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طاهر رضازاده1، حبیب اهلل آیت اللهی2، محسن مراثی3

بررسی شمایل نگارانه خاستگاه اختر ماه در فلزكاری اسالمی سده های 6 و 7 هجری4

چكيده
تصویر اخترماه یکی از رایج ترین تصاویر نجومی در فلزکاری سده های ششم و هفتم هجری است که گاه 
این  اشیاء برنجی و مفرغی مرصع نقش بسته است.  بدنه  بر  اخترها  به تنهایی و گاه در کنار تصویر سایر 
تصویر فردی را نشان می دهد که به شیوه چهارزانو نشسته و هالل نمادینی را با دو دست مقابل رویش گرفته 
است. بروز ناگهانی این تصویر و کاربرد گسترده آن در آثار این دوره سؤاالتی را درباره شمایل نگاری آن 
پیش  کشیده است. اگرچه محققان پیشین گمان برده اند که ریشه و اساس شمایل نگاری این اختر، همچون سایر 
اخترها، به آیین های بین النهرینی، ابتدا بابلی و سپس حرانی، باز می گردد؛ شواهد قطعی و قانع کننده ای برای 
تأیید و تقویت نظر خود ارائه نکرده اند. از این رو، در این مقاله با هدف شناسایی خاستگاه واقعی شمایل نگاری 
اختر ماه، تصویر این اختر در آثار فلزی دوران اسالمی مجدداً بررسی و بازخوانی شده است. برای دستیابی 
به این هدف از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. اطالعات و داده های مورد نیاز این تحقیق 
نیز با استفاده از روش کتابخانه ای به دست آمده است. در آخر، یافته های این تحقیق، پس از گردآوری شواهد 
الزم و تجزیه و تحلیل آنها به روش کیفی، نشان می دهد که شمایل نگاری اختر ماه به صورتی که در فلزکاری 

اسالمی بروز پیدا کرده است، در باورهای ایران باستان و سنت هنری و تصویری ساسانیان ریشه دارد.

كليدواژه ها: هنر ساسانی، فلزکاری اسالمی، نقوش نجومی، تصاویر هفت اختر، شمایل نگاری اختر ماه.
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مقدمهدوف
تصویر اختر ماه یکی از رایج ترین تصاویر نجومی در فلزکاری سده های ششم و هفتم هجری 
است که گاه به تنهایی و گاه در کنار تصویر سایر اخترها بر بدنه اشیاء برنجی و مفرغی مرصع 
نقش بسته است. این تصویر، فردی را نشان می دهد که به شیوه چهارزانو نشسته و شکل نمادینی 
از هالل ماه را با دو دست مقابل رویش گرفته است. کاربرد گسترده این نقش از نیمه دوم سده 
ششم تا میانه سده هفتم هجری در هنر و فلزکاری شمال بین النهرین )شکل های 4 تا 7(، برخی 
را بر آن داشته است تا خاستگاهی بین النهرینی برای شمایل نگاری آن متصور شوند. با وجود 
این و برخالف تصویر سایر اختران در فلزکاری اسالمی که پیوند آشکاری با سنت ها و آیین های 
صابئین حرانی و از طریق آن با خدایان بابلی دارند، انتساب شمایل نگاری اختر ماه به سنت های 
بین النهرینی پذیرفتنی نیست؛ زیرا دالیل مستند و قانع کننده ای در تأیید این انتساب وجود ندارد. بر 

این اساس، در این مقاله سعی شده است خاستگاه واقعی تصویر اختر ماه شناسایی شود.

روش تحقيق
در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به معرفی نقوش نجومی و به ویژه نقوش 
انواع  اختر ماه و شمایل نگاری  پرداخته شده است. سپس نقش  فلزکاری اسالمی  اختر در  هفت 
و گونه های متفاوت توصیف شده است. از آنجا که تنها خاستگاه احتمالی مطرح شده برای این 
قانع کننده است، پیشینه تصویری و  فاقد هرگونه مدرک مادی و مکتوب  بین النهرین،  نقش یعنی 

شمایل نگارانه این نقش را در سنت و هنر ایران باستان جستجو کرده ایم.

پيشينه تحقيق
بحث درباره شمایل نگاری اختران در هنر اسالمی به یک قرن پیش باز می گردد. در سال 1912 
و  هنر شرق  در  اخترها  تاریخ تصویرگری  »درباره  عنوان  با  مقاله ای  انتشار  با  فریتس سکسل 
Saxl, 1912, 152-( غرب«، خاستگاه این نقوش نجومی را در هنر اسالمی با دقت بررسی کرد

165(. از نظر او تصاویر هفت اختر، به صورتی که در هنر اسالمی بروز پیدا کرده است، برگرفته 

فلزکاری  در  را  نقوش  این  شمایل نگاری  آنکه  از  بعد  محقق  این  است.  بابلی  خدایان  تجسم  از 
اسالمی و در دو نسخه از عجایب المخلوقات قزوینی]1[ با توصیف نقوش و مجسمه های معابد و 
پرستشگاه های صابئین در متون کهن تطبیق داد،]2[ نتیجه گرفت که شمایل نگاری خدایان بابلی 
به وسیله پرستشگاه های صابئین حرانی حفظ شده و به دست مسلمانان رسیده است. وی دو دهه 
بعد نیز در مقاله ای که به همراه اروین پانوفسکی درباره اسطوره های کهن در هنر قرون وسطی 

.)Panofsky & Saxl, 1933, 242-244( منتشر کرد، بر همین عقیده تأکید ورزید
را  او  یافته های  گفته اند  این موضوع سخن  درباره  که  محققانی  تمامی  تقریبًا  از سکسل  بعد 
دوباره مطرح کرده اند. برای مثال آقا-اوغلو خاستگاه شمایل نگاشتی اختر ماه در فلزکاری و بِشر 
Aga-( فاِرس ریشه همین تصویر را در سرلوح کتاب التریاق به صابئین حرانی نسبت می دهند

Oglu, 1945, 43, note 131; Farès, 1953, 22(. با وجود این، مطالعه دقیق یافته های سکسل نشان 

می دهد که خود وی نیز درباره خاستگاه شمایل نگاشتی اختر ماه قطعیتی نشان نداده است. او در 
بخشی از مقاله خود، پس از آنکه شباهت های موجود میان توصیفات دمشقی از پرستشگاه های 
صابئین را با اخترهای به تصویر در آمده در هنر اسالمی مقایسه می کند، معترف است که تصویر 
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]3[.)Saxl, 1912, 162( اختر ماه در هنر اسالمی با توصیف آن در معابد صابئین مطابقت ندارد
از این رو، زمانی که آذرپی، ضمن مقاله ای در سال 1978 به  بررسی شمایل نگاری سرلوح کتاب 
 التریاق پرداخت، فرضیه نسبتًا متفاوتی ارائه کرد. او هویِت گاه زنانه اختر ماه را در هنر اسالمی 
برگرفته از سنت های کهن یونانی-رومی و بیزانس می داند و معتقد است چنین تأثیری یا از راه 
است  یافته  راه  اسالم  جهان  به  بیزانس  مجاور  سرزمین های  طریق  از  یا  یونانی  نجوم  مفاهیم 
)Azarpay, 1978, 365(. اما برخالف تصور آذرپی و همان طور که در ادامه مقاله خواهیم دید، 

ترسیم ایزد ماه در هیئت بانو، به دوره پیش از اسالم باز می گردد و سابقه مشخصی در تمدن های 
باستانی خاورمیانه دارد.

ترسيم نقوش نجومی در هنر و فلزكاری دوران اسالمی
اول شامل  گروه  کرد:  تقسیم  گروه  دو  به  می توان  را  اسالمی  فلزکاری  و  هنر  نجومی  تصاویر 
دوازده  برمی گیرد.]4[  در  را  اختر  هفت  تصاویر  دوم  گروه  و  است  دوازده گانه  بروج  تصاویر 
صورت از کواکب ثابته را که در میان فلک قرار دارند، برج می نامند؛ این برج ها عبارتند از حمل و 
ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و َجدی و دلو و حوت. هفت اختر 
سیار نیز از شمس و قمر و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل شکل گرفته است.]5[ در 
حالی که صور دوازده گانه منطقه البروج، همچون دیگر صورت های فلکی، ماهیتی کاماًل تصویری و 
تجسمی دارند،]6[ صورت های اختصاص یافته برای اخترهای هفت گانه خیالی هستند و همان طور 
که سکسل در تحقیق پیش گفته )Saxl, 1912, 161( نشان داده است، بیشتر آنها بر اساس آئین 
حرانی ها شکل گرفته اند. طوسی در عجایب المخلوقات ضمن اشاره به خرافی بودن این تصاویر، 

آنها را به تفصیل شرح می دهد:
»بدانک در صورت آفتاب سخن گفته اند کی چند هزار شاخ دارد از یمین و یسار و فوق و تحت 
و به هر اقلیمی چند شاخ کشد ... آنچ حکما گویند از صورت ماه به تقریب بر صورت جوانی است 
دو جناح دارد، بر سر وی تاجی کوچک تر از تاج آفتاب است. ... و اما صورت زحل از قول حکما 
پیریست کوهی را می کند و چند کوزه های سیاه پیش وی نهاده ... و صورت مشتری از قول حکما 
مردیست کهل بر تخت زرین نشسته بر سر تاجی دارد ... و صورت مریخ از قول منجمان جوانی 
است در دست حربه ای، بر تختی مدور نشسته ... و صورت زهره از قول حکما زنیست به جمال بر 
سر وی کوزه زرین بر سریری نشسته ... و صورت عطارد از قول منجمان مردیست نزار مصحفی 

در دست بر تختی ....« )طوسی، 1345، 64-51(.]7[

شكل1. درونسوی در قلمدان برنجی نقره کوب و طالکوب، ساخت محمودبن سنقر به سال 680 هجری. احتمااًل از غرب 
ایران هفت اختر به نمایش درآمده، به ترتیب از چپ به راست، عبارتند از: قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری و زحل. 

منبع: موزه بریتانیا. به شماره: 1891.6-23.5 
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و دوف هنر  در  عمومًا  است.  شده  ظاهر  دوره  این  آثار  روی  بر  چند  تغییراتی  با  تصاویر  همین 
فلزکاری اسالمی، زحل به صورت پیرمردی است که تبر یا داس بر دست گرفته است؛ مشتری در 
هیئت پیرمردی با ریشی بلند ترسیم می شود؛ عطارد شخصی طومار یا قلم به دست است؛ زهره 
عود می نوازد؛ مریخ بر دستی شمشیر و بر دست دیگرش سری خون آلود حمل می کند، خورشید 
با قرصی زرین به نمایش در می آید و قمر زن یا مردی است که هالل ماهی را مقابل رویش گرفته 

است )شکل 1(.]8[
تصویر اختران در هنر و فلزکاری اسالمی به دوگونه ترسیم شده است: در گونه اول هر کدام 
از اخترها بر اساس یکی از دو مفهوم بیت یا شرف]9[ در کنار یکی از بروج دوازده گانه ترسیم 
و  به صورت مجزا  آنها  نقوش  دوم،  گونه  در  )Carboni, 1997, 9-20(. در صورتی که  می شوند 
انفرادی به کار می رود )Carboni, 1997, 1-7(. برخالف هر شش اختر دیگر که تصویر آنها در هر 
دوگونه ترکیبی و مجزا در بیشتر موارد یکسان است، نقش اختر ماه در ترکیب با بروج مربوطه 
متفاوت از نقش آن به صورت مجزاست. در حالت اول، این اختر اغلب با هالل یا قرصی نمادین 
به نمایش درمی آید )شکل 2( و در حالت دوم در هیئت زن یا مردی است که به شیوه چهارزانو 

نشسته و هالل نمادین بزرگی را مقابل رویش گرفته است )شکل 3(]10[.

تصویر مجزای اختر ماه نیز در فلزکاری اسالمی اغلب به دو صورت دیده می شود: در نوع 
اول پیکره ای را می بینیم که به شیوه چهارزانو نشسته و »هالل ماه« را با دو دست بر گرد صورت 
خویش نهاده، به طوری که هالل نمادین ماه فقط صورت او را در بر گرفته است )شکل 4(. در نوع 
دوم اندازه هالل تغییر کرده و فضای بیشتری را به خود اختصاص داده است. در اینجا نه فقط 
صورت فرد نشسته بلکه بخشی از باالتنه او نیز از دریچه هالل نمایان است )شکل 5(. با وجود 
این طرز گرفتن هالل با نوع اول مشابه است. اگرچه این تصاویر، در حکم تصاویر معیار اختر 
ماه در فلزکاری اسالمی این دوره، بدون تغییر اساسی به کار رفته اند، گاهی تغییرات و انحرافاتی 
در آنها مشاهده می شود. برای مثال بر روی قلمدانی که احتمااًل در موصل ساخته شده و اکنون 
در موزه بریتانیا نگهداری می شود، اختر ماه را می بینیم که به گونه اول ترسیم شده، اما برخالف 
آن دست های خود را بر روی هالل ننهاده، بلکه آنها را باز کرده و در کنار هالل به سمت بیننده 

شكل2. صورت ماه در برج سرطان، طرح خطی بخشی 
از تزیینات جام معروف به وسکوالی، خراسان، اوایل 

Rice, 1955, fig. 15b :سده هفتم هجری، منبع

تزئینات  از  بخشی  ماه،  اختر  مجزای  تصویر  شكل3. 
ابریق برنجی نقره کوب از غرب ایران، ربع دوم سده هفتم 

Melikian-Chirvani, 1982, No. 75D  :هجری، منبع
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گرفته است]11[ )شکل 6(. در تصویر دیگری که مطابق گونه دوم است، شاهد آن هستیم که پیکره 
نشسته دست های خود را به اطراف باز کرده و از هالل دور نگه داشته است، در حالی که هالل ماه 

همچنان مقابل صورت و باالتنه وی مشاهده می شود )شکل 7(.

خاستگاه شمایل نگاری تصویر مجزای اختر ماه در فلزكاری دوران اسالمی
با وجود فراوانی و محبوبیت تصویر مجزای اختر ماه در هنر و به ویژه فلزکاری دوره اسالمی، 
ابداع و پیدایش آن را باید در سنت و فرهنگ ایران باستان جستجو کرد. اهمیت ماه در فرهنگ 
باستانی ایران نیازی به یادآوری ندارد]12[. این اختر از زمان های بسیار دور بر روی سفالینه ها 
و مهرهای این سرزمین نقش بسته است. در این آثار برای ترسیم ماه از نمادهایی چون صلیب 
مالتی و درخت نخل و شاخ بز و گاو نر و در مواردی نیز از شکل هالل استفاده کرده اند )صمدی، 

خطی  طرح  ماه؛  اختر  مجزای  تصویر  شكل4. 
بخشی از تزیینات شمعدان برنجی نقره کوب، نیمه 
اول سده هفتم هجری، احتمااًل موصل، منبع:موزه 

متروپولیتن )ترسیم از نگارندگان(

شكل6. تصویر مجزای اختر ماه؛ اجرای متفاوتی از 
نوع اول. بخش از تزیینات قلمدان بنجی نقره کوب، 
موصل،  احتمااًل  هجری،  هفتم  سده  اول  نیمه 

منبع:موزه بریتانیا. به شماره: 1884,0704,85

شكل5. تصویر مجزای اختر ماه؛ نوع دوم. بخشی از 
تزیینات شمعدان برنجی نقره کوب و زرکوب از اواخر 
سده هفتم هجری، غرب ایران یا موصل، منبع: موزه 

متروپولیتن به شماره: 91,1,523

متفاوتی  اجرای  ماه؛  اختر  مجزای  تصویر  شكل7. 
ابریق  تزیینات  از  بخشی  خطی  طرح  دوم.  نوع  از 
منبع:   موصل،  هجری.   629 بالکاس.  به  مشهور 

Lanci, 1845, Vol. III, Pl. VII
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در دوف نخستین بار  برای  اما   .)70-1 تصاویر  17-51؛   ،1367
دوره اشکانی است که تصویری مشابه تصویر اختر ماه 
در فلزکاری اسالمی دیده می شود. از این دوره، در میان 
نقش برجسته های کاخ الحضر تصاویری از الهه ماه موجود 
)صمدی،  می دهد  نشان  هاللی  کنار  در  را  وی  که  است 
1367، تصاویر 56-57(. در یکی از این ها، بدن الهه ماه از 
سینه به باال بر روی پایه ای هاللی قرار گرفته است )شکل 
از نصف  را  پیکره  باالتنه و دست های  پایه هاللی  این   .)8
ماه  بانوی  است.  آنها شده  ادامه  ترسیم  از  مانع  و  بریده 
چیزی بر سر ندارد؛ از این رو گیسوانش را می توان دید که 
از وسط به دو نیم شده و روی گوش های وی را پوشانده 

است. او لباسی بدون آستین بر تن کرده و بخشی از آن را روی شانه های خود گره زده است. 
همان طور که اینگوت خاطرنشان کرده، خنده ظریفی که بر لبان این بانو نقش بسته است، یادآور 
از سنت های  او  اما جامه و جعد گیسوان و شکل چهره  تبسم مجسمه های یونان باستان است، 

.]13[)Inghot, 1954, 10-11( یونانی بسی دور شده است
نوع متفاوتی از این شمایل نگاری را می توان در مهرهای ساسانی پیدا کرد. در یکی از این ها که 
اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود، پیکره کامل بانویی را مشاهده می کنیم که بر روی هاللی 
نمای جانبی ترسیم شده،  از  را که  پیکره  این  اطراف   .)Bivar, 1969, CD4, pl.8( نشسته است
هفت شکل ستاره وار احاطه می کند. از نظر آکرمن، این پیکره بدون شک نماینده الهه ماه و هفت 
شکل پیرامون او نماینده هفت اختر است )Ackermann, 1939, 796(. با وجود این بیوار، نویسنده 
کاتالوگ مهرهای موزه بریتانیا در معرفی این تصویر، قطعیتی در تعیین هویت پیکره مورد نظر و 
اشکال پیرامون او نشان نداده است )Bivar, 1969, 65(. در حقیقت، شمایل نگاری این مهر اندکی 
عجیب است زیرا در حالی که هر هفت اختر را پیرامون قاب مهر نشان می دهد، اختر ماه را با الهه 
آن در مرکز مهر ترسیم کرده است. از این رو برخالف باورپذیر بودن انتساب پیکره به الهه ماه، 

تعبیر اشکال ستاره وار پیرامون وی به هفت اختر منطقی به نظر نمی رسد.

شكل8. نقش برجسته الهه ماه بر روی هالل، 
کاخ الحضر،  اشکانی،  دوره  آهک،  سنگ 

Inghot, 1954, 1 :منبع

ارابه  نقش  با  مطال  نقره ای  بشقاب  شكل9. 
Pope and Acker-:منبع  ماه، دوره ساسانی،

man, 1938, pl. 207B

ارابه  نقش  با  مطال  نقره ای  بشقاب  شكل10. 
ماه، دوره ساسانی، منبع: موزه بوستون به 

شماره: 57,587



...  
ماه

تر 
 اخ

گاه
ست

 خا
رانه

نگا
ایل 

شم
سی 

رر
ب

11

دي
بر

كار
 و 

مي
جس

ي ت
ها

نر
ۀ ه

نام

باورهای  ماه ریشه در  پیکره ای درون هالل  شمایل نگاری 
ایران باستان دارد. همایون فرخ در مقدمه تصحیح خود بر تنگ 
لوشا، به نقش گاوی اشاره می کند که درون نقش ماه ترسیم 
)تنگ  است  می رفته  به کار  مهرابه ها  از  بسیاری  در  و  می شده 
بر  مبنی  نقش  این  از  وی  تعبیر  برخالف   .)19  ،2537 لوشا، 
حضور ثور در برج حمل،]14[ همه نشانه های تصویری به ماه 
ارتباط  که  است  حیواناتی  از  یکی  تنها  نه  گاو  می کنند.  اشاره 
تصویری روشنی با ماه دارد و در آثار برجای مانده از ایران 
باستان هر جا که ماه هست او را نیز می توان یافت، بلکه اساسًا 
یکی از صفت های ماه مشخصًا به گاو مربوط می شود. گاوچهر 

یا به صورتی که در یشت ها آمده گئوچیثر از صفت های معروف ماه و به معنی دارنده تخم گاو است 
)یشتها، 1347، 321، پاورقی 1(.]15[ این مفهوم در بیشتر شمایل نگاری های گاو و ماه در ایران 
باستان مشاهده می شود. همچنین نمونه های متعددی از فلزکاری ساسانی برجای مانده است که 
همنشینی ماه و گاو را به صورت آشکاری نشان می دهد. مشهورترین این ها جامی نقره ای است 
که اکنون در موزه آرمیتاژ نگهداری می شود )شکل 9(. تزئینات درونسوی این جام مطال ارابه ای 
را نشان می دهد که باالی آن هالل بزرگی ترسیم شده است و درون آن خدای ماه دیده می شود 
که به شیوه چهارزانو و همچون شاهان ساسانی بر روی تخت نشسته است.]16[ بر دستان او 
شمشیری و کنار او تبری قرار دارد. پایین هالل و بر روی سکوی ارابه، فردی کماندار مشاهده 
می شود.]17[ پایین او شکل نمادینی از درخت زندگی را می توان مشاهده کرد. این ارابه را چهار 
گاو به صورت جفتی می رانند و بر باالی هر جفت از ایشان فرشته ای در اطراف ماه گماشته شده 
است.]18[ شبیه همین ترکیب بندی در بشقاب نقره ای دیگری از همین دوره بروز پیدا کرده است 
)شکل 10(. با وجود این و برخالف نمونه پیشین، خدای ماه در اینجا در حالت نشسته چهارزانو 
ترسیم نشده، بلکه آزادانه روی تخت نشسته است. شمشیری در دستان او دیده نمی شود، اما تبر 
و نیزه ای همراه اوست. بقیه اجزای تصویر همانند نمونه پیشین است، اما اختالفاتی در جزئیات 

دیده می شود.

دوره  ماه،  ارابه  نقش  با  مهر  شكل11. 
Herzfeld, 1930, pl. 1:ساسانی، منبع

نقوش هفت اختر همراه نقش جوزهر بر  شكل12. 
اوایل  خراسان،  وسکوالی.  جام  گنبدی  در  روی 
سده هفتم هجری، منبع: موزه بریتانیا، به شماره: 

25,1-1950,7

شكل13.  بشقاب نقره ای با تزیینات برجسته کاری 
منبع:  ساسانی،  دوره  از  شده  کنده کاری  و 

Daneshvari, 2005, fig. 7-21
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مضمون بشقاب های نقره ای باال در برخی از مهرهای ساسانی نیز دیده می شود. در یکی از دوف
این مهرها، الهه ماه را می بینیم که همچون نمونه های پیشین درون هالل بزرگی جای گرفته است 
)شکل 11(. این هالل را ستون دوشاخه ای نگهداشته است که خود بر روی سکویی افقی در پایین 
تصویر قرار گرفته است. چرخ های ارابه در دو طرف این سکو دیده می شود. در کناره های تصویر 
و زیر هالل بزرگ ماه، دو گاو، به پیروی از سنت رایج پشت به پشت هم و در حال کشیدن ارابه 

ترسیم شده اند.
برخالف نمونه های پیشین، شاخ های هالل ماه در این تصویر بسیار به هم نزدیک شده اند. ایزد 
ماه در هیئت بانویی است با گیسوان و جامه ای پر چین که در اینجا با تاجی بر سر ظاهر شده 
است. او همچون الهه کاخ الحضر، و بر خالف ایزدان ساسانی به صورت نیم تنه دیده می شود. اما 
مهمترین نکته موجود در این تصویر که پیوند آن را با شمایل نگاری اختر ماه در فلزکاری اسالمی 
کامل می کند، عالوه بر هالل بزرگ مرکز تصویر، وجود هالل کوچکی در یکی از دستان الهه است. 

او دست راست خود را از آرنج تا کرده و با دو انگشت خود هالل کوچکی را نگه داشته است.
رابطه شمایل نگارانه اختر ماه در فلزکاری اسالمی با هنر ساسانی در اثری از مکتب خراسان 
متعلق به اوایل سده هفتم هجری نیز به تأیید می رسد )شکل 12(. این اثر جام پایه دار و گنبدداری 
معروف به جام وسکوالی است که هر دو گونه تصاویر نجومی را به نمایش می گذارد:]19[ بر 
بدنه این جام تصاویر بروج دوازده گانه در ترکیب با اختران مشاهده می شود، اما تصاویر مجزای 
اختران نیز بر روی در گنبدی آن نقش بسته است. چهار ترنج پیرامون قبه مرکزی گنبد خورشید، 
مشتری، ماه و عطارد را ترسیم کرده و چهار ترنج اطراف آنها مریخ، زهره، زحل و جوزهر را. 
همه اختران، غیر از خورشید، در هیئت فردی ترسیم شده اند که به صورت چهارزانو نشسته است. 
نمادهای معرف هر کدام از ایشان نیز در تصویر دیده می شود. برای مثال، عطارد قلم و طومار 
دارد، زهره عود و چنگ و مریخ سِر بریده و شمشیر. در این میان پیکره اختر ماه از اهمیت خاصی 
برخوردار است. در اینجا، پیکره چهاردستی را می بینیم که همچون سایر پیکره ها بر روی تخت 
باشکوهی نشسته و هالل ماه را مقابل رویش گرفته است. این تخت پایه هایی از تنه حیوانات دارد 
که یادآور شکل سرستون های بناهای بزرگ پیش از اسالم، به ویژه هخامنشیان است. عالوه بر 
این پیکره های چند دست حامل اختران ماه و خورشید نیز در هنر اویغوری]20[ و ساسانی ریشه 
دارد در این باره باید به تصویر بشقاب دیگری از دوره ساسانی اشاره کنیم که شاه-خدایی را 
در پیوند با اختر ماه و خورشید نشان می دهد )شکل 13(. در اینجا پیکره چهار دستی را می بینیم 
که بر روی یک شیر نشسته است. وی با یک دست هالل و با دست دیگرش خورشید را باال برده 

است و در دو دست دیگر او نیز نمادهای نامشخصی دیده می شود.
Pinder-( می دانند  بودایی  از سنت های  متأثر  را  جام وسکوالی  پیکره های  محققان  از  برخی 

Wilson, 1951, 86-87(. شیوه ترسیم انتزاعی این پیکره ها و نقوش حکاکی شده بر روی پاها و 

تنه های آنها نقوش انسانی جام پایه دار دیگری از خراسان را به یاد می آورد )شکل 14(. پیکره های 
فلزکاری  در  بودایی  به ویژه  و  هنر شرقی  نفوذ  دادن  نشان  بر  برنجین، عالوه  جام  این  انسانی 
در  ماه  اختر  با شمایل نگاری  آشکاری  شباهت   ،)Melikian-Chirvani, 1975, 63-64( خراسان 
فلزکاری این دوره دارند. آنها فردی را نشان می دهند که به صورت چهارزانو نشسته و دو دست 
خود برای نگه داشتن چیزی شبیه تکه ای پارچه]21[ باال آورده است. اگرچه در هنر ساسانی نیز 
نمونه هایی از شیوه نشستن چهارزانو را می توان پیدا کرد )شکل 9(، به نظر می رسد این سازمایه 
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تصویری بیش از همه زیر نفوذ سنت و هنر بودایی در شمایل نگاری اختر ماه به فلزکاری اسالمی 
این دوره راه یافته است. فلزکاری ایرانی سده های 5 و 6 هجری، در کنار سایر هنرهای این دوره 
 Elverskog,( و حتی بیشتر از آنها، گاهی به شدت از سنت های هنری بودیسم متأثر شده است 
Laviola, 2014 ;103 ,2011(. فلزکاران این دوره نه تنها نقوش و فنون تزئینی هنر بودایی را به وام 

 Fehérvári,( بلکه از بناهای آنان نیز در فرم آثار خود سود جسته اند )Ward, 1993, 73( گرفته اند
.)2005

نتيجه گيری
از آنجا که نقوش بیشتر اختران در هنر و فلزکاری اسالمی در آئین صابئین حرانی و قبل تر از 
آن در انگاره های خدایان بابلی ریشه دارد، برخی محققان با سهل انگاری، نقش اختر ماه را نیز 
به بین النهرین منسوب کرده اند. با وجود این، هیچ مدرک قانع کننده ای مبنی بر رابطه این نقش با 
تصاویر خدایان حرانی یا بابلی یافت نشده است. در مقابل، همان طور که در این تحقیق نشان داده 
شد، شواهد قابل توجهی در دست است که ریشه این تصویر را به باورها و اعتقادات ایرانیان 
باستان پیوند می زند که نخستین و مهم ترین آنها در دوره اشکانی و در نقش برجسته کاخ الحضر 
ارائه شده می توان گفت مضمون هالل دربرگیرنده خدای  به شواهد  توجه  با  مشاهده می شود. 
ماه در دوره ساسانی بیان کامل تر و پیچیده تری یافته و شیوه اجرای آن به ویژه در برخی از 
مهرهای این دوره، الگویی برای فلزکاران مسلمان سده های بعدی فراهم کرده است تا از آن برای 
نشان دادن اختر ماه در حکم نقشی نجومی استفاده کنند. در این انتقال، عالوه بر سازمایه های 
از ویژگی های غیرتجسمی نیز در تصویرگری اسالمی نفوذ کرده است. برای  تصویری، برخی 
از  ناشی  فلزکاری اسالمی  در  ماه  اختر  زنانه و مردانه در تصویر  پیکره  کاربرد همزمان  مثال 
الگوی دوگانه ایزد ماه در هنر ساسانی است. در آخر باید به این نکته اشاره کرد که با وجود 
چیرگی سازمایه های تصویری ساسانی در شمایل نگاری اختر ماه، برخی از اجزای آن، همچون 

شیوه نشستن چهارزانو از نفوذ سنت و هنر بودایی خبر می دهد.

شكل14.  جام پایه دار برنجی با نقوش برجسته کاری شده از اوایل سده هفتم هجری، خراسان، 
Melikian-Chirvani, 1975, pl. XVI, fig. 12 :منبع
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پی نوشت هادوف
 Inv. No:( 1.  یکی از این دو نسخه، به تاریخ 678 هجری در کتابخانه ایالتی مونیخ نگهداری می شود
 .)No. 54. 33( و دیگری، از اواخر سده هشتم هجری، اکنون در گالری فریر واشنگتن است )arab. 464

برای دیدن تصاویر نسخه اول ن.ک، Saxl, 1912, figs. 1-4 and 6-8 و برای مشاهده تصاویر نسخه 
 .Sarre and Berchem, 1907, figs. 5-11 ،دوم ن.ک

2.  این توصیفات در اواخر سده چهارم هجری در غایه الحکیم و احق النتیجتین بالتقدیم )مسلم بن احمد 
المجریطی، 1933، 228-195( و در سده هشتم هجری در نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر )شمس الدین 

محمدبن ابی طالب انصاری دمشقی، 1357، 69-58( آمده است.
3.  در توصیف دمشقی از پرستشگاه ماه صابئین، برخالف دیگر پرستشگاه های آنان، هیچ اشاره ای به 
شمایل نگاری اختر ماه، از نوعی که در فلزکاری اسالمی به کار رفته یافت نمی شود: »دیگر از هیکلها هیکل 
ماه است که پنج گوشه با باالیی باریک و تیز می باشد. ... در میانه هیکل کرسی است که بر زبر سه پله 

قرار گرفته و بر آن بتی از نقره درست شده است« )دمشقی، 1357، 63(.
4.  برای آشنایی با تصاویر بروج دوازده گانه در فلزکاری اسالمی، ن.ک، Riceb 1955, 17-20. و برای 
 Hartner, 1973-4, ،مشاهده و مطالعه تصاویر بروج دوازده گانه و اختران در فلزکاری اسالمی ن.ک
123-109. در سال های اخیر نیز مقاله ای درباره حضور صور نجومی در فلزکاری منتشر شده است 

)قهاری گیگلو و محمدزاده، 1389( که متأسفانه دقت علمی الزم را ندارد؛ برداشت نویسندگان این مقاله 
اسد و قوس صحبت می کنند  برج های حمل،  درباره  که  آنجا  به ویژه  بیت  و  نجومی شرف  مفاهیم  از 
با  دوازده گانه  برج های  ترکیب  با شیوه  ایشان  به نظر می رسد  است. همچنین  اشتباه  )صص. 10-11( 

سیارات آشنایی کافی ندارند.
5.  برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه بروج و سیارات ن.ک، خوارزمی، 1347، 203.

6.  برخالف صورت اخترها، صورت کواکب ثابته کارکرد علمی دارد. اخترشناسان قدیم، برای راحتی 
تشخیص، مجموعه کواکب ثابته را در هیئت اشکالی در آورده اند که »بعضی از آن به صورت انسان 
بعضی  و  عقاب  همچو  مرغ  به صورت  بعضی  و  سرطان  همچو  بحری  حیوانات  به صورت  بعضی  و 
به صورت غیر حیوانات همچو سفینه و میزان« هستند )شمس الدین محمدبن محمود آملی، 1381، 446(. 
این صورت ها در فرهنگ اسالمی برای نخستین بار در نسخه ای از صورالکواکب نوشته عبدالرحمن بن 
صوفی موجود در کتابخانه بادلیان، به تصویر در آمده است. برای دیدن تصاویر و اطالع از خاستگاه 

.Wellesz, 1959 ،احتمالی آنها، ن.ک
7.  ظاهراً اصل و منشأ این تصاویر برای طوسی مبهم بوده است زیرا وی بعد از توصیف صورت هر 
یک از اخترها بر حکمای پیشین خرده می گیرد که چرا چنین مطلب نامعقولی را نقل کرده اند یا آن را از 
کجا آورده اند: »و بدانک عجب دارم از حکما در صور کواکب از این جنس سخن رانند ... این علم ایشان را 
از کجا حاصل شد ... تا ]برای مثال[ مشتری را بدین صفت دیدند« )طوسی، 1345، 62(. برای مقایسه این 

تصاویر با توصیف آنها در هیاکل صابئین ن.ک، دمشقی، 1357، 58-69.
 Carboni, 1997, ،8.  برای آشنایی با شمایل نگاری اختران در هنر و، به ویژه، فلزکاری اسالمی، ن.ک

.8-21

9.  در هر دو حالت، منطقه البروج را به دوازده بخش مساوی قسمت می کنند و هر کدام را به یکی از 
اسد شروع و در جدی خاتمه می یابد در  از  که  این ها  از  نیمی  اختصاص می دهند.  صور دوازده گانه 
روز است و نیمی دیگر از سرطان تا دلو در شب می گذرد. بر اساس حالت بیت غیر از شمس و قمر 
که هرکدام فقط یک خانه در این منطقه دارند، بقیه اختران خانه ای در روز و خانه دیگری هم در شب 
دارند. بنابراین خانه شمس اسد و خانه قمر سرطان است. عطارد در جوزا و سنبله؛ زهره در ثور و 
میزان؛ مریخ در حمل و عقرب؛ مشتری در حوت و قوس؛ و زحل در دلو و جدی خانه دارند. این اخترها 
اگرچه در خانه های خود عزیزند و گرامی داشته می شوند، در برج های مخالف خانه های خود چنین 
نیستند؛ این برج ها را در اخترشناسی وبال گویند. برخالف نظام بیت، در نظام شرف هر یک از اخترهای 
هفت گانه فقط در یکی از بروج به منتهای قدرت و شوکت خود دست می یابد. حتی بنا به نظر برخی از 
اخترشناسان، نه فقط در یک برج بلکه در یک درجه مشخصی از آن برج چنین اتفاقی برای اختر روی 
می دهد. درست نقطه روبه روی آن درجه در برج مقابل جایی است که اختر مورد نظر هبوط می کند، یعنی 
افول می یابد و تباه می شود. بنابراین شمس در حمل به شرف و در میزان به هبوط می رسد؛ قمر در ثور 
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شرف می یابد و در عقرب هبوط می کند؛ عطارد در سنبله شرف می یابد و در حوت هبوط می کند؛ شرف 
مریخ در جدی و هبوطش در سرطان؛ شرف زهره در حوت و هبوطش در سنبله؛ شرف زحل در میزان 
و هبوطش در حمل و، در نهایت، شرف مشتری در سرطان و هبوطش در جدی است. برای آشنایی 
بیشتر با این مفاهیم در اخترشناسی اسالمی ن.ک، ابونصر حسن بن علی قمی، 1375، 64-61؛ ابوریحان 
امروزی می توان در  به زبان  را  این مفاهیم  از  فهم پذیری  بیرونی، 1367، 397-396؛ تشریح ساده و 

Hartner, 1938, 115-119; figs. 3-4 پیدا کرد.
قدیمی ترین اثر اسالمی که نقش مجزای اختر ماه در تزئینات آن به کار رفته است کاسه سفالینی   .10
است از دوره فاطمی در مصر یا سوریه )Ettinghausen, 1997, 382, fig. 12(. تا جایی که می دانیم این 
تصویر در فلزکاری دوران اسالمی برای نخستین بار بر روی یک آینه مفرغی منتسب به بین النهرین و 
 Combe, Sauvaget and Wiet, 1941, 265, No. 3160 ; Pope( به سال 548 هجری بروز یافته است
and Ackerman, 1938, Vol. XII, pl. 1301a (. پس از آن، چنین نقشی در تاریخ 585 هجری قمری 

 Edhem, 1894, 94, no. 130,( در موصل و بر روی سکه عزالدین مسعودبن مودود به کار رفته است
pl. V(؛ وی اولین حاکم زنگی است که سکه ای با نقش ماه ضرب کرده و سنتی برجای گذاشته است 

که نه تنها عده ای از حاکمان زنگی بعدی، بلکه برخی از حاکمان ایلخانِی تسلط یافته بر موصل نیز از 
آن تبعیت کرده اند )Van Berchem, 1910, 94; note 49(. حضور درون مایه اختر ماه در نقش برجسته 
دروازه سنجار در نزدیکی موصل نیز مشاهده شده است )Herzfeld and Sarre, 1920, fig. 34(. این 
نقش پیش از آنکه در نیمه اول سده هفتم هجری به یکی از رایج ترین نقوش نجومی در فلزکاری موصل 
 Farès,( و جزیره تبدیل شود، دوبار در اوایل این سده در سرلوح کتاب التریاق به تصویر در آمده است

.)1953, pl. III-IV

این نوع اجرای اختر ماه را در کاسه سفالینی از ایران در سده هفتم هجری نیز می بینیم، ن.ک،   .11
.Ettinghausen, 1975, 20

برای مطالعه پژوهشی ارزشمند در این زمینه ن.ک، صمدی، 1367.  .12
با وجود آنکه برخی معتقد شده اند این بانو الهه آناهیتا را نشان می دهد )صمدی، 1367: 42(، از   .13

.)Inghot 1954, 10( نظر اینگوت هویت او تشخیص پذیر نیست
یکدیگر ن.ک، مروزی المتطبب،  با  یا مقاربت بروج  ناممکن بودن مقارنت  یا  امکان پذیری  درباره   .14

1390، 221، یادداشت 29.
هارتنر نام جوزهر را در اخترشناسی اسالمی برگرفته از همین واژه می داند. برای مطالعه بحثی   .15

 .Hartner, 1938: 149-154 ،ریشه شناختی در این باره ن.ک
همانطور که ملکیان شیروانی نشان داده است، هالل ماه از نشانه های مخصوص شاهان ایرانی، به   .16
ویژه در دوره ساسانی است. این پیوند در دوران اسالمی نیز در اشعار فارسی سده های اولیه برقرار 
است. در این دوره گاهی از استعاراتی نظیر »نعل زنگی« برای توصیف صورت شاه استفاده شده است. 

.Melikian-Chirvani, 1974, 20; note 53, 26; note 65 ،ن.ک
.Orbeli, 1939, 736 ،برای آگاهی از هویت احتمالی این پیکره و بقیه نقوش، ن.ک  .17

تصویر الهه ماه و ارابه او که به وسیله گاوها حمل می شود از تصاویر ُپرکاربرد هنر ساسانی   .18
 Baer, 1977,( است. حضور این مضمون با تغییراتی در فلزکاری دوره اسالمی نیز مشاهده می شود
و  ماه  ارابه  شمایل نگاری  از  دوره  این  فلزکاران  تأثیرپذیری  بر  است  روشنی  دلیل  که   )323, fig. 4

خورشید در هنر ساسانی.
 )Vaso Vescovali(جام وسکوالی به  پیشین اش  نام صاحب  به  که  اثر  این  می دانیم  که  جایی  تا   .19
معروف شده و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود، تنها نمونه ای از فلزکاری خراسان در سده 
ششم و اوایل سده هفتم هجری است که تصاویر هفت اختر در آن به کار رفته است. برای تفسیر نقوش 

.Hartner, 1973-4, 113-121 ،نجومی روی این جام ن.ک
اِسین، در میان آثار برجای مانده از هنر اویغوری، تکه پارچه ای را منتشر کرده است که در آن در   .20
کنار شخصی که بر روی تختی از نیلوفر آبی نشسته است مالزم شش دستی در جامه قرمز ایستاده که 
 Esin, 1969, ،عالوه بر سایر نمادها، بر دستی خورشید و بر دست دیگرش ماه را بلند کرده است. ن.ک

.235; fig. 15B
شاید بتوان این نقش را نقش وارونه هالل ماه نیز دانست.  .21
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