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چكيده
نجوم و ابزار نجومي در دوران بعد از اسالم به دليل ضرورت ها و نيازهاي مختلف در زندگي مسلمانان نظير 
آگاهي از زمان طلوع و غروب خورشيد جهت اقامه نماز و نيز مسائل جغرافيايي و به ويژه دريانوردي و پديده 
طالع بيني، سعد و نحس بودن روزها، شب ها و ساعات مختلف، به يکي از مهم ترين پديده هاي علمي تبديل 
شد. در اين ميان هنرمندان فلزکار ايراني آن روزگار که خود جزئي از جامعه بودند، از اهميت و جايگاه نجوم 
و مسائل نجومي غافل نماندند و مفاهيم و مضامين نجومي را به عنوان تزئينات، در کنار توليد آثار نجومي 
همچون انواع اسطرالب ها(تخت، کروي) و ساعت آفتابي، بر روي آثار فلزي به كار بردند. اين پژوهش ضمن 
بررسي نجوم و ابزارهاي نجومي، هنر فلزکاري سلجوقي و مکتب فلزکاري خراسان و به  ويژه هرات، موضوع 
تزئين و انواع آن را درآثار فلزي دوره سلجوقي پي گرفته و با بررسي مفاهيم نجومي همچون صور فلکي، 
منطقه البروج و برج هاي دوازده گانه بر روي آبريز برنجي دوره سلجوقي ساخت هرات، کوشيده جايگاه نجوم 
و موضوعات وابسته به آن را بر سطح آثار فلزي اين دوره معرفي و اثبات نمايد. سئوال مطرح اين است که 
آيا نجوم و مفاهيم نجومي به عنوان نقش و تزئين،بر سطح آثار فلزي دوره سلجوقي به کار رفته است؟شيوه 
مطالعه اين مقاله نوع توصيفي - تحليلي بوده و به صورت کتابخانه اي و ميداني(جست وجو در موزه) نگاشته 

شده است.
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مقدمه
سرخود  باالي  به آسمان  نخستين  انسان  هنگامي که 
نگاه مي گريست، تغييرات آن در شب و روز و سيماي ماه 
برايش پرسش انگيز و شگفتي ساز بود و از اين رو شايد 
بتوان پيشينه نجوم و توجه به دانش اختر شناسي را از آن 
هنگام دانست. در واقع دغدغه ذهن جست وجوگر انسان از 
عهد باستان تاکنون باعث توجه و کنکاش در مسايل نجومي 
و ستاره شناسي بوده است. دغدغه هايي که به بخشي از 
نيازهاي علمي و اعتقادي انسان، به ويژه دردوران اسالمي 
که انجام امور و فرايض ديني از واجبات يک مسلمان به شمار 

مي رود. 
تغيير رفتار سيارات و اجرام آسماني، پديده هاي شب 
و روز و کم و کيف سيارات در نظام کيهاني در بعد علمي و 
همچنين تعيين و اندازه گيري وقت طلوع و غروب آفتاب که 
فريضه نماز و نمازگزاردن به آن وابسته بود و نيز تعيين 
ماه مبارک رمضان  در  رويت هالل ماه  و  قبله يابي  و  قبله 
در ُبعد اعتقادي، همه مواردي اند که در ارتباط نزديک و 
تنگاتنگ با علم نجوم قرار مي گيرند و سئواالتي که پيرامون 
اين مسائل به وجود مي آيد و پاسخ به آن ها در جهت رفع 
نيازهاي جامعه  همه مزيد بر خلق و توليد ابزارآالت نجومي، 
به ويژه در دوره اسالمي و به طور خاص در دوره هاي 

برجسته اي مانند سلجوقي و صفوي شد.
 اما ساخت و توليد آثار نجومي در قالب هنر و پيشه 
فلزکاري از منظر «کاربردي»، عالوه بر اين که نيازهاي 
اعتقادي مردم و جامعه علمي مسلمانان را برطرف مي کرد، 
مي بايست به نياز هنرمند و فلزکار از منظر ذوق، زيبايي، 
ظرافت و آراستن نيز پاسخ مي گفت. چه هنرمند مسلمان 
ايراني به دليل عالقه و قريحه فطري و نهادي خويش که خود 
مظهر زيبايي و کمال است و جهان بيني خاص در پديده 
زيبايي شناسي، همواره تمايل دارد که اثر هنري خود را در 
کنار جنبه کاربردي، مشحون از تزئين و ظرافت نمايد و در 

واقع روح و جاني تازه در کالبد اثر فلزي بدمد. 
درحقيقت عنصر تزئين جزء الينفک اثر هنري[فلزي] 
هنرمند مسلمان ايراني است و به قول اپهام پوپ ايران شناس 
آمريکايي،«هنر ايران مبتني بر تزئين است»در رصد آثار 
فلزي دوره سلجوقي به عنوان شاخص ترين آثار فلزي ادوار 
جانوري(تزئينات  همچون  تزئينات  انواع  ايران،  اسالمي 
انساني، حيواني و نقش پرندگان)، گياهي، هندسي و کتيبه اي 

يا خط نگاره را، شاهد هستيم. 
در اين دوره انواع آثار فلزي و به ويژه آثار مربوط به علم 
نجوم نظير انواع اسطرالب ها(تخت و کروي)، ساعت آفتابي 
و غيره ساخته و تزئينات نيز به فراخور موضوع، تمايل 
سازنده و يا سفارش دهنده، نوع کاربرد و مکان کاربرد، بر 
سطح اين آثار نقش و کنده کاري و به ويژه ترصيع کاري(با 
نقره و مس و بعضا طال) صورت گرفت. در اين ميان مفاهيم 
نجومي به ويژه اشکال صور فلکي و منطقه البروج و برج هاي 
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الُمسلسله (زن به زنجير کشيده شده)، ماخذ:  امرأه  تصوير ١- 
گياهي يزدي، ١٣٨٨، ٣٧

تصوير٢- صفحه اي از کتاب ُارجوزه في الصورالکواکب، مکتب  
سلجوقي، ماخذ:موزه رضا عباسي

تصوير٣- صفحه اي  از کتاب ُارجوزه في الصورالکواکب، مکتب  
سلجوقي،  ماخذ:(همان) 
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 ١- آيا مفاهيم و مضامين نجومي به عنوان نقش و تزئين بر 
سطح آثار فلزي به کار رفته است؟ 

٢- محتواي اين نقش و تزئين چه بوده است؟ 
ضمن اين که اهداف مورد نظر بر روي آبريز برنجي متمرکز 

و قابل پي گيري است.
پيشينه تحقيق

در مورد نجوم و مفاهيم اين حوزه و صورفلکي منابع 
مختلف و متفاوتي وجود دارد که البته بيش تر از دريچه 
علم نجوم و يا ستاره شناسي است. با اين حال بررسي و 
معرفي اين علم و پيوندهايي که با حوزه هنر داشته و يا 
بازتاب داده شده، در منابع هنري يا بهتر بگوييم در صنايع 
است.  توجه  و  تامل  قابل  هنرفلزکاري  به ويژه  و  هنري 
نويسندگان زيادي درکنار پرداختن به انواع آثار هنري فلزي، 
نجوم و پديده هاي وابسته به آن از ابزارآالت اين حوزه نيز 

ياد کرده و آن ها را مورد بررسي قرار داده اند. 
منابعي که بخشي از آن ها به فراخور استفاده در مقاله 
حاضر، در بخش منابع پاياني فهرست شده اندکه مي توان 
به کتاب هاي فارسي و التين و نيز مقاالتي در اين مورد 
اشاره کرد، از جمله راهنماي صنايع اسالمي اثر موريس 
ديماند، دايره المعارف بزرگ اسالمي ذيل اسطرالب زير نظر 
کاظم موسوي بجنوردي، مجموعه هنر اسالمي- ابزار و آالت 

نجومي اثر ناصر خليلي و فرانسيس ماديسون و غيره.
نجوم، ابزارهاي نجومي و پيوند آن با هنر در دوران 

سلجوقي 
دوره هاي  از  يکي  که  سلجوقي  شکوه  با  دوران  در 
درخشان تمدن اسالمي در ايران به شمار مي رود، همه علوم 
جامع و به ويژه نجوم، ادبيات، هنر و اقسام آن به خصوص 
هنر فلزکاري به اوج خود رسيد. آنچه که در اين دوره مهم 
مي نمايد، بازتاب علم نجوم، عناصر و ابزارآالت نجومي در 

هنر دوره سلجوقي، به ويژه در هنر فلزکاري است. 
اسالمي  دوران  در  شد  اشاره  پيش تر  که  همان طور 
دين ومسائل  در حوزه هاي  جامعه  نيازهاي  رفع  به دليل 
و فرايض ديني و اعتقادي نظير تعيين قبله و اندازه گيري 
آفتاب و غيره،موضوع نجوم و پرداختن  طلوع و غروب 
به آن جهت حل و فصل اين مسائل، بدل به يکي از علوم 
مهم و برجسته دوران اسالمي و به ويژه دوران درخشان 

سلجوقي شد.
 از آن جا که ساخت و توليد آثار و عناصر نجومي نظير 
اسطرالب، ساعت نجومي و ديگر عناصر اين پديده مربوط 
به حوزه فلزکاري مي شد؛ «هنرفلزکاري» در پيوند نزديک 
و تنگاتنگي با علم نجوم و اخترشناسي قرار گرفت. بي گمان 
وجود آثار فلزي نجومي دقيق و ظريف نظير اسطرالب هاي 
دوره سلجوقي و صفوي محصول تلفيق عقل وانديشه، ذوق 

و هنر دانشمندان مسلمان ايراني است.
هنگامي که از رابطه بين هنر و نجوم سخن به ميان 
صورالکواکباثر  ارزشمند  اثر  به  بايد  بدون شک  مي آيد، 

تصوير ٤- صفحه اي از کتاب ُارجوزه في الصورالکواکب، مکتب  
سلجوقي،  ماخذ:(همان)

تصوير ٥ – ذات الشعبتين، ماخذ:گياهي يزدي، ١٣٨٨، ٥١

دوازده گانه، نيز خود به عنوان محتواي تزئينات بر سطح 
اين آثار به کار رفته و به درجه اي از ظرافت و کمال رسيد، 
که از آن جمله مي توان به تزئينات موجود بر سطح و بدنه 
آبريز برنجي، ساخت هرات اشاره کرد که به عنوان مطالعه 
مي گيرد.  قرار  تحليل  و  بررسي  مورد  مقاله  اين  موردي 

هدف  مقاله پيش رو پاسخ به اين دو پرسش است:



عبدالرحمان صوفي رازي(٢٩٢-٣٧٦ق)، يکي از مهم ترين 
کرد. صوفي  اشاره  نجوم،  زمينه  در  اسالمي  دوره  آثار 
رازي، يکي از سرشناس ترين منجمان واخترشناسان شهير 
ايراني در دربار عضد الدوله ديلمي در اصفهان بود و اين 

کتاب را به نام وي تاليف کرده است.
«صوفي در اين کتاب که از ارزشمند ترين آثار نجوم 
رصدي دوره  اسالمي است، مختصات و قدر حدود ١٠٢٧ 
ستاره قابل مشاهده با چشم غيرمسلح را در ٤٨ صورت 
فلکي آن روزگار آورده است».(صوفي،١٣٥١، ٣٨٥-گياهي 
يزدي،١٣٨٨، ٣٦) يکي از موارد جالب توجه در اين کتاب 
«ثبت کهکشان آندرومدا١ (در صورت فلکي إمرأه المسلسه: 
زن به زنجير کشيده شده)(تصوير١) است که صوفي آن را 
مانند توده ابر کم نوري توصيف کرده است»،(صوفي،١٩٨٦، 
١٦٥) ثبت او « قديمي ترين ثبت اين کهکشان در طول تاريخ 
به حساب مي آيد».(Allen,1963,39) کتاب صورالکواکب 
صوفي از جنبه تصويرسازي صورفلکي و اجرام آسماني، 
رابطه نزديکي با هنر و به ويژه مصورسازي و نقاشي دوران 

سلجوقي دارد.(تصاوير٤-٢)
اخترشناسان ايراني دوره اسالمي در رصدهاي نجومي 
خود از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي کردند و دانش کنوني 

درباره اين ابزارها از دو طريق به دست آمده است: 
الف- ابزارهاي نجومي به جا مانده  که اکنون در موزه ها يا 

مجموعه هاي شخصي نگه داري مي شوند.
ب-رساله هايي که به صورت نسخه هاي خطي در کتابخانه ها 
و موزه هاي٢مختلف وجود دارند و شامل اطالعاتي درباره 
اين ابزارها و روش استفاده از آن ها است. اين ابزارها را 
مي توان در دو گروه ابزارهاي نجومي رصدي و غيررصدي، 
دسته بندي کرد. مهم ترين ابزارهاي نجومي رصدي و غير 

رصدي دوره اسالمي عبارتند از:
ذات الشعبتين: اين ابزار نجومي را که«خط کش اختالف  
منظري نيز خوانده مي شودو بطلميوس در مجسطي شرح 
داده» (ptolemy,1984,244-247) براي اندازه گيري فاصله 

زاويه اي سمت الراس ماه استفاده مي کردند.(تصوير٥)
ُربع: نام گروهي از ابزارهاي نجومي است که به دليل 
ابزار  اين  مي ناميدند،  ربع  را  آن ها  دايره اي،   ١/٤ شکل 
«نجوم  در  که  مي شوند  رده بندي  متفاوت  نوع  چهار  در 
قديم از آن ها در محاسبات و رصدهاي نجومي استفاده 

مي کردند».(king,1987, 8-10) (تصوير٦)
براي  که  حلقه هاي کروي  از  الحق: مجموعه اي  ذات 
نمايش دايره هاي مهم آسماني تشکيل مي شود(کاشاني، 
-١٤٨  ،١٣٧٥ باقري،  آالت رصد.(  شرح  نسخه هاي خطي 

١٥١) (تصوير٧)
ُسدس: اين ابزارها همانند ُربع براي اندازه گيري ارتفاع 
اجرام آسماني، به ويژه خورشيد در هنگام عبور نصف النهار 

به کار مي رفت.(بيروني،١٣٥٢، ٨١-٧٦)
ذات السمت و االرتفاع: ابزاري که با آن مختصات سمت 
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تصوير ٦ - ُربع،  ماخذ: همان، ٥٣

تصوير ٧ - ُربع، ماخذ: همان، ٥٥

تصوير ٨ - کره سماوي از جنس برنج، ماخذ:  موزه آستان قدس 
رضوي

1-Andromeda

الکواکب)   آرجوزه(صور  کتاب   -۲
صوفي،  عبدالرحمان  فرزند  تاليف 

موجود در موزه رضا عباسي

و ارتفاع اجرام آسماني را اندازه گيري مي کردند.(گياهي يزدي، 
(١٣٨٨، ٥٦

کره سماوي: کره سماوي يا کره آسمان در واقع ابزاري 
پايه اي  بر  را  ستاره  و  صورت هاي فلکي  که  بوده  فلزي 
نصب مي کردند. اين کره ها قابليت چرخش داشتند و در 
واقع با استفاده از آن ها الگوي طلوع و غروب ستاره ها را 

شبيه سازي مي کردند.(قفطي، ١٩٥٣، ٤٤٠) (تصوير٨)
هنر فلزکاري دوره سلجوقي

هنرفلزكاري ايران بازتاب جامعه اي است كه آن را آفريده
و  ونيزآرمان ها  فكري  اشتغاالت  زندگي،  شيوه اي  است. 
آرزوهاي حاميان وفرمان روايان همه وهمه ازطريق عملكرد  

و ارزش  اشياي مورداستفاده آن هابيان مي شود. 
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قرارداشت واهداف هنري منحصربه فردي رابرقراركرد. 
بي شماري  تعداد  چون  شد  حاصل  اغلب  اهداف  اين 
ازظروف فلزي ومخصوصا آن هايي كه درمراكزخراسان 
توليد مي شد داراي تاريخ وامضاء ويا امضاهاي ريخته گران،

گراوور سازان وكارورزان چيره دست اين آثاربود». (كاتلي و 
هامبي، ١٣٧٦، ٣٨)درتاييد اين مطلب دكترمحمدحسن مي نويسد: 
«صنعت فلزكاري درعصرسلجوقي  به  شكوفايي رسيد و 
درميان سرزمين هاي سلجوقي كه دراين عرصه برجسته 
بودند، استان خراسان درپيشاپيش همه قراردارد؛ شايدازآن 
روكه اين استان به روزگارفرمانروايي ساماني(٢٦١-٣٨٩ 
هـ، ٨٤٧-٩٩٩م)مركزبزرگ توليد ساخته ها و ظروف برنزي 
وتزئين آن ها بانقش هاي قديم ايران به سبك ساساني بوده 

 است».(محمدحسن،١٣٧٧، ٢٥)
هنر فلزکاري در اين دوره همانند ديگر هنرها راه كمال را 
پيمود و در زمينه هاي شکل آثار و تزئينات موجود بر روي 
آن ها به مرحله شکوفايي رسيد. در اين زمان به قول مرحوم 
مصنوعات  به ساختن  شيرازي«خراسان  باقرآيت اهللا زاده 
است».(آيت  معروف  خطوط  و  حواشي  با  تحف فلزي  و 
فلزکاري  هنر  و  در صنعت  اهللا زاده شيرازي،١٣٦٢، ١٦٧) 
دوران سلجوقي، هنرمندان عالوه بر شيوه ها و روش هاي 
آن  در  نويني  و  جديد  فنون  به  گذشته،  ساخت و ساز 
روزگار دست يافتند. شيوه مرصع کاري١ از برجسته ترين 
و عمده ترين اين روش ها بود که توسط هنرمندان فلزکار 
بر پيکره آثار فلزي نقش و حک مي شد.به طوركلي مي توان 

ويژگي هاي فلزكاري دوره سلجوقي راچنين بيان كرد: 
ايالت  شهرهاي  دوره  اين  فلزكاري  درخشان  كانون  الف- 
امضاء،  ازآثاررقم داروبا  بسياري  كه  است  بوده  خراسان 

گوياي آن است.
الگوهاي  سنتي  و  اين عصرازقالب ها  توليدات  اغلب  ب- 
دوران باستان الگوبرداري شده است، مانندبخوردان هاي 
خاتم كاري  شده درقالب حيوانات وپرندگان مختلف ُوتنگ هاي 

گالبي شكل دوران ساساني. 
كوفي  به خط  شامل كتيبه هايي  تزئيني  ج-مشخصه هاي 
ويانسخ پيكره حيوانات بازمينه مرصع كاري وقاب بندي هايي 
كه در آن ها  چنگ نوازان  و گريفين ها٢حكاكي شده است. 
د-آثاراين دوره بيش تر ازمس، نقره ومفرغ ساخته شده است.                    

مفاهيم نجومي، موضوع تزئين آثار فلزي
آرتور اپهام پوپ،   ايران شناس آمريکايي در کتاب «شاهکارهاي

است».  تزئين  بر  مبتني  ايران  مي نويسد:«هنر  هنرايران» 
(پوپ،١٣٨٧، ٤٥) تزئين يکي از اصول و مباني هنر ايراني 
است که در دوره هاي مختلف تاريخ  و بنا بر نوع رسانه 
و هنر به کار رفته در آن دچار تغييرات و تحوالت فراواني 
گشته، تا اين که در دوران اسالمي به اوج  کمال و غناي خود 
و  موشکافانه  به طور  که  نقوشي  و  تزئينات  دست يافت. 
زيرکانه برسطوح اشياء فلزي نقش بسته اند، حامل پيام هاي 
ظريفي هستند.«کاربرد آگاهانه نقوش و نقشمايه ها به منظور 

تصوير ٩ - آبريز از جنس برنج، ارتفاع ٤٤/٥سانتي متر، مزين با 
Allen,1982, 47 :فلزات نقره و مس، ماخذ

Allen,1982, 38  :تصوير ١٠- نقش نمادين بهرام،  ماخذ

فلزكاري به عنوان يك هنر- صنعت ازديربازجايگاه مهمي 
درميان سايرصنايع هنري به خوداختصاص داده است. هنر 
فلزكاري ايران در ادوار مختلف گوياي حاالت و روحيات 
ملي بوده و در تمام رخدادهاي اين سرزمين حتي در دوران 
استيالي بيگانگان،با سرنوشت مردم ايران شريك و همراه 
بوده است. درحدود ١٠٣٧ ميالدي مطابق با ٤٢٩ هجري، 
باروي كارآمدن سلجوقيان درمشرق ايران، دوره درخشان 

فلزكاري  اسالمي آغازگرديد.
 کاتلي و هامبي در کتاب هنرسلجوقي و خوارزمي در 
مورد هنر فلزکاري در عصر صفوي مي نويسند: «فلزكاري 
دردوره سلجوقي ازشكوفايي وتوسعه اي ويژه برخوردار

شد، اين فن هميشه درسطح بسياروااليي ازكيفيت ساخت 

١- نشاندن و کارگذاشتن سنگ هاي 
قيمتي بر روي آثارفلزي، اين روش يکي 
ازعمده ترين وپرکارترين شيوه هاي 

تزئين در دوران سلجوقي است.
٢-تركيب حيوانات وپرنگان مختلف.



پيراستن و مزين ساختن سطوح آثار فلزي در جهت تاثيرات 
 Soucek,).«مي باشد درطرح ها  زيبايي شناسانه  عميق  

 (encyclopedia, iranica

تزئين در آثار هنري و به ويژه در هنر دوران اسالمي، يکي 
معماري  و  هنر  حوزه  در  مميزات  و  وجوه  مهم ترين  از 
دوران اسالمي است. تزئين به معناي آراستن و زينت دادن 
است و از آن جايي که فطرت بشر تمايل به عنصر زيبايي 
دارد و در پي آن است، لذا با آراستن محيط اطراف سعي در 
فرونشاندن عطش زيبايي دارد.«تزئين ماده در هنراسالمي 
را مي توان اصيل گرداني آن ماده تعبير کرد، بدين معني 
که هر فرايندي که باعث مي شود ماده اصيل گردد و با 
نمونه ازلي و آرماني شباهت بيش تري داشته باشد، آن 
ماده را نماد سرراست تر و قابل درک تري از عالم باطن 

مي سازد».(عنايت،١٣٨٧، ٣٥) 
تزئين در هنر ايراني- اسالمي و به ويژه هنر فلزکاري 
زيرا  است،  برخوردار  مهمي  جايگاه  از  دوران سلجوقي 
زيبايي  بر  عالوه  تا  مي گيرد  صورت  هدف مند  تزئينات 
ظاهري، مسئوليت مهم انتقال معاني بلند اسالمي - ايراني را 

نيز به انجام رساند. 
پديده تزئين اشياء فلزي دوران سلجوقي و نقش اندازي 
در آن ها، در حقيقت اين مجال را براي ارائه ذوق و خالقيت 
هنرمند فلزکار ايراني مکتب خراسان١ فراهم آورده بود. 
عالوه بر آن به وي فرصت مي دهد که از طرح ها و تزئينات 
ديگر هنرهاي سنتي ايراني در نقش اندازي استفاده کرده و 

الهام گيرد٢. 
تزئينات موجود بر روي آثارهنري[فلزي] طبق تقسيم  بندي 
مي شوند که  تقسيم  پنج بخش  محمد حسن«به  دکترزکي 
عبارتند از: تزئينات گياهي(نباتي)، انساني، حيواني، هندسي و 

کتيبه اي يا خط نگاره».(محمد حسن، ١٣٦٨، ٥٦)
بيش ترين تزئينات و آرايشي که بر روي اين ظروف 
مشاهده مي شود، تزئينات جانوري اعم از حيواني و انساني 
است.در دوران اسالمي و به ويژه دوره درخشان سلجوقي، 
به دليل اهميت و جايگاهي که علم نجوم و نظام کيهاني در بين 
مردم داشت، ابزارآالت نجومي، هم بخشي از توليدات فلزي 
را تشکيل مي داند و هم پديده ها و مفاهيم نجومي، خود نوعي 

از تزئين و آرايش ظروف فلزي محسوب مي شدند. 
در دوران سلجوقي، نقوش عالئم و تصاوير نجومي بر 
روي آثار فلزي، عالئم جادويي و سحرآميز خوانده مي شد، 
همان گونه که در مورد برخي از ابزارهاي نجومي اين اشتباه 
پيش آمده که آن را «توتم» و يا «طلسم و تعويض» تصور 
کرده اند و کم تر تجزيه و تحليل علمي و تفسيري بر مفاهيم و 

معاني اين صور به عمل آمده است. 
البته درک مفاهيم اين گونه عالئم، نشان داده ها(نشانه ها) 
خالي از اشکال نيست، چون فرد مي بايست الاقل اطالعات 
کلي از چگونگي علم ستاره شناسي و نجوم در دوران هاي 
مياني اسالمي داشته باشد. مفاهيم کيهاني و  نخستين و 
افسانه اي  و  اساطيري  جنبه هاي  به دليل  نقوش نجومي 
هميشه در بين اقوام و ملل مسلمان همچون ايرانيان وجود 
داشت.«عرب ها پيش از گرايش و قبول دين مبين اسالم 
تعدادي از ستارگان را پرستش مي کردند و مانند يونانيان 
معتقد بودند که اين خدايان مثل انسان ها داراي زندگي و 
ازدواج، دوستي،  از آن مانند جنگ و صلح،  حوادث ناشي 
از  شعبه اي  را  معلومات  اين  و  مي باشند  وغيره  انتقام 
ستاره شناسي تعبير مي کردند و غالب افسانه هاي اساطيري 

برمبناي همين عقايد بوده است».(بياني،١٣٧٥، ٨٢)
 بازتاب اين افسانه ها و اسطوره ها و عقايد به صورت 

تحليل      و  بررسي مفاهيم نجومي 
به   عنوان شکل و صورتزئيني آثار 

آبريز برنجي

  ،Gemini(دوپيکر)تصوير 11 - برج جوزا
Allen,1982, 50 :ماخذ

تصوير۱۲-برج ثور(گاو)taurasماخذ: 
Allen,1982, 50

تصوير-13 برج حمل(فروردين)، Aries ماخذ:
 Allen,1982, 50 

در  فلزکاري  هنر  ليت هاي  ١-فعا
نواحي ايالت خراسان آن  زمان،  همچون  
هرات،نيشابوروغيره، مکتب  فلزکاري 

خراسان  لقب داده مي شود.
٢- هنرمند فلزکار همواره سعي کرده 
سنتي   هنرهاي  ديگر  مشارکت  از 
و نقوش موجود در آن ها، در آثار 

فلزکاري نهايت بهره را ببرد.
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انعکاس  فلزي  آثار  برروي  تزئيني  و  نمادين  نقش هاي 
يافته است. در دوران اسالمي و به ويژه دوره سلجوقي از 
مضامين و مفاهيم نجومي بر روي آثار هنري فلزي و سفالين 
به وفور استفاده شده است. به ويژه بر روي آثار فلزي و از 
جمله بر روي ابريق(آبريز) هاي اين دوره که از جنس برنج 
و به شيوه ريخته گري و قالب گيري توليد مي شدند. مفاهيم 
ياد شده با شيوه حکاکي و مرصع کاري توسط نقره و مس 

بر روي بدنه کنده کاري شده ابريق ها جا مي گرفتند.
آبريز برنجي مورد مطالعه، مشخصات و ويژگي ها

در  اشاره  مورد  آثار  يکي  از  به  مربوط  تصوير٩، 
دوره  سلجوقي(سده٦م١٢هـ) است که به روش آبريزياز جنس 

برنج، در شهر هرات ساخته شده است. 
ارتفاع آن ٤٤/٥ سانتي متر به شيوه قالب گيري، مرصع کاري 
و کنده کاري از مس، نقره و احتماال مرکب سياه ساخته و 
براي تزئين اين اثر از نمادها، مضامين نجومي و برج هاي 
دوازده گانه يا منطقه البروج (از تزئينات رايج بر روي ظروف 

دوره  سلجوقي) استفاده شده است.(جدول ٢ - ١)
اين صورت ها ستارگاني بسيار روشن هستند که با 
چشم غير مسلح نيز در آسمان قابل رويت اند.آبريز شامل 
انواع تزئينات رايج نظير تزئينات گياهي، جانوري و نوشتاري 

مي باشد. 
بدنه آبريز به دوازده نوار(شيار) عمودي منظم و مساوي 
تقسيم و هر نوار از سه زمينه يا فضا تشکيل شده است. 
فضاي بااليي که متشکل از تزئين انساني و کتيبه اي است، 
به اين ترتيب که اشکال و صورت هاي انساني در انتهاي 

حروفي همچون «الف» نقش و نگار شده است. 
در وسط فضاي مياني ترنجي حک شده و هر کدام از 
اين ترنج ها يکي از مفاهيم برج هاي دوازده گانه و صور فلکي 

را در بر مي گيرد و محيط پيرامون ترنج ها را، پيچک هاي 
اسليمي مرصع کاري شده احاطه کرده اند و فضاي پايين و 
انتهايي نوار همانند نوار بااليي، تزئينات اشکال و صورت هاي 
انساني چسبيده به انتهاي ساق ها و الف ها را نشان مي دهد. 
پايه آبريز نيز با سه نوار افقي تزئين يافته که نوار بااليي و 
پاييني رديفي از شکل هايي مانند قطرات آب است و نوار 
مياني هم توسط تزئينات کتيبه اي، به ويژه خط کوفي تزئيني 

و مزين شده است.
تزئينات روي دسته آبريز، گياهي و پيچک هاي اسليمي 
آن زمان  رايج  تزئينات  همه  نيزاز  گردن  قسمت  است. 
به صورت  دو شير  گردن،  دو طرف  در  برخوردار  است. 
هجومي بر روي سطح گردن به طور برجسته الحاق و اضافه 
شده و پيرامون آن ها را، تزئينات گياهي(اسليمي و گياهي) و 
تزئينات کتيبه اي و نوشتاري با خط نسخ فرا گرفته است. 
همچنين فضاي بين بدنه و گردن آبريز که به صورت ترنج 
دايره اي مي باشد، از تزئينات جانوري(انساني)، گياهي و 
نوشتاري برخوردار است. کتيبه هاي موجود بر بدنه آبريز 

عبارتند از:
کتيبه روي بدنه:«العّز و االقبال و الدوله و الراحه والنعمه 

والناصره و القناعه و الدوامه و التاّمه و البقا ».
السالمه  و  الدوله  و  البرکه  و  پايه:«بالّبر  روي  کتيبه 
و السعاده و الراحه و القّوه و التاّمه و القدره و الزياده و 

الديانه».
الفراغه و  الراحه و  کتيبه روي گردن:«العّزواالقبال و 

العافيه و العنايه» 
کتيبه زير گردن:«باليمين و البرکه و الدوله و السالمه و 

السعاده والراحه».
کتيبه روي شانه:«العّز و االقبال و الدوله والسعاده و 

  ،virgo،(دوشيزه) تصوير 14 - برج سنبله
Allen,1982, 50 :ماخذ

تصوير 15 - برج اسد (شير)،Leo،  ماخذ: 
Allen,1982, 50

 Cancer،(خرچنگ) تصوير-16 برج سرطان
Allen,1982, 50 :ماخذ



العنايه والعافيه والراحه والنعمه والشاکره و البقا ».
کتيبه روي بدنه :« العّز و االقبال و الدوله و السعاده و 
العافيه و العنايه و الفراغه والقناعه والراحه و الکرامه والديانه ».

از ديگر نقوش رايج نجومي در تزئين آثار فلزي، نقش 
نمادين«سياره مريخ» است که در ايران بعد از اسالم، در 
دوره سلجوقيان بر روي ظروف فلزي و سفالي به صورت 
انساني نشسته (نقش نمادين بهرام) در حالي که در يکي از 
دست ها تبر و در دست ديگر سر بريده قرار دارد، ديده 

مي شود.(تصوير ١٠)
جزئيات و تزئينات برج ها و صورفلکي دوازده گانه بر 

روي آبريز برنجي
آبريز از دوازده نوار عمودي يا شيار تشکيل شده است 
که هر يک از آن ها مفاهيم و اشکال صور فلکي و برج هاي 
دوازده گانه منطقه البروج را در خود جا داده است. هنرمند 
صنعتگر به زيبايي هر چه تمام تر اين اشکال نمادين را توسط 
نقره در دورن ترنج هاي دايره گون حکاکي و کنده کاري 

تحليل      و  بررسي مفاهيم نجومي 
به   عنوان شکل و صورتزئيني آثار 

آبريز برنجي

جدول ١- برج هاي دوازده گانه يا منطقه البروج، ماخذ: غزني، ٢٥٣٦، ١٠٩

جدول ۲ - نمادهاي تصويري برج هاي دوازده گانه يا منطقه البروج، ماخذ:غزني، ۲۵۳۶، ۱۲۰

 ،Sagittarius،(آذر) تصوير 17 - برج کماندار
Allen,1982, 52 :ماخذ

 ،Scorpio،(عقرب) تصوير 18 - برج کژدم
Allen,1982, 52 :ماخذ

تصوير۱۹-برج ميزان (ترازو)،Libra،  ماخذ: 
Allen,1982, 50 

کماندار آذر قوس گوسفند فروردين حمل

بز دي جدي گاو ارديبهشت ثور

آبکش بهمن دلو دوپيکر خرداد جوزا

ماهي اسفند حوت خرچنگ تير سرطان

شير مرداد اسد

خوشه گندم شهريور سنبله

ترازو مهر ميزان

عقرب آبان کژدم
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کرده است. مهم ترين ويژگي و شاخصه  اين ترنج ها اين 
روايت گونه صورفلکي  و  نمادها  هريک،  درون  که  است 

 وجود دارد. دوازده برج به ترتيب زمان در تصاوير ١١ تا 
٢٢ قابل مشاهده است.

در نقش منطقه البروج يا صورفلکي دوازده گانه، هرکدام از 
صورت ها، نقش حيواني يا انساني خود به بهترين وجه در آثار 
فلزي دوره سلجوقي به ويژه آبريزهاي برنجي،١مرکب دان 
وغيره با استفاده از شيوه تزئين رايج آن دوره يعني روش 
مرصع کاري با فلزات نقره و مس، نمايان است. ديگر مفاهيم 
نجومي که کماکان در آثارفلزي به عنوان نقوش تزئيني 

به شمار مي روند و در جدول ٣ آمده است.
اسطرالب: ريشه شناسي واژه و تعاريف

اسطرالب، از مهم ترين ابزارهاي نجومي در علم نجوم 
است و کاربردهاي متنوع بسياري دارد. اغلب محققان بر 
اتفاق نظر دارند.  منشا يوناني دستگاه نجومي اسطرالب 
«يونانيان باستان علم نجوم را «اصطرنوميا» مي خوانند که 

 «Nomos» به معني ستاره و «Astro» مرکب از دو واژه
به معني قاعده و قانون است. اين دوکلمه معناي ترکيبي قوانين 
ستاره شناسي را تشکيل مي دادند».(مدرس رضوي،١٣٧٠، 
٤١٦) در لغت نامه دهخدا نيز ذيل کلمه اسطرالب آمده است: 
«واژه اسطرالب به صورت هاي ُاسطرالب،ُاصطرالب،ُسُترال

ب و ُصالب آورده شده که براي مشاهده وضع ستارگان 
و تعيين ارتفاع آن ها در افق به کار مي رفته است».(دهخدا،

(١٣٧٧، ٢٢٧٤
مي نويسد:  اسطرالب  تعريف  در  بيروني  ابوريحان   
«اسطرالب آلتي است که يونانيان را نامش اسطرالبون اي 
آئينه نجوم - اسطربه معني کوکب و البون به معني آيينه 
و معناي ترکيبي آن آيينه کوکب نماست. حمزه اصفهاني 
کرده  ذکر  اسطرالب  براي  را  ستاره ياب  معادل  نيز 

است».(التفهيم،١٣٥٢، ٢٨٥) 
در کشف الظنون، در باب اسطرالب نيز چنين آمده است: 
«آلتي است که اغلب براي کارهاي نجومي، از قبيل تعيين 

در داستان ها آمده است:«ماه و سـتاره دبران هر دو به خواستگاري ستاره ثريا رفتند، ثريا به ماه گفت 
چون دبران تهي و فقير اسـت، مـن از ازدواج بـا او امتناع مي کنم،   دبران چون اين را بشـنيد شـتر خود را 

به دنبال کشيد و اکنون هر کجا که مي رود، جهاز خود را همراه دارد».(بياني،١٣٧٥، ٨٢)

ستاره دبران

ستاره نعش راکشت و اکنون دختران وي(بنات النعش) اطراف نعش جمع شده اند. ستاره جدي

به سهيل لگدزده و سهيل نيز با شمشير جوزا را ضربت زده و به دو نيم کرده است. ستاره جوزا

شـکل ديگري از اشـکال شـمالي فلک که به صورت مردي ايستاده است که دسـت ها را کشيده و 
به دست راست عصا گرفته است.

ستاره عوا

جدول شماره ٣ - ديگر مفاهيم نجومي که کماکان به عنوان نقش تزئيني در آثار فلزي به کار رفته است، ماخذ:غزني، ٢٥٣٦، ١٧٥

تصوير۲۰- برج حوت(ماهي)،Pisces، ماخذ:
Allen,1982, 52 

  ،Aquarius،(دلو) تصوير ۲۱- برج آبکش
Allen,1982, 52 : ماخذ

 ،Capricorn،(بزغاله)تصوير 22 - برج جدي
Allen,1982, 52 :ماخذ

١- ابريقي از مجموعه مورگان که 
خوبي  نمونه  موضوع،  اين  براي 
است. بدنه آن تزئينات مشبک دارد 
حيوانات  يا  سرانسان  انتها  در  و 
قسمت  به دوازده  و  نقش  مختلف 
آن ها  روي  که  شده است  تقسيم 
کواکب،  و  فلکي  بروج  اشکال 
ترسيم  آسماني  اجرام  و  سيارات 
گرديده است. تزئين گردن، عبارت 
کوفي  خط  به  کتيبه اي  از  است 
آن ها  حروف  انتهاي  که  نسخ  و 
شده  کشيده  سرانسان  به شکل 
اين  روي  حکاکي  اگرچه  است، 
ظرف به کار رفته، ولي ترصيع نقره 
اين  است.  چشمگيرتر  بسيار  آن 
ظروف همانند ديگر ظروف برنجي 
مرصع کاري شده محصول خراسان 

و شهر هرات  است.



ارتفاع خورشيد و دانستند طول و عرض بالد و معرفت 
بلندي کوه ها و پهناي رودها طبق اصول و قوانيني که درآن 

مقرر است، به کار مي برند. 
مجموع اصول و قوانيني را که براي استعمال اين آلت 
مقرر داشته اند علم اسطرالب ناميده اند، اين علم از فروع 
بيرجندي   (١٢١٦  ،١٣٨٧ است».(حاجي خليفه،  هيئت  علم 
شارح بيست باب١در مقدمه کتاب خويش مي نويسد:«لغت 
اصل اصطرالب به سين است و بعضي آن را به صاد بدل 
مي کنند».(مدرس رضوي،١٣٧٠، ٤١٤) حمزه اصفهاني، «نام 
ستاره ياب را نقل کرده و اسطرالب را معرب آن شمرده 

است».(مرادي و صالحي،١٣٨٨، ٤٤) 
درواقع  ستاره ياب  نام  است  «ممکن  بيروني،  به نظر 
ابداع ستاره شناسان ايراني و مستقل از واژه يوناني بوده  

باشد».(دايره المعارف،١٣٧٧،ج٨) 
دايره جهان نما نام ديگر اسطرالب است که مالحسين

 واعظ کاشفي سبزواري در کتاب «آيينه اسکندري» نوشته 
که  مي نويسد،  کتاب التفهيم  در  بيروني  است:«ابوريحان 
معني  اسطبه  بوده،  اسطرالبون  اصل  در  اسطرالب  لغت 
کوکب و البون به معني آيينه و معني اسطرونوميا به معني 

تحليل      و  بررسي مفاهيم نجومي 
به   عنوان شکل و صورتزئيني آثار 

آبريز برنجي

تصوير٢٣- قديمي ترين اسطرالب ايراني، ماخذ: خانه کتاب، بخش 
نجوم

Allen,1982,52 : تصوير ٢٥ - ُام و اجزاي آن، ماخذ

تصوير ٢٤ - عصاي موسي(طوسي)، ماخذ: همان

١- بيست باب در معرفت اسطرالب 
وتحفه   الحاتميه، اثرنظام الدين عبدالعلي 
بيرجندي، اين اثر در جمادي االولي 
۹۰۰ نوشته شده  است. نسخه اي ازاين 
نگه داري  بريتانيا  در موزه  رساله 

مي شود

ستاره شناسي است».(بيروني،١٣١٨، ٢٨٥) و در مورد جنس 
اسطرالب ها نيز بايد گفت: «جنس اغلب اسطرالب ها فلزي 
بوده و احتماال از يک آلياژ چهاربخشي حاصل از مس،روي، 

قلع و سرب ساخته شده اند. 
برنج يا برنز همواره جهت افزايش استحکام به آلياژها 
اضافه مي شده اما به واسطه محدوديت اطالعات در زمينه 
فلزکاري و تجزيه آلياژ اين اشياء همواره با عنوان کلي «برنج» 

به آن اشاره مي شود».(خليلي و ماديسون،١٣٨٧، ١٤٦)
کاربردهاي اسطرالب

با اسطرالب رساالت  درموردکاربردها و نحوه عمل 
آن ها  کامل ترين  و  «موجزترين  که  شده  تاليف  فراوان 
باب  هفتاد  حدود  که  است  بهايي  شيخ  «حاتميه»  رساله 
در  حسين خلف  برهان محمد  است».(مرادي،١٣٨٨، ٤٨) 
برهان قاطع، برخي از کاربردهاي اسطرالب را اين گونه بيان 
مي کند:«تعيين ارتفاع کواکب،تشخيص زمان و ميل آفتاب، 
مقادير ظل، تقدير ارتفاع مرتفعات و عمق چاها،معرفت اجراي 
قنوات، قوس النهار و کواکب و ديگر امور فلکي وغيره به کار 

مي رفته است».(برهان قاطع،١٣٤٢، ١٢٨) 
کاربردهاي اسطرالب در عرصه معماري و شهرسازي، 
به ويژه در دوران اسالمي، بسيار درخور توجه است که 
در اين زمينه بررسي شاياني به عمل نيامده است.«حضور 
منجمان در هنگام ساخت شهرها براي تعيين ساعت سعد و 
براي آغاز احداث شهر ذکر شده که احتماال اين چنين بوده 

است».(نلينو،١٣٤٩، ١٦١) 
به کاربردهاي مورد اشاره براي  با توجه  ولي قطعا 
«انجام نقشه برداري و تعيين حدود شهر و خيابان بندي و 
تقسيمات شهري نيز از وجود منجمان و اسطرالب استفاده 

مي شده است».(مرادي،١٣٨٨، ٤٨) 
عالوه بر آن، حضور منجمان براي سالطين در حين 
با توجه به کاربردهاي مورد اشاره مي توانست  جنگ ها 
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بسيار مفيد باشد. از ديگر کاربردهاي اسطرالب مي توان 
به مواردي آنچه در جدول ٤ آمده، اشاره کرد.

انواع اسطرالب
اطالعات دقيق و معتبر در مورد اين که نخستين اسطرالب 
و سازنده آن چه کسي بوده است، در دست نيست و تعداد 
و  کرده اند  تحقيق  باره  اين  در  دانشمندان  از  بي شماري 
باورهاي گوناگوني در اين زمينه وجود دارد.«اسطرالب در 
آغاز به شکل کره ساخته مي شد. در جهان اسالم نيز، به رغم 
کروي  به اسطرالب  نخست  اسطرالب مسطح،  با  آشنايي 
توجه بيش تري نشان داده شد؛ جابر بن سنان(سده سوم) 
را نخستين سازنده اسطرالب کروي در جهان اسالم ياد 
مي کنند».(ابن نديم، ١٣٨٣، ٣٤٢) وگفته مي شود: «بطلميوس 
است».(مرادي وصالحي، بوده  مسطح  اسطرالب  مبتکر 

 (١٣٨٨، ٤٤
بسياري از محققان معتقدند مزاياي اسطرالب کروي 
بيش تر از اسطرالب مسطح است١ اما سهولت حمل و نقل 

اسطرالب مسطح به سرعت مزاياي اسطرالب کروي را در 
سايه نهاد و در نتيجه اسطرالب مسطح در همه جا متداول 
گشت. طي قرن ها منجمان مسلمان هزاران اسطرالب ساختند 
و صدها رساله درباره آن نگاشتند و«دانشمنداني مانند 
ابواسحاق ابراهيم بن حبيب بن سليمان بن َسُمره بن ُجنُدب 
فزاري، ابوجعفربن احمدبن عبداهللا بن حبش، علي بن عيسي 
به شهرت  فن  اين  در  وغيره  سنان  جابربن  اسطرالبي، 

رسيدند».(ابن نديم،١٣٨٣، ٣٣٢)
 شمار اندکي از اسطرالب هايي که تاکنون باقي مانده، 
مربوط به دوران شکوفايي نجوم در جهان اسالم، يعني 
سده هاي سوم تا نهم هجري است و شمار بيش تر مربوط به 
سده هاي بعد است و نوآوري هاي عمده در ساخت و تزئين 
اسطرالب در همين دوران صورت گرفته است.«نخستين 
فرد از علماي اسالم که اسطرالب ساخت  و آن را در اعمال 
نجومي به کار بست، ابراهيم بن حبيب فزاري بود که در قرن 
دوم هجري مي زيست و در سال هاي ١٣٦-١٥٨ زندگي 

جدول ٤ - کاربردهاي اسطرالب، ماخذ:گياهي يزدي،  ١٣٨٨، ٦٤

تصوير 27 - عنکبوت اسطرالب شمالي(راست) و عنکبوت اسطرالب تصوير 26 - عضاده،  ماخذ: خانه کتاب، بخش نجوم
جنوبي(چپ)، ماخذ: همان

تعيين طالع با استفاده از ارتفاع تعيين طالع با استفاده از ارتفاع تعيين ارتفاع آفتاب و ستارگان

تعيين ظل اصابع و اقدام در تعيين ساعات مستوي و معوج از روز و شب در معرفت داير

تعيين وقت طلوع فجر و غروب شفق تعيين انتهاي وقت نمازهاي ظهر، عصر و 
نافله ها

تعيين وقت ظهر

در معرفت تقويم آفتاب و قمر تعيين طول و عرض مناطق تعيين وقت تحويل سال

تعيين عمق چاه ، درخت و کوه
در تعيين مسافتي که در پيمودن آن مانعي باشد مانند عرض رودخانه يا ديوار قلعه که به واسطه 

محاصره نزديک آن نمي توان شد.
تعيين ارتفاع مرتفعات مثل منار

تعيين مسافت بين دو شهر احداث قنوات و جاري کردن آب ها تعيين قبله

محاسبه سينوس و تانژانت

١- فضل بن  حاتم نيريزي ( سده  سوم 
هجري)در رساله اي در باره اسطرالب 
کروي، از مزاياي آن بر اسطرالب 

مسطح ياد کرده است.



مي کرد».(بيروني،١٣٦٨، ٢٨٦)وقديمي ترين اسطرالب ايراني 
شناخته شده تاکنون، در موزه آکسفورد نگه داري مي شود. 
اين اسطرالب ساخته دو برادر اصفهاني، به نام هاي 
احمد و محمد، پسران ابراهيم در سال ٣٧٤ يا ٣٩٤ هجري و 
داراي تزئينات نوشتاري و مشبک کاري است.(تصوير٢٣) 
کتيبه اي به خط کوفي با اين مضمون روي آن حک شده است: 
«بسم اله و بعون اله باليمين والدوله و له االقبال و السعاده 
الف هذا االصطرالب احمد ومحمد ابنا ابراهيم االصطرالبتين 
االصبهانتين سنه اربع و سبعين(تسعين) و ثلثمائه». معني 
آن  براي صاحب  دعا  نيز  و  اقبال  و  آرزوي سعادت  آن 
و  کروي  است:  نوع  دو  اسطرالب  کلي  به طور  مي باشد. 
مسطح، که نوع مسطح آن به دو گونه شمالي وجنوبي است 
که بسته به استفاده در نيم کره شمالي يا جنوبي زمين به کار 
گرفته مي شدند؛ به جز چند نمونه که در هر دو نيم کره قابل 

تحليل      و  بررسي مفاهيم نجومي 
به   عنوان شکل و صورتزئيني آثار 

آبريز برنجي

تصوير 29 - فلس يا پشيز، ماخذ: همانتصوير 28 - فرسک يا اسبک، ماخذ: همان

تصوير 30 - قطب،ماخذ: همان

استفاده اند. 
در بيش تر منابع به توصيف اسطرالب مسطح شمالي 
پرداخته شده  و«تفاوت ميان اسطرالب شمالي وجنوبي يکي 
در عنکبوت١آن است که در آن برج سرطان جاي جدي قرار 
دارد و جدي به جاي سرطان و باقي برج ها نيز به همين 

ترتيب است. 
ديگري در صفايح اسطرالب است که در آن هر دو سر 
افق و برخي از دواير مقنطرات٢واژگون اند. و باقي مقنطرات 
به همان شکل اسطرالب شمالي اند».(مرادي  وصالحي، ١٣٨٨، 

(٤٥
 از اين دو نوع اسطرالب گونه هاي فراواني اختراع و 
ساخته شده اند، مانند آسي، مطبل، مسرطن، مطبخ، حلزوني، 
صليبي٤،  زورقي٣،  سفرجلي،  شقايقي،  جاموسي  ثوري، 
مسطري٥، اهليلجي، لولبي٦، کري ذي العنکبوت، رصدي٧، 
مجنح٨، طوماري، هاللي، قوسي، صدفي، جامعه، مغني، ذات 

الحق٩ و عصاي موسي(طوسي)،١٠(تصوير٢٤) و عقربي.
اجزاي کلي اسطرالب

اسطرالب مسطح، هفت جزء کلي داردکه عبارتند از:
١-ُام که بزرگ ترين عضو اسطرالب است و درحقيقت بدنه 
اصلي اسطرالب، صفحه مدور محکم که«پنج بخش دارد که 
کرسي و حجره١١ودربرخي  ُعروه،  عالقه،حلقه،  عبارتند از 
اسطرالب ها ُممسکه١٢».(تحفه الحاتميه،١٣٧٠ ،٢٤ و التفهيم،

١٣٦٨، ٢٨٨)(تصوير٢٥)
٢-عضاده که در پشت اسطرالب قرار مي گيرد و چهاربخش 
دارد: دو شظيه(يا ُمري هاي عضاده) و دو لبنه(يا هدفه که 
دفتان هم گفته مي شود) و روي لبنه سوراخي است که به آن 

سوراخ شعاع گويند».(التفهيم،١٣٦٨،٢٨٨) (تصوير٢٦)
دراغلب  و  ندارند  معين و ثابتي  تعداد  که  ٣-صفحه ها 
دارد».(تحفه  قرار  صفحه  هفت  تا  دو  بين  اسطرالب ها 

الحاتميه،١٣٧٠، ٢٥) (تصوير٢٧)
٤-عنکبوت يا شبکه که درون عنکبوت دايره اي کامل قرار 

١-در قسمت اجزاي اسطرالب توضيح
 داده شده است.

٢- ارتفاع.
٣و٤- از اختراعات   ابوسعيد  احمد بن 
 عبدالجليل سجزي(سده٤)، وي اين 
اسطرالب را براساس حرکت وضعي 
باور  به آن  خود  که  ساخت  زمين 

داشت.
٥و٦-ازاختراعات ابوسعيد احمد بن

  عبدالجليل  سجزي(سده چهارم).
٧- ازابداعات  عبداهللا معروف به  نيک

 مرداز مردم قائن و معاصر عبدالجليل 
سگزي.

٨- ابونصر منصور بن علي بن عراق 
در سال ٤٢٠هجري قمري کتابي در 
تاليف  مجنح  سرطاني  اسطرالب 

کرده است.
٩-در المجسطي بطلميوس منظور از 
اسطرالب حلقوي، اسطرالب ذات الحق 

است.
١٠- اختراع شرف الدين مظفرطوسي 
به شکل  اسطرالبي  منجم(سده٦)، 
خط کش ساخت که اسطرالب خطي 
يا عصاي طوسي ناميده شد اما کار 

برد  چنداني  نيافت.
١١- ديواره برآمده ُام. 

١٢- زبانه اي که مانع حرکت صفحه 
در ُام مي شود، به معني جايگاه و اندام 
اصلي اسطرالب که صفحات روي آن 

سوار مي شوند. 
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دارد و از آن به عنوان بروج دوازده  گانه نام برده مي شود.
در ميان جدي و قوس، شظيه يا مري قرار دارد و مري 
تا ٢٠ مري ديگر،  ناميده مي شود و بين ١٢  رأس الجدي 
(مري هاي کواکب)وجود دارند که روي هريک نام يکي از 

کواکب ثابته نگاشته شده است. 
ديگري مدير است که برآمدگي کوچکي روي عنکبوت است 

و با آن عنکبوت را مي گردانند.(تصوير٢٨)
٥-َفَرس يا اسبک که از قطب عبور مي کند و مانع جدا شدن 

صفحه مي شود.(تصوير٢٩)
٦-َفلس يا پشيز، حلقه اي است که زير فرس مي گذارند تا از 

سطح عنکبوت باالتر بايستد.(تصوير٣٠)
٧-قطب، شيئي استوانه اي است که از سوراخ ُام و برحسب 
نياز صفحه ها و عنکبوت عبور مي کند و با کمک فرس مانع 

از افتادن صفحه ها مي شود.
کتيبه نگاري بر روي آثار فلزي(ابزار نجومي – اسطرالب) 

دوره سلجوقي
اصوال هنر ايراني بر مبناي تزئينات بنا شده و كتيبه نويسي 
روي اشياء فلزي را بايد يكي از اركان اصلي آن به شمار 
آورد. متن كتيبه هاي موجود بر روي آثار اين دوره شامل، 
دعا، آيات قرآني، اندرز، حديث به كتابت عربي و در مواردي 
هم اشعار با نوشتار فارسي است. كتيبه ها يكي از مهم ترين 
فلزي  آثار  خطي،  نسخه هاي  كنار  در  ثبت تاريخي  اجزاء 
فلز(ظروف، شمعدان ها، سكه ها وغيره) بوده اند. كتيبه ها 
نقش اساسي در آشكار كردن هويت،تاريخ ساخت روش 

اداره، حامي و پشتيبان، وقف وغيره دارند. 
موريس ديماند،    در مورد تزئين ظروف مي نويسد: «ظروف

اين دوره نظيركاسه وگلدان وبطري كه روي آن ها تصاوير 

پرندگان وحيوانات واشكال نباتي ومتشابك ونوشته به خط 
كوفي روي زمينه اشكال طوماري نقش شده است. طرح 
تزئيني معموالكنده وحك شده وگاهي برجسته است وگاهي 

ترصيع شده».(ديماند،١٣٨٣، ١٣٧) 
به طور مثال مي توان به سطل يا دلو بوبرينسكي١ اشاره 
داشت كه به نوعي برجسته ترين شاهكار دوران سلجوقي 
است.درهنر [فلزكاري] اين دوره آيات قرآني؛   احاديث نبوي 
و اندرزديده  توصيه وپند  وادعيه؛  اذكار  وبيش ترازهمه 

مي شود.
محتواي آثار فلزي در اين دوره به زبان عربي و  اغلب 
دراز،  عمر  دولت(ثروت)زياد،  بلند،  اقبال  و سالمتي،  دعا 
سرنوشت بهتر، شفاعت، آمرزش و رحمت وغيره براي 

صاحب اثر است. 
متن دعاي روي اشياء به صورت ساده چنين بود:«بركه 
و يمن و سرور لصاحبه». همچنين گاهي كلمات را در دعا 
به طور مجهول و به صورت مسجع در كتيبه ها با خط كوفي 
والعمرالسالم  واالقبال الزائد  مانند:«العزالدائم  مي نوشتند؛ 
والِجدالصاعد والنصر الغالب لصاحبه». پند و اندرزها نيز از 

ديگر محتواي اين آثار بود. 
ازتوليدات  به عنوان بخشي  اسطرالب هاي برنجي هم 
آثار فلزي در دوره درخشان سلجوقي از تزئينات مختلف 
به ويژه تزئينات گياهي و نوشتاري بي نصيب نمانده است. 
در اين دوره شاهد توليد اسطرالب هايي با کتيبه هاي 
متنوع هستيم. در حکاکي و برجسته نمايي خطوط موجود 
استفاده  نسخ  و  خطوط کوفي  از  اسطرالب ها  سطح  بر 

شده است.

١-آوند يا دلو بوبرينسكي، از جنس 
مفرغ و نقره نشان است كه به  سفارش 
عبدالرحمان بن  عبداله  الرشيدي ساخته 
شده است. نقره نشاني آن را محمد بن 

مسعود  حاجب  و  اجرا  عبدالوحيد 
بن احمد طراح هراتي نقش روي آن را 
حكاكي و كنده كاري كرده و صاحب 
آن عزيز بن ابوالحسن زنجاني بوده 

است.

نتيجه
هنر فلزکاري سلجوقي، يکي از درخشان ترين هنرهاي سنتي ايران در دوران بعد از اسالم است و 
هنرمندان اين فن در سده هاي پنجم و ششم بهترين آثار فلزي را در همه زمينه ها از قبيل ظروف 
مايحتاج زندگي نظير، کاسه ها و جام ها، ابريق، شمعدان و سايل جنگاوري وغيره خلق کردند. يکي از 
اموري که اهميت توليدات فلزي را دوچندان کرد، مساله نجوم و ستاره شناسي و هيات بوده است. دانش 
اخترشناسي، به دليل اهميتي که در ارتباط با مسائل ديني همچون نماز و روزه داشته به يکي از مهم ترين 
مسائل آن عصر تبديل شد و طبعا وسايل نجومي همچون اسطرالب نيز به عنوان يکي از کاربردي ترين 
وسايل ضروري و مورد نياز آن دوره جهت استفاده در فرايض ديني در کانون توجه هنرمندان فلزکار 
قرار گرفت. ابزار و عناصر نجومي به ويژه اسطرالب به عنوان بخشي از آثار و توليدات هنر فلزکاري 
دوره سلجوقي و تزئينات روي اين آثار موضوعاتي بودند که در اين مقاله مورد بررسي و کنکاش قرار 
گرفته است.  هنرمند مسلمان ايراني در تزئين هنرخويش همواره در تالش بوده از عناصر و مفاهيمي 
معنوي(روحاني، جاوداني و آرماني) و دنيوي(علمي وتجربي) بهره گيرد. مضامين نوع اول بيش تر در 
هنرهايي همچون نگارگري و نوع دوم در هنرهايي مانند سفال گري و فلزکاري نمود يافته است. علم 
نجوم و اخترشناسي در دوران کالسيک اسالمي يکي از مهم ترين و کاربردي ترين علومي بوده که 



تحليل      و  بررسي مفاهيم نجومي 
به   عنوان شکل و صورتزئيني آثار 

همه اقشار جامعه مسلمان همچون عالمان و دانشمندان، صنعتگران و هنرمندان هر يک در حوزه و آبريز برنجي
حيطه کار خود به آن توجه نشان داده و به کار گرفته اند. مفاهيم و مضامين نجومي و ستاره شناسي 
براي هنرمندان فلزکار در دوران سلجوقي، خود موضوع تزئين بوده است. صور فلکي، اجرام آسماني 
و نمادهاي نجومي در آثار هنري فلزي و اغلب آبريزها و تنگ ها حک و نقش شده اند و تصاوير به 

صورت انتزاعي و خالصه شده با روش مرصع کاري و استفاده از مس و نقره تزئين شده است. 
در مقاله پيش رو، تزئينات موجود بر روي آبريز برنجي به عنوان موضوعي خاص و منحصر به فرد 
مورد تحليل قرار گرفت. تزئينات کنده کاري شده بر روي سطح آبريز به صورت نباتي(گياهي)، جانوري 
و نوشتاري است و بر بدنه شيارگونه آن ١٢ نوار عمودي(نماد برج هاي دوازده گانه) وجود دارد که 
هريک نشانه اشکال و صورفلکي را به صورتي روايت گونه و در داخل ترنج هاي دايره وار جاداده اند. 
اين آبريز يکي از بي نظيرترين آثار فلزي سلجوقي است که به خوبي به موضوع نجوم و عناصر وابسته 
به آن پرداخته است. اسطرالب هم به عنوان يکي از پيچيده ترين و فني ترين آثار فلزي از سده چهارم به 
بعد و به ويژه در دوره سلجوقي توليد و رواج يافت. اين وسيله نجومي با کاربردهاي متفاوت، مهم ترين 
ابزار علمي نجوم و اخترشناسي براي دانشمندان ايراني و مسلمان بوده و به دست هنرمند صنعتگر 
ساخته و پرداخته شده و ظرافت و زيبايي موجود بر آن گواه از روح هنرمندانه فلزکار ايراني دارد. 
اسطرالب هاي دوره سلجوقي از جنس برنج بوده و تزئينات روي آن ها هندسي و نوشتاري با خط کوفي 

و نسخ و گياهي است. 
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