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ــر  ــود. ب ــر درک می ش ــا تصوی ــاوت ب ــه متف ــتار دارد، بلک ــارِت نوش ــدا از عب ــی ج ــا مفهوم ــتار، نه تنه ــرِی نوش ــورِت بص ص
ــه  ــد. ب ــرح کرده ان ــوژی را مط ــژۀ گرافول ــانه های وی ــول و نش ــته، اص ــِل دست نوش ــرای تحلی ــار ب ــتین ب ــاس، نخس ــن اس ای
ــوژی اســتفاده شــده اســت. از ایــن رو،  نظــر می رســد در نخســتین تفاســیِر حــروِف مقطعــه نیــز از روشــی مشــابه گرافول
احتمــال مــی رود بــا بهره گیــری از ایــن تفاســیر و بــه کمــک اصــول گرافولــوژی، بتــوان گوناگونــی خــط کوفــی تزیینــی را 
تحلیــل کــرد؛ به خصــوص کــه در پژوهش هــای پیشــین، کمتــر بــه زبــان بصــری نوشــتاِر کوفــی اهمیــت داده انــد. در مقالــة 
حاضــر، انــواع َمحاِجــر کوفــی تزیینــی بــه روش توصیفــی، تاریخــی و تحلیلــی ارزیابــی می شــود تــا بخشــی از زبــان بصــری 
کوفــی تزیینــی، یعنــی حــروف روزنــه دار تــا حــد امــکان بیــان شــود. بدیــن منظــور، ابتــدا بــر مبنــای توصیــف و تحلیــِل 
فــرم و ســاختار َمحاِجــر در کوفــی ابتدایــی، امــکاِن وجــود دو رویکــرد »کمال گــرا« و »وحدت گــرا« در طراحــِی تزیینــاِت 
َمحاِجــر پیــش رو نهــاده می شــود. ســپس تحــت عنــوان ایــن دو رویکــرد، انــواع َمحاِجــر تزیینــی توصیــف و تحلیــل شــده 
ــته از  ــی برخاس ــبیهات حروف ــه ها و تش ــه و اندیش ــروف مقطع ــی ح ــیر تاریخ ــا در تفاس ــی آن ه ــوالت فرم ــتگاه تح و خاس
ایــن تفاســیر جســت وجو می شــود. در نتیجــه، بــا دســتیابی بــه نشــانه های نمادیــن حــروف، زبــان بصــری َمحاِجــر کوفــی 

ــا حــدی گشــوده می شــود. تزیینــی ت
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ــر تفــاوت دارد کــه  ــا ادراک تصوی ادراک بصــری نوشــتار، به قــدری ب
بــر مبنــای آن، اصــول گرافولــوژی  بــرای تحلیــل دست نوشــته 
ــران دست نوشــته  ــه تحلیلگ ــی ک ــه صورت ــده اســت؛ ب ــه وجــود آم ب
)گرافولوژیســت ها( اعتقــاد دارنــد از چگونگــی صــورت بصــری نوشــتار 

ــت ــی اندیشــیدن نویســندۀ آن دســت یاف ــه چگونگ ــوان ب می ت
 Torbidoni & Zanin, 2011: 24; Nezos, 1989: 3; Hollander,( 

 .)2004, XIII
گمــان مــی رود ایــن ادراک را از ابتــدا در فرهنــگ تصویــری 
اســالم نیــز در نظــر داشــته اند کــه نقــوش نوشــتاری به طــور 
ــروف  ــیر ح ــتین تفاس ــژه در نخس ــدند؛ به وی ــر ش ــمگیری فراگی چش
مقطعــه از ویژگی هــای بصــری نوشــتار نیــز بهــره گرفته انــد. از ایــن 
رو، ایــن نوشــتار بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه صــورت بصــرِی 
ــرای  حــروف در خــط کوفــی تزیینــی، پیام هایــی بصــری دارد کــه ب
درک آن می تــوان از اصــول گرافولــوژی و تفاســیر حــروف مقطعــه و 
ــن  ــرد. از ای ــتفاده ک ــی اس ــبیهات حروف ــه ها و تش ــع آن، اندیش به تب
زبــان بصــری در مطالعــات پیشــین دربــارۀ کوفــی تزیینــی تــا کنــون 
ســخنی بــه میــان نیامــده اســت، امــا اندیشــة زبــاِن بصــرِی نوشــتار را 
دریــدا  نخســتین بــار تحــت عنــوان »گرافولــوژی فرهنگــی«  مطــرح 

مقدمه
(. از ایــن رو، تصمیــم بــر آن اســت تــا  کــرد )
گام نخســت در شــناخت زبــان بصــری کوفــی تزیینی برداشــته شــود. 
بدیــن منظــور، محاجــِر کوفــی تزیینــی )حــروف روزنــه دار( انتخــاب 
ــاختاری آن در  ــی و س ــای فرم ــدا ویژگی ه ــه ابت ــت ک ــده اس گردی
کوفــی ابتدایــی بــر اســاس اصــول خوش نویســی و گرافولــوژی بیــان 
ــزان  ــر اســاس می ــوژی، ب ــل گرافول ــه روش تحلی می شــود. ســپس ب
ــا توجــه  ــد و ب ــا حــروف ســاده دارن تغییــری کــه حــروِف تزیینــی ب
ــرا« و  ــرد »کمال گ ــه، دو رویک ــروف مقطع ــی ح ــیر تاریخ ــه تفاس ب
ــود. از  ــی می ش ــر معرف ــاِت محاج ــی تزیین ــرا« در طراح »وحدت گ
آن پــس، تحلیــِل اصلــِی مقالــه تحــت عناویــن ایــن دو رویکــرد آغــاز 
می شــود. بنابرایــن، ضمــن گــردآوری انــواع تزیینــِی حــروف محاجــر 
ــه  ــن به کاررفت ــا ششــم، نشــانه های نمادی ــارم ت ــرون چه ــی از ق کوف
ــبیهات  ــه ها و تش ــتین اندیش ــای نخس ــر مبن ــا، ب ــی آن ه در طراح
ــکان رمزگشــایی می شــود.  ــا حــد ام ــی، شــرح داده شــده و ت حروف
درنهایــت، نشــانه های نمادیــن در زبــان بصــری محاجــر کوفــی 
ــوژی، تفاســیر  ــا اصــول و نشــانه های گرافول ــی و تناســب آن ب تزیین
حــروف مقطعــه و تشــبیهات حروفــی برآمــده از تفاســیِر آیــات قرآنــی 

ــود. ــان داده می ش ــودار نش ــورت نم به ص

محاجر 
اســالم  جهــان  رساله نویســان  را  حــروف  متفــاوِت  اشــکاِل 
چنیــن تقســیم بندی کرده انــد: 1. اطنــاب )الفــات(؛ 2. اهــداب 
ــا  ــر ی ــا(؛ 4. محاج ــراس )دندانه ه ــا اض ــذ ی ــا(؛ 3. نواج )فرودینه ه
عیــون )چشــم ها(؛ )Gacek, 2009: 43(. گــروه محاجــر کــه ایــن 
ــر آن تمرکــز دارد، در خــط کوفــی شــامل حــروف میــم،  پژوهــش ب

ــدول 1( . ــود  )ج ــا می ش ــن و ه ــاف، ال، عی ق
ــی«  ــای مخف ــای »جای ه ــر در معن ــی، محاج ــر واژه شناس ازنظ
ــم خانه و  ــتان، چش ــای بوس ــر در معن ــا َمحِج ــر ی ــرد آن ِمحَج و مف
ــه اســت )دهخــدا، 1377، ج 13، 20346،  ــه کار رفت کاســة چشــم ب
20368 و 20369(. دو معنــای اخیــر کــه تناســب بیشــتری بــا نمــوِد 
بصــرِی حــروِف روزنــه دار دارد، اگرچــه در تفســیرهای حــروِف مقطعه 
و تحلیل هــای گرافولــوژی دیــده می شــود، بیشــتر در قالــب کلمــات 
رســاله های  در  »چشــم حروف«  یــا  »عیــون«  نظیــر  مترادفــی 
»تحدیــق«  اصــل  مثــال،  به عنــوان  دارد.  رواج  خوش نویســی 
ــای  ــه معن ــدی،  ب ــان توحی ــت ابوحی ــالة کتاب ــردن( در رس )حدقه ک
ــت دارد؛ چنان کــه در تعریــف آن آمــده اســت: »اجــرای  چشــم دالل
ــت  ــة حفاظ ــه در نتیج ــابه ک ــروف مش ــم و ح ــا، جی ــا، خ ــل ح کام
ــرد و خــواه  ــه دار خــواه مف ــی در داخــل حــروِف روزن از فضــای منف
ــر  ــه نظ ــاد ب ــه ای گش ــون حدق ــا همچ ــود ت ــل می ش ــب حاص مرک
ــال، 1371:  ــه، 1951: 32؛ روزنت ــم الکتاب ــی عل ــاله ف ــند« )رس رس
ــد،  ــال می زن ــل مث ــن اص ــِف ای ــه در تعری ــی ک ــه حروف 163(. اگرچ
هیچ یــک محاجــر نیســت، از شــرح ایــن اصطــالح چنیــن بــر 

می آیــد.
ــی و  ــه های حروف ــه اندیش ــی«، ب ــای مخف ــای »جای ه ــا معن ام
ــی،  ــر اســت. در اندیشــه های حروف ــوژی نزدیک ت ــای گرافول تحلیل ه
اصطــالح محاجــر به صــورت »حجــرۀ حــروف« در گفتــاری از عــارف 
بــزرگ ابوالحســین هنــدی  چنیــن آمــده اســت: »ای مقــری زاهــد! 
ــرآن را در  ــروس ق ــون ع ــگ داری، چ ــه بان ــری. چ ــون قم ــو چ ت
حجــرۀ حــروف پنهــان داری؟ تــا از حــدث بیــرون نیایــی، در مکنــون 
ــیرازی، 1374:  ــی ش ــاری« )بقل ــرون نی ــات بی ــدف آی ــات از ص صف
325(. بدیــن ترتیــب، »حجــرۀ حــروف« جــای مخفی پنداشــته شــده 
کــه معانــی واالی قــرآن در آن نهفتــه اســت. در اصــول گرافولــوژی، 
حــروف روزنــه دار  یــا چشــم های دست نوشــته،  نشــانه ای بــه شــمار 
ــوان برخــی  ــی آن می ت ــای فرم ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می آی
 Hollander,( ســنجید  را  نویســنده  شــخصیِت  ویژگی هــای  از 
Nezos, 1989: 32 ;122�95 :2004(. از ایــن  رو، در تحلیــل 
دست نوشــته نیــز حفــرۀ حــروف را محــل اختفــای شــخصیِت 

نویســندۀ آن می انگارنــد.
 

تزیینات در محاجر
ــات  ــری تزیین ــمة فک ــوژی، سرچش ــانه های گرافول ــاس نش ــر اس ب
محاجــر را بایــد بــا تحلیــل اصــل »پاره خــط«  در »ُحســن تشــکیل«  
ــط  ــر خ ــط در محاج ــی پاره خ ــرد. از ارزیاب ــت وجو ک ــروف جس ح
ــای  ــه ویژگی ه ــد ک ــر می آی ــن ب ــدول1(، چنی ــی )ج ــی ابتدای کوف
محاجــر بــر درِک تاریخــی محاجــر تأثیــر داشــته اســت؛ ویژگی هایــی 

Derrida, 1997: 87 
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جدول 1. محاجر در کوفی ابتدایی

یــك. حــرف »میــم« از کلمــۀ »ِمــن« ســطر پنجــم/ دو. حــرف »قــاف« از کلمــۀ 
»تُْســَقی« ســطر چهــارم/ ســه. حــرف »ال« از کلمــۀ »اَل یُْغِنــی« ســطر پنجــم/ 
چهــار. حــرف »عیــن« از کلمــۀ »لَِســْعِیَها« ســطر هفتــم/ پنــج. حــرف »هــا« از 
از کلمــۀ »فیهــا« ســطر هشــتم/ همــۀ حــروف از صفحــه ای از قــرآن قــرن دوم 

ق. )Deroche, 1992: 51( اســتخراج شــده اســت.

ــن حــروف روی کرســی؛ 2. جهــت نوشــتن  ــگاه ای همچــون: 1. جای
حــروف؛ 3. تناســباِت ارکاِن شــکل دهندۀ حــرف. ایــن درِک تاریخــی 
ــود دارد،  ــه وج ــروف مقطع ــیر ح ــن در تفاس ــورت نمادی ــه به ص را ک
ــق؛   ــی: 1. مناط ــت؛ یعن ــی گرف ــوژی پ ــل گرافول ــا دو اص ــوان ب می ت
2. جهــت  ونشــانه های آن را در صــورت بصــری محاجــر کوفــی 

ــت. ــی بازیاف تریین
ــرای  ــب ب ــوژی، به ترتی ــت در گرافول ــل جه ــق و اص ــل مناط اص
 .)Pulver, 1994: 22( ــت ــده اس ــرح ش ــکان مط ــان و م درک زم
پــس، ابتــدا محاجــری کــه بــرای رســیدن بــه جایــگاه »الــف« تزییــن 
ــرد  ــا »رویک ــود ت ــریح می ش ــق تش ــل مناط ــا اص ــت، ب ــده  اس ش
ــوان  ــن عن ــت همی ــر« را تح ــاِت محاج ــی تزیین ــرا در طراح کمال گ
ــه  ــری پرداخت ــه محاج ــت، ب ــل جه ــا اص ــپس ب ــد. س ــان ده نش
ــِت  ــِی جه ــیر و یگانگ ــداوِم مس ــه ت ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــود ک می ش
ــده  ــن ش ــت( تزیی ــپ و راس ــه چ ــل ب ــدون تمای ــی ب ــف« )یعن »ال
 اســت تــا »رویکــرد وحدت گــرا در طراحــی تزیینــاِت محاجــر« 
تحــت همیــن عنــوان معرفــی شــود. ضمــن اینکــه در هــر دو بخــش، 
زیرعنوان هایــی دربــارۀ فــرم حــروف گنجانــده می شــود تــا براســاس 
تزیینــات  پیدایــش  فکــرِی  ریشــه های  گرافولــوژی،  نشــانه های 
ــد؛  ــر اندیشــه ها و تشــبیهات حروفــی بنمایان ــا تمرکــز ب محاجــر را ب
ــگاه هریــک از اشــکال محاجــر  ــه ای کــه به طــور تقریبــی، جای به گون
ــی  ــینه های تزیین ــروف و نقش ــواع ح ــک از ان ــدن هری را در پدیدآم

می شناســاند.

 رویکرد کمال گرا در طراحی تزیینات محاجر 
ــن  ــط و پایی ــاال، وس ــة ب ــه منطق ــوژی س ــق در گرافول ــل مناط اص
ــن  ــا ای ــب ب ــه متناس ــد ک ــن می کن ــروف تعیی ــرای ح ــی را ب کرس
مناطــق، به ترتیــب ابعــاد عقالنــی، عاطفــی و تمایــالت غریــزی 
 Pulver,( شــخصیت نویســنده در حــروف نمــود پیــدا می کنــد
24 :1994(. از ایــن منظــر، محاجــر در ناحیــة میانــی قــرار گرفتــه 
ــاس  ــی، احس ــة باالی ــه منطق ــا ب ــات آن ه ــش تزیین ــه گرای ــت ک  اس
ــه  ــوژی ک ــود در گرافول ــی موج ــگارد. نمادگرای ــی را می ان کمال گرای
 Nezos, 1989:( ــاط دارد ــدن انســان ارتب ــا تناســبات ب آشــکارا ب
ــت.   ــه اس ــکل گرفت ــز ش ــی نی ــه های حروف ــج در اندیش 20(، به تدری
یکــی از نخســتین رویکردهــای نمادیــن دربــارۀ حــروف، بــه »الــف« 
ــف«  ــد: »»ال ــت کرده ان ــتری  روای ــهل تس ــه از س ــاص دارد ک اختص
نخســتین و مهم تریــن حــروف اســت؛ چــه »الــف« اشــاره بــه خدایــی 
َّــف( و خــود در  اســت کــه همــه چیــز را بــا هــم مهربــان ســاخت )اَلـ

ــراج، 1382: 135(.  ــر س ــد« )ابونص ــا مان ــا بی همت آن ه
ــد:  ــه می گوی ــراز  ک ــعید خ ــف ابوس ــار تعری ــر در کن ــن تعبی ای
»هــرگاه بنــده تمامــی وجــودش بــا خــدا جمــع شــده باشــد، هیــچ 
ــه  ــه اســت ک ــن مرتب ــردد و در ای ــدا نمی گ ــر خ ــه غی عضــوی ازو ب
حقایــق فهــم در خوانــدن کتــاب خــدا بــدو رخ می نماینــد، حقایقــی 
ــن  ــه نمادی ــان(، وج ــت« )هم ــی نیس ــا را ارزان ــر آفریده ه ــه دیگ ک

ــد. ــان می ده ــل«  نش ــان کام ــوان »انس ــف« را به عن »ال
ــر الــف مقــدم می شــمارد. او  از طــرف دیگــر، حــالج  نقطــه را ب
معتقــد اســت کــه دانــش همــه چیــز موجــود در قــرآن و علــم قــرآن 
در حــروف مقطعــة آغــاز ســوره ها و علــم حــروف در الم الــف و علــم 
ــت  ــه در معرف ــم نقط ــه و عل ــف در نقط ــم ال ــف و عل ــف در ال الم ال
ــه کــس به جــز  ــب ک ــم غی ــه عل ــا برســد ب ــی مســتتر اســت، ت اصل
ــد )اخبــار حــالج، 1374: 54-53(. به عــالوه، او اصــل هــر  خــدا ندان
خطــی را نقطــه و خــط را بــه تمامــی متشــکل از نقطه هایــی بــه هــم 
پیوســته می دانــد کــه چــه خــط و چــه نقطــه از هــم بی نیــاز نیســت 

)اخبــار حــالج، 1374: 17(.
بدین ترتیــب، چــه ازنظــر گرافولــوژی و چــه در اندیشــه های 
ــة  ــت منطق ــط )نهای ــدای رأس الخ ــه بلن ــی ب ــف« خط ــی، »ال حروف
ــن  ــه تصــور واالتری ــر کرســی محــوری اســت ک ــود ب ــی( و عم باالی
مرتبــه را در میــان ســایر حــروف بــه ذهــن می افکنــد. امــا در 
اندیشــه های حروفــی، نقطــه نیــز مقامــی هم تــراز بــا »الــف« 
ــه  ــف فــرض شــود و اندیشــه را ب دارد؛ به خصــوص اگــر جــزوی از ال
مرتبــة کمــاِل الــف بکشــاند. بنابرایــن، هــرگاه فــرِم تزیینــاِت محاجــر، 
ــا  ــوان گفــت ب ــد، می ت ــف« را تداعــی کن ــا نقطــه ای از »ال ــف« ی »ال
ــه  ــال اینک ــدول 2(. ح ــت )ج ــده اس ــی ش ــرا طراح ــرد کمال گ رویک
چگونگــی امتــداد آن هــا تــا رأس الخــط یــا چگونگــی اشــارۀ آن هــا بــه 
نقطــه ای از »الــف« را می تــوان از تحلیــل فــرم تزیینــات بــا اســتفاده 

ــت. ــی ســراغ گرف از تشــبیهات حروف
ــر  ــکال محاج ــام اش ــی در تم ــینه های تزیین ــواع نقش ــه ان اگرچ
ــد  ــاص در پیون ــی خ ــوش در حرف ــن نق ــداوم ای ــود، ت ــده می ش دی
بــا تشــبیهات حروفــی، نشــان می دهــد کــه خاســتگاه فکــری 
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جدول 2. رویکرد کمال گرا در طراحی تزیینات محاجر کوفی

یــك. حــرف »میــم« از کلمــۀ »یــوم« در ســنگ قبــر مصــری از قــرن ششــم ق. )مــوزه هنرهــای زیبــا بوســتن، شــماره 31.407(/ دو. 
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 1 رمضــان 505 ق. )مــوزه بروکلیــن، شــماره: 83.163(/ چهــار. حــرف »میــم« از کلمــه 
»الملــك« در کاســه ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم، چهــارم ق. )مــوزة متروپولیتــن، شــماره: 40.170.93(/ پنــج. حــرف »میــم« از کلمــه 
 MIT Libraries, Aga( .ــی قــوس محــراب مســجد جامــع ناییــن، قــرن چهــارم، پنجــم ق ــَیْکِفیَکُهُم« در تزیینــات گچــی قســمت غرب »َفَس

.)IMG11240 :شــماره ،Khan Visual Archive

ــرا طراحــی شــده اند،  ــرد کمال گ ــا رویک ــه ب ــی ک نقشــینه های تزیین
بیشــتر بــا فــرم حــروف »میــم« و »قــاف« موقوفــه )= ـــقـ( در ارتباط 

اســت.

حرف »میم«
دو نقشــینة تزیینــی را بــه احتمــال زیــاد بایــد از آن حــرف »میــم« 
دانســت؛ صلیــب )خانه هــای چهــار و پنــج در جــدول 2؛ خانــة شــش 

در جــدول 3( و دوشــاخة بــال دار یــا سه شــاخه )جــدول 3(.
فرضــی  مربــع  از  »میــم«،  روزنــة  در  صلیب شــکل  تزییــِن 
ــط  ــم« در خ ــرف »می ــِط ح ــِل پاره خ ــه از تحلی ــد ک ــر می ده خب
ــه  دســت می آیــد؛ مربعــی کــه یــک رأس آن روی  کوفــی ابتدایــی ب
کرســِی محــوری و رأس دیگــر آن روی مــرز منطقــة میانــی- باالیــی 

می نشــیند )خانــة 1 در جــدول 1(. 
از ترســیم قطرهــای ایــن مربــع، نقــش صلیــب جلــوه می نمایــد 
ــی آورد. از  ــاد م ــه ی ــف« را ب ــه محــور عمــودی آن نقطــه ای از »ال ک
ــکان  ــوم م ــان مفه ــب هم ــودی صلی ــور عم ــوژی، مح ــر گرافول منظ
ــا محــور افقــی کــه عنصــر زمــان را معنــی  اســت کــه در برخــورد ب
ــه نقطــه ای خــاص در مــکان و زمــان رهنمــون  می دهــد، ذهــن را ب
ــان  ــب را »انس ــز صلی ــن رم ــل، اصلی تری ــن دلی ــه همی ــد. ب می کن
ــود  ــب وج ــودی مرات ــور عم ــه مح ــه ای ک ــد؛ به گون ــل« می دانن کام
و محــور افقــی مرتبــت خاصــی از وجــود را می شناســد کــه تالقــی 
آن هــا، اجتمــاع تمامــی مراتــب وجــود و بســط در دو محــور عرضــی 
و طولــی را می رســاند )گنــون، 1374: 59(. آنچــه فهــم رمزگشــایی 
ــد،  ــکار می کن ــم« را آش ــرف »می ــا ح ــاط آن ب ــب و ارتب ــش صلی نق
در نخســتین تفاســیِر حــروف مقطعــه از نخســتیِن آیــة ســورۀ بقــره 
ــواره  ــره: 1(  هم ــرآن، بق ــم« )ق ــة »ال ــیر آی ــت. در تفس ــه اس نهفت
ــود  ــف، اهلّل ب ــد: »ال ــه گوی ــده ک ــتناد ش ــاس  اس ــیر ابن عب ــر تفس ب
و الم، جبرئیــل و میــم، محمــد« )تســتری، 1423: 25؛ عین القضــاه، 
1362: 291(؛ بنابرایــن، حــرف »میــم« صلیب نشــان در خــط کوفــی 
ــه  ــد )ص(( را ب ــرت محم ــل« )حض ــان کام ــن »انس ــوم نمادی مفه

ــد. ــر می کش تصوی

یکــی دیگــر از تزیینــات محاجــر کــه خاســتگاه معنایــی آن در حــرف 
ــا »سه شــاخه« اســت.  ــال دار« ی »میــم« شــکل گرفتــه، »دوشــاخة ب
ــی  ــه های حروف ــا اندیش ــد ب ــینه در پیون ــن نقش ــی رود ای ــان م گم
پدیــد آمــده باشــد کــه در حالــت دوشــاخه بــال فرشــته، و در حالــت 
سه شــاخه فــوران آب از چشــمه را بازمی نمایانــد؛ چــرا کــه در 
ــای  ــا اعض ــب ب ــه دار در تناس ــروف روزن ــوژی، ح ــای گرافول تحلیل ه
چهــره ارزیابــی می شــوند و روزنــة حــروف »a« و »o« نمــادی از لــب 
 .)97 :2004 ,Hollander ;53 :1994 ,McNichol( فــرض می شــود

ــه  ــز ب ــی، حــرف میــم نی ــن، در رویکردهــای حروف ــر ای عــالوه ب
فــم یــا دهــان تشــبیه شــده اســت؛ چنان کــه شــرح اصطــالِح »عیــن 
میــم خــازن« از حــالج در کنــار ابیاتــی از خاقانــی، رمــز نقشــینة بــال 
ــالج  ــالح ح ــاید. اصط ــم را می گش ــرف می ــمه در ح ــوران چش ــا ف ی
ــک  چنیــن تشــریح شــده اســت کــه »عیــن میــم خــازن، عیــن َملَ
ــات  ــض بخشــد بری ــه فی ــط[ اســت ک ــط ]چشــم فرشــتة محی محی
]آفریــدگان[ را یــا بَصــر َملـَـک خــازن ]قالــب فرشــتة 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 نقطــة دایــرۀ کــون 
]کنایــه از پیامبــر اســالم و حقیقــت انســان کامــل[« )بقلــی شــیرازی، 

ــالج، 1386: 123(.  1374: 358؛ ح
ایــن شــرح، »فرشــته« و »لــب و دنــدان مصطفــی« را تــا 
ــم  ــی فه ــده ای از خاقان ــه قصی ــدد ک ــر می پیون ــه یکدیگ ــدودی ب ح
ــه  ــن و تفاح ــه الحرمی ــدۀ »تحف ــد. در قصی ــر می گردان آن را کامل ت
الثقلیــن« کــه در محضــر کعبــة معظمــه انشــا شــده اســت )خاقانــی 
ــزم تشــبیه شــده  ــاه زم ــه چ ــم ب ــة می شــروانی، 1368: 368(، دهان
اســت: زمــزم آنــک چــون دهانــی آب حیــوان در گلــو / و آن دهــان 
ــی شــروانی، 1368:  ــده )خاقان ــدان آم ــب چــون ســین دن ــم ل را می

 .)370
در ایــن تشــبیه، شــباهت دهــان میــم محمــد بــه زمــزم از اهمیت 
زیــادی برخــوردار اســت. بــرای تأکیــد بــه ایــن تشــابه، بهتــر اســت 
ــة  ــاس آی ــد. ابن عب ــه خاطــر آوری ــن چــاه را ب ــدن ای ــاره پدیدآم دوب
ــه  ــر ب ــه هاج ــد ک ــیر می کن ــه تفس ــره  را بدین گون ــورۀ بق 128 س
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جدول 3. محاجر تزیینی در حرف »میم«

یــك. حــرف »میــم« از کلمــه »ســالمه« روی کاســۀ برنــزی غزنویــان، قــرن پنجــم ق. )Bonhams, Islamic and Indian Art, 5 Apr 2011, Lot 77(/ دو. حــرف 
»میــم« از کلمــۀ »الملــك« روی کاســۀ ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم، چهــارم ق )مــوزة متروپولیتــن،  شــماره: 38.40.118(/ ســه. حــرف »میــم« از کلمــۀ 
 Christies, Art of the Aslamic and Andian worlds, 13 April 2010, Sale 7843:( احتمــاالً در قــرن ششــم ق )الملــك« روی جعبــه برنــزی از جزیــره )میانــرودان«
ــد،  شــماره: 1977/ 11(/ پنــج. حــرف  ــران مــورخ محــرم 503 ق )مجموعــۀ دیوی ــی از شــرق ای ــوح چوب Lot 3(/ چهــار. حــرف »میــم« از کلمــۀ »الرحیــم« در ل
»میــم« از کلمــۀ »محمــد« روی بخــوردان برنــزی از ایــران مــورخ 577 ق )متروپولیتــن،  شــماره: 56. 51(/ شــش. حــرف »میــم« از کلمــه »َمــن« در تزیینــات 

گچــی داخــل مســجد جامــع ناییــن از قــرن چهــارم، پنجــم ق )MIT Libraries, Aga Khan Visual Archive، شــماره: 139190(.

جدول 4. محاجر تزیینی در حرف »قاف«

یــك. حــرف »قــاف« از کلمــه »العقــل« روی بشــقاب ســفالین نیشــابوری 
ــرف  ــماره .2 .172 67(/ دو. ح ــن، ش ــوزه متروپولیت ــارم ق )م ــوم، چه ــرن س از ق
ــوی از قــرن پنجــم، ششــم  »قــاف« از کلمــه »بالقســط« روی ســنگ قبــر غزن
حــرف  ســه.   /)Bonhams, Islamic and Indian Art, 7 Oct 2012, Lot 88( ق 
»قــاف« از کلمــه »الُْوثَْقــَی« در لــوح چوبــی از مصــر در قــرن چهــارم ق )مــوزة 

ــماره: 2 .112. 30(. ــن، ش متروپولیت

دنبــال آب بــرای رفــع تشــنگی فرزنــدش، مســیر میــان دو کــوه صفــا 
ــار  ــه ب ــا اینک ــرد ت ــی ک ــراب ط ــوی س ــار به س ــروه را چندین ب و م
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، 1368: 45(. 
ــاه  ــدن چ ــان درآم ــه غلی ــه و ب ــن واقع ــل در ای ــور جبرئی حض
زمــزم، شــباهت عجیبــی بــه امــر وحــی دارد. همان طــور کــه 
جبرئیــل، واســطه ای قــرار می گیــرد تــا از زمیــن خشــک آب 
بجوشــد، به واســطة انتقــال پیــام وحــی بــه پیامبــر اّمــی، دهــان او را 
ــوان گفــت  ــس می ت ــات الهــی می گشــاید. پ ــه جــاری ســاختن آی ب
ــک، دو،  ــای ی ــارن )خانه ه ــاخة متق ــورت دوش ــه به ص ــی ک تزیینات
ــای  ــاخه )خانه ه ــم سه ش ــی ه ــدول 3( و گاه ــش در ج ــج و ش پن
ــط  ــا رأس الخ ــم« ت ــر »می ــاالی س ــدول 3( در ب ــار در ج ــه و چه س
کشــیده شــده، امــکان دارد هــم از بال هــای جبرئیــل و هــم از 

ــد. ــته باش ــت داش ــمه حکای ــش چش جوش

حرف »قاف«
»قــاف« موقوفــه )= ـــقـ( خاســتگاه نقشــینة »تــاج صوفــی«  اســت. 
ــن نقشــینه نقــش دارد،  ــی را کــه در پدیدارشــدن ای ــد کمال گرای بُع
هــم ازنظــر گرافولــوژی و هــم ازنظــر اندیشــه های حروفــی می تــوان 
پــی گرفــت. ازنظــر گرافولــوژی، اگــر پاره خــط فرضــی حــرف قــاف در 
کوفــی ابتدایــی ترســیم شــود، فــرم نوک تیــزی )خانــة دو در جــدول 
ــتار را  ــودی نوش ــور عم ــه مح ــد ک ــیر رخ می نمای ــول مس 1( در ط
ــیر از  ــتین تفاس ــراه نخس ــه هم ــی ب ــن ویژگ ــازد. ای ــته می س برجس
ــاف )تســتری، 1423: 151؛  ــوه ق ــوان ک ــورۀ »ق« به عن ــة اول  س آی
ترجمــه تفســیر طبــری، 1356، ج 7: 1744( زمینــه را فراهــم 
ــوم  ــش مفه ــرای نمای ــی ب ــاج صوف ــش نقشــینة ت ــا پیدای ــد ت می کن
کمــال در حــرف قــاف مشــخص شــود. کــوه قــاف در معجم البلــدان،  
ــه گــرد جهــان توصیــف می شــود کــه  ــواری از یاقــوت ســبزفام ب دی

فاصلــة آن از ســقف آســمان، تنهــا بــه انــدازه قامــت یــک مــرد اســت 
)یاقــوت حمــوی، 1380: 21(. عــالوه بــر ایــن، در عــرف عرفــا، کــوه 
قــاف منزلــگاه ســیمرغ،  پرنــده ای نمادیــن اســت کــه مفهوم »انســان 
ــه همیــن دلیــل،  ــردارد )ســجادی، 1373: 1030(. ب کامــل« را در ب
ــا آســمان یــک قامــت می داننــد؛ جایــی کــه  فاصلــة کــوه قــاف را ت
ــر  ــاف )در زی ــایة ق ــا در س ــازد ت ــلوکش را می آغ ــیر و س ــارف، س ع
تــاج صوفــی( در طلــب رأس الخــط »الــف«، مراتــب کمــال را بپیماید.

ــز  ــر نی ــر دیگ ــی در محاج ــینة تزیین ــن نقش ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
ــی  ــا تشــبیهات حروف ــة یــک در جــدول 2(، ام ــده می شــود )خان دی
تأییــد می کنــد کــه ایــن نقشــینه از حــرف »قــاف« برخاســته اســت؛ 
ــدۀ  ــم«، برداشــت بینن ــرار »می ــن اس ــس از تبیی ــه حــالج پ چنان ک
ــرس  ــدم( آن را از ت ــل )قِ ــد و اص ــی می دان ــل را از آن غیرحقیق نااه
ــداز  ــاف؛ »... در حــّق بیننــدۀ ناوک ان ــر ق کرکس صفتــان پوشــیده زی
ــاد  ــش مه ــن زنجیرک ــدان کونی ــوار می ــین« و شاه س ــاب قوس آن »ق
ملکــوت و جاســوس شهرســتان جبــروت، آنــک قدمــش از قــدم قمــام 
قــاف را تــاج مغفرالتبــاس صفاتــی اســت...« )بقلــی شــیرازی، 1374: 

  .)467

زبان بصری َمحاِجر در کوفی تزیینی
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رویکرد وحدت گرا در طراحی تزیینات محاجر 
همان طــور کــه اصــل مناطــق در گرافولــوژی بــا درنظرگفتــن 
محــور عمــودی نوشــتار از ادراک مــکان خبــر می دهــد، اصــل 
جهــت بــا درنظرگرفتــن محــور افقــی نوشــتار، بــرای ارزیابــی درک 
ــه کار می آیــد و حــرف »I« همــواره زمــاِن حــال را تداعــی  زمــان ب

.)Pulver, 1994: 22( می کنــد 
نمادگرایــی الفــات نوشــتار بــه عنــوان زمان حــال، در اندیشــه های 
حروفــی نیــز بــا صفــِت وحدانیــِت حــرِف »الــف« ارتبــاط دارد. ایــن 
رابطــه را گفتــاری از بایزیــد  دربــارۀ رســیدن بــه وحــدت، در اختیــار 
ــی  ــش، دردم وقت ــَدث درک ــرۀ َح ــه دای ــی ب ــد: »... خط ــا می نه م
ُمســرمد در المــکان بی تخّیــل جهــات حــق را بــه صــد هــزار صفــات 

ــیرازی، 1374: 128(. ــی« )بقلی ش ببین
 »وقــت مســرمد« یعنــی حالــی کــه تغییــر نکنــد )بقلی شــیرازی، 
1374: 619(. شــبلی  نیــز دربــارۀ ایــن وقــت بــه مریدانــش می گویــد: 
ــرف  ــچ ط ــن هی ــت م ــت و وق ــع اس ــما منقط ــات ش ــا اوق ــما ت »ش
ــِت  ــی وحدانی ــس دو ویژگ ــیرازی، 1374: 251(. پ ــدارد« )بقلی ش ن
ــودن  ــا تــداوم و بی جهت ب ــودن  ی نهفتــه در  ایــن وقــت، غیرمنقطع ب
اســت کــه حــرف »الــف« چــه ازنظــر بصــری و چــه ازنظــر گرافولوژی 
ایــن خصوصیــات را بازمی تابانــد. بــه عبارتــی دیگــر، »الــف« را هــم 
ــدون اینکــه حرکــت  ــداوم( و هــم ب ــا یــک حرکــت می نویســند )ت ب

قلــم بــه چــپ و راســت بگرایــد )بی جهــت(.
امــا در میــان محاجــر، ســه حــرف »ال«، »عیــن« و »هــا«، 
ــدت  ــِف« وح ــیختگی »ال ــی و بی گس ــه را از بی جهت ــا اندیش نه تنه
ــه  ــی را ب ــر، دوگانگ ــن محاج ــرم ای ــاختار و ف ــه س ــد، بلک می گریزان
ــه در ســاختار حــرف »ال«،  ــد؛ چنان کــه الفــات دوگان ذهــن می افکن
ــش  ــدن )دو بخ ــن« و مخدوش ش ــرف »عی ــاختار ح ــیختگی س گس
ــانند  ــی را می رس ــوم دوگانگ ــا« مفه ــرف »ه ــة ح ــرم روزن ــدن( ف ش

ــدول 1(. ــف دوم در ج )ردی
ــن ســه حــرف،  ــن دوگانگــی را در ای چگونگــی درِک تاریخــِی ای
ــن شــرح  ــه بدی ــازد ک ــار شــورانگیزی از حــالج روشــن تر می س گفت
اســت: »منــم یــا توئــی؟ حاشــا از اثبــات دوئــی! هویــت تــو در الئیــت 
ماســت. کلـّـی بــه کلـّـی 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 أنّیــت منازعــت می کنــد، بــه انّیــت خویــش 
کــه أنّیــت مــا بــردار!«  )بقلی شــیرازی، 1374: 421(. گفتنــی اســت 
ــت،  ــادی از هوی ــا« نم ــرف »ه ــوالً ح ــی، معم ــه های حروف در اندیش
ــادی از  ــن« نم ــرف »عی ــه اال اهلل« و ح ــادی از »ال ال ــرف »ال« نم ح

چشــم اســت.
ازنظــر گرافولــوژی نیــز نشــانه هایی همچــون تکــرار یــک حرکــت 
)مثــل دو الــف در حــرف ال(، ازهم گســیختگی حــروف )مثــل حــرف 
عیــن( و مخدوش شــدن محاجــر حــروف )مثــل حرف هــا( در کوفــی 
ســاده ایــن تصــور را برمی انگیزنــد کــه نویســندۀ دست نوشــته دچــار 
 Nezos, 1989: 157;( دودلــی، اضطــراب و نامطمئن بــودن اســت
امــا   .);McNichol, 1994: 250; Pulver, 1994: 313�314

ــا  ــان ب ــی، بدان س ــی تزیین ــروف در کوف ــن ح ــة ای ــاختاِر دوگان س
افــزودن تزیینــات ســازمان یافتــه کــه کل منســجمی را می نمایــد و 
ــِی  ــه وحــدِت آرمان ــرای نویســنده را در رســیدن ب رویکــرد وحدت گ

»الــف« نشــان دهــد.
بــا ایــن اوصــاف، محاجــِر حــروِف »ال«، »عیــن« و »هــا« در کوفی 
ــتند  ــرا می آراس ــرد وحدت گ ــا رویک ــاد ب ــال زی ــه احتم ــی را ب تزیین
ــن  ــک از ای ــوان هری ــی، می ت ــه های حروف ــا اندیش ــد ب ــه در پیون ک
ــه صفــِت وحــدِت الــف«  پنداشــت.  محاجــر تزیینــی را »موصــوف ب
همچنیــن بــر مبنــای تشــبیهات حروفــی، امــکان دارد نقشــینه هایی 
همچــون »خریطــه« و »نهنــگ« در حــرف »ال«، نقشــینة »قلــب« در 
ــس« و  ــرمدی«، »ملتب ــی«، »س ــینه های »ازل ــن« و نقش ــرف »عی ح

»آیینــه ای« در حــرف »هــا« از ایــن رویکــرد نشــئت گرفتــه باشــد.

حرف »ال«
از همــان ابتــدای پیدایــِش الفبــای عربــی، الم الــف )=ال( یــک حــرف 
ــع  ــرد.  درواق ــرار می گی ــا ق ــا و ی ــن  ه ــه بی ــده ک ــه حســاب می آم ب
ــرق دارد. چــون  ــزه ف ــا هم ــه ب ــاکنی اســت ک ــِف س ــن حــرف، ال ای
ابتــدا بــه ســاکن در آغــاز واژه هــای زبــاِن عربــی امکان پذیــر نیســت، 
ــد حرفــی پیــش از آن  ــا، بای ــن حــرف در میــان الفب ــرای تلفــظ ای ب
واقــع شــود. پــس طبیعــی اســت کــه از ترکیــب الم الــف حــرف »ال«  

بــه وجــود آیــد  )جعفــری، 1365: 66(. 
ــرِف  ــرِی ح ــاِی بص ــتین نمونه ه ــی، در نخس ــوالت زبان ــن تح ای
»ال« نیــز تأثیــر می گــذارد؛ چنانچــه پاره خــط فرضــی بــرای نوشــتن 
ــودی و  ــتطیلی عم ــکل مس ــه ش ــی، ب ــی ابتدای ــرف »ال« در کوف ح
ــن پاره خــط در  ــان ای ــاز و پای ــی باشــد، نقطــة آغ ــع باالی ــدون ضل ب
روی رأس الخــط، به ترتیــب گوشــة ســمت راســت و چــپ مســتطیل 
اســت. امــا نوشــتن حــرف »ال« در کوفــی ابتدایــی، از ســمت چــپ 
ــة  ــه پایــان می رســد )خان رأس الخــط آغــاز و در ســمت راســت آن ب
ــزو  ــه دو ج ــر اینک ــالوه ب ــی، ع ــن جابه جای ــدول 1(. ای ــه در ج س
الف ماننــد یــا بــه تعبیــری دیگــر دو وقــت در حــرف »ال« را بــه هــم 
ــه ای  ــن حــرف را به گون ــدد، تصــور ذهنــی و نمــود عینــی ای می پیون
ــة  ــاز نمون ــری، آغ ــرم بص ــن ف ــا پایان یافت ــه ب ــزد ک ــم می آمی در ه
ــادآور می شــود. در نتیجــه، چرخــه ای بی انتهــا در درِک  ذهنــی آن ی
ســاختاِر حــرِف »ال« می انــدازد، آن ســان کــه مفهــوم وحــدِت زمــان 

ــد. ــور می کن ــن خط ــه ذه ب
ــة ســه در جــدول  ــه اش )خان حــرف »ال« در صــورت وحدت یافت
1(، روزنــه ای دارد کــه متداول تریــن شــکل آن مثلــث اســت. از ایــن 
رو، آن را »ال«ی مثلثــه یــا »ال«ی محققــه می نامنــد )ناجــی، 1974: 
ــارۀ  ــِی درب ــه های حروف ــدول 5(. در اندیش ــک در ج ــة ی 120( )خان
ــرار(  ــة اس ــه )کیس ــوان خریط ــه را به عن ــن روزن ــی ای ــدت، گاه وح
بــه  کار برده انــد؛  مثــاًل در بیــان شــناخت نادرســت از توحیــد بیــان 
ــط  ــو اهلل« غل ــل ه ــرف »ق ــق ح ــازک دالن عش ــه ن ــود: »...ک می ش
ــادرات  ــد... ســرای ن ــد و از جعبــة »ال« تیــر »ااِل اهلل« خورده ان کرده ان
ــا خورشــید جــالل  ــدان فن ــه در می ــاز ده ک ــر ب عصــر از خریطــة ام
ربوبیــت را بی ســرمایة عبودیــت در منــزل »الفقــر فخــری«  از 
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جدول 5. محاجر تزیینی در حرف »ال«

یــك. حــرف »ال« از کلمــۀ »االحســاب« روی بشــقاب 
 Sotheby’s,( ســفالین نیشــابوری از قــرن ســوم، چهــارم ق
Sale L02220, April 2, 2002, Lot 75( / دو. حــرف »ال« از 
کلمــۀ »االخــالص« وی تنــگ ســفالین نیشــابوری از قــرن 
ــماره: .6 34(/  ــن، ش ــوزه متروپولیت ــارم ق )م ــوم، چه س
ــفالین  ــه س ــك کاس ــمتی از ی ــرف »ال« روی قس ــه. ح س
نیشــابوری از قــرن ســوم، چهــارم ق )مــوزه متروپولیتــن، 
ــۀ »إاِلَّ«  ــرف »ال« از کلم ــار. ح ــماره: .40 .170 561(/ چه ش
ــن از  ــع نایی ــجد جام ــل مس ــی داخ ــات گچ در تزیین
MIT Libraries, Aga Khan Visu�(  ــم ــارم، پنج ــرن چه قق
ــۀ  ــرف »ال« از کلم ــج. ح ــماره: 139190(/ پن al Archive، ش
ــارم  ــرن چه ــابوری از ق ــی نیش ــوح گچ ــن« در ل »االخری
ق )مــوزه متروپولیتــن، شــماره: 37.40.41(/ شــش. 
ــا  ــی مراکشــی ی ــوح چوب حــرف »ال« از حــرف »اال« در ل
اســپانیایی از قــرن پنجــم یــا ششــم ق )مــوزه ویکتوریــا 

.)1907-D 378 :ــماره ــرت، ش و آلب

ــی شــیرازی،  ــد« )بقل ــه ]روشــنایی[  ندادن ــت جّب دســت تنگی معرف
 .)238  :1374

ایــن عبــارت بــه همــراه گفتــار دیگــری از شــبلی دربــارۀ وحــدت 
کــه می گویــد: »ذکــر قدیــم سلســلة صفــا وحــدت اســت، ... پریــدگان 
مــرغ عناصــر ]کنایــه از ســیر در عوالــم برتــر[ بــا صرصــر عــدم نپرنــد 
و ازیــن جهــان مخائیــل ]نشــانه ها[ درنوردنــد. از خریطــة »ال و 
ــد« )بقلــی شــیرازی، 1374: 278(، نشــان  هــو« درج حــرف بیندازن
می دهــد کــه درک معانــی حــرف »ال« به عنــوان نمــادی از ال 
ــت  ــادی از هوی ــوان نم ــو« به عن ــة »ه ــا« در کلم ــه اال اهلل و »ه ال
ــد؛  ــمار می آی ــه  ش ــدت ب ــه وح ــیدن ب ــی در رس ــگاه مهم ــق جای ح
معنی هایــی کــه به صــورت نمادیــن در خریطــة حــرف »ال« و »هــو« 

ــود. ــداری می ش نگه
ــی  ــا تحــوالت بصــری خــط در نمونه های ــر ب ــن تعبی ــاط ای  ارتب
ــزوده  ــة مثلث شــکل حــرف »ال« اف ــاالی روزن ــره در ب ــن گ ــه تزیی ک
ــة  ــر کیس ــه، ب ــن مرحل ــود. در ای ــد می ش ــتر تأیی ــت، بیش ــده اس ش
ــا از  ــده ت ــی زده ش ــره ای تزیین ــرف »ال«، گ ــه( ح ــراِر )=خریط اس
طرفــی رمــوز را از نااهــالن مخفــی نــگاه دارد و از طــرف دیگــر، لــذت 
ــدول 5(.  ــة دو در ج ــی دارد )خان ــقان ارزان ــر عاش ــایی را ب گره گش
تأییــد دیگــری کــه بــر تعابیــر حروفــی می تــوان نهــاد، تحلیــل فــرم 
ــر گفتــه شــد،  ــوژی اســت. همان طــور کــه پیش ت محاجــر در گرافول
ــد.  ــان می پندارن ــادی از ده ــوژی، نم ــرف »a« و »o« را در گرافول ح
بنابرایــن زمانــی کــه روزنــة ایــن حــروف بــاز بمانــد، آن را نشــانه ای 
ــر  ــخن گفتن و رازداری در نظ ــته در س ــخصیت نوش ــی ش از بی توجه
 McNichol, 1994: )Hollander, 2004: 297؛  می گیرنــد 

.)Sara, 1969: 118 245؛ 
ــة حــرف  ــه روزن ــا رویکــرد وحدت گــرا ب نقشــینة دیگــری کــه ب
ــدول 5(.  ــف دوم در ج ــت )ردی ــگ« اس ــده، »نهن ــزوده ش »ال« اف
ــی از  ــِر نمادین ــوع »ال«، تصوی ــن ن ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــن ب چنی
آیــة 87 ســورۀ االنبیــا  باشــد کــه بــه داســتان یونــس)ع( در شــکم 
ــن  ــز ای ــتان، رم ــن داس ــری از ای ــرح مختص ــاره دارد. ش ــگ اش نهن
ــوم  ــه ق ــس از اینک ــاید. پ ــدت می گش ــی وح ــینه را در بازنمای نقش
ــه  ــرد. ب ــرک ک ــا را ت ــس آن ه ــد، یون ــن خــدا را نپذیرفتن ــس دی یون
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 آن هــا 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. 
ــرای نهنــگ طعمــه  ــا کســی را ب ــد ت ــه بینداختن پــس ســواران قرع
قــرار دهنــد. چنــد بــار قرعــه بــه نــام یونــس افتــاد؛ از ایــن  رو، او را 
بــه دهــان نهنــگ انداختنــد. در آنجــا یونــس بــه اشــتباه خــود پــی 
بــرد و نــدای »ال الــه اال اهلل« ســر داد )ترجمــة تفســیر طبــری، 1356، 

ــا خــدا او را بخشــید. ج 3: 690-687( ت
ــر و  ــکان دارد کف ــه ام ــر لحظ ــه ه ــد ک ــتان می گوی ــن داس  ای
ایمــان جــای هــم را بگیرنــد و تنهــا کســی کــه حقیقــت توحیــد را که 
در خریطــة »ال« نهفتــه، درک کــرده باشــد، رویــارو توانــد ایســتاد.  از 
همیــن رو بایزیــد می گویــد: »از دریــای مســرمِد صفــات بــه غربیــِل 
ــداز  ــری[؟ دران ــدازه می گی ــی ]ان دریده جــان آِب وحــدت چــه پیمای
در بحــر طوفــان کفــر و ایمــان تــا نهنــگ قهــر از رســوم شــکم ســیر 

کنــد« )بقلــی شــیرازی، 1374: 104(.
نــوع دیگــری از تزیینــات حــرف »ال«، سه لبی شــدن روزنــة 
ــا  ــاد ب ــال زی ــه احتم ــه ب ــدول 5( ک ــوم در ج ــف س ــت )ردی آن اس
ــد؛  ــته می نمای ــدت را برجس ــوم وح ــی، مفه ــردن دوگانگ کم رنگ ک
و  غیریّــت، ضدیّــت  دوگانگــی  حروفــی  اندیشــه های  در  چــون 
قســمّیت را بــه یــاد مــی آورد )دیلمــی، 1390: 67(. ایــن نــوع تزییــن 
در حــرف »عیــن« نیــز رواج دارد کــه خاســتگاه آن را در تشــبیهات 

ــت. ــوان جس ــن« می ت ــرف »عی ــیر ح ــتر در تفاس ــی بیش حروف
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جدول 6. محاجر تزیینی در حرف »عین«

یــك. حــرف »عیــن« از کلمــۀ »بالعطیــه« « روی کاســه ســفالین نیشــابوری 
ــرف  ــماره: 22/1974(/ دو. ح ــد، ش ــه دیوی ــارم ق )مجموع ــوم، چه ــرن س از ق
»عیــن« از کلمــه »ســعاده« در لــوح گچــی از خراســان در قــرن چهــارم، پنجــم 
Christie’s, Indian and Islamic Works of Art including Property from the Hivn�( ق
 di Vollmoeller and Theodor Sehmer Collections, 30 April 2004, Sale 9835, Lot
61(/ ســه- حــرف »عیــن« از کلمــه »العــز« در لــوح آهکــی ســلجوقی از ایــران 
 Bonhams, Islamic and Indian Art, 7 Apr 2007: Auction( .احتمــاالً قــرن ششــم ق
ــی  ــر چوب ــُه« روی تی ــه »نِْعَمَت ــن« از کلم ــرف »عی ــار- ح Lot 117 ,15257( / چه
 Bonhams, Islamic( .ــارم ق ــا چه ــوم ی ــرن س ــر در ق ــا مص ــوریه ی ــوی از س ام
ــَغ« در  and Indian Art, 7 Oct 2012, Lot 88( / پنــج- حــرف »غیــن« از کلمــه »بَلَّ
لــوح چوبــی از شــرق ایــران مــورخ محــرم 503 ق. )مجموعــه دیویــد، شــماره: 
1977/ 11(/ شــش و هفــت- حــرف »عیــن« از کلمــه »العــادل« و »العالــم« روی 
بخــوردان برنــزی از ایــران مــورخ 577 ق. )مــوزه متروپولیتــن، شــماره: 56. 51(/ 
ــابوری از  ــفالین نیش ــه س ــم« روی کاس ــه »العل ــن« از کلم ــرف »عی ــت- ح هش

.)A collection of Iranian Islamic Art, 1977, No. 53-41( .ــارم ق ــوم، چه ــرن س ق

زبان بصری َمحاِجر در کوفی تزیینی*

حرف »عین«
ــان  ــن« در می ــرف »عی ــه ح ــی ک ــی، هنگام ــی ابتدای ــط کوف در خ
ــی  ــاختار متفاوت ــع(، س ــود )=ـ ــع می ش ــر واژه واق ــا آخ ــعـ( ی )=ـ
ــرد. ایــن ســاختار کــه از دو حرکــت قلــم تشــکیل می شــود،  می پذی
ــاره می کنــد  ــداوم مســیر نوشــتن را دوپ هــم شــکل حــرف و هــم ت
ــن  ــری ای ــر بص ــه ازنظ ــور ک ــدول 1(. همان ط ــار در ج ــة چه )خان
ــوژی و  ــر گرافول ــت، ازنظ ــف اس ــی ال ــا یگانگ ــاد ب ــی در تض دوپارگ
ازنظــر اندیشــه های حروفــی نیــز به ترتیــب در مقابــل تــداوم و صفــت 
توحیــد قــرار می گیــرد. تــداوم  در گرافولــوژی، نشــانه ای از هماهنگــی 

 .)Nezos, 1989: 36( ــت ــنده اس ــل نویس ــر و عم تفک
ــر ایــن، فرمــی کــه ایــن تــداوم را به خصــوص در ارکان  افــزون ب
مجــزای مفــردات )مثــل دو رکــن حــرف عیــن( شــکل داده اســت، 
ــِی نویســنده  ــن ویژگی هــای درون ــاط بی ــل کیفیــت ارتب ــرای تحلی ب
ــد )Pulver, 1994: 128(. از  ــه کار می برن ــی اش ب ــا اعمــال بیرون ب
ــادی  ــن« را نم ــرف »عی ــی، ح ــه های حروف ــر، در اندیش ــرف دیگ ط
ــن  ــه« و »عی ــن تفرق ــت دارد: »عی ــه دو حال ــد ک از چشــم می پندارن
ــوژی  ــانه های گرافول ــا نش ــد ب ــه« را در پیون ــن تفرق ــع«. »عی جم
می تــوان حالتــی دانســت کــه دوپارگــی در ســاختار حــرف »عیــن« 
در کوفــی ابتدایــی اتفــاق افتــاده اســت )خانــة چهــار در جــدول 1(. 

ــد.  ــی می کن ــنده را تداع ــادل نویس ــخصیت نامتع ــه، ش در نتیج

جالــب اســت کــه در اندیشــه های حروفــی، »عیــن تفرقــه« بــرای 
ــت وجوی  ــر در جس ــم َس ــا چش ــه ب ــود ک ــرح می ش ــخصی مط ش
حقیقــت توحیــد می کوشــد. در عــوض، »عیــن جمــع« را کــه بــرای 
برخــورداری از نشــانة تــداوم، می تــوان آن را بــه انــواع تزیینــی 
ــب  ــه قل ــت ک ــی اس ــبت داد، حالت ــدول 6( نس ــن« )ج ــرف »عی ح
ــیرازی، 1374:  ــی ش ــود )بقل ــن می ش ــت روش ــور حقیق ــا ن ــارف ب ع
ــیرازی،  ــی ش ــن اهلل« )بقل ــن را »عی ــن عی ــالوه، ای 126 و 63(.  به ع
1374: 75(، یکــی از اســماء توحیــد )بقلــی شــیرازی، 1374: 627( 
ــته اند.  ــز دانس ــیرازی، 1374: 61( نی ــی ش ــف« )بقل ــات »ال و از صف
ــة حــرف »عیــن« را  ــا روزن ــب«  ب ــن، وابســتگی نقشــینة »قل بنابرای
ــر  ــتناد ب ــا اس ــه ب ــه در ادام ــت ک ــوان پذیرف ــادی می ت ــد زی ــا ح ت

ــود. ــی می ش ــن معرف ــن تزیی ــواع ای ــی ان ــبیهات حروف تش
در برخــی از انــواع تزیینــی حــرِف »عیــن«، دو پــارۀ ایــن حــرف 
به گونــه ای در تعامــل بــا یکدیگــر طراحــی شــده کــه نقشــینة قلــب 
را می نمایانــد )ردیــف اول در جــدول 6(. براســاس آنچــه گفتــه شــد 
ــن« ]و کســی  ــد وث ــه فهــو عاب ــاری از شــبلی »مــن أشــار الی و گفت
کــه بــه ســویش ایمــا کنــد پرســتندۀ بــت اســت[ کــه چنیــن شــرح 
شــده: »ایمــا در توحیــد شــرک اســت؛ زیــرا کــه حــّد جهــات اســت. 
در التبــاس حــّق اســت، چــون از عیــن تفرقــه بــه عیــن جمــع اســت؛ 
ولــی عنــد اللقــاء و فیــه غیــب/ بایمــاء الجفــون الــی الجفــون ]پلــک 
ــی  ــب[« )بقل ــم غی ــاء و در عال ــت لق ــارف در وق ــادن ع ــم نه ــر ه ب
شــیرازی، 1374: 561(، می تــوان گفــت نقشــینة قلــب در ایــن 
نــوع »عیــن«، »چشــم دل« ای منــور بــه نــور وحــدت را بــه تصویــر 
می کشــد. جــا دارد تحلیــل گرافولــوژی دربــارۀ روزنــة بســتة حــروف 

ــاد آورد. ــه ی ــانه ای از رازداری را ب ــوان نش به عن
ــِی  ــواع دیگــری از محاجــر تزیین ــب ســه لبی« در ان نقشــینة »قل
ــدول 6(.  ــف دوم در ج ــت )ردی ــده اس ــی ش ــن« طراح ــرف »عی ح
ازنظــر بصــری گویــا اســت کــه ایــن نقشــینه را پــس از نقشــینة قلــب 
ــد  ــه لبی را بای ــب س ــینة قل ــز نقش ــی نی ــر معنای ــته اند. ازنظ آراس
ــّق  ــس ح ــالج »هیچ ک ــول ح ــه ق ــون ب ــت؛ چ ــر گرف ــین در نظ پس
ــی شــیرازی،  ــت حــّق« )بقل ــر از محّب ــه چیــزی عزیزت را نپرســتید ب
1374: 336( یــا بــه تعبیــری دیگــر، »چشــم دل« بــا محبــت روشــن 
باقــی می مانــد؛ محبتــی کــه ُمحــب و محبــوب را بــه هــم می پیونــدد 
ــه  ــی ک ــه طریق ــد. ب ــف« می دانن ــورت »ال ــی از ص ــه معن و آن را س
ــف« و آن  ــت، »اِل ــّب اس ــت و آن مح ــت داش ــی دوس ــَف« یعن ِ »اَل
ّــَف« کــه فعــل خــدا، محّبــت اســت )دیلمــی، 1390:  محبــوب و »اَل
امــکان  حــدودی  تــا  حروفــی  اندیشــه های  بدین ترتیــب،   .)67
ــت و  ــن« را رد یاف ــاِت حــرف »عی ــان بصــرِی تزیین می دهــد کــه زب
ــه  ــه لبی« نتیج ــب س ــب« و »قل ــینة »قل ــرا را از نقش ــگاه وحدت گ ن

گرفــت.

حرف »ها«
ــی  ــر  )ناجــی، 1974: 120( را در خــط کوف حــرف »هــا«ی عین اله
ــیم  ــا ترس ــپس ب ــد، س ــته می آغازن ــی نوش ــی میان ــی، از کرس ابتدای
ــه  ــی، ب ــوری و میان ــی مح ــر کرس ــاس ب ــوس مم ــا رئ ــع ب ــک مرب ی
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جدول 7. محاجر تزیینی در حرف »ها«

یــك. حــرف »هــا« از کلمــۀ »َفَســَیْکِفیَکُهُم« در تزیینــات 
گچــی قســمت غربــی قــوس محــراب مســجد جامــع ناییــن، 
MIT Libraries, Aga Khan Visual Ar�(  ــم ــارم، پنج ــرن چه قق
chive، شــماره: IMG11240(/ دو. حــرف »هــا« از کلمــه »ُجُنوبِِهــْم« 
در لــوح چوبــی مراکشــی از قــرن ششــم ق )مجموعــه دیویــد، 
ــذه« در  ــۀ »ه ــا« از کلم ــرف »ه ــه. ح ــماره: 1977/ 11(/ س ش
ــم ق  ــرن شش ــاالً ق ــران احتم ــلجوقی از ای ــی س ــوح آهک ل
)Christies, 15 Oct 2002, Sale 6628, Lot 28(/ چهــار. حــرف 
ــران  ــی از ای ــنگی ایلخان ــراب س ــو« در مح ــۀ »ه ــا« از کلم »ه
 Christies, 5 Oct 2010, Sale 7871,( احتمــاالً قــرن هشــتم ق
ــر  ــنگ قب ــَو« از س ــه »ُه ــا« از کلم ــرف »ه ــج. ح Lot 118(/ پن
 )S1993.8 :ــماره ــر، ش ــوزه فری ــارم ق )م ــرن چه ــری در ق مص
ــی  ــر چوب ــَك« روی تی ــه »یَْهِدیَ ــا« از کلم ــرف »ه ــش. ح / ش
Bon�(  قامــوی از ســوریه یــا مصــر در قــرن ســوم یــا چهــارم
هفــت.   /  )hams, Islamic and Indian Art, 7 Oct 2012: Lot 88
حــرف »هــا« از کلمــه »ُهــَو« روی ســنگ قبــر غزنــوی از قــرن 
 Bonhams, Islamic and Indian Art, 7 Oct( پنجــم، ششــم ق 
ــوح  ــو« در ل ــه »ه ــا« از کلم ــرف »ه ــت. ح Lot 88 :2012(/ هش
ــا ششــم ق  ــرن پنجــم ی ــا اســپانیایی از ق ــی مراکشــی ی چوب

.)1907-D 378 :ــماره ــرت، ش ــا و آلب ــوزه ویکتوری )م

نقطــة آغــاز می رســند. بدین ســان یــک روزنــه شــکل می گیــرد، امــا 
بــرای ادامــة مســیر، دوبــاره از نقطــة آغــاز پاره خطــی می کشــند کــه 
ــج در جــدول 1(.  ــة پن ــذرد )خان ــه می گ ــن روزن ــز ای ــار از مرک این ب
ــرف  ــن ح ــرم ای ــاختار و ف ــی را در س ــاره، دوگانگ ــِت دوب ــن حرک ای
دوچنــدان کــرده اســت کــه در گرافولــوژی نیــز از نشــانه های منفــی 
به شــمار می آیــد.  نویســنده  راســتگویِی شــخصیِت  ارزیابــی  در 
ــی  ــة میان ــه در منطق ــرم روزن ــدن  ف ــا مخدوش ش ــه ب ــه ک بدین گون
ــا  ــة احســاس، نشــانه های از دروغ، دوتاشــدن گفته ه ــوان منطق به عن
 Hartford, 1973,( و ســردرگمی بــه ذهــن متبــادر می شــود
Pulver, 1994, 305; McNichol, 1991, 52 ;232(. ازنظــر 
ــالِح  ــود، اص ــم می ش ــاز رس ــار از آغ ــه دوب ــی ک ــز حرکت ــاختار نی س
ــی را  ــی و بی ثبات ــاس دودل ــه احس ــد ک ــی می کن ــتار  را تداع نوش
Pulver, 1994, 309; Nezos, 1989, 157�( برمی انگیــزد 

ــا«  ــرف »ه ــات در ح ــواع تزیین ــی رود ان ــان م ــن، گم 158(. بنابرای
ــی  ــا طراح ــردن دوگانگی ه ــرای از بین ب ــرا ب ــرد وحدت گ ــا رویک ب
اندیشــه های حروفــی، حــرف  در  اینکــه  به ویــژه  باشــد.  شــده 
»هــا« نمــادی از »هویــت حــق« اســت )بقلی شــیرازی، 1374، 62( 
ــار  ــه« )بح ــرف رب ــد ع ــرف نفســه فق ــن ع ــث »م ــر حدی ــا ب ــه بن ک
ــت او را  ــود، هوی ــناخت خ ــا ش ــان ب ــوار، 1404، ج 2، 32(، انس االن
ــر  ــی همــواره ب ــد بشناســد. در نتیجــه تشــبیهات حروف هــم می توان
مبنــای فــرم و ســاختار دوگانــة حــرف »هــا« مفهــوم وحــدت را ابــراز 
می کننــد؛ وحدتــی کــه در گذشــتن از »انانیــِت« حــادث و رســیدن 
ــد: »ای  ــم نهفتــه اســت؛ چنان کــه حــالج می گوی ــِت« قدی ــه »هوی ب
ــو  ــت ت ــان انیــت مــن و هوی ــی می ــو و فرق ــو منــی و مــن ت آنکــه ت
ــور  ــالج، 1386: 223(. به منظ ــت« )ح ــدم نیس ــدوث و ق ــز در ح ج
ــارۀ  ــی درب ــاِن تشــبیهاِت حروف ــای پنه روشن شــدن بســیاری از زوای
حــرف »هــا«، کوتــاه ســخن آنکــه قدیــم را بــه وجــوِد خــدای عالــم 
ــودات را  ــِم موج ــوِد عال ــل وج ــدارد و در مقاب ــه اول ن ــد ک گفته ان

حــادث می نامنــد )نســفی، 1386: 101-102(. 
ــر  ــر را ب ــترین تأثی ــتن، بیش ــا اول نداش ــودن ی ــِی قدیم ب ــن ویژگ ای
ــه ای کــه  ــواع تزیینــی حــرف »هــا« گذاشــته اســت؛ به گون طراحــی ان
ــس  ــرد. پ ــور ک ــوان تص ــا نمی ت ــتار آن ه ــرای نوش ــخصی ب ــازِ مش آغ
ــِی  ــواع تزیین ــا« در ان ــرف »ه ــاختارِ ح ــدن س ــکان دارد بی جهت ش ام
ــه هــر حــال، ترکیبــات  ــا تشــبیهات حروفــی در ارتبــاط باشــد. ب آن ب
وصفــی دیگــر در تشــبیهات حروفــی، نظیــر »هــوای هویــت« و »آینــة 
ــی  ــرم تزیین ــا ف ــا ب ــت« و تناســب آن ه ــای هوی ــار »ه ــت« در کن هوی
حــرف »هــا«، احتمــال ایــن رابطــه را افزایــش می دهــد. در ایــن میــان، 
ترکیــب »هــوای هویــت«، بیشــتر ویژگی هــای مکانــی و زمانــی، و »آینة 
هویــت« و در کنــار آن اصطــالح »التبــاس« بیشــتر ویژگی های رســیدِن 
بــه مقــام وحــدت را در بــر دارد. در نتیجــه، شایســته اســت بــا اســتناد 
بــه تشــبیهات حروفــی نــام »ازلــی« و »ســرمدی« را بــرای نمونه هــای 
تزیینــی ای برگزیــد کــه ازنظــر فرمــی، به ترتیــب بــا توصیفــاِت 
ــن،  ــر ای ــان هماهنــگ اســت. عــالوه ب ــکان و زم ــارۀ م مطرح شــده درب
نمونه هــای دیگــر را کــه بــا توصیفــاِت مقــاِم وحــدت همخوانــی دارنــد، 

شــاید بتــوان »آیینــه ای« و »ملتبــس« نامیــد.

زبان بصری َمحاِجر در کوفی تزیینی
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نمودار 1. نشانه های نمادین در زبان بصری محاجر کوفی تزیینی
 )مأخذ: نگارندگان(

زبان بصری َمحاِجر در کوفی تزیینی*

ــی  ــه گوی ــته اند ک ــان آراس ــا« را بدان س ــرف »ه ــه ای از ح گون
ــف  ــد )ردی ــر می کش ــه تصوی ــت« را ب ــوای هوی ــی »ه ــای مکان فض
اول در جــدول 7(. در ایــن نمونه هــا، پاره خــط میانــی روزنــة حــرف 
»هــا«، بــه  طریقــی نمایانــده شــده اســت کــه انــگار قرارگرفتــن آن 
ــاد  ــن ایج ــدۀ حقیقیت بی ــرای دی ــی ب ــه، حجاب ــة روزن در پیش زمین
کــرده تــا روزنــة »هــا« دوقســمتی بــه  نظــر رســد. ایــن تصویرســازی، 
بخشــی از گفتــة حــالج »هویــت تــو در الئیــت ماســت« را بــه یــاد 
مــی آورد کــه در آغــاز ایــن مبحــث بــدان اشــاره شــد. شــباهت ایــن 
ــت«، در  ــوای هوی ــی »ه ــت مکان ــه موقعی ــی ب ــا«ی تزیین ــوع »ه ن
ــود.  ــده می ش ــز دی ــا نی ــلوک عرف ــیر و س ــری از س ــای دیگ تجربه ه
ــوای  ــدر ه ــتم و ان ــی گش ــه »...مرغ ــردازد ک ــتان می پ ــد داس بایزی
ــر میــدان احدیــت مشــرف شــدم و درخــت  ــا ب هوایــت می پریــدم ت
ازلیــت انــدر آن بدیــدم. چــون نــگاه کــردم، آن همــه مــن بــودم...« 
ــی  ــبیهات حروف ــه تش ــال ک ــوی، 1378: 306(. ح ــری غزن )هجوی
ــرد  ــا رویک ــی را ب ــة تزیین ــن نمون ــِی ای ــاِل طراح ــدازه ای احتم ــا ان ت
ــام »ازلــی« پذیرفتنی تــر اســت. وحدت گــرا تأییــد کــرد، پیشــنهاد ن

ــا موقعیــت  ــوان ب ــا« را می ت ــی »ه ــوع دیگــری از حــرف تزیین ن
ــدول  ــف دوم در ج ــت )ردی ــبیه دانس ــت« ش ــوای هوی ــی »ه زمان
ــم  ــه ه ــه ای ب ــروف به گون ــن ح ــة ای ــط در روزن ــاختار پاره خ 7(. س
ــه ای  ــد؛ چرخ ــت را می نمایان ــه ای بی نهای ــه چرخ ــورده ک ــد خ پیون
کــه جهــت مســیر در ســاختار آن مشــخص نیســت. ایــن بی جهتــی، 
ــر از آن  ــه پیش ت ــد ک ــی می کن ــرمد« را تداع ــت مس ــالح »وق اصط
ــت در  ــن وق ــی ای ــن، بی جهت ــر ای ــزون ب ــد. اف ــان آم ــه می ــخن ب س
ــور  ــورۀ ن ــة 35 س ــی از آی ــر بخش ــتناد ب ــا اس ــد ب ــاری از بایزی گفت

ــن...  ــه زمی ــذری، ب ــرده بگ ــن پ ــر در ای ــت: »... اگ ــده اس ــر ش تعبی
الَشــْرقِیٍة َو الَغْربِیــٍة ...   از هــوای هویــت ســایة عنقــا قــدم بینــی. اگــر 
ــد  ــزی... از حجــاب جاوی ــی وحــدت در آن ســایه گری ــاب تجلّ از آفت
ــا  ــوای کبری ــش ه ــرای! در آت ــیمرغ وحدت س ــی. ای س ــرون نیای بی

چــون پــری...« )بقلی شــیرازی، 1374: 129(. 
بدین شــکل، بایزیــد بی زمانــی وحــدت را در قالــب نــور جــاودان 
مطــرح می کنــد کــه مثــل نــور زمیــن جهتــی را ســایه نمی انــدازد و 
جهتــی را آفتــاب برتابانــد. البتــه بــه ویژگی هــای مکانــی نیــز اشــاره 
دارد، مثــاًل پاره خــط میانــی حــرف »هــا« را بــه ســایة عنقــای قــدم 
تشــبیه کــرده کــه اگــر ســالک بــه آن پنــاه بــرد، هیــچ گاه وحــدت را 
ــزد  ــرای گوش ــیمرغ وحدت س ــه س ــت، ب ــرد. درنهای ــد ک درک نخواه
می کنــد کــه ســایه را بایــد رهــا کــرد تــا در آتــش هــوای کبریــا یــا 
نــور جــاودان و بــه تعبیــری دیگــر، روزنــة حــرف »هــا«، وحــدت را 
ــرف  ــوع ح ــن ن ــه ای ــد ک ــن می نمای ــن، چنی ــد. بنابرای ــوان فهمی بت
ــان  ــدت زم ــش وح ــرای نمای ــدول 7(، ب ــف دوم در ج ــا« )ردی »ه
ــه  ــن اینک ــت. ضم ــده اس ــی ش ــت طراح ــره ای بی نهای ــورت گ به ص
از بین رفتــن پاره خــط میانــی، بیرون رانــدن هــر نــوع ســایه ای 
را از ایــن بی زمانــی نشــان می دهــد. بــا ایــن تحلیــل، رویکــرد 
ــرمدی«  ــام »س ــن، و ن ــا« ممک ــرف »ه ــی ح ــرا در طراح وحدت گ

ــد. ــر می رس ــازگار به نظ ــرای آن س ب
ــا  ــه ب ــت ک ــری اس ــر دیگ ــا«، تدبی ــرف »ه ــة ح ــق دو روزن تلفی
رویکــرد وحدت گــرا بــرای پوشــاندن دوگانگــی اندیشــیده اند )ردیــف 
ســوم در جــدول 7(. در ایــن نمونــة تزیینــی، دو روزنــة حــرف »هــا« 
ــه  ــة به هم بافت ــد دو حلق ــا را مانن ــته و آن ه ــم پنداش ــدا از ه را ج
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طراحــی کرده انــد. بــر اســاس تشــبیهات حروفــی کــه ایــن دو روزنــه 
را »انانیــت« و »هویــت« تعبیــر می کننــد، می تــوان گفــت ایــن نمونــة 
تزیینــی از حــرف »هــا«، مقــاِم رســیدن بــه وحــدت یــا »التبــاس« را 
ــر می کشــد؛ چنان کــه پیــش از ایــن، ســخن حــالج بیــان  ــه تصوی ب
ــی  ــه کل ــی ب ــد: »کل ــه وحــدت می گوی ــاب رســیدن ب شــد کــه در ب
ــا الهــام از آیــة  ملتبــس اســت از وجهیــن.« درواقــع، ایــن اندیشــه ب
ــر )ص(  ــور پیامب ــه ظه ــه ب ــه اســت ک ــام  شــکل گرفت ــورۀ انع 9 س
ــی  ــا«ی تزیین ــن »ه ــژه در ای ــاره دارد. به وی ــری اش ــش بش در پوش
کــه دو حلقــة درهم تنیــدۀ آن، چهــار روزنــه در محــور افقــی و 
عمــودی نوشــتار بــه  وجــود آورده اســت کــه کمــاِل وحــدت مــکان 
ــن  ــس ای ــی آورد. پ ــه خاطــر م ــم« صلیب نشــان را ب ــان در »می و زم
ــه احتمــال زیــاد، مفهــوم »التبــاس«  ــه »هــا«ی تزیینــی کــه ب نمون
ــادر  ــن متب ــه ذه ــش«  را ب ــت خوی ــت او در هوی ــدن هوی ــا »دی ی

ــد. ــس« نامی ــوان »ملتب ــد، می ت می کن
ــارن  یکــی دیگــر از راه هــاِی ایجــاد وحــدت در حــرف »هــا« تق
اســت )ردیــف چهــارم در جــدول 7(. در ایــن نــوع تزیینی، دو قســمت 
ــه  ــت ک ــده اس ــیم ش ــه ای ترس ــورت آیین ــا« به ص ــرف »ه ــة ح روزن

ــی  ــت« در تشــبیهات حروف ــة هوی ــِی »آیین ــب وصف ــا ترکی شــاید ب
ــد: »...  ــه توصیــف کرده ان در ارتبــاط باشــد. مقــام وحــدت را این گون
ــرآت  ــّق م ــدم. از ح ــگ ق ــدم هم رن ــگ وجــود شــد، ع وجــود هم رن
ــة  ــدا شــد. عاشــق در آین ــم جــان بی جــان عاشــق پی قــدس در عال
هویــت افتــاد. جملــة آینــه جانــان دیــد؛ خــود در میــان جــان جــان 

دیــد...« )بقلــی شــیرازی، 1374: 90(.
ــت را در شــکل قلبــی  ــگاه محّب ــاز هــم جای ــن اوصــاف، ب ــا ای  ب
ایــن نقشــینه می تــوان مهــم دانســت. گمــان مــی رود ایــن تفاســیر، 
برداشــتی از آیــة 30 ســورۀ روم  باشــد کــه در آن، پاکیزگــی نفــس 
ــه  ــیدن ب ــر، رس ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــدا ی ــن خ ــه دی ــی ب در رویگردان
ــس  ــود. پ ــان می ش ــش بی ــرت خوی ــه فط ــی ب ــدت در رویگردان وح
ــی،  ــوع تزیین ــن ن ــا« در ای ــرف »ه ــاختار ح ــِر س ــکان دارد تغیی ام
ــمت از  ــک قس ــه اِی ی ــاب آیین ــرای بازت ــرا ب ــرد وحدت گ ــا رویک ب
روزنــه در قســمت دیگــر صــورت گرفتــه باشــد. از ایــن رو، چنانچــه 
نــام »آیینــه ای« بــرای ایــن نمونــه »هــا« گزیــده شــود، پیــاِم ایــن 

ــاند. ــر می رس ــرد را بهت رویک

ــوژی و  ــول گرافول ــاس اص ــر اس ــی ب ــِی تزیین ــِر کوف ــِل محاج  تحلی
تفاســیر تاریخــی حــروف چنیــن نشــان می دهــد کــه صــورت 
ــر درک می شــود.  ــاوت از تصوی ــادی متف ــا حــد زی بصــری نوشــتار ت
ــه روش  ــی ب ــی ابتدای ــر در کوف ــکیِل« محاج ــن تش ــه »ُحس چنانچ
تحلیــِل »پاره خــط« در گرافولــوژی ارزیابــی شــود، دو ویژگــی 
ــد  ــدن می نمایان ــرای تزیین ش ــی را ب ــاختاِرحروِف کوف ــان در س پنه
ــی  ــه چگونگ ــری ب ــتار و دیگ ــدد کرســی های نوش ــه تع ــی ب ــه یک ک
گســترش حــرف در طــول کرســی وابســته اســت. ایــن دو ویژگــی، 
ــکان  ــوم م ــب مفه ــت«، به ترتی ــق« و »جه ــل »مناط ــر دو اص ــا ب بن
ــی  ــن نمادگرای ــر، ای ــرف دیگ ــد. از ط ــن می افکن ــه ذه ــان را ب و زم
ــروف  ــیر ح ــته از تفاس ــی برخاس ــبیه های حروف ــه ها و تش از اندیش
مقطعــه نیــز برمی آیــد؛ به گونــه ای کــه حــرف »الــف« را نمونــة عالــی 
»ُحســن تشــکیل«، دارای برتریــن صفــات، ازجملــه کمــال و وحــدت 
ــر  ــای برت ــن ویژگی ه ــه ای ــه حــروف دیگــر همــواره ب ــد ک می پندارن

ــد. ــش دارن گرای
ــا  ــوع ســادۀ آن ه ــا ن ــی محاجــر ب ــواع تزیین ــس از مقایســة ان  پ
ــت کــه برخــی از محاجــر  ــوان نتیجــه  گرف ــی، می ت ــی ابتدای در کوف
بدان ســان تزییــن شــده اند کــه تمایــل بــه باالتریــن مــکان، 
ــرای ایجــاِد  ــر ب ــد و برخــی دیگ ــی می کن ــی رأس الخــط را تداع یعن
ــی  ــه عبارت ــده اند. ب ــته ش ــیر آراس ــول مس ــی در ط ــاِس یگانگ احس
ــرد  ــاد، از دو رویک ــال زی ــی، به احتم ــر کوف ــات محاج ــر، تزیین دیگ
ــی  ــه چگونگ ــد ک ــمه گرفته ان ــرا« سرچش ــرا« و »وحدت گ »کمال گ
ــا تکیــه بــر اندیشــه ها  تحــوالت فرمــی ایــن نمونه هــای تزیینــی را ب

ــد. ــوان فهمی ــی می ت ــبیهات حروف و تش
ــر  ــِی محاج ــای فرم ــا ویژگی ه ــر تنه ــرا، اگ ــرد کمال گ در رویک

تزیینــی در نظــر گرفتــه شــود، گویــی تمــام محاجــر تزیینــی بــا ایــن 
ــه های  ــبیه ها و اندیش ــر تش ــی اگ ــت؛ ول ــده اس ــی ش ــرد طراح رویک
حروفــی نیــز بــه  حســاب آیــد، بایــد دو حــرف »میــم« و »قــاف« را 
ــن رویکــرد دانســت؛  بیشــتر از ســایر محاجــر تزیینــی، خاســتگاه ای
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 کرده انــد 

کــه منزلــگاه ســیمرغ )نمــادی از انســان کامــل( اســت.
ــبیهات  ــا تش ــتر ب ــرف بیش ــن دو ح ــی ای ــوالت فرم ــا، تح  ام
حروفــی همخــوان اســت؛ تشــبیهاتی کــه به صــورت نمادیــن، حــروف 
ــوارد،  ــتر م ــدارد. در بیش ــی می پن ــم آدم ــره و جس ــای چه را اعض
ــری  ــز براب ــوژی نی ــانه های گرافول ــا نش ــن ب ــبیهات نمادی ــن تش ای
ــینة  ــی، نقش ــروف کوف ــان ح ــبات می ــب، تناس ــد. بدین ترتی می کن
تزیینــی، تفاســیر حــروف یــا نقــوش، اندیشــه ها و تشــبیه های 
ــوژی، در  ــانه های گرافول ــت، نش ــات و درنهای ــده از آی ــِی برآم حروف
نمــودار 1 ارائــه  شــده اســت تــا نشــانه های نمادیــن کــه در حــروِف 
ــود. ــر درک ش ــه، بهت ــه کار رفت ــرا ب ــرد کمال گ ــا رویک ــده ب تزیین ش

ــا  ــا«، نه تنه ــن« و »ه ــرا، حــروف »ال«، »عی در رویکــرد وحدت گ
ــه  ــانند، بلک ــی را می رس ــی دوگانگ ــی ابتدای ــی در کوف ــر فرم ازنظ
آن هــا  در  را  دویــی  مفهــوم  حروفــی  اندیشــه های  و  تشــبیه ها 
می افزایــد. ایــن حــروف را چنیــن درک کرده انــد: حــرف »ال« 
ــرای درک قلبــی  ــرای خــدا، حــرف »عیــن« ب ــرای نفــی شــریک ب ب
ــا«  ــرف »ه ــر، ح ــم َس ــا دو چش ــه ب ــم دل ن ــه چش ــا یگان ــد ب توحی
ــن دو  ــرای درک »هویــت« حــّق از راه »انانیــت«؛ به طــوری کــه ای ب
ــی  ــبیهات حروف ــن تش ــود. در ای ــته نش ــم پنداش ــدا از ه ــت ج هوی

زبان بصری َمحاِجر در کوفی تزیینی
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پی نوشت ها

زبان بصری َمحاِجر در کوفی تزیینی*

هــر بــار بــا الهــام از آیــات قرآنــی، راهــی بــرای رهایــی از دوگانگــی 
مطــرح شــده کــه هــم بــا ویژگی هــای فرمــی ایــن حــروف و هــم بــا 
ــی  ــن حروف ــوژی ســازگار اســت. نشــانه های نمادی نشــانه های گرافول
ــا  ــا رویکــرد وحدت گــرا طراحــی شــده اند و نســبت آن هــا را ب کــه ب
ــا  ــط ب ــوژی مرتب ــانه های گرافول ــروف و نش ــیر ح ــه ها و تفاس اندیش
ــاهده  ــودار 1 مش ــف دوم نم ــوان در ردی ــی را می ت ــبیهات حروف تش

کــرد.
ــان  ــوان گفــت محاجــر کوفــی تزیینــی، از زب به طــور کلــی، می ت

نمادینــی خبــر می دهــد کــه در کتیبه هــای کوفــی تزیینــی نهفتــه 
ــیر  ــد تفاس ــان، بای ــن زب ــای ای ــت پیام ه ــرای درک و دریاف ــت. ب اس
تاریخــی حــروف مقطعــه و اندیشــه ها و تشــبیه های برخاســته از آن 
را مناســب ترین گزینــه دانســت؛ زیــرا گنجینــه ای از مفاهیــم نمادیــن 
حروف انــد کــه درک تاریخــی حــروف را نشــان می دهنــد. همچنیــن 
ــوژی  ــوان از اصــول گرافول ــان، می ت ــن زب ــدۀ ای ــی از قاع ــرای آگاه ب
بهــره گرفــت کــه نظامــی از نشــانه های فرمــی و مفهومــی اســت کــه 

درک بصــری نوشــتار را آســان می ســازد.

 1. تغییــر و تحوالتــی کــه در پاره خــط )نــک: پی نوشــت 8( ایجــاد می شــود، 
ــم  ــار قل ــا و فش ــاد، زوای ــی در ابع ــازمان یافتگی و هماهنگ ــد 1. س ــی مانن در اصول
Organization؛ 2. جهــت در خــط ســیر Direction؛ 3. ارتبــاط و هم نشــینی 
حــروف Communication ؛ 4. محدودیــت در اشــغال فضــا )فاصلــة رأس الخــط تــا 
ــق  ــردش در مناط ــم Determination؛  6. گ ــار قل ذیل الخــط( Limitation؛ 5. فش
فضایــی Orientation ؛ 7. شــکل حــروف الفبــا Script Form؛  8. مواصــالت 
Behavior Pattern ؛ 9. ســرعت نوشــتار Movement و... نمــود می یابــد کــه 
هریــک ویژگــی ای از شــخصیت را بــرای بیننــده تداعــی می کننــد؛ مثــاًل از ارتبــاط 
ــارۀ  ــرد، درب ــی ادراک ف ــه چگونگ ــدودی ب ــا ح ــوان ت ــروف، می ت ــینی ح و هم نش
 Hollander, ؛ بوشــاتو، 1376؛Hartford, 1973( ارتبــاط بــا دیگــران پــی بــرد

.)2004
 2. ژاک ِدریــدا )Jacques Derrida )1930�2004 فیلســوف الجزایری تبــار 

فرانســوی و پدیدآورندۀ فلســفة ساختارشــکنی اســت.
ــه  ــی از مارســل کوهــن )زبان شــناس فرانســوی( ک ــدا ضمــن نقل قول  3. دری
ــندۀ آن  ــن نویس ــکارکنندۀ ذه ــردی، آش ــتة ف ــر نوش ــه ه ــا ک ــد »از آنج می گوی
ــن  ــق در ذه ــرایط تحقی ــدی ش ــا ح ــت ت ــز می بایس ــی نی ــته های مل ــت، نوش اس
 Cultural( »ــی ــوژی فرهنگ ــالح »گرافول ــد«، اصط ــکار کن ــراد را آش ــِی اف جمع
ــه  ــن ب ــرو پرداخت ــه آن را در گ ــتیابی ب ــد و دس ــرح می کن Graphology( را مط
 Derrida,( تمــام مســائل مربــوط بــه صــورت و جوهــِر گرافیــک نوشــتار می دانــد

.)1997: 87�88
  4. حــرف طــا و صــاد در خــط کوفــی ماننــد کاف و دال نوشــته می شــود و 
در ایــن گــروه نمی گنجــد. همچنیــن حــرف واو در خــط کوفــی بیشــتر بــر اســاس 
ــان توحیــدی نوشــته می شــود )»رســاله  ــق« )احاطــه کــردن( ابوحی اصــل »تحری
ــر بخــش  ــه«، 1951: 32؛ روزنتــال،1371: 163(؛ یعنــی تأکیــد ب فــی علــم الکتاب
ــروه  ــت در گ ــر اس ــس بهت ــد. پ ــه می یاب ــط ادام ــه رأس الخ ــت ک ــن واو اس فرودی

اهــداب بــه آن بپردازنــد.
 5. تمام جداول این مقاله را نگارندگان تهیه کرده اند.

6. ابوحیــان توحیــدی )متوفــی 360 یــا 373 یــا 383 یــا 400(، اصاًل شــیرازی 
یــا نیشــابوری یــا واســطی یــا بغــدادی اســت. او را شــیخ صوفیــه و فیلســوف ادبــا و 

ادیــب فالســفه دانســته اند )دهخــدا، 1377، ج 1: 631(.
ــرن  ــهور ق ــای مش ــی، از عرف ــی فارس ــد قرش ــن هن ــی ب ــین عل  7. ابوالحس

چهــارم ق. واز اصحــاب جنیــد )دانشــنامه ایــران، 1384: 315(.
 8. Oval.
 9. Eyes.

 10. یکــی از روش هــای اصلــی تحلیــل دست نوشــته، بــر اســاس »پاره خــط« 
)Stroke( اســت )Nezos, 1989: 10�11( بــه خراشــی کــه قلــم بــر روی کاغــذ 
ــا  ــد، تکه خــط ی ــرار می ده ــذ ق ــر کاغ ــه ب ــی ک ــدار مرکب ــه مق ــد و ب رســم می کن
پاره خــط یــا ضربــة قلــم می گوینــد. خــط ســیری را کــه ایــن خــراش می پیمایــد 
ــکیل  ــروف را تش ــه ح ــتقیم ک ــا مس ــی ی ــوط منحن ــن خط ــرز قرارگرفت ــا ط ی

ــاتو، 1374: 149(. ــد )بوش ــط می نامن ــیر خ ــد، مس می ده

11 . ازنظــر ابن مقلــه )272-328( قواعــد خــط بــه دو دســتة »حســن 
ــارۀ  ــکیل« درب ــن تش ــه »حس ــوند. ک ــیم می ش ــع« تقس ــن وض ــکیل« و »حس تش
ــامل  ــه ش ــت ک ــات اس ــاالت آن در کلم ــروف و اتص ــتن ح ــول و ارکان نوش اص
ــود  ــازی، صع ــزول مج ــازی ن ــود مج ــف، صع ــوت، ضع ــطح، دور، ق ــبت، س »نس
حقیقــی، نــزول حقیقــی، ارســال، ســواد و بیــاض« می شــود )فضائلــی، 1360: 77(.

12 . Zone.
13. Direction.

14. رویکــرد نمادگــرا بــه حــروف و تشــبیه آن بــه انســان، ســرانجام در آرای 
حروفیــه و نقطویــه بــه اوج رســید.

ــون  ــاگردان ذوالن ــی 283 ق.(، از ش ــداهلل تســتری )متوف ــن عب 15 . ســهل اب
مصــری و از بــزگان اهــل تصــوف و طریقــت اســت )دهخــدا، 1377، ج 9: 13858(.

16. خــّراز، احمــد بــن  عیســی، صوفــی قــرن ســوم، مکنــی بــه ابوســعید، او را 
ــد )دهخــدا، 1377، ج 7: 9632(. »مــاه صوفیــان« )قمرالصوفیــه( نامیده ان

ــدازۀ تاریــخ  ــه ان 17. شــاید بتــوان گفــت مفهــوم »انســان کامــل« قدمتــی ب
ــرده،  ــه  کار ب ــن اصطــالح را ب ــه ای ــراً نخســتین کســی ک ــی ظاه ــان دارد، ول عرف

ابن عربــی اســت )حکمــت، 1385: 18(.
ــا  ــث ی ــه ابوالغی ــی ب ــی 307(، مکن ــالج )متوف ــور ح ــن منص ــین ب 18. حس
ابومغیــث یــا ابومعتــب، از بــزرگان عرفــا و صوفیــه اســت کــه بــا جنیــد بغــدادی و 

ــدا، 1377، ج 6: 9173(. ــت )دهخ ــت داش ــه مصاحب ــر صوفی ــی اکاب بعض
19.  تفســیر ابــن عبــاس، مجموعــة اقــوال تفســیری منســوب بــه عبــداهلّل بــن 

عبــاس، از صحابــة پیامبــر )دهخــدا، 1377، ج 1: 374(.
ــا  َ ــک َوأَِرن ــلَِمًة لَّ ــًة مُّْس ــا أُمَّ ــن ُذرِّیِتَن ــک َوِم ــلَِمیِن لَ ــا ُمْس ــا َواْجَعلَْن ََّن 20.  َرب
ِحیــُم )قــرآن، بقــره: 128( خداونــد مــا،  اُب الرَّ َّــک أَنــَت التَّــوَّ َمَناِســکَنا َوتـُـْب َعلَیَنــآ إِن
ــا را  ــو را و بنمــای م ــاکان ت ــدان مــا گروهــی پ ــا را از مســلمانان و از فرزن بکــن م
ــر مــا کــه تویــی توبه دهنــده و بخشــاینده )ترجمــة  جایــگاه حــج مــا و توبــه ده ب

ــری، 1356، ج 1: 102(. ــیر طب تفس
ــن  ــه ای ــد ک ــادآوری می کن ــه را ی ــن نکت ــتی ای ــیرازی به درس ــراج ش 21 . س
شــکل همــواره بــه کاله ُمَزَوَجــه تشــبیه شــده اســت )1376، 245(. کالهــی کــه 
میــان آن پنبــه می آکننــد و در ادبیــات به جــای تــاج صوفیــان نیــز بــه  کار رفتــه 
ــای  ــن معن ــیرازی در ادامه ای ــراج ش ــدا، 1377، ج 13: 20764(. س ــت )دهخ اس
ــی  ــرد عرفان ــوی رویک ــه س ــا را ب ــه م ــرده ک ــان ک ــی بی ــب بیت ــن را در قال نمادی
ــاد رعنائــی/  بازنمایــی ایــن حــرف رهنمــون می کنــد. کاله تــو کــه شــده کــج ز ب

ــا کــرده )ســراج شــیرازی، 1376: 245(. هــزار پیراهــن کاتبــان قب
ــرآن  ــن ق ــاف و بدی ــن کــوه ق ــرآن، ق: 1( بدی ــْرآِن الَْمِجیــِد« )ق 22 . »ق َوالُْق

ــری، ج 7: 1744(. ــوار )ترجمــة تفســیر طب بزرگ
23. ُمعَجــم اَلُبلــدان اثــر یاقــوت حمــوی )574  یــا  575 - 626.(، دایره المعارف 
ــه  ــا ب ــد لغت نامه ه ــب آن را مانن ــه مطال ــت ک ــروف اس ــب ح ــی به ترتی جغرافیای

ــوت حمــوی، 1380: 13(. ــه دســت آورد )یاق ــوان ب آســان ترین راه می ت
ــه ســیمرغ  ــدل ب ــد و ب ــاف می کن ــوه ق ــه ک ــل مرغــی کــه ســفر ب 24 . تمثی
می شــود یــا حقیقــت ســیمرغ را درمی یابــد، ســابقه ای کهن تــر 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 ســابقة کهن تــری 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 طــوق داری 
)حمامــه المطّوقــه( در دام افتــادگان را بــه مــدد همیــاری و یکدلــی نجــات می دهــد 

)هاشــمی نژاد، 1389: 28(.
25 . بایزیــد، طیفــور بــن عیســی بــن آدم بــن عیســی بــن سروشــان بســطامی 
)متوفــی 261 یــا 262( ملقــب بــه ســلطان العارفین )دهخــدا، 1377، ج 3: 4333(.

ــن یونــس خراســانی، از  ــا 335(، جعفــر ب 26. ابوبکــر ِشــبلی )متوفــی 334 ی
زهــاد و یکــی از ســران شــیوخ متصوفــه شــاگرد ابوالقاســم جنیــد اســت )دهخــدا، 

1377، ج 1: 600(.
ــا هــذا فــی إلهیــن/ حاشــاک حاشــاک مــن إثبــات إثنیــن/  27.  أ أنــت أم أن
ــی علــی الــکّل تلبیــس بوجهیــن/ فأیــن ذاتــک  هویــة لــک فــی الئیتــی أبــدا/ کلّ
عّنــی حیــث کنــت أری/ فقــد تبیــن ذاتــی حیــث ال أیــن/ و أیــن وجهــک مقصــود 
بناظرتــی/ فــی باطــن القلــب أم فــی ناظــر العیــن/ بینــی و بینــک أنـّـی یزاحمنــی/ 

فارفــع بأنّیــک أنّیــی مــن البیــن )اخبــار الحــالج ...، 2006: 80، 79(.
28 . یــک نقطــه الــف گشــت و الــف جملــه حــروف/ در هــر حرفــی الــف بــه 
اســمی موصــوف )منســوب بــه ســعدالدین حمویــه( )ســعد الدیــن حمویــه، 1362: 

.)37
29 . ابــن ندیــم )قــرن چهــارم( از نخســتین کســانی اســت کــه حــرف »ال« را 

از حــروف الفبــا بــه شــمار مــی آورد )1346: 27(.
ــی هــم دارد: 1. حــرف  ــوان صرف ــی چهــار عن ــان عرب ــن حــرف در زب  30. ای
نفــی؛ 2. حــرف نهــی؛ 3. حــرف عطــف؛ 4. حــرف نفــی جنــس )جعفــری، 1365: 

.)66
31 . ایــن تفــاوت ظاهــری و باطنــی حــرف »ال« همــواره هنرمنــدان را 
برانگیختــه تــا از آن در تشــبیهات حروفــی بهــره گیرنــد؛ به طــوری کــه نظامــی در 
ــاد/ چــون  ــی یکــی اســت بنی ــی و مجنــون می ســراید: هیــکل دو ول ــة لیل منظوم

ــی، 1364: 319(. ــاد )نظام ــف ب ــه الم ال ــف ک الم و ال
ــر  ــر فخــری« )فق ــه و ســلم: »الفق ــه و آل ــی اهلل علی ــال رســول اهللَّ صل 32 . ق

ــی، 1380، ج 7: 132(. ــت( )قم ــن اس ــر م فخ
33 . جبــة خورشــید و مــاه کنایــه از روز و شــب اســت کــه لیــل و نهــار باشــد 

)دهخــدا، 1377، ج 5: 7518(.
ــی  ــاَدی فِ ــِه َفَن ــِدَر َعلَی َّْق ــن ن َّ ــنَّ أَن ل ــا َفَظ ــَب ُمَغاِضًب َه ــوِن إِذ ذَّ 34 . َوَذا النُّ
الِِمیــَن )قــرآن، االنبیــا:  ِّــی کنــُت ِمــَن الظَّ ُلَمــاِت أَن الَّ إِلـَـَه إاِلَّ أَنــَت ُســْبَحانَک إِن الظُّ
87( و خداونــد ماهــی، یعنــی یونــس، چــون بشــد بخشــم، از قــوم ملــک، پنداشــت 
مــا نتوانیــم عقوبت کــردن فــرو، آواز داد انــدر تاریکی هــا کــه نیســت خــدای مگــر 
ــری،  ــیر طب ــة تفس ــتمکاران )ترجم ــودم از س ــن ب ــو، م ــی ت ــاک و بی عیب ــو، پ ت

1356، ج 4: 1038(.
ــو  ــة ت ــت آیینــة خداینماســت/ روی آیین 35 . جامــی چنیــن می ســراید: »دل
تیــره چراســت؟/ صیقــل آن اگــر نهــای آگاه/ نیســت جــز ال الــه اال اهلل/ ال نهنگــی 
ــرده آن  ــر کجــا ک ــه کام/ ه ــرش درکشــیده ب ــا ف ــرش ت ــام/ ع ــات آش اســت کائن

ــه بــوی مانــده، نــه رنــگ )جامــی، 1378: 78(. نهنــگ آهنــگ/ از مــن و مــا، ن
36 . Continuity.

37 . در ترجمــة تفســیر طبــری، شــرح عبــارت »الحمــداهلل« را چنیــن آغــاز 
می شــود: »شــکر خــدای را عّزوجــّل کــه مــا را بیافریــد و از فرزنــدان آدم آفریــد...« 
ســپس بــا اســتناد بــر حدیــث »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربـّـه«، و دو آیــة »َو 
ــاً«  ــْم أَْزواج ــات: 21( و »َو َخلَْقناک ــرآن، الذاری ــُروَن« )ق ــال تُْبِص ــکْم أَ َف ــی أَنُْفِس فِ
)قــرآن، النبــا: 8( ادامــه می دهــد کــه انســان بــرای شــناخت حــق بایــد در بطــن 
ــای  ــودات، اندام ه ــدن موج ــه زوج آفری ــاره ب ــا اش ــن ب ــرد. همچنی ــش بنگ خوی
جفــت و ازجملــه چشــم ها را مثــال می زنــد کــه همــه فرمان بــردار بطــن هســتند 
کــه یکــی و نهانــی اســت. درنهایــت می گویــد کــه »آن پادشــاه دل تــو اســت کــه 
ــر  ــن ب ــا نیســت و ای ــاز نیســت و هیــچ همت ــا او هیــچ انب ــو یکــی اســت و ب دل ت

ــد عّزوجــّل اســت« )1356، ج 1: 13-15(. ــال دانســتن خداون مث

38 . اگرچــه نقشــینة قلــب در برخــی مــوارد شــبیه بــه نمــاد قلــب در دنیــای 
ــود  ــده می ش ــه گانه دی ــورت س ــتر به ص ــی بیش ــای ایران ــت، در هنره ــر اس معاص
ــمت  ــه سه قس ــز ب ــبک نی ــی مش ــای کوف ــکل در گره ه ــن ش ــه همی ــی ک ــا جای ت
ــا گوشــه های مــدور( تقســیم  )ترکیبــی از یــک مربــع خشــتی در زیــِر دو مربــع ب

می شــود.
39 . َعین الِهــر بــه معنــی چشــم گربــه. همچنیــن ســنگ قیمتــی اســت کــه 

بــه چشــم گربــه شــباهت دارد )دهخــدا، 1377، ج 11: 16492(.
40 . Tangle.
41. Correction.

ــوِرِه کِمْشــکاٍۀ فیهــا  ــُل نُ ــَماَواِت َواْلَْرِض َمَث ــوُر السَّ ُ نُ ــة »اهللَّ 42 . بخشــی از آی
ــَجَرٍۀ  ــن َش ــُد ِم ــٌب ُدرِّی یوَق ــا کْوک ََّه ــُة کَأن َجاَج ــٍة الزُّ ــی ُزَجاَج ــاُح فِ ــاٌح الِْمْصَب ِمْصَب
ــاٌر  َ ــُه ن ــْم تَْمَسْس َ ــْو ل َ ــا یِضــیُء َول ــکاُد َزیُتَه ــٍة ی ــْرقِیٍة َواَل َغْربِی ِــٍة الَّ َش ــٍة َزیُتون مَُّباَرک
ُ بـِـکلِّ  ُ اْلَْمَثــاَل لِلنَّــاِس َواهللَّ ُ لُِنــوِرِه َمــن یَشــاء َویْضــِرُب اهللَّ ُّــوٌر َعلـَـی نـُـوٍر یْهــِدی اهللَّ ن
َشــیٍء َعلِیــٌم« )قــران، نــور: 35(. خــدای عّزوجــّل روشــن کنندۀ آســمان ها و زمیــن 
ــدران باشــد چراغــی و آن چــراغ  ــی اســت کــه ان ــور او چــون روزن اســت. مثــل ن
ــوای آن هســت ســتاره ای  ــه گ ــه باشــد چنان ک ــه ای و آن آبگین ــدر آبگین باشــد ان
درخشــنده و تابــان و می افــروزد آن چــو چراغــی از درختــی بــا برکــة زیتــون نــه 
پیوســته انــدر آفتــاب و نــه پیوســته انــدر ســایه، خواهــد زیــت آنکــه می درخشــد 
ــد خــدای  ــر روشــنایی. راه نمای ــش. روشــنایی باشــد ب ــدان آت ــه، رســد ب و اگــر ن
عّزوجــّل بروشــنا ای خویــش آن را کــه خواهــد و پدیــد می کنــد خــدای عّزوجــّل 
داســتان ها مردمــان را و خــدای تعالــی بــر همــه چیــزی داناســت )ترجمــة تفســیر 

ــری، 1356، ج 5: 1117(. طب
ــا یلِْبُســوَن )قــرآن،  ــاُه َرُجــاًل َولَلََبْســَنا َعلَیِهــم مَّ ََّجَعلَْن ــکا ل ــاُه َملَ َــْو َجَعلَْن 43. َول
ــر  االنعــام: 9(. اگــر کردیــم آن را فریشــته ای کردیــم آن را مــردی، بپوشــیدیمی ب

ــری، 1356، ج 2: 437(. ــیر طب ــة تفس ــند )ترجم ــه می پوش ــان آنچ ایش
44. گفتاری از بایزید )بقلی شیرازی، 1374: 115(.

یــِن َحِنیًفــا    ایــن آیــه بــه آیــة فطــرت نیــز مشــهور اســت: »َفَأقـِـْم َوْجَهــک لِلدِّ
یــُن الَْقیــُم َولَکــنَّ  ِ َذلـِـک الدِّ َِّتــی َفَطــَر النَّــاَس َعلَیَهــا اَل تَْبِدیــَل لَِخلـْـِق اهللَّ ِ ال فِْطــَرَۀ اهللَّ
أَکَثــَر النَّــاِس اَل یْعلَُمــوَن« )قــرآن، الــروم، 30( بــدار روی خویــش را دیــن پاکیــزه را 
بیافریــده خــدای عــّز و جــّل آنــک بیافریــد مردمــان را بــر آن، نیســت بدل کــردن 
خلــق خــدای عــّز و جــّل را اینســت دیــن راســت و لکــن بیشــتر مردمــان نــه داننــد 

)ترجمــة تفســیر طبــری، 1356، ج 5، 1400(.
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