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  چکیده

ومی، در دوران اسالمی مورد توجه زیادي بودند ترین ابزار نج عنوان پیشرفته ها به اسطرالب

ازپیش  هاي بومی اهمیتی بیش کارگیري دانش ها با به و در ایران دوره صفوي، ساخت آن

ها حکایت از آن دارد و به نظر  یافت که نقوش، تزئینات و تغییرات ایجاد شده در آن

هدف . ین دوره استرسد تحت تأثیر عواملی ازجمله عوامل فرهنگی و اجتماعی در ا می

هاي  آفرینی بر اسطرالب پژوهش حاضر شناسایی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نقش

در همین راستا این پژوهش به روش . باشد ها می صفوي ایران و بررسی تأثیرات آن

اي و اینترنتی به بررسی  توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع تصویري و مکتوب کتابخانه

گرایی، حمایت پادشاهان و  گرایی، رسمی شدن مذهب تشیع، ملی نجوم و خرافه: عوامل

نتایج پژوهش نشان . پردازد پیشرفت هنر فلزکاري و رفاه نسبی اقتصادي طبقات جامعه می

سازي دانش آن، فراهم  دهد که این عوامل موجب رونق حرفه اسطرالب سازي، بومی می

تر  ن در این رشته و در نتیجه پرکارتر و ظریفآمدن محیط مناسب براي فعالیت هنرمندا

  .ها شد و در نهایت این نقوش هویت ایرانی، شیعی و صفوي یافتند شدن نقوش اسطرالب

  فلزکاري صفوي، اسطرالب، نقوش اسطرالب، تزئین اسطرالب صفوي: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

یرنـد و متـأثر از   گ ها در بستري از فرهنگ و جامعه شکل مـی  ساخته آثار هنري و دست

گـر اسـت کـه در مسـائل      اسطرالب یک ابزار رصدي و محاسبه. عوامل محیطی هستند

) اُم(مختلف نجومی و غیر نجومی کاربردهاي گوناگونی دارد و شامل یک صفحه ثابت 

است که اولی نماینده زمین و دوایر مختصـات مربـوط   ) عنکبوت(و یک شبکه متحرك 

. ، دوایر مختصات مربوط به آن و سـتارگان مشـهور اسـت   به آن و دومی نماینده آسمان

اي برخوردار  العاده عنوان ابزارهایی علمی، در جهان اسالم از اهمیت فوق ها به اسطرالب

روند که هنرمندان در  بودند؛ همچنین شاهکارهایی از فلزکاري دوره اسالمی به شمار می

دانش بومی اسطرالب سازي در . دان ها نهایت مهارت و ظرافت را به خرج داده خلق آن

ویـژه   هاي ایرانی به هاي خاصی برخوردار است از جمله اینکه اسطرالب ایران از ویژگی

در دوره صفوي اغلب مملو از نقوش و تزئینات متنوع هستند که الزمه شناخت صحیح 

ها آشنایی با سیر تحول علوم، هنرها و صنایع، شرایط فرهنگی، اوضـاع اجتمـاعی و    آن

.محیطی است که هنرمند در آن به هنرپردازي مشغول بوده است

  

  اهداف و سؤاالت پژوهش

این پژوهش در راستاي دستیابی به هدف خود، به شناسایی عوامل فرهنگی و اجتماعی 

پردازد و  ها می هاي صفوي ایران و بررسی تأثیرات آن آفرینی بر اسطرالب مؤثر بر نقش

گوي این سؤاالت باشد  کند تا پاسخ صفوي را بررسی می به این منظور یازده اسطرالب

  :که

  هاي ایرانی دوره صفوي داراي چه نقوش و تزئیناتی هستند؟ اسطرالب -

نقوش تزئینی رایج بر اسطرالب در دوره صفوي تحت تأثیر کدام عوامل  -

  فرهنگی و اجتماعی بودند؟
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  شناسی روش

عات آن با استفاده از منابع تصویري و روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و اطال

با توجه به گسترده بودن . است شده آوري اي و اینترنتی جمع اي، موزه مکتوب کتابخانه

ها  باشد، نمونه هاي صفوي می حجم جامعه آماري پژوهش که شامل مجموعه اسطرالب

وع و ها حاوي مصادیق موض نمونه. اند شده بر اساس روش انتخابی هدفمند تعیین

شوند؛ و تأثیرات  نوعی جامعه مورد هدف پژوهش را شامل می مبحث پژوهش بوده و به

اند را  ها داشته ها و تزئین آن مختلفی که عوامل فرهنگی و اجتماعی بر نقوش اسطرالب

هاي صفوي موجود در پنج موزه  به این منظور در این پژوهش اسطرالب. دهند نشان می

اند از موزه  هاي ایرانی هستند و عبارت ه کاملی از اسطرالبمهم دنیا که داراي مجموع

ملی دریانوردي لندن، تاریخ علم آکسفورد، متروپولیتن، آدلر پالنتاریوم شیکاگو و 

نوعی نماینده  ها به این نمونه. که شامل یازده اسطرالب است شده بریتانیا بررسی

شوند،  هاي صفوي شناخته می بعنوان اسطرال ها که به تري از اسطرالب مجموعه بزرگ

  .هستند

  

  پیشینه پژوهش

عنوان ابزاري نجومی و علمی، بسیار مورد استفاده ایرانیان بوده و با  اسطرالب به

سازي کرده و تحت تأثیر  صنعت را در بسیاري موارد بومی-ابداعات خود این هنر

گیرد،  شرایط جامعه و عوامل مختلفی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می

پردازي بر  هاي خاص خود را براي ساخت آن به کار گرفته و به تزئین و نقش روش

وبیش مورد  هاي گوناگون کم حرفه اسطرالب سازي از جنبه. اند ها پرداخته اسطرالب

هاي  هاي ایرانی و ویژگی تحقیق و بحث محققان بوده و در منابع بسیاري، اسطرالب

هاي بصري و  شده است اما ویژگی تمایز ساخته بررسیها را از سایرین م خاصی که آن

ها صورت گرفت، و عواملی که منجر  پردازي که در دوره صفوي بر اسطرالب تنوع نقش
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روان  نیک فهم خوب. ازاین در پژوهشی مدنظر نبوده است به ایجاد این نقوش شد، پیش

کاتی مختصر درباره نامه خود ضمن بررسی ساختار و کاربرد اسطرالب خطی، ن در پایان

نیک فهم خوب روان، (جایگاه اجتماعی ویژه اسطرالب در جامعه ایرانی ذکر کرده 

شده و تأثیر جایگاه  تر به آن پرداخته صورت کامل که در پژوهش حاضر به) 1388

با توجه . شده است ها روشن پردازي بر آن اجتماعی اسطرالب مسطح در تزئین و نقش

ا از طرفی به علم نجوم مرتبط هستند و از طرف دیگر آثاري هنري ه به اینکه اسطرالب

هایی که در زمینه نجوم و ابزارآالت نجومی و  طورکلی در پژوهش روند؛ به به شمار می

شده است؛ از جمله مادیسون  ها نیز اشاره شده گاه به اسطرالب یا فلزکاري ایران انجام

کاملی از انواع ابزارهاي علمی موجود در  و اسمیت در کتاب ابزارآالت علمی که شرح

اي درباره اسطرالب و تصاویري  باشد، مقاله مجموعه هنر اسالمی دکتر ناصر خلیلی می

. اند ها ارائه کرده هاي ایرانی موجود در این مجموعه به همراه شرح کامل آن از اسطرالب

اي ایرانی وجود ه در این مقاله اشارات مختصري به نوع تزئینات و نقوش اسطرالب

علی (هاي ساخت تأکید داشته است  هاي فنی و روش دارد اما پژوهشگر بیشتر بر جنبه

هاي علمی و نجومی  ویژه بررسی مطالعات مربوط به اسطرالب به .)1387مازندرانی، 

ترین مطالعاتی که  شود اما شاید یکی از جامع مربوط به آن گستره وسیعی را شامل می

شده توسط کینگ  سنجی دوره اسالمی انجام بزارآالت نجومی و زمانتاکنون درباره ا

بوده که هرچند بخش عمده آن به شرح تاریخچه، ساختار، کاربرد، روش ساخت و 

شده،  ویژه اسطرالب در تمدن اسالمی اختصاص داده سازندگان ابزارآالت نجومی و به

این پژوهش نیز با تمرکز . است اما اشاراتی نیز به دانش اسطرالب سازي ایرانیان داشته

ها کمتر پرداخته و به دلیل  هاي بصري اسطرالب هاي فنی و علمی، به ویژگی بر جنبه

جامع بودن توجه کمتري به مکان یا دوره زمانی خاصی مانند دوره صفوي داشته است 

)King, 2005(بررسی تحول ابزارآالت نجومی «که در پژوهشی تحت عنوان  درحالی ؛

طور خاص در دوره صفوي  از اسفندیاري مهنی، ابزارآالت نجومی به» ره صفویهدر دو

باشد مورد بررسی قرار گرفته و پژوهشگر این  که دوره موردبحث در پژوهش حاضر می
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هاي فنی اسطرالب  داند و از پیشرفت زمان را دوره اوج اسطرالب سازي ایران می

اسفندیاري (مرتبط به آن یاد کرده است هاي  عنوان عاملی تأثیرگذار در رشد دانش به

سازان هستند که در کتاب  جنبه دیگر پژوهش درباره اسطرالب، اسطرالب .)1394مهنی، 

»Islamic astrolabists and their works «سازان  نوشته مایر، لیست کاملی از اسطرالب

و جزئیات این مایر در این کتاب به شرح پیشه اسطرالب سازي . شده است ایرانی ارائه

سازان اسالمی و ایرانی شامل نام و مشخصات  رشته پرداخته و احوال و آثار اسطرالب

سازان و لیستی از آثار ایشان، با ذکر کتیبه، تاریخ ساخت و محل  کامل این اسطرالب

این کتاب مرجع کاملی براي . ها ارائه کرده است این اسطرالب) یا قبلی(نگهداري فعلی 

هاي  ها و مجموعه هاي ایرانی در موزه ویژه اسطرالب هاي مختلف به رالبشناسایی اسط

هاي خاص خود را براي اسطرالب سازي  ایرانیان روش .)Mayer, 1956(جهان است 

اند و دانش اسطرالب سازي اسالمی را با ابداعات خود توسعه  گرفته به کار می

اي  ه از جمله تقوي، در مقالهها دستمایه پژوهش برخی محققان بود این روش. بخشیدند

هاي دوران سلجوقی و  هاي ساخت و تزئین اسطرالب بررسی روش":تحت عنوان

، پس از بررسی وضعیت علم نجوم و هنر فلزکاري در دو دوره سلجوقی و "ایلخانی

هاي ساخت اشیاي  طور اجمالی توضیحاتی درباره تزئینات و روش ایلخانی در ایران، به

و پژوهش ) 1388تقوي، (ها ارائه کرده است  اسطرالب در این دورهخصوص  فلزي، به

ها در دوره صفوي پرداخته  ها و منشأ آن تر به نقوش اسطرالب طور خاص حاضر به

کفیلی که دوره صفوي را در اسطرالب سازي ایران و هند مورد بررسی قرار داده، . است

سازان ایرانی و هندي، تنها  رالبدر مقاله خود پس از معرفی تعدادي از مشهورترین اسط

هاي کلی و ظاهري سه اسطرالب مربوط به این دوره  ویژگیبه توصیف مختصري از 

با توجه به اینکه گرایش به ساخت اسطرالب و .)1388کفیلی، (بسنده کرده است 

ابزارآالت نجومی در دوره صفوي فزونی یافته و علم نجوم اهمیت باالیی داشته، گیاهی 

خصوص اسطرالب و  ر کتاب خود ضمن شرح ابزارهاي مختلف نجومی، بهیزدي د

 .)1388گیاهی یزدي، (سازان، بر این نکته تأکید نموده است  همچنین معرفی اسطرالب
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اسطرالب و دانش ساخت آن توسط ایرانیان، موضوعی بوده که توسط محققان مختلف 

ین میان در دوره صفوي با شده است؛ در ا هاي علمی و هنري بارها بررسی از جنبه

ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی خاص براي حرفه اسطرالب سازي، شکل ظاهري و 

اي در  ها دستخوش تحوالتی شد که جایگاه ویژه هاي کمی و کیفی اسطرالب ویژگی

هایی که در این زمینه  ها داشت و جاي خالی آن در پژوهش سیر تحول اسطرالب

این پژوهش در راستاي اهداف خود از منظري دیگر . دخور صورت گرفته به چشم می

هاي بومی و ایرانی آن،  هاي دوره صفوي پرداخته تا با تأکید بر ویژگی به اسطرالب

پردازي بر اسطرالب در بستر فرهنگی و اجتماعی آن دوره را  دالیل اهمیت یافتن نقش

  .بررسی کند

  

  اسطرالب و دانش بومی اسطرالب سازي در ایران

ها انواع مختلفی از جمله کروي، خطی و مسطح دارند که اسطرالب مسطح  رالباسط

باشد و شامل اجزاي مختلفی است که به یکدیگر  پرکاربردتر و مشهورتر از سایرین می

شامل کرسی، عروه، حلقه (اند از دستگاه تعلیق یا آویز  این اجزا عبارت. شوند متصل می

، صفحه )شامل دو تا هفت صفحه(ها  صفایح یا صفحه، بدنه اسطرالب یا اُم، )و علّاقه

ها و عنکبوت به اُم  مدور و مشبکی به نام عنکبوت، عضاده و قطعات اتصال صفحه

هاي مختلف اسطرالب شامل خطوط و  قسمت). شامل اسبک، قطب و فلس(

جز آن، برخی  شود؛ به ها انجام می هایی است که محاسبات نجومی بوسیله آن نوشته

نظر از مقاصد نجومی،  هایی هستند که صرف اسطرالب داراي نقوش و نوشتهاجزاي 

سازان این نقوش را بیشتر بر روي  اسطرالب. براي تزئین و زیباسازي اسطرالب هستند

  .اند کرده کرسی، اُم، عنکبوت و عضاده حک می

اي برخوردار بوده است زیرا  حرفه اسطرالب سازي در ایران از موقعیت ویژه

تنها براي عالمان و منجمان و  رفت که نه ب از جمله آثار فلزي به شمار میاسطرال
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بینی بسیار معتقد  هاي مردم که به امر طالع صاحبان مناصب، بلکه براي اقشار و توده

نوعی وجود آن یک ضرورت انکارناپذیر به شمار  بودند، داراي جایگاه مهمی بود و به

هارتی که فلزکاران و دانشمندان ایرانی در ساخت آن هاي ایرانی، با م اسطرالب. رفت می

علم هیئت، نجوم و ریاضی در «. ها متمایز شدند به کار بردند، در میان سایر اسطرالب

دوره اسالمی موردعالقۀ تام ایرانیان بوده، به همین جهت در کیفیت ساختن اسطرالب و 

اي بوده که داراي چند جلد  نهاند و کمتر کتابخا عمل به آن کتب بسیاري را تألیف کرده

اکنون نیز نسخ ایرانی بسیاري . کتاب راجع به علم نجوم و هیئت و اسطرالب نباشد

هاي عمومی دنیا و در ایران  راجع به اسطرالب به زبان عربی و فارسی در کتابخانه

. ق.بعضی از کتب فارسی راجع به اسطرالب تا اوایل قرن چهاردهم ه. موجود است

درسی بوده و مدرسین در مدارس علوم قدیمه، معرفت اسطرالب و طرز جزو کتب 

اند و تعلیم و تعلم آن کامالً رواج داشته  کرده استفاده از آن را به محصلین تدریس می

شاید چون اسطرالب یگانه دستگاه موردنیاز منجمین «). 60: 1339مولوي، (» است

برخی معتقدند که . اند مندان سپردهایرانی بوده، ساخت آن را به دست استادترین هنر

ها  ها ساخته ایرانیان است و محاسبات و ترسیمات خطوط و دوایر آن بهترین اسطرالب

ها است و با نظارت و مشارکت خود منجمین  تر از سایر اسطرالب تر و صحیح دقیق

ار ایرانیان براي ساخت اسطرالب آلیاژي را به ک). 62: 1385صهبا، (» اند شده ساخته

احتماالً از یک آلیاژ چهاربخشی حاصل از مس، روي، «بردند که به گفته مادیسون  می

همواره جهت افزایش استحکام به ) مفرغ(شده و برنج یا برنز  قلع و سرب ساخته

روش ساخت این ابزار ). 146: 1387علی مازندرانی، (» شده استآلیاژها اضافه می

شده، ذکر شده است که درباره آن نوشتهفرد در برخی از رساالتی  منحصربه
1

و با توجه  

توان درباره جنس و شیوه ساخت اسطرالب در  هاي موجود، می ها و اسطرالب به آن

                                               
در خالصه کتاب استیعاب الوجوه الممکنه فی (و بیرونی ) در مقدمه کتاب الکامل فی االسطرالب(مثالً فرغانی -1

  )صنعه االصطرالب
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هاي ایرانی  هاي اصلی ساخت و پرداخت اسطرالب روش. ایران اطالعاتی بدست آورد

ادن به آن هاي بسته در شکل د گري و استفاده از قالب خواري، ریخته صورت چکش به

شدند  کاري با برنج و مس پرداخت می کوبی و مرصع بوده است و به شیوه حکاکی، نقره

شاردن درباره دانش بومی اسطرالب سازي در ایران چنین ). 9-8: 1388تقوي، (

هاي ایرانی عبارت است از  اساس اجزا و ترکیبات اسطرالب«: کرده است اشاره

اي صفحه
1

که آن را دستور 
2

د و استعمال همین صفحه نفیس است که موجبات نامن می 

هاي ایرانیان را فراهم آورده و به عقیده من استعمال این  صحت و دقت اسطرالب

دستور به ضخامت . استثناي اروپا، منحصر به ایشان است صفحه در سرتاسر جهان به

یک اکو
3

، به طول یک پا
4

» .اشدب و به پهناي نیم پا است و کامًال صیقلی و صاف می 

سپس در ادامه به نقل از دانشمند کاپوسن در باب مقایسه شیوه صنعتگران ایرانی و 

من مدتی مدید اسلوب صنعت اسطرالب ایرانی را با اصول «: گوید اروپایی چنین می

هندسی، و روش فنی اشتفلرین ورگیومونتانوس
5

راجع به ساختمان اسطرالب مقایسه و  

یعنی ایرانی و اروپایی را بر اساس مشابه و حتی اسلوب ام و هر دو روش،  مقابله کرده

شده است ولی باید  توان گفت یکی از دیگري اقتباس که می طوري واحد یافتم؛ به

عباسی، (» اعتراف کرد که شیوه صنعت ایرانی خیلی بهتر و برتر از روش اروپایی است

هت مدرج کردن عنوان الگو ج یک صفحه مخصوص ایرانی که به«). 153-154: 1338

رفته، امروزه در دست  به کار می. م 18هاي اسطرالب توسط سازندگان قرن  مقیاس

علی (» توسط شاردن باشد شده اي از روش گزارش شده است که شاید گونه ساده

  ).1عکس ) (148: 1387مازندرانی، 

  

                                               
1. platine
2. Destour & ou regle

  )Ecu(اي فرانسوي  سکه سه لیره-3

)pied(متر /. 3248معادل -4

5. Steflerin Regiomontanus
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 ,king(ورد یک نمونه الگوي ساخت اسطرالب با ماتر خالی، موزه تاریخ علم آکسف-1عکس

2005: 40(  

  

هرچند که اسطرالب از ابتدا ابزاري ایرانی نبوده اما ایرانیان ابداعات بسیاري در آن 

بوجود آوردند و خصوصیات ریاضیاتی جدیدي را به آن افزودند که برخی از این 

فقط در ابزارهاي اخیر هندوایرانی مشاهده «ابداعات کامالً بومی است و به گفته کینگ 

همچنین شواهدي از انتقال دانش اسطرالب سازي توسط ایرانیان به سایر » .دشو می

اي درباره  بیرونی که تألیفات گسترده«براي مثال . کشورهاي مسلمان وجود دارد

اسطرالب را به مصاحبان هندي . م 11اسطرالب دارد، ممکن است در ربع اول قرن 

دانش اسطرالب سازي، ایرانیان در  جز به). sarma, 2012: 87(» خود معرفی کرده باشد

هاي خاصی تولید کردند  هاي تزئین اسطرالب نیز دست به ابداع زده و اسطرالب شیوه

در این . هاي دوره صفوي مشاهده نمود توان در اسطرالب هاي بارز آن را می که نمونه

هري ها بیشتر شد و با تغییر شکل ظا دوره توجه به تزئینات هنرمندانه روي اسطرالب

ازاین  ها آغاز شد؛ این در حالی است که تا پیش ها، دوره اوج تزئینات روي آن اسطرالب

هاي علمی و محاسباتی اسطرالب  سازان بیشتر بر جنبه دوره توجه منجمان و اسطرالب

  .و ایجاد ابداعات در کاربري آن بود
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  اسطرالب سازي پیش از دوره صفوي

از حالت ابتدایی «با تلفیقی از علم و هنر،  هاي اسالمی اسطرالب سازي در سرزمین

» یافته و نواقص آن برطرف شد هاي بعدي تکامل تدریج در دوره شروع شد، اما به

فقط ابزاري ریاضی و نجومی، بلکه اثري  اسطرالب نه«بنابراین ). 45: 1389حسینی، (

صناعه شد و سازندگان اسطرالب آثارشان را به نام صنعه یا  هنري نیز محسوب می

شود؛ ترجمه می» هنر«کردند که در عربی به  گذاري و امضا می نام
1

اي از رابطه  و جلوه 

  ).17-16: 1385مظفري، (» دهد نزدیک هنر، علم و دین در دوران اسالمی را نشان می

نخستین شواهد استفاده از علم نجوم در دوران اسالمی، مربوط به دوران خالفت «

هنر اسطرالب سازي نیز در زمان خلفاي «). 4: 1388تقوي،(» مأمون عباسی است

: 1346صبوري، (» عباسی و مخصوصًا در زمان مأمون ارج و احترام زیادي داشته است

شناسی  هاي ستاره هاي مربوط به پژوهش بر دامنه گرایش. ق.ه 3و  2در قرن «). 124

یام و افزوده شد و دانشمندان ایرانی چون ابوریحان بیرونی، حکیم عمر خ

نصیرالدین طوسی دانش بومی این رشته را توسعه بخشیده و در فناوري و تولید  خواجه

هاي  ، ابوریحان بیرونی در کتاب.ق.ه 4در قرن . ابزارآالت نجومی از سرآمدان آن بودند

شناسی و ساخت ابزارهاي  معروف خود، گام بزرگی در استفاده کاربردي از علم ستاره

ایرانیان از همین زمان به «و ) 4-3: 1388تقوي، (» برداشترصدي همچون اسطرالب 

اما در میان ). 147: 1387علی مازندرانی، (» بعد به ساخت اسطرالب پرداختند

مربوط به دوران شکوفایی «هایی که امروزه موجود است، تعداد محدودي  اسطرالب

است که باشند؛ این در حالی  می.) ق.ه 9-3قرن (دانش نجوم در جهان اسالم 

هاي عمده در ساخت اسطرالب طی همین دوران صورت گرفته که این امر  نوآوري

زمان علم نجوم و هنر فلزکاري در این دوره  تواند متأثر از عواملی چون پیشرفت هم می

                                               
 treatise on the art of theرا بـه  ) صـنعه االسـطرالب بـالبراهین   (رساله ابوسهل کـوهی  رشدي راشد -1

astrolabe by demonstration  ترجمه نموده است)Rashed, 2005, 254(.  
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ها دانش نجوم  اند اخترشناسان جهان اسالم در همین سده که برخی گفته چنان. بوده باشد

یافتنی  ازآن براي دانشمندان هیچ ملتی دست ها پس د که تا قرنرا به چنان اوجی رساندن

ترین  به اعتقاد برخی از مورخان، قدیمی«). 45: 1388مرادي و صالحی، (» نبود

ساخته دو برادر به . (ق.ه 374باشد، ایرانی و مربوط به سال  اسطرالبی که موجود می

رغم قدمتش، حکایت  اشد و علیب می) هاي احمد و محمد، فرزندان ابراهیم اصفهانی نام

اما شاید گفته کینگ ). 126: 1346صبوري، (» کند اي می مالحظه از مهارت قابل

مانده دوران اسالمی، اسطرالب  ترین اسطرالب برجاي قدیمی«: تر باشد باره صحیح دراین

همچنین ). 11: 1385مظفري، (» باشد می.) ق.ه 315درگذشت (شده نسطولوس  ساخته

 ,king(» .ها از بغداد، و تعدادي هم از اصفهان هستند همه اولین نمونه«وي  به گفته

اسطرالب ساخت ابومحمد «هاي شاخص این دوره  از دیگر اسطرالب) 366 :2005

ترین ابزار نجومی دوره اولیه تمدن اسالمی  است که دقیق. ق.ه 4خجندي مربوط به قرن 

سلمانان در اسطرالب سازي آن دوره و نشانگر اوج دستاوردهاي م.) ق.ه 7-3قرن (

سازان  بخش اسطرالب نقوش تزئینی عنکبوت این اسطرالب الهام. شده است شناخته

  ).3-2عکس هاي ) (95: 1391مظفر زاده، (» بعدي دوره اسالمی شد

ترین  یکی از شاخص(سیر رشد و تکامل اسطرالب در ایران از دوره سلجوقی 

دوران سلجوقی و ایلخانی با پویایی دانش بومی «. شد آغاز) ها در هنر فلزکاري دوره

افزاري نظیر ابزارآالت نجومی و ساختمان  شناسی و فراهم بودن امکانات سخت ستاره

دهی فکري وزرا و اندیشمندان دربار  ها با حمایت مالی حکمرانان و سازمان رصدخانه

حامد اصفهانی  دبنهایی که توسط محم اسطرالب). 9و  4: 1388تقوي، (» همراه بود

  ).4عکس (هاي بارز اسطرالب سازي در این دوران است  شده است، از نمونه ساخته
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پشت و روي اسطرالب ساخت بدر موالي هبه اهللا اسطرالبی، سال  -)سمت راست(3و  2عکس 

ب این اسطرالب یک کپی نزدیک از اسطرال. ق، احتماالً در بغداد یا ري، موزه آدلر شیکاگو.ه 525

یک اسطرالب بدون تاریخ از  -4عکس .است شده سال زودتر ساخته 150باشد که  خجندي می

  )king, 2005: 34 & 54 & 371(محمد بن حامد االصفهانی، مجموعه خصوصی، لندن 

            

  بستر فرهنگی و هنري دوره صفوي

بود و با  آغاز جدیدي در تاریخ ایران. ق.تشکیل دولت صفوي در اوایل قرن دهم ه

استقالل ایران بر اساس مذهب رسمی تشیع و یک سازمان اداري نسبتًا متمرکز، باعث 

هاي فرهنگی، هنري و معماري و توسعه  اي براي تجلی و تداوم خالقیت ایجاد زمینه

عباس  پادشاهان مقتدر صفوي از جمله شاه اسماعیل و شاه. روابط سیاسی و بازرگانی شد

گفته . عظمتی رساندند که در دوره اسالمی دیده ن شده بودمملکت را به قدرت و 

عباس دوم عدالت و آسایش وجود داشت و بناهاي بسیاري ساخته  شود در زمان شاه می

شاه سلیمان نیز روابط تجاري خارجی را گسترش داد و ). 106-105: 1355صدیق، (شد 

در دوره ). 718-714: 1389نی، پیرنیا و اقبال آشتیا(ابنیه فراوانی در زمان او ساخته شد 

صفوي علوم و هنرهاي گوناگون مورد توجه شاهان بود و فضاي مناسبی براي رشد و 

هاي ریاضی  عهد صفوي در دانش«در واقع، . توسعه علومی چون نجوم فراهم آمد

شده  هایی بود که در دوران تیموري خاصه در مکتب سمرقند حاصل دار پیشرفت میراث

در ایران آغاز شده بود، ادامه . ق.کري خاصی که از قرن پنجم و ششم هبود و نهضت ف
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در این زمان هنرهاي مختلف از جمله فلزکاري ). 344و  231-232: 1378صفا، (» یافت

هاي درخشانی  نیز از اقبال وسیعی برخوردار بودند و تحت حمایت پادشاهان پیشرفت

ي جدید به توسعه کارهاي خود ها هنرمندان با ابداع و اختراع سبک«کردند؛ و 

در فلزکاري این دوره، ظرافت، حسن لطف و حسن «). 87، 1380پوپ، (» پرداختند

گویی ذوق لطیف و اندیشه بلند ایرانی «و ) 152: 1382راوندي، (» سلیقه نمودار است

در این ). 1453: 1355صفا، (» گر شده بود به سر انگشتان آمده و در آثار هنرمندان جلوه

ره با توجه به شرایط خاص اجتماعی، سیاسی و مذهبی بوجود آمده، اصولی چون دو

گرایی در کلیه شئون اجتماع راه یافته و در حال گسترش بود، و هنرمندان  تشیع و ملی

و عالوه بر ) 179: 1382احسانی، (داشتند  نیز این اصول را در کارهاي خود منظور می

آثار هنري، زبان فارسی اعم از شعر و یا نصوص ظرافت شکل و خطوط به کار رفته در 

). 157: 1388حاتم، (شود  ها دیده می گانه امامان در بیشتر آن تاریخی و نام دوازده

بنابراین هنر ایرانی و به دنبال آن اسطرالب سازي در بستري تازه با شکلی جدید به 

  .فعالیت خود ادامه داد

  

رهنگی و اجتماعی مؤثر بر سازي در دوره صفوي و عوامل فاسطرالب

  ها پردازي آن نقش

هاي اولیه اسالمی آغاز شده بود  ها از سده هاي علمی در ساخت اسطرالب نوآوري

ها تا پیش از دوره صفوي غالباً  و در دوره سلجوقی به تکامل رسید اما این اسطرالب

علی (» شد از دوره صفوي به بعد حرکت نوینی در این رشته آغاز«. شکلی ساده داشتند

و اسطرالب سازي تحت تأثیر عوامل مختلف، راه ) 148-147: 1387مازندرانی، 

در دوره . ها تأثیر زیادي داشت جدیدي در پیش گرفت که بر شکل ظاهري اسطرالب

شناسی و تزئین اسطرالب با تکنیک  صفوي در کنار استفاده کاربردي، مبحث زیبایی

انواع نقوش . کاري مورد توجه قرار گرفت و مشبک) کاري و حکاکی کنده(زنی  قلم
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نقوش هندسی و خوشنویسی، نقوش : اند از ها در این دوره عبارت تزئینی اسطرالب

شامل نقوش (، نقوش انسانی، نقوش حیوانی و نقوش نجومی )اسلیمی و ختایی(گیاهی 

و هاي صفوي مملو از نقوش  بنابراین اسطرالب). انسانی و صور فلکی-ترکیبی حیوانی

ها را در  ها پدید آمده و آن تزئیناتی هستند که تحت تأثیر عوامل مختلف بر اسطرالب

اند از شرایط فرهنگی  برخی از این عوامل عبارت. سازد ها متمایز می میان سایر اسطرالب

  .و اجتماعی که در این دوره بوجود آمده و بر هنرهاي مختلف تأثیرگذار بود

طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات مهمی بر هنرهاي عوامل فرهنگی و اجتماعی به

مختلف در هر دوره زمانی دارند تا جایی که گاهی به آن جهت داده و سبک یک هنر را 

ها دستخوش تغییراتی در  بینیم در دوره صفوي اسطرالب چنانچه می. کنند تعیین می

فضاي علمی،  ها در ظاهر خود شدند و نقوش و تزئینات به کار رفته روي اسطرالب

هاي قبل شکل جدیدي به  مذهبی، هنري و اقتصادي جامعه آن زمان، نسبت به دوره

رسد این تغییرات متأثر از عوامل مختلف  به نظر می. خود گرفت و بسیار پرکارتر شد

بنابراین در این . اجتماعی و فرهنگی باشد که زمینه آن در دولت صفوي وجود داشت

گرایی، دین و مذهب، ادبیات و  املی چون نجوم و خرافهپژوهش به بررسی تأثیر عو

گرایی، حمایت پادشاهان و پیشرفت هنر فلزکاري و طبقات اجتماعی و اوضاع  ملی

  .شود هاي این دوره پرداخته می گرایی اسطرالب پردازي و تزئین اقتصادي بر نقش

  

  گرایینجوم و خرافه-

ازي در دوره صفوي بوده که از در ایران، عوامل مختلفی موجب رونق اسطرالب س

در . بینی اشاره کرد توان به افزایش اعتقاد پادشاهان و جامعه به نجوم و طالع آن جمله می

بینی، تعیین  عنوان ابزار پیشرفته نجومی نقش مهمی در طالع این زمان اسطرالب به

 هاي مختلف و تصمیمات نظامی داشته و از اعتبار ساعات سعد و نحس در موقعیت

کردند و از  منجمان بسیاري در دربار پادشاهان صفوي خدمت می.باالیی برخوردار بود

هاي مهم  باشی از شغل در دربار صفوي، منجم«. وقرب باالیی برخوردار بودند ارج
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هاي خود از علم  گیري شاهان در تصمیم«و ) 409: 1340بخش،  تاج(» رفت حساب می به

کند  اولیویه در سفرنامه خود ذکر می). 182: 1391والیتی، (» گرفتند نجوم بهره می

کس از بزرگان را نبوده مگر آنکه منجمی مخصوص از براي خود داشته و امور  هیچ«

شاردن نیز ). 170: 1371میرزا، (» داده است خود را تنها با اشاره و استشاره او انجام می

دو شغل بسیار پردرآمد  عنوان که در این زمان به ایران سفرکرده، از طب و نجوم به

عباس  در میان پادشاهان صفوي شاه«). 128و  18: 1338عباسی، . (کند مملکت یاد می

بزرگ و شاه سلطان حسین بیش از دیگران به اسطرالب و احکام نجومی و ساعات 

تعیین ساعت سعد «). 143: 1386تجویدي و شاکري راد، (» سعد و نحس معتقد بودند

ازگشت او به مقر سلطنت و حتی در حوزه فعالیت نظامی براي جلوس شاه یا ب

تر از امراي جنگی، با  ردیف و گاه پیش پادشاهان مورد استفاده بود؛ آنجا که منجمان هم

در جامعه ) 143-142: 1394کریمی، (» !شتافتند اسطرالب به یاري شاهان نگران می

م نقش مهمی را بازي بینی یا تنجی صفوي و در میان مردم عادي نیز نجوم و طالع

در این زمان خرافات رواج پیدا کرد و مردم به سحر و جادو و طلسم روي «. کرد می

آوردند و به احکام نجومی اعتقاد راسخ پیدا کردند
1

). 120-119: 1355صدیق، (» 

بینی در جامعه صفوي به حدي رواج داشته که بسیاري از جهانگردانی که در این  طالع

با  2.اند هاي خود اشاراتی به این امر داشته فرکرده بودند، در سفرنامهزمان به ایران س

توجه به شرایطی که براي علم نجوم در دوره صفوي ذکر شد، ازآنجاکه اسطرالب 

بینی دارد؛ اهمیت یافت و با  کاربرد زیادي در نجوم و طالع عنوان ابزاري پیشرفته، به

بینان و حتی  پادشاهان، دانشمندان، طالع هاي مختلف توسط کارگیري آن در موقعیت به

رفته نقوش آن از شکلی ساده، به  ظاهر آن توجه بیشتري شد و رفته مردم عادي، به

  .تر تبدیل گشت تر و تجملی اشکال پرتزئین

                                               
  )و یه و فب 316: 1362همایی، (به . ك. م.اند دانشمندان ایرانی ازجمله ابوریحان مخالف احکام نجومی بودهالبته -1

  )315-312: 1385بهپور، (و ) 61: 1348شفا، (و ) 69-58: 1356همایون فرد، (به . ك. م-2
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  دین و مذهب-

ها داراي نقوش و تزئیناتی هستند که عالوه بر کاربرد  از دیدگاه هنري، اسطرالب

هایی براي سنجش و محاسبه، کارکردي تزئینی نیز  الئم و نشانهعنوان ع اصلی خود به

این نقوش مانند هنرهاي دیگر، متأثر از عواملی هستند که بوجود آورنده . اند داشته

ترین این عوامل، دین و  یکی از مهم. باشند اي می سبک و نوع نقوش در هنر هر دوره

ایه و بنیادهاي اندیشه، آیین، دین و هنر هر ملتی بر پ«: اللهی به گفته آیت. مذهب است

گردد و همه عناصر  خرد او استوار است؛ پس ظرف آن اندیشه، آیین و دین می

» سازد گر آن هنر، مفاهیم ویژه برگرفته از آن اندیشه و آیین را در خود مجتمع می ترکیب

جمله  با ورود اسالم به ایران، هنرهاي مختلف از«چنانچه ). 230: 1383اللهی،  آیت(

هنر فلزکاري وارد مرحله نوینی از تکامل خود شد؛ یکی از عناصر اصلی مورد استفاده 

باورهاي «). 169: 1362اهللا زاده شیرازي،  آیت(» در این زمان، زبان و خط قرآنی بود

بندي، تزئینات، نقوش و  بینی سازندگان آثار هنري، در ترکیب دینی حاکمان و جهان

این «). 223و  217: 1395پور مرادي،  هادي(» ثار هنري نهفته استهاي موجود بر آ کتیبه

دهنده شرایط  طرف دربرگیرنده معانی و مفاهیمی هستند که انعکاس ها ازیک کتیبه

هاي  ها و از طرف دیگر نمایانگر خالقیت اجتماعی، مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آن

و اغلب از لحاظ «) 1392:159ساریخانی، (» هنرمندان مسلمان در آن دوره است

خصوص متناسب با کاربري اثر، درباره  مضامین و محتوا، اطالعات ارزشمندي را به

  ).51: 1381آژند، (» دهند ها ارائه می حامیان، سازندگان و تاریخ آن
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البروج  در قسمت منطقه "اهللا الرحمن الرحیم بسم"اسطرالب صفوي با کتیبه قرآنی  -5عکس 

  ) URL: 5(عنکبوت 

  

ها و اعتقادات شیعی و اسالمی که در  ا توجه به رسمی شدن مذهب تشیع و گرایشب

جامعه صفوي رواج داشته است، نام چهارده معصوم نیز در کنار ادعیه و آیات قرآنی 

به یکی از ) وسع کرسیه السموات و االرض(الکرسی یا بخشی از آن  ویژه کل آیت به

  ).9-5هاي  عکس(ا تبدیل شد ه هاي اسطرالب عناصر اصلی کتیبه
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وسع کرسیه السموات ": کتیبه روي کرسی. هاي قرآنی و مذهبی اسطرالب صفوي با کتیبه -6عکس 

محمد المصطفی و علی المرتضی و البتول فاطمه و  اللهم صل علی": و کتیبه اطراف اُم "واالرض

د و الصادق جعفر و الکاظم السبطین الحسن و الحسین و صل علی زین العباد علی و الباقر محم

موسی و علی الرضاوالتقی محمد و النقی علی و الزکی العسکري الحسن وصل علی الحجه القائم 

"الدائم المظفرالمهدي الهادي صاحب هذا لعصروالزمان صلوات اهللا وسالمه علیه وعلیهم اجمعین

)URL: 6(  

  

  
الکرسی بر روي کرسی و  ن کامل آیتمت. هاي قرآنی و مذهبی اسطرالب صفوي با کتیبه-7عکس 

  )  URL: 6(صلوات بر چهارده معصوم بر لبه اطراف اُم 
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و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال ": کتیبه روي کرسی. هاي قرآنی اسطرالب صفوي با کتیبه -8عکس 

  )URL: 1("حسبنا اهللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر": ، کتیبه پشت کرسی"هو

  

  
  الکرسی در پشت کرسی متن کامل آیت. اسطرالب صفوي با کتیبه قرآنی -9عکس 

)URL: 3(  
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  گرایی ادبیات و ملی-

عنوان واحد سیاسی مستقل در دوره  ظهور دوباره ایران به«به گفته بسیاري از مورخان، 

در این زمان دو عامل مذهب . صفوي، تالشی براي بازیابی هویت ملی پیش از اسالم بود

عنوان اصل اساسی حکومت تازه  ملیت در کنار هم قرار گرفتند و هویت ملی را به و

ارکان ایدئولوژیک «). 158: 1394مرتضوي، رضایی، قرائتی، (» تأسیس صفوي پذیرفتند

تنها باعث توجه مردم به سابقه ملی خود و وحدت ملی شد، بلکه بسیاري از  صفویان نه

کیانمهر، (» ایت نمود که بر همان ارکان قرار داشتسوي سبکی هد هنرهاي ایرانی را به

صفویان با استفاده از عناصر مختلف ملی، ). 204: 1384اللهی،  انصاري، طاووسی، آیت

  .سعی در تقویت هویت ایرانی و ملی هنر داشتند

از . هاي اصلی هویت ایرانی قرار گرفت خط و خوشنویسی در این زمان جزء مؤلفه«

هاي  ر خوشنویسی در این زمان، پیوند آن با هویت ایرانی و مؤلفهدستاوردهاي مهم هن

پس فلزکاران این «). 166-159: 1389یاري و عابدین پور،  اهللا(» دهنده آن بود تشکیل

گرایی الهام گرفتند و سعی  دوره براي خلق آثار هنري خود، عالوه بر تشیع از اصل ملی

زبان فارسی و خط نستعلیق براي کتابت و گرایی را با به کار بردن  کردند جنبه ملی

هاي  المثل جز مضامین مذهبی، اشعار و ضرب خوشنویسی نشان دهند و بدین ترتیب به

؛ )159-158: 1392ساریخانی، (» شود فارسی و عبارات ملی نیز در آثارشان مشاهده می

و اشعار هاي صفوي نیز، خط نستعلیق  خط و زبان مورد استفاده در بسیاري از اسطرالب

گرایی در  در دوره صفوي روحیه ملی). 13-10هاي  عکس(هاي فارسی است  و نوشته

وجوه مختلف زندگی و از جمله در آثار هنري و فلزکاري این دوره نمود یافت که مثال 

سازان صفوي که  شعر مخصوص اسطرالب. مشاهده است ها قابل بارز آن در اسطرالب

که /غرض نقشی ست کز ما بازماند"شود، بیت شعر اخته میعنوان امضا و نشانه آنان شن به

است  شده باشد که در بیشتر موارد فقط مصرع اول آن نوشته می "بینم بقایی هستی را نمی

  ).12و  10هاي  عکس(
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، اشعاري فارسی در توصیف قطعات 14الجدي اسطرالب عکس  بر روي نوار مدار راس-10عکس 

از حضیض غم برآید آفتاب "است، بر عضاده شعر . ق.ه 1070یخ دهنده تار اسطرالب که نشان

غرض نقشی ست کز "بر لبه پایینی پشت اُم شعر و  "طالعت تا بگیري ارتفاع عیش ز اسطرالب دل

  ).URL: 3(شده نوشتهبه خط نستعلیق  "ما بازماند

  

  
  وي هاي پشت و روي کرسی اسطرالب صف کارگیري خط نستعلیق در کتیبه به -11عکس 

)URL: 6(
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بر لبه اطراف اُم اشعاري فارسی و . هاي فارسی با کتیبه 9هایی از اسطرالب عکس  بخش -12عکس 

به خط نستعلیق  "بینم بقایی غرض نقشی ست کزما بازماند که هستی را نمی "در پشت اُم شعر 

  ).URL: 3(است  شده نوشته

  
از حضیض غم برآید آفتاب ": وي عضادهر. با کتیبه فارسی 6عضاده اسطرالب عکس  -13عکس 

  )URL: 6("گیرم ز اسطرالب دل طالعم ارتفاع می

  حمایت پادشاهان و پیشرفت هنر فلزکاري-

خواسته و خالقیت هنرمند در ایجاد اثر هنري عاملی بسیار مهم است اما باید گفت که 

؛ بلکه حامیان، در تاریخ هنر ایران، هنرمند و خیال و قوه خالق او یگانه عامل نیست«

). 6: 1387قیومی بیدهندي، (» بانیان و هنرپروران از عوامل مهم در خلق آثار هنري هستند

اند و  تر داشته تر و مهم در میان حامیان هنر، پادشاهان و حاکمان همواره نقشی پررنگ

هنرمندان تحت حمایت پادشاهان شاهکارهاي هنري خود را در جهت نمایش شکوه و 

کردند و نهایت مهارت و خالقیت خود را در خلق  ان خود به جامعه ارائه میعظمت حامی

  .گرفتند این آثار به کار می
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ها در تاریخ هنر ایران است و  ترین دوره عصر صفوي در این زمینه یکی از درخشان

تحت حمایت و تشویق شاهان، شاهزادگان و «هاي این دوره آن است که  از مشخصه

اي درخشان و برجسته را در  تمند دربار صفوي، جامعه این زمان دورهدیگر وابستگان قدر

-47: 1395شاهی و صادقی گندمانی،  حسن(» عرصه هنر و تولید آثار هنري تجربه کرد

هاي دربار مشغول به کار بودند همواره در جهت جلب  هنرمندانی که در کارگاه). 48

هاي اقتصادي،  حمایت«بودند و  حمایت پادشاهان و ارائه آثار هنري نفیس در تالش

هاي فردي را در  مند، زمینه بروز خالقیت سیاسی و اجتماعی از سوي دولت یا اقشار بهره

پادشاهان این «). 165و  163: 1389یاري و عابدین پور،  اهللا(» آورد هنرمند بوجود می

» آوردند میدوره با آگاهی از نیروي هنر، براي تحکیم قدرت خود به حمایت از هنر روي 

هاي دوره صفوي به دستور  چنانچه بسیاري از اسطرالب). 92: 1391پور،  عارف(

هایی با  اند و حاوي کتیبه شده ها ساخته پادشاهان، شاهزادگان و بزرگان و یا براي آن

عبارات تقدیمی و نام مالک و حامی خود هستند و هنرمندان نهایت دقت و مهارت خود 

ها  اند تا جایی که در برخی مواقع این اسطرالب ها به کار گرفته آنرا در ساخت و تزئین 

بیشتر جنبه تزئینی داشته تا کاربرد نجومی؛ براي مثال ابعاد بزرگ و وزن سنگین برخی از 

محل . ها باشد هاي تزئینی و نمادین آن دهنده جنبه تواند بیشتر نشان ها می این اسطرالب

ام  هزادگان غالباً بر پشت یا روي کرسی و یا در اطراف لبههاي تقدیمی به امرا و شا کتیبه

هاي  هاي خود را بر عضاده یا سایر قسمت اما در برخی موارد هنرمندان کتیبه. بوده است

  ).18-15هاي  عکس(اند  اُم نیز ثبت کرده

. فلزکاري از جمله هنرهایی است که در دوره صفوي راه جدیدي در پیش گرفت

دست ) ویژه مغولی به(هاي یکنواخت پیشین  کاران ایرانی از پیروي سبکدر این دوره فلز«

: 1382احسانی، (» برداشتند و به علت تحوالت مذهبی و سیاسی، فلزکاري تغییراتی کرد

شاید علت دیگر این تحوالت، سلیقه و خواست درباریان بوده زیرا به گفته ). 174

کردند  اضا براي آثار هنري را ایجاد میخاندان سلطنت و اعضاي طبقات باال، تق«سیوري 

دقت و ظرافت در ). 125: 1372عزیزي، (» انگیختند و هنرمندان را به فعالیت برمی
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دهنده آن است که صنعت فلزکاري در دوره صفوي به  ها نشان ساخت و تزئین اسطرالب

مهنی، اسفندیاري (مانده است  همان رونق و ترقی که از گذشته خود به ارث برده باقی

  ).48و  43: 1394

بنابراین در دوره صفوي سبک نوینی در فلزکاري بوجود آمد که در آن ظرافت، 

ها  ویژه در فلزکاري کاري و تزئین نقش مهمی داشت و در غالب آثار این دوره به ریزه

داد  هاي فنی و تکنیکی به فلزکاران این اجازه را می عالوه پیشرفت به. مشاهده استقابل

ازآنجاکه اغلب . برانگیز اجرا کنند هاي مورد نظر خود را با دقت و ظرافتی تحسین رحکه ط

سازندگان اسطرالب، فلزکاران و یا منجمانی بودند که با فلزکاري آشنایی داشتند، 

تر و  هایی دقیق گیري اسطرالب هاي فنی و سبک فلزکاري این دوره در شکل پیشرفت

یشرفت هنر فلزکاري نیز در دوره صفوي، تحت حمایت بنابراین پ. تر نقش داشتند ظریف

رتبه، بر جریان اسطرالب سازي در این دوره  پادشاهان و شاهزادگان و افراد عالی

ها در ارتباط  از طرف دیگر، با توجه به اینکه دقت ساخت اسطرالب. تأثیرگذار بوده است

پاي علم  ، اسطرالب نیز پا بهمستقیم با کاربرد آن بوده است، در این دوره با پیشرفت علوم

تزئینات «در فلزکاري دوره صفوي . نجوم پیشرفت کرده و در خدمت آن بوده است

در این دوره . کاري کاربرد زیادي داشت کاري همراه با ظرافت و ریزه طالکوبی و مرصع

جاي آن، نقوش درهم  استفاده از خطوط و اشکال هندسی و کتابت کوفی کمتر شد و به

و خط نستعلیق با مضامین عرفانی و نام چهارده معصوم و امامان براي حکاکی  اسلیمی

هاي  از طرح«عالوه بر این، ). 194و  179و  148: 1382احسانی، (» فلزات رواج پیدا کرد

زنی استفاده  هاي خطی براي نقوش فلزکاري و قلم متداول در نگارگري و قالیبافی و نسخه

هاي صفوي، دو  هاي اسطرالب در اینجا از بین نمونه ).157–156: 1388حاتم، (» شد

  .شوند روند بررسی می نمونه که از شاهکارهاي هنر فلزکاري این دوره به شمار می

رسد که  به نظر می(متر از جنس برنج  میلی 186به قطر «نمونه اول اسطرالبی است 

الخادم الیزدي  توسط محمدمهدي.) آلیاژهاي مختلف رنگی برنج در آن بکار رفته است

شده و اکنون در موزه ملی دریانوردي لندن به شماره  ساخته. ق.ه 1070در سال 
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AST0594 هاي فارسی و عربی  این اسطرالب با کتیبه). 14عکس . (شود نگهداري می

در کرسی این اسطرالب ). URL: 3(فراوان خود از شاهکارهاي فلزکاري صفوي است 

. شود شده، ابداعات تکنیکی مشاهده می باال ساخته صورت مشبک و با ظرافت که به

عنکبوت با . هاي جغرافیایی بر وجه اُم نیز با ظرافت و مهارت حکاکی شده است نوشته

نقوش گیاهی تزئین شده و رنگ آن کنتراست بسیار زیبایی با زمینه صفحه، اُم و کرسی 

عضاده . شده پر شده است وبوته توکاري عنکبوت با نقوش ختایی و گل. ایجاد کرده است

در نزدیکی . اند شده ها در میان انبوهی از نقوش گیاهی حک شلوغ و پرکار است و نوشته

هاي عضاده و بر روي قطب که به شکل گل رز است، دو نقش کوچک تزئینی  مري

  .شده است رنگ که شاید رنگ مینا باشد، افزوده آبی

  
صفوي ساخته محمدمهدي الیزدي محفوظ در موزه  نماي کلی پشت و روي اسطرالب -14عکس 

  ) URL: 3(ملی دریانوردي لندن 
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توسط عبدالعلی بن محمد . ق.ه 1124شعبان «که در  نمونه دیگر اسطرالبی است

رفیع ساخته و توسط محمدباقر تزئین شده است و اکنون در موزه بریتانیا به شماره 

OA+.369 متر، و جنس آن برنج  سانتی 53آن ارتفاع ) 16عکس . (شود نگهداري می

ابعاد حجیم و وزن زیاد این ). URL: 2(کوبی و حکاکی شده است  باشد که نقره می

اسطرالب حکایت از آن دارد که این اسطرالب بیشتر جنبه تجملی و نوعی شکوه براي 

. پشت کرسی با نقوش ظریف و شلوغ اسلیمی پر شده است. کند صاحب آن را بیان می

هاي عنکبوت  اسلیمی. اند شده هاي جدا نوشته ام در قاب هاي حاشیه پشت و روينوشته

 این اسطرالب که براي شاه سلطان حسین صفوي ساخته«. دقیق و ظریف و پرکار است

با . م 1856شده، لقب زیباترین اسطرالب جهان را گرفته و توسط ویلیام مورلی در سال 

  ).king, 2005: 45(» جزئیات مطالعه شده است

  

  
حسب الفرمایش بنده کان عمده النجبا ": لبه اطراف اُمنامه در  اسطرالب با کتیبه تقدیم-15عکس 

الملقب به پیر بداق خان بیگی بتمامی آذربایجان اتمام  الکرام مقرب الخاقان رستم خان دنبلی

  )URL: 6("پذیرفت
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قضا جریان سلطان سالطین زمان  هو بموجب فرمان ": کتیبه روي کرسیاسطرالب با -16عکس 

نعمت عالم و عالمیان مدار سپهر دولت وعدالۀ قطب  وپناه اهل ایمان ولی سیدخواقین دوران پشت

السماء جهانبانی شاه  فلک اعظم عظمۀ و جاللت اختر درخشان اوج کیتی ستانی مهرتابان وسط

روس االنام مدي اللیالی واالیام سلطان حسین صفوي موسوي حسینی مداللّه تعالی ظلّ معدلته علی 

  )URL: 2("1124شهرشعبان این اسطرالب تام صورت انجام یافت فی

  

  
حسب الفرموده بندگان ذیشار سمو القدر و ": اسطرالب با کتیبه تقدیم نامه روي کرسی -17عکس 

  )URL: 1("المکان عالیجاه المقرر الخاقانی مهدي قلی خان زنگنه باتمام رسید
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و روي  "عباس ثانی سلطان شاه"عبارت : نامه روي عنکبوت هاي تقدیم اسطرالب با کتیبه-18عکس

  )URL: 6(عباس دوم  تقدیم نامه به شاه: کرسی

  اوضاع اقتصادي و طبقات جامعه-

در . باشد ترین عوامل تأثیرگذار بر هنر در یک دوره خاص می اقتصاد جامعه یکی از مهم

کننده میزان تقاضاي اثر  ها تعیین ف جامعه و شرایط اقتصادي آنواقع طبقات و اقشار مختل

در بستر «از دیدگاه کلی . هنري و کیفیت آثار تولید شده توسط هنرمندان است

شناسی، تمام انواع اثر هنري و خرید و وارد شدن آن در چرخه اقتصاد، چه در  جامعه

معه و پذیرش آن از سوي سوي هنرمند و چه در سوي نهادهاي حامی هنر به شرایط جا

از طرف دیگر، آن قشري که مخاطب و . مخاطب و خرید و مصرف آن بستگی دارد

و حامی و سفار ) هنرهاي زیبا مانند نقاشی، مجسمه و غیره(خریدار آثار صرفًا زیبا 

اند که البته این قشر  شدند، از طبقه مرفه آن جامعه بوده گونه آثار محسوب می شدهنده این

محمدي، (» اند تر موارد بر روند کار هنرمند و موضوعات آن تأثیر مستقیم داشتهدر بیش

ساختند؛  این حامیان در بسیاري از موارد حتی کارگاه هنرمند را مهیا می). 147: 1394

پرداخت و خرید اثر توسط  بنابراین هنرمند در شرایطی کامالً مطمئن به خلق اثر هنري می

  .شده بود حامی تضمین



  

  

  

  

325   |  ، بغالنی و سامانیان... پردازي نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در نقش

قدري در کیفیت و کمیت آثار هنري تأثیرگذار است  قعیت هنرمند و مخاطب آن بهمو

شناسی هنر تبدیل  ترین موضوعات موردبحث در جامعه که این موضوع را به یکی از مهم

یکی از اشکال نظریه ساختارگرایی اجتماعی شکل مارکسیستی آن بود؛ که «. کرده است

کننده سبک  عیت طبقاتی هنرمند و مخاطبان، تعیینشد که موق پردازي می گونه نظریه این

  ).26: 1384یگانه، (» هنر تولید شده است

ساختار جامعه را به شکل هرمی تصور کرد که «توان  طورکلی می در جامعه صفوي به

در رأس هرم شاه قرار داشت، در قاعده هرم مردم عادي قرار داشتند که شامل دهقانان 

بین شاه و مردم . داران و تجار کوچک شهرها بودند ، دکانمناطق روستایی، صنعتگران

اي از مقامات روحانی در سطوح مختلف و با  عادي، اشراف لشکري و کشوري و توده

عنوان حامیان  شاه و درباریان به). 174: 1372عزیزي، (» وظایف متفاوت قرار داشتند

و حمایت هنرمندان  اصلی هنرهاي زیبا نقش مهمی در خلق آثار هنري فاخر و نفیس

عباس اول، با ایجاد هنرهاي غیر وابسته به دربار، این  البته از اواسط دوره شاه«. داشتند

و . در این زمان هنر مردمی نیز در کنار هنر درباري شکل گرفت. تأثیرات کمتر گردید

آفرینش آثار هنري به جهت رونق بازار صنعت و تجارت بیشتر از نظر کمی پیشرفت 

وآمد اروپاییان، عرصه را براي این رشد و همچنین تقلید و  همچنین دادوستد و رفت. کرد

طورکلی در این دوره مردم از نظر اوضاع اقتصادي در  به. تأثیرپذیري از اروپاییان گشود

که رفاه و آرامش سیاسی که در دوران برخی شاهان وجود  طوري حد متوسط بودند، به

و با افزایش ) 16و  10و  8: 1385جوادي، (» شد ر میداشت باعث رونق اقتصاد و هن

  .رفت تقاضا میزان تولید آثار هنري باال می

اي چون اسطرالب سازي، حکومت صفوي در ایران با حمایت از علم  در مورد حرفه

هاي پادشاهان،  و هنر، راه را براي پیشرفت و تکامل این حرفه هموار کرد و سفارش

هایی شد که امروزه در زمره  دي، منجر به تولید اسطرالبدرباریان و حتی مردم عا

ها  زیبایی و دقت ساخت این اسطرالب. شاهکارهاي فلزکاري و ابزارسازي علمی هستند

ها بود که باعث شد هنرمندان و منجمانِ سازنده این  گونه سفارش تا حد زیادي مدیون این
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عالوه این  به. ار به کار بگیرندها، نهایت ظرافت و مهارت را در خلق این آث اسطرالب

ها بسته به اعتبار و درجه اجتماعی سفار شدهنده آن، از نظر ظرافت و  اسطرالب

طورکلی  البته به. هاي مختلفی بودند کاري در تزئینات و کیفیت داراي درجه ریزه

اسطرالب «ونگار هستند و ازآنجاکه  هاي دوره صفوي بسیار پر تزئین و پرنقش اسطرالب

بخشیده و ابزار  میت و اعتبار باالیی داشته و به دارنده آن نوعی وجهه اجتماعی میاه

، در این دوره به )20: 1388روان،  نیک فهم خوب(» شده بینان شناخته می معرف طالع

  .نقوش و تزئینات آن توجه زیادي شده است

یار کارآمد و بنابراین در جامعه آن زمان ابزاري مثل اسطرالب براي افراد مختلف بس

هاي پادشاهان، درباریان و مردم عادي به  در نتیجه سفارش. مفید بوده است

گیري یک جریان پویا و شکوفایی این حرفه در دوره صفوي  سازان باعث شکل اسطرالب

ساختند که از  هاي مختلف می هایی با کیفیت هنرمندان براي افراد مختلف اسطرالب. شد

سطح نبودند و در بسیاري از موارد سفار شدهندگان و میزان نظر مادي و معنوي در یک 

  .ها بود کننده کیفیت این اسطرالب شد تعیین ها می اي که براي اسطرالب هزینه

  

  گیري نتیجه

در این دوره . اسطرالب سازي در دوره صفوي راه جدیدي در پیش گرفت

سازي دانش  ر به بومیسازان ابداعاتی در ساخت اسطرالب پدید آوردند که منج اسطرالب

تري شد  ها توجه بیش اسطرالب سازي شد؛ در همین راستا به نقوش و تزئینات اسطرالب

هایی با نقوش تزئینی پرکار و تجملی از جمله نقوش مختلف  که نتیجه آن تولید اسطرالب

این جریان تحت تأثیر عوامل . هاي قرآنی و فارسی بود گیاهی، حیوانی، انسانی، کتیبه

هاي مختلفی بر روند  لف فرهنگی و اجتماعی جاري در این دوره بود که به شکلمخت

  .اند سازي دانش اسطرالب سازي صفوي تأثیرگذار بوده بومی

بینی در میان  هاي علم نجوم و گرایش شدید به خرافات و طالع در این دوره پیشرفت
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ن ابزار نجومی و نماد عنوا پادشاهان و مردم عادي منجر به توجه بیشتر به اسطرالب به

ها از  این اسطرالب. بینی شد و اسطرالب سازي از نظر کمی و کیفی توسعه یافت طالع

طرفی با توجه به رسمی شدن مذهب تشیع و از طرف دیگر به دلیل اهمیت یافتن بازیابی 

هاي قرآنی، اسامی چهارده معصوم، اسامی  گرایی، مملو از کتیبه هویت ایرانی و ملی

ها،  و اشعار فارسی هستند و خط نستعلیق به یکی از خطوط اصلی در نوشته خداوند

بنابراین فضاهاي خالی . شده است ها تبدیل ها و عالئم اسطرالب گذاري ها، درجه کتیبه

شدند،  صورت ساده و عاري از هر نوع تزئین رها می ازاین دوره به ها که تا پیش اسطرالب

  .ها پر شد با این کتیبه

عنوان  ها به ها تأثیر مستقیمی در کارایی آن اکه دقت و ظرافت ساخت اسطرالبازآنج

هاي تکنیکی هنر فلزکاري در این دوره، راه را براي ساخت  ابزار سنجش دارد، پیشرفت

پادشاهان و درباریان هنردوست . هایی با دقت و جزئیات بیشتر هموار کرد اسطرالب

ویژه فلزکاري، فراهم کردن شرایط مناسب  بهصفوي نیز با حمایت از هنرهاي مختلف 

هاي خود به آنان، گام مهمی در جهت پیشرفت اسطرالب سازي  براي هنرمندان و سفارش

هاي مختلف  دهندگان بر قسمتنام پادشاهان صفوي، مالکان، حامیان و سفارش. برداشتند

ت که نامه، گواه خوبی بر این مدعاس هاي تقدیم صورت کتیبه ها به اسطرالب

اند؛ در نتیجه نهایت مهارت  سازان این دوره از حمایت این افراد برخوردار بوده اسطرالب

شرایط اقتصادي و طبقه اجتماعی . اند کاربرده ها به خود را براي ساخت و تزئین اسطرالب

دهندگان آثار هنري، عامل مهم دیگري است که بر جریان اسطرالب سازي سفارش

در دوره صفوي به دلیل . تأثیر نبوده است ها بی زئینی بر اسطرالبصفوي و ایجاد نقوش ت

هاي زمانی، سفارش آثار هنري از جمله  ویژه در برخی دوره رفاه اقتصادي نسبی جامعه به

با افزایش . اسطرالب گسترش یافت و نوعی از هنر به نام هنر مردمی رواج پیدا کرد

هاي بصري و ظاهري  افزودن بر جذابیتها، هنرمندان نیز تالش بیشتري براي  سفارش

توجه دیگر، طبقه و  نکته قابل. که موردپسند جامعه باشد، نمودند نحوي ها به اسطرالب

ها  بینیم اسطرالب که می نحوي دهندگان اسطرالب است بهجایگاه اجتماعی سفارش
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تی کاري و تزئینات متفاو دهنده آن از میزان کیفیت، تجمل، ریزهتناسب سفارش به

  .برخوردارند
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و ) برج فلکی حاوي اسامی دوازده(البروج  د و شامل دوایر مختلفی از جمله منطقهدار

.الجدي است راس
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.شود ه میگفت
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  هجري قمري.: ق.ه

  مراجعه کنید به: به. ك .م

  



  

  

  

  

329   |  ، بغالنی و سامانیان... پردازي نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در نقش

  منابع

شرکت انتشارات : ، تهرانهفت هزار سال هنر فلزکاري در ایران،)1382. (احسانی، محمدتقی-

  .علمی و فرهنگی

مطالعه  -بررسی تحول ابزارآالت نجومی در دوره صفویه «، )1394. (اسفندیاري مهنی، زهرا-

.50-23: 3ره ، سال دوم، شماتاریخنامه خوارزمی، »اسطرالب: موردي

علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت «، )1389. (یاري، فریدون و عابدین پور، وحید اهللا-

  .184-159: 43، سال یازدهم، شماره فصلنامه مطالعات ملی، »ایرانی در دوره صفوي

ئت اي فارسی در تشریح علم هی رساله -انتقال علم در عهد صفوي «، )1390. (امیر ارجمند، کامران-

  .26-1: 1، سال نهم، شماره مجله تاریخ علم، »جدید بر اساس نظر تیکو براهه

، )ایران عصر صفوي از نگاه یک آلمانی(سفرنامه آدام اولئاریوس ، )1385. (اولئاریوس، آدام-

.ابتکار نو: احمد بهپور، تهران: ترجمه

.اطالعات: ر میرزا، تهرانمحمد طاه: ، ترجمهسفرنامه اولیویه، )1371. (اولیویه، گیوم آنتوان-

، فصلنامه هنر، »بررسی هنر فلزکاري در دوران سلجوقی«، )1362. (اهللا زاده شیرازي، باقر آیت-

.179-164: 3شماره 

.231-223: 7، شماره بیناب، »هنر اسالمی«، )1383. (اهللا اللهی، حبیب آیت-

: یعقوب آژند، جلد دوم، تهران: جمه، ترهنر و معماري اسالمی، )1381. (بلوم، جاناتان و بلر، شیال-

.سمت

: تهرانالدین همایی،  جالل: تصحیح، التفهیم الوائل صناعه التنجیم، )1362. (بیرونی، ابوریحان-

  .انتشارات بابک

: ، تهرانتاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه، )1388. (پیرنیا، حسن و اقبال آشتیانی، عباس-

.معیار علم

.کتابفروشی چهر: ، تبریزایران در زمان صفویه، )1340(. بخش، احمد تاج-

انتشارات : ، تهرانآشنایی با هنرهاي سنتی ایران، )1386. (تجویدي، زهرا و شاکري راد، محمدعلی-

  .دانشگاه پیام نور

هاي دوران سلجوقی و  هاي ساخت و تزئین اسطرالب بررسی روش«، )1388. (تقوي، عابد-

.9-3: 34، شماره و فنونکتاب ماه علوم ، »ایلخانی

.18-6: 5، سال سوم، شماره باغ نظر، »بررسی جایگاه هنر دوره صفوي«، )1385. (جوادي، شهره-



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   330

  

  .انتشارات دانشگاه پیام نور: ، جلد دوم، تهرانهنر و تمدن اسالمی، )1388. (حاتم، غالمعلی-

ناصر : ، ترجمهمیتاریخ مصور تکنولوژي اسال، )1375. (هیل. حسن، احمد یوسف و دانالد ر-

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: موفقیان، تهران

نقش سلطان ابراهیم میرزا در روند «، )1395. (شاهی، میمنت و صادقی گندمانی، مقصودعلی حسن-

  .58-41: 3، سال هشتم، شماره هاي تاریخی پژوهش، »هنر عصر صفوي

نامه کارشناسی  ، پایانالب زورقیپژوهشی درباره اسطر، )1389. (حسینی طباطبایی، سید جواد-

.ارشد رشته تاریخ علم، دانشگاه تهران

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: الدین شفا، تهران شعاع: ، ترجمهسفرنامه پیترو دالواله، )1348. (دالواله، پیترو- 

هاي آیات قرآنی بر آثار فلزکاري ایران در  پژوهشی تحلیلی بر جلوه«، )1392. (ساریخانی، مجید-

شناسی  هاي باستان پژوهش، »وران صفوي و قاجار با استناد به آثار فلزي موزه ملی ایراند

.168-155: 5، سال سوم، شماره ایران

.نشر مرکز: کامبیز عزیزي، تهران: ، ترجمهایران عصر صفوي، )1372. (سیوري، راجر-

محمد عباسی، جلد : جمه، تر)دایره المعارف تمدن ایران(سیاحتنامه شاردن ، )1338. (شاردن، ژان-

.امیرکبیر: پنجم، تهران

، سال نامه آستان قدس، »اصول و موارد استعمال آن - اسطرالب «، )1346. (صبوري، محمدعلی-

.148-121: 3هفتم، شماره 

  .شرکت سهامی طبع کتاب: ، تهراندوره مختصر تاریخ فرهنگ ایران، )1355. (صدیق، عیسی-

بازیابی شده در تاریخ . فردوس: ، جلد اول، تهرانادبیات در ایران تاریخ، )1355. (اهللا صفا، ذبیح-

  www.Ghaemiyeh.com  :از 16/05/1398

بازیابی شده در تاریخ . فردوس: ، جلد پنجم، تهرانتاریخ ادبیات در ایران، )1378. (اهللا صفا، ذبیح-

  www.Ghaemiyeh.com  :از 16/05/1398

نامه  پایان، قوش نجومی در آثار فلزي دورة سلجوقیبررسی مفاهیم ن، )1385. (صهبا، رقیه-

.رشته صنایع دستی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز کارشناسی

: 168، شماره کتاب ماه هنر، »تهماسب صفوي و حمایت از هنرها شاه«، )1391. (پور، فاطمه عارف-

92 -97.  

باقر مظفر : ، ترجمه»ندياسطرالب خج«، )1391. (اُف، نعمان ن و نعمت. عبداهللا زاده، خورشید ف-

.98-95: 26، سال دهم، شماره آینه میراثزاده، 



  

  

  

  

331   |  ، بغالنی و سامانیان... پردازي نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در نقش

حمایت و هنرپروري و زوایاي پنهان در تاریخ هنر : سرآغاز«، )1387. (قیومی بیدهندي، مهرداد-

.7-5: 3، سال چهارم، شماره گلستان هنر، »ایران

: همایون فرد، تهران محمدصادق: ، ترجمهسفرنامه کاتف، )1356. (کاتف، فدت آفانس یویچ-

.کتابخانه ملی ایران

 ،»)ه 1148- 907(شناسی و تنجیم در عصر صفویه  نگاري با ستاره پیوند تاریخ«، )1394. (کریمی، بهزاد-

  .170-135: 22، سال یازدهم، شماره تاریخ و تمدن اسالمی

ط به تجلی هنر فلزکاري عصر صفوي در سه اسطرالب برنجی مربو«، )1388. (کفیلی، حشمت-

سازمان نشریه الکترونیکی (شمسه، »در موزه آستان قدس رضوي. ق.ه 12و  11هاي  قرن

بازیابی شده . 2- 1: 1، سال اول، شماره )ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه کتابخانه

  http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_49487.html:     ، از20/02/1399در تاریخ 

تأثیر «، )1384(اهللا  اللهی، حبیب منصور، انصاري، مجتبی، طاووسی، محمود و آیت کیانمهر،-

نشریه دانشکده ادبیات و ، »طهماسب کاري دوران حکومت شاه ایدئولوژي صفویان بر منبت

  .234- 203: 40، شماره علوم انسانی دانشگاه اصفهان

.هاي فرهنگی دفتر پژوهش :، تهرانتاریخ نجوم در ایران، )1388. (گیاهی یزدي، حمیدرضا-

مجموعه هنر اسالمی (ابزارآالت علمی ، )1387. (مادیسون، فرانسیس و ساواژ اسمیت، امیلی-

.کارنگ: ، تهران11غالمحسین علی مازندرانی، جلد : ، ترجمه)دکتر ناصر خلیلی

: 9اره شم. پژوهش هنر، »عوامل تأثیرگذار بر روند تحوالت اقتصاد هنر«، )1394. (محمدي، سمانه-

146-148.  

.49-42: 122، شماره کتاب ماه، »اسطرالب«، )1388(مرادي، زینب و صالحی، علی -

گفتمان تشیع و «، )1394(آبادي، مصطفی و قرائتی، اردوان  مرتضوي، خدایار، رضایی حسین-

، سال پنجم، هاي سیاسی جهان اسالم پژوهش، »برسازي هویت ملی در ایران عصر صفوي

  .183-157: 3شماره 

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، : ، تهراندرآمدي بر اسطرالب، )1385. (مظفري، محمد-

  .دفتر گسترش تولید علم

.73- 60: 1، سال اول، شماره نامه آستان قدس، اسطرالب، )1339. (مولوي، عبدالحمید-

ایش، ویر(توصیف، ساختار و کاربرد : اسطرالب خطی، )1388. (روان، سجاد نیک فهم خوب-

، )الدین طوسی، و رساله فی عمل عصا ترجمه و شرح رساله فی االسطرالب الخطی شرف

  .نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم، دانشگاه تهران پایان



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   332

  

شناسی در  کاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاره، )1366. (ورجاوند، پرویز-

.امیرکبیر: ، تهرانایران

  .دفتر نشر معارف: ، تهرانفرهنگ و تمدن اسالمی، )1391. (اکبر والیتی، علی-

تجلی باورهاي دینی و ذهبی در آثار «، )1395. (پور مرادي، مژگان پور مرادي، سهیال و هادي هادي-

فصلنامه ، »اهللا اصفهان و مسجد سلیمانیه استانبول معماري ایران و عثمانی، مسجد شیخ لطف

.225-30:199، شماره مطالعات تاریخ اسالم

.31-15: 8، شماره بیناب، »شناسی هنر آشنایی با جامعه«، )1384. (یگانه، سیروس-

- -King, David A. (2005). In Synchrony With The Heavens. volume 2, 

instruments of mass calculation (studies X-XVIII). Boston: Leiden, Brill.

- Mayer, L. A. (1956). Islamic Astrolabists and their works. Geneve: Albert 

Kundig.

- Ohashi, Yukio. (2008). "Introduction of Persian astronomy into India." Tarikh-e 

Elm: Iranian journal for the history of science, (6): 49-74.

- Rashed, Roshdi. (2005). geometry and dioptrics in classical islam. London: al-

furqan Islamic heritage foundation.

- Sarma, Sreeramula rajeswara. (2012). yantraraja for damodara: the earliest extant 

Sanskrit astrolabe. Indian historical review, Retrieved on 2020/04/20

http://www.srsarma.in/articles.php.

- URL1: https://www.adler.minisisinc.com

- موزه آدلر پالنتاریوم شیکاگو) 1399بازیابی شده در اردیبهشت (

- URL2: https://www.britishmuseum.org/research/collection

- موزه بریتانیا) 1399ه در خرداد بازیابی شد(

- URL3: https://www.collections.rmg.co.uk/collections

- موزه ملی دریانوردي لندن) 1399بازیابی شده در خرداد (

- URL4: https://www.metmuseum.org/art/collection

- موزه هنر متروپولیتن) 1399بازیابی شده در خرداد (

- URL5: https://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/catalogue

- )موزه تاریخ علم آکسفورد  1399در خرداد بازیابی شده  )


