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چکیده:
سفالگری یکی از دیرینه هنرهایی است که تجلیگاه باورها ،نمادها و اساطیر تمدنهای بشری به شمار میآید .نقوشی که بر سفال
نقش میبندد معرف میراثی است که در آن بستر به وجود آمده است .در میان انبوه نقوش تزئینی سفالهای دوران اسالمی ،می-
توان ردپایی از نجوم و عالئم نجومی را مشاهده کرد .نقوشی که از سدهی چهارم هجری جای خود را در تزئینات هنر سفالگری باز
نموده و نقش عمدهای در انتقال مفاهیم مورد نظر هنرمندان سفالگر ایفا کردهاند .هر یک از بروج دوازدهگانه (حمل ،ثور ،جوزا،
سرطان ،اسد ،عذرا ،میزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو و حوت) دارای عالئم و نقوش خاصی در نسخ نجومی خطی مصور همچون
صورالکواکب صوفی و عجایبالمخلوقات قزوینی هستند .در این مقاله سعی شده است نقوش بروج دوازدهگانه به صورت مجموعه-
ای و منفرد ،اعم از انتساب قطعی یا احتمالی برر روی آثار سفالی سدههای چهارم هجری تا دورهی صفویه (از جمله گونههای
مینایی ،چندرنگ نیشابور ،زرینفام و آبی و سفید) با هدف آگاهی از میزان شباهتها و تفاوتهای نقوش بروج دوازدهگانه با
تصاویر آنها در کتب علمی مصور دوران اسالمی و نیز رابطهی احتمالی این نمادهای نجومی با باورها و اعتقادات مردم شناسایی و
مورد مطالعه قرار گیرد .روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای انجام شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در کنار شباهتهای تصاویر بروج دوازدهگانه بر روی سفالها با نقوششان در کتب
مصور ،تفاوتهایی نیز در جزئیات نقوش وجود دارد .این بروج دوازدهگانه تنها به صورت مجموعهای در کنار هم قرار نگرفتهاند
بلکه به صورت منفرد هم بر روی سفالها قابل مشاهده هستند.
کلید واژه :سفال اسالمی ،نجوم ،بروج دوازدهگانه ،دوران اسالمی
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 -1مقدمه
تاریخ نجوم یکی از مباحث جالب توجه تاریخ علم است .در سدههای نخستین اسالمی علم نجوم بر پایهی ستارهشناسی یونانی و
با بهرهگیری از علم نجوم ایرانی و هندی در سرزمینهای اسالمی روبه رشد نهاد .دالیل این پیشرفت سریع و چشمگیر را عالوه بر
روند پیشرفت نهضت علمی ترجمه ،باید در احتیاج جامعهی مسلمانان به علم نجوم برای مسائل شرعی و همچنین مسائل
اختربینی و تعیین ساعات و ایام سعد و نحس دانست .در همین راستا کتب تخصصی متعددی در زمینه علم نجوم به رشتهی
تحریر در آمد.
در این کتب عالوه بر توضیح و تفسیر حرکات و ویژگیهای اجرام سماوی ،اشکال ذهنی صور فلکی نیز به تصویر کشیده
شده است .از جمله کتب مهم در این زمینه میتوان به صورالکواکب صوفی و عجایبالمخلوقات قزوینی اشاره کرد .در کنار
تصویرگری کتب ،نقشپردازی نمادهای نجومی از جمله بروج دوازدهگانه (حمل ،ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد ،عذرا ،میزان ،عقرب،
قوس ،جدی ،دلو و حوت) بر روی آثار هنریِ مختلف رواج یافت .در این میان ،هنرمندان سفالگر نیز با طراحی این نقوش بیگانه
نبودند و این نقوش را بر گونههای مختلف سفالیِ همچون زرینفام ،اسگرافیتو ،نقاشی زیر لعاب و  ...ایجاد میکردند.
علی رغم تعدد و تنوع نقوش و نمادهای نجومی بر روی سفالینههای دوران اسالمی ،این نقوش و مفاهیم آنها کمتر مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .ارتباط میانِ نقوشِ سفالینههایِ اسالمی و نمادهای نجومی نخستین بار توسط فریدریش زاره
مطرح گردیده ) .)Sarre, 1398گسترش و انتشار این نظریه توسط زیک نیسن انجام پذیرفت (Zick Nissen, 1391, Id.,
 .)1381; Id., 1389در میان پژوهشهای منتشر شده به زبان فارسی نیز بخشهای کوتاهی از برخی مقاالت سفال اسالمی به
این موضوع اختصاص یافته که از آن میان میتوان به مقاالت هاشم حسینی (1931الف؛  1931ب) و فاطمه اکبری ()1971
اشاره نمود.
در این مقاله کوشش شده تا پس از شناسایی و استخراج عالئم و نقوش بروج دوازدهگانه در کتب مصور نجومی دوران
اسالمی ،به بررسی و مقایسهی آنها با نقوش مشابه بر روی سفالهای دوران اسالمی پرداخته شود.
از آنجا که تصاویر صور فلکی کتاب صورالکواکب عبدالرحمن صوفی با نقوش بروج دوازدهگانه بر روی آثار سفالی مورد
تطبیق قرار گرفته ،ابتدا به معرفی این رساله میپردازیم تا دلیل انتخاب این کتاب به عنوان مرجع تطبیق روشن گردد.
در بخش بعدی به بررسی مفهوم نقوش نجومی و نمادهای بروج دوازدهگانه پرداخته شده است .سپس در جدولهایی
بروج دوازدهگانه با شکلهای آنها در کتب مصور معرفی شدهاند .بخش آخر نیز به بررسی تک تک این نقوش و تطبیق آنها با
نقوش بروج دوازدهگانه در صورالکواکب صوفی اختصاص داده شده است.

 -2صورالکواکب عبدالرحمن صوفی
هنگامی که از رابطهی بین هنر و نجوم سخن به میان میآید ،بدون شک باید به اثر ارزشمند صورالکواکب اثر عبدالرحمن صوفی
رازی ( 989-131ق) ،یکی از مهمترین آثار دورهی اسالمی در زمینهی نجوم ،اشاره کرد .این رساله نجومی در حدود سال 919
هجری قمری ،در بغداد نوشته شده است که صور فلکی را به دقیقترین شکل خود نشان میدهد (قهاریگیگلو و محمدزاده،
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 .)1 :1973صوفی در این کتاب که ارزشمندترین آثار نجوم رصدی دورهی اسالمی است ،مختصات و قدر حدود  1218ستاره قابل
مشاهده با چشم غیر مسلح را در  17صورت فلکی آن روزگار آورده است (گیاهی یزدی )99 :1977 ،در بسیاری از تواریخ و
زندگینامههای عربی مانند کتب قفطی ،ابن ندیم و حاجی خلیفه به این اثر مهم اشاره شده است (.)Hafez, 1212: 13
در رسالهی صورالکواکب ،ستارههایی که صورفلکی را شکل میدهند با رنگ قرمز مشخص شدهاند .اشکال فلکی به شیوه-
ای بسیار بدیع و زیبا با مرکب مشکی و مهارت تمام قلمگیری شده است .چهرههای خیالی صورفلکی به صورت نیمرخ یا سهرخ و
بدن پیکرهها نیز کامالً از روبرو طراحی شدهاند .صورفلکی این نسخه براساس شکل انسان ،حیوان و اشیا طراحی شده است.
خطوط در این طراحیها ،بسیار شبیه به سنتهای هخامنشیان است .شکل چین و چروک لباسها یادآور نقش برجستههای
هخامنشی و تزئینات لباسها و نوع طراحی آنها ،طراحی ظروف نقرهای را در ذهن زنده میکند .در این آثار چین و تاب لباسها
با نقوش منحنی و اسلیمی هماهنگ شده است .طراحیهای این رساله تأثیر زیادی بر شیوه طراحی اشکال فلکی در رسالههای
علم نجوم در دوران بعدی به خصوص دوره سلجوقی ،ایلخانیان مغول و حتی دوره صفویه دارد (خزائی.)81 :1979،
یکی از موارد جالب توجه در این کتاب «ثبت کهکشان آندرومدا» (در صورت فلکی امرأه المسلسله :زن به زنجیر کشیده
شده) است که صوفی آن را مانند توده ابر کم نوری توصیف کرده و آن را سحابی نامیده است؛ ثبتی که قدیمیترین ثبت این
کهکشان در طول تاریخ به حساب میآید .کتاب صورالکواکب صوفی از جنبه تصویرسازی صورفلکی و اجرام آسمانی ،رابطهی
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
در سراسر قرون وسطی مرجع اصلی طراحی و ساخت کرههای آسمانی در اروپا شد (قهاری گیگلو و محمدزاده)8 :1973،
همچنین وی کرهی آسمانی نقرهای ساخت که مکانهای صور فلکی بر روی آنها مشخص شده و این اثر با ارزش در حال حاضر
در موزهی قاهره نگهداری میشود (توحیدی.)1219 :1932،
همهی نسخههای این رساله که صور فلکی را با تصاویر ذهنی نشان میدهند ،طی سدههای متمادی (از سده چهارم تا
دوره قاجار) عرصه هنرنمایی نگارگران مسلمان شد (قهاری گیگلو و محمدزاده .)8 :1973،این کتاب که در اواخر قرن ده و آغاز
قرن  11میالدی از آن نسخهبرداری شده ،قدیمیترین کتاب مصور باقی مانده به زبان عربی است (ایروین.)171-171 :1973 ،
خواجه نصیرالدین طوسی ،نخستینبار در  998هجری قمری کتاب صوفی رازی را از زبان عربی به فارسی برگرداند ،تا
سال  1719میالدی که دانشمندی به نام (اورگالندر )1کتابی را به نام «محاسبات کیهانی نواختران» در برلین منتشر کرد.
قدیمیترین نسخه کتاب صورالکواکب در کتابخانه بادلیان مربوط به فرزند عبدالرحمن است که  19سال بعد از مرگ پدر در 121
هجری قمری آنرا استنساخ و مصور کرده است (ورجاوند.)81 :1999 ،

Arglender
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 -3مفهوم برج و صور فلکی
 .1 -3برج :برج در لغت به معنی قصر و حصار عالی است (مصفا ،)119 :1918 ،اما در اصطالح نجومی به هر یک از از 11
قسمت فرضی متساوی منطقهالبروج اطالق میگردد که از نقطه اعتدال ربیعی آغاز میشود.
 11صورت فلکی منطقه البروج از ایام باستانی مورد توجه بوده است .اسامی این صورتها در ماخذ عربی و فارسی
عبارتند از :حمل ،ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد ،سنبله ،میزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو،حوت .خورشید در حرکت ظاهری سالیانهی
خود هر ماه از مقابل یکی از برجها میگذرد ،و این ماه به نام آن برج خوانده میشود .در ایران این نامگذاریِ ماهها تا پیش از 11
فروردین  1921شمسی (که اسامی فروردین ،اردیبهشت ،و غیره برای ماههای شمسی مقرر شد) رواج داشت (ورجاوند:1999 ،
.)187
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 -4مفاهیم بروج دوازدهگانه
 .1 -4برج حمل

2

) حک شده است ( .)Cirlot, 1381: 13البته باید متذکر شد که به علت
نماد رومی این برج بر پشت اسطرالب به صورت (
نب ود فضای کافی برای ثبت عالئم بروج به طور کامل ،هرکوکبی با عالئم نجومی خاص خود نشان داده شده است .همچنین در
هنگام اعتدال بهاری ،این صورت فلکی منطقهای است که خورشید از آن نقطه عبور میکند و نماد یکی از زیباترین ماههای سال
یعنی فروردین است .اقوام کهن ،آن را سمبل فراوانی و باروری برای دام و طیور خود به ویژه گوسفندان میپنداشتند ( فشنگ-
ساز.)11 :1931 ،
منجمان احکامی حمل را برج منقلب ،ربیعی ،گرم و آتشی ،خانه مریخ (به کنایه آن را آتشکده بهرام) نیز گفتهاند .گویند
کسی که طالع حمل دارد خندان و سخنگوی و ملکطبع و بزرگمنش و خشمآلود و مردانه و جماع و عاشق سفر است .حمل در
منسوبات نجومی برج ملوک ،صرافان ،صاحبان سکه ،آهنگران ،رویگران ،قصابان ،شبانان ،صیادان ،جاسوسان ،دزدان میباشد.
Aries
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صحراها و جایگاه چریدن گوسپندان و صیادان و جاسوسان و دزدان است میباشد .حمل نمایندهی چهارپایان سمدار وحشی و
خانگیست و گیاهان دیم و نشاندنی و بیتخم به وی نسبت داده شده است (ورجاوند.)111 :1999 ،
 .2 -4برج ثور

3

نماد این برج بر پشت اسطرالب به صورت ( ) حک شده است ( .)Cirlot, 1381: 97این صورت فلکی در بسیاری از تمدنهای
باستان نماد قدرت بوده است (فشنگساز )11 :1931 ،ثور نماینده جانورانی است که با انسان خو گرفته و اهلی شدهاند .این
اعتقاد وجود دارد که صاحب طالع ثور ،کاهل و دوراندیش و بردبار است .ثور را اهل احکام برج کیاالن و گندمفروشان و برزگران
میدانند (ورجاوند.)111 :1999 ،
 .3 -4برج جوزا

4

نماد این برج بر پشت اسطرالب به صورت ( ) حک شده است (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،از لحاظ طالعبینی برج جوزا،
سمبل ماه خرداد است .در احکام نجوم صاحب طالع جوزا پاکیزه و کریم و خداوند لهو و دوستدار دانش و علمهای آسمانی با
حافظهی قوی و دارای سیاست و دورویی نیز وصف شده است .جوزا برج معلمان و شمارشگران و کیاالن و صیادان و رقاصان و
لهوگران و نقاشان و خیاطان قلمداد شدهاست ،کوهها و قلعههای بلند و تپهها و جاهای صیادان و صیدگاههای بر لب آب و صحنه-
های بازی و نمایش و مجالس بزم و خنیاگری و قصرشاهان از جاهای منسوب به برج جوزا است.
حافظ میگوید:
عقد در بند کمر ترکش جوزا فکنم (ورجاوند.)119-111 :1999 ،
خوردهام تیر فلک باد بده تا سرمست
این دو ستاره هرچند به ظاهر در کنجی در آسمان همسایهاند ،در واقع بسیار دور از یکدیگراند .رأس پیکر پیشین بسیار
دورتر از رأس پیکر پسین است (دگانی.)97-93 :1979 ،
 .4 -4برج سرطان (خرچنگ)

5

از صورتهای بروج شمالی در منطقهالبروج و نماد ماه تیر است برای یافتن نماد این برج پشت اسطرالب به این عالمت ( )
میبایست رجوع کرد (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،به علت ستارههای کمسویی که دارد در شهرهای بزرگ قابل رؤیت و
شناسایی نیست (فشنگساز .)91 :1931 ،در نجوم احکامی ،سرطان ،برجیست منقلب و صیفی و سرد و تر و آبی و  ....گنگی و
کاهلی و دورویی از صفات منسوب به اوست .سرطان برج کشتیبانان و جویکنان و آبیاران است.
گودالهای آب و نیستانها و کنارههای ژرف جویها و رودخانهها و نیز مساجد و عبادتگاهها از جایهای منسوب به این
برج است .برنج و نیشکر و آنچه شبیه به آنها است از سرطان است .بارانهای تند ،و آنچه از آسمان فرود آید به سرطان منسوب
9

Taurus
Gemini
1
Cancer
1
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است .در شعر فارسی سرطان ،با نامهای دیگر چون خرچنگ و پنجپا به منظور بیان تغییر فصل و موقع خورشید و مبالغه در مدح
و دیگر اغراض با برخی از منسوبات خود دیده میشود.
خاقانی در خطاب به خورشید میگوید:
در چاردری و هفت طارم
ای شمنهی شش جهات عالم
9
عشرتگه تو دهان ضیغم
نیرو ده قسمت ناف خرچنگ
مراد از ناف خرچنگ ،پانزدهم سرطان است که قوت آفتاب از آنجا شروع میگردد و مقصود از دهان ضیغم برج اسد است که خانه
آفتاب است (ورجاوند.)119 :1999 ،
 .5 -4برج اسد

7

این صورت فلکی در فصل بهار در نیمکرهی شمالی و در پاییز در نیمکرهی جنوبی قابل مشاهده است .نقش آسمانی اسد جزو
معدود صوری است که به نام خود شباهت زیادی دارند .میتوان این برج را بر پشت اسطرالب با این نماد ( ) شناسایی کرد
(افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،اسد در آسمان همچون سلطان حیوانات جلوه میکند (فشنگساز.)91 :1931 ،
همچنین به معنی شیر در احکام و در منسوبات ،بروج ،دلیری ،سختدلی ،جفاکاری ،زور و فراموشی بدو نسبت داده می-
شود .اسد خداوند سواران و ضرابان و صیادان است .کوه و بناهای بلند و قصور شاهان و بیابانها بوی و نیز زره و جامههای فاخر و
زر و سیم و یاقوت به وی نسبت دارد .برج اسد نماینده اسبان و شیران دستآموزِ وحشی و هرچه چنگال دارد میباشد.
انوری گوید:
کام بگشاده تا بیابد کام (ورجاوند.)119 :1999 ،
اسد اندر تحیر از پی ثور
 .6 -4برج سنبله (عَذرا)

8

نمادی که این برج را بر پشت اسطرالب حکایت میکند به این شکل است( ) ( :افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،سنبله تنها
چهرهی زنانهی منطقهالبروج است و یکی از قدیمیترین و واضحترین صور فلکی آسمان به شمار میآید .این نقش آسمانی دومین
صورت فلکی از نظر بزرگی است (فشنگساز.)98 :1931 ،
در احکام نجومی سنبله برج صیفی و ذوجسدین و خاکی و ماده و جنوبی میباشد .از خویها ،سخاوت و نیکطبعی و
نیکوگری و بسیاردانی توأم با حکمت و سبکی و بازی و پایکوبی و موسیقیدانی منسوب به سنبله است .در شعر فارسی آنرا با
دیگر نامها چون :خوشه و خوشه سپهر و خوشه فلک و خوشه گندم یاد کردهاند (ورجاوند.)119 :1999 ،

9

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

9

صورت فلکی نامشخص در نیم کره سماوی جنوبی از منطقه البروج ،هفتمین صورت فلکی و برابر با ماه مهر است .این عالمت (
) نمایانگر برج میزان بر پشت اسطرالب است (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،روز اول مهر ،خورشید وارد اعتدال پاییزی می-
شود ،یعنی زمانی که طول روز و شب یکسان است ،به همین لحاظ حالت تعادل در ترازو وجود دارد (فشنگساز.)93 :1931 ،
در احکام نجومی میزان ،برجی منقلب ،خریفی ،باادب ،مغربی ،روزی و نر وصف شده است .اهل احکام صاحب طالع میزان
را با اندیشه و ادب ،سخی طبع ،و در عین حال کامل و دادگر و مردم دوست و شعرگو و معتدلاندام و نیکوروی و سپید مایل به
گندم گونی و سرمه چشم وصف کردهاند .میزان ،برج وزیران و امینان و دبیران و مهتران و رقاصان و سرودگویان و نیز طبقه
متوسط مردم است .ابریشم و بربط ،طنبور ،چنگ و چَغانه 12بوی نسبت دادند .مرغ و پلنگ و خرس و نیز تاریکی هوا منسوب به
میزان است.
در اول میزان شب و روز مساوی میشود و شبها کمکم رو به بلندی میرود و از روز کاسته میشود:
از روز نوا بسته و شب را به نوا کرد
میزان فلک قسم شب و روز جدا کرد
ابوالفرج رونی
شاعران پارسی گوی ،میزان را «ترازوی چرخ ،ترازوی بادسنج ،ترازوی فلک» لقب دادهاند (ورجاوند.)119 -111 :1999 ،
 .8 -4برج عقرب (کژدم)

11

در میان صور فلکی دایره البروج ،عقرب به واقع جالب است .زیرا این برج شباهت زیادی به دم یک عقرب دارد (فشنگساز:1931 ،
 )11برج عقرب با نمادی به این شکل ( ) بر پشت اسطرالب نمایان میگردد (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،در احکام
نجومی برج عقرب داللت بر خویهای ناهنجار و ترشرویی و بیشرمی و کاهلی و تکبر و نادانی دارد و در عین حال سخاوت و
دلیری را به عقرب نسبت دادهاند .عقرب نمایندهی حشرات زیانکار و بسیارپا مانند عقربهای زمینی ،زنبور ،هزارپا و رطیل است
(ورجاوند.)111 :1999 ،
 .9 -4برج قوس (کمان)

12

صورت بزرگی است در منطقه البروج ،در نیم کرهی جنوبی ،در نجوم قدیم ،قوس برج نهم است .این نماد ( ) بر پشت اسطرالب
معرف برج قوس است (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،در نجوم احکامی ،قوس ذو جسدین ،خریفی ،آتشی،گرم و خشک و نیز
تر است (ورجاوند.)111 :1999 ،

Libra

3

12

یکی از آالت موسیقی شبیه به قاشق که چند زنگوله به آن آویخته و با دست تکان میدهند (عمید.)818 :1983 ،
Socorpius
Sagittarius

12

www.SID.ir

11
11

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

 .11 -4برج جَدْی(13بز ماهی)

14

این برج را به شکل ( ) میتوان بر پشت اسطرالب شناسایی کرد (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931،در نیم کره شمالی در
منطقه البروج واقع است .در نزد احکامیان صاحب طالع جدی ،معجب ،دروغ زن و خشمآلود و بداندیش و بیمارناک قلمداد شده
است .جدی خداوند صیادان و بندگان و چاکران و غالمان است (ورجاوند.)111 :1999 ،

 .11 -4برج دَلْو (آبریز)

15

بر پشت اسطرالب میتوان این برج را با این نماد ( ) مشاهده کرد (افروغ و نوروزی .)89 :1931 ،صورت فلکی پهناوری در
نیمکرهی جنوبی آسمان است .دلو برج یازدهم است و حلول خورشید در برج دلو عالمت نزول باران است.
صاحب طالع دلو بسیار سخنگو ،اهل تکاپو و دلیر ،بسیار آرام ،متفکر و بد دل توصیف شدهاست .از برج دلو در شعر
فارسی به منظور وصف خورشید و بامداد یاد شده است (ورجاوند.)111 :1999 ،

 .12 -4حوت

16

ما شاهد برج حوت با نماد ( ) در پشت اسطرالب هستیم (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،در دالالت نجومی احکامی صاحب
طالع حوت نیکخو و سخی و پاکیزه و خداوند آرزوهاست .با خوی ناپایدار ،خطاکار ،نادان ،مردانه ،فراموشکار ،نرم اندام و نرمپوست
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:
صبحدم از هیبتش حوت بیفکنده ناب (ورجاوند.)119 :1999 ،
یوسف رسته زدلو مانده چو یونس به حوت
 -5تجزیه و تحلیل بروج دوازدهگانه بر روی آثار سفالی
 .1 -5برج حَمَل
صورتی است از نیم کره شمالی در منطقه البروج .ابوریحان حمل را «به صورت گوسفند نیم خفته که به دنبال خود مینگرد و
دهان او بر پشت شده ،وصف میکند» (بیرونی.)12 :1991 ،

19

برجِ جَدْی با جُدَی متفاوت است .جُدَی نام ستارهای در قطب شمال است (عمید)971 :1983 ،
Capricornus
11
Eridanus
19
Pisces
11
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نقش برج حمل بر روی آثار سفالی به دو صورت ظاهر شده که در هر دو حالت ویژگی ستیزهجویی و مبارزهطلبی به طرز
مشهودی قابل رؤیت است .در برخی موارد به صورت یک بره یا گوسفند نر (قوچ) تکی ظاهر شده است که آماده حمله و مبارزه
است (تصویر  .)1در آثار دیگر ،برج حمل در حال مبارزه با یک شیر نمایش داده شده است (تصویر .)19

بر روی این کاشی هشت پر در بین شاخههای گیاهان نقش یک گوسفن را میبینیم .نگاه این گوسفند به پشت است و به دنبال
خود مینگرد .با توجه به تصویری که از صورت فلکی حمل از صورالکواکب ارائه شده ،میتوان نقش این گوسفندِ تنها را به سمبل
صورت فلکی حمل نسبت داد.
 .2 -5برج ثور
ابوریحان ثور را به صورت «نیمهی پیشین گاوی که از قسمت ناف آن بریده شده است و نیمهی پسین آن نیست و گاو سر
برگردانده و جای زخم (جای بریدن) را نگاه میکند» توصیف کرده است (بیرونی.)32 :1991 ،این برج نماد زندگی کردن در این
جهان ،چشیدن ،لمس کردن و قدرت شدید در کار است ،یوغ بر گردن این گاو میل به کار را در خود احیا میکند (شوالیه و
گربران .)977 :1983 ،ثور به شکل حیوان چهارپای شاخدار با یک کوهان برجسته بر روی آثار سفالی نمایش داده شده است
(.)Carboni, 1338: 18
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تاحدودی گاو منقوش در کف ظرف با تصویری که نشاندهندهی برج ثور است ،تشابه دارند .ولی از جهاتی باهم متفاوتند .گاو
داخل ظرف به صورت نیمرخ و تمامتنه نشان داده شده درحالیکه گاوِ برجِ ثور به صورت تمامرخ و نیمتنه است.
 .3 -5برج جوزا
ابوریحان در التفهیم شکل برج جوزا را چنین شرح داده است:
«همچون دو کودک به پای ایستاده ،که هریکی یک دست بر گردن دیگری پیچیده دارد ،تا بازوی او بر گردن دیگری نهاده شد»
(بیرونی.)32 :1991 ،
صورت رایج این برج به شکل یک زوج نشسته که دستهای یکدیگر را گرفتهاند و یا یک مرد و یک زن ایستاده به
نمایش در آمده است .به طور کلی این شخص با دوگانگی خود زندگی میکند .نیمی از او احساس میکند ،زندگی میکند ،در
حالی که نیم دیگر ،نیمهی اول را مینگرد  .او هم بازیگر و هم تماشاگر خود است (شوالیه و گربران.)198-197 :1983 ،

15
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دو پیکرهی روبه روی هم نشسته در میان نقوش اسلیمی شبیه صورت فلکی جوزا است .با این تفاوت که پیکرهی جوزا در
صورالکواکب روبه روی هم دست در دست یکدیگر مشاهده گردیده ،اما دو پیکرهی نقش شده در کف ظرف دستهایشان از هم
جدا است.
 .4 -5برج سرطان
نقش برج سرطان بر روی آثار سفالیِ موردِ بررسی قرار گرفته به صورت خرچنگی نقش شده که درون قاب مدوری قرار گرفته
است.
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 .5 -5برج اسد
نقش آسمانی اسد جزو معدود صوری است که به نام خود شباهت زیادی دارند (افروغ و نوروزیطلب .)89 :1931 ،این برج
خصوصیت شکوفایی طبیعت را همراه با شعاعهای گرم خورشید دارد .اسد قلب منطقهالبروج است و بیانگر شادی زندگی ،جاه-
طلبی و غرور و ترقی (شوالیه و گربران .)188 :1983 ،در فرهنگ و اساطیر ایران مظهر قدرت ،توان و نیروست (خودی:1971 ،
 .)37جهت نشان دادن شوکت و جالل سلطنت پادشاهان به کار گرفته میشده (حبیبی .)112 :1971 ،بر روی آثار سفالی صورت
فلکی اسد به دو صورت  :شیری با بدن خالدار و دمی خمیده ،در حالیکه پای عقبش را باال آورده و حالت پیشرو دارد ( Carboni,
( )1338: 91تصویر  )1یا تجسم برج اسد به صورت شیری در قالب حجم و پیکره نمایش داده شده است (تصویر .)9
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شیر با بدنی خالدار در حال قدم زدن و پیشرو به نمایش در آمده است؛ که با سمبل برج اسد در این تصویر ،یکسان به نظر می-
آید.

در این تصویر صورت فلکی اسد را میتوان در پیکرهی یک شیر مشاهده کنیم .این پیکره کاربردی تزئینی داشته است.
 .6 -5برج سنبله
صورت بزرگیست در منطقه البروج .ابوریحان در التفهیم در توصیف صورت این برج مینویسد:
18
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«عذرا یعنی دوشیزه و او را همچون کنیزک با دو پر و دامن فرو هشته» (بیرونی.)32 :1991 ،

رنگ زمینه و غالب این اثر ،زرد نخودی است که رنگی پویا و متناسب با نقوش جاندار میباشد؛ لکههای سبز پراکنده در سطح
ظرف به پویایی و حیات نقوش جاندارِ اثر کمک میکند (همپارتیان و خزائی .)17 :1971 ،در این نمونه سه پیکرهی انسانی به
چشم میخورد .پیکرهای که در مرکز کاسه منقوش گردیده ،به صورت تمامرخ و چهار زانو نشسته است .دو پیکرهی دیگر به
عنوان مالزم در اطراف این پیکره قرار گرفتهاند .پیکرهی سمت چپ را که لباسی بلند بر تن کرده و خوشهای از یک گیاه در دست
چپش دارد ،این پیکره شبیه به صورت فلکی عَذْرا (سنبله) است که در کتاب صورالکواکب صوفی ارائه داده شده است.
 .7 -5برج میزان
این برج بر روی آثار سفالی به صورت پیکرهای نشان داده شده که زیر ترازو18به صورت چهار زانو نشسته و دو دست خود را به
سوی کفههای ترازو خم کرده است.

18

عالمت برج میزان
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در کف این ظرف قابهای مدوری به چشم میخورد .در یکی از این مدالها نقش پیکرهای مشاهده شده که چهار زانو نشسته و
دستانش را به سمت ترازوی باالی سرش دراز کرده است .با توجه به مشخصهی برج میزان در صورالکواکب صوفی که ترازو است،
میتوان نقش داخل این قاب را به صورت فلکی میزان (ترازو) نسبت داد.
 .8 -5برج عقرب
نقش این برج بر روی آثار سفالی به صورت دو عقرب که خالف جهت هم به صورت دورانی حرکت میکنند ،نمایش داده شده
است.
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در درون یکی از قابهای مدور مشخص شده در این ظرف ،نقش دو عقرب مشاهده گردیده است .میتوان این دو عقرب را که به
دنبال هم در حال حرکت دورانی هستند؛ به برج عقرب نسبت دهیم.
 .9 -5برج قوس
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ابوریحان بیرونی در التفهیم درباره صورت فلکی قوس میگوید« :همچون اسبی تا بگرد نگاه از آنجا نیمه زیرینش بر شبه آدمی

17

شود و گیسو فروهشته از پس ،و تیر در کمان نهاده و سیر 13کشیده» (بیرونی.)32 :1991 ،
در این کاشی تیراندازی با تن شیر و همراه با سر اژدها در انتهای دم تزئین شده است .او لباس مخصوص جشن دوره
صفوی را به تن دارد .بدن شیر به رنگ آبی فیروزهای مملو از خطوط پیچکوار تا نوک پنجهها و به رنگ قهوهای روشن است .این
پیچکها خطوط بیرونی بدن را تشکیل میدهند (عابددوست و کاظمپور .)79 :1977 ،با توجه به تصویر این صورت فلکی در
نسخهی خطی صورالکواکب ،این صورت فلکی ترکیبی از بدن حیوان و سر انسان و در حال پرتاب تیر است .میتوان این تصویر
نقش شده بر روی کاشی را به این صورت فلکی نسبت داد.
 .11 -5برج جدی
ابوریحان بیرونی در توصیف صورت فلکی جَدْی گفته است« :بزغالهای و این تا برو شکم چون نیمه پیشین از بزی است ،و باقی
چون نیمه پسین از ماهی با دنبال» (بیرونی.)32 :1991 ،

بر روی این کاسه نظارهگر یک موتیف حیوانی هستیم .نیمی از این حیوان بزغاله و نیمی به شکل دم ماهی است .این موتیف
حیوانی با توجه به شباهتش با صورت فلکی جَدْی (دهمین عالمت منطقهالبروج) در نسخ خطی که دارای دو پا و دمی شبیه
ماهی است ،مطابقت دارد .قسمت انتهایی این صورت فلکی شبیه به دم ماهی و مربوط به مناطق آبی غیر دنیوی است .گل و بوته
17

مردم
تمام
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فراوان بر روی بدن حیوان به ستارهی خوششانسی عرب اشاره میکند .ماهیت حیوان در کل به وسیلهی انتهای دم با پاهای
استخوانی نازک جلویی و شاخها تشخیص داده میشود ( .)Zick_ Nissen, 1381: 911شکل این صورت فلکی دو گرایش را در
طبیعتش نشان میدهد ،یک گرایش به سمت گودال و قسمتهای بسیار عمیق آب و دیگری ،گرایش به سمت کوهها و بلندیها

است (شوالیه و گربران.)111 :1983 ،
 .11 -5برج دلو
ابوریحان صورت فلکی دلو را چنین توصیف کردهاست « :و یازدهم صورت ساکب الماء یعنی ریزنده آب ،همچون مردی ایستاده و
هردو دست دراز کرده و به یک دست کوزهای دارد نگونسار ،تا آب از آنجا همی ریزد و برپایش همی رود» (بیرونی-31 :1999 ،
.)32
بر روی آثار سفالیِ موردِ بررسی قرار گرفته برج دلو به صورت مرد ریشداری تجسم یافته که در حال کشیدن آب با
ریسمان از چاه است.

در یکی از قاب های هندسی این بشقاب سفالین نقش مردی نشان داده شده ؛ که این مرد در حال کشیدن آب از چاه توسط
ریسمانی است .با توجه به تصویر صورت فلکی دلو از کتاب صورالکواکب صوفی که مردی با طنابی که سر آن شیء شبیه بطری
است ،میتوان که این تصویر را به این برج نسبت داد.
 .11-1برج حوت
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در التفهیم ابوریحان چنین توصیف میکند« :همچون دو ماهی ،دنبال یکی از دنبال دیگری آویخته به رشتهی دراز ،او را خیط-
الکتان خوانند ،یعنی رشتهی کتان»(بیرونی.)31 :1991 ،
با نام فارسی خود ،ماهی و ماهی چرخ آسمان و ماهی فلکی همراه با دیگر ستارگان و برج و نیز به تنهایی بیشتر به
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
فارسی فراوان آمده است (قهاریگیگلو و محمدزاده .)11 :1973 ،از آنجا که ماهی در آب است و آب زالل و پاک ،نشاندهندهی
شادابی و تازگی است و چون در جنبش و تحرک است ،پویایی و سرزندگی را به ارمغان میآورد (صباغپور و شایستهفر:1977 ،
.)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.

بدنه داخلی با شیارهای خیارهای تزئین و در کف ،نقش دو ماهی به صورت برجسته به طور معکوس حکاکی شده است (کیانی و
کریمی .)188 :1991 ،با توجه به تصویر ارائه شده از این صورت فلکی از صورالکواکب میتوان نقش این دو ماهی را به این صورت
فلکی نسبت داد.
بروج دوازدهگانه را میتوانیم هم به صورت تک و هم به صورت مجموعهای بر روی آثار سفالی مشاهده کنیم .در این
قسمت سه نمونه سفال ارائه شده که تمام عالئم بروج دوازدهگانه را درکنار هم به نمایش در آورده است.
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 -6بروج دوازدهگانه به صورت مجموعهای

بر روی این کوزه 11عالمت منطقهالبروج قابل مشاهده هستند که از راست به چپ (در جهت عقربههای ساعت) خوانده میشوند:
حَمَل ،ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد ،سنبله ،میزان ،عقرب ،قوس ،جَدْی ،دَلْوْ ،حوت .در متون اسالمی ،سنبله مورد توجه خاصی بوده
است که اینجا به شکل پیکرهای نشسته که در دست راستش احتماال مشتی غله و در دست چپش وسیلهای برنده دارد ،تصویر
شده است .این تصویرپردازی از نام عربی آن «السنبله» نشأت گرفته که به معنای خوشهی ذرت است .صورت فلکی دلو ،معموال
به صورت بیرون کشیدن آب از چاه نشان داده میشود ،اما در اینجا هنرمند به اجرای ناقص بطری آب در دست راست پیکره
قناعت کرده است (آلن.)91-91 :1979 ،
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چرخهی منطقهالبروج روی تعداد کمی از گلدانهای سفالی به تصویر کشیده شده است (یکی در موزهی ویکتوریا و آلبرت لندن و
دیگری در موزهی هنرهای ظریف بوستون) .نوار بیرونی توسط  11قاب مدور احاطه شده است .این  11قاب ،عالمت منطقهالبروج
هستند .حمل ،ثور و جدی به عنوان چهارپایی بدون سوارکار (به ترتیب مریخ ،ونوس ،زحل) به تصویر کشیده شدهاند .سنبله،
میزان و دلو با اشکالی شناسایی شدهاند .سنبله مانند مشتری خوشهها را میچرخاند .ونوس بین دو کفهی ترازو و زحل در حال
کشیدن آب از چاه نقاشی شده است .قوس (سناتور) هر دو تیرش و اژدهای سر دمش را از دست داده است ( Carboni, 1338:
 ..)11در مرکز این بشقاب نیز دو پیکره را مشاهده میکنیم که نماد و سمبل برج جوزا (خرداد) است .به دلیل مخدوش شدن
ظرف سایر قابها مشخص نیستند.
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بر روی این ظرف در جهت عقربههای ساعت میتوانیم عالئم منطقهالبروج را به ترتیب  :حمل ،ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد ،عذرا،
میزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو ،حوت ناظر باشیم .این صورتهای دوازدهگانه با عالئم و نمادهای مختص خود نقش شدهاند .برج
اسد با نقش خورشیدی بر پشت آن نمایش داده شده است .صورت فلکی حوت به صورت دو ماهی به دنبال هم نقش شده است.

 -7حملهی اسد به حمل

کف این کاسهی سفالین حملهی یک شیر به بره را نشان میدهد؛ که احتماالً بیانگر صورت فلکی اسد (پنجمین صورت فلکی) و
حَمَل (نخستین صورت فلکی) است .از آنجا که شیر نماد گرما و تابستان (شوالیه و گربران )188-187 :1983 ،و بره تداعیگر
سرما است (طاهری و حسامی ،)91 :1931 ،پس میتوانیم اینگونه استنباط کنیم که غلبهی شیر بر بره خبر از شروع فصلی نو و
دورهای جدید را میدهد.
نتیجه
تطبیق بروج دوازدهگانه بر روی آثار سفالی با تصاویرشان در کتب مصور علمی دورهی اسالمی بیانگر این موضوع است که
هنرمندانِ مسلمانِ آن دوره از طریق این کتب مصور ،بروج دوازدهگانه را شناخته و با دقت بسیاری بر روی آثار سفالی نقش
انداختهاند .طبق بررسیهای انجام شده بیشتر نقوش بروج دوازدهگانه متعلق به آثار سفالی سدههای پنج تا هشت هجری قمری
است .در هر دوره ای هنرمند سفالگر با توجه به شناخت و آگاهی خود این نقوش را بر روی آثار سفالی خلق کرده است .با بررسی
تک تک این نقوش در کنار شباهتها ،تفاوتهای جزئی در برابری نقوش بروج دوازدهگانه بر روی سفالها با تصاویرشان در کتب
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مصور دیده شده است .میتوان ارائهی این نقوش بر روی آثار سفالی را به اعتقادات مردم و باورهای عامیانه نسبت داد؛ به گونهای
که هنرمند سفالگر بنا به درخواست سفارشدهندگان و باورهایشان بروج دوازدهگانه را بر روی آثار سفالی به تصویر درآورده است.
منابع

 افروغ ،محمد ،نوروزی طلب ،علی رضا"1931 .تحلیل و بررسی مفاهیم نجومی به عنوان شکل و صور تزئینی آثار فلزی
دوره سلجوقی مطالعه موردی :آبریز برنجی" .فصلنامه علمی – پژوهشی نگره .شماره  ،11بهار  :1931صص .93-79
 آلن ،جیمز ویلسن ،1979 .سفالگری اسالمی .ترجمه مهناز شایستهفر (تهران) :مؤسسه مطالعات هنر اسالمی.
 - ایروین ،روبرت ،1973 .هنر اسالمی .ترجمه رویا آزادفر (تهران( :انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری.
 بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ،1919-1917 .هذا کتاب احکام نجوم در بیان کواکب و برجها .ترجمه جالل همایی
)تهران( :چاپخانه مجلس.
 توحیدی ،فائق" 1932 .نجوم در هنر اسالمی" ،باستان شناسی ایران در دوره اسالمی .انتشارات دانشگاه ابوعلی سینا.
 حبیبی ،منصوره" 1971 .سیلک؛ نمادها و نشانهها (نقوش جانوری و گیاهی)" .کتاب ماه هنر .شماره  12و  ،13مهر و
آبان  :1971صص .117 -112
 خزایی ،محمد" 1979 .صورتهای فلکی رساله صورالکواکب 122هجری" .کتاب ماه هنر .شماره  .123مهر و آبان
.81-81 :1979
 خزایی ،محمد" 1971 .نقش شیر در هنر اسالمی" .هنرهای تجسمی .شماره  ،18خرداد  :1971صص .11-18
 خزائی ،محمد ،همپارتیان ،محمد" 1979 .نقوش انسانی بر سفالینههای نیشابور (قرن دهم و یازدهم ،چهارم و پنجم)".
دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی .سال دوم ،شماره  ،9پاییز و زمستان  :1979صص .93-92
 خودی ،الدوز" 1971 .معانی نمادین شیر در هنر ایران" .کتاب ماه هنر .شماره  37و  ،38مهر و آبان  :1971صص
.39-121
 دگانی ،مایر ،1979 .نجوم به زبان ساده .ترجمه محمدرضا خواجهپور )تهران( :مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا
شناسی.
 راجرز .ام ،1981 .هنرهای ایران .زیر نظر :ر .دبلیو .فریه ،ترجمه پرویز مرزبان (تهران) :نشر فرزان ،صص .111-193
 س .ماسلینتسینا ،1981 .هنر ایران گزیدهای از مجموعهی موزهی هنرهای شرق .تنظیم و تدوین :ناصر پورپیرا ،تهران:
کارنگ.
 شوالیه ،ژان ،.گربران ،آلن ،1983 .فرهنگ نمادها ،ج  1و  ،1ترجمه سودابه فضایلی (تهران) :انتشارات جیحون.
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 صباغپور ،طیبه ،.شایستهفر ،مهناز" 1977 .معانی نمادین نقشمایه ماهی در قالیهای دوره صفویه با نظر به مثنوی
معنوی موالنا" .فصلنامه علمی _ پژوهشی گلجام .شماره  .11بهار  :1977صص .91-11
 صوفی رازی ،ابوعلی عبدالرحمن بن عمر( .قرن  ،)19الرساله الفلکیه (نسخه خطی) .کتابخانهی مجلس شورای اسالمی.
ش مدرک :ایران .13117
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر ،)1911-1911( .صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس .ش مدرک:
ایران .3971
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر( .قرن  ،)19صورالکواکب (نسخه خطی .کتابخانه مجلس .ش مدرک :ایران
.13119
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر( .قرن  ،)12صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس .ش مدرک :ایران
.17311-12
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر1217( .ق) ،صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس .ش مدرک:
.12 -9792
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر( .قرن  11ق) ،صورالکواکب= صوراالفالک (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس.
ش مدرک.12 -8991 :
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر1923( .ق) ،صورالکواکب= صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس.
ش مدرک.12 -8888 :
 صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر1287( .ق) ،صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس .ش مدرک :ایران.12-13213
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر( .قرن  ،)11صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس .ش مدرک :ایران
.7291
 - صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر ،صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه مجلس .ش مدرک.1191 :


 صوفی رازی ،ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر  ،1219صورالکواکب (نسخه خطی) .کتابخانه ملی فرانسه .گروه نسخخطی ،عربی ] ،9117نسخه الکترونیکی[ از:
http://gallica.bnf.fr/ark:/11117/btv1b7129171q.r=%CA%BFAbd+al-Rahman+ibn+%CA%BFOmar+alSoufi.langEN

 طاهری ،علیرضا ،.حسامی ،وحید" 1931 .نقش شیر در فرش ابریشمی حیواندار موزهی متروپولیتن" .جلوهی هنر.
شماره ( 9دوره جدید) ،تابستان  :1931صص .13-97
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 - طوسی ،خواجه نصیرالدین ،1911 .ترجمهی صورالکواکب عبدالرحمن صوفی ،تصحیح سید معزالدین مهدوی .تهران:
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 - عابددوست ،حسین ،.کاظمپور ،زیبا" 1977 .تداوم حیات اسفنکسها و هارپیهای باستانی در هنر دوره اسالمی".
فصلنامه تحلیلی -پژوهشی نگره .شماره  .19زمستان  :1977صص .71-31
 - عمید ،حسن ،1983 .فرهنگ فارسی عمید ،ج  1و  ،1تهران :انتشارات امیرکبیر.
 فشنگ ساز ،نیلوفر ،1931 .اساطیر یونان و صور فلکی .تهران :سبزان.
 قهاریگیگلو ،مهناز ،.محمدزاده ،مهدی" 1973 .بررسی تطبیقی صور نجومی در نسخه صورالکواکب صوفی و آثار فلزی
سدههای  1تا  8هجری" .فصلنامه تحلیلی_ پژوهشی نگره .شماره  .11بهار .1-11 :1973
 کریمی ،فاطمه ،.کیانی ،محمد یوسف ،1991 .هنر سفالگری دوره اسالمی ایران .تهران :مرکز باستانشناسی ایران.
 گروبه ،اِ ،ج" .1971 ،.سفال خراسان"در سفال اسالمی .ترجمه فرناز حائری [تهران] :نشر کارنگ ،صص .11-18
 گیاهی یزدی ،حمیدرضا ،1977 .تاریخ نجوم در ایران .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 مرتضایی ،محمد ،.صداقتی زاده ،ندا" 1931 .بررسی نقوش جانوری سفالینههای کهن شهر گرگان (جرجان) در دوران
اسالمی" .نامهی باستان شناسی .دوره دوم ،شماره  .1بهار و تابستان .18-91 :1931
 مصفی ،ابوالفضل ،1918 .فرهنگ اصطالحات نجومی ،همرا با واژههای کیهانی در شعر فارسی .مؤسسه تاریخ و فرهنگ،
تبریز :ایران.1918 ،
 نلّینو ،کرلواَلفونسو ،1913 .تاریخ نجوم اسالمی .ترجمه احمد آرام ،چاپخانه بهمن.
 ورجاوند ،پرویز ،1999 .کاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینهی دانش ستارهشناسی در ایران .تهران :امیرکبیر.
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