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 چکیده:

آید. نقوشی که بر سفال های بشری به شمار میتمدن نمادها و اساطیرگاه باورها، سفالگری یکی از دیرینه هنرهایی است که تجلی

-می ،های دوران اسالمیسفال تزئینیف میراثی است که در آن بستر به وجود آمده است. در میان انبوه نقوش بندد معرنقش می

ی چهارم هجری جای خود را در تزئینات هنر سفالگری باز هاز سد کرد. نقوشی کهتوان ردپایی از نجوم و عالئم نجومی را مشاهده 

گانه )حمل، ثور، جوزا، اند. هر یک از بروج دوازدهنظر هنرمندان سفالگر ایفا کردهای در انتقال مفاهیم مورد نموده و نقش عمده

همچون خطی مصور  نجومیسرطان، اسد، عذرا، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت( دارای عالئم و نقوش خاصی در  نسخ 

-گانه به صورت مجموعهدوازده نقوش بروج المخلوقات قزوینی هستند. در این مقاله سعی شده است صورالکواکب صوفی و عجایب

های ی صفویه )از جمله گونهتا دوره هجریهای چهارم ای و منفرد، اعم از انتساب قطعی یا احتمالی برر روی آثار سفالی سده

گانه با دهبروج دوازنقوش  هایها و تفاوتفام و آبی و سفید( با هدف آگاهی از میزان شباهتمینایی، چندرنگ نیشابور، زرین

ی احتمالی این نمادهای نجومی با باورها و اعتقادات مردم شناسایی و رابطه نیزدر کتب علمی مصور دوران اسالمی و  آنها تصاویر

ای انجام شده است. تحلیلی است و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه -. روش این پژوهش توصیفیگیردمورد مطالعه قرار 

ها با نقوششان در کتب بر روی سفالگانه تصاویر بروج دوازدههای پژوهش بیانگر آن است که در کنار شباهتنتایج حاصل از این 

اند ای در کنار هم قرار نگرفتهتنها به صورت مجموعهگانه بروج دوازدههایی نیز در جزئیات نقوش وجود دارد. این تفاوت، مصور

  ل مشاهده هستند.ها قاببلکه به صورت منفرد هم بر روی سفال

 گانه، دوران اسالمیکلید واژه: سفال اسالمی، نجوم، بروج دوازده
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    مقدمه -1
شناسی یونانی و ستاره یهای نخستین اسالمی علم نجوم بر پایهتاریخ نجوم یکی از مباحث جالب توجه تاریخ علم است. در سده

ی اسالمی روبه رشد نهاد. دالیل این پیشرفت سریع و چشمگیر را عالوه بر هاگیری از علم نجوم ایرانی و هندی در سرزمینبا بهره

چنین مسائل ی مسلمانان به علم نجوم برای مسائل شرعی و همروند پیشرفت نهضت علمی ترجمه، باید در احتیاج جامعه

ی علم نجوم به رشتهنه متعددی در زمی در همین راستا کتب تخصصی .ایام سعد و نحس دانست واختربینی و تعیین ساعات 

 . آمدتحریر در 

 های اجرام سماوی، اشکال ذهنی صور فلکی نیز به تصویر کشیدهاین کتب عالوه بر توضیح و تفسیر حرکات و ویژگیدر 

در کنار المخلوقات قزوینی اشاره کرد. توان به صورالکواکب صوفی و عجایبکتب مهم در این زمینه میجمله  است. از شده

گانه )حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، عذرا، میزان، عقرب، نمادهای نجومی از جمله بروج دوازده پردازینقش ری کتب،تصویرگ

با طراحی این نقوش بیگانه نیز  سفالگر انهنرمنددر این میان،  قوس، جدی، دلو و حوت( بر روی آثار هنریِ مختلف رواج یافت.

 کردند. میفام، اسگرافیتو، نقاشی زیر لعاب و ... ایجاد زرینهمچون  لف سفالیِهای مختاین نقوش را بر گونه و ندنبود

های دوران اسالمی، این نقوش و مفاهیم آنها کمتر مورد لی رغم تعدد و تنوع نقوش و نمادهای نجومی بر روی سفالینهع 

مادهای نجومی نخستین بار توسط فریدریش زاره هایِ اسالمی و نارتباط میانِ نقوشِ سفالینه. توجه پژوهشگران قرار گرفته است

 ,.Zick Nissen, 1391, Id).  گسترش و انتشار این نظریه توسط زیک نیسن انجام پذیرفت ((Sarre, 1398مطرح گردیده 

1381; Id., 1389)های کوتاهی از برخی مقاالت سفال اسالمی بهن فارسی نیز بخشهای منتشر شده به زبایان پژوهش. در م 

( 1971ب( و  فاطمه اکبری ) 1931الف؛ 1931توان به مقاالت هاشم حسینی )این موضوع اختصاص یافته که از آن میان می

 اشاره نمود.

گانه در کتب مصور نجومی دوران عالئم و نقوش بروج دوازدهکوشش شده تا پس از شناسایی و استخراج در این مقاله  

 شود.های دوران اسالمی پرداخته بر روی سفالبا نقوش مشابه  های آنبه بررسی و مقایسه ،اسالمی

گانه بر روی آثار سفالی مورد از آنجا که تصاویر صور فلکی کتاب صورالکواکب عبدالرحمن صوفی با نقوش بروج دوازده

  .روشن گرددطبیق پردازیم تا دلیل انتخاب این کتاب به عنوان مرجع تتطبیق قرار گرفته، ابتدا به معرفی این رساله می

هایی گانه پرداخته شده است. سپس در جدولنقوش نجومی و نمادهای بروج دوازده در بخش بعدی به بررسی مفهوم

ها با  به بررسی تک تک این نقوش و تطبیق آن نیز اند. بخش آخرها در کتب مصور معرفی شدههای آنگانه با شکلبروج دوازده

 صورالکواکب صوفی اختصاص داده شده است.گانه در نقوش بروج دوازده

 

 

 صورالکواکب عبدالرحمن صوفی -2
آید، بدون شک باید به اثر ارزشمند صورالکواکب اثر عبدالرحمن صوفی ی بین هنر و نجوم سخن به میان میهنگامی که از رابطه

 919ره کرد. این رساله نجومی در حدود سال ی نجوم، اشای اسالمی در زمینهترین آثار دورهق(، یکی از مهم 989-131رازی )

گیگلو و محمدزاده، دهد )قهاریترین شکل خود نشان میهجری قمری، در بغداد نوشته شده است که صور فلکی را به دقیق
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 ستاره قابل 1218ی اسالمی است، مختصات و قدر حدود (. صوفی در این کتاب که ارزشمندترین آثار نجوم رصدی دوره1: 1973

( در بسیاری از تواریخ و 99: 1977صورت فلکی آن روزگار آورده است )گیاهی یزدی،  17مشاهده با چشم غیر مسلح را در 

  (.Hafez, 1212: 13)اشاره شده است به این اثر مهم قفطی، ابن ندیم و حاجی خلیفه  کتبعربی مانند  هاینامهزندگی

-اند. اشکال فلکی به شیوهرنگ قرمز مشخص شدهبا  دهندلکی را شکل میهایی که صورفستاره ،ی صورالکواکبدر رساله

رخ و رخ یا سههای خیالی صورفلکی به صورت نیمگیری شده است. چهرهای بسیار بدیع و زیبا با مرکب مشکی و مهارت تمام قلم

سان، حیوان و اشیا طراحی شده است. اند. صورفلکی این نسخه براساس شکل انروبرو طراحی شده ازها نیز کامالً بدن پیکره

های ها یادآور نقش برجسته. شکل چین و چروک لباساست های هخامنشیانها، بسیار شبیه به سنتخطوط در این طراحی

ها کند. در این آثار چین و تاب لباسای را در ذهن زنده میها، طراحی ظروف نقرهها و نوع طراحی آنهخامنشی و تزئینات لباس

های های این رساله تأثیر زیادی بر شیوه طراحی اشکال فلکی در رسالهنقوش منحنی و اسلیمی هماهنگ شده است. طراحی با

 (.81: 1979علم نجوم در دوران بعدی به خصوص دوره سلجوقی، ایلخانیان مغول و حتی دوره صفویه دارد )خزائی،

)در صورت فلکی امرأه المسلسله: زن به زنجیر کشیده « رومداثبت کهکشان آند»یکی از موارد جالب توجه در این کتاب 

ترین ثبت این قدیمی کهثبتی  ؛شده( است که صوفی آن را مانند توده ابر کم نوری توصیف کرده و آن را سحابی نامیده است

ی آسمانی، رابطهآید. کتاب صورالکواکب صوفی از جنبه تصویرسازی صورفلکی و اجرام کهکشان در طول تاریخ به حساب می

نزدیکی با هنر و به ویژه مصورسازی و نقاشی دوران سلجوقی دارد. رصدهای ثبت شده در صورالکواکب صوفی که گفته جورج 

سارتون شاهکاری از نجوم رصدی است به سرعت نه تنها عنوان معتبرترین منبع در این موضوع را در جهان اسالم پیدا کرد بلکه 

( 8: 1973)قهاری گیگلو و محمدزاده، های آسمانی در اروپا شدرجع اصلی طراحی و ساخت کرهدر سراسر قرون وسطی م

ها مشخص شده و این اثر با ارزش در حال حاضر های صور فلکی بر روی آنای ساخت که مکانی آسمانی نقرهکرههمچنین  وی 

 (.1219: 1932شود )توحیدی،ی قاهره نگهداری میدر موزه

های متمادی )از سده چهارم تا دهند، طی سدهای این رساله که صور فلکی را با تصاویر ذهنی نشان میهی نسخههمه

(. این کتاب که در اواخر قرن ده و آغاز 8: 1973دوره قاجار( عرصه هنرنمایی نگارگران مسلمان شد )قهاری گیگلو و محمدزاده،

 (.171-171: 1973تاب مصور باقی مانده به زبان عربی است )ایروین، ترین کبرداری شده، قدیمیمیالدی از آن نسخه 11 قرن 

هجری قمری کتاب صوفی رازی را از زبان عربی به فارسی برگرداند، تا  998بار در خواجه نصیرالدین طوسی، نخستین

در برلین منتشر کرد. « محاسبات کیهانی نواختران»تابی را به نام ک( 1میالدی که دانشمندی به نام )اورگالندر 1719سال  

 121سال بعد از مرگ پدر در  19ترین نسخه کتاب صورالکواکب در کتابخانه بادلیان مربوط به فرزند عبدالرحمن است که قدیمی

 (. 81: 1999است )ورجاوند، هجری قمری آنرا استنساخ و مصور کرده 

 

 

 

 

                                                 
1 Arglender  
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 مفهوم برج و صور فلکی -3

 11، اما در اصطالح نجومی به هر یک از  از (119: 1918 مصفا،)حصار عالی است  : برج  در لغت به معنی قصر وبرج. 1 -3

 شود. آغاز مینقطه اعتدال ربیعی که از گردد البروج اطالق میقسمت فرضی متساوی منطقه

ها در ماخذ عربی و فارسی صورت فلکی منطقه البروج از ایام باستانی مورد توجه بوده است. اسامی این صورت 11

ی عبارتند از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو،حوت. خورشید در حرکت ظاهری سالیانه

 11ها تا پیش از ماه شود. در ایران این نامگذاریِگذرد، و این ماه به نام آن برج خوانده میها میخود هر ماه از مقابل یکی از برج

: 1999های شمسی مقرر شد( رواج داشت )ورجاوند، اسامی فروردین، اردیبهشت، و غیره برای ماه شمسی )که 1921فروردین 

187.) 
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   گانهمفاهیم بروج دوازده -4

 2برج حمل. 1 -4

(. البته باید متذکر شد که به علت Cirlot, 1381: 13) است( حک شده صورت ) نماد رومی این برج بر پشت اسطرالب به

ود فضای کافی برای ثبت عالئم بروج به طور کامل، هرکوکبی با عالئم نجومی خاص خود نشان داده شده است. همچنین در نب

های سال کند و نماد یکی از زیباترین ماهای است که خورشید از آن نقطه عبور میهنگام اعتدال بهاری، این صورت فلکی منطقه

-پنداشتند ) فشنگسمبل فراوانی و باروری برای دام و طیور خود به ویژه گوسفندان میفروردین است. اقوام کهن، آن را  یعنی

 (.11: 1931ساز، 

اند. گویند را آتشکده بهرام( نیز گفتهمنجمان احکامی حمل را برج منقلب، ربیعی، گرم و آتشی، خانه مریخ )به کنایه آن 

آلود و مردانه و جماع و عاشق سفر است. حمل در منش و خشمزرگطبع و بگوی و ملککسی که طالع حمل دارد خندان و سخن

باشد. منسوبات نجومی برج ملوک، صرافان، صاحبان سکه، آهنگران، رویگران، قصابان، شبانان، صیادان، جاسوسان، دزدان می
                                                 
1 Aries 
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دار وحشی و رپایان سمی چهاباشد. حمل نمایندهصحراها و جایگاه چریدن گوسپندان و صیادان و جاسوسان و دزدان است می

  (.111: 1999است )ورجاوند، تخم به وی نسبت داده شده خانگیست و گیاهان دیم و نشاندنی و بی

 

 3برج ثور. 2 -4

های . این صورت فلکی در بسیاری از تمدن(Cirlot, 1381: 97است )حک شده ( نماد این برج بر پشت اسطرالب به صورت )

این  اند.( ثور نماینده جانورانی است که با انسان خو گرفته و اهلی شده11: 1931ساز، ست )فشنگباستان نماد قدرت بوده ا

فروشان و برزگران اعتقاد وجود دارد که صاحب طالع ثور، کاهل و دوراندیش و بردبار است. ثور را اهل احکام برج کیاالن و گندم

 (.111: 1999دانند )ورجاوند، می

 

 4برج جوزا. 3 -4

بینی برج جوزا، (. از لحاظ طالع89: 1931طلب، ( حک شده است )افروغ و نوروزیماد این برج بر پشت اسطرالب به صورت )ن

های آسمانی با سمبل ماه خرداد است. در احکام نجوم صاحب طالع جوزا پاکیزه و کریم و خداوند لهو و دوستدار دانش و علم

است. جوزا برج معلمان و شمارشگران و کیاالن و صیادان و رقاصان و نیز وصف شده  ی قوی و دارای سیاست و دوروییحافظه

-های بر لب آب و صحنهها و جاهای صیادان و صیدگاههای بلند و تپهها و قلعهاست، کوهلهوگران و نقاشان و خیاطان قلمداد شده

 وب به برج جوزا است.های بازی و نمایش و مجالس بزم و خنیاگری و قصرشاهان از جاهای منس

 گوید:حافظ می

 (.119-111: 1999ام تیر فلک باد بده تا سرمست                     عقد در بند کمر ترکش جوزا فکنم )ورجاوند، خورده

اند، در واقع بسیار دور از یکدیگراند. رأس پیکر پیشین بسیار این دو ستاره هرچند به ظاهر در کنجی در آسمان همسایه

 (.97-93: 1979تر از رأس پیکر پسین است )دگانی، دور

 

 5برج سرطان )خرچنگ(. 4 -4

( و نماد ماه تیر است برای یافتن نماد این برج پشت اسطرالب به این عالمت ) البروجهای بروج شمالی در منطقهاز صورت

ی که دارد در شهرهای بزرگ قابل رؤیت و سویهای کم(. به علت ستاره89: 1931طلب، بایست رجوع کرد )افروغ و نوروزیمی

در نجوم احکامی، سرطان، برجیست منقلب و صیفی و سرد و تر و آبی و .... گنگی و  (.91: 1931ساز، شناسایی نیست )فشنگ

 کنان و آبیاران است. کاهلی و دورویی از صفات منسوب به اوست. سرطان برج کشتیبانان و جوی

های منسوب به این ها از جایگاهها و نیز مساجد و عبادتها و رودخانههای ژرف جویو کنارهها های آب و نیستانگودال

های تند، و آنچه از آسمان فرود آید به سرطان منسوب ها است از سرطان است. باراناست. برنج و نیشکر و آنچه شبیه به آن برج

                                                 
9 Taurus 
1 Gemini 
1 Cancer 
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پا به منظور بیان تغییر فصل و موقع خورشید و مبالغه در مدح پنج های دیگر چون خرچنگ واست. در شعر فارسی سرطان، با نام

 شود.و دیگر اغراض با برخی از منسوبات خود دیده می

 گوید:خاقانی در خطاب به خورشید می

 ی شش جهات عالم                     در چاردری و هفت طارمای شمنه

 9گه تو دهان ضیغمنیرو ده قسمت ناف خرچنگ                     عشرت

گردد و مقصود از دهان ضیغم برج اسد است که خانه مراد از ناف خرچنگ، پانزدهم سرطان است که قوت آفتاب از آنجا شروع می

 (.119: 1999آفتاب است )ورجاوند، 

 

 7برج اسد. 5 -4

مشاهده است. نقش آسمانی اسد جزو  ی جنوبی قابلکرهی شمالی و در پاییز در نیمکرهاین صورت فلکی در فصل بهار در نیم

( شناسایی کرد توان این برج را بر پشت اسطرالب با این نماد )معدود صوری است که به نام خود شباهت زیادی دارند. می

 (. 91: 1931ساز، کند )فشنگ(. اسد در آسمان همچون سلطان حیوانات جلوه می89: 1931طلب، )افروغ و نوروزی

-دلی، جفاکاری، زور و فراموشی بدو نسبت داده میشیر در احکام و در منسوبات، بروج، دلیری، سخت همچنین به معنی

های فاخر و ها بوی و نیز زره و جامهو بناهای بلند و قصور شاهان و بیابان شود. اسد خداوند سواران و ضرابان و صیادان است. کوه

 باشد.آموزِ وحشی و هرچه چنگال دارد میاینده اسبان و شیران دستو سیم و یاقوت به وی نسبت دارد. برج اسد نم زر

 انوری گوید:

 (.119: 1999اسد اندر تحیر از پی ثور                کام بگشاده تا بیابد کام )ورجاوند، 

 

 8برج سنبله )عَذرا(. 6 -4

(. سنبله تنها 89: 1931طلب، روغ و نوروزی( )افکند به این شکل است: )نمادی که این برج را بر پشت اسطرالب حکایت می

آید. این نقش آسمانی دومین ترین صور فلکی آسمان به شمار میترین و واضحالبروج است و یکی از قدیمیی منطقهی زنانهچهره

 (.98: 1931ساز، صورت فلکی از نظر بزرگی است )فشنگ

طبعی و ها، سخاوت و نیکباشد. از خویده و جنوبی میدر احکام نجومی سنبله برج صیفی و ذوجسدین و خاکی و ما

دانی منسوب به سنبله است. در شعر فارسی آنرا با کوبی و موسیقینیکوگری و بسیاردانی توأم با حکمت و سبکی و بازی و پای

 (.119: 1999اند )ورجاوند، ها چون: خوشه و خوشه سپهر و خوشه فلک و خوشه گندم یاد کردهدیگر نام

 

 

                                                 
9 .(1971: 1983گزنده، شیر درنده )عمید،    
8 leo 
7 Virgo 
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 9برج میزان )ترازو(. 7 -4

صورت فلکی نامشخص در نیم کره سماوی جنوبی از منطقه البروج، هفتمین صورت فلکی و برابر با ماه مهر است. این عالمت )

-(. روز اول مهر، خورشید وارد اعتدال پاییزی می89: 1931طلب، ( نمایانگر برج میزان بر پشت اسطرالب است )افروغ و نوروزی

 (.93: 1931ساز، نی زمانی که طول روز و شب یکسان است، به همین لحاظ حالت تعادل در ترازو وجود دارد )فشنگشود، یع

است. اهل احکام صاحب طالع میزان ادب، مغربی، روزی و نر وصف شده در احکام نجومی میزان، برجی منقلب، خریفی، با 

اندام و نیکوروی و سپید مایل به دادگر و مردم دوست و شعرگو و معتدل را با اندیشه و ادب، سخی طبع، و در عین حال کامل و

اند. میزان، برج وزیران و امینان و دبیران و مهتران و رقاصان و سرودگویان و نیز طبقه چشم وصف کرده گندم گونی و سرمه

گ و خرس و نیز تاریکی هوا منسوب به بوی نسبت دادند. مرغ و پلن 12متوسط مردم است. ابریشم و بربط، طنبور، چنگ و چَغانه

 میزان است.

 شود:رود و از روز کاسته میکم رو به بلندی میها کمشود و شبدر اول میزان شب و روز مساوی می

 میزان فلک قسم شب و روز جدا کرد          از روز نوا بسته و شب را به نوا کرد

 ابوالفرج رونی

 (.119 -111: 1999اند )ورجاوند، لقب داده« زوی چرخ، ترازوی بادسنج، ترازوی فلکترا»شاعران پارسی گوی، میزان را 

 

 11برج عقرب )کژدم(. 8 -4

: 1931ساز، البروج، عقرب به واقع جالب است. زیرا این برج شباهت زیادی به دم یک عقرب دارد )فشنگدر میان صور فلکی دایره

(. در احکام 89: 1931طلب، گردد )افروغ و نوروزیشت اسطرالب نمایان می( بر پ( برج عقرب با نمادی به این شکل )11

شرمی و کاهلی و تکبر و نادانی دارد و در عین حال سخاوت و های ناهنجار و ترشرویی و بینجومی برج عقرب داللت بر خوی

های زمینی، زنبور، هزارپا و رطیل است ربی حشرات زیانکار و بسیارپا مانند عقاند. عقرب نمایندهدلیری را به عقرب نسبت داده

 (.111: 1999)ورجاوند، 

 

 12برج قوس )کمان(. 9 -4

( بر پشت اسطرالب ی جنوبی، در نجوم قدیم، قوس برج نهم است. این نماد )صورت بزرگی است در منطقه البروج، در نیم کره

می، قوس ذو جسدین، خریفی، آتشی،گرم و خشک و نیز (. در نجوم احکا89: 1931طلب، معرف برج قوس است )افروغ و نوروزی

 (.111: 1999تر است )ورجاوند، 

 

                                                 
3 Libra 
12 (.818: 1983دهند )عمید، یکی از آالت موسیقی شبیه به قاشق که چند زنگوله به آن آویخته و با دست تکان می   
11 Socorpius 
11 Sagittarius 
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 14)بز ماهی(13برج جَدْی. 11 -4

(. در نیم کره شمالی در 89: 1931طلب،توان بر پشت اسطرالب شناسایی کرد )افروغ و نوروزی( میاین برج را  به شکل )

 آلود و بداندیش و بیمارناک قلمداد شدهطالع جدی، معجب، دروغ زن و خشم منطقه البروج واقع است. در نزد احکامیان صاحب

 (.111: 1999است. جدی خداوند صیادان و بندگان و چاکران و غالمان است )ورجاوند، 

 

 15و )آبریز(لْدَبرج  . 11 -4

(. صورت فلکی پهناوری در 89: 1931، ( مشاهده کرد )افروغ و نوروزیتوان این برج را با این نماد )بر پشت اسطرالب می

 ی جنوبی آسمان است. دلو برج یازدهم است و حلول خورشید در برج دلو عالمت نزول باران است.کرهنیم
است. از برج دلو در شعر گو، اهل تکاپو و دلیر، بسیار آرام، متفکر و بد دل توصیف شدهصاحب طالع دلو بسیار سخن 

 (.111: 1999امداد یاد شده است )ورجاوند، فارسی به منظور وصف خورشید و ب

 16حوت. 12 -4

در دالالت نجومی احکامی صاحب  (.89: 1931طلب، ( در پشت اسطرالب هستیم )افروغ و نوروزیما شاهد برج حوت با نماد ) 

پوست شکار، نرم اندام و نرمطالع حوت نیکخو و سخی و پاکیزه و خداوند آرزوهاست. با خوی ناپایدار، خطاکار، نادان، مردانه، فرامو

 و خوبروی. جایگاه فرشتگان و عابدان و هیربدان و شورستان و خزینه از وی است.

 خاقانی در وصف خورشید در رابطه با حوت می گوید:

 (.119: 1999یوسف رسته زدلو مانده چو یونس به حوت                     صبحدم از هیبتش حوت بیفکنده ناب )ورجاوند، 

 

 گانه بر روی آثار سفالیتجزیه و تحلیل بروج دوازده -5

 لمَبرج حَ. 1 -5

نگرد و به صورت گوسفند نیم خفته که به دنبال خود می»را  حملصورتی است از نیم کره شمالی در منطقه البروج. ابوریحان 

 (. 12: 1991)بیرونی، « کنددهان او بر پشت شده، وصف می

                                                 
19 (971: 1983ای در قطب شمال است )عمید، است. جُدَی نام ستاره برجِ جَدْی با جُدَی متفاوت   
11 Capricornus 
11 Eridanus 
19 Pisces 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

14 

 

طلبی به طرز جویی و مبارزهسفالی به دو صورت ظاهر شده که در هر دو حالت ویژگی ستیزهنقش برج حمل بر روی آثار 

مشهودی قابل رؤیت است. در برخی موارد به صورت یک بره یا گوسفند نر )قوچ( تکی ظاهر شده است که آماده حمله و مبارزه 

 (.19است )تصویر  ش داده شده(. در آثار دیگر، برج حمل در حال مبارزه با یک شیر نمای1است )تصویر 

 
به پشت است و به دنبال  نگاه این گوسفندبینیم. را می یک گوسفنهای گیاهان نقش بر روی این کاشی هشت پر در بین شاخه

به سمبل این گوسفندِ تنها را نقش توان نگرد. با توجه به تصویری که از صورت فلکی حمل از صورالکواکب ارائه شده، میخود می

 ورت فلکی حمل نسبت داد.ص

 

 برج ثور. 2 -5

ی پسین آن نیست و گاو سر ن گاوی که از قسمت ناف آن بریده شده است و نیمهیی پیشنیمه»را به صورت  ثورابوریحان 

 (.این برج نماد زندگی کردن در این32: 1991)بیرونی، توصیف کرده است « کندبرگردانده و جای زخم )جای بریدن( را نگاه می

)شوالیه و  کندجهان، چشیدن، لمس کردن و قدرت شدید در کار است، یوغ بر گردن این گاو میل به کار را در خود احیا می

بر روی آثار سفالی نمایش داده شده است  دار با یک کوهان برجسته حیوان چهارپای شاخبه شکل ثور  .(977: 1983گربران، 

(Carboni, 1338: 18) . 
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. ولی از جهاتی باهم متفاوتند. گاو تشابه دارندی برج ثور است، دهندهمنقوش در کف ظرف با  تصویری که نشانتاحدودی گاو 

 تنه است. رخ و نیمثور به صورت تمام برجِ که گاوِتنه نشان داده شده درحالیرخ و تمامداخل ظرف به صورت نیم

 

 برج جوزا. 3 -5

 است: را چنین شرح دادهبرج جوزا ابوریحان در التفهیم شکل  

« شد همچون دو کودک به پای ایستاده، که هریکی یک دست بر گردن دیگری پیچیده دارد، تا بازوی او بر گردن دیگری نهاده»

 .(32: 1991)بیرونی، 

اند و یا یک مرد و یک زن ایستاده به های یکدیگر را گرفتهصورت رایج این برج به شکل یک زوج نشسته که دست

کند، در کند، زندگی میکند. نیمی از او احساس مییش در آمده است. به طور کلی این شخص با دوگانگی خود زندگی مینما

  (.198-197: 1983نگرد . او هم بازیگر و هم تماشاگر خود است )شوالیه و گربران، ی اول را میحالی که نیم دیگر، نیمه
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ی جوزا در نقوش اسلیمی شبیه صورت فلکی جوزا است. با این تفاوت که پیکره به روی هم نشسته در میانی رودو پیکره

هایشان از هم ی نقش شده در کف ظرف دستدو پیکره گردیده، اماصورالکواکب روبه روی هم دست در دست یکدیگر مشاهده 

 جدا است.

 

 برج سرطان. 4 -5

که درون قاب مدوری قرار گرفته نقش شده ه به صورت خرچنگی بررسی قرار گرفت موردِنقش برج سرطان بر روی آثار سفالیِ 

 است.
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 برج اسد. 5 -5

(. این برج 89: 1931طلب، نقش آسمانی اسد جزو معدود صوری است که به نام خود شباهت زیادی دارند )افروغ و نوروزی

-بروج است و بیانگر شادی زندگی، جاهالهای گرم خورشید دارد. اسد قلب منطقهخصوصیت شکوفایی طبیعت را همراه با شعاع

: 1971(. در فرهنگ و اساطیر ایران مظهر قدرت، توان و نیروست )خودی، 188: 1983طلبی و غرور و ترقی )شوالیه و گربران، 

(. بر روی آثار سفالی صورت 112: 1971شده )حبیبی، (. جهت نشان دادن شوکت و جالل سلطنت پادشاهان به کار گرفته می37

 ,Carboniکه پای عقبش را باال آورده و حالت پیشرو دارد )کی اسد به دو صورت : شیری با بدن خالدار و دمی خمیده، در حالیفل

 (. 9( یا تجسم  برج اسد به صورت شیری در قالب حجم و پیکره نمایش داده شده است )تصویر 1( )تصویر 91 :1338
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-با سمبل برج اسد در این تصویر، یکسان به نظر میرو به نمایش در آمده است؛ که شیر با بدنی خالدار در حال قدم زدن و پیش

 آید.

 
 ی یک شیر مشاهده کنیم. این پیکره کاربردی تزئینی داشته است.توان در پیکرهدر این تصویر صورت فلکی اسد را می

 

 . برج سنبله6 -5

 نویسد:توصیف صورت این برج می ست در منطقه البروج. ابوریحان در التفهیم درصورت بزرگی
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 .(32: 1991)بیرونی، « عذرا یعنی دوشیزه و او را همچون کنیزک با دو پر و دامن فرو هشته»

 
های سبز پراکنده در سطح باشد؛ لکهرنگ زمینه و غالب این اثر، زرد نخودی است که رنگی پویا و متناسب با نقوش جاندار می

ی انسانی به (. در این نمونه سه پیکره17: 1971کند )همپارتیان و خزائی، اندارِ اثر کمک میظرف به پویایی و حیات نقوش ج

ی دیگر به رخ و چهار زانو نشسته است. دو پیکرهای که در مرکز کاسه منقوش گردیده، به صورت تمامخورد. پیکرهچشم می

ای از یک گیاه در دست چپ را که لباسی بلند بر تن کرده و خوشهی سمت اند. پیکرهعنوان مالزم در اطراف این پیکره قرار گرفته

 چپش دارد، این پیکره شبیه به صورت فلکی عَذْرا )سنبله( است که در کتاب صورالکواکب صوفی ارائه داده شده است.

 

 . برج میزان7 -5

ت چهار زانو نشسته و دو دست خود را به به صور18ای نشان داده شده که زیر ترازواین برج بر روی آثار سفالی به صورت پیکره

 های ترازو خم کرده است.سوی کفه

                                                 
18 عالمت برج میزان   
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و  ای مشاهده شده که چهار زانو نشستهها نقش پیکرهدر یکی از این مدال خورد.به چشم میهای مدوری در کف این ظرف قاب

ان در صورالکواکب صوفی که ترازو است، ی برج میز. با توجه به مشخصهدستانش را به سمت ترازوی باالی سرش دراز کرده است

 توان نقش داخل این قاب را به صورت فلکی میزان )ترازو( نسبت داد.می

 

 . برج عقرب8 -5

کنند، نمایش داده شده  نقش این برج بر روی آثار سفالی به صورت دو عقرب که خالف جهت هم به صورت دورانی حرکت می

 است.
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توان این دو عقرب را که به است. می گردیده، نقش دو عقرب مشاهده ر مشخص شده در این ظرفهای مدودر درون یکی از قاب

 حرکت دورانی هستند؛ به برج عقرب نسبت دهیم. حالدنبال هم در 

 

 . برج قوس9 -5
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 17رینش بر شبه آدمیچون اسبی تا بگرد نگاه از آنجا نیمه زیهم»گوید: ابوریحان بیرونی در التفهیم درباره صورت فلکی قوس می

 .(32: 1991)بیرونی، « کشیده 13شود و گیسو فروهشته از پس، و تیر در کمان نهاده و سیر

در این کاشی تیراندازی با تن شیر و همراه با سر اژدها در انتهای دم تزئین شده است. او لباس مخصوص جشن دوره 

ای روشن است. این ها و به رنگ قهوهوار تا نوک پنجهز خطوط پیچکای مملو اصفوی را به تن دارد. بدن شیر به رنگ آبی فیروزه

(. با توجه به تصویر این صورت فلکی در 79: 1977پور، دهند )عابددوست و کاظمها خطوط بیرونی بدن را تشکیل میپیچک

توان این تصویر . میاست و در حال پرتاب تیر این صورت فلکی ترکیبی از بدن حیوان و سر انسان ،ی خطی صورالکواکبنسخه

 نقش شده بر روی کاشی را به این صورت فلکی نسبت داد.

 

 . برج جدی11 -5

ای و این تا برو شکم چون نیمه پیشین از بزی است، و باقی بزغاله»ابوریحان بیرونی در توصیف صورت فلکی جَدْی گفته است: 

 (.32: 1991)بیرونی، « چون نیمه پسین از ماهی با دنبال

 
گر یک موتیف حیوانی هستیم. نیمی از این حیوان بزغاله و نیمی به شکل دم ماهی است. این موتیف بر روی این کاسه نظاره

البروج( در نسخ خطی که دارای دو پا و دمی شبیه حیوانی با توجه به شباهتش با صورت فلکی جَدْی )دهمین عالمت منطقه

ین صورت فلکی شبیه به دم ماهی و مربوط به مناطق آبی غیر دنیوی است. گل و بوته ماهی است، مطابقت دارد. قسمت انتهایی ا
                                                 
17 مردم   
13 تمام   
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ی انتهای دم با پاهای کند. ماهیت حیوان در کل به وسیلهشانسی عرب اشاره میی خوشفراوان بر روی بدن حیوان به ستاره

(. شکل این صورت فلکی دو گرایش را در Zick_ Nissen, 1381: 911شود )ها تشخیص داده میاستخوانی نازک جلویی و شاخ

ها ها و بلندیهای بسیار عمیق آب و دیگری، گرایش به سمت کوهدهد، یک گرایش به سمت گودال و قسمتطبیعتش نشان می

 (.111: 1983است )شوالیه و گربران، 

 

 . برج دلو11 -5

ساکب الماء یعنی ریزنده آب، همچون مردی ایستاده و  و یازدهم صورت» است: چنین توصیف کرده صورت فلکی دلو راابوریحان 

-31: 1999)بیرونی، « ای دارد نگونسار، تا آب از آنجا همی ریزد و برپایش همی رودهردو دست دراز کرده و به یک دست کوزه

32). 

ل کشیدن آب با داری تجسم یافته که در حابه صورت مرد ریش برج دلو بررسی قرار گرفته موردِ بر روی آثار سفالیِ

 ریسمان از چاه است.

 
های هندسی این بشقاب سفالین نقش مردی نشان داده شده ؛ که این مرد در حال کشیدن آب از چاه توسط در یکی از  قاب

ریسمانی است. با توجه به تصویر صورت فلکی دلو از کتاب صورالکواکب صوفی که مردی با طنابی که سر آن شیء شبیه بطری 

 توان که این تصویر را به این برج نسبت داد.است، می

 

 برج حوت. 1-11
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-ی دراز، او را خیطهمچون دو ماهی، دنبال یکی از دنبال دیگری آویخته به رشته»کند: در التفهیم ابوریحان چنین توصیف می

 .(31: 1991بیرونی، «)ی کتانالکتان خوانند، یعنی رشته

خ آسمان و ماهی فلکی همراه با دیگر ستارگان و برج و نیز به تنهایی بیشتر به با نام فارسی خود، ماهی و ماهی چر 

منظور مدح و بیان تحول سال و تغییر فصل یا اظهار اطالع در مسائل نجومی و نیز به قصد تصنع و اِعناب و تناسب در شعر 

ی دهندهدر آب است و آب زالل و پاک، نشان از آنجا که ماهی (.11: 1973گیگلو و محمدزاده، فارسی فراوان آمده است )قهاری

: 1977فر، پور و شایستهآورد )صباغشادابی و تازگی است و چون در جنبش و تحرک است، پویایی و سرزندگی را به ارمغان می

91.) 
 نقش برج حوت بر روی آثار سفالی به صورت دو ماهی که خالف جهت هم به صورت دورانی در حال شنا هستند نشان 

 داده شده است.

 
ای تزئین و در کف، نقش دو ماهی به صورت برجسته به طور معکوس حکاکی شده است )کیانی و بدنه داخلی با شیارهای خیاره

توان نقش این دو ماهی را به این صورت (. با توجه به تصویر ارائه شده از این صورت فلکی از صورالکواکب می188: 1991کریمی، 

 فلکی نسبت داد.

در این  ای بر روی آثار سفالی مشاهده کنیم.توانیم هم به صورت تک و هم به صورت مجموعهگانه را میبروج دوازده

 .به نمایش در آورده استگانه را درکنار هم قسمت سه نمونه سفال ارائه شده که تمام عالئم بروج دوازده
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 ایگانه به صورت مجموعهبروج دوازده -6

 
شوند: های ساعت( خوانده میالبروج قابل مشاهده هستند که از راست به چپ )در جهت عقربهمنطقه عالمت11زه بر روی این کو

حَمَل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ، حوت. در متون اسالمی، سنبله مورد توجه خاصی بوده 

ای برنده دارد، تصویر در دست راستش احتماال مشتی غله و در دست چپش وسیلهای نشسته که جا به شکل پیکرهاست که این

ی ذرت است. صورت فلکی دلو، معموال نشأت گرفته که به معنای خوشه« السنبله»شده است. این تصویرپردازی از نام عربی آن 

ای ناقص بطری آب در دست راست پیکره جا هنرمند به اجرشود، اما در اینبه صورت بیرون کشیدن آب از چاه نشان داده می

 (.91-91: 1979قناعت کرده است )آلن، 
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ی ویکتوریا و آلبرت لندن و های سفالی به تصویر کشیده شده است )یکی در موزهالبروج روی تعداد کمی از گلدانی منطقهچرخه

البروج قاب، عالمت منطقه 11ه شده است. این قاب مدور احاط 11ی هنرهای ظریف بوستون(. نوار بیرونی توسط دیگری در موزه

اند. سنبله، هستند. حمل، ثور و جدی به عنوان چهارپایی بدون سوارکار )به ترتیب مریخ، ونوس، زحل( به تصویر کشیده شده

و زحل در حال ی ترازو چرخاند. ونوس بین دو کفهها را میاند. سنبله مانند مشتری خوشهمیزان و دلو با اشکالی شناسایی شده

 :Carboni, 1338کشیدن آب از چاه نقاشی شده است. قوس )سناتور( هر دو تیرش و اژدهای سر دمش را از دست داده است )

کنیم که نماد و سمبل برج جوزا )خرداد( است. به دلیل مخدوش شدن . در مرکز این بشقاب نیز دو پیکره را مشاهده می(.11

 .ها مشخص نیستندظرف سایر قاب

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

27 

 

البروج را به ترتیب : حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، عذرا، توانیم عالئم منطقههای ساعت میبر روی این ظرف در جهت عقربه

اند. برج گانه با عالئم و نمادهای مختص خود نقش شدههای دوازدهمیزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت ناظر باشیم. این صورت

  ت آن نمایش داده شده است. صورت فلکی حوت به صورت دو ماهی به دنبال هم نقش شده است.اسد با نقش خورشیدی بر پش

 

 ی اسد به حملحمله -7

 
که احتماالً بیانگر صورت فلکی اسد )پنجمین صورت فلکی( و دهد؛ ی یک شیر به بره را نشان میی سفالین حملهکف این کاسه

گر ( و بره تداعی188-187: 1983که شیر نماد گرما و تابستان )شوالیه و گربران، جا حَمَل )نخستین صورت فلکی( است. از آن

ی شیر بر بره خبر از شروع فصلی نو و گونه استنباط کنیم که غلبهتوانیم این(، پس می91: 1931سرما است )طاهری و حسامی، 

 دهد.ای جدید را میدوره

 

  نتیجه

ی اسالمی بیانگر این موضوع است که سفالی با تصاویرشان در کتب مصور علمی دوره گانه بر روی آثارتطبیق بروج دوازده

گانه را شناخته و با دقت بسیاری بر روی آثار سفالی نقش هنرمندانِ  مسلمانِ آن دوره از طریق این کتب مصور، بروج دوازده

های پنج تا هشت هجری قمری علق به آثار سفالی سدهگانه متهای انجام شده بیشتر نقوش بروج دوازدهاند. طبق بررسیانداخته

ای هنرمند سفالگر با توجه به شناخت و آگاهی خود این نقوش را بر روی آثار سفالی خلق کرده است. با بررسی است. در هر دوره

با تصاویرشان در کتب  هاگانه بر روی سفالهای جزئی در برابری نقوش بروج دوازدهها، تفاوتتک تک این نقوش در کنار شباهت
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ای ی این نقوش بر روی آثار سفالی را به اعتقادات مردم و باورهای عامیانه نسبت داد؛ به گونهتوان ارائهمصور دیده شده است. می

 است. تصویر درآورده گانه را بر روی آثار سفالی بهدهندگان و باورهایشان بروج دوازدهکه هنرمند سفالگر بنا به درخواست سفارش
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  .صص 1971، مهر و آبان 38و  37. شماره کتاب ماه هنر. "معانی نمادین شیر در هنر ایران" 1971خودی، الدوز :

121-39. 

  .مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا )تهران(پور . ترجمه محمدرضا خواجهنجوم به زبان ساده، 1979دگانی، مایر :

 شناسی.

  .111-193پرویز مرزبان )تهران(: نشر فرزان، صص  . زیر نظر: ر. دبلیو. فریه، ترجمههنرهای ایران ،1981راجرز. ام. 

  .تنظیم و تدوین: ناصر پورپیرا، تهران: ی هنرهای شرقموزه یای از مجموعههنر ایران گزیده، 1981س. ماسلینتسینا .

 کارنگ.

  .ترجمه سودابه فضایلی )تهران(: انتشارات جیحون.1و  1ج  فرهنگ نمادها،، 1983شوالیه، ژان.، گربران، آلن ، 
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 با نظر به مثنوی های دوره صفویه ماهی در قالی مایهمعانی نمادین نقش" 1977فر، مهناز. پور، طیبه.، شایستهصباغ

 .91-11: صص 1977. بهار 11. شماره پژوهشی گلجام _فصلنامه علمی . "معنوی موالنا

  ی مجلس شورای اسالمی. خطی(. کتابخانه )نسخه الرساله الفلکیه(، 19صوفی رازی، ابوعلی عبدالرحمن بن عمر. )قرن

 .13117ش مدرک: ایران 

 - .کتابخانه مجلس. ش مدرک: صورالکواکب )نسخه خطی((، 1911-1911) صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر .

 .3971ایران 

 -  کتابخانه مجلس. ش مدرک: ایران  صورالکواکب )نسخه خطی.(، 19صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر. )قرن

13119. 

 -  ابخانه مجلس. ش مدرک: ایران . کتخطی( صورالکواکب )نسخه(، 12صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر. )قرن

12-17311. 

 - ( .1217صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر ،)کتابخانه مجلس. ش مدرک:  صورالکواکب )نسخه خطی(.ق

9792- 12. 

 -  کتابخانه مجلس. صورالکواکب= صوراالفالک )نسخه خطی(ق(،  11صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر. )قرن .

 .12 -8991ش مدرک: 

 - ( .1923صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر ،)(. کتابخانه مجلس. صورالکواکب= صورالکواکب )نسخه خطیق

 .12 -8888ش مدرک: 

. کتابخانه مجلس. ش مدرک: ایران صورالکواکب )نسخه خطی( ق(، 1287صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر. ) -

13213-12. 

 - کتابخانه مجلس. ش مدرک: ایران صورالکواکب )نسخه خطی((، 11عبدالرحمن بن عمر. )قرن  صوفی رازی، ابوالحسن .

7291. 

 -  ،1191. کتابخانه مجلس. ش مدرک: صورالکواکب )نسخه خطی(صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر. 

 -  ملی فرانسه. گروه نسخ )نسخه خطی(. کتابخانه  صورالکواکب، 1219صوفی رازی، ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر

 از:  ]نسخه الکترونیکی[، 9117خطی، عربی 

-ar+alRahman+ibn+%CA%BFOm-q.r=%CA%BFAbd+al7129171b1/btv11117http://gallica.bnf.fr/ark:/

Soufi.langEN 
 ی هنرجلوه. "ی متروپولیتندار موزهنقش شیر در فرش ابریشمی حیوان" 1931رضا.، حسامی، وحید. طاهری، علی .

 .13-97: صص 1931)دوره جدید(، تابستان  9شماره 
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 -  .تهران: ، تصحیح سید معزالدین مهدویی صورالکواکب عبدالرحمن صوفیترجمه، 1911طوسی، خواجه نصیرالدین .

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 - های باستانی در هنر دوره اسالمیها و هارپیتداوم حیات اسفنکس" 1977پور، زیبا. عابددوست، حسین.، کاظم"  .

 .71-31: صص 1977. زمستان 19. شماره پژوهشی نگره -فصلنامه تحلیلی

 -  .انتشارات امیرکبیر.، تهران: 1و  1، ج فرهنگ فارسی عمید، 1983عمید، حسن 

  .تهران: سبزان.اساطیر یونان و صور فلکی، 1931فشنگ ساز، نیلوفر . 

 بررسی تطبیقی صور نجومی در نسخه صورالکواکب صوفی و آثار فلزی " 1973گیگلو، مهناز.، محمدزاده، مهدی. قهاری

 .1-11: 1973. بهار 11. شماره پژوهشی نگره _فصلنامه تحلیلی. "هجری 8تا  1های سده

  .شناسی ایران.. تهران: مرکز باستانهنر سفالگری دوره اسالمی ایران، 1991کریمی، فاطمه.، کیانی، محمد یوسف 

  ،.11-18. ترجمه فرناز حائری ]تهران[: نشر کارنگ،  صص سفال اسالمیدر "سفال خراسان". 1971گروبه، اِ، ج. 

  .های فرهنگی.هران: دفتر پژوهش. تتاریخ نجوم در ایران، 1977گیاهی یزدی، حمیدرضا 

  .های کهن شهر گرگان )جرجان( در دوران بررسی نقوش جانوری سفالینه" 1931مرتضایی، محمد.، صداقتی زاده، ندا

 .18-91: 1931. بهار و تابستان 1. دوره دوم، شماره ی باستان شناسینامه. "اسالمی

  .های کیهانی در شعر فارسی. مؤسسه تاریخ و فرهنگ، با واژه، فرهنگ اصطالحات نجومی، همرا 1918مصفی، ابوالفضل

 .1918تبریز: ایران، 

  .ترجمه احمد آرام، چاپخانه بهمن.تاریخ نجوم اسالمی، 1913نلّینو، کرلواَلفونسو . 

  .تهران: امیرکبیر.شناسی در ایرانی دانش ستارهکاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه، 1999ورجاوند، پرویز . 

 منابع التین

 Carboni, S., 1338. Following the Stars Images of the Zodiac in Islamic Art. NewYork: The 

Metropolitan Museum of Art. 

 Cirlot, J. E., 1221. A Dictionary of symbols. London.   

 Fehérvári, G., 1389, Islamic Pottery: a comprehensive Study Based on the Barlow Collection .London: 

Faber and Faber limited. 

 Fehrévári, Géza., 1222. Ceramics of the Islamic World in the TAREQ RAJAB        MUSEUM. New 

York: I. B. Tauris. 

 - Grebe, E. J., 1389. Islamic Pottery of the Eight to the Fifteenth century in the Keir collection. London: 

Faber and Faber limited. 
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 - Grube, E. J., 1391. The Art of Islamic Pottery, The Metropolitan Museum of          Art Bulletin, New 

Series, Vol.19, No.9, pp. 123- 117. 

 -  Hafez, I.,  1212. Abd al Rahman Al Sufi And His book of the fined stars A               Journey of Re 

discovery. Ph.D. Thesis, school of Engineering and Physical         Sciences James Cook University. 

 Watson, O., 1221. Ceramics from Islamic Lands, London. 

 Zick_ Nissen, J., 1381. Medieval Ceramic Bowl Decorations, Interpreted as      Constellations, In: The 

memorial volume of the9thInternational Congress of Iranian Art and 112. Archaeology. Oxford, 

Tehran: Iranian Center for Archaeological Research. pp. 913-998. 
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