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چكيده
کوفي معقد يکي از اولين نمونه هاي کوفي تزييني است که نقشينة گره از اجزاي اصلي آن است. کوفي تزييني 
و از جمله کوفي معقد در مطالعات پيشين همواره ترکيبي از کوفي ساده و نقوش تزييني پنداشته شده است؛ 
ولي به نظر مي رسد اين خط کل منسجمي باشد که از تغييرات روابط هندسي  در ساختار مفردات و مرکباِت 
خط کوفي به وجود آمده است. از اين رو، مقالة حاضر قصد دارد ضمن مطالعة روابط هندسي مفردات و 
مرکباِت کوفي معقد به زمينه يابي تحوالت اين خط بپردازد تا براساس سير تحوالِت فرمِي کوفي معقد به 
انديشه اي که آن  را شکل داده است دست يابد. بدين منظور، با استفاده از روش تاريخي، توصيفي و تحليلي با 
ديدگاه استنباطي تغييرات هندسي در سير تحول خط را برمبناي مفاهيم عرفانِي گره تحليل مي کند. در نتيجه، 
رابطة سير تحوالت خط کوفي معقد با رويکردهاي عرفاني نمايانده مي شود که نشان مي دهد هندسة عرفاني 
زمان و مکان در طراحي کتيبه هاي کوفي معقد تأثير گذاشته و به صورت گره نقطه، گره قلب و گره سرمدي 
در مفردات خط تجلي يافته است. اين هندسة زمان و مکان در طراحي مرکبات خط نيز به  کار رفته و به ترتيب 

مفاهيم گره افزايي و گره گشايي را در ترکيب بندي القا مي کند. 
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مقدمه
در دهه هاي نخستين قرن اول هجري در دو شهر جديد 
اسالمي يعني بصره و کوفه عالقه اي به زبان و خط عربي 
در  داشت.  همراه  به  را  دو خط  که شکل گيري  آمد  پديد 
اين ميان، خطي که منسوب به شهر کوفه بود، براي اينکه 
به راحتي تحت  قاعده درمي آمد و برخي از خصوصيات خط 
ُسرياني سطرنجيلي را داشت، شهرت يافت؛ در نتيجه خط 
اندازه هاي متناسب و مشخص  جديدي به وجود آمد که 
داشت و متشکل از خطوط عمودي کوتاه و خطوط افقي 

ممتد بود. 
نقش  که  شد  مشهور  کوفي  خط  به عنوان  خط  اين 
دارد.  اسالمي  خوشنويسي  تحوالت  تمامي  در  بنياديني 
خط کوفي سادة اوليه بازتابي از محيط اجتماعي و فرهنگ 
خشن بود که اين خط در آن شکل گرفته بود. اما به تدريج با 
قدرت گرفتن تمدن هاي بزرگ، انواع کوفي تزييني پديد آمد 
و تطور يافت. نکتة قابل توجه اينکه در قلمرو غربي اسالم 
اين تزيينات با تغيير و تحول کمي تا پايان قرن دهم به کار 
گرفته شد، اما در قلمرو شرقي به طور کلي قواعد تزييني از 
 :١٩٧٨ ,Safadi) قرن چهارم به بعد تحول و توسعه يافت

١٠-١١؛ سهيلي خوانساري، ١٣٨٣: چهار و پنج). 
در ميان انواع کوفي تزييني، کتيبه هاي کوفي معقد در 
طول قرون چهارم تا ششم به صورت چشمگيري متنوع 
ديده  آن ها  بين  فراواني  اشتراکات  حال  عين  در  شدند. 
يقين  به  را  احتمال وجود سرچشمة واحدي  مي شود که 
تبديل مي کند. بدون شک، منبع اصلي اين حرکت کالم الهي 
بود که گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم و از راه انديشه هاي 
عارفانه روح خوشنويسي را سيراب مي کرد. از طرف ديگر، 
حرکت علمي «نهضت ترجمه» که در قرون دوم تا چهارم 
در قالب ترجمة وسيع آثار علمي و فکري تمدن هاي قبل از 
اسالم يا معاصر آن صورت گرفت (عظيمي اعتمادي، ١٣٧٦: 
١٣٥) آگاهي از اصول هندسه را براي هنرمندان اين دوره 

به همراه داشت. 
اين اصول که اغلب با تجرد عرفان هم پوشاني داشت 
درک مفاهيم متعالي را براي هنرمند ملموس تر گردانده بود. 
بنابراين اين پژوهش قصد دارد با درنظرگرفتن اين مثلِث 
زيربنا يعني خط، هندسه و عرفان قابليت هاي بصري کوفي 
معقد را معرفي کند تا ضمن شناخت خاستگاه هاي فکري 
تزيينات خط کوفي به راهبردهاي بصري آن دست يابد، 
راهبردهايي که در اشتقاِق معاني عرفاني به کاررفته و در 

دنياي معاصر براي طراحي حروف کارآمد هستند. 
به اين منظور، مبنا را بر تجزيه و تحليل ساختار هندسي 
مفردات و مرکبات خط قرار داده که پلي ميان عرفان و هنر 
به شمار مي آيد.١ اين مطالعه بر اين فرضيه استوار است 
که خاستگاه تزيينات کوفي معقد در هندسة حروف نهفته 
است، هندسه اي که ريشه هايي در عرفان دارد و شبکه اي 
منظم از خطوط افقي، عمودي و مورب است، چنان که در 

تعدد کرسي   افقي خط هندسة عرفاني زمان و در  جهت 
حروف و کلمات هندسة عرفاني مکان را مي توان درک کرد. 
مفردات خط مقياس کوچکي از اين شبکه را نشان مي دهد 

که تزيينات گره از روابط ميان آن حاصل شده است. 
اين روابط بنيادين در مقياسي بزرگ تر به کمک اصول 
ترکيب به گونه اي بر اين شبکه نگاشته شده اند که نسبت آن ها 
با خط کرسي، معناي دوگانة گره در مفاهيم عرفاني را القا 
مي کند. بدين ترتيب در اين جستار وجوه سه گانة خط کوفي 
نمايانده شده که در مطالعات مربوطه کمتر به آن توجه 
شده است، زيرا بيشتر مطالعاِت پيشين با محوريت تاريخي 
به کتيبه خواني و تحوالت فرمي اين خط پرداخته اند. مثًال 
ساموئل فلوري (Flury, 1967) در مقاله اي اين کتيبه ها را 
بر اساس افزونه هاي تزييني  طبقه بندي کرده و با استفاده از 
نمونه هاي تاريخ دار زمان تقريبي موارد بي تاريخ را به دست 
آورده است. حتي ناجي زين الدين نويسندة عرب  زبان در 
دو کتاب مصورالخط العربي (١٩٦٨) و بدائع الخط العربي 
(١٩٧١) خطوط تزييني را ترکيبي از خط کوفي و نقشينه هاي 
تزييني در نظر گرفته است که حبيب اهللا فضائلي نيز در کتاب 
اطلس خط (١٣٥٠) از او پيروي مي کند. اين روند را گرومن 
با   (Grohmann, 1967) مصري  کتيبه هاي  مطالعة  در 
تأکيد بر مفردات حروف تکامل مي بخشد و سير تحوالت 
خطوط تزييني را تا اواخر قرن ششم نشان مي دهد. اما 
نظرية ياسر طّباع (Tabba, 2001) جزو معدود نظرياتي 

است که به زمينه يابي تحوالت خط مي پردازد. 
او با استفاده از نظرية فرهنگ بصري گذار از خط کوفي 
به خط نسخ را در هنرهاي درباري با تغيير مذهب شيعه به 
سني مرتبط مي داند. با توجه به اينکه اين نظريه به طور کلي 
بيان شده است، مقالة حاضر مي کوشد با آشکارکردن نقش 
تأثيرات عرفاني در طراحي کتيبه هاي کوفي معقد تاحدودي 

زمينه هاي فکري اين تحوالت را نشان دهد.

گره در مفردات خط کوفي
ابتدايي ترين تا پيچيده ترين اشکال گره در حروف کوفي 
از سه شکل اوليه نشئت گرفته است که هريک از آن ها به 

فراخور خاستگاه شان دربردارندة مفاهيم ويژه اي هستند.

١. گره نقطه
يکي از اساسي ترين مفردات کتيبه هاي کوفي معقد گره نقطه 
است. البته پژوهشگراني که در اين باره دقت نظر بيشتري 
داشته  آن را پيچ ناميده اند (Flury, 1967: 1759؛ هراتي، 
١٣٦٨). اگر به صورت منفرد به خط نظر شود، اصطالح پيچ 
درست است، ولي اگر سير تحوالت فرمي خط در نظر گرفته 
شود اين آرايه را بايد گره دانست.٢ نکتة ديگري که بايد 
يادآوري کرد استفاده از نام «نقطه» براي اين گره است که 
اشاره به نقطة تجسمي يا هندسي دارد و نبايد آن را با نقطة 
حروف اشتباه گرفت. پس نقطه ابتدايي ترين شکل گره است 

بخش هاي  در  است  گفتني   .  ۱
مختلف مقاله نگارندگان همواره 
خط  هندسِي  ابعاد  توصيف  با 
از جمله جهت خطوط عمودي 
موقعيت  به  توجه  با  و  افقي  و 
قرارگيري نقشينة گره در کرسي 
ترکيبات جزئي و کلي، جهت افقي 
خط را هندسة عرفاني زمان و 
تعدد کرسي ها را هندسة عرفاني 
مکان فرض کرده  و بدين ترتيب 
مفاهيم عرفاني دربارة زمان و 
مفردات و مرکبات  از  را  مکان 

خط استنباط کرده اند.
پيچ  را  آرايه  اين  فلوري   .۲
 Flury,) است  ناميده   (Loop)
1759 :1967). در توضيحات 
«گره سرمدي» اشاره مي شود 
پيچ   دو  قرارگرفتن  چگونه  که 
موازي  خطوط  در  تزييني 
حروف، شکل گيري گره سرمدي 
است  داشته  همراه  به  را 
(جدول۵، رديف دوم). همچنين 
قلب»  «گره  دربارة شکل گيري 
مؤثر  را  آرايه  اين  مي توان 
اول:  رديف  (جدول۳،  دانست 
تحوالت  بنابراين، سير  ج).  ب، 
کوفي معقد نشان مي دهد که اين 
آرايه از عناصر بنيادين کوفي 

معقد است.
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که در ترکيب با حروْف اصل عرفاني خط را بازمي نماياند 
(جدول١).١ در انديشه هاي حروفي حالج، اصل هر خطي 
نقطه و تمامي خط متشکل از نقطه هايي به هم پيوسته دانسته 
شده است. او بر اين اساس چنين مي پندارد که نه خط از 
نقطه بي نياز است و نه نقطه از خط، و هر خط راست يا 
کجي از عين نقطه و توالي آن تحرک مي يابد و هرآنچه 
چشم بيننده به آن افتد نقطه اي است ميان دو نقطه و اين 
خود دليل بر تجلي و نمايان شدن حّق است از هر آن چيزي 
که به چشم درآيد و براي همين گفته اند: چيزي نديدم مگر 

آن که خدا در آن چيز ديدم٢ (اخبار حالج، ١٣٧٤: ١٧).
از طرف ديگر، «ُمحاسبي»٣ در بيان اصل خط چنين 
گفته است: «چون خداوند حروف را آفريد به آن ها امر کرد 
که فرمان برند. همة حروف به شکل الف بودند، لکن تنها 
الف شکل خود را به صورتي که آفريده شد حفظ کرد»٤ 
در  گره  تزيينات  رو، حضور  اين  از  (نويا، ١٣٧٣: ١٣٧). 
حروف و از جمله حرف الف از تمايل طراحان به نمايش 

اصل عرفاني حروف خبر مي دهد.
 اين گره در کتيبه هاي مکرر اليمن از خاستگاه ديگري 
نشئت گرفته است، ولي اين گرايش در اليه هاي پنهاني آن 
نهفته است. کلمة «اليمن» در اين کتيبه ها به خط کوفي مدور 
نوشته شده که حرف نون در آن مبتني بر اصل تحويق٥

ادامه يافته و با الف هاي کتيبه هماهنگ شده است. اين خط 
با دو «الف» ديگر و گره اي که در امتداد عمودي سر ميم 
گذاشته شده است به نوعي «سباعي بياض» در «خط رمل»٦ 
را تداعي مي کند. خط رمل، که از خط و نقطه تشکيل شده 
|) يکي از  است، شانزده حالت دارد که سباعي بياض(|| 
آن هاست. اين شکل در علم رمل به رأس تعلق دارد به شرکت 
مشتري و مذاکرات داللت کند بر معدنيات و چيزهاي سرد 
و تر و رنگ هاي سفيد و باريک و بر مردمان سفيدپوست 
و خندان (آملي، ١٣٥٢: ٥٧). خطوط چهارگانه در اشکال 
رمل به ترتيب يکي از عناصر اربعه را نشان مي دهند و قرار 

گرفتن نقطه در خط سوم به جاي عنصر آب آن را به نقطة 
آبي مشهور کرده است. بنابراين، با توجه به معني کلمة 
اليمن (مبارک و نيک بخت گرديدن) و همچنين مفهوم شکل 
کتيبة  در  گره  که  استنتاج مي شود  بياض، چنين  سباعي 
مکرر اليمن با رويکردي بيان گرايانه و براي نماياندن معناي 
دعاي خير و برکت (فراواني آب) طراحي شده است. امکان 
دارد کيمياي عرفاني الهام بخِش اين طراحي بيان گرايانه از 
مضمون دعايي باشد. از منظر کيمياي عرفاني که جابر بن 
حيان از سرآمدان آن است خلقت با عقل اول و نفس کلي 
(سيال و لطيف) آغاز مي شود و به مراتب جسميت مي يابد. 
اين مراتب تا جايي تنزل پيدا مي کند که موجودات به مرتبة 

پايداري (جامد و کثيف) برسند. 
طبايع چهارگانه (گرمي، سردي، خشکي و تري) نيز 
کيفياتي مقدم بر عناصر هستند که در اين مراحل آن ها را 
فعال مي کنند. کيمياي عرفاني اين نفس کلي را عشق الهي 
مي انگارد که هر يک از موجودات به ميزاني از آن بهره 
دارد و کيمياگر در صدد شناخت اين ميزان و حقيقت باطني 
طبيعت از رمزگشايي حروف بهره  گرفته و هر حرف را 
فعال کردن  با  تا  است  دانسته   چهارگانه  طبايع  از  نمادي 
را  آن ها  و  درآورد  سيال  صورت  به  را  آن ها  عناصر 
به مراتب برتر و در نهايت رسيدن به اکسير اعظم برساند 
(مختار رسائل جابر بن حيان، ١٩٣٥: ٢-٨ و ٣٩٢-٤٢٢ ؛ 

Kraus, ٢٠٠٦: ١٩٦-٢٠٠؛ نصر، ١٣٨٦: ٢٨٢ و ٢٩١). 
از اين رو در تعريف کيميا آمده است: «معرفت کيفيت تغيير 
صورت جوهري با جوهر ديگر و تبديل مزاج آن به تطهير و 
تحليل و تعقيد» (آملي، ١٣٥٢: ٢٤٢). پس ترکيب نمادين طبايع 
چهارگانه با حروف در اين کتيبه هاي دعايي که براي بياِن اميد 
به مراتب برتر طراحي شده بازهم به اصل وحدت اشاره دارد و 
اين تعبير عارفانه دربارة «عقد» را به ياد مي آورد: «عقد» سّري 
ميان حّق و بنده که حقيقتش ارادت دل است در بذل بهجت و 

ذبح نفس در رؤيت حق (بقلي شيرازي، ١٣٧٤: ٥٧٤). 

مقاله  اين  جداول  تمام   .  ۱
کرده اند.  تهيه  نگارندگان  را 
کتيبه هاي  از  حروف  تمام 
و  شده  انتخاب  خوانده شده 
هر  زير  در  تصاوير  مأخذ 
جدول نوشته شده است. مثًال 
حرف  ب،  مورد   ،۱ جدول  در 
«االحساب»  کلمة  از  «الف» 
سفالين  بشقاب  يک  بر  منقِش 
استخراج شده است. از اين رو، 
اين حرف را نبايد با حرف «ب» 

اشتباه گرفت.
 ۲ . اين جمله را که ترجمة «ما 
رأيت شيئًا اال و رأيت اهللا فيه» به 
چند نفر نسبت داده اند، از جمله 
به حسين بن منصور حالج و 

نيز به حضرت محمد(ص).
۳ . محاسبي. [مُ  س ِ] حارث بن 
اسد از متصوفه است (دهخدا).

معني  همين  در  نّفري   .۴
مي نويسد: «همة حروف بيمارند، 
همه  که  نمي بيني  الف.  به جز 
خميده اند؟ نمي بيني که الف راست 
و بي خميدگي است؟ پس بيماري 
يعني خميدگي.» در قبالة يهود 
همة  روحاني  «ريشة  الف  نيز 
حروف ديگر دانسته شده است 
و  الفبا،  همة  خود  ذات  در  و 
را  آدمي  عناصر  همة  بنابراين 
در بردارد» (نويا، ۱۳۷۹: ۱۳۷).

۵ . يکي از اصول خط در رسالة 
ابوحيان توحيدي به معني گرد 
دنبالة  و  وسط  جلو،  کردن 
واو، ف، قاف و حروف مشابه 
است تا اين حروف را ظريف و 
متناسب کنند (روزنتال، ۱۳۷۱: 

.(۱۶۳
آن  پيداکردن  که  رمل  علم   .۶
را به دانيال نبي نسبت داده اند 
(دهخدا)، عبارت است از معرفت 
طرق استدالل بر وقايع خير و 
و  مخصوصه  اشکال  از  شر 
آن  دالالت  و  استخراج  کيفيت 

(آملي، ۱۳۵۲: ۱۴۴ و ۱۴۵).

جدول١. انواع گره نقطه در حرف الف
 V & A :ب. حرف«الف» با گره خم؛ مأخذ/ Wilikinson, 1973, Chapter 3, No. 49 :الف. حرف «الف» با گره نقطه؛ مأخذ

 .Шишкина, 1979, Taбл LII, No. 3 :ج. حرف«الف» با گره پيچ؛ مأخذ /Museum, No. C. 909. 1935



٢. گره قلب
گره قلب بعد از نقطه از رايج ترين آرايه ها در کوفي معقد 
است که تا به امروز در تزيينات خط حضور دارد. به نظر 
مي رسد تکوين نقشماية قلب (جدول ٣: الف)براي از بين بردن 
حروف  کوفي  خط  در  باشد.  گرفته  صورت  دوگانگي ها 
«عين»١ (جدول٣،حرف «عين»: الف) و «ال» (جدول٣،حرف 
«ال»: الف) داراي ساختاري دوپاره هستند که در کتيبه هاي 
ديده  آن ها  در  وحدت  ايجاد  سوي  به  حرکتي  تزييني 
، د/ حرف «ال»).  مي شود (جدول٣، حرف «عين»: ب، ج 
 (Grohmann, 1967) اين سير تحول بصري که گرومن
در بررسي کتيبه هاي تزييني مصر يافته است در کتيبه هاي 
ايران نيز ديده مي شود. عالوه بر اين، در نمونه هاي ايراني 
شکل دوقسمتي حرف «ه» (جدول ٣، حرف «ه»:د، ه، و) و 
تزيينات حرف «کاف» (جدول ٣، حرف «کاف») در تکوين 

نقشماية قلب بي تأثير نبوده اند. 
براي تحليل چگونگي اين امر، ابتدا الزم است مفهوم 
واحد و کثير و تقابل آن ها در فلسفة اسالمي بيان شود. 
ابن سينا واحد را دو گونه مي داند:١) يا چنان است که به 
رويي واحد و يکي بود و به رويي بسيار؛ ٢) يا به هيچ روي 
اندر ذات وي بسياري نيست چنان که نقطه و ايزد تعالي 

.(١٣٨٣: ٤٥)
از  «الف»  مبحث حاضر مطرح شده  در  که  واحدي   
گونة اول است که در رويکردهاي عرفاني همواره براي 
تبديل آن به گونة دوم، «نقطه»، گرايشي بوده است. ابن سينا 
دربارة واحد مشخصات بيشتري را شرح داده و گونة اول 
را در دو قسمت توضيح مي دهد:١) آنکه اندر وي به رويي 
بسياري بود يا به قوت بود يا به فعل. اگر به فعل بود چنان 
بود که چيزي از چيزهاي بسيار را ترکيب و گردآوردند، و 
اگر به قوت بود چنان بود که اندر فعل هيچ گونه قسمت نبود 
وليکن پاره پاره شدن را پذيرا باشد. ٢) يکي به رويي ديگر، 
آن را گويند که چيزهاي بسيار باشد که اندر زير يکي کلي 
افتد (همان: ٤٦). در فلسفة ابن سينا «بسياري» (کثرت) در 
مقابل «يکي» (واحد) قرار مي گيرد. «بسياري» يا به شمار 
(کميت) يا به جنس و نوع (کيفيت) يا به عرض (وضعيت) 
يا به نسبت باشد که تقابل اين کثرت ها در چهار حالت اتفاق 
مي افتد:١) تقابل عدم و ملکت که يک سبب در يک موضوع 

بود چون سبب حاصل باشد ملکت بود و چون غايْب عدم 
بود، مانند تقابل جنبش و آرامش؛ ٢) تقابل تضاد که دو 
سبب در يک موضوع بود، چنان که سفيدي را يک سبب 
بود و سياهي را ديگر؛ ٣) تقابل مضايف که هر يکي را به 
قياس ديگر دانند و ديگران (ساير تقابل ها) چنين نه اند؛ ٤) 
تقابل هست و نيست، که بيشتر دربارة کيفيت و اندر سخن 
مي آيد، چنان که جفتي (زوجي) و طاقي (فردي) و هرگز آن 
عدد که طاق بود جفت نشود و آن عدد که جفت بود طاق 
نشود و موضوع ايشان مختلف است نه يکي (همان: ٤٧-

 .(٥٠
با درنظرگرفتن نظرية عارفان و از جمله محاسبي دربارة 
هبوِط حروف، چنين مي نمايد که دوپارگي حروف «عين» و 
«ال» در تقابل با فرديت «الف» قرار گرفته و کتيبه نگار را بر 
آن داشته است تا اين تناقص بصري (تقابل هست و نيست) 
را با به کارگيري تقارن يا آيينگي برطرف کند. تدبيِر استفاده 
از نماد آينه نيز از رويکرد عرفاني در طراحي اين حروف 
الهي  ذات  تجلي  نماد  را  آينه  عارفان  زيرا  مي دهد،  خبر 
مي پندارند که هر موجودي در صورت صيقل يافتن مي تواند 
جلوه گاه ذات حق باشد، چنان که بايزيد بسطامي مي گويد 
«الهي تو آيينه گشتي مرا، و من آيينه گشتم ترا»؛ يعني جالل 
تو مرا مرآت کشف آمد. چون در آن آيينه مي نگرم، ترا 
به نعت ِقَدم مي بينم و مراد تو از من در آن آيينه مي شناسم. 
بعد از آن، از نور تو نوري شدم و از آن نوْر وحدانيت را 
آيينة عبوديت گشتم، زيرا که پيش از کون به عشق تو در 
علم تو معشوق تو بودم (بقلي شيرازي، ١٣٧٤: ١٠٥). نسبت 
عشق الهي و شکل آيينه اي گره قلب در شرح اصطالِح عرفاني 
ديگري نيز بازتاب يافته است: «مرابطه» که به معناي ربط 
قلوب است در ممکنات غيب به نعت نگرستن در مرآت تجلي 
(همان: ٦٣٣). پس مي توان تاحدودي تکوين اين نقشينه را 
از رويکردهاي عرفاني و حتي با مفهوم امروزين آن مرتبط 

دانست. 

٣. گره سرمدي٢
سرمدي شکل مؤخر گره در تزيينات کوفي است. اصطالح 
«گره سرمدي» پيش تر در هيچ منبعي ذکر نشده و اين نام 
با توجه به تحوالت خط و استنباط نگارندگان از مفهوم 

جدول٢. گره در کتيبة مکرر دعای «اليمن» 

رويکردهاي  عرفاني  در  طراحي 
کتيبه هاي    کوفي معقد

در  هنر  تجلي  کتاب  صاحب   .۱
 (۱۳۶۸ (هراتي،  بسم اهللا  کتابت 
براي  را  غنچه اي»  «گره  اصطالح 

اين حرف پيشنهاد کرده است. 
٢.  بي نهايت منشعب از نمادِ باستاني 
اوروبروس (Ouroboros) است که 
مار يا اژدهايي را نشان مي دهد که 

دمش را مي خورد.

الف. مأخذ: Lane, 1956, No. 5 / ب. مأخذ: V & A Museum, No. C. 46. 1964/ ج. مأخذ: Grube, 1976: 99, No. 58/ د. 
 .Watson, 2004: Cat. Ga. 19 :تصوير پشت جلد/ه. مأخذ ,A collection of Iranian Islamic Art, 1977 :مأخذ
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اين گره مطرح شده است. سير تحول اين گره به احتمال 
زياد از رويارويي دو گره پيچ در خطوط موازي حروف 
«کاف»، «صاد» و گاهي «جيم» (جدول ٥: رديف دوم) آغاز 
شده است. اين دو خط موازي از نظر جهت کامًال متضاد 
نوشته مي شوند، يعني خط بااليي از چپ به راست و خط 
پاييني از راست به چپ نوشته مي شود که به پيروي از اين 
دو حرکت متفاوْت گره هاي پيچ نيز با گردش هاي متفاوتي 

پيچيده اند. 

بدين ترتيب، يکي با اشاره به ابتداي نوشتار زمان گذشته 
و يکي با اشاره به انتهاي نوشتار زمان آينده را يادآور 
زمان خوشايند  تفکيک  اين  عرفاني  منظر  از  که  مي شود 
نيست، چنان که شبلي به مريدانش مي گويد: «شما تا اوقات 
شما منقطع است، و وقت من هيچ طرف ندارد» و يا وقتي از 
سر مستي گفت: «وقتي ُمسرمد و بحري بالشاطي» يعني 
روح من در بحر ِقَدم غرق شد، و بحر قدم مصدر وقت من 

گشت، آن را هيچ حدي نيست. شِط او در حدث نگيرد. 

 / Wilikinson, 1973, Chapter 3, No. 53  :ب. حرف «الف»؛ مأخذ / Curatola, 2006: 58 :رديف اول: الف. نقشماية قلب؛ مأخذ
ج. حرف«الف»؛ مأخذ:  The David Collection, Inv. No. 22/1974 / د. حرف «الف»؛ مأخذ: Grohmann, ١٩٦٧: ٢٣١ / ه. حرف 
 Deroche, 1992: 51 :رديف دوم، راست: الف. حرف «عين»؛ مأخذ  / A collection of Iranian Islamic Art, 1977  :ال»؛ مأخذ»
 Bonhams, :ج. حرف «عين»؛ مأخذ / Chiriste’s, London, Sale 9835, April 30, 2004, Lot 61 :ب. حرف «عين»؛ مأخذ /
London, Sale 17854, October 7, 2010, Lot 88/ د. حرف «عين»؛ مأخذ: Grohmann, 1967: 123 / ه. حرف «عين»؛ مأخذ: 
 A collection of Iranian :ز. حرف «عين»؛ مأخذ / Grohmann, 1967: 135 :و. حرف «عين»؛ مأخذ /Grohmann, 1967: 134
Islamic Art, 1977 / رديف دوم، چپ: الف. حرف «ها»؛ مأخذ: وارد، 1384: 56 / ب. حرف «ها»؛ کتيبة مسجدجامع نايين/ ج. حرف 
 Bonhams, London, Sale 13589, July 5, :د. حرف «ها»؛ مأخذ / The David Collection, Inv. No. 11/1977 :ها»؛ مأخذ»
   Sotheby’s, Sale L07220, :و. حرف «ها»؛ مأخذ / V & A Museum, No. 378 to D. 1907 :2006 /ه. حرف «ها»؛ مأخذ, Lot 78
 V &  :ه. حرف «ال»؛ مأخذ /Grohmann, 1967: 125 :رديف سوم، راست: الف و ب. حرف «ال»؛ مأخذ/  April 18, 2007, Lot 44
A Museum, No. 378 to D. 1907 رديف سوم، چپ: الف. حرف «کاف»؛ مأخذ: Pancaroglu, 2007, No. 33 / ب. حرف «کاف»؛ 

 .The Metropolitan Museum of Art, No. 45. 140 :کتيبة مسجدجامع نايين/ ج. حرف «کاف»؛ مأخذ

جدول٣. گره قلب



حد و حصر ازو معزول است. وقت عارف از حق است و 
حق مقصور نيست» (همان: ٢٥١). 

بي پايان  همان طور که شبلي «وقتي مسرمد» و بحر 
را براي سيال بودن زمان به کار مي برد، کتيبه نگاران هم 
براي ايجاد وحدت زماني اين دو گره را به هم پيوند داده اند. 

بدين منظور در اين نوشتار اصطالح «سرمدي» براي اين 
گره انتخاب شده است.

اين بي زماني در طراحي حرف «ه» نيز ديده مي شود. 
اگر شکل اين حرف را به صورت يک مستطيل فرض کنيم، 
از چهار خط تشکيل شده است که دو به دو با هم موازي اند 
و هر يک حرکتي متفاوت دارند (جدول٤: الف). اين وضعيت 
حرف  (جدول٥:  تزييني  نمونه هاي  از  برخي  در  ماهيتي 
«ه») تغيير کرده و دو خط بااليي و پاييني آن ترکيب شده 
(جدول٤: ب) تا اين چرخة بي انتها در شکل ظاهري آن پديد 

آيد. 
اما از طراحي حرف «ي»، عالوه بر مفهوم بي زماني، 
بي مکاني را نيز مي توان فهميد. اين حرف در خط کوفي 
در  هم  باز  که  ج)  (جدول٤:  مي شود  نوشته   S به  شبيه 

جدول٤. ساختار هندسی حرف «ه» (راست) و «ی» (چپ)

رديف اول: الف. حرف الف؛ مأخذ: Grohmann, 1967: 231/ رديف دوم: الف. حرف «جيم»؛ مأخذ: خليلي، ١٣٨٤: تصوير ٦٤/ ب. حرف «کاف»، ج. حرف «صاد»؛ 
 Chiriste’s, London, Sale 7871, October 5,  :رديف سوم: الف. حرف «ها»؛ مأخذ The Metropolitan Museum of Art, No. 1975. 195  :مأخذ
 The  :رديف چهارم: الف. حرف «نون»؛ مأخذ /Chiriste’s, London, Sale 6628, October 15, 2002, Lot 28  :2010/  ب. حرف «ها»؛ مأخذ, Lot 118
Metropolitan Museum of Art, No. 34. 150. 2 / ب. حرف «يا»؛ مأخذ: Chiriste’s, London, Sale   7871, October 5, 2010, Lot 118  /ج. «حرف 

«يا»؛ کتيبة مسجدجامع گناباد. 

رويکردهاي  عرفاني  در  طراحي 
کتيبه هاي    کوفي معقد

جدول٥. گره سرمدي
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ساختار آن خطوط موازي با جهاتي متضاد ديده مي شود 
(جدول٥، رديف آخر: ب، ج). خطوط موازي در حرف «ي» 
حالت مورب دارند که متناسب با جهت رسم اين خطوط، 
آن ها را دو اصل صعود مجازي و نزول مجازي ناميده اند. 
پايين به باالست،  از  يا  پايين  از باال به  اين جهت که 
حرکت در فضا و زمان را تداعي مي کند، زيرا همزمان در 
دو جهت عمودي و افقي سير مي کند و عالوه بر اشاره به 
ابتدا و انتهاي نوشتار (گذشته و آينده) تعدد کرسي ها و 
مراتب قرارگيري حروف را نيز يادآور مي شود. اين جهات 
در سه خط موازي حرف «ي» هماهنگ نيستند. پس براي 
ازبين بردن اين تضادها، در طراحي اين حرف، انتهاي «ي» 
مطابق با اصل تحويق امتداد يافته و با عبور از البه الي 
خطوط موازي آن، پيوندي ميان آن ها به وجود آورده است 

(جدول٤: د). 
به طور کلي، مي توان گفت روند شناخت ماهيت حروف، 
مراتب  به  رسيدن  براي  آن  پيوند  و سپس  اجزاء  تجزية 

باالتر شباهت زيادي به چهار فرايند حاکم در کيمياگري 
جابربن حيان دارد؛ يعني نخست تصفية جوهرها (استعمال 
ميزان)، سپس حّل آن ها (تبديل با ميانجيگري اکسير)، پس 
از آن انعقاد مجدد (استقرار تعادل يا ميزان)، باالخره ترکيب 

آن ها (نصر، ١٣٨٦: ٢٨۵-۸).
گره سرمدي نيز براي ايجاد وحدت در اجزاي حروف 
شکل گرفته، وليکن تقابل اجزاي حروف در اين گره مانند 
گره قلب از نوع متناقض فرض نشده، بلکه يک تقابل ضدين 
(مانند روز و شب) در نظر گرفته شده است. به عبارتي 
منظور  به  آن  در  که  است  تدبيري  ديگر «گره سرمدي» 
هماهنگ کردِن ويژگي هاي متضاِد اجزاي حروف و تبديل 
شده  استفاده  اضداد  جمع کردن  از  واحد،  کلي  به  آن ها 

است. 
اين سه گره در حروف ديگر هم به کار رفته (جدول 
٦) که در بيشتر موارد از اين اصول اوليه پيروي کرده اند. 
انواع گره نقطه (دايره، خميدگي و پيچ به ترتيب در جدول١) 

رديف اول: الف. حرف «حا»؛ مأخذ: The David Collection, Inv. No. 11/1977 / ب. حرف «حا»؛ مأخذ:  Pancaroglu, 2007: No. 26/ ج. حرف «حا»؛ مأخذ:  
 The Metropolitan  :رديف دوم: الف. حرف «دال»؛ مأخذ Ibid, No. 1975. 195 :د. حرف «حا»؛ مأخذ /The Metropolitan Museum of Art, No. 45. 140
 The Metropolitan Museum of  :ب. حرف «طا»؛ کتيبة داخلي بقعة پير علمدار، دامغان / رديف سوم: الف. حرف «ال»؛ مأخذ  /Museum of Art, No. 45. 140
Art, No. 39. 40. 127. 302/  ب. حرف «ال»؛ مأخذ:  Ibid, 1988. 114. 3/ ج. حرف «ال»؛ مأخذ: Wilikinson, ١٩٧٣, Chapter ٣, No. ٣٨/ د. حرف «ال»؛ کتيبة 
مسجدجامع نايين/ ه. حرف «ال»؛ کتيبة داخلي بقعه ي پير علمدار، دامغان/رديف چهارم: الف. کلمة «اهللا»؛ کتيبة بيروني بقعة پير علمدار، دامغان / ب و ج. کلمة «اهللا»؛ مأخذ: 

 .Aga Khan Museum, No. AKM00628

جدول٦. گره در مفردات ديگر



الف. کلمات «التدبير»، «قبل»، «العمل»؛ مأخذ:  Sotheby’s, Sale L01281, October 18, 2001, Lot 88/ ب. کلمات «العلم»، «اشرف»، 
«االحساب»؛ مأخذ: کياني و ديگران، ١٣٦٤: تصوير١٢/ ج. کلمات «الجود»، «من»، «اخالق»، «اهل»، «الجنه»؛ مأخذ: خليلي، ١٣٨٤: تصوير ٦٤. 

رويکردهاي  عرفاني  در  طراحي 
کتيبه هاي    کوفي معقد

 Chiriste’s, London, Sale 6895, :ب. عبارت «الملک هللا»؛ مأخذ /The David Collection, Inv. No. 11/1977 :الف. عبارت «يا کريم»؛ مأخذ
 .April 27, 2004, Lot 28

جدول٧. ترکيب گره افزا

جدول٨. ترکيب گره گشا در صعود و نزول مجازي
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الف. جملة دعايي «السعادة و السرور و الرحمة و الرا...؛ مأخذ: The Metropolitan Museum of Art, 91. 1. 530/ ب. «بسم اهللا الرحمن الرحيم»؛ 
 The Metropolitan  :کتيبة بيروني بقعة پير علمدار، دامغان/ ج. «بسم اهللا الرحمن الرحيم»؛ کتيبة زيارتگاه باباحاتم، افغانستان/ د. تصوير راست؛ مأخذ

 .Ibid, No. 62. 227. 2  :تصوير چپ؛ مأخذ/ Museum of Art, No. 48. 101. 6a, b

جدول ٩. ترکيب گره گشا در صعود و نزول حقيقي



رويکردهاي  عرفاني  در  طراحي 
کتيبه هاي    کوفي معقد

الف. طومار کتيبه نگاري؛ مأخذ: The Metropolitan Museum of Art, 1971. 237. 1 / ب. منار جام، افغانستان؛  مأخذ: ويكي مديا / ج. نماي 
مدرسة دارالحديث، ترکيه. 

بيشتر بر اجزاي منفرد خط افزوده شده و هنگامي که در 
خطوط موازي يک حرف قرار گرفته دوگانگي در اجزاي 
حرف را نمايان ساخته و زمينه را براي ظهور گره سرمدي 
در جهت رفع اين تناقض فراهم آورده است، اما گره قلب 
بيشتر در جهت ايجاد وحدت در اجزاي غيرموازي خط به 
وجود آمده، که گاه با تقارن آن ها را يگانه کرده و گاه با 
افزودن جزئي مشابه دوپارگي را حذف و در راه رسيدن به 

وحدت به آن کثرت بخشيده است.

گره در مرکبات خط کوفي
اجزاي متناقض در يک حرف  به همان  صورت که  گره، 
را به يکديگر مي پيوندد، در مرکبات خط نيز ميان اجزاي 
متناقص دو يا چند حرف رابطه برقرار مي کند. اين اتصال 
گاه در محور افقي و گاه در محور عمودي يا مورب حروف 
اتفاق مي افتد که مفاهيم دوگانه اي را انتقال مي دهد. نظر به 
مفهوم غالب، براي اين ترکيب ها دو گروه کلي «گره افزا» و 

«گره گشا» مي توان قائل شد.

جدول١٠.   ترکيب گره افزاي گره گشا
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١. ترکيب گره افزا
در ترکيب هايي که گره در محور افقي خط و روي کرسي 
وسط قرار گرفته است (جدول٧)، مفهوم گره افزايي بيشتر 
از گره گشايي تداعي مي شود. از نظر ساختاري، اين نوع 
گره شبيه به «اسلوب اعتراض» در علوم قرآني است که 
معنايي شبيه به «جملة معترضه» دارد، جمله اي که بين 
با پس و  ارتباطي معنوي  دو جزء کالم واقع مي شود و 
پيش خود دارد.١ اين اسلوب در قرآن بسيار به  کار رفته که 
احتماًال ناشي از نزول قرآن - به عنوان حقيقتي نازل شده 
- باشد از جايي با وحدِت حداکثري است به جايي با کثرِت 
حداکثري. اين تغيير «تکثير امر واحد» را به همراه داشته 
که از لحاظ هستي شناختي از «وجود جمعي» برخوردار 
است؛ يعني همة آنچه را بايد داشته باشد به نحو مجموع 
و گردآمده دارد. بيان اين حقيقت ِگرد در زبان که امري 
خطي و ذاتًا متکثر است به جز از راه «گره» ميسر نيست. 
به همين علت، کسي که امر متعالي را شهود کرده است 
«گره در زبان» دارد. موسي که به خوبي بر اين امر واقف 
بيان  براي  را  زبانش  از  گره گشودن  دعاي خود  در  بود 
حقايق به فرعون طلب کرد.٢ پس «گره موسوي» (منسوب 
به موسي) نام مناسبي به  نظر مي رسد (کرباليي لو، ١٣٨۷: 
٢١). گره دار بودن ترجماِن مفاهيم از مراتب اعلي در ابياتي 

از مثنوي معنوي دقيقًا بيان شده است:
منبسط بوديم يک جوهر همه 

 بي سر و بي پا بديم آن سر همه
يک گهر بوديم همچون آفتاب 

 بي گره بوديم و صافي همچو آب
چون به صورت آمد آن نور سره 

 شد عدد چون سايه هاي کنگره
(مثنوي معنوي: دفتر اول)

اين گره در کتيبه هاي کوفي معقد به صورت بصري 
ترجمه شده است. اگر ترتيب قرارگرفتن حروف و کلمات 
روي سطر معادل روايت خطي زبان فرض شود،٣ گره هايي 
که گاه در مواصالت (جدول ٧، رديف الف) و گاه در اجزاي 
افقي حروف (جدول ٧، رديف ب، ج) تعبيه شده نمود بصري 

گره موسوي است. 
اين گره چون مانند کتيبه نگاري در زبان تجسم ندارد 
در بادي نظر کاستي به  شمار مي آيد، ولي چون به وحدت 
با کشف و  افزوني (فضل) است که کتيبه نگار  تکيه زده 
به تصوير کشيدْن نشانه اي از آن به جاي گذاشته است. از 
طرف ديگر اين گره مانند حروف مقطعه و شطحيات عارفان 

نشانه اي است از آنچه شهود شده و قابل بيان نيست. 
مانند زبان پرگره يک عارف افضل تا جايي که توانايي 
نطقش از دست برود و به انساني غيرناطق تبديل شود. 
يعني در ظاهر صورت انساني (حيوان ناطق) داشته باشد، 
ولي در حقيقت فاقد نطق شود. اين مرتبه ديگر مرتبة «گره 
است.٤  الحقيقه  بسيط  دريافت  به  مربوط  و  حداکثري» 

سايرين  از  پررمزورازتر  بايد  معقد  کتيبه هاي  بنابراين، 
باشند که با رويکردي مختصرگرا به تصوير درآمده اند. 
چون اين گره از حکمت الياسي سبب مي شود، مي توان به 
آن «گره الياسي» گفت. جامي به خوبي اين سکوت ِگرد را 

در ابياتي مطرح کرده است:
اي به زبان نکته گذار آمده 

 وي به سخن نادره کار آمده
نقطة نطق است تو را بر زبان

گشته از آن نقطه زبانت زيان
گر کني آن نقطه ازين حرف حک 

بر خط حکم تو نهد سر ملک
هرکه درين گنبد نيلوفري 

 افکند آوازة نيک و فري
نيکويي فر وي از خامشي ست 

 خامشي اش تيغ جهالت کشي ست
گفتن بسيار نه از نغزي است 

ولولة طبل، ز بي مغزي است
غنچه که نبود به دهانش زبان

 لعل و زرش بين گره اندر ميان
(جامي: هفت اورنگ)

چنين استنباط مي شود که کتيبه نگار با دريافت رمز متن 
آن را در قالب نقشماية گره براي مخاطب کدگذاري کرده 

است. 
در حقيقت او گره موسوي را گشوده و گره اي الياسي به 
جاي گذاشته تا بدون کالم به آن اشاره کند. پس خود از 
معنايي گره گشا يي شده خبر مي دهد که به خاطر وحدت 
بي کرانش در قالِب زباِن متکثر نمي گنجد و مانند اسلوب 
امر  آن  پيچيدگي  بيان  براي  جايي  کتيبه ها  در  اعتراض 
واحد گشوده است. در واقع مي توان گفت اين افزونه يک 

گره گشاي گره افزاست.٥

٢. ترکيب گره گشا٦
عمودي  و  (جدول٨)  مورب  خطوط  روي  که  گره هايي 
(جدول٩) حروف قرار گرفته اند مفهوم گره گشايي در آن ها 
غالب است. اين افزونه همواره مابين رأس الخط و کرسي 
وسط جاي گرفته و با توجه به موقعيت مکاني اش چنين 
تعبير مي شود که گشايندة عوالم برتر است. دو بيتي از 

موالنا شاهدي بر اين مدعاست:
نردبان هايي ست پنهان در جهان 

 پايه پايه تا عنان آسمان
هر گره را نردباني ديگرست 

 هر روش را آسماني ديگرست
 (مولوي، مثنوي معنوي: دفتر پنجم)

اصالح «زير بند بودن» مصداق ديگري است که در اشعار 
ناصرخسرو٧   (۴٨١-٣٩۴ق) به  کار رفته است و هم زماني 

آن با رواج اين ترکيب ِگره جالب توجه است.

١. اسلوب اعتراض در قرآن ممکن 
است شبه  جمله باشد نه يک جملة 

کامل (کرباليي لو، ١٣٨٧: ٢١).
٢ . طه: ٢٨-٢٥.

از  مدور  کتيبه هاي  گفت  بايد   .٣
زيرا  نيست،  مستثني  قاعده  اين 
گاه  نيز حرکتي خطي  نمونه ها  اين 
گرد  ساعت   پاد  گاه  و  ساعت گرد 

دارند (جدول ٧: ج).
4 . از آن حيث امري بسيط است که 
نمي توان سخني به جز «هست بودن 
آن» گفت. در مورد چيستي اش هيچ 
عبارتي نمي توان آورد، لذا نطق در 
وقت شهود آن مرتبه از کار مي افتد 

(کرباليي لو، 1387: 20).
5 . اين بخش از مقاله بر پاية مباحث 
مقالة «سر آموخته و دهان  نظري 
بنيان   (1387 (کرباليي لو،  دوخته» 

شده است.
6 . در اين بخش پاياني مجددًا تأکيد 
مي شود که در اين مقاله نام گذاري 
با  ترکيب بندي ها  و  آرايه ها  انواع 
درک  برحسب  و  عرفاني  رويکرد 
است  شده  انتخاب  خط  بصري 
حوزه  همين  در  آن  از  استفاده  و 

پيشنهاد  مي شود.
از  ديگر  يکي  در  اصطالح  اين   .7
ارتباط  که  است  آمده  او  قصايد 

زيادي با مفهوم گره گشايي دارد: 
اي غره شده به پادشايي 
بهتر بنگر که خود کجايي

آن کس که به بند بسته باشد 
 هرگز که دهدش پادشايي؟

تو سوي خرد ز بندگاني
زيرا که به زير بندهايي

گر بنده نه اي چرا نه از تنت 
 اين چند گره نه بر گشايي؟ 

زين بند گران که اين تن توست 
چون هيچ نبايدت رهايي



نهفته ستند رازي بس شگفتي 
بجوي آن راز را گر اهل رازي

بجوي آن راز را اندر تن خويش 
 نگر تا بيهده هر سو نتازي

نپردازي به راز ايزدي تو 
 که زير بند جهل و بار آزي

مفاهيم متناقض گره يعني پيوستن و رهانيدن، «قبض و 
بسط» يکي از حاالت دوگانه عارفان را يادآوري مي کند 
که از آيه «و ّهللا يقبض و يبسط» (بقره: ٢٤٦) به دست آمده 
است. قبض کردن يعني اوصاف بشريت را از ايشان گرفتن 
و بسط دادن با حالت مستي و صفا به واسطة کشف جمال و 
حسن صفات (بقلي شيرازي، ١٣٧٤: ٥٥١). هشام بن عبدان 
«آن گاه  مي گويد:  چنين  حاالت  اين  وصف  در  الشيرازي 
موجود شدي.  ِقدم  به  رفتي،  عدم  اصل  با  عارف  وجود 
آن گاه متصف گشتي [صفتي پذيرفتن] به اخالق عشق ازل. 
سّر انبساط جان غيبي را حالوت يافت بقا دادي. چون از 
فنا در بقا رفتي، سّر اتحاد پيدا شدي » (همان: ٣٢٢).او بر 
اين نکته اشاره دارد که از خالل قبض و بسط راز وحدت 
را مي توان يافت. اما اين قبض و بسط بسامد حل و عقد از 
عالم وجود تا عدم و نه آمدنش به کسب است و نه رفتن 
آن به جهد (سجادي، ١٣٥٠: ١٩٣). اقبال الهوري در ابياتي 
چند به بيان اين حاالت پرداخته است، مثًال دربارة «قبض»:

خودي را تنگ در آغوش کردن 
 فنا را با بقا هم دوش کردن

محبت در گره بستن مقامات 
 محبت در گذشتن از نهايات
(اقبال الهوري: زبور عجم)

يا در باب رسيدن به حالت «بسط»:
از کن حق ما سوا شد آشکار 

 تا شود پيکان تو سندان گذار
رشته اي بايد گره اندر گره 

تا شود لطف گشودن را فره
 (اقبال الهوري: رموز بيخودي)

همان طور که پيش از اين ذکر شد، «گره» رمزي ميان 
حّق و بنده است و از طريق آن رؤيت حق توان کرد. قبض 
و بسط هم براي رسيدن به سّر اتحاد است. برگردان اين 
مفاهيم به زبان بصري را مي توان در ترکيب  گره گشا يافت. 
گره زدن  با اشاره به نقطة عدم حالت قبض و گشودن آن 
در رسيدن به عالم حضور حالت بسط را متذکر مي شود که 
حرکت مداوم آن به وحدت مي انجامد. سهرودي در تمثيلي 
اين مفاهيم را در قالب ُحزن و عشق معرفي مي کند که ره به 
سوي ُحسن مي برند. او عقل را اولين گوهر تابناک آفرينش 
مي داند که سه صفت دارد: شناخت حّق (ُحسن)، شناخت 
(ُحزن)  ببود  پس  نبود،  که  آن  شناخت  و  (عشق)  خود 
(سهروردي، ١٣٨٧: ٥٧). براي رسيدن به حّق ابتدا حزن 
بايد زمينه را آماده کند تا عشق حضور يابد و به واسطة 

آن وصول حسن ممکن شود. مي توان چنين گفت که حزن 
گره اي مي اندازد تا عشق با گشودن آن طالب را به مطلوب 
برساند. اين گره افزايي و گره گشايي آن قدر تداوم مي يابد تا 
حّق دريافت شود. مولوي اين ضرباهنگ را در رسيدن به 

آواي خوش «ُکن» چنين تفسير مي کند:١
هست هشياري ز ياد ما ُمضي

 ماضي و مستقبلت پردة  خدا
آتش اندر زن بهر دو تا به کي 

پرگره باشي ازين هر دو چو ني
تا گره با ني بود همراز نيست 

 همنشين آن لب و آواز نيست
(مثنوي معنوي: دفتر اول)

ترکيب هاي گره افزا و گره گشا گاه به  صورت منفرد و گاه 
مرکب در کتيبه ها استفاده شده اند که تفاسير مطروح براي 
آن ها نيز صادق است. اما اين دو ترکيب در مرحلة بعد در 
کتيبة ابنيه با هم درآميخته شدند (جدول١٠). يعني با  وجود 
اينکه گره در سطر مياني افزوده شده، اين سطر به موازات 
محور عمودي بنا قرار گرفته است. از طرف ديگر، نه اجزاي 
اين  تا شايد رؤيت  حروف، که خود کرسي گره خورده 
باز هم توجه  نشانه را تضمين کند. گره افزايي در سطر 
را به سوي روايت خطي زبان و در نتيجه متن اثر سوق 
مي دهد که در کنار حرکت عمودي آن از پايين به باال و 
برعکْس مراتب سيروسلوک را خاطرنشان مي کند. کتيبة 
منار جام غور در افغانستان (جدول١٠: ب) نمونة عالي اين 
ترکيب است که آيات سورة مريم را در بر دارد. پس براي 
پي بردن به راز اين گره ابتدا بايد معادل مفهومي آن را در 
متن يافت تا نشاني راه مشخص شود. يکي از ويژگي هاي 
بارز اين سوره، واژة مقدس «رحمان»، شانزده بار تکرار 
شده است. عارفان اين صفت از اسماء الهي را با عنوان هاي 
«عشق» و «محبت» نيز مطرح کرده و آن را سرآغاز تجلي 
به حالج  بيشتر  ديدگاه  اين  پيدايش  مي پندارند.  ذات حق 
منتهي مي شود، او در بيتي چنين مي سرايد: «الِعشُق في أَزِل 
ِمنُه يبدُو فيِه إبداُء» عشق در ازل  بِِه  فِيِه  ِقَدٍم/  اآلزاِل ِمن 
اآلزال از قديم بوده است/ در او، به او، از او، در اوست که 
وجود پديد مي آيد (ديلمي، ٢٠٠٧: ٨٧). سهروردي هم آن را 
«عشق» مي خواند که خاص تر از محبت است، زيراکه همه 
عشقي محبت باشد، اما همه محبتي عشق نباشد و محبت 
را خاص تر از معرفت  مي داند، زيراکه همه محبتي معرفت 
باشد، اما همه معرفتي محبت نباشد. در نهايت معرفت و 
محبت را دو پاية نردباني توصيف مي کند که رسيدن به 
عالم عشقـ  که باالي همه استـ  مگر از طريق آن دو ميسر 
اظهار  مي توان  بنابراين،  (سهروردي، ١٣٧٥: ٦٤).  نيست 
داشت مراتب تجلي حق به صورت کامًال نمادين در گره هاي 
خط کرسي بازنمايانده شده است تا نشانه اي از خصوصيات 
اين سوره در کتيبه نگاشته شود و لذت گره گشايي را براي اهل 

تفکر فراهم آورد. 

١. عطار نيز در اسرارنامه نيل به حقيقت 
را در گره گشايي مکرر مي بيند:
نهادت پرگره بند است جان را 

 از آن جان مي نبيني آن جهان را
نهادت پرگره کردند از آغاز

 به يک يک دم شود يک يک گره باز
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نتيجه

کتيبه هاي تزييني نقطة تالقي کالم الهي، انديشة عرفاني، هندسه و باالخره هنر هستند. در واقع، خوشنويسي 
از قِبل مالزمت هميشگي با پيام وحي نه تنها به انديشه و هندسة عرفاني راه يافته بلکه از آن  ها بهره مند 
شده است. اما کتيبه هاي تزييني نمونة عالي اين همراهي سه گانه هستند که در راه شناخت آن ها نبايد 
از اين چند حوزه غافل بود. در اين ميان کوفي معقد حائز اهميت است براي اينکه هم از نمونه هاي اقدم، 
و هم متنوع و مؤثر در تزييناِت اقالم ديگر است. آنچه را از مطالعة مفردات و مرکبات اين خط به دست 

آمد مي توان در سه شاخة کلي بيان داشت:
هنر: قابليت هاي موجود در ساختار هندسي خط کوفي زمينة ظهور تزيينات متنوع بوده است. گره به عنوان 
يکي از اين تزيينات از سه قاعدة کلي در خط کوفي بهره گرفته که حاصل آن سه شکل بنياديِن گره  نقطه، 
قلب و سرمدي است. گره نقطه که با ايجاد خميدگي، پيچيدگي و در نهايت گره زدِن اجزاي حروف پديد 
مي آيد به مرکز (حقيقت) اشاره دارد، در حالي که گره قلب از پيوند دو خط متقاطع ذوالجهتين ايجاد شده 
که يا وحدت را از طريق تقارن و يا کثرت را با رفع دوگانگي از طريق تثليث نمايش مي دهد. اين تکثير تا 
به جايي ادامه مي يايد که در قرون متأخر ظهور کوفي مشبک (درهم بافته) را در پي دارد. در آخر گره 
سرمدي که از ترکيب دو خط موازي ذوالجهتين چرخه اي بي انتها تشکيل مي دهد که در جهت رفع تناقِض 
متضاد است، تناقضي که مانند مفهوم گره هيچ گاه از بين نرفته و فقط ضرباهنگ آن تداوم پيدا مي کند. 
اما گره در مرکبات، عالوه بر تأکيد روي اجزاي حروف، تحت تأثيِر تعدِد کرسي ها نيز بوده و بيشتر بر 
کرسي وسط و يا زير کرسي رأس الخط جاي گرفته است. از طرف ديگر، در مورد اخير گره ها در محور 
عمودي حروف و به خصوص الفات افزوده شده و تقاطع محورهاي خط باز توجه را به اصل حروف 

(نقطه) ارجاع مي دهد. 
هندسه: خط کوفي از ساختاري کامًال هندسي برخوردار است؛ يعني تمام اجزاي آن از خطوط عمودي و 
افقي و مورب (٤٥ درجه) تشکيل شده است. البته اين ساختار بدون شک نه در مصاحف بلکه در کتيبه هاي 
تزييني تکامل يافته است، به خصوص که درک دو عامل نهفته در خط يعني هندسة زمان و مکان در اين 
کتيبه ها مشهود است و خط کوفي را به سويي برده که قابليت هاي بصري آن شکفته شود. آگاهي از سير 
نوشتن حروف و تقدم و تأخر حرکات و جهات آن ها در نتيجة هشياري از هندسة زمان صورت گرفته 
و همواره در اين کتيبه ها تالش شده است اين سير خطي زمان برهم زده شود و زمان سرمدي جايگزين 
آن گردد تا انديشه  هاي عرفاني را بهتر انتقال دهد. عالوه براين، تسلط بر فهم عنصر مکان در قواعد ترکيب 
خط و به واسطة تعدد کرسي ها نمايان شده است که افزون بر پديد آوردن تفکرات حروفي راه ورود معاني 

عرفاني از جمله مراتب وجودي را به خوشنويسي هموار ساخت. 
انديشه: بسياري از مفاهيم عرفان اسالمي به هندسه آميخته است که به خاطر همين قرابت ساختاري در 
سير تحوالت خط و خوشنويسي جايگاه ويژه اي دارد. از طرف ديگر اسرارآميزي حروف مقطعه قرآن 
که نمود عيني رموز مفاهيم آن است، جاي انديشه هاي حروفي به مکاتب فکري را گشود که تأثيرات آن را 
به خصوص در نمونه هاي تزييني مي توان جست وجو کرد. در کتيبه هاي تزييني عالوه براين رويکردهاي 
حروفي، تبعات هندسة عرفاني بود که افزونه هاي تزييني را به خط وارد کرد. پس گره در اين کتيبه ها نمود 
بصري نقطه است که همواره اشاره اي به حقيقت دارد. شکل ظاهري آن طريقتي را نشان مي دهد که در 
رسيدن به اين مهم پيموده شده است. از اين رو، قابليت هاي متعددي که اين اشکال دارند مسير رفته را 

بازگو مي کنند، مسيري که نوري از انوار مرکز را مي نماياند.
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Knotted Kufic, one of the first decorative manifestations of Kufic, has various knots as its principal 

components. In previous studies, decorative Kufic, specifically knotted one, has always been 

regarded as a combination of plain Kufic with decorative motifs; but it seems that knotted Kufic 

is a unified whole resulted from the changes in geometric relations of alphabet letters and their 

compositions. Therefore, the purpose of this paper is to find out the context of changes of knotted 

Kufic alongside the study of geometric relations of its alphabet letters and their compositions to 

recognize the thoughtsin their formation based on the formal development of knotted Kufic. To this 

purpose, historical, descriptive and analytic methods and hermeneutic approach are used to describe 

and analyze the geometric development of knotted Kufic based on the mystical connotations of 

knot. As a result the relationship between development process of knotted Kufic and mystical 

viewpoints is revealed indicating that mystical geometry of space and time has affected the design 

of knotted Kufic inscriptions and is manifested in forms of loop knots, heart-shaped knot and 

endless knot. This mystical geometry is utilized in the design of knotted Kufic’s compositions as 

well to induce the concept of entanglement and disentanglement respectively.

Key words: Knotted Kufic, Heart-shaped Knot, Endless Knot, Entangled Composition, 

Untangled Composition.
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