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چکیده
باروک منتهی  به  که تصویرسازی قرون وسطی  زمانی  گردید؛  اعتالی هندسه   اسالمی  حرمت تصویرگری جانداران، موجب 
مشبک  و  هندسی  نقوش  با  آیینه کاری  امتزاج  می کرد.  پیدا  سوق  آیینه کاری ها  نقش ونگارهای  به  اسالمی  هنر  می شد، 
پنجره ها، روزن ها و درب ها، باعث نمی شد بیننده از ورای آنها به جهان بی روح، هندسی نگاه بیندازد، بلکه همان جهانی 
که در نگاه عارفانه شرقی، تجلی حضور ماالمال و معطر یزدان بود. نگاه معناشناختی به این اشکال را می توان فلسفه  بود 
را می شود در هنر سایر نقاط  از آن  کمتر سراغی  از هندسه  ایرانی-اسالمی،  که غیر  مستتر در نهان و نهاد هندسه دانست 
کتابخانه ای، به شناسایی رموز  جهان یافت. این جستار تالش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع 
که در نگاره هایی از شاهنامه  W 60۲ موزه هنر والترز به  عنوان سالح و  به کاررفته در نقش هندسی ستاره هشت پری بپردازد 
کارکرد نظامی ستاره هشت پر، این نماد در هندسه اسالمی، دارای مفهوم معنوی بوده  غ از  سپر رزم آوران دیده می شود. فار
از نور بهره می گرفت، در هندسه اسالمی، تالشی برای  که  کارکرد فیزیکی خود، به عنوان سالحی  از  و نماد یادشده، جدای 
گذار آن نیز بوده است. خورشیدی  ُبعدِدهی به انوار ساطعه خورشید حقیقت و تکاپویی برای انجماد انوار فّرار زمان و غلبه بر 

که در اندیشه اسالمی، هم قرینگی ماوراءطبیعی با حقیقت ازلی داشته و دارد.

کلیدی واژههای
شاهنامهW 60۲، ستاره هشت پر، مفاهیم نمادین، هندسه اسالمی، سالح های نوری، آیینه.
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مقدمه
هندســه  ریاضیــات،  پیشــرفت  بــه  توجــه  بــا  اســالمی  دوران  در 
که اشــکال و ســاختار  کرد چرا به عنوان بخش الینفک هنر نمود پیدا 
کیهانی و فلسفی شان، ارتباط مخاطب  هندســی با مفاهیم نمادین 
را بــا معبــود، بارز و هویدا می نمایند )ویلســون، ۱۳۷۷، ۲۱). پر واضح 
که رشد و اعتالی هندسه و تحمیل بار عرفانی بر آن، مبتنی بر  است 
که تا حد ممکن، راه را  ســخت گیری جزم اندیشــان دینی بوده اســت 
بر آزمون هر نوع نگارگری و چهره پردازی در قلمرو خود می بسته اند. 
که این ســد در برابر ذوق سرشــار اصحــاب هنر تاب مقاومت  هرچند 
گونی بــاز نمود، اما »هندســه  گونا نیــاورد و راه را بــر خلــق آثــار هنــری 
که به ســوی غنا و تکامــل پیش  رفت و  معنــوی« در راهــی افتــاده بود 

گرفت. تمام محیط های مذهبی را در زیر تابش پرتو خود 
اصواًل علوم محض به ســختی تن بــه همگونی با جهان بینی های 
انتظــار ظهــور شــاخه هایی مثــل ریاضیــات و  مختلــف می دهنــد و 
گرایانــه، اندکی دشــوار بــوده و تجربیاتی  فیزیــک بــا پســوندهای معنا
کــه در دوره ســیطره حکومت هــای ایدئولوژیــک قــرن  ازاین گونــه نیــز 
بیســتمی وجود داشــت، تاب برون آمدن از بوته انتقادها را نداشتند 
و پــس از چنــد صباحــی رنــگ باختنــد. امــا هندســه در این میــان از 
سرشــتی متفــاوت برخــوردار اســت. ایــن شــعبه از دانــش، از همــان 
اوایل شــکل گیری خود، در ســاختمان فکری فیثاغورث و افالطون و 
دیگر فالســفه جهان باســتان، حامل باری معنوی انگاشــته می شد. 
گفته شــد، هندسه به عنوان دانشی  که  در عالم اســالم نیز به دالیلی 
گردید و حتی  گرفت و آراستار فضاهای قدسی و معنوی  مقدس قرار 

گاهی نمادی از فّر ایزدی نیز تصور شد.
کــه بــه مــدد جــادوی ســینما محصــول  کنونــی  در جهــان مــدرن 
تمــدن غربــی انگاشــته می  شــود، ممکــن اســت یــک تخیل یــا همان 
کــه در  فانتــزی ســینمایی، غــرب را پیشــتاز تصــورات ذهنــی بینــگارد 
آینده دست  مایه اختراعات بعدی خواهند شد. غافل از این  که اقسام 
گونــی از ایــن اختراعــات، از قرن  هــا یــا هزاره ها قبــل در مخیله فکر  گونا
شــرقی در انتظار ورود به عالم واقع نشســته بوده اند. فهرســت طویلی 

از ایــن موضوعــات از چشــم مصنوعــی، پویانمایــی، لقــاح مصنوعــی، 
هواپیمــا، عمــل جراحــی رســتمینه۱ و ســرانجام ســالح  های نــوری را 
کــه راه پررمــز و راز خیــال را تــا یافتن عینیــت آزموده  می  تــوان برشــمرد 
بوده  انــد. به  طــور مثــال، در برخــی نگاره هــای ایرانــی، مــا بــه قطعــات 
کــه هنرمند در  هندســی ای ملصــق به لبــاس ســپاهیان برمی خوریــم 
که  نمایانــدن آن  اصــرار ویــژه ای داشــته اســت. این قطعات هندســی 
غالبًا به شکل ستاره های هشت پر هستند، اغلب بر روی سینه )و غالبًا 
روی قلب) سپاه دیده می شوند. این ستاره ها، نشان پیروزی و قدرت 
که هنرمند، یک ســپاهی را در  ســپاهیان شــمرده می شــود و آنگاه هم 
حــال شکســت نمایش می دهــد، ســتاره وی را افتاده بــر زمین تصویر 
که در  کرده ای اســت  گو اینکه، این همان ســتاره بخت افول  می کنــد؛ 
فرهنگ عامه از آن ســخن می رود. به موازات این نگاره ها، ما در خالل 
کارکرد  که  متون ادبی فارســی نیز اشــاراتی به نوعی از سالح ها می یابیم 
گونی  گونا آنهــا بــا نــور تعریف می شــده اســت. این ســالح ها بــا اســامی 
معرفی شــده اند؛ امــا »چارآیینه«، اصطالحی رایــج و پرکاربرد برای این 
اشیاء است. این که نقش هندسی ستاره هشت پر منّور، بر چه اساس 
گردیده و هدف نگارگر از ترسیم آن،  و ســنتی به البســه نظامیان نصب 

که این پژوهش بدان می پردازد. چه  بوده ، مسئله ای است 
کــه در تاریــخ از نــور خورشــید بــرای اهــداف نظامی  کســی  اولیــن 
گفتــه می شــود وی بــا تمرکــز پرتو  کــرده، ارشــمیدس بــود.  اســتفاده 
خورشــید در آیینه هــای مقعــر بــزرگ و بازتابانــدن آن به ســوی جبهه 
کنشی را از آنان صلب می کرده است  دشمن، امکان هرگونه کنش و وا
)دورانــت، ۱۳۳۷، ۷05). شــاهنامه W60۲ مــوزه هنــر والتــرز، یکــی از 
که نگاره هایی را با موضوع موردنظر در خود  مهم ترین منابعی است 
دارد. در  واقــع غالب نگاره های موجود در این نســخه، دارای نقوش 
موســوم بــه چارآیینــه می باشــند. ما در اینجــا، ضمن معرفی نســخه 
کاربرد ستاره های هشت پر در فرهنگ اسالمی و  مورداشاره، موضوع 
کارکرد چارآیینه ها درصحنه های نبرد ترسیم شده در این نسخه را به 

استناد شواهد ادبی و تاریخی، موردبررسی قرار می دهیم.

شاهنامهنسخهW602موزهوالترز

و  قزویــن  تبریــز،  پیدایــش مکاتــب هنــری  بــا  در عصــر صفــوی، 
اصفهــان، توجــه ویــژه ای بــه شــاهنامه نگاری شــد. در ایــن مکاتب، 
گونــی از شــاهنامه، آراســته بــه نگاره هــای جذاب و  گونا نســخه های 
که بــا ایدئولوژی و  دلنشــین شــیوه های ســنتی ایرانی پدیدار شــدند 

فرهنگ آن )ایرانی- شیعی) زمانه، در ارتباط تنگاتنگ بودند. 
در این دوره، شاهنامه وسیله ای برای بیان عقاید و اندیشه های 
سیاســی و اجتماعــی صفویان برای توده مردم می شــد. شــاهزادگان 
و  چشم وهم چشــمی  بــه  شــاهنامه،  کتاب آرایــی  بــرای  بــزرگان،  و 
رقابــت باهــم می پرداختند و از داشــتن نســخه ای نفیس از حماســه 

گران قــدر ایرانی به خود می بالیدند )آژند، ۱۳85، ۳0). نگارگری دوره 
شــاه عباس در قالــب مکتــب جدیــدی به نــام مکتــب اصفهــان تبلور 
یافت. بااین همه تأثیر این نگرش به ده سال قبل و درست به مکتب 
قزویــن برمی گردد. در واقع، تغییر دیدگاه هنرمندان، تقریبًا مقارن با 

مرگ این پادشاه شروع شد )کن بای، ۱۳۹۱، ۹8(.
شــاه عباس،  دوره  هنــری  مکتــب  در  مصور شــده  نســخ  ازجملــه 
شــاهنامه ای موجــود در مــوزه والترز آمریکا۲ به شــماره W60۲ اســت 
کــه قدمت آن به ســال ۱0۲8 ه.ق / ۱6۱۹-۱6۱8م می رســد. چنان که 
کتاب به هیــچ حامی و ممدوحی  از محتویــات نســخه برمی آید، این 
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که نمونــه ای از آثار هنری  منتســب نشــده و تنهــا همین را می دانیــم 
کتاب، الحاقی در اندازه ۳6/5×۳5/5 ســانتیمتر  هرات اســت. جلد 
که تاریخ آن به قرن ۱۳ه.  کی برخوردار است؛  هست و از فن نقاشی ال
کاغذی  ق / ۱۹ م. و دوره قاجــار می رســد. نســخه، دارای ۱0۷6 ورق 
به رنگ نخودی در ابعاد ۳۲/5× ۱۹ سانتیمتر با مضمون اساطیری، 
که از بین آنها، 8۳ صفحه مصور می باشــد.  پهلوانی و تاریخی اســت؛ 
داســتان ها،  عناویــن  کتیبه هــای  در  شــاهنامه  ایــن  خوشنویســی 
رنگی نویسی بوده و متن، با مرکب سیاه و به خط نستعلیق به رشته 
تحریر درآمده  اســت. نام خطاط در صفحات آخر این گونه بیان شده 
اســت: ”کتبــه محمد بن میر محمد الحســینی اســتادی غفر ذنوبه و 

ستر عیوبه فی سنه ۱0۲8“.۳ 

سپرنظامینگارهها

مثلــث، مربع و یا هر شــکل دیگر هندســی، عالوه بــر فرم ظاهری، 
کــه درک آنهــا به وســیله تأویل، انســان را به  واقعیتــی در خــود دارنــد 
دنیــای تشــابهات و تمثیــل و درنهایــت بــه حقیقــت ســوق می دهــد 

)اردالن و بختیار،۱۳۹0، 5۷). بنابراین شــکل ســتاره هشت پر و عدد 
هشــت در دیــن اســالم می توانــد از جنبه هــای فکــری مقدســی بهره 
که هنرمند به واسطه آنها می توانسته به نوعی جلوه های   گرفته باشــد 

نمادین ذهنی را هویدا نماید.
در اواســط و اواخــر دوره صفوی، اشــکال هندســی هشــت ضلعی 
به وفــور در همه جــا دیــده می شــود. ایــن آرایه هــا را نه تنهــا در نقوش 
هندســی و آرایه هــای معمــاری مســجد شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی 
گزارش آدام اولئاریوس4 نویســنده و مســافر  می  توان دید؛ بلکه بنا به 
کرده بود، ایرانیان ســنگی  کــه در دوره صفــوی به ایران ســفر  آلمانــی 
گــذارده و با  کــه هنگام اقامــه نمــاز، آن را بر زمین  ]ُمهــری[ داشــتند، 
پیشــانی خود آن را لمس می کردند؛ شکل این مهر معمواًل به صورت 

هشت گوشه بوده است )رضوی، ۱۳۹4، ۳5). 
کــه ســپاهیان بــرای  بــا همیــن زمینــه اعتقــادی و فرهنگــی بــود 
تأثیرگذاری بر دشمنان خود و برخورداری از ُیمن و برکت این ستاره ها، 
که ما به واســطه هنر نقاشــان  آنــان را بــر لبــاس خــود الصــاق می کردند 
معاصرشان، می توانیم تصور آنان را از این قطعات فلزی، مورد ارزیابی 
کــه موضوع رزم و  قــرار دهیــم. تقریبًا در جای جای این نســخه، هر جا 

گردنزدنسیاوشمحلنگهداریموزهوالترز.شمارهاثر W602_000280 وجزئیاتسپرنصبشده. تصویر1-
)http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/W602/data/W.602/sap/W602_000280_sap.jpg(:ماخذ

تصویر2-کشتنمهرکتوسطاردشیرمحلنگهداریموزهوالترزشمارهاثرW602_000924 وجزئیاتسپرنصبشده.
)http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/W602/data/W.602/sap/W602_000924_sap.jpg(:ماخذ
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آوردگاه در میان اســت، می توان این ســتاره ها را بر روی سینه سربازان 
کرد. از میان 8۳ نگاره شــاهنامه یادشده، در 50 مورد از آنها  مشــاهده 
)یعنی بیش از 60% نگاره ها)، شخصیت های رزمی و حماسی مزین به 
کتابت  که در زمان  این نقش می باشــند )تصاویر ۱ و ۲). شــکی نیســت 
این نسخه، استفاده از این نماد در میان رزم آوران، امری رایج بوده و 

ک همسانه سپاهیان را تشکیل می داده است. بخشی از پوشا
گرچه در ســایر خصوصیــات ظاهری  ســپاهیان در ایــن نگاره هــا، ا
ک باهــم متفاوت اند، امــا در اغلب مــوارد، نصب  و شــکل ابــزار و پوشــا
ستاره را بر روی لباس خود فراموش نکرده اند. چنان که برمی آید، این 
ستاره ها ممکن است اشیایی در حکم تعویذ یا ستاره بخت محسوب 
گویا چنــدان طوالنی  گســترده از آنها،  می شــده اند؛ امــا دوره اســتفاده 
کاربــرد  کــم  کــه در زمــان قــدرت یــک حا نبــوده و هماننــد ســکه هایی 
می داشــتند، اســتفاده از آنها پس از یک دوره ای محدود شــده است. 
کاربرد خود را تا ســده  ها  بااین حال، اشــکال متفاوتــی از آنها همچنان 
کــرده بوده اند؛ به طوری کــه، تعدادی از این اشــکال را امروزه در  حفــظ 
موزه هــای بزرگ جهان می توان مشــاهده نمود. وجــود نمونه هایی از 
ســپرها یا چهارآیینه های هشت گوش و هشت پر در موزه متروپولیتن5 
)تصویر۳) و موزه مسکو )تصویر4) و دیگر موزه ها و مجموعه ها، نشان 
کاربرد  از آن دارد که نمادهای مشهود در نگاره های نسخه مورداشاره، 

عملی داشته و چیزی فراتر از تزئینات هنرمند نگارگر بوده است.

چهارآیینهها،اسالفسالحهاینوری

آیینــه بــه ســبب درخشــندگی و تأللــو خــود، همیشــه موردتوجــه 
کــی نفس انســانی  هنرمنــدان بــوده اســت. آن را بــه صفــای درون و پا
شــگفت انگیزترین  و  غریب تریــن  از  یکــی  زده انــد.  مثــال  صداقــت  و 
کاربرد نظامی آن بوده است.  که برای آیینه وجود داشته،  کاربردهایی 
که با تعبیه آیینه هایی در قطعات و اشکال منظم و بعضًا با  بدین نحو 
قطعات شکسته بر روی لباس نظامیان یا بر روی برُگستوان )زره اسبان 
یا چهارپایان جنگی)، ســعی می کرده اند در دید دشــمن اختالل ایجاد 

کننــد. آیینــه  بــا بازتابانــدن نور در چشــم رقیــب مقابل و یا اســب وی، 
گریزاندن وی، بخت بیشتری  کاری یا  می  توانســت در واردکردن ضربه 
که برخالف آیینه هــای امروزی از  بــه یک ســپاهی بدهد. ایــن آیینه ها 
جنــس فلزی بودند، هم زمان می  توانســتند نقش ســپر را هم بر عهده 
بگیرنــد. نمونه های بازمانــده از آیینه های جنگی قدیمــی و یا تصاویر 
ک  کــه آیینه هــای استفاده شــده بــر روی پوشــا آنهــا، نشــان می  دهــد 
که بر  نظامیــان، معمواًل به شــکل چهــار قطعه آیینه مجزا از هــم بوده 
روی شــکم، پهلوها و پشت سربازان نصب می شــده است. این نوع از 

آیینه ها، به نام خاص چارآینه یا چهارآیینه شناخته می  شده اند. 
عالمه دهخدا در ذیل لغت چهارآیینه می  گوید:

که سابقًا به هنگام رزم آن را می پوشیدند و آن  نوعی جامه جنگ 
که در پیش  دارای چهار قطعه آهن صیقلی شــده و آیینه مانند بود، 
ســینه قرار می گرفــت )به نقل از: فرهنگ فارســی معین)، ســینه بند، 

گویا مال سینه تنها بوده است: 
کردار مرد )میرزا  چو بندد چهارآینه در نبرد  نماید از آن حســن 

طاهر وحید)
و همچنین در ذیل لغت چارآیینه چنین می افزاید:

یکــی از پوشــش های جنگجویــان قدیــم. نوعــی از اســلحه و ایــن 
کنند )به  که در زره بر ســینه پیوند  عبارت از چهار پاره آهن پهن باشــد 
که چهار تخت از آهن ساخته و  نقل از: آنندراج). نوعی از لباس جنگ 

کشند )به نقل از: ناظم االطباء). گرد پشت و سینه  گرفته  در مخمل 
کین از حمله ات شد تنگ بر اعدا ز بس میدان 

نگنجــد عکــس در آیینه چارآیینــه داران را )واله هــروی؛ به نقل از 
آنندراج)

آماده جنگ است شب و روز به عاشق
چارآینه آیینه آن ترک جفاجوست )رایج، به نقل از: آنندراج)6

که در شــاهنامه نســخه موردنظر ما بســیار  نوع ویژه ای از آیینه ها 
اشــکال منظــم هشــت ضلعی  بــا  آیینــه ای  نمایــان اســت، قطعــات 
که بر روی سینه نظامیان می  چسبیده اند. این نوع، تفاوت  بوده اند 
اندکی با چارآیینه های دارای نماد ستاره  داشت و مرکز برخی از اینها 

تصویــر3-چهارآیینــهموجوددرموزههنریمتروپولیتننیویورک،ایرانیاهند.تاریخ:اوایل
قرن17میالدی.

)http://www.metmuseum.org/art/collection/search/35949(:ماخذ

کهازچهارآیینههایهشــتپرو تصویر4-زرهمتعلقبهتزارالکســیمیخالوویچموزهمســکو
گرفتهاست. هشتگوشایرانی-هندیمایه

)http://swordmaster.org/2012/12/31/russkie-dospehi-i-oruzhie.html(:ماخذ
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را بــا دعــا یــا متون مقــدس زینت می دادنــد. ادعیــه و اذکار موجود بر 
روی چارآیینه هــای به جامانــده، نقش آنهــا را از ابزار نظامی ِصرف به 
ابزاری نمادین و آیینی فراتر می برد. در واقع چارآیینه های یادشده، 
گونــی بوده  اند. این گونــه از آیینه ها، هم زمان  گونا کارکردهــای  دارای 
حامــل نــور بــه جهــت تابندگــی آیینه، فــّر و بخــت به جهــت میمنت 
کالم الهی  ســتاره هشت گوش، تقدس به لحاظ داشتن متن ادعیه و 
یا ســخنان مقدســین بوده و درعین حال به لحاظ جنس فلزی خود 
و جایگاه قرارگیری اش بر روی لباس، نقش سپر قلب را بازی می  کرده 
و افزون بر همه اینها، نمادی برای شناسایی طرفین در میدان نبرد 

نیز بوده اند )تصویر 5(.
 در شــناخت ارزش معنــوی چارآیینه ها، بایــد به جایگاه و مفهوم 
معنــوی نــور در آییــن اســالم توجه داشــت. اســتفاده از نــور به عنوان 
ســالح و یــا قــدرت بازدارندگــی، می توانســت مفهــوم نبــرد روشــنایی 
کند. پیکار نور و تاریکی، از بنیادهای اساسی  علیه تاریکی را بازنمود 
فلســفه آیین های ایرانی زرتشــتی و مانوی نیز محســوب می شد و در 
دیــن اســالم هــم بــه آن توجــه خاصی شــده بــود. در اســالم،  این نور 
که خداونــد در شــکل گیری جهان بــه کار برده  و  همــان زیــوری اســت 
در یک نبرد ایدئولوژیک، بر ســینه مجاهدان رســم می  گردیده است. 
به بیان دیگر، این نماد نشانی است در همراهی جنگجو با نور الیزال 
حــق. از ایــن منظــر می توانیــم هم نشــینی نقــش خورشــید در قالــب 
ســتاره ای هشــت گوش را در آیینه هــا یــا چهارآیینه هــای ســپاهیان 
کنیــم. افزارمنــد خردگــرا می خواســته اســت فــر  مســلمان بهتــر درک 
کند  ایــزدی و نــور اثیــری خورشــید را در قالبــی فلزین و مقدس اســیر 
که زیــر چارآیینه  کــه برای لحظاتــی پردلهره ساخته شــده بــود. قلبی 
که به آوردگاه آورده بود، باز چشــمی  می تپیــد، باهمــه توان و همتــی 
کــه باالتــر از آن را در نظام  بــه آســمان و رجا به جایی مقدس داشــت 
گونــه درک شــعر خاقانی  هســتی نمی توانســت متصــور باشــد. بدین 
ع را با فــر ایزدی مرتبط  کــه آیینه موجود بــر روی در ســاده می نمایــد 

می داند:
ع او، فــر و بهای ایزدی  آینه هــای در خ ز خنجر زحل ساخته  ر

)خاقانی، ۱۳88، 465(
بــا ایــن باور و زمینه فکری، هنرمند ابزار و ســپر دست ســاز نظامی 
خــود را مزیــن بــه رنگ درخشــان و خالص طــال و نقره می نمــوده  و با 
به کارگیــری ایــن رنگ هــای پرفــروغ در تزیینــات البســه و همچنیــن 
منورکــردن نشــان های نظامــی الصــاق شــده بــر روی آنهــا، به صورت 

کار می کرده است.۷ کاماًل نمادین با این الوان 

عددهشتوستارههشتپر

که درباره ستاره های  کارکردهای نظامی و نمادینی  جدای از همه 
گرفت.  هشــت پر ذکر شــد، باید تعداد اضالع این ابزارهــا را نیز در نظر 
در ســطح جهانــی، عــدد هشــت و ســتاره هشــت  پر در غالــب ادیان و 

فرهنگ ها از قداست خاصی برخوردار بوده است.
اروپــا، آســیا و آفریقــا   هشــت، عــدد رمــزی خورشــید در سراســر 
 اســت )ژیــران، ۱۳۷5، ۱۳). در عهــد باســتان، هشــت عــدد ســعد و 

مهمــی بــوده و در بابــل نیــز، عدد خــاص خدایــان به شــمار می رفته 
اســت )شــیمل، ۱۳۹5، ۱0۷(.8 در آییــن زرتشــت ســتون هشــت پر و 
سرســرای هشت گوش در بنای آتشــکده به کار می رفت و آن را عددی 
مبــارک می دانســتند. در ایــران باســتان، آناهیتــا یا الهــه آب با تاجی 
هشــت پر تصویر می شــده اســت )اوســتا، بی تــا، ۱۲8(.۹ ایشــتار، الهه 
که با ســیاره ونوس یکی دانســته شــده، به صورت یک  بین النهرینی، 
لت بــر الوهیــت وی دارد  که دال ســتاره هشــت پر نشــان داده می شــد 
که مجوســان ایرانی را به بیــت لحم رهنمون  عــالوه بر این ســتاره ای 
نمود، همان ســیاره ونــوس یا ناهید، دارنده تاج هشــت ضلعی بوده 

است )هال، ۱۳۹4، ۲۱0-۲0۹). 
در مــورد تقــدس ایــن عــدد در دیــن اســالم نیــز احادیــث و روایاتی 
ذکرشــده اســت. ازجمله این که خداوند در آیه ۱۷ ســوره مبارکه حاقه، 
اشاره به هشت فرشته ای دارد که عرش الیزال  الهی را حمل می کنند.۱0 
که بهشت هشت در  در حدیثی از امام محمدباقر)ع) نقل شــده اســت 
دارد و فاصلــه زمانــی هر یک از درهایش مدت چهل ســال اســت.۱۱ در 
که در عرفــان درب  تفاســیر نیز هشت بهشــت، هشــت درب بهشــت - 
توبــه و انابــه و درب همیشــه بازخوانده شــده اســت۱۲ )امامــی، ۱۳8۱، 

6۳)- بر مبنای انگاره قداست هشت بنیان نهاده شده اند.
عــالوه برایــن، وقتــی پیامبــر)ص) عروجــش بــه آســمان را تشــریح 
کــه بــر  گنبــد صدفــی شــکل عظیمــی می  راندنــد  می کردنــد، ســخن از 
که رمز چهاربخشی  مربعی تکیه داشت و بر چهارستون چهارگوشه اش 
قرآن کریــم »بســم اهلل الرحمن الرحیم« نوشته  شــده بــوده، از آنها چهار 
گنبد بــر مربعی تکیه  رودخانــه ســعادت جاودانی جــاری بوده اســت. 
که نماد هشــت  داشــته و یک هشــت ضلعی مابینشــان قرار می گرفت 
فرشته حامالن عرش می باشد )اردالن و بختیار،۱۳۹0، 6۱). این عدد بر 
کید دارد )کیانمهر و خزایی، ۱۳85، ۳5(. هشتمین مرحله سلوک نیز تأ
نگاه طبیعیون و فالســفه به این شــکل و نماد می  توانست اندکی 
متفاوت از نگاه عرفا، ولی درعین حال مکمل دیدگاه آنان باشد. این 
شــکل ســتاره ای از دو مربع۱۳ متداخل در یکدیگر تشــکیل  می  شــده، 
مربــع اول نمادی از عناصــر چهارگانه طبیعت )ضلع باال: هوا، پایین: 
از جهــات  تعبیــری  و مربــع دوم  آتــش)  راســت: آب، چــپ:  ک،  خــا

تصویر5-آیینههایبهکاررفتهدرالبسهنظامیانشاهنامهw602موزهوالترز.
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چهارگانه )شرق، غرب، شمال و جنوب) تلقی شده و ستاره را نمادی 
از امتزاج عناصر و جهات جلوه می داده اســت. از ســویی نیز می توان 
که ســتاره موجود، از هم نشــینی مطبق چهار عنصر  چنین پنداشــت 
اصلــی زمینــی و صــور آســمانی و روحانــی همین عناصر بــر روی هم و 
که ما را  گردونه زمان پدید آمده اســت. چیزی  چرخش جبری آن در 
به مفهوم ستیز دائمی خیر و شر زرتشتی و مانوی و حتی نماد چینی 
ییــن و یانگ نزدیک می ســازد. یــک چارآیینه فروافتــاده به زمین در 

گاهی  که این قطعات فلزی  گواه آن است  نگاره ای از نسخه یادشده، 
از ترکیب دو آیینه فلزین مربع شــکل ســاخته می شــده است )تصویر 

.)6
اســتعمال ســتاره زیبای هشــت پر در جهان اســالم را شاید بتوان 

 W602_000809تصویر6-کشتناسفندیارتوسطرستممحلنگهداریموزهوالترزشمارهاثر
وجزئیاتیازنقش2مربعبررویزمین.

http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/W602/( ماخــذ:
)data/W.602/sap/W602_000809_sap.jpg

تصویر7-سربازمقدونیدرحالپیکارباسپریمنقشبهنقشخورشید.
)http://history-of-macedonia.com/sun-of-vergina(:ماخذ

تصویر8-قایقرانیباسپریمنقشبهنمادخورشیددریکسنگنگارهسوئدیازعصرحجر.
)http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar(:ماخذ

تصویر9- نقشستارهبر رویسپریازنپال.
)https://www.bibliotecapleyades.net(:ماخذ

تصویر10-دربمسجدشایبالعیندرطرابلسلبنان.
ماخذ:)بینام،52،1998(.

تصویر11-سفالزرینفامایرانیمربوطبهقرن14م/8ه.
ماخذ:)پورتر،54،1381(
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در تقابــل بــا ســتاره شــش پر داوود یــا ســتاره بنی اســرائیل دانســت 
کــه مســلمانان بــه اســتفاده از نمــاد ســتاره شــش پر، بــه بــار قومــی و 
کــرده  کابالیســتی آن تــن نــداده و نقــش و شــکل موجــود را متــداول 
گردونه مهر یا  باشند و یا حتی می توان آن را برداشتی انتزاعی از نماد 
که در سرتاسر شرق باستان استفاده  همان صلیب شکســته دانست 

می شد و متأسفانه زمانی به لوث نازی گری آلوده شد.
در خارج از جهان اسالم و پیش از آن هم سپرهایی وجود داشته اند 
که در آنها از اشــکال خورشــید و ستاره استفاده شده و حتی عدد هشت 
نیز در شعاع ها و اضالع آنها موردتوجه بود. در عصر باستان، استفاده از 
نقره برای درخشــنده کردن سپرها به منظور بازتاب نور و اختالل در دید 

دشــمن نیز رایج بوده است. نقش های یادشده می توانسته  به دشمن 
کنــد که همــاورد او، فردی بختیــار و حامل فر و خجســتگی   چنیــن القــا 
کــه سرنوشــت جنگ را بــه ســود او رقم خواهــد زد. نقش  ایــزدی اســت 
خورشید را می توان در نقوش سپرهای یونان باستان و در مقدونیه نیز 
کرد )تصویــر۷) و حتی یکی از نقــوش بازمانده از عصر حجر  تبارشناســی 
در سوئد، در میان قایقرانان فردی را با سپری خورشیدنقش در دست، 
نشان می دهد که آن را می توان نخستین نمونه از چارآیینه های متداول 
در ایران سده های میانه دانست )تصویر 8). همچنین نظایر این کارکرد 
و تقدیس را در نقوش و نگاره های بی شماری در مقاطع مختلف تاریخی 

در اقصی نقاط جهان می توان برشمرد )تصاویر  ۹ و ۱0(.

نتیجه

نــگاه قدســی هنرمنــد به ریاضیــات و هندســه، با اشــکال متنوع و 
بدیعش به ویژه دایره و مربع و نمایان کردن آن به بهترین وجه بر سطح 
اثر، منجر به خلق آثاری شد که برای انسان عصر حاضر مملو از شگفتی 
و رمز و راز است. در معماری اسالمی، نقوش هندسی، نمادهایی فراتر 
از ابزارهای فنی هستند؛ هنرمند مسلمان توانسته با بهره گیری به جا 
که در عین سادگی، با بیان نمادین  از علم هندســه، نقوشــی بیافریند 
که ساعت ها  کند  و رمزهای نهفته در خود به این قابلیت دســت پیدا 
ذهــن بیننده در جهــت جلوه آفرینش محو خود نمایــد؛ نماد در دین 
اســالم از طریــق ارتبــاط معنوی و تحت شــعاع اذکار الهــی، راه اصلی و 
مســتقیم قربتــًا الــی اهلل را پیمود. به  عبارتی در هنر اســالمی و بازی نور 
و شکل و رنگ، چشم و عقل فراتر از فضای محدودش سیر می کنند و 

رابطه ای عمیق بین معبود و معشوق را رقم می   زنند. 
کارکــرد و معنا در شــرق، پیشــینه ای چند هزارســاله دارد.  تلفیــق 
کاال و ابــزار،  هنرمنــدان و افزارگــران در حیــن ســاخت یــک شــیء یــا 
کاربــردی آن، توجــه زیادی بــه جنبه هنــری و معنوی  عــالوه بــر ُبعــد 
آن داشــتند. یکی از این موارد را باید در همین چارآیینه ها دانســت. 
گرچه بنا بر بررسی های به عمل آمده، اشکالی از این نوع ابزار نظامی  ا
کردنش با  در جهان باستان هم موجود بوده، اما تکامل آن و مرتبط 
معنویت، به دســت هنرمندان ایرانی انجام پذیرفت. آنان توانستند 
کــه هیچ خونریزی در پی نداشــت؛ بی هیچ  ســالح هایی را بیافرینند 
زحمتی استفاده می شد و حتی ممکن بود با ایجاد بازدارندگی، مانع 

از رویارویی دو حریف شــود؛ و شــگفت این که، همه این خصوصیات 
را با دین و معنویت از زرتشتی و مانوی تا اسالم مرتبط می کرد.

نمادها و نشان های عصر ایلخانی، از جنبه ای قابل بررسی و توجه 
کــه مغوالن بــا هژمونی قومی خــود در مناطق تحت اســتیال،  هســتند 
در انتخــاب نمادها و نشــان های رایــج در دوره های پیــش از خود، به 
سنت شکنی های گسترده می پرداختند. آنها خود را محق می دانستند 
که یک نماد محلی مانند همین ستاره هشت گوش یا شمسه ایرانی را 
در سازمان دهی سپاه خود به کارگیرند و یا نمادی مانند تصویر اژدها را 
کنند. در خالل مینیاتورهای عصر ایلخانی  برای پرچم خود اســتفاده 
کرد و  کــّرات می تــوان این نمادهــا و ابزارهــا را مشــاهده  و تیمــوری بــه 
شاهنامه والترز W 60۲، از این نظر یک منبع بسیار مهم تلقی می شود. 
نگاره های این شــاهنامه، یک اســتناد برای شواهد ادبی فارسی، یک 
مــدرک قابل اتــکا برای اطالعــات موزه شناســی و ســرانجام، یک منبع 

مهم برای مطالعات مردم شناسی می باشد.
کــه پیش از آن که دســت اندرکاران هنر هشــتم  بایــد اذعان داشــت 
خ  در هالیــوود، شمشــیرهای نورانــی خــود در جنــگ ســتارگان را بــر ر
جهانیــان بکشــند، ایرانیــان در دنیــای واقعیــت از ســالح های نورانــی 
کارکرد اصلی آنها، نه از پای درآوردن دشمن،  که  اســتفاده می کرده اند 
بلکه جلوگیری از خونریزی بود. چارآیینه، این ابزار جنگی ناشناخته، 
که نیاز به پژوهش و معرفی بیشتر  گران بهای ماست  بخشی از میراث 
دارد تا جنبه  ای دیگر از نبوغ و هنر ایرانی را به جهانیان معرفی نماید. 

پینوشتها

گرفته است. ۱  رستمینه به غلط نام سزارین بر خود 
۲  ایــن شــاهنامه ســابقًا در مجموعــه ای شــخصی بــه ســر می برده  و توســط 
گردیــده، تمامــی تصاویر نســخ خطی  موقوفــه ای ناشــناس بــه ایــن موزه اهــدا 
کمک هــای مالــی  ایــن مــوزه و همچنیــن فهرســت توصیفــی آن بــه همــت و 
گرفته است و به صورت   PDF بر روی  سخاوتمندانه بنیاد علوم انسانی صورت 

صفحه موزه به آدرس اینترنتی )www.art. the walters.org) قرار دارد. 
اســت:  یادکــرده  این گونــه  خوشــنویس  ایــن  از  خــود  کتــاب  در  بیانــی   ۳

گمنــام قرن ۱۱  کاتبان خوشنویســی  محمدقاســم بــن محمد میرک حســینی از 
کــه به قلم خفی  اســت و بــه خط وی یک نســخه حدیقه الحقیقه ســنایی دارم 
خوش نوشــته اســت و چنین تمام می شــود: تمت الکتاب بعون الملک الکریم 
الوهاب، علی ید العبد المذنب الراجی محمد قاسم بن محمد میرک الحسینی 

االستادی فی شهور سنه ۱05۱)بیانی،۱۳6۳، 8۱۱(.
4  Olearius Adam.

که در این تصویر، ســتاره هشــت پر موردنظر ما در قابی  5  الزم به ذکر اســت 
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هشت ضلعی نهان است.
6  دهخدا ذیل واژه چارآیینه.

کــه یونگ  ۷  نقــش موردنظــر ازنظــر روان شناســی نیــز موردتوجــه اســت چرا
اعتقاد دارد در هنر، دایره اغلب هشــت پر اســت و این نشــان دهنده ی انطباق 
کــه موجــب پیدایــش چهــار عملکــرد  گاه اســت  متقابــل چهــار عملکــرد خــودآ

میانجی دیگر می گردد )یونگ، ۱۳۹5، ۳6۷(.
متشــکل  کشــورمان،  نظامــی  یگان هــای  برخــی  درجــات  نیــز  امــروزه    8
از ســتاره های هشــت پر اســت. این کــه پــس از ســپری شــدن چندیــن قــرن، 
ک نظامیان بازکرده اند،  ســتاره های هشــت پر بازهم جای خود را بر روی پوشــا
کارکرد فیزیکی ســالح های موســوم  که  جای شــگفتی دارد. البته روشــن اســت 

کنونی است. که موضوع سخن ماست، متفاوت از عالئم نظامی  به چارآیینه 
کوچکی مرکب از  که دایــره  ۹  مریــم عذرا »ســتاره دریا«، نیز تاجی بر ســر دارد 
ستارگان بر روی آن قرار داشت. در تمثیالت دوره رنسانس تاجی از ستاره بر سر 

اورنیا )Urania) الهه ستاره شناسی است )هال، ۱۳۹4، ۲۱۱(.
ْرَجاِئَها َوَیْحِمُل َعْرَش َرّبَِك َفْوَقُهْم َیْوَمِئٍذ َثَماِنَیٌة )ســوره حاقه  

َ
۱0  اْلَمَلُك َعَلی أ

که عــرش الهی دارای  آیــه ۱۷). امــام جعفــر صادق)ع) در حدیثی فرموده اســت 
هشــت رکن اساســی و بر هر رکن فرشــتگان بی شــماری در حال تسبیح هستند 
ُکّلِ ُرْکٍن  ْرَکاٍن َعَلــی 

َ
ِبــی َجْعَفــٍر َعْن َعِلــی ْبِن اْلُحَســیِن )ع) َقاَل َلُه َثَماِنیــُة أ

َ
» َعــْن أ

یــَل َو 
َ
ُحوَن الّل  یَســّبِ

َ
 اهلّلَُ َعــّزَ َو َجــّل

َّ
 یْحِصــی َعَدَدُهــْم ِإال

َ
ِمْنَهــا ِمــَن اْلَماَلِئَکــِة َمــا ال

ا َفْوَقُه َمــا َقاَم ِلَذِلَک َطْرَفَة َعیٍن َبیَنُه َو َبیَن  هــاَر ال یْفُتُروَن َو َلْو َحّسَ َشــیٌء ِمّمَ الّنَ
ْحَمُة ُثــّمَ اْلِعْلُم َو َلیَس  ْحَســاِس اْلَجَبــُروُت َو اْلِکْبِریــاُء َو اْلَعَظَمــُة َو اْلُقــْدُس َو الّرَ ِ

ْ
ال

َوَراَء َهَذا َمَقاٌل« )ابن بابویه، ۱۳8۲، ۳۲۷(.
ِبی َجْعَفٍر َقاَل 

َ
۱۱  این حدیث به فرموده امام جعفر صادق)ع) می باشد »َعْن أ

ُکّلِ َباٍب ِمْنَها َمِســیَرُة  ْبَواٍب َعْرُض 
َ
ِة َثَماِنیَة أ ّنَ ِلْلَجّنَ

َ
ِ َو اْعَلُموا أ

ّنَ ِباهلّلَ
َ

ْحِســُنوا الّظ
َ
أ

ْرَبِعیَن َسنة» )ابن بابویه، ۱۳8۲، 4۷۳(.
َ
أ

که باغ ها پیرامون مرقدی باشــند بســیار  ۱۲  چنیــن چیــزی ظاهــرًا هنگامــی 
که رودهــا زیر آن جــاری هســتند را وعده  مشــهود اســت زیــرا قــرآن باغ هایــی را 
داده اســت ایــن طراحــی می توانــد نشــان از ســعادت بهشــتی باشــد ) شــیمل، 
ْنهاُر َو 

َ
۱۳۹5، ۱۷۲). » َو َنَزْعنــا مــا فــی ُصُدوِرِهــْم ِمــْن ِغــّل َتْجری ِمــْن َتْحِتِهــُم األ

ْن َهداَنا اهلُل َلَقْد جاَءْت 
َ
ُکّنا ِلَنْهَتِدَی َلْو ال أ ذی َهدانا ِلهذا َو ما 

َ
قاُلــوا اْلَحْمــُد هلِلِّ اّل

ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن«)ســوره  وِرْثُتُموها ِبما 
ُ
ــُة أ ْن ِتْلُکــُم اْلَجّنَ

َ
نــا ِباْلَحــّقِ َو ُنوُدوا أ ُرُســُل َرّبِ

اعراف، آیه 4۳(.
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ک بــا مربــع، این عدد نمــادی از ثبات و اســتواری  و عمومیــت اســت. در اشــترا
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.)۱0۷ ،۱۳۹5
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