
زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي

حرف تزييني «کاف ُکن» و تر کيب آن 
براي نمايش تمثيل «برکة برکت» 



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۳۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
در مطالعات تاريخي، معني خط را همواره در عبارِت نوشتار جستجو کرده اند، حال اينکه صورِت بصري نوشتار 
مفاهيم بيشتري مي رساند. در اين مقاله، نگارندگان با هدف دستيابي به يک نظاِم معنايي براي صورِت بصري 
خط کوفي در دورة ساماني، نخست چارچوب نظري را بر اساس ديدگاه بنيامين و دريدا مطرح مي کنند. سپس 
به روش توصيفي، تاريخي و تحليلي و با گردآوري اطالعات به شيوة کتابخانه اي در پاسخ به اين دو پرسش 
مي کوشند: ١. چرا خط کوفي تزييني در دورة ساماني گوناگون شده است؟ ٢. چه معاني ديگري به جز متن کتيبه 

از صورت خط کوفي تزييني دورة ساماني برداشت مي شود؟ 
نخست بنا بر چارچوب مطرح شده، اصول خوشنويسي را با حوزه هاي مرتبط با خط شناسي در دورة ساماني 
هماهنگ مي سازند، پس زمينة تزييني شدن خط کوفي را در به کارگيري اصول «خط منسوب»، قواعد «ُحسن 
تشکيل» و «ُحسن وضع» به ترتيب براي تحليِل معناي «جوهر»، «زمان» و «مکاِن» نوشتار در آن دوره ارزيابي 
مي کنند. در نهايت براي چگونگي بهره گيري از اين نظام معنايي، دست کم دو نمونة تزييني حرف «کاف» را تحليل 
مي کنند تا با رمزگشايي نشانه هاي نمادين «کاف ُکن» و «کاف کافي و کاف کفر»، نشان دهند که چگونه زبان 
بصري کلمة «برکت» ما را قادر مي سازد تا ابعادِ معنايي آن کلمه را رديابي کنيم که در تمثيل هاي اخالقي «برکة 

برکت» و «خاتم دل» به هم پيوند خورده اند.  
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مقدمه
معنايي که از صورِت بصري حروف و کلمات در خطوط 
انديشه نگار مثل هيروگليف برداشت مي شود، برابر با معناي 
عبارت نوشتار است، ولي صورِت بصري حروف و کلمات 
در خطوط آوانگار، معنايي بيشتر از عبارِت نوشتار دارد 
که در طول تاريخ فراموش شده است. به منظور دريافِت 
اين مفاهيِم نهفته در بستِر تاريخ، نظاِم معنايي ويژه اي براي 
درِک زباِن بصري نوشتار يک دوره و براي نمونه خطوط 
در  اينکه  به خصوص  مي رسد.  به نظر  ضروري  ساماني 
دورة ساماني نه تنها اصول و قواعد خوشنويسي را ابن 
مقله تدوين کرده، بلکه تحليل خط در حوزه هاي ديگر نظير 
اخالق، تفسير و علوم غريبه رواج پيدا مي کند. در اينجا دو 
پرسش دربارة زمينة تزييني شدن خط در دورة ساماني 
و همچنين چگونگي ُپرمعنايي صورت بصري اين خطوط  
مطرح مي شود: ١. چرا خط کوفي تزييني در دورة ساماني 
گوناگون شده است؟ ٢. و چه معاني ديگري به جز متن 
کتيبه از صورت خط کوفي تزييني دورة ساماني استنباط 
به  نظام بخشيدن  هدِف  با  نگارندگان  بنابراين،  مي شود؟ 
روش  به  آن،  از  بهره گيري  و  کوفي  خط شناسي  روش 
توصيفي، تاريخي و تحليلي به گردآوري اطالعات به شيوة 

کتابخانه  اي به ترتيب زير پرداخته اند.

روش تحقيق
اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است: نخست زير عنوان 
تاريخ  فهِم  دربارة  اصلي  نظرية  دو  تاريخ»،  و  «نوشتار 
از طريِق نوشتار به روش کتابخانه اي و بيشتر با استناد 
توصيفي  به روش  و  گردآوري شده  منابع دست اول  به 
و تحليلي چارچوب نظري زبان نوشتار مطرح مي شود. 
منابِع  سپس زير عنوان «خط شناسي»، ضمن گردآوري 
اين  تخصصي  وجوه  خط شناسي،  دست اوِل  کتابخانه اي 
مي شود  ارزيابي  چنان  تحليلي  و  تاريخي  روش  به  علم 
که حوزه هاي خط، روان شناسي، فلسفه و علوم غريبة يک 
دوره در فهِم زباِن نوشتاِر آن دوره مهم مي نمايد. بنابراين 
در دو بخش ديگر، زير عناوين «خط در دورة ساماني» و 
«حوزه هاي مرتبط با خط در علوم دورة ساماني»، منابع 
مکتوب اين چهار حوزه به روش کتابخانه اي گردآوري و 
به روش تاريخي و تحليلي موشکافي شده، و نموداري از 
نظاِم زباِن بصري خط (يا خط شناسي) در دورة ساماني 
ارائه مي شود. در نهايت بر اساس اين نمودار زير عنوان 
گالبه اي ساماني»  در ظروف  کاف  «زبان بصري حرف 
دو نمونة تزييني حرف «کاف» و ترکيب هاي آن بر اساس 
رواِج نمونه ها از ميان اشياي موزه اي انتخاب و به روش 

خط شناختي تحليل مي شود.

پيشينة تحقيق
از نظر چارچوب نظري و حيطة  را  اين پژوهش  پيشينة 

مسئله مي توان به ترتيب در دو حوزة خط شناسي و خط 
در دورة ساماني پيگيري کرد.

از نظر چارچوب نظري، ريشه هاي نظرية «خط شناسي 
فرانسوي  الجزايري تبار  فيلسوف  دريدا  ژاک  فرهنگي» 
(دريدا، ١٣٩٠: ١٦٠)، و نظرية «خوانِش خط شناختي» والتر 
Down-) بنيامين فيلسوف يهودي-آلماني و منتقد فرهنگي

خط شناسي  علم  پيشينة  در  بايد  را   ،(ing, 2011: 567
جست وجو کرد که اين پيشينه در بخش دوم به طور کامل 
بيان شده است. اما به طور خالصه مي توان گفت اين دو 
نظريه عالوه بر خط، بيش از همه در ارتباط با دو رشتة 
اصلي خط شناسي يعني فلسفه و علوم غريبه شکل گرفته 
است. سابقة پيوند خط با فلسفه در علم خط شناسي، به 
ژان-هيپوليت ميشون کشيش فرانسوي برمي گردد. او با 
ارائة نظرية نشانه هاي ثابت در دست نوشته خط شناسي را 
 Crepieux-Jamin,) روشمند و در حوزة فلسفه مطرح کرد
5 :1963) که بعدها لودويگ کالگز فيزيکدان، شيمي دان، 
فيلسوف، روان شناس، منش شناس و خط شناس، سه حوزة 
خط، روان شناسي و فلسفه و تا حدودي علوم غريبه را در 
 .(Pulver, 1994: 17) روش کل گراي خود به هم پيوند داد
در نهايت ماکس پالور نويسنده، شاعر، فيلسوف و مدرس 
خط شناسي در دانشگاه زوريخ (سوئيس)، با استفاده از 
دست نوشته،  به  نمادين  جنبه هاي  افزودن  و  کهن  علوم 
است،  ذکر  (Ibid: 8). شايان  کرد  کامل  را  کالگز  روش 
نظرية دريدا و بنيامين، عالوه بر حوزه هاي مذکور، با حوزة 
تاريخ در ارتباط است که کمتر تالشي براي تحقق آن در 
رشته هاي مربوطه صورت گرفته و پژوهِش حاضر در 

تحقق آن تا حد امکان مي کوشد.
حيطة مسئلة اين پژوهش بيش از همه در باب کتيبه هاي 
نوشتاري سفاِل ساماني سابقه دارد، زيرا آثار باقي مانده 
از اين ظروف نسبت به ساير آثار هنري اين دوره چنان 
است که مجموعه اي منسجم و متنوع از خطوط ساماني 
اين آثار،  را در بر دارد. جامع ترين پژوهِش کتيبه خواني 
کتاب کتيبه هاي سفال نيشابور (قوچاني، ١٣٦٤) است که 
گنجينه اي طبقه بندي شده از متوِن مکتوب بر سفالينه هاي 
ساماني به شمار مي آيد. دربارة تحوالت فرمي اين کتيبه ها 
دو مقاله تأليف شده که يکي با عنوان «تنوع خط کوفي در 
سفال گالبه اي ساماني» (جباري و معصوم زاده، ١٣٨٩)، به 
روش توصيفي و تاريخي به وجوه بصري آن ها اختصاص 
يافته، و ديگري «خط کوفي ساده بر سفال هاي کتيبه دار 
نام دارد که در آن کتيبه هاي   (Volov, 1966) ساماني» 
با  تاريخي  و  تطبيقي  توصيفي،  روش  به  ساماني  سفال 
(مانند  دوره  همان  در  ديگر  تزييني  بسترهاي  کتيبه هاي 
ابنيه و سکه) مقايسه شده است. اما از تحليل هاي معنايي 
صورِت خط در مطالعات پيشين کمتر سخني به ميان آمده 
به صورِت  راجع  تحليل هايي  اينکه  وجود  با  يعني  است. 
خط در منابع مکتوب ساماني از جمله در علوم غريبه مانند 
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تأويالت  و  تفاسيِر  در  (ابن سينا، ١٣٣١)،  کنوزالمعزمين 
عرفاني مانند حقايق تفسير (سلمي، ١٣٦٩) و در مباحِث 
فلسفي مانند رسالة الف الفت و الم معطوف (ديلمي، ١٣٩٠) 
رواج داشته، به مرور زمان با چيرگي ديدگاه هاي آوامحور، 
معناي اين تحليل هاي تصويرمحور درک نشده و از آن در 
بيشتر تحليل هاي بصري بهره نبرده اند. از اين رو مي کوشيم 
تا در پرتو اصول خط شناسي و به کمک تحليل هاي موجود 
در دورة ساماني نظاِم معنايي زبان بصري نوشتاِر اين 

دوره را تا حد امکان روشن کنيم. 

نوشتار و تاريخ
حقيقِت  دارد.  ويژه اي  جايگاه  زبان  تاريخ،  فهم  باب  در 
زبان به عنوان نمودي از انديشة آدمي، همواره بيشتر در 
گفتار جست وجو مي شده، و نوشتار هميشه به عنوان نموِد 
بصري گفتار (و درجه اي پايين تر از گفتار) پنداشته مي شده 
است. اما در سال هاي اخير، ديدگاه هايي مبني بر برتري 
نوشتار در بيان انديشة آدمي پديد آمد که بر نظريه هاي 
فهم تاريخ نيز تأثير گذاشت. از جمله اين ديدگاه ها، يکي نظر 
والتر بنيامين است که زباِن بصري هنرها و از جمله کتابت 
را بهترين زبان براي هستي شناختي تاريخ مي داند. ديگري 
نظر ژاک دريدا است که در روند شالوده شکني تقابل هاي 
دوتايي به برتري نوشتار در برابر گفتار اشاره مي کند. در 
واقع، اين انديشمندان معتقدند صورِت بصري نوشتار و 
حتي نوشته هاي آوايي (الفبايي)، مانند خط هاي انديشه نگار 
(هيروگليف) معنايي نمادين در بر دارد١.جالب اينجاست که 
هر دو براي درک اين معناي نمادين بهره گيري از اصول و 

روش هاي خط شناسي را پيش نهاده اند.

نوشتار از نظر دريدا
او  ديدگاه  در  همه  از  بيش  زبان  دربارة  دريدا  انديشة 
نسبت به شالوده شکني بيان شده است. او شالوده شکني 
را نه تنها يک روش تازة خوانش نمي داند، بلکه معتقد است 
اين روش با مأواگزيدن در روش هاي پيشين و وام گرفتن 
مفاهيم از آن روش ها به گونه اي عمل مي کند تا سرانجام 
آن روش به دام خويش افتد (پين، ١٣٨٠: ٢٠٣). او با اين 
ديدگاه شالوده شکنانه به سراغ روش هاي ساختارگرايي در 
زبان مي رود و چنين مي پندارد که از افالطون تا سوسور، 
تقابل هاي دوتايي در ساختاِر زبان شکل گرفته، که همواره 
يکي از آن ها را بر ديگري برتر دانسته اند (ضيمران، ١٣٨٦: 
٦٢). بنابراين نوشتار همواره فرعي و اشتقاقي و نشانة يک 
نشانه تلقي شده، به گونه اي که نشانة آوايي (کلمة گفته شده) 
و  ثانوي  نوشته شده)  (کلمة  نوشتاري  نشانة  و  نخست، 
اشتقاقي به شمار مي آمده است (دريدا، ١٣٩٠: ١٨). بسياري 
ابتدا  در  و  اصل  در  زبان  که  بودند  معتقد  گذشتگان  از 
گفتاري بوده و بعدها بشر تصميم گرفته نشانه هايي ماندني 
مطابق با زباِن گفتاري ايجاد کند. اما دريدا معتقد است که 

خاستگاه زبان نوشتار است، اما نه نوشتاري که گفتاري از 
پيش موجود را بنويسد (نوشتار آوايي) (پين، ١٣٨٠: ١٩٤-

١٩٥). «نوشتار»ي که ضامن فهم تصاوير گرافيکي است و 
به طور دائمي از افالطون و ارسطو به بعد، جايگاه نوشتار 
براي درک تصاوير در نظر گرفته نشده است، تصاويري که 
رابطة ميان عقل و تجربه، ادراک و حافظه را نشان مي دهند 
(دريدا، ١٣٨٩: ٤٤). دريدا اين خاستگاه (نوشتار) را شکل 
ناخودآگاه ذهن مي داند و آن را سر-نوشتار مي نامد که 
همچون کتيبة هيروگليف بنيادي، روي مادة مغز نوشته شده 
است (هارلند، ١٣٨٨: ٢٠٦). به نظر، او اين نوشتار در سه 
مرحلة تاريخي، تحت نظارت مذهب، تاريخ اجتماعي و در 
نهايت نوعي قوم محوري قرار گرفته است که جهان معاصر 
تحت سيطرة قوم محوري، آوامحوري (لوگوس محوري) را 
در ادراک تاريخ و زبان به کار مي گيرد (پين، ١٣٨٠: ١٨٨). 
بدين ترتيب، تصوير محوري رمزي نوشتارهاي انديشه نگار 
الهي  حکومت هاي  يا  خدايان  عصر  در  که  (هيروگليف) 
کاهنان مطرح بوده، و همچنين نمادمحوري که در عصر 
به کار  زبان  در  اشراف ساالر  جمهوري هاي  يا  قهرمانان 
مي رفته است، در جهان معاصر ناديده گرفته مي شود.٢ در 
صورتي که اين تصوير گرايي و نمادگرايي مانند «رّد»ي در 
سر- نوشتار حک شده است و تمام انديشه هاي گذشتگان 
را از فرآيند خواندن به جا گذاشته که جهان ما تشکيل شده 

از آن هاست (هارلند، ١٣٨٨: ٢٠٩؛ دريدا، ١٣٨٩: ٢٤).
دربارة  را  دريدا  نظر  از  ديگري  وجه  اوصاف  اين 
شالوده شکني  او  چنان که  مي کند،  آشکار  شالوده شکني 
گفتمان  کنايي  و  استعاري  وجوه  بر  انگشت گذاشتن  را 
مي پندارد که به طور معمول فيلسوفان حرفه يي اين وجوه 
را ناديده گرفته و يا از آن بيزاري مي جويند (پين، ١٣٨٠: 
واسازي  زبان  براي  دريدا  که  تازه اي  ساختار   .(٢٠٢
از  برآمده  که  اليه هايي  دارد،  چنداليه  طرحي  مي کند 
گراماتولوژي (خط شناسي) مخفي يا حاشيه اي است که 
تاريخي و متافيزيکي شکل گرفته است  در بطن دوران 

(همان: ١٨٩). 
اينجا شايسته است دو نوع خط شناسي که در نظام  در 
گراماتولوژي  شود.  تشريح  رفته  به کار  دريدا  واسازي 
است  زبان شناسي  علم  شاخه هاي  از  خط شناسي  نوعي 
که به رمزگشايي زبان ها و خط هاي تاريخي مي پردازد. به 
تعبيري ديگر گراماتولوژي در پي آن است که چگونگي نظام 
نوشتاري را در انتقال مفاهيم بشناسد (فردريش، ١٣٦٨: 
٨). اما گرافولوژي، خط شناسي مورد نظر ما در اين مقاله، 
تصويرمحور است که در آن مفاهيم از صورت بصري 
حروف و کلمات استنباط مي شود. بايد گفت که خط شناسي 
بيشتر در حوزة روان شناسي و شخصيت شناسي نويسنده 
از طريِق دست نوشتة او گسترش يافته است، ولي دريدا 
نوشتارهاي  در  چندالية  مفاهيم  درک  شايستة  را  آن 
تاريخي مي داند. به خصوص اگر اين خط شناسي به واسطة 

از کتاب هيروگليف در  ١. جا دارد 
ياد شود  (عدل، ١٣٨٨)  کريم  قرآن 
که نويسندة آن آية حروِف مقطعة 
هر يک از سوره هاي قرآن را به عنوان 
يک نماد در نظر گرفته و بر اساس 
صورت نگارشِي هر يک از حروِف 
آن آيه در هيروگليف معنايي را از آن 
نماد استنباط مي کند. سپس با تحليل 
سوره به اين نتيجه مي رسد که معناي 
حروف مقطعه يا آية ابتدايي سوره 

نمادي از معناي کل سوره است. 
٢ . اين انديشة دريدا برگرفته از نظر 
که  دارد  اعتقاد  ويکو  است.  ويکو 
زاده شده  توأمان  زبان ها  و  لفظ ها 
و هر سه مرحلة خويش را يک سر 
در  مراحل،  اين  پيموده اند.  شتابان 
سه عصر جهان، سه نوع فطرت و 
حکومت (عصر خدايان يا حکومت 
يا  قهرمانان  عصر  کاهنان؛  الهي 
جمهوري اشراف ساالرانة مبتني بر 
فرض فطرت برتر؛ عصر آدميان يا 
مردمي  و جمهوري هاي  سلطنت ها 
فطرت  برابري  فرض  بر  مبتني 
بشري) و سه گونه زبان (به ترتيب 
نشان هاي  نشانه ها؛  گنگ   زبان  
قهرمانان، تصاوير و استعارات؛ زبان 
قوانيِن  ثبت  براي  وسيله اي  بشري 
رازگونة اشراف و روحانيون) شکل 
گرفته که اين هر سه در سه زبان 
(به ترتيب هيروگليف؛ زبان نمادين؛ 
و زبان مکاتبه اي يا عوامانه) نمايان 
شده است. ويکو پيش بيني مي کند که 
پژوهندگان هر زبان - چه کهن و چه 
مدرن - بايد با استفاده از نظرية او 
دربارة مراحل تاريخ و زبان، دانش 
خود را پيش برند تا هر سه ويژگي 
زبان را بنمايانند (پين، ١٣٨٠: ٢٤٨؛ 

.(Vico 1948, 31-32



از راه فهم «زباِن هنر» به درِک «زبان به معنايي کلي» پي 
ببرد (همان: ٤٠).

اما او با تأمل در آثار هنري معاصر متوجه شد که شيوة 
ادراک و احساس آدمي در «دوران تکثير مکانيکي هنر» تغيير 
کرده است. به طوري که در اين دوران «تجلي» آثاِر هنري، 
ديگر درک نمي شود (بنيامين، ١٣٦٦: ٢٤٣-٢٤٤). همچنين 
«ارزش آييني»، که از ديدگاه بنيامين انگيزة نخستين  انسان 
در خلق تصاوير بوده است، در دوران تکثير مکانيکي هنر 
بسيار کمرنگ شده و حتي از بين رفته است و در عوض 
«ارزش نمايشي» اثر هنري پررنگ شده است، به طوري که 
ارزش آييني اثر هنري که خواهان پنهان ماندن اثر هنري (در 
غار، معابد، در پوشش پرده و ...) بود، پابه پاي جنبش هاي 
هنري که از بند مفاهيم آييني رها شدند، جايگاه خود را 
به نمايش آثار هنري و ارزش نمايشي آن ها وامي گذارد 
بنابراين در دنياي امروز نه تنها آثار  (همان: ٢٤٨-٢٤٩). 
هنري معاصر بلکه آثار هنري تاريخي بر اساس ارزش 
نمايشي آن ها درک و ارزش گذاري مي شود. پس بنيامين 
منش  نهاني،  و  بيان ناشده  دروني،  معناهاي  براي کشف 
بيانگري زبان را مطرح مي کند و بدين سان به روش هاي 
کهني نزديک مي شود که مردمان براي خواندِن ستارگان، 
اداها، حرکت ها و رقص ها براي دريافتن تقدير انساني به کار 

مي گرفتند (احمدي، ١٣٧٦: ٣٧).
بنيامين در نهايت نظرية شناخت خود را دربارة تاريخ، در 
قالب دو بحث ارائه مي دهد: ١. ساخت و تشکيل چيزها در 
«اکنوِن شناختي»؛ ٢. محدوديت شناخت در نماد (اشتاين، 

 .(١٣٨٢: ١٢
مبحث اول را با مفهوم منظومة نجومي مي توان چنين شرح 
از  برگرفته  ايده هاي  از  مجموعه اي  بنيامين  منظومة  داد: 
گذشتة تاريخي و حال حاضر است که مانند نقشة صور 
فلکي مي توان ستاره ها را بنا بر شدت و ضعف نورشان 
ايده ها  همان  را  ستاره ها  اين  بنيامين  کرد.  هم وصل  به 
مي انگارد که در آسمان تاريخ کورسو مي زنند (بنيامين، 

.(١٣٨٥: ٢١
تمثيل  با  را در مقايسه  نماد  بنيامين  دربارة مبحث دوم، 
توصيف مي کند. او نماد را تأللوي آني و زودگذر از مفهومي 
برتر مي داند که در نمودي ماندگار جلوه گر مي شود. پس 
تمثيل برخالف  اما  نماد شبيه تصوير است.  بياني  شکل 
آنيت (بي زمان بودِن) نماد، در زمان و حرکتي ديالکتيکي 
هويدا مي شود؛ از اين رو شکل بياني تمثيل مانند نوشتار 
است. نماد فردي و يگانه است و تمثيل سرشار از تخيل و 
انگاره هاست. بر اين اساس بنيامين جهاِن طبيعي را انبوهي 
از نمادها و به تبع آن عناصِر جهاِن طبيعي را توده اي از 
پاره ها (عناصر جداگانه) به شمار مي آورد. هنگامي  که اين 
عناصر در ارتباط با يکديگر درک شود، رويدادهاي تاريخي 
تاريخي  رويدادهاي  بنيامين  نظر  در  مي گردد.  آشکار 
به صورت بالقوه در عناصر ذخيره شده اند که در «تاريخ» 

و  تجديد  روانکاوي  و  قوم نگاري  تاريخ،  جامعه شناسي، 
بارور شود، آن را «خط شناسي فرهنگي» مي نامد. البته از 
منظر دريدا براي قاطعيت بخشيدن به اين خط شناسي بهتر 
است عام ترين و بنيادي ترين مسائل روشن شود: ساختار 
ابزار و مواد گرافيک (مثل چوب، سنگ، سفال،  گرافيکي؛ 
قلم مو، مرکب و غيره)؛ سطوح فني، اقتصادي و تاريخي 
است)؛  گرفته  گرافيک شکل  نظام  که  زماني  مثال،  (براي 
نظام  درون  در  سبکي  دگرگوني هاي  معناي  و  محدوده 

(دريدا، ١٣٩٠: ١٦٠-١٦١).

نوشتار از نظر بنيامين
برداشت بنيامين از زبان با برداشت هاي متداول فلسفي و 
علمي زبان شناسان تفاوت زيادي دارد، زيرا بنيامين براي 
صورتي که  در  مي گيرد،  نظر  در  را  بيانگري  منش  زبان 
زبان شناسان فقط به منش ارتباطي زبان اهميت مي دهند. به 
نظر بنيامين، زبان محدود به بيان گسترة فکِر آدمي نيست، 
بلکه زبان با تمامي قلمرو هستي نسبت دارد (احمدي، ١٣٧٦: 
٣٦-٣٧). از اين رو او معتقد است هر تجّلي يا بياني از حياِت 
ذهني انسان را مي توان به منزلة نوعي زبان فهميد، چنان که 
مي توان از نوعي زبان موسيقي، زبان مجسمه سازي، زباِن 
گفت  غيره سخن  و  تکنولوژي  زبان  يا  و  حقوق قضايي 

(بنيامين، ١٣٨٥: ٥١ و ٥٢).
مي انگارد:  زبان  براي  را  سه گانه اي  تمايز  بنيامين 
١. زبان الهي، که همان کلمة خداوند است و در آن وجود 
و زبان يکي است؛ ٢. زبان آدم ابوالبشر پيش از هبوط که 
همان زبان نام هاست. در اسطورة عهد عتيق، آدم کاشف 
ناِم حقيقي چيزها است و موجودات طبيعت را نام گذاري 
سطح  را  آن  بنيامين  که  زبان،  از  سطح  اين  در  مي کند. 
واسطة  به  چيزها  از  الهي  شناخت  مي نامد،  نام ها  اصلي 
نام گذاري شان به آدم عطا مي شود؛ ٣. زبان هاي طبيعي پس 
از هبوط آدم ابوالبشر، که بنابر اسطورة برج بابل در مرحلة 
دوم قرار دارد و نتيجة آشفتگي و تکثر زبان است. در اين 
زبان هاي طبيعي (يا زباِن مرحلة سوم)، رابطة بي واسطة 
نام ها و چيزها از دست رفته و «داللت» و «معنا» از نام ها و 

چيزها فاصله گرفته است (بنيامين، ١٣٨٥: ١١).
از منظر بنيامين، انسان با جدايي از زباِن ناِب نام ها، 
از زبان يک ابزار ارتباطي بيناانساني يا بيناذهني ساخت. 
يعني، با از دست رفتن ارتباط گوهري با سرچشمة هستي 
چيزها، آدمي ارتباط نشانه شناسانه با چيزها را ابداع کرد؛ 
نام گذاري و ارتباطي که بر نفي آن ارتباط گوهري تأکيد 
دارد (احمدي، ١٣٧٦: ٣٨-٣٩). او چنين مي پندارد که اگر 
زبان در کاربرد روزمره و متعارفش فاصله اي را با اصل 
گوهري اش به وجود آورده پس هنر در نامتعارف بودن و 
کاربرد غير قراردادي واژگان و چيزها، ارتباطي ديگرگونه 
مي آفريند، و دوري ما را از اصل و ذاِت ارتباط تاحدودي 
جبران مي کند. از اين منظر، او در جستجوي راهي است تا 

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي
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به طور کلي مي توان گفت دريدا و بنيامين چرايي پنهان ماندن 
اولويت  و  آوامحوري  در  را  تاريخي  مفاهيِم  از  بسياري 
گفتار در زبان شناسي مي دانند و براي کشف اين مفاهيم 
به تصويرمحوري خطوط باستاني اشاره مي کنند، چنان که 
يکي از بهترين راه هاي کشِف اين معاني پنهان را در اولويت 
قرار دادن نوشتار و تصويرمحوري در نظر مي گيرند. پس 
هر دو به اين نتيجه مي رسند که «خط شناسي» مناسب ترين 

شيوه براي خوانش اين معاني پنهان است. 

خط شناسي
علوم  شاخه هاي  از  يکي  «گرافولوژي»  يا  «خط شناسي» 
آن  به  روان شناسي  حوزة  در  بيشتر  که  است   انساني 
پرداخته اند. البته ريشه هاي آن را بيشتر در مباحثي دربارة 
گفتار و نوشتار در حوزة فلسفه مي توان پي  گرفت، چنان که 
ارسطو گفته است: «همان طور که گفتار نمادي از مفاهيِم 
است»  گفتار  کلماِت  از  نمادي  هم  نوشتار  است،  ذهني 
ادامه مي دهد: «درحالي که  (ارسطو، ١٣٧٨: ٦٧). او چنين 
دست نوشتة همة انسان ها شبيه به يکديگر نيست و لحِن 
گفتار انسان ها نيز متفاوت است، مفاهيم براي همة انسان ها 
يکسان است؛ اين مفاهيم، که در تجربة ذهني انسان شکِل 
تصويري مي گيرد، در گفتار و نوشتار به صورت نمادين 

مانند تمثيلي داللت گر به قالِب خِط هيروگليِف ناپايداري در 
مي آيد (اشتاين، ١٣٨٢: ٦٨ -٦٩).

خوشنويسي  گفت  مي توان  بنيامين  انديشة  مبناي  بر 
به عنوان يک هنر داراي زباِن خاصي است که از طريق منِش 
بيانگري صوِر بصري آن مي توان به مفاهيم نهفته بسياري 
دست يافت. هرچند اين مفاهيم  در طول تاريخ از افق ديِد 
بصري  صورتِ هاي  بوده،  خارج  آوامحور  پژوهشگراِن 
خط را با زباِن پنهاني شکل و گوناگوني بخشيده است، 
به گونه اي که با توجه به منِش بيانگري خط و با بهره گيري 
از شيوه هاي علوم غريبه تا اندازه اي مي توان اين زبان را 

فهميد. 
براي  را  کهن  شيوه هاي  اين  «اکنون شناختي»  بنيامين 
شناخِت مفاهيِم پنهاني خط «خط شناسي» مي داند، روشي 
از خوانش که معنا را در شکِل کلماِت نوشته شده، نه در 
محتواي معنايي کلمات جستجو مي کنند. به گونه اي که به نظر 
مي رسد شکل کلمات، قلمرو متفاوتي از معنا را به وجود 
آورده اند. اين همان چيزي است که بنيامين دربارة خواندِن 
کتيبه هاي هيروگليف مطرح مي کند، خوانشي که مانند درِک 
تمثيل است، همان طور که براي درک تمثيل بايد معنايي را 
که بر اساِس ترتيِب منطقي کلمات (نمادها) به وجود آمده، 
کنار گذاشت و روابط جديدي براي ارتباط کلمات در نظر 
گرفت، در شيوة خواندِن خط شناسي هم واژه ها را بيشتر از 
اينکه نشانه هاي زباني عادي بدانند، نشانه هايي از نوع هاي 

نمودار ١. گسترش گرافولوژي درمحور افقي  مکان و حوزه هاي علم گرافولوژي در محورعمودي زمان. مأخذ: نگارندگان.



آشکار مي شود» (همان). در اينجا بايد گفت اين بحِث ارسطو 
در متن رسالة در باب تأويل را دريدا از جمله متوني مي داند که 
آغازگر جنبشي به سوي شالوده شکني آوامحوري است (پين، 
١٣٨٠: ٢٠١). بدين خاطر پژوهشگراِن حوزة خط شناسي ضمن 
استناد بر اين سخِن ارسطو معتقدند که «نوشتار (دست نوشته) 
 Torbidoni &) «هم گفتار و هم مفاهيِم ذهني را نمادين مي کند
.(Zanin, 2010: 33; Hartford, 1973: 43; Sara, 1969: 13

برجسته تر مي نمايد  پنج مبحث  در مطالعاِت خط شناسي 
گسترش  زمان؛  در  خط شناسي  سير  از:  عبارت اند  که 
خط شناسي در مکان؛ حوزه هاي علم خط شناسي؛ اصوِل 
با  اول  مبحث  سه  خط شناسي.  روش هاي  خط شناسي؛ 
وجوه تاريخي (نمودار١) و دو مبحث ديگر با چيستي و 
چگونگي تحليل هاي خط شناسي در ارتباط است که در ادامه 
در دو بخش «تاريخ خط شناسي» و «اصول و روش هاي 

خط شناسي» به آن پرداخته مي شود.

تاريخ خط شناسي
فيزيکدان،  بالدي،  کاميلو  م.   ١٦٢٢ سال  در  نخستين بار 
با  ايتاليا،  در  بولونيا  دانشگاه  فلسفة  استاد  و  نويسنده 
انتشار کتابي با عنوان تحليِل دست نوشته براي تشخيص 
ويژگي هاي شخصيتي نويسندة آن، پايه هاي علم خط شناسي 
 Marcuse, 1967:) را در رشتة روان شناسي بنيان نهاد
 11; Crepieux-Jamin, 1963: 1; Olyanova, 1969:
 13; Torbidoni & Zanin, 2010: 33; Sara, 1969:7,

 .(Solomon, 1974: 176; Nezos, 1989: 7
حرکِت مهم بعدي را ژان-هيپوليت ميشون پيش برد. او 
سي  از  بيش  طي  دست نوشته  هزاران  گردآوري  ضمن 
عناصِر  از  يک  هر  آن ها،  جزئياِت  به  پرداختن  و  سال، 
مستقِل دست نوشته را به عنوان «نشانه» اي مرتبط با يکي از 
ويژگي هاي شخصيتي نويسندة آن معرفي کرد. ميشون با 
تعيين نشانه هاي ثابت، علم خط شناسي را در حوزة فلسفه 
گسترش داد. او اين نتايج را در سال ١٨٧٢ م. تحت عنوان 
اسرار دست نوشته منتشر کرد و نام «گرافولوژي» را براي 
اين حوزة پژوهشي پيش نهاد. چندي پس از مرگ ميشون، 
نشانه هاي  دسته بندي  با  کريپيو-ژامين،  ژولز  او  شاگرِد 
ميشون، نظامي از نشانه هاي خط شناسي را در سال ١٨٨٨ م. 
در کتاب مشهورش، دست نوشته و شخصيت، مطرح کرد 
نزديک  روان شناسي  حوزة  به  را  خط شناسي  دوباره  و 
کرد. کتاب او در سال ١٩٧٥ م. به چاپ هفدهم رسيد و 
هنوز هم اين نشانه ها از اصول اولية خط شناسي به شمار 
 Nezos, 1989: 7-8; Hartford, 1973: 50;) مي آيد 
Crepieux-Jamin, 1963: 5; Sara, 1969: 15; Mar-

.(cuse, 1967: 12
در اواخر قرن نوزدهم، آلمان ها در پژوهش هاي خط شناسي 
William Thierry Prey-) پيش رفتند. ويليام تيري پرير

ينا، نخستين بار  er, 1841-1897)، استاد فيزيولوژي در 

در کتاب «روان شناسي دست نوشته» (١٨٩٥) نشان داد 
که دست نوشته در واقع «مغزنوشت» يا «انديشه نگاشت» 
است و مهم نيست که با کدام يک از اعضاي بدن، آن را 
نوشته اند. او حرکِت نوشتار را نه به فرمان اندام نوشتار، 
بلکه به فرمان سيستم عصبي در نظر گرفت و بدين سان با 
استناد بر نمونه هاي واقعي از نويسندگاني که با عضوي 
در حوزة  به تأييد خط شناسي،  مي نوشتند،  از دست  غير 
Hartford, 1973: 185; Ne-) روان شناسي قوت بخشيد

 zos, 1989: 9; Pulver, 1994: 33; Marcuse, 1967:
 13; Solomon, 1973: 177; Torbidoni & Zanin,

.(2010: 37
را  خود  مکتب  کالگز  لودويگ  م.   ١٩٠٠ سال  پيرامون 
بنيان نهاد. او روش مشاهده و دسته بندي کريپيو-ژامين 
ارزش هاي  دربارة  فلسفي اش  ايده هاي  و  نگهداشت  را 
حسي حرکت را به آن افزود، به گونه اي که در آغاز شيوة 
خط شناسي خود را بر وجوه روان شناختي مکتِب تئودور 
کرد،  استوار   (Theodor Lipps, 1851-1914) ليپس 
غريبه  علوم  فلسفة  از  که  شفاهي  سنِت  با  را  آن  سپس 
وجود داشت انباشت و در نهايت روش خود را با وجوه 
متافيزيکي (فلسفي) روان شناسي شخصيت به اوج رساند 
 Nezos, 1989: 9-10; Pulver, 1994: 17; Marcuse,)

.(1967: 14; Torbidoni & Zanin, 2010: 37
در نهايت ماکس پالور، ضمن مطرح کردن مفهوم «نمادگرايي 
فضا» در دست نوشته، انديشة خود دربارة خط شناسي را در 
سال ١٩٣١م. در کتابش، نمادگرايي در دست نوشته، انتشار 
داد و شاکلة علم خط شناسي را کامل کرد. پالور روانکاوي 
(تحليل روان شناختي) را به قلمرو خط شناسي آورد. اين 
تحليل ها با تکيه بر علوم غريبه، فلسفه و روان شناسي وجوه 

تصوير ١. مهم ترين حرکات و جهت هاي قلم در دست نوشته، مأخذ: 
. Nezos, 1989: 5

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي
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نمادين، متافيزيکي و روان شناختي دست نوشته را برجسته 
 Nezos, 1989: 10; Hartford, 1973: 56 ;) مي کرد 

.(Torbidoni & Zanin, 2010: 39

اصول و روش هاي خط شناسي
هفت اصل يا نشانه را کريپو-ژامين بنيادين دانسته که تا 
به امروز نيز تا حد زيادي تأييد مي شود. اين هفت اصل 
عبارت اند از: سرعت؛ ابعاد؛ خط سير؛ تداوم؛ فشار؛ نظم؛ 

.(Crepieux- Jamin, 1963: 88) شکل حروف١
سه روش در به کارگيري اين اصول وجود دارد که روش 
و  کالگز  گشتالت  يا  کل گرايي  روش  دو  پالور  نمادگرايي 
 Nezos, 1989:) جزءگرايي کريپيو-ژامين را نيز در بر دارد
با  کريپيو-ژامين  جزءگراي  اصل  هفت  ادامه  در   .(20-30
روش هاي کل گرايي کالگز و نمادگرايي پالور تشريح مي شود.

است  بهتر  خط شناسي،  اصل  هفت  به  پرداختن  از  پيش 
تا  شود  تعريف  خط شناسي  در  «پاره خط»  اصطالِح 
چگونگي ارزيابي اين اصول روشن تر گردد. اثري را که قلم 
بر روي کاغذ به جا مي گذارد و همچنين مقدار مرکبي را که 
بر روي کاغذ قرار مي دهد «پاره خط» ناميده اند (بوشاتو، 
١٣٧٦: ١٤٩). اگرچه در برخي موارد «پاره خط» در کنار 
حروف»  «شکل  يا   (Smith, 1920: 14) «فشار»  اصل 
 Amend & Ruiz, 1980: 76; Hollander, 2004: 95;)
موارد  بيشتر  در  شده،  مطرح   (Olyanova, 1975: 310
«پاره خط» را نخستين اصل بنيادين خط شناسي، و کميت و 
کيفيت آن را به صورت خطي مانند الف، در جهات عمودي، افقي 

و مورب ارزيابي مي کنند (تصوير ١).

سرعت
برخي  روي  از  را  دست نوشته  کندنويسي  يا  تندنويسي 
اصول  ساير  با  تناسب  در  همچنين  و  خط  اجزاي  از 
خط شناسي مي توان سنجيد (بوشاتو، ١٣٧٦: ١٣٧-١٤١). 
اصل «سرعت» به تدريج عنوان کلي تِر «حرکت» را پذيرفت 
و از اصلي ترين نشانه هايي شد که از طريق آن تا حد زيادي 
يافت.  دست  مي توان  نويسنده  شخصيِت  ويژگي هاي  به 
براي سنجِش حرکت، کالگز دو بعد «ارتفاع» و «طول» را 
در نظر گرفته و پالور «عمق» نوشتار را بر دو بعد ديگر 

افزوده است.
«روح»  بدون توقف  نيروي  که  مي انگارد  چنين  کالگز 
و  مي سازد  رها  را  نويسنده  نوشتار  مسير  «طوِل»  در 
به صورت «ريتم» در نوشتار ظاهر مي شود، در حالي که 
نيروي «ذهن»، «ارتفاع» نوشتار را نظم مي بخشد و روي 

.(Hartford, 1973: 52-53) کرسي پايدار مي سازد
در نهايت ماکس پالور ُبعد سوم «عمق» را براي سرعت 
در طول مسير  قلم»  «فشار  به  توجه  با  که  داد  پيشنهاد 
ُبعد  سه  اين  براي  همچنين  او  شناخت.  را  آن  مي توان 
نوشتار يعني «طول»، «ارتفاع» و «عمق» وجوه نمادين قائل 

مي شود (Ibid: 56). پالور، به جاي در نظر گرفتن صفحه 
براي نوشتار، فضاي دست نوشته را مطرح مي کند (تصوير ١). 
او «ارتفاع» نوشتار را به عنوان نمادي از مکان، و طول يا 
محور افقي نوشتار را به عنوان نمادي از زمان، و فشاِر قلم 
را به عنوان نمادي از عمِق مفاهيِم زمان و مکان مي  داند، 
بدان سان که حرف «I» (=الف) را در دست نوشته به عنوان 
انساني در زماِن حال مي پندارد، در نتيجه تمايل اين حرف 
به سمت چپ يا راست، و يا تعامل آن با حروف قبل و بعد 
بر اساس جهت نوشتار، دربردارندة مفاهيم گذشته و آينده 

.(Pulver, 1994: 20-22) در انديشة نويسنده است

ابعاد
را  ابعاد نوشته  ارتفاع حروف،  بر مبناي  در خط شناسي 
تعيين، و معناهاي خاصي را از آن برداشت مي کنند. به 
گونه اي كه ارتفاع حروف را به سه منطقة بااليي، مياني 
و پاييني تقسيم بندي کرده اند (تصوير ٢). بر اين اساس، 
و  مياني  منطقة  ارتفاع  اندازة  با  را  درشتي خط  و  ريزي 
سنجيده اند  ديگر  منطقة  دو  ارتفاع  با  را  خط  کشيدگي 
(بوشاتو، 1376: 113؛ Pulver, 1994: 23). هرچه نوشته 
درشت تر باشد، شخصيت برون گرا و احساسي نويسنده 
را مي رساند. همچنين نوشتة ريز نشان دهندة شخصيت 
(بوشاتو، ١٣٧٦:  است  نويسنده  انديشمندانة  و  درون گرا 
١١٣ و ١١٦-١١٧). اين مناطق در روش نمادگرايي پالور 
(تصوير ٢)، نمادي از مکان است که آشکارا با تناسبات بدن 
انسان ارتباط دارد (Nezos, 1989: 20)، چنان که در منطقة 
بااليي ابعاد عقالني، در منطقة مياني عواطف و در منطقة 
 Pulver,) پاييني تمايالت غريزي نويسنده نمود پيدا مي کند

 .(1994: 23

خط سير
ميزان پهناي حروف و چگونگي گستردگي حروف در طوِل 
کرسي خط را نشانه اي مي دانند که ويژگي هاي شخصيتي 
نويسنده را در برقراري ارتباِط او با دنياي بيرون نشان 
(Torbidoni& Zanin, 2011:106-107؛  مي دهد 
بوشاتو، 1376: 123). اين نشانه در سه حالت سطر نمود 
پيدا مي کند: ١. سطر صاف که در بيشتر موارد از شخصيِت 
تناوِب  از  پله اي که  نويسنده خبر مي دهد؛ ٢. سطر  ثابِت 
شخصيت  پايدار کردن  براي  نويسنده  ذهني  مشغوليِت 
متغيرش شکل مي گيرد؛ ٣. سطر منحني که به دوره هاي 
کوتاه مدت يا گذار از مرحله اي به مرحلة ديگر مثل تالش 
بدون پشتکار، در شخصيت متغير نويسنده اشاره مي کند 

.(Pulver, 1994: 152)

تداوم
آن قسمت از دست نوشته که اجزاي نوشتار (مثًال اجزاي يک 
حرف، دو يا چند حرف، دو يا چند کلمه) را به يکديگر اتصال 
پي درپي  اعماِل  ترتيب  و  نظم  تداوم،  از  نشانه اي  مي دهد 

کتاب هايي  اصلي ترين  از  يکي   .١
به  خط شناسي  اصول  دربارة  که 
زبان فارسي ترجمه و تأليف شده 
(بوشاتو،  شخصيت  و  خط  کتاب 
١٣٧٦) است. مؤلف، ضمن ترجمة 
براي  را  خط شناسي  اصول  کتاب، 
دست نوشته هاي فارسي تدوين کرده 
است که در بخش دوم مقالة حاضر 
بسياري از اصطالحات خط شناسي، 
با  کتاب،  اين  يافته هاي  به  توجه  با 
اصوِل خِطوط اسالمي مطابق شده 

است.



نويسندة آن دانسته اند، به گونه اي که ديدگاه نويسندة آن 
را دربارة چگونگي پيوند دادن گذشته به آينده و همچنين 
ارتباط با دنياي پيرامون تاحدودي تفسير مي کنند (بوشاتو، 

.(Pulver, 1994: 111 1376: 164-163؛

فشار
اين اصل را «وزِن نوشتار» و به تعبيري ديگر «عمق  نوشتار» 
اندازه گيري  با  که  ناميده اند  نيز  نوشتار»  سوم  «ُبعد  يا 
 Pulver,) ضخامت و نازکي خِط نوشتار مشخص مي شود
Hartford,1973: 95 ;239 :1994). ميزان فشار را براي 
ارزيابي انگيزه و ارادة نويسنده يا پويايي دروني او به کار 
مي برند، و بر اساس منطقه اي که ضخامت خط در آن اتفاق 
افتاده يا در تناسب با سرعت نوشتار، شخصيت نويسنده 

 .(Pulver, 1994: 242-248) را تحليل مي کنند

نظم
تناسبات  اين  که  مي دانند  منظم  هنگامي  را  دست نوشته 
سه گانه در آن ها ثبات نسبي داشته باشد: ١. حروفي که 
در منطقة مياني قرار مي گيرد هم ارتفاع باشد؛ ٢. بين ارتفاع 
حروفي که در منطقة پاييني نوشته مي شوند و حروفي که 
در منطقة مياني قرار مي گيرند رابطه اي برقرار باشد؛ ٣. 
تنوع زاواياي الفات با خط کرسي درجة مشخصي داشته 
باشد (Pulver, 1994: 53-54). اين تناسبات سه گانه را 
به طور دقيق مي توان اندازه گرفت، اولي براي سنجِش ابعاِد 
دست نوشته، دومي براي پهناي دست نوشته و سومي براي 
الفات يا سرعت نوشتار استفاده مي شود که اين سه مهم 

پيش تر تشريح شد.

شکل حروف
در خط شناسي اشکاِل حروِف دست نوشته را با رسم الخطي 
که نويسنده از آن پيروي کرده است مقايسه  مي کنند تا بر 
اساس ميزان تابعيت نويسنده از رسم الخط به برخي از 
ويژگي هاي شخصيتي او پي ببرند (بوشاتو، ١٣٧٦: ١٧٨). 
پالور معتقد است که رسم الخط در دست نوشته ها به دو 
طريق دگرگون مي شوند: ١. از طريق خالي شدن و ُپرشدن؛ 

از  اين هر دو دگرگوني  را  يا غني شدن.  ٢. ساده شدن و 
منطقي بودِن شخصيت  و  تخيل  يعني  متضاد  ويژگي  دو 
انتزاعي را  نويسنده ناشي دانسته اند، به گونه اي که درک 
زمينه ساِز ُپرشدن و غني شدن رسم الخط، و درک منطقي 
را پيش زمينة خالي شدن و ساده شدن رسم الخط مي انگارند 

.(Pulver, 1994: 273-274 & 277-278)
وجوه تاريخي و تخصصي خط شناسي چنين مي نمايد که 
خط شناسي علمي ميان رشته اي است که در حوزة خط ثابت 
و در حوزه هاي علوم ديگر و به خصوص روان شناسي، 
فلسفه و علوم غريبه متغير است. بنابراين براي درک زبان 
بصري زبان نوشتار در دورة ساماني در دو بخش بعدي، 

به خط و علوم مرتبط با خط شناسي پرداخته مي شود. 

خط در دورة ساماني
خط و کتابت در دورة ساماني از جايگاه ويژه اي برخوردار 
بود، به طوري که در ميان تشکيالت ديوان ساالِر ساماني١ 
اين  رياست  بلکه  داشت،  وجود  رسائل  ديوان  نه تنها 
ديوان را بيشتر وزيران ساماني عالوه بر ديوان وزارت، 
برعهده داشتند (ناجي، ١٣٨٦: ٢٢١). بدين خاطر رساله هاي 
به  متعلق  يکي  مانده  باقي  دوره  اين  از  که  خوشنويسي 
ابن مقله (٢٧٢-٣١٨ ق) از وزيران ايراني دولت عباسيان، 
و ديگري متعلق به ابوحيان توحيدي (زنده در ۳۹۱ق) از 
است. شايان   آل بويه  و  دولت سامانيان  برجستة  دبيران 
ذکر است که مطالعة رساله هاي ادب الکاتب و عيون االخبار٢ 
ابن قتيبه دينوري (٢١٣-٢٧٦ ق) در ميان دبيران و کاتبان 
آداِب  از  بسياري  که  رساله هايي  داشت،  رواج  ساماني 
اخالقي ايرانيان در دورة ساساني را بازمي تاباند (محمدي 
ماليري، ١٣٧٩، ج٥: ٣٠٤). در نتيجه مي توان گفت از همان 
يا  روان شناسي  علم  حوزة  در  خوشنويسي  تعليم  آغاز، 

علم النفس گسترش يافته بود. 
الجوهري (ف  ابونصر اسماعيل بن حماد  اين،  بر  افزون 
٣٩٨ ق) از دبيران برجستة ساماني است که در زيبايي خْط 
او را با ابن مقله برابر دانسته اند (ثعالبي، ٢٠٠٠: ٤٦٨). وي 
در شيوة لغت نگاري تحول عظيمي پديد آورد که زمينه را 
براي تأکيد بيشتر بر وجوه نمادين حروف و ارزش عددي 

 Nezos, 1989:21:تصوير 2. ابعاد نماديِن دست نوشته، مأخذ

١ . سامانيان نخستين دولتي بودند که 
تشکيالت ديوان ساالري را از بغداد 
بودند.  کرده  ايراني  را  آن  و  گرفته 
بغداد نيز اين تشکيالت را از دربار 
ساسانيان عاريت گرفته بود (ناجي، 

.(١٣٨٦: ١٦٠
٢. کتاب عيون االخبار را ابن قتيبه 
پس از کتاب ادب الکاتب و بر پاية آن 
براي دبيراني که خود از کسب ادب 
غفلت مي ورزند و به کتابي نياز دارند 
در معرفت و شناخت آن چيزهايي 
در  خطا  از  را  دست  دو  زبان  که 
گفتن و نوشتن باز دارد تأليف کرده 
تنها  الکاتب  ادب  کتاب  چون  است، 
پاسخگوي بخشي از نيازمندي هاي 
ماليري،  (محمدي  است  بوده  آنان 

١٣٧٩، ج٥: ٤١٠).

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي

منطقة بااليی (تمايالت معنوی)

منطقة ميانی (تمايالت عاطفی)

منطقة پايينی (تمايالت مادی)
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با  او  ابجدي هموار ساخت.  الفبايي  نظام هاي  موجود در 
توجه به مباني اشتقاق و نظم ابتثي (الفبايي)، که مصنفان 
پيشين به آن توجه نداشتند، پايه هاي لغت نويسي را استوار 
کرد و سبک پيچيده و دشواري را که بر اساس مخارج 
سپرد  فراموشي  به  داشت  رواج  آوايي)  (تلفظ  حروف 

(قفطي، ٢٠٠٤: ٢٣١).
اما فضاي خوشنويسي حاکم در دورة ساماني و ارتباط خط 
و کتابت با حوزه هاي اصلي علم خط شناسي را با تحليل چند 

رسالة به جاي مانده از آن دوره بهتر مي توان درک کرد.

رساله في الخط و القلم ابن مقله
در اين رساله (ابن مقله، ١٩٩١)١ دو نوآوري ابن مقله بيان 
يا خط  بديع  قواعد خط؛ ٢. خط  و  است: ١. اصول  شده 

منسوب.

اصول و قواعد خط
صور  ذکر  «باب  که  رساله،  اين  پنجم  باب  در  مقله  ابن  
الحروف المفرده و أحسن االشکال االصليه» نام دارد، به 
اصول و قواعد خط مي پردازد، به گونه اي که «ُحسن الکتابه» 
را در دو چيز مي داند؛ ١. صحت اشکال (يا ُحسن تشکيل) 
٢. اوضاع (ُحسن وضع) که براي اولي پنج قاعده و براي 
دومي چهار قاعده در نظر گرفته است (ابن مقله، ١٩٩١: 
پنج  پنج گانة ُحسن تشکيل،  قواعد  در  گفتني است   .(١١٩
«اصل» مشهود است (تصوير٣) که عبارت اند از: خطوط 
«منتصب» (عمودي مانند الف)، «منسطح» (افقي مانند ب)، 
«منکب» (مورب مانند سر «ح»)، «مستقلي» (مورب مانند 
سر «ک») و «مقوس» (مانند «ن») (ابن مقله، ١٩٩١: ١١٩؛ 

قلقشندي، ١٩١٤: ١٤٣-١٤٤؛ فضائلي، ١٣٦٠: ٧٧).
«ُحسن تشکيل» از قواعد پنجگانة «توفيه» (رعايت دور و 
سطح در تشکيل حروف)، «اتمام» (رعايت طول و عرض)، 
«اکمال» (رعايت خطوط صاف، مورب، مسطح و مدور)، 

«ارسال»  و  غلظت)  و  رّقت  (رعايت  اسباغ»  يا  «اشباع 
(روان بودن و جلوگيري از لرزِش خط) به دست مي آيد (ابن 
مقله، ١٩٩١: ١١٩؛ قلقشندي، ١٩١٤: ١٤٣-١٤٤؛ فضائلي، 
١٣٦٠: ٧٧؛ فرهنگ اصطالحات و تعريفات نفائس الفنون، 

١٣٥٢: ٧، ١٣، ١٦، ٣٣ و ٨٣؛ مايل هروي، ١٣٧٢: ٦٢٨).
(حفظ  قاعدة «ترصيف»  با رعايت چهار  «ُحسن وضع» 
تناسبات حروف در کنار يکديگر)، «تأليف» (اجراي صحيح 
تفضيل»  يا  «تنصيل  (سطر بندي)،  «تسطير»  اتصاالت)، 
(ابن  است  دست يافتني  اتصاالت)  در  به جا  (کشيدگي 
فرهنگ  ١٤٣-١٤٤؛   :١٩١٤ قلقشندي،  ١١٩؛   :١٩٩١ مقله، 
اصطالحات و تعريفات نفائس الفنون، ١٣٥٢: ٦٣، ٦٨، ٦٩، 

٧٤-٧٥؛ فضائلي، ١٣٦٠: ٧٧؛ مايل هروي، ١٣٧٢: ٦٢٨).

خط بديع يا خط منسوب
ابن مقله در باب ششم رساله في الخط و القلم تحت عنوان 
«باب ذکر مايختص بکل حرف» (ابن مقله، ١٩٩١: ١٢٠)، 
حروف الفباء را در تناسب با يکديگر و بر اساس خطوط 
منتصب، منسطح، منکب، مستلقي و مقوس معرفي مي کند، 
اما نام خاصي را براي نوآوري خود انتخاب نکرده است. 
به نظر مي رسد نخستين بار ابن خلکان (٦٠٨-٦٨١ ق.) براي 
اين نوآوري، لقب «صاحب الخط المنسوب» را به ابن  مقله 
 .(Robertson, 1920: 59 ابن خلکان، ١٣٦٤: ٣٤٢؛) مي دهد
حاجي خليفه (١٠١٧-١٠٦٧ ق.) در دانشنامة کشف الظنون 
اين نوآوري ابن مقله را «خط بديع» ناميده است (١٩٤١: 
٧١١). ابن مقله در دو باب بعدي رسالة خود، تحت عناوين 
«باب اعتبار الحروف» و «باب ابتدائات الحروف و انتهائاتها» 
(ابن مقله، ١٩٩١: ١٢٢-١٢٣) تناسباِت حروف را با دقِت 
بيشتري مي سنجد که به «نظام تشابه حروف» نيز معروف 

٢.(Abifares, 2001: 98) است
نابيا آبوت بر مبناي شرح «خط منسوب» در کتاب صبح 
االعشي (قلقشندي، ١٩١٤)، حروف آن را استخراج کرده که 
اين حروف را به همراه نظام تشابه و نظام هندسي حروف 
در جدول ١ مي توان مشاهده کرد. عالوه بر اين، در مقالة 
حاضر براي تطابق بيشتِر «خط منسوب» با خط کوفي و 
از آن، اصوِل خط شناسي و در رأس آن ها اصل  مهم تر 
پاره خط، خط مقوس از حروف «خط منسوب» حذف، و 
ارائه  اين خط منسوب جديد در ستوني جداگانه  حروِف 

شده است. 
 فراتر از تأثيرات بصري خط منسوب، تأثيرات معنوي بود 
که نظام هاي ابداعي ابن مقله در خط کوفي و به خصوص 
کوفي تزييني ايجاد کرد. اين تأثيرات معنوي را به واسطة 
رسالة توحيدي دربارة خط منسوب مي توان پيش گرفت و 
در حوزه هاي مرتبط با خط در علوم دورة ساماني دنبال 

کرد.
رساله هاي ابوحيان توحيدي رساله في علم الکتابه٣ (١٩٥١) 
و رساله في کتابه المنسوبه (١٩٥٥) را به ابوحيان توحيدي 

١. امروزه قديم ترين نسخة رساله في 
الخط و القلم در کتابخانة العطارين 
نگهداري   ٦٧٢ شمارة  به  تونس 
مي شود (نک: ابن مقله، ١٩٩١: ١١٤).

سنجش  يا  نقطه»  «نظام  ابداع   .٢
حروف بر اساس نقطه را به ابن مقله 
 Abifares, 2001:) داده اند  نسبت 
آن  از  مذکور  در رسالة  ولي   ،(98

سخني به ميان نمي آيد.
٣. رساله في علم الکتابة ( ١٩٥١) با 
دو عنوان رسالة ابوحيان توحيدي 
و   (١٣٧١) خوشنويسي  باب  در 
رساله اي در آداب کتابت از ابوحيان 

توحيدي (١٣٧٩) ترجمه شده است.

تصوير٣. اصول خط ابن مقله، مأخذ: نگارندگان و با اقتباس از متن 
ابن مقله، ١٩٩١ :١١٩ ، اين اصول را به تصوير كشيده اند.



خط منسوب 
براي خط کوفي 

(نگارندگان)

حروف خط بديع

 يا منسوب 
١(Nabia abbott)

نظام هندسي/ تعداد اجزا

نظام تشابه

اعتبارسنجي حروف با حروف مشابه
 يا اشکال هندسي

ابتداي 
انتهاي حروفحروف

اگر سه يا چهار الف در کنار آن قرار دهند، فضاي خط منتصب/ ١
شظيه (پاره خط)نقطهبين آن ها مساوي است.

اگر الف به آن افزوده شود، حرف الم (=«ل») به منتصب و منسطح/٢
نقطهنقطهدست مي آيد

اگر دو خط از راست و باالي حرف ترسيم شود، منکب و مقوس (نصف دايره)/ ٢
چيزي در آن جا نمي گيرد و خارج نمي شود.

شظيه 
ارسال(پاره خط)

اگر ابتدا و انتهاي حرف متصل شود، مثلث منکب و منسطح/ ٢
نقطهنقطهمتساوي االضالع به دست مي آيد

مقوس (ربع محيط دايره اي به قطر 
الف) / ١

اگر دو تا را (= «ر») کنار هم قرار گيرد، نصف دايره
ارسالنقطهبه دست مي ايد

منتصب، مقوس، منتصب، مقوس و 
مقوس/ ٥

اگر دو خط از باال و پايين آن ترسيم شود، چيزي از 
ارسالنقطهآن خارج و شکسته نمي شود

ثالثة خطوط مقوسة (٣ منحني 
شظيه در چهارضلعي اي با زواياي مساوي جاي مي گيرددوار)/ ٣

ارسال(پاره خط)

شظيه شبيه حرف صاد (=«ص»)منتصب و مقوسين (دو منحني دوار)/ ٣
نقطه(پاره خط)

ارسالنقطهشبيه حرف جيم (=«ج»)مقوسين (دو منحني دوار) / ٢

اگر انتهاي آن به خط دوم آن وصل شود، مثلث منکب، مستلق، منتصب و منسطح/ ٤
نقطهجلفة (روزنه)قائم الزاويه به دست مي آيد

ارسالجلفة (روزنه)شبيه حرف نون (= «ن»)منکب، مستلق و مقوس/ ٣

اگر از هم گسسته شود، دو يا (=«ي») از آن به مستلق، منتصب، منکب و منسطح/ ٤
دست مي آيد

شظيه 
نقطه(پاره خط)

اگر ابتدا و انتهاي حرف متصل شود، مثلث قائم الزاويه منتصب و منسطح/ ٢
نقطهنقطهبه دست مي آيد

ارسالجلفة (روزنه)شبيه حرف ها (=«ه»)منکب، مقوس، مستلق و مقوس/ ٤

ارسالنقطهشبيه به نصف دايره استمقوس (نصف دايره اي به قطر الف)/١

در چهارضلعي اي قرار مي گيرد که دو زاويهٴ باالي 
ارسالنقطهآن با دو زاويه پايين آن مساوي است

ارسالجلفة (روزنه)شبيه حرف را (=«ر»)

شظيه شبيه حرف قاف (= «ق»)مستلق، منکب، مقوس/ ٣
ارسال(پاره خط)

. Abbott, 1939: 35 جدول ١. خط منسوب، مأخذ: نگارندگانبا اقتباس از ابن مقله، 1991: 122-120؛

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي

١. حروف صاد، طاء، عين و ميم را نگارندگان بر اساس رساله في الخط و القلم اصالح کرده اند،
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بيان خصوصيات  به  گرايش  به خاطر  هم  داده اند،  نسبت 
فلسفي و هم به خاطر استقالل فکري که در آراي هر دو 
توحيدي  به  را  آن ها  انتساب  دارد مي توان  رساله وجود 
پذيرفت («رسالة ابوحيان توحيدي ...»، ١٣٧١: ١٥٨؛ «رساله 

في کتابه المنسوبه»، ١٩٩٥: ١٢٢). 
در رسالة في علم الکتابه، ده قاعده يا اصل براي خوشنويس 
مطرح مي شود که عبارت است از: ١. تحقيق (آشکارکردن 
ميان تهي)؛  حروف  (حدقه کردن  تحديق   .٢ حروف)؛ 
واو)؛ مانند  گردکردن حروفي  و  (احاطه کردن  تحويق   .٣

 ٤. تخريق (شکافتن حلقه هاي حروفي مانند عين)؛ ٥. تعريق 
(رديف کردن دواير)؛ ٦. تشقيق (دونيم کردن حروفي مانند 
توفيق   .٨ حروف)؛  درآوردن  (به نظم  تنسيق   .٧ صاد)؛ 
(هماهنگ کردن سطور)؛ ٩. تدقيق (دقيق نوشتن)؛ ١٠. تفريق 
علم  في  (رساله  هماهنگي)  عين  در  حروف  (جداساختن 
الکتابه، ١٩٥١: ٣١-٣٣؛ رساله اي در آداب ...، ١٣٧٩: ٦-٧؛ 
رساله ابوحيان ...، ١٣٧١: ١٦٣-١٦٤؛ صديق، ١٣٨٣: ١٦٣-

.(١٦٤
ابوحيان  تا ششم  دوم  قاعدة  گفت  مي توان  کلي،  به طور 
توحيدي با مجموعه قواعد «ُحسن تشکيل» در رسالة ابن 
قاعدة آخِر توحيدي  اول و چهار  قاعدة  مقله، و همچنين 
با مجموعه قواعد «ُحسن وضع» در نظام ابن مقله برابر 
خط شناسي  ديد  از  قواعد  مجموعه  اين  چنانچه  است. 
نگريسته شود، مي توان قواعد ُحسن تشکيل را به چگونگي 

شکل گرفتن مفردات در زمان و ُحسن وضع را به چگونگي 
قرار گرفتن مرکبات١ در مکان شبيه دانست. پس يک بار 
با روش جزءنگْر مفردات خط براي درک چگونگي زماِن 
تشکيِل آن ها، و بار ديگر با روش کل نگر مرکبات خط براي 
درک چگونگي قرارگرفتن آن ها در مکان تحليل مي شود که 
به پيشنهاد بنيامين مي توان در تحليل مفردات از نمادگرايي 

و در تحليل مرکبات از تمثيل بهره  گرفت (نمودار٢). 
براي  نکات  اين  که  بيان مي دارد  آخر چنين  در  توحيدي 
خوش ذوق  کاتب  که  زماني  است،  کافي  خوشنويس  هر 
و سرشتي همراه و همگام با کارش داشته باشد (رساله 
في علم الکتابه، ١٩٥١: ٣٣؛ رساله اي در آداب ...، ١٣٧٩: ٧؛ 
رسالة ابوحيان ...، ١٣٧١: ١٦٤؛ صديق، ١٣٨٣: ١٦٤). از اين 
خاتمه چنين برمي آيد که توحيدي تا حد زيادي خط را با 
حوزة روان شناسي مرتبط مي پندارد. اين پنداشت در کنار 
تشبيهات حروفي او به اعضاي بدن و به خصوص چهرة 
آدمي در تعريف دو اصل تحقيق (تشبيه به دندان) و تحديق 
(تشبيه به حدقة چشم)، از زبان بصري پنهان يا يک نظام 

نهفتة خط شناسي در اين دوره نشاني دارد.
في  رساله  به  بايد  بصري،  زبان  اين  بيشتر  تأييد  براي 
کتابه المنسوبه رجوع شود که منسوب به توحيدي است 
و تاريخ آن را اواخر دورة ساماني تخمين زده اند (رساله 
في کتابه المنسوبه، ١٩٩٥: ١٢٢). اين رساله با دو پرسش 
آغاز مي شود: يکي اينکه «صفت منسوب به تناسِب خط 

نمودار ۲. نظام خط شناسي در دورة ساماني. مأخذ:  نگارندگان.

١ . در اينجا ذکر دو نکته ضروري 
است: نخست اينکه مفردات و مرکبات 
خط مرز مشخصي ندارد، چنان که 
از خطوط  يک  هر  است  ممکن  گاه 
منتصب، منسطح، منکب، مستلقي و 
مقوس مفرد به شمار آيد، و گاه ممکن 
است يک ترکيِب جزئي از چند کلمه 
در  مفرد  را  لصاحبه»  «برکه  مانند 
نظر گيرند. دوم اينکه اگر براي نظام 
پيشنهادِي خط شناسي ساماني، زمان 
و مکان به عنوان دو مجموعة مستقل 
براي مفردات و مرکبات مطرح شده، 
بدين منظور است که تمرکز بيشتر بر 
يکي از آن ها باشد و به طور حتم در 
هر مبحث، از هر دو مقوله سخن به 

ميان مي آيد.



اشاره دارد يا به انتساب خط به واضع آن»؛ ديگر اينکه «آيا 
اين جمله درست است که مي گويند خط آن چيزي است که 
خوانده مي شود و بقيه همه نقش است» (رساله في کتابه 
المنسوبه، ١٩٥٥: ١٢٣). نويسنده در پاسخ به پرسش دوم 
ظاهر و باطن افراد و همچنين معني و صورت هاي ادبي نظير 
شعر را مثال مي زند و بر وابستگي آن ها به يکديگر تأکيد 
مي کند. در مجموع به نتيجه اي مي رسد که در آن پرسش 
اول نيز جواب داده مي شود. چنين مي گويد که «نگارش هم 
از سرچشمة واحدي [ظاهر و باطن افراد] آب مي خورد و 
از رفتار فرد تأثير مي پذيرد؛ همة ويژگي هايي که فرد به آن 
تمايل دارد و يا ويژگي هاي ذاتي که پنهان مي کند در خط 
نمود پيدا مي کند. حتي، اگر از خطي پيروي مي کند، ميزان 
تشخيص او از آن خْط نوشتة او را منسوب به خودش 
به  يا صحيح خواندن  مي کند. پس کسي که در تشخيص 
شيوايي نرسد، خطش نيز نواقص و زوائدي پيدا مي کند. 
در نتيجه اين نظر تا حد زيادي درست است که مي گويند 
آن  بر  او  که مي شناسد مي نويسد و خط  را  آنچه  کاتب 
[ميزان شناخت] حکم مي کند» (همان: ١٢٤). سپس دو خير 
را براي نگارش يادآور مي شود، که يکي براي درک معني 
الفاظ و ديگري براي شادي نفس و فرح بخشي به دل و 
کارِد حافظه و صيقل دادن  تيز کردن  و  برطرف کردن غم 
آيينه انديشه است. خير اول از «خط منسوب تناسب دار»، 
و خير دوم از «خط منسوب به واضع» به دست مي آيد که 
مورد اخير از کاتبي به کاتب ديگر در هر عصري متفاوت 
و به دقِت نظر او بستگي دارد. در نهايت، «خط منسوب» 
که  مي شود  تشبيه  کيميا  علم  در  جوهر  به  (تناسب دار) 
اندوخته هاي  و  تفسيرهاي شخصي  و  محفوظ،  ارزشش 

زياد در آن اندک است (همان: ١٢٥).
در اين رسالة کوتاه، افزون بر ويژگي هاي روان شناختي 
خط، بر ابعاد عقالني خط از طريق تشبيه «خط منسوب» به 
جوهر در علم کيميا اشاره مي شود که از نظاِم خط شناسي 
پنهان در آن دوره خبر مي دهد. براي آشکارشدن اين نظام، 
به تحليل هاي حروف در حوزه هاي اصلي علم خط شناسي 
در دورة ساماني بايد نظري افکند. گفتني است که تحليل هاي 
حروف در اين علوم به سه صورت نشانه هاي عددنگاشتي؛ 
روان خ طنگاشتي؛ آوانگاشتي١ پديدار شده که به ترتيب از 
ديدگاه، فلسفي، روانشناختي و علوم غريبه در دورة ساماني 

نشأت گرفته است (نمودار ٢). 

حوزه هاي مرتبط با خط در علوم دورة ساماني
با در نظرگرفتن حوزه هاي علم خط شناسي، عالوه بر حوزة 
خط و کتابت، سه حوزة روان شناسي، فلسفه و علوم غريبه 
را در تحليِل زباِن بصري خِط يِک دوره بايد مهم دانست. 
در بخش پيشين به حوزة خط و کتابت در دورة ساماني 
پرداخته شد. اين بخش به سه حوزة ديگر و ارتباط آن با 

خط و کتابت در دورة ساماني اختصاص يافته است. 

علوم دورة ساماني در شش گروه کلي جاي مي گيرد: ٢
فقه  حديث،  تفسير،  قرائت،  شامل  که  شرعي  علوم   .١
ارشاد را هم  و کالم است؛  ٢. علوم اخالقي که وعظ و 
شامل مي شود؛ ٣. علوم تصوف و عرفان؛ ٤. علوم عقلي 
سياست،  داروشناسي،  و  پزشکي  فلسفه،  رياضيات،  که 
جغرافيا، کيميا، گوهرشناسي، جانورشناسي، آثار ُعلوي و 
موسيقي را در بر مي گيرد؛ ٥. علوم تاريخ که دربردارندة 
است؛  محلي  تواريخ  و  مذهبي  تواريخ  عمومي،  تواريخ 
٦. علوم ادبي که زبان و ادبيات فارسي و عربي در ذيل آن 

قرار مي گيرد (ناجي، ١٣٨٦: ٥٣٠-٧٠٨).
حال بايد ديد روان شناسي، فلسفه و علوم غريبه در کدام 

گروه  از علوم دورة ساماني حضور داشته است.

روان شناسي
اين علم در دورة ساماني بيش از همه در علوم اخالقي، 
تصوف و عرفان و تاحدودي در علم کالم مي گنجد. اما 
ارتباط آن با خط فقط در حوزة تصوف و عرفان و بين 
پيرواِن  و  ُسلمي،  به ويژه  خراسان  مالمتياِن  مکتب  سه 
مکتب  و  حالج،  پيروان  به ويژه  بغداد  مکتِب  خراساني 
حکيميه به ويژه حکيم ترمذي و در قالب تفاسير و تأويالت 
حروف مقطعه نمود پيدا کرده است.٣ البته با تکيه بر اين 
از علوم اخالقي و علم کالم  تفاسير و تأويالت مي توان 
بهره  تحليل زبان بصري خط در دورة ساماني  نيز در 
گرفت، زيرا يکي از نشانه هايي که در خوانش خط شناسي 
به  حروف  تشابه  از  مي شود  برداشت  خط  صورِت  از 
اين  در  که  آدمي حاصل مي شود  و چهرة  بدن  اعضاي 
ياد  روان خط نگاشتي»  «نشانه هاي  به عنوان  آن  از  مقاله 
شد (نمودار ٢). گفتني است که از اين خوانش در دورة 
ساماني براي تفسيرهاي حروف مقطعه نيز بهره گرفته اند. 
براي مثال، ُسلمي در حقايق التفسير، تفسير حالج را از آية 
«الف ملک  بقره ذکر مي کند که مي گويد:  آغازين سورة 
همة حروف و ملک الملک است، الم صورِت ظاهري آن 
(الف) و الف روح الم است الم در ذات الف، و ميم در ذات 
الم نشانه اي دارد و الم نفس ميم و نور آن است و الف 
ظاهري براي باطن ميم و ميم به الِم ظاهر متصل است» 

(سلمي، ١٣٦٩، ج ٣: ٢٥١). 
علم  روانشناختي  با جنبه هاي  رابطة خط  اين،  بر  عالوه 
از  اخالق، کالم و همچنين تصوف و عرفان را مي توان 
راه مبحث صفات نيز پي گرفت؛ زيرا در يکي از نخستين 
تفاسير آية آغازين سورة بقره، «الف» به عنوان نمادي از 
«اهللا»، «الم» به عنوان «جبرئيل» و «ميم» به عنوان «محمد 
(ص)» تفسير شده است (تستري، ١٤٢٣ ق. : ٢٥). نظر به 
اينکه «اهللا» در مرحلة تجلي مجموعه اي از صفات است که 
از مجموعة اين صفات، مفهوم «انسان کامل» نيز برداشت 
مي شود (آشنايان ره عشق، ١٣٨٤: ٣٤٧)، همچنين با توجه 
به تفسير حالج دربارة ملک الملک بودن الف، بسياري از 

١. منظور از نشانه هاي آوانگاشتي، 
نشانه هاي حروفي است که زمردي 
(١٣٩٢) آن ها را تحت دو عنوان کلي 
«تعيينات فيزيکي و شکل ساختماني 
حرف» و «تعين بخشيدن به هر يک از 
نشانه هاي فيزيکي» مطرح کرده است. 
بخِش چهار  به  که  نخست  عنوان 

 ١. نشانه هاي مبتني بر خاستگاه هاي 
شمايلي  نشانه هاي   .٢ حروفي؛ 
حروف؛ ٣. نمادهاي اندامي حروف؛ 
٤. نشانه هاي مبتني بر استقالل شکلي 
حروف، تقسيم شده، در سه بخش 
نخست با ديدگاه اين مقاله هم سويي 
دارد؛ ولي بخش هاي ديگر و عنوان 
نخست  عنوان  از  مثال هايي  دوم 

به شمار مي آيد.
چهار  در  که  است  ذکر  شايان   .٢
چهار  ساماني  دورة  دايرة المعارف 
شده  مطرح  علوم  براي  طبقه بندي 
است؛ «جوامع العلوم» اثر شعيا بن 
فريغون (معاصر فارابي) که شامل 
دو مقاله است؛ در مقالة اول به چهار 
حوزة زبان عربي؛ دبيري؛ حساب و 
هندسه؛ علوم دين، و در مقالة دوم به 
سه حوزة سياست؛ آداب اجتماعي؛ 
فلسفه پرداخته مي شود (خديوجم، 
«مفاتيح العلوم»  ١٤٨)؛   ،١٣٥٠
خوارزمي (متوفي ٣٨٧ق.) که در دو 
مقاله تنظيم شده است. مقالة اول به 
علوم شرعي و عربي، و مقالة دوم 
به علوم عجم مانند يونانيان و ديگر 
(خوارزمي،  دارد  اختصاص  ملت ها 
١٣٦٢)؛ رسالة کوتاه اصناف العلوم 
الحکميه اثر ابوسهل جرجاني (متوفي 
پس از ٤٠٠ ق.) که علوم را به دو 
يا  الهي  علم  (شامل  کلي  علم  قسم 
(علوم  جزئي  علم  و  مابعدالطبيعه) 
طبيعي) تقسيم مي کند (دانش پژوه، 
العلوم  اقسام  في  رسالة  ١٣٧٠)؛ 
العقليه ابن سينا، که دو شاخة نظري 
(علم طبيعي، رياضي و علم الهي) و 
عملي (اخالق، تدبير منزل و سياست) 
را براي علوم در نظر مي گيرد (ابن 

سينا، ١٩٨٩: ١٠٤-١١٨).
٣. به نوشتة ناجي (١٣٨٦: ٥٩٢) چهار 
سامانيان  قلمرو  در  عرفاني  مکتب 
رواج داشت: مکتب خراسان با گرايش 
خاص مالمتي گري (موسوم به فرقة 
يا قصاريه و منسوب به  حمدونيه 
حمدون قصار متوفي ٢٧١ ق.)؛ مکتب 
بغداد و ناموراني همچون جنيد، حالج 
حکيم  به  (منسوب  حکيميه  ؛   ... و 
ترمذي متوفي ٣٢٠ ق.)؛ و سياريه 
(منسوب به ابوالعباس سّياري متوفي 

٣٤٢ ق).

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مباحِث صفات در علم اخالق، کالم و عرفان را به صور 
بصري حروف مي توان نسبت داد. 

فلسفه
بر اساس نظر توحيدي مبني بر همانندي «خط منسوب» با 
«جوهر» در علم کيميا، مي توان جزييات بيشتري از جنبه هاي 
عقالني خط را در علوم فلسفي اين دوره پي گرفت. در متون 
فلسفي دورة ساماني به پيروي از ارسطو، مفهوم «جوهر» 
با مفهوم عدد و هندسه همراه شده است. چنانکه ارسطو در 
تعريف «جوهر» مي گويد: «علِت ذاتي هستي چيزها، و نيز 
همة اجزاء دروني آن  گونه چيزها که آن ها را محدود مي کند 
و با از ميان برداشتن آن ها، کل از ميان برداشته مي شود؛ 
برداشتن سطح،  ميان  از  با  معتقدند  برخي  که  به گونه اي 
جسم و با از ميان برداشتن خط، سطح از ميان مي رود. 
بعضي ديگر هم عدد را چنين مي پندارد که اگر از ميان رود، 
هيچ چيز وجود ندارد و عدد است که همه چيز را محدود و 

معين مي کند» (ارسطو، ١٣٨٦: ١٤٨).
در دورة ساماني نيز هستي شناختي حروف بر اساس اعداد 
و هندسه بسيار به کار رفته است، براي نمونه در رسالة 
در  «الف»  حرف  يگانة  ذات  معطوف»  الم  و  الفت  «الف 
سه گانة هندسي «نقطه، مّد و رفع» و يا در سه گانة حروفي 
«الف، الم و فا» تعريف شده و هرگونه دوگانگي در ظهور 
احّديت اشتباه دانسته مي شود؛ چون دوگانگي به جاي اثبات 
احديت، غيريت، ضديت و قسميت را اثبات مي کند (ديلمي، 

١٣٩٠: ٦٦ و ٦٧). 
پس هم براي يافتن رابطة خط و فلسفه در تفاسير و تأويالت 
حروفي موجود و هم براي تحليل ويژگي هاي فلسفي زبان 
بصري نوشتار، ارزش عددي و هندسي حروف از جايگاه 

مهمي برخوردار است.
علوم غريبه

 اين دسته از علوم را «علوم خفيه» نيز ناميده اند که برخالف 
علوم جليه، هر کسي قادر نيست حقايِق اسرار آن را درک 
وضع  يوناني  حکماي  که  وجهي  بر  را  علوم غريبه  کند. 
يا علم صناعت  پنج دسته گنجانده اند: کيميا  کرده اند، در 
اکسير؛ ليميا يا علم طلسمات؛ هيميا يا علم تسخيرات؛ سيميا 
يا علم خياالت؛ ريميا يا علم شعبدات (کاشفي، ١٣٠٢ق: ٣-٤). 
است  الفباء  بيست و هشت گانة  حروف  علوم،  اين  اساس 
به ترتيب  علوم،  اين  روش هاي  از  يک  هر  با  متناسب  که 
مخصوصي مرتب مي شود و ارزش عددي، عنصري و ... 

مي پذيرد (ابن سينا، کنوز المعزمين: ٣٩).
در دورة ساماني، تنها علم کيميا در طبقه بندي علوم جا داشته 
است. اما همان طور که بنيامين معتقد است خوانِش تصاوير 
گرفته،  شکل  علوم  غريبه  در  کهن  روش هاي  بسياري  از 
به نظر مي رسد بيشتر تفاسير و تأويالت حروف، حتي از 
نوع روانشناختي و فلسفي نيز از نظام هايي برخوردارند که 

در علوم غريبه رايج بوده است. 
از دورة ساماني، رساله اي با عنوان «کنوز  المعزمين» (گنجينه 
اسرار براي افسونگران) منسوب به ابن  سينا باقي مانده که 
خودآموزي براي يادگيري فنون علوم غريبه به شمار مي آيد 
(ابن سينا، ١٣٣١: ٧) و از آن در کنار ساير علوم مرتبط با خط 
مي توان بهره گرفت تا بسياري از نشانه هاي روان خط نگاشتي، 
آوانگاشتي  نشانه هاي  همچنين  و  عددنگاشتي  نشانه هاي  

حروف را تا حد امکان فهميد. 

زبان بصري حرف «کاف» در ظروف گالبه اي ساماني
و  ساماني  دورة  در  خط شناسي  نظام  بهتر  درک  براي 

جدول 2. زماِن شکل گيري خط منسوب در حرف تزييني «کاف ُکن». مأخذ:  نگارندگان.

 6: حرف تزييني«الف کامل»، 8: حرف تزييني «نون نور» 12: حرف تزييني «کاف ُکن» بر اساس نظام خط شناسي سامانيان



همچنين شرح نمودار ٢، در اين بخش به تحليل دو حرف 
تزييني «کاف ُکن» و «کاف کافي و کاف کفر» مي پردازيم. 
پيش از همه خط منسوب را در اين دو حرف تزييني ارزيابي 
و زمانِ  شکل گيري حروف را در آن با استفاده از قواعد 
حسن تشکيل مي سنجيم. سپس نشانه هاي روان خطنگاشتي، 
با  و  کرده  برداشت  آن  از  را  آوانگاشتي  و  عددنگاشتي 
استفاده از اين نشانه ها درمي يابيم که چگونه اين نشانه هاي 
قالب کلمة «برکت» و بر  نوشتارگونه را به خصوص در 
تا تمثيلي  افزوده اند  اساس قواعد حسن ترکيب به ظرف 

عرفاني از کلمة «برکت» را به زبان تصوير روايت کنند. 

حرف تزييني «کاف ُکن»
حرف کافي را که خِط مورِب آغازين آن به صورت منحني 
و مارپيچ در آمده (جدول ٣) مي توان به «کاف ُکن» در 
تفاسير و تأويالت حروف مقطعه نسبت داد. حرف کاف در 
اصطالح صوفيان به مبدأ کون اشاره دارد (سراج شيرازي، 
١٣٧٦: ٢٠٠) که با برداشتي از آية « ... إِذا َأراَد َشيئًا َأْن يُقوَل 
َلُه ُکْن َفيُکوُن» (قرآن، يس: ٨٢)١ کنايه از نخستين مرتبة 
تجلي حّق است (اصطالحات صوفيان، ١٣٨٨: ١٨٩؛ سلمي، 
اين، شباهت سرکش حرف  بر  افزون  ج٣: ٢٦٨).   ،١٣٦٨
کاف را با زلف برابر دانسته اند چنان که «بعضي زلف را 
به کثرت تشبيه کرده اند جهت آنکه پرده دار روي وحدت اند. 
اگر پردة کثرت از ميان بردارند، عين وحدت معاينه شود. 
ايضًا زلف خم کاف را گويند که مراد از آن کاف کن است 
صوفيان،  (اصطالحات  است»  او  طّرة  کجي  آن  نون  که 
١٣٨٨: ١٦٠). بدين سان کلمة «ُکن» را يک حرف و آن  هم 
حرف کاف دانسته اند که سرکش آن نيز نقش حرف «نون» 
را ايفا مي کند. مولوي اين تشبيهات و تفاسير حروفي را در 

ابياتي چنين مي سرايد:
رشته يکتا شد غلط کم شو کنون

 گر دوتا بيني حروف کاف و نون
کاف و نون همچون کمند آمد جذوب

 تا کشاند مر عدم را در خطوب
 (مولوي، ١٣٨٦: ٢٩٨)

 مفهوم «کاف ُکن» را مي توان بر اساس زمان شکل گيري 
خط منسوب آن (جدول ٢) نيز چنين تحليل کرد که حرف 
به صورت  ابتدا  «کاف»  حرف  جوهر  به عنوان  «الف» 
«الف کامل»٢ (خانه ٦، جدول ٢) و سپس با رعايت قاعدة 
«تحويق» به صورت «نون نور»٣ (خانه ٨، جدول ٢) گرد 
شده  ظاهر  «کاف»  نوعي  به صورت  نهايت  در  و  شده 
توجه  با  چون  است،  ُکن»  «کاف  آوانگاشتي  نشانة  که 
نشانة  معنوي  تمايالت  منطقة  در  کاف  تغيير سرکش  به 
الِف شکِل آن  به جوهِر  با توجه  روان خط نگاشتي کمال، 
نشانة عددنگاشتي يگانگي، و با توجه به تغييِر جوهِر آن 
به نون نشانة آوانگاشتي «نور» به عنوان منشاء آفرينش 

را در بر دارد.
در ترکيب بندي «کاف ُکن» دو قاعدة «تسطير» و «تنسيق» 
به ترتيب چنان براي ترکيب دايره وار و تکرار منظم کلمة 
«برکه» بر دورتادور تعدادي از کاسه هاي سفالين ساماني 
به کار رفته (جدول ٣) که تمثيل «برکة برکت» را به نمايش 
مي گذارد. اين تمثيل که با کاربرِد ظرف براي نوشيدن يا 
تقسيِم آب نيز هماهنگ است از تفسير و تأويل دو آية به 

وجود آمده است.
آية «إِنَّآ َأْعَطْيَناَك ٱْلَكْوَثَر» (قرآن، کوثر: ١) در ترجمه تفسير 
کوثر»  حوض  ترا  بداديم  «ما  شده:  ترجمه  چنين  طبري 
(ترجمه تفسير طبري، ١٣٥٦، ج ٧: ٢٠٦٥) و آن را حوضي 
اندر بهشت تفسير کرده است (همان: ٢٠٦٦). عالوه بر اين، 
در تفسير عرفاني منسوب به امام جعفر (ع) اين آيه چنين 
تأويل شده است که «نور الهي» آن چيزي است که خداوند 

به قلب پيامبر بخشيده است (سلمي، ١٣٦٩، ج ١: ٦٣).

١. كه فرمان او چون خواهد چيزي 
كه گويد او را: بباش، بباشد (ترجمه 

تفسير طبري، ١٣٥٦، ج٦: ١٥٠٢)
٢. در حقايق التفسير در بخش تفسير 
(ع)،  امام جعفر صادق  به  منسوب 
مقام  براي  دليلي  را  «الف»  حرف 
احديت مطلقة خداوند متعال آورده اند 
(سلمي، ١٣٦٩، ج ١: ٦٣). همچنين در 
بنا بر حديث  ترجمة تفسير طبري 
«من عرف نفسه فقد عرف رّبه» در 
انساني که خود را  عالم محسوس 
به طور کامل بشناسد، به شناخت خدا 
اين رو،  از  يا «الف» دست مي يابد. 
انسان کامل را الفي مي دانند که جميع 
صفات الهي را در خود دارد (١٣٥٦، 

ج١: ١٣).
٣ . در تفسير حرف «نون» آية ابتدايي 
سورة نور، نون را نور ازلي تأويل 
کرده اند که همه چيز از آن ساخته 
شده است (سلمي، ١٣٦٩، ج ١: ٦٣). 

تصوير راست باال: حرف تزييني «کاف ّکن» بر روي کاسة سفالين ساماني (مأخذ:Wilkinson, 1973: Ch. 3, No. 14). تصوير راست 
پايين و تصوير چپ: نمايش «برکة برکت» به کمک زبان بصري «کاف ُکن» در کاسة سفالين ساماني.

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي

جدول٣. حرف تزييني «کاف ُکن» و تر کيب آن براي نمايش تمثيل «برکة برکت»  مأخذ: موزة متروپوليتن، شمارة ٣٦،٣٠،٦٢. 
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و  برکت  کلمة  ُکن»،  «کاف  با  کوثر  و حوض  نور  رابطة 
که  مي نمايد  برجسته تر  هنگامي  آن  تکرارشوندة  ترکيب 
بدانيم در ترجمة تفسير طبري دربارة آية الکرسي به اين 
روايت از پيامبر (ص) اشاره شده که « ... قرآن سيد همة 
کتاب هاست، و سورة البقره سيد [همه] قرآن است. و اندر 
سورة البقره يک آيت هست و آن آيت پنجاه کلمه است، و 
زير هر کلمتي پنجاه برکه است و آن آية الکرسي خوانند» 

(ترجمه تفسير طبري، ١٣٥٦، ج ١: ١٦٢). 
درنتيجه مي توان گفت گروهي از کاسه هاي سفالين (جدول ٣) را 
در دورة ساماني با بهره گيري از زبان بصري «کاف ُکن»، 
و همچنين تمثيلي از برکة برکت در بهشت تصويرسازي 
کرده اند، چنان که بعدها ترکيب وصفي «برکة برکت» در 
توصيف دلي که ايمان آورده اين چنين بيان شده است: 
«کلمة شهادت شجره اي است بر شِط برکه با برکِت دل 
بر رسته است... » (سمعاني، ١٣٨٤: ١٧٣). اين توصيف به 
وجه ديگري از کلمة برکت اشاره دارد که رابطة آن را با 
حرف «الم الف» به عنوان نمادي از کلمة شهادت مشخص 
مي کند، رابطه اي که در قالب حروف تزييني «کاف کافي» و 
«کاف کفر» در ظروف گالبه اي ساماني به تصوير درآمده 

است. 

حرف تزييني «کاف کافي و کاف کفر»
اين حرف تزييني ترکيبي از دو حرف تزييني «کاف کافي» 
و «کاف کفر» است. حرف «کاف» را که سرکش آن در 
اوج منطقة بااليي دوشاخه شده (پيکان ١ در خانة راست، 
تفاسير  در  کافي»  «کاف  از  نشانه اي  مي توان  جدول٥) 
حروف مقطعه دانست. با توجه به شباهت اين تزيين به 
«الم الف طيبه»١ (خانة ٩، جدول ٤) که نمادي از کلمة طيبة 
«ال اله اال  اّهللا» است، به  احتمال زياد حرِف تزييني «کاف کافي» 
عبارت  و  «ُکن»  کلمة  نمادپردازي  از  ترکيبي  مي بايست 

«الاله اال  اّهللا» باشد.
 براي درک اين رابطه، همان طور که گفته شد، «کاف» را 
اشارتي از کلمة «کن» بايد پنداشت. از اين رو، آن را نشاني 
از «کافي» (از اسماء الهي) نيز دانسته اند که به تنهايي بر 
بسندگي عظمت دنيا و آخرت کفايت مي کند و آن را به محل 
کفايت وصل مي کند (سلمي، ١٣٦٨، ج٣: ٢٦٨). اين تعبير در 
منبع فقهي دورة ساماني و در روايتي از علي (ع) نيز مطرح 
نام هاي  به  را  آن ها  فايدة حروف،  کلي  بياِن  در  که  شده 
مي گويد:  «کاف»  دربارة حرف  و  مي دهد  نسبت  خداوند 
«کاف کافي و بسنده است که کسي او را همتا نبوده و 
نخواهد بود» (ابن بابويه، ١٣٨٧: ٣٥٥). از اين رو حرف 
بايد معناي  «کاف» به عنوان نشانة آوانگاشتي «کافي» 
تزيينات  که  برساند  را  «االاهللا»  يا  خدا  بودن  بي همتا 

دوشاخة برگي شکل «الم الف» بر آن داللت مي کند. 
ْشُد ِمَن  اما «کاف کفر» از آية «َال إِْكَراَه ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّ
اُغوِت َوُيْؤِمن بِاّهللاِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة  اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ
اْلُوْثَقَي َال انِفَصاَم َلَها َواهللاُّ َسِميٌع َعلِيٌم» (قرآن، بقره: ٢٥٦)٢ 
مي کند،  بيان  آشکارا  ترجمه  که  همان طور  است.  برآمده 
رخ نمايي  و  بي راهه  از  در گذشتن  راست  راه  به  رسيدن 
معرفت در برطرف کردن کفر به دست خواهد آمد. چنانکه 

عطار مي گويد: 
کاف کفر اينجا بحق المعرفه 

 دوستر دارم ز فاي فلسفه
 زانک اگر پرده شود از کفر باز

 تو تواني کرد از کفر احتراز 
(عطار، ١٣٨٤: ٤٤٦)

از نظر خط شناسي نيز، دو خط موازي حرف «کاف» که 
در منطقة مياني و منطقة تمايالت عاطفي قرار دارد، شک و 
دودلي را به ذهن مي رساند. به خصوص که واژة کاف در 
فارسي شکاف و تراک هم معني مي دهد و فردوسي دربارة 

آن چنين مي سرايد:
 ز آهيختن تيغ ها از غالف 

 ُکِه کاف را در دل افتاد کاف 
(دهخدا، ١٣٧٧: ١٨٠٥٢)

 از اين رو گره خوردن  و يا به هم تابيدن اين دو جزء حرف 
«کاف»، از يک طرف براي پوشاندن دوگانکي و از طرف 
ديگر نشاني براي گره گشايي از کفر در حرف «کاف» و 

جدول٤. زماِن شکل گيري خط منسوب در حرف تزييني «کاف کافي 
و کاف کفر»، مأخذ: نگارندگان.

 ٢: دو حرف «الف و الم»، ٥: حرف تزييني «الف مألوف يا الم معطوف» 
٦: حرف «الم الف»، ٩: حرف تزييني «الم الف طيبه»، ١٣: حرف تزييني 
خريطة الم الف و الم الف طيبه» ١٦: حرف تزييني و «جاروب الم الف» و 
«خريطةالم الف» ١٩: حرف تزييني«الف طيبه»، ٢٣: حرف تزييني «کاف 

کافي و کاف کفر» بر اساس نظام خط شناسي سامانيان. 

. حرف «الم الف» را که تزيينات   ١
گياهي به خصوص برگي شکل دارد، 
درخت گونة  توصيف  به  توجه  با 
«کلمة طيبه» در آيات ٢٤ تا ٢٦ سورة 
ابراهيم مي توان «الم الف طيبه» ناميد. 
متن و ترجمة اين آيات بدين شرح 
است «٢٤- أَ َلْم َتَر َکْيَف َضَرَب َاهللاُّ َمَثًال 
َکلَِمًة َطيَِّبًة َکَشَجَرةٍ َطيَِّبةٍ َأْصُلها ثاِبٌت َو 
ماءِ ٢٥- ُتْؤِتي ُأُکَلها ُکلَّ  َفْرُعها ِفي اَلسَّ
ِحيٍن بِإِْذِن َربِّها ...» (قرآن،ابراهيم: ٢۴ 
بيني كه چون زد خداي  نه  و ٢۵): 
عّز و جّل مثلي سخني پاك كه چون 
درختي پاك، بيخ آن رسته و شاخ آن 
اندر آسمان ٢۵ -مي دهد ميوه آن هر 
هنگامي بفرمان خداي آن، ... (ترجمه 

تفسير طبري، ١٣٥٦، ج٣: ٨٢١). 
كه  دين،  اندر  دشخواري  نيست   .٢
پيدا شد راه راست از بي راهي؛ هر 
كي كافر شود به بتان و بگرود بخداي 
كه اندر آويخت به گوشه اي استوار، 
نيست بريدن آن را، و خداي شنواست 
و دانا (ترجمه تفسير طبري، ١٣٥٦، 

ج١: ١٦١).



به خاطر  که  است؛ سرکشي  طيبه»  «سرکش  از  باالرفتن 
شباهت با حرف «الم الف طيبه»، مفهوم «الاله اال اّهللا» را به ياد 

مي آورد. 
در تحليل خط منسوب «کاف کافي و کاف کفر» (جدول 
٤) زمان شکل گيري اين حرف را به ترتيب مي توان چنين 
ترکيب  هم  با  «الم»  و  «الف»  حرف  دو  ابتدا  کرد:  معنا 
شده تا تصويري از آفرينش انسان را نشان دهند؛ چون 
بر پاية تفسير آيه «الم» (قرآن، بقره: ١) «الف» اّهللا است 
و «الم» بنده و «ميم» محمد (ص) که بنده را از جايگاه 
پيوند  مواليش  به  او،  پيامبر  به  اقتدا  و  خداوند  توحيد 
گفتة  اين  باز  اينجا  در   .(٢٥ (تستري، ١٤٢٣ق.:  مي دهد» 
حالج يادآور مي شود که «همة حروف ملک اند و ملک الملک 
حرف «الف» است و صورِت آن حرف «الم» است و حرف 
...» (سلمي، ١٣٦٩، ج٣:  «الف» روح حرف «الم» است و 
٢٥١). از اين رو به تعبير ديلمي اين الف و الم (خانه ٢ تا 
٥، جدول ٤) را مي توان نشانة آوانگاشتي «الف مألوف» 
و «الم معطوف» دانست (ديلمي،١٣٩٠: ٧٤). مرحلة بعدي 
شبيه به مرحلة پيشين است با اين تفاوت که جاي دو حرف 
عوض مي شود١ به گونه اي که «الم» به عنوان انسان، با 
ايمان آوردن و گفتن کلمة شهادت باز به روح الهي اش يعني 
حرف «الف» مي پيوندد٢ (خانة ٦، جدول ٤). پس با توجه به 
اينکه منشأ حرف تزييني «کاف کافي و کاف کفر» دو حرف 
است، بر اساس نمودار ٢ نشانة عددنگاشتي دوگانگي از آن 

برداشت مي شود. 
سپس در دو بخش بااليي و پايين «الم الف»، که از نظر 
تمايالت معنوي و عاطفي را نشان  به ترتيب  خط شناسي 
مي دهد، تغييرات بدين گونه ايجاد مي شود: در بخش بااليي 
الفات با رعايت قاعدة «تشقيق» دو تکه شده و به شکل دو 
اين حالت را  «الف کامل» (خانة ٦، جدول ٢) درآمده که 

همان طور که پيش تر گفته شد، با استناد به آية ٢٤ سورة 
ابراهيم به  عنوان «الم الف طيبه» تفسير کرده اند که درخِت 
ايمان حقيقي را در قلِب مسلماِن کامل نشان مي دهد. در 
بخش پاييني با رعايت قاعدة «تحديق» دريچه اي در حرف 
«الم الف» به وجود آمده که با اشاره به آية ١٢ سورة هود 
(بقلي شيرازي، ١٣٧٤:  ناميده اند  را «خريطة الم الف»  آن 
٢٣٨ و ٢٧٨). متن و ترجمة اين آيه در دورة ساماني بدين 
شرح است: «َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحي إَِلْيَك َوَضآِئٌق بِِه 
َصْدُرَك َأن َيُقوُلواْ َلْوَال ُأنِزَل َعَلْيِه َكنٌز َأْو َجاء َمَعُه َمَلٌك ...» 
(قرآن، هود: ١٢).٣ از اين ترجمه مي توان فهميد که چطور 
قلِب پيامبر به واسطة دريافت وحي و ايمان چون خريطه 
(کيسه) يا گنجي از اسرار بسته شده، از اين رو به او گفته 
مي شود، مگر تو از رساندن بخشي از آنچه وحي شده، 

دست کشيده باشي که منکران سراغ آن گنج را مي گيرند. 
 اين کيسه را در مرحلة بعدي با تاباندن الفات به يکديگر 
(خانه هاي ١٠ تا ١٢، جدول ٤) گره زده اند تا اسرار ايمان 
از گزند دور بماند. در همين حال، الفات نيز در دو جهت 
چپ و راست حرکت داشته  (خانه ١٣، جدول ٤) که پس 
از آن باز ادامه مي يابد (خانه هاي ١٤ تا ١٥، جدول ٤) تا 
حرکت جاروب تداعي شود (خانه ١٦، جدول ٤) و مفهوم 
«تبري» (بيزاري از شرک) بر اساس آية زير از آن برآيد: 
اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد  «  ... إِنََّما اَْلُمْشِرُکوَن َنَجٌس َفَال َيْقَرُبواْ 
َعاِمِهْم ... » (قرآن، توبه: ٢٨) ( ... حّقا که همبازگويان بت 
را با خداي پليداند، مه نزديک شوند به مسجد حرام از پس 
سال ايشان اين ... (ترجمة تفسير طبري، ١٣٥٦، ج٣: ٦٠٧ 
و ٦٠٨). سنايي تعبير «جاروب الم الف» را در کنار تعابير 

ديگر از اين حرف در ابياتي چنين مي گنجاند:
شهادت گفتن آن باشد که هم ز اول در آشامي 

 همه درياي هستي را بدان حرف نهنگ آسا 

جدول٥. حرف تزييني «کاف کافي و کاف کفر» و تر کيب آن براي نمايش تمثيل «خاتم دل»، مأخذ: موزة متروپوليتن، شماره ١٩٧٥،١٩٥.

نشان  جدول  در  را  مراحل  اين   .١
شبيه  کامل  به طور  چون  نداديم، 
خانه هاي ٢ تا ٥ جدول است با اين 
تفاوت که دو حرف «الف» و «الم» 

جابه جا مي شوند.
چنين  را  «الم الف»  حرف  ٢.حالج 
مقام  «الف»  «حرف  مي کند:  تحليل 
خداوند را نشان مي دهد که آدم را 
بر قامت استوار خلق کرد و آن را 
تجسم بخشيد، سپس او را در نوري 
کرد.  ظاهر  «الم»  حرف  همچون 
هنگامي که به او نگاه کرد، حضرت 
آدم (ع) بر او انس گرفت. خدا به او 
گفت: درست است، مي خواهي اش؟ او 
گفت: بله. خدا به او گفت: از وجود آن 
آگاه نيستي. پس آن نور را به او داد 
و آدم آن را در آغوش گرفت و از 
آن همچون حرف «الم الف» تجسم 

يافت» (سلمي، ١٣٦٩، ج٣: ٢٧١).
٣. مگر تو گزارندة برخي آنچه وحي 
كننده  تنگ  و  تو  سوي  شد  كرده 
بدان دل تو كه، گويند: چرا نه فرو 
فرستاده شد برو گنجي يا آمدي با او 
فريشته اي، ... (ترجمة تفسير طبري، 

١٣٥٦، ج٣: ٧٠٧).

زبان  بصري  نوشتار سامانيان(قرن 
چهارم ق) در پرتو  اصول خط شناسي

تصوير راست: ١. حرف تزييني «کاف کافي» و ٢. حرف تزييني حرف «کاف کفر» بر روي کاسة سفالين ساماني.



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۵۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 نيابي خار و خاشاکي در اين ره چون به فراشي
 کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت ال 

 چو ال از حد انساني فکندت در ره حيرت 
            پس از نور الوهيت به اهللا آي از اال

 (سنايي ١٣٨١: ٥٧) 
شکل گيري  زمان  تا  «الم الف»  آغاز  نقطة  از  نتيجه،  در 
نشانة   (٤ جدول   ،١٦ تا   ٦ (خانه هاي  الم الف»  «جاروب 
روان خط نگاشتي تمايل به ايمان و پرهيز از دودلي از تحليل 

خط منسوب برمي آيد. 
در نهايت «جاروب الم الف» به همين شکل در «کاف کافي» 
باقي مي ماند و «خريطة الم الف» با تغييراتي به «کاف کفر» 
گرفته  صورت  بدين خاطر  تغييرات  اين  مي شود.  تبديل 
قالب حرف «کاف»  را در  ايمان آوردن  از  پيش  که زماِن 
نمايش دهند. پس ابتدا بخش پاييني حرف «الم الف» يعني 
«خريطة الم الف» در لحظة حاِل نوشتار به صورت «الف» 
قبض مي شود (خانه هاي ١٧ و ١٨، جدول ٤) تا با حرکت 
به سمت راست نوشتار در گذشته بسط يابد (خانه هاي ٢٠ 
تا ٢٢، جدول ٤). در اين بسط، خريطة گره خوردة الم الف 
به گره هايي تبديل مي شود که شک و دودلي شکاف حرف 
«کاف» را مي پوشاند، سپس آن را به «کاف کفر»  تبديل 
مي کند که با خط سيري مستقيم (خانة ٢١ و ٢٣، جدول ٤) 
به سوي «کاف کافي» ره مي نمايد (خانة ٢٣، جدول ٤). اينجا 
هم خط بر نشانة روان خط نگاشتي يقين يا برطرف شدن 

شک داللت مي کند. 
جالب توجه است که ترکيب بندي «کاف کافي و کاف کفر» 
در گروهي از ظروف گالبه اي (جدول ٥) با در نظرگرفتن 
تزيين جاروبي شکل «کاف  کافي» در قالب کلمة «برکت» و 
با رعايت قاعدة «تسطير» به سمت مرکز ظرف قرار گرفته، 
در  «کاف»  حرف  تزيين  «ترصيف»،  قاعدة  رعايت  با  و 
حرف «حا» کلمة «لصاحبه» و حرف «عين» کلمة «نعمه» 
با رعايت  اما تزيين حرف «صاد»  به کار رفته است.  نيز 
قاعدة «تفريق»، در عين هماهنگي با «کاف کفر»، به شکل 
«گرة سليمان» تغيير يافته است تا نشانة آوانگاشتي «صاد 
صادق» باشد و در کنار کلمة برکْت تمثيل «خاتم دل» را 
انبياء و  نشان دهد. تمثيلي که از تفسير آيه اي از سورة 

همچنين بنا بر حديثي از پيامبر به وجود آمده  است.
يَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمِرهِ إَِلي  بر اساس آية «َوِلُسَليَماَن الرِّ
(قرآن،  َعالِِميَن»  َشيءٍ  بُِکلِّ  َوُکنَّا  فِيَها  َباَرْکَنا  الَِّتي  األْرِض 
انبياء: ٨١).١ مي  توان گفت که ايدة نخستين در ترکيب بندي 
اين نمونة تزييني (جدول ٥)، تصويرسازي «کاف کافي» 
با تزيين جاروبي شکل براي رساندن مفهوم «باد سليمان» 
نماياندن  براي  «برکت»  کلمة  قالب  در  آن  به کارگيري  و 
تصويري از «ملک سليمان» است. اين ايده را در سرتاسر 
از  ديگر  تمثيلي  که  به طوري  گسترانده اند،  ترکيب بندي 
داستان حضرت سليمان (ع) يعني «خاتم سليمان» را در 
حرف «صاد» به تصوير کشيده اند؛ در واقع، حرف «صاد» 

نشانة آوانگاشتي از سور ة ص که داستان حضرت سليمان 
(ع) را در بر دارد. اين حرف در زمان شکل گيري  که مراحِل 
آغازين آن شبيه به مراحل شکل گيري «کاف کفر» است 
(خانه هاي ٢٠ تا ٢٣، جدول ٤) با «گرة سليمان» نشان دار 
شده است. «گرة سليمان» گونة تغييريافتة «ستارة سليمان» 
است که بنا بر کتاب عهد عتيق بر «خاتم سليمان» حک شده 
حبشي  طومار  چندين  در  سليمان»  «ستارة  نقش  است. 
به صورت ستارة هشت، شش يا پنج پري است که در ميان 
آن صورتي قرار دارد (Verbeyden, 2013: 238). چنانکه 
در ترجمه تفسير طبري آمده اين نگين «هر چه بر پشت 
زمين جنبنده بود از آدمي و ديو و پري و مرغ و وحوش 
همه را فرمان بردار آن بايست بودن» چون نام اعظم در 
قالب چهار عبارت «الملک هللا»، «السلطان هللا»، «العظمه هللا»، 
تفسير  (ترجمه  است  نوشته  آن  بر  اهللا»،  رسول  «محّمد 
طبري، ١٣٥٦، ج ٤: ١٠٥٠). پس ترکيب چهارتايي و نقوش 

نوشتاري هم بر داستان سليمان (ع) اشاره دارد. 
حال به اليه اي ديگر از ترکيب بندي مي رويم، آنجا که داستان 
سليمان (ع) به نشانه هاي ظهور پيوند مي خورد و از مفهوم 
نمادين «صاد صادق» در اين ترکيب بندي خبر مي دهد. در 
نشانه هاي  دربارة  پيامبر (ص)  از  حديثي  دورة ساماني 
ظهور وجود دارد که آن را از امام ششم چنين نقل کرده اند: 
«... چون قائم ظهور کند پيراهن يوسف را در بر دارد و 
بابويه،  (ابن  اوست»  با  سليمان  خاتم  و  موسي  عصاي 
ادامه روايت  اين  با  اما اين حديث را بعدها   .(١٣٧٧: ٢٤٥
کرده اند: « ... چهرة مومن را با خاتم آشکار مي کند و بيني 
کافر را با عصا مي زند، پس چون مردم دور او جمع شوند، 
مؤمن را از کافر مي شناسد» (بيهقي، ١٤١٤ ق: ٤٣). بنابراين، 
خاتم سليمان در حرف تزييني «صاد» معني ديگري مي يابد 
که با تفسيِر اين حرف در آية «کهيعص» (قرآن، مريم: ١) 
ارتباط دارد، چون در تفسيِر اين دوره، حرف «صاد» را به 
صفت «صادق» خدا نسبت داده اند (ترجمه تفسير طبري، 
١٣٥٦، ج٤: ٩٧٠؛ ابن بابويه، ١٣٧٢: ٢٦٢) و همچنين از امام 
رضا (ع) دربارة صفت «صاد صادِق» خدا خبر آورده اند 
که «صاد صادق الوعد و راستگوست براي بردن مردم بر 
صراط و نيز بازداشتن ظالمين در مرصاد و کمينگاه الهي» 
(ابن بابويه، ١٣٧٢: ٢٦٢). در نتيجه حرف صادي را که با 
گرة سليمان بازسازي شده مي توان «صاد صادق» و نقش 

«خاتم سليمان» در دورة ساماني در نظر گرفت. 
در مجموع چنين مي نمايد که اين نمونه ظروف گالبه اي 
دل»  «خاتم  تمثيل  از  تصويري   (٥ (جدول  ساماني 
است که در آن «صاد صادق» در کنار «کاف کوفي و 
کاف کفر»، ظرف را با اشاره به ملک سليمان، به ملِک 
فرمان  به  شهادت  کلمة  نگين  با  که  کرده٢   تعبير  دل 
از آن ملک بزدايد و بر  تا کفر را  الهي در آمده است 
ايمان برکت بخشد؛ به گونه اي که با «جاروب الم الف» 
و  هدايت،  را  دل  هواي  است،  «کاف کافي»  سر  بر  که 

١. و بداديم سليمان را بادي سخت 
مي رفت به فرمان او سوي زمين که 
برکت کرديم اندران، و بوديم به همه 
چيزي داناان (ترجمه تفسير طبري، 

١٣٥٦، ج ٤: ١٠٣٧).
٢. نقوش نوشتاري ظرف را مانند 
را  دل  احوال  که  دانسته اند  خاتمي 
فنون  در  چون  مي سازد،  دگرگون 
در  ايجادکردن  تغيير  براي  کيميا 
حاالت بايد خاتم در درست داشت. 
براي نمونه ابن سينا توضيح مي دهد: 
«چون خواهي تکسير کني اسم خود 
را با هر کوکبي که خواهي بايد که در 
آن کوکب  بخور  آن کوکب  ساعت 
کوکب  آن  هاي  جامه  و  بسوزي 
بپوشي و خاتم او در دست کني ... » 

(ابن سينا، ١٣٣١: ١٣).



با خاتم «صاد صادق» هر گونه شک و دودلي «کاف 
ملک  آِن صاحب  از  برکت  تا  مي کشد  بند  در  را  کفر» 
نعمه  و  «برکه  مي گويد:  کتيبه  عبارت  چنان که  شود١  
لصاحبه» (برکت و نعمت براي دارندة آن). مولوي در 

اين باره مي گويد:

نتيجه
در چارچوب نظريه هاي نوشتار و تاريخ، نظام خط شناسي ويژه اي از علوم چهارگانة خط، روان شناسي، 
فلسفه و علوم غريبه در دورة ساماني به دست آمد. اين نظام ضمن تحليِل رساله هاي خط در دورة 

ساماني آشکار، و در ارتباط با سه حوزة ديگِر علوم غني گرديد.
بر اساس تحليِل رساله هاي خط و کتابِت دورة ساماني اين احتمال تقويت شد که نظام معنايي زباِن 
بصري نوشتار، با نوآوري ابن مقله راجع به ابعاد هندسي خط و تناسبات آن، که بعدها «خط منسوب» 
نام گرفت، پايه گذاري شده باشد، به خصوص اينکه توحيدي براي اين خط منسوب معنايي شبيه به 
«جوهر» در کيميا در نظر مي گيرد. از اين رو نخستين پاية نظام خط شناسي در دورة ساماني را مي توان 
جوهِر خط يا خط منسوب و شبيه به «پاره خط» در روش هاي خط شناسي دانست که با تحليِل خط 

منسوب، امکان درِک زباِن بصري خط در دورة ساماني فراهم مي آيد. 
براي تحليل پاره خط يا خط منسوب مي توان از نظام خط شناسي ساماني که در اصول و قواعد خِط ابن 
مقله و توحيدي نهفته است، استفاده کرد؛ اين اصول و قواعد که به تعبير ابن مقله در دو مجموعة «ُحسن 
تشکيل» و «ُحسن وضع» جاي مي گيرد، از نظر خط شناسي به ترتيب مفاهيِم چگونگي شکل گرفتِن 
مفردات در زمان، و چگونگي قرارگرفتِن مرکبات در مکان را مي توان از آن ها برداشت کرد. اما جزييات 
اين مفاهيم کلي زمان و مکان بر اساس هفت اصل خط شناسي يعني سرعت، ابعاد، خط سير، تداوم، 
فشار، نظم و شکل حروف تا حدودي قابل ارزيابي است. به طوري که مفرداِت خط معناي نمادين نوشتار، 
و مرکباِت خط تمثيلي از يک ادراک تاريخي را بازمي نمايد؛ همانند عناصر و حقيقت هاي تاريخي در 

نظرية شناخت بنيامين که به ترتيب از طريق نماد و تمثيل درک مي شود.
پس از اينکه نظام خط شناسي نهفته در رسائل خوشنويسي دورة ساماني قدري آشکار گرديد، براي 
بهره گيري از آن در تحليِل زباِن بصري نوشتاِر اين دوره، بدان سان که دريدا مي گويد آن را در پيوند با 
حوزه هاي ديگر علوِم اين دوره غني ساخته تا «نظاِم خط شناسي فرهنگي دورة ساماني» به دست آمد. اين 
نظام را با سه دسته از نشانه ها مي توان درک کرد: نشانه هاي عددنگاشتي، نشانه هاي روان خط نگاشتي 

و نشانه اي آوانگاشتي که به ترتيب مفاهيم فلسفي، روانشناختي و نماديِن نوشتار را انتقال مي دهد.
براي نمونه از ارزيابي «حرف کاف» در ظروف گالبه اي ساماني پي برديم که چگونه در زماِن بازسازي 
خِط منسوِب حرف «کاف»، آن را به حروف ديگر تشبيه کردند تا نشانة «کاف ُکن» و نشانة ترکيبي «کاف 
کافي و کاف کفر» را در زبان بصري نوشتار اين دوره به وجود آورند. اين نشانه هاي بازساخته را با 
قراردادن در کلمة «برکت» در زبان نوشتاِر اين دوره به گونه اي وارد کردند که در ترکيب هاي متفاوت 
و متناسب با مکان قرارگيري اين کلمه، مفاهيم تمثيل گونه از آن برداشت شود. چنانکه با بهره گيري از 
قاعدة «تسطير» و «تنسيق» کلمة برکت را در سطري دايره وار دورتادور کاسة آب چنان نوشتند که 
به طور همزمان، سرکش تک برگي «کاف ُکن» سرزنده از برکة آِب بهشتي که در مرکز ظرف مي ريزند، 

چون سليمان باش بي وسواس و ريو 
 تا تو را فرمان برد جّني و ديو

خاتم تو اين دل است و هوش دار 
 تا نگردد ديو را خاتم شکار 
(مولوي، ١٣٧٩: ١٨٠)

اين  از  الهام  با  را  پاراگراف  اين   .١
تمثيل عرفاني نوشتيم: «اي جوامرد 
منزل  آن  به  که سلطان  منزلي  هر 
فرو خواهد آمدن، از پيش شرط بود 
که فراشي بيايد و آن منزل بروبد 
و خس و خاشاک دور کند و چهار 
بالش سلطان بنهد تا چون سلطان 
منزل  و  بود  کارساخته  رسد  در 
بپرداخته. همچون سلطان عزت االاهللا 
به سينه اي نزول خواهد کرد، فراش 
الاله االاهللا از پيش بيايد و ساحت سينه 
را به جاروب تجريد و تفريد بروبد و 
خس و خاشاک بشريت و آدميت و 
شيطانيت و انسانيت را نيست کند و 
آب رضا بزند و فرش وفا بگستراند 
و عود صفا بر مجمر رضا برسوزد 
و چهار بالش سعادت و تخت سيادت 
بنهد تا چون سلطان االهللا در رسد 
در مهد عهد بر سرير سر تکيه زند» 

(سمعاني، ١٣٨٤: ٧).
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و آب ظرف يا «برکة برکت» جوشان از جاودانگي «ُکن» به نظر مي رسد. در ترکيبي ديگر، زبان بصري 
کلمة «برکت» را با نشانة «کاف کافي و کاف کفر» به سمتي سوق دادند که نخست داستان ملک سليمان 
را به ياد مي آورد؛ چون نه تنها در قرآن به برکِت ملک سليمان اشاره شده، بلکه سرکش جاروبي شکل 
«کاف کافي» و گره هاي «کاف کفر» به ترتيب «باد سليمان» و «ديو کفر دربند» را در اين داستان نشان 
مي دهد. اما ترکيب اين کلمة «برکت» در کنار نشانه هاي ديگر همچون «صاد صادق» در عبارت «برکه 
و نعمه لصاحبه»، حديث رايجي را در اين دوره نشان مي دهد که در آن خاتم سليمان از نشانه هاي 
ظهور روايت شده که به واسطة آن کفر از ايمان بازشناخته مي شود. در نتيجه مي توان گفت اين ترکيب 
از کلمة برکت، بيش از اينکه تصويرسازي از داستان سليمان (ع) باشد، تمثيلي از «خاتم دل» مومنان و 
از نشانه هاي ظهور ايمان است که نگين آن «الم الِف» شهادت، به شکل «کاف کافي و کاف کفر» و در 
قالب کلمة «برکت» حک شده تا عالوه بر زدودن کفر و فرماندهي هواي نفس، ملک ايمان (دل) را مانند 

ملک سليمان پر برکت گرداند.
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In historical studies, the meaning of a script is interpreted from its content, whereas the 
visual feature of writing embraces further meaning. This approach was proposed by Walter 
Benjamin and Jacques Derrida, in which they believed that graphological analysis of a 
national writing could reveal its ontological, sociological and ethnological dimensions. In 
this paper, we aimed to achieve a specific semantic system for visual language of Kufic 
scripts in Samanid era. Having descriptive, historical and analytical approaches, we 
collected bibliographic data to answer two following questions: 1. Why decorative Kufic 
varied remarkably in the Samanid period? 2. What other meanings would be inferred from 
visual aspects of Samanid Kufic scripts instead of the inscription’s contents? 
First of all, we proposed theoretical framework based on Benjamin and Derrida theories. 
Accordingly, graphology was revised in terms of both calligraphy principles and graphology-
related sciences of Samanids. Thus, the cause of Samanid Kufic variety could be described 
in the sense that the principles of “khatt al-mansub” (proportional script) as well as the rules 
of “Husn-e Tashkil” (artistic form) and “Husn-e vaz” (artistic composition) were applied to 
infer the concept of essence, time (the time of elements formation) and place (the placement 
of composition) respectively. To assess the function of our finding, Samanid Kufic semantics, 
at least two samples of decorative Kufic letter named “Kaf” were ultimately analyzed. As 
a result, we decoded symbolic signs of “Kaf-e Kon” (stands for the first-born of God) and 
“Kaf-e Kafi & Kaf-e Kofr” (stands for both the affirmation of loyalty to God and the end 
of atheism) to illustate how the visual language of “Baraka” inscriptions allow us to track 
meaning dimensions of that word connected together in ethical allegories of  “the lake of 
Baraka” and “the seal of heart”.
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