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زبان بصری َمحاجِ ر در کوفی تزیینی

*

فرناز معصومزاده جوزدانی،1حسنعلی پورمند** ،2محمد خزائی

3

 .1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 . 2استادیار گروه پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 . 3استاد گروه ارتباط تصویری ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،93/1/24 :تاریخ پذیرش نهایی)93/8/4 :

چکیده

صــورتِ بصــریِ نوشــتار ،نهتنهــا مفهومــی جــدا از عبــارتِ نوشــتار دارد ،بلکــه متفــاوت بــا تصویــر درک میشــود .بــر
تحلیــل دستنوشــته ،اصــول و نشــانههای ویــژۀ گرافولــوژی را مطــرح کردهانــد .بــه
ایــن اســاس ،نخســتین بــار بــرای
ِ
نظــر میرســد در نخســتین تفاســی ِر حــروفِ مقطعــه نیــز از روشــی مشــابه گرافولــوژی اســتفاده شــده اســت .از ایــن رو،
احتمــال مـیرود بــا بهرهگیــری از ایــن تفاســیر و بــه کمــک اصــول گرافولــوژی ،بتــوان گوناگونــی خــط کوفــی تزیینــی را
تحلیــل کــرد؛ بهخصــوص کــه در پژوهشهــای پیشــین ،کمتــر بــه زبــان بصــری نوشــتا ِر کوفــی اهمیــت دادهانــد .در مقالــۀ
حاضــر ،انــواع َمحاجِ ــر کوفــی تزیینــی بــه روش توصیفــی ،تاریخــی و تحلیلــی ارزیابــی میشــود تــا بخشــی از زبــان بصــری
ـل
کوفــی تزیینــی ،یعنــی حــروف روزن ـهدار تــا حــد امــکان بیــان شــود .بدیــن منظــور ،ابتــدا بــر مبنــای توصیــف و تحلیـ ِ
ـی تزیینــاتِ
فــرم و ســاختار َمحاجِ ــر در کوفــی ابتدایــی ،امـ ِ
ـکان وجــود دو رویکــرد «کمالگــرا» و «وحدتگــرا» در طراحـ ِ
َمحاجِ ــر پیــش رو نهــاده میشــود .ســپس تحــت عنــوان ایــن دو رویکــرد ،انــواع َمحاجِ ــر تزیینــی توصیــف و تحلیــل شــده
و خاســتگاه تحــوالت فرمــی آنهــا در تفاســیر تاریخــی حــروف مقطعــه و اندیشــهها و تشــبیهات حروفــی برخاســته از
ایــن تفاســیر جس ـتوجو میشــود .در نتیجــه ،بــا دســتیابی بــه نشــانههای نمادیــن حــروف ،زبــان بصــری َمحاجِ ــر کوفــی
تزیینــی تــا حــدی گشــوده میشــود.

واژگان کلیدی:

تشبیهات حروفی ،زبان بصری نوشتار ،کوفی تزیینی ،گرافولوژیَ ،محاجِ ر.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری بــا عنــوان «زبــان بصــری رویهنــگاری ظــروف گِالب ـهای ســامانی در پرتــو اصــول گرافولــوژی» در رشــتۀ
پژوهــش هنــر اســت کــه اجــرای آن را نگارنــدۀ اول بــه راهنمایــی نگارنــدۀ دوم و مشــاورۀ نگارنــده ســوم در دانشــکدۀ هنــر و معمــاریِ دانشــگاه تربیــت
مــدرس بــر عهــده دارد ** .نویســندۀ مســئول :تلفــن ،09127381619 :نمابــر.E-mail: hapourmand@modares.ac.ir ،82883710-021 :
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مقدمه

ادراک بصــری نوشــتار ،بهقــدری بــا ادراک تصویــر تفــاوت دارد کــه
بــر مبنــای آن ،اصــول گرافولــوژی بــرای تحلیــل دستنوشــته
بــه وجــود آمــده اســت؛ بــه صورتــی کــه تحلیلگــران دستنوشــته
(گرافولوژیسـتها) اعتقــاد دارنــد از چگونگــی صــورت بصــری نوشــتار
میتــوان بــه چگونگــی اندیشــیدن نویســندۀ آن دســت یافــت
(Torbidoni & Zanin, 2011: 24; Nezos, 1989: 3; Hollander,
.)2004, XIII

گمــان مــیرود ایــن ادراک را از ابتــدا در فرهنــگ تصویــری
اســام نیــز در نظــر داشــتهاند کــه نقــوش نوشــتاری بهطــور
چشــمگیری فراگیــر شــدند؛ بهویــژه در نخســتین تفاســیر حــروف
مقطعــه از ویژگیهــای بصــری نوشــتار نیــز بهــره گرفتهانــد .از ایــن
رو ،ایــن نوشــتار بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه صــورت بصــریِ
حــروف در خــط کوفــی تزیینــی ،پیامهایــی بصــری دارد کــه بــرای
درک آن میتــوان از اصــول گرافولــوژی و تفاســیر حــروف مقطعــه و
بهتبــع آن ،اندیشــهها و تشــبیهات حروفــی اســتفاده کــرد .از ایــن
زبــان بصــری در مطالعــات پیشــین دربــارۀ کوفــی تزیینــی تــا کنــون
ـان بصــریِ نوشــتار را
ســخنی بــه میــان نیامــده اســت ،امــا اندیشــۀ زبـ ِ
دریــدا نخســتین بــار تحــت عنــوان «گرافولــوژی فرهنگــی» مطــرح

محاجر
اشــکال متفــاوتِ حــروف را رسالهنویســان جهــان اســام
ِ
چنیــن تقســیمبندی کردهانــد .1 :اطنــاب (الفــات)؛  .2اهــداب
(فرودینه هــا)؛  .3نواجــذ یــا اضــراس (دندانههــا)؛  .4محاجــر یــا
عیــون (چشـمها)؛ ( .)Gacek, 2009: 43گــروه محاجــر کــه ایــن
پژوهــش بــر آن تمرکــز دارد ،در خــط کوفــی شــامل حــروف میــم،
قــاف ،ال ،عیــن و هــا میشــود (جــدول . )1
ازنظــر واژهشناســی ،محاجــر در معنــای «جایهــای مخفــی»
ِحجــر یــا َمحجِ ــر در معنــای بوســتان ،چشــمخانه و
و مفــرد آن م َ
کاســۀ چشــم ب ـهکار رفتــه اســت (دهخــدا ،1377 ،ج ،20346 ،13
 20368و  .)20369دو معنــای اخیــر کــه تناســب بیشــتری بــا نمــو ِد
بصــریِ حــروفِ روزنـهدار دارد ،اگرچــه در تفســیرهای حــروفِ مقطعه
و تحلیلهــای گرافولــوژی دیــده میشــود ،بیشــتر در قالــب کلمــات
مترادفــی نظیــر «عیــون» یــا «چشــمحروف» در رســالههای
خوشنویســی رواج دارد .بهعنــوان مثــال ،اصــل «تحدیــق»
(حدقهکــردن) در رســالۀ کتابــت ابوحیــان توحیــدی ،بــه معنــای
چشــم داللــت دارد؛ چنانکــه در تعریــف آن آمــده اســت« :اجــرای
کامــل حــا ،خــا ،جیــم و حــروف مشــابه کــه در نتیجــۀ حفاظــت
از فضــای منفــی در داخــل حــروفِ روزنــه دار خــواه مفــرد و خــواه
مرکــب حاصــل میشــود تــا همچــون حدقــهای گشــاد بــه نظــر
رســند» (رســاله فــی علــم الکتابــه32 :1951 ،؛ روزنتــال:1371 ،
ِ
تعریــف ایــن اصــل مثــال میزنــد،
 .)163اگرچــه حروفــی کــه در
هیچیــک محاجــر نیســت ،از شــرح ایــن اصطــاح چنیــن بــر

کــرد ( .)Derrida, 1997: 87از ایــن رو ،تصمیــم بــر آن اســت تــا
گام نخســت در شــناخت زبــان بصــری کوفــی تزیینی برداشــته شــود.
بدیــن منظــور ،محاج ـ ِر کوفــی تزیینــی (حــروف روزن ـهدار) انتخــاب
گردیــده اســت کــه ابتــدا ویژگیهــای فرمــی و ســاختاری آن در
کوفــی ابتدایــی بــر اســاس اصــول خوشنویســی و گرافولــوژی بیــان
میشــود .ســپس بــه روش تحلیــل گرافولــوژی ،بــر اســاس میــزان
تغییــری کــه حــروفِ تزیینــی بــا حــروف ســاده دارنــد و بــا توجــه
بــه تفاســیر تاریخــی حــروف مقطعــه ،دو رویکــرد «کمالگــرا» و
«وحدتگــرا» در طراحــی تزیینــاتِ محاجــر معرفــی میشــود .از
ـی مقالــه تحــت عناویــن ایــن دو رویکــرد آغــاز
آن پــس ،تحلیـ ِ
ـل اصلـ ِ
ـی حــروف محاجــر
میشــود .بنابرایــن ،ضمــن گــردآوری انــواع تزیینـ ِ
کوفــی از قــرون چهــارم تــا ششــم ،نشــانههای نمادیــن بهکاررفتــه
در طراحــی آنهــا ،بــر مبنــای نخســتین اندیشــهها و تشــبیهات
حروفــی ،شــرح داده شــده و تــا حــد امــکان رمزگشــایی میشــود.
درنهایــت ،نشــانههای نمادیــن در زبــان بصــری محاجــر کوفــی
تزیینــی و تناســب آن بــا اصــول و نشــانههای گرافولــوژی ،تفاســیر
حــروف مقطعــه و تشــبیهات حروفــی برآمــده از تفاســی ِر آیــات قرآنــی
بهصــورت نمــودار نشــان داده میشــود.

میآیــد.
امــا معنــای «جایهــای مخفــی» ،بــه اندیشــههای حروفــی و
تحلیلهــای گرافولــوژی نزدیکتــر اســت .در اندیشــههای حروفــی،
اصطــاح محاجــر بهصــورت «حجــرۀ حــروف» در گفتــاری از عــارف
بــزرگ ابوالحســین هنــدی چنیــن آمــده اســت« :ای مقــری زاهــد!
تــو چــون قمــری .چــه بانــگ داری ،چــون عــروس قــرآن را در
حجــرۀ حــروف پنهــان داری؟ تــا از حــدث بیــرون نیایــی ،در مکنــون
صفــات از صــدف آیــات بیــرون نیــاری» (بقلــی شــیرازی:1374 ،
 .)325بدیــن ترتیــب« ،حجــرۀ حــروف» جــای مخفی پنداشــته شــده
کــه معانــی واالی قــرآن در آن نهفتــه اســت .در اصــول گرافولــوژی،
حــروف روزن ـهدار یــا چش ـمهای دستنوشــته ،نشــانهای بــه شــمار
میآیــد کــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای فرمــی آن میتــوان برخــی
ِ
شــخصیت نویســنده را ســنجید (Hollander,
از ویژگیهــای
 .)2004: 95-122; Nezos, 1989: 32از ایــنرو ،در تحلیــل
ِ
شــخصیت
دستنوشــته نیــز حفــرۀ حــروف را محــل اختفــای
نویســندۀ آن میانگارنــد.
تزیینات در محاجر
بــر اســاس نشــانههای گرافولــوژی ،سرچشــمۀ فکــری تزیینــات
«حســن تشــکیل»
محاجــر را بایــد بــا تحلیــل اصــل «پارهخــط» در ُ
حــروف جســتوجو کــرد .از ارزیابــی پارهخــط در محاجــر خــط
کوفــی ابتدایــی (جــدول ،)1چنیــن بــر میآیــد کــه ویژگیهــای
محاجــر بــر ِ
درک تاریخــی محاجــر تأثیــر داشــته اســت؛ ویژگیهایــی
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جدول  .1محاجر در کوفی ابتدایی

یــک .حــرف «میــم» از کلمــة « ِمــن» ســطر پنجــم /دو .حــرف «قــاف» از کلمــة
«ت ُْس ـ َقی» ســطر چهــارم /ســه .حــرف «ال» از کلمــة َ
«ل یُ ْغ ِنــی» ســطر پنجــم/
چهــار .حــرف «عیــن» از کلمــة «ل َِسـ ْع ِی َها» ســطر هفتــم /پنــج .حــرف «هــا» از
از کلمــة «فیهــا» ســطر هشــتم /همــة حــروف از صفح ـهای از قــرآن قــرن دوم
ق )Deroche, 1992: 51( .اســتخراج شــده اســت.

همچــون .1 :جایــگاه ایــن حــروف روی کرســی؛  .2جهــت نوشــتن
ارکان شــکلدهندۀ حــرف .ایــن ِ
حــروف؛  .3تناســباتِ
درک تاریخــی
ِ
را کــه بهصــورت نمادیــن در تفاســیر حــروف مقطعــه وجــود دارد،
میتــوان بــا دو اصــل گرافولــوژی پــی گرفــت؛ یعنــی .1 :مناطــق؛
 .2جهــت ونشــانههای آن را در صــورت بصــری محاجــر کوفــی
تریینــی بازیافــت.
اصــل مناطــق و اصــل جهــت در گرافولــوژی ،بهترتیــب بــرای
درک زمــان و مــکان مطــرح شــده اســت (.)Pulver, 1994: 22
پــس ،ابتــدا محاجــری کــه بــرای رســیدن بــه جایــگاه «الــف» تزییــن
شــدهاســت ،بــا اصــل مناطــق تشــریح میشــود تــا «رویکــرد
کمالگــرا در طراحــی تزیینــاتِ محاجــر» را تحــت همیــن عنــوان
نشــان دهــد .ســپس بــا اصــل جهــت ،بــه محاجــری پرداختــه
ِ
جهــت
یگانگــی
میشــود کــه بــرای رســیدن بــه تــداو ِم مســیر و
ِ
«الــف» (یعنــی بــدون تمایــل بــه چــپ و راســت) تزییــن شــده
اســت تــا «رویکــرد وحدتگــرا در طراحــی تزیینــاتِ محاجــر»
تحــت همیــن عنــوان معرفــی شــود .ضمــن اینکــه در هــر دو بخــش،
زیرعنوانهایــی دربــارۀ فــرم حــروف گنجانــده میشــود تــا براســاس
نشــانههای گرافولــوژی ،ریشــههای فکــریِ پیدایــش تزیینــات
محاجــر را بــا تمرکــز بــر اندیش ـهها و تشــبیهات حروفــی بنمایانــد؛
بهگون ـهای کــه بهطــور تقریبــی ،جایــگاه هریــک از اشــکال محاجــر
را در پدیدآمــدن هریــک از انــواع حــروف و نقشــینههای تزیینــی
میشناســاند.

رویکرد کمالگرا در طراحی تزیینات محاجر
اصــل مناطــق در گرافولــوژی ســه منطقــۀ بــاال ،وســط و پاییــن
کرســی را بــرای حــروف تعییــن میکنــد کــه متناســب بــا ایــن
مناطــق ،بهترتیــب ابعــاد عقالنــی ،عاطفــی و تمایــات غریــزی
شــخصیت نویســنده در حــروف نمــود پیــدا میکنــد (Pulver,
 .)1994: 24از ایــن منظــر ،محاجــر در ناحیــۀ میانــی قــرار گرفتــه
اســت کــه گرایــش تزیینــات آنهــا بــه منطقــۀ باالیــی ،احســاس
کمالگرایــی را میانــگارد .نمادگرایــی موجــود در گرافولــوژی کــه
آشــکارا بــا تناســبات بــدن انســان ارتبــاط دارد (Nezos, 1989:
 ،)20بهتدریــج در اندیشــههای حروفــی نیــز شــکل گرفتــه اســت.
یکــی از نخســتین رویکردهــای نمادیــن دربــارۀ حــروف ،بــه «الــف»
اختصــاص دارد کــه از ســهل تســتری روایــت کردهانــد«« :الــف»
نخســتین و مهمتریــن حــروف اســت؛ چــه «الــف» اشــاره بــه خدایــی
اســت کــه همــه چیــز را بــا هــم مهربــان ســاخت (اَلـَّــف) و خــود در
آنهــا بیهمتــا مانــد» (ابونصــر ســراج.)135 :1382 ،
ایــن تعبیــر در کنــار تعریــف ابوســعید خــراز کــه میگویــد:
«هــرگاه بنــده تمامــی وجــودش بــا خــدا جمــع شــده باشــد ،هیــچ
عضــوی ازو بــه غیــر خــدا نمیگــردد و در ایــن مرتبــه اســت کــه
حقایــق فهــم در خوانــدن کتــاب خــدا بــدو رخ مینماینــد ،حقایقــی
کــه دیگــر آفریدههــا را ارزانــی نیســت» (همــان) ،وجــه نمادیــن
«الــف» را بهعنــوان «انســان کامــل» نشــان میدهــد.
از طــرف دیگــر ،حــاج نقطــه را بــر الــف مقــدم میشــمارد .او
معتقــد اســت کــه دانــش همــه چیــز موجــود در قــرآن و علــم قــرآن
در حــروف مقطعــۀ آغــاز ســورهها و علــم حــروف در المالــف و علــم
المالــف در الــف و علــم الــف در نقطــه و علــم نقطــه در معرفــت
اصلــی مســتتر اســت ،تــا برســد بــه علــم غیــب کــه کــس بهجــز
خــدا ندانــد (اخبــار حــاج .)53-54 :1374 ،بهعــاوه ،او اصــل هــر
خطــی را نقطــه و خــط را بــه تمامــی متشــکل از نقطههایــی بــه هــم
پیوســته میدانــد کــه چــه خــط و چــه نقطــه از هــم بی نیــاز نیســت
(اخبــار حــاج.)17 :1374 ،
بدینترتیــب ،چــه ازنظــر گرافولــوژی و چــه در اندیشــههای
حروفــی« ،الــف» خطــی بــه بلنــدای رأسالخــط (نهایــت منطقــۀ
باالیــی) و عمــود بــر کرســی محــوری اســت کــه تصــور واالتریــن
مرتبــه را در میــان ســایر حــروف بــه ذهــن میافکنــد .امــا در
اندیشــههای حروفــی ،نقطــه نیــز مقامــی همتــراز بــا «الــف»
دارد؛ بهخصــوص اگــر جــزوی از الــف فــرض شــود و اندیشــه را بــه
ـال الــف بکشــاند .بنابرایــن ،هــرگاه فــر ِم تزیینــاتِ محاجــر،
مرتبــۀ کمـ ِ
«الــف» یــا نقط ـهای از «الــف» را تداعــی کنــد ،میتــوان گفــت بــا
رویکــرد کمالگــرا طراحــی شــده اســت (جــدول  .)2حــال اینکــه
چگونگــی امتــداد آنهــا تــا رأسالخــط یــا چگونگــی اشــارۀ آنهــا بــه
نقطـهای از «الــف» را میتــوان از تحلیــل فــرم تزیینــات بــا اســتفاده
از تشــبیهات حروفــی ســراغ گرفــت.
اگرچــه انــواع نقشــینههای تزیینــی در تمــام اشــکال محاجــر
دیــده میشــود ،تــداوم ایــن نقــوش در حرفــی خــاص در پیونــد
بــا تشــبیهات حروفــی ،نشــان میدهــد کــه خاســتگاه فکــری

62
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،20شماره  ،4زمستان1394

جدول  .2رویکرد کمالگرا در طراحی تزیینات محاجر کوفی

یــک .حــرف «میــم» از کلمــة «یــوم» در ســنگ قبــر مصــری از قــرن ششــم ق( .مــوزه هنرهــای زیبــا بوســتن ،شــماره  /)31.407دو.
حــرف «میــم» از کلمــه «الیمــن» در کاســه ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم ،چهــارم ق /)Grube, 1976: 99, No. 58( .ســه .حــرف «میــم»
از کلمــه «همیشــه» در لوحــۀ غرنــوی از غزنــه مــورخ  1رمضــان  505ق( .مــوزه بروکلیــن ،شــماره /)83.163 :چهــار .حــرف «میــم» از کلمــه
«الملــک» در کاســه ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم ،چهــارم ق( .مــوزۀ متروپولیتــن ،شــماره /)40.170.93 :پنــج .حــرف «میــم» از کلمــه
« َف َس ـ َی ْكف َ
م» در تزیینــات گچــی قســمت غربــی قــوس محــراب مســجد جامــع ناییــن ،قــرن چهــارم ،پنجــم قMIT Libraries, Aga( .
ِیك ُه ُ
 ،Khan Visual Archiveشــماره.)IMG11240 :

نقشــینههای تزیینــی کــه بــا رویکــرد کمالگــرا طراحــی شــدهاند،
بیشــتر بــا فــرم حــروف «میــم» و «قــاف» موقوفــه (= ـــقـ) در ارتباط
اســت.
حرف «میم»
دو نقشــینۀ تزیینــی را بــه احتمــال زیــاد بایــد از آن حــرف «میــم»
دانســت؛ صلیــب (خانههــای چهــار و پنــج در جــدول 2؛ خانــة شــش
در جــدول  )3و دوشــاخۀ بــالدار یــا سهشــاخه (جــدول .)3
تزییــن صلیبشــکل در روزنــۀ «میــم» ،از مربــع فرضــی
ِ
تحلیــل پارهخــطِ حــرف «میــم» در خــط
خبــر میدهــد کــه از
ِ
کوفــی ابتدایــی بــهدســت میآیــد؛ مربعــی کــه یــک رأس آن روی
ـی محــوری و رأس دیگــر آن روی مــرز منطقــۀ میانــی -باالیــی
کرسـ ِ
مینشــیند (خانــة  1در جــدول .)1
از ترســیم قطرهــای ایــن مربــع ،نقــش صلیــب جلــوه مینمایــد
کــه محــور عمــودی آن نقطــهای از «الــف» را بــه یــاد مــیآورد .از
منظــر گرافولــوژی ،محــور عمــودی صلیــب همــان مفهــوم مــکان
اســت کــه در برخــورد بــا محــور افقــی کــه عنصــر زمــان را معنــی
میدهــد ،ذهــن را بــه نقط ـهای خــاص در مــکان و زمــان رهنمــون
میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،اصلیتریــن رمــز صلیــب را «انســان
کامــل» میداننــد؛ بهگونــهای کــه محــور عمــودی مراتــب وجــود
و محــور افقــی مرتبــت خاصــی از وجــود را میشناســد کــه تالقــی
آنهــا ،اجتمــاع تمامــی مراتــب وجــود و بســط در دو محــور عرضــی
و طولــی را میرســاند (گنــون .)59 :1374 ،آنچــه فهــم رمزگشــایی
نقــش صلیــب و ارتبــاط آن بــا حــرف «میــم» را آشــکار میکنــد،
ـتین آیــۀ ســورۀ بقــره
در نخســتین تفاســی ِر حــروف مقطعــه از نخسـ ِ
نهفتــه اســت .در تفســیر آیــۀ «الــم» (قــرآن ،بقــره )1 :همــواره
بــر تفســیر ابنعبــاس اســتناد شــده کــه گویــد« :الــفّ ،
الل بــود
و الم ،جبرئیــل و میــم ،محمــد» (تســتری25 :1423 ،؛ عینالقضــاه،
)291 :1362؛ بنابرایــن ،حــرف «میــم» صلیبنشــان در خــط کوفــی
مفهــوم نمادیــن «انســان کامــل» (حضــرت محمــد (ص)) را بــه
تصویــر میکشــد.

یکــی دیگــر از تزیینــات محاجــر کــه خاســتگاه معنایــی آن در حــرف
«میــم» شــکل گرفتــه« ،دوشــاخۀ بــالدار» یــا «سهشــاخه» اســت.
گمــان مــیرود ایــن نقشــینه در پیونــد بــا اندیشــههای حروفــی
پدیــد آمــده باشــد کــه در حالــت دوشــاخه بــال فرشــته ،و در حالــت
سهشــاخه فــوران آب از چشــمه را بازمینمایانــد؛ چــرا کــه در
تحلیلهــای گرافولــوژی ،حــروف روزنــهدار در تناســب بــا اعضــای
چهــره ارزیابــی میشــوند و روزنــۀ حــروف « »aو « »oنمــادی از لــب
فــرض میشــود (.)97 :2004 ,Hollander ;53 :1994 ,McNichol
عــاوه بــر ایــن ،در رویکردهــای حروفــی ،حــرف میــم نیــز بــه
ـاح «عیــن
فــم یــا دهــان تشــبیه شــده اســت؛ چنانکــه شــرح اصطـ ِ
میــم خــازن» از حــاج در کنــار ابیاتــی از خاقانــی ،رمــز نقشــینۀ بــال
یــا فــوران چشــمه در حــرف میــم را میگشــاید .اصطــاح حــاج
چنیــن تشــریح شــده اســت کــه «عیــن میــم خــازن ،عیــن َملَــک
محیــط [چشــم فرشــتۀ محیــط] اســت کــه فیــض بخشــد بریــات
[آفریــدگان] را یــا بَصــر َملَــک خــازن [قالــب فرشــتۀ نگهبــان] اســت
کــه در ُملــک تصــرف کنــد بــه امــر حــق یــا قلــب یــا روح مالــک در
عالــم جســد یــا لــب و دنــدان مصطفــی (ص) یــا نقطــۀ دایــرۀ کــون
[کنایــه از پیامبــر اســام و حقیقــت انســان کامــل]» (بقلــی شــیرازی،
358 :1374؛ حــاج.)123 :1386 ،
ایــن شــرح« ،فرشــته» و «لــب و دنــدان مصطفــی» را تــا
حــدودی بــه یکدیگــر میپیونــدد کــه قصیــدهای از خاقانــی فهــم
آن را کاملتــر میگردانــد .در قصیــدۀ «تحفــه الحرمیــن و تفاحــه
الثقلیــن» کــه در محضــر کعبــة معظمــه انشــا شــده اســت (خاقانــی
شــروانی ،)368 :1368 ،دهانــۀ میــم بــه چــاه زمــزم تشــبیه شــده
اســت :زمــزم آنــک چــون دهانــی آب حیــوان در گلــو  /و آن دهــان
را میــم لــب چــون ســین دنــدان آمــده (خاقانــی شــروانی:1368 ،
.)370
در ایــن تشــبیه ،شــباهت دهــان میــم محمــد بــه زمــزم از اهمیت
زیــادی برخــوردار اســت .بــرای تأکیــد بــه ایــن تشــابه ،بهتــر اســت
دوبــاره پدیدآمــدن ایــن چــاه را بــه خاطــر آوریــد .ابنعبــاس آیــۀ
 128ســورۀ بقــره را بدینگونــه تفســیر میکنــد کــه هاجــر بــه
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جدول  .3محاجر تزیینی در حرف «میم»

یــک .حــرف «میــم» از کلمــه «ســامه» روی کاســۀ برنــزی غزنویــان ،قــرن پنجــم ق /)Bonhams, Islamic and Indian Art, 5 Apr 2011, Lot 77( .دو .حــرف
«میــم» از کلمــة «الملــک» روی کاســۀ ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم ،چهــارم ق (مــوزۀ متروپولیتــن ،شــماره /)38.40.118 :ســه .حــرف «میــم» از کلمــة
ـم ق (Christies, Art of the Aslamic and Andian worlds, 13 April 2010, Sale 7843:
«الملــک» روی جعبــه برنــزی از جزیــره (میانــرودان) احتمــاالً در قــرن ششـ
 /)Lot 3چهــار .حــرف «میــم» از کلمــة «الرحیــم» در لــوح چوبــی از شــرق ایــران مــورخ محــرم  503ق (مجموعــة دیویــد ،شــماره /)11 /1977 :پنــج .حــرف
«میــم» از کلمــة «محمــد» روی بخــوردان برنــزی از ایــران مــورخ  577ق (متروپولیتــن ،شــماره /)51 .56 :شــش .حــرف «میــم» از کلمــه « َمــن» در تزیینــات
گچــی داخــل مســجد جامــع ناییــن از قــرن چهــارم ،پنجــم ق ( ،MIT Libraries, Aga Khan Visual Archiveشــماره.)139190 :

دنبــال آب بــرای رفــع تشــنگی فرزنــدش ،مســیر میــان دو کــوه صفــا
و مــروه را چندین بــار بهســوی ســراب طــی کــرد تــا اینکــه بــار
هفتــم از فــراز کــوه صفــا ســر کشــید تــا ببینــد پســرش در چــه حــال
اســت .در ایــن هنــگام ،جبرئیــل بــرای هاجــر آشــکار شــد و در محــل
چــاه زمــزم ،پــای بــه زمیــن کوبیــد و همان جــا آب بــر روی زمیــن
روان شــد (ارزقــی.)45 :1368 ،
حضــور جبرئیــل در ایــن واقعــه و بــه غلیــان درآمــدن چــاه
زمــزم ،شــباهت عجیبــی بــه امــر وحــی دارد .همانطــور کــه
جبرئیــل ،واســطهای قــرار میگیــرد تــا از زمیــن خشــک آب
بجوشــد ،بهواســطۀ انتقــال پیــام وحــی بــه پیامبــر ا ّمــی ،دهــان او را
بــه جــاری ســاختن آیــات الهــی میگشــاید .پــس میتــوان گفــت
تزییناتــی کــه بهصــورت دوشــاخۀ متقــارن (خانههــای یــک ،دو،
پنــج و شــش در جــدول  )3و گاهــی هــم سهشــاخه (خانههــای
ســه و چهــار در جــدول  )3در بــاالی ســر «میــم» تــا رأسالخــط
کشــیده شــده ،امــکان دارد هــم از بالهــای جبرئیــل و هــم از
جوشــش چشــمه حکایــت داشــته باشــد.
حرف «قاف»
«قــاف» موقوفــه (= ـــقـ) خاســتگاه نقشــینۀ «تــاج صوفــی» اســت.
بُعــد کمالگرایــی را کــه در پدیدارشــدن ایــن نقشــینه نقــش دارد،
هــم ازنظــر گرافولــوژی و هــم ازنظــر اندیش ـههای حروفــی میتــوان
پــی گرفــت .ازنظــر گرافولــوژی ،اگــر پارهخــط فرضــی حــرف قــاف در
کوفــی ابتدایــی ترســیم شــود ،فــرم نوکتیــزی (خانــۀ دو در جــدول
 )1در طــول مســیر رخ مینمایــد کــه محــور عمــودی نوشــتار را
برجســته میســازد .ایــن ویژگــی بــه همــراه نخســتین تفاســیر از
آیــۀ اول ســورۀ «ق» بهعنــوان کــوه قــاف (تســتری151 :1423 ،؛
ترجمــه تفســیر طبــری ،1356 ،ج  )1744 :7زمینــه را فراهــم
میکنــد تــا پیدایــش نقشــینۀ تــاج صوفــی بــرای نمایــش مفهــوم
کمــال در حــرف قــاف مشــخص شــود .کــوه قــاف در معجمالبلــدان،
دیــواری از یاقــوت ســبزفام بــه گــرد جهــان توصیــف میشــود کــه

فاصلــۀ آن از ســقف آســمان ،تنهــا بــه انــدازه قامــت یــک مــرد اســت
(یاقــوت حمــوی .)21 :1380 ،عــاوه بــر ایــن ،در عــرف عرفــا ،کــوه
قــاف منزلــگاه ســیمرغ ،پرنــدهای نمادیــن اســت کــه مفهوم «انســان
کامــل» را در بــردارد (ســجادی .)1030 :1373 ،بــه همیــن دلیــل،
فاصلــۀ کــوه قــاف را تــا آســمان یــک قامــت میداننــد؛ جایــی کــه
عــارف ،ســیر و ســلوکش را میآغــازد تــا در ســایۀ قــاف (در زیــر
تــاج صوفــی) در طلــب رأسالخــط «الــف» ،مراتــب کمــال را بپیماید.
گفتنــی اســت کــه ایــن نقشــینۀ تزیینــی در محاجــر دیگــر نیــز
دیــده میشــود (خانــۀ یــک در جــدول  ،)2امــا تشــبیهات حروفــی
تأییــد میکنــد کــه ایــن نقشــینه از حــرف «قــاف» برخاســته اســت؛
چنانکــه حــاج پــس از تبییــن اســرار «میــم» ،برداشــت بیننــدۀ
نااهــل را از آن غیرحقیقــی میدانــد و اصــل (قِــدم) آن را از تــرس
کرکسصفتــان پوشــیده زیــر قــاف؛ « ...در حــقّ بیننــدۀ ناوک انــداز
آن «قــاب قوســین» و شاهســوار میــدان کونیــن زنجیرکــش مهــاد
ملکــوت و جاســوس شهرســتان جبــروت ،آنــک قدمــش از قــدم قمــام
قــاف را تــاج مغفرالتبــاس صفاتــی اســت( »...بقلــی شــیرازی:1374 ،
.)467
جدول  .4محاجر تزیینی در حرف «قاف»

یــک .حــرف «قــاف» از کلمــه «العقــل» روی بشــقاب ســفالین نیشــابوری
از قــرن ســوم ،چهــارم ق (مــوزه متروپولیتــن ،شــماره  /)67172.2.دو .حــرف
«قــاف» از کلمــه «بالقســط» روی ســنگ قبــر غزنــوی از قــرن پنجــم ،ششــم
ق ( /)Bonhams, Islamic and Indian Art, 7 Oct 2012, Lot 88ســه .حــرف
ـی» در لــوح چوبــی از مصــر در قــرن چهــارم ق (مــوزة
«قــاف» از کلمــه «ال ْ ُوثْ َقـ َ
متروپولیتــن ،شــماره.)30.112.2 :
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رویکرد وحدتگرا در طراحی تزیینات محاجر
همانطــور کــه اصــل مناطــق در گرافولــوژی بــا درنظرگفتــن
محــور عمــودی نوشــتار از ادراک مــکان خبــر میدهــد ،اصــل
جهــت بــا درنظرگرفتــن محــور افقــی نوشــتار ،بــرای ارزیابــی درک
ـان حــال را تداعــی
زمــان ب ـهکار میآیــد و حــرف « »Iهمــواره زمـ ِ
میکنــد (.)Pulver, 1994: 22
نمادگرایــی الفــات نوشــتار بــه عنــوان زمان حــال ،در اندیشـههای
ـت وحدانیـ ِ
حروفــی نیــز بــا صفـ ِ
ـت حــرفِ «الــف» ارتبــاط دارد .ایــن
رابطــه را گفتــاری از بایزیــد دربــارۀ رســیدن بــه وحــدت ،در اختیــار
ــدث درکــش ،دردم وقتــی
مــا مینهــد ...« :خطــی بــه دایــرۀ َح َ
تخیــل جهــات حــق را بــه صــد هــزار صفــات
ُمســرمد در المــکان بی ّ
ببینــی» (بقلیشــیرازی.)128 :1374 ،
«وقــت مســرمد» یعنــی حالــی کــه تغییــر نکنــد (بقلیشــیرازی،
 .)619 :1374شــبلی نیــز دربــارۀ ایــن وقــت بــه مریدانــش میگویــد:
«شــما تــا اوقــات شــما منقطــع اســت و وقــت مــن هیــچ طــرف
ِ
وحدانیــت
نــدارد» (بقلیشــیرازی .)251 :1374 ،پــس دو ویژگــی
نهفتــه در ایــن وقــت ،غیرمنقطعبــودن یــا تــداوم و بیجهتبــودن
اســت کــه حــرف «الــف» چــه ازنظــر بصــری و چــه ازنظــر گرافولوژی
ایــن خصوصیــات را بازمیتابانــد .بــه عبارتــی دیگــر« ،الــف» را هــم
بــا یــک حرکــت مینویســند (تــداوم) و هــم بــدون اینکــه حرکــت
قلــم بــه چــپ و راســت بگرایــد (بیجهــت).
امــا در میــان محاجــر ،ســه حــرف «ال»« ،عیــن» و «هــا»،
ِ
«الــف» وحــدت
نهتنهــا اندیشــه را از بیجهتــی و بیگســیختگی
میگریزانــد ،بلکــه ســاختار و فــرم ایــن محاجــر ،دوگانگــی را بــه
ذهــن میافکنــد؛ چنانکــه الفــات دوگانــه در ســاختار حــرف «ال»،
گســیختگی ســاختار حــرف «عیــن» و مخدوششــدن (دو بخــش
شــدن) فــرم روزنــۀ حــرف «هــا» مفهــوم دوگانگــی را میرســانند
(ردیــف دوم در جــدول .)1
چگونگــی ِ
ـی ایــن دوگانگــی را در ایــن ســه حــرف،
درک تاریخـ ِ
گفتــار شــورانگیزی از حــاج روشــنتر میســازد کــه بدیــن شــرح
اســت« :منــم یــا توئــی؟ حاشــا از اثبــات دوئــی! هویــت تــو در الئیــت
ماســت .کلّــی بــه کلّــی ملتبــس اســت از وجهیــن .ذات تــو از ذات مــا
کجاســت چــون تــو را بینــم؟ ذات مــن منفــرد شــد جایــی کــه مــن
نیســتم .کجــا طلــب کنــم آنچــه پنهــان کــردم؟ در ناظــر قلــب یــا در
ناظــر عیــن؟ میــان مــا أن ّیــت منازعــت میکنــد ،بــه ان ّیــت خویــش
کــه أن ّیــت مــا بــردار!» (بقلیشــیرازی .)421 :1374 ،گفتنــی اســت
در اندیشــههای حروفــی ،معمــوالً حــرف «هــا» نمــادی از هویــت،
حــرف «ال» نمــادی از «ال الــه اال اهلل» و حــرف «عیــن» نمــادی از
چشــم اســت.
ازنظــر گرافولــوژی نیــز نشــانههایی همچــون تکــرار یــک حرکــت
(مثــل دو الــف در حــرف ال) ،ازهمگســیختگی حــروف (مثــل حــرف
عیــن) و مخدوششــدن محاجــر حــروف (مثــل حرفهــا) در کوفــی
ســاده ایــن تصــور را برمیانگیزنــد کــه نویســندۀ دستنوشــته دچــار
دودلــی ،اضطــراب و نامطمئنبــودن اســت (;Nezos, 1989: 157
 .);McNichol, 1994: 250; Pulver, 1994: 313-314امــا

ســاختا ِر دوگانــۀ ایــن حــروف در کوفــی تزیینــی ،بدانســان بــا
افــزودن تزیینــات ســازمان یافتــه کــه کل منســجمی را مینمایــد و
ـی
رویکــرد وحدتگــرای نویســنده را در رســیدن بــه وحــدتِ آرمانـ ِ
«الــف» نشــان دهــد.
بــا ایــن اوصــاف ،محاجـ ِر حــروفِ «ال»« ،عیــن» و «هــا» در کوفی
تزیینــی را بــه احتمــال زیــاد بــا رویکــرد وحدتگــرا میآراســتند
کــه در پیونــد بــا اندیشــههای حروفــی ،میتــوان هریــک از ایــن
محاجــر تزیینــی را «موصــوف بــه صفـ ِ
ـت وحــدتِ الــف» پنداشــت.
همچنیــن بــر مبنــای تشــبیهات حروفــی ،امــکان دارد نقشــینههایی
همچــون «خریطــه» و «نهنــگ» در حــرف «ال» ،نقشــینۀ «قلــب» در
حــرف «عیــن» و نقشــینههای «ازلــی»« ،ســرمدی»« ،ملتبــس» و
«آیینـهای» در حــرف «هــا» از ایــن رویکــرد نشــئت گرفتــه باشــد.
حرف «ال»
ـش الفبــای عربــی ،المالــف (=ال) یــک حــرف
از همــان ابتــدای پیدایـ ِ
ن هــا و یــا قــرار میگیــرد .درواقــع
بــه حســاب میآمــده کــه بیــ 
ایــن حــرفِ ،
الــف ســاکنی اســت کــه بــا همــزه فــرق دارد .چــون
ـان عربــی امکانپذیــر نیســت،
ابتــدا بــه ســاکن در آغــاز واژههــای زبـ ِ
بــرای تلفــظ ایــن حــرف در میــان الفبــا ،بایــد حرفــی پیــش از آن
واقــع شــود .پــس طبیعــی اســت کــه از ترکیــب الم الــف حــرف «ال»
بــه وجــود آیــد (جعفــری.)66 :1365 ،
ایــن تحــوالت زبانــی ،در نخســتین نمونههــایِ بصــریِ حــرفِ
«ال» نیــز تأثیــر میگــذارد؛ چنانچــه پارهخــط فرضــی بــرای نوشــتن
حــرف «ال» در کوفــی ابتدایــی ،بــه شــکل مســتطیلی عمــودی و
بــدون ضلــع باالیــی باشــد ،نقطــۀ آغــاز و پایــان ایــن پارهخــط در
روی رأس الخــط ،بهترتیــب گوشــۀ ســمت راســت و چــپ مســتطیل
اســت .امــا نوشــتن حــرف «ال» در کوفــی ابتدایــی ،از ســمت چــپ
رأسالخــط آغــاز و در ســمت راســت آن بــه پایــان میرســد (خانــۀ
ســه در جــدول  .)1ایــن جابهجایــی ،عــاوه بــر اینکــه دو جــزو
الفماننــد یــا بــه تعبیــری دیگــر دو وقــت در حــرف «ال» را بــه هــم
میپیونــدد ،تصــور ذهنــی و نمــود عینــی ایــن حــرف را بهگون ـهای
در هــم میآمیــزد کــه بــا پایانیافتــن فــرم بصــری ،آغــاز نمونــۀ
ذهنــی آن یــادآور میشــود .در نتیجــه ،چرخ ـهای بیانتهــا در ِ
درک
ســاختا ِر حــرفِ «ال» میانــدازد ،آنســان کــه مفهــوم وحــدتِ زمــان
بــه ذهــن خطــور میکنــد.
حــرف «ال» در صــورت وحدتیافتــهاش (خانــۀ ســه در جــدول
 ،)1روزن ـهای دارد کــه متداولتریــن شــکل آن مثلــث اســت .از ایــن
رو ،آن را «ال»ی مثلثــه یــا «ال»ی محققــه مینامنــد (ناجــی:1974 ،
حروفــی دربــارۀ
( )120خانــۀ یــک در جــدول  .)5در اندیشــههای
ِ
وحــدت ،گاهــی ایــن روزنــه را بهعنــوان خریطــه (کیســۀ اســرار)
بــهکار بردهانــد؛ مث ـ ً
ا در بیــان شــناخت نادرســت از توحیــد بیــان
میشــود...« :کــه نــازکدالن عشــق حــرف «قــل هــو اهلل» غلــط
کردهانــد و از جعبــۀ «ال» تیــر «ا ِال اهلل» خوردهانــد ...ســرای نــادرات
عصــر از خریطــۀ امــر بــاز ده کــه در میــدان فنــا خورشــید جــال
ربوبیــت را بیســرمایۀ عبودیــت در منــزل «الفقــر فخــری» از
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نگهــداری میشــود.
ارتبــاط ایــن تعبیــر بــا تحــوالت بصــری خــط در نمونههایــی
کــه تزییــن گــره در بــاالی روزنــۀ مثلثشــکل حــرف «ال» افــزوده
شــده اســت ،بیشــتر تأییــد میشــود .در ایــن مرحلــه ،بــر کیســۀ
اســرا ِر (=خریطــه) حــرف «ال» ،گــرهای تزیینــی زده شــده تــا از
طرفــی رمــوز را از نااهــان مخفــی نــگاه دارد و از طــرف دیگــر ،لــذت
گرهگشــایی را بــر عاشــقان ارزانــی دارد (خانــۀ دو در جــدول .)5
تأییــد دیگــری کــه بــر تعابیــر حروفــی میتــوان نهــاد ،تحلیــل فــرم
محاجــر در گرافولــوژی اســت .همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد،
حــرف « »aو « »oرا در گرافولــوژی ،نمــادی از دهــان میپندارنــد.
بنابرایــن زمانــی کــه روزنــۀ ایــن حــروف بــاز بمانــد ،آن را نشــانهای
از بیتوجهــی شــخصیت نوشــته در ســخنگفتن و رازداری در نظــر
میگیرنــد (Hollander, 2004: 297؛ McNichol, 1994:
245؛ .)Sara, 1969: 118

یــک .حــرف «ال» از کلمــة «االحســاب» روی بشــقاب

ـارم ق (Sotheby’s,
ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم ،چهـ

 / )Sale L02220, April 2, 2002, Lot 75دو .حــرف «ال» از
کلمــة «االخــاص» وی تنــگ ســفالین نیشــابوری از قــرن
ســوم ،چهــارم ق (مــوزه متروپولیتــن ،شــماره/)346. :
ســه .حــرف «ال» روی قســمتی از یــک کاســه ســفالین
نیشــابوری از قــرن ســوم ،چهــارم ق (مــوزه متروپولیتــن،
شــماره /)561170.40. :چهــار .حــرف «ال» از کلمــة «إِالَّ»
در تزیینــات گچــی داخــل مســجد جامــع ناییــن از
قـ�رن چهـ�ارم ،پنجـ�مق ق (�MIT Libraries, Aga Khan Visu
 ،al Archiveشــماره /)139190 :پنــج .حــرف «ال» از کلمــة
«االخریــن» در لــوح گچــی نیشــابوری از قــرن چهــارم
ق (مــوزه متروپولیتــن ،شــماره /)37.40.41 :شــش.
حــرف «ال» از حــرف «اال» در لــوح چوبــی مراکشــی یــا
اســپانیایی از قــرن پنجــم یــا ششــم ق (مــوزه ویکتوریــا
و آلبــرت ،شــماره.)1907-D 378 :

جبــه [روشــنایی] ندادنــد» (بقلــی شــیرازی،
دســتتنگی معرفــت ّ
.)238 :1374
ایــن عبــارت بــه همــراه گفتــار دیگــری از شــبلی دربــارة وحــدت
کــه میگویــد« :ذکــر قدیــم سلســلۀ صفــا وحــدت اســت ... ،پریــدگان
مــرغ عناصــر [کنایــه از ســیر در عوالــم برتــر] بــا صرصــر عــدم نپرنــد
و ازیــن جهــان مخائیــل [نشــانهها] درنوردنــد .از خریطــۀ «ال و
هــو» درج حــرف بیندازنــد» (بقلــی شــیرازی ،)278 :1374 ،نشــان
میدهــد کــه درک معانــی حــرف «ال» بهعنــوان نمــادی از ال
الــه اال اهلل و «هــا» در کلمــۀ «هــو» بهعنــوان نمــادی از هویــت
حــق جایــگاه مهمــی در رســیدن بــه وحــدت بــهشــمار میآیــد؛
معنیهایــی کــه بهصــورت نمادیــن در خریطــۀ حــرف «ال» و «هــو»

نقشــینۀ دیگــری کــه بــا رویکــرد وحدتگــرا بــه روزنــۀ حــرف
«ال» افــزوده شــده« ،نهنــگ» اســت (ردیــف دوم در جــدول .)5
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه ایــن نــوع «ال» ،تصوی ـ ِر نمادینــی از
آیــۀ  87ســورۀ االنبیــا باشــد کــه بــه داســتان یونــس(ع) در شــکم
نهنــگ اشــاره دارد .شــرح مختصــری از ایــن داســتان ،رمــز ایــن
نقشــینه را در بازنمایــی وحــدت میگشــاید .پــس از اینکــه قــوم
یونــس دیــن خــدا را نپذیرفتنــد ،یونــس آنهــا را تــرک کــرد .بــه
دعــای او ،عذابــی بــر آن قــوم نــازل شــد تــا اینکــه بــرای رهایــی از
ایــن عــذاب ،جملگــی بــه خــدا ایمــان آوردنــد .ســپس از پــی یونــس
رفتنــد تــا رســم دیــن از او بیاموزنــد ،امــا یونــس از آنهــا بگریخــت و
ســوار کشــتی شــد .در میــان دریــا ،خــدا وحــی کــرد نهنگــی بــه نــام
«نــون» بــه کشــتی زنــد و یونــس را انــدر شــکم خــود زندانــی کنــد.
پــس ســواران قرعــه بینداختنــد تــا کســی را بــرای نهنــگ طعمــه
قــرار دهنــد .چنــد بــار قرعــه بــه نــام یونــس افتــاد؛ از ایــنرو ،او را
بــه دهــان نهنــگ انداختنــد .در آنجــا یونــس بــه اشــتباه خــود پــی
بــرد و نــدای «ال الــه اال اهلل» ســر داد (ترجمــۀ تفســیر طبــری،1356 ،
ج  )687-690 :3تــا خــدا او را بخشــید.
ایــن داســتان میگویــد کــه هــر لحظــه امــکان دارد کفــر و
ایمــان جــای هــم را بگیرنــد و تنهــا کســی کــه حقیقــت توحیــد را که
در خریطــۀ «ال» نهفتــه ،درک کــرده باشــد ،رویــارو توانــد ایســتاد .از
ـل
همیــن رو بایزیــد میگویــد« :از دریــای مســرم ِد صفــات بــه غربیـ ِ
دریدهجــان آبِ وحــدت چــه پیمایــی [انــدازه میگیــری]؟ درانــداز
در بحــر طوفــان کفــر و ایمــان تــا نهنــگ قهــر از رســوم شــکم ســیر
کنــد» (بقلــی شــیرازی.)104 :1374 ،
نــوع دیگــری از تزیینــات حــرف «ال» ،سهلبیشــدن روزنــۀ
آن اســت (ردیــف ســوم در جــدول  )5کــه بــه احتمــال زیــاد بــا
کمرنگکــردن دوگانگــی ،مفهــوم وحــدت را برجســته مینمایــد؛
چــون در اندیشــههای حروفــی دوگانگــی غیریّــت ،ضدیّــت و
ـمیت را بــه یــاد مـیآورد (دیلمــی .)67 :1390 ،ایــن نــوع تزییــن
قسـ ّ
در حــرف «عیــن» نیــز رواج دارد کــه خاســتگاه آن را در تشــبیهات
حروفــی بیشــتر در تفاســیر حــرف «عیــن» میتــوان جســت.
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حرف «عین»
در خــط کوفــی ابتدایــی ،هنگامــی کــه حــرف «عیــن» در میــان
(=ـــعـ) یــا آخــر واژه واقــع میشــود (=ـــع) ،ســاختار متفاوتــی
میپذیــرد .ایــن ســاختار کــه از دو حرکــت قلــم تشــکیل میشــود،
هــم شــکل حــرف و هــم تــداوم مســیر نوشــتن را دوپــاره میکنــد
(خانــۀ چهــار در جــدول  .)1همانطــور کــه ازنظــر بصــری ایــن
دوپارگــی در تضــاد بــا یگانگــی الــف اســت ،ازنظــر گرافولــوژی و
ازنظــر اندیشـههای حروفــی نیــز بهترتیــب در مقابــل تــداوم و صفــت
توحیــد قــرار میگیــرد .تــداوم در گرافولــوژی ،نشــانهای از هماهنگــی
تفکــر و عمــل نویســنده اســت (.)Nezos, 1989: 36
افــزون بــر ایــن ،فرمــی کــه ایــن تــداوم را بهخصــوص در ارکان
مجــزای مفــردات (مثــل دو رکــن حــرف عیــن) شــکل داده اســت،
ـی نویســنده
بــرای تحلیــل کیفیــت ارتبــاط بیــن ویژگیهــای درونـ ِ
بــا اعمــال بیرونــیاش بــهکار میبرنــد ( .)Pulver, 1994: 128از
طــرف دیگــر ،در اندیشــههای حروفــی ،حــرف «عیــن» را نمــادی
از چشــم میپندارنــد کــه دو حالــت دارد« :عیــن تفرقــه» و «عیــن
جمــع»« .عیــن تفرقــه» را در پیونــد بــا نشــانههای گرافولــوژی
میتــوان حالتــی دانســت کــه دوپارگــی در ســاختار حــرف «عیــن»
در کوفــی ابتدایــی اتفــاق افتــاده اســت (خانــۀ چهــار در جــدول .)1
در نتیجــه ،شــخصیت نامتعــادل نویســنده را تداعــی میکنــد.
جدول  .6محاجر تزیینی در حرف «عین»

چهار

هشت

یــک .حــرف «عیــن» از کلمــة «بالعطیــه» » روی کاســه ســفالین نیشــابوری
از قــرن ســوم ،چهــارم ق (مجموعــه دیویــد ،شــماره /)22/1974 :دو .حــرف
«عیــن» از کلمــه «ســعاده» در لــوح گچــی از خراســان در قــرن چهــارم ،پنجــم
ق (�Christie’s, Indian and Islamic Works of Art including Property from the Hivn
di Vollmoeller and Theodor Sehmer Collections, 30 April 2004, Sale 9835, Lot

 /)61ســه -حــرف «عیــن» از کلمــه «العــز» در لــوح آهکــی ســلجوقی از ایــران

ـم قBonhams, Islamic and Indian Art, 7 Apr 2007: Auction( .
احتمــاالً قــرن ششـ

 / )15257, Lot 117چهــار -حــرف «عیــن» از کلمــه «ن ِ ْع َمتَــهُ » روی تیــر چوبــی

امــوی از ســوریه یــا مصــر در قــرن ســوم یــا چهــارم قBonhams, Islamic( .

 / )and Indian Art, 7 Oct 2012, Lot 88پنــج -حــرف «غیــن» از کلمــه «ب َ َّلــغَ » در
لــوح چوبــی از شــرق ایــران مــورخ محــرم  503ق( .مجموعــه دیویــد ،شــماره:
 /)11 /1977شــش و هفــت -حــرف «عیــن» از کلمــه «العــادل» و «العالــم» روی
بخــوردان برنــزی از ایــران مــورخ  577ق( .مــوزه متروپولیتــن ،شــماره/)51 .56 :
هشــت -حــرف «عیــن» از کلمــه «العلــم» روی کاســه ســفالین نیشــابوری از
قــرن ســوم ،چهــارم ق.)A collection of Iranian Islamic Art, 1977, No. 53-41( .

جالــب اســت کــه در اندیشـههای حروفــی« ،عیــن تفرقــه» بــرای
شــخصی مطــرح میشــود کــه بــا چشــم َســر در جســتوجوی
حقیقــت توحیــد میکوشــد .در عــوض« ،عیــن جمــع» را کــه بــرای
برخــورداری از نشــانۀ تــداوم ،میتــوان آن را بــه انــواع تزیینــی
حــرف «عیــن» (جــدول  )6نســبت داد ،حالتــی اســت کــه قلــب
عــارف بــا نــور حقیقــت روشــن میشــود (بقلــی شــیرازی:1374 ،
 126و  .)63بهعــاوه ،ایــن عیــن را «عیــناهلل» (بقلــی شــیرازی،
 ،)75 :1374یکــی از اســماء توحیــد (بقلــی شــیرازی)627 :1374 ،
و از صفــات «الــف» (بقلــی شــیرازی )61 :1374 ،نیــز دانســتهاند.
بنابرایــن ،وابســتگی نقشــینۀ «قلــب» بــا روزنــۀ حــرف «عیــن» را
تــا حــد زیــادی میتــوان پذیرفــت کــه در ادامــه بــا اســتناد بــر
تشــبیهات حروفــی انــواع ایــن تزییــن معرفــی میشــود.
در برخــی از انــواع تزیینــی حــرفِ «عیــن» ،دو پــارۀ ایــن حــرف
بهگون ـهای در تعامــل بــا یکدیگــر طراحــی شــده کــه نقشــینۀ قلــب
را مینمایانــد (ردیــف اول در جــدول  .)6براســاس آنچــه گفتــه شــد
و گفتــاری از شــبلی «مــن أشــار الیــه فهــو عابــد وثــن» [و کســی
کــه بــه ســویش ایمــا کنــد پرســتندۀ بــت اســت] کــه چنیــن شــرح
ـد جهــات اســت.
شــده« :ایمــا در توحیــد شــرک اســت؛ زیــرا کــه حـ ّ
در التبــاس حــقّ اســت ،چــون از عیــن تفرقــه بــه عیــن جمــع اســت؛
ولــی عنــد اللقــاء و فیــه غیــب /بایمــاء الجفــون الــی الجفــون [پلــک
بــر هــم نهــادن عــارف در وقــت لقــاء و در عالــم غیــب]» (بقلــی
شــیرازی ،)561 :1374 ،میتــوان گفــت نقشــینۀ قلــب در ایــن
نــوع «عیــن»« ،چشــم دل» ای منــور بــه نــور وحــدت را بــه تصویــر
میکشــد .جــا دارد تحلیــل گرافولــوژی دربــارۀ روزنــۀ بســتۀ حــروف
بهعنــوان نشــانهای از رازداری را بــه یــاد آورد.
ـی
نقشــینۀ «قلــب س ـهلبی» در انــواع دیگــری از محاجــر تزیینـ ِ
حــرف «عیــن» طراحــی شــده اســت (ردیــف دوم در جــدول .)6
ازنظــر بصــری گویــا اســت کــه ایــن نقشــینه را پــس از نقشــینۀ قلــب
آراســتهاند .ازنظــر معنایــی نیــز نقشــینۀ قلــب ســهلبی را بایــد
پســین در نظــر گرفــت؛ چــون بــه قــول حــاج «هیچکــس حــقّ
محبــت حــقّ » (بقلــی شــیرازی،
را نپرســتید بــه چیــزی عزیزتــر از ّ
 )336 :1374یــا بــه تعبیــری دیگــر« ،چشــم دل» بــا محبــت روشــن
باقــی میمانــد؛ محبتــی کــه ُمحــب و محبــوب را بــه هــم میپیونــدد
و آن را ســه معنــی از صــورت «الــف» میداننــد .بــه طریقــی کــه
«اَل َ
محــب اســت« ،اِلــف» و آن
ِــف» یعنــی دوســت داشــت و آن
ّ
َ
ّ
َ
محبــت اســت (دیلمــی:1390 ،
محبــوب و «الــف» کــه فعــل خــداّ ،
 .)67بدینترتیــب ،اندیشــههای حروفــی تــا حــدودی امــکان
میدهــد کــه زبــان بصــریِ تزیینــاتِ حــرف «عیــن» را رد یافــت و
نــگاه وحدتگــرا را از نقشــینۀ «قلــب» و «قلــب ســهلبی» نتیجــه
گرفــت.
حرف «ها»
حــرف «هــا»ی عینالهــر (ناجــی )120 :1974 ،را در خــط کوفــی
ابتدایــی ،از کرســی میانــی نوشــته میآغازنــد ،ســپس بــا ترســیم
یــک مربــع بــا رئــوس ممــاس بــر کرســی محــوری و میانــی ،بــه
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جدول  .7محاجر تزیینی در حرف «ها»

یــک .حــرف «هــا» از کلمــة « َف َس ـ َی ْكف َ
ِیك ُه ُم» در تزیینــات
گچــی قســمت غربــی قــوس محــراب مســجد جامــع ناییــن،
قـ�رن چهـ�ارم ،پنجـ�مق ق (�MIT Libraries, Aga Khan Visual Ar
ـم»
 ،chiveشــماره /)IMG11240 :دو .حــرف «هــا» از کلمــه ُ
«جنُوب ِ ِهـ ْ
در لــوح چوبــی مراکشــی از قــرن ششــم ق (مجموعــه دیویــد،
شــماره /)11 /1977 :ســه .حــرف «هــا» از کلمــة «هــذه» در
لــوح آهکــی ســلجوقی از ایــران احتمــاالً قــرن ششــم ق
( /)Christies, 15 Oct 2002, Sale 6628, Lot 28چهــار .حــرف
«هــا» از کلمــة «هــو» در محــراب ســنگی ایلخانــی از ایــران
احتمــاالً قــرن هشــتم ق (Christies, 5 Oct 2010, Sale 7871,
 /)Lot 118پنــج .حــرف «هــا» از کلمــه «هُــ َو» از ســنگ قبــر
مصــری در قــرن چهــارم ق (مــوزه فریــر ،شــماره)S1993.8 :
 /شــش .حــرف «هــا» از کلمــه «یَ ْهدِ یَـ َ
ـك» روی تیــر چوبــی
�ارمق ق (�Bon
امـ�وی از سـ�وریه یـ�ا مصـ�ر در قـ�رن سـ�وم یـ�ا چهـ
 / )hams, Islamic and Indian Art, 7 Oct 2012: Lot 88هفــت.
حــرف «هــا» از کلمــه « ُهـ َو» روی ســنگ قبــر غزنــوی از قــرن
پنجــم ،ششــم ق (Bonhams, Islamic and Indian Art, 7 Oct
 /)2012: Lot 88هشــت .حــرف «هــا» از کلمــه «هــو» در لــوح
چوبــی مراکشــی یــا اســپانیایی از قــرن پنجــم یــا ششــم ق
(مــوزه ویکتوریــا و آلبــرت ،شــماره.)1907-D 378 :

67

نقطــۀ آغــاز میرســند .بدینســان یــک روزنــه شــکل میگیــرد ،امــا
بــرای ادامــۀ مســیر ،دوبــاره از نقطــۀ آغــاز پارهخطــی میکشــند کــه
اینبــار از مرکــز ایــن روزنــه میگــذرد (خانــۀ پنــج در جــدول .)1
ِ
حرکــت دوبــاره ،دوگانگــی را در ســاختار و فــرم ایــن حــرف
ایــن
دوچنــدان کــرده اســت کــه در گرافولــوژی نیــز از نشــانههای منفــی
ِ
شــخصیت نویســنده بهشــمار میآیــد.
راســتگویی
در ارزیابــی
ِ
بدینگونــه کــه بــا مخدوششــدن فــرم روزنــه در منطقــۀ میانــی
بهعنــوان منطقــۀ احســاس ،نشــانههای از دروغ ،دوتاشــدن گفتههــا
و ســردرگمی بــه ذهــن متبــادر میشــود (Hartford, 1973,
 .)232; Pulver, 1994, 305; McNichol, 1991, 52ازنظــر
اصــاح
ســاختار نیــز حرکتــی کــه دوبــار از آغــاز رســم میشــود،
ِ
نوشــتار را تداعــی میکنــد کــه احســاس دودلــی و بیثباتــی را
برمیانگیــزد (Pulver, 1994, 309; Nezos, 1989, 157-
 .)158بنابرایــن ،گمــان مــیرود انــواع تزیینــات در حــرف «هــا»
بــا رویکــرد وحدتگــرا بــرای از بینبــردن دوگانگیهــا طراحــی
شــده باشــد .بهویــژه اینکــه در اندیشــههای حروفــی ،حــرف
«هــا» نمــادی از «هویــت حــق» اســت (بقلیشــیرازی)62 ،1374 ،
کــه بنــا بــر حدیــث «مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه» (بحــار
االنــوار ،1404 ،ج  ،)۳۲ ،۲انســان بــا شــناخت خــود ،هویــت او را
هــم میتوانــد بشناســد .در نتیجــه تشــبیهات حروفــی همــواره بــر
مبنــای فــرم و ســاختار دوگانــۀ حــرف «هــا» مفهــوم وحــدت را ابــراز
میکننــد؛ وحدتــی کــه در گذشــتن از «انانیـ ِ
ـت» حــادث و رســیدن
بــه «هویـ ِ
ـت» قدیــم نهفتــه اســت؛ چنانکــه حــاج میگویــد« :ای
آنکــه تــو منــی و مــن تــو و فرقــی میــان انیــت مــن و هویــت تــو
جــز در حــدوث و قــدم نیســت» (حــاج .)223 :1386 ،بهمنظــور
ـان تشــبیهاتِ حروفــی دربــارۀ
روشنشــدن بســیاری از زوایــای پنهـ ِ
حــرف «هــا» ،کوتــاه ســخن آنکــه قدیــم را بــه وجــو ِد خــدای عالــم
عالــم موجــودات را
گفتهانــد کــه اول نــدارد و در مقابــل وجــو ِد
ِ
حــادث مینامنــد (نســفی.)101-102 :1386 ،
ویژگــی قدیمبــودن یــا اولنداشــتن ،بیشــترین تأثیــر را بــر
ایــن
ِ
طراحــی انــواع تزیینــی حــرف «هــا» گذاشــته اســت؛ بهگون ـهای کــه
آغــا ِز مشــخصی بــرای نوشــتار آنهــا نمیتــوان تصــور کــرد .پــس
تزیینــی
امــکان دارد بیجهتشــدن ســاختا ِر حــرف «هــا» در انــواع
ِ
آن بــا تشــبیهات حروفــی در ارتبــاط باشــد .بــه هــر حــال ،ترکیبــات
وصفــی دیگــر در تشــبیهات حروفــی ،نظیــر «هــوای هویــت» و «آینــۀ
هویــت» در کنــار «هــای هویــت» و تناســب آنهــا بــا فــرم تزیینــی
حــرف «هــا» ،احتمــال ایــن رابطــه را افزایــش میدهــد .در ایــن میــان،
ترکیــب «هــوای هویــت» ،بیشــتر ویژگیهــای مکانــی و زمانــی ،و «آینۀ
ـیدن
هویــت» و در کنــار آن اصطــاح «التبــاس» بیشــتر ویژگیهای رسـ ِ
بــه مقــام وحــدت را در بــر دارد .در نتیجــه ،شایســته اســت بــا اســتناد
بــه تشــبیهات حروفــی نــام «ازلــی» و «ســرمدی» را بــرای نمونههــای
تزیینــیای برگزیــد کــه ازنظــر فرمــی ،بهترتیــب بــا توصیفــاتِ
مطرحشــده دربــارۀ مــکان و زمــان هماهنــگ اســت .عــاوه بــر ایــن،
نمونههــای دیگــر را کــه بــا توصیفــاتِ مقــا ِم وحــدت همخوانــی دارنــد،
شــاید بتــوان «آیین ـهای» و «ملتبــس» نامیــد.
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گونــهای از حــرف «هــا» را بدانســان آراســتهاند کــه گویــی
فضــای مکانــی «هــوای هویــت» را بــه تصویــر میکشــد (ردیــف
اول در جــدول  .)7در ایــن نمونههــا ،پارهخــط میانــی روزنــۀ حــرف
«هــا» ،ب ـه طریقــی نمایانــده شــده اســت کــه انــگار قرارگرفتــن آن
در پیشزمینــۀ روزنــه ،حجابــی بــرای دیــدۀ حقیقیتبیــن ایجــاد
کــرده تــا روزنــۀ «هــا» دوقســمتی بــهنظــر رســد .ایــن تصویرســازی،
بخشــی از گفتــۀ حــاج «هویــت تــو در الئیــت ماســت» را بــه یــاد
مـیآورد کــه در آغــاز ایــن مبحــث بــدان اشــاره شــد .شــباهت ایــن
نــوع «هــا»ی تزیینــی بــه موقعیــت مکانــی «هــوای هویــت» ،در
تجربههــای دیگــری از ســیر و ســلوک عرفــا نیــز دیــده میشــود.
بایزیــد داســتان میپــردازد کــه «...مرغــی گشــتم و انــدر هــوای
هوایــت میپریــدم تــا بــر میــدان احدیــت مشــرف شــدم و درخــت
ازلیــت انــدر آن بدیــدم .چــون نــگاه کــردم ،آن همــه مــن بــودم»...
(هجویــری غزنــوی .)306 :1378 ،حــال کــه تشــبیهات حروفــی
طراحــی ایــن نمونــۀ تزیینــی را بــا رویکــرد
احتمــال
تــا انــدازهای
ِ
ِ
وحدتگــرا تأییــد کــرد ،پیشــنهاد نــام «ازلــی» پذیرفتنیتــر اســت.
نــوع دیگــری از حــرف تزیینــی «هــا» را میتــوان بــا موقعیــت
زمانــی «هــوای هویــت» شــبیه دانســت (ردیــف دوم در جــدول
 .)7ســاختار پارهخــط در روزنــۀ ایــن حــروف بهگونــهای بــه هــم
پیونــد خــورده کــه چرخــهای بینهایــت را مینمایانــد؛ چرخــهای
کــه جهــت مســیر در ســاختار آن مشــخص نیســت .ایــن بیجهتــی،
اصطــاح «وقــت مســرمد» را تداعــی میکنــد کــه پیشتــر از آن
ســخن بــه میــان آمــد .افــزون بــر ایــن ،بیجهتــی ایــن وقــت در
گفتــاری از بایزیــد بــا اســتناد بــر بخشــی از آیــۀ  35ســورۀ نــور
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تعبیــر شــده اســت ...« :اگــر در ایــن پــرده بگــذری ،بــه زمیــن...
ـرقِی ٍة َو ال َغ ْرب ِیـ ٍة  ...از هــوای هویــت ســایۀ عنقــا قــدم بینــی .اگــر
الشَ ـ ْ
از آفتــاب تجلّــی وحــدت در آن ســایه گریــزی ...از حجــاب جاویــد
بیــرون نیایــی .ای ســیمرغ وحدتســرای! در آتــش هــوای کبریــا
چــون پــری( »...بقلیشــیرازی.)129 :1374 ،
بدینشــکل ،بایزیــد بیزمانــی وحــدت را در قالــب نــور جــاودان
مطــرح میکنــد کــه مثــل نــور زمیــن جهتــی را ســایه نمیانــدازد و
جهتــی را آفتــاب برتابانــد .البتــه بــه ویژگیهــای مکانــی نیــز اشــاره
دارد ،مث ـ ً
ا پارهخــط میانــی حــرف «هــا» را بــه ســایۀ عنقــای قــدم
تشــبیه کــرده کــه اگــر ســالک بــه آن پنــاه بــرد ،هیـچگاه وحــدت را
درک نخواهــد کــرد .درنهایــت ،بــه ســیمرغ وحدتســرای گوشــزد
میکنــد کــه ســایه را بایــد رهــا کــرد تــا در آتــش هــوای کبریــا یــا
نــور جــاودان و بــه تعبیــری دیگــر ،روزنــۀ حــرف «هــا» ،وحــدت را
بتــوان فهمیــد .بنابرایــن ،چنیــن مینمایــد کــه ایــن نــوع حــرف
«هــا» (ردیــف دوم در جــدول  ،)7بــرای نمایــش وحــدت زمــان
بهصــورت گــرهای بینهایــت طراحــی شــده اســت .ضمــن اینکــه
از بینرفتــن پارهخــط میانــی ،بیرونرانــدن هــر نــوع ســایهای
را از ایــن بیزمانــی نشــان میدهــد .بــا ایــن تحلیــل ،رویکــرد
وحدتگــرا در طراحــی حــرف «هــا» ممکــن ،و نــام «ســرمدی»
بــرای آن ســازگار بهنظــر میرســد.
تلفیــق دو روزنــۀ حــرف «هــا» ،تدبیــر دیگــری اســت کــه بــا
رویکــرد وحدتگــرا بــرای پوشــاندن دوگانگــی اندیشــیدهاند (ردیــف
ســوم در جــدول  .)7در ایــن نمونــۀ تزیینــی ،دو روزنــۀ حــرف «هــا»
را جــدا از هــم پنداشــته و آنهــا را ماننــد دو حلقــۀ بههمبافتــه
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طراحــی کردهانــد .بــر اســاس تشــبیهات حروفــی کــه ایــن دو روزنــه
را «انانیــت» و «هویــت» تعبیــر میکننــد ،میتــوان گفــت ایــن نمونــۀ
تزیینــی از حــرف «هــا» ،مقــا ِم رســیدن بــه وحــدت یــا «التبــاس» را
بــه تصویــر میکشــد؛ چنانکــه پیــش از ایــن ،ســخن حــاج بیــان
شــد کــه در بــاب رســیدن بــه وحــدت میگویــد« :کلــی بــه کلــی
ملتبــس اســت از وجهیــن ».درواقــع ،ایــن اندیشــه بــا الهــام از آیــۀ
 9ســورۀ انعــام شــکل گرفتــه اســت کــه بــه ظهــور پیامبــر (ص)
در پوشــش بشــری اشــاره دارد .بهویــژه در ایــن «هــا»ی تزیینــی
کــه دو حلقــۀ درهمتنیــدۀ آن ،چهــار روزنــه در محــور افقــی و
ـال وحــدت مــکان
عمــودی نوشــتار بــهوجــود آورده اســت کــه کمـ ِ
و زمــان در «میــم» صلیبنشــان را بــه خاطــر م ـیآورد .پــس ایــن
نمونــه «هــا»ی تزیینــی کــه بــه احتمــال زیــاد ،مفهــوم «التبــاس»
یــا «دیــدن هویــت او در هویــت خویــش» را بــه ذهــن متبــادر
میکنــد ،میتــوان «ملتبــس» نامیــد.
یکــی دیگــر از راههــایِ ایجــاد وحــدت در حــرف «هــا» تقــارن
اســت (ردیــف چهــارم در جــدول  .)7در ایــن نــوع تزیینی ،دو قســمت
روزنــۀ حــرف «هــا» بهصــورت آیینــهای ترســیم شــده اســت کــه
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وصفــی «آیینــة هویــت» در تشــبیهات حروفــی
شــاید بــا ترکیــب
ِ
در ارتبــاط باشــد .مقــام وحــدت را اینگونــه توصیــف کردهانــد...« :
وجــود همرنــگ وجــود شــد ،عــدم همرنــگ قــدم .از حــقّ مــرآت
قــدس در عالــم جــان بیجــان عاشــق پیــدا شــد .عاشــق در آینــۀ
هویــت افتــاد .جملــۀ آینــه جانــان دیــد؛ خــود در میــان جــان جــان
دیــد( »...بقلــی شــیرازی.)90 :1374 ،
محبــت را در شــکل قلبــی
ـگاه
بــا ایــن اوصــاف ،بــاز هــم جایـ
ّ
ایــن نقشــینه میتــوان مهــم دانســت .گمــان م ـیرود ایــن تفاســیر،
برداشــتی از آیــۀ  30ســورۀ روم باشــد کــه در آن ،پاکیزگــی نفــس
در رویگردانــی بــه دیــن خــدا یــا بــه تعبیــر دیگــر ،رســیدن بــه
وحــدت در رویگردانــی بــه فطــرت خویــش بیــان میشــود .پــس
امــکان دارد تغییــ ِر ســاختار حــرف «هــا» در ایــن نــوع تزیینــی،
بــا رویکــرد وحدتگــرا بــرای بازتــاب آیینــهایِ یــک قســمت از
روزنــه در قســمت دیگــر صــورت گرفتــه باشــد .از ایــن رو ،چنانچــه
نــام «آیین ـهای» بــرای ایــن نمونــه «هــا» گزیــده شــود ،پیــا ِم ایــن
رویکــرد را بهتــر میرســاند.

نتیجه
کوفــی تزیینــی بــر اســاس اصــول گرافولــوژی و
تحلیــل محاجــ ِر
ِ
ِ
تفاســیر تاریخــی حــروف چنیــن نشــان میدهــد کــه صــورت
بصــری نوشــتار تــا حــد زیــادی متفــاوت از تصویــر درک میشــود.
تشــکیل» محاجــر در کوفــی ابتدایــی بــه روش
«حســن
ِ
چنانچــه ُ
تحلیــل «پارهخــط» در گرافولــوژی ارزیابــی شــود ،دو ویژگــی
ِ
پنهــان در ســاختا ِرحروفِ کوفــی را بــرای تزیینشــدن مینمایانــد
کــه یکــی بــه تعــدد کرســیهای نوشــتار و دیگــری بــه چگونگــی
گســترش حــرف در طــول کرســی وابســته اســت .ایــن دو ویژگــی،
بنــا بــر دو اصــل «مناطــق» و «جهــت» ،بهترتیــب مفهــوم مــکان
و زمــان را بــه ذهــن میافکنــد .از طــرف دیگــر ،ایــن نمادگرایــی
از اندیشــهها و تشــبیههای حروفــی برخاســته از تفاســیر حــروف
مقطعــه نیــز برمیآیــد؛ بهگونـهای کــه حــرف «الــف» را نمونــۀ عالــی
«حســن تشــکیل» ،دارای برتریــن صفــات ،ازجملــه کمــال و وحــدت
ُ
میپندارنــد کــه حــروف دیگــر همــواره بــه ایــن ویژگیهــای برتــر
گرایــش دارنــد.
پــس از مقایســۀ انــواع تزیینــی محاجــر بــا نــوع ســادۀ آنهــا
در کوفــی ابتدایــی ،میتــوان نتیج ـ ه گرفــت کــه برخــی از محاجــر
بدانســان تزییــن شــدهاند کــه تمایــل بــه باالتریــن مــکان،
یعنــی رأسالخــط را تداعــی میکنــد و برخــی دیگــر بــرای ایجــا ِد
احســاس یگانگــی در طــول مســیر آراســته شــدهاند .بــه عبارتــی
ِ
دیگــر ،تزیینــات محاجــر کوفــی ،بهاحتمــال زیــاد ،از دو رویکــرد
«کمالگــرا» و «وحدتگــرا» سرچشــمه گرفتهانــد کــه چگونگــی
تحــوالت فرمــی ایــن نمونههــای تزیینــی را بــا تکیــه بــر اندیش ـهها
و تشــبیهات حروفــی میتــوان فهمیــد.
فرمــی محاجــر
در رویکــرد کمالگــرا ،اگــر تنهــا ویژگیهــای
ِ

تزیینــی در نظــر گرفتــه شــود ،گویــی تمــام محاجــر تزیینــی بــا ایــن
رویکــرد طراحــی شــده اســت؛ ولــی اگــر تشــبیهها و اندیشــههای
حروفــی نیــز بــهحســاب آیــد ،بایــد دو حــرف «میــم» و «قــاف» را
بیشــتر از ســایر محاجــر تزیینــی ،خاســتگاه ایــن رویکــرد دانســت؛
زیــرا در نخســتین تفاســیر ،حــروف مقطعــه ایــن دو حــرف بــه مفهوم
«انســان کامــل» اشــاره دارد .بــه عبارتــی ،حــرف «میــم» را نمــادی از
محمــد(ص) و حــرف «قــاف» را نمــادی از کــوه قــاف تعبیــر کردهانــد
کــه منزلــگاه ســیمرغ (نمــادی از انســان کامــل) اســت.
امــا ،تحــوالت فرمــی ایــن دو حــرف بیشــتر بــا تشــبیهات
حروفــی همخــوان اســت؛ تشــبیهاتی کــه بهصــورت نمادیــن ،حــروف
را اعضــای چهــره و جســم آدمــی میپنــدارد .در بیشــتر مــوارد،
ایــن تشــبیهات نمادیــن بــا نشــانههای گرافولــوژی نیــز برابــری
میکنــد .بدینترتیــب ،تناســبات میــان حــروف کوفــی ،نقشــینۀ
تزیینــی ،تفاســیر حــروف یــا نقــوش ،اندیشــهها و تشــبیههای
حروفــی برآمــده از آیــات و درنهایــت ،نشــانههای گرافولــوژی ،در
ِ
نمــودار  1ارائــهشــده اســت تــا نشــانههای نمادیــن کــه در حــروفِ
تزیینشــده بــا رویکــرد کمالگــرا بــهکار رفتــه ،بهتــر درک شــود.
در رویکــرد وحدتگــرا ،حــروف «ال»« ،عیــن» و «هــا» ،نهتنهــا
ازنظــر فرمــی در کوفــی ابتدایــی دوگانگــی را میرســانند ،بلکــه
تشــبیهها و اندیشــههای حروفــی مفهــوم دویــی را در آنهــا
میافزایــد .ایــن حــروف را چنیــن درک کردهانــد :حــرف «ال»
بــرای نفــی شــریک بــرای خــدا ،حــرف «عیــن» بــرای درک قلبــی
توحیــد بــا یگانــه چشــم دل نــه بــا دو چشــم َســر ،حــرف «هــا»
بــرای درک «هویــت» حــقّ از راه «انانیــت»؛ بهطــوری کــه ایــن دو
هویــت جــدا از هــم پنداشــته نشــود .در ایــن تشــبیهات حروفــی
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هــر بــار بــا الهــام از آیــات قرآنــی ،راهــی بــرای رهایــی از دوگانگــی
مطــرح شــده کــه هــم بــا ویژگیهــای فرمــی ایــن حــروف و هــم بــا
نشــانههای گرافولــوژی ســازگار اســت .نشــانههای نمادیــن حروفــی
کــه بــا رویکــرد وحدتگــرا طراحــی شــدهاند و نســبت آنهــا را بــا
اندیشــهها و تفاســیر حــروف و نشــانههای گرافولــوژی مرتبــط بــا
تشــبیهات حروفــی را میتــوان در ردیــف دوم نمــودار  1مشــاهده
کــرد.
بهطــور کلــی ،میتــوان گفــت محاجــر کوفــی تزیینــی ،از زبــان

*

نمادینــی خبــر میدهــد کــه در کتیبههــای کوفــی تزیینــی نهفتــه
اســت .بــرای درک و دریافــت پیامهــای ایــن زبــان ،بایــد تفاســیر
تاریخــی حــروف مقطعــه و اندیش ـهها و تشــبیههای برخاســته از آن
را مناسـبترین گزینــه دانســت؛ زیــرا گنجینـهای از مفاهیــم نمادیــن
حروفانــد کــه درک تاریخــی حــروف را نشــان میدهنــد .همچنیــن
بــرای آگاهــی از قاعــدۀ ایــن زبــان ،میتــوان از اصــول گرافولــوژی
بهــره گرفــت کــه نظامــی از نشــانههای فرمــی و مفهومــی اســت کــه
درک بصــری نوشــتار را آســان میســازد.

پینوشتها
 .1تغییــر و تحوالتــی کــه در پارهخــط (نــک :پینوشــت  )8ایجــاد میشــود،
در اصولــی ماننــد  .1ســازمانیافتگی و هماهنگــی در ابعــاد ،زوایــا و فشــار قلــم
Organization؛  .2جهــت در خــط ســیر Direction؛  .3ارتبــاط و همنشــینی
حــروف  Communication؛  .4محدودیــت در اشــغال فضــا (فاصلــۀ رأسالخــط تــا
ذیلالخــط) Limitation؛  .5فشــار قلــم Determination؛  .6گــردش در مناطــق
فضایــی  Orientation؛  .7شــکل حــروف الفبــا Script Form؛  .8مواصــات
 Behavior Pattern؛  .9ســرعت نوشــتار  Movementو ...نمــود مییابــد کــه
هریــک ویژگـیای از شــخصیت را بــرای بیننــده تداعــی میکننــد؛ مثـ ً
ا از ارتبــاط
و همنشــینی حــروف ،میتــوان تــا حــدودی بــه چگونگــی ادراک فــرد ،دربــارۀ
ارتبــاط بــا دیگــران پــی بــرد (Hartford, 1973؛ بوشــاتو1376 ،؛ Hollander,
.)2004

 .2ژاک دِریــدا ( Jacques Derrida (1930-2004فیلســوف الجزایریتبــار
فرانســوی و پدیدآورندۀ فلســفۀ ساختارشــکنی اســت.
 .3دریــدا ضمــن نقلقولــی از مارســل کوهــن (زبانشــناس فرانســوی) کــه
میگویــد «از آنجــا کــه هــر نوشــتۀ فــردی ،آشــکارکنندۀ ذهــن نویســندۀ آن
اســت ،نوشــتههای ملــی نیــز میبایســت تــا حــدی شــرایط تحقیــق در ذهــن
جمعــی افــراد را آشــکار کنــد» ،اصطــاح «گرافولــوژی فرهنگــی» (Cultural
ِ
 )Graphologyرا مطــرح میکنــد و دســتیابی بــه آن را در گــرو پرداختــن بــه
تمــام مســائل مربــوط بــه صــورت و جوهـ ِر گرافیــک نوشــتار میدانــد (Derrida,
.)1997: 87-88

 .4حــرف طــا و صــاد در خــط کوفــی ماننــد کاف و دال نوشــته میشــود و
در ایــن گــروه نمیگنجــد .همچنیــن حــرف واو در خــط کوفــی بیشــتر بــر اســاس
اصــل «تحریــق» (احاطــه کــردن) ابوحیــان توحیــدی نوشــته میشــود («رســاله
فــی علــم الکتابــه»32 :1951 ،؛ روزنتــال)163 :1371،؛ یعنــی تأکیــد بــر بخــش
فرودیــن واو اســت کــه رأسالخــط ادامــه مییابــد .پــس بهتــر اســت در گــروه
اهــداب بــه آن بپردازنــد.
 .5تمام جداول این مقاله را نگارندگان تهیه کردهاند.
 .6ابوحیــان توحیــدی (متوفــی  360یــا  373یــا  383یــا  ،)400اص ً
ال شــیرازی
یــا نیشــابوری یــا واســطی یــا بغــدادی اســت .او را شــیخ صوفیــه و فیلســوف ادبــا و
ادیــب فالســفه دانســتهاند (دهخــدا ،1377 ،ج .)631 :1
 .7ابوالحســین علــی بــن هنــد قرشــی فارســی ،از عرفــای مشــهور قــرن
چهــارم ق .واز اصحــاب جنیــد (دانشــنامه ایــران.)315 :1384 ،
8. Oval.
9. Eyes.

 .10یکــی از روشهــای اصلــی تحلیــل دستنوشــته ،بــر اســاس «پارهخــط»
( )Strokeاســت ( )Nezos, 1989: 10-11بــه خراشــی کــه قلــم بــر روی کاغــذ
رســم میکنــد و بــه مقــدار مرکبــی کــه بــر کاغــذ قــرار میدهــد ،تکهخــط یــا
پارهخــط یــا ضربــۀ قلــم میگوینــد .خــط ســیری را کــه ایــن خــراش میپیمایــد
یــا طــرز قرارگرفتــن خطــوط منحنــی یــا مســتقیم کــه حــروف را تشــکیل
میدهــد ،مســیر خــط مینامنــد (بوشــاتو.)149 :1374 ،

 . 11ازنظــر ابنمقلــه ( )328-272قواعــد خــط بــه دو دســتۀ «حســن
تشــکیل» و «حســن وضــع» تقســیم میشــوند .کــه «حســن تشــکیل» دربــارۀ
اصــول و ارکان نوشــتن حــروف و اتصــاالت آن در کلمــات اســت کــه شــامل
«نســبت ،ســطح ،دور ،قــوت ،ضعــف ،صعــود مجــازی نــزول مجــازی ،صعــود
حقیقــی ،نــزول حقیقــی ،ارســال ،ســواد و بیــاض» میشــود (فضائلــی.)77 :1360 ،
12 . Zone.
13. Direction.

 .14رویکــرد نمادگــرا بــه حــروف و تشــبیه آن بــه انســان ،ســرانجام در آرای
حروفیــه و نقطویــه بــه اوج رســید.
 . 15ســهل ابــن عبــداهلل تســتری (متوفــی  ۲۸۳ق ،).از شــاگردان ذوالنــون
مصــری و از بــزگان اهــل تصــوف و طریقــت اســت (دهخــدا ،1377 ،ج .)13858 :9
ن عیســی ،صوفــی قــرن ســوم ،مکنــی بــه ابوســعید ،او را
ـراز ،احمــد بـ 
 .16خـ ّ
«مــاه صوفیــان» (قمرالصوفیــه) نامیدهانــد (دهخــدا ،1377 ،ج .)9632 :7
 .17شــاید بتــوان گفــت مفهــوم «انســان کامــل» قدمتــی بــه انــدازۀ تاریــخ
عرفــان دارد ،ولــی ظاهــرا ً نخســتین کســی کــه ایــن اصطــاح را بــهکار بــرده،
ابن عربــی اســت (حکمــت.)18 :1385 ،
 .18حســین بــن منصــور حــاج (متوفــی  ،)307مکنــی بــه ابوالغیــث یــا
ابومغیــث یــا ابومعتــب ،از بــزرگان عرفــا و صوفیــه اســت کــه بــا جنیــد بغــدادی و
بعضــی اکابــر صوفیــه مصاحبــت داشــت (دهخــدا ،1377 ،ج .)9173 :6
 .19تفســیر ابــن عبــاس ،مجموعــة اقــوال تفســیری منســوب بــه عبـ ّ
ـدالل بــن
عبــاس ،از صحابــة پیامبــر (دهخــدا ،1377 ،ج .)374 :1
ین لَــک َومِــن ُذ ِّری ِت َنــا أُ َّمــ ًة ُّم ْســل َِم ًة لَّــک َوأَ ِرن َــا
اج َعلْ َنــا ُم ْســل َِم ِ
َ .20رب َّ َنــا َو ْ
َ
حِ
َّ
ـم (قــرآن ،بقــره )128 :خداونــد مــا،
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بکــن مــا را از مســلمانان و از فرزنــدان مــا گروهــی پــاکان تــو را و بنمــای مــا را
جایــگاه حــج مــا و توبــه ده بــر مــا کــه تویــی توبهدهنــده و بخشــاینده (ترجمــة
تفســیر طبــری ،1356 ،ج .)102 :1
 . 21ســراج شــیرازی بهدرســتی ایــن نکتــه را یــادآوری میکنــد کــه ایــن
شــکل همــواره بــه کاله ُم َز َو َجــه تشــبیه شــده اســت ( .)245 ،1376کالهــی کــه
میــان آن پنبــه میآکننــد و در ادبیــات بهجــای تــاج صوفیــان نیــز بــهکار رفتــه
اســت (دهخــدا ،1377 ،ج  .)20764 :13ســراج شــیرازی در ادامه ایــن معنــای
نمادیــن را در قالــب بیتــی بیــان کــرده کــه مــا را بــه ســوی رویکــرد عرفانــی
بازنمایــی ایــن حــرف رهنمــون میکنــد .کاله تــو کــه شــده کــج ز بــاد رعنائــی/
هــزار پیراهــن کاتبــان قبــا کــرده (ســراج شــیرازی.)245 :1376 ،
آن ال ْ َمجِ ی ـدِ» (قــرآن ،ق )1 :بدیــن کــوه قــاف و بدیــن قــرآن
ـر ِ
« . 22ق َوال ْ ُقـ ْ
بزرگــوار (ترجمــة تفســیر طبــری ،ج .)1744 :7
عجــم ا َ ُلبلــدان اثــر یاقــوت حمــوی ( ۵۷۴یــا  ،).۶۲۶ - ۵۷۵دایرهالمعارف
ُ .23م َ
جغرافیایــی بهترتیــب حــروف اســت کــه مطالــب آن را ماننــد لغتنامههــا بــه
آســانترین راه میتــوان بــه دســت آورد (یاقــوت حمــوی.)13 :1380 ،
 . 24تمثیــل مرغــی کــه ســفر بــه کــوه قــاف میکنــد و بــدل بــه ســیمرغ
میشــود یــا حقیقــت ســیمرغ را درمییابــد ،ســابقهای کهنتــر از روایــت «صفیــر
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ســیمرغ» ســهروردی دارد کــه آن حکایــت عرفانــی «و نســیم صبا ازوســت!» اســت.
پیــش از ایــن ،ابــو علــی ســینا در «رســاله الطیــر» ســفر پرخــوف و خطــر مرغــان
را بــه کــوه عقــاب تمثیــل کــرده بــود .امــا ســابقۀ کهنتــری هــم وجــود دارد .در
کلیلــه و دمنــه کــه در عهــد ساســانی از سانســکریت بــه فارســی پهلــوی ترجمــه
شــد ،در «بــاب دوســتی کبوتــر و زاغ و مــوش و باخــه و آهــو» ،کبوتــر طــوقداری
(حمامــه المط ّوقــه) در دامافتــادگان را بــه مــدد همیــاری و یکدلــی نجــات میدهــد
(هاشــمینژاد.)28 :1389 ،
 . 25بایزیــد ،طیفــور بــن عیســی بــن آدم بــن عیســی بــن سروشــان بســطامی
(متوفــی  261یــا  )262ملقــب بــه ســلطانالعارفین (دهخــدا ،1377 ،ج .)4333 :3
 .26ابوبکــر شِ ــبلی (متوفــی  ۳۳۴یــا  ،)۳۳۵جعفــر بــن یونــس خراســانی ،از
زهــاد و یکــی از ســران شــیوخ متصوفــه شــاگرد ابوالقاســم جنیــد اســت (دهخــدا،
 ،1377ج .)600 :1
 .27أ أنــت أم أنــا هــذا فــی إلهیــن /حاشــاک حاشــاک مــن إثبــات إثنیــن/
هویــة لــک فــی الئیتــی أبــدا /کلّــی علــی الـ ّ
ـکل تلبیــس بوجهیــن /فأیــن ذاتــک
ع ّنــی حیــث کنــت أری /فقــد تبیــن ذاتــی حیــث ال أیــن /و أیــن وجهــک مقصــود
بناظرتــی /فــی باطــن القلــب أم فــی ناظــر العیــن /بینــی و بینــک أنّــی یزاحمنــی/
فارفــع بأن ّیــک أن ّیــی مــن البیــن (اخبــار الحــاج .)79 ،80 :2006 ،...
 . 28یــک نقطــه الــف گشــت و الــف جملــه حــروف /در هــر حرفــی الــف بــه
اســمی موصــوف (منســوب بــه ســعدالدین حمویــه) (ســعد الدیــن حمویــه:1362 ،
.)37
 . 29ابــن ندیــم (قــرن چهــارم) از نخســتین کســانی اســت کــه حــرف «ال» را
از حــروف الفبــا بــه شــمار مـیآورد (.)27 :1346
 .30ایــن حــرف در زبــان عربــی چهــار عنــوان صرفــی هــم دارد .1 :حــرف
نفــی؛  .2حــرف نهــی؛  .3حــرف عطــف؛  .4حــرف نفــی جنــس (جعفــری:1365 ،
.)66
 . 31ایــن تفــاوت ظاهــری و باطنــی حــرف «ال» همــواره هنرمنــدان را
برانگیختــه تــا از آن در تشــبیهات حروفــی بهــره گیرنــد؛ بهطــوری کــه نظامــی در
منظومــۀ لیلــی و مجنــون میســراید :هیــکل دو ولــی یکــی اســت بنیــاد /چــون
الم و الــف کــه المالــف بــاد (نظامــی.)319 :1364 ،
 . 32قــال رســول َّ
اللصلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم« :الفقــر فخــری» (فقــر
فخــر مــن اســت) (قمــی ،1380 ،ج .)132 :7
 . 33جبــۀ خورشــید و مــاه کنایــه از روز و شــب اســت کــه لیــل و نهــار باشــد
(دهخــدا ،1377 ،ج .)7518 :5
ــن أَن لَّــن نَّقْــد َِر َعلَیــ ِه َف َنــا َدی فِــی
َ . 34و َذا الن ِ
ــب ُمغَاضِ ًبــا َف َظ َّ
ُّــون إِذ َّذ َه َ
ُّ
َّ
ـن (قــرآن ،االنبیــا:
ـب َحان َک إِنِّــی کنـ ُ
الظ ُل َمــاتِ أَن َّل إِل َـ َه إ ِ َّل أَنـ َ
ـن الظالِمِیـ َ
ـت ِمـ َ
ـت ُسـ ْ
 )87و خداونــد ماهــی ،یعنــی یونــس ،چــون بشــد بخشــم ،از قــوم ملــک ،پنداشــت
مــا نتوانیــم عقوبتکــردن فــرو ،آواز داد انــدر تاریکیهــا کــه نیســت خــدای مگــر
تــو ،پــاک و بیعیبــی تــو ،مــن بــودم از ســتمکاران (ترجمــة تفســیر طبــری،
 ،1356ج .)1038 :4
 . 35جامــی چنیــن میســراید« :دلــت آیینــۀ خداینماســت /روی آیینــۀ تــو
تیــره چراســت؟ /صیقــل آن اگــر نهــای آگاه /نیســت جــز ال الــه اال اهلل /ال نهنگــی
اســت کائنــات آشــام /عــرش تــا فــرش درکشــیده بــه کام /هــر کجــا کــرده آن
نهنــگ آهنــگ /از مــن و مــا ،نــه بــوی مانــده ،نــه رنــگ (جامــی.)78 :1378 ،
36 . Continuity.
 . 37در ترجمــۀ تفســیر طبــری ،شــرح عبــارت «الحمــداهلل» را چنیــن آغــاز
میشــود« :شــکر خــدای را ع ّزوجـ ّ
ـل کــه مــا را بیافریــد و از فرزنــدان آدم آفریــد»...
ســپس بــا اســتناد بــر حدیــث «مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه» ،و دو آیــۀ « َو
فِــی أَنْفُسِ ْ َ
ْناکــم أَ ْزواجــاً»
ون» (قــرآن ،الذاریــات )21 :و « َو خَ لَق
ــر َ
ْ
ــکم أ َفــا ت ُْبصِ ُ
(قــرآن ،النبــا )8 :ادامــه میدهــد کــه انســان بــرای شــناخت حــق بایــد در بطــن
خویــش بنگــرد .همچنیــن بــا اشــاره بــه زوج آفریــدن موجــودات ،اندامهــای
جفــت و ازجملــه چش ـمها را مثــال میزنــد کــه همــه فرمانبــردار بطــن هســتند
کــه یکــی و نهانــی اســت .درنهایــت میگویــد کــه «آن پادشــاه دل تــو اســت کــه
دل تــو یکــی اســت و بــا او هیــچ انبــاز نیســت و هیــچ همتــا نیســت و ایــن بــر
مثــال دانســتن خداونــد ع ّزوجـ ّ
ـل اســت» ( ،1356ج .)13-15 :1

 . 38اگرچــه نقشــینۀ قلــب در برخــی مــوارد شــبیه بــه نمــاد قلــب در دنیــای
معاصــر اســت ،در هنرهــای ایرانــی بیشــتر بهصــورت ســهگانه دیــده میشــود
تــا جایــی کــه همیــن شــکل در گرههــای کوفــی مشــبک نیــز بــه سهقســمت
(ترکیبــی از یــک مربــع خشــتی در زی ـ ِر دو مربــع بــا گوش ـههای مــدور) تقســیم
میشــود.
َ . 39عینال ِهــر بــه معنــی چشــم گربــه .همچنیــن ســنگ قیمتــی اســت کــه
بــه چشــم گربــه شــباهت دارد (دهخــدا ،1377 ،ج .)16492 :11
40 . Tangle.
41. Correction.

 . 42بخشــی از آیــۀ َّ ُ
ض َم َثـ ُ
ـل نُــو ِر ِه کمِشْ ــکا ٍة فیهــا
ـما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
السـ َ
ـور َّ
«الل نُـ ُ
َ
ـج َر ٍة
ـب ُد ِّری یو َقـ ُ
ـد ِمــن شَ ـ َ
اج ـ ٍة الز َُّج َ
ـاح فِــی ُز َج َ
ـاح الْم ِْص َبـ ُ
م ِْص َبـ ٌ
اج ـ ُة کأن َّ َهــا ک ْوکـ ٌ
ـار
ـرقِی ٍة َو َل َغ ْرب ِی ـ ٍة یــکا ُد َزی ُت َهــا یضِ ــی ُء َول َ ـ ْو لَـ ْ
ـم ت َْم َس ْس ـ ُه نَـ ٌ
ُّم َب َ
ارک ـ ٍة َزیتُون ِـ ٍة َّل شَ ـ ْ
ـاس َو َّ ُ
الل ل ِ ُنــو ِر ِه َمــن یشَ ــاء َویضْ ـ ِر ُب َّ ُ
ـور َعلَــی نُــو ٍر ی ْهـدِی َّ ُ
الل بِـ ِّ
الل ْالَ ْم َثـ َ
ـکل
ـال ل ِل َّنـ ِ
نُّـ ٌ
ـم» (قــران ،نــور .)35 :خــدای ع ّزوجـ ّ
ـل روشـنکنندۀ آســمانها و زمیــن
شَ ــی ٍء َعل ِیـ ٌ
اســت .مثــل نــور او چــون روزنــی اســت کــه انــدران باشــد چراغــی و آن چــراغ
باشــد انــدر آبگین ـهای و آن آبگینــه باشــد چنانکــه گــوای آن هســت ســتارهای
درخشــنده و تابــان و میافــروزد آن چــو چراغــی از درختــی بــا برکــة زیتــون نــه
پیوســته انــدر آفتــاب و نــه پیوســته انــدر ســایه ،خواهــد زیــت آنکــه میدرخشــد
و اگــر نــه ،رســد بــدان آتــش .روشــنایی باشــد بــر روشــنایی .راه نمایــد خــدای
ـل بروشــنا ای خویــش آن را کــه خواهــد و پدیــد میکنــد خــدای ع ّزوجـ ّ
ع ّزوجـ ّ
ـل
داســتانها مردمــان را و خــدای تعالــی بــر همــه چیــزی داناســت (ترجمــة تفســیر
طبــری ،1356 ،ج .)1117 :5
َ .43ول َـ ْو َج َعلْ َنــا ُه َملَــکا ل َّ َج َعلْ َنــا ُه َر ُج ـ ً
ـون (قــرآن،
ا َولَلَ َب ْس ـ َنا َعلَی ِهــم َّمــا یلْب ُِسـ َ
االنعــام .)9 :اگــر کردیــم آن را فریشــتهای کردیــم آن را مــردی ،بپوشــیدیمی بــر
ایشــان آنچــه میپوشــند (ترجمــة تفســیر طبــری ،1356 ،ج .)437 :2
 .44گفتاری از بایزید (بقلی شیرازی.)115 :1374 ،
ـن َحنِی ًفــا
ـم َو ْج َهــک ل ِلدِّیـ ِ
ایــن آیــه بــه آیــة فطــرت نیــز مشــهور اســتَ « :ف َأقِـ ْ
ـق َّ
ـر َة َّ
ـاس َعلَی َهــا َل ت َْبدِیـ َ
ـن
ـل ل ِخَ لْـ ِ
ـم َولَکـ َّ
الل ِ َذلِــک الدِّیـ ُ
ـر ال َّنـ َ
ـن الْقَیـ ُ
الل ِ ال َّ ِتــی َف َطـ َ
ف ِْطـ َ
َ
ـون» (قــرآن ،الــروم )30 ،بــدار روی خویــش را دیــن پاکیــزه را
ـر ال َّنـ ِ
ـاس َل ی ْعلَ ُمـ َ
أک َثـ َ
بیافریــده خــدای ع ـ ّز و جـ ّ
ـل آنــک بیافریــد مردمــان را بــر آن ،نیســت بدلکــردن
خلــق خــدای عـ ّز و جـ ّ
ـل را اینســت دیــن راســت و لکــن بیشــتر مردمــان نــه داننــد
(ترجمــة تفســیر طبــری ،1356 ،ج .)1400 ،5

فهرست منابع
قرآن.

ابــن ندیــم ،محمدبــن اســحق ( ،)1346الفهرســت ،ترجمــة رضــا تجــدد،
چاپخانــه بانــک بازرگانــی ایــران ،تهــران.
ابــو نصــر ســراج ،عبــد اهلل بــن علــی ( ،)1382اللمــع فــی التصــوف ،بهتصحیــح
و تنظیــم رینولــد الیــن نیکلســون و ترجمــة مهــدی محبتــی ،اســاطیر ،تهران.
اخبــار حــاج ،تصحیــح و تشــحیه ل .ماســینیون و پ .،کــراوس ،ترجمــه و
تعلیــق ســید حمیــد طبیبیــان ،اطالعــات ،تهــران.1374 ،
اخبــار الحــاج او مناجیــات الحــاج و هــو مــن اقــدم االصــول الباقیــه ،لویــس
ماســینیون و بــول کــراوس ،التکویــن ،دمشــق.2006 ،
ارزقــی ،محمدبــن عبــداهلل بــن احمــد ( ،)1368اخبــار مکــه و مــا جــاء فیهــا
مــن االثــار ،بــه تصحیــح رشــدی الصالــح ملحــس و ترجمــة محمــود مهــدوی
دامغانــی ،چــاپ و نشــر ،بنیــاد تهــران.
محمد باقر المجلسی ،مؤسسة الوفاء ،بیروت ۱۴۰۴ ،ق.
بحار األنوارّ ،
بقلــی شــیرازی ،روزبهــان بــن ابــی نصــر ( ،)1374شــرح شــطحیات (شــامل
گفتارهــای شــورانگیز و رمــزی صوفیــان) ،چ  ،3مقدمــه و تصحیــح هانــری کوربــن،
طهــوری ،تهــران.
بوشــاتو ،گابریــل ( )1376خــط و شــخصیت ،ترجمــه و پژوهــش احمــد یلــدا،
کتابســرا ،تهــران.
ترجمــة تفســیر طبــری 7 ،ج ،نویســنده محمــد بــن جریــر طبــری ،تــوس،
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تهــران.1356 ،
تســتری ،ســهل بــن عبــداهلل ( ۱۴۲۳ق ،).تفســیر التســتری ،دارالکتــب
العلمیــه ،بیــروت.
جامــی ،نورالدیــن عبدالرحمــان بــن احمــد ( )1378مثنــوی هفــت اورنــگ
(ج  :1سلســلهالذهب ،ســامان و ابســال ،تحفهاالحــرار ،ســبحهاالبرار) ،تحقیــق و
تصحیــح جابلقــا داد علیشــاه و دیگــران ،میــراث مکتــوب؛ مرکــز مطالعــات ایرانــی،
تهــران.
جعفــری ،قــدرت اهلل ( ،)1365الم الــف ( ،)3آینــده ،ســال دوازدهــم ،ش ،3-1
صــص .66-65
حکمــت ،نصــراهلل ( ،)1385خطــوط برجســته انســان شناســی ابــن عربــی،
نامــه مفیــد ،ش  ،53صــص .24-11
حــاج ،حســین بــن منصــور ( ،)1386مجموعــه آثــار حــاج (طواســین ،کتــاب
روایــت ،تفســیر قــرآن ،کتــاب کلمــات ،تجریــات عرفانــی و اشــعار) ،شــارح قاســم
میرآخــوری ،شــفیعی ،تهــران.
خاقانــی شــروانی ،افضلالدیــن بدیــل بــن علــی نجــار ( ،)1368دیــوان،
بهکوشــش ضیاءالدیــن ســجادی ،زوار ،تهــران.
دانشنامه ایران ،ج  ،1مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران.1384 ،
دهخــدا ،علــی اکبــر ( ،)1377لغتنامــه ،ج  11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1و ،13
دانشــگاه تهــران ،تهــران.
دیلمــی ،علیبــن محمــد ( ،)1390الــف الفــت و الم معطــوف (عطــف االلــف
المألــوف علــی الــام المعطــوف) نخســتین کتــاب در بــاب عشــق الهــی ،ترجمــة
قاســم انصــاری ،سایهگســتر ،قزویــن.
«رســالة فــی علــم الکتابــه» :ثــاث رســائل ألبــی حیــان التوحیــدی ،بتحقیقهــا
و نشــرها ابراهیــم الکیالنــی ،المعهــد الفرنســی بدمشــق ،دمشــق ،1951 ،صــص
.27-47
روزنتــال ،ا ،)1371( .رســالة ابوحیــان توحیــدی در بــاب خوشنویســی،
مشــکوه ،ش  ،34صــص .196-158
سجادی ،جعفر ( ،)1373فرهنگ معارف اسالمی ،ج  ،2کومش ،تهران.
ســراج شــیرازی ،یعقــوب بــن حســن ( ،)1376تحفهالمحبیــن (در آییــن
خوشنویســی و لطایــف معنــوی آن) ،بــه اشــراف محمــد تقــی دانشــپژوه ،بــه
کوشــش کرامــت رعناحســینی و ایــرج افشــار ،نشــر نقطــه ،دفتــر نشــر میــراث
مکتــوب ،تهــران.
ســعد الدیــن حمویــه ،محمــد بــن مؤیــد ( ،)1362المصبــاح فــی التصــوف،
تصحیــح و تنظیــم نجیــب مایــل هــروی ،مولــی ،تهــران.
عیــن القضــاه ،عبــد اهلل بــن محمــد ( ،)1362نامههــای عیــن القضــات
همدانــی ،ج  ،2مصحــح علــی نقــی منــزوی و عفیــف عســیران ،منوچهــری ،تهــران.
فضائلی ،حبیباهلل ( ،)1360تعلیم خط ،تهران ،سروش.
قمــی ،عبــاس ( ،)1380ســفینه النجــاه و مدینــه الحکــم و االثــار مــع تطبیــق
النصــوص الــوارده فیهــا علــی بحــار االنــوار ،ج  ،7چ  ،3اســوه ،قــم.
گنــون ،رنــه ( ،)1374معانــی رمــز صلیــب (تحقیقــی در فــن معــارف تطبیقی)،
ترجمــة بابــک علیخانــی ،ســروش ،تهران.
ناجی ،زینالدین ( ،)1968مصورالخط العربی ،مکتب النهضه ،بیروت.
ناجی ،زینالدین ( ،)1971بدائع الخط العربی ،مکتب النهضه ،بیروت.
نســفی ،عزیــز الدیــن بــن محمــد ( ،)1386مجموعــة رســائل مشــهور بــه
کتــاب اإلنســان الکامــل ،مقدمــه هانــری کوربــن و ترجمــة ضیــاء الدیــن دهشــیری،
طهــوری ،تهــران.
نظامــی گنج ـهای ،الیــاس بــن یوســف ( ،)1364پنــج گنــج :خمســه حکیــم
نظامــی گنجــوی ،ج  :3لیلــی و مجنــون ،بــه تصحیــح بهــروز ثروتیــان ،تــوس،
تهــران.
هاشــمی نــژاد ،قاســم ( ،)1389حکایتهــای عرفانــی  ۲۰۱گزیــده روایــی از
دفتــر معرفــت پیشــگان ،حقیقــت ،تهــران.
هجویــری غزنــوی ،علــی بــن عثمــان ( ،)1378کشــف المحجــوب ،بــه
کوشــش ژوکوفســکی ،طهــوری ،تهــران.
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یاقــوت حمــوی ،یاقــوت بــن عبــد اهلل ( ،)1380معجــم البلــدان ،ج  ،1ترجمــة
علــی نقــی منــزوی ،ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور (پژوهشــگاه) ،تهــران.
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