع صور فلکي در امامزاده جعفر 
دامغان(با تأکيد بر نسخه صورالکواکب 

قرن هفتم  هجري)/٣٩ -٥١ 



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۴۷

فصلنامة علمي نگره

از صورالکواکب قرن دوازدهم هجري (جدول۱) و همچنين 
در بشقاب آبي_سفيد (تصوير ۱۲) صورت اسد همراه با 
خورشيد نقاشي شده است. در کاشي امامزاده جعفر نيز 
تابان است ديده  نقش شيري که در پس آن خورشيدي 
مي شود که با مقايسه و تطبيق با نقاشي صورالکواکب و 
بشقاب آبي_سفيد، به مفهوم نجومي آن پي مي بريم. از 
طرف ديگر نقاط تيره اي که بر روي بدن شير در کاشي 
ديده مي شود احتماًال همان جايگاه ستارگان در صورت 
فلکي اسد است که در نقاشي صورالکواکب نيز مي بينيم. 
نقش برکه آب به همراه ماهي که در سفالينه و کاشي هاي 
کاشان سده هفتم رايج بوده در پايين کاشي ديده مي شود.
در اطراف اين نقش رباعياتي از مهستي گنجوي (۵۷۷-

۴۹۰ق) و نيز بابا افضل کاشاني (وفات۶۶۷ق) آورده شده 
که احتماًال بر خوش يمن بودن و آسايش و آرامش اين زمان 
(منزلگاه خورشيد در برج اسد) داللت دارد. (تصوير۱۰ و 

(۱۱
غم با لطف تو شادماني گردد 

عمر ازنظر تو جاوداني گردد      
گر باد به دوزخ برد از کوي تو خاک

آتش همه آب زندگاني گردد        
  (مهستي گنجوي، ۱۹۸۵: ۲۶)

رو ديده بدوز تا دلت ديده شود
زان ديده جهان دگرت ديده شود     

گر تو زسر پسند خود برخيزي
احوال تو سربه سر پسنديده شود     
                             (کاشاني، ۱۳۶۶: ۷۵۵)

در ادامه رباعي ها اين بيت نيز از فردوسي آمده است:
بخور هر چه داري فزوني بده

تو رنجيده اي بهر دشمن منه             

دوپيکر: 
از  يکي  مي شود  ناميده  هم  توأمان  يا  که جوزا  دوپيکر 
شب هاي  در  و  است  منطقة البروج  فلکي  صورت هاي 
زمستان قابل مشاهده است. ابوريحان درباره شکل جوزا 
هريکي  که  ايستاده،  به پاي  کودک  دو  «همچون  گويد: 
دست بر گردن ديگري پيچيده دارد»(بيروني،۱۳۵۲: ۹۰). 
کريم  و  پاکيزه  جوزا  طالع  صاحب  نجومي  احکام  «در 
با  علم هاي آسماني  و  دانش  و دوستدار  لهو  و خداوند 
حافظه قوي و داراي سياست و دورويي نيز وصف شده 
است»(مصفي، ۱۳۵۷: ۱۶۷). در اين کاشي دو پيکره (زن 
و مرد) به صورت نشسته و روبروي هم ديده مي شوند. 
پرنده  گياهي،  نقوش  نيز  اينجا  در  (تصوير۱۳و۱۴) 
شاخص کاشي هاي زرين فام کاشان و برکه ماهي ديده 
مي شوند. اين نقش اگرچه کامًال با نقاشي صورالکواکب 
و نيز گفته بيروني مطابقت ندارد (چه از نظر جنسيت و 
نجومي  مفهوم  يک  گوياي  اما  ترکيب بندي)  نظر  از  چه 
است که هنرمند آن همچون کاشي هاي ديگر در پي آن 
بوده است. از طرف ديگر حضور اين نقش در کوزه ي 
لعابي دوره سلجوقي و بشقاب آبي_سفيد دوره صفوي 
لباس  آبي رنگ  نقاط  تائيد مي کند.  را  مفهوم نجومي آن 
فيگور در اينجا نيز همان جايگاه ستارگان در برج جوزا 
قرمز  رنگ  به  نقاشي صورالکواکب  در  نقاط  اين  است. 

مشخص شده است.
مهستي  و  (۶۰۷-۵۵۴ ق)  بغدادي  مجدالدين  از  رباعياتي 
گنجوي (۵۷۷-۴۹۰ ق) در حاشيه کاشي آمده است. شايد 
اشعار عاشقانه برخالف کاشي هاي قبلي با تصوير متن 

ارتباط داشته باشند.
داني که چراست اي پسنديده من 

پراشک دو ديده ستم ديده من         

جعفر،  امامزاده  زرين فام،  کاشي  روي  ماهي  تصوير٢٥.نقش 
www.louvre.fr :دامغان،سده هفتم هجري، مأخذ

ملي  کتابخانه  حوت،صورالکواکب،  فلکي  تصوير٢٦.صورت 
www.gallica.bnf.fr :پاريس،سده هفتم هجري،مأخذ



مي بگشايد زآرزوي لب تو 
آب از دهن مردمک ديده من           
                                        (خليل شرواني،۱۳۷۵: ۶۲۸)

دل جاي غم توست چنان تنگ که هست
گل چاکر روي تو به هر رنگ که هست      

از آب دو چشم من بگردد هر شب 
جز سنگ دلت هر آسياسنگ که هست       
(مهستي گنجوي،۱۹۸۵: ۱۴)

عقاب:
 از ديگر نمادهاي نجومي که در کاشي هاي امامزاده جعفر 
ديده مي شود نقش عقاب است. عقاب از صورت هاي شمالي 
است. «اين نماد بر صورت سه کوکب مشهور است که به 
آن نسر طاير مي گويند و عرب آن سه کوکب صف کشيده 
را نسر طاير ناميده اند بدان سبب که نسر واقع به ازاي او 
است و چون واقع را بال فروافکنده دارد، واقع خوانده اند. 
اين نسر را که بال گسترده اي دارد، طاير خوانده اند يعني 
پنداري مي پرد»(صوفي،۱۳۶۰: ۱۰۲). نقش شش عقاب بر 
روي يک کاشي امامزاده ديده مي شود که چهارتا از آن ها 
يکي از بال هاي خود را گشوده اند که شباهتي کامل با نقش 
عقاب صورالکواکب دارد. (تصوير۱۵و۱۶) با دقت در نقش 
نقاشي  بدن عقاب همچون  بر روي  نقاطي  کاشي، شاهد 
صورالکواکب هستيم. اين نقاط جايگاه ستارگان برج عقاب 

هستند.

قو:
صورت  اين  است.  دجاجه  فلکي  صورت  نشان  قو   
است  قويي  شبيه  که  است  فلکي شمالي  از صور  فلکي 
که در حال مي باشد. ابوريحان بيروني دراين باره بيان 
مي کند: «چون بطي است گردن دراز کرده و هر دو پر 
در   .(۹۲ پرندگان»(بيروني،۱۳۵۲:  کردار  بر  گشاده 
کاشي هاي زرين فام امامزاده جعفر نيز همچون تصوير 
پرواز  حال  در  و  گشوده  قو  بال هاي  صورالکواکب 

مي باشد. (تصوير۱۷و۱۸)
و  است  شمالي  آسمان  در  فلکي  صورت  خرس  خرس: 
نماد صور فلکي دب اصغر و دب اکبر مي باشد. در کاشي 
زرين فام امامزاده جعفر نقشي از خرسي مي بينيم با دوسر. 
يک سر به سمت جلو و سر ديگري به سمت عقب که نشان 
دب اکبر و هم دب اصغر مي باشند. نقاط سياه درشتي که 
بر بدن خرس ديده مي شود همان ستارگاني است که در 
اين صورت هاي فلکي وجود دارند. در اطراف خرس مملو 
است از نقوش گياهي و در پايين کاشي برکه ماهي ديده 

مي شود.
 در اطراف اين کاشي سه بيت از فردوسي بي ارتباط با 
تصوير به شرح زير آمده است. مصرع چهارم نوشته شده 
در کاشي با شعر فردوسي تفاوت دارد. (تصوير۱۹و۲۰) 

ادامه نوشته به زبان عربي آمده و خوانا نيست.

کنون خورداند مي خوشگوار 
که مي بوي مشک آيد از جويبار       

هوا پرخروش و زمين پر زجوش
شده سبزه و دشت الله فروش    

همه بوستان زير برگ گلست
همه کوه پر الله و سنبلست      
 (فردوسي)

قوچ:
 صورت برج حمل در بين اخترشناسان به صورت گوسفند 
نر (قوچ) شبيه شده است که از صورت هاي منطقة البروج 
است. در کاشي زرين فام امامزاده جعفر دو قوچ در وسط 
کاشي و در بين نقوش گياهي در حال دويدن هستند. در 
باال يک خرگوش به عنوان نماد صورت فلکي ارنب و در 
پايين يک سگ به عنوان نماد صورت فلکي کلب مشاهده 
مي شود. (تصوير۲۱و۲۲) در اينجا نيز نقاط تيره روي بدن 
گوسفندان حکايت از جايگاه ستارگان دارد که در نقاشي 

صورالکواکب ديده مي شود.
فلکي  صور  از  که  است  جدي  برجي  نشان  بز           بز: 
منطقة البروج مي باشد. بز نري که بر روي چهارپا ايستاده 
است. ابوريحان در شرح اين صورت مي گويد: «اين تا بر 
و شکم چون نيمه پيشين از بزي است و باقي چون نيمه 
پسين از ماهي با دنبال»(بيروني، ۱۳۵۲: ۹۰). در نقاشي 
صورالکواکب نيمي از بز همچون ماهي ديده مي شود. در 
کاشي هاي امامزاده جعفر نيز نقش يک بز در وسط کاشي 
بز  اطراف  ماهي  به شکل  گياهي  نقوش  و  ديده مي شود 
نقش  با  مفهومي  و  ظاهري  و شباهت  کرده اند  احاطه  را 
صورالکواکب دارد. (تصوير۲۳و۲۴). نقاط تيره روي بدن 
بز اشاره به جايگاه ستارگان در برج جدي دارد. رباعي زير 
از بابا افضل کاشاني و در ادامه بيتي از شاعري ناشناس 

تصوير٢٧. صورت فلکي حوت ،بخشي از بشقاب آبي-سفيد، دوره 
www.pinterest.de  :صفوي، موزه برلين.(بخشي از تصوير٧)،مأخذ

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با 
موضوع صور فلکي در امامزاده جعفر 
دامغان(با تأکيد بر نسخه صورالکواکب 

قرن هفتم  هجري)/٣٩ -٥١ 
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صور 
صورالکواکب سده هفتم کتابخانه نقش کاشي هاي کوکبي و چليپافلکي

صورالکواکب (نسخه هاي مختلف)ملي پاريس
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جدول ۱: مقايسه تطبيقي نقوش کاشي هاي کوکبي و چليپاي امامزاده جعفر دامغان و نقاشي هاي صورالکواکب، مأخذ: نگارندگان.



نتيجه 
با تأمل در نقوش کاشي هاي زرين فام امامزاده جعفر دامغان و عدم ارتباط آن ها و اشعار عاشقانه با اين 
مکان زيارتي و مقدس چنين به دست مي آيد که براي هنرمندان کاشي کار صرفًا کشيدن جاندار و نقوش 
گياهي اولويت و هدف نبوده؛ بلکه تالش در بيان مفاهيمي داشته اند. از طرفي ديگر اشعار عاشقانه اي که 
در حاشيه برخي از اين کاشي ها آمده هيچ ارتباطي با نقش کاشي و نيز درمجموع با فضاي معنوي مکان 
ندارد. اوًال با توجه به شباهت نقوش کاشي هاي امامزاده با صور فلکي و دومًا اهميت نمادهاي نجومي در 
قرون سوم تا هشتم هجري و استفاده در همه جوانب جامعه ازجمله امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
و همچنين زندگي روزمره مردم، پي مي بريم اين نقوش عالوه بر جنبه تزئيني، حاوي مفاهيمي نجومي اند 

که به عنوان نقوشي موجه در آن دوران دستمايه هنرمندان واقع شده اند.
کتاب صورالکواکب به عنوان يکي از مشهورترين کتاب هاي نجومي تاريخ ايران محسوب مي شود. اين 
کتاب در دوره هاي مختلف نسخه برداري شده و غالبًا نقاشي هاي آن در اين نسخ شبيه به هم هستند. 
ازآنجايي که پيش تر نيز اشاره شد؛ به دليل پيوند زندگي مردم با باورهاي نجومي در سده هاي سوم تا 
هشتم هجري، بي شک اين کتاب مشهور در دسترس بسياري از دانشمندان، هنرمندان و اقشار باسواد 
جامعه قرار داشته است. بررسي نقوش نجومي بر روي کاشي هاي زرين فام امامزاده جعفر (ع) دامغان 
و مقايسه آن با تصاوير اين کتاب، نشان مي دهد هنرمندان کاشي کار آن دوره از طريق اين مرجع و 
شايد کتاب هاي نجومي ديگر، صورت ها و نقوش نجومي را شناخته و آن را با دقت در هنر خود به کار 
مي بردند. البته با بررسي اين نقوش مي توان دريافت که هنرمند آزادانه برداشت و ذوق هنري خود را نيز 
در به تصوير کشيدن صورت هاي نجومي به کاربرده و گاه باورهاي شخصي و يا عاميانه رايج در عصر 
خويش را نيز دخيل داده است. در کاشي هاي کوکبي و چليپا اگرچه نقوش نجومي جنبه علمي نداشته و بر 
اساس اصول اخترشناسي نيامده اما مي توان گفت وجه تصويري و صورت آن ها مدنظر نبوده و صرفًا 
جنبه نمادين و مفهومي اين نقوش براي هنرمندان اهميت داشته است. به همين دليل استفاده اين نقوش در 
مکاني مقدس همچون امامزاده جعفر منعي نداشته و به کاررفته است. با توجه به بررسي نقوش نجومي بر 
روي کاشي هاي امامزاده جعفر (ع) مي توان گفت اين نقوش ازنظر شکل و ترکيب داراي تفاوت هاي اندکي 
با نقاشي هاي صورالکواکب هستند و هنرمند با توجه به شناختي که نسبت به اين نقش ها داشته آن را بر 

روي کاشي ها تصوير کرده است.

بي ارتباط با نقش در حاشيه کاشي آمده است و بقيه ي آن 
ناخواناست.

اي عمر عزيز داده بر باد از جهل 
وز بي خبري کار اجل داشته سهل       

اسباب دو صد عمر سگاليده به پيش
نايافته از زمانه يک ساعت مهل۱      
                                     (کاشاني، ۱۳۶۶: ۷۶۷)

تاکي تو زهجر چشم من تر يابي 
نامد گه آنک کارم اندر يابي            

ماهي: ماهي نماد صورت فلکي حوت يا حوتين و سمکتين است 
و به شکل دو ماهي است که از دم به يکديگر مربوط اند.«حوت 
با نام فارسي خود، ماهي و ماهي چرخ و ماهي آسمان و 

ماهي فلکي همراه با ديگر ستارگان و بروج و نيز به تنهايي 
و بيشتر به منظور مدح و بيان تحويل سال و تغيير فصل يا 
اظهار اطالع در مسائل نجومي و نيز به قصد تصنع و اعنات 
و تناسب در شعر فراوان آمده است»(مصفي،۱۳۵۷: ۲۱۴). 
اين نقش در کاشي هاي زرين فام امامزاده به صورت يک نقش 
کامًال تزئيني و تجريدي همراه نقوش گياهي ديده مي شود. 
(تصوير۲۵و۲۶) در اينجا نيز همچون نقش صورالکواکب 
که ماهي ها از دم به هم چسبيده اند، به صورت فرم گياهي 
به هم متصل اند. در حاشيه اين کاشي سوره هاي اخالص و 
نصر آمده است. در کوزه ي لعابي و بشقاب آبي-سفيد نيز 
نقش دوماهي که از دوطرف به هم چسبيده اند، ديده مي شود. 

(تصوير ۲۷)                             

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با 
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