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دريافت1مقاله:1397/11/101
پذيرش1مقاله:1398/05/071

چكيده
در1 آن1 آثار1 كه1 به1طوری1 است؛1 داشته1 يکديگر1 با1 زيادی1 پيوستگی1های1 صفوی،1 دوره1 در1 هند1 و1 ايران1 هنر1
اسطرالب1سازی1قرن1101تا1121ه.ق.1با1تزئينات1زياد1مشهود1هستند.1در1اين1دوره،1اسطرالب1سازی1به1ويژه1در1ايران1
و1هند،1در1مسير1جديدی1قرار1گرفت1و1نقوش1و1تزئينات1پركار،1تمام1فضای1اسطرالب1ها1را1پوشش1دادند.1هدف1
اين1پژوهش،1بررسی1نقوش1و1تزئينات1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1هند1)قرن121-110ه.ق.(1و1مطالعه1
تأثير1اسطرالب1های1صفوی1بر1اسطرالب1های1مغولی1بوده1و1با1روش1توصيفی-1تحليلی،1به1مطالعه1اسطرالب1های1
موزه1ستاره1شناسی1اَدلر1پرداخته1است1تا1به1اين1پرسش1ها1پاسخ1دهد1كه1نوع1نقوش1و1تزئينات1و1وجوه1اشتراك1و1
تمايز1اسطرالب1های1صفوی1و1مغولی1چيست؟1اسطرالب1های1صفوی1چه1تأثيری1بر1اسطرالب1های1مغولی1داشته1اند؟1
113اسطرالب1صفوی1و181اسطرالب1مغولی،1در1موزه1اَدلر1نگهداری1شده1كه1در1اين1پژوهش1مورد1بررسی1قرار1
گرفته1اند.1ويژگی1بارز1اسطرالب1های1اين1دوره،1نقوش1و1تزئينات1پركار1است1كه1آنها1را1از1ساير1اسطرالب1ها1متمايز1
می1سازد.1با1بررسی1و1بحث1و1تحليل1نقوش،1تزئينات1و1شکل1نمونه1ها،1وجوه1اشتراك1و1تمايز1آنها1شناسايی1شده1اند.1
اسطرالب1های1صفوی،1ويژگی1های1مخصوص1به1سبك1خود1از1جمله؛1وفور1به1كارگيری1آيات1قرآنی1و1اشعار1فارسی1
)به1ويژه1شعر1»غرض1نقشی1است1كز1ما1بازماند«(،1تالش1در1قرينه1سازی1و1ظرافت1باالی1شبکه1بری1های1عنکبوت1
و1عضاده1های1پرتزئين1دارند.1اسطرالب1های1هندی1نيز1با1كرسی1های1متنوع1از1نظر1ابعاد1و1تکنيك،1ميله1نشانه1روی1
بر1عضاده1و1كمان1های1اضافه1در1عنکبوت،1در1بسياری1موارد،1ظاهری1متفاوت1از1خود1به1نمايش1گذاشته1اند.1اما1در1
نهايت،1نقوش1و1تزئينات1مشترك1از1نظر1مضمون1و1محتوا،1نوع1و1نحوه1ساخت،1هم1چنين1شباهت1های1فراوان1ميان1
اين1دو1گروه1مانند؛1شکل1مثلثی1كرسی1ها،1به1كارگيری1نقوش1اسليمی،1ختايی،1خط1نستعليق1و1شبکه1بری1های1

ظريف1در1بخش1های1مختلف1اسطرالب1ها،1نمايانگر1تأثيرپذيری1آنها1از1يکديگر1هستند.

كليدواژه ها: نقوش1اسطرالب،1فلزكاری1صفوی1ايران،1فلزكاری1مغولی1هند،1موزه1ستاره1شناسی1اَدلر

مطالعه تطبیقی نقوش و تزئینات اسطرالب های صفوی ایران و مغولی هند 
)مطالعه موردی: اسطرالب های موزه ستاره شناسی َادلر(*

*1اين1مقاله1برگرفته1از1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1سمانه1بغالنی1با1عنوان1»مطالعه1تطبيقی1نقوش1و1تزئينات1اسطرالب1های1ايران1و1هند1در1
قرن1101تا1121هجری1قمری«1به راهنمايی1دكتر1صمد1سامانيان1در1دانشگاه1هنر1می1باشد.

samanehbaghlani@yahoo.com11111111111.)1كارشناس1ارشد1صنايع1دستی،1دانشکده1هنرهای1كاربردی،1دانشگاه1هنر،1تهران1)نويسنده1مسئول**
***1دانشيار،1دانشکده1هنرهای1كاربردی،1دانشگاه1هنر،1تهران.

سمانه بغالنی** صمد سامانيان***
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مقدمه

اسطرالب،1ابزاری1رصدگر1و1محاسباتی1است1كه1به1دليل1
كاربردهای1فراوانی1كه1در1حل1مسائل1نجومی،1زمان1سنجی،1
معماری1و1غيره1دارد،1در1جهان1اسالم1بسيار1مورد1توجه1بود.1
در1قرن1101تا1121ه.ق.1در1ايران1و1هند،1حکومت1های1صفوی1و1
مغولی1با1حمايت1از1علم1و1هنر،1راه1را1برای1پيشرفت1و1تکامل1
حرفه1ای1چون1اسطرالب1سازی1و1علوم1مرتبط1هموار1كردند.1
در1اين1مقطع1زمانی1كه1معادل1دوره1صفوی1در1ايران1و1دوره1
مغولی1در1هند1است،1با1اهميت1يافتن1علم1نجوم1و1طالع1بينی1و1
پيشرفت1هنر1فلزكاری،1اسطرالب1هايی1در1ايران1و1هند1ساخته1
شده1كه1نقوش1و1تزئينات1پركار،1از1ويژگی1های1بارز1آنها1بودند.1
با1توجه1به1تبادالت1فرهنگی1و1هنری،1جريان1اسطرالب1سازی1
در1ايران1و1هند1نيز1تحت1تأثير1قرار1گرفت1كه1به1ويژه1در1نقوش1
و1تزئينات1اسطرالب1های1ساخته1شده1در1اين1دوره1نمود1يافته1و1
می1توان1آرايه1های1تزئينی1مشتركی1را1در1ميان1آنها1جست1وجو1
كرد.1هدف1اين1پژوهش،1بررسی1نقوش1اسطرالب1های1ايرانی1و1
هندی1ساخته1شده1در1دوره1صفوی1و1مغولی1)قرن1101تا1121ه.ق.(1
و1مطالعه1تأثير1نقوش1اسطرالب1های1صفوی1بر1اسطرالب1های1
مغولی1است1و1به1صورت1موردی،1به1مطالعه1نقوش1اسطرالب1های1
موزه1ستاره1شناسی1اَدلر11می1پردازد1تا1پاسخ1گوی1اين1سؤاالت1
باشد1كه1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1هند1دارای1چه1
نقوش1و1تزئيناتی1هستند؟1وجوه1اشتراك1و1تمايز1آنها1در1چه1
هستند؟1اسطرالب1های1صفوی1چه1تأثيری1بر1اسطرالب1های1
مغولی1داشته1اند؟1آسمان1نما1و1موزه1ستاره1شناسی1اَدلر1كه1
كهن1ترين1آسمان1نمای1نيمکره1غربی1جهان1بوده،1از1سال1
11930ميالدی1در1شهر1شيکاگو1آغاز1به11كار1كرد1و1تا1به1امروز1
در1حال1فعاليت1است.1اَدلر،1هم1چنين1يکی1از1بزرگ1ترين1و1
مهم1ترين1مجموعه1های1ابزارآالت1علمِی1تاريخی1در1جهان1
است1و1131اسطرالب1صفوی1ايران1و181اسطرالب1مغولی1هند1
در1آن1نگهداری1شده1كه1بررسی1آنها1در1اين1پژوهش،1تأثير1
مهمی1در1شناخت1اين1اسطرالب1ها1دارد.1بر1همين1اساس1در1
اين1پژوهش،1ابتدا1انواع1نقوش1مورد1استفاده1بر1اسطرالب1ها1
و1ويژگی1های1بصری1اسطرالب1های1صفوی1و1مغولی1بررسی1
شده1اند،1سپس1نمونه1های1اصلی1پژوهش1به1صورت1دقيق1و1
جزئی1تر1توصيف1شده1و1نقوش1آنها1آناليز1شده1و1در1پايان،1با1
تطابق1نقوش1و1تزئينات1اين1دو1گروه1از1اسطرالب1ها،1وجوه1

اشتراك1و1افتراق1آنها1مطرح1شده1اند.

پيشينه پژوهش

اسطرالب،1 درباره1 صورت1گرفته1 پژوهش1های1 بين1 در1
كفيلی1)1388(1در1مقاله1خود1تحت1عنوان1"تجلي1هنر1

فلز1كاري1عصر1صفوي1در1سه1اسطرالب1برنجي1مربوط1به1
قرن1هاي1111و1121ه.ق.1در1موزه1آستان1قدس1رضوي"،1
اسطرالب1سازان1 مشهورترين1 از1 تعدادی1 معرفی1 از1 پس1
دوره1صفوی1در1ايران1و1هند،1به1توصيف1ويژگي1هاي1كلي1و1
ظاهري1سه1اسطرالب1مربوط1به1دوره1صفوی1ايران1و1مغولی1
هند1كه1در1موزه1آستان1قدس1رضوی1نگهداری1می1شود،1
پرداخته1و1اسطرالب1های1دوره1صفوی1را1آثاری1هنرمندانه1
توصيف1كرده1است.1اسفندياری1مهنی1)1394(1در1مقاله1
"بررسی1تحول1ابزارآالت1نجومی1در1دوره1صفويه"،1سير1
)به1عنوان1 دوره1سلجوقی1 از1 را،1 اسطرالب1 تکامل1 و1 رشد1
دوره1ای1شاخص1در1فلزكاری(1تا1دوره1صفوی،1ذكر1كرده1
است.1تقوی1)1388(1نيز1در1مقاله1ای1تحت1عنوان1"بررسی1
روش1های1ساخت1و1تزئين1اسطرالب1های1دوران1سلجوقی1
هنر1 و1 نجوم1 علم1 وضعيت1 بررسی1 از1 پس1 ايلخانی"،1 و1
فلزكاری1در1دو1دوره1سلجوقی1و1ايلخانی،1به1طور1اجمالی،1
اشيای1 ساخت1 روش1های1 و1 تزئينات1 درباره1 توضيحاتی1
فلزی؛1به1خصوص1اسطرالب1در1اين1دوره1ها1ارائه1كرده1و1آن1
را1نمايانگر1پيشرفت1های1نجومی1اين1دوره1ها1می1داند.1در1
ميان1پژوهشگران1غيرايرانی،1َسرما1999a(12(،1پژوهش11های1
جامعی1درباره1انواع1ابزارهای1نجومی1هندی1و1اسطرالب1
به1انجام1رسانده1است.1از1جمله1مطالعات1وی،1مقاله1ای1تحت1
عنوان1"يانتراراجا1:3اسطرالب1در1سانسکريت"1است1كه1در1
آن،1به1شرح1تاريخچه1ورود1اسطرالب1به1هند1پرداخته1و1
نظری1اجمالی1به1تأليفات1سانسکريت1و1نمونه1های1موجود1
اسطرالب1های1سانسکريت1داشته1است.1وی،1معرفی1اسطرالب1
اما1 دانسته؛1 محتمل1 را1 هند1 به1 بيرونی1 ابوريحان1 توسط1
دوره1فيروزشاه1را1به1عنوان1زمان1قطعی1ساخت1اسطرالب1
در1هند1بيان1می1كند.1اوهاشی14)2008(1نيز1در1مقاله1ای1
به1شرح1چگونگی1 به1هند"،1 ايرانی1 نجوم1 "معرفی1 نام1 با1
ورود1نجوم1ايرانی1به1هند1به1ويژه1از1راه1معرفی1اسطرالب1
در1دوره1فيروزشاه1پرداخته1است.1به1طور1كلی1در1برخی1از1
از1خاستگاه1 نقوش1اسطرالب1صرف11نظر1 اين1پژوهش1ها،1
و1تأثيرات1متقابلی1كه1بر1يکديگر1داشته،1بررسی1شده1اند.1
پژوهش1حاضر،1نقوش1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1
هند1را1با1توجه1به1نمونه1های1موجود1در1موزه1اَدلر،1مورد1
مطالعه1قرار1می1دهد1تا1جنبه1های1مجهول1ارتباط1ميان1اين1
دو1گروه1از1اسطرالب1ها1را1كه1تا1كنون1در1هيچ1پژوهشی1
بررسی1نشده،1از1زاويه1ای1نو1روشن1سازد1و1با1توجه1به1اهميت1
اسطرالب1و1اسطرالب1سازی1ايران1و1هند1به1ويژه1در1اين1دوره1
خاص،1به1بيان1وجوه1اشتراك،1تمايز1و1تأثيرات1آنها1بپردازد.11
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روش پژوهش

تصاوير1 اَدلر،1 موزه1 در1 موجود1 اسطرالب1های1 ميان1 از1
اسطرالب1هايی1كه1تاريخ1ساخت1آنها1بين1قرن1101تا1121
ه.ق؛1معادل1دوره1صفوی1در1ايران1و1مغولی1در1هند،1بوده1)113
اسطرالب1ايرانی1و181اسطرالب1هندی(،1با1استفاده1از1منابع1
تصويری1و1مکتوب1كتابخانه1ای1و1اينترنتی،1جمع1آوری1شده1و1
به1روش1توصيفی1تحليلی1مورد1مطالعه1قرار1گرفته1تا1نمايانگر1
نقوش1و1تزئينات1مشترك1و1متمايز1در1اسطرالب1های1صفوی1
و1مغولی1بوده1و1پاسخ1گوی1سؤال1اصلی1پژوهش1باشند،1هدف1
آن1را1تأمين1نموده1و1تأثيرات1آنها1را1بر1يکديگر1نشان1دهند.1

اجزای اسطرالب و انواع نقوش و تزئينات به كار رفته 
بر آنها

اسطرالب1مسطح،1اجزای1مختلفی1دارد1كه1برخی1فرعی1
و1برخی1اصلی1هستند.1اُم،1بدنه1اصلی1اسطرالب1است1كه1
به1صورت1مدور1بوده1و1زائده1ای1مثلثی1به1نام1كرسی1به1عنوان1آويز1
يا1نگهدارنده1در1باالی1آن1قرار1گرفته1است.1در1باالی1كرسی،1
حلقه1و1عروه1قرار1گرفته11كه1عبارت1است1از؛1»حلقه1ای1با1دنباله1
مسطح1كه1طوری1به1رأس1كرسی1الصاق1شده1كه1می1تواند1
در1سطح1كرسی1به1هر1طرفی1بچرخد«1)صبوری،1:13461
126(.1ساير1اجزای1اسطرالب1عبارت11هستند1از؛1صفيحه1ها1
)صفحات1جغرافيايی(،1عنکبوت1يا1صفحه1مشبك1مدور1حاوی1
طرح1استريوگرافيك1دايره1البروج1و1نقاطی1كه1مشخص1كننده1
وضعيت1ستارگان11هستند1)مظفری،1191:13851و201(،1عضاده1
يا1ابزار1ارتفاع1سنج1با1دو1سر1تيز1موسوم1به1ُمری1كه1با1استفاده1
از1دو1صفحه1مستطيلی1به1نام1دفتان1كه1در1اطراف1آن1به1صورت1
عمود1قرار1گرفته،1برای1سنجش1ارتفاع1خورشيد1و1ستارگان1
به1كار1می1رود،1محن؛1سوراخی1كه1در1مركز1قسمت1های1مختلف1
اسطرالب1تعبيه1شده1و1با1استفاده1از1قطب1و1اسبك،1اجزای1
اسطرالب1را1به1يکديگر1متصل1می1كند،1قطب؛1سنجاقی1سرپهن1
كه1در1طرف1ديگر1آن1شکافی1قرار1دارد1كه1در1داخل1آن،1زبانه1ای1
به1نام1اسبك1نصب1شده1است1كه1مانع1از1بيرون1آمدن1سنجاق1
می1شود.1نقوش1مورد1استفاده1در1اسطرالب1های1ايرانی1و1هندی1
به1عنوان1شاخه1ای1از1فلزكاری1اسالمی،1به1پنج1گروه1تقسيم1
می1شوند؛1نقوش1هندسی1و1خوشنويسی1)خطوط1تزئينی1و1
كتيبه(،1نقوش1گياهی1)اسليمی،1ختايی1و1غيره(،1نقوش1حيوانی،1
نقوش1انسانی1و1نقوش1نجومی1)صور1فلکی،1موجودات1افسانه1ای1
و1نقوش1مربوط1به1علم1نجوم(.1البته1بيشتر1نقوش1انسانی1و1
حيوانی،1در1قالب1نقوش1نجومی1قرار1می1گيرند.1در1ساخت1
و1تزئين1اسطرالب1ها،1انواع1تکنيك1های1فلزكاری1از1جمله؛1
مشبك1كاری،1حکاكی1و1كنده1كاری،1نقره1كوبی1و1غيره1نيز1در1

بخش1های1مختلف1شامل؛1پشت1و1روی1اُم،1اسبك،1قطب1و1
عضاده1به1كار1رفته؛1اما1پرتزئين1ترين1بخش1ها،1همواره1همان1
كرسی1و1عنکبوت1بوده1و1اسطرالب1سازان،1نهايت1سليقه1و1

هنر1خود1را1در1اين1بخش1ها1به1نمايش1گذاشته1اند.1

ويژگی های كلی اسطرالب های صفوی ايران

اسطرالب1سازی1در1ايران،1به1عنوان1يك1حرفه1در1طول1دوره1
اسالمی1رواج1بسياری1داشته1است.1اسطرالب1ها1در1ابتدا1غالبا1ً
به11شکل1ساده1ساخته1می1شده1و1عاری1از1تزئين1بودند.1»در1دوره1
صفوی1در1كنار1استفاده1كاربردی،1مبحث1زيبايی1شناسی1و1تزئين1
اسطرالب1با1پيچك1های1گياهی1و1اسليمی1مورد1توجه1قرار1گرفت.1
دقت1و1ظرافت1در1ساخت1و1تزئين1اين1ابزار،1نشان1دهنده1آن1است1
كه1صنعت1فلزكاری1در1دوره1صفوی،1به1همان1رونق1و1ترقی1كه1از1
گذشته1خود1به1ارث1برده،1باقی1مانده1است«1)اسفندياری1مهنی،1
1431:1394و481(.1بنابراين،1به1شکل1ظاهری1اسطرالب1ها1توجه1
زيادی1شد.1كينگ1معتقد1است1كه1»مسلمانان،1ابزارآالت1نجومی1
1.)King, 2005: 17(1»را1به1آثاری1علمی1و1هنری1تبديل1كردند
»از1اواخر1قرن1101ه.ق.1به1بعد،1مقارن1با1سلطنت1شاه1عباس1
اول1صفوی،1اسطرالب1های1جديد1پديدار1شدند.1ابتدايی1ترين1
نوع1اين1گروه،1منسوب1به1سال19961ه.ق.1و1اثر1محمدامين1بن1
آميرزا1خان1النخعی1است.1طرح1اين1اسطرالب،1كاماًل1ساده1و1از1
برخی1جهات1شبيه1به1اسطرالب1هايی1است1كه1در1اوايل1دوره1
مغولی1در1هند1ساخته1شدند.1اما1پيروان1او1خيلی1زود1به1تزئينات1
روی1آورده1و1اسطرالب1های1زينتی1و1بسيار1مجللی1برای1صفويان1
ساختند.1حتی1خط1نسِخ1به1كار1رفته1در1اين1اسطرالب1ها1نيز1
با1فرم1و1شکلی1ويژه،1مشخصه1تزئينی1يافته1و1در1قسمت1های1

مختلف1درج1شده1است«1)خليلی،1471:13871و1921(.1
دارای1 اسطرالب1ها،1 اين1 روی1 بر1 درج1شده1 كتيبه1های1
مضامين1مختلفی1بوده1و1به1طور1كلی،1»به1دو1دسته1تقسيم1
می1شوند:1كتيبه1هايی1كه1نام1سازنده،1كاتب1و1سفارش1دهنده1
است1و1كتيبه1هايی1كه1در1بر1گيرنده1آيه1های1قرآن،1دعا1و1شعر1
است«1)شفيعی1بافتی،461:13911(.1معموال1ًنام1سازنده1تحت1
عنوان1"صنعه"1و1نام1تزئين1كننده1تحت1عنوان1"نمقه"،1در1
نيمه1پايينی1پشت1اسطرالب1حك1می1شده1است.1اصطالح1
"صنعه"1از1اين1رو1برای1امضا1به1كار1رفته11كه1»از1آنجايی1كه1
اسطرالب1نه1فقط1ابزاری1رياضی1و1نجومی،1بلکه1اثری1هنری1
نيز1محسوب1می1شد،1سازندگان1اسطرالب1آثارشان1را1به1نام1
صنعه1يا1صناعه1نام1گذاری1و1امضا1می1كردند1كه1در1عربی1به1
"هنر"1ترجمه1می1شود«15)مظفری،1161:13851و171(.1از1
ديگر1نشانه1های1اسطرالب1های1صفوی،1بيت1شعری1از1ديباچه1
گلستان1سعدی1به1اين1مضمون؛1»غرض1نقشی1است1كزما1
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بازماند،1كه1هستی1را1نمی1بينم1بقايی«1)141:1385(1است1كه1
بر1ده1ها1اسطرالب1صفوی1حك1شده1و1به1عنوان1نشانه1و1امضای1
مخصوص1اسطرالب1سازان1صفوی1شناخته1می1شود.1در1دوره1
صفوی،1حکاكی1اشعار1فارسی1و1هم1چنين1آيات1قرآن1و1اسامی1
چهارده1معصوم،1به11شکل1گسترده1ای1رواج1يافت.1به1طور1كلی،1
»كتيبه1های1قرآنی1كه1حاوی1پيام1های1ارزشمندی1بوده،1در1
بسياری1از1موارد1حتی1مضمون1و1محتوايی1متناسب1با1كاركرد1
آثار1فلزی1دارند«1)ساريخانی،11661:13921و1671(.1بدين1ترتيب،1
مهم1ترين1آيه1مورد1استفاده1بر1اسطرالب1ها1)به1ويژه1بر1روی1
قسمت1موسوم1به1كرسی(،1عبارت1است1از1كل1آيت1الکرسی1يا1
بخشی1از1آن1»وسع1كرسيه1السموات1و1االرض«1)بقره:2551(.1
در1اين1اسطرالب1ها،1»كرسی1ها1به1صورت1مثلثی1و1بزرگ1ساخته1
می1شدند1و1روی1آنها،1با1نقوش1گل1وبوته،1متون1مذهبی1و1يا1يك1
تقديم1نامه1تزئين1می1شد؛1ديگر1فضاهای1بين1درجه1بندی1ها1و1
نوشته1های1اسطرالب1نيز1تماما1ًبا1نقوش1زينتی1يا1اشعار1فارسی1
حکاكی1می1شدند.1در1اين1زمان،1خط1نسخ1ديگر1چندان1رونقی1
نداشت.1نستعليق1در1مقياسی1وسيع1به1جای1آن1به1كار1رفت«1
)خليلی،1471:13871؛1921(.1خط1نستعليق،1به1عنوان1يکی1
از1ويژگی1های1بارز1اسطرالب1های1صفوی1شناخته1شده1كه1
تأثير1آن1بر1اسطرالب1های1هندی1ساخته1شده1در1اين1زمان1
نيز1مشاهده1می1شود.1در1واقع،1نوشته1های1روی1اسطرالب1ها1
تا1پيش1از1اين،1بيشتر1به1خط1نسخ1ساده1بود؛1اما1در1اين1دوره،1
خط1نستعليق1برای1كتيبه1ها،1اشعار1و1حتی1نوشته1های1فنی1
ماهيتی1 و1 به1كار1رفت1 ابجد،1 مانند1حروف1 اسطرالب1 روی1

تزئينی1و1كاربردی1يافت.
ايرانيان،1اهميت1زيادی1برای1اسطرالب1قائل1بوده1و1برای1
اسطرالب1های1خود،1كيف1مخصوص1تهيه1می1كردند1)شکل11(.1
شاردن1در1سفرنامه1خود1گفته؛1»ايرانيان،1اسطرالب1را1در1قاب1
و1غالف1و1كيسه1و1لفاف1می1نهند؛1حتی1ميان1عوام1الناس1نيز1
هر1كسی1اسطرالب1خويش1را1مانند1گوهری1گرانبها1محافظت1

می1كند«1)11471:1338و1481(.1
طبق1بررسی1های1انجام1شده1بر1نقوش1اسطرالب1ها،1می1توان1
گفت1كه1يکی1ديگر1از1ويژگی1های1اسطرالب1های1صفوی،1تکرار1
يك1نقش1خاص1در1دوره1های1متوالی1و1توسط1اسطرالب1سازان1
مختلف1است.1اين1تکرار،1به1ويژه1در1شکل1كرسی،1نوشته1ها1
و1نقوش1عنکبوت1قابل1بررسی1بوده1كه1در1اين1ميان،1نقوش1
عنکبوت1بيشتر1قابل1توجه1هستند؛1تا1جايی1كه1با1تکرار1يك1
نقش،1سبك1و1الگوی1خاصی1ايجاد1شده1است.1اين1ويژگی،1
خاصه1در1عنکبوت1می1تواند1داليل1مختلفی1داشته1باشد:1.11
شايد1به1دليل1كاربردی1بودن1آن1طرح1باشد؛1زيرا1عنکبوت1صرف1
1نظر1از1جنبه1زيبايی1شناسی،1وظايف1مهم1تری1به1عهده1داشته1

و1هر1چه1نقوش1آن1)از1نظر1كمی1و1كيفی(1كارآيی1بيشتری1
داشته1باشند،1احتماال1ًمحبوب1تر1و1رايج1تر1می1شده1است،1.21
دليل1ديگر1می1تواند1روابط1استاد1و1شاگردی1و1انتقال1يك1طرح1
و1ايده1از1استاد1به1شاگرد1بوده1باشد.1شايد1برخی1از1اين1الگوها،1
سرمشق1های1تمرينی1برای1شاگردان1بوده1اند،1.31با1توجه1به1
باال1رفتن1تعداد1توليد1اسطرالب1ها1به1مرور1زمان1و1به1خصوص1
در1اواخر1دوره1صفوی1)دوره1شاه1سلطان1حسين(،1اين1طور1
به1نظر1می1رسد1كه1سرعت1باالی1توليد،1گاهی1فرصت1كمتری1
برای1طراحی1الگوهای1جديد1و1خالقانه1به1هنرمند1می1داده1
است.1بايد1توجه1داشت1كه1اين1اسطرالب1ها،1گاهی1به1سفارش1
شخص1خاصی1چون1حاكم1و1درباريان1توليد1می1شده1اند1كه1
در1اين1صورت،1دقت1و1زمان1بيشتری1برای1ساخت1آنها1صرف1
می1شده1است؛1اما1زمانی1كه1اسطرالبی1برای1فروش1در1بازار1و1
نه1برای1سفارش1خاصی1توليد1شده،1احتماال1ًاين1الگوهای1از1
قبل1آماده1گزينه1مناسبی1بوده1اند؛1تا1جايی1كه1اسطرالب1ساز1
ماهری1چون1عبداالئمه1،6يك1الگو1را1نزديك1به1101بار1تکرار1
اين1پژوهش،1 كرده1است1)بغالنی،1971:13951و981(.1در1
اسطرالب1های1ايرانی1و1هندی1موزه1آدلر1كه1مربوط1به1قرن1
110تا1121ه.ق.1بوده،1برای1نمونه1مورد1بررسی1قرار1گرفته1اند.1

بررسی نقوش اسطرالب های صفوی ايران موجود در 
موزه اَدلر

نقوش1مورد1استفاده1در1اسطرالب1های1صفوی،1انواع1مختلفی1
و1 است1 اسطرالب1ها1عنکبوت1 پرتزئين1ترين1قسمت1 دارند؛1
به1خصوص1اسطرالب1سازان1صفوی،1نهايت1مهارت1و1استادی1
خود1را1در1طراحی1آن1به1نمايش1گذاشته1اند.1با1توجه1به1نقوش1
عنکبوت1ها،1می1توان1گفت1كه1نقوش1گياهی،1رايج1ترين1نقش1
از؛1 بوده1كه1عبارت11هستند1 استفاده1در1اسطرالب1ها1 مورد1
ساقه1و1برگ1های1ساده،1برگ1های1كنگری1و1شعله1ای1به1عنوان1
نشانگرهای1عنکبوت،1نشانگرهای1هاللی1ساده،1نقوش1تلفيقی1
خط1و1اسليمی،1ختايی،1اسليمی1)متقارن،1نامتقارن،1ظريف1
و1پركار،1ساده،1پهن1دهان1اژدری(.1نقوش1حيوانی،1انسانی1

و1كتيبه1نيز1از1جمله1نقوش1رايج1اين1اسطرالب1ها1هستند.
در1ميان1اسطرالب1های1صفوی1موزه1اَدلر،1پنج1اسطرالب1با1
نقوش1متنوع1و1غيرتکراری1وجود1دارند؛1نمونه1اول،1اسطرالبی1
با1كرسی1مشبك1و1ابعاد1متوسط1را1نشان1می1دهد1كه1عنکبوت1
آن،1متشکل1از1نشانگرهای1برگ1شعله1ای1كوچك1با1تركيب1
متقارن1است.1اسبك1نيز1به1صورت1رئاليستی،1ريخته1گری1شده1
است1)شکل11(.1نمونه1بعدی،1اسطرالبی1با1نقوش1اسليمی1
شلوغ1تو1در1تو1از1نوع1موسوم1به1دهان1اژدری1با1تركيب1بندی1
متقارن1در1قسمت1عنکبوت1است1كه1نام1بروج1دوازده1گانه1در1
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اطراف1دايره1منطقه1البروج1درون1قاب1های1جداگانه1ثبت1شده1
و1زهوار1عنکبوت1با1خطوط1ساده1هندسی1تزئين1شده1است.1
كرسی،1حامل1عبارت1»وسع1كرسيه1السموات1و1االرض«1است.1
نوشته1های1حاشيه1اُم،1درون1قاب1های1متوالی1نوشته1شده1و1پشت1
اُم،1مملو1از1جداول1و1نوشته1های1متراكم1است.1در1عضاده1اين1
اسطرالب،1دفتان1ها1به1صورت1دالبری1و1سوراخ1محن1به1شکل1
محرابی1ساخته1شده1است1)شکل21(.1نمونه1سوم،1اسطرالبی1
خالقانه1با1نقوش1گياهی1و1سايه1روشن1های1ظريف1در1قسمت1
كرسی1و1نقوش1گياهی1خاص1و1نقش1عقرب1داخل1دايره1
منطقه1البروج1در1قسمت1عنکبوت1است.1قسمت1های1ديگر1
اين1اسطرالب1نيز1به1شکلی1متمايز1طراحی1و1ساخته1شده1اند.1
عروه1به1شکل1برگ،1دو1سر1قطب1به1شکل1گل1و1پرنده1و1اسبك1
دارای1طراحی1خاص1و1انتزاعی1است1)شکل31(.1در1هر1سه1
نمونه،1نام1سازنده1در1پشت1اُم1نوشته1شده1)در1نمونه1دوم1
درون1قاب(1و1اطراف1كرسی1به1شکل1نيم1برگ1های1اسليمی1
ساخته1شده1است.1اسطرالب1بعدی،1ظريف1و1دارای1نقوش1
ريز1اسليمی1و1ختايی،1عبارت1قرآنی1»و1عنده1مفاتح1الغيب1ال1

يعلمها1اال1هو«1)انعام:591(1در1جلو1و1»حسبنااهلل1و1نعم1الوكيل1
نعم1المولی1و1نعم1النصير«1)حج:781؛1آل1عمران:1731(1در1
پشت1كرسی1بوده1كه1تاج1كرسی1به1شکل1سراسليمی1ساخته1
شده1است.1در1اين1اسطرالب،1امضای1تزئين1كننده1تحت1عنوان1
"نمقه"،1در1قابی1كوچك1پشت1اُم1ثبت1شده1و1عنکبوت،1مملو1
از1اسليمی1های1ظريف1با1تركيب1متقارن1و1لوزی1های1تزئينی1
و1 بوده1 به1شکل1برگ1 است.1دفتان1های1عضاده،1برجسته1و1
نوشته1ها1در1ميان1تزئينات1ريز،1روی1عضاده1را1پر1كرده1اند1
)شکل41(.1كرسی1اسطرالب1پنجم1در1اطراف،1مشبك1بوده1و1
به1دو1نيم1برگ1اسليمی1ختم1شده1است؛1نقوش1ختايی1درشت1و1
دقيق1و1كتيبه1ای1با1مضمون؛1)حسب1الفرموده1بندگان1دستيار1
سمو1القدر1و1المکان1عاليجناه1المقرر1الخاقانی1مهدی1قلی1
خان1زنگنه1به1اتمام1رسيد(،1درون1يك1قاب1اسليمی1در1ميان1
اُم1 ابجد1حاشيه1 نوشته1های1 به1چشم1می1خورند.1 نيز1 نقوش1
درون1قاب1های1افقی1جدا1جدا1با1نقوش1ريز1گياهی1نقش1شده1
و1شعر1)غرض1نقشی1است1كه1از1ما1بازماند7(1به1خط1نستعليق1
نيز1زينت1بخش1اين1اسطرالب1هستند1)شکل51(.1عنکبوت،1

(URL: 1)1)اشکال51-1.1اسطرالب1های1صفوی1ايران1در1موزه1اَدلر1)با1نقوش1متنوع
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متشکل1از1اسليمی1های1دقيق1متقارن1و1زهوار1منقوش1است.1
در1نمونه1،41اسبك1به1صورت1رئاليستی1ساخته1شده،1اما1اسبك1

نمونه151انتزاعی1است.
بسياری1از1اسطرالب1های1صفوی،1دارای1الگوهای1تکراری1
و1مشابه1هم؛1به1ويژه1در1بخش1عنکبوت1هستند.1در1ادامه،1
اسطرالب1های1صفوی1موجود1در1موزه1اَدلر1كه1عنکبوت1آنها1
دارای1الگوی1يکسان1است1و1جز1در1موارد1جزئی،1تزئيناتی1
مشابه1داشته1)اشکال161تا131(،1مورد1بررسی1قرار1گرفته1اند.1
شکل1،61اسطرالبی1با1كرسی1كاماًل1ساده1با1فرمی1دالبری1
كه1به1يك1سراسليمی1كوچك1در1قسمت1تاج1منتهی1شده1
و1در1اطراف1كمی1پيچ1خورده1را1نشان1می1دهد.1عنکبوت1اين1
اسطرالب1كه1در1نمونه1های131-17نيز1تکرار1شده،1متشکل1از1
ساقه1و1برگ1های1كوچك1شعله1ای1با1تركيبی1متقارن1است.1
اُم،1كوچك1و1ساده1و1دارای1نوشته1هايی1واضح1و1منظم1بوده1
و1در1پشت1آن،1نام1سازنده1و1احتماال1ًخطاط1و1عبارت1»سنه1
1111«1به1صورت1درشت1حك1شده1است1)شکل61(.1كرسی1
اسطرالب1بعدی،1با1نقوش1ظريف1اسليمی1و1ختايی1تزئين1شده1
و1در1اطراف1به1شکل1نيم1برگ1اسليمی1بوده1و1عروه1به1صورت1
يك1حلقه1ساده1است.1سرتاسر1زهوار1عنکبوت1اين1اسطرالب،1
برگ1های1ريز1تزئينی1حك1شده1اند.1نوشته1های1اطراف1اُم،1
درون1قاب1های1جداگانه1با1تزئينات1ظريف1گياهی1و1نام1سازنده1
به1صورت1»صنعه1عبداالئمه«1درون1يك1قاب1در1نيمه11پايينی1
پشت1اسطرالب1ثبت1شده1اند.1تزئينات1عضاده،1تلفيقی1از1نوشته1ها1
و1نقوش1ظريف1گياهی1هستند.1اسبك1كوچك1و1رئاليستی1اين1
اسطرالب1مانند1نمونه1قبلی،1با1تکنيك1ريخته1گری1ساخته1شده1
است1)شکل71(.1در1شکل1،81اسطرالبی1را1می1بينيم1كه1كرسی1
متوسط1آن،1با1نقوش1ظريف1اسليمی1و1ختايی1تزئين1شده1
و1يك1قاب1خالی1نقره1ای1در1جلوی1كرسی1)شايد1محل1درج1
كتيبه1بوده(1به1چشم1می1خورد.1عنکبوت،1ساقه1و1برگ1هايی1
نه1چندان1شلوغ،1اما1ظريف1و1مشابه1عنکبوت1اشکال161و171دارد1
و1زهوار1آن،1با1برگ1های1ظريف1و1موزون1پر1شده1است.1البته1در1
قسمت1منطقه1البروج،1تزئينات1بيشتری1نسبت1به1نمونه1های1
قبلی1مشاهده1می1شوند.1نوشته1های1اُم1و1عضاده،1با1نقوش1پيچ1
و1تاب1دار1گياهی1تزئين1شده1اند1و1اسبك1دارای1شکلی1عجيب1
اما1ساده1است1)شکل81(.1كرسی،1عنکبوت1و1اُم1در1شکل1،91
به1جز1در1موارد1جزئی،1از1نظر1تکنيك،1نقوش1و1تزئينات،1عينا1ً
مشابه1اسطرالب1شکل171است.1نوشته1های1روی1عضاده1اين1
اسطرالب،1به1خط1نستعليق1نوشته1شده1اند.1اسبك،1انتزاعی1و1
ساده1بوده1و1قطب،1به1شکل1مخروطی1ساخته1شده1است1)شکل1
9(.1كرسی1عريض1نمونه1،101مزين1به1عبارت1درشت1و1خوانای1
»وسع1كرسيه1السموات1و1االرض«1در1ميان1نقوش1گياهی1است.1

دايره1منطقه1البروج1عنکبوت1آن،1مشابه1اسطرالب1شکل181و1
ساير1قسمت1های1عنکبوت،1مشابه1اسطرالب1شکل171است.1
نوشته1های1زهوار1اُم،1درون1قاب1های1جداگانه1و1با1استفاده1از1
خط1نستعليق1درج1شده1اند1و1نام1سازنده،1درون1يك1قاب1در1
پشت1اُم1نوشته1شده1است.1اطراف1اُم،1مزين1به1شعری1فارسی1
به1اين1مضمون1است؛1)اين1جام1جهان1نما1كه1از1وی/1اوضاع1
فلك1همه1عيان1است/1محمدمومن1نمود1صنعت/1يوسفعلی1
خان1بسعی1آن1است/1كردم1ز1خرد1سؤال1تاريخ/1كان1در1همه1
باب1كاردان1است/1مرات1حوادث1زمان1گفت/1تاريخ1حساب1
سال1آن1است12191(.1عضاده1نيز1نقوش1تزئينی1گياهی1دارد؛1
اسبك،1رئاليستی1و1قطب،1ساده1است1)شکل101(.1نمونه1بعدی،1
اسطرالبی1با1كرسی1نسبتا1ًبلند1و1حامل1شعر1فارسی1به1خط1
نستعليق1است؛1)بر1كرسی1كه1بهر1طرب1نه1فلك1آماده1گشت1
نام1محمد1رقم1زدند(.1هم1چنين1عبارت1»يا1فتاح«،1درون1
يك1قاب1در1ميانه1كرسی1ديده1می1شود.1تاج1كرسی،1به1شکل1
سراسليمی1و1حاوی1عبارت1»هو1الغفور«1بوده1و1پشت1كرسی،1
عبارت1»يا1عالم1الغيوب«1و1احتماال1ًنام1سازنده1يا1مالك1و1
سال1ساخت1به1خط1نستعليق1و1مزين1به1نقوش1گياهی،1ثبت1
شده1اند.1عنکبوت،1اسليمی1های1درشت1با1تزئينات1ريز1گياهی1
دارد.1پشت1اُم،1شعر1»غرض1نقشی1است1كز1ما1بازماند1كه1
هستی1را1نمی1بينم1بقايی«1در1دو1قاب1جداگانه1نوشته1شده1و1
اسبك،1با1نقوش1گياهی1تزئين1شده1است1)شکل111(.1كرسی1
اسطرالب1شکل1،121دارای1نقوش1ظريف1اسليمی1و1ختايی1و1
يك1قاب1خالی1در1ميان1نقوش1است.1نقوش1تزئينی1عنکبوت،1
متقارن1و1متشکل1از1ساقه1و1برگ1های1ختايی1ظريف1بوده1و1
سرتاسر1زهوار1عنکبوت،1با1برگ1های1ريزی1مشابه1برگ1های1
نشانگر1عنکبوت1پر1شده1اند.1نوشته1های1اطراف1اُم،1در1قاب1های1
تزئينی1كوچك1حاوی1نقوش1گياهی1درج1شده1و1نام1سازنده1
تحت1عنوان1"صنعه"1و1نام1تزئين1كننده1تحت1عنوان1"نمقه"،1
در1دو1قاب1ميان1نقوش1گياهی1تزئينی1در1نيمه1پايينی1پشت1
اُم،1نوشته1شده1اند.1عضاده1بر1خالف1قطب1و1اسبك،1با1نقوش1

متراكم1گياهی1تزئين1شده1است1)شکل121(.
در1اسطرالب1بعدی،1اسليمی1های1نقش1شده1بر1كرسی،1به1هم11
پيوسته1و1مشبك1هستند.1عنکبوت،1تکرار1الگوی1اسطرالب1های1
اشکال171و181بوده1و1نام1بروج1دوازده1گانه1در1اطراف1منطقه1البروج،1
مانند1ديگر1نوشته1های1روی1اين1اسطرالب،1به1خط1نستعليق1
نوشته1شده1است.1نوشته1های1اطراف1اُم،1درون1قاب1های1جداگانه1
و1نام1سازنده،1درون1قاب1بر1لبه1پايينی1پشت1اُم1درج1شده1و1
نقوش1ريز1زينتی1و1گل1های1دايره1ای،1بر1قسمت1های1مختلف1

پشت1اُم1به1چشم1می1خورند1)شکل131(.
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(URL: 1)1)اشکال131-1.6اسطرالب1های1صفوی1ايران1در1موزه1اَدلر1)با1الگوهای1تکراری
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ويژگی های كلی اسطرالب های مغولی هند 

تقسيم1بندی1 دسته1 دو1 به1 هند،1 مغولی1 اسطرالب1های1
اسطرالب1های1 و1 سانسکريت1 اسطرالب1های1 می1شوند؛1
هندوايرانی.1اسطرالب1های1سانسکريتی1كه1در1دوره1مغول1
ساخته1شده،1از1سبکی1ساده1و1هندسی1پيروی1می1كنند1و1
اما1 اوليه1اسالمی1شباهت1داشته؛1 بيشتر1به1اسطرالب1های1
اسطرالب1های1هندوايرانی1از1نظر1نقوش1و1تزئينات،1غنی1تر1
از1نمونه1های1سانسکريت1معاصر1خود1هستند.1علت1اين1امر1
می1تواند،1به1منشأ1تاريخی1ورود1اسطرالب1به1هند1مرتبط1باشد.1
گفته1می1شود1كه1»شايد1اسطرالب1در1قرن51-14ه.ق.1توسط1
بيرونی1به1هند1معرفی1شده1باشد.1با1برقراری1حکومت1سالطين1
دهلی1در1قرن1بعدی،1بسياری1از1دانشمندان1مسلمان1به1دهلی1
مهاجرت1كردند.1برخی1از1آنها،1اسطرالب1هايی1با1خود1آورده1
و1آنان1را1برای1اهداف1آموزشی1يا1نجومی1مورد1استفاده1قرار1
دادند.1اسطرالب1هايی1كه1از1قرن71-16ه.ق.1در1مجموعه1های1
هند1هنوز1باقی1مانده،1بيشتر1توسط1دانشمندان1مهاجر1به1
آنجا1برده1شده1اند«(sarma, 1999a: 146) .1بنابراين،1تأثير1
اسطرالب1سازی1ايران1بر1هند1از1اين1زمان1آغاز1شده1و1»اين1
مطلب1می1تواند1توضيح1خوبی1در1پاسخ1به1اين1پرسش1باشد1
كه1چرا1اغلب1اسطرالب1های1سانسکريت1قرن1111و1121ه.ق.1
شبيه1به1ابزارهای1نجومی1قرن51-14ه.ق.1ساخته1شده1اند؟1اين1
نمونه1ها،1نشانه1اندكی1از1آثار1متأخر1ايرانی1و1مغولی1دارند1و1
ممکن1است1گمان1كنيم1اين1افراد1در1اثر1فقدان1هر1گونه1آگاهی1
و1دانشی1در1باب1اين1موضوع،1تنها1به1رساالتی1قديمی1در1مورد1
اسطرالب1متوسل1شده1اند«1)خليلی،1691:13871(.1اما1از1طرف1
ديگر،1ممکن1است1كه1اسطرالب1سازان1سانسکريت،1اين1نوع1
از1اسطرالب1ها1را1به1عنوان1سبك1خاص1خود1پذيرفته1باشند.1
»يکی1ديگر1از1مشخصه1های1بارز1اسطرالب1های1سانسکريت،1
لوله1نشانه1روی1است1كه1به1عضاده1آنها1ضميمه1شده1)اشکال1
115و191(1و1اسطرالب1های1اسالمی1و1حتی1اروپايی1به1ندرت1
دارای1اين1قطعه1هستند.1در1هند،1لوله1نشانه1روی1يا1ناالكا1يا1
ناليکا-يانترا1،8برای1مشاهده1اجرام1سماوی1تعبيه1شده1و1در1
1.(sarma, 2012: 93)1»متون1سانسکريت1توصيف1شده1است
هم1زمان1با1اسطرالب1سازان1سانسکريت،1اسطرالب1سازان1
مسلمان1يا1هندوايرانی1نيز1مشغول1فعاليت1بوده1اند.1سازندگان1
الهوری1 اهلل1داد1 خاندان1 هندوايرانی،1 اسطرالب1های1 اصلی1
دارای1 معموال1ً هندوايرانی،1 مغولی1 »اسطرالب1های1 بودند.1
نشانگر1 گياهی1 نقوش1 با1 پرتزئين1 فوق1العاده1 عنکبوت1های1
اسطرالب1های1 كه1 حالی1 در1 هستند؛1 مختلف1 ستاره1های1
دارند« ساده1تری1 عنکبوت1های1 معموال1ً 1سانسکريت،1

1(Ibid, 1999b: 281).1اسطرالب1های1هندوايرانی،1شباهت1
زيادی1به1اسطرالب1های1ايرانی1دارند؛1از1جمله1اين1كه1»در1حك1
اطالعات1روی1اسطرالب،1از1خط1نسخ1بسيار1ساده11و1بی1پيرايه1ای1
استفاده1می1شد.1كرسی1ها1نيز1به1صورت1مثلثی،1تقريبا1ًبلند1
و1بنا1به1فرم1های1متداول1ساخته1می1شدند«1)خليلی،1:13871
1471،145و1691(.1البته1می1توان1گفت،1به1همان1اندازه1كه1
بلند1در1اسطرالب1های1هندی1متداول1 ساخت1كرسی1های1
بوده،1ساخت1كرسی1های1كوچك1)نسبت1به1ابعاد1اسطرالب(1
نيز1رواج1داشته1است.1اما1به1طور1كلی،1كرسی1های1بلند،1يکی1
از1وجوه1تمايز1اين1اسطرالب1ها1بوده1كه1در1بسياری1نمونه1های1
هندی1به1ويژه1اسطرالب1های1هندوايرانی،1مشاهده1می1شوند.
در1اسطرالب1های1مغولی1مانند1اسطرالب1های1ايرانی،1گاهی1
يك1شکل1و1طرح1خاص؛1به1خصوص1در1قسمت1عنکبوت،1
تکرار1شده1و1اين1روش1كه1در1اسطرالب1های1ايرانی1به1وفور1
مشاهده1می1شود،1در1هند1نيز1رواج1داشته1است.1البته1ميزان1
تکرار1يك1شکل1به1صورت1دقيق1و1عينی،1كمتر1است1و1در1
بيشتر1مواقع،1يك1تركيب1بندی1به1عنوان1الگو1در1عنکبوت1های1
مختلف1مورد1استفاده1بوده1و1تغييراتی1در1نقوش1و1تزئينات1
آن1ايجاد1شده1اند.1عنکبوت1اسطرالب1های1هندوايرانی1كه1با1
استفاده1از1طرح1های1گياهی1شکل1گرفته،1نسبت1به1عنکبوت1
اسطرالب1های1سانسکريت،1از1تنوع1بيشتری1برخوردار1است1
و1در1برخی1موارد،1تركيب1بندی1های1مشابهی1در1آنها1مشاهده1
می1شوند.1به1گفته11ماديسون1و1ساواژ1اسميت؛1»عنکبوت1در1
اسطرالب1های1مغولِی1هندوايرانی،1شکل1پيچيده1ای1داشت1كه1
اين1پيچيدگی،1هم1به1واسطه11فرم1شاخ1و1برگی1نشانگرها1و1هم1
به1واسطه11داشتن1ستاره1های1فراوان1بود«1)همان:1691(.1نقوش1
پيچيده1گياهی1و1تزئينات1پركار،1يکی1از1ويژگی1های1مکتب1
مغولی1هند1در1هنرهای1ظريفه1است.1با1ورود1اسالم1به1هند1
و1آغاز1دوره1اسالمی،1هنر1هند1كم1كم1چهره11اسالمی1به1خود1
گرفت1كه1باعث1به1وجود1آمدن1مکتب1مغولی1هند1شد؛1برای1
مثال،1»نقاشی1مکتب1مغولی1هند،1تحت1تأثير1هنر1مينياتور1
ايران1بود1و1بسياری1از1خطاطان1آنان1ايرانی1بودند.1اين1هنر،1با1
پادشاهی1بابر1شروع1شد1و1در1دوران1سلطنت1هر1يك1از1پادشاهان1
بعدی،1رونق1بيشتری1يافت«1)مظفری1آتش1بيگ،101:13831؛1
222(.1بنابراين،1وفور1نقوش1و1تزئينات1گياهی1موجود1در1
اسطرالب1های1هندی1كه1باعث1شباهت1آنها1به1اسطرالب1های1
صفوی1ايران1شده،1از1ويژگی1های1مکتب1مغولی1هند1بوده1كه1
به1طور1مستقيم1تحت1تأثير1هنر1ايران1بوده1است.1البته1برخی1
اسطرالب1های1هندوايرانی1مانند1اسطرالب1های1سانسکريت،1
دارای1طرح1های1ساده1هستند1و1با1توجه1به1نوشته1های1روی1اُم1
و1ساير1قسمت1ها،1می1توان1آنها1را1از1اسطرالب1های1سانسکريت1
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تشخيص1داد.1در1واقع،1چنين1تأثيراتی1ميان1اين1دو1گروه1
از1اسطرالب1های1هندی1با1توجه1به1موقعيت1زمانی1و1مکانی1

مشترك،1بعيد1به1نظر1نمی1رسد.

نقوش رايج در اسطرالب های مغولی هند موجود در 
موزه ادلر

در1اسطرالب1های1مغولی1هند،1از1نقوش1مختلف1هندسی،1
گياهی1و1حيوانی1استفاده1شده1است.1اين1نقوش1به1ويژه1در1بخش1
عنکبوت،1قابل1بررسی1بوده1و1از1آنجايی1كه1معموال1ًتمام1اجزای1
يك1اسطرالب1به1طور1كلی1تابع1شيوه1واحدی1هستند،1می1توان1
با1معيار1قرار1دادن1يکی1از1اجزا1مثل1عنکبوت،1اسطرالب1های1
مغولی1را1از1نظر1نقوش1دسته1بندی1كرد.1بر1همين1اساس،1با1
توجه1به1نقوش1عنکبوت1ها،1می1توان1گفت1كه1نقوش1رايج1
در1اسطرالب1های1مغولی1عبارت11هستند1از؛1نقوش1هندسی،1
نشانگرهای1ساده1پلکانی،1نقوش1ختايی،1اسليمی1)متقارن،1
ساده،1پركار1و1شلوغ،1ظريف،1نامتقارن1و1مقطع،1بدون1ساقه(.
اسطرالب1های1مغولی1هند1كه1در1موزه1اَدلر1نگهداری1شده،1
به1تفکيك1دو1گروه1اسطرالب1های1سانسکريت1)اشکال14-161(1
و1اسطرالب1های1هندو1ايرانی1)اشکال211-17(،1در1ادامه1مورد1

بررسی1قرار1گرفته1اند.
در1ميان1اسطرالب1های1مغولی1موجود1در1موزه1اَدلر،1سه1
مورد1اسطرالب1سانسکريت1موجود1هستند1)اشکال14-161(.1
اولين1نمونه،1اسطرالبی1با1كرسی1كوچك1و1كاماًل1ساده1حاوی1
نوشته1سانسکريت1)شايد1نام1سازنده،1حامی1يا1مالك1اسطرالب(1
بوده1و1انتهای1كرسی1در1دو1طرف1كمی1باال1آمده1و1پيچ1خورده1
است.1نوشته1های1اُم1نيز1به1زبان1سانسکريت1هستند.1عنکبوت،1
از1دواير1درهم1ساده1با1نشانگرهای1پلکانی1هندسی1و1نوك1تيز1
تشکيل1شده1است.1قطب،1به1شکل1مخروطی1و1عضاده،1ساده1
و1كمی1پهن1با1ُمری1های1مثلثی1و1تيز1مثل1پيکان1و1فاقد1
دفتان1است1)شکل141(.1نمونه1بعدی،1اسطرالبی1با1كرسی1
ساده1دالبری1شده11و1نسبتا1ًكوچك1با1دو1پيچ1در1اطراف1است.1
عنکبوت1اين1اسطرالب1نيز1از1دواير1درهم1با1نشانگرهای1تيز1

پلکانی1ساخته1شده1است.1نوشته1های1محدود1و1پراكنده1روی1اُم،1
با1الفبای1سانسکريت1نوشته1شده1اند.1عضاده،1باريك1و1كشيده1
و1دارای1لوله1نشانه1روی1بوده1كه1با1استفاده1از1قطب1ساده1و1
اسبکی1انتزاعی،1به1اسطرالب1متصل1شده1است1)شکل151(.1
شکل1،161نمايانگر1اسطرالبی1متفاوت1از1جنس1سنگ1است.1
كرسی1آن،1به1شکل1رايج1اسطرالب1های1سانسکريت1با1يك1
نوشته1سانسکريت1در1ميانه11آن1است.1اُم،1تزئين1خاصی1ندارد1
و1خطوط1و1درجه1بندی1ها1بر1روی1آن1حك1شده1اند1)شکل161(.
پنج1اسطرالب1هندوايرانی1نيز1در1موزه1ادلر1موجود1هستند1
)اشکال211-17(.1در1اسطرالب1شکل1،171كرسی،1ابعاد1بزرگی1
دارد1و1با1اسليمی1های1پهن1و1درشت1مشبك1و1توكاری1شده1
تزئين1شده1و1دو1پيچ1كوچك1اطراف1كرسی1قرار1دارند.1عالقه،1
متشکل1از1يك1زنجير1درشت1تزئينی1با1حلقه1های1دو1قلو1است.1
اُم،1ساختار1متفاوت1و1عجيبی1دارد1و1به1صورت1يك1حلقه1پهن1
و1درشت1توخالی1و1متصل1به1كرسی1است1كه1صفيحه1ها1و1
عنکبوت1با1استفاده1از1چهار1گيره1كوچك1)به1شکل1غنچه1
در1چهار1طرف(،1روی1آن1سوار1می1شوند.1عنکبوت،1از1گل1و1
برگ1های1درشت1و1ساده1)بدون1توكاری(1حاوی1نوشته1هايی1
در1برخی1قسمت1ها1ساخته1شده1و1اسبك1به1شکل1پرنده1است1
)شکل171(.1نمونه1بعدی،1اسطرالبی1با1كرسی1بسيار1بلند1و1
مشبك1را1نشان1می1دهد1كه1عبارت1»يا1فتاح«1در1تركيب1با1
نقوش1گياهی،1بر1آن1نوشته1شده1و1عروه1به1شکل1يك1برگ1
سه1قسمتی1است.1عنکبوت،1نقوش1اسليمی1مقطع1با1تركيبی1
نامتقارن1دارد.1پشت1اُم1نيز1حاوی1يك1عنکبوت1با1طرح1زورقی1
بوده1و1اسبك1به1صورت1انتزاعی1ساخته1شده1است1)شکل181(.1
كرسی1نسبتا1ًبزرگ1اسطرالب1شکل1،191مشبك1و1پركار1و1
دارای1نقوش1اسليمی1بوده1و1در1اطراف،1به1دو1نيم1سراسليمی1
نسبتا1ًبزرگ1ختم1شده1است.1عروه،1شکل1برگ1مانند1دارد1و1در1
محل1اتصال1آن،1كرسی1به1شکل1برگ1است.1عنکبوت،1نقوش1
گياهی1پيچان1و1ظريف1و1شلوغ1با1تركيب1بندی1نامتقارن1دارد.1
اُم،1دارای1عالئم،1نوشته1ها1و1درجه1بندی1های1مختلف1بوده1و1به1
عضاده1كوتاه1و1پهن1اين1اسطرالب،1يك1لوله1نشانه1روی1ضميمه1

(URL: 1)1)اشکال161-1.14اسطرالب1های1مغولی1هند1در1موزه1اَدلر1)سانسکريت
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شده1است.1مری1های1عضاده1و1سوراخ1محن،1دالبری1و1محرابی1
هستند.1قطب1با1استفاده1از1خطوط1شعاعی،1به1شکل1گل1ساخته1
شده1است.1اسبك،1ريخته1گری1شده11و1كمی1به1حالت1رئاليستی1
شکل1گرفته1است1)شکل191(.1اسطرالبی1كه1در1شکل1201
مشاهده1می1شود،1كرسی1كاماًل1ساده1و1فاقد1حکاكی1دارد1كه1با1
برش1های1دالبری1زيبا1و1دو1برگ1اسليمی1در1اطراف،1تزئين1شده1
است.1اُم1نيز1حاوی1نوشته1های1ظريف،1پراكنده1و1فاقد1تزئين1
است.1عنکبوت،1شامل1ساقه1و1برگ1های1درهم1باريك1و1ظريف1
اسليمی1است.1چند1پيچ1و1مهره1به1جای1قطب1و1اسبك،1وظيفه1
اتصال1صفحات1را1به1عهده1دارند1و1عضاده1نيز1كاماًل1ساده1است1
)شکل201(.1شکل1،211نمايانگر1اسطرالبی1است1كه1كرسی1آن1

با1استفاده1از1اسليمی1های1درشت1با1عمق1زياد،1مشبك1شده1
و1حکاكی1های1توكاری1آن1به1مرور1زمان1پاك1شده1اند.1انتهای1
كرسی1در1دو1طرف،1به1صورت1دو1پيچ1كوچك1باال1آمده1است.1
اُم،1تزئين1خاصی1ندارد؛1اما1در1برخی1نوشته1های1روی1آن،1از1
خط1نستعليق1استفاده1شده1است.1عنکبوت،1متشکل1از1ساقه1و1
برگ1های1اسليمی1ساده1و1نامتقارن1است1و1بر1خالف1اسليمی1های1
كرسی1كه1مشابه1نقوش1اسليمی1صفوی1ايران1بوده،1فاقد1ساقه1
و1برگ1است.1قطب،1كاماًل1ساده1بوده1و1اسبك1به1صورت1يك1
سر1اسب1برگشته1شکل1گرفته1است.1عضاده،1نسبتا1ًكوتاه1و1
پهن1است1و1سوراخ1محن1و1مری1ها1به1صورت1دالبری1برش1
خورده1اند.1دفتان1ها،1ساده1و1مستطيلی1هستند1)شکل211(.

 (URL: 1))اشکال211-1.17اسطرالب1های1مغولی1هند1در1موزه1اَدلر1)هندوايرانی



هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

علم
مه 

لنا
فص

دو
13

98
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

م، 
ده

هف
ره 

شما
م، 

 نه
ال

س

11

بررسی و مقايسه نقوش و تزئينات اسطرالب های صفوی 
ايران و مغولی هند

ابعاد1 دارای1 كرسی،1 صفوی،1 اسطرالب1های1 بيشتر1 در1
متوسط1است1و1شکل1كلی1آن1در1اطراف،1به1شکل1دو1نيم1برگ1
اسليمی1كوچك1و1در1قسمت1تاج،1به1صورت1سراسليمی1شکل1
گرفته؛1اما1عروه1به1شکل1حلقه1ساده1است.1در1اوايل1اين1دوره،1
كرسی1های1ساده1و1در1دوره1های1بعد،1كرسی1های1پرتزئين1
با1نقوش1گياهی1)اسليمی1و1ختايی1و1غيره(،1انسانی،1خط1و1
خوشنويسی1و1نوشته1های1زياد1)به1ويژه1آيه1الکرسی1و1ساير1آيات1
قرآنی،1تقديم1نامه،1نام1سازنده،1نام1پادشاه1يا1سفارش1دهنده(1
رواج1يافتند.1خط1نستعليق1در1نوشته1ها1بسيار1به1كار1رفته1و1
كتيبه1ها1درون1قاب1قرار1گرفته1اند.1در1اوايل1دوره،1عنکبوت1نيز1
به1شکل1های1ساده1هندسی1ساخته1می1شد،1اما1در1دوره1های1
بعد،1شکل1های1منحنی1و1گياهی1پركار1و1شلوغ1با1نقوش1گياهی1
)اسليمی،1ختايی1و1تك1برگ(،1حيوانی1)پرنده(،1هندسی1و1خط1
و1خوشنويسی،1جای1آن1را1گرفتند.1تالش1برای1قرينه1سازی1
نقوش1در1اين1عنکبوت1ها1مشهود1بوده1و1زهوار1بيرونی1شامل؛1
تزئينات1نيم1برگ1های1اسليمی1و1ظريف،1خطوط1تاب1دار،1نقوش1
هندسی1و1خوشنويسی1است.1در1بسياری1از1اسطرالب1های1
صفوی،1شکل1عنکبوت1ها1از1الگوهای1تکراری1پيروی1می1كند.1اُم،1
ريخته1گری1شده1و1ابعادی1كوچك1يا1متوسط1دارد1و1در1بسياری1
از1اسطرالب1ها،1نام1سازنده1و1شعر1»غرض1نقشی1است1كز1ما1
بازماند«1به1خط1نستعليق1در1قابی1كوچك1در1نيمه1پايينی1پشت1
اُم،1نقش1شده1و1قسمت1های1مختلف1اُم،1مملو1از1تزئينات1ريز1
گياهی1هستند.1عضاده،1كشيده1و1باريك1با1ُمری1های1كنگره1ای1
و1دفتان1های1ساده1است1و1شعر،1آيات1قرآنی،1حروف1ابجد1و1
بروج1دوازده1گانه،1به1ويژه1با1استفاده1از1خط1نستعليق1در1ميان1
تزئينات1گياهی،1روی1آن1درج1شده1اند.1اسبك1غالبا1ًبه1شکل1
سر1اسب1و1دارای1طراحی1رئاليستی1با1حکاكی1دقيق1يال1و1

چشم1و1گوش1و1دهان1بوده1و1با1استفاده1از1تکنيك1ريخته1گری1
و1چکش1كاری1ساخته1شده1است.1قطب،1به1شکل1ميخ1ساده1
با1بُن1دوار1برجسته1يا1تخت1و1در1برخی1موارد،1دارای1تزئين1
)خطوط1شعاعی1و1هاللی(1است. در1اسطرالب1های1مغولی1هند،1
كرسی1ها1ابعاد1متفاوتی1داشته1و1غالبا1ًدر1اطراف،1به1نيم1برگ1های1
اسليمی1بزرگ1منتهی1شده1اند.1تاج1كرسی1و1عروه،1در1محل1
اتصال1به1شکل1سراسليمی1يا1برگ1كوچك1شکل1گرفته1و1عروه1
به1شکل1حلقه1ساده1يا1برگ1ساخته1شده1است.1نقوش1گياهی1
)ختايی،1اسليمی1و1شبه1اسليمی(1و1خوشنويسی،1نوشته1های1
مختصر1شامل1عبارات1قرآنی1و1نيايشی1يا1نام1سازنده،1بر1فضای1
كرسی1نقش1بسته1اند1و1در1برخی1نمونه1ها،1از1خط1نستعليق1
برای1نوشته1ها1استفاده1شده1است.1عنکبوت1در1نمونه1های1
سانسکريت،1شکلی1ساده1و1هندسی1دارد؛1اما1در1نمونه1های1
هندوايرانی،1عنکبوت،1متشکل1از1نقوش1گياهی1پركار1و1شلوغ1
)اسليمی،1شبه1اسليمی1و1ختايی(،1نقوش1حيوانی1)پرنده(،1
هندسی1و1نشانگرهای1گياهی1است1كه1غالبا1ًبی1قرينه1بوده1و1
كمان1های1اضافه1در1ميان1آنها1وجود1دارند.1زهوار1بيرونی1نيز1
ساده1است.1اُم1در1برخی1موارد،1ابعاد1بزرگی1دارد1و1ريخته1گری1
شده1است.1نوشته1ها،1با1استفاده1از1خط1نسخ1ساده1يا1الفبای1
دواناگری1به1صورت1ساده1و1بدون1تزئين1نوشته1شده1اند1و1در1
برخی1موارد،1از1خط1نستعليق1استفاده1شده1و1نام1سازنده1در1
پشت1اُم1ثبت1شده1است.1عضاده1با1مری1های1كنگره1ای1و1دالبری1
و1كوتاه،1پهن1و1يا1نوشته1هايی1ساده1و1بدون1تزئين1است.1اسبك،1
ريخته1گری1و1چکش1كاری1و1غالبا1ًانتزاعی1و1به1شکل1اسب،1
پرنده1و1غيره1ساخته1شده1و1در1برخی1موارد،1با1حکاكی1يال1
و1چشم1و1دهان،1كمی1واقع1گرايانه1شده1است.1قطب،1به1شکل1
ميخ1ساده1با1بُن1دوار1برجسته1يا1تخت1يا1خطوط1شعاعی1عميق1
است.1ويژگی1های1مشترك1و1متمايز1اين1اسطرالب1ها،1به1طور1

خالصه1در1جدول111آورده1شده1اند.
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نتيجه گيری
با1توجه1به1بررسی1های1انجام1شده1بر1روی1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1هند1موجود1در1موزه1اَدلر،1اين1
نتايج1حاصل1شدند1كه1نقوش1و1تزئينات1اين1اسطرالب1ها1از1نظر1محتوا1و1مضمون1و1نوع1نقش،1دارای1ويژگی1های1
مشابه1و1برخاسته1از1فرهنگ1و1سنت1های1تزئينی1مشتركی1بوده1كه1بر1اسطرالب1ها1نيز1تأثيرگذار1بوده1اند.1برخی1
نقوش1مورد1استفاده1در1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1هند1كه1در1اين1پژوهش1بررسی1شده،1عبارت11هستند1
از؛1اسليمی1و1ختايی،1نقوش1هندسی1و1خط1و1خوشنويسی.1به1طور1كلی،1نقوش1مورد1استفاده1در1اسطرالب1های1
هندوايرانی1كه1بيشتر1شامل1نقوش1اسليمی1و1ختايی1بوده،1در1اسطرالب1های1صفوی1ايران1نيز1مشاهده1شده1و1نتيجه1
ارتباطات1و1تبادالت1فرهنگی1و1هنری1با1ايران1و1به1وجود1آمدن1مکتب1مغولی1هند1در1هنرهای1اين1زمان1هستند؛1اما1
نقوش1مورد1استفاده1در1اسطرالب1های1سانسکريت1كه1غالبا1ًنقوش1ساده1هندسی1بوده،1به1شيوه1اسطرالب1های1اوليه1
اسالمی1هستند؛1يعنی1همان1زمانی1كه1فن1ساخت1اسطرالب،1توسط1منجمان1سانسکريت1از1مسلمانان1اقتباس1شد.1
وجه1تمايز1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1هند1از1ساير1اسطرالب1های1ساخته1شده1در1موقعيت1های1زمانی1و1
مکانی1ديگر،1نقوش1و1تزئينات1پركار1بوده1و1از1نظر1شکل،1نقوش1و1تزئينات1و1تکنيك1ساخت،1شباهت1های1متعددی1
به1يکديگر1دارند.1اين1شباهت1ها،1در1شکل1اجزای1مختلف1اين1اسطرالب1ها1از1جمله؛1كرسی،1عنکبوت،1اُم،1عضاده،1
اسبك1و1قطب1قابل1مشاهده1هستند.1وفور1نقوش1گياهی1اسليمی1و1ختايی1و1به1كارگيری1خط1نستعليق1در1برخی1از1
قسمت1ها،1از1ديگر1شباهت1های1آنها1هستند.1بنابراين،1وجود1ويژگی1های1مشترك1ميان1اين1اسطرالب1ها1كه1شايد1آغاز1
آنها1از1زمان1ابوريحان1بيرونی1يا1قرن161و171ه.ق.1توسط1دانشمندان1مهاجر1باشد1كه1اسطرالب1را1به1هند1برده1اند،1
نشان1دهنده1تأثير1اسطرالب1سازی1ايران1بر1هند1در1اين1زمان1است.1خط1و1زبان1مورد1استفاده1در1اسطرالب1های1
مغولی1نيز1با1توجه1به1ويژگی1های1مکتب1مغولی1هند1از1جمله؛1خطاطی1و1مينياتور1كه1در1اين1زمان1رواج1داشته1و1
تحت1تأثير1مستقيم1ايران1بوده،1از1ديگر1آثار1ارتباطات1ايران1و1هند1در1اين1زمان1هستند.1ويژگی1مشترك1ديگر1اين1

دو1گروه1از1اسطرالب1ها،1به1كارگيری1الگوهای1تکراری1به1ويژه1در1ساخت1عنکبوت1آنها1است.

تفاوت هاشباهت هانام اجزا

كرسی1و1
ضمايم

شکل1مثلثی1دالبری1كرسی1ها1*1شکل1برگ1و1سراسليمی1
در1تاج1كرسی1و1عروه1در1محل1اتصال1به1يکديگر1*1
كرسی1های1ساده1در1نمونه1های1اوليه1صفوی1و1نمونه1های1

سانسکريت1*1خط1نستعليق

تنوع1ابعاد1كرسی1و1نيم1برگ1های1اسليمی1بزرگ1تر1در1اطراف1كرسی1های1هندی1
*1سادگی1عروه،1نوشته1های1طوالنی1و1نقوش1انسانی1بر1كرسی1های1ايرانی1و1
نوشته1های1مختصر1و1نقوش1گياهی1بر1كرسی1های1هندی1*1آيه1الکرسی1در1بسياری1

از1كرسی1های1صفوی1و1عبارات1كوتاه1قرآنی1و1نيايشی1در1كرسی1های1مغولی

عنکبوت
و1 اوليه1صفوی1 اسطرالب1های1 در1 هندسی1 شکل1های1
سانسکريت1مغولی1*1شکل1های1منحنی1و1گياهی1*1

استفاده1از1نقوش1گياهی،1حيوانی1و1هندسی

جزئيات1نقوش1*1شکل1هندسی1اسطرالب1های1سانسکريت1*1تالش1در1قرينه1سازی1
نقوش1و1نقوش1و1نوشته1های1مختلف1بر1زهوار1بيرونی1عنکبوت1های1ايرانی1*1
كمان1های1اضافه1و1نقش1زورقی1در1قسمت1منطقه1البروج1عنکبوت1های1هندی

شکل1ساده1دوار1*11استفاده1از1خط1نستعليق1*1نام1سازنده1اُم
در1قسمت11پشت1اُم1*1تکنيك1ريخته1گری

ابعاد1بزرگ1تر1اسطرالب1های1هندی1*1تزئينات1گياهی،1ابيات1شعری1و1قاب1های1
كوچك1متوالی1حاوی1نوشته1ها1در1اطراف1اُم1در1اسطرالب1های1ايرانی

در1اسطرالب1های1ايرانی،1باريك1و1كشيده1و1دارای1تزئينات1و1خط1نستعليق1*1در1مری1های1دالبری1*1دفتان1های1ساده11مستطيلیعضاده
نمونه1های1هندی،1پهن11و1كوتاه1و1فاقد1تزئين1و1استفاده1از1خط1نسخ1و1سانسکريت

نمونه1های1رئاليستی1با1حکاكی1يال1و1چشم1و1دهان1*1اسبك
تکنيك1ريخته1گری1و1چکش1كاری

اسبك1رئاليستی1در1اكثر1اسطرالب1های1ايرانی1*1اسبك1غالبا1ًبه1اشکال1ساده،1
انتزاعی1و1به1شکلی1غير1از1سر1اسب1مثاًل1پرنده1در1نمونه1های1هندی

نمونه1های1ايرانی1غالبا1ًبا1خطوطی1ساده1به11شکل1گل1يا1گل1ميخ1شکل1گرفته1اند.شکل1ساده11با1بُن1تخت1يا1برجسته1با1خطوط1شعاعیقطب
)نگارندگان(1

جدول1.11مقايسه1نقوش1و1تزئينات1اجزای1مختلف1اسطرالب1های1صفوی1ايران1و1مغولی1هند
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اسطرالب1های1صفوی1و1مغولی،1با1يکديگر1تفاوت1هايی1نيز1دارند.1ابعاد1كرسی1در1نمونه1های1هندی1نسبت1به1
نمونه1های1ايرانی،1تنوع1زيادی1دارد؛1اُم1نيز1در1برخی1نمونه1های1هندی،1بزرگ1تر1است.1عضاده1در1اسطرالب1های1
باريك1و1كشيده؛1اما1در1نمونه1های1هندی،1پهن1تر1و1كوتاه1تر1است.1اسبك1در1اسطرالب1های1ايرانی،1 ايرانی،1غالبا1ً
بيشتر1به11شکل1اسب1است.1عروه1در1برخی1اسطرالب1های1هندی1به1جای1يك1حلقه1ساده،1به11شکل1برگ1است.1
به1كارگيری1نقوش،1تزئينات1و1نوشته1های1پركار1)به1خصوص1شعر1»غرض1نقشی1است1كز1ما1باز1ماند«1و1آيه1الکرسی(1
نمونه1های1 از1 را1 صفوی1 اسطرالب1های1 كه1 بوده1 مواردی1 ديگر1 از1 صفوی،1 اسطرالب1های1 مختلف1 بخش1های1 در1
مغولی1متمايز1می1سازند.1از1طرف1ديگر،1وجود1ميله1نشانه1روی1در1اسطرالب1های1مغولی1هند،1از1تفاوت1های1آنها1
با1اسطرالب1های1صفوی1به1حساب1می1آيد.1با1وجود1تمايزاتی1كه1ميان1اسطرالب1های1ايرانی1و1هندی1وجود1دارند،1
نقوش1و1تزئينات1به1كار1رفته1در1آنها،1نشان1از1پيشينه1و1فرهنگ1غنی1و1ارتباط1متقابل1اين1دو1جامعه1با1يکديگر1
داشته1كه1در1پژوهش1های1آتی1با1بررسی1تأثير1عوامل1مختلف1فرهنگی1و1اجتماعی1در1پديد1آمدن1اين1گونه1نقوش1

و1تزئينات1بر1اسطرالب1ها،1می1توانند1بررسی1شوند.

پی نوشت
1. Adler Planetarium and Astronomy Museum, Chicago
2. Sreeramula Rajeswara Sarma
3. Yantraraja
4. Yukio Ôhashi

51 .11treatise on the art of the astrolabe by demonstration1رشدی1راشد،1رساله1ابوسهل1كوهی1)صنعه1االسطرالب1بالبراهين(1را1به
1.(Rashed, 2005: 254)1ترجمه1نموده1است

61 عبدالحسين1عبداالئمه،1هنرمند1و1صنعتگر1اصفهانی،1يکی1از1مشهورترين1هنرمندان1سازنده1اسطرالب1در1زمان1شاه1عباس1بوده1.
و1اسطرالب1هايی1از1او1باقی1مانده1كه1در1موزه1های1بزرگ1جهان1نگهداری1می1شوند.

71 مصرع1دوم:1»كه1هستی1را1نمی1بينم1بقايی«.
8. Nalaka or Nalika-yantra
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Abstract

Iranian and Indian Art in Safavid period has a lot of attachments to each other that its 
effects are visible in abundance of decorations. In that period of time, astrolabe-making 
especially in Iran and India went a new way and delicate and prolific decorations covered 
the entire space of the astrolabes. As regards to that the astrolabe has been studied more 
scientifically regardless of its visual features. The main purpose of this research is checking 
motifs and decorations of Iran and India’s astrolabes which made in 10-12 century AH (16-
18 AD) and the effect of the Safavid astrologers on Mongolian astrolabes. This research in a 
descriptive-analytical method studies Adler Planetarium and Astronomy Museum astrolabes 
to answer these questions: What is the type of motifs and decorations of Iranian Safavid 
and Indian Mongolian Astrolabes and what are the similarities and differences between 
them? What is the effect of the Safavid astrologers on Mongolian astrolabes? There are 13 
Safavid astrolabes and 8 Mongolian astrolabes in Adler Museum which has been studied in 
this article. Significant feature of these astrolabes is delicate motifs and ornaments which 
distinguishes them from other astrolabes. By studying and analyzing motifs, decorations 
and shapes of samples, similarities and differences have been identified. Safavid Astrolabes 
have their own style including: the abundance of Quran verses and Persian poems (spe-
cially this poem: Gharaz Naghshist Kaz Ma Bazmanad, «غرض1نقشيست1كزما1بازماند»), pattern 
of motifs, high elegance of the rete’s cutting, richly decorated alidades. Indian astrolabes 
also with various thrones in terms of dimensions and technique, sighting tubes attached to 
their alidade and additional bows in rete, have a different style. With all of this, common 
motifs and decorations in terms of content, type and mode of construction, also a lot of 
similarities between these two groups, including: triangular thrones, using Plant motifs 
(Eslimi & Khatayi), Nastaliq calligraphy and delicate cutting in different parts of astrolabes, 
clearly represent their impact on each other.

Keywords: Astrolabe motives, Iranian Safavid metalworking, Indian Mongolian metalwor-
king, Adler Planetarium and Astronomy Museum

A Comparative Study of Motives and Decoration of Iranian 
Safavid and Indian Mongolian Astrolabes )case study: Adler 
Planetarium and Astronomy Museum, Astrolabes(
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