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چکیده

باور به تأثیر وضعیت اجرام آسمانی بر اتفاقات و رویدادهای زندگی انسان ،از دیرباز در میان اقوام مختلف
متداول بوده است .مفاهیم احکام نجومی در هنر ایران بهصورت نقشمایههای تزیینی در فلزکاری و دیگر هنرهای
کاربردی در دورههای مختلف مورداستفاده قرار گرفته است ،اما در فالنامههای مصور دوره صفویه ،این مفاهیم
نه در ساحت تزیین بلکه در ماهیت اصلی خود؛ یعنی ابزاری برای پیشگویی ظاهر شده است .پیشگویی از
طریق احکام نجومی در دورة اسالمی ،با ممنوعیت نهاد دینی مواجه بوده است .با توجه به نقش تعیینکنندة 
مذهب در حکومت صفویان ،این مسأله مطرح میشود که پیشگویی از طریق استفاده از مفاهیم احکام نجومی
چگونه در نگارگری فالنامههای مصور عصر صفوی نمود پیدا کرده و چه راهکارهایی برای مشروعیتبخشی
به آن در برابر ممنوعیت نهادهای دینی اتخاذ شده است؟ در این مقاله برای پرداختن به این مسأله با روش
توصیفی_تحلیلی_تطبیقی ،چهار نسخة فالنامه طهماسبی (پراکنده) ،فالنامه فارسی موزه توپقاپیسرای ،فالنامه
فارسی درسدن آلمان و فالنامه ترکی سلطان احمد اول مورد مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهش ،ابتدا
حضور مفاهیم احکام نجومی در نگارههای این چهار نسخه مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن ،نحوة تصویرسازی
مفاهیم احکام نجوم و راهکارهای مشروعیتبخشی به این شیوة پیشگویی ،تطبیق داده شده است .نتیجه این
پژوهش حاکی از این است که بهدلیل ممنوعیت شرعی استفاده از احکام نجوم در پیشگویی ،این مضامین در
نگارههای قدیمیترین نسخة فالنامه مورداستفاده قرار نگرفته و تنها در متن فال آن به این مفاهیم اشاره شده
است ،اما در نسخههای بعدی ،این مفاهیم بهطور مستقیم در نگارهها تصویرسازی شده و از راهکارهایی مثل
استفاده از آیات قرآنی در هر نگاره ،استفاده از شمایلهای مذهبی در کنار مضمون تنجیم و همچنین استفاده
از تصویر فرشتگان برای مشروعیتبخشیدن به کاربرد احکام نجومی در پیشگویی ،بهره گرفته شده است.

کلیدواژهها :نگارگری دوره صفویه ،فالنامههای مصور ،باور به پیشگویی ،مصورسازی احکام نجومی ،راهکارهای
بصری مشروعیتبخشی
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همانطور که از نام آن پیدا است فالنامه ،کتابی از فالها
است که همراه با تصاویر در قرن  16میالدی گردآوری شده
است .فالنامههای دیگری هم بودهاند که بدون تصویرسازی
تهیه شدهاند ،اما عاملی که این آثار را ویژه و نادر میکند؛
این است که تصاویر همراه با فال هستند که امر پیشگویی
را میسر میکنند و این همان نکتهای است که این آثار را در
مقایسه با فالنامههای تصویرپردازی نشده برجسته میکند.
فن پیشگویی و عالقه به دریافتن آینده ،سنتی دیرینه در
جهان اسالمی بوده است که شامل ردیابی جایگاه ستارگان،
طالعبینی و تعبیر خواب میشود .از میان تمامی این روشها،
این متون تصویرپردازی شده ،باشکوهترین نوع تجلی پدیده
پیشگویی هستند؛ چرا که این نسخ نه برای مردم عادی بلکه
برای اشرافیان تهیه شدهاند .فالگیرهایی در اصفهان و نقاط دیگر
ایران و همچنین در استانبول بودهاند که مردم عادی بهسراغ
آنها میرفتند و آنها ابزارهای مختلفی را نهفقط برای پیشگویی
آینده ،بلکه جهت راهیابی به جهان ناشناخته بهکار میگرفتند
) .(Farhad et al, 2010: 30این موضوع نشان میدهد که آنها
در واقع تصاویر را برای پیشگوییکردن و راهیافتن به دنیای
ناشناخته بهکار میگرفتند .از یک طرف ،حضور مضامین مربوط
به تنجیم در نگارههای این نسخ و از طرف دیگر ،فضای مذهبی
حاکم بر دورة صفویه که پیشگویی از طریق مفاهیم احکام
نجوم (تنجیم) را موردتشکیک قرار داده بود ،بهلحاظ تاریخی
این فالنامههای مصور را در بستری چالشبرانگیز قرار میدهد.
بنابراین در این مقاله با تمرکز بر این مسأله ،تالش شده است تا
از طریق بررسی حضور مفاهیم احکام نجوم در نگارههای این
نسخ و تطبیق آنها ،سازوکارهایی که برای مشروعیتبخشی
به این موضوع اتخاذ شده است ،آشکار گردد.
روش تحقیق
روش بهکار گرفته شده در این پژوهش ،از نوع توصیفی_
تحلیلی_تطبیقی است و اطالعات از طریق منابع کتابخانهای
جمعآوری شده است .روند انجام پژوهش بدین شکل است
که ابتدا ،حضور مفاهیم احکام نجومی در نگارههای این چهار
نسخه موردبررسی قرار گرفته و پس از آن ،نحوة تصویرسازی
مفاهیم احکام نجوم و راهکارهای مشروعیتبخشی به این
شیوة پیشگویی ،تطبیق داده شده است.
پیشینه تحقیق
قهاری گیگلو و همکار ( )1389در مقاله «بررسي تطبيقي
صور نجومي در نسخه صورالکواکب و آثار فلزي سدههاي

پنجم تا هفتم هجري» ،به بررسي تجسمي نقوش نجومي
در آثار فلزي و تطبيق آنها با تصاوير صورتهاي فلکي در
کتاب صورالکواکب الثابته عبدالرحمان صوفي پرداخته است.
کتاب پرویز تناولی ( )1386با عنوان «طلسم :گرافيك سنتي
ايران» ،دو بخش دارد؛ بخش نخست را طلسمات ،معاني و
اعداد وفقي بر پايه اسماءالحسني در بر ميگيرد و بخش دوم،
نقش حيوانات در امور رواندرماني و رفع مشكالت انساني
را شامل ميشود .دماوندی ( )1385در مقاله «جادو در
ایران باستان و کیش زرتشت» ،به پیشینه جادو و گونههای
آن پرداخته و جادو در ایران باستان و کیش زرتشتی را
بررسی نموده است« .فالنامه؛ کتاب فال» ،حاوی مقاالت
پژوهشگران تمدن و فرهنگ ایران صفوی و ترکیه عثمانی و
تصاویر تمامرنگی از تنها چهار نسخه خطی راجع به فالگیری
و پیشگویی باقیمانده از عصر صفوی و عثمانی بهکوشش
معصومه فرهاد و با همکاری سرپیل باغچی در واشنگتن چاپ
گردیده است .این کتاب بهمناسبت برپایی نمایشگاه فالنامه،
 24اکتبر  2( 2009آبان  )1388تا  24ژانویه  4( 2010بهمن
 )1388در موزه هنر فرییِر و موزه آرتور ام .ساکلر واقع در
واشنگتن ،توسط این دو موزه در  346صفحه با تصاویر رنگی
بسیار ،قطع رحلی و بهزبان انگلیسی منتشر گردید.
این مقاله در ادامة پژوهشهای انجامگرفته ،اولین پژوهشی
است که بهمطالعة حضور احکام نجومی در فالنامههای مصور
دوره صفویه با تمرکز بر مواجهه با ممنوعیت نهادهای دینی
پرداخته است.
پیشینه باورهای کهن به پیشگویی
تبارشناسی و شناخت منشأ بسیاری از باورهای انسان
همچون اسطورهها ،ناممکن مینماید .برخی ،پیدایش باور
به پیشگویی را به تمدنهای بینالنهرین نسبت دادهاند .در
دو هزار سال پیش از میالد تحولی رخ داد و فرقهای از کاهنان
در بینالنهرین بهوجود آمدند که بر همه دانستنیهای سری
و اسرارآمیز وقوف داشتند .آنها استادان غیبگویی بودند و از
روی نقش جگر و امعا و احشای حيوانات ذبحشده و یا از دود
و آتش و درخشش سنگهای قيمتي ،آینده را پیشگویی
ميکردند (گلسرخی .)27 :1377 ،فال و فالگیری بهاشکال
متعدد از گذشته تا کنون رواج داشته است و مردم در مواقع
تردید و دودلی ،نگرانی و درماندگی به آن روی میآوردند.
از کهنترین نمونههای فالگیری ميتوان به فال بودا در هند،
ایچینگ در چین ،ورقهای تاروت در اروپا ،فال اعداد و
حروف ابجد در ایران و انواع دیگر فالها مانند تفأل با چای،
نخود ،قهوه یا فالگیری با تاس -که به آن رمل میگفتند -

پيشينيان ،افالك را در آفرينش ،رشد و سرانجام ،مرگ
آدمي و نيز تيرهبختي و خوشبختي و هر آنچه به او مربوط
ميشده ،مؤثر ميدانستند .آنچه بيشتر براي پيشينيان جالب
بود ،آن قسمت از علم ستارهشناسي است كه بهاستخراج
احكام و تأثير آن در سرنوشت آدمیان مربوط است و به
آن «علم احكام نجوم» يا «تنجيم» 1میگفتند و آن ،با علم
«نجوم» 2كه علمي است كه در آن حركات ستارگان بررسي
ميشود و براي تقويم و گاهشماري بهكار ميرود ،تفاوت دارد
(حلبي« .)12 :1378 ،نجوم احكامي» ،شيوهاي در غيبگويي
و فالبيني است و بر این اصل استوار است كه ستارگان و
سيارات بر اجسام زميني و سرنوشت افراد و اقوام تأثير دارند.
امروزه اختربيني در شمار علوم بهحساب نميآيد و يا آن را
علم كاذب ميشمارند و كام ً
ال مخالف نظريهها و يافتههاي
دانش نوين ميدانند (صرفی و افاضل 53 :1389 ،و .)54
گرايش انسان به شناخت نجوم و کواکب و صدور احکام در
مورد گردش ستارگان و عواقب اين چرخشها ،تقریباً بهظهور
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اشاره کرد (سیپک .)94 :1384 ،سر کتاب باز کردن  -که
اصطالحي است در فالگیری  -نيز از دیرباز مردم را بهخود
مشغول داشته است .در میان آریاییها نيز انواع پیشگویی
و فالگیری وجود داشته است .در ایران «فالگیری با عوامل و
وسایل متعددی انجام میشد از جمله؛ ستارگان ،کتاب ،تاس
(در رمل) ،جداول و دوایر (در جفر) ،استخوان شانه گوسفند
(کتف) ،کف دست آدمی ،گياهان ،جانوران و نخود» (افشار،
 .)76 :1383نشانههای تفأل را در داستانهای شاهنامه
فردوسی نيز مي توان دید که برای از پیش آگاهی یافتن
استفاده میشده است (سرامی« .)542 :1383 ،فالگرفتن
و تفألزدن به حوادث ،یکی از راههای پيشگويي در شاهنامه
است و جالب آنکه این نيز از آن دسته پیشگوییها است
که در هیچ مورد نادرست نبوده است» (نیکنام و صرفی،
 .)169 :1381پی شگویی نهتنها پیشبینی حوادثی را که
در آینده رخ میداد ،شامل میشد ،بلکه سلسله مقررات و
بایدها و نبایدهایی درباره سعد و نحس روزها و اوقات مختلف
شبانهروز و رویدادهای مهم زندگی مانند ازدواج را -که در آن
اوقات رخ میداد -نيز در بر میگرفت (باقری حسنکیاده و
همکار .)4 :1393 ،سعد و نحس روزها و اتفاقات گوناگون را
«تطیر» مشخص میکنند؛ «تفأل
با دو اصطالح «تفأل» و
ّ
را به فال نیک زدن و تطیر را به فال بد زدن معنی کردهاند،
معادل کلمه نخستین را در فارسی مروا و دومی را مرغوا
دانستهاند» (لسان.)30 :1356 ،

انسان هوشمند بر میگردد .علم نجوم در ايران نيز مانند
ديگر نقاط جهان سابقهاي طوالني دارد .در واقع از آنجا که
ابزار آن ،آسماني پاک و دو چشم سالم خداداد است ،جزو
اولين علومي است که توسط ايرانيان موردتوجه قرار گرفته
است (بيکرمن و ديگران :1384 ،ط (مقدمه)) .اين دانش
در دوره اسالمي بهوسيله دانشمنداني چون ابومشعر بلخي
و گروه ديگر از منجمان بزرگ تمدن اسالمي در ايران چون؛
عبدالرحمان صوفي ،ابوريحان بيروني ،عمر خيام ،خوارزمي و
ابوسهل کوهي که در فاصله سدههاي چهارم تا هفتم هجري
ميزيستند ،به جهان عرضه شد (رفيعي و شيرازي:1386 ،
 .)113مهمترین ويژگي اين دانش در دوره اسالمي ،مطالعه
انواع صور فلکي است و در اين زمينه ،منابع مکتوب مصور و
غيرمصور ارزشمندي باقي مانده است (قهاری گیگلو و محمدزاده،
 .)6 :1389از آنجا که اغلب رویدادهاي آسمانی قابلمشاهده
با حوادث زمینی خاصی همچون فصل برداشت محصول یا
طغیان رودخانهها همزمان بودند (گیاهی یزدي،)11 :1388 ،
نخستين توجهکنندگان به آسمان؛ یعنی کاهن -منجمان
ملل قدیم (هلزي هال ،)21 :1363 ،چنین تصور کردند که
اختران میتوانند بر نظام طبیعی دنیاي خاکی ،اثرگذار باشند
(مسعودي 68 :1363 ،و بیرونی .)258 :1366 ،از سوي دیگر
در نتیجه رصدهاي منظم ستارگان ،منجمین متوجه حرکات
نامنظم برخی از این اجرام سماوي شدند (روسو.)24 :1337 ،
تقارن حرکات این اجرام با برخی از رخدادهاي زمینی همچون
جنگها و شورشها ،شیوع قحطی و بیماري ،شکلگیري
مذاهب و خوشیها و ناخوشیها ،این فکر را بهوجود آورد که
این ستارگان ،حاکم بر سرنوشت انسانها هستند (بيروني،
 511 :1362و  .)512با گذر زمان ،این اندیشه در تمامی
زوایاي زندگی ،روحیات ،طرز تفکر و رفتارهاي اجتماعی
انسان ،رشد یافت و نظم اجتماعی دنیاي کهن را بهوجود
آورد (زرگری و یحیائی.)99 :1393 ،
علم هیأت ،از جمله علومی است که ابتدا در بغداد بدان
اهتمام ورزیدند و نهتنها اعراب درباره مسائل آن به تحقیق
پرداختند ،بلکه جانشین آنان نیز دنبال تحقیقات ایشان در
این رشته را گرفتند .خلفای بنیعباس همین که شهر بغداد
را که در سال  761م .بنا شده بود پایتخت خود قرار دادند،
بهتوسعه و تدریس علم هیأت و ریاضیات همت گماشتند (لوبون،
 .)56 :1354علم نجوم و ستارهشناسی از علوم مشهوری است
که در دامان فرهنگ و تمدن اسالمی ،تکامل و بهباالترین حد
توسعه و رواج دست یافت .یکی از علل پیشرفت این دانش،
ميل شدید خلفا و حکمرانان و سالطین بهدانستن طالع خود
و تعیین اوقات سعد و نحس و شناختن ستاره مربوط بهخود
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بود (اسفندیاری .)89 :1394 ،تحقیقات و کشفیات مسلمین
در نجوم و هیأت آنقدر موردتوجه قرار گرفت و آنقدر
دقیق و علمی بود که در دوران رنسانس و پس از آن ،علمای
مغربزمین هيچگاه نتوانستند خود را از بند آنان رها سازند و
امروزه بسیاری از کشفیات و حتي اندازهگیریهای آنان اثبات
شده و موردقبول واقع گردیده است (سجادی.)41 :1360 ،
ابن خلدون در تعریف علم هیأت گوید« :علم هیأت ،علمی
است که از حرکات کواکب ثابته (بهچشم دیدنی) و کواکب
متحرکه و متحیره (قمر ،عطارد ،زهره ،مشتری ،زحل) بحث
میکند و از روی این حرکات و بهطرق هندسی بر اشکال و
اوضاع افالک ،استدالل می کند ...و از فروع آن علم ازدیاج
یا دانش زیجها است» (حلبی.)298 :1372 ،
در دورۀ صفویه که محدوده زمانی این پژوهش است ،نیز
باورهای عمیقی به احکام نجومی و فالگیری از این طریق وجود
داشت .شاردن در سفرنامۀ خود اشاره میکند« :ایرانیان ،پيش
گويي و غيبداني را به دو نام مینامند :اسطرالب یعنی ستارهیابی
و مطالعۀ سیر اجرام فلکی؛ که همانا نجوم و اخترشماری است،
دیگر؛ فال که در اصل بهمعنای عمل و نتیجه و اثر است ،ولی
در اصطالح بهچیزی اطالق میشود که ما (اروپاییان) سحر و
جادو میخوانیم و رومیان فن تفأل و تطیر مینامیدند ،این
عمل را ایرانیان رمل نیز نامند و مقصود از آن بهنظر ایشان،
فنون سحر و جادو است .استادان فن پیشگویی و غيبدانی
همانا منجمان میباشند ...ستارهشناسان با مطالعۀ اجرام فلکی
و تحقیق در سیر کواکب از آینده خبر میدهند و پیشگوییها
میکنند» (شاردن 247 :1338 ،و .)248
کتاب صورالکواکب عبدالرحمان صوفی و تصویرسازی
صور فلکی
ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل صوفی
رازی ( 376-291هجری قمری) در شهر ری دیده به جهان
گشود و در سن  83سالگی در شیراز درگذشت .صوفی در
رصدخانه شهر گور فیروزآباد ،پژوهشهای ستارهشناسی ارزندهای
انجام داد تا جایی که بهشهرت فراوانی رسید (ورجاوند:1385 ،
 .)73معروفترین اثر وی ،صورالکواکب الثابته نام دارد که
وی در سال  353هجری قمری بهرشته تحریر در آورد .این
کتاب که در مورد ستارگان ثابت است ،ادامه پژوهشهای
ستارهشناسی در سده سوم هجری بود و بر پایه آثار کالسیک 
و کهن از جمله المجسطی بطلمیوس تدوین شده بود .وی در
آن بسیاری از رصدهایش را همراه با تصویر تشریح کرده است.
در این کتاب ،او ستارگان را با نامهای عربی آنها مشخص
کرده و جدولی از قدرهای دقیق ستارگان هر صورت فلکی

و نمای صورت فلکی ارائه کرده است .رصدهای ثبتشده در
صورالکواکب صوفی که بهگفته جورج سارتون شاهکاری از
نجوم رصدی است ،بهسرعت نهتنها 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 .توصیفهای او از ستارگان در این کتاب تا صدها
سال بهعنوان یک مرجع مهم علمی در جهان شناخته شد
و در قرون وسطی بهزبانهای گوناگون اروپایی ترجمه شد
(ورجاوند .)75 :1385 ،همه 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؛ غالباً نگارگران آن را با بهترین تصاویر مي
آراستند (همان .)73 ،تصویرسازی صورتهای فلکی در کتاب
صورالکواکب صوفی در سده چهارم هجری بر تصویرسازی
این نقوش در دیگر کتب علمی و نجومی در سدههای بعدی
تأثیر گذاشت .قدیمیترین نسخه موجود کتاب صورالکواکب،
اکنون در کتابخانه بودلیان آکسفورد بهشماره  144نگهداری
میشود .در صفحه آخر آن به مشخصات کتاب که در سال
 401-400نگاشته گردیده اشاره شده است (خزائی:1386 ،
 .)75نسخههای مصور دیگری نيز از صورالکواکب موجود
است که اکنون در موزهها و کتابخانههای جهان نگهداری
میشود (قهاری گیگلو و همکار .)7 :1389 ،بنابراین کتاب
صورالکواکب صوفی و توصیفاتی که از بروج فلکی و سیارات
ثابت ارائه داده است ،یکی از منابع اصلی در تصویرسازی
احکام نجوم در هنر اسالمی است که نمود آن در هنرهای
فلزکاری و سفالگری نیز بهکرات دیده میشود .در این مقاله،
ارتباط بصری میان تصاویر بروج فلکی صورالکواکب و نحوة 
تصویرسازی این مضامین در نگارههای فالنامههای مصور
دوره صفویه نشان داده خواهد شد .تصاویری که از کتاب
صورالکواکب در این مقاله استفاده شده است ،مربوط به
نسخة خطی مصوری است که برای الغبیگ فرزند شاهرخ و
نوۀ تیمور لنگ در حدود سالهای  818-808هجری شمسی
در سمرقند تهیه شده است .این نسخۀ خطی هماکنون در
کتابخانه ملی فرانسه بهشماره ][Arabe 5036نگهداری میشود.
فالنامههای مصور دوره صفوی
شاردن در سفرنامة خود بعد از توضیح نحوۀ استخارهگیری
ایرانیان ،به فالنامههایی در دوره صفویه اشاره میکند که
دارای تصویر بوده و فالگیرها از تصاویر آن برای فالگیری
استفاده میکردهاند« :ایرانیان را دو گونه غیبگویی دیگر
است؛ نخستین را گالبتین گویند ،که استقراع از طاس تختهنرد

این نسخه که به «فالنامه پراکنده» معروف شده است در
بین دیگر نسخههای فالنامه این دوره ،بهبزرگی اندازه شهرت
دارد .از این نسخه تا کنون  30برگه شناسایی شده است
که اولین آنها در اوایل سال  1913م .منتشر شد ،اما روشن
نیست که این تعداد از برگههای فالنامه چگونه به پاریس
رسیده و توجه مجموعهداران را بهخود جلب کرده است.
بهنظر میرسد در اوایل قرن بیستم یک دالل بلژیکی بهنام
جورج دموت 3مسئول توزیع بعضی از برگههای این فالنامه
در بین مجموعهداران خصوصی و عمومی بوده است؛ بههمین
علت این نسخه را «فالنامه پراکنده» نامگذاری کردهاند.
بهجز یک نگاره ،دیگر برگههای این نسخه با اندازهای در

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر

استفاده از احکام نجوم در فالنامه نسخه طهماسبی
(پراکنده)

سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1397

میباشد ...دومی نیرنجات است ،که مفهوم اضطراب و مشکالت
را میرساند و در این فن یک کتاب نیم ورقی دارند مشتمل
بر پنجاه تصویر ،که عبارت از صور زمختی است که بعضی از
آنها صور فلکی و برخی دیگر تمثالهای انبیا و ائمۀ ایشان
است .این مجموعۀ رمل ایرانیان است ،که علم دانیال خوانند
و سیمیای ایشان همان است» (شاردن 251 :1338 ،و .)252
«یکی از نخستین نسخ موجود مکتب قزوین را باید فالنامه
دانست که از قرار معلوم تحت حمایت شاه طهماسب کار شده
است .موضوع نگارهها ،ادبی و مذهبی و دارای ترکیببندیهای
عالی و بعضی نیز روایی است .کیفیت طراحی و رنگبندی آنها
در سطح واالیی قرار دارد ولی تنوع سبکها در آن مشهود
است .هیچیک از این نگارهها رقم ندارد ولی بعضی از آنها را
میتوان به آقامیرک و عبدالعزیز نسبت داد» (Canby, 1999:
 ،69بهنقل از :آژند .)522 :1395 ،عبدالعزیز «بهاحتمال زیاد
در نگارگری نسخه فالنامه در حدود سال  967ه.ق .در قزوین
دست داشته و نگارهزنی در کام شیران را کشیده است»
(سودآور 188-186 :1380 ،بهنقل از :آژند .)62 :1394 ،از
زمان صفویه تنها چهار نمونه از فالنامههای تصویرپردازی
شده باقی مانده است )1 :فالنامه طهماسبی (پراکنده) )2
فالنامه فارسی موزه توپقاپی سرای  )3فالنامه فارسی درسدن
آلمان  )4فالنامه ترکی سلطان احمد اول .احتمال دارد
نسخههای دیگری نیز وجود داشته باشد که اطالع دقیقی از
آنها در دست نیست ،ممکن است از بین رفته و یا همین چهار
عدد باشد .قدیمیترین آنها تحت عنوان «فالنامه پراکنده»
شناخته میشود که در دربار شاه طهماسب اول؛ دومین
پادشاه سلسله صفوی در قزوین و در نیمههای قرن 16
میالدی تهیه شده است.

حدود  590×445میلیمتر مربع ،جزو بزرگترین نقاشیهای
ایرانی تا کنون شناختهشده هستند .میزان آسیبهای سطحی
ِ
واردشده به نگارهها نشان میدهد که نهتنها تصاویر اغلب
مورداستفاده قرار میگرفتهاند ،بلکه گاهی نیز از هم جدا
شدهاند ) .(Farhad et al, 2010: 43در سال  1929م .ادگار
بلوش 4اظهار کرد که این نسخه برای دومین پادشاه صفوی
یعنی شاه طهماسب تکمیل شده است .متن فالنامه طهماسبی
(پراکنده) با خط نستعلیق موزون و نسبتاً درشت ،تحریر شده
و بهلحاظ سبکی ،از یکپارچگی بیشتری نسبت به نگارهها
برخوردار است .آرمن توکاتلیان بر اساس مقیاس ،یکنواختی
و شفافیت ،متن فالنامه پراکنده را به خطاط مشهور؛ مالک 
دیلمی نسبت داده است ) .(Tokatlian, 2007: 8 , 37مالک 
اصلیش از فیلواگوش قزوین و از معاریف دیلمیان که خاندانی
شریف بودند و در قزوین زیست میکردند ،بود .او بهسال 924
ه.ق .متولد شد و در ابتدای زندگی نزد پدر خود «شهره امیر»
تعلیم خط ثلث و نسخ گرفت و در این خطوط شهرت یافت.
بعدها به فراگرفتن خط نستعلیق پرداخت و بهقول صاحب
قواعد خطوط هنگامی که رستمعلی و حافظ باباجان بهسال
 944ه.ق .به قزوین رفتند ،نزد ایشان بهتعلیم خط نستعلیق
پرداخت (بیانی .)21 :1342 ،سبک نگارههای فالنامه پراکنده
نشان میدهد که این نسخه احتماالً بين اواسط دهه 1550
م .و اوایل دهه  1560م .تهیه شده است .اندازه و حالت
پیکرها ،سادهشدن بیشتر ترکیببندیها و رهاترشدن آنها و
همچنین خودانگیختگی بیشتر در ضرب قلمها ،نشانه عبور
از آثار تولیدشده در دهههای  1530و  1540میالدی در
تبریز است .این شیوه جدید بصری همچنین در ترکیببندی
مرقعات میانه قرن  16م .که با روند افزایشی مردمگرایی
بهعنوان یک قالب جایگزین برای مصورسازی سازگار بود،
مشهود است .بنابراین فالنامه پراکنده ،نمایانگر یک نقطه
عزیمت از نسخههای پیشتر ساختهشده در دربار صفوی
است ،اما بههیچ وجه تنها اثر نشانگر این تغییر در بین
تولیدات هنری دهه  1550م .نیست؛ دورهای که با چندین
تحول مهم در حاکمیت شاه طهماسب مشخص شده است
).(Farhad et al, 2010: 47
در همه نسخههای فالنامه مصور همچنان که در تصویر
 1نشان داده شده است ،در یک سمت نگاره و سمت مقابل
آن متن مربوط به فال آن قرار گرفته است .در این نسخه از
فالنامه که قدیمیترین آنها نیز هست ،مضامین اصلی نگارهها را
قصص قرآنی ،مضامین دینی ،شیعی و ادبی تشکیل میدهند.
با توجه به اینکه پیشگویی و استفاده از تنجیم از نظر شرع
اسالم دارای اشکال بوده ،در اولین نسخة فالنامة مصور،

43

راهکارهای بصری در مصورسازی و مشروعیتبخشی
به احکام نجوم در فالنامههای مصور دوره صفویه

44

نگارههایی با تصویرسازی مستقیم این مضامین وجود ندارد.
در این نسخه تنها میتوان اشاراتی را به سنت پیشگویی از
طریق احکام نجوم در متن فالها مشاهده کرد .بهعنوان نمونه
در متن فال مربوط به نگارة فتح خیبر (تصویر  )1در سطر 8
و  9آمده است« :غرض که کوکب اقبالت بهافق دولت طالع
میشود و هر نیت که داری بهخیر و خوبی ساخته میگردد».
استفاده از احکام نجوم در فالنامه فارسی موزه
توپقاپی سرای
این نسخه از فالنامه که هماکنون در کتابخانه توپقاپی
سرای استانبول نگهداری میشود ،با  59نگاره ،بزرگترین
نسخه فالنامه مصور محسوب میگردد .نوشتهها و تصاویر
آن بهطور دقیق در یک کل واحد گرد آمدهاند .با توجه به
نشان اهدایی در صفحه سفید ابتدای کتاب ،این نسخه باید
پیش از زمان حکومت سلطان احمد سوم (1730-1703م ).به
مجموعه سلطنتی عثمانیان وارد شده باشد .رنگ خرمایی مایل
به قرمز جلد آن ،مربوط به دوره حکومت سلطان عبدالحمید
دوم (1909-1876م ).است که احتمال دارد در این تاریخ،
برخی از صفحات آن دوباره حاشیهنگاری شده باشد .در این
نسخه نیز همچون نسخههای دیگر فالنامه ،در یک صفحه
تصویر و در صفحه مجاور آن متن فال قرار گرفته است (تصویر
.(Farhad et al, 2010: 53) )1

تعداد  9نگاره از مجموع  59نگاره نسخه فالنامه فارسی
موزه توپقاپی سرای ،دارای مضامین مربوط به تنجیم است.
همچنین در برگه متن هر فال و نیز در توضیح هر فال،
ارجاعات بسیاری به این متون داده شده است .مضمون این
نگارهها به دو بخش بروج فلکی و اجرام فلکی مربوط میشود  .
در تصویر  ،2هر یک از دایرههای  12گانه ،معرف یکی از
بروج فلکی است که صورت فلکی مربوط به آن در داخل هر
دایره تصویر شده است .برج بهمعني قصر و حصار عالي و خانه
و جمع آن بروج و ابراج است و در اصطالح نجومي عبارت
است از قوسي در منطقهالبروج که به سي درجه تقسيم شده
که يک دوازدهم  360درجه ،دور دايره بزرگي در آن منطقه
است و هر قسمت بهنام يکي از صور فلکي يا ماههاي شمسي
است (قهاری گیگلو و همکار .)8 :1389 ،هر یک از بروج
 12گانه در احکام نجوم دارای صفات ویژه و مفهوم منحصر
بهفردی است که منجر به شکلگیری باورهای گستردهای در
دورههای مختلف تاریخی ایران شده است .نحوۀ تصویرسازی
این بروج فلکی در فالنامه همچنان که اشاره شد ،بهنسخۀ
مصور کتاب صورالکواکب ارجاع دارد که پس از قرن چهارم
هجری در نقوش هنر فلزکاری و سفالگری نمود پیدا کرد و
در دورۀ صفویه در نگارههای فالنامههای مصور ادامه یافته
است .تطبیق نحوۀ مصورسازی این صور فلکی در این نسخه و

تصویر  .1نگاره و متن فال برگه فتح خیبر ،فالنامه طهماسبی (پراکنده) ،کتابخانه چستر بیتی دوبلین(URL: 1) .

سومین فالنامة ماندگار ،در کتابخانه دانشگاه ساچسینک 
در درسدن آلمان قرار دارد .بر اساس یک کتیبه التین در
اولین برگه آن ،این نسخه در سال  1718میالدی در وین
توسط یوهانس کریستوفر ریمبکی؛ مترجم سلطنتی زبانهای
بیگانه در دربار هشببورگ بهدست آمد .این نسخه دارای 51
نگاره است که ابعاد آنها از   36.5 × 48تا  48 × 66.5سانتیمتر
متفاوت است و آنها را بزرگترین برگة فالنامههای موجود
میدانند .بسیاری از اینها حتی بزرگتر بودند .در اصل،
بعضی از آنها بریده شدهاند و در برخی دیگر ،حاشیة اطراف
تصاویر حذف شدهاند .بهعالوه ،برخی از ورقها یا قطعات
کاغذ بهنظر میرسد بازیافت شدهاند .از زمان ورود آن به
وین در اوایل قرن هجدهم ،این فالنامه چندین بار بازپس

تصویر  .3نگاره ُزحل ،فالنامه فارسی موزه
توپقاپی سرای(Farhad et al, 2010: 250) .

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر

تصویر  .2نگاره بروج دوازده گانه ،فالنامه فارسی
موزه توپقاپی سرای(Farhad et al, 2010: 38).

استفاده از احکام نجوم در فالنامه فارسی درسدن آلمان
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کتاب صورالکواکب در جدول  1نشان داده شده است .بخش
دیگر تصاویر مربوط به مضامین تنجیم ،اجرام فلکی هستند
که نمونهای از آن در تصویر  3آمده است.
در کنار بروج فلکی ،مضمون دیگر مربوط به کارکرد تنجیم
در پیشگویی ،اجرام فلکی است که شامل  7سیاره اصلی
میشود .در تصویر  ،3یکی از این سیارات هفت گانه یعنی زحل
بهتصویر کشیده شده است .اين سياره ،بلندترين و يا دورترين
سياره بوده و کلمه زحل خود بهمعني بسيار دورگريخته است.
منجمان احکامي ،زحل را کوکب پيران و دهقانان ،ارباب قالع،
خاندانهاي قديم ،غالمان سياه ،صحرانشينان ،مردم سفله،
خسيس ،زاهدان بيعلم و موصوف به صفات مکر ،کينه،
حمق ،جهل ،بخل ،ستيزه و کاهلي ميشمرند (مصفی:1357 ،
 237و  .)338چنانکه از مفهوم این سیاره در احکام نجوم
برمیآید ،در این نگارة فالنامه فارسی موزه توپقاپی سرای،
زحل بهشکل پیرمردی با چهرهای تیره ،تصویر شده است
که دارای  7دست و در هر دست او یک شیء قرار دارد که
معرف مفهوم این سیاره در احکام نجومی است؛ مث ً
ال داس در
دست چپ پایینی آن ،نشانگر دهقانان و کشت و زرع است.
این نسخه ،تنها نسخهای است که در برگه نگارههای
آن ،متن و تصویر با هم ادغام شدهاند .هر نگاره توسط یک 
دو بیتی بهخط نستعلیق ،قاببندی شده است که موضوع
و ماهیت کلی فال مربوط به نگاره را معرفی میکند.عالوه
بر آن ،یک آیه قرآنی بهخط محقق و رنگ طالیی ،آبی و یا
قرمز در باالی صفحه نگارهها بهچشم میخورد .در نمونههای

بسیاری که نگارهها مضمون قرآنی دارند ،آیهها مستقیماً
بهموضوع تصاویر ارجاع دارند اما در برخی دیگر (تصویر  2و
 ،)3ارتباط میان تصویر و متن مقدس ،مبهم است .در هیچ
نسخه مصور دیگری چه مذهبی ،تاریخی و یا ادبی ،به این
صراحت تالش برای برقراری ارتباط بین مضمون تصاویر
و آیات قرآنی دیده نمیشود که به این نسخه بهخصوص،
بیشتر ماهیت استثنایی میبخشد .از آنجایی که پیشگویی
و فالگیری در شرع اسالمی موردنکوهش قرار گرفته است،
نگارگر از طریق اتصال مضمون تصاویر به یک منبع مقدس،
تالش کرده تا به آنها اعتباری بیقید و شرط ببخشد.
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گرفته شده است و امروزه تعدادی از برگههای آن از میان
رفته و بعضی دیگر گم شدهاند .بسیاری از شواهد ،سایش
و پارهشدن را نشان میدهند و حداقل چهار تصویر از ده
تصویر با آلودگی گسترده بهطور کامل رنگآمیزی شدهاند.
با وجود وضعیت شکننده فعلی آن ،سبک ،محتوا و ساختار
این نسخه ،در درک پیدایش فالنامههای تصویری در قرن
شانزدهم ارزشمند است .بهطور کلی ،موضوعات نگارهها از
دیگر فالنامهها اقتباس شده است ،اما این نسخه ،تعدادی
از موضوعات جدید مذهبی و ادبی را نیز شامل میشود
).(Farhad et al, 2010: 60
در برگههای موجود فالنامه فارسی درسدن آلمان2 ،
نگاره با مضمون تنجیم وجود دارد .در تصویر  ،4یکی دیگر
از سیارههای هفت گانه اصلی یعنی مریخ بهتصویر کشیده
شده است .اين سياره ،از نخستين سيارگاني است که بشر
نخستین آن را کشف کرده؛ چون رنگ سرخ ويژه آن و
درخشش فصولي آن ،مريخ يا بهرام را ستارهاي متمايز و
مشخص ساخته است .بهرام ،وهران و ورهران ،اصل «ورثرغن»
بهمعني فاتح ،شکننده و جنگجو است .در اشعار فارسي نيز از
خشم و سلحشوري مریخ ،سخنها گفته شده و عناوين فراواني
چون حيدر رزمفلک ،مريخ خونآلود و مريخ سلحشور بهوي
دادهاند (مصفي .)730 :1357 ،اين ستاره در تصورات ايراني،
يونان و روم ايزدخداي جنگ بوده؛ بههمين علت منجمان
احکامي ،مريخ را کوکب لشکريان و امرای ظالم ،دزدان و
مفسدان شمردهاند (همان .)729 :همانطور که در تصویر
 4نشان داده شده ،تصویرسازی این نگاره کام ً
ال منطبق بر
مفهوم این سیاره در احکام نجوم است .مرکب سرخرنگ و
پرچمی که بر باالی کالهخود آمده ،نشانه سرخی این کوکب

تصویر  .4نگاره مریخ ،فالنامه فارسی
درسدن(URL: 2) .

در آسمان و نماد خونریزی است .این سیاره در هیأت یک 
جنگجوی زره بر تن و شمشیر بهدست تصویر شده که
بهمفهوم ایزدخدای جنگبودن اشاره دارد .همچنین حالت
نشستن او بر تخت در حالی که سر بریدهای را در دست
دارد ،مفهوم فاتحبودن را القا میکند.
دومین نگاره این نسخة فالنامه که بهمضمون تنجیم
مربوط میشود ،نگارهای است که در آن به صور فلکی اژدها
ارجاع داده شده است (تصویر  .)5این نگاره ،روایتکننده
مضمون دیگری است که در آن پیامبر (ص) و افراد دیگری
حاضر هستند و حضرت علی (ع) دهان اژدها را در تصویر با
دست گرفته است .این اژدها ،از مضامین مربوط به تنجیم
وام گرفته شده است که در فالنامه فارسی موزه توپقاپی
سرای نیز مشابه این اژدها وجود دارد.
تنين بهمعني اژدها ،صورت فلکي در نيمکره شمالي و از
ثوابت است (مصفی .)14 :1357 ،نام فارسي ديگر اژدها ،يعني
صورت تنين ،هستبهر يا هشتبر است و همان اژدهايي است که
در باورهاي عاميانه هند و ايران ،ماه و خورشيد بههنگام کسوف
و خسوف بهکام او ميرود؛ به اين علت در هنگام گرفتن ماه ،بر
بام خانهها طشت ميزدهاند تا سبب رهايي آنها شود (قهاری
گیگلو و همکار .)18 :1389 ،اژدها در افسانهپردازي سراسر
جهان ،بهاستثناي چين ،نيرويي پليد و دژمنش است و معموالً
ابرها را از باريدن باز ميدارد .بر پاية بيشتر اساطير جهان ،براي
ماندگاري جهان بايد آن را نابود كرد .در افسانهها و داستانها
اين موجود اساطيري ،اغلب تركيبي از جانوران گوناگون است،
اما بهطور كلي ،بهشكل ماري بزرگ ،پير و مكار و گاه با چند
سر تصوير ميشود كه نفسي آتشين و نيرويي مهارناشدني
دارد (غفوری .)100 :1394 ،در فرهنگهاي فارسي ،اژدها را

تصویر  .5نگاره صورت فلکی اژدها ،فالنامه
فارسی درسدن(URL: 3) .
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جنگ چالدران از یک لحاظ برای صفویان و عثمانیان
نتایج تازهای پیش آورد .سلطان سلیم پس از پیروزی در
جنگ ،وارد تبریز پایتخت جدیدالتأسیس صفویان گردید
(هامر پورگشتال .)846 :1367 ،او «هزار نفر از اربابان صنایع
را که هر یک در فن خود استاد ماهری بينظير بودند از
سکنه تبریز انتخاب نموده و به استانبول فرستاد» (هامر
پورگشتال 847 :1367 ،و جاللزاده.)154-55 :1990 ،
فریدون بيک مي نويسد :دستور داده شد ت ا استادان اهل
ح َِرف را به استانبول منتقل کردند (احمدپاشا.)463 :1274 ،
امروزه در آرشيو توپقاپی سرای استانبول ،سندی بهشماره
 10734موجود است که عنوان «دفتر اشیای ضبطشده توسط
سلطان سلیم از استرا ،از قصر هشتبهشت ،از مهتر خانهها
و اساتید هنر» را دارد (حقی و چارشیلی.)289 :1380 ،
کاترینوز نو در سفرنامه خود مینویسد« :سلطان عثمانی با
عدهای از هنرمندان ماهر و پانصد بار از خزانه خود بهراه افتاد»
(آلساندری و همکاران .)263 :1349 ،در سفرنامه آنجوللو
هم قيد شده که «سپس آن ترک به تبریز آمد و بیدرنگ
هفتصد خانواده از کارگران ماهر را سراغ کرد و ایشان را به
قسطنطنیه فرستاد» (آلساندری و همکاران.)330 :1349 ،
اینکه چرا این هنرمندان و پیشهوران به استانبول کوچیدهاند
را باید در سیاستهای سختگیرانه صفویان نسبت به اهل
سنت هم جستجو کرد (آژند 35 :1389 ،و .)36
نزدیک به یک قرن بعد از جنگ چالدران و در سال 920
ق 1514/.م ،.یک نسخه فالنامه خطی مصور در حکومت
عثمانیان بهوسیله کالندر 5پاشا ،وزیر دربار عثمانیان تهیه
شد .این نسخه ب رای هدیه به سلطان احمد اول ،پادشاه
وقت عثمانیان ،احتماالً در حدود سالهای  1616-1614م.
تهیه شده است ) .(Farhad et al, 2010: 68بر مبنای اسناد
تاریخی مربوط به کوچ هنرمندان از ایران به دربار عثمانی،
مشابهتهای سبکشناختی و قالب و مضمون یکسان ،میتوان
چنین نتیجه گرفت که اگر چه این نسخۀ فالنامه در دربار
عثمانی و بهزبان ترکی نگاشته شده است ،اما از جمیع جهات،
متعلق به فضای گفتمانی و سنت فالنامهنگاری دورۀ صفویه
است .نسخه خطی فالنامه سلطان احمد اول دارای  35نگاره
است و بیشتر نگارههای آن ،مضامین دینی را روایت میکنند.
در میان این نگارهها ،تعداد  4نگاره مربوط به مضامین تنجیم
میشود که همچون دو نسخه دیگر ،شامل بروج فلکی (برجهای
دوازده گانه) و اجرام فلکی (سیارات هفت گانه) هستند.
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بهشكل سوسماري بزرگ با دو بال توصيف كردهاند كه آتش از
دهانش خارج ميشود .در اساطير جهان ،اين جانور هم خزنده
و هم پرنده است و بالهاي عقاب ،چنگال شيرُ ،دم مار و َدم
آتشين دارد .در برخي از موارد نيز «اژدها» و «مار» را يكي
دانستهاند (رستگارفسايي .)37 :1379 ،تنین (اژدها ،ثعبان)،
از صورتهای فلکی در نیمکره شمالی آسمان؛ این صورت در
مجاورت صورتهای فلکی ُدب اکبر ،دب اصغر ،قیفاووس،
شلیاق ،زرافه ،عوا و جاثی قرار گرفته و بهصورت ماری بزرگ
در گرداگرد قطب شمالی دایرةالبروج تصور شده است (بیرونی،
 .)91 :1362واژۀ عربی تنین احتماالً از واژه سریانی و آرامی تنینا
گرفته شده است (مشکور .)108 :1357 ،در افسانههای یونانی،
تنین ،اژدهایی بوده است که هرکول یا کادموس او را کشت
و دندانهایش را در خاک پنهان کرد و از آنها مردانی مسلح
روییدند ) .(Allen, 1963: 203در اسطورههای یونان باستان،
میان اژدهای فرضی فلکی و صورت فلکی تنین ارتباطی وجود
ندارد .احتماالً در تمدنهای پیش از یونان ،مانند تمدن بابل،
این دو اژدها بهنوعی با یکدیگر ارتباط داشتهاند .شاید بابلیها
صورت فلکی تنین را به این دلیل ابداع کردهاند که نمایندۀ
اژدهای گرفتگیها باشد .در میان اعراب ،شاعران و منجمان
ایرانی ،این اژدهای فلکی و صورت فلکی اژدها ،هر دو ،تنین
نامیده شدهاند (صوفی .)150 :1351 ،در ادبیات فارسی نیز،
اژدهای فلکی و صورت فلکی اژدها یا تنین با تعابیری همچون
اژدهای چرخ ،اژدهای گردون یا اژدهای سپهر بهکار رفته است
(سعد سلمان 1 :1362 ،و .)6
در این نگاره (تصویر  ،)5این مفاهیم با مضمونی دینی_
مذهبی در آمیخته و بدین ترتیب سه معنا را بازنمایی
میکند :اول اینکه باورهای قالب مذهبی در دوران صفویه
را انعکاس میدهد ،دوم حضرت علی (ع) را بهعنوان قهرمانی
اسطورهای و اژدها ُکش تصویر کرده و از این طریق بین
مفاهیم اسطورهای_حماسی و مفاهیم مذهبی ارتباط برقرار
شده است و سوم؛ همانطورکه در نگارههای فالنامه فارسی
موزه توپقاپی سرای ،در هر برگه نگاره ،یک آیۀ قرآنی برای
موجهساختن پیشگویی و احکام نجومی از دید شرع ذکر شده
بود ،در این نگاره نیز صورت فلکی اژدها با شمایلهای مذهبی
همراه گشته تا ممنوعیت استفاده از تنجیم در پیشگویی را
وجههای مشروع ببخشد .منشأ تصویرسازی این صورت فلکی
در تصویر  ،6یعنی صورت فلکی اژدها ،در کتاب صورالکواکب
نشان داده شده است .این کتاب ،منبع اصلی تصویرسازی صور
فلکی در هنرهای مختلف از قرن چهارم هجری بهبعد بوده
است و همچنان که از تصویر  5بر میآید ،این سنت بصری
در فالنامههای مصور دوره صفویه نیز ادامه پیدا کرده است.

استفاده از احکام نجوم در فالنامه ترکی سلطان
احمد اول
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در تصویر  ،7کاملترین تصویر از مفاهیم احکام نجوم
در فالنامههای مصور موجود ارائه شده است .در این نگاره،
دایرةالبروج بهتصویر کشیده شده است .دایرةالبروج ،مسیر
حرکت ظاهری ساالنة خورشید نسبت به زمین بر روی کره
سماوی است .دایرةالبروج ،دایرهای فرضی در آسمان است که
ظاهرا ً (از دید ساکنان کرة زمین) بهنظر میآید که خورشید در
مدت یک سال آن دایره را طی ميکند .این دایره در حقیقت،
مدار حرکت انتقالی زمین را بهدور کرة خورشید مشخص
میکند و در واقع طرح مدار زمین بر کرة آسمان است؛ یعنی
دایرهای است که از تالقی سطح مدار حرکت انتقالی زمین
با کرة آسمان که آن را اصطالحاً فلک ثوابت نامیدهاند ،پيدا
ميشود .دایرةالبروج نیز همراه با تقسیم منطقهالبروج ،به
 12بخش مساوی (هر بخش یک برج ،معادل  30درجه یا
دو بعد ساعتی) تقسيم ميشود .در دو هزار سال قبل ،از
میان  12صورت فلکی عبور میکرده و برجها بهوسیله آنها
نامگذاری شده است که امروزه بهعلت حرکت تقدیمی زمین با
پیوستن صورت فلکی حوا (مارافسای) که در ميان دو صورت
فلکی کژدم و صورت فلکی کمان و در گذر برج قوس قرار
دارد ،عم ً
ال دایرةالبروج از  13صورت فلکی عبور میکند؛ اما
این بهمعنی افزودهشدن بر برجهای دوازده گانه نيست .هر
بخش از دایرةالبروج ،نماینده یک برج است .حرکت انتقالی
زمین بهدور خورشید موجب میشود که در هر ماه از سال
خورشیدی ،خورشید ظاهرا ً درون یکی از این برجهای دوازده 1
گانه
قرار بگیرد .در این نگاره (تصویر  ،)7بروج دوازدهگانه در
شعاع دایره با زمینه آبی مشخص شده است که هر برج فلکی

تصویر  .6صورت فلکی تنین (اژدها) ،نسخۀ خطی
صورالکواکب 818-808 .ه.ش(URL:4) .

در داخل یک دایره ترسیم شده است .نحوة تصویرسازی
بروج فلکی در فالنامة ترکی سلطان احمد اول ،از فالنامة 
فارسی توپقاپی سرای الهام گرفته شده و آنچنان که گفته
شد ،تصویرسازی بروج فلکی نسخۀ توپقاپی سرای از کتاب
صورالکواکب ،که در جدول  1نشان داده شده است.
در مرکز دایرةالبروج (تصویر  )7در زمینة طالییرنگ،
سیارات هفت گانه تصویر شدهاند .در این نسخه فالنامه
چنا نکه در تصویر  7مشخص است ،نسبت به نسخ دیگر،
احکام نجوم و مفاهیم مربوط به تنجیم با جزئیات بیشتر و
دقیقتر ترسیم شده است .نکتة جالب توجه در این تصویر،
چهار فرشتة ترسیمشده در نگاره است .دو فرشته در باال و دو
فرشته در پایین تصویر ،کنارة بیرونی دایرةالبروج را بهدست
گرفته و گویی در حال چرخاندن این چرخه هستند .حضور
کنندة فرشتگان نماد الوهیت
این فرشتگان بالدار که تداعی
ِ
در هنر بیزانس هستند ،در کنار نمادهای احکام نجوم ،این
معنا را القا میکند که :اگر چه وضعیت اجرام آسمانی بر
اتفاقات زندگی انسان تأثیرگذار است ،اما چرخش کائنات به
اراده و خواست خداوند است .نگارگر با ترسیم همنشینی این
عناصر ،همچون نسخههای پیشین ،سعی در پیوند احکام
نجومی با باورهای دینی و مقدس دارد تا از این طریق به
سنت پیشگویی بر اساس تنجیم ،صورتی موجه و مشروع
ببخ شد .در جدول  ،2استف اده از مف اهیم احکام نجومی و
راهکارهای مشروعیتبخشی به آن ،در چهار نسخة فالنامه
تطبیق داده شده است.

تصو یر  .7دایرةالبروج ،فالنامه ترکی سلطان
احمد اول(Farhad et al, 2010: 176).
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برج فلکی

نماد

نام التین

ماه شمسی

َح َمل

Aries

ثور

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

شادي زندگي ،جاهطلبي ،غرور و ترقي ،دليري
و شجاعت ،سختدلي و جفاکاري و فراموشي
را به او نسبت داده و اسد را خداوند سواران
و ضرابان و صيادان ناميدهاند (بيروني:1362 ،
 383و .)387

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

سخاوت ،نيکطبعي ،نيکوگويي ،بسيارداني توأم با
حکمت ،سبکي ،بازي ،پايکوبي و موسيقيداني.
از طبقات مردم :وزيران ،مهتران ،صاحبمنصبان،
صاحبان حشمت ،نويسندگان و رقاصان (همان:
 337و .)338

اردیبهشت

Taurus

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

کسي که طالع وي در برج ثور است معموالً:
کاهل ،دورانديش ،بردبار ،مکار و داراي ابروي
خرد ،پيشاني بلند ،گردن دراز و سياهچشم
و زيرنگر و بيني پهن و سر برآمده (بيروني،
.)327 :1362

فروردین
)2010: 38

)2010: 176

)(URL: 4

جوزا

Gemini

خرداد

سرطان

Cancer

تیر

اسد

Leo

مرداد

سنبله

Virgo

شهریور

)(URL: 4

)(URL: 4

صاحب طالع جوزا :پاکيزه و کريم و خداوند لهو
و دوستدار دانش و علمهاي آسماني با حافظه
قوي و داراي سياست و دورويي ،وصف شده
است (بيروني.)327 :1362 ،

گنگي و کاهلي و دورويي از صفات منسوب
به سرطان است (مصفي .)121 :1357 ،در
کتب احکام نجوم ،سرطان ،برج کشتيبانان و
جويکنان و آبياران است (بيروني.)328 :1362 ،
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()URL: 4

(Farhad et al,

(Farhad et al,

.)325 :1362

کسي که تحت نفوذ صورت فلکي برج حمل متولد
شده :خندان ،سخنگو ،ملک طبع ،بزرگمنش،
خشمآلود ،مردانه و عاشق سفر است (بيروني،

سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1397

برج فلکی در
صورالکواکب

فالنامه توپقاپی
سرای

فالنامه سلطان
احمد اول
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برج فلکی
میزان

Libra

نماد

نام التین

ماه شمسی
مهر

برج فلکی در
صورالکواکب

فالنامه توپقاپی
سرای

فالنامه سلطان
احمد اول

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

معنای برج فلکی در احکام نجوم

باانديشه و ادب ،جوانمرد ،بخشنده و کامل
و عادل ،مردمدوست ،شاعر و با اندام معتدل
و خوشصورت و سپيد مايل به گندمگونه و
سرمه چشم .وزيران و دبيران ،مهتران و رقاصان
(مصفي.)774 :1357 ،
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عقرب

Scorpius

آبان

قوس

Sagittarius

جدی

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

دی

Capricornus

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

آذر

)(URL: 4

(Farhad et al,
)2010: 38

(Farhad et al,
)2010: 176

برخوردهاي ناهنجار ،ترشرويي و بيشرمي،
کاهلي ،تکبر و ناداني و در عين حال سخاوت و
شجاعت (بيروني.)327-238 :1362 ،

صاحب طالع قوس :ملکطبع ،رازدار ،بخشنده،
مکار ،متعصب ،پاکيزه خورش و معجب و نيز
مهندس و جهانگرد ،فراموشکار و بسيار انديشه
به کار جهان و بسيار خطا (مصفي.)606 :1357 ،

خداوند صيادان ،بندگان ،چاکران و غالمان.
صاحب طالع جدی :فراموشکاري و سختگيري
در رأي و دوستدارنده حکمت و خشمآلود و
بدانديش (بيروني 332 :1362 ،و .)333

دلو

Aquarius

بهمن

حوت

Pisces

اسفند

در احکام نجوم ،اين برج داللت بر اخالق نيک،
تجمل ،حرص و پاکيزگي دارد .صاحب طالع
دلو بسيار انديشه و گردکننده طعام ،بخيل،
پرخواسته و بددل توصيف شده است (بيروني،
.)328-325 :1362

بیشتر بهمنظور مدح و بيان تحول سال و تغيير
فصل يا اظهار اطالع در مسائل نجومي و نيز
بهقصد تصنع و اعنات و تناسب ،در شعر فارسي
فراوان آمده است (مصفي.)214 :1357 ،
(نگارندگان)
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فالنامه فارسی
موزه توپقاپی
سرای

59

9

فالنامه فارسی
درسدن

51

2

ماه

تأثير در رسيدن ميوهها و رشدونمو نباتات و قارچ
و توليد بعضي از مواد معدني و رشدونمو حيوانات

عطارد

کوکب حکما و طبيبان ،شعرا و هوشمندان و ديوانيان
و کاتبان ،نقاشان ،تجار ،اهل بازار ،دين ،پاکي و ادب

زهره

کوکب زنان ،اهل زينت و تجمل ،لهو و شادي،
عشق و ظرافت ،سخريه و سوگند دروغ

خورشید

خرد ،معرفت ،بزرگواري ،غرور ،پاکيزگي ،طمع براي
شهرت ،جستوجوي نام نيک ،آميختن با مردم،
زودخشمي ،زودپشيماني خشم ،آراميدن و بردباري

مریخ

ايزدخداي جنگ ،کوکب لشکريان و امرای ظالم،
دزدان و مفسدان

مشتری

کوکب قضات ،علما ،اشراف ،اصحاب و ارباب نواميس
و ترسايان

زحل

کوکب پيران و دهقانان ،ارباب قالع ،خاندانهاي
قديم ،غالمان سياه ،صحرانشينان ،مردم سفله،
خسيس ،زاهدان بيعلم و موصوف به صفات مکر،
کينه ،حمق ،جهل ،بخل ،ستيزه و کاهلي

51

استفاده از آیات قرآنی و
اشعاری با مضمون دینی_
مذهبی در تمام نگارهها

بروج دوازده دوازده برج فلکی که هر کدام با یکی از ماههای سال
هماهنگ بوده و تعیینکننده سعد و نحس ایام است
گانه
اژدها در
آسمان

بلعندة خورشید و ماه بههنگام کسوف و خسوف

مریخ

مانند نسخة پیشین

صورت فلکی
اژدها

مانند نسخة پیشین

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر

فالنامه
طهماسبی
(پراکنده)

30

0

-

-

عدم ارجاع مستقیم به احکام
نجومی در تصاویر و تنها اشاره
به این مفاهیم در متن فالها

سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1397

تعداد کل تعداد نگارههای
نسخة فالنامه
نگارهها مضمون تنجیم

عنوان
نگاره

مفهوم احکام نجومی

راهکارهای
مشروعیتبخشی به
پیشگویی از طریق احکام
نجوم

استفاده از شمایلهای مذهبی
در کنار مضامین تنجیم

ادامه جدول .2تطبیق استفاده از احکام نجومی در فالنامههای مصور دوره صفویه

راهکارهای بصری در مصورسازی و مشروعیتبخشی
به احکام نجوم در فالنامههای مصور دوره صفویه

52

تعداد کل تعداد نگارههای
نسخة فالنامه
نگارهها مضمون تنجیم

فالنامه
طهماسبی
(پراکنده)

30

0

عنوان
نگاره

مفهوم احکام نجومی

راهکارهای
مشروعیتبخشی به
پیشگویی از طریق احکام
نجوم

-

-

عدم ارجاع مستقیم به احکام
نجومی در تصاویر و تنها اشاره
به این مفاهیم در متن فالها

سرنوشت انسان بر مبنای وضعیت بروج دوازده 
دایرۀ البروج
گانه و سیارات هفت گانه
فالنامه ترکی
سلطان احمد
اول

35

4

زحل

مانند نسخ پیشین

مریخ

مانند نسخ پیشین

شیر و
خورشید

مانند نسخ پیشین

استفاده از تصویر فرشته
برای القای تقدس و
مشروعیتبخشی به مضمون
تنجیم

(نگارندگان)

نتیجهگیری
مفاهیم مربوط به احکام نجوم در فالنامههای مصور دوره صفویه ،یکی از مضامین مهمی است که در جهت
پیشگویی ،از آن استفاده شده است؛ این مفاهیم شامل بروج دوازده گانه و سیارات هفت گانه میشود .در کنار
این دو مضمون اصلی ،برجهای فلکی دیگری مانند برج فلکی اژدها که جز بروج دوازده گانه نیست هم دیده
میشود .با توجه به ممنوعیت استفاده از احکام نجومی در پیشگویی از دید نهادهای دینی ،در هر نسخه،
مواجهة متفاوتی با این ممنوعیت صورت گرفته است .در فالنامه نسخة طهماسبی (پراکنده) که اولین فالنامة 
مصور است ،از مفاهیم احکام نجومی در هیچ نگارهای استفاده نشده و تنها اشاره به این مفاهیم در برگة متن
فالها دیده میشود ،اما در نسخههای بعدی ،این مفاهیم بهطور مستقیم در برخی از نگارهها بهتصویر کشیده
شده است .در فالنامة فارسی موزه توپقاپی سرای ،در باالی تمام نگارهها یک آیة قرآنی ذکر شده تا این مفهوم
را القا کند که مضمون نگاره با متن قرآن در ارتباط بوده و طریق این ارتباط به این مفاهیم مشروعیت ببخشد.
در فالنامة فارسی کتابخانه درسدن آلمان ،همراه تصویرسازی برج فلکی اژدها ،از شمایلهای مذهبی برای
مشروعیتبخشیدن به مضمون تنجیم نگاره استفاده شده و در فالنامة ترکی سلطان احمد اول نیز بههمراه
ترسیم بروج فلکی دوازده گانه و سیارات هفت گانه در نگارة دایرةالبروج ،فرشتگان بالداری در حال چرخاندن
دایرۀالبروج بهتصویر کشیده شده تا القاکنندة این معنی باشند که ارادة خداوند ،مسلط بر چرخش کائنات است
و از این طریق به مفهوم احکام نجومی بهکار رفته در نگاره ،ماهیت مشروع دینی ببخشند.
در کلیت نگارههای این فالنامههای مصور نیز ،فراوانی قابلتوجه مضامین برگرفته از قرآن و سنت دینی و
مذهبی در جهت ایجاد این تلقی است که فالنامه ،کتابی منطبق بر سنت استخاره و در نتیجه از نظر شرع بدون
غیردینی نگارهها ،فرصت حیات بیابند.
اشکال است تا از این طریق ،در کنار آن دیگر باورها از طریق مضامین
ِ
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	-احمد پاشا ،فریدون 1274( .ق .).منشآت فریدون بیک .جلد اول ،قسطنطنیه.
	-اسفندیاری ،زینب« .)1394( .نجوم در دوران اول عباسی» .پژوهشهای فرهنگی ،سال اول(.106-85 ،)2
	-افشار ،ایرج« .)1383( .فالنامه» .فرهنگ مردم ،سال سوم(.81-76 ،)10
	-باقری حسنکیاده ،معصومه و حشمتی ،مهناز« .)1393( .پيشگويي و طالعبینی در متون ایرانی دوره میانه» .فرهنگ
و ادبیات عامه ،سال دوم(.24-1 ،)3
	-بیانی ،مهدی« .)1342( .مالک دیلمی» .پیام نوین.30-21 ،)12(5 ،
	-بیرونی ،ابوریحان .)1362( .التفهیم الوائل صناعۀ التنجیم .تصحیح جاللالدین همایی ،چاپ دوم ،تهران :بابک.
	 .)1366( .--------------آثارالباقیه عن قرون الخالیه .ترجمة اکبر داناسرشت ،چاپ ششم ،تهران :امیرکبیر.
	-بيكرمن ،ئي و ديگران .)1384( .علم در ايران و شرق باستان (مجموعه مقاالت) .ترجمه و تحشيه همايون صنعتيزاده،

چاپ اول ،تهران :قطره.
	-پورگشتال ،هامر .)1367( .تاریخ امپراتوری عثمانی .ترجمه میرزا زکی علیآبادی ،چاپ اول ،تهران :اساطیر.
	-جاللزاده ،مصطفی .)1990( .سلیمنامه .آنکارا :آاوغور (ترکی).
	-حقی ،اسماعیل و چارشیلی ،اوزون .)1380( .تاریخ عثمانی .ترجمۀ ایرج نوبخت ،چاپ دوم ،تهران :کیهان.
	-حلبی ،علیاصغر .)1372( .تاریخ تمدن اسالم .چاپ اول ،تهران :اساطیر.
	 .)1378( .-------------سي قصيده از ناصرخسرو .چاپ نهم ،تهران :پيام نور.
	-خزائي ،محمد« .)1386( .صورتهاي فلكي رساله صورالكواكب ( 400هجري)» .كتاب ماه هنر 109( ،و  74 ،)110و .75
	-رستگارفسایی ،منصور .)1379( .اژدها در اساطير ايران .چاپ اول ،تهران :توس.
	-رفيعي ،احمدرضا و شیرازی ،علياصغر« .)1386( .هنر دوره سلجوقي ،پيوند هنر و علوم» .نگره ،سال سوم(.119-107 ،)5
	-روسو ،پیر .)1337( .تسخیر ستارگان .ترجمه رضا اقصی ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی علیاکبر علمی.
	-ریشارد ،فرانسیس .)1383( .جلوههای هنر پارسی .ترجمة روحبخشان ،چاپ اول ،تهران :وزارت ارشاد.
	-زرگری ،فاطمه و یحیائی ،علی« .)1393( .تأثير باورها و نگرشهاي نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در
سدههاي چهارم تا نهم ق .».مطالعات اسالمی :تاریخ و فرهنگ ،سال چهل و ششم(.122-97 ،)93
	-سجادی ،محمدصادق .)1360( .طبقهبندی علوم در تمدن اسالمی .چاپ اول ،تهران :چاپخانه کاویان.
	-سرامی ،قدمعلی .)1383( .از رنگ گل تا رنج خار (شکلشناسی داستانهای شاهنامه) .چاپ چهارم ،تهران :علمی
و فرهنگی.
	-سعد سلمان ،مسعود .)1362( .دیوان .تصحیح رشید یاسمی ،چاپ اول ،تهران :گلشایی.
	-سودآور ،ابوالعالء .)1380( .هنر دربارهای ایران .ترجمه ناهید محمدشیرانی ،چاپ اول ،تهران :کارنگ.
	-سیپک ،ییری .)1384( .ادبیات فولکلور ایران .ترجمه محمد اخگری ،چاپ اول ،تهران :سروش و مرکز.

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر

3 .3همان شخصی که شاهنامه بزرگ ایلخانی را اوراق کرد و در حراجیها فروخت و باعث پراکندهشدن نگارههای آن در موزهها و
کتابخانههای دنیا شد (ریشارد 45 :1383 ،بهنقل از :آژند.)150 :1395 ،
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	-شاردن ،سر ژان .)1338( .سیاحتنامه شاردن .ترجمۀ محمد عباسی ،چاپ اول ،تهران :امیرکبیر.
	-صرفی ،محمدرضا و افاضل ،راضیه« .)1389( .بازتاب باورهاي نجومي در خمسة خواجوي كرماني» .كهننامة ادب
پارسي ،سال اول(.76-53 ،)2
	-صوفی ،عبدالرحمان .)1351( .صورالکواکب .ترجمۀ خواجه نصیرالدین طوسی ،چاپ اول ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
	-غفوری ،رضا« .)1394( .نبرد قهرمان با اژدها در روايتهاي حماسي ايران» .ادبپژوهی.128-99 ،)34(9 ،
	-قهاری گيگلو ،مهناز و محمدزاده ،مهدی« .)1389( .بررسي تطبيقي صور نجومي در نسخه صورالکواکب و آثار فلزي
سدههاي پنجم تا هفتم هجري» .نگره.22-5 ،)14(5 ،
	-گلسرخی ،ایرج .)1377( .تاریخ جادوگری .چاپ اول ،تهران :علم.
	-لسان ،حسین« .)1356( .تفأل و تطیر» .هنر و مردم.57-30 ،)183( ،
	-لوبون ،گوستاو .)1354( .تمدن اسالم و عرب .ترجمة سید هاشم حسینی ،چاپ اول ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
	-مسعودي ،ابوالحسن .)1363( .التنبیه و االشرا .ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ اول ،تهران :علمی و فرهنگی.
	-مشکور ،محمدجواد .)1357( .فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی .چاپ اول ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
	-مصفي ،ابوالفضل .)1357( .فرهنگ اصطالحات نجومي ،همراه با واژههاي كيهاني در شعر فارسي .چاپ اول ،تبریز:
مؤسسه تاريخ و فرهنگ.
	-نیکنام ،حسین ميرزا و صرفی ،محمدرضا« .)1381( .پيشگويي در شاهنامه» .مطالعات ایرانی ،سال دوم(.172-153 ،)2
	-ورجاوند ،پرويز .)1385( .کاوش در رصدخانۀ مراغه و نگاهي به پيشينۀ دانش ستارهشناسي در ايران .چاپ دوم،
تهران :اميرکبير.
	-هلزي هال ،لوییس ویلیام .)1363( .تاریخ و فلسفه علم .ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،چاپ اول ،تهران :سروش.
-------
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Visual solutions in visualizing and legitimizing astrology
in illustrated Falnama of the Safavid era
Saied Akhavani* Fattaneh Mahmoudi**

Abstract
Belief in the effect of the status of celestial bodies on human life events has long been
common among different ethnic groups. The Astrological Concepts in Iranian art have been
used as decorative engraving in metalworking and other applied arts in different periods but
in the illustrated Falnama of the Safavid era, these concepts were not used as decorations,
but in their original nature, as a tool for predicting. Forecasting through astrology in the
Islamic period has been faced with the prohibition of religious institutions. With regard
to the determinant role of religion in the Safavid dynasty, this question is raised that how
forecasting through astrological concepts were started in illustrated Falnama of the Safavid
era and what steps have been taken to legitimize it against the prohibition of religious
institutions? In this paper, to address this issue with a descriptive-analytical-comparative
method, four Illustrated Falnama: the Dispersed Falnama, the Topkapi Persian Falnama,
the Dresden Falnama and the Falnama of Ahmet I have been studied. In the present study,
the presence of the concepts of astrology in the images of these four manuscripts was first
examined, then the way of illustrating the concepts of astrology and the legitimization
strategies are adapted to this prediction method. The result of this study indicates that the
astrological sentences in prediction were not used in the oldest version of the Falnama due
to the religious prohibition and were used in the augury text. But in the next manuscripts,
these concepts are directly depicted in the drawings, by using some solutions such as the
use of Quranic verses in each image, religious icons along with astronomical theme, and
also angels to legitimize the use of Astrological sentences in prediction.

Keywords: Painting of the Safavid era, Illustrated Falnama, Belief in forecasting, Astrology
visualization, visual solution of legitimization.
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