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Abstract 
Astronomical thought, tradition and content have a long and rich history in 
Iranian science, culture and arts. This sentiment has greatly impacted various 
eras, aspects and communities and Persian history is replete with specific 
examples of this phenomenon. This concept became more prevalent and 
common with the invasion of the Mongols and the rule of the Ilkhanid 
dynasty in the 13th century (AD). Its impact was indeed all-encompassing, 
affecting all aspects of society. A significant quantity of artworks belonging 
to the Ilkhanate era, especially star-pattern tiles with astronomical 
decorations remains to this day. The philosophy underpinning this design 
was that art is the essence of society and that artists are inspired by the 
thoughts, traditions, and common beliefs that predominate society. Multiple 
religious shrines (Imamzadeh) of the Ilkhanate period are adorned with these 
tiles. Using decorative animal tiles in religious structures in Iranian-Islamic 
structures art lacks precedent and on the other hand, it has been a point of 
contention and criticism. So revealing this firm relationship is the main goal 
of this study. In line with this objective, the animal-pattern decorations of 
seven-star tiles from Ilkhanate era have been assessed and analyzed. and 
they correspond with the paintings of astronomical pamphlets of Abdul 
Rahman Sufi Razi, entitled “Sovar-al Kavakeb”. the history of utilizing these 
designs has also been discussed. Correspondingly, this research seeks to 
answer the question of the relationship between the animal-pattern 
decorations of star-pattern Ilkhanate tile designs were with the astronomy-
influenced thoughts and traditions prevalent in that era. The research method 
utilized for this paper is descriptive-analytical and the data/information is 
collected via the library method. The findings of this study indicate that the 
animal-pattern decorations of star-pattern Ilkhanate tile designs were not just 
decorative in function, but also contained symbolic astronomical meanings 
and had obvious/visible influences from “Sovar-al Kavakeb” Sufi paintings. 
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 ١فام کوکبی های زرین در نقوش کاشی ایلخانی ۀبازتاب اندیشه نجومی جامع
 ٢مجید بهدانی

 ، تهران، ایران.دانشگاه تربیت مدرس دکتری هنر اسالمی یدانشجو
 سیدابوتراب احمدپناه

 ، تهران، ایران.دانشگاه تربیت مدرس استادیار گروه گرافیک
 ۰۶/۱۴۰۰/ ۳۱ذیرش مقاله: تاریخ پ ؛۰۱/۱۴۰۰/ ۳۰تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
 و جوانب جوامعنگ و هنر ایران دارد. این اندیشه دیرین در علم، فره ای سابقهاندیشه و سنت نجومی 

هفتم هجری با  سدۀخود قرار داده است. این اندیشه در  تأثیرتاریخی ایران را تحت  های دورهمختلف 
 تأثیرنان از رونق بیشتری برخوردار شد و بر همه جوانب جامعه مغوالن و شروع حکومت ایلخا آمدن

و هنرمندان از چشمه اندیشه، سنت و باورهای رایج در  اند جامعهگذاشت. از آنجایی که آثار هنری جوهر 
کوکبی با نقوش  های کاشی مخصوصاً از آثار هنری  ای گسترده؛ شاهد حجم شوند میاجتماع سیراب 

 دورۀرا در  ها امامزادهبخش زیادی از بناهای  ها کاشیایلخانی هستیم. این  تزئینی نجومی در عصر
-استفاده از نقوش تزئینی حیوانی در بناهای مذهبی در هنر ایرانی که ازآنجایی. اند آراستهایلخانی 
تباط استوار نداشته و محل ایراد بوده است؛ هدف پژوهش بر آشکار ساختن این ار  ای سابقهاسالمی 

 وتحلیل تجزیه عصر ایلخانی کوکبی های کاشیاز  تا هشتحیوانی -تزئینی نقوشدر راستای هدف، است. 
به پیشینه کاربرد نجومی صورالکواکب عبدالرحمن صوفی رازی  رساله های نقاشیبا ضمن تطبیق  شده و

ه چه در همین راستا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است کاین نقوش نیز پرداخته شده است. 
کوکبی عصر ایلخانی با اندیشه و سنت نجومی رایج در آن  های کاشیحیوانی -ارتباطی بین نقوش تزئینی

ای  صورت کتابخانه تحلیلی بوده و اطالعات به-روش تحقیق این مقاله توصیفیعصر وجود دارد؟ 
 های شیکا حیوانی-تزئینیپژوهش حاکی از آن است که نقوش این  های یافته شده است. گردآوری

تزئینی نداشته بلکه حاوی مفاهیم نمادین نجومی است و تأثیرات آشکاری از  کارکردیصرفًا وکبی ک
 های صورالکواکب صوفی دارند. نقاشی

 

 صور فلکی، ایلخانان.اندیشه نجومی،  تزئینی، نقوش ،کوکبیکاشی  های کلیدی: واژه
 

 مقدمه .۱
ترین عنصر است که اوج  ، کاشی مهمسالمیا -ی از بین عناصر تزئینی معماری ایران

بینیم. در حقیقت یکی از زیباترین هنرهایی که ایرانیان در تزئین بنا  ها می تزئین را در آن
تصور بناهای ایرانی بدون کاشی و زیبایی  که چنانکاری است؛  کردند، کاشی استفاده می

های تزئینی که در  یپذیر نیست. از انواع کاش ها بخشیده است، امکان شگفتی که به آن
ترین  ترین و مهم باارزش ،کوکبی فام های زرین شده، کاشی بناهای اسالمی استفاده

شان در معماری، از اواخر  ها و توسعه تدریجی باشند. ساخت این نوع کاشی ها می کاشی

                                                           
 يپایو چل یکوکب هايیدر کاش یصور نجوم لیتحل«اول با عنوان  سندهینو يمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا .1

 مدرس است. تیدانشگاه ترب یدوم در گروه هنر اسالم سندهینو ییو به راهنما »یلخانیعصر ا
 behdani59@gmail.com                                                                  . رایانامۀ نویسندة مسئول:2
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ها عمدتًا در  ایلخانی به اوج ترقی رسید. این کاشی دورۀسلجوقی آغاز گردید و در  دورۀ
پس از روی کار آمدن ایلخانان  اند. تولیدشده هـ ۸۰۰تا  ۶۰۰ن و در بازه زمانی کاشا شهر

و گرایش آنان به دین اسالم، در شهرهای مختلف ایران، بناهای مذهبی و غیرمذهبی 
توان به امامزاده جعفر دامغان،  تحت حمایتشان ساخته شد. ازجمله این بناها می

علی بن جعفر قم، امامزاده فضل بن سلیمان آوه، آرامگاه  امامزاده یحیی ورامین، امامزاده
و چندین بنای مذهبی و  سلیمان تختخان در بیب بن موسی در کاشان، کاخ آباقاح

فام به لحاظ هنری  های زرین ایلخانی اوج ترقی کاشی دورۀغیرمذهبی دیگر اشاره نمود. 
 تزئینی ا های ستاره کاشی این عصر با متعددی در های امامزادهبنای ای بود.  و حرفه

ها شامل نقوش حیوانی از قبیل خرگوش، روباه، سگ، شیر،  . تزئینات این کاشیاند شده
عقاب و ... و نقوش انسانی از قبیل دو فیگور نشسته در مقابل هم و یک فیگور زن نشسته 

ن به ذه ها کاشیآنچه از مشاهده نقوش تزئینی این و نیز نقوش گیاهی و کتیبه است. 
 های مکانها با شده در این کاشی تصویرشود، عدم ارتباط نقوش حیوانی متبادر می

در مورد  است. بودهرایج نبوده و محل ایراد  ازاین پیشموضوعی که تا  مذهبی است.
به  توان میمتعددی صورت گرفته که  یها پژوهشتحلیل صور نجومی در آثار هنری 

های فلکی در هنر سفالگری دوران اسالمی  واع صورتبازتاب ان«مقاالت زیر اشاره نمود. 
های موجود در کتاب صورالکواکب عبدالرحمن  ها با نمونه صفوی و تطبیق آن دورۀتا 

هایی که از معدود کتاب .)۱۳۹۶، ۴۱ شمارۀ(فصلنامه نگره، نوشته سیدهاشم حسینی » صوفی
 FOLLOWING THE STARS:IMAGES OF THE ZODIAC INبه این موضوع پرداخته کتاب 

ISLAMIC ART ) ۱۹۹۷است که توسط (Stefano Carboni  نوشته شده است. او در این کتاب
البروج را در بیست شیء موزه متروپولیتن بررسی نموده  های فلکی منطقهنقش صورت

حیوانی ع استوار است که ارتباط بین نقوش هدف این پژوهش بر همین موضو است. 
در همین راستا، پژوهش  ؛ لذاآشکار شود ها امامزادهبنای با کبی کو فام  های زرینکاشی

حیوانی -پاسخ به این پرسش است که چه ارتباطی بین نقوش تزئینی درصددحاضر 
های کوکبی عصر ایلخانی با اندیشه و سنت نجومی رایج در آن عصر وجود دارد؟  کاشی

ای  صورت کتابخانه تحلیلی بوده و اطالعات به-روش تحقیق این مقاله توصیفی
 شده است. گردآوری

 دین و باور مغوالن .۲
شد و هم  پرستش می مغوالن اولیه پیرو آیین شمنی بودند. در آیین شمنی هم خدای یکتا

درمجموع آیین شمنی ارتباط نزدیکی با جادوگری و خرافات داشت. ایزدان متعدد. 
ها و ایمن  زخم مصائب و چشم عاملی برای مصون ماندن از به منزلهخرافات و جادوگری «

ماندن از بالیای آسمانی و زمینی چون رعدوبرق، زلزله، سیل، قحطی، بیماری و غیره در 
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» میان مغوالن رواج داشته و یکی از ارکان اساسی و اصلی اعتقادات دینی آنان بوده است
کردند و  مغوالن خورشید، ماه و عناصر مربوط به آسمان را ستایش می )۱: ۱۳۸۹(بیانی، 

خواندند و ماه  ها خورشید را مادر ماه می ها داشتند. آن ورسوم خاصی در ارتباط با آن آداب
پنداشتند. روحانیون شمنی که نقش جادوگر و پیشگو را داشتند؛ سعد و  را ساالر بزرگ می

نحس اوقات، تعیین محل برپایی اردو، زمان جلوس خان بر تخت سلطنت، کارهای مهم 
کردند. روحانیان، منجمان و  روع و پایان جنگ و ... را مشخص میسلطنتی، ش

ترین آن علم  کردند که مهم جادوگران برای این امور از چند طریق استفاده می«
شناسی بود. معتقد بودند که همه افعال بشری تحت تأثیر ستارگان است. حتی به  ستاره

شناسی  کردند. به این جهت ستاره ها مدت سلطنت خانان را ستارگان تعیین می عقیده آن
خصوص پس از تماس با چین  مند بودند به از مقام و منزلتی خاص بهره شناسان ستارهو 

. خان بزرگ )۱۹-۲۰: ۱۳۸۹(بیانی، » که این علم نزد چینیان از دیرباز شهرت جهانی داشت
که به  داشتقوبیالی قاآن در چین پنج هزار منجم و پیشگوی مسلمان، ختائی و مسیحی 

که جاهایی در و هنر خود بپردازند. این منجمین ها به کار  تا آن داد میها غذا و لباس  آن
 د و ساعات و دقایق سعد و نحس هرسال را تعیین ونشستن بودند میصور فلکی مشخص 

د تا بدانند شرایط عمومی که کردن و دقت میگذرد؛  که در این برج چه می کردند دنبال می
کسانی ...] . [ت طبیعی و موقعیت ستارگان پیش خواهد آمد چگونه استحرکا بر طبق

شدند و بیشترین  رین استادان این هنر شناخته مید، بهتکردن تر پیشگویی می درست که
 .)۱۲۰-۱۲۱: ۱۳۶۳ (مارکوپولو، داشتنداحترام را 

های  اما هنوز ریشهاز خود انعطاف نشان دادند اگرچه مغوالن در مواجه با اسالم    
ایلخانی که  دورۀفرهنگ ماورای طبیعی در عقاید و کردارشان آشکار بود. حتی در 

بسیاری مسلمان شده بودند تفکرات اولیه مغولی همچون اعتقاد به ستارگان در مواقع 
نظر از اعتقاد مذهبی خود در اتخاذ  مغوالن در تمام ادوار صرف«کرد.  متعدد بروز پیدا می

گرفتند. زمان جلوس فرمانروای جدید بر تخت  ستارگان قرار می تصمیم تحت تأثیر وضع
گردید.  خانی، تشکیل قوریلتای و یا آغاز لشکرکشی با توجه به این وضع تعیین می

(اشپولر، » کند ایلخانان حتی معتقد بودند که ستارگان مدت سلطنت آنان را حکایت می
شده است. هالکو به امر ستاره گویی  بتهایی از این اتفاقات در تاریخ ث . نمونه)۱۹۷: ۱۳۷۶

نصیرالدین  اعتقاد فراوان داشت و در انجام هر کاری با منجمان دربار همچون خواجه
الدین منجم را  حسام ستور منگوقاآن به ایران حمله کرد،کرد. او زمانی که به د مشورت می

جم درباره جهت پیشگویی ساعات سعد و نحس به همراه خود آورد. زمانی که این من
حمله هالکو به بغداد اطالع داد که وضع ستارگان برای انجام این لشکرکشی مساعد 

نصیرالدین و روحانیون بودائی نظری مخالف وی داشتند،  نیست و از طرف دیگر خواجه
چنین اعتقادی را ما در بین « هالکو خشمناک شد و دستور قتل وی را صادر نمود.
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پس از درگذشت هالکو، آباقا تمایلی  آنکهستیم و ازجمله جانشینان هالکو نیز شاهد ه
وسیله  جای پدر بر تخت بنشیند ولی بر اساس یک گزارش ستاره گویی به نداشت تا به

» نصیرالدین درباره رویدادهای آینده، از دودلی به درآمد و بر تخت سلطنت تکیه زد خواجه
مغول ساعتی مسعود تعیین کردند و در  به قول منجمان و روحانیان. «)۱۲۸: ۱۳۸۴(ورجاوند، 

غازان خان نیز که در علم نجوم ). ۳۱: ۱۳۴۶(آیتی،» او را بر تخت نشاندند ۶۶۳اواسط سال 
آورند در آرامگاه وی در تبریز که اکنون به  دست داشت، تمایل به ستاره گویی داشت و می

جود داشته است. شناسی و هایی از نجوم و ستاره شده نیز نشان تلی از خاک تبدیل
برج «آرامگاه وی به سبب نقشه مبتکرانه و تزئینات ساختمانی مورد تحسین بوده و دارای 

البروج و ظاهرًا  منطقه نقش برجستهگنبد داری دوازده ضلعی با دیوارهای مزین به 
ترین نقش و نگاری که تا آن زمان در کشور  دار با پیشرفته کاری لعاب پوشیده از کاشی

بعد از مرگ غازان خان، الجایتو جلوس خود را به تأخیر ). ۹۴: ۱۳۷۴(فریه،» بود اجراشده
در تحریر تاریخ وصاف  .)Blake,2016,74(بینان مشخص شود  انداخت تا نتیجه مشورت طالع
منجمان اختیار ساعت کردند روز دوشنبه  پس ازآنکه«آید:  نیز در شرح جلوس الجایتو می

کم به دالیل مختلف همچون  کم). ۲۷۵: ۱۳۴۶(آیتی، » نشستالحجه بر تخت  پانزدهم ذی
ها به امور ماورایی،  آن آوردن رویفشار بودن مردم و  عالقه مغوالن و نیز خفقان و تحت

شود. خیلی از اتفاق روزمره به ستارگان و اختران  و علم احکام نجوم ساری می بینی طالع
ماه رجب  هجدهمشنبه  در تاریخ روز سه«آورد:  شود. آیتی در تحریر وصاف می مربوط می

از روی حساب نجومی مقارنه مریخ و زحل بود و این ِقران را آثار نحس فراوان  ۶۹۸سال 
است. در آغاز این سال باران نبارید و آب جیحون و دجله و فرات و نیل نقصان یافت و خلق 

ان علم احکام نجوم را رد . هرچند که بسیاری از فقیه)۲۱۵: ۱۳۴۶(آیتی، » در سختی افتادند
کردند اما به دلیل حمایت دستگاه حاکم، در جامعه رواج یافت و دانشمندان ریاضی  می

پرداخت  نصیرالدین که به جنبه ریاضی نجوم می نجوم نیز به این امر اقدام کردند. خواجه
لم ع«متوسل شود. هرچند که  بینی طالعگاهی برای تقیه و پیشرفت امور مجبور بود به 

هذا به علت تغییر و  شد، مع نجوم در اسالم پسندیده نبود و منجم همتای کافر قلمداد می
(بیانی، » نیاز روحی این قوم به دانشمندان علم نجوم، کار این گروه اهمیت فراوان یافت

۱۳۸۹ :۸-۵۵۷.( 
 ایلخانی ۀجامعبازتاب نجوم در  .۳

 سدۀمغوالن، نجوم و متعلقات آن در رغم افول علوم عقلی در ایران به دلیل حمله  علی
) به مسیر هـ ۶۵۶به سال هفتم هجری و با تأسیس حکومت ایلخانی توسط هالکوخان (

برای  صرفاً خود ادامه داد. سالطین ایلخانی به علم نجوم اقبال نشان دادند و دلیلش 
ن شک ساخت رصدخانه مراغه در ای برداری از آن در جهت زندگی دنیوی بود. بی بهره
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نقطه عطفی است در نجوم اسالمی که ازنظر ساختاری و علمی بعدها مورد تقلید  سدۀ
گیرد. عالقه مغوالن به  ها ازجمله سمرقند، استانبول و هند قرار می بسیاری از رصدخانه

شناسی از دالیلی است که در این عصر منجمان به فعالیتشان ادامه دادند و شاهد  ستاره
به دلیل «در دربار هستیم.  طوسینصیرالدین  همچون خواجه حضور دانشمندان بزرگی

سرعت عضو باارزش دربار  ، این ایرانی بهبینی طالعو عالقه هالکو به  طوسیشهرت 
نظیر که موردتوجه هالکو بود، حداکثر  . این دانشمند بی)Blake, 2016, 66(» ایلخانی شد

تماد و توجه هالکو نهایت استفاده توان خود را جهت آبادانی ایران مصروف داشت و از اع
 ها و مراکز علمی به کار برد. را برای نجات دانشمندان و کتابخانه

نصیرالدین تعدادی از دانشمندان نجوم و هندسه و جمعی از صنعتگران و  خواجه   
الدین  سازندگان ابزارهای نجومی را به مراغه فراخواند. دانشمندان بزرگی همچون قطب

کردند.  الدین مغربی، خواجه را دستیاری می دالدین عرضی و محیشیرازی، مؤی
نصیرالدین عالوه بر دانشمندان ایرانی از دانشمندان چینی که به همراه هالکو به مراغه 

جی نام برد که در -مون-توان از فائو آمده بودند، استفاده نمود. از دانشمندان چینی می
نصیرالدین و  های چندساله خواجه تکار رصدخانه فعالیت داشت. ماحصل فعالی
 همکارانش در رصدخانه، تنظیم زیج ایلخانی بود.

نصیرالدین علم  اگرچه در عصر ایلخانی با حضور دانشمندان بزرگی همچون خواجه   
مندان به علم  نجوم رونق زیادی داشت و نیز رصدخانه مراغه به محفلی علمی برای عالقه

فراگیر شد. فضای خفقان و  جامعه ایلخانیم نجوم در شده بود اما احکا نجوم تبدیل
های فراوان مغوالن موجب شد مردم به  تاریک ایران به دلیل آزار و اذیت و خونریزی

تبع آن تحوالت اجتماعی و فرهنگی غریبی در جامعه  آورند و به گیری و عزلت روی گوشه
ازین نابسامانی را چنگ زدن به گیر تنها راه نجات خود  بروز پیدا کند. جامعه مظلوم گوشه

عدم امید به  به خاطردانستند چراکه مردم گرفتار و سرخورده  علوم غریبه و خرافات می
شود. عالوه بر فضای آشفته جامعه  سامان یافتن اوضاع در پی توسل به نیروهای غیبی می

ل مؤثر بود. شد، کیش و آیین مغوالن نیز در افزایش این تمای که منجر به این تحوالت می
تزلزل روحی و اخالقی بود، یاس و ناامیدی و  دورۀمغول در ایران  دورۀبا توجه به اینکه «

سایه افکنده بود و مردم خود را اسیر دست سرنوشت حس  مسائلحرمان بر همه 
و برای نجات و رهایی از دست نامالیمات و آگاهی از آینده و برای  کردند می

 الخصوص علیو  شدند میمتوسل  تفألواالت و احکام نجوم و الزم به اح های بینی پیش
حکام و زمامداران وقت یعنی پادشاهان مغول نیز به اقتضای محیط اولیه خودشان که 

 پررونقغرق در خرافات بودند اعتقاد به نحس و سعد ایام و ساعات داشتند بازار پیشگویان 
 ).۳۹۳-۳۹۴: ۱۳۶۱(نبئی، » بود و متاعشان خریدار داشت
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در این دوران رونق گیرد، تقویم  ازپیش بیش بینی طالعیکی از دالیلی که باعث شد    
دوازده حیوانی مغوالن بود. با روی کار آمدن ایلخانان تقویم دوازده حیوانی که ریشه در 
فرهنگ چین و نیز فرهنگ مغوالن داشت در ایران رایج شد. بر اساس این تقویم هر یک از 

. این داد میرا تشکیل  ساله دوازده دورۀو یک  شد می گذاری نامیک حیوان  به نام ها سال
موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب،  :دوازده حیوان به ترتیب عبارت بودند از

گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خوک. ابونصرفراهی شاعر قرن هفتم هجری در نصاب 
 را در قالب شعر آورده است: الصبیان به این حیوانات اشاره نموده و آنها

 موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
 

 زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار 
 

 آنکه به اسب و گوسفند است حساب
 

 حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخرکار 
 

 )۵۸: ۱۳۴۹(ابونصرفراهی،   
طالعی آن حیوان مدنظر  های ویژگیکه اختصاص به یک حیوانی داشت  هرسال   

آن  خویی درندهسالی که به اسم سگ بود « مثالً . شد میمان و نیز عامه مردم واقع حاک
 ).۳۹۴: ۱۳۶۱(نبئی، » شد میاعتقاد عامه بر مقدرات مردمان آن سال حاکم  بنا برحیوان 

. بر روی چندین سکه از این عصر بینیم میایلخانی  های سکهبازتاب این اندیشه را در 
سالی که با این حیوانات  رسد می. به نظر خورد میچشم خرگوش، گوسفند و گاو به 

 .اند داشتهاوضاع بسامان بوده و طالع سعدی  بایست می شده می گذاری نام
 کوکبی های کاشیاندیشه نجومی در  بازتاب .۴ 

انواع  ها کاشیز تنوع زیادی برخوردارند. در این اکوکبی  فام زرین های کاشینقوش 
 ها کاشی. نقوش این اند کاررفته بههندسی، حیوانی و انسانی)  گیاهی،( چهارگانه نقوش

زیاد همه ساخت  احتمال بهایلخانی شباهت نزدیکی دارند و  دورۀبا برخی آثار سفالین 
در این آثار چهره مغولی دارند و نقوش  ها انسان. تصاویر اند بودهکاشان  های کارگاه

رگوش، شیر، گاو، سگ، قو، عقاب، قوچ، حیوانی آنها شامل حیواناتی از قبیل ماهی، خ
ایلخانی را  دورۀتعداد فراوانی از بناهای مذهبی  کوکبی های کاشیبز، درنا و ... هستند. 

 مسئله. آنچه اند نمودهکاخ آباقاخان را تزئین  هم آنو  غیرمذهبیآراسته و تنها یک بنای 
با  ها کاشیحتوای این ، عدم ارتباط ممقالهاصلی این پژوهش است و دلیل نگارش این 

ایلخانی) جریان هنری رایج حضور نقوش ( ۀدور  ازاین پیشتا  چراکهبناهای مذهبی است. 
 .پسندید نمیجاندار را در بناهای مذهبی 

 قدری بهبا نقوش انسانی و حیوانی در بناهای مذهبی ایران  کوکبی های کاشیکاربرد    
 های کاشیفر خود به دامغان و بازدید از بوده است که اعتمادالسلطنه در س غیرمتعارف

از این محل نبوده و پیداست که از  ها کاشیکه این «کند:  میامامزاده جعفر بیان  کوکبی
و مهدی بهرامی ) ۱۰۶۳: ۱۳۶۳(اعتمادالسلطنه، » اند نمودهجایی دیگر به اینجا آورده و نصب 
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از کاخ یا  ها کاشیاین  ویدگ مینیز در مقاله خود ضمن اشاره به گفته اعتمادالسلطنه 
را  ها کاشیتنها دلیلی که این  .)Bahrami,1936: 187(اند  آوردهخصوصی به امامزاده  ای خانه

در این  غیرمذهبیوجود نقوش  دهند میبه بنایی غیر از امامزاده جعفر نسبت 
بناهای دیگر همچون علی بن  کوکبی های کاشیست. با تکرار این نقوش در ها کاشی

به دنبال  بایست میو  گردد میخارک و... این دلیل نقض  میرمحمدر قم، امامزاده جعف
که نسبت به  ای جامعهتفسیر و تحلیل دیگری بود که وجود این نقوش را موجه کرده و در 

 چراکه؛ اند بودهمسائل مذهبی بسیار حساس و متعصب بوده دارای مشروعیت و مقبولیت 
بوده و حتی بسیاری  تأثیرگذاردر جامعه بر تمامی جوانب همیشه اندیشه و گفتمان رایج 

 یرمذهبیغلیور واتسون از نقوش آ خود قرار داده است. الشعاع تحتاز مسائل مذهبی را 
هایی که مایهها و نقشصوفیانه دارد. وی معتقد است همه مضمونها تفسیری این کاشی

گوید: میواتسون  اند.صوفیانهتعبیری  درخورشوند، فام دیده میهای زرینبر سفال
کردند تا دیدگاه های خود از تمثیل و داستان استفاده بیشتری میصوفیان، در نوشته«

لذا  )۲۱۵: ۱۳۹۰(واتسون،» آورندخود را در مورد دنیا و ماهیت جستجوی رازورانه به تصویر در 
 اند.هردبها از حکایات جانوران برای مصور ساختن واقعیات اخالقی بهره میآن

 های نقاشیکوکبی با  های کاشیشباهت برخی از نقوش حیوانی و انسانی    
و رواج اندیشه و سنت نجومی و  سو کینجومی همچون صورالکواکب از  های رساله
که با نگاه گفتمانی و  دارد میایلخانی از سوی دیگر ما را بر آن  دورۀدر  بینی طالع

م و باورها و مفاهیم جامعه را در تحلیل این نقوش به این نقوش نگاه کنی شناسی جامعه
صور فلکی، بحث دیگری که با آمدن مغوالن و  بینی طالععالوه بر مباحث  دخیل بدانیم.

شروع حکومت ایلخانان در ایران رایج شد، تقویم دوازده حیوانی است. در این تقویم برای 
از پایان این دوره دوباره تکرار  شده و بعد گذاری نام، دوازده حیوان ساله دوازده دورۀ
. در این رسید میو با خوک به پایان  شد میبا موش آغاز  ساله دوازده دورۀ. این شدند می

فلکی مشترک  های صورتمیان حیوانات خرگوش، گاو، گوسفند، مار، اسب و سگ با 
ویی بر حدت آن افزوده شود و پیشگ بینی طالعبودند. تقویم دوازده حیوانی باعث شد 

 موردتوجهو بدیمنی ایام در سالی که به آن حیوان تعلق دارد  یمنی خوشاتفاقات جامعه، 
آن حیوان بین مردم رواج پیدا کند. در  های ویژگیقرار گیرد و باورها و تفکرات خرافی ذیل 

لذا در سالی  بدیمنبودند و برخی  یمن خوشبرخی از این حیوانان  جامعه ایلخانیباور 
خصوصیت آن حیوان قرار  الشعاع تحتشده بود همه اتفاقات  گذاری نامیوان که به آن ح

 .گرفت می
و رواج تقویم دوازده حیوانی در عصر ایلخانی همگی  صور فلکی بینی طالعجریان    

رنگ و  ،کوکبی های کاشی مخصوصاً هم داد تا بسیاری از نقوش آثار هنری  دست به دست
برای بناهای مهم و مورد حمایت دربار  غالباً  ها شیکااین بوی این مضامین بگیرند. 
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لذا بازتاب  اند بودهآن نیز جزو وابستگان به حکومت  دهندگان سفارشو  شده میاستفاده 
در موضوعی مبرهن و ملموس بوده است.  ها کاشیاندیشه و سنت نجومی در تزئینات این 

 به جهت شود وداخته میهستند پر نقوش حیوانی  هشت کاشی کوکبی که حاویادامه به 
خودداری  -با محتوای نجومی -از بررسی نقوش انسانی  های مقالهصفحه محدودیت

های کوکبی شامل زن نشسته و دو فیگور در مقابل هم نقوش انسانی در کاشی گردد.می
و  یالکرس ذاتها را به ترتیب به صورت فلکی توان آنشوند که مینشسته یا ایستاده، می

 ۱مرتبط دانست.جوزا 
 شیر و خورشید -۴-۱

. یکی از شود میدر چندین کاشی کوکبی عصر ایلخانی نقش شیر و خورشید دیده 
در موزه  اکنون هممتعلق است به بنای امامزاده جعفر دامغان که  ها کاشیزیباترین این 

نقش شیر و خورشید ) ۱ ریتصو. (شود مینگهداری   OA 6319/11 شمارۀبه  لوور پاریس
حاوی رباعیاتی از مهستی گنجوی  ای کتیبهدر وسط کاشی آمده و در اطراف آن 

 هـ.) نوشته شده است. ۶۶۷هـ.) و نیز بابا افضل کاشانی (درگذشت:  ۵۷۷(درگذشت: 
 غم با لطف تو شادمانی گردد

 

 عمر ازنظر تو جاودانی گردد 
 

 گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک
 

 دآتش همه آب زندگانی گرد 
 

 )۲۶: ۱۹۸۵(مهستی گنجوی،   
 

 شود دهیبدوز تا دلت د دهیرو د
 

 شود دهیجهان دگرت د دهیزان د 
 

 یزیگر تو زسر پسند خود برخ
 

 شود دهیسر پسند احوال تو سربه 
 

 )۷۵۵: ۱۳۶۶ ،ی(کاشان  
 ها این بیت نیز از فردوسی آمده است: در ادامه رباعی

 بده یفزون یبخور هر چه دار
 

 بهر دشمن منه یا دهیرنجتو  
 

 شده است. هجری) نوشته ۶۶۵در پایان کتیبه سنه خمس و ستین و ستمائه (
از  هرکدامکه برای  گردد برمیمفهوم نجومی شیر و خورشید به عقاید اخترشناسان قدیم  

شیر) ( برج اسد شناسی ستارهفلکی منزلی قائل بودند. در  های برجاجرام آسمانی در 
ایام به کام و خوشبختی  گیرد میاست و وقتی خورشید در این برج قرار  خانه خورشید

اوج شرف و اوج اعتال و « است و به عبارتی وقتی خورشید بر فراز شیر است یعنی
 . )۵۵: ۱۳۲۸(نفیسی،» درخشندگی و نمایش خورشید
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 شمارةهفتم هـ،  سدة امامزاده جعفر، دامغان، فام، نقش شیر و خورشید روي کاشی زرین :1 ریتصو

OA 6319/11، مأخذ) :www.louvre.fr(2 
 ی: ارتباط باستانآورد میو  کند می تأکیدالکساندر کَرپ نیز بر نجومی بودن این نقش 

شه آن ید، ریه بدون تردک شود میده ید البروج منطقه یر، در نمادهاید با شیخورش یخدا
از حداکثر  گیرد میمنزل اسد قرار د وقتی در یه خورشک دانیم مین است. یالنهر نیدر ب
نیست. رنگ زرد  دلیل بیبرخوردار است. ارتباط شیر با خورشید  اش درخشندگیو  نیرو

 های اشعهمانند ( الشی)، ید تابستانیمانند خشونت خورش( اش یگریوان، وحشیح
 گوی فارسیشاعران  .)Krappe, 1945: 148( د دارندیبا خورش هایی شباهت ید)، همگیخورش

 توان می. با بررسی ابیات و معانی آنها اند داشتهنیز به شیر و خورشید در اشعارشان توجه 
نمونه  عنوان بهبوده است.  شان زمانهگفت شیر و خورشید جزو اصطالحات نجومی رایج 

 :آورد میسلجوقی  دورۀهـ.) از شاعران  ۵۴۶درگذشت: ( ادیب صابر
 باشد در فلک ریبرج ش دیخورش ۀخان

 
 
 
 

 اند وین سخن را همگنان نادیده باور کرده 
 

     
هشتم  ۀسد س،یپار یابومعشر، کتابخانه مل دیاز کتاب الموال یا نگارهدر  دیو خورش ریش نقش :۲ ریتصو

  (www.gallica.bnf.fr3) :مأخذ ،پ ۱۴، برگ ۲۵۸۳نسخه  ۀهـ، شمار 
 س،یپار ینامه، کتابخانه ملشهنشاه ۀنسخ از ای نگارهبر پرچم مغوالن،  دیو خورش ری: نقش ش۳ ریتصو

 ()www.gallica.bnf.fr 4: (، مأخذ۹۷، برگ ۱۴۴۳ ۀنسخ ۀنهم هـ، شمار  ۀسد
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نقش شیر و خورشید را به اصطالحات نجومی  توان میکی از دالیل محکمی که ی
هـ.) است. در  ۲۷۲درگذشت: ( در نجوم از ابومعشر بلخی ای رسالهمربوط دانست؛ 

در کتابخانه  اکنون همهشتم هجری تصویرسازی شده و  ۀاز این رساله که در سد ای نگاره
نقش شیر و خورشید دیده  ،شود مینگهداری  ۲۵۸۳عربی  ۀبه شمار   ملی پاریس

 جغتای«شیر و خورشید در دوران ایلخانی یک نقش رایج بوده است.  )۲ ریتصو. (شود می
و  ماوراءالنهرحیات پدر حکومت بالد هـ.) پسر دوم چنگیزخان که در  ۶۴۰: درگذشت(

عالمت شخصی خود به  عنوان بهکاشغر و سمرقند داشت، شیر و خورشید را  بلخ و غزنین و
از غازان خان و سلطان «فرمانروایی ایلخانان  ۀدر دور  ).۱۱۱: ۱۳۴۴(مکال، » است برده میکار 

که در برخی از  مسین با تصویر شیر و خورشید در دست است های سکهمحمد خدابنده 
و به پشت شیر  دایره نیمآنها خورشید دایره درست و از پشت شیر جداست و در برخی 

 کاررفته بهنیز  ها پرچماین نقش در عصر ایلخانی بر ). ۱۰۵: ۲۵۳۶(کسروی،» چسبیده است
  مغوالن  های درفشکه  آورد میاست. پوتیه دانشمند فرانسوی در حاشیه کتاب مارکوپولو 

صورت فلکی بر روی آنها دیده  وهشت ستیبمتنوع بود و عناصر مختلفی همچون بسیار 
است مربوط به نسخه شهنشاه نامه  ای نگارهشاهد این گفته  .)۶۰: ۱۳۲۸نفیسی، (شد  می

توسط احمد بن شیخ محمود  هـ ۸۲۶ه سال کاشانی که ب الدین شمسچنگیزی اثر 
نسخه  شمارۀبه   کتابخانه ملی پاریسدر  اکنون همشده است و  برداری نسخهابیوردی 

. در این نگاره پرچمی در دست سرباز مغولی است که بر روی آن شود مینگهداری  ۱۴۴۳
بیان شد  تر پیشکه  گونه هماناز طرفی  )۳ ریتصو( .شود مینقش شیر و خورشید دیده 

 نجومی های نقشگویای این است که  بینی طالعو  شناسی ستارهعالقه مغوالن به 
و یکی از بهترین بسترهای بروز این عالیق  اند داشتهکاربردی عینی بر آثار هنری این دوره 

. حال با همه این توضیحات و با مقایسه و تطبیق نقش شیر و اند بوده کوکبی های کاشی
نجومی از قبیل رساله ابومعشر  های رسالهخورشید کاشی کوکبی امامزاده جعفر دامغان با 

ای که بر روی بریم. نقاط تیرهاکب صوفی رازی به مفهوم نجومی آن پی میو نیز صورالکو
شود احتماًال همان جایگاه ستارگان در صورت فلکی اسد بدن شیر در کاشی دیده می

با نقش  ای رابطهبینیم. در این کاشی اشعار هیچ است که در نقاشی صورالکواکب نیز می
 ومی عاشقانه هستند.حاوی مفه صرفاً شیر و خورشید ندارند و 

 شیر -۴-۲
 متعلق به عصر ایلخانی است که با نقش شیر آراسته و تزئین شده است. زیرکاشی کوکبی 

در این در حراجی کریستی لندن عرضه شده است.  ۲۰۰۹این کاشی در سال  )۴ ریتصو(
 ها گلاین  .اند کردهبزرگ آن را احاطه  های برگو  ها گلکاشی شیر در وسط کاشی آمده و 

 . باشند میکاشان  های کارگاهشیوه رایج 
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هفتم هـ،  ۀسد فام، نیزر یکاش یرو ریش ری: تصو۴ ریتصو

 )christies,2009: lot. 197,5مأخذ: (
درگذشت: ( اسماعیل الدین کمالحاوی اشعار پراکنده از  ای کتیبهدر اطراف این کاشی 

ه در اغلب ک -از فردوسی نیز با نقش شیر آمده است. ابیاتی  ارتباط بیهـ.)  ۶۳۵
 نامرتب نوشته شده است. صورت به -کاشان تکرار شده  های کارگاه های کاشی

 هردم تیرؤ یمن دوش در آرزو 
 

 کردم یدر رنگ گل و باده نگه م 
 

 دیبا ساغر و با رباب تا روز سپ
 

 خوردم یو م زدم یلبت م ادیبر  
 

 )۶۲۷: ۱۳۷۵،یشروان لی(خل  
 

 بده یفزون یاربخور هرچ د
 

 بهر دشمن منه یا دهیتو رنج 
 

 و
 نیآفر دار بادا جهان نگه

 

 نیبهر جا که باشد خداوند ا 
 

نشده است. این کاشی در کاشان  ای اشارهن کاشی به تاریخ دقیق ساخت ای کتیبهدر 
و محل کاربرد آن نامشخص است. در وسط این کاشی شیری خالدار و  شده ساخته

کاشان ترسیم  های کارگاهده و در اطراف آن نیز نقوش گیاهی رایج خشمگین نقاشی ش
 دورۀ ویژه بهیک نشان و نماد از جایگاه مهمی در هنر ایران  عنوان بهقش شیر نشده است. 

در  الگو کهننمادهاست و به عنوان یک  ترین پرشکوهاسالمی برخوردار است و جزو 
الوری، شجاعت و قدرت، سلطنت، . مفاهیمی همچون د شود میفرهنگ ایران محسوب 

ع) از جمله نمادهایی است که در ( ، نجوم (برج اسد) و حضرت علیخیروبرکتپادشاه، 
و  ترین قدیمیمفهوم نجومی آن  رسد می. به نظر اند گرفتهطول تاریخ برای شیر در نظر 

ر با نبرد شی نقش برجسته، شیر های نقشفراگیرترین مفهوم آن باشد. یکی از مشهورترین 
برخی پژوهشگران  )۵ ریتصو( .شود میدیده  جمشید تختگاو است که بر دیواره پلکان 

همچون هارتنر و اتینگهاوزن برداشتی نجومی از این گرفت و گیر دارند و معتقدند 
شیر پیروز، ایستاده بر اوج در «نشانه اعتدال بهاری است.  ترین طبیعیو  ترین مناسب

در زیر افق فرار  خواهد می، به گاو که گذارد میی خود را به نمایش قدرت اعل حالی که
؛ گاوی که در روزهای آینده در زیر اشعه خورشید ناپدید کشد میو او را  کند میکند، حمله 
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. دوباره شود می. سپس دوباره زنده ماند میباقی  تیرؤ رقابلیغروز  چهلو برای  شود می
تا اعتدال بهاری را اعالم کند و پیدایش  کند می مارس طلوع ۲۱در  بار نیاولبرای 

این مضمون بر تعدادی از مهرهای  ).۸۶۸: ۱۳۹۶هارتنر،( »روشنایی سال را مژده دهد
جومی ایرانی ن -ای  اسطورهبر پایه نظام «ساسانی نیز نقش بسته است و محتوای آن 

) ۹۹۱ :۱۳۸۷کرمن،آ ( »تعبیری چون تابستان بعد از زمستان، اعتدال ربیعی یا سال نو
 در بیتی از انوری توان میاست. بهترین توصیف نجومی نقش شیر و گاو را  گرفته صورت

 هـ.) جست. ۵۸۳درگذشت: (
 ثور ۀنیک نیاسد اندر کم

 

 کام ابدیکام بگشاده تا ب 
 

 )۲۱۳: ۱۳۶۴،ی(انور  
رج اسد (شیر) ب شناسان ستارهاست. میان  البروج منطقهشیر یا اسد پنجمین برج و قلب    

خانه خورشید است و هرگاه خورشید در برج اسد (شیر) جای گیرد، زمان آسایش و 
با بازنمایی  اند داشتهمختلف سعی  های دورهآرامش است. به همین دلیل حاکمان در 

آن در جهت منافع سیاسی و اجتماعی بهره  بینی طالعنقش شیر در آثار هنری از ویژگی 
 گیرند.

 

 
 
ثار هنری، در شعر و ادب فارسی نیز شیر با معانی و مفاهیم نجومی، فراوان عالوه بر آ 

تنها  که در اینجا اند نمودهاست. شاعران زیادی به این جنبه نجومی شیر توجه  رفته کار به
 :آورد می نظامی. کنیم میاز نظامی بسنده  یبه شعر

 بود کرده طالع تخت یاسد
 

 و ثابت و سخت داریپا یطالع 
 

 )۱۵۷: ۱۳۹۱ ،ینظام(  
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نقش شیری که در وسط  رسد میتصویری به نظر  های نمونهبا توجه به توضیحات فوق و 
صورت فلکی اسد باشد. بر روی بدن شیر نقاطی وجود دارد که با  کاررفته بهکاشی کوکبی 

این نقاط همان جایگاه ستارگان در  قوی احتمال بهساختار واقعی شیر سنخیتی ندارد لذا 
 اسد است. با مقایسه این نقش با صورت اسد در کتاب صورالکواکب صوفی رازی برج

 شویم میمطمئن ) ۶ ریتصو( ۲۴۸۸عربی  ۀمحفوظ در کتابخانه ملی پاریس به شمار 
ری یک گبه دنبال تصویر  صرفاً هنرمند در اینجا به دنبال بازنمایی محتوایی نجومی بوده و 

 حیوان نبوده است.  

 
امامزاده  فام، بز روي کاشی زرین ریتصو :7 ریتصو

 OA 3876 ةهفتم هـ، شمار ةسد جعفر، دامغان،
 www.louvre.fr(7( مأخذ:

 زب -۴-۳
در موزه لوور  اکنون همبنای امامزاده جعفر دامغان که متعلق است به  زیرکاشی کوکبی 

سط در این کاشی بزی در و )۷ ریتصو( .شود مینگهداری   OA 3876 ۀبه شمار  پاریس
 ای کتیبهکاشی دارای اند.  شود و نقوش گیاهی اطراف بز را احاطه کرده دیده می تصویر

 .خورد میهـ.) در آن به چشم  ۶۱۰درگذشت: ( کاشانی بابا افضلاست که رباعی از 
 از جهلداده بر باد  زیعمر عز یا

 

 کار اجل داشته سهل یخبر یوز ب 
 

 شیپ به دهیاسباب دو صد عمر سگال
 

 ساعت مهل کیاز زمانه  فتهاینا 
 

 )۷۶۷: ۱۳۶۶ ،ی(کاشان  
 در ادامه کتیبه، بیتی از شاعری ناشناس و جمالتی ناخوانا نیز آمده است.

 یابیتو زهجر چشم من تر  یتاک
 

 یابینامد گه آنک کارم اندر  
 

محسوب  البروج منطقهبز یا بزغاله هم نشان برجی َجدی است که دهمین صورت فلکی 
. برج فلکی َجدی مقارن است با استو هم نشان ُجدی که نام یک ستاره قطبی  شود می

. به همین جهت برج شود میکه از آن با عنوان انقالب زمستانی یاد  ماه دیاولین روز از 
 ویلی هارتنر .)۱۴۳: ۱۳۸۶کوپر، ( َجدی دروازه آسمان و نیروی طالع و صعود خورشید است

ماقبل تاریخ داللت بر  های سفالهی تصویر شده بر معتقد است نقش بز کو )۱۳۹۶(
را حضور ستاره و خورشید  اش گفتهصورت فلکی َجدی و انقالب زمستانی دارد. او شاهد 

از  آمده دست به. بر سفالینه داند می ها سفالینهدر این  بز کوهی های شاخ الی البهدر 
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نقش بسته که به اعتقاد هارتنر بز  های شاخ) خورشید در میان ۸ ریتصودامغان ( حصار تپه
صورت فلکی  نقش بز یا .)۹۳۳: ۱۳۹۶هارتنر، ( نشان از نزدیک شدن انقالب زمستانی دارد

 :آورد میفارسی نیز نمود شایانی داشته است. انوری در شعرش  َجدی در شعر
 وانیک کریپ دیبتاب یز برج جد

 

 رشم انیبه شکل شمع فروزنده در م 
 

 )۱۱۲، ۱۳۶۴ ،ی(انور  
 

 
 )933: 1396هارتنر، (:تصویر بز روي سفالینه، تپه حصار، دامغان، هزاره چهارم تا اول پ.م، مأخذ: 8تصویر

، مأخذ:  EA1956.58:کوزه با نقش صورفلکی منطقه البروج،اواخر دوره سلجوقی، به شماره 9تصویر
)www.Ashmolean.org(8 

 

گسترش اصطالحات و مفاهیم نجومی در شعر و آثار هنری عصر سلجوقی و ایلخانی 
نجومی  های رسالهگویای یک سنت و اندیشه برخاسته از باورهای جامعه دارد به حدی که 

) در این ایام بارها هـ ۳۷۶درگذشت: ( صورالکواکب عبدالرحمن صوفی رازی همچون
قرار  کار کاشیمنبعی برای هنرمندان سفالگر و  آن های نقاشیتصویرسازی شده و 

. صورت َجدی در کتاب صورالکواکب به شکل بزی ترسیم شده است که نقاطی گیرد می
ستارگان مشخص شده است. در کاشی کوکبی  گیری جایقرمز بر بدنش به نشانه محل 

تارگان در این به جایگاه س ای اشاره احتماالً فوق نیز بر روی بدن بز نقاطی نقش بسته که 
و ظروف فلزی عصر  ها سفالینهصورت فلکی باشد. از تطبیق این نقش با تصویر بز بر روی 

بر کارکرد نجومی  توان میفلکی آمده است)  های صورتدر کنار  وضوح بهسلجوقی (که 
) در این کاشی هیچ ارتباطی مابین متن کتیبه و تصویر دیده ۹ ریتصو( آن صحه گذاشت.

 .شود نمی
 از و قوغ -۴-۴

کوکبی عصر  فام زرین های کاشیتصویر پرندگانی چون غاز، قو و اردک در تعداد فراوانی از 
هنر  ۀدر موز  اکنون همکه  زیر. برای نمونه در کاشی کوکبی خورد میایلخانی به چشم 
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 بینیم می؛ تصویر غاز در حال پروازی شود مینگهداری   25.29ۀبه شمار دیترویت آمریکا 
 )۱۰تصویر( زیبایی تمام نقاشی شده است.که به 

  
 ةسد فام، غاز روي کاشی زرین ریتصو :10تصویر

 ، مأخذ:25.29 ةهفتم هـ، شمار
)www.dia.org(9 

ة سد فام، غاز روي کاشی زرین ریتصو :10تصویر
 ، مأخذ:25.29 ةهفتم هـ، شمار

)www.dia.org(9 
 اگرچه. اند نمودهتزئین کاشان  های اهکارگدرشت و ساده  های گلاطراف این پرنده را  

در کاشان  یقین بهمحل کاربرد این کاشی نامشخص است اما با توجه به نقوش کاشی 
کاشان است که بدون  های کارگاه های کاشیاین کاشی جزو معدود ساخته شده است. 

غاز، قو و اردک نشان صورت فلکی دجاجه هستند که ماکیان  کتیبه ساخته شده است.
در عهد «. دجاجه نهمین صورت فلکی از صور فلکی شمالی است که شوند میز نامیده نی

قصیر عمره  های دیوارنگارهکه در  اند داده میباستان این صورت را معموًال با قویی نشان 
ابوریحان بیرونی در شرح این . )۱۲۸: ۱۳۹۷(ولس، » نیز به همین شکل ظاهر شده است

چون بطی است گردن دراز کرده و هر دو پر «: گوید میو  نامد میصورت آن را اردکی 
 کند میاما طبری در کتابش آن را غاز معرفی  )۹۲: ۱۳۵۱(بیرونی، » گشاده بر کردار پرندگان

در بیان صورت طایر که به لغت یونان اوریس و به لغت عربی دجاجه گویند. : «آورد میو 
رب با گردن دراز و دم او سوی مشرق در صورت مرغ خانگی یا غاز را ماند؛ سر او سوی مغ

با بررسی توضیحات رسائل نجومی و   ).۶۶: ۳۳۳۳(طبری،  »گشاده های بالنفس مجره با 
به نظر  ایلخانی دورۀ کوکبیکاشی تطبیق آن با تصویر غاز، قو و اردک نقش بسته بر 

ش جنبه این نقو اگرچه) ۱۱تصویر( همان صورت فلکی دجاجه باشد. این پرنده رسد می
آبشخور این نقوش تزئینی مفاهیم و محتواهای نجومی بوده  شک یبتزئینی نیز دارند اما 

 شناسانه زیبایینگاه  صرفاً نداشته و  ای عالقهکه هنرمندان به جنبه دقیق علمی آنها 
 .اند داشته

 اوگ -۴-۵
) ۱۲ویر(تص. خورد میایلخانی به چشم  ۀکوکبی دور  فام زرینتصویر گاو بر چندین کاشی 

کاشان  های کارگاهبزرگ رایج  های برگگرد و  های گلبا نقشی از گاو و  روبروکوکبی  یکاش
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-592 ۀبه شمار ویکتوریا و آلبرت لندن  ۀدر موز  اکنون همتزئین شده است. این کاشی که 
هیچ ارتباطی  مشخصاً که  الکرسی یةآاست حاوی  ای کتیبهدارای  شود مینگهداری  1890

 آیه و نقوش حیوانی و گیاهی کاشی وجود ندارد. بین محتوای 

 
، ۱۸۹۰-۵۹۲ ۀهفتم هـ، شمار  ۀسد فام، نیزر یکاش یگاو رو ریتصو :۱۲ریتصو

 )www.vam.ac.uk11( مأخذ:
و دومین برج از بروج  البروج ةمنطقفلکی  های صورت ترین معروفو  ترین قدیمیگاو از 
ایزدان و آسمان ارتباط داشته است. در اوستا دور با  های گذشتهاست که از  گانه دوازده

و در اساطیر ایران نمادی از حاصلخیزی،  شده یمعرفچهارپایان سودمند  دارنده نگهایزد 
نیز گاو نمادی از  رودان میان. در شود میباروری و رویش زندگی و طبیعت محسوب 

گاو نر میترایی بر  های تمثال«حاصلخیزی و برکت است و ارتباط نزدیکی با نجوم دارد. 
 جواهرات، در چهار یا پنج قرن پیش از میالد نیز حاکی از اهمیت دینی و نجومی ثور

 ).۱۵۴: ۱۳۸۴(گیاهی یزدی، » بابلی است -ی گاو) در تمدن باستانی ایران(
هنرمندان بود و از آن برای تزئین  موردتوجهاسالمی نقش گاو همچنان  ۀدر دور    

ارغون خان  دورۀمتعلق به  ای سکه. بر روی کردند می... استفاده و  ها سکه، ها سفالینه
) به نظر ۱۳تصویر( نقر شده است. ای ستارهکه در زیر سرش  شود میتصویر گاوی دیده 

) و هنرمندان ۱۴ساسانی باشد (تصویر دورۀاین سلیقه ادامه همان روش و باور  رسد می
 . اند داشتههدفی نجومی و ماورایی  این حیوانات تصویرکشیدن بهاسالمی با  دورۀدر 
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ارغون خان،  ۀدور  سکه، یگاو رو ریتصو :۱۳ریتصو

 )Nyamaa,2005: 96( هفتم هـ، مأخذ: ۀسد
 ۀموز  ،یساسان ۀمهر، دور  یگاو رو ریتصو :۱۴ریتصو

 همدان. نایس یبوعل
 صور فلکی نعنوا به محتوای آن را توان میگاو بدون ابهام با آمدن ستاره در کنار تصویر 

گاو گردون و  های ترکیبو  کاررفته بهثور معرفی کرد. ثور در شعر و ادب فارسی نیز فراوان 
هـ.) در یکی  ۶۷۲درگذشت: ( گاو آسمان نیز در اشعار فارسی همان برج ثور است. مولوی

 :آورد میاز غزلیاتش 
 مییبام برآ نیصبح است و صبوح است بر ا

 

 مییمر آو به برج ق میزیاز ثور گر 
 

ساسانی و  های سکهگاو نقش بسته بر کاشی کوکبی فوق شباهت نزدیکی به گاو    
اسالمی دارد. هر دوی این گاوها، کوهان دارند که زیستگاهشان ایران نیست. جالب این 

نیز اشاره شده است. کوهان یا سنام  دار کوهاناست که در شرح صورت فلکی ثور به گاو 
ستارگان معروف ثور، پروین یا ثریا که بر سنام یا کوهان «وین است. ثور جایگاه ستاره پر 

 خیام نیز آورده است:) ۱۵۲: ۱۳۵۷(مصفی،» اوست
 نیاست در آسمان سنامش پرو یگاو

 

 نیزم رینشسته در ز یگاو دگر 
 

 )۶۵۳: ۱۳۵۷،ی(مصف  
ت و لذا با تمام این اوصاف بدون شک کاشی کوکبی فوق حاوی محتوایی نجومی اس   

 . شود میفلکی ثور  صورت بهمربوط 
 رگوشخ -۴-۶

 کاررفته به شمار بیاسالمی  دورۀخرگوش از جمله حیواناتی هستند که بر روی آثار هنری 
و  ها سکهاست. نقش این حیوان را روی آثار متنوعی همچون ظروف سفالی، فلزی، 

بر روی  انی بیشتر است.سلجوقی و ایلخ ۀکه فراوانی آن در دور  کنیم میمشاهده  ها کاشی
 .خورد میدرشت به چشم  های برگگل و  الی البهخرگوشی در  روبروکاشی کوکبی 

 .)۱۵تصویر(
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هفتم هـ،  سدة فام، نیزر یکاش يخرگوش رو ری: تصو15ریتصو

  )www.vam.ac.uk,12( ، مأخذ:1892-1023 ةشمار
در موزه  اکنون همو  و محل کاربردش نامشخص است شده ساختهاین کاشی در کاشان  

. در اطراف این کاشی شود مینگهداری  1892-1023 شمارۀبه  ویکتوریا و آلبرت لندن
 های گذشتهاین حیوان از  کان خواندن اشعار آن وجود ندارد.وجود دارد که ام ای کتیبه

 در مورد آنها هایی داستانو  ها افسانهمختلف،  های تمدندور با نجوم ارتباط داشته و در 
وجود دارد. خرگوش در باورهای نجومی، صورت فلکی ارنب است. شکل این صورت 

فلکی جنوب  های صورتو جزو  استفلکی خرگوشی دوان است که دارای دوازده ستاره 
 . شود میمحسوب 

 
  

 یخرگوش رو ریتصو :۱۶ریتصو
هفتم  ۀهالکوخان، سد ۀدور  سکه،

 ،  مأخذ:N# 150051 ۀهـ، شمار 
13 en.numista.com)( 

 یخرگوش رو ریتصو :۱۷ریتصو
هشتم  ۀسد تو،یالجا ۀسکه، دور 

 ancient worlds( مأخذ: هـ،
manchester.wordpress. com)  14 

 ارنب، صور یفلک صورت :۱۸ریتصو
 سدۀ س،یپار یالکواکب، کتابخانه مل
، برگ ۲۴۸۹ یهفتم هـ، نسخه عرب

 پ، مأخذ: ۱۴۰
                )www.gallica.bnf.fr15( 

 های سکهدوازده حیوان تقویمی مغوالن نیز هست؛ به همین دلیل بر روی  خرگوش جزو
تصویر خرگوش  الجایتوهالکو و  دورۀ. در دو سکه مربوط به شود میایلخانی بسیار دیده 

) با همه این توضیحات و با شباهت این نقش با تصویر ۱۷و ۱۶تصویر. (بینیم میدوانی را 
خرگوش  رسد می) به نظر ۱۸تصویر( کواکبنجومی همچون صورال لیرساخرگوش در 

 کوکبی باال صورت فلکی ارنب باشد. تصویر شده بر کاشی
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امامزاده جعفر،  فام، نیزر یکاش یخرس رو نقش :۱۹ریتصو

 :مأخذ  OA 6319/5 ۀهفتم هـ، شمار  ۀسد دامغان،
)www.louvre.fr16( 

 رسخ -۴-۷  
در  اکنون همی امامزاده جعفر دامغان که متعلق است به بنا روبروکوکبی  فام زرینکاشی 

بر روی این ) ۱۹(تصویر. شود مینگهداری   OA 6319/5 شمارۀبه  موزه لوور پاریس
یکی به سمت راست و سر دیگری به سمت که سر  بینیم میکاشی دو خرس با دهان باز 

کاشان نقوش گیاهی از  های کارگاهکوکبی  های کاشیچپ متمایل است. همچون دیگر 
 ای کتیبه. در اطراف کاشی شود میبزرگ در این کاشی نیز دیده  های گرد برگجمله گل و 

 . استبا تصویر  ارتباط بیاست حاوی ابیاتی از فردوسی که 
 خوشگوار یکنون خورداند م

 

 کار اجل داشته سهل یخبر یوز ب 
 

 پر زجوش نیهوا پرخروش و زم
 

 ساعت مهل کیاز زمانه  افتهینا 
 

 برگ گلست ریتان زهمه بوس
 

 همه کوه پر الله و سنبلست 
 

 ای نوشتهاشعار  شده در کاشی با شعر فردوسی تفاوت دارد. در ادامه صرع چهارم نوشتهم
به زبان عربی آمده که خوانا نیست. تاریخ ساخت این کاشی در پایان کتیبه به این شرح 

 ۶۶۵است در سال که مشخص  »فی شهور سنه خمس و ستین و ستمائه«آمده است: 
 هجری تولید شده است. 

 
 ، مأخذ:         ( M.73.5.288آنجلس، سده ششم هـ، شماره :تصویر خرس روي بشقاب، موزه لس20تصویر

www.lacma.org(17 
ر ، مأخذ: 17، برگ 2489:صورت فلکی دب،صورالکواکب، کتابخانه ملی پاریس،سده هفتم هـ، نسخه عربی 21تصویر

)www.gallica.bnf.fr( 
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است. در کاخ  کاررفته بهساسانی و اسالمی  دورۀمحدود در آثار  صورت بهتصویر خرس    
اسالمی  دورۀبا نقش خرس یافت شده و در  هایی موزاییکساسانی  دورۀمتعلق به  مدائن

. به طور مثال بر روی اند شدهبا این نقش تزئین  فام زرینی های کاشینیز ظروفی سفالین و 
که  شود میبشقابی از قرن ششم هجری تصویر خرسی با دهان باز و در حال غرش دیده 

) با مقایسه این تصویر با نقاشی ۲۰بر روی بدنش نقاط سیاهی کشیده شده است. (تصویر
خرس در کتاب صورالکواکب صوفی رازی به نقاط مشترکی همچون دهان باز و در حال 

 مفهومی وسوی سمتکه ناخودآگاه ما را به  میپر یمیاه روی بدن پی غرش و نقاط س
. خرس نشان صورت فلکی دب اکبر و دب اصغر است که جزو صور دهد مینجومی سوق 

. تصویر خرس در چندین کاشی کوکبی عصر ایلخانی شوند میفلکی شمالی محسوب 
و دب اصغر صورالکواکب  با نقاشی صورت دب اکبر هایی شباهتو در همه آنها  کاررفته به

. با توجه به اینکه در کاشی امامزاده جعفر دامغان دو شود میصوفی دیده  عبدالرحمن
زیاد همان دب اکبر و دب اصغر هستند که یکی به سمت  احتمال بهخرس کشیده شده 

همچون نقاشی صورت  ها خرسشرق و دیگری به سمت غرب نظر دارد. هر دوی این 
و نقاط سیاهی (که اشاره به جایگاه  بازدارنددهان  )۲۱(تصویر واکبفلکی دب در صورالک

 کشیده شده است. بدنشانستارگان در این صورت دارند) بر روی 
 وچ و گوسفندق -۴-۸

و از  گانه دوازدهکه اولین برج از بروج  اند حملقوچ و گوسفند نشان صورت فلکی 
سال قبل از میالد  ۱۰۰۰دود ح ها بابلی. شود میمحسوب  البروج منطقه های صورت

 را شناسایی کردند که حمل نخستین آنها بود. البروج منطقهمسیح دوازده صورت فلکی 
)Black and Green,2004: 190(؛ 
 

 
هشتم هـ ،  ایهفتم  ۀسد فام، نیزر یکاش یگوسفند رو ری: تصو۲۲ریتصو

 )www.louvre.fr19، مأخذ:(AD 4781 ۀشمار 
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در بندهش  چراکهاستان نیز صورت فلکی حمل شناخته شده بوده در ایران ب شک یبو  
را اولین برج معرفی   گوسفند)( و بره شده پرداخته البروج منطقهنیز به معرفی دوازده برج 

قوچ و گوسفند) با ( اسالمی تصویر این جانوران دورۀدر  )۴۳: ۱۳۹۵، فرنبغ دادگی( .کند می
. تصویر شدند میاستفاده  البروج منطقهگر نمادهای این مفاهیم همراه بوده و در کنار دی

مشهور به کوزه نجومی مربوط به عهد سلجوقی در کنار دیگر بروج  ای سفالینهروی قوچ بر 
 .)۹تصویر( آمده است گانه دوازده

 
هفتم  ۀ، سد سیپار یحمل، صورالکواکب،کتابخانه مل ی: صورت فلک۲۳ریتصو

 )www.gallica.bnf.fr20مأخذ: (ر،  ۷۵، برگ ۲۴۸۹ یهـ، نسخه عرب
 
. در کاشی بینیم میعصر ایلخانی تصویر گوسفند و قوچ را  بر چندین کاشی کوکبی 

 الی البهیک قوچ در  شود مینگهداری   AD 4781 شمارۀبه  کوکبی که در موزه لوور پاریس
 تصویر شده است. کاشان را دارند، های کارگاه ویژگی مشخصاً که  نقوش گیاهی

این کاشی نیز فاقد کتیبه است و سال ساخت و نیز محل کاربرد آن مشخص  )۲۲ویرتص(
ایلخانی و اندیشه نجومی رایج بین جامعه  دورۀبا توجه به پیشینه نجومی نیست. 

 کتاب صورالکواکب های نقاشیهنرمندان و نیز تطبیق این تصاویر با  مخصوصاً 
و  اند نبودهبرای تزئین  صرفاً  ها کاشی قوچ و گوسفند در این رسد میبه نظر  )۲۳(تصویر

 تر نیز بیان شد هنرمندان در نقاشی پیش که طور هماندارای محتوایی نجومی هستند. 
 .های فلکی به جنبه کامًال علمی آنها صورت
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 صورالکواکب هایهای کوکبی و نقاشی: مقایسه تطبیقی نقوش کاشی۱جدول 

 
بر روی بدن  ها کاشی. در این اند داشتهشناسی  باییپایبند نبوده و صرفًا برداشتی زی

 های نقاشیگوسفند نقاط سیاهی کشیده شده است که شاید هنرمند به تبعیت از 
 صورالکواکب اشاره به جایگاه ستارگان در این صورت فلکی داشته است.

  نتیجه .۵
و مفاهیم کوکبی عصر ایلخانی با تصاویر  های کاشیحیوانی -با مقایسه نقوش تزئینی

جنبه  صرفاً که این نقوش  بریم مینجومی همچون صورالکواکب پی  های رسالهبرخی از 
در عصر ایلخانی  که ازآنجائیباشند.  ای نهفتهحاوی مفاهیم  بایست میتزئینی نداشته و 

داشته و بر همه جوانب جامعه از جمله امور  ای گستردهاندیشه و سنت نجومی رواج 
گفت  توان میبوده است  تأثیرگذارمچنین زندگی روزمره مردم اجتماعی، سیاسی و ه

کوکبی  های کاشیهمچون  دورۀمفاهیم و باورهای این اندیشه در آثار هنری آن 
های کوکبی و ارتباط تنگاتنگی بین اندیشه نجومی و نقوش حیوانی کاشی اند بازتابیده

 های رسالهدر  تر پیشتصاویرشان  مفاهیم و باورهای نجومی و نیز آنکهبه دلیل  وجود دارد. 
به کار رفته، جامعه عصر ایلخانی با آنها آشنا بوده و به همین دلیل  بینی طالعنجوم و 

منعی نداشته و مخالفتی نیز با آن  ها امامزادهنجومی در بنای -استفاده از نقوش حیوانی
ت که دریاف توان میکوکبی  های کاشیبا بررسی نقوش حیوانی   است. شده نمی
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 های صورت تصویرکشیدن بهآزادانه برداشت و سلیقه هنری خود را در  کار کاشی هنرمندان
. نقوش استاز باورهای نجومی عامیانه بوده  برگرفته احتماالً که  اند بردهبه کار فلکی 

 صرفاً  بر اساس نجوم علمی طراحی نشده بلکه هنرمندان کامالً  ها کاشینجومی در این 
 نگاهی نیم جنبه نمادین و مفهومی این نقوش عالوه برآنها توجه داشته و به وجه تصویری 

های کوکبی شایان ذکر است همه نقوش حیوانی کاشی .اند داشتهنیز  به جنبه تزئینی آنها
در  حضور برخی از حیوانات همچون فیل و االغ لذاشوند؛ محدود به مفاهیم نجومی نمی

نشان از تنوع سلیقه هنرمندان  -گنجندفلکی نمی هایکه در غالب صورت-ها این کاشی
از منابع متعدد تصویری همچون منافع الحیوان ابن همزمان  احتماالً  کار دارد کهکاشی

 اند.کردهمی الگوبرداری بختیشوع و صورالکواکب صوفی رازی
 نوشتپی

م با موضوع صور فلکی در امامزاده فا های زرینبررسی نقوش کاشی«به: بهدانی، مجید،  جهت مطالعه بیشتر، نک.۱
 .۱۳۹۹، ۳۹-۵۱، ۵۶ شمارۀ، ۱۵ دورۀ، نگره، »هجری)  جعفر دامغان (با تأکید بر نسخه صورالکواکب قرن هفتم

 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329347                           :برای تصویر، نک.۲
 برای تصویر، نک: .۳

         https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84229574/f36.item.r=Kit%C3%A2b%20al-maw%C3%A2lid     
 ای تصویر، نک:بر .۴

                                                                      https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10087014r/f97.item 
 https://www.christies.com/en/lot/lot-5277990                                                        :برای تصویر، نک.۵
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84061698/f173.item.r=arabe%202488         برای تصویر، نک:.۶
 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010327557                            برای تصویر، نک:.۷
 http://www.jameelcentre.ashmolean.org/collection/8/object/10920          برای تصویر، نک:.۹

 https://www.dia.org/art/collection/object/tile-flying-crane-64#map     برای تصویر، نک:.۱۰
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406151k/f1.item.r=2489             :برای تصویر، نک.۱۱
 https://collections.vam.ac.uk/item/O223680/tile-unknown           برای تصویر، نک:.۱۲
 https://collections.vam.ac.uk/item/O271539/tile-unknown           :برای تصویر، نک .۱۳

 https://en.numista.com/catalogue/pieces150051.html                      برای تصویر، نک:.۱۴ 
 https://ancientworldsmanchester.wordpress.com/tag/mongols                  برای تصویر، نک:.۱۵ 

 ۱۰ ۀنوشت شمار برای تصویر، نک: لینک پی.۱۶
    https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329358                             برای تصویر، نک: .۱۷
 https://collections.lacma.org/node/239615                                                      برای تصویر، نک:.۱۸
 ۱۰ شمارۀنوشت برای تصویر، نک: لینک پی.۱۹
 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010332530                              برای تصویر، نک: .۲۰
 ۱۰ شمارۀنوشت برای تصویر، نک: لینک پی.۲۱
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