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چکیده
بافتهای ترکیبی همگن و منتظم ،بدون آنکه ترکیبشاان دساتش ش تغییر و تح ل گردد ،قابلیت بسا و گساترش از همهس را برای هنرمند
مهیا میکنند .نق ش گره در بناهای ساانتی ،بر نظم م ج د بهواس ا اسااتفاده از انتظامات مرکزی ،مح ری ،تقارن و تعادل در این بناها پدید
آمده و تبل ری از نظم و هندساه را جل هگر سااخته اسات .هندس اسالمی دربردارندۀ ویژگیهای نمادینی است که با مفاهیم دین مبین اسالم
قابل تبیین ب ده و در قلمرو سانتی اسالمی ،میت اند با رهیافتهای دینی ملی همراه باشد .نماد ستارۀ هشتپر بهدلیل هندسه و شکل خاص
آن در ایران و بهویژه در حرم م هر رض ا ی ،محملی معن ی بر جایگاه دینی امام رضااا) ت تلقی شااده اساات .هدا از این مقاله ،بررساای پی ند
مفه م نمادین ساتارۀ هشتپر در حرم م هر رض ی با جایگاه معن ی امام رضا) ت ب ده است .بر این اساس ،نم نههایی بینظیر از نقش م رد
نظر که ت سا هنرمندان بارها در حرم م هر رضا ی به منصا سه ر رساایده ب دند ،بررساای شاادند .بررساایهای بهعملآمده و یافتههای این
پژوهش بر مبنای روش ت صایفیتحلیلی و بر پای م العات کتابشانهای ،گ یای آن است که هنرمندان مسلمان از طریق امتزاج نقش نمادین
ساتاره با شاکل هندسای خاص آن و همننین بهکارگیری اصا ل زیباییشاناسی و تاار کاشیکاری سنتی ایرانی ،تالش داشتند ششصیت
معن ی امام رضاا) ت را به زبان هندساه و اعداد بیان کنند .هشاتضلعی ب دن ستاره ،آن را به نماد شمسه نزدیک میساخت و این امر بهط ر
ضاامنی و تل یحی ،بیننده را با مفاهیمی نظیر «خ رشااید خراسااان» یا «آفتا والیت» پی ند میداد .هنرمندان با آنکه برای نقاشاای چهرهها و
شامایل امامان ،با محدودیتهایی روبهرو ب دند ،بدون ت جه به این تنگنا ،میت انساتند یک باور مذهبی عمیق را با خ ط خشاک هندسی به
نمایش بگذارند.
کلیدواژهها:
بارگاه امام رضا) ت ،ستارۀ هشتپر ،شمس ایرانی ،نمادشناسی ،علم اعداد )ابجد).
* دانشا ی دکتری رشته پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایرانJafari.nahid20@gmail.com /
** کارشناسارشد رشت هنر اسالمی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران )ن یسندۀ مسئ لتgalibabaei@gmail.com /
*** استادیار و عض هیئتعلمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد ،تهران ،ایرانkhashayarghazizadeh@yahoo.com /

 .1مقدمه
هنرمند مسلمان در جهان اسالم به ایااد تزیینهایی پرداخت که عنصر اصلی آنها اشکال هندسی و نق ش انتزاعی ب د .چنین نگرشی باعث
ت
ایااد قالبی شااد که حالتی کامال تشاابیهی دارد و با ایااد احاام و تزیینها شااامل نق ش هندساای و نگارههای اساالیمی ،به بیان احساااس و
اندیشااهای خاص پرداخت که «ت حید» مهمترین م ضا آن اساات .نق ش هندساای بهنح بارزی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش
میدهد )مددپ ر ۱۹۸ ،۱۹۳۴ت .روشاان اساات که رشااد و اعتالی هندسااه و تحمیل بار عرفانی بر آن ،مبتنی بر سااشتگیری جزماندیشااان دینی
ب ده اسات که تا حد ممکن ،راه را بر آزم ن هر ن نگارگری و چهرهپردازی در قلمرو خ د میبساتهاند .هرچند که این ساد در برابر وو سارشار
اصااحا هنر تا مقاومت نیاورد و راه را بر خلق آثار هنری گ ناگ نی باز نم د« ،هندساا معن ی» در راهی افتاده ب د که بهساا ی انا و تکامل
پیش رفت و تمام محی های مذهبی را در زیر تابش پرت خ د گرفت )جعفری دهکردی و قاضااایزاده ۴۱ ،۱۹۳۳ت .ساااشن از نق ش زیبندهای
اسات که بهواسا آنها میت ان روند رشاد و شاک فایی تزیینات هندسای را در جهان اساالم م رد بررسای و تحلیل قرار داد .تکامل هندسه در
اساالم را ،اولی بر دیگر جل ههای آن ،می ت ان در هنر معماری بازجسات .نق ش در بازنمایی شاک ه معماری اساالمی چنان آراسته و زیبا ساهر
شدند که در قیاس با نق ش نمادهای زندۀ معماری باروک اروپا ،هیچ دستکمی نداشتند و بلکه بر آن سبقت نیز میجستند.
هندسه ،علمی مبتنی بر چینش اعداد بر اساس ف اصل و جهات مشتلف است .فیثاا رث اولین کسی ب د که از صفات نمادین اعداد و راب
آنها با طبیعت سشن راند و گفت :آن کس که صفت اعداد را داند و به ان ا و اجناس و خصایص آن آشنا باشد ،میت اند علم بر کمیت ان ا
م ج دات حاصل کند )نصر ۶۸ ،۱۹۳۳ت .در فلسف هرمسی نیز ،جهان اعداد و جهان م لق یکی انگاشته شدهاند و بر این عقیده است ارند که
ت
اعداد صرفا کمیت نیستند ،بلکه کیفیاتی نمادین به شمار میروند .از نظر افالط ن ،اعداد مظهر هماهنگی عالماند و از نظر ارس  ،عدد منشأ
و ج هر همهچیز است .در فلسف ی نانی ،اعداد فرد مذکر و اعداد زوج مؤنثاند )ن رآقایی ۱۹ ،۱۹۱۱ت .فیثاا ریان در با پیدایش اشکال هندسی
از اعداد ،معتقدند که از ترکیب م ناد ۱با نامحدود ،اعداد ساخته می ش ند و از اعداد ،نقاط و از نقاط ،خ ط و از خ ط ،اشکال مس ح و از
اشکال مس ح ،اشکال سه ُبعدی و سراناام از اشکال سه ُبعدی ،اجسام محس س ساخته میش د )گاتری ۱۳۰ ،۱۹۳۸ا۱۳۱ت.
بر این اسااس ،این جساتار میک شاد با هدا شاناساایی نقش ساتارۀ هشاتپر )شامساههشاتت ،ارتباط آن با امام هشاتم شیعیان ،علی
بن م ساایالرضااا) ت و مفاهیم نمادین و همننین علم اعداد را نمایان کرده و ع امل مؤثر بر کاربرد و مفاهیم و ماهیت باطنی نهفته در آن را
ارزیابی نماید تا در پرت آن ،به ابعاد نمادین نهفته در هندسا اسالمیشیعی از زاویهای ن نگاهی دیگر انداخته ش د .با ت جه به اینکه اشکال و
نقش و نگارهای هندس ای ،بشش مهمی از ه یت هنر ایرانیاسااالمی را تشااکیل میدهد ،تحقیق حاضاار بر آن اساات با بررساای و کنکاش در
ت
ماهیت و فلسف وج دی نقش هندسی ستارۀ هشتپر )شمسههشتت ارتباط آن را با امام هشتم شیعیان م رد مداقه قرار دهد .از آناا که بعضا
شاهد نم دار شدن شکل شمسههشت در آرایههای معماری حرم م هر علی بن م سی الرضا) ت نیز میباشیم ،تالش میش د ع امل مؤثر بر
کاربرد ،مفاهیم و ماهیت باطنی نهفته در آنها ارزیابی شاا د تا در جهت شااناخت بیشااتر و رمزگشااایی این شااکل از طریق علم اعداد گامی
برداشاته شا د .نگارندگان بر این عقیده است ارند که شناسایی و بررسی این نقش ،نم نه و معیار شایستهای برای معرفی تأثیر عرفان اسالمی و
مذهب تشایع بر هنر معماری اسات .در این راستا تفاسیر و مفاهیم عرفانی و نمادین این نقش م رد م العه قرار گرفته و سپس ابعاد نمادین آن
بر اساس علم اعداد و ارتباط آن با امام رضا) ت تحلیل شده است.
۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
در این پژوهش بر مبنای هدا دو سؤال م رح شده است که نگارندگان تالش دارند به آنها پاسخ دهند.
سؤال اصلی :مفاهیم نمادین شکل ستارۀ هشتپر در معماری اسالمی بر چه اساسی شکل گرفته است؟
سؤال فرعی :بر اساس علم اعداد )حروا ابادت چه ارتباطی بین معانی نمادین شکل ستارۀ هشتپر در معماری حرم م هر رض ی وج د دارد؟
۱ـ .۲روش پژوهش
این جسااتار بهلحاظ هدا در زمرۀ پژوهشهای بنیادین نظری قرار دارد؛ چراکه بهدلیل وابسااتگی خاص به ح زۀ معرفتی ،جنب دانشافزایی
آن مدنظر اسات اما بهلحاظ ماهیت ،ت صیفیتحلیلی محس میش د .با ت جه به اینکه اشکال و نقش و نگارهای هندسی ،بشش مهمی از

ه یت هنر ایرانیاساالمی را تشکیل میدهند ،تحقیق حاضر بر آن است با کنکاشی در ماهیت و فلسف وج دی نقش هندسی ستارۀ هشتپر

ویژگی نمادین ستااارۀ هشتپر و
ارتباط آن با امام رضا) ت بهاستناد
علم اعداد )حروا ابادت ۱۸ ،ا ۳۱
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)شمسههشاتت ارتباط آن را با امام هشاتم شیعیان م رد بررسی قرار دهد .ازاین رو پس از تشریح م ض  ،به تبیین چگ نگی وضعیت مسئله و
ت
ابعاد آن میپردازد و تمساک به تکیهگاه استداللی از طریق ت بیق عناصرتص یری با علم اعداد فراهم میآید .با این شی ه ،مسلما روش کیفی
مالک ،قرار میگیرد .گردآوری اطالعات بهصاا رت اساانادی و ابزار جمعآوری ،مشاااهده ،دوربین و برگ شااناسااه )فیشت اساات که از میان
جامع آماری مشاتمل بر نق ش هندسای بهکاررفته در حرم م هر امام رضاا) ت ۱۱ ،نم ن تص یری از شکل هندسی ستارۀ هشتپر بهص رت
انتشابی مصدا سشن قرار گرفتهاند .در این راستا ،تفاسیر و مفاهیم عرفانی و نمادین این نقش م رد م العه قرار گرفته و سپس معانی نمادین
آن بر اساس علم اعداد )حروا ابادت و ارتباط آن با امام رضا) ت تحلیل شده است.
۱ـ .۳پیشینۀ پژوهش
کتا ها و مقاالت متعددی دربارۀ هندسا معماری اساالمی و اعداد ن شته شده است که از جمله این منابع می توان به کتا هندسه و تزیین
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در معماری اسالمم )نایب اوال ۱۹۳۳ت ،طرح های اسمم )ویلس ن ۱۹۳۶ت ،هنر اسمم )البهسنی ۱۹۳1ت ،نقش های هندس در هنر
اسالمم )الساعید و پارمان ۱۹۳۸ت اشااره کرد که در حی هندسه و نقش مهم آن در معماری اسالمی بهخص ص تزیینات مساجد سشن به
میان آورده اند .از میان این ن یساندگان ،عصاام الساعید نقش ساتارۀ هشاتپر را در هنر اسالمی با وکر طرح و محل آن عن ان کرده است .در
کتا حس وحدت )اردالن و بشتیار ۱۹۳۰ت نقش اعداد از جمله عدد هشاات در طبیعت و هندسااه و عرش الهی بررساای شااده اساات .رسالالا
هندسال اخ انالصفا )۱۳۸۳ت از علم حسا و هندسه و راب آن با اعداد و اجناس و ان ا خ ا حسا سشن گفته و آن را با ان ا م ج دات و
کمیت و علت آن مرتب دانساته اسات .شایمل )۱۹۳۸ت پژوهشگر اربی در کتا راز اعداد ،خ اص اعداد مقدس را بیان کرده و کتا هایی را
که در زمین علماالعداد که از قرن شااانزدهم میالدی بهبعد در ار منتشاار شااده ،معرفی نم ده اساات .در زمین علم اعداد و حروا ،کتب
مشتلف از جمله رساال شااه نعمتالله ولی و رسااالت ابنعربی و کتب اولیاء الله از جمله ل ح محف ظ استاد حافظیان که در آن ت ابق عددی
کلمات به نگارش درآمدهاند ،در معرفی این علم یاریدهنده اسااات .مقاالتی نیز همن ن «مفاهیم و بیان عددی در هنر گرهچینی صاااف ی»
)کیانمهر و خزایی ۱۹۱۸ت ،مفه م عددی هشاات را در گرههای هندساای و مرحل هشااتم ساال ک م رد پژوهش قرار داده اند .فرزانه خمسااه و
محم د طاووساای )۱۹۱۱ت در مقالهای با عن ان «راز و رمز اعداد در تزیینات مساااجد )مسااادجامع ورامینت» ،به بررساای معانی باطنی اعداد
بهکاررفته در این مساااد با نگاهی عارفانه پرداخته و گره های مشتلف از جمله گره هشاات را از نظر عرفانی بررساای کرده و نقش شاامسااه را
تالیگر معانی عرفانی دانستههاند .نویسندۀ مقال «هندس مقدس در طبیعت و معماری ایرانی» )حاازی ۱۹۱۳ت ،به نسبتهای هندسی تابع
اصول انهزاعی و فراطبیعی با اعهقاد بر مقدس بودن موضوع خود و دارای یک زبان نمادین با ویژگیهای عرفانی اشاره نموده و این روابط را در
پدیده های طبیعی و بناها تحلیل کرده اساات .در پژوهش دیگری با عن ان «بررساای ت بیقی مضاام ن کتیبههای مساااد گ هرشاااد و مبانی
اعتقادی شیعه در دورۀ تیم ری و صف ی» )فغف ری و بلشاری قهی ۱۹۳۴ت ،محققان ضمن ت بیق مضم ن این کتیبهها ،اشاره به اصلیترین
مبنای اعتقادی شیعه ،یعنی اصل امامت داشته و نقش شمسههشت را در مساد گ هرشاد نم دی از امام هشتم شیعیان و تبرک به نام ایشان
دانساته اند .پژوهشهای عن ان شده کاربرد عدد هشت را در معماری اسالمی در مسیر م ض عرفانی و ارتباط عدد هشت در عالم طبیعت با
عالم معنا را در نظر داشااتهاند و تاکن ن پژوهشاای در جهت ان با سااتارۀ هشااتپر و ارتباط آن با امام هشااتم) ت از منظر علم اعداد و حروا
ص رت نپذیرفته است .امید است این پژوهش با نگرشی ن در جهت شناخت معنای باطنی عدد هشت راهی جدید را برای محققان بگشاید.
 .۲علم اعداد و علم حروف (ابجد)
ارسا و فیثاا ریان وات اشایا را با ص رت و ساختار اشیا یکی میگرفتند و معتقد ب دند که ص رت و وات را فق با اعداد میت ان نشان داد و
میگفهند که «اشاایاء عددند» )کاپلساات ن  ،۱۹۶۱ج۴۴ :۱ .ت .بر اساااس نظر ارسا  ،اشاایا ،اعداد را متمثل میسااازند )گاتری ۱۶۱ ،۱۹۳۸ت.
اخ انالصافا به تأثیر از نظر فیثاا ریان ،عدد  ۱را رمز نق ه و وحدت ،عدد  ۱را رمز خ  ،عدد  ۹را رمز سا ح و عدد  ۴را رمز حام میدانستند
)همان۴۸ ،ت .آنان میپنداشاتند که خ ط اگر مااور یکدیگر قرار گیرند ،سا ح قابل رتیت پدید میآید .س ح ،اصل جسم است؛ همان ط ر
که خ  ،اصل س ح و نق ه ،اصل خ و یک ،اصل دو ،و دو و یک ،اصل اولین عدد فرد ،عدد سه است )اخ انالصفا  ،۱۳۸۳ج۱۰ :۱ .ا۱۱ت.
عدد در نظر مکتب فیثاا رث چ ن دارای معنی رمزی و تمثیلی نیز هسات ،نهتنها وسایل تازیه و تحلیل به شمار میآید بلکه طریق ت حید و

ترکیب نیز میباشاد )نصر ۱۰۶ ،۱۹۳۳ت .در فلسف فیثاا ری ،عل م ریاضی اهمیت زیادی داشته است .فیثاا رث عدد را اصل وج د پنداشته
و هم ام ر را نتیا ترکیب اعداد و نسااابتهای آنها میداند و اسااااس نظام عالم را تابع عدد میشااامارد و هر وج دی را چه مادی باشاااد یا
معن ی ،با یکی از اعداد م ابق میداند .خالصه ،او عدد را حقیقت اشیا و واحد را حقیقت عدد میخ اند )فروای ۸ ،۱۹۱۳ت.
دیدگاه فلساافی اساااالمی دربارۀ جایگاه معن ی اعداد و بهتبع آن ریاضااایات ،مأخ و از ب ن تعالیم اساااالمی اسااات .خداوند در قرآن کریم
میفرماید« :آساامانها و زمین را با هرچه مابین آنهاساات جز بهحق نیافریدیم» )حار۱۸ :ت .حقی که در ایناا از آن سااشن میرود ،اشاااره به
جایگاه هر مشل قی بهتناسب است که از آن میت ان عدل را در معنای وسیعش استنباط کرد.
ت
گروه اخ انالصافا در بصاره طرفدار اسماعیلیان ب دند و رسالههای جامعی را در قرن ۱۰م ۴/مین شتند و ساهرا نشستین کسانی ب دند
که بهط ر گسااتردهای از اندیشااههای ن افالط نی و فیثاا رثی بهره بردند؛ اینان میپنداشااتند که علماالعداد راهی برای درک اصاال وحدت
م ج د در هر شاایء و علمی فراتر از طبیعت و در عین حال ریش ا هم عل م اساات )شاایمل ۹۰ ،۱۹۳۸ت .اخ انالصاافا برای اعداد جنبههای
کیفی و کمی قائل شده و معتقد ب دند جنبه کیفی هر عدد باطن یا واتی است که ضمن متمایز گردانیدن اعداد از یکدیگر ،اعداد را از کثرت به
وحدت بازمیگرداند )اخ انالصفا  ،۱۳۸۳ج۴۳ :۱ .ت.
در نگاه فلسفی ،اعداد اصل م ج دات یا نشستین تالی روح بر جان به شمار میآیند؛ بهعبارتی اعداد تص یر روحانی ناشی از تکرار وحدت
ت
متالی در وهن انساان هساتند .مفه م عدد در اساالم مشاابه اسات با نظام فیثاا رثی که در آن اعداد )کمی و کیفیت صرفا با جمع و تفریق،
ضار و تقسیم تعریف نمیشوند .بیان با فرم بیرونی یک عدد تواناییهای بالقوه آن را از بین نمیبرد و باطن و وات اعداد آنها را از هم مازا
می کند .این باطن ،تصا یری از وحدت است که مدام عدد را به منشأش پی ند میدهد .عدد در مفه م فیثاا رثیاش ،اشکال خاصی از دنیای
محس س را برجسته میکند و این اشکال را از طریق واتشان درون وحدت یکپارچه میکند )اردالن و بشتیار ۸۸ ،۱۹۳۰ت .علم اعداد از جمله
عل م اسارار و معارا اریب بشاری اسات که منشاأ آثار خار عادت و مبدف فعالیت روح انساان و مصدر بروز استعداد ف ری اوست؛ این علم را
انبیای عظام و حکمای بزرگ تمهید و تأسیس کردهاند و بنا بر وسیف حفظ امانت و معرفت ،دانشمندان پیشین ،آن عل م و اسرار را روی میزان
صاحیح به شاایستگان و برگزیدگان از شاگردان خ د تعلیم میدادند و سینهبهسینه این امانت را به آیندگان میسپردند و حقایق و اسرار خ د را
در صندو مستحکم سین اهل ِسر نگهداری میکردند .اعظم فالسف اسالم ابنسینا در اشارات ،در نم ِ دهم فرم ده است« :شکی نیست
که این علم شاریف منشأ آثار عایبه است ».برحسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده  ،این علم مبدف آثار شگفتآور است و اطال
بر آن بابی از قدرت روحی بر انسااان میگشاااید )حافظیان ۹۹ ،۱۹۳۱ت .دایرۀ اباد  ۱۱حرا اساات که در زبان فارساای و عربی م رد اسااتفاده
اسااات .علما برای آن حروا ،تساااکین و دایرههایی ۱مرتب نم دهاند و هرکدام از آنها را نامی گذاردهاند .بدین ترتیب که کل حروا را هشااات
قسامت کرده و هر قسامت را بهترتیب در قالب عبارتی قرار دادهاند .نظراتی که پیرام ن این عبارات ارائه میشاد ،آمیشته با حسی از معن یت و
قداساات نیز ب ده اساات؛ چنانکه میرمحمدباقر داماد ) ۱۰۴۰یا  ۱۰۴۱ت در کتا جذوات ،این حدیث نب ی را آورده اساات« :تعلم ا اباجاد و
تفسیرها» و «االباد مرک ز فی ل ح محف ظ» )حافظیان ۶۱ ،۱۹۳۱ا۶۹ت.
در گذشته ،برای نشان دادن برخی عبارات و شمارۀ سالها ،از حروا استفاده میشد .به این ترتیب که ششص با ترکیب و چینش مناسب
ت
حروا بر مبنای ارزش عددیای که بهط ر قراردادی به آنها اطال شاااده اسااات ،آنها را با عدد م رد نظر خ د من بق میسااااخت .ساهرا
مادهتاریخها تا اوایل قرن هشاتم سااده ب ده و تنها با آوردن حروا اباد بهصراحت بیان میشده اند ،ولی از اوایل این قرن بهتدریج ،تعریض ۹و
تلمیح ۴و ایهام و بعدها تعمیه ۸نیز در بیان آنها بهکار رفته است )درخشان ۳ ،۱۹۸۶ت؛ چنانکه در تاریخ شهادت امام رضا) ت نیز آمده است:
ضامن مؤمنان به روز جزا
آن امام رضا حبیب خدا
شده تاریخ ایمن ایمان
گشت چ ن ن بهار باغ جنان
۶
عبارت «ایمن ایمان» به حسا اباد ،عدد  ۱۰۹را نشان میدهد )طالبیان ۱۶ ،۱۹۱۴ت.
۲ـ .۱قواعد
تعیمهدانان هر حرفی بش اهند ملف سی کنند آننه را تلفظ میش د مین یسند ،حال آن حرا یا دوحرفی است مثل «با ،حا ،تا» یا سهحرفی مانند
«عین ،قاا ،کاا»؛ هرچه باشد حرا اول آن را ُز ُبر و باقیماندۀ آنرا َب ِینات ۳مینامند )حافظیان ۸۹ ،۱۹۳۱ا۸۴ت )جدول ۱ت.

ویژگی نمادین ستااارۀ هشتپر و
ارتباط آن با امام رضا) ت بهاستناد
علم اعداد )حروا ابادت ۱۸ ،ا ۳۱

66

جدول )۱ت نم نه ای از تبدیل به حروا عدد ل ح محف ظ اسات .حروا مق عه و اعداد آن مششص شده و بعد ،عدد  ۱۰۳۱به حروا تبدیل
شااده؛ به این ص ا رت که عدد  ۱حرا «حا» ،عدد  ۳حرا «زا» و عدد  ۱حرا «الف» را نشااان داده و مام به  ۱۱۱رساایده اساات )حافظیان
۸۱ ،۱۹۳۱ا۶۰ت.
جدول ُ :۱زبر و بینات محمد )حافظیان ۶۰ ،۱۹۳۱ت

جدول  :۱تبدیل به حروا عدد ل ح محف ظ )حافظیان ۸۱ ،۱۹۳۱ت

مق عه

م

ح

م

د

مق عه

ل

و

ح

م

ملف سی

میم

حا

میم

دال

اعداد

۹۰

۶

۱

۴۰

بینات

یم

ا

یم

ال

اعداد

 ۱۰و ۴۰

۱

 ۱۰و ۴۰

۹۱

ح

ا

و

ظ

۱

۱۰

۶

۳۰۰

جمع اعداد ۱۰۳۱

جمع اعداد بینات ۱۹۱

ا

تبدیل به حروا

ح

ز

ملف سی حروا

حا

زا

الف

عدد ملف سی

۳

۱

۱۱۱

جمع اعداد ۱۱۱

 .۳تحلیلهای عددی
با ت جه به م ارد وکرشده ،در جدول )۹ت تحلیل عددی ستارۀ هشتپر آمده است .از آناا که دو شکل هندسی دایره و مربع اساس تشکیل ستارۀ
هشتپر ب ده اند ،ابتدا تحلیل عددی این دو شکل مدنظر قرار داده می ش د و عدد عن ان تحلیل با کلم مرب ط به ب ن مربع و دایره ت بیق پیدا
میکند و حاصل در تبدیل به حروا ،عدد  ۶۱را که بینات هشت است نشان میدهد.
جدول  :۹تحلیل ت بیق عددی و تبدیل حروا به عدد )نگارندگانت
عنوان تحلیل

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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عدد

تطبیق

تبدیل به حروف عدد

مربع ،دایره

۸۹۱

بینات علم شمس هشتگ ش

 = ۶۱بینات هشت

ملف سی تربیع دایره

۱۱۱۰

شمسههشت

 = ۹۹۹بینات عرش اعلی

چرخش دو مربع درهم

۱۶۳۴

شمس هشتپر مسلمین اسالم

 = ۱۶۳بینات نا

دو مربع متداخل

۱۹۳۳

قاعدۀ الهی علم هشتگ ش

 = ۱۱۱بینات ِسر عرش

بینات دو مربع متداخل

۹۱۴

بینات هندسه شمس هشتپر

 = ۳۳کعبه

دلیل مربع ب دن عرش

۱۰۱۱

مربع نماد چهار رکن اسالم

 = ۱۹۱الر = هندسه ازلی جهان

رمز عدد هشت

۱۰۹۰

نماد عدد هشت آسمان

 = ۱۶۴پایه عل م

هشتضلعی

۱۶۱۸

نماد آقا امام هشتم علی بن م سی سالمالله علیه = بینات مالئک اللهاکبر حامالن عرش الیزال الهی

 = ۱۴۱امر = بنیان وج دی نا الهی

بینات شمس هشتگ ش

۹۱۱

ملف سی یا الله )تص یر ۹ت

 = ۱۳۹ستاره

عالم و الر پدیدار میش د )جدول ۴ت.
با ت جه به تحلیلهای قبلی ،با بررسی صفات امام رضا) ت از نظر علم اعداد مق عات ِ
جدول  :۴تحلیل ت بیق عددی و تبدیل حروا به عدد )نگارندگانت

عنوان تحلیل

عدد

تطبیق

تبدیل به حروف عدد

انیسالنف س السل ان علی بن م سیالرضا سالمالله علیه

۱۱۸۱

بینات الر سر عدد سل ان ،هشتمین امام علیهالسالم عالم آل محمد

 = ۱۹۱الر

السل ان علی بن م سیالرضا علیهالسالم

۱۳۶۱

بینات شمس هشتگ ش نماد امام هشتم ولی شیعیان اسالم

عالم
ِ =۱۴۱

شمسالشم س سل ان ط س

۱۰۶۱

نماد علم امام هشتم

 = ۱۱۳پای نا دائمی

بینات امام رضا علیهالسالم

۳۸۱

هشتمین امام دین

 = ۱۱۳پای نا دائمی

ساااپس تحلیل ت بیقی دو جمله با احتساااا حروا اباد م رد م العه قرار میگیرد .در ایناا ت بیق عددی دو جمله از نظر درک باطنی،
مفه می یکسان دارند و بهواس علماعداد رسیدن به وات آن امکانپذیر است )جدول ۸ت.
جدول  :۸تحلیل ت بیق عددی دو جمله با حسا اباد )نگارندگانت
جمله

عدد

تطبیق

علی بن م سیالرضا علیهالسالم

۱۹۱۰

ان ار سل ان ط س امام هشتم علیهالسالم

شمسالشم س امام هشتم

۱۶۶۴

قدر امام رضا علیهالسالم

جایگاه امام رضا علیهالسالم عالم آل محمد

بینات الشمسالشم س

۶۴۳

سید عالم آل محمد صلیالله علیه

بینات هشتمین ستارۀ امامت

۶۶۹

حق علی بن م سی علیهالسالم

حال در جدول )۶ت به تحلیل ت بیقی عددی ،بینات و ملف سی تعدادی از کلمات مقاله پرداخته میشاا د و با اشاااره به عدد کلمه یا جمل
مرب طه و ت بیق آن و ارتباطش با بینات و تبدیل به حروا بینات و همننین تحلیل عدد ملف سی و تبدیل به حروا آن ،به ج ا آخر میرسیم
که دال بر ارتباط نماد این ستاره با امام رضا) ت است.
جدول  :۶تحلیل ت بیقی عددی ،بینات و ملف سی )نگارندگانت
عنوان

عدد

تطبیق

تحلیل بینات

تبدیل به حروف
عدد بینات

تحلیل ملفوظی

تبدیل به حروف عدد
ملفوظی

مربع

۹۱۱

رمز دنیا

 = ۱۱۱بینات راز

 = ۱۱۸قان ن پایه

 = ۴۱۴پای قان ن علم جهان

 = ۳۹ابدی دائمی

دایره

۱۱۰

عدد پایه هندسه

 = ۱۴۴جایگاه ازلی دائمی

 = ۱۱۱ق اعد

 = ۹۶۴قان ن وج د الیزال جهان

هشت

۳۰۸

سر زیبایی شمسه

 = ۶۱وجه ازلی

 = ۱۶آیه

شمسههشت

۱۱۱۰

بینات علم نا علی بن م سی
علیهالسالم = سر نا علم آقا علی بن
م سی علیهالسالم = ملف سی تربیع
دایره

شمس
هشتپر

۱۹۱۱

راز امام هشتم علیهالسالم

ستارۀ
هشتپر

۱۸۳۹

هندس
ستارۀ
هشتپر
س رۀ حاقه

۹۱۸

حامالن
عرش الیزال
الهی

۱۱۸

ید هشت مالئکه

۱۱۳

بینات آین عرش = حق المبین ازلی

۱۹۱

هندس ازلی جهان

الله اکبر
الر

۳

 = ۱۹۸بینات عدد پایه

وجه وج د امام علی بن م سی
علیهالسالم ضامن آه = سر الهی آقا
 = ۱۹۳کلم پای هندسه
علی بن م سی سالم الله علیه عالم آل
محمد صلی الله علیه
 = ۹۱۶بینات اللهاکبر =
ستارۀ هشتگ ش = شمس هشتپر
بینات آسمان = بینات علم
شیعه = الله اکبر شمسه هشت دین
شمس هشتپر
مبین اسالم
 = ۱۶۱جایگاه وج د پایه نا
شیعه = سر ابدی حق
دائمی

۱۶۳۳

۱

 = ۱۹۹جایگاه علم نا

 = ۳۴۶هشت امر = مالئک
علم هشت

 = ۱۰۳پایه کامل
 = ۶۱بینات
هشت
 = ۶۴بینات
هشتپر

 = ۳۶۳بینات بسم الله الرحمن
الرحیم
 = ۱۹۴۹نماد جامع ِسر قاعدۀ
هندس عرش
 = ۱۸۴۳نماد عدد کامل رمز ق انین
هندس عرش الیزال الهی
 = ۱۱۱۰بنیاد وج د آقا علی بن
م سی الرضا سالم الله علیه =
نماد عدد امام هشتم سالم الله علیه
سل ان انیس النف س

 = ۱۰۱ازلی نا
ِ = ۱۳پی ابدی
 = ۱۸۱پایه ق اعد
نا
 =۱۶۰بینات اله ت
 = ۱۹۱الر =
هندس ازلی جهان

 = ۳۸ط س

ِ = ۱۰۱۹سر شمس هشتپر شیعه
بنیاد جهان

 = ۶۸وج د الهی =
مکه = دائمی

 = ۱۳وج د

 = ۶۴۳بینات رمز هشت َم ِلک مارد
مبین عرش

 = ۸۶دائمی

 = ۸۱حد الهی

 = ۹۱۶بینات آسمان = بینات
علم شمس هشتپر
 = ۱۸۱آسمان = جایگاه نا
 = ۱۱۰وج د نا
جهان = یا منان
ازلی = بنیاد نا
)تص یر ۱ت
 = ۳۸ط س

 = ۱۳۳۱واحد هندس هشت مالئکه  = ۱۹۱حامالن حق
= هندس جامع
عرش الیزال الله جل جالله
 = ۶۳۸رکن شمسه

 = ۱۳وجه احد

 = ۹۱۹بینات یا منان = بینات ستارۀ
هشتگ ش = وج د دائمی علم الله
جل جالله )تص یر ۱ت

 = ۱۱۸بینات مظهر
هشت

 .۴شکل هندسی ستارۀ هشتپر
هندسااه در ردهبندی عل م اسااالمی از شااعب عل م ریاض ای به شاامار میآید که دربارۀ اندازه و تناساابات اشااکال بحث میکند .طرحهای هنر
اسااالمی در عین زیبایی ای که در کاربردهای متن و بر س ا ح آثار متعدد ،از خ د برجای میگذارند از اص ا ل هنری و ریاضاای بهره میبرند؛
بنابراین هندسااه ق اعدی همن ن تقارن ،انعکاس ،تکرار و نظم ،ت انایی تغییر فرمیک یك نقشمایه به اشااکال ک چكتر ،تکرار یا تقساایمات
منظم و گسااترش آن در بسایاری از مکانها را دارا میباشااد .اشااکال هندساای بهعن ان آرای هنری در ادوار مشتلف اسااالمی بهخص ا ص در
معماری به کار گرفته شده است؛ یکی از این اشکال ،نقش ستارۀ هشتپر پدیدآمده از دو شکل هندسی دایره و مربع است .بهعقیدۀ رنه گن ن،
شکل دایره بهط ر مستقیم و بیواس ه به مربع بدل نت اند شد؛ بنابراین شکل دیگری در میان این دو شکل الزم است که دال بر انتقال باشد و
متناسر با عالم مثال هشت وجهی شکل عالم مثال میباشد )Guenon 2004, 290ت.
در عهد باسااتان ،هشاات ،عدد سااعد ب ده اساات؛ در بابل آن را عدد خدایان میدانسااتند )شاایمل ۱۰۳ ،۱۹۳۸ت .در آیین زرتشاات ساات ن
هشاتپر و سرسرای هشتگ ش را در بنای آتشکدهها به کار میبردند و هشت را عددی خ شیمن میدانستند .آم زههای آیین مهرپرستی با
نا م و علم ساتاره شاناسای پی ند ناگساساتنی دارد .بنا بر اعتقاد مهرپرستان ،روح انسان عل ی است و از فلک اعلی )آسمان هشتم و جایگاه
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مهرت با گذشاتن از هفت آسمان سیارات یا اختران که هریک جایگاه خدایی ویژه میباشد ،به زمین نازل شده و وسیف فرد م من این است که
با به اناام رسااانیدن هفت مقام ،روحش را ناات داده و دوباره با مهر وحدت یابد )اوالنساای ۱۱ ،۱۹۱۶ت .سااتارۀ هشااتپر ،دایرهای نهفهه در
اشتاال هندسی با اضعع شاسهه را تداعی میکند که خود از مفهوم نمادینی قوی برخوردار است .بهتعبیر معناگرایان ،تمام سهارگان از وجود
پروردگار مهعال که بهصتور رمز ،دایره کیتیده شده ،سرچیمه میگیرند .این دایره به سهارگان احاطه دارد و مرکز وج د آنها به شمار میرود
)البهسنی ۱۱۸ ،۱۹۳۱ت.
۴ـ .۱نمادشناسی
تاریخ نمادگرایی نشاان میدهد که هر چیزی مانند اشیای طبیعی ،مصن عی و حتی اشکال تاریدی )مانند اعداد ،اشکال سهگ ش ،چهارگ ش و

دایرهت میت اند معنایی نمادین پیدا کند .از این منظر میت ان گفت که تمامی جهان ،یک نماد بالق ه اسات .انسان با گرایشی طبیعی که به آفرینش
نمادها دارد ،بهگ نهای ناخ دآگاه اشیا یا اشکال را تغییر میدهد تا حالتی مذهبی یا هنری به خ د بگیرند )ی نگ ۹۸۱ ،۱۹۳۸ت.
بنا به تعریفی ،نماد عبارت اسات از ساشن گفتن از ایب برحساب شااهد ،یعنی ساشن گفتن از آننه از دسترس ح اس بیرون است با کلمات
واقعیات ساهر؛ بنابراین نماد ساشن گفتن از باطن برحسب ساهر است )ن یا ۱۳ ،۱۹۳۹ت .نق ش هندسی دو مفه م ساختاری و ادراکی را همزمان
نمایان میکنند؛ ازاینرو که مفه م ساااختاری یا صاا ری هر شااکل آشااکار اساات و آن را فارغ از دیدگاهها و فرهنگهای گ ناگ ن میت ان م رد
شاناسایی و تحلیل قرار داد ،درحالیکه مفه م ادراکی شکل بهص رتی پینیده و پنهان با ع امل بسیار متن و متعدد از جمله فرهنگ عم می یك
جامعه ،سانتهای گذشته ،آگاهیها و سلیقههای گروهی و فردی ،محی و زمین قرارگیری شکل و ویژگیهای کالبدی آن بستگی دارد )دیباج و
سل انزاده ۱۰ ،۱۹۳۳ا۱۱ت .برای درک بهتر مفاهیم مدنظر هنرمند ،نمادهای م ج د ستارۀ هشتپر )شمسه هشتت از نظر گذرانده میش د.
۴ـ .۲مفاهیم نمادین ستارۀ هشتپر در اسالم
بهرهگیری از طرحهای هندسای در همنشاینی شاکلها ،از پیشاینهای ق ی برخ ردار اسات و مشتص به هنر اسالمی نیست .االب هنرهای
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سانتی ،چه اربی و چه شارقی ،این اشکال مفه می نمادین را داشتهاند؛ اما کاربرد گستردۀ آن ،در هنر اسالمی به رشد و کمال معن ی رسید.
در هنرهای تاساامی هند و خاور دور ،دایرۀ چهار یا هشااتپر الگ ی معم ل نمایههای مذهبی استتت که جهت تمرکز اندییتته از آن استتهفاده
ا
میکننتد بتهویژه در الماگرایی اهالی تبت ،مانداالها ۱۰بهگ نه ای خیره کننده ،این نمادها را تزیین میکنند .مانداالها معموال معرف رابطۀ
کیهان با قدر الهی هستهند .کارکرد دایره در اسا رهها ،رویاها ،مانداالها ،آیینهای پرساتش خ رشاید و نیز نقشههای قدیم شهرها ،بیانگر
ت جه به عنصار «تمامیت» بهعن ان اصلیترین و حیاتیترین جنب زندگی انسان است )ی نگ ۹۶۳ ،۱۹۳۸اااا۹۳۳ت .منظ ر از هندسه بهمعنای
رازآم زی آن ،هندسهای است که هندس ایرسنتی ،باقی ماندۀ سادۀ منح ی از آن بیش نیست که از معنای عمیقی که داشته تهی شده و به
نظر ریاضیدانان جدید ،یکسره از دست رفته است .هم آیینهایی که فعل پدیدآورنده و نظمبششندۀ خدا را با هندسه و در نتیاه و بهتبع آن با
معماریای که از هندساه جداییناپذیر اسات یکی میشمارند ،بر همین پایه است ارند و میدانیم که این آیینها از مذهب فیثاا رثی در آننه از
ساازمانهای اربی رازآم زی باقی اسات ،بهنح ی پی ساته و مداوم محف ظ مانده و به آنها انتقال یافته اسات .این طرز تفکر مشص ص ،به
سشن افالط ن مرب ط میش د؛ آناا که میگ ید« :فعل خدا هم اره جنب هندسی دارد» )گن ن ۹۸ ،۱۹۳۱ت.
فرم هشتوجهی را میت ان با دو شکل هندسی به نمایش گذاشت :نشست بهص رت یک هشتتایی منتظم ،و دیگر به شکل هشتپر که
در هنر اسالمی به آن شمسه نیز اطال میگردد .شکل شمسه در تزیینات بنا و کاشیکاریها و فرم هشتوجهی و هشتتایی منتظم ،بیشتر
در پالن ساختمانها و اص ل طراحی آنها کاربردهای ویژهای در معماری داشتهاند؛ یکی از این کاربردها ،پایههای هشتگانهای است که گنبد
بر آن قرار میگیرد که در معماری «گری » نامیده میش د .اردالن و بشتیار در کتا حس وحدت ،از این گنبد بهدرستی یاد کردهاند :هنگامی که
پیامبر)صت عروجشااان به آساامان را تشااریح میکردند ،س ت ن از گنبد صتتدفی عظیمی میراندند که بر مربعی تکیه داشاات و از چهار ساات ن
چهارگ شاهاش که بر آنها رمز چهاربششای قرآن کریم «بسام الله الرحمن الرحیم» ن شته شده است؛ و از آن ست نها چهار رودخان سعادت
جاودانی جاری است .گنبد بر مربعی تکیه داشتهاست و یک هشتضلعی مابینشان قرار میگرفت که نماد هشت فرشت حامالن عرش است که
ل
متناسر ب د با هشات گلباد) ۱۱اردالن و بشتیار ۶۱ ،۱۹۳۰ت .با کمی دقت نظر در آیات و روایات اسالمی ،جل ۀ بارز این نقش را میت ان ت جیه
کرد .در این ارتباط اشاره به حدیثی از امام جعفر صاد ) ت میش د که در آن علت مربع ب دن کعبه را به مربع ب دن عرش و مربع ب دن عرش را

بهدلیل اسات ار ب دن اسالم بر چهار رکن دانستهاند ۱۱.ستارۀ هشتضلعی از دو مربع ۱۹متداخل در یکدیگر تشکیل شده است؛ یک مربع ق ای
چهارگانه طبیعت و مربع دوم تعبیری از چهار جهت چهارگانه هسااتند .تداخل این دو مربع در یکدیگر ،یعنی ق ای خداوند)۱۴البهنساای ،۱۹۳۱
۱۴۱ت .بهبیان دیگر باید گفت که تفسیر ارائهشده از این نماد ،در پی اثبات این مسئله است که هم اجزای چهارگانهای که از نظر قدما شاکل
ُ
جهان هستی ب دند ،در تمام جهات جغرافیایی تکثر پیدا کرده و نم دی از قدرت بیپایان و الیتناهی جهانآفرین هستند.
بازشاناسای نماد شامساه را با این دیدگاه که شاکل ساتاره را نمادی از ال هیت و تف اسالم میدانند میت ان تبیین کرد )بروس میتف رد
۱۱۱ ،۱۹۳۴ت .کاربرد نق ش مزب ر با ت جه به جایگاه قرارگیریشاان در آسامان ،میت اند استعاره از آسمان ایب باشد که نزد عارفان ،محل و
م طن ان ار و تالیات الهی اسات )سااادی ۴۳ ،۱۹۳۰ت .در شاأن و تقدس عدد هشت در دین اسالم ،احادیث و روایاتی وکر شده که باید در
شاناخت ساتارۀ هشاتپر آنها را در نظر گرفت؛ از جمله اینکه خداوند در آی  ۱۳سا رۀ مبارک حاقه اشااره به هشات فرشااتهای دارد که عرش
الیزال الهی را حمل میکنند ۱۸ .در حدیثی از امام محمدباقر) ت نقل شاده اسات که بهشات هشات در دارد و فاصل هریک از درهایش مدت
چهل سال است ۱۶.تفاسیر اسالمی در تبیین قداست عدد هشت ،آن را اینگ نه م رد سشن قرار میدهند که «بهشت دارای هشت در است
که در عرفان در هشتم در ت به و در همیشه باز محس میش د» )امامی ۶۹ ،۱۹۱۱ت.
با تعمق در آیات قرآن ماید به این حقیقت دساات پیدا میکنیم که در دین مبین اسااالم ،بهاسااتثنای ن ر و روشاانایی ،تصا یری شااکلی از
خداوند ارائه نمیشا د .در آم زههای اسالمی ،حقتعالی ن ر حقیقی و م لق دانسته شده است؛ به همین سبب عرفای اسالمی به ن ر اهمیت
بسیار دادهاند )ساادی ۳۳۱ ،۱۹۳۰ت .هنرمند تالش میکند در جهت روحانی نم دن اثر خ د ،ن ر حق را که الزمه و اساس هنر اسالمی است
در کار خ د بگنااند؛ چراکه شامسه )خ رشیدت در نزد عرفای اسالمی ،نماد ان ار حاصل از تالیات الهی و حقیقت ن رخدا و وات احدیت است
)هماان۹۳۴ ،ت .چناانکه خداوند در قرآن کریم خ یش را ن ر آسااامانها و زمین میخ اند )ن ر۹۸ :ت .امام جعفر صااااد ) ت در ارتباط با این
ُ ُ
ُ
ُ َ َ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
م لب میفرمایندُ « :ه َ ن لر َم َع ن ٍر َو ن لر ِمن ن ٍرَ ،و ن لر فی ن ٍرَ ،و ن لر علی ن ٍرَ ،و ن لر ف ک ِل ن ٍرَ ،و ن لر یضی ُء ِبه ک ِل س ِلمه» )کلینی  ،۱۹۳۳ج.
۱۴۳ :۴ت .میت ان اوعان داشات که شاکل و نماد م رد ساشن ما ،تحتتأثیر عرفان و معن یت اساالمی ت سا هنرمند به کار رفته است؛ زیرا
بیشترین ارتباط را با مفاهیمی چ ن خداوند ،ن ر و آسمان دارد .در واقع این مفه م با اعتقاد بر اینکه همۀ مسلمانان در جهت رسیدن به معبود
حقیقی باید راهی مسهقیم و نوری هدایهگر را بپیمایند ،شال گرفهه است.
 .۵تزیینات حرم مطهر امام رضا(ع)
وج د مقدس امام رضاا) ت در اندیشههای شیعی ،نمادی تلقی میش د که با راهنمایی و روشنگری ،مردم را بهس ی حقیقت و سعادت ابدی س
میدهد و از همین روست که به شمس الشم س ملقب شدهاند .ایشان بهعن ان چراغ و راهنمایی منظ ر میش ند که نقش واس ه میان مسلمانان
و ر حقیقی را بهنح شااایسااته اجرا میکنند و هدایتگر جامعه اسااالمی بهساا ی کماالت و فضااایل انسااانی میشاا ند .در نگاهی جامعتر ،ائم
معصا مین) ت با علم و فضایلت خ یش ،جامع بشاری را من ر میکنند و باعث بروز اثرات معن ی در زندگی مسالمانان میش ند .استفاده از نق ش
مزب ر در امر تزیین را می ت ان در همین راساااتا تبیین نم د؛ کاربرد این نق ش ،ن عی پیروی و تبعیت هنرمندان از پروردگار جهانیان اسااات .خداوند
سابحان میفرمایند« :همانا ما آسمان دنیا را به زی ر ستارگان آراستیم» ۱۱و این مفه م بهروشنی هرچه تمامتر در حرم امام رضا) ت و در نم نه های
بسیار فراوانی از تداخل ،همنیینی و همخوانی اشاال هندسی که در جایجای حرم مطهرشان توسط معماران بهکار رفهه است ،دیده میش د.
در تصا یر )۱ت که بششای از ازارۀ روضا من رۀ حرم م هر امام رضاا) ت اسات ،نق ش همپ شاان کاشایهای زرینفام متشااکل از ستارۀ
هشاتپر و طبل و هشاتضالعی منتظم در کنار هم فراکتال ۱۳زیبایی را به وج د آوردهاند .این کاشایها متعلق به ساه مق ع تاریشی هستند:
ت
قدیمیترین تاریخ مضب ط روی کاشیها سال خمسمائه ) ۸۰۰ت است که ساهرا بشش انتهایی آن از بین رفته است )ع اردی ۳۱ ،۱۹۳۱ت.
دومین تاریخ مرب ط به ساال  ۶۱۱مصاادا با سل نت سل انمحمد خ ارزمشاه است )فریه ۱۳۳ ،۱۹۳۴؛ کیانی ۱۴۰ ،۱۹۳۴؛ پ پ ،۱۹۱۴
۱۰۳ت .سا مین تاریخ درجشاده مرب ط به ساال  ، ۳۶۰در ازارۀ صاف شمالی روض من ره )صفه شاهطهماسبیت نصب است )اعتمادالسل نه
 ،۱۹۶۱ج۹۴۶ :۱ .ا۹۴۳ت .کتیبههای مفصلی نیز در ح اشی این کاشیها با مضامین قرآنی ،احادیث معتبر ،کلمات قصار ،امثال و اشعاری از
امام رضاا) ت و دیگر ائم طاهرین به خ نساخ ن شاته شده است )خ رشیدی ۴۸ ،۱۹۳۶؛ اطلس حرم رض ی ۳۴ ،۱۹۳۸ت .نکت جالب ت جه
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اینکه تمامی این کاشاایها در ادوار مشتلف از یک نقش و ترکیببندی شااکل گرفته و هماهنگی و یکدسااتی نق ش کاشاایها توستتط معماران
به کار گرفهه شده است.
در تص یر )۱ت ،شکل هندسی شمسههشتی دیده میش د که دربردارندۀ هشت نام با مضم ن الهی «یا حنان ،یا منان ،یا دیان ،یا سبحان،
یا برهان ،یا امان ،یا بیان و یا افران» ،به خ زیبای ثلث اسات .این نق ش بر اساس اصالت طرح ،از آثار دورۀ تیم ری به شمار میروند .متن
این کتیبهها متشکل از اسمائی است که به حرا «ن» ختم میش ند و چرخش دایرهوار آنها حرکتی از سما ص فیان را در نزدیکی معن ی با
خالق یکتا به نمایش میگذارند .از سا ی دیگر کاربرد  ٨نام از اسااماء الهی را میت ان با تبرک این عدد به نام امام رضااا) ت بهعن ان هشااتمین
امام ش ایعیان در حرم مقدس ایشااان در ارتباط دانساات )فغف ری و بلشاری قهی ۱۱ ،۱۹۳۴ت .در تص ا یر )۹ت شااکل دیگری از این نقش دیده
میشا د که البته شاکل ستارۀ هشتپر ،ت درت ی گل هشتپری است که درون دایرهای محاط شده است« .انتهای الفها» در این عبارت که
بهصا رت شعاعی به مرکز دایره نزدیک میش ند ،با گرهخ ردگی خ د نقشی هشتپر را در وس دایره به وج د آوردهاند .نقشمایهای که سما
ص فی را در فنا در وات «الله» بهواس عبادت و قر الهی ،با چرخش و تکرار الینق ع وکر اعظم به تص یر کشیده است .کاربرد صرا کلم
«یا الله» در این تزیین ،ناسر بر یکی از آم زههای عرفان اساالمی یعنی اصال وحدت وج د است؛ به این معنا که وج د حقیقی فق خداست و
ماس ی الله در وج د او فانیاند ،چنانکه سعدی میگ ید« :دلبرا پیش وج دت همه خ بان عدمند» )همان۱۱ ،ت.
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تص یر  :۱ازارۀ روض من ره
)آرشی عکس نگارندگانت

تص یر  :۱شمسههشت با اوکار الهی ،دارای حمیل برجسته
بدون لعا  ،دورۀ تیم ری ،مساد گ هرشاد
)آرشی عکس نگارندگانت

تص یر  :۹شمسهلنکی معر هشت همپ شان ،گره
طبل با وکر یا الله ،دورۀ تیم ری ،مساد گ هرشاد
)آرشی عکس نگارندگانت

کثرت نماد ساتارۀ هشاتپر در آستان مقدس رض ی ،بدان حد است که هنرمندان در دورههای مشتلف تالش کردهاند آن را محلی برای
نشاااندادن ت انمندی های هنری خ د قرار دهند .در دیگر اماکن تاریشی ایران و آساایای مرکزی این نماد دیده میش ا د و نم د آن کمابیش با
اشاکال گ ناگ ن گرهچینی و نق ش هندسای همش ان پدیدار اسات ،اما در حرم رضا ی نق ش یادشده با تن و تکثر فراوانی به چشم میآیند
)جدول۳ت .بهط ر کلی ،ستارههای هشتپر م ج د در حرم رض ی را بدین ص رت میت ان دستهبندی کرد:
 .۱اشبا نماد با طرحهای هندسی همش ان )نم نههای ۱۹ت؛
 .۱اشبا نماد با طرحهای هندسی ناهمش ان )نم نههای ۴ا۶ت؛
 .۹نماد ت پر و بدون طرح )نم ن ۳ت؛
 .۴اشبا طرح با حروا و کلمات همش ان )نم نههای ۱ا۱۱ت؛
 .۸اشبا طرح با حروا و کلمات ناهمش ان )نم نههای  ۱۱و ۱۹ت؛
 .۶اشبا نماد با نق ش اسلیمی )نم نههای ۱۴ا۱۳ت؛
 .۳اشبا نماد با نق ش آمیشت هندسی و اسلیمی )نم نههای  ۱۰و ۱۱ت؛
 .۱انتزا نماد به گلستاره )نم نههای  ۱۱و ۱۱ا۱۴ت.

جدول  :۳نم نههایی از کاربرد ستارۀ هشتپر در بششهای مشتلف حرم رض ی )آرشی عکس نگارندگانت

 .۱ای ان طال

 .۱روا ت حیدخانه

 .۹آیینهکاری باالی ضریح

 .۴روا دار الفیض

 .۸روا ت حیدخانه

 .۶مساد گ هرشاد

 .۳سقاخان اسماعیل طال

 .۱روا دار االجابه

 .۳صحن انقال )عتیقت

 .۱۰مساد گ هرشاد

 .۱۱مساد گ هرشاد

 .۱۱صحن انقال )عتیقت

 .۱۹مساد گ هرشاد

 .۱۴روا دار الضیافه

 .۱۸روض من ره

 .۱۶روا دار الشکر

 .۱۳صحن آزادی

 .۱۱صحن آزادی

 .۱۳صحن انقال )عتیقت

 .۱۰روض من ره

 .۱۱مساد گ هرشاد

 .۱۱روا دار الفیض

 .۱۹روا دار ال الیه

 .۱۴صحن انقال )عتیقت

ویژگی نمادین ستااارۀ هشتپر و
ارتباط آن با امام رضا) ت بهاستناد
علم اعداد )حروا ابادت ۱۸ ،ا ۳۱
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 .۶نتیجه
نگاه قدسای هنرمند به ریاضایات ،هندساه و اشکال آن ها بهویژه دایره و مربع و نمایان کردن آن به بهترین ص رت بر س ح اثر خ د ،منار به
خلق آثاری شاد که برای انسان عصر حاضر ممل از شگفتی و رمزوراز است .در معماری اسالمی ،نق ش هندسی عملکردی فراتر از ابزارهای
فنی دارند؛ بهعبارتی روح هنر اسالمی بهدلیل دوریگزینی از هنر مادیگرا ،همیشه رو به عالم ماورا و جهان معق ل داشته است و به هر ترتیب
هنرمند مسالمان ت انساته با بهرهگیری باا از علم هندسه ،نق شی بیافریند که در عین آنکه سادهاند ،با نمادگرایی و معناگرایی ،وهن بیننده را
به جهانی فراس ا ی آنها هدایت نم ده و راب های عمیق بین معب د و عابد را جل هگر سااازند .از این نظر باید گفت که در هنر اسااالمی ،رمز و
نماد همن ن آین شفافی است که حقایق عالم ملک ت را جل هگر میسازد.
با ت جه به تحلیلهای صا رتگرفته ،امتزاج معن یت و علم در ب ن ابعاد نمادین اشکال هندسی )به ویژه نقش هندسی ستارۀ هشتپر) و
نماد م رد نظر با جایگاه

مضمون این شال از نظر علماعداد و حروا نشانگر وق ا هنرمندان بر کارکرد معنایی آنها میباشد و میت ان راب
ت
معن ی امام هشاتم) ت را در معماری حرم رضا ی کامال مشااهده کرد .الب نماد م رد نظر بر ساایر نمادها و تن عی که هنرمندان در ترسیم و
نقاشی آن مبذول داشتهاند ،حکایت از همین پی ند نمادین دارد.
تالقی عدد هشات با جایگاه تسالسلی امام هشتم) ت در هندس اسالمیایرانی ،نم نهای از تالشهای هنرمندان مسلمان برای برقراری
ارتباط بین علم با شریعت است .پیش از ورود هندسه به ساحت معن یت ،آننه میت انست علم و شریعت را به هم نزدیک سازد ،چیزی جز هنر

و ادبیات نب د؛ اما هنرمندان مسالمان و بهویژه هنرمندان ایرانی بهخ بی ت انساتند این م اصاله را برقرار سااخته و صحنههایی اعاا انگیز از
بل غ فکر و اندیش ا اسااالمیایرانی را بهعن ان میراث علمی و معن ی بشااریت برای آیندگان به یادگار بگذارند .بر ماساات که در معرفی و تداوم
آنها بک شیم تا دگرباره شاهد تألل این ماه درمحا افتاده باشیم.
پینوشتها
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 Monad .۱همان ج هر است.
ت
 .۱مثال دایره )ابتثت به این ترتیب :ا ، ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،و ،ر ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ، ،غ ،ا ، ،ک ،ل ،م ،ن ،و ،ه ،ی .همین ط ر دایرۀ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
دیگر که آن را اباد میگ یند به این ترتیب :ا َبادَ ،ه َّ زُ ،ح ی ،ک ِلمنَ ،سعفص ،ق ِرشت ،ث ِشذ ،ض ِظغ )حافظیان ۶۱ ،۱۹۳۱ت.
 .۹تعریض :سشن سربسته گفتن.

 .۴تلمیح :اشاره کردن به چیزی؛ ایهام :سشنی که دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گ ینده معنی دور آن باشد
 .۸تعمیه :تعمیه در لغت بهمعنی ک رکردن ،پ شااایده گفتن ،معما گفتن ،بیان کردن امری بهوسااایل قلب و تصاااحیف و تبدیل کلمات یا بهوسااایل رم ز و
محاسبات ابادی که پس از تعمق کشف گردد )فرهنگ معین ،مادۀ تعمیهت.
 .۶تاریخ شهادت امام رضا) ت سال  ۱۰۹است.
 .۳بینات جمع بینه است که در آیات قرآن ،گاه صفتی برای آیات واقع شده ،یعنی نشانههای روشن و آشکار ،و گاه بهمعنای معازاتی که حقانیت پیامبان را

وك فَ َق ْد َك َّذ َّ ِ ِ ِ
ات وبِالزُّب ِر وبِال ِ
ِ ِ
ْكتَ ِ
اب
به ثب ت میرساااند ،به کار رفته اساات .مثل آی  ۱۸از س ا رۀ مبارک فاطرَ « :و إِ ْن ی َك ِّذبُ َ
َ
اءتْ ُه ْم ُر ُس ل ُُه ْم بالْبَینَ َ ُ َ
ب الذی َن م ْن قَ ْبل ِه ْم َج َ
ال ُْمنِی ِر».

ط ریق حساا بینات کلمه :برای مثال کلم علی از حروا عین ،الم و یا تشاکیل شده که در حسا بینات حرا اول هرکدام از حروا به حسا نمیآید و
فق حروا بعدی قابل حسااا کردن اساات .مثال در عین فق حرا دوم )یت و حرا س ا م )نت ،در الم فق حرا )ات و )مت ،و در حرا آخر )یات نیز فق
حرا )ات محاسبه میش د .به این طریق بینات کلمه مششص میش د.
 .۱کلم «الله اکبر» و «الف الم را» از  ۱حرا تشکیل شده است .جمع عدد بینات الله اکبر  ،۹۱۶برابر با  ۱۳و مام  ۱+۳= ۱میباشد.
 .۳جمع عدد بینات الر  ،۱۸۱برابر با  ۱است.
 .۱۰مانداال بهمعنی دایره در سااانسااکریت ،جدول هندساای م رد اسااتفاده در ادیان ب دا و هندوساات که بهعن ان نمادی برای جهان هسااتی به کار میرود.

مانداال بر پای مربعهای  ۱×۱ساااخته میش ا د و مظهر جهان ملک تی بر روی زمین اساات یا بر پای مربعهای  ۳×۳قرار دارد که به کیهان منار میش ا د یا
عالم را محص ر میکند )ک پر ۹۹۱ ،۱۹۳۳ا۹۹۳ت.
 .۱۱این طرح در نقشاه ای هندستی ،بهگونۀ هیتپری پویا دیده میشود که از مرکزی پدید آمده ،در میان مربعی محاط ،یا منقوش در دایرهای تشکیل دو
چلیپا میدهد )اردالن و بشتیار ۹۱ ،۱۹۳۰ت.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ َّ
لص ا ُدو ُروی َعن َّ
« .۱۱ل َّ
الص ا ِاد ِ فن ُه ُس ا ِئل ِل َم ُس امی الْ َك ْعبَةُ َك ْعبَة قال ِِلن َها ُمربَّ َعة ف ِقیل ل ُه َو ِل َم َص ا َارت ُمربَّ َعة قال ِِلن َها ِب ِحذ ِاء َبی ِت ال َمع ُم ِر َو ُه َ ُم َر َّب لع
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َفقی َل َل ُه َو ل َم َصاا َار ال َبی ُت ال َمع ُم ُر ُم َر َّب تعا َق َال َِل َّن ُه بح َذاء ال َعرش َو ُه َ ُم َر َّب لع َفقی َل َل ُه َو ل َم َصاا َار ال َعر ُش ُم َر َّب تعا َق َال َِل َّن ال َکل َمات َّالتی ُبنی َع َلی َها اْلساا َال ُم فر َبعل
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ َ َ َّ ِ َ ُ َّ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ َ
َ
ُ
سبحان الل ِه َو الحمد ِلل ِه َو ال ِإله ِإال الله َو الله ف کبر» )شیخ صدو  ،۱۹۳۱ج۱۳۱ :۱ .ت.
 .۱۹عدد چهار در اساالم نقش مهمی را بر عهده دارد؛ صا فیان اعتقاد دارند که عروج به اله ت چهار مرحله اسات :شریعت ،طریقت ،حقیقت و معرفت.
انسان از ناس ت و از طریق ملک ت و جبروت به اله ت سیر میکند )شیمل ۱۰۳ ،۱۹۳۸ت.

ِ ِ
ِ
ِِ
یم» )بقره۱۱۸ :ت.
« .۱۴وَ للّه ال َْم ْش ِر ُق وَ ال َْم ْغ ِر ُ
ب فَأَیْ نَ َما تُ َولُّواْ فَ ثَ َّم َو ْجهُ اللّه إِ َّن اللّهَ َواس ٌع َعل ٌ

ِ
ش َربِّ َك فَ ْوقَ ُه ْم ی ْوَمئِ ٍذ ثَ َمانِیةٌ» )حاقه۱۳ :ت .امام جعفر صاد ) ت در حدیثی فرم ده اند که عرش الهی دارای هشت رکن
« .۱۸وَ ال َْملَ ُ
ك َعلَى أ َْر َجائ َها َوی ْح ِم ُل َع ْر َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اسااساای و بر هر رکن فرشااتگان بیشاماری درحال تساابیح هسااتندَ « :عن فبی َجعفر َعن َعلی بن ال ُح َساین) ت قال ل ُه َثانیة فرکان َعلی کل ُرکن من َها منَ
ٍ ِ ِ
ِ
ََ ُ ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ َ
ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ل َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َّ
ک طرفة َعین َبی َن ُه َو َبینَ
َ
الْ َم ََلئ َکة ما ال یح ِصاای عددهم ِإال الله عز و جل یساابح ن اللیل و النهار ال یفترون و ل حس شاایء ِمما ف قه ما قام ِلذ ِل َْ َ َ ٍ
َ َ ل
َ
ُ
َ
َ ُ ُ َ
ُ َ
َ َُ ُ َ
الر ْْحَةُ ث َّم ال ِعل ُم َو لی َس َو َر َاء َهذا َمقال» )ابن باب یه ۹۱۳ ،۱۹۶۱ت.
ِاْلحس ِاس الابروت و ال ِکب ِریاء و الْ َعظَ َمةُ و القدس و َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ُ َّ َّ َّ َ َ ُ َّ
َ
َ
َ َ ُ ُ َ
یةُ فر َب ِعی َن َسنة» )همان۴۳۹ :ت.
 .۱۳و «عن ف ِبی جعف ٍر قال فح ِسن ا الظن ِبال ِله و اعلم ا فن للْ َجنَّة ََثَانیةَ فب ا ٍ عرض کل با ٍ ِمنها َمس َ
اء ُّ
الدنْیا بِ ِزینَ ٍة الْ َك َواكِ ِب» )صافات۶ :ت.
« .۱۱إِنَّا َزینَّا َّ
الس َم َ

 ۱۳اصا الح فراکتال از کلم ی نانی  Fractiousبهمعنای چندپاره گرفته شاده اسات .م الع ریاضی شکلهای همانند و ارتباط آنها با اشکال طبیعی در

مضم نی با عن ان هندس فراکتال طبیعت ،ت س بنی ت مندلبرات در سال ۱۳۳۳م معرفی شد )عرفانیان ۱۹۱۰ت.
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