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 بازتاب انواع صورت هاي فلکي در هنر سفال گري 
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چكيده
تحقيق پيِش رو به بررسي بازتاب انواع صورتهاي فلکي از جمله نقوش دايرة البروج بر روي سفالينه هاي 
دوران اسالمي ايران از سده هاي اولية اسالمي تا اوايل دورة صفوي مي  پردازد. هدف تحقيق شناسايي و 
طبقه بندي کلي انواع مختلف نقوش مرتبط با مفاهيم نجومي در اين سفالينه ها و مقايسة آنها با نمونه هاي 
موجود در يکي از مهمترين كتب تخصصي علم نجوم است. مهم ترين پرسش هاي تحقيق عبارت اند از: ١. انواع 
صورت هاي فلکي که بر روي سفالينه هاي دوران اسالمي ايران نقش بسته اند؛ کدامند و داراي چه ويژگيهايي 
مي باشند؟ ٢. صورتهاي فلکي مزبور تا چه ميزان با نمونه هاي موجود در كتاب صورالكواكب عبدالرحمن 
صوفي انطباق دارند؟ بنابر يافته هاي تحقيق، صورت هاي فلکي روي سفالينه هاي اسالمي از تنوع گسترده اي 
برخوردارند و با توجه به تمرکز بيشتر سفالگران بر مالک هاي تزييني، كامًال منطبق با نمونه هاي نسخ خطي 
علم نجوم ترسيم نشده اند بلكه بعضًا، به اقتضاي سليقة هنرمند، تغييراتي در آنها صورت گرفته است. روش 
تحقيق توصيفي-  تحليلي و رويکرد آن تطبيقي است. گردآوري اطالعات بر اسناد و مدارک كتابخانه اي و 
مشاهدات، متكي است و روش تحليل داده ها كيفي است. جامعه آماري تحقيق متشکل از يازده نمونه شاخص 

سفالينه دوران اسالمي حاوي نقوش صور فلکي است.
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مقدمه
نقوِش روي سفالينه هاي اسالمي جزو زيباترين و در عين 
حال پر رمز و رازترين نقوش تزييني هنر اسالمي به شمار 
ادوار گذشته  مي رود كه جنبه هاي مختلف زندگي مردم 
شامل علمي، مذهبي، ادبي، تاريخي و... را دربرمي گيرد. 
تفسير و تعبير معاني و مفاهيم نهفته در پِس ظاهر معمولي 
اين نقوش، نيازمند آگاهي از منابع مختلف تأثيرگذار بر 
نجوم،  عرفان،  از  اعم  اسالمي  دوران  در  آنها  كاربرد 
ادبيات و... است. نكتة مهم در تفسير اين نقوش توجه به 
عدم كاربرد صرفًا تزييني يا زيبايي شناختي آنها است؛ 
بدين معنا كه در كاربرد اغلب آنها معاني و مفاهيم خاص 
ازجمله نقوش مرتبط با پديده هاي نجومي مد نظر بوده 

است. 
در طبقه بندي علوم اسالمي، علم نجوم از مهمترين علوم 
محسوب مي شود كه در ابعاد مختلف مذهبي و غيرمذهبي 
زندگي مسلمانان نقش اساسي داشته است. اهميت تعيين 
زمان در مقياس هاي مختلف از سال گرفته تا ماه و روز و 
... براي انجام تكاليف مذهبي خاص مانند نماز، روزه، حج 
و.. از جمله مصارف مذهبي اين علم بود. اما در كنار اين 
مورد، مصارف غيرمذهبي و بعضًا خرافي يا تفنني نيز از 
جايگاه ويژه اي برخوردار بود. در اين دوره عليرغم اعتقاد 
به ارادة خداوند در تعيين سرنوشت بشر، اعتقاد به احكام 
نجومي نيز از طرفداران زيادي برخوردار بود، كما اينكه 

امروزه نيز چنين است. 
يكي از پل هاي ارتباطي علم نجوم با هنر اسالمي، نقوش 
ُصَور فلكي در قالبهاي انساني و حيواني مورد استفاده 
براي تميز و تعيين جايگاه ستارگان و سيارات در آسمان 
است كه در تزيين هنرهاي مختلف اسالمي ازجمله هنر 
سفالگري تأثير بسزايي برجاي گذاشته است. تبعًا هنرمند 
نقوش  كاربرد  به  بيشتر  مشتريان  جلب  براي  سفالگر 
مزبور که بعضًا خوش يمن يا مرتبط با شغل يا زادروز 
از  دسته  اين  عبارتي  به  مي شد.  تشويق  بود،  مشتريان 
نقوش را مي توان نشانگر دانش، اعتقادات و گاهي خرافات 
عرصة  را  سفالي  ظروف  سطح  كه  دانست  انسان هايي 

مناسبي براي هنرنمايي و بيان تفكرات خود ديده اند.
تحقيق پيش رو، نحوة بازتاب انواع نقوش صورت هاي 
مورد  را  ايران  اسالمي  دوران  هنر سفالگري  در  فلكي 
بررسي قرار مي دهد. البته با توجه به كثرت نمونه هاي 
مواردي  صرفًا  فلکي،  صورتهاي  نقوش  حاوي  سفالي 
شاخص به عنوان نمونه يا به قولي مشتي نمونة خروار 
ارائه مي شود. همچنين تحقيق حاضر متناسب با دانش 
و استنباط نگارنده که طي سال هاي متمادي از بررسي 
به دست آورده است  نقوش مختلف سفال هاي اسالمي 
يا در دسترس صورت  نمونه هاي موجود  مبناي  بر  و 
مفصل  تحقيقات  انجام  بر  است  شروعي  و  گرفته 

بعدي. 

هدف اين تحقيق برقراري ارتباط با نقوش تزييني ادوار 
گذشته و شناخت بيشتر و بهتِر بستر علمي و اجتماعي 
جوامع توليدكنندة اين آثار و ارائة تفسير و تحليل صحيح 
و بر مبناي واقعيت از نقوش است. در كنار اين هدف كلي، 
پي بردن به ميزان تقيد هنرمندان تزيين كاِر ظروف سفالي 
به انطباق نقوش خود با نمونه هاي موجود در كتب و نسخ 
نجومي معاصر، تعيين مهم ترين ادوار كاربرد اين نقوش 
تعيين  و  آنها  كاربرد  با  ساز  زمينه  و  مرتبط  عوامل  و 
گونه هاي سفال اسالمي كه در تزيين آنها از اين نقوش 
استفاده شده از ديگر اهداف اين تحقيق به شمار مي آيد. 
اين تحقيق  در راستاي اهداف مزبور، مهمترين سواالت 

عبارتند از: 
۱.انواع صورتهاي فلکي که بر روي سفالينه هاي دوران 
ويژگيهايي  چه  و  کدامند  بسته اند  نقش  ايران  اسالمي 

دارند؟
۲.صورتهاي فلکي مزبور تا چه ميزان با نمونه هاي موجود 
در كتاب صورالكواكب۱ عبدالرحمن صوفي۲ به عنوان يکي 

از مهمترين کتب مربوط به علم نجوم انطباق دارند؟

روش تحقيق
تطبيقي  آن  رويکرد  و  توصيفي- تحليلي  تحقيق  روش 
است. گردآوري اطالعات بر اسناد و مدارک كتابخانه اي 
و مشاهدات متكي است و روش تحليل داده ها كيفي است. 
شيوة گردآوري اطالعات نيز به صورت فيش برداري از 
منابع کتابخانه اي به خصوص کتب مربوط به علم نجوم 
بعالوة مطالعات ميداني در قالب توصيف فرمي، تکنيکي 
موزه هاي  در  موجود  معتبر  نمونه هاي  تزييني  نقوش  و 
متشکل  تحقيق  آماري  جامعة  است.  خارجي  و  داخلي 
اسالمي  دوران  سفالينه هاي  از  شاخص  نمونة  يازده  از 
حاوي نقوش صور فلکي است.  يكي از مهم ترين مراحل 
در زمينة تحقيق، يافتن نمونه هاي نقوش صورتهاي فلکي 
به خصوص نوع منفرد آن در سفالينه هاي دوران اسالمي 
ايران بوده است. مرحلة بعد شامل يافتن معنا و مفهوم 
نجومي اين نقوش باتوجه به مشخصات ظاهري نقوش 
و ساير زمينه هاي مرتبط با كاربرد آنهاست. تبعًا در اين 
مرحله وجود يك معيار مناسب براي تعيين ميزان مطابقت 
و شباهت آنها با نقوش نجومي از اهميت وااليي برخوردار 
است. بدين جهت نمونه هاي نقوش و مفاهيم نجومي مورد 
مطالعه با نقوش نجومي موجود در كتاب صورالكواكب 
تأليف عبدالرحمان صوفي مقايسه شده اند. بنابراين، مالک 
نجومي بودن نقوش مزبور، تشابه به صور فلکي كتاب 
صورالكواكب، و به عالوه ساير شواهد و قراين موجود 

بر روي آنهاست.

پيشينة تحقيق
تحقيقات اختصاصي صورت گرفته در عرصة شناسايي 

عبدالرحمان  اثر  معروف ترين   .١
که  دارد  نام  الثابته  صورالکواکب 
وي در سال ٣٥٣ هجري قمري به 
کتاب  اين  آورد.  در  تحرير  رشته 
است  ثابت  در مورد ستارگان  که 
ستاره شناسي  پژوهش هاي  ادامه 
بر  و  بود  هجري  سوم  سده  در 
پايه آثار کالسيک و کهن از جمله 
شده  تدوين  بطلميوس  المجسطي 
از  بسياري  آن  در  وي  است. 
تصوير  با  همراه  را  رصدهايش 
تشريح کرده است. او در اين کتاب، 
ستارگان را با نامهاي عربي آن ها 
مشخص کرده و جدولي از قدرهاي 
فلکي  صورت  هر  ستارگان  دقيق 
کرده  ارايه  فلکي  صورت  نماي  و 

است (ورجاوند، ١٣٦٦: ٧٣). 
بن  عبدالرحمان  ٢.ابوالحسن 
صوفي  سهل  بن  محمد  بن  عمر 
شهر  در  ه.ق)   ٢٩١ رازي(٣٧٦- 
ري ديده به جهان گشود و در سن 
درگذشت.  شيراز  در  سالگي   ۸۳
وي استاد رياضي و ستاره شناس 
بود  چهارم  سده  ايراني  برجسته 
دعوت  به  بنا  سالگي   ٤٦ در  که 
عضدالدوله ديلمي(٣٧٢-٣٦٧ ه.ق) 
رحل  وي  دربار  در  اصفهان  در 
اقامت گزيد. کار اصلي وي تشريح 
علم  در  يونانيان  پيشين  يافته هاي 
نجوم و ترجمة آثار آن ها به زبان 

عربي بود (همان، ٧٥).

 بازتاب انواع صورت هاي فلکي در 
تا  اسالمي  دوران  سفال گري  هنر 
با   آن ها  تطبيق  و  دورة صفوي 
ب کتا ر  د د  جو مو ي  نه ها نمو
 صور الکواکب  عبدالرحمن  صوفي
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سفالينه هاي  روي  بر  موجود  نجومي  نقوش  بررسي  و 
اسالمي بسيار نادر است و مي توان گفت تحقيق کنوني 
اولين مورد در نوع خود به لحاظ هدف است. از معدود 
مقالة  به  بايد  زمينه  اين  در  گرفته  صورت  پژوهشهاي 
«بررسي  عنوان  با  کاظمي(۱۳۹۲)  شريف  و  زارعي 
نمادهاي نجومي نقوش سفالينه هاي اسگرافياتو مجموعة 
موزه هاي بنياد مستضعفان» اشاره کرد که در آن برخي 
شده اند،  ارائه  اسگرافياتو  سفالينة  در  فلکي  صور  از 
هرچند که انطباق اغلب آنها با نقوش نجومي بعيد به نظر 

مي رسد. 
از  مي توان  موضوع  اين  به  نزديک  حيطه هاي  در  اما 
تحقيقاتي که در زمينة نقوش نجومي روي ظروف فلزي 
صورت گرفته نام برد. از جمله قهاري گيگلو و محمد زاده 
کتاب  از  نسخه اي  نجومي  صور  از  برخي   (۱۳۸۹)
صورالکواکب را با نمونه هايي از نقوش دوازده تايي صور 
تا هفتم  پنجم  فلزي متعلق به سده هاي  فلکي در ظروف 
هجري مورد مطابقت قرار داده اند. در مقاله اي ديگر افروغ 
و نوروزي طلب (۱۳۹۱) ماهيت تزييني مفاهيم نجومي يک 
آبريز فلزي برنجي را که اغلب شامل نقوش دوازده تايي 
صور فلکي دايرة البروج است مورد بررسي قرار داده اند. 
ناصريان اصل و مجابي (۱۳۹۲) در مقالة «مطالعه اي بر 
نقوش نجومي در فلز کاري دورة سلجوقي و فرش دوره 
قاجار» مقايسه اي بين نقوش صور فلکي بازتاب يافته در 
ظروف فلزي دورة سلجوقي و نقوش نجومي فرش هاي 
انجام  اين دوره  نجومي  تقويم هاي  از  ملهم  قاجار  دورة 
داده و تداوم نقوش صور فلکي از ابتداي دوران اسالمي 
تا قرون متأخر با تغييرات خاص هر دوره را مورد تأکيد 
مقالة  در   (۱۳۹۴) موسي پور  و  محمودي  داده اند.  قرار 
مکتب  فلزکاري  بر  خراسان  مکتب  فلزکاري  هنر  « تأثير 
منطقه  پاش  گالب  و  قلمدان  نقوش  واکاوي  به  موصل» 
غرب ايران در دوران سلجوقي و مکتب موصل پرداخته 
اند که طي آن به نقوش برج هاي دوازده گانه صور فلکي 
هم به عنوان يکي از نقوش رايج اشاره کرده اند. همچنين 
بر  «نقدي  مقالة  در  نيز  مراثي  و  آيت اللهي  رضازاده، 
انتساب سه اثر از فلزكاري غرب ايران به مكتب موصل در 
نيمة اول قرن هفتم هجري؛ عودسوز ابوبكر سني رازي، 
ابريق و شمعدان موزة ويكتوريا و آلبرت» (۱۳۹۲) سه 
نمونه از آثار فلزي منتسب به مکتب فلزکاري موصل را 
با هدف تعيين خاستگاه واقعي آنها مورد مطالعه و تحليل 
قرار داده و در ضمِن ذکر ويژگي هاي تزييني آنها به نقش 

«اختر ماه» اشاره کرده اند.
 نکتة قابل ذکر در رابطه با تحقيقات فوق الذکر اين است 
که در اغلب موارد صرفًا نقوش دوازده تايي دايرة البروج 
و يا فقط يک نقش نجومي (اختر ماه) که تشخيص آنها 
به سادگي امکان پذير است مورد بررسي و معرفي قرار 

گرفته اند.  

 نظري بر علم نجوم در دورة اسالمي
دوران  در  كه  بود  علومي  نخستين  جملة  از  نجوم  علم 
و  گرفت  قرار  مسلمان  دانشمندان  توجه  مورد  اسالمي 
توجهي  قابل  گسترش  و  رشد  از  ايران  در  به خصوص 
برخوردار شد. هرچند اين رشِد مداوم و پيوسته، تاحدود 
زيادي وابسته به انتقال دانش نجوم ادوار باستاني ايران 
به دورة اسالمي بود كه با ترجمة کتب پهلوي مرتبط با 
نجوم به زبان عربي صورت گرفت(ورجاوند، ۱۳۶۶: ٦٠) 
اما عوامل مهم تري نيز در اين زمينه دخيل بود كه ريشه 

در دين اسالم داشت. اهم اين عوامل عبارت اند از:
- تحريک و ترغيب آيات قرآن مجيد خطاب به دانشمندان 
و کنجاوي دربارة حقيقت علمي پيدايش جهان، همچنين 
تأمل در حرکات ستارگان وخورشيد و کرة زمين و ماه 

و اجرام آسماني؛
-علت يابي حوادثي مثل کسوف وخسوف که مسلمانان با 
رويداد آن ها بايد واجبات ديني و شرعي، مثل نماز آيات 

را به جاي مي آوردند؛
-ترٌتب بعضي از تکاليف مهم مذهبي مثل نماز، روزه، حج 
و شناخت سمت قبله بر لزوم توجه به شناسايي ماه و 
خورشيد و ستارگان و حرکات آن ها، که البته از لحاظ 
علمي، تأثير بسيار بنياديني در تکوين اين رشته داشت 

(عالمه جعفري، ۱۳۸۳: ۱۴۵).
گلداشتاين معتقد است که ستاره شناسي يا نجوم اسالمي 
پس از ورود ميراث نجومي هلني (و به تبع آن ميراث نجوم 
ادوار باستاني ايران) در جهت همين عوامل يا موضوعات 

.(Goldstine, 1986:80) مهم قرار گرفته است
در ميان مسائل مختلف نجوم، آنها كه بيشتر مورد توجه 
ماهيت  در  بحث  از  است  عبارت  بود  مسلمان  منجمان 
اجرام فلكي، حركات سيارات و فاصله و بزرگي آنها كه 
به محاسبات مبتني بر طرحهاي رياضي كه با آنها كار 
از جمله پيشرفتهاي نجوم در  مي كردند، بستگي داشت. 
دورة اسالمي نيز تهية فهرست ستارگان يا زيج الغ بيگ 
است كه از نخستين جداول نجومي پس از زمان بطلميوس 

بود (نصر، ۱۳۸۶: ۱۷۹).
اسالمي  دوران  در  كه  ايراني  چهره هاي  مهم ترين  از 
تأثير بسزايي بر دانش ستاره شناسي داشتند مي بايد از 
هجري  چهارم  در سدة  كه  كرد  ياد  عبدالرحمن صوفي 
ظهور  ساز  زمينه  صورالكواكب،  کتاب  تاليف  با  قمري 

صورت هاي فلکي بر روي آثار هنري ادوار بعد شد. 
اما در كنار بحث علمي نجوم، نبايد از بحث احكام نجومي 
و طالع بيني نجومي نيز غافل شد كه بر خالف علم نجوم 
که يکي از علوم طبيعي دقيِق مربوط به شناخت سيارات و 
ستارگان و حرکت آنها و پديده هاي خسوف و کسوف و 
مسائلي از اين قبيل است، اغلب تالش مي شود با توجه به 
وضعيت صورتهاي فلکي، سياره ها، خورشيد و ماه نسبت 
به يکديگر، اتفاقات، پيش آمدها و حوادث زميني پيشگويي 



شود يا زمانهاي سعد و نحس تعيين گردد. تاريخ دورة 
اسالمي، پر از اطالعاتي در اين زمينه است، اطالعاتي که 
نشان مي دهد چه مقدار تصميمات مردم، از جنگ گرفته 
که  بوده  نجومي  آگاهي هاي  همين  اساس  بر  ازدواج  تا 

منجمان و پيشگويان براي مردم بيان مي کرده اند. 
مفاهيم  و  پديده ها  به  توجه  پرشكوه  دورانه  از  يكي 
نجومي هم از نوع علمي و هم غير علمي آن مربوط به 
قرون مياني اسالمي است كه به دليل محبوبيت اين گونه 
نقوش و مفاهيم نجومي توسط هنرمندان  امور، كاربرد 
رشته هاي مختلف براي تزيين اشياء با تجسم شخصيت 
براي سيارات و صورتهاي فلكي دايرة البروج رواج يافت. 
از زيباترين نمودهاي اين كاربرد را مي توان در عرصة 
هنر سفالگري اين دوره به تماشا نشست كه هم به لحاظ 
ويژگيهاي طراحي و هم از منظر تعاطي مسائل نجومي و هنري 
حائز اهميت است. به طور كلي انواع نقوش و مفاهيم نجومي 
بازتاب يافته بر روي سفالينه هاي دوران اسالمي را مي توان در 

چهار دستة كلي زير مورد بررسي و تحليل قرار داد:
۱.نقوش سيارات اطراف خورشيد

۲.نقوش دايرة البروج۱ به صورت دوازده تايي
۳.نقوش برخي از صور دايرة البروج به صورت منفرد

۴.نقوش ساير مفاهيم نجومي
بديهي است كه تشخيص نقوش سيارات اطراف خورشيد 
و نيز صور فلكي دايرة البروج به صورت دوازده تايي بر 
سطح ظروف سفالي دوران اسالمي به آساني امكان پذير 
است، اما نقوش و مفاهيم نجومي دستة سوم و چهارم 
به  صورفلكي  مختلف  نمودهاي  دقيق  شناخت  مستلزم 
نجومي  نقوش  مسجل  نمونه هاي  با  آنها  مقايسه  همراه 
موجود در كتب تخصصي علم نجوم و ساير زمينه هاي 
دقيق تر  بررسي  به  ادامه  در  آنهاست.  كاربرد  با  مرتبط 
نقوش هر يک از دسته هاي فوق بر روي سفالينه هاي ايران 

در دوران اسالمي مي پردازيم. 

الف. نقوش سيارات اطراف خورشيد
كاسة خمير سنگي با نقاشي مينايي چندرنگ روي لعاب 
مات، ساخت مركز يا شمال ايران، متعلق به دورة سلجوقي، 
به ارتفاع: ۹,۵ و حداكثر قطر: ۱۸,۷۵ سانتيمتر موجود در 

موزة هنري متروپوليتن نيويورك (تصوير ۱)
نقوش تزييني اين كاسه مشتمل بر نماِد خورشيد در دايرة 
سيارة  شش  انساني  نمادهاي  توسط  كه  است  مركزي 
مريخ۵،  مشتري۴،  زهره۳،  ماه۲،  شامل  شمسي  منظومة 
اين  از  عطارد۶ و زحل۷ در بر گرفته شده است. هريك 
سيارات به وسيلة پيكرنگاري شاخص همان سياره قابل 
شناسايي است. ازجمله عطارد كه «آن را دبير فلک گويند 
واژة  ذيل   :۱۳۷۳ دارد»(دهخدا،  تعلق  بدو  عقل  و  علم  و 
جواني  مرد  به صورت  الغات)  غياث  از  نقل  به  عطارد 
كاغذي.  طومار  يك  روي  بر  نوشتن  حال  در  است 
است  فلك  ُخنياگِر  يا  چنگي  ناهيِد  به  ملقب  كه  زهره 
َرباب۸ تصور شده  است. مريخ  نواختن ساِز  در حال 
در  را  بريده  سر  و  شمشير  يك  كه  است  جنگجويي 
دست دارد. مشتري حكيم يا قاضي عمامه دار است و 
كه دست هاي  نمايان شده  نشسته  زني  به صورت  ماه 
قرار  او  گردن  دور  بر  ماه  هالل  و  برده  باال  را  خود 
گرفته است. نماد سيارة زحل يا «شيخ النجوم»(همان: 
تأثير  با  المحيط)  محيط  از  از  نقل  به  زحل  واژة  ذيل 
با  سياهپوست  مرد  يك  به صورت  و  هندي  منابع  از 
تزييني  نوار هاي  است.  شده  طراحي  سفيد  بلنِد  ريش 
نقوش  پرندگان،  و  سوارکاران  نقوش  آنها  مجاور 
به  را  نشسته  نوازندگان  و  نديمان  از  رديفي  هندسي، 
همراه دو شخصيت بر تخت نشسته و يك كتيبة كوفي 
شكسته  نسخ  فارسي  كتيبة  يك  دربرمي گيرد.  عربي 

نيز سطح خارجي را دربرگرفته است.
قرارگيري سياره ها به صورت مدور در اطراف خورشيد در 
يک ظرف متعلق به قرن ۶ هجري که به خوبي تداعي کنندة 

ساخت  مينايي  نقاشي  با  تصوير١.كاسه 
دورة  به  متعلق  ايران-  شمال  يا  مركز 
سلجوقي موجود در موزة هنري متروپوليتن 

نيويورك، مأخذ:    موزة متروپوليتن.

تصوير ٣. نماي فوقاني دهانة كوزه كروي 
كه بر روي شانه ها عاليم دايرة البروج نقش 

شده است. مأخذ: موزة آشمولين.

تصوير ٢.نماي نزديك نمادهاي سياره هاي 
مينايي.  كاسة  كف  در  خورشيد  اطراف 

مأخذ: همان.

از  است  عبارت  ١.دايرة البروج 
دوراني  ظاهري  حركت  مسير 
زمين  دور  به  خورشيد  ساالنة 
اين دايره در  ناظر زميني.  از نظر 
واقع عبارت است از تصوير مدار 
زمين بر كرة آسماني يا مدار زمين 
ناظري  نظر  از  خورشيد  دور  به 
خورشيدي  منظومة  از  بيرون  كه 
ايستاده است (اكرمي، ١٣٨٠: ١٩).

و  نزديک ترين   (Moon)ماه  .٢
و  زمين  به  سياره  ترين  مانوس 
آفتاب  از  بعد  و  است  آن  ساکنان 
در  سماوي  اجرام  همه  از  بيش 
تفکر و زندگي انسان تاثير گذاشته 
به ويژه در رسيدن ميوه ها و رشد 
به  نباتاتي که ميوه دارد و  نمو  و 
وجود آمدن قارچ و توليد بعضي 
نمک  سنگ  مانند  معدني  مواد  از 
بعضي  نمو  و  رشد  و  تکوين  و 
حيوانات مانند طيور.  ماه نيز مانند 
مورد  کهن  اقوام  نزد  خورشيد، 
باب  در  است.  واقع شده  پرستش 
تاثير آن كامال  قمر و خورشيد و 
الصفا  اخوان  رسائل  فصول  در 
همچنين  اخوان  است.  شده  بحث 
اين  در  حيوانات  عمر  که  معتقدند 
دارد  بستگي  قمر  منازل  به  عالم 

(نصر، ١٣٧٧: ١٣٥). 
زبان  در   (Venus)زهره از   .٣
فارسي با نام هاي ناهيد و بيدخت 
ياد شده است. آناهيتا شکل ديگر 
ناهيد و اناهيد فارسي و پهلوي به 
معني پاک و بي عيب از فرشتگان 
احکام  در  است.  بوده  آب  نگهبان 
زنان،  كوكب  را  ستاره  اين  نجوم 
لهو و شادي،  اهل زينت و تجمل، 
عشق و ظرافت، سخريه و سوگند 
دروغ نام داده اند شاعران فارسي، 
زهره  و  زن  بربط  زن  را  زهره 
داده  لقب  مطربه  زن  و  خنياگر 
زهره  نام  شعر  در  هرجا  تقريبا 
و  نوازندگي  و  سرود  به  مي آيد، 
نيز  زيبايي  در  او  نمادين  حالت 
حتي در نثر فارسي اشاره مي رود 

(همان، ٣٤٥ و ٣٤٧). 
زاوش،   (J u p i t e r ٤. مشتري(
رامش  و  مزد  اور  هرمزد، 
نام  و  مشتري  فارسي  نام هاي 
ايرانيان  است.  برجيس  آن  ديگر 
النوع  رب  عنوان  به  را  مشتري 
نام هورمزد)  درخشان آسمان(به 

بقيه در صفحة بعد

 بازتاب انواع صورت هاي فلکي در 
تا  اسالمي  دوران  سفال گري  هنر 
با   آن ها  تطبيق  و  دورة صفوي 
ب کتا ر  د د  جو مو ي  نه ها نمو
 صور الکواکب  عبدالرحمن  صوفي



شماره۴۱  بهار۹۶
۱۱۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گردش آنها بر گرد خورشيد است نشان دهندة پيشرفت 
فراوان علم نجوم مسلمانان در اين زمان در مقايسه با 

جهان غرب است.۱

به صورت  دايرة البروج  فلكي۲  صور  نقوش  ب. 
دوازده تايي

ب.۱. شاخص ترين نمونة اين دسته كوزة كروي دهان گشاد 
ساخت كاشان و متعلق به اواخر دورة سلجوقي است که 
از جنس خمير شيشه ساخته و با نقوش زرين فام تزيين 
شده است. ارتفاع اين ظرف ۱۱,۲ و قطر آن ۱۸,۵ سانتيمتر 

است و در موزه آشمولين نگهداري مي شود (تصوير ۳)
معموًال  كوزه  ازجمله  بسته  فرم هاي  در  که  است  گفتني 
در  و  شانه  قسمت  در  اغلب  و  بيروني  بر سطح  نقوش 
باالترين  در  نقوش  بشقاب،  و  كاسه  مانند  باز  فرمهاي 
قسمت لبة داخلي طراحي شده اند. در هر دو فرم، نقوش 
در داخل قابهاي مدوِر مجزا از هم قرار گرفته و زمينة 
نقوش  با  آنها  مدور  قابهاي  واسط  و فضاي حد  نقوش 

گياهي و اسليمي يا انتزاعي ريز پر شده است.
در اين کوزه نقوش عاليم دايرة البروج با لعاب زرين فام 
بر روي زمينة سفيد در ديوارة خارجي ايجاد شده است 
نقوش مزبور در قسمت   .(Allan, 1991, pp. 30-31)
شانة ظرف طراحي شده و دو كتيبة نسخ يكي در پايين 
به صورت بزرگ تر و يكي در باال به صورت كوچك تر آنرا 

دربرگرفته است.
نكتة جالب توجه شباهت طراحي نقوش َحَمل، ثور، قوس 
و َجدي البته با تفاوتهاي اندك متناسب با هر نقش است. 
از جمله َحمل به صورت قوچي است كه پاي راست جلو 
خود را بلند كرده و ثور كه بايد به صورت گاو باشد با 
جثة كوچك و مشابه قوچ با اندك تفاوتي در قسمت سر 
بخش  فقط  قوس  همچنين  است.  و شاخ ها طراحي شده 
كوچكي به صورت نيم تنة مرد با كماني در دست، اضافه 

بر نماد َحمل دارد و َجدي نيز فقط در قسمت فرم شاخ ها 
با حمل متفاوت است.

در طراحي نقوش انساني نيز همين ويژگي يعني تبعيت 
از فرِم تقريبا يكسان مشاهده مي شود از جمله برج جوزا 
كه  شده  ترسيم  مجزا  دوسِر  با  مردي  پيكر  به صورت 
دست هاي خود را به طرف باال بلند كرده و به جز سِر 
اضافي در ساير قسمت هاي بدن و نحوة نشستن با نقش 
برج سنبله مشابهت دارد. باتوجه به فرم غريب اين ظرف، 
احتمال كاربرد علمي آن در راستاي تحقيقات يا مصارف 

نجومي هم قابل تصور است.
كاسة زرين  فام مشابهي ساخت شهر كاشان و متعلق به 
دورة سلجوقي در همين موزه آشمولين موجود است که 
آن هم داراي عاليم دايرة البروج نسبتًا مشابهي در قسمت 

لبه داخلي است.
ب.۲. بشقاب بزرگ آبي و سفيد با نقش دوازده عالمت 
 ۱۰ (قرن  صفوي  دورة  اوايل  به  متعلق  البروج  منطقه 
سفيد  زمينة  روي  بر  کبالتي  آبي  نقوش  با  که  هجري) 
تزيين شده است. محل نگهداري: موزة برلين (تصوير ۴)

اين ظرف جزو معدود نمونه هاي کاربرد نقوش نجومي 
بر روي سفالينة قرون متأخر اسالمي در ايران محسوب 
مي شود. طي دورة صفوي سفالگران در تزيين دسته اي 
از ظروف آبي- سفيد تغييراتي بوجود آورند و آنها را 
بدين  كه  منطبق ساختند  دوره  اين  هنري  با مشخصات 
لحاظ مي توان اين دسته را ظروف آبي- سفيد با نقوش 
نقوِش  جاي  به  راستا  همين  در  ناميد.  ايراني  خالص 
اسالمي  ايراني-  مضامين  از  چيني  مناظر  و  صحنه ها 
همچون مفاهيم نجومي، كتيبه هاي فارسي، نقوش انساني 
با مشخصات نژادي و لباسي ايراني و... استفاده كردند. 
يكي از نمونه هاي اين ظروف همين بشقاب است كه در 
جداره هاي داخلي آن نقوشي مشتمل بر دوازده عالمت 
منطقة البروج به رنگ آبي مايل به سياه کبالت بر روي 

تصوير ٥. بشقاب با نقاشي لعاب گلي شهر 
نيشابور با نقش تزييني صورت فلكي ثور. 

مأخذ: كياني و كريمي، ١٣٧٤.

سفيد  و  آبي  بزرگ  بشقاب   .٤ تصوير 
صفوي با نقوش دايرة البروج مشابه. مأخذ: 

موزة برلين.

کتاب  در  ثور  فلكي  صورت   .٦ تصوير 
صورالكواكب. مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

پرستش  اين  و  مي پرستيدند 
ميترايي  مذهب  از  قبل  احتماال 
داشته  وجود  آن  امتداد  در  و 
آيين  در  خدايي(اهورامزدا)  است. 
اورمزد  يا  هورمزد،  که  زردشتي 
همان  دنباله  مشتري  ستاره  يعني 

اعتقاد است (همان، ٧٣٦) .
٥. مريخ(Mars ) بهرام، وهران و 
معني  به  ورثرغن  اصل  ورهران، 
در  جنگجوست.  و  شکننده  فاتح، 
و  خشم  از  نيز  فارسي  اشعار 
گفته  سخن ها  مريخ  سلحشوري 
شده و عناوين فراواني چون حيدر 
رزم فلک، مريخ خون آلود و مريخ 
سلحشور به وي داده اند (مصفي، 
در  ستاره  اين   (٧٣٠  :١٣٥٧
تصورات ايراني، يونان و روم ايزد 
علت  همين  به  بوده،  جنگ  خداي 
کوکب  را  مريخ  احکامي  منجمان 
و  دزدان  ظالم،  امراء  و  لشکريان 

مفسدان شمرده اند(همان، ٧٢٩). 
٦. عطارد(Mercury) كه نام فارسي 
آن تير است در احکام نجوم کوکب 
اذکيا  و  شعرا  طبيبان،  و  حکماء 
(هوشمندان و زيرکان) و ديوانيان 
و کاتبان، نقاشان، تجار، اهل بازار، 
به  ادب است  پاکي و  دين، نطق و 
شعر  در  عطارد  از  علت  همين 
اختردانش،  القابي چون  با  فارسي 
گردون،  مستوفي  گردون،  کاتب 
دبير انجم و کاتب علوي نام برده 

شده است (مصفي، ١٣٥٧: ٤١٢) .
٧.زحل(saturn) يا كيوان بلندترين 
زمين  به  سياره  دورترين  يا  و 
محسوب مي شده و کلمة زحل نيز 
خود به معني بسيار دور گريخته 
را  زحل  احکامي  منجمان  است. 
ارباب  دهقانان،  و  پيران  کوکب 
غالمان  قديم،  خاندان هاي  قالع، 
مردم  نشينان،  صحرا  سياه، 
و  علم  بي  زاهدان  خسيس،  سفله، 
کينه،  مکر،  صفات  به  موصوف 
حمق، جهل، بخل، ستيزه و کاهلي 
 ٢٣٧  :١٣٥٧ (مصفي،  مي شمرند 
و ٣٣٨) منجمان آن را نحس اکبر 
مي گفتند و مي پنداشتند که نظر در 
مي آورد(ماهيار،  حزن  و  غم  آن 

(١٣٨٢: ٢٥١
٨. َرباب نام سازي است تاردار که 
است  (تنبور)  طنبور  ديگرش  نام 

(دهخدا، ١٣٧٣: ذيل پرشاوش).

بقيه از صفحة قبل

١. از جمله دانشمندان اسالمي كه با 
رصدها و محاسبات ابتكاري خود 
خورشيد  دور  به  سيارات  گردش 
كرده  تبيين  و  داده  تشخيص  را 
بقيه در صفحة بعد



زمينة سفيد طراحي شده است. اين ظرف كه احتماًال در 
شمالغرب ايران ساخته شده داراي امضاي فردي به نام 

«عبدالواحد» و تاريخ ۹۷۱ ه.ق است.
مي توان  فوق  نمونة  دو  دايرة البروج  نقوش  مقايسة  در 
نقوش مزبور  قرن ۱۰ هجري  تا  قرن ۶ هجري  از  گفت 
از جمله  اندکي مورد استفاده قرار گرفته اند.  با تغييرات 
تفاوتها مي توان به نوع پوشش لباسهاي نمادهاي انساني 
که متناسب با هر دوره است و نيز تفاوتهايي در طراحي 

صورتهاي عقرب، سنبله، جدي و دلو اشاره کرد.

ج. نقوش دايرة البروج به صورت تكي
نقوش  از  نمونه هايي  است  شده  سعي  بخش  اين  در   
بزرگ  نسبتًا  و  منفرد  يا  تكي  به صورت  كه  دايرة البروج 
بر سطح ظروف سفالي طراحي شده اند به ترتيب عاليم 
بودن،  موجود  و  کاربرد  صورت  در  البته  دايرة البروج 
ارائه گردد. در رابطه با داليل عدم کاربرد برخي از اين 
ترتيب  بدين  کرد.  خواهيم  صحبت  ادامه  در  صورت ها 
اولين نمونه اي كه در اين گروه معرفي مي شود ارائه كنندة 
يا  فلکي  برج  دومين  يعني  َثور(گاو)،  ُبرج۱  مشخصات 
دايرةالبروج  از  دومين خانة خورشيد(قوسي ۳۰ درجه) 
کاربرد  نگارنده  اعتقاد  به  که  است  ذکر  به  الزم  است. 
نقوش حيوانات به صورت تکي در سفال اسالمي تا قبل از 
ورود مغوالن و تأثير هنر طبيعتگراي چيني کمتر با هدف 
تزييني صرف يا بازنمايي طبيعت صورت گرفته و اغلب 
معنا و مفهومي خاص را دربر دارد که يکي از اين مفاهيم 

نمادين، صور نجومي است.
ج.۱.  بشقاب از جنس خمير معمولي با نقوش رنگارنگ 
روي لعاب گلي كرمي، ساخت شهر نيشابور، متعلق به 
دورة ساماني (سدة چهارم هجري)، موجود در موزة ملي 

ايران (تصوير ۵)
اين ظرف حاوي تصوير انسان- حيواِن خيالي با سر گاو 
و دو شاخ بلند هاللي است كه در هر دست آن، شيئي شبيه 
بوتة گل و در زير دست راست، نقش انتزاعي خورشيد 

و در زير دست چپ نقش يك ماهي ديده مي شود. نقش 
كمرنگ  آبي  رنگ  به  دامن مانند  پوششي  داراي  مزبور 
بر  تزييني سه و چهار پر  با گل هاي  پايين تنه، همراه  در 
روي آن است. در باالتنه نيز پوششي قهوه اي رنگ ديده 
مي شود كه در قسمت جلوي آن يك نقش ضربدري به 

شكل قيچي باز شده طراحي شده است.
به نظر مي رسد هدف طراح اين نقش، ارائة برج يا صورت 
فلكي ثور۲ بوده است كه در نزد محققان علم نجوم «چون 
به  پشت  و  مشرق  روي سوي  که  تخيل شده  نيم گاوي 
مغرب دارد و يکصد و چهل و يک ستاره بر آن رصد 
کرده اند و ثريا و عين الثور در اين صورت باشد و بودن 
آفتاب در اين برج به اردي بهشت(نيسان سرياني) باشد... 
و بيت الشرف ماه در آن است» (دهخدا، ۱۳۷۳: ذيل واژة 

ثور)
اين برج نمايندة آن دسته از جانوراني است که با آدمي خو 
گرفته و اهلي هستند. کسي که طالع وي در برج ثور است 
معموًال  ابروي  داراي  و  مکار  بردبار،  دور انديش،  کاهل، 
خرد، پيشاني بلند، گردن دراز و سياه چشم و زيرنگر و 

بيني پهن و سر برآمده است (بيروني، ۱۳۶۲: ٣٢٧)
از جمله داليلي كه احتمال دربرداشتن مفهوم نجومي اين 
نقش را بيشتر مي كند ترسيم نقش ماهي به عنوان سمبل 
و  يا زمين  نماد خشكي  به عنوان  گياهان  بوته هاي  دريا، 
نقش انتزاعي خورشيد در كنار آن است. همچنين دامن 
و پوشش زنانة پيكره نيز گواهي ديگر بر اين امر است، 
زيرا اين عالمِت منطقةالبروج «داراي طبع سرد و خشک 
و مونث و داراي زنانگي شديد است»(همان، ٣٢٧). نکتة 
جالب توجه نيم گاو بودن اين نقش است که کامًال با مفهوم 
تجسم  گاو  نيم  به صورت  آنهم  که  ثور  فلكي  صورت 

مي شود متناسب است.
از  نمادي  مي تواند  نقش  اين  ثور،  برج  مفهوم  بر  عالوه 
مفهوم نجومي ديگري تحت عنوان «گاِو زمين» هم باشد 
«گاوي كه زمين بر پشت اوست و آن گاو بر پشت ماهي 
است» زيرا «در اساطير آورده اند كه زمين بر دو شاخ 

تصوير ٧. كاسة زرين  فام با نقش شير در 
كف داخلي. مأخذ: موزة متروپوليتن.

نشانگر  شير  نزديك  نماي   .٨ تصوير 
صورت فلكي اسد،  مأخذ: همان.

کتاب  در  اسد  فلكي  صورت   .٩ تصوير 
صورالكواكب. مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

بود، منجّمي به نام بطروجي است 
 .(٤٠٣  :١٩٦٣ طوقان،  و  (صليبا 
آقايان رحيم قرباني و مهدي راعي 
«وامداري  عنوان  با  مقاله اي  در 
غرب به اسالم در علم نجوم» بطور 
مفصل به اين موضوع پرداخته اند 

(قرباني و راعي، ١٣٨٤).
که  از ستارگان  هائي  ٢. مجموعه 
براي شناختن و تميز آنها ستاره 
يا  حيواني  نام  يک  بهر  شناسان 
بيش و کم  که  اند  داده  ديگر  چيز 
آن مجموعه بدان حيوان يا شيء، 
شبيه تواند بود (دهخدا، ١٣٧٣: ذيل 

واژة صورت فلكي).

بقيه از صفحة قبل

حصار  و  قصر  معني  به  برج:   .١
و  بروج  آن  جمع  و  خانه  و  عالي 
ابراج، در اصطالح نجومي عبارت 
البروج  منطقة  در  قوسي  از  است 
که  تقسيم شده  درجه  به سي  که 
يک دوازدهم ٣٦٠ درجه دور دايرة 
هر  و  است  منطقه  آن  در  بزرگي 
فلکي  از صور  يکي  نام  به  قسمت 
(مصفا،  است  شمسي  ماه هاي  يا 

(١٣٥٧: ٢٥٦
2.Taurus

 بازتاب انواع صورت هاي فلکي در 
تا  اسالمي  دوران  سفال گري  هنر 
با   آن ها  تطبيق  و  دورة صفوي 
ب کتا ر  د د  جو مو ي  نه ها نمو
 صور الکواکب  عبدالرحمن  صوفي



شماره۴۱  بهار۹۶
۱۱۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گاو قرار دارد» (دهخدا، ۱۳۷۳: ذيل واژة گاِو زمين). با در 
نظر گرفتن اين مفهوم نجومي، كاربرد اين نقش مي تواند 
با هدف كسب بركت و باروري به كار رفته باشد زيرا گاِو 
زمين در فرهنگ و ادبيات ايراني «كنايه از قوتي است كه 
خداي تعالي در مركز زمين خلق كرده است»(همان: ذيل 

واژة گاِو زمين).
ج.۲. كاسه از جنس خمير سنگ با نقوش زرين فام، ساخت 
كاشان، متعلق به اواخر دورة سلجوقي، به ارتفاع: ۱۰,۵  
متروپوليتن  موزة  در  موجود  سانتيمتر،  قطر:۲۲,۲  و 

نيويورك (تصوير ۷)
نقش تزييني داخل اين كاسه متشكل از شمسه اي بزرگ 
در قسمت مركزي با اشعه هايي در اطراف آن و نقش يك 
قالده شير جوان و بدون يال به همراه يك پرندة كوچك در 
باالي آن است. اطراف شمسة مزبور را تا قسمت لبه، سه 
نوار تزييني محتوي كتيبه هاي نسخ و كوفي دربرگرفته 
است. نحوة ترسيم عضالت نيرومند و سر بزرگ حيوان، 
نشانگر شير بودن آن است؛ بنابراين خال ها يا نقاط روي 
پوست حيوان را نبايد به عنوان خال هاي پوست پلنگ تلقي 
تشكيل  نمايندة ستارگان  آنها  قوي  احتمال  به  بلکه  كرد 
دهندة صورت فلكي اسد۱ (شير) پنجمين عالمت منطقة 

البروج هستند. 
نكتة جالب توجه مطابقت كامل تعداد خال هاي درشت روي 
پوست شير با تعداد ستاره هاي تشكيل دهندة صورت فلكي 
اسد است كه تعداد آنها بيست و هفت عدد است. از جمله 
نشانه هاي ديگري که مفهوم نجومي نقش شير كف ظرف 
شمسة  از  ساطع شده  اشعه هاي  مي نمايد  تر  محتمل  را 
واقع در زمينة نقش شير است که بر خورشيد بودن آن و 
انطباق با صورت اسد به عنوان خانة آفتاب داللت مي کند.

برج اسد در نزد محققاِن علم نجوم صورت شمالي و خانة 
آفتاب است(دهخدا، ۱۳۷۳: ذيل واژة اسد به نقل از مفاتيح 
العلوم) كه در ماه مياني تابستان واقع شده است. از همين 
رو برج مذکور خصوصيت شکوفايي طبيعت را همراه با 
شعاع هاي گرم خورشيد دارد. ابوريحان بيروني شادي 

شجاعت،  و  دليري  ترقي،  و  غرور  طلبي،  جاه  زندگي، 
سخت دلي و جف کاري و فراموشي را به او نسبت داده 
ناميده  را خداوند سواران و ضرابان و صيادان  اسد  و 

است(بيروني، ۱۳۶۲: ٣٨٣ و ٣٨٧). 
ازجمله  كهن،  تمدنهاي  اغلب  در  كه  است  ذكر  شايان   
ايران، شير به واسطة دارا بودن قدرت زياد، مظهر نيرو 
و قدرت، پادشاه و مبارزه معرفي شده است. از اين رو 
حيواِن مزبور نماد جانوري ايزد مهر در ايران باستان و 
چهارمين مرتبه از مراتب مهر و نخستين مرتبه از مراتب 
همچنين   .(۲۳۷  :۱۳۸۱ (كرمي،  مي رفت  به شمار  اعلي 
شير، سمبل خورشيد و برکت و باروري نيز بوده است 

(صديقيان،  ۱۳۸۶: ۳) 
خاطر نشان مي سازد كه بعضًا اين صورت فلكي با چهرة 
انسان و بدن شير و با تأثير از مفاهيم ايران باستان نيز 
در كف داخلي ظروف سفالي اسالمي نمايش داده شده 

است.
ج.۳. كاسة بزرگ از جنس خمير معمولي با تزيينات نقش 
كندة نوع آق كند، ساخت شمال غرب ايران، متعلق به اوايل 
دورة سلجوقي(قرن ۵ ه.ق)،  به ارتفاع: ۱۰,۵ و قطر: ۲۰,۵ 
سانتي متر، موجود در موزة طارق رجب كويت (تصوير 

(۱۰
موجود  به صورت  كاسه  اين  داخلي  كف  تزييني  نقش 
عجيب الخلقه اي با سر انسان و بدن حيواني چهارپا به رنگ 
به  نارنجي در زمينة  نقوش اسليمي سبز رنگ است كه 
دليل كمبود فضا پاهاي عقب در فضاي باالتر و نامتقارن 
اين نقش عجيب مي تواند نمايشگر يكي  طراحي شده اند. 
ديگر از صورت هاي فلكي يعني ُبرج َقوس۱ (کمان) نهمين 
برج فلکي يا نهمين خانة خورشيد (قوسي ۳۰ درجه) از 
دايرةالبروج باشد. صورت فلكي مزبور تركيبي از باالتنة 
اين  تنة اسب است. هرچند در  پايين  يك مرد كماندار و 
نمي شود  مشاهده  واضح  به صورت  كمان  نقش  تصوير 
اما داليل ديگري چون دواير پر رنگ و مداليونهاي روي 
آنها، احتمال القاي صورت فلكي مزبور را افزايش مي دهد. 

تصوير ١٠. كاسة سفالي نوع آق كند با نقش 
احتمالي صورت فلكي َقوس به صورت نقش 
 Fehrevari, مأخذ:  داخلي.  كف  در  كنده 

2000

بدون  داخلي  کف  نقش   .١١ تصوير 
اسليمي هاي سبز زمينه. مأخذ: همان

تصوير ١٢. صورت فلكي َقوس در کتاب 
صورالكواكب. مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

1. Leo

2.Sagittarius



نقش  اين  پشت  بر روي  اضافي  يک دست  خاصه  اينكه 
مشاهده مي شود که در قسمت انتهايي، شكل قوسداِر يك 
كمان را به رنگي متمايز از ساير نقوش اسليمي واقع در 

زمينه تداعي مي كند.
ابوريحان بيروني اين صورت فلكي را همچون اسبي تا 
آدمي شود  بر شبه  زيرينش  نيمة  جا  آن  از  نگاه،  بگرد 
و گيسو فروهشته از پس و تير در کمان نهاده و سير 
کشيده، وصف مي کند (بيروني، ۱۳۶۲: ٩١) صاحب طالع 
قوس را ملک طبع، راز دار، بخشنده، مکار، متعصب، پاکيزه 
خورش و معجب وصف کرده اند (مصفي، ١٣٥٧: ٦٠٦). 

برخالف عقيدة گزا فهروري، محقق سفال اسالمي، كه اين 
نقش را به ُبراق، مركب پيامبر(ص) در شب معراج نسبت 
داده(Fehrevari, 2000: p. 81)، بنا به داليلي چند، اين 
نظر نمي تواند درست باشد. مطابق روايات اسالمي، ُبراق 
از چهارپايان بهشتي است که جّثه اي کشيده و بزرگتر از 
درازگوش و کوچکتر از استر دارد، يال آن ُپر مو و رنگ 
پوستش سفيد است (دميري، ۱۳۸۳: ج ۱، ۱۶۵). همچنين 
رواياتي در مجمع البيان، ُبراق را با ُدمي چون دم گاو و 
پاهايي مانند پاي شتر و يالي چون يال اسب معرفي مي کند 
(طباطبايي، ۱۳۵۳: ج ۱۳، ۳۳)  ابن بلخي نيز در فارسنامه 

عالوه بر خصوصيات فوق، ُبراق را با ريش و جعد و تاج 
از  (ابن بلخي به نقل  بر سر نهاده توصيف كرده است. 

دهخدا، ۱۳۷۳: ذيل ُبراق) 
در مقايسة اين توصيفات با نقش مزبور متوجه مي شويم 
كه مشخصاتي چون ياِل پرمو، پوست سفيد، يال اسب و 
ريش، جعد و تاج در آن مشاهده نمي شود. از سوي ديگر 
مقايسة اين نقش با تصاويري كه از ُبراق در هنر نگارگري 
اسالمي  برجاي مانده، عدم انطباق آن با ُبراق را بيشتر 
شب  از  كه  نگاره هايي  تمام  در  همچنين  مي دهد.  نشان 
معراج سراغ داريم پيامبر سوار بر ُبراق ديده مي شود و 
اساسا ُبراق بدون حضور پيامبر معنايي نمي تواند داشته 

باشد.
ج.۴. کاسه از جنس خمير معمولي با نقوش رنگارنگ روي 
لعاب گلي كرمي،  ساخت شهر نيشابور، متعلق به دورة 
آبگينة  موزة  در  موجود  (سده چهارم هجري)،  ساماني 

تهران (تصوير ۱۳)
در کف داخلي اين کاسه تصوير انتزاعي يك بز به رنگ 
قهوه اي كه حدود بدنش با نقوش مرواريدي كوچكي ارائه 
شده و فضاي روي پوست آن با نقوش مرواريدي شكل 
مشابهي تزيين يافته، ترسيم شده است. در زمينة نقش 

تصوير ١٣- کاسه با نقش صورت فلكي 
َجدي. مأخذ: كياني و كريمي، ١٣٧٤

تصوير ١٤- صورت فلكي َجدي در کتاب 
صورالكواكب. مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

تزييني دو  نقش  با  تصوير ١٥- بشقاب 
ماهي در مركز كف داخلي. مأخذ: موزه 

ويكتوريا.

تزييني  نقش  نزديک  نماي   .١٦ تصوير 
فلكي حوت.  با صورت  دو ماهي مشابه 

مأخذ: همان.

روي  حوت  فلكي  صورت   .١٧ تصوير 
آبي و سفيد صفوي موجود در  بشقاب 

موزة برلين. مأخذ: موزة برلين.

تصوير ١٨- صورت فلكي حوت در کتاب 
صورالكواكب. مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

 بازتاب انواع صورت هاي فلکي در 
تا  اسالمي  دوران  سفال گري  هنر 
با   آن ها  تطبيق  و  دورة صفوي 
ب کتا ر  د د  جو مو ي  نه ها نمو
 صور الکواکب  عبدالرحمن  صوفي



شماره۴۱  بهار۹۶
۱۲۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اصلي نيز نقوش اسليمي پراكنده با شيوة مشابهي طراحي 
و تزيين شده اند. نقوش مرواريدي شكل مزبور كه با لعاب 
سفيد طراحي شده، تداعي كنندة نقوش ستارگان درخشان 
آسمان و القاي مفهوم نجومي نقش اين بز و بطور خاص 
صورت فلكي َجدي۱ (بزغاله)، دهمين برج فلکي يا دهمين 
خانة خورشيد(قوسي ۳۰ درجه) از دايرةالبروج است كه 
بلند  شاخهاي  با  بزي  به شکل  نسخة صورالكواكب  در 

هاللي و بدون پايين تنه تخييل شده است. 
در احکام نجوم َجدي خداوند صيادان، بندگان، چاکران 
فراموش کاري و  و غالمان است و خصوصياتي چون 
سخت گيري در راي و دوست دارندة حکمت وخشم آلود 
داده شده  نسبت  برج  اين  طالع  به صاحب  انديش  بد  و 
است. َجدي خداوند صيادان، بندگان، چاکران و غالمان 

است (بيروني، ۱۳۶۲: ٣٣٢ و ٣٣٣)
نقاشي  تزيينات  با  شيشه  خمير  جنس  از  بشقاب  ج.۵. 
در زير لعاب سبز، محل ساخت نامعلوم، متعلق به اوايل 
دورة صفوي،  موجود در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن 

(تصوير ۱۵)
نقوش تزييني اين بشقاب شامل دو ماهي در درون يك 
از  قاب مدور در مركز كف داخلي، يك قاب مدور ديگر 
نقوش اسليمي زنجيره اي درشت در اطراف نقش دو ماهي 
و يك كتيبة فارسي در داخل چهار ترنج است. مضمون 
كتيبه، يك رباعي از شاه نعمت اهللا ولي(۷۳۱ ــ ۸۳۲ ه.ق) از 
صوفيان بنام ايران در قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري 

به شرح زير است:
اي دل به طريق عاشقي راه يکي است

در کشور عشق بنده و شاه يکي است
 تا ترک دورنگي نکني در ره عشق

واقف نشوي که نعمت اهللا يکي است

بر روي لبة ظرف نيز نقوش اسليمي زنجيره اي ريزتري 
قابل مشاهده است. به نظر مي رسد نقش دو ماهي كف ظرف 
كه به صورت َدَوراني و پشت سرهم طراحي شده نمادي از 
ُبرج حوت۲ (ماهي)، دوازدهمين برج فلکي يا دوازدهمين 
خانة خورشيد(قوسي ۳۰ درجه) از دايرةالبروج است كه 
هم  به  دو  هر  دنبال  کنند  توهم  ماهي  دو  مثال  بر  «آنرا 
پيوسته و کواکب آن سي و چهار است»(دهخدا، ۱۳۷۳: ذيل 
تفاوت هاي  علي رغم  دانش)  از جهان  نقل  به  واژة حوت 
فلكي  صورت  با  ظرف  اين  کف  ماهي  دو  نقش  جزئي 
به وجود  باتوجه  حوِت موجود در کتاب صورالكواكب، 
نمونه هاي متعددي از اين صورت فلکي که با ويژگي هاي 
کامًال مشابه طراحي شده اند؛ ازجمله نماد صورت فلکي 
حوت روي بشقاب آبي و سفيد صفوي موجود در موزة 
برلين(تصاوير ۴ و ۱۷) مي توان وجه صورت فلکي بودن 

آنرا محتمل دانست.  
حوت با نام فارسي خود، ماهي و ماهي چرخ آسمان و 
ماهي فلکي همراه با ديگر ستارگان و برج و نيز به تنهايي 
تغيير  و  تحويل سال  بيان  و  مدح  منظور  به  تر  بيش  و 
به قصد  نيز  و  نجومي  در مسائل  اطالع  اظهار  يا  فصل 
آمده  فراوان  فارسي  در شعر  تناسب  و  اعنات  و  تصنع 

است (مصفي، ١٣٥٧: ٢١٤)
در انتهاي اين بخش الزم به ذكر است كه عدم كاربرد تكي 
برخي از صورت هاي برج فلكي مانند برج هاي حمل، عقرب 
و دلو را مي توان تحت تأثير اعتقاد به نحوست سياراتي 
كه خانة آنها محسوب مي شوند دانست. از جمله برج َحمل 
خانة مريخ است كه بر طبق احكام نجومي از ستاره  هاي 
نحس است و وجه تسمية آن به بهرام به خاطر جنگ و 
منجمان  همين جهت  به  و  است  و خون ريزي  خصومت 
اين سياره را بعد از كيوان كه نحس اكبر است، به  عنوان 

تصوير ١٩. گلدان سفالين زرين  فام 
متعلق به عصر سلجوقي موجود در 
و  مرتضايي  مأخذ:  گرگان.  موزة 

صداقتي زاده، ١٣٩١.

تصوير ٢١. کلب و ارنب برروي يک قلمدان برنجي متعلق به قرن ٧ هجري موجود در 
موزة بريتانيا. مأخذ: قهاري گيگلو و محمد زاده، ١٣٨٨

تصوير ٢٠.  نماي نزديک کلب و ارنب در قسمت شانة گلدان. مأخذ: همان.

1.Capricornus

2. Pisces



واژة  ذيل   :۱۳۷۳ (دهخدا،  كرد ه اند  معرفي  اصغر  نحس 
مريخ). همچنين برج عقرب هشتمين برج از منطقة البروج 
و از صورت هاي جنوبي و برابر با ماه آبان نيز دومين 
خانة مريخ است و بيروني در التفهيم اين برج را عالمت 
برخوردهاي ناهنجار، ترشرويي و بي شرمي، کاهلي و 
تکبر و ناداني مي داند (بيروني، ١٣١٦: ۲۳۸) به همين شكل، 
برج دلو كه يازدهمين عالمت منطقة البروج است دومين 
خانة زحل يا كيوان محسوب مي شود كه نزد منجمان به 
ذيل   :۱۳۷۳ (دهخدا،  مي شود  شمرده  اكبر  نحس  عنوان 
واژگان زحل و كيوان). عالوه بر اين، كريه المنظر بودن و 
برخي از صفات منسوب به برج سرطان در احکام نجوم 
از جمله گنگي و کاهلي و دورويي مي تواند از جمله عوامل 
عدم كاربرد تكي آن محسوب شود (مصفي، ١٣٥٧: ۱۲۱) 
فلكي  صورتهاي  از  ديگر  برخي  فراوان  كاربرد  علت 
ارزيابي  راستا  همين  در  مي تواند  نيز  منفرد  به صورت 
دو  هر  قوس  و  حوت  فلكي  صورت هاي  ازجمله  گردد. 
نجومي، مشتري  احكام  بر  بنا  كه  اند  خانه هاي مشتري 
بواسطة بزرگي، درخشندگي و مرئي بودن از زمين، سعد 
اكبر محسوب مي شده است. گذشته از اين ها؛ صورت هاي 
فلكي در قالب حيوان با توجه به بار تزئيني بيشتر، از اقبال 
گسترده تري نسبت به ساير صورت ها از جمله صورت 

ميزان برخوردار بوده اند.

د- ساير نقوش و مفاهيم نجومي
د.۱. کلب و ارنب: کلب بـه معني سگ و ارنب بـه معني 
نيمکرة  در  هستند  کوچکي  فلکي  صورت هاي  خرگوش، 
جنوبي آسمان و ارنب در سمت مشرق کلب قرار گرفته 

است (قهاري گيگلو و محمد زاده،  ۱۳۸۸: ۱۳۰)
و  کوچک  سگ  دو  آسمان،  در  که  است  ذکر  به  الزم 
بزرگ (صورتهاي فلکي کلب اکبر و کلب اصغر)، صورت 
و  مي کنند  همراهي  را  به شکارچي(جبار)  فلکي موسوم 
دارد  قرار  شکارچي  پاي  زير  در  هم  (اِْرَنب)  خرگوشي 
فارسي خرگوش  به  آنرا  که   (  Burnham, 1978: 83)

فلک گويند (دهخدا، ۱۳۷۳: ذيل واژة ارنب).  
بر روي شانة يک گلدان زرين  فام موجود در موزة گرگان، 
نقش سگي در حال تعقيب خرگوشي مشاهده مي شود که 
با مشخصات صورتهاي فلکي کلب و ارنب۱ مشباهت دارد 
و مقايسة آن با نمونه هاي فلزي و کتب نجومي همدورة 
آن، ارتباط با صورتهاي فلکي مزبور را مسجل مي نمايد 
فلزي  ظروف  در  به خصوص  نقش  اين   .(۱۹ (تصوير 
سده هاي مياني اسالمي اغلب به صورت نقشي حاشيه اي 
در اطراف نقوش تزييني اصلي (ازجمله در قلمدان برنجي 
متعلق به قرن ۷ هجري موجود در موزة بريتانيا) و گاهي 
است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مستقل  کامًال  به صورت 

(تصوير ۲۱).

از کتاب صورالكواكب.  ارنب در نسخه خطي  فلكي کلب و  تصوير ٢٢- صورتهاي 
مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

در  موجود  آقکند  سفالينة   .٢٣ تصوير 
صورت  احتمالي  نقش  با  بنياد  موزة 
فلکي نسر طاير. مأخذ: زارعي و شريف 

کاظمي، ١٣٩٢.

با  طاير  نسر  فلکي  تصوير ٢٤. صورت 
بالهاي گشوده در نسخه خطي از کتاب 

صورالكواكب. مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

نقش  با  زرين فام  بشقاب   .٢٥ تصوير 
صورت فلكي َفَرس اعظم در كف داخلي. 

مأخذ: واتسون، ١٣٨٢.

اعظم  َفَرس  فلكي  صورت   .٢٦ تصوير 
کتاب صورالكواكب.  از  نسخه خطي  در 

مأخذ: صوفي، ١٣٨١.

1. Lep

 بازتاب انواع صورت هاي فلکي در 
تا  اسالمي  دوران  سفال گري  هنر 
با   آن ها  تطبيق  و  دورة صفوي 
ب کتا ر  د د  جو مو ي  نه ها نمو
 صور الکواکب  عبدالرحمن  صوفي



شماره۴۱  بهار۹۶
۱۲۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

د.۲. َنسِر طاير: 
«يکي از صور شمالي فلک بر صورت سه کوکِب مشهور 
است ... و عرب آن سه کوکِب صف کشيده را نسر طاير 
ناميده اند بدان سبب که نسِر واقع، به ازاي اوست و چون 
واقع را بال فرو افکنده دارد، واقع خوانده اند. اين نسر را که 
بال گسترده اي دارد طاير خوانده اند يعني پنداري مي پرد... 
کواکبش  راستي  از جهت  را  طاير  نسر  کوکب  عوام سه 
بر مثال شاهين، ترازو خوانده اند»(صوفي، ۱۳۶۰، ۱۰۳-

خوانند  نيز  عقاب  و  را شاهين  طائر  نسر  ۱۰۲) صورت 
ياد  هم  کرکس  عنوان  با  آن  از  غربي  منابع  در  (دهخدا) 

مي شود (فراس، ۱۳۶۹، ۲۸).
بر سطح داخلي يک بشقاب سفالي متعلق به گروه موسوم 
به آقکند، موجود در موزة بنياد تهران، نقش پرنده اي به 
بالهاي  که  مي شود  مشاهده  زمينة مشکي  در  رنگ سبز 
گشودة پرنده، تمامي سطح ظرف را پوشانده و جزئيات 
طراحي آن شباهت کامل با صورت فلکي نسر طاير در 
کتاب صورالكواكب دارد و حتي جهت نگاه پرنده و امتداد 

بال ها با آن مطابقت مي کند (تصوير ۲۳).

د.۳. َفَرس اعظم: 
ُصورشمالي  از  ثاني  فرس  يا  بزرگ)  اعظم(اسب  َفَرس 
هفتمين  و  اعظم)  َفَرس  واژة  ذيل   :۱۳۷۳ (دهخدا،  فلک 
صورت فلکي بزرگ آسمان محسوب مي شود. در مورد 
اين صورت فلکي، افسانه اي کهن وجود دارد که بر طبق 

بود  اسبي  همان  پگاسوس۱،  يا  آسمان  بالداِر  اسب  آن 
که پرسيوس يا برساوش،۲ سوار بر آن معشوقة خود 
يعني آندرومدا را از دست هيوالي دريا نجات داده است 

(دگاني، ۱۳۷۴: صص۴۱-۴۲).
در كف داخلي يک بشقاب زرين  فام ساخت شهر ري متعلق 
به دورة سلجوقي به قطر ۲۰,۵ سانتيمتر واقع در موزة 
بالدار در حال جهش  هنري متروپوليتن نقش يك اسب 
به رنگ سفيد و در زمينة طاليي رنگ به سبك درشت 
نقش، ترسيم شده است. سر اسب مزبور به طرف عقب 
برگشته و بر روي بدن و بالهاي آن نيز لكه هاي قهوه اي 
رنگ ديده مي شود. عالوه بر نقش اسب بالدار يكسري 
نقوش اسليمي  سفيد رنگ با برگهاي درشت نيز در زمينة  

طاليي مشاهده مي شود (تصوير ۲۵).
كاربرد نقش اسب بالدار در هنر ايران داراي سابقة طوالني 
قديمي ترين  از  يكي  كه  است  تاريخ  از  پيش  اعصار  از 
نمونه هاي آن را مي توان بر روي يك قطعة سفالي در تپة 
قبرستان قزوين مشاهده كرد. اما نقش اسب بالدار در اينجا 
به باتوجه به شباهت هاي ساختاري و طراحي فراوان با 
صورت فلکي َفَرس اعظم در کتاب صورالكواكب به نظر 
مي رسد نشانگر همين صورت فلکي باشد. ازجمله داليلي 
كه ارتباط اين نقش را با صورت فلكي مزبور تقويت مي كند 
وجود دواير قهوه اي و مشكي رنگ بر روي پوست اسب 
صورالكواكب  در  اعظم  فرس  تصوير  مانند  به  كه  است 

نشانگر ستاره هاي تداعي كنندة اين صورت فلكي است. 

نتيجه
بر طبق آنچه گذشت نقوش و مفاهيم نجومي كه از آنها مي توان هم به عنوان نقوش علمي و هم به عنوان 
نقوش طلسم يا خرافي ياد كرد نقش پررنگي در تزيين سفالينه هاي اسالمي داشته است. بديهي است كه 
الزمة شناخت و تفسير صحيح اين نقوش آشنايي با مفاهيم و احكام نجومي موجود در كتب و نسخ 

مرتبط است. 
البته هنرمندان سفالگر نقوش و مفاهيم نجومي را كامًال منطبق با نمونه هاي كتب نجومي مورد استفاده 
قرار نداده اند بلكه بعضًا تغييراتي به اقتضاء در طراحي آنها ايجاد كرده اند. ازجمله، برخي از صورتهاي 
فلكي كه در صورالكواكب صوفي در قالب حيواناِت ناقص تصور شده اند در عرصة نقوش سفالي 
به صورت كامل طراحي شده اند. در توضيح اين مساله مي توان به ادلة چندي استناد كرد از جمله اينكه 
در خود کتب نجومي نيز اين نقوش بعضًا به صورتهاي مختلف ارائه شده اند. همچنين نمايش اين 
نقوش در ديگر آثار هنري اسالمي از جمله نگارگري، فلزگري و... نيز از تنوع فرواني برخوردار است 
و اغلب مطابقت كامل با نمونه هاي نقوش و مفاهيم نجومي موجود در كتب تخصصي نجومي نداشته 
است. بدين معنا كه در بسياري از موارد چيزهايي را به نقوش افزوده اند يا تغييراتي به دلخواه در آنها 
بوجود آورده اند. از سوي ديگر اين امر را مي توان مربوط به عدم آشنايي كامل سفالگران يا تزيينگران 

1. Pegasus

٢.شكلی است بر آسمان به طرف 
شمال منطقه، مركب از بيست و شش 
كوكب و آنرا رأس الغول نيز گويند 

(دهخدا، ١٣٧٣: ذيل پرشاوش).



سفالينه ها با اشكال و مفاهيم نجومي دانست. 
عالوه بر همة اين ادله، احتماًال هدف هنرمند سفالگر صرفًا كپي برداري از صور فلكي يا بيان نقوش علمي 
نجومي محض نبوده بلكه در كنار آن به ُبعد تزييني نقوش نيز توجه ويژه اي داشته است. احتمال ديگر 
نيز طراحي ذهني نقوش و صور فلكي توسط هنرمندان سفالگر است كه تفاوت هايي را با نقوش اصلي 

به وجود آورده است.
نقوش مزبور به لحاظ تكنيكي گونه هاي نقاشي لعاب گلي شهر نيشابور، نقش كندة لعابدار، نقاشي در 
زير لعاب، زرين فام، مينايي و آبي- سفيد را دربرمي گيرد كه دستة زرين فام بيشترين تعداد از نمونه ها 
را در خود جاي داده است. كاربرد اين نقوش در دوران سلجوقي به اوج خود مي رسد و نشانگر اين 
واقعيت است كه فرد سفالگر و يا خريدار از مفاهيم نجومي  و ستاره شناسي به خوبي مطلع بوده است. 
آخرين دورة رونق نسبي کاربرد اين نقوش بر روي سفالينه هاي اسالمي ايران نيز بنا بر نمونه هاي 

برجاي مانده اوايل دورة صفوي است.
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Designs over Islamic pottery are1 among the most beautiful and yet so full of mystery 

decorative motifs of Islamic art that represent various aspects of past people
,
s lives. 

Interpretation of meanings and concepts behind these seemingly ordinary motifs requires 

knowledge from various sources that influence their use, including mysticism, astronomy, 

literature, etc. The important point in the interpretation of these motifs is attention to the 

lack of purely decorative or aesthetic use of motifs. The present study is an attempt to 

establish a connection with some of these beautiful designs and decipher their meanings. 

As we know astronomy had importance for various religious and nonreligious reasons in 

the Islamic period and obviously potters couldn
,
t ignore that for attracting more customers 

and were encouragedto apply astronomical signs. Obviously identification of different 

kinds of theses motifs can show us condition and amount of relation between pottery 

art with other life aspects of people, especially scientific or even superstitious ones. In 

this way main decorative characteristics and most important factors of application and 

concepts of astronomical motifs, especiallyindividual constellations in many of typical 

potteries with these motifs from early Islamic period until Safavid period, havebeen 

discussed and analyzed.The objective of the study, besides the classification of all the 

types of constellations depicted on Islamic-era potteries and their qualities, is the extent 

of their compliance with the examples in the book of Sovarolkavakib. The research 

method is descriptive-analyticalwith a comparative approach. Statistical population is 

consisted of elevensignificant examples of Islamic-era pottery wares with constellations 

motifs, selected from different books or museums and after detecting their period of 

making and method of decoration, their astronomical concepts have been compared with 

astronomical designs of the book of SovarolkavakibAlsufi. Based on the findings of 

the research, constellations motifs on the Islamic potteries have a vast variety and with 

regard to the more emphasized focus of the potters on decorative factors, they have been 

changed depending on the artisans’ tastes and aren’t completely similar to constellations 

examples in astronomy manuscripts.

Keywords: Islamic Art, Iranian Pottery, Constellations, Sovarolkavakib.
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