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 قدیم ت 

 و خاندان پاک و طاهرش...  احمدالحسنبه امام 

 ُّْهَلَنا الض
َ
َنا َو أ َها اْلَعِزیُز َمسَّ یُّ

َ
ْوِف َلنَ َیآ أ

َ
ْزَجاٍة َفأ ا اْلَکْیَل َو  رُّ َو ِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّ

ِقیَن  ْق َعَلْیَنآ ِإنَّ اللَه َیْجِزی اْلُمَتَصِدِّ  َتَصدَّ

 ناچیز آوردیم؛ پس  ایسرمایه  دستی گرفتار شدیم وتنگسختی و    به  مانکسان  و  ما  عزیز!  ای)
 1.( دهدپاداش می را  دهندگانصدقه وندخداکه   بده، صدقه بر ما و بر ما کامل کن را ما  پیمانه

 
 
 

 
 

 
 . 88یوسف،  -1



 

 

 بسم اهلل الرَّمحن الرَّحیم 

و سالم و صلوات تامِّ   آن پروردگار جهانیان است،  ،سپاس و ستایش تنها از آِن خداوندو 
ونبر محمد و آل محمد، امامان و  خداوند  باد!  مهدیِّ

 گفتار پیش 

و    احتمالا  مردم  از  از    حتی بسیاری  این  خوانندگبسیاری  حقیقت    ،کتابان    ۀ ستار »از 
ندا   «پرشش گاهی  باشند  و  شته  آ ستاره  معتقد  این    روازاین   .است  ی صهیونیست  ینماد که 

این    ی صهیونیست  یهودِ که  چرا   ؛جویند ب   یبیزار و از آن  باشند  نداشته    دید خوبی نسبت به آن  
ز مردم بر  ا دلیل برخی  غاصب خود قرار داده است. به همین  حکومت  برای  نمادی  را  ستاره  

اولی یمان  احمدالحسنامام   مهدی  فرستاد  ،،  و  بن حسن  ۀ وصی  مهدی محمد    امام 
کار  ه  ب و بیاناتش  هاکتاببرخی از  را در پایان    پرشش  ۀستار گیرند که چرا ایشان این  میخرده  

این  می و  تحقیق مانعی  را  نکته  برد،  و  و شنیدن  و    خصوصدر  کردن  بین خود  این دعوت 
از  خود  نه    وند؛شمی  رود  ۀر دهان بهمچون سنگی  اینان  به این ترتیب  ند.  دهمی قرار  دلیلش  

 ! بپیمایدکشتزارها سوی دهند آب راه خودش را به اجازه مینه و  نوشد آن می
 . شناسدنمیآن را  انسان دشمن چیزی است که ای خواهر من!  !ای برادر من

ما   تحقیق  هدف  این  تا    که  علمیاز  کنید ر   آنانتها  امیدواریم  دنبال  است  ،ا  که    این 
این  که  کنیم  ثابت  و    ( بجنگیمو نادانی  با این دشمن )جهل  پرشش   ۀستار   مسئلۀدر  حداقل  

عالمت  و  برده  سرقت  به  این نماد را  ها  آنبلکه    ؛ ندارد   یصهیونیستیهود  نماد هیچ تعلقی به  
 .اندبرده   سرقتنیز به که سرزمین مقدس فلسطین را  طور  همان  ؛ ندا هخود قرار داد

نماد    پرشش   ۀستار  به    استُکَهن  یک  آن  قدمت  یهود    قبلکه  دین  و    گرددمیبازاز 
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باستان  نماد  ارتباط  متعدد،  شناسی  اکتشافات  و  زمان  به  را  این  موسی  حضرت  از  قبل 
می   دوداو  اثبات  تاریخِی درسانبه  آثار  در  نماد  این  امت   .  از  پیشین  بسیاری  دیده  های 
امت شود؛  می از  هاچه  قبل  یهودی  فراعن  ؛ دین  چه    دیگرانو    ها هندو  ، مصر  ۀ مثل  و 

مثل  امت آن  از  بعد  ک که    همچنان )مسیحیان  های  از  بسیاری  یا    ( مشاهده شدهها  ا یسلدر 
اسالمی حتی    .امت  نماد  صندوقچاین  فاطم  ۀروی  حضرت  دیده    زهرا   ۀتاریخی  نیز 

ترکیه موجود است و دولت    مذهبیسنِّ  دولِت  ۀدر موز در حال حاضر این صندوقچه  شود.می
 کربال قرار داده است.  ۀ و در موز کرده  برداری نسخهمدلی از آن را شیعی عراق نیز 

این معنی نیست که مختص    به   وجههیچ به برند  اینکه یهودیان از این نماد بهره میپس  
تواند از  می  یا نهادی   هر شخصکه    نمادی استـ این ستاره،  کمدستطبیعتاا ـ ، و  باشد ها  آن

زیرا  کنداستفاده  آن   نماد  ؛  یا  این  یهود  را  امروزه  که    غاصبی حکومت  به  فلسطین  سرزمین 
گفت  میچه  دیگر  ندارد.  اختصاص   کرده،  اشغال این  توان  روی    پرشش  ۀستار وقتی 

فاطم  ۀ صندوقچ خد  ه شخصی  رسول  بسته    ا دختر  حالی  این    و!  باشدنقش  در 
صندوق  است   این  پاک که  اس  تریندر  در  خانخانه  یعنی  خدا   ۀ الم  داشته  قرار  رسول 
 .است

صدد بیان  ابتدا در   ومتعال سبحان خداوند  از سوی  توفیق    ابپیش رو    تحقیِق اندک  در این  
ستار  هستیم شش   ۀتاریخ  شواهد    پر  با  دلیل  و  و    ، علمیو  ثابت    ، یباستانآثار  مستندات 

 است.  داشتهوجود نیز از دین یهود   قبلاین ستاره که کنیم می
مرحل قوت  ۀ در  وجه  سایر    ضلعیشش   َاشکال  دوم،  میان  در   ضلعی چند های  شکلرا 

کرد  بیان    روشنیبه  شکل  و  خواهیم  این  وجود  علت  از  به  بسیاری  خلقت  در  ساختارهای 
خواهیم    دیگر   مسائل ها و  سلول مثل    ؛جزئیات آنریزترین    تاگرفته  انسان  شکل  از    ،خداوند

 .پرداخت
مرحل در  بلندی  زره   و مفهوم  معنابه  سوم    ۀ و  پرداخت  های  که خداوند سبحان  خواهیم 
داوود ساختن   حضرت  به  فرمود    آن  را  ثابت  امر  قرآن  اینکه  آن    کند میو  شکل  که 
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 . استبوده  ضلعیشش
پیشیبه  به  اسالمی    پرشش  ۀستار   یتاریخ  ۀن عالوه  میراث  در  آن  وجود  و  اسالم  در 

پرداخت   نماد   تنفر کارگه ب  نیزو  خواهیم  دولت  ،این  از  بعضی  مغرب   ؛هاتوسط  دولت  مثل 
قرن  )مراکش(   آنپیش  و    بیستم در  را  از  نماد  این  که  پرچم  ،  استفاده  در  خود  رسمی 

 .کردندمی
 . بیت در میراث اهل  پرشش  ۀستار تاریخ به   خواهیم کرد  ایاشاره  ،در پایان 

خداوند   بدر  که  خواهیم  می   ومتعالسبحاناز  تحقیق،  در این  روشن  این    یانی  اثبات 
دهد   واقعیت صهیونیستی   پرشش  ۀستار که    قرار  دولت  یا  یهود  دین  قدس  اشغالگر    به 

 ندارد. اختصاص 
  



 

 

 ی تر از دین یهود دیرین ،  پرشش   ۀ ستار

 یهود.   تنا قبل از ظهور دی پرشش  ۀستار : اثبات وجود  این فصلدف از ه
برای ما  رژیم صهیونیستی  چم پر  روی   داشتنش وجود  ۀواسطامروزه به ی که  پر شش   ۀستار 

  های که در بسیاری از تمدنانی  تباس   است   نمادی   ،واقعبه در حقیقت و    ، استشناخته شده  
 . ه استشدمیبه کار برده کهن 

تا    1391های  سال به    موسیحضرت  خدا  با توجه به دوران زندگی پیامبر  تاریخ یهود 
تاریخ تولد    ، های عربیپژوهش  ضی از و بع 1شود تخمین زده می  قبل از میالد مسیح   1271

 2. اندکردهتعیین قبل از میالد مسیح سال 1180را ش سال و تاریخ وفات1300آن حضرت را 
میالد   تاریخ  داوودپیامبر  طبیعتاا  از  خدا  زندگانی  بعد  موسیدوران  خدا    نبی 

که   ، بوده حالی  تمدنبه   پر شش   ۀستار   در  در  نماد  یک  قدیمی عنوان  بسیار  از  تهای  این  ر 
است.  دوران داشته  به    وجود  و  یهود  دین  به  حالی  در  نماد  این  خدا  پیامبر  متعاقباا 

 . ستهاتر از آنکه قدیمی  شودنسبت داده می دداوو
نظریۀ تنها  این   یا    یک  اکتشافات  نظر  بالبداهه  از  بسیاری  بلکه  نیست،  شخصی 

نظریه  بر این  گواه    ند،گردمی های قبل از وجود دین یهود برکه به سال کهن  شناسی  باستان 
اکتشافات  مثال    عنوانبه   ؛است اقوام    بسیاری   باستانِی در  به  »  «دودمانیپیش»که  دورٔه  یا 

را نزد مصر    پرشش   ۀستار   ،گرددسال قبل از میالد مسیح برمی3000یعنی  ؛  «هاآغاز سلسله 
می آیابیم قدیم  در  همچنین  باستانیث؛  و    ، سومریان  ار  نماد  وی  نیزآشوریان  این  دیده  نان 

 
که در این مقاله مدت زندگی آن حضرت    زبان دربارۀ پیامبر خدا موسیمراجعه کنید به لینک مقالۀ انگلیسی   -1
 پیش از میالد بیان شده است. 1271تا  1391های ـ بین سال های یهودیطبق نظر خاخامـ

http://en.wikipedia.org/wiki/Moses 
پیامبر خدا موسی  -2 زمان حیات  بین سال  اشرف سید شربینی،  از میالد مسیح   1180تا    1300های  را  قبل 

 بیان کرده است. 
http://histoc-ar.blogspot.com/ 2010/03 /blog-post_21.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moses
http://histoc-ar.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html


 انتشارات انصار امام مهدی ............................................................................. 12

 

که هزاران سال قبل از دین یهود  دینی  ،  نیز شاهد هستیم دین هندو  در  . این نماد را  شودمی
 . شودمیمشاهده نیز این نماد دیگر کهن  های بسیار همچنین در تمدن ؛کرده بود  ظهور 

علمای  برای  قبل از دین یهود در محافل علمی و حتی    پرشش   ۀ ستار در حقیقت وجود  
است  نیز  ندی شده  »  عنوانبه   ؛شناخته  د مثال  الماجد  کترفتوای  محمد  بن  عضو    «ناصر 

  ۀ ستار دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود که در آن اشاره دارد به اینکه این  علمی  هیئت 
 1:قبل از دین یهود وجود داشته است یروم ی هاعبادتگاه در  پرشش
 

 ( چیست؟ پرشش  ۀستار داوود )  ۀستار خاستگاه ریشه و  : پرسش
نکته    ممایل  :پاسخ این  در  که  کنم    اشارهبه  یهود  که  فراوانی  اشتیاق  به  توجه  با 

نماپنهان  قالب  در  خود  عقاید  و  افکار  سمبل کاری  و  می دها  بروز  خود  از  و  د،  دهها  رموز 
که  خصوص نمادهایی  به   ؛شودکه به تاریخ یهود تعلق دارد یافت می   در آثاری  وفوربه   ها نماد

که به  است    اییا ستاره   ضلعیشش   ۀها ستار این نماد   ۀاز جمل  ؛دینی مرتبط است  هایین ی با آ
  ، شعارهای خود قرار دادهبارزترین  که یهود آن را یکی از  ای  ؛ ستاره استداوود معروف    ۀستار 

این    . وارد نشده استتفسیرهایش  مقدس و    های باکت  یک ازاین ستاره در هیچ در حالی که  
ز  در  باطبق منابع  ـ بان عبری  ستاره  و    مرتبط  دا گما »  ـیهودی نمادهای  آیین  نامیده    «یدون 

ابتدا   «زره داوود»اللفظی آن  معنای تحت   که  شودمی آنچه  طبق  ـ   است، و این اصطالح در 
برای اشاره به  پس از آن    و  شدهمی  استفاده اشاره به خالق هستی  منظور  به   ـنقل شده است

پیدا شده  تصاویری از این شکل هندسی روی معابد یهودی  .  استته  به کار رف  پرشش   ۀستار 
آن از  بعضی  بکه  قرن سوم میالدی  به  هندسی  وجود  این  با    لیو   ؛گرددمی ازها  این شکل 
 و خدا داناتر است.  ؛گرددمی ازبنیز  از این  بسیار پیش دورانبه  روی معابد رومی

 
 پر.( فتوی، خاستگاه ستارۀ شش 13/494) -1

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/ 

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
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 ر در متدن مص   پر شش   ۀ ستار 

مصرال   ۀ روزنام تاریخ    هرام  مستندات  28/12/2010در  بر  تکیه  گزارشی  1علمی   با 
عنوان  کردمنتشر   اینکه  ا»محقق  :با  بر  دارند  تأکید  مصر    پرشش  ۀستار ن  داردبه    ؛« تعلق 

 :این گزارش بدین شرح است مضمون
یعنی قبل از  ـ دودمانی  پیش دوران  مصر در    ۀفراعن  کندثابت می باستانی  ۀ قطعیک  کشف  

موسیپیامبر   یهود   خدا  دین  ظهور  از  قبل  به   پر شش   ۀستار   ـو  و  عنوان  را  نماد  شعار 
 .مصر موجود است  ۀاکنون در موز . این قطعه هم ندا هگرفتکار می   پادشاهی خود به

 
دودمانی و قبل از ظهور دین یهود پیشدوران که تاریخ آن به  باستانی مصری ۀ(: قطع1تصویر )

 خورد. وضوح روی آن به چشم میهپر بتصویر ستاره ششگردد، برمی

به  مقاله  می   روشنیاین  داوود    پرشش   ۀ ستار که    کندبیان  حضرت  از  قبل  سال  صدها 
ه است؛ انگشتری  نقش بسته بود  «تیش»حاکم مصر    شایع و روی انگشتردر مصر  نبی

 .است کردهاز آن استفاده می ـاعم از سیاسی و دینی ـدولتی خود   شئوندر تمام که وی 
زمین در  پژوهشگر  و  محقق  ثابت  محمد  سعید  ر باستان  ۀدکتر  و  انجمن  ئشناسی  یس 

های  در یکی از آرامگاهرا  اثر تاریخی  وی این    کند که می کید  أ تدوستداران آثار باستانی مصر  
أون مصر    ،باستانی شهر  دوران  پایتخت  به  کرده  دودمانی  پیش متعلق  منطقه  و  کشف  این 

 
 پر به مصر تعلق دارد«:ای از روزنامۀ الهرام مصر با عنوان »محققان تأکید دارند بر اینکه ستارۀ ششمقاله -1

http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/55367.aspx 

http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/55367.aspx
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 . استریه و مطشمس العین  ۀواقع در منطق
آرامگاه این  بود و    ،صاحب  از  مجموعه همراه وی  کاهن مراسم در معبد بزرگ شهر  ای 

ُش نان اندازه  ۀ کرگزاری که شامل سه قرص چانهای  به  بود خمیر    پیدا شده   ندهای مختلف 
با    سلطنتیتاج  مشتمل بر  نقش بسته بود که  پادشاه  رسمی    هر مُ قرص نان  اولین  روی    ؛است

عصای    ۀ پاینشان    ، نان   دومقرص  روی  .  شدمی   پادشاه پیشانی  بر  زینتی  تی  لطن ی سا کبر   مار
داشتسلطنتی   نان  روی    اما؛  قرار  سوم  همهـ قرص  از  بود کوچک  که  شخصی    ـتر  نماد 

 بود.  پرشش  ۀستار همان که این نماد، نقش بسته بود پادشاه  
 گوید: می همان انجمن در همین مقاله  عضو  «مها صالح»پژوهشگر 

  ثابت تا    اندبرده  سرقت به  را    ـپر شش  ۀستار یعنی  ـ   نماد مصری صهیونیست این  »
تاروکنند   دارند در  حق  بوده  ها  آن زیرا هدف    ؛ پود مصر  فرات  تا  نیل  دولت  تشکیل 
  ی نمادنماد،    اینکه اینوجود  با    ؛ ردند کاندازی  چنگ بر این نماد  ها  آن  روازاین  است.

 «.استانه پرستبت 
نیستپرستبت توسط    پرشش   ۀستار یری  رگکاه ب   :توضیح  معنی  این  به  نماد  این  که    ان 
نمادها  می  دارد.ی  ا انه پرستبت خاستگاه   از  بسیاری  افکار  و  دانیم  بعضی  اندیشهحتی  ها  و 

 .اندشده منحرف خود  اصلیکاربرد از معنای دینی و بعدها   ود ندینی دار   ۀریش
 : دهدمیپژوهشگر مها صالح ادامه 

میالدی به خود  1648ه نماد مصر قدیم بود از سال  ک  را   پرشش  ۀ ار ست  ، یهود»
قدمت این نماد از  شروع    گونه که برخی معتقد هستند آندر حالی که  اختصاص داد  

داوود حضرت  سال    یانیهود   . نیستزمان  حمله    1648در  با  مقابله  هنگام 
توری اتریش  مپرا از ا این شهر قسمتی  که    زمانی،  دفاع از شهر پراگدولت سوئد در  

برگزید خود  برای  را  نماد  این  سال    .بود  در  صهیونیستی  رژیم  با  1879سپس  م 
در شهر بازل سوئیس    که   یونیستی صه در اولین کنفرانس    « تئودور هرتزل»پیشنهاد  

  برای دولت یهودیسمبلی  عنوان نماد صهیونیست و  را به   پرشش  ۀستار برگزار شد  
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 « .دگزیبر  ، خواهد شددر آینده تأسیس که 
 : دهدمی ادامه چنین  یو 

نماد    پرشش   ۀستار » یک  قدیم  مصریان  اعتقاد  سمبل  در  برای   1هیروگلیفیو 
« و  ارواح  بودا سرزمین  امسو«  ».  له  اعتقاد مصریان  انسانی ا در  اولین  به  امسو«    له 

 ها حقایقی استاین   شد.نامش »حورس«  سپس  و  ل  یتبدله«  ا که به »  شدگفته می
از ظهور دین یهود  پیش  را با عقیده و تاریخ مصریان قدیم    پرش ش  ۀستار که ارتباط  

مرتبط با معبد بوده  باستانی  یک نماد اعتقادی    پرشش  ۀ ستار راین  ببنا؛  دنکنیید می أت
 «.اندجسته بهره میمراسم دینی خود از آن طور معمول در به و است 

 : دهدمی شناسی توضیح دکتر محمد ابراهیم بکر رئیس هیئت باستان 
قدیم    دوراندر    پرشش   ۀستار » در  ی تز   شکلبه مصر  در  خاص  ایام  بیشتر  ینی 
لیبی    22و    21، و در عصر دو دودمان  ه استرفتکار میه  دودمانی بپیش های  سال 

مصری  ـ دو  هر  مصر  که  تمدن  پرچم  زیر  نماد    ـبودند و  چشم    روشنیبه این  به 
ستاره  می این  و  مختلفشکلبه خورد،  ورودی   ها نماروی    های  های  و 

منقِّ ساختمان  معروف  و  بزرگ  می های  عصرهای    بعدها ـ   شدش  در  آن  از  استفاده 
که قرون متمادی    یدورانچنین  ـ و در  یافت ادامه  ها  اسالمی روی ظروف و صندلی 

 « .گسترش یافت ،بود  از حضرت داوودپیش 
باستان توضیح  پژوهشگران  مقال:  این  در  بر    ۀشناس  ا   ۀادلمستند  ستدلل  تاریخی 

داشت پیش  ها  قرن   پر شش   ۀستار که    اندکرده وجود  یهود  دین  در  همچنین    ؛ه از  آن  از  بعد 
اختصاصی خود  سمبل  عنوان  این نماد را به   ، و یهود  هشدینات اسالمی از آن استفاده میی تز 

 های اخیر. مگر در سال  ،ه است نگرفتکار ه ب

 
را    -1 مصری  مصری مصریانهیروگلیف  هیروگلیف  کردند.  ابداع  خود  مطالب  نوشتن  جهت  بار  از  اولین  یکی  ها 

 گردد )مترجم(.برمی  میالدهزار سال پیش از ۳ها به های نوشتاری است. برخی از این نوشتهن روشتریقدیمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
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 سومریان و    پر شش   ۀ ستار 

سومری   هزار   یباستانعصر  از    ۀدر  )یکی  الخصیب  هالل  شرق  جنوب  در  چهارم 
امروزی ـ شهرهای سومریان(   عراق  نام   شد آغاز    ـیعنی  اسم  و  یک  )سومر(  گذاری »شومر« 

کدی متعلق به منطق و این نام را محققان در اکتشافات    است ساکنان آن    جنوب عراق و  ۀ آ
 اند.برده ار میمربوط به نوشتار، زبان و فرهنگ سومری در قرن نوزدهم میالدی به ک

  تاریخی زیر   ۀقطع  ،در شهر برلین آلمان  ( vorderasiatisches)ردیرازیاتیش  وُ   ۀدر موز 
است موجود  تمدن سومریان  به  از  2500به    آن   قدمت  که   مربوط  قبل    میالد مسیحسال 

 گردد.میازاز ظهور دین یهود بپیش یعنی 

 

 
به  خوردبه چشم می پرشش ۀستار ش بر آن نقکه باستانی عصر سومریان  ۀ(: قطع2تصویر )

 1. گرددسال پیش از میالد بازمی2500

 
باستانی    -1 قطعۀ  این  مجم  243VAنام  در  آن  کد  که  است:  است  آلمان  خاورمیانه  موزۀ  در  باستانی  آثار  وعۀ 
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به   پرشش  ۀستار تصویر   واضح مشاهده میرا  این سومریان  .کنیمطور  صهیونیست    ،آیا 
پیش  آنکه    حالی در    ندا ه بود بعثت حضرت موسیها  از  قبل  و  یهود  دین  به  از ظهور 

 ؟!انده وجود داشت  نبوت 

 د ج منرو در گن   پر شش   ۀ ستار 

باستانیم  1992تا    1988های  ی »مزاحم محمود« در سال شناس عراقباستان  که    آثار 
کرد.    کشف  ی عراقنمرود   ۀ در منطقگشت  بازمی قرن قبل از میالد مسیح هشت    شان بهقدمت

»گنج  آثار  نام این  نمرود«  شدهای  ازبودند    ایمجموعه  هاگنج   ینا   .گذاری    : متشکل 
در زیر  شده  محافظت ی  هاتوسط بانک مرکزی عراق در مخزن  قطعه جواهرات طال که 613

 . شدندداری می نگهزمین 
باستانِی  آثار  این  بین  یک  کشف   در  از طال  آشوری ساخته مهر  شده    ۀ ستار   شکلبه شده 

دارد.  پرشش قطع  وجود  موز   ۀاین  در  حاضر  حال  در  فرانسه  و لو  ۀباستانی  پاریس  کد  ر  با 
8758 .AO  8781و .AO   شودمی نگهداری. 

  
 پر شش ۀستار  شکلبهگنج نمرود  آشورِی واضح از ُمهر  ی(: تصویر 3تصویر )

 
Vorderasiatische Museum in Berlin . 

 عکس دوم، تصویر همان قطعۀ باستانی همراه پروفسور روسی زکریا سیچین: 
 Zecharia Sitchin .http://www.sitchin.com 

http://www.sitchin.com/
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است آمده  آشور  ملی  انجمن  سایت  از  1در  یکی  این  که    است  باستانیآثار  613: 
آثار باستانی در شمال عراق   به آن  ۀ»منطقدر  دانشمندان  نمرود«  یافتند.    هاباستانی  دست 

متعلق    این کاخ گنج  -Tiglath»  و  «Shalmaneser III»  و   «Ashurnasirpal II»   ی هابه 
Pileser III»  شش  وجود دارد که شامل    پرشش   ۀستار یک    هاگنج از این    هریکدر  و    است

یک دایره    ر ها محیط بثطوری که این مثلبه   هایی ساخته شده است نقطه   با که  است    ثلثم
 . هستندهستند و خود نیز محاط در یک دایره 

به  آشوری  دو مهر    ۀدربار  2« داوود  ۀو معنای ستار خود »خاستگاه    ۀمقالدر    هیلدگارد لویی 
که   کنار  )  AO.8758  کد با  خط میخی  کد   شمعدان(در  کنار  )  AO.878  و  در    ها(ستاره در 

 گوید: می  ،لوور وجود دارد  ۀموز 
بودند  » معتقد  دارد   پرشش   ۀ ستار که  آشوریان  اشاره  زحل  ستارهو    به  این   از 

آنان بر اسطور این    .جستندرای محافظت بهره میدی بنما  عنوانبه  ملک    ۀاعتقاد 
تأثیر  )  سلیمان  بسا  و  گذاشت  را ساختچه  اسطوره  به ای  اسطوره (،  این    ۀوسیلکه 

آن    خاتمی  در  شیاطین    ( سلیمان)انگشتر    پرشش   ۀستار که  بر  بود  بسته  نقش 
 « .سیطره داشت

 
 www.assyrian4all.net/akhne/index.php?topic=18587.0مراجعه کنید به مقالۀ:  -1

 مقالۀ فوق در ادارۀ کل انجمن رسمی وابسته به سایت انجمن ملی آشور موجود است.
 http://www.ana-ashur.com 

های آشوری در موزۀ لوور«  نوان »مهرهمچنین این مقاله به زبان عربی در سایت آشوری خابور )سایتی مستقل( با ع
 /http://khabour.com/ara . موجود است

2 - Archive Oriental, Vol. 18, 1950, 330-65, Significance of the Magen Dawid Origin… 

http://www.ana-ashur.com/
http://khabour.com/ara/index.php?option=com_fireboard&Itemid=79&func=view&catid=29&id=26395
http://khabour.com/ara/index.php?option=com_fireboard&Itemid=79&func=view&catid=29&id=26395
http://khabour.com/ara/index.php?option=com_fireboard&Itemid=79&func=view&catid=29&id=26395
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دیده  Jehuبالی سر پادشاه یاهو  پرشش ۀستار در آن که آشوریان از دیگر  یتصویر  (:4تصویر )

 .شودمی

 در متدن یونان   پر شش   ۀ ستار 

ایتالیایی باستان  لِ   شناس  ف   تاریخی  یهایسنگ   ( Doro Levy)ی  و دورو  کاخ  ستوس  یدر 
(Festos)  یونانی شهر  حال حاضر  کشف  (  Crete)کریت    در  در  که  موز کرد  لیون  کرا ه  ۀدر 
(Iraklion,Heraklion,Heraklion)   شودنگهداری می در یونان. 

سنگ  این  روی    هاقدمت  آنکه  از  آثار  برخی  دارد    پر شش  ۀ ستار ها  به  وجود  حداقل 
مسیح  پیش  سال  1700 میالد  این  میبازاز  و  کهتاریخی  گردد  ف  است  ویران یکاخ  ستوس 

سنگ   ؛شد این  از  یعنی  بیش  به  میالد    700ها  از  قبل  خدا  سال    موسیپیامبر 
 د.نگردمی باز

سنگعکس    ،زیر تصویر   از  نشان میای  شدهکشف   هایبعضی  آندهد  را  روی    هاکه 
است.    پر شش   ۀستار  کتاب نمایان  از   Star of David’ on a Mural Plaster  برگرفته 

Fragment From Knossos, Mark A.S. Cameron, Volume 18, Issue 1, Pages 40-46, 
 1. کنیدی که در پاورقی آمده است مراجعه سایتبه  توانید برای اطالع از آن می .1979

 
1  - Kadmos, Star of David’ on a Mural Plaster Fragment From Knossos, Mark A.S. Cameron, 
Volume 18, Issue 1, Pages 40-46, 1979 

 پر برگرفته شده است:ها ستارۀ شش های یونانی که در آنکتابی که تصویر سنگ 
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نمایان   هاآندر   پرشش ۀستار که آثار  یاشدهکشف هایسنگ برخی از (: تصویر 5تصویر )

 از کتاب: برگرفته  .است

Star of David’ on a Mural Plaster Fragment From Knossos, Mark A.S. 
Cameron, Volume 18, Issue 1, Pages 40-46, 1979 

 
 کتاب است: همان از  ایمقاله ۀشدعکس اسکن تصویر زیر 

 
 مقاله از همان کتاب   ۀشداسکن (: تصویر6تصویر )

 
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/kadm.1979.18.1.40 
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از اختصاصات صهیونیسِت    پر شش  ۀ ستار که    کندروشن می خود    ۀ نوب به اکتشاف نیز  این  
نیست  مقدس  سرزمین  حتی    غاصِب  می و  به    اختصاص  وجههیچبه اد  نماین  که    کندثابت 

نداردیهو یهود  پیش  های  امت نمادهای  در  سمبل  این  که  چرا ؛  د  دین  بوده  موجود  از ظهور 
 .است

 )قبل از ظهور دین یهود( روم  در متدن    پر شش   ۀ ستار 

این نماد را در آثار باستانی و  که چرا  ؛شودمییافت وفور نیز به   در میراث روم پرشش  ۀستار 
گسترش یافته  به آنجا    که تمدن روم  ..(و.  س)مثل تونس، بلغارستان، قبر   شهرهای مختلفی 

 شود: دیده می روشنیبه زیر  ی روم ییک موزا های در نقش  چنانچه  شاهد هستیم؛
 

 
 س در قبر  رومی  ییک موزا(: تصویر  7تصویر )
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 در تونس  یروم   ییک موزا(: تصویر  8تصویر )

 
 شده در بلغارستان کشف رومی  ییک موزا(:  9تصویر )

اسالمی امام محمد بن سعود    ۀعلمی دانشکدد عضو هیئت تر ناصر بن محمد الماجدک
فتوایی وجود   تأیید  ی  روم  ی هاعبادتگاهدر    پر شش   ۀستار در  از    هاعبادتگاه این    .کردرا  قبل 
 1:وجود داشته استظهور دین یهود 

 ( چیست؟ پرشش  ۀستار داوود )  ۀ ستار خاستگاه : ریشه و پرسش 

 
 پر.( فتوی، خاستگاه ستارۀ شش 13/494) -1

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/ 

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
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که:  پاسخ  کنم  اشاره  نکته  این  به  در  ا  ب  مایلم  یهود  که  فراوانی  اشتیاق  به  توجه 
سمبل پنهان  و  نمادها  قالب  در  خود  عقاید  و  افکار  بروز  کاری  خود  از  و    د،دهمی ها  رموز 

که    خصوص نمادهاییبه ؛  شودریخ یهود تعلق دارد یافت می وفور در آثاری که به تا نمادها به 
ای است که به  یا ستاره   ضلعیشش   ۀها ستار این نماد   ۀاز جمل  ؛های دینی مرتبط استبا آیین 

  ، داده  ای که یهود آن را یکی از بارزترین شعارهای خود قرار؛ ستاره استداوود معروف    ۀستار 
های مقدس و تفسیرهایش وارد نشده است. این  کتابیک از  در حالی که این ستاره در هیچ 

زبان عبری   یهودی ـ ستاره در  نمادهای  و  آیین  با  نامیده  طبق منابع مرتبط  داوید«  ـ »ماجن 
اب   اللفظیمعنای تحت شود که  می ـ آن »زره داوود« است، و این اصطالح در  طبق آنچه  تدا 

است  شده  به نقل  هستی ـ  خالق  به  اشاره  به    ،منظور  اشاره  برای  سپس    پرشش   ۀستار و 
استفاده شده است. تصاویری از این شکل هندسی روی معابد یهودی پیدا شده که بعضی از  

ود این شکل هندسی روی معابد رومی ولی با این وج  ؛گرددها به قرن سوم میالدی بازمی آن
 ؛ و خدا داناتر است. گرددیبازمنیز از این   بسیار پیش  دورانبه 

 در آیین هندو   پر شش   ۀ ستار 

از    ـمنابع برخی  طبق  ـ آیین هندو   تاریخی دارد10بیش  به  کم  دستو    هزار سال قدمت 
ا 2000 به  نمادهای  ترین  مهماز    پرشش   ۀستار و   1گرددبازمیسیح  ز میالد مسال قبل  آنان 

مثل آب و  ـ  متضادبه اتحاد قوای    ،. این نماد 2( نام دارد Shatkonaشاتکونا ) که    آیدشمار می
و   مذکر  دارد  ـمؤنث آتش،  هندوها ـ که    طور  همان   ؛ اشاره  اعتقاد  از  طبق  تمثیلی  پوروشا  ـ 

(Purusha( )و  وجود کیها )نی(Prakriti)    )به تجانس وجودی    نیزو    هستنیز  )مادر طبیعت

 
 کند: سی که از تمدن هندو و تاریخ آن صحبت می بیای انگلیسی در سایت بی مقاله -1

 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_1.shtml 
 ها: پر شاتکونا و نمادبودن آن برای آنآدرس زیر در خصوص نمادهای هندوها و ستارۀ شش  -2

http://www.sivasakti.com/articles/intro-yantra.html 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_1.shtml
http://www.sivasakti.com/articles/intro-yantra.html
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)و بین شی و شاکتی  دارد.  (  Shiva – Shaktiا  اشاره  این  نیز  در  بیشتر  اطالع  خصوص  برای 
 . کنیدآمده است مراجعه که در پاورقی  توانید به آدرسی می

 هادر آن ل  کاموضوح  ه ب  پرشش  ۀستار های هندوها که  تصویر بعضی از جشن ادامه  در  
از  شدهه  ئارا   نمایان است  برای اطالع  تصاویر  .  آدرسیمیسایر موارد  و  این  به  در    توانید  که 

است  پاورقی   به مییا   1کنید مراجعه  آمده  آزاد  توانید  ستار   خصوصدر  طور  و  هندوها    ۀ آیین 
 . جو بپردازید وبه جست در آیین هندو   شاتکوناموسوم به  پرشش
 

 

 
از ظهور  پیش ها تکونا نام دارد و قدمت آن به قرناش کههندو آیین در  پرشش ۀستار  یر(: تصاو10تصویر )

  گردد. دین یهود برمی

 
 نمایان است: پرهای هندوها که در آن ستارۀ شش تصاویر مربوط به جشن -1

www.karunamayi.org/News/2005_Amma%20Sri%20Karunamayi%20Navaratri%2011Oct.shtml 

http://www.karunamayi.org/News/2005_Amma%20Sri%20Karunamayi%20Navaratri%2011Oct.shtml
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زیر   ماندال عکس  و    شکلای رهیدا   است  ایکلمه که    است 1تصویر  هندو  میراث  در  و 
وجود دارد.    پرشش   ۀستار که وسط آن    ای است ره یدا   صورتبه این نماد    .موجود است 2تبتی 

 3.درج شده استهنری روبِن نیویورک در پاورقی  ۀ تصویر از موز این  لینک 
 

 
 هنری روبن نیویورک.  ۀدر موز  «ماندال»  ی(: تصویر لوح تبت11تصویر )

 توضیح: 

دلیل بر قدمت دیرین آن    ،از ظهور دین یهوداقوام پیش  در میان    پرشش   ۀستار ـ وجود  
و چه  نزدیک  چه  ـ هیچ ارتباطی  آنکه  بی   ، استم  بسیاری از مردبرای    ی و سمبلنماد    دارد که 

 با صهیونیست یا دین یهود داشته باشد.  ـدور 
اشاره  است  شایسته  به    همچنین  باشیم  میان  داشته  در  ستاره  این  وجود  اینکه 

 
ـ  -1 در  ماندال  دایره  معنی  و  سانسکریت به  بودا  ادیان  در  استفاده  مورد  هندسی،  است  جدولی  به  هندوـ  عنوان که 

م کاربرد فراوانی پیدا کرده  ه آیین بوداماندال از دین هندوست ولی در    رود. اصلکار می نمادی برای جهان هستی به  
 .است

وجو در درون انسان هستند. مرکز دایرۀ جدول ماندال  نمادین برای تمرکز بر خویشتن و جست   هاییماندالها، دایره
خود توجه شخص را به مرکز رود. اشکال متقارن هندسی ماندال خودبهبرای تمرکز در حین مراقبۀ دینی به کار می 

 فارسی(. پدیایکیو)مترجم، منبع  .کننددایره جذب می
 هند. )مترجم( کشمیر  ای در ناحیۀمنطقه  -2

3 - www.rmanyc.org/uploads/event/444/mandala_2.jpg 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://www.rmanyc.org/uploads/event/444/mandala_2.jpg
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زیرا دین حق الهی  ؛  داشته باشد پرستی  بت در    که ریشه  هرگز دلیل بر این نیست  ،پرستانبت 
قدیمیاین  روی   بتزمین  ادیان  از  استت ر  مقاله  نهایت  اما    ، پرستی  این  در  آن  آنچه  پی  در 

از  اثبات قدمت    هستیم به پیش  نماد  یهود و ولدت حضرت موسی و داووداین  و  دین 
  . استگذشته  های بسیاری از امتبرای  بودن آن  سمبل 
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 مثل مایاها و در کیمیاگری باستان   ؛ ین های باستانی دیر پر در متدن شش   ۀ ستار 

باستانی در   آثار  از  تعدادی  مایاها    ۀشدکشف  میان  تمدن  به  یافت    پرشش   ۀستار مربوط 
آن  به    ـی جنوبیآمریکا  ۀ قار واقع در  ـ چه در هندوراس  شده است؛ مثل    تا   400تاریخ  مربوط 

 (. Paul R.cheesman ،1991- 1921یزمان پائول چ)عکاس: کشف شد  میالدی 800

 
 . ی جنوبیمایاها در آمریکا تمدندر  پرشش ۀستار (: 12تصویر )

نیز  در اوکسمال یوکاتان واقع در مکزیک    یپر دیگر های ششستارهبه  شناسان  و باستان
 گردد.میالدی برمی1000 به سال  شانکه تاریخ  دست یافتند 

 
بر   پرشش ۀستار بقایای  .متعلق به تمدن مایاها در مکزیک  Uxmaاوکسما  ۀ(: قلع13تصویر )

 ست. نمایان اآن 



 انتشارات انصار امام مهدی ............................................................................. 28

 

است  تمدن مایاها نوشته شده    ۀ دربار و   1آدرس آن در پاورقی آمده که    کتابی   توانید بهمی
 . دهند وجود داردنشان میرا   پرشش  ۀستار تصاویر دیگری که   ،کتاب  در این .کنیدمراجعه 
  این مثال    عنوانبه   ؛است  شده در بسیاری از علوم استفاده  دوران کهن  در    پر شش   ۀستار 

ستاره  که  است  معروف    ۀگفت علم  این  ریشه  ـ   «خیمیا»در  اساس  که  جدید    ی کیمیا   علمو 
مثل آتش و آب    متضاداین ستاره به دو چیز  ه  کچرا   ؛کاربرد داشته استـ  شودمحسوب می

آن به سمت پایین  رأس  که    مثلثیو  آن به سمت بالست به آتش  رأس  که    مثلثی   ؛اشاره دارد
 است به آب اشاره دارد. 

)علم خواص مواد و    دانشمند علم خیمیا  ۀنوشت  Azoth 1659کتاب   زتصویری ا شکل زیر  
و غریبه(   نجوم  علوم  و  والنتینوس    هیئت  و    است  (basilius valentinus)باسیلیوس 

 د. نمنظومه شمسی اشاره دار َاجرام  بهصورت نمادین  بهکتاب  پر در این های شش ستاره 
 

 
  .ی خیمیاهادر کتاب پرشش ۀستار (: 14تصویر )

 
1-Maya salt production and trade by anthony p. andlished 1983 by university of arizona 

 توسط دانشگاه ایالت آریزونا( 1983)تولید و تجارت نمک مایاها توسط آنتونی پ. منتشرشده در سال 
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 های غربی و شرقی در دین مسیحی و کنیسه   پر شش   ۀ ستار 

یا دین مسیحی سال پیدایش  و    اینکه بعثت حضرت مسیحبا وجود   های  نصرانیت 
یهود  پس  متمادی   استاز ظهور دین  این  ولی    ، صورت گرفته  از  ما  این  بخش  هدف  بیان 

که   است  آثار مسیحیان کلیساها  در    پرشش   ۀستار نکته  به   بوده   موجود   و  اثبات و  آن    دنبال 
بوده  میان  در    و سمبل  نمادیک  عنوان  به که  کنیم   بهآنان مطرح  انحصاری مختص  و  طور 

این نماد مربوط به تاریخ جدید یعنی تاریخ  که  کنیم    اثبات  کمدست یا  دین یهود نبوده است  
 . استکلیساه ساخت این 

مسیحی  پرشش  ۀستار  مِ   تدر  یا  مسیح  در    یاییاسبه  دارد  ندآی که  اشاره  آمد  خواهد  و  ه 
که به آمدن مسیح در  اشاره دارد    به نبوت بلعام   ـ این نماد از مسیحیاناز نظر برخی    کمدست ـ

»  آخرالزمان را  آن  و  داد  =  بشارت  ترجم نجم  )در  )  (ة الحیا  ۀ ستاره«  =  یا  در  کوکب  ستاره( 
 :است کردهگذاری  های دیگر نام ترجمه برخی 
ای از  ستاره کنم ولی نزدیک نیست.  حضور ندارد، و به او نگاه می  اوبینم ولی  میاو را  »

می خروج  می  کندیعقوب  ظهور  اسرائیل  از  پادشاهی  دو    ؛ کندو  را   1موآبسوی  سپس 
 2« .رساندمردان جنگی را به هالکت می  ۀو هم نوردد درمی
را  » ولی  میاو  می   اآلناو  بینم  نگاه  او  به  نیست.  نیست.  نزدیک  ولی  از    ایه ستار کنم 

می  آشکار  اسرائیل  ای  شاخه و    شودیعقوب  را    ؛ خیزدبرمی از  موآب  سمت  دو  سپس 
 3« .رساندبنی وغا را به هالکت می   ِی نوردد و تمامدرمی

باعث  شپیاین   عیسی بن  پیامبر خدا  را در زمان بعثت    او  ۀ شد وقتی مجوس ستار گویی 

 
 لوطساکنان آن از نسل   عهد عتیقامروزی. طبق   اردنو در جنوب غربی   دریای مردهای تاریخی در شرق  ناحیه  -1

 اند )مترجم(. بوده
 ، ترجمه الحیاة.17: 24 -2
 ، ترجمه فاندایک.24:17 -3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B7
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 1کنند. دیدند از سرزمین مشرق حرکت  مریم
از اطالع  میجزئیات    برای  ازبیشتر  بعضی  به  این    که  ییهاکتاب   توانید  با  رابطه  در 

شده  نوشته  قلم    ؛ کنیدمراجعه    اندموضوع  به  جدید  عهد  مقدس  کتاب  شرح  اسقف  مثل 
 فکری: آنتونیوس 
ولی  یم»  : بلعامنبوت    -8..». را  او  می  اآلنبینم  نگاه  او  به  ولی  نیست.  کنم 

  ؛ خیزدبرمیاز اسرائیل  ای  شاخهشود و  ار میای از یعقوب آشک نزدیک نیست. ستاره 
دو   درمیسمت  سپس  را  بنی موآب  تمام  و  می نوردد  هالکت  به  را    « درسانوغا 

باعث  این    . (24:17) بعثت حضرت  پیشگویی  را در زمان  شد وقتی مجوس ستاره 
 2« . ...کنند عیسی بن مریم دیدند از سرزمین مشرق حرکت 

 : استلب فوق مط ویو فرانس  آید متن انگلیسیمی زیر آنچه در  
 انگلیسی:

I shall see him but not now: I shall behold him but not nigh: there shall come a 
star out of Jacob and a Sceptre shall rise out of Israel and shall smite the corners 
of Moab, and destory all the children of Sheth. 

 فرانسوی: 
Je le vois mais non pas maintenant; je le regarde mais non pas de pres. Une 

etoile est procedee de Jacob et un 24 cepter sest eleve dlsrael: il transpercera les 
coins de moad et det ruira tous les enfants de seth. 

 : کندمین بیارا   مسیح پِی و متن زیر آمدن منجی مجوس در 
بیت   و زمانی   1» فرمانروایی  در    ، لحم یهودیانکه یسوع در  آمد    هیرودس دوران  به دنیا 

  مولودگفتند: »این  می  2  ـ سمت اورشلیم مهاجرت نمودند که مجوس از مشرق بهآن هنگام  ـ
 

. خبرهای غیبی  47یه  ی، کنیسه قدیسین مارمرقس و پاپا پطرس، سیدی بشر، اسکندر کتاب حتمیت تجسد اله  -1
 /http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books  عهد قدیم از میالد:

 شرح کتاب مقدس عهد جدید، به قلم اسقف انتونیوس فکری:  -2
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__47-Prophecies-3.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-02.html
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یهود  به کجاست؟    پادشاه  ستاره راستی  که  دیدهما  مشرق  در  را  آمده   ایماش  اوو  بر  تا    ایم 
 1« .کنیم سجده 

این   اواخر قرن دوازده  پرشش   ۀ ستار که  کند  میاثبات  ما    برای   روشنیبه و  میالدی    م تا 
نماد    عنوانبه  بود  مسیحیان  برای  یک  شده  استو  پذیرفته  کلیساهای    ممکن  از  تعدادی 

 . باشدنمایان این نماد شان یناتیکه در تز باشند  وجود داشته   قدیمی

 مثالی از کلیساهای غربی: 

درنمونه    عنوانبه  را  مارتان  کلیسای    این ستاره  در  لیموکسـ سن  فرانسه    جنوب غربـ 
 2گردد.تاریخ ساخت آن به قرن دوازدهم میالدی برمیکه  کنیم مشاهده می

 

 
 جنوب غربـ  یموکسل مارتان ـکلیسای سن   نزد مسیحیان در پرشش ۀستار (: 15تصویر )

 فرانسه.

است و به قرن هجده    فرانسه  ینو شهر سا  کلیسایبزرگی در    ۀ شکل زیر نیز تصویر پارچ

 
 .2متی، اصحاح  -1
 . کندصحبت می کلیسای َسن مارتان بارۀکه در سایت رسمی شهر لیموکس  -2

http://www.limoux.fr/fr/mpg4-270326--Rue-St-Martin.html 

http://www.limoux.fr/fr/mpg4-270326--Rue-St-Martin.html
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برمی  مراسم   1گرددمیالدی  آن  در  شدهتعمید  غسلکه  کشیده  تصویر  ستار   به  پر  شش   ۀو 
 در آن نمایان است. وضوح به 

 
 ها. پارچه در یکی از کنیسهیک قطعه پر در  (: ستاره شش16تصویر )

  

 
 سایت رسمی شهر ساوین که در آن تصویر این پارچه موجود است: -1

http://www.savignies.com/eglise.html 

http://www.savignies.com/eglise.html
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 مثالی از کلیساهای شرقی: 

نیزت زیر  از  صویر  کروسیفوقدیس  کلیسای    لوحی  در    ۀدهندنشان   همقدونیـ نیکالس 
 است.  پرشش ۀستار وسط در   حضرت مسیح

 
 . هقدیس نیکالس در کروسیفو ـ مقدونیکلیسای   (: لوحی در17تصویر )

 

 
 در پرتغال.  1367ـ 1320در پایین قبر پادشاه پدرو اول  پرشش ۀستار (: 18تصویر )
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 های اخیر توسط یهود در سال   ، شعار   عنوان ه ب   پر شش   ۀ ستار انتخاب  

یهودیت و صهیونیست    ،یهود المعارف  دایرة در جلد سوم از    «عبدالوهاب المسیری»دکتر  
 گوید: می

در عصر جدید  جز اینکه    ، یهودیان نبوده نمادی برای  داوود  معروف    ۀ ... و ستار »
سال  از  سمبلی  متمادی  های  بعد  و  بودنماد  مسیحیان  استبرای  هنرمندان    ؛ ه 

مِی  تعلق    -مثل مارک شاگال-یهودی در عصر جدید    تجسِّ به میراث هنری غرب 
 « . ... شمار آوردبه   هارچوب فرهنگ مستقل یهودی توان در چها را نمیو آن  دارند

 : نویسدمی همچنین  یو 
یک  تنها  بلکه    ؛شودمحسوب نمی   ی یهودینماد  پرشش  ۀستار گفت    توانمی»

است هندسی  وجود    شکل  روی  و  ساختمان آن  یهودیبرخی  نماد    های  و  بیانگر 
است. در  بوده  ین با این شکل هندسی  یتنها هدف از آن تز و    خاصی نیستسمبل  

برایش  دستور داد  یهودیان در پراگ    ۀقرن چهاردهم میالدی چارلز چهارم به جامع
از آن زمانقش بست  پرشش   ۀ ستار پرچم  روی آن  و    پرچم مخصوصی بسازند ن  ، و 

های  کتابناشران  نماد رسمی دنیوی برای یهود تبدیل شد. بعضی از    تاره به این س
المتی برای خود برگزیدند و از آنجا به ایتالیا و  ع  عنوانبه یهود در پراگ این ستاره را  

یافتسگلند  ه به ذکر است ترش  از قرون  . لزم  این ستاره  تنها    تاکنون گذشته    که 
میسمحنشانه  یک    عنوانبه  دینی  یک    عنوانبه   نهشده  وب  .  قومییا  نماد 

نماد  ه ب این  به  از  کارگیری  یافته است  یهودی جوامع  پراگ  . در سال  دیگر گسترش 
ب  1655 را  نماد  این  از این شهر اخراج   و زمانی  کار گرفتند ه  یهودیان شهر وین  که 

به شهر موراویاشد با خود  را  به آمستردام رسید  بردند   ند آن  آنجا  از  به ذکو  ر  . لزم 
اروپاکه  است   نماد در شرق  اوا   این  یافت و    ل قرن هجده میالدییدر  در  گسترش 

تاریخ   اوا  پرشش   ۀستار این  در  شد.  تبدیل  یهود  برای  نشانی  قرن  یبه  نوزدهم  ل 
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دللت  ایشان  که بر    ی نماد  عنوانبه ستیزی  ی این ستاره در ادبیات یهود  ،میالدی
پس از آنکه بعضی از اعضایشان  -  د روچیل  ۀخانواد  1822و در سال    ظاهر شد دارد  

درج رسیدند  ۀ به  را    -اشرافیت  ستاره  این  اتریش  خود    عنوانبه در  برای  به  نمادی 
مسیحی رساندند   تصویب  آلمانی  شاعر  هاینه  در  .  را  ستاره  این  انتهای  شده 

 گرفت.کار می ه  امضا ب عنوانبه های خود  نوشته 
بیانگر  هیچ در    پرشش   ۀستار  این موارد  از  یا خویشاوندی    ،نماد دینییک  قومی 

آن را  اعتبار  توان  میبنابراین  ؛ ندارد   جوامع یهودی   ای پیوسته در تاریخ و ریشه   نیست
ازعالمت از  شدن  نزدیک   ی  غرب  جوامع  بعضی  در  که  و  دانست  یهودیان  آنجا  از 
برای خود    روچیلد   ۀخانواد را نمادی  نیز  از جایگاه و مشروعیت  برگزیدند  این ستاره 

 «.ار شد وردبرخ
 : کنددر ادامه اضافه می  یو 

از  مهم  عنوانبه صهیونیسم    ۀواژ» تعبیر  ظهور  خاخام    زمامدارانترین  یهودی 
عقید این  کرد.  را    ۀ پیدا  خود  کرد  تالش  عقید  عنوانبه سیاسی  برای    ۀ جایگزینی 

نماید همان    برگزید؛ و شعار خود  نماد    عنوانبه را    پرشش  ۀستار پس    ؛ دینی مطرح 
  ۀل آن را در چهارم ژوئیز دی ولت که هرت  ۀاول مجل   ۀد شمار که در پشت جلنمادی  
داشت  1897سال   وجود  کرد  کنگر   عنوانبه سپس    .منتشر  اولین   ۀنماد 

این   شد...  انتخاب  صهیونیسم  سازمان  پرچم  و  بین  صهیونیستی  شایع  نمادی 
عالمت   و  قومیتی    ؛ستهاآن یهودیان  نماد  یک  ستاره  این  ن  یا اما    ؛استیعنی 

یک موضوع دینی مشخص  اما نه تا آنجا که به  دینی هم به خود گرفت  دنما ، سمبل
دنیوی    و سمبل   اما قداستی که با نماد   ، را در خود داردبنابراین نوعی قداست    ؛رسدب

 مرتبط است. 
از  اما    ،شودوب مینوعی نقص از دیدگاه دینی محس  ،منبع این قداستدر  ابهام  

در پی  ها  صهیونیست زیرا    آید؛ به حساب می قوت    ۀ نقطها نوعی  دیدگاه صهیونیست 
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شود نه قداست دین  بیهودیان  قداست    ۀاید  ۀکنندکه تجسم  و نمادی بودند سمبل  
 « .ردکمی برآورده داوود این هدف را   ۀو ستار  ؛یهود 



 

 

 ضلعی شش علمی در معنای شکل  حتقیق  

 است   ضلعی شش   شکل به انسان  

در یک   را  انسان  بخواهیم جسم   ، ضلعیچند   بهترین شکِل   محاط کنیم   ضلعیچند اگر 
و در بالی سر و دو پا    که وسط جسم انسان پهن است  این استآن  دلیل    ؛است  ضلعیشش

مستقیم   داردخط  می  طور   همان؛  قرار  مشاهده  زیر  تصویر  در  خط  نمی   ،کنید که  دو  توان 
دو   و  سر  بین  مستطیل    کردترسیم  پا  مستقیم  شکل  با بلک   ؛ شودحاصل  تا  خط  ه  چهار  ید 

به یکدیگر   وسط انسانای موازی با  نقطه ها در  مستقیم ترسیم نمود طوری که هر دو تا از آن
در وسط  ؛ زیرا جسم انسان  آیدبه دست می   ضلعیشششکل  به این صورت  که  متصل شوند  

نتیجه    درو    است(واضح  تصویر زیر  این مطلب در  شود )میتنگ  سر و دو پا    ۀدر ناحیپهن و  
 : توجه کنید تصویر زیر  به . خواهد بود ضلعیششانسان ل شک 

 
سر و دو پا تنگ   ۀزیرا جسم انسان در وسط پهن و در ناحی ؛است ضلعیشششکل انسان 

.شودمی  

 
 .ضلعیشش صورتبه(: شکل انسان 19تصویر )
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ت در  م  بینیمیدلیل  به همین    درکه اموات خود را    )در جوامعی  جاهابیشتر  که تابوت میِّ
 : شودساخته می  ضلعیشش صورتبه دهند( تابوت قرار می

 
 جسم انسان.  ضلعیششمطابق با شکل  ضلعیششهای (: شکل تابوت20تصویر )

 ه است که در قرآن بیان شد   ره بلندی ز 

، و  شودمی   یدهداوود نام  ۀره داوود یا ستار ز منسوب است و    به داوود   پرشش  ۀستار 
این   نیستمطلب  دلیل  داوود این    خاستگاهکه    این  به  قبالا    گرددمی باز  ستاره  چنانچه 

این    بلکه  شد؛بیان   استبه  خداوند سبحان    دلیل  امر  به  آن حضرت    شکلبه هایی  زره که 
 .ساختمی ضلعیشش

ْر ِفي  های بلندی بسازد:  ره فرمود تا ز امر    خداوند به داوود  دِّ
َ
ِن اْعَمْل ساِبغاٍت َو ق

َ
أ

ْرِد َو اْعَملُ  ي ِبما  السَّ ها را  های بلند بساز و در بافتن زره اندازهزره ) 1َتْعَمُلوَن َبصیروا صاِلحاا ِإنِّ
 . بینا هستم(که من به کارهایتان   و کارهای شایسته کنید  ؛ نگه دار
 ْنُتْم شاِکُروَن

َ
أ َفَهْل  ِسُکْم 

ْ
َبأ ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن  َلُکْم  َلُبوٍس  ْمناُه َصْنَعَة  َعلَّ فنِّ  او  و به  ) 2َو 

را  زره آموختیم  برا سازی  شما  هنگام  ی  را  شما  کند جنگ تا  حفظ  شما  آیا  پس    ؛تان 
 . (؟ سپاسگزارید

 
 . 11سبأ،  -1
 . 80، ءانبیا -2
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به معنای   آی  وسیع« و  »بلند  »سابغ« در زبان عربی  در  از »سابغات«  ره  »ز قرآن    ۀ و مراد 
 1. ره بر تن داردز که  مردییعنی »رجل مسبغ«  شود گفته می .استوسیع« و بلند 

 ز منابع شیعه ق ا فو   ۀتفاسیر آی 

 : فرمایدمی  أن اعمل سابغاتعزوجل:  این سخن خداوند ... »: 2ی، جتفسیر قم
 2« . رود...که در حلقه بکار می هایی است : میخ فرمایدمی قدر فی السردو ها زره

المیزان ِفي  :  یتعالحق   ن سخ...  »:  362، ص16ج  ، تفسیر  ْر  دِّ
َ
ق َو  اْعَمْل ساِبغاٍت  ِن 

َ
أ

ْردِ  به معنای بافتن    «سرد»ال  ۀ کلمو    به معنای زره فراخ  «سابغة»جمع    «ابغاتس»  ۀکلم.  السَّ
ْردِ   :فرمایدمی اینکه  معنای  و    زره است السَّ ْر ِفي  دِّ

َ
زره  )  ق بافتن  نگه داردر  این    ؛ (اندازه 

که   اندازه حلقهاست  را  زره  کن های  م  گیری  هم  با  شوند ت تا  جمل  ناسب  اعمل»  ۀو    «...ان 
ا َلُه اْلَحِدیَد  ۀ ست برای جملیر ا تفس  ینوع َلنَّ

َ
 .«(برای او نرم کردیم   ا ا آهن ر م) َو أ

 سنت فوق از منابع اهل   ۀتفاسیر آی 

آهن را برای او  ... پس  »(:  196ص  ، 25جرازی )   ،ر مفاتیح الغیب، التفسیر الکبیر تفسی
او  د و  نرم گردان را آموختز ساختن  فن  به  او نرم  ره  را برای  او دانش  انگرد  ... آهن  دیم و به 

  ه است در این آیه صفت )یعنی سابغات( ذکر شد ،را الهام نمودیم فراخ و پهن های ره ز ساخت 
 « . ...شودها( از آن فهمیده میره ز و موصوف )یعنی 

القرآنتفس تفسیر  فی  البیان  جامع  )ج  ،یر  قتاده»(:  46ص،  22طبری  از  تفسیر    ...  در 
نقل شده؛   سابغات«  اعمل  اولینهاره ز مراد  »أن  و  داوود  که  یکس  ست  را ساخت    آن 

 « . ... پوشیدنداز آن فقط لباس جنگی میپیش ، و بود

 
 هنگ زبان عرب مراجعه کنید. و فر  به لسان العرب -1

2 - http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2008.html 

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2008.html
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کریم  قرآن  )ابن   ،تفسیر  شکل »(:  ق774کثیر  برای  آتش    دهی...  به  نیازی  آهن  به 
جهت  به همین   ؛ بافتها را به هم میبلکه همانند نخ آن   ؛ کوبیدنداشت و آن را با چکش نمی 

اعمل سابغات«  فرمایدیم  یتعالحق از آن  : »أن  داوود  :  ه استگفت  قتاده   ره است. ز و مراد 
شوذب نقل  ... از ابن و قبل از آن فقط لباس رزم بود  کار را انجام داد  که این   کسی بود  اولین
داووداست    شده گفت:  یک    که  روز  هر  می ز در  السرد«  ؛  ساختره  فی  قدر  این  »و 

از   بسوی  هدایتی  متعال  حضرتخداوند  پیامبرش  ساخت    است  داوود  ه  صنعت  که 
 « . ... ها را به او آموخترهز 

به  کردن  بسنده پس    .های پهن و وسیع است ره ز معنای »سابغات«  »:  22  ج   ، روائع البیان
  «سابغات»و  شودره( از آن فهمیده می ز که موصوف ) استدلیل  به این   (سابغات)ذکر صفت 

بدنش است و    ۀانداز تر از  پوشاند و بزرگ بش را میصاحکه    شودگفته می گشادی  های  ره ز به  
 شود.کشیده می  روی زمین 

استگفت  ابوحیان  »ه  یعنی  :  متصفره ز السابغات«:  آن  اصل  و  به  ها،    «سبوغ»شدن 
 .شودگفته می  کامل زره و به است 

و    کامل  ی هازره یعنی  :  گویدمی   قرطبی تمام  و  »:  شودمیگفته  گشاد.  و  الدرع  سیغ 
بدنش   ۀانداز تر از ره و لباس و غیره بدنش را پوشانده و مقداری بزرگ ز یعنی  «ب و غیرهماالثو

 .است
ر فی السرد» دِّ

َ
و   نیازت قرار بده ۀبه انداز آن را که  و منظور این است: یعنی در بافتن، «و ق

را ز های  حلقه نده   ره  قرار  ندههمچنین حلقه   ؛کوچک  قرار  را بزرگ  در    هایش  را  تا صاحبش 
 « کند.محافظت  برابر تیر و نیزه

و  توضیح  تفاسیر  از  اتفاق است معلوم    که   یثی احاد:  که    ند شد مسلمانان معتقدمی مورد 
طور که گفته شد وی    همانو    ساخت ره میز تقدیر او  به  به امر خداوند متعال و    داوود

بود  أم که  بهبسازد  بزرگ  های  ره ز مور  بدن  بهترین    به طوری  وسط  تمام  از  محافظت  شکل 
پوششیاجزا   ،باشد کامل  ،  کند تنها  و  باشد  مستحکم  نباشد  یش  جسم  برای  پس    .ساده 
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 . تا نیاز را برآورده کند است ل ئااید ره وسیع و ز طراحی و ساخت  مطلوب
پیش  چنانچه  بیان  و  ـ   شد تر  نیز  ادامه  در  کرد،  شاءاللهانو  خواهیم  بیان  جز  ـ  زره  این 

 .تواند باشدنمی  ضلعیشش شکلبه 

 ضلعی شش ره وسیع  ز شکل  

اگر  است  مشخص   بخواهد  که  شخص  باید  ز هر  بسازد  پهن  و  وسیع    شکلبه ره 
وسط  ز زیرا    ، بسازد  ضلعیشش تمام  باید  پهن  گسترده  شکلبه را  بدن  ره  یعنی    ؛بپوشاند ی 
 لگن خاصره و عورت را بپوشاند.  ،دو کتف  ،گردن

 . «6گردن + دو کتف + دو لگن خاصره + عورت = »
نو   ذره  هایتدر  شد  ضلعیشش   ،این  همین  خواهد  به  داوودز شکل  دلیل  ،    ره 

این    پرشش   ۀستار و    بود  ضلعیشش دارد    رهز به  امر خداوند سبحان  اشاره  به    صورتبه که 
 قرآن معلوم شد.   کریم چنانچه از آیات  ؛ ساخته شد ضلعیشش

 
 . ضلعیشش شکلبهفراخ ره ز (:  21تصویر )

 ها ی ضلع چند سایر  نسبت به  قوت آن    ۀ ضلعی: نقط راز شش 

است ششدر   نهفته  رازی  شده    ضلعی  سبب  در  که  شکل  این  مخلوقات  تا  از  بسیاری 
راز نقط، و  بیان خواهد شدبعدی  های  که در بخش   شودپدیدار  خداوند سبحان   قوت    ۀاین 

تمامی شکل  ضلعیشش میان  استتمن  ضلعیچند های  در  بهترین شکل  شکل،  این    .ظم 
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مسا پوشاندن  است  یحتبرای  محیط  که    طوریبه   ؛معین  کمترین    تقسیماتاین  مجموع 
 . را داشته باشدمقدار ممکن 

 . به اثبات رسیده استقوت در علم ریاضی  ۀ این نقط
 است: به قرار زیر طرح شده   هندسِی های شکل ریاضی یا پرسش 
می شکلآیا  بعدی  یتوان  بیکرد  ترسیم    دو  تا  بتوان  تکرارش  که  مساحت  و    کردنهایت 

را  کمترین مقدار ممکن  ها(  این َاشکال )سلول که مجموع محیط    طوری را بپوشاند به معینی  
 ؟ داشته باشد
است. این  به   1یونانی   دانریاضی  ،پاپوس  داده  پاسخ  که گرفت  فرضوی    پرسش  است    ه 

بازیرا بزرگ   ؛ استبهترین شکل    ضلعیشش را  محیط  مقدار ممکن  کمترین    ترین مساحت 
 ند. پوشاها می سلول

با توجه به مصرف  وی    .معروف است  پاپوس  ۀبه فرضیپاسخ  این   کمترین  این فرضیه را 
استفاده   ضلعیشش تقسیمات  که از  برای ساخت سلول    زنبورعسلتوسط  مقدار ممکن موم  

نمود.    ،کندمی سلولمطرح  خدا ـ را    زنبورعسل های  موضوع  خواست  فصل خودش  در  ـ  به 
 . بررسی خواهیم کرد

  پاپوس  ۀریاضی فرضی اثبات و    نکرد ه  ئارا دلیل ریاضی  اش  پیشنهادی  حلراهبرای   پاپوس 
که    همان سالی ـ   1999در سال    ،حلراهاین  طور دقیق  به این قضیه  و  ه شد  ئبعد ارا   چند قرن

 . ـ ثابت گردیدشروع شد احمدالحسندعوت امام 
هیلز  ریاضیدانان Thomas Hales توماس  مختلف  آثار  بر  تکیه  ف  یبا  ممثل  ورگان  رانک 
Frank Morgan  المگرن ج.  فردریک   ،Fredrick J. Almgren  ج تیلور  یو    Jean Taylorن 

این  توانست   ریاضی  ارا فرضیه  اثبات  دهد ئرا  مقاله  از  اطالع  برای  مشهور   ۀ.    وی  علمی 

 
بزرگ در یونان قدیم بود.    دانانزیست. او یکی از ریاضی در قرن چهارم میالدی در اسکندریه می  Papusپاپوس    -1

 آوردن کمترین مقدارها تدوین شده است.دست معروف است؛ کتابی که در موضوع به synagogeاب وی به نام کت
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 1کنید. مراجعه یم ا ه که در پاورقی آورد توانید به آدرسی می
ه دهیم،  ئتوضیحی مختصر ارا   پاپوس  ۀ فرضی  خصوصدر  خالی از فایده نخواهد بود اگر  

 تبدیل شده است. شده ثابت علمی  ۀ نظرییک به در حال حاضر  که  ایفرضیه 
سه  تنها    شوند استفاده  برای پوشاندن مساحت معینی    ند توانکه می   ظمی تهای من شکل
 . شد(گفته  مسئلهصورتبه همان ترتیبی که در ظم هستند )تهای منضلعیچند شکل از 

 (. 3ظم )شکلتمن ضلعیشش (. 2مربع )شکل  (. 1)شکل   الضالعمتساوی مثلث

 
 . شوند مساحتی معین استفاده برای پوشاندن   ندتوانمی که یمنتظمهای  (: شکل22تصویر )

مربع است    شدهثابت  محیطیکه  مثلث کوچک   ها  از  ه  ئارا   الضالعمتساوی های  تر 
ولی  دندهمی از  تمن  ضلعیشش،  بهتر  و    یچهارضلعظم  میان  است  های  ضلعیچند در 

 ترین محیط ممکن. کم  ترین مساحت با بزرگ را دارد.  منتظم، بهترین نتیجه
سازی  شکل در مدل ترین  اینکه »ساده   نیز دارد؛قوت دیگری    ۀ نقطمنتظم    ضلعیشش

است.  عددی  محاسبات  طبق  ظم  تهای من با سلول   ی معین مساحتاندن  برای پوش  « ریاضی
شک   ضلعیشش دارای  بهترین  و  است.  ترین  آسان ل  انواع  توپولوژی  مختلف  اگر 
ترین  ساده منتظم    ضلعیشش خواهیم دید که    ،دهیم کنار هم قرار  های منتظم را  ضلعیچند 

 )شکل سمت راست(.  دهده می ئو بهترین ترکیب را ارا 

 
 مقالۀ علمی توماس هیلز برای اثبات ریاضی صحت فرضیۀ پاپوس. -1

http://www.math.pitt.edu/~thales/kepler98/honey/honey.pdf 
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 . را داردولوژی پ وترین تسادهو است  بهترین شکل ضلعیشش (: 23تصویر )

 
مماس  مثلث  خصوصدر   اتصال  نوع  سه  قالب  در  دیگر  سلول  دوازده  با  سلول  هر   ،

 :است
یا    -2  ؛ )شکل سبز در این تصویر(مماس هستند  در یک ضلع مشترک و  ها  یا سلول   -1 

  ۀ یا از رأس مماس هستند و زاوی  -3  ؛ صورت متقابل به رأس مماس هستند )رنگ قرمز(به 
 )رنگ آبی(.  سازنددرجه نیز می  120

تماس  ،  هارضلعی منتظم()چ  اما مربع در  به دو صورت  دیگر  با هشت سلول  هر سلول 
 :است
به   -1 )رنگ سبز(یا  است  تماس    -2  ؛صورت جانبی مماس  در  رأس  از  )رنگ    استیا 

 قرمز(. 
تنها به  منتظم  ضلعیشش   خصوصاما در   ، هر سلول تنها با شش سلول دیگر آن هم 

 ؛ تماس جانبی )رنگ سبز(. استیک صورت در تماس 
توضیح  ب این  می ا  برای  آسان  ضلعیششکه  شود  مشخص  شکل  بهترین  و  ترین 
های  شکلبا  از یک نوع  تماس  6ترکیب تنها  زیرا در این    ؛ توپولوژی ریاضی استسازی  مدل

نوع  از  تماس  12که در مثلث    حالی   دارد دردیگر وجود   با  دو نوع  از  تماس  8در مربع  و  سه 
 . های دیگر وجود دارندشکل
مدل مناسب   ضلعیششه  عالوبه  برای  شکل  طبیعی  پدیده  سازی ترین    . استهای 

  ی عالوه بر استحکام، گازها و   مایعات در  ت  ا برای حرکت ذر   ضلعیشش مدل  مثال:    عنوانبه 
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نمایاندن که   سطح  واقعیت    در  دارد میکروسکوپدر  در    ،ی  را  قوانین  دستیابی  ما  به 
مایعات پکروسکوا م فیزیک  می   نیز   ی  حالی  ؛ زدساتوانمند    ( مربع)ضلعی  چهار مدل  که    در 

 .کندنمی چنین هدفی را برآورده  
نقاط تنها  کردیم  بیان  آنچه   از  بودبرخی  شکل    قوتی  سایر    ضلعیشش که  به  نسبت 

را   و وجود د  دار هندسی  های  شکل الهی    این شکل  از مخلوقات    ؛ کندمی تبیین  در بسیاری 
 هیم دید. بعدی خوا های  بخشدر ـ به خواست خدا ـ چنانچه 

 های بدن انسان سلول   ضلعی شش 

است   ،سلول زنده  موجود  مجموعه   یک  سلول و  از  و  (  Tissue) بافت  یک  ها  ای 
در تشکیل  چندین عضو بدن  دهند.( را تشکیل می Organ)عضو  یک ها ای از بافت مجموعه 

های  دستگاه ای از  و جسم انسان از مجموعه کنند  ( مشارکت می system)بدن  دستگاه  یک  
 شود.تشکیل می ها( )سیستم مختلف 
را  می بافت  ازعبارت  بافت  :  کردتعریف  چنین  توان  سلول مجموعه   : است  از  هایی  ای 
یا چند وظیفه اختصاص دار   شکلهم تقریباا   انجام یک  به  سلولی بین   ۀماد  ۀوسیلبه و  د  نکه 

(Inter Cellular Substance به یکدیگر مرتبط )هستند . 

 
 نمایان است. روشنیبهآن  ضلعیشششکل  کهشده ِکشت سلول (: تصویر24تصویر )
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 شوند: اصلی تقسیم می  ۀ به چهار دستهای بدن انسان  بافت  یطور کلبه 
 ؛ Epithelial Tissueهای پوششی  ـ بافت  الف

 ؛ Connective Tissue بندهم های ب ـ بافت 
 ؛ Muscular Tissueهای عضالنی ج ـ بافت 
 . Nervous Tissueهای عصبی د ـ بافت 

انسان را  بدن  که سطح خارجی    شودگفته می  هایی : به بافتهای پوششیبافت ـ    الف
 د. نپوشان می نیز را  های خونی اعضای داخلی از جمله رگ که عالوه بر این ؛ دن پوشانمی

 
 های بدن انسان. سلول ضلعیشش(: شکل 25تصویر )

روی    که شود  ها تشکیل میلول از یک طبقه از س  :های پوششی سادهبرای بافت   یمثال
و    دیگر قابل تشخیص هستند یک این دو نوع از  و  گیرد  می صورت منظم قرار  به زیرین  غشای  
 : کنیدمی ویر زیر مشاهده ادر تص   روشنیبه آن را  ضلعِی شششکل 

 
 بافت پوششی پولکی. ،Simple Squamous(: 26تصویر )
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 .Simple Cuboidal ،(: بافت پوششی مکعبی27تصویر )

 
 .Simple Columnar ،ستونی(: بافت پوششی 28تصویر )

مجموعه   :های عضالنیسلول  از  سلول عضله  از  و  با    بافتی  ی هاای  انقباض  قابلیت 
گاه برای جابه به موجود زنده  و  تشکیل شده است  انبساط   آن  کردن بدنش از  جا صورت خودآ

گاه  شکلبه که    طور  همان   کند؛ استفاده می ناخودآ می  صورت  قلب  ؛کندهم حرکت    ، مثل 
و    دستگاه انسانهای  سیستم گوارش  بدن  دیگر  بقا   غیرارادی  برای  زنده  که  موجود  ی 

هستند بافت .  ضروری  دو  فیبرهای  به  ارادی  عضالنی  می کلی    ۀ دستهای  شوند:  تقسیم 
عضالنی  ب  فیبرهای  منبسط ه که  و  منقبض  می   ،سرعت  خسته  زود  فیبرهای  ولی  و  شوند 

 کنند. احساس خستگی نمیسرعت ه بولی  ،کنندد عمل می نکُ  که  دیگری

 
 های عضالنی.سلول ضلعیشش(: شکل 29تصویر )
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 در کبد   ضلعی شش شکل  

انسان   نام لوبول   ( hexagonal)  ضلعیشش های  ستون  از کبد    .ها تشکیل یافته استبه 
شده  ز  که بر محور ورید مرکزی کبد متمرکاست  آن شامل بافت اسفنجی    )بخش(   هر لوِب 

که از    (portal triad)تایی وجود دارد  سه کبدی    هر لوب چیزی به نام ورودی  ۀ است. در گوش
 شود. مجرای صفراوی و ورید ورودی تشکیل می ، شریان کبدی

وارد  خونی از ورید کبدی و شریانکبد می  که  و    شود  های  سلول لی  از لبه   نیز کبدی 
)سلول  که  هایلوبی  آن   کبدی(  بین  و  باریک  رگی  درونهای  سلول ها  در  )اندوتلیال( 

  در ها  لوبول   ساختار این  شود.  منتشر می  وجود دارد   (sinusoids)به نام سینوس  ای  گسترده
و    ،رساندن مواد غذایی های کبدی جهت  رسانی به سلول بیشترین خون  شود تاتکرار میکبد  

 1. سموم انجام پذیردبردن دریافت و ازبین 
 

 
 در کبد.  ضلعیششکل (: ش30تصویر )

 
پردازد، زمانی  های زنده میله به تبیین پیشگامان ساخت بافت شرفت در مهندسی بافت. این مقامقاله علمی »پی  -1

 پیوندد.«توجهی در این زمینه در طول دهۀ گذشته به وقوع می های قابلکه پیشرفت 
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2455 

http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2455
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 استخوان انسان 

آهکی   قالب  صفحات  در  انسان  استخوان  این صفحات شدهمرتب    ضلعیششدر    اند. 
 1.شودشدن آن میو متعادل شدن شدن وزن، قوی باعث کم  که هستند دارای شش ضلع 

 در طبیعت   ضلعی شش شکل  

عجاز علمی در  کتاب »ا شکی( در  زپمهندسی  دکتر زید الغزاوی )دارای مدرک دکتری در  
 گوید: می 2قرآن و سنت« 

سازن به ده »هر  تا  دارد  عالمتی  به  نیاز  محصولت    ۀوسیلای  بین  تمایزی  آن 
  خودش و محصولت مشابه دیگر ایجاد کند. بهترین محصول از آن خداوند است؛ 

کند  که با دلیل علمی ثابت می   عالمتی را در خلقتش قرار داد خداوند متعال    روازاین
خلقت الهی    ۀبینیم از جملچیز است و هر آنچه اطراف خود می الق همه خ  یتعالحق

 است.
شود این است که ماهیت این عالمت چیست؟ و  در اینجا مطرح می پرسشی که 

 ال را دریافت: ؤتوان پاسخ این سانبیا می  ۀسور  30 ۀ با تفکر در آی
 

َ
اْل ماواِت َو  نَّ السَّ

َ
أ ذیَن َکَفُروا  الَّ َیَر  َلْم  َو 

َ
ْرَض کاَنتا َرْتقاا َفَفَتْقناُهما َو َجَعْلنا ِمَن  أ

َفال ُیْؤِمُنون َشْي اْلماِء ُکلَّ  
َ
ها و زمین بسته  بینند که آسمانآیا کافران نمی )  ٍء َحيٍّ أ

آن  ما  زنده بودند،  چیز  هر  و  گشودیم  را  ایمان  ها  آیا  آوردیم؟  پدید  آب  از  را  ای 
فرماید که هر موجود  میبیان    وضوحبه   مکری   ۀ یخداوند متعال در این آ  . (آورند؟نمی 

 
ضلعی در مخلوقات ای از دکتر زید الغزاوی با عنوان »اعجاز علمی در قرآن و سنت« که دربارۀ شکل شش مقاله  -1

 الهی مطالبی نگاشته است. 
http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=897 

 همان منبع قبلی.  -2
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  طور کامل بر ریزی خلقتش را بهرا از آب پدید آورد؛ یعنی خداوند متعال طرح  ایزنده 
عالمت خداوند متعال در  ریزی آب پیاده فرموده است. حال که  اساس همان طرح 

مطالعه    ریزی آب توسط خداوند را ، وقتی طرح مخلوقاتش الزاماا در آب موجود است
هستند )یعنی ساختار هندسی    ضلعیشش  شکلبهکه ذرات آب  خواهیم دید    کنیم 

ضلعی عالمت خداوند در مخلوقاتش  شکل شش که دارای شش ضلع است(؛ پس  
 .است

دهد عالمت خداوند در  دیگری نیز وجود دارد که نشان می  ۀ در این خصوص آی
فرماید:  می  7  ۀهود آی  ۀدر سور   یتعالحقضلعی است.  میان مخلوقاتش شکل شش

  ذي ْرَض في َو ُهَو الَّ
َ
ماواِت َو اْل اٍم َو کاَن َعْرُشُه َعَلی اْلماِء ِلَیْبُلَوُکْم    َخَلَق السَّ یَّ

َ
ِة أ ِستَّ

ذیَن َکَفُرو  َبْعِد اْلَمْوِت َلَیُقوَلنَّ الَّ ُکْم َمْبُعوُثوَن ِمْن  ِإنَّ ْلَت 
ُ
ْحَسُن َعَمالا َو َلِئْن ق

َ
أ ُکْم  یُّ

َ
ِإْن أ ا 

ُمبیٌن  ِسْحٌر  ِإلَّ  آسماناو هم)  هذا  که  است  روز  ان کسی  در شش  را  زمین  و  ها 
ب او  عرش  و  کدامبیافرید  بیازماید  تا  داشت  قرار  آب  نیکوتر  ر  عمل  به  شما  از  یک 

گویند:   کافران  قطعاا  برانگیخته خواهید شد،  از مرگ  بعد  بگویی شما  اگر  و  است؛ 
آشکار جادویی  مگر  نیست  آیه  یتعالحق  .( این  این  را    عدد  در   عنوانبه»شش« 

فرماید؛ آنجا که خداوند با دلیل بیان  و زمین معرفی می  هاعالمتی در خلقت آسمان 
آسمان می که  کرد فرماید  خلق  روز  شش  در  را  زمین  و  اختیار   لذا   ؛ها    این  کردنبا 

که از شش ضلع تشکیل شده  را  شکلی    ،ضلعیشش  در بسیاری از مخلوقات  شکل
 «. مخلوقات برای خود اختیار فرمود عالمتی در میان عنوانبه است 

که در    ومتعالسبحان هایی از مخلوقات خداوند ه به نمونخود   تحقیِق دکتر غزاوی در این  
شکل  آن می  ضلعیشش ها  بنده می اشاره    ، شوددیده    ه برا  ها  نمونه این  از    گلچینی   نماید. 

در تمام مخلوقات    ضلعیششکه شکل    ا دانسته شود تم  ردکنقل  های دیگری  نمونه انضمام  
 وجود دارد. خداوند 

نمادی هستند  هستند؛    یتمام مخلوقات صهیونیستـ  مثال   عنوانبه ـ آیا  حال   زیرا شبیه 
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 !؟ه استنسب خود قرار دادواصلروی پرچم دولت بیو  ه صهیونیست به سرقت بردکه 
نمونه اکنون   دیگری  به  بر  یید أت که    کنیممیاشاره  های  است  داشتیمی  بیان  تا    آنچه 

و احتمال در  تردید   هرگونهبلکه   اند.بوده نادر  یحالت  صرفاا تر بیان شد  آنچه پیش گمان نشود  
 . کندمی منتفی در مخلوقات الهی  را  پر شش  ۀستار وجود بودن تصادفی 

 ضلعی شش   شکل به و بلورهای آب  ذرات  ترتیب   -الف 

 ضلعیشش در قالب  آب  ذرات  که  داند  می اشته باشد  اطالعی از علم شیمی دکه  کسی  
هیدروژن و یک اکسیژن  اتم  آب از ترکیب دو  مولکول  هر    اند.شده کنار هم مرتب و منظم    در 

 است: مشخص در شکل زیر که تشکیل شده است 
 

 
 . شکل مولکول آب(: 31تصویر )

  ؛یابند مینظم  ر  یکدیگ کنار    در  ضلعیششصورت  به هایش  مولکول  ،آبانجماد  و هنگام  
 :شوددیده میشکل زیر  در  طور که   همان

 
کنار   ضلعیشش شکلبهآب های اتمکه  دهدنشان می روشنیبه(: این تصویر 32تصویر )

 ند.اهشدمرتب یکدیگر 
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. ماسارو  شوندمی مرتب    ضلعیشش در قالب    بسیار زیبا   یصورتبه نیز  بلورهای آب  حتی  
ژاپنیمـ   ( Masaru Emoto)ایموتو   و  در خصوص  تحقیقاتی    ـ حقق  داده  انجام  آب  بلورهای 
این  که  چیزهاییاز میان  پذیرند. می که شکل این بلورها از کلمات و افکار ما تأثیر   کردهاثبات 

همراه افکار مثبت )مثل  تعامالت  که مثالا اگر این    محقق ژاپنی به آن دست یافته، این است
تأثیر تالوت    ۀو وقتی مقالتی دربار   د نکنبایی را تولید میشکرگزاری( باشد بلورهای منظم زی

با  کریم بر    قرآن برای    . شهرت وی در میان جوامع عربی فراگیر شد  ،آب منتشر شدتعامل 
 1کنید. مراجعه است که در پاورقی آمده توانید به سایت رسمی می تحقیقات اطالع از این 

 

 
 ند. اهکنار یکدیگر مرتب شد یضلع ششصورت (: بلورهای آب به33تصویر )

 
ضلعی آب بلورهای شش ( که در این سایت تصاویر  Masaru EMOTOمی محقق ژاپنی ماسارو ایموتو )سایت رس  -1

 http://www.masaru-emoto.net موجود است:

http://www.masaru-emoto.net/


 53 ........................................................................................................ پر ۀ ششستار 

 

آبی  به   آیا  آن  ذرات  شد  ضلعیششصورت  که  مرتب  یکدیگر  بلورهایا هکنار  و  با    ش ند 
 ؟! است یصهیونیست دهندپر را تشکیل می شش ۀستار  ، تأثیرپذیری از محیط خارجی

خواص علمی    ایگواهی بر  پیشین، نقل شده  افزون بر مطالب  بلکه    !هرگز چنین نیست
از    ضلعیشششکل   این ستارهطور قطع که به ست  هاعرصهدر بسیاری  از    ،  د  نمایک  فراتر 

این    .استمتأخر    یبرای گروه آن  ، معالَ کائنات  ریزترین  ابتدای  یک  مثل  ـ ها  حتی  در  ذره 
 سروکار دارند.  ضلعیششبا شکل  ـ  مثال  عنوانبه خلقتش 

 ( bees cells)   زنبورعسل های  سلول   -ب

)زنب  زنبورهای  انداز کارگر  به  نر جوان(  ترشح میس  ۀورهای  از خود    ؛ کنند ر سنجاق موم 
ضلعی )عمودی(  شش ای  وانه تهای اسصورت سلول آیند و آن را بهنبورهای دیگر می سپس ز 

  002/0  ۀ قاعد وضخامت  متر میلی   1ها(  ها یا اتاق از این تقسیمات )سلول   هریک   .سازندمی
 دارند. لبه متر میلی

زاویهای سلول تمام ضلع  و  برابر هستند  ترتیب  و  است  درجه  120ها  بین آن  ۀ ها  این  به 
شکل   یکپارچhexagon)  ضلعیشش یک  می  منظم  ۀ (  تشکیل  ترین  مستحکم که    دندهرا 

توده   انتو می که    بنایی  سلولبا  از  به ای  ساختنش    .ساخت  پیوسته هم های  برای  که  بنایی 
ممک  مقدار  استفاده    ن کمترین  بشودمی موم  این  و  شکل  دلیل  ه ،  از    ضلعیشش استحکام 

 . کردیمبیان پیشین  در مطالبکه میان اشکال هندسی دیگر است  

 
 . زنبورعسلهای سلول ضلعیشش(: شکل 34تصویر )
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 س گل نرگ  -ج 

نرگس   شش  صحرایی  گل  این  .است  ضلعیشش صورت  به برگ  گلدارای  گل    شکل 
 داشته باشد.   برای جذب حشرات را   تا بیشترین مساحت ممکناست  سبب شده 

 

 
 گل نرگس.  ضلعیشش(: شکل 35تصویر )

 حشرات  چشم   ضلعیشش ترکیب    -ه 

 چشم  .حشرات است  های چشم   ، در مخلوقات الهی  ضلعیشش مثال دیگر برای شکل  
از مجموعه  از چشمحشرات  است  ضلعیشش کوچک    هایای  ها  این چشم   .تشکیل شده 

درج نوریفوتونانداختن  امدبه برای  دارا هستند    را   حساسیت   ۀ بالترین  چشم    های  بر  که 
 افتند. می

 
 حشرات.  چشم ضلعیشش(: شکل 36تصویر )



 55 ........................................................................................................ پر ۀ ششستار 

 

 گیاه داخلی    ضلعیشش ترکیب    -د

زیر   از  تصویر  فیبر  بافت برشی عرضی   ضلعی ششو شکل  دهد  را نشان می  چوبهای 
 : شودوضوح در آن دیده میبه 

 

 
 . های فیبر چوببافت ضلعیشش: شکل (37تصویر )

 

 گیاهی: هایاز سلول  ی صویر دیگر ت
 

 
 گیاهی. هایسلول ضلعیشش(: شکل 38تصویر )
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 : است ضلعیششتصویری از ترکیب داخلی درخت که 
 

 
 از ترکیب داخلی درخت. ضلعیشش(: شکل 39تصویر )



 

 

 در اسالم   پر شش   ۀ ستار تاریخ  

تاریخ    هدف از این فصل: به  خاص به ـ   پر شش  ۀ ستار پرداختن  بیان    در ـ  طور  و  اسالم 
و   اسالمی  میراث  در  آن  از    نیزوجود  برخی  توسط  آن  از  مغربـ ها  تحکوماستفاده    ـمثل 

 نمادی در پرچم خود.  عنوانبه 

 اسالمی زینتی    ، داوود   ۀ ستار 

یکشنبه    ۀ روزنام روز  در  السعودیه  مقاله 1429اآلخرجمادی 10الوطن  این    ایهـ  با  را 
شناسی »دهب سینا« در مصر  باستان   ۀ ن مدیر منطقعبدالرحیم ریحا 1: کرد  مضمون منتشر 

که  کرد    بعد از مطالعات تکمیلی آن تصریح   ستانی جدید در صحرای سینااکتشافات با  ۀ دربار 
داد  پرشش   ۀستار  قرار  خود  شعار  یهود  است که  ندارد  ه  آنان  به  ربطی  زینتی  بلکه    ؛هیچ 

یافت می  اسالمی است در معماری اسالمی  از جمل  شودکه  قلعآن  ۀو  جندی در رأس    ۀها 
ین ایوبی در  الدصالح که    ایقلعه   ؛ کیلومتر با قاهره فاصله دارد 230که حدود    ست سدر سینا

مختلف    های در طول دوره   آزادسازی قدس در سرزمین سینا   ظور منهای خود به مسیر جنگ 
این  ی  دِر ورودسر بر    پرشش  ۀستار   ، و جایی است که کردبنا    م 1187تا    1183های  بین سال 

 قلعه نصب شده است. 

 
 : عنوان زینتی اسالمیر بهپای از روزنامۀ الوطن السعودیه در رابطه با ستارۀ ششمقاله -1

http://www.alwatan.com.sa/news/NewsText/newsdetail.asp?issueno=2815&id=58275 

http://www.alwatan.com.sa/news/NewsText/newsdetail.asp?issueno=2815&id=58275
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در ورودی قلعه جندی با معماری   ،در آن پیدا شد پرشش ۀستار که  ای(: منطقه40تصویر )

 اسالمی.

توضیح   به    پرشش   ۀستار عالوه  به   دهد:می ریحان  مربوط  جالدار  سفالی  ظرفی  روی 
فاطمی  )عصر  است  شده  یافت  فاطمی    این  . م(1171  تا  969  ،هـ 567  ات  358  ،عصر 

سال  فیات  کش منطق1997در  در  حدفاصل    ۀم  سینا  طور  در  رایة«  کیلومتری  420»رأس 
جنوب صحرای    ۀکه مأمور اکتشاف آثار باستانی منطقصورت گرفته است   تیمی توسط قاهره  

 .اندهبودق به اسالم و قبطیان  متعل ا سین
نُ   دهد:میتوضیح  همچنین  مصری  شناس  باستان این   یا  هفت  مینورای  یا    ه شمعدان 

تیتوس در    امپراتور ر زمان  ها د و متعلق به شمعدان رومینیست  یهود   ۀ یهودیان نیز ویژ  ۀشاخ
 میالدی است. 70سال 

با الگوگرفتن از    ، : سبک معماری معابد یهودیان در جهانکندمیریحان در ادامه اشاره  
 غالب معماری 

َ
سالمی  . در اندلس بعد از فتوحات ا ریزی شده استپایه ر  َط های موجود در ق

به سبک  نیز  ن در مصر  و معابد آنا  ،بنا شدهمعابد یهودیان با الگوگرفتن از معماری اندلسی  
  . استقدیمی  مهم   کلیساهایبسیاری از  معماری  سبک  مطابق  که  است    معماری بازیلیک

  هایی استگروه  مطابق با تمدننیز  حتی سبک معماری معابد یهودیان در سرزمین فلسطین 
 .اندکرده جرت که به آنجا مها

نقل شده  نیز    علوم و معارف اسالمی امام باقر  ۀاین خبر از طریق سایت شیعی حوز 
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 1کنید. مراجعه برای اطالع به آدرس موجود در پاورقی  .است

 
 . جندی در سینا ۀدر ورودی قلع سر بر  پرشش ۀستار (: 41تصویر )

  

 
 .ایت شیعی حوزۀ امام باقرپر در ورودی قلعۀ جندی در سینا از طرف سانتشار خبر ستارۀ شش  -1

www.albaqer.org/Mohtawa/Details/92 

http://www.albaqer.org/Mohtawa/Details/92
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 ای مربوط به عصر فاطمی ورقه روی    شده چاپ پر  شش   ۀ ستار 

ع اسالمی از این صنعت  مافتاد در جوا د قرن پیش وقتی صنعت چاپ در اروپا به راه  چن
روی یکی    ،کردنداستفاده می  کوچک  یهابرگه روی  و آیات قرآن    تعویذها  برای چاپ ادعیه، 

  ۀ ستار نقش    ،گرددکه قدمت آن به عصر فاطمی در قرن یازدهم میالدی برمی ها  از این برگه 
است  پرشش حاضر  برگه    این   .نمایان  حال  موز در  موجود  یتمتروپولهنری    ۀدر  نیویورک  ن 
ستاره   است این  است:  آمده  موزه  این  رسمی  در سایت  نمادها   و  از  معمول یکی  هنر    ی  در 

 1. آدرس این سایت در پاورقی موجود است شود.نامیده می  «سلیمانهر است و »مُ اسالمی 

 
  ۀستار گردد و در آن یازدهم میالدی برمیکه به عصر فاطمی در قرن  ای(: نوشته42تصویر )

 . شوددیده می پرشش

  

 
1-http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1978.546.32 / 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1978.546.32/
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1978.546.32/
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1978.546.32/
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 روی مششیری از دوران عثمانی   پر شش   ۀ ستار 

جنگی مثل شمشیرها و سپرها وجود    آلتروی ابزار   دیگر  کنار نقوشی  در   پرشش   ۀستار 
آن  هداشت از  نمونه  یک  قبض   ،و  قرن  که    است  ی شمشیر   ۀ این  یعنی  عثمانی  زمان  به 

به  منقِّ   گردد. پشت شمشیر یمزبا   میالدی19و18 نزد مسلمانان    است   پرشش  ۀستار ش  که 
ادعیه جهت محفوظ  ۀعالوبه   ؛نام دارد  «خاتم سلیمان» و  آدرس سایت  اسم جالله  ماندن. 

 1. رسمی موزه در پاورقی آمده است
 

 
  روی شمشیری از دوران عثمانی.   پرشش ۀستار (: نقش 34تصویر )

 
1-http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/36.25.1293 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/36.25.1293/
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 یان اس در میراث عب   پر شش   ۀ ستار 

  و   (1258  -  750)  که به دوران عباسیان  دهدنشان می  ای را شدهتصویر زیر لوح حکاکی 
دقیق  به  اوا طور  برمییبه  نهم  قرن  حالی  .گرددل  در  لوح  منقِّ   این  به  که    پرشش   ۀستار ش 

ن نیویورک  یت هنری متروپول  ۀ در موز در حال حاضر  و    شد کشف  است در شهر تکریت عراق  
 1. درس سایت رسمی آن در پاورقی آمده است. آشودنگهداری می

 
 گردد.که به دوران عباسیان برمی ایشده(: لوح حکاکی44تصویر )

 در ناوگان جنگی عثمانی   پر شش   ۀ ستار 

عثمانی   جنگی  ناوگان  رهبر  فرماندهی  به  عثمانی  دوران  دریایی  پرچم  زیر  تصویر 
 . دهدمی را نشان  1546 تا  1470های در سال  2خیرالدین بارباروسا 

 
1-http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/33.41.1a-e 

ی دریایی بود. در جزیرۀ لسبوس در یونان فعلی متولد شد و در ایستانای وی رهبر ناوگان جنگی عثمانی و جنگجو   -2
اسم   رفت.  دنیا  از  خیر اصلاستانبول  لقبش  و  یعقوب  بن  او خضر  پاشای  یعنی ستالدین  بارباروسا  به  اروپاییان  بین   .

 دارای ریش قرمز شناخته شده داشت. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbaros 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/33.41.1a-e/
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbaros
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  ۀستار که روی آن  (: پرچم ناو جنگی عثمانی به فرماندهی خیرالدین بارباروسا45تصویر )

 خورد. به چشم می پرشش

سکان    اسامی کسانی که بعد از رسول خدا که اطراف آن را    در حالی  پر شش   ۀستار 
فتح قریب«    و بالی آن عبارت »نصر من الله واند  کرده  حاطها   حکومت را به دست گرفتند 

نبوده بلکه  یک سمبل یهودی ،  نماد   اینکه خورد؛ چرا وضوح به چشم می به  نوشته شده است 
ع در میان  یمعروف بوده و یکی از شعارهای معروف و شا «سلیمانخاتم »مسلمانان به در بین 

 آمد.آناتولی به شمار می ۀرهبران و سردمداران ترک در منطق
زیر  اتص  ا ویر  دیگری  تصویر  توسط  نیز  بارباروسا  قبر  زیارت    Altac Atalin  ترک   امیرانز 

 : شوددیده می پرشش  ۀستار در آن  است که
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 . وسا توسط امیران ترکاز زیارت قبر باربار معاصر (: تصویر  46تصویر )

نوشتند  هایی که روی پیراهن میدر طلسم در نیروی دریایی عثمانی  همچنین این ستاره  
و پیروزی    ماندنمحفوظ   قصدبه نمادهایی  که روی آن آیات قرآن و    الیدر ح؛  رفتی مبه کار  

 1شد.می در جنگ نوشته 

 

 
1-http://istanbulvar.com/trk-islam-sanatinda-mhr-i-sleyman-motifi.html 

http://istanbulvar.com/trk-islam-sanatinda-mhr-i-sleyman-motifi.html
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آیات قرآنی و  رویشان  که  یهایدر لباس پرشش ۀستار از (: نیروی دریایی عثمانی 47تصویر )

 .کرداستفاده می ،بود نوشته شدهنمادهایی 

»مهر  که  ُمهر  این   نام  به  اصطالح  است  شن   « سلیماندر  شده  موارد  اخته  بسیاری  در 
  برای درِ که در تصویر زیر    طور   )همان شد  گرفته می کار  ه  تزیین مساجد بعثمانیان در  توسط  

ب ترکیه  مساجد  از  یکی  است( ه  ورودی  رفته  پو   کار  روی  ستاره  این  پرچم لو  و  ،    نیزها 
عثمانی  1پاشاها خاص  های  پرچم  بتوسط  میه  ها  جملکه    ؛رفتکار  فرماندآن  ۀاز  ناو    ۀها 

 .ستبارباروسا دریایی عثمانی خیرالدین 

 
در ورودی مسجد   پرشش ۀستار  .در میراث اسالمی پرشش ۀستار (: وجود 48تصویر )

 در ترکیه.  «اوسکودار کولنوس عسکر أمت الله»

 
یا دیگر   سرلشکرها،  فرماندارانبوده است که معمولا به   امپراتوری عثمانیپاشا: یک مقام بال در سیستم سیاسی    -1

 )مترجم(  .شداشخاص بزرگ داده می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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 در مسجد القرویین شهر فاس در مغرب )مراکش(   پر شش   ۀ ستار 

الِفهری   م  859هـ/    245در سال  قرویین  دانشگاه   فاطمه  الفهری    توسط  دختر محمد 
در  قرویین  بخشی از مسجد  در    دینی   ۀیک مدرس   عنوانبه   ـمنسوب به شهر قیروانـ قیروانی  

 شد. نهاده شهر فاس از کشور مراکش بنیاد  
را نشان میاین  ورودی  در  سر   ،تصویر زیر تز   دهددانشگاه    ۀ ستار   شکلبه ینات  یو وجود 

 ؟!اند بوده نیز صهیونیست  هاکنیم. آیا آن یرا در آن مشاهده م پرشش
 

 
 دانشگاه قرویین در سر ضلعی بر ینات ششی (: تز 49تصویر )

 در شهر فاس.  

 در ترکیه   ضلعی شش ینات اسالمی  ی تز 

اسم    .است  اکنون به موزه تبدیل شدهکه    قاپی است کاخ توپ متعلق به داخلزیر  تصاویر 
العالی« »الباب  آن  »توپکاپی  دیگر  ترکی س  یا  زبان  به  استرای«  در    این   .استانبولی  کاخ 

م  1853م تا  1465های  ثمانی در سالع  ی امپراتور استانبول ترکیه واقع شده و مرکز خالفت  
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 کنید. ینات روی دیوار مشاهده مییدر تز  روشنیبه را  ضلعیشش بود. شکل 
 

 
  در ترکیه.  توپ قاپی کاخ یوارهایدروی  ضلعیشش یناتتزئ (: 50تصویر )
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 در مسجدی در ایران   ضلعی شش ین  ی تز 

از بزرگ در   یکی  یعنی مسجد و مرقد  سقف  تبریز    1محمد خدابنده سلطان  ترین مساجد 
 نمایان است. پرشش  ۀستار  ی از نقش بزرگ

 
  ترین مساجد تبریز در ایران. بزرگ یکی از روی سقف  پرشش ۀستار (: 51تصویر )

 
شاه ایلخانیان بود و در  ن پادم( هشتمی1316هـ،    716  -م  1280هـ،  678انی محمد خدابنده )الجایتو با نام ایر   -1

با صدور  1304سال   از سلطنت خود  از سه روز  بعد  و  اقامۀ شعا  ، حکمیم به حکومت رسید  به  و  ئدستور  ر اسالمی 
ه گردن نهند. وی بود و تمام مغول را مجبور کرد ک  کردهاحترام به قوانین اسالمی داد که برادرش محمود غازان وضع  

سالگی از دنیا رفت و در ضریحی که خودش بنا کرده بود، دفن    86در سن    1316ر  دسامب16هـ،  703رمضان    28در  
 شد.

http://www.marefa.org/index.php/ 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88
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 زوو مسجد در کو   ۀ پر روی منار ستاره شش 

مسجد  سا قرن  آراستا  خت  کو16در  در  رسید زوو  میالدی  پایان  سال    به  در    1963و 
 .شوددیده می   پرشش  ۀستار که بر آن نقش  آن باقی ماند ۀو تنها مأذن شد تخریب 

 

 
 وو. ز مسجدی در کو ۀپر روی منار شش ۀ(: ستار 52تصویر )
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 مراکش منادی در پرچم    عنوان به   پر شش   ۀ ستار 

اوا   انعنو به )مراکش(  مغرب   در  اسالمی  بیستم  یدولتی  قرن  شکل  1915سال  ل  م 
فرمان  طی دستوری    «ظهیر»تا اینکه    در پرچم خود قرار دادنمادی    عنوانبه را    ضلعیشش
از ستار داد   پرچم مغرب  به ستار شش   ۀتا  )در حالیپنج   ۀپر  یابد  تغییر  به ستار   پر  آن  از    ۀکه 

و آدرس سایت    استر به زبان عربی و فرانسه  دستور ظهیزیر  (. متن  کردندمیسلیمان تعبیر  
 1. است آمدهرسمی وزارت دادگستری مغرب در پاورقی 

 

 
از متن دستور ظهیر حاکم مغرب در رابطه با تغییر پرچم دولت  شده(: تصویر اسکن53تصویر )

 پر.  پنج ۀبه ستار  پرشش ۀستار مغرب از 

 
مغر   ،ظهیر  -1 پرچم  مغرب  ر حاکم  شش ب  ستارۀ  از  ستاره ا  داد؛  تغییر  پر  پنج  ستارۀ  به  سلیمان پر  به  را  آن  که  ای 

 دادند.نسبت می  نبی
http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/70519.pdf 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/70519.pdf
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حاکم مغرب در رابطه با تغییر پرچم دولت شده از متن دستور ظهیر (: تصویر اسکن54تصویر )

 پر )به زبان فرانسه(.  پنج ۀبه ستار  پرشش ۀستار مغرب از 

در  را  پرچم مغرب و نیز وجود این ستاره  روی    را   پرشش  ۀستار وجود  که    ی تصاویر برخی از  
 : کنندروشن می کشور این های مختلف تاریخی روی پول  دوران

 

 
 ل قرن بیستم. یدر اوا  پرشش ۀستار دارای (: پرچم مغرب 55تصویر )
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 مراکشیداران تفنگ لشکر ششم نماد (: 56تصویر )

 

 
های مراکش )بازار غزل( این بازار  ر روی دیوار یکی از بازا  پرشش ۀستار (: نقش 57تصویر )

 وجود خارجی ندارد. اکنون 
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 . سلطان پوش ص نگهبانان سیاهروی پرچم مخصو  پرشش ۀستار (: 58تصویر )

 
 . شوددیده مینظام مراکشی پرچم مخصوص سوارهحامل روی   پرشش ۀستار (: 59تصویر )
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 .بود پرشش  ۀستار مراکشی  نظامپرچم سواره(: 60تصویر )

 
 . شوددیده میدر مراسم تدفین در مراکش  یروی تابوت پرشش ۀستار (: 61تصویر )

 
 های اداری در شهر فاس مراکش. ز ساختمان(: یکی ا62تصویر )
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 های قدیمی مراکش.پر روی پولشش ۀ(: نقش ستار 63تصویر )

 
به رهبری عبدالکریم  1921واقع در شمال مراکش در سال  (: پرچم جمهوری ریف64تصویر )

 1.الخطابی

 

 
اهل    ،درگذشت. وی مجاهدی ضد استعمار  1963تولد و در سال  م   1882الخطابی در سال   یم عبدالکر محمد بن    -1

 بود.  1926تا  1921های ریف در شمال مراکش و رهبر جمهوری ریف در سال 
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  1921کش در سال های جمهوری ریف در شمال مرا روی پول  پرشش ۀستار (: ترسیم 65تصویر )

 عبدالکریم الخطابی. توسط 

 . است شدهمیهای سیاسی در ریف مراکش استفاده زمان با جنبش هم  ی کهپرچم

 
 شود. که به دست یکی از اهالی ریف حمل می (: پرچم جمهوری ریف66تصویر )

آیا دولت    . حالاز این تاریخ روی پرچم مراکش وجود داشتپیش    داوود  ۀپس ستار 
بودبهمغرب   داده  قرار  خود  شعار  را  ستاره  این  اینکه  کفر    ،سبب  میدولت  یا  شد  محسوب 

یا یهود میی اسالمیدولت نماد صهیونیست  را  این ستاره  زمان مردم  در آن  اگر    ، دانستند ؟ 
با  علمای اهل   چرا  و حتی  این ستاره در پرچم مراکش مخالفت نکردند  بودن  سنت و الزهر 

 .یرفتند آن را پذ یاشکالهیچ بدون 
به امروزه  مردم  از  برخی  گاهی سبب  متأسفانه  میشان  ناآ از    پرشش   ۀ ستار کنند  گمان 

گذشته چنین    سنی در وعلمای شیعهاز  ک  یهیچ که    در حالی  ، های صهیونیست استویژگی
وقتی دولت اسالمی مراکش آن را شعار و پرچم خود قرار  دلیل  به همین  و   اعتقادی نداشتند
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از  ردند  اعتراضی نک داد   را  به  پنج   ۀبه ستار   پرشش   ۀ ستار و وقتی پرچم خود  را  پر تغییر و آن 
 . نیز اعتراضی نکردند نسبت داد  سلیمان پسر داوود  ۀر ستا

به   است نوظهور  ای  پدیده   پر شش   ۀستار پس اعتراض به   به  که  سبب جهل مردم نسبت 
خاستریشه   این  گ و  یا    ۀستار اه  است،  داده  رخ  گا  کمدست الهی  ستاره  هی  ناآ این  اینکه  به 

ب ارتباطی  تمدن   ا هیچ  در  و  ندارد  ب  های صهیونیست  ـ   رفته می کار  ه  مختلف  جمله  است  از 
اسالمی  حتی    ـتمدن  اوا و  تا  ستاره  پرچم  یاین  روی  بیستم  قرن  از یک ل    های حکومت   ی 

دینی  سسات  ؤسوی ماعتراضی به آن از  هیچ  بدون اینکه  است  مسلمانان یعنی مراکش بوده  
 . گرفته باشدمی صورت اسال





 

 

 بیت اهل در میراث    پر ش ش   ۀ ستار تاریخ  

این   تاریخ  فصل  در  میراث  این  به  در  پرداخت  بیتاهل ستاره  خصوص  به   ؛خواهیم 
کند که  اشاره می   زهرا   ۀ به صندوقی از فاطم  بینیم روایتی از امام صادقوقتی می 

دولت شیعی    نظرکه زیر   کربال  ۀز که مو؛ صندوقی  وجود داردمذهب  سنی   ۀدر ترکیاکنون  هم
 کرده است.  بردارینسخه   از آن را  نسخه یک است 

 د ن هست   پر شش   ۀ ستار شامل  که    از امام صادق شده  نقل   روایات 

 : روایت کرده است 401ص  ، طبرسی در کتاب مکارم الخالقالدین شیخ رضی  اول:
چه شده  شما را  »:  . حضرت به او فرمودوارد شد   مردی بر امام رضا»گوید:  وشاء می 

کند. حضرت  درد تبِّ رهایم نمی مدتی است  :  عرض کرد  «بینم؟ رنگ صورتتان را زرد میکه  
« نوشتند:  این مضمون  به  دعایی  أبجد  برایش  بالله،  و  الله  بسم  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم 

تعالی الله  بإذن  بن فالن  ز حطی عن فالن  با مهر سلیمان هفت    «هوِّ را  پایین ورقه  سپس 
زدمرتب مهر  پیچیدندند  ه  را  آن  بعد  مؤلفو  ترسیم    ...«.  را  پاورقی شکل سه ستاره  در  کتاب 

 . استپر پر و سومین شش ها هشتدو تا از آن   ه است کهنمود
 : شوددیده می پر شش  ۀستار  روشنیبه که در آن کتاب  ۀشدتصویر اسکن 
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 در آن.  پرشش ۀستار  و ترسیم کتاب مکارم الخالق ۀشد(: تصویر اسکن67تصویر )

نیز این   1شیعی   یتمرجعحدیث فوق در سایت رسمی متعلق به سیستانی و    در پاورقِی و  
 اینترنت است. ۀ همان صفحتصویر  ، زیرتصویر   . آمده است پرشش  ۀستار 

 
 : رافد متعلق به مرجعیت شیعۀ عراق پر از سایت رسمیآدرس منبع روایت همراه شکل ستارۀ شش  -1

https://books.rafed.net/akhlaq/makarem-alakhlaq/27.html 

https://books.rafed.net/akhlaq/makarem-alakhlaq/27.html
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در آن از سایت   پرشش ۀستار کتاب مکارم الخالق و ترسیم  ۀشد(: تصویر اسکن68تصویر )

 رسمی رافد. 

 : روایت کرده است 20، ص3ج ،دارالسالمدر کتاب  ،یرزا حسین نوری م دوم:
کسی باشد و   منتظر   فردی»اگر :  است که فرمود   نقل شده   امام صادقالله  اباعبداز  

بخوابد،   و  بنویسد  دستش  کف  را  حروف  این  باشد  داشته  او  از  خبری  این  بخواهد  در  که 
خواهند  را  پاسخش  کند    الؤها سآن  چه ازو هر   آیندبرخی ارواح در خواب نزدش میصورت  

حرف عربی  140وبیش شامل  کم   این طلسم   . ...«بسم اهلل بهت هت فهت لهت لهتداد:  
  شده است.کشیده  داوود  ۀدو ستار   ،است و در پایین آن و اعجمی
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 طلسم: این تصویر 

 
 نوری.  یطلسم از کتاب دارالسالم میرزا ۀشد(: تصویر اسکن69تصویر )

اک  سوم: صادق کتاب  امام  از  روایتی  به  استناد  با  الدعوات  را    سیر  روایت  حرزی 
 واضح است:  شدهگفته  پرشش  ۀستار که در آن  کندمی

 
 .وجود دارد پرشش ۀستار که در آن  الدعواتشده از کتاب اکسیر (: تصویر اسکن70تصویر )
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 در صندوق حضرت زهرا   پر شش   ۀ ستار 

صندوقیبه   پرشش  ۀستار  روی  فاطم  که  وضوح  خدا   زهرا   ۀاز  رسول    دختر 
 خورد.به چشم می است   به یادگار مانده ـبهترین خلق خدا ـ

نشین  ی سنِّ که سرزمینی  در ترکیه   1قاپی توپ   ۀدر موز در حال حاضر  این صندوق تاریخی  
می است   یک  شودنگهداری  موز کپی   ۀنسخ.  در  آن  از  شده  حسین   ۀبرداری  در    امام 

 ست. موجود ا نیز عراق شیعی  
 

 
 اصلی صندوق حضرت زهرا ۀ(: تصویر نسخ71تصویر )

براثاسایت رسمی  در    منتشرشده خبر   به  کار نسخه  2: عراقی  از صندوق منسوب  برداری 
 

 های قبلی توضیح داده شد. در پاورقی  -1
توسط موزۀ کربال که روی آن تصاویری   از صندوق فاطمۀ زهرا  یبردار نسخهمراجعه کنید به خبر مربوط به    -2

 نقش بسته است. پراز جمله ستارۀ شش 
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زهرا  موز کادر  توسط    حضرت  حسین   ۀفنی  رسید  امام  پایان  گزارش  طبق    . به 
موزه   این  ضیاءـ رئیس  غرفغرفه   ـ الدینعالء  نام  به  مخصوص  دیده    ا زهر   ۀای  تدارک 
 آن نگهداری شود. به آن حضرت تعلق دارد در که   تاریخی  ی شده است تا اشیا 

 : ه استدر ادامه گفت ءضیا ء عال « نون»گزارش پایگاه خبری   بنا به 
مدت»کادر   در  نسخه برانگیزی  اعجابکوتاه    فنی  را  کار  صندوق  از  برداری 

با نسخ به    ۀمطابق  ا   .رساندندپایان  اصلی آن  اشیاصندوق  تاریخی    یصلی همراه 
خدا  سال    بیت اهل و    رسول  به 1917در  امنیتی  م  اوضاع  وخامت  دلیل 

از   غرف  یمسجدالنبحجاز  در  و  شد  منتقل  استانبول  قصر    ۀ به  در  عثمانی  سلطان 
غرفتوپ  نام  به  مقدسه  ۀ قاپی  می   امانات  استشدنگهداری  ده .  ه  در  قصر    ۀاین 

 « .ستگذشته به موزه تبدیل شده ا  شصت قرن
 

 
 در کربال. برداری شده از صندوق حضرت زهرا کپی ۀ(: تصویری از نسخ72تصویر )

 

 

 
www.burathanews.com/news_article_118871.html 

http://www.burathanews.com/news_article_118871.html
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 : ه استگفت الدین در ادامهضیاء
زهرا   ۀصندوقچ» حضرت  به  سال  منتسب  تاریخ  مرتبه  یک  تنها    هر  در 

 «.گیردقرار میمتخصص  طی مراسمی در معرض دید افرادی  ،رمضان15
مدت بازدید مستقیم از    از حرم امام حسین  یئتیهبا ه  مذاکر که بعد از  با این توضیح  

 این صندوق از یک روز به سه روز افزایش یافت. 

 
 امام حسین ۀدر موز  حضرت زهرا ۀ(: تصویر غرف 73تصویر )

 : ابراز داشت امام حسین  ۀموز  مسئولمقام 
اعالم  » عراق  فنی  آنکادر  که  نسخه ها  کردند  ازبرای    ۀصندوقچ  برداری 

با    به حضرت زهرا   منتسب به بهترین صورت و  به ساخت آن  آمادگی دارند و 
 «اند.کردهاصلی اقدام  ۀ تطابق با نسخبیشترین 



 

 

 پایان 

  ۀ ستار که    روشن شد ما    رسیدیم. برای  پر شش  ۀ ستار   خصوصانتهای این تحقیق در  به  
ین نماد  . ا تر از دین یهود و حرکت صهیونیستی استیک نماد قدیمی و حتی قدیمی   پرشش
ترین  است و در مقدس بوده  گذشته و اسالمی    هایبسیاری از امتبرای  قدیمی  سمبل  یک  

 وجود دارد. زهرا  ۀ روی صندوق فاطمرسول خدا ، خلقبرترین   ۀخانه یعنی خان
گاهو    جهل دلیل  متأسفانه امروزه برخی از مردم به    پرشش   ۀ ستار کنند  گمان می  شانیناآ

از   در حالی   ی صهیونیستمختصات  فقط  از علما  که هیچ   است،  و  چه  ـ یک   ـسنی چه  شیعه 
نداشت  اعتقادی  به  بنابراین    ؛ندا ه چنین  نوظهور  پدیده  پرشش   ۀستار اعتراض  زیرا استای   ،  

ریش به  نسبت  مردم   و  ارتباط   ۀستار این    ۀخاستگاه  یا  بنداشتن  الهی  و    اآن  صهیونیست 
گاهی ندارندتمدن اسالمی های مختلف از جمله  گرفتن آن توسط تمدنکار ه ب  . آ

این  از خداوند متعال می از شبهاتی  تحقیق  خواهم  امام  را  برخی  با دعوت  رابطه  که در 
فرستاد  یمانی   احمدالحسن و  مهدی   ۀوصی  رسول  یادو    امام  وصیت  در  شده 

وفات  خدا  شب  نماید   شدر  برطرف  است  که  همان    ؛ مطرح  در    پرشش   ۀ ستار کسی  را 
و کت بیانات  از  از  استفاده کرده    هایشب ابرخی  و  و  ارتباطبودن آن  ین نماد رمز  با دین    شو 

 . ه استالهی پرده برداشت 
 

 . و الحمدلله وحده
 ابتسام احمد مغربی 





 

 

 ها پیوست 

 
این قطعه را یکی از    .ترسیم شده است  پرشش  ۀستار   آن  سفال که روی  ۀقطعتصویر یک  

گفته    ه وهای باستانی یافتکی از تپه در ی  ، در استان عماره  ، در عراق  انصار امام مهدی 
این تپه پر از آثار    .عذاب نازل شده است  هاکه بر آن  استاقوامی  شده این منطقه مربوط به  

کاسه   ؛است قوم  این   و سنگ دست   ،ینییتز   یهامثل  و  قیمتی  هایبند  نقره  و  ، حتی طال 
که از صدها سال    میمرد  .شودفروخته میبال    های یمت قکه به    هاییجات و مجسمه عتیقه 
برای این  غریبی  وهای عجیب داستان   ،اندردهکنزدیک این تپه زندگی می حاضر  تا حال  پیش 

 کنند. نقل می تپه 
**  **  ** 

کیلومتر بعد از شمال غرب  12این هیکل در اردن    .روی هیکل مار الیاس  پرشش   ۀستار 
  که حضرت ایلیا   ت، مکانی اس منطقه  مسیحیان معتقدند این و  شهر عجلون واقع شده  

 است.کرده به آسمان صعود از آنجا 
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 ** ** ** 

)یکی از  ها  نیقی ی باستانی به دست آمده و قدمتش به زمان ف  اکتشافدر یک    زیر   ۀسک 
از میالد در قرطاج )کشور کنونی تونس در  رسد  میتبار(  اقوام سامی پنجم قبل  که در قرن 

 .شوددیده می ی آن رو  پرشش  ۀ ستار و  زیستندشمال آفریقا( می 
 

 
 ** ** **  
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 های مختلف: متعلق به تمدن مجموعه تصویرهایی
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 است! آن پروردگار جهانیان  ،سپاس و ستایش تنها از آِن خداوندو 

بر جانشینان و اوصیای پاک و طاهرش  بر محمد و  و تمام خداوند سالم و صلوات تامِّ و 
ون و امامان   ! باد مهدیِّ


