صفحات ۵۴ - ۴۷
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سالحهایی از نور و ّفر

«بررسی موردی ستارههای هشتضلعی آیینهای در نگارههای شاهنامه صفوی
والترز»

ناهید جعفری دهکردی ،1خشایار قاضی زاده

*2

 1کارشناس ارشد هنرهای اسالمی گرایش نگارگری ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/2/3 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/23 :

چکیده

حرمت تصویرگری جانداران ،موجب اعتالی هندسه اسالمی گردید؛ زمانی که تصویرسازی قرونوسطی به باروک منتهی
میشد ،هنر اسالمی به نقشونگارهای آیینهکاریها سوق پیدا میکرد .امتزاج آیینهکاری با نقوش هندسی و مشبک
پنجرهها ،روزنها و دربها ،باعث نمیشد بیننده از ورای آنها به جهان بیروح ،هندسی نگاه بیندازد ،بلکه همان جهانی
بود که در نگاه عارفانه شرقی ،تجلی حضور ماالمال و معطر یزدان بود .نگاه معناشناختی به این اشکال را میتوان فلسفه
مستتر در نهان و نهاد هندسه دانست که غیر از هندسه ایرانی-اسالمی ،کمتر سراغی از آن را میشود در هنر سایر نقاط
جهان یافت .این جستار تالش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای ،به شناسایی رموز
بهکاررفته در نقش هندسی ستاره هشتپری بپردازد که در نگارههایی از شاهنامه  W 602موزه هنر والترز بهعنوان سالح و
سپر رزمآوران دیده میشود .فار غ از کارکرد نظامی ستاره هشتپر ،این نماد در هندسه اسالمی ،دارای مفهوم معنوی بوده
و نماد یادشده ،جدای از کارکرد فیزیکی خود ،بهعنوان سالحی که از نور بهره میگرفت ،در هندسه اسالمی ،تالشی برای
عددهی به انوار ساطعه خورشید حقیقت و تکاپویی برای انجماد انوار ّفرار زمان و غلبه بر گذار آن نیز بوده است .خورشیدی
ُب ِ
که در اندیشه اسالمی ،همقرینگی ماوراءطبیعی با حقیقت ازلی داشته و دارد.

واژههای کلیدی

شاهنامه ،W602ستاره هشتپر ،مفاهیم نمادین ،هندسه اسالمی ،سالحهای نوری ،آیینه.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09127051898 :نمابر.E-mail: khashayarghazizadeh@yahoo.com ،021-51215501 :
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مقدمه
در دوران اســامی بــا توجــه بــه پیشــرفت ریاضیــات ،هندســه
بهعنوان بخش الینفک هنر نمود پیدا کرد چرا که اشــکال و ســاختار
هندســی با مفاهیم نمادین کیهانی و فلسفیشان ،ارتباط مخاطب
را بــا معبــود ،بارز و هویدا مینمایند (ویلســون .)21 ،1377 ،پر واضح
است که رشد و اعتالی هندسه و تحمیل بار عرفانی بر آن ،مبتنی بر
ســختگیری جزماندیشــان دینی بوده اســت که تا حد ممکن ،راه را
بر آزمون هر نوع نگارگری و چهرهپردازی در قلمرو خود میبستهاند.
هرچند که این ســد در برابر ذوق سرشــار اصحــاب هنر تاب مقاومت
نیــاورد و راه را بــر خلــق آثــار هنــری گونا گونی بــاز نمود ،اما «هندســه
معنــوی» در راهــی افتــاده بود که بهســوی غنا و تکامــل پیشرفت و
تمام محیطهای مذهبی را در زیر تابش پرتو خود گرفت.
ً
اصوال علوم محض ب هســختی تن بــه همگونی با جهانبینیهای
مختلــف میدهنــد و انتظــار ظهــور شــاخههایی مثــل ریاضیــات و
فیزیــک بــا پســوندهای معنا گرایانــه ،اندکی دشــوار بــوده و تجربیاتی
ازاینگونــه نیــز کــه در دوره ســیطره حکومتهــای ایدئولوژیــک قــرن
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 شــکلگیری خود ،در ســاختمان فکری فیثاغورث و افالطون و
دیگر فالســفه جهان باســتان ،حامل باری معنوی انگاشــته میشد.
در عالم اســام نیز به دالیلی که گفته شــد ،هندسه بهعنوان دانشی
مقدس قرار گرفت و آراستار فضاهای قدسی و معنوی گردید و حتی
گاهی نمادی از ّفر ایزدی نیز تصور شد.
در جهــان مــدرن کنونــی کــه بــه مــدد جــادوی ســینما محصــول
تمــدن غربــی انگاشــته میشــود ،ممکــن اســت یــک تخیل یــا همان
فانتــزی ســینمایی ،غــرب را پیشــتاز تصــورات ذهنــی بینــگارد کــه در
آینده دستمایه اختراعات بعدی خواهند شد .غافل از اینکه اقسام
گونا گونــی از ایــن اختراعــات ،از قرنهــا یــا هزارهها قبــل در مخیله فکر
شــرقی در انتظار ورود به عالم واقع نشســته بودهاند .فهرســت طویلی

از ایــن موضوعــات از چشــم مصنوعــی ،پویانمایــی ،لقــاح مصنوعــی،
هواپیمــا ،عمــل جراحــی رســتمینه 1و ســرانجام ســاحهای نــوری را
میتــوان برشــمرد کــه راه پررمــز و راز خیــال را تــا یافتن عینیــت آزموده
بودهانــد .بهطــور مثــال ،در برخــی نگارههــای ایرانــی ،مــا بــه قطعــات
هندس ـیای ملصــق به لبــاس ســپاهیان برمیخوریــم کــه هنرمند در
ن اصــرار ویــژهای داشــته اســت .این قطعات هندســی که
نمایانــدن آ 
ً
ً
غالبا به شکل ستارههای هشتپر هستند ،اغلب بر روی سینه (و غالبا
روی قلب) سپاه دیده میشوند .این ستارهها ،نشان پیروزی و قدرت
ســپاهیان شــمرده میشــود و آنگاه هم که هنرمند ،یک ســپاهی را در
حــال شکســت نمایش میدهــد ،ســتاره وی را افتاده بــر زمین تصویر
میکنــد؛ گو اینکه ،این همان ســتاره بخت افول کردهای اســت که در
فرهنگعامه از آن ســخن میرود .بهموازات این نگارهها ،ما در خالل
متون ادبی فارســی نیز اشــاراتی بهنوعی از سالحها مییابیم که کارکرد
آنهــا بــا نــور تعریف میشــده اســت .این ســاحها بــا اســامی گونا گونی
معرفیشــدهاند؛ امــا «چارآیینه» ،اصطالحی رایــج و پرکاربرد برای این
اشیاء است .اینکه نقش هندسی ستاره هشتپر ّ
منور ،بر چه اساس
و ســنتی به البســه نظامیان نصب گردیده و هدف نگارگر از ترسیم آن،
چهبوده ،مسئلهای است که این پژوهش بدان میپردازد.
اولیــن کســی کــه در تاریــخ از نــور خورشــید بــرای اهــداف نظامی
اســتفاده کــرده ،ارشــمیدس بــود .گفتــه میشــود وی بــا تمرکــز پرتو
خورشــید در آیینههــای مقعــر بــزرگ و بازتابانــدن آن بهســوی جبهه
دشمن ،امکان هرگونه کنش و وا کنشی را از آنان صلب میکرده است
(دورانــت .)۷05 ،۱۳۳۷ ،شــاهنامه  W602مــوزه هنــر والتــرز ،یکــی از
مهمترین منابعی است که نگارههایی را با موضوع موردنظر در خود
دارد .در واقــع غالب نگارههای موجود در این نســخه ،دارای نقوش
موســوم بــه چارآیینــه میباشــند .ما در اینجــا ،ضمن معرفی نســخه
مورداشاره ،موضوع کاربرد ستارههای هشتپر در فرهنگ اسالمی و
کارکرد چارآیینهها درصحنههای نبرد ترسیمشده در این نسخه را به
استناد شواهد ادبی و تاریخی ،موردبررسی قرار میدهیم.

شاهنامه نسخه  W602موزه والترز
در عصــر صفــوی ،بــا پیدایــش مکاتــب هنــری تبریــز ،قزویــن و
اصفهــان ،توجــه ویــژهای بــه شــاهنامهنگاری شــد .در ایــن مکاتب،
نســخههای گونا گونــی از شــاهنامه ،آراســته بــه نگارههــای جذاب و
دلنشــین شــیوههای ســنتی ایرانی پدیدار شــدند که بــا ایدئولوژی و
فرهنگ آن (ایرانی -شیعی) زمانه ،در ارتباط تنگاتنگ بودند.
در این دوره ،شاهنامه وسیلهای برای بیان عقاید و اندیشههای
سیاســی و اجتماعــی صفویان برای توده مردم میشــد .شــاهزادگان
و بــزرگان ،بــرای کتابآرایــی شــاهنامه ،بــه چشموهمچشــمی و
رقابــت باهــم میپرداختند و از داشــتن نســخهای نفیس از حماســه

گرانقــدر ایرانی به خود میبالیدند (آژند .)۳۰ ،1385 ،نگارگری دوره
شــاهعباس در قالــب مکتــب جدیــدی بهنــام مکتــب اصفهــان تبلور
یافت .بااینهمه تأثیر این نگرش به ده سال قبل و درست به مکتب
ً
قزویــن برمیگردد .در واقع ،تغییر دیدگاه هنرمندان ،تقریبا مقارن با
مرگ این پادشاه شروع شد (کنبای.)98 ،1391 ،
ازجملــه نســخ مصورشــده در مکتــب هنــری دوره شــاهعباس،
شــاهنامهای موجــود در مــوزه والترز آمریکا 2به شــماره  W602اســت
کــه قدمت آن بهســال  1028ه.ق 1618-1619 /م میرســد .چنانکه
از محتویــات نســخه برمیآید ،این کتاب به هیــچ حامی و ممدوحی

سالحهایی از نور و ّفر

منتســب نشــده و تنهــا همین را میدانیــم که نمون ـهای از آثار هنری
هرات اســت .جلد کتاب ،الحاقی در اندازه  35/5×36/5ســانتیمتر
هست و از فن نقاشی ال کی برخوردار است؛ که تاریخ آن به قرن 13ه.
ق  19 /م .و دوره قاجــار میرســد .نســخه ،دارای  1076ورق کاغذی
به رنگ نخودی در ابعاد  19 ×32/5سانتیمتر با مضمون اساطیری،
پهلوانی و تاریخی اســت؛ که از بین آنها 83 ،صفحه مصور میباشــد.
خوشنویســی ایــن شــاهنامه در کتیبههــای عناویــن داســتانها،
رنگینویسی بوده و متن ،با مرکب سیاه و به خط نستعلیق به رشته
تحریر درآمدهاســت .نام خطاط در صفحات آخر اینگونه بیانشده
اســت“ :کتبــه محمد بن میر محمد الحســینی اســتادی غفر ذنوبه و
3
ستر عیوبه فی سنه .”1028

سپر نظامی نگارهها
مثلــث ،مربع و یا هر شــکل دیگر هندســی ،عالوه بــر فرم ظاهری،
واقعیتــی در خــود دارنــد کــه درک آنهــا بهوســیله تأویل ،انســان را به
دنیــای تشــابهات و تمثیــل و درنهایــت بــه حقیقــت ســوق میدهــد
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(اردالن و بختیار .)57 ،1390،بنابراین شــکل ســتاره هشتپر و عدد
هشــت در دیــن اســام میتوانــد از جنبههــای فکــری مقدســی بهره
گرفتهباشــد که هنرمند بهواسطه آنها میتوانسته بهنوعی جلوههای
نمادین ذهنی را هویدا نماید.
در اواســط و اواخــر دوره صفوی ،اشــکال هندســی هشــتضلعی
بهوفــور در همهجــا دیــده میشــود .ایــن آرایههــا را نهتنهــا در نقوش
هندســی و آرایههــای معمــاری مســجد شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی
میتوان دید؛ بلکه بنا به گزارش آدام اولئاریوس 4نویســنده و مســافر
آلمانــی کــه در دوره صفــوی به ایران ســفر کرده بود ،ایرانیان ســنگی
ُ[مهــری] داشــتند ،کــه هنگام اقامــه نمــاز ،آن را بر زمین گــذارده و با
ً
پیشــانی خود آن را لمس میکردند؛ شکل این مهر معموال بهصورت
هشتگوشه بوده است (رضوی.)35 ،1394 ،
بــا همیــن زمینــه اعتقــادی و فرهنگــی بــود کــه ســپاهیان بــرای
تأثیرگذاری بر دشمنان خود و برخورداری از ُیمن و برکت این ستارهها،
آنــان را بــر لبــاس خــود الصــاق میکردند که ما بهواســطه هنر نقاشــان
معاصرشان ،میتوانیم تصور آنان را از این قطعات فلزی ،مورد ارزیابی
ً
قــرار دهیــم .تقریبا در جایجای این نســخه ،هر جا کــه موضوع رزم و

تصویر -1گردن زدن سیاوش محل نگهداری موزه والترز .شماره اثر  W602_000280و جزئیات سپر نصبشده.
ماخذ)http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/W602/data/W.602/sap/W602_000280_sap.jpg ( :

تصویر-2کشتن مهرک توسط اردشیر محل نگهداری موزه والترز شماره اثر  W602_000924و جزئیات سپر نصبشده.
ماخذ)http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/W602/data/W.602/sap/W602_000924_sap.jpg( :
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آوردگاه در میان اســت ،میتوان این ســتارهها را بر روی سینه سربازان
مشــاهده کرد .از میان  83نگاره شــاهنامه یادشده ،در  50مورد از آنها
(یعنی بیش از  %60نگارهها) ،شخصیتهای رزمی و حماسی مزین به
این نقش میباشــند (تصاویر  1و  .)2شــکی نیســت که در زمان کتابت
این نسخه ،استفاده از این نماد در میان رزمآوران ،امری رایج بوده و
بخشی از پوشا ک همسانه سپاهیان را تشکیل میداده است.
ســپاهیان در ایــن نگارههــا ،ا گرچه در ســایر خصوصیــات ظاهری
و شــکل ابــزار و پوشــا ک باهــم متفاوتاند ،امــا در اغلب مــوارد ،نصب
ستاره را بر روی لباس خود فراموش نکردهاند .چنانکه برمیآید ،این
ستارهها ممکن است اشیایی در حکم تعویذ یا ستاره بخت محسوب
میشــدهاند؛ امــا دوره اســتفاده گســترده از آنها ،گویا چنــدان طوالنی
نبــوده و هماننــد ســکههایی کــه در زمــان قــدرت یــک حا کــم کاربــرد
میداشــتند ،اســتفاده از آنها پس از یک دورهای محدود شــده است.
بااینحال ،اشــکال متفاوتــی از آنها همچنان کاربرد خود را تا ســدهها
حفــظ کــرده بودهاند؛ بهطوریکــه ،تعدادی از این اشــکال را امروزه در
موزههــای بزرگ جهان میتوان مشــاهده نمود .وجــود نمونههایی از
5
ســپرها یا چهارآیینههای هشتگوش و هشتپر در موزه متروپولیتن
(تصویر )3و موزه مسکو (تصویر )4و دیگر موزهها و مجموعهها ،نشان
از آن دارد که نمادهای مشهود در نگارههای نسخه مورداشاره ،کاربرد
عملی داشته و چیزی فراتر از تزئینات هنرمند نگارگر بوده است.

کننــد .آیینــ ه بــا بازتابانــدن نور در چشــم رقیــب مقابل و یا اســب وی،
میتوانســت در واردکردن ضربه کاری یا گریزاندن وی ،بخت بیشتری
بــه یک ســپاهی بدهد .ایــن آیینهها که برخالف آیینههــای امروزی از
جنــس فلزی بودند ،همزمان میتوانســتند نقش ســپر را هم بر عهده
بگیرنــد .نمونههای بازمانــده از آیینههای جنگی قدیمــی و یا تصاویر
آنهــا ،نشــان میدهــد کــه آیینههــای استفادهشــده بــر روی پوشــا ک
ً
نظامیــان ،معموال به شــکل چهــار قطعه آیینه مجزا از هــم بوده که بر
روی شــکم ،پهلوها و پشت سربازان نصب میشــده است .این نوع از
آیینهها ،بهنام خاص چارآینه یا چهارآیینه شناخته میشدهاند.
عالمه دهخدا در ذیل لغت چهارآیینه میگوید:
ً
نوعی جامه جنگ که سابقا به هنگام رزم آن را میپوشیدند و آن
دارای چهار قطعه آهن صیقلی شــده و آیینه مانند بود ،که در پیش
ســینه قرار میگرفــت (به نقل از :فرهنگ فارســی معین) ،ســینهبند،
گویا مال سینه تنها بوده است:
چو بندد چهارآینه در نبرد نماید از آن حســن کردار مرد (میرزا
طاهر وحید)
و همچنین در ذیل لغت چارآیینه چنین میافزاید:
یکــی از پوشــشهای جنگجویــان قدیــم .نوعــی از اســلحه و ایــن
عبارت از چهار پارهآهن پهن باشــد که در زره بر ســینه پیوند کنند (به
نقل از :آنندراج) .نوعی از لباس جنگ که چهار تخت از آهن ساخته و
در مخمل گرفته گرد پشت و سینه کشند (به نقل از :ناظم االطباء).
ز بس میدان کین از حملهات شد تنگ بر اعدا
نگنجــد عکــس در آیینه چارآیینــهداران را (واله هــروی؛ به نقل از
آنندراج)
آماده جنگ است شب و روز به عاشق
6
چارآینه آیینه آن ترک جفاجوست (رایج ،به نقل از :آنندراج)
نوع ویژهای از آیینهها که در شــاهنامه نســخه موردنظر ما بســیار
نمایــان اســت ،قطعــات آیینــهای بــا اشــکال منظــم هشــتضلعی
بودهاند که بر روی سینه نظامیان میچسبیدهاند .این نوع ،تفاوت
اندکی با چارآیینههای دارای نماد ستاره داشت و مرکز برخی از اینها

تصویــر -3چهارآیینــه موجود در موزه هنری متروپولیتن نیویورک ،ایران یا هند .تاریخ :اوایل
قرن 17میالدی.
ماخذ) http://www.metmuseum.org/art/collection/search/35949( :

تصویر -4زره متعلق به تزار الکســی میخالوویچ موزه مســکو که از چهارآیینههای هش ـتپر و
هشتگوش ایرانی -هندی مایه گرفته است.
ماخذ)http://swordmaster.org/2012/12/31/russkie-dospehi-i-oruzhie.html ( :

چهارآیینهها ،اسالف سالحهای نوری
آیینــه بــه ســبب درخشــندگی و تأللــو خــود ،همیشــه موردتوجــه
هنرمنــدان بــوده اســت .آن را بــه صفــای درون و پا کــی نفس انســانی
و صداقــت مثــال زدهانــد .یکــی از غریبتریــن و شــگفتانگیزترین
کاربردهایی که برای آیینه وجود داشته ،کاربرد نظامی آن بوده است.
ً
بدین نحو که با تعبیه آیینههایی در قطعات و اشکال منظم و بعضا با
ُ
قطعات شکسته بر روی لباس نظامیان یا بر روی برگستوان (زره اسبان
یا چهارپایان جنگی) ،ســعی میکردهاند در دید دشــمن اختالل ایجاد

سالحهایی از نور و ّفر

را بــا دعــا یــا متون مقــدس زینت میدادنــد .ادعیــه و اذکار موجود بر
روی چارآیینههــای بهجامانــده ،نقش آنهــا را از ابزار نظامی ِصرف به
ابزاری نمادین و آیینی فراتر میبرد .در واقع چارآیینههای یادشده،
دارای کارکردهــای گونا گونــی بودهاند .اینگونــه از آیینهها ،همزمان
حامــل نــور بــه جهــت تابندگــی آیینه ،فـ ّـر و بخــت به جهــت میمنت
ســتاره هشتگوش ،تقدس به لحاظ داشتن متن ادعیه و کالم الهی
یا ســخنان مقدســین بوده و درعینحال به لحاظ جنس فلزی خود
و جایگاه قرارگیریاش بر روی لباس ،نقش سپر قلب را بازی میکرده
و افزون بر همه اینها ،نمادی برای شناسایی طرفین در میدان نبرد
نیز بودهاند (تصویر .)5
در شــناخت ارزش معنــوی چارآیینهها ،بایــد به جایگاه و مفهوم
معنــوی نــور در آییــن اســام توجه داشــت .اســتفاده از نــور بهعنوان
ســاح و یــا قــدرت بازدارندگــی ،میتوانســت مفهــوم نبــرد روشــنایی
علیه تاریکی را بازنمود کند .پیکار نور و تاریکی ،از بنیادهای اساسی
فلســفه آیینهای ایرانی زرتشــتی و مانوی نیز محســوب میشد و در
دیــن اســام هــم بــه آن توجــه خاصی شــده بــود .در اســام ،این نور
همــان زیــوری اســت که خداونــد در شــکلگیری جهان ب ـهکار برده و
در یک نبرد ایدئولوژیک ،بر ســینه مجاهدان رســم میگردیده است.
بهبیاندیگر ،این نماد نشانی است در همراهی جنگجو با نور الیزال
حــق .از ایــن منظــر میتوانیــم همنشــینی نقــش خورشــید در قالــب
ســتارهای هش ـتگوش را در آیینههــا یــا چهارآیینههــای ســپاهیان
مســلمان بهتــر درک کنیــم .افزارمنــد خردگــرا میخواســته اســت فــر
ایــزدی و نــور اثیــری خورشــید را در قالبــی فلزین و مقدس اســیر کند
کــه برای لحظاتــی پردلهره ساختهشــده بــود .قلبی که زیــر چارآیینه
میتپیــد ،باهمــه توان و همتــی که به آوردگاه آورده بود ،باز چشــمی
بــه آســمان و رجا بهجایی مقدس داشــت کــه باال تــر از آن را در نظام
هســتی نمیتوانســت متصــور باشــد .بدین گونــه درک شــعر خاقانی
ســاده مینمایــد کــه آیینه موجود بــر روی در ع را با فــر ایزدی مرتبط
میداند:
رخ ز خنجر زحل ساخته آینههــای در ع او ،فــر و بهای ایزدی
(خاقانی)465 ،1388 ،
بــا ایــن باور و زمینه فکری ،هنرمند ابزار و ســپر دستســاز نظامی
خــود را مزیــن بــه رنگ درخشــان و خالص طــا و نقره مینمــوده و با
بهکارگیــری ایــن رنگهــای پرفــروغ در تزیینــات البســه و همچنیــن
منورکــردن نشــانهای نظامــی الصــاق شــده بــر روی آنهــا ،بهصورت
ً
7
کامال نمادین با این الوان کار میکرده است.

مهمــی بــوده و در بابــل نیــز ،عدد خــاص خدایــان به شــمار میرفته
اســت (شــیمل 8.)107 ،1395 ،در آییــن زرتشــت ســتون هشــتپر و
سرســرای هشتگوش در بنای آتشــکده بهکار میرفت و آن را عددی
مبــارک میدانســتند .در ایــران باســتان ،آناهیتــا یا الهــه آب با تاجی
هش ـتپر تصویر میشــده اســت (اوســتا ،بیتــا 9.)۱۲۸ ،ایشــتار ،الهه
بینالنهرینی ،که با ســیاره ونوس یکی دانســته شــده ،بهصورت یک
ســتاره هش ـتپر نشــان دادهمیشــد که داللت بــر الوهیــت وی دارد
عــاوه بر این ســتارهای که مجوســان ایرانی را به بیــت لحم رهنمون
نمود ،همان ســیاره ونــوس یا ناهید ،دارنده تاج هشــتضلعی بوده
است (هال.)210-209 ،1394 ،
در مــورد تقــدس ایــن عــدد در دیــن اســام نیــز احادیــث و روایاتی
ذکرشــده اســت .ازجمله اینکه خداوند در آیه  17ســوره مبارکه حاقه،
10
اشاره به هشت فرشتهای دارد که عرش الیزالالهی را حمل میکنند.
در حدیثی از امام محمدباقر(ع) نقلشــده اســت که بهشت هشت در
دارد و فاصلــه زمانــی هر یک از درهایش مدت چهل ســال اســت 11.در
تفاســیر نیز هشتبهشــت ،هشــت درب بهشــت  -که در عرفــان درب
توبــه و انابــه و درب همیشــه بازخوانده شــده اســت( 12امامــی،1381 ،
 -)63بر مبنای انگاره قداست هشت بنیان نهاده شدهاند.
عــاوه برایــن ،وقتــی پیامبــر(ص) عروجــش بــه آســمان را تشــریح
میکردنــد ،ســخن از گنبــد صدفــی شــکل عظیمــی میراندنــد کــه بــر
مربعی تکیه داشت و بر چهارستون چهارگوشهاش که رمز چهاربخشی
قرآنکریــم «بســماهلل الرحمن الرحیم» نوشتهشــده بــوده ،از آنها چهار
رودخانــه ســعادت جاودانی جــاری بوده اســت .گنبد بــر مربعی تکیه
داشــته و یک هشــتضلعی مابینشــان قرار میگرفت که نماد هشــت
فرشته حامالن عرش میباشد (اردالن و بختیار .)61 ،1390،این عدد بر
هشتمین مرحله سلوک نیز تأ کید دارد (کیانمهر و خزایی.)35 ،1385 ،
نگاه طبیعیون و فالســفه به این شــکل و نماد میتوانست اندکی
متفاوت از نگاه عرفا ،ولی درعینحال مکمل دیدگاه آنان باشد .این
شــکل ســتارهای از دو مربع 13متداخل در یکدیگر تشــکیل میشــده،
مربــع اول نمادی از عناصــر چهارگانه طبیعت (ضلع باال :هوا ،پایین:
خــا ک ،راســت :آب ،چــپ :آتــش) و مربــع دوم تعبیــری از جهــات

عدد هشت و ستاره هشتپر
جدای از همه کارکردهای نظامی و نمادینی که درباره ستارههای
هش ـتپر ذکر شــد ،باید تعداد اضالع این ابزارهــا را نیز در نظر گرفت.
در ســطح جهانــی ،عــدد هشــت و ســتاره هش ـتپر در غالــب ادیان و
فرهنگها از قداست خاصی برخوردار بوده است.
هشــت ،عــدد رمــزی خورشــید در سراســر اروپــا ،آســیا و آفریقــا
اســت (ژیــران .)13 ،1375 ،در عهــد باســتان ،هشــت عــدد ســعد و
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چهارگانه (شرق ،غرب ،شمال و جنوب) تلقی شده و ستاره را نمادی
از امتزاج عناصر و جهات جلوه میداده اســت .از ســویی نیز میتوان
چنین پنداشــت که ســتاره موجود ،از همنشــینی مطبق چهار عنصر
اصلــی زمینــی و صــور آســمانی و روحانــی همین عناصر بــر روی هم و
چرخش جبری آن در گردونه زمان پدید آمده اســت .چیزی که ما را
به مفهوم ستیز دائمی خیر و شر زرتشتی و مانوی و حتی نماد چینی
ییــن و یانگ نزدیک میســازد .یــک چارآیینه فروافتــاده به زمین در

نگارهای از نسخه یادشده ،گواه آن است که این قطعات فلزی گاهی
از ترکیب دو آیینه فلزین مربع شــکل ســاخته میشــده است (تصویر
.)6
اســتعمال ســتاره زیبای هشــتپر در جهان اســام را شاید بتوان

تصویر-9نقش ستاره ب ر روی سپری از نپال.
تصویر -6کشتن اسفندیار توسط رستم محل نگهداری موزه والترز شماره اثر W602_000809
و جزئیاتی از نقش  2مربع بر روی زمین.
ماخــذhttp://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/W602/( :
)data/W.602/sap/W602_000809_sap.jpg

تصویر - 7سرباز مقدونی در حال پیکار با سپری منقش به نقش خورشید.
ماخذ)http://history-of-macedonia.com/sun-of-vergina( :

تصویر   -8قایقرانی با سپری منقش به نماد خورشید در یک سنگنگاره سوئدی از عصر حجر.
ماخذ)http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar( :

ماخذ)https://www.bibliotecapleyades.net( :

تصویر - 10درب مسجد شایب العین در طرابلس لبنان.
ماخذ( :بینام.)52 ،1998 ،

تصویر - 11سفال زرینفام ایرانی مربوط به قرن 14م 8 /ه.
ماخذ( :پورتر)54 ،1381 ،

سالحهایی از نور و ّفر

در تقابــل بــا ســتاره ش ـشپر داوود یــا ســتاره بنیاســرائیل دانســت
کــه مســلمانان بــه اســتفاده از نمــاد ســتاره ش ـشپر ،بــه بــار قومــی و
کابالیســتی آن تــن نــداده و نقــش و شــکل موجــود را متــداول کــرده
باشند و یا حتی میتوان آن را برداشتی انتزاعی از نماد گردونه مهر یا
همان صلیب شکســته دانست که در سرتاسر شرق باستان استفاده
میشد و متأسفانه زمانی به لوث نازیگری آلوده شد.
در خارج از جهان اسالم و پیش از آنهم سپرهایی وجود داشتهاند
که در آنها از اشــکال خورشــید و ستاره استفادهشده و حتی عدد هشت
نیز در شعاعها و اضالع آنها موردتوجه بود .در عصر باستان ،استفاده از
نقره برای درخشــندهکردن سپرها بهمنظور بازتاب نور و اختالل در دید
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دشــمن نیز رایج بوده است .نقشهای یادشده میتوانست ه به دشمن
چنیــن القــا کنــد که همــاورد او ،فردی بختیــار و حامل فر و خجســتگی
ایــزدی اســت کــه سرنوشــت جنگ را بــه ســود او رقم خواهــد زد .نقش
خورشید را میتوان در نقوش سپرهای یونان باستان و در مقدونیه نیز
تبارشناســی کرد (تصویــر )7و حتی یکی از نقــوش بازمانده از عصر حجر
در سوئد ،در میان قایقرانان فردی را با سپری خورشیدنقش در دست،
نشان میدهد که آن را میتوان نخستین نمونه از چارآیینههای متداول
در ایران سدههای میانه دانست (تصویر  .)8همچنین نظایر این کارکرد
و تقدیس را در نقوش و نگارههای بیشماری در مقاطع مختلف تاریخی
در اقصی نقاط جهان میتوان برشمرد (تصاویر  9و .)10

نتیجه
نــگاه قدســی هنرمنــد به ریاضیــات و هندســه ،با اشــکال متنوع و
بدیعش بهویژه دایره و مربع و نمایانکردن 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 بهرهگیری بهجا
از علم هندســه ،نقوشــی بیافریند که در عین سادگی ،با بیان نمادین
و رمزهای نهفته در خود به این قابلیت دســت پیدا کند که ساعتها
ذهــن بیننده در جهــت جلوه آفرینش محو خود نمایــد؛ نماد در دین
اســام از طریــق ارتبــاط معنوی و تحت شــعاع اذکار الهــی ،راه اصلی و
ً
مســتقیم قربتــا الــی اهلل را پیمود .ب ه عبارتی در هنر اســامی و بازی نور
و شکل و رنگ ،چشم و عقل فراتر از فضای محدودش سیر میکنند و
رابطهای عمیق بین معبود و معشوق را رقم میزنند.
تلفیــق کارکــرد و معنا در شــرق ،پیشــینهای چند هزارســاله دارد.
هنرمنــدان و افزارگــران در حیــن ســاخت یــک شــیء یــا کاال و ابــزار،
عــاوه بــر ُبعــد کاربــردی آن ،توجــه زیادی بــه جنبه هنــری و معنوی
آن داشــتند .یکی از این موارد را باید در همین چارآیینهها دانســت.
ا گرچه بنا بر بررسیهای بهعملآمده ،اشکالی از این نوع ابزار نظامی
در جهان باستان هم موجود بوده ،اما تکامل آن و مرتبط کردنش با
معنویت ،به دســت هنرمندان ایرانی انجام پذیرفت .آنان توانستند
ســاحهایی را بیافرینند کــه هیچ خونریزی در پی نداشــت؛ بیهیچ
زحمتی استفاده میشد و حتی ممکن بود با ایجاد بازدارندگی ،مانع

از رویارویی دو حریف شــود؛ و شــگفت اینکه ،همه این خصوصیات
را با دین و معنویت از زرتشتی و مانوی تا اسالم مرتبط میکرد.
نمادها و نشانهای عصر ایلخانی ،از جنبهای قابلبررسی و توجه
هســتند کــه مغوالن بــا هژمونی قومی خــود در مناطق تحت اســتیال،
در انتخــاب نمادها و نشــانهای رایــج در دورههای پیــش از خود ،به
سنتشکنیهای گسترده میپرداختند .آنها خود را محق میدانستند
که یک نماد محلی مانند همین ستاره هشتگوش یا شمسه ایرانی را
در سازماندهی سپاه خود بهکارگیرند و یا نمادی مانند تصویر اژدها را
برای پرچم خود اســتفاده کنند .در خالل مینیاتورهای عصر ایلخانی
و تیمــوری بــه ّ
کــرات میتــوان این نمادهــا و ابزارهــا را مشــاهده کرد و
شاهنامه والترز  ،W602از این نظر یک منبع بسیار مهم تلقی میشود.
نگارههای این شــاهنامه ،یک اســتناد برای شواهد ادبی فارسی ،یک
مــدرک قابلاتــکا برای اطالعــات موزهشناســی و ســرانجام ،یک منبع
مهم برای مطالعات مردمشناسی میباشد.
بایــد اذعان داشــت کــه پیش از آنکه دســتاندرکاران هنر هشــتم
در هالیــوود ،شمشــیرهای نورانــی خــود در جنــگ ســتارگان را بــر رخ
جهانیــان بکشــند ،ایرانیــان در دنیــای واقعیــت از ســاحهای نورانــی
اســتفاده میکردهاند که کارکرد اصلی آنها ،نه از پای درآوردن دشمن،
بلکه جلوگیری از خونریزی بود .چارآیینه ،این ابزار جنگی ناشناخته،
بخشی از میراث گرانبهای ماست که نیاز به پژوهش و معرفی بیشتر
دارد تا جنبهای دیگر از نبوغ و هنر ایرانی را به جهانیان معرفی نماید.

پینوشتها
 1رستمینه بهغلط نام سزارین بر خود گرفته است.
ً
 2ایــن شــاهنامه ســابقا در مجموعــهای شــخصی بــه ســر میبرده و توســط
موقوفــهای ناشــناس بــه ایــن موزه اهــدا گردیــده ،تمامــی تصاویر نســخ خطی
ایــن مــوزه و همچنیــن فهرســت توصیفــی آن بــه همــت و کمکهــای مالــی
سخاوتمندانه بنیاد علوم انسانی صورت گرفته است و بهصورت  PDFبر روی
صفحه موزه به آدرس اینترنتی ( )www.art. the walters.orgقرار دارد.
 3بیانــی در کتــاب خــود از ایــن خوشــنویس اینگونــه یادکــرده اســت:

محمدقاســم بــن محمد میرک حســینی از کاتبان خوشنویســی گمنــام قرن 11
اســت و بــه خط وی یک نســخه حدیقهالحقیقه ســنایی دارم کــه به قلم خفی
خوش نوشــته اســت و چنین تمام میشــود :تمت الکتاب بعون الملک الکریم
الوهاب ،علی ید العبد المذنب الراجی محمد قاسم بن محمد میرک الحسینی
االستادی فی شهور سنه (1051بیانی.)811 ،1363،
4 Olearius Adam.
 5الزم به ذکر اســت که در این تصویر ،ســتاره هشــتپر موردنظر ما در قابی
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هشتضلعی نهان است.
 6دهخدا ذیل واژه چارآیینه.
 7نقــش موردنظــر ازنظــر روانشناســی نیــز موردتوجــه اســت چرا کــه یونگ
اعتقاد دارد در هنر ،دایره اغلب هشــتپر اســت و این نشــاندهندهی انطباق
متقابــل چهــار عملکــرد خــودآ گاه اســت کــه موجــب پیدایــش چهــار عملکــرد
میانجی دیگر میگردد (یونگ.)367 ،1395 ،
 8امــروزه نیــز درجــات برخــی یگانهــای نظامــی کشــورمان ،متشــکل
از ســتارههای هشــتپر اســت .اینکــه پــس از ســپری شــدن چندیــن قــرن،
ســتارههای هشــتپر بازهم جای خود را بر روی پوشــا ک نظامیان بازکردهاند،
جای شــگفتی دارد .البته روشــن اســت که کارکرد فیزیکی ســاحهای موســوم
به چارآیینه که موضوع سخن ماست ،متفاوت از عالئم نظامی کنونی است.
 9مریــم عذرا «ســتاره دریا» ،نیز تاجی بر ســر دارد که دایــره کوچکی مرکب از
ستارگان بر روی آن قرار داشت .در تمثیالت دوره رنسانس تاجی از ستاره بر سر
الهه ستارهشناسی است (هال.)211 ،1394 ،
اورنیا
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 12چنیــن چیــزی ظاهــرا هنگامــی که باغها پیرامون مرقدی باشــند بســیار
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ــق و نودوا أن ِتلکــم الجنــة أ ِورثتموها ِبما کنتم تعملون»(ســوره
رســل ر ِبنــا ِبالح ِ
اعراف ،آیه .)43
 13مربــع از چهــار ضلــع مســاوی تشــکیل شــده؛ چهــار نمــادی از وحــدت
و عمومیــت اســت .در اشــترا ک بــا مربــع ،این عدد نمــادی از ثبات و اســتواری
و از نظــر فیثاغــورس ،نمــادی از کمــال میباشــد چــون اولیــن عــدد مجــذور
اســت(میراندابوروس .)298 ،1394 ،از طرفــی ،آرایــش مفهومــی روح جهانــی
متجلی در صفات فعال طبیعت (گرم ،ســرد ،تر ،خشک) و صفات منفعل ماده
(آتــش ،آب ،هــوا و خا ک) بازتاب میدهــد (اردالن و بختیــار .)7۹ ،1390 ،البته
این عدد در اسالم هم نقش مهمی را برعهده دارد بهطور مثال صوفیان اعتقاد
دارند که عروج به الهوت  4مرحله است شریعت ،طریقت ،حقیقت و معرفت.
انســان از ناســوت و از طریق ملکوت و جبروت به الهوت ســیر میکند( شیمل،
.)107 ،1395
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اسالمی ،ترجمه ونداد جلیلی ،انتشارات علم معمار ،تهران.
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بمبئی و ایران.
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ویلســون ،اوا ( ،)1377طر حهــای اســامی ،ترجمــه محمدرضــا ریاضــی،
انتشارات سمت ،تهران.
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