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چكيده
هم زمان با خلق آثار نوگراي نقاشي خط در مکتب سقاخانه، که در آن خط به مثابه يک عنصر تزئيني، از بند 
بيان مفاهيم رهاشده، هنرمنداني به بازيابي هنري از دوران صفوي و قاجار با عنوان خطوط تفنني پرداختند. 
هنري که به کمک خط، به آفرينش فرم هاي معنادار پرداخته و امروزه با نام خط نقاشي شناخته مي شود. در اين 
گرايش، تصاويري از حيوانات مقدس در دين اسالم به وسيلة خطوط تزئيني خلق شده است. از مهم ترين آن 
تصاويري موسوم به مرغ بسم اهللا است. در سال هاي اخير به دليل عدم وجود تعاريف بنيادين در اين باب، زايش 
هنري منسجمي شکل نگرفته و توليدات هنري به دليل نبودن تسلط بر خوشنويسي تزئيني در دسته بندي هنر 
نقاشي خط قرار گرفته اند. پژوهش پيش رو با هدف کشف ويژگي هاي ماهيتي اين هنر و بيان تعاريف ريشه اي 
براي دستيابي به ساختار علمي مستحکم  (با تمرکز بر موضوع مرغ بسم اهللا، رسامي شده توسط استاد رضا 
مافي) صورت گرفته است. سؤاالت مطرح شده بدين شرح است: ١-مفهوم نوشتار و تصوير در مرغ بسم اهللا، 
از منظر نشانه شناسي تصويري چيست؟ ٢-استفاده از کدام خط و تکنيک خوشنويسي در آثار موسوم به مرغ 
بسم اهللا، رايج تر است؟ ٣-اشکال و نقوش در خط نقاشي  مرغ بسم اهللا با رويکرد نشانه شناسي تصويري، در کدام 
دسته بندي قرار مي گيرند؟ روش تحقيق مقاله، توصيفي- تحليلي است. اطالعات برمبناي اسناد علمي معتبر 
در تحقيقات کتابخانه اي، با استفاده از ابزاري چون فيش و جدول جمع آوري و دسته بندي شده است.  بعد از 
ارائه نمونه هايي از مرغ بسم اهللا، به مطالعة نمونه  ي آماري، با رويکرد نشانه شناسي تصوير برمبناي داللت هاي 
صريح و ضمني پرداخته شــده است. در نهايت اين نتايج  نشان مي دهد که در تمامي اعصار مرغ بسم اهللا 
حاوي مضامين مذهبي با خط ثلث و يا نستعليق به واسطة تکنيک خط ُمَشکَّل به تحرير درآمده است. نشانه ها 
به شکل نمادين و شمايلي به کار گرفته شده اند و در آن برخالف آثار نقاشي خط، حروف و کلمات به انتقال معناي 

قراردادي خود مي پردازند.
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مقدمه
سقاخانه،  مکتب  پديدآمدن  با  خورشيدي،   ۴۰ دهة  در 
دوران  از  کهن  هنري  نوسازي  و  بازيابي  به  هنرمنداني 
اسالمي پرداختند که به دفعات در دورة صفوي و سپس 
قاجار مورد توجه قرار گرفته بود. هنري که در آن به کمک 
معنادار  فرم هاي  و  اشکال  آفرينش  و  بازسازي  به  خط، 
از برجسته ترين نمونه هاي خلق شده  پرداخته مي شود و 
در آن مرغ بسم اهللا است. ناآشنايي و عدم وجود اطالعات 
دسته بندي شدة مکفي در اين بحث، سهم بزرگي در توليد 
در  اجرايي  و  معنايي  خطاهاي  خود  در  که  دارد  آثاري 
کاربرد خط را دارا هستند و به اشتباه دسته بندي مي شوند. 
در سال هاي اخير به دليل عدم وجود تعاريف بنيادين در اين 
باب، زايش هنري منسجمي شکل نگرفته و توليدات هنري 
به دليل نبودن تسلط بر شاخه هاي خوشنويسي تزئيني در 

دسته بندي هنر نقاشي خط قرار گرفته اند. 
پژوهش پيش رو با اهداف زير صورت گرفته است:

به دفعات مورد  که  مطالعه ساختار بصري مرغ بسم اهللا 
توجه هنرمندان مسلمان قرار گرفته است.

بررسي مفاهيم مورد نظر هنرمندان در خلق اين تصوير.
دستيابي به ساختار علمي مستحکم تري که از مطالعه و 
دسته بندي آثار حاصل مي شود و در بين هنرمندان جوان 

به خلق هنري آگاهانه منجر مي شود.
سؤاالت مطرح شده در اين مورد که در مسير بررسي آثار 

به آن ها پاسخ داده شده است از اين قرارند:
منظر  از  بسم اهللا،  مرغ  در  تصوير  و  نوشتار  ۱-مفهوم 

نشانه شناسي تصويري چيست؟ 
آثار  در  تکنيک خوشنويسي  و  کدام خط  از  استفاده   -۲

موسوم به مرغ بسم اهللا، رايج تر است؟
۳- اشکال و نقوش در خط نقاشي  مرغ بسم اهللا با رويکرد 
قرار  دسته بندي  کدام  در  تصويري،  نشانه شناسي 

مي گيرند؟
تعاريف  بيان  و  بررسي  تحقيق  اين  اهميت  و  ضرورت 
ريشه اي در هنر خط نقاشي و کشف تفاوت هاي ماهيتي آن 
با نقاشي خط (با تمرکز بر موضوع مرغ بسم اهللا، رسامي شده 
توسط استاد رضا مافي از پيشگامان مکتب سقاخانه در 
بکارگيري خوشنويسي  در خلق تصوير) است، تا عالوه 
بر تحکيم ساختار بصري آثار، زيرساخت هاي علمي در 

آن ارتقا يابد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله، روش توصيفي- تحليلي است. 
موجود  علمي  اسناد  برمبناي  اطالعات  جمع آوري  شيوة 
به روش تحقيقات کتابخانه اي است که با استفاده از ابزاري 
است.  و دسته بندي شده  گردآوري  و جدول  فيش  چون 
جامعه آماري شامل مجموعه ۴ اثر مرغ بسم اهللا متعلق به 
استاد رضا مافي از مکتب سقاخانه و نيز ۴ نمونه متعلق 

به عصر صفوي و قاجار است. روش نمونه گيري اين آثار 
به صورت غيرتصادفي برمبناي نمونه هاي موجود موثق 
و قابل استناد به مدارک براي اثبات هويت هنرمند است. 
اثر متعلق به استاد مافي با رويکرد  اثر، ۴  از بين اين ۸ 
و  صريح  داللت هاي  برمبناي  تصويري  نشانه شناسي 
ضمني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. شيوة تجزيه 

و تحليل آثار کيفي است.

پيشينه تحقيق
ميان  در  مي توان  حاضر  پژوهش  پيشينة  درخصوص 
مقاالت منتشر شده در اين زمينه، به مقاله اي از عفت السادات 
نمادشناسي  باعنوان  جالليان فرد،  ناهيد  و  افضل طوسي 
پرندگان در فرهنگ اسالمي)کتابت مرغ بسم اهللا(، منتشرشده 
در پژوهش نامه گرافيک و نقاشي، شماره اول، سال ۱۳۹۷ 
اشاره کرد که به بررسي ارتباط صورت و معني در اشکال 
متنوع مرغ بسم اهللا پرداخته است. مقالة ديگري از حميدرضا 
قليچ خانی باعنوان نقاشي خط يا خط نقاشي، منتشرشده در 
مجلة تنديس، شماره ۳۰۲ در تيرماه سال۱۳۹۴ به شرح مفيد 
و کاملي از تفاوت هاي ماهيتي هنر خط نقاشي و نقاشي خط 
پرداخته  است که در راستاي اثبات وجه تمايز مرغ بسم اهللا از 
آثار نقاشي خط معاصر مي تواند مورد استناد قرار بگيرد. 

در پژوهش هاي انجام  شده به عنوان پايان نامه مي توان از 
نمونه اي متعلق  به احمدرضاتوکلي، باعنوان تأثير خط و 
خوشنويسي در نقاشي معاصر ايران با راهنمايي نسرين 
عتيقه چي در دانشگاه آزاد اسالمي مقطع کارشناسي ارشد 
به عنوان  «سقاخانه»  مکتب  به  که  برد،  نام   ۱۳۹۵ سال 
محل قرابت خط و نقاشي پرداخته و در ادامه به موضوع 
مورد بحث در مقالة پيش رو نيز اشاراتي کرده  است. علي 
درخواه در پايان نامه اي باعنوان پيدايش نوشته در نقاشي 
معاصر ايران به راهنمايي محمدرضا فيروزه در دانشگاه 
آزاد اسالمي مقطع کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۵ به بررسي 
هنرمندان مکتب سقاخانه پرداخته است که هرکدام بنابر 
حالت  سه  در  را  عنصر  اين  خط،  به  خود  نگاه  زاوية 
بافت مورد استفاده قرار  قابل خوانش، غيرقابل خوانش و 
داده اند. پايان نامة ديگري از محمدسعيد نقاشيان، باعنوان 
تجسمي  اسناد  در  آن  جايگاه  و  اشراقي  تفکر  در  پرنده 
آزاد  دانشگاه  در  کلهرنيا  بهرام  راهنمايي  با  خط نقاشي 
اسالمي مقطع کارشناسي ارشد در سال ۱۳۹۲ تدوين شده 
است که کليت آن برمبناي تاثير انديشه هاي حکماي فلسفة 
اشراق و پرداختن آن ها به موضوع پرنده و تاثير آن تفکر 
به روند شکل گيري آثار تجسمي در قالب خط و نقاشي 
است و در اين مجموعه اشاراتي موجز به آثار مرغ بسم اهللا 

شده است.

مباني نظري
در بين کشورهاي عرب و پارسي زبان، کارکرد خط در 
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مرزبندي هاي تاريخي دوران قبل و بعد از پيدايش اسالم 
بسيار متفاوت است. ابداع خطوط اسالمي و استفاده از آن 
در تمامي زمينه هاي هنري، در آغاز به واسطة محدوديت هاي 
به واسطة محبوبيت بومي و  تصويري در شرع و بعدها 
ملي اش به عنوان اتفاقي انکارناپذير در هنر عصر اسالمي 
خط  از  استفاده  مي شود.  محسوب  تاثيرگذار  و  پررنگ 
به شکل تزئيني و با رعايت اصول سختگيرانة خوشنويسي 
و...  فلزکاري  سفالگري،  نگارگري،  نساجي،  معماري،  در 
به خوبي مشهود است. عالوه بر انواع خط کوفي و اقالم سته 
که به عنوان اصل اساسي خوشنويسي اسالمي عمل مي کنند، 
خطوط فارسي تعليق، نستعليق و نستعليق شکسته نيز در 

هنر اسالمي ايران بسيار مؤثر و کاربردي اند.
عالوه بر خطوط اصلي که از آن ها نام برده شد هنرمندان 
مسلمان اقدام به ابداع خطوطي خالقانه نمودند که کارکردي 
با استفاده از خط هاي  اغلب  تزئيني و حاشيه اي دارند و 
مي پردازند.  نوشته ها  آرايش  و  ساخت وساز  به  اصلي 
يعني رسامي  مقاله  اين  در  اصلي طرح شده  در موضوع 
در  حروف  برمبناي  شکل گرفته  فرم هاي  و  بسم اهللا  مرغ 
خوشنويسي فارسي از اين روش ها به عنوان تکنيک اجرايي 
استفاده شده است. «بر اين تکنيک ها در دوران صفويه و 
قاجار نام خطوط تفنني (تزئيني) نهاده شد» (راهپيما،۱۳۹۲، 

 (۲۱۷

خطوط تزئيني
خط طغري: «از خطوط تفنني رايج در فرامين، امضاء و 
عنوان است که در دورة عثمانيان توسط خطاطان ترک 
وضع شد. طرح هاي طغرا معموال از خط ثلث، رقاع و ديواني 

مشتق مي شود.» (افضل طوسي، ۱۳۸۸، ۲۲)
خط آينه اي: «قرينه سازي کلمات به منظور تزئين و امضاء 

را خط آينه اي مي گويند که به واسطة خطوط نسخ، ثلث و 
نستعليق صورت مي گيرد.» (راهپيما،۱۳۹۲، ۲۱۷)

به منظور  انجام،  تا  آغاز  از  آن  «حروف  مسلسل:  خط 
دشوارکردن خوانايي در نامه هاي رسمي، به صورت يک 
سطر متصل و پيوسته کتابت مي شده است.» (همان، ۲۲۳)

خط ُمَشکَّل: « خوشنويس در اين تکنيک باتوجه به تشکيل 
حروف يا گره بندي هاي خاص و دوربندي هاي مکرر بسته 
و باز، از مجموعة حروف يک کلمه يا يک عبارت، شکلي از 
اشکال پرندگان يا اشجار يا صورت انسان و يا ديگر اشکال 

هندسي را به وجود مي آورد.» (فضائلي،۱۳۶۲، ۶۵۲)
«خط هاي ُمَشکَّل که بعضي از آن ها شدت و کاربرد بيشتري 
داشته است، مانند طغري، توأمان و امثال آن در زمينه هاي 
ديواني و امور غريبه مورد نظر بوده و بعضي هم جنبة 
تزئيني داشته و چونان نقاشي خط در روزگار ما شناخته 

مي شده است.» (همان، ۲۳۲)
در ايران هم مانند بسياري از نقاط جهان به واسطه ابهام و 
پوشيده بودن علل برخي از پديده ها و نيز اعتقاد به علوم 
غريبه، جمعي از خوشنويسان وابسته به فرهنگ تودة مردم، 
اقدام به توليد خطوطي از قبيل خط رمل و خط رمز کرده اند. 
اين امر با هدف برطرف کردن نياز مردم عامه در امور 
مربوط به علوم غريبه انجام گرفته است. خطوط تزئيني 
ديگري هم چون خطوط تفنني معمانويسي،  تاج، گلزار، سياق 
يا سياقت، ناخني، سنبلي، زلف عروس و طومار از همين 
دسته خطوط هستند که شرح و بحث دربارة آن ها در اين 

مطلب نمي گنجد.

نشانه شناسي تصوير
براي سهولت بررسي نشانه هاي تصويري مرغ بسم اهللا، 
حيطة  در  استفاده  مورد  واژگان  تعاريف  به  به اختصار 

تصوير ۱. مرغ بسم اهللا به خط ُمَشکَّل، نوشته منسوب به محمدرحيم 
همداني، عصر قاجار. مأخذ تارنماي آرتيبيشن.

تصوير۲. مرغ بسم اهللا به خط ُمَشکَّل، ۱۰۲۹ هجري شمسي، موزه 
پرگامون برلين. مأخذ راهپيما، ۱۳۹۲، ۲۳۳.



نشانه شناسي با رويکرد تصوير در اين متن پرداخته شده 
است.

دسته  سه  به  نشانه شناسي  پيرس  طبقه بندي  براساس 
شمايلي، نماد و نمايه اي تقسيم بندي مي شود:

نشانه شمايلي: «نشانه اي است که موضوع خود را براساس 
داللت  برامري  اساس  براين   و  مي کند  تصوير  مشابهت، 

مي کند.» (چندلر، ۱۳۸۶، ۹۵)
نشانه نمادين: «نشانه هايي که به موضوع از راه قرارداد يا 
قاعده اي محکم و از طريق همبستگي با ايده هاي کلي ارتباط 
دارند. نشانه هاي زباني، عالئم راهنمايي، نت هاي موسيقي 
از  بيش  نمادين  نشانه هاي  دارند.  قرار  طبقه بندي  اين  در 
ساير نشانه ها، کاربرد اجتماعي دارند.» (سجودي، ۱۳۸۷، 

(۲۰۷
نشانه نمايه اي: «نشانه اي است که از ارجاعش به موضوع 
و پيوندي که با آن ممکن است برقرار کند، شناخته مي شود. 
نمايه نشانه اي است که از موضوع خود تاثير گرفته است 
يعني به نشانه برجاي مانده از گونه اي موضوع، نمايه گفته 
مي شود. مانند دود، نشانه آتش، ابر نشانه باران». (همان، 

(۲۰۸
داللت صريح و داللت ضمني: «داللت صريح به صراحت 
درمورد رابطة دال و مدلول متن ارائه شده مي پردازد و 
داللت ضمني  به مفاهيم و نيت هاي مولف در بتن موضوع 
پيدا  ارتباط  فرهنگي  و  اجتماعي  روابط  به  که  مي پردازد 

مي کند.» ( امامي فر ۲۲،۱۳۹۰)

مرغ بسم اهللا 
دوران  از  شده  بازسازي  فرم هاي  اصلي ترين  از  يکي 
قاجاريه در مکتب سقاخانه مرغ بسم اهللا است  صفويه و 
که به واسطة ارادت هنرمند مسلمان به نام پروردگار يکتا، 

بارها در قالب هاي بصري متفاوت به تصوير درآمده است. 
از سده هاي آغازين قرون اسالمي رسامي کلمات و جمالت 
مقدس، از آداب مرسوم بوده است. تحرير اسامي خداوند، 
پيامبر و ساير جمالت شريفه هم چون «ال اله اال اهللا» در 
بين هنرمندان خوشنويس بسيار اتفاق افتاده است. نوشتن 
خاص  اعتبار  به واسطة  «بسم اهللا الرحمن الرحيم»  عبارت 
معنوي آن يکي ديگر از مضامين بين هنرمندان مسلمان 
بوده است. اين امر تا حدي براي هر خوشنويس مومن، 
از  مهم و اساسي به نظر مي رسد که در کارنامة هر يک 
آن ها مي توان به وفور خطاطي اسماء الهي و جمالت شريفه 

را شاهد بود. 
«نخستين آية قرآن براي مسلمانان جايگاه خاصي دارد. با 
توجه به دشواري هاي تهيه و کتابت قرآن در قرون گذشته، 
داشتن کل قرآن براي همه مقدور نبود، اما کســب برکت 
از برخي آيات آن آرزوي مسلمانان بود، از آن جمله کسب 
برکت از اولين آيه اي که قرآن با آن آغاز مي شود؛ آيه اي 
که در آغاز هر نماز نيز تالوت مي شود..» (افضل طوسي،  
جالليان فرد، ۱۳۹۷ ،۳۰) «اين آيه در ابتداي همة سوره ها 
به جز سورة توبه آمده است. در سوره نمل ۵ بار و در 
مجموع ۱۱۶ مرتبه در قرآن تکرار شده است. در دين اسالم 
توصيه شده که هرکاري را با بسم اهللا الرحمن الرحيم شروع 
نماييم تا با استعانت و مدد جستن از ذات باري تعالي، امور 
خويش را به سرانجام خير برسانيم. در قرآن کريم اشارات 

فراواني به ذکر بسم اهللا شده است.» (مهرنگار،۱۳۹۱ ،۱)
َدُه َتعظيما َغَفرَلُه»  جملة «َمن َکَتَب ِبسمِ اهللا الَرحمنِ الَرحيم َفَجوَّ
به معني «هرکس بسم اهللا الرحمن الرحيم را براي بزرگداشت 
مصداقي  مي بخشد»  را  او  خداوند  بنويسد،  زيبا  خداوند 

براين گفته است.
با ورود دين اسالم و ممانعت از نقاشي همواره هنرمندان 

تصوير ۳. مرغ بسم اهللا به خط ُمَشکَّل، نوشته منسوب به محمدرحيم 
همداني، عصر قاجار. مأخذ تارنماي آرتيبيشن.

ُمَشکَّل، نوشته  تصوير۴. خروس در هيبت مرغ بسم اهللا به خط 
منسوب به ميرزا حسين معروف به مشکين قلم (ميرعماد ثاني)، 

.Wikimedia Commonsعصر تيموري. مأخذ تارنماي

نشانه شناسي با رويکرد تصوير در 
نقش  مرغ بسم اهللا (مطالعة موردي:  

آثار  استاد رضا مافي)/ ٩٥-١٠٩
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۹۹

فصلنامة علمي نگره

در  انتزاعي  و  فرم هاي سمبوليک  از  بهره وري  در  سعي 
آثار خود داشتند. هنر حاصل از اين تفکر، در تمامي ادوار 
اسالمي، هم چون نقوش اسليمي و ساير طرح هاي به کاررفته 
در معماري و نساجي و فرش بافي مثل لچک و ترنج و ديگر 
طبيعت اند.  و  پيرامون  محيط  از  برگرفته  ساده سازي ها، 
عالوه بر تمايل در به کارگيري شکل هاي طبيعي، هنرمندان 
به وسيله اين فرم هاي شناخته شدة مادي، سعي در نمايش 

مفاهيم معنوي و نمادسازي داشتند. 
مبني بر  دارد  وجود  داستان هايي  الهي  اديان  تمامي  در 
حضور حيوانات و پرندگان که با گذشت زمان در قالب 
داستان هاي عاميانة مذهبي و يا اساطيري سينه به سينه نقل 
شده اند. جايگاه سيمرغ به عنوان پرندة افسانه اي و ناجي، 
که خصوصيات الهي و ماورائي دارد و در منطق الطيرعطار 
شامل  وجودي  است.  متعال  خداوند  از  نمادين  نشانه اي 
را  يکتا  منجي  معناي  هم،  در شاهنامه  که  وجودها  تمام 
القا مي کند. حضور هدهد به عنوان پرندة راهنما و يا پرندة 
ديگري مثل کبوتر در ادبيات و هنرهاي تجسمي هم قبل و 
هم بعد از ورود اسالم در ايران غيرقابل انکار است. نقاشي 
گل و مرغ که نقطه اوج آن مربوط به عصر قاجار است، 
نشاني براين ادعاست که مرغ به عنوان تنها حيوان نقاشي 
شده برروي جلد قرآن درکنار گل که نشانة قراردادي از 
طبيعت و بهشت جاودان است، همواره مورد تاييد پيشوايان 
مذهبي بوده است. «صداي پرندگان در طبيعت كه براي 
ســتايش  از  مصداقي  زيباســت،  و  روح بخش  انســان 
نيايش  انسان  که  همان طور  مي شود.  محسوب  احديت 
مي کند، پرندگان نيز به زبان خود در حال ستايش حضرت 
حق هستند. اين مضمون بارها در ادبيات و فرهنگ فارسي 

مشاهده شده است. به قول سعدي:
هر گل و برگي که هست ياد خدا مي کند     

     بلبل و قمري چه خواند ياد خداوندگار
تصوير خوشنويسي شــده پرندگان در مرغ بسم ا هللا، اعتقاد 
به آگاهي آن ها و همراهي ايشــان در ســتايش خداوند 
به  توجه  با  بسم اهللا  مرغ  خوشنويسي  اســت.  انسان  با 
ريشه هاي آن در آيات قرآن، دامنه خالقيت هنرمند را از 
به عالم  او را  پاي  به ساحت ملکوت برده و  عالم طبيعت 
خيال روحاني گشــوده است. انتخاب هدفمند قالب پرنده 
براي نوشتن اين آيه نشان مي دهد خوشنويس بدون هدف 
است»  نبرده  ُمَشکَّل  خطوط  به نگارش  دست  عبث،  به  و 

(افضل طوسي، جالليان فرد، ۱۳۹۷ ،۳۲؛ تصاوير ۱،۲،۳)
خروس  بسم اهللا،  مرغ  در  شده  استفاده  اشکال  ديگر  «از 
است كه در اسالم احترامي بي بديل دارد. در حيات الحيوان 
دميري، احاديثي در ذکر فضايل خروس آمده است. بنابر 
تفسير طبري (۱۹۱/۱ به بعد) پيامبر(ص) در شب معراج در 
آسمان مرغي ديد سپيدتر از عاج، بر مثال خروس، پاي او 
بر هفتم طبقه زمين بود و سر او بر هفتم آسمان. جبرئيل 
به پيامبر گفت: اين خروس ابيض است که هرگاه بال هايش 
را برهم زند و بانگ برآورد، خروس هاي زميني نيز بانگ 
خروس  مي فرمود:  پيامبر  حضرت  بدين جهت  مي زنند. 
گفته حضرت رسول(ص)  بنابر  است.  من  دوست  سپيد 
بانگ خروس به معناي اين است که (اي غافالن، خدا را ياد 
کنيد و بيدار شويد و هوشيار باشيد و به طاعت و عبادت 
راه دور  که  برداريد  توشه آخرت  و  باشيد  خدا مشغول 
و دراز در پيش داريد.) خروس نه تنها مرغي است که از 
نظر ديني در سنت بومي ايران اهميت دارد، بلکه جانوري 

مأخذ  افجه اي.  نصراهللا  اثر  بسم اهللا، خط نقاشي  مرغ  تصوير ۵. 
افجه اي، ۱۳۸۷، ۷۵.

موزه  مجموعه   ،۱۳۵۲ افجه اي،  نصراله  نقاشي خط،  تصوير۶. 
هنرهاي معاصر تهران. مأخذ کشميرشکن، ۱۳۹۴، ۱۶۱.



فرشته سان است که مسلمانان را به نماز صبح مي خواند» 
(افضل طوسي، جالليان فرد، ۱۳۹۷ ،۳۷؛ تصوير ۴) 

مکتب سقاخانه
با  مدرن  هنر  ساختار  ترکيب  از  که  سقاخانه  «مکتب 
عناصر بومي و نقش مايه هاي سنتي پديدار شد، يک جلوة 
است.  ايراني  گرايش  با  مدرنيسم  ار جنبش  شناخته شده 
واقعيت  اين  مبين  نوسنت گرا،  مکتب  اين  تلفيقي  ساختار 
تاريخي است که هم زمان با نخستين امواج مدرنيستي در 
ايران، رويکرد به پست مدرنيسم، به معناي نوعي باز بودن 
نسبت به ارزش هاي پيشين، نيز متولد شد.» (سميع آذر، 

(۸ ،۱۳۹۵
مکتب  در  معاصر  دوران  نقاشي خط  جرقه هاي  اولين 
سقاخانه به وقوع پيوست. «ريشه هاي پيدايش نقاشي خط 
در هنر معاصر ايران به بيش از نيم قرن پيش برمي گردد. 
ظهور  و  سنت گريز  روشنفکري  جريان  تاثير  که  آن جا 
براي  مناسبي  زمينه هاي  ايجاد  باعث  مکتب سقاخانه 
مطرح شدن هنرمنداني شد که به اين شيوة جديد روآورده 
بودند.» (داوودي آب کنار،۱۳۹۶، ۳۰) «نقاشي خط همان گونه 
که از نامش پيداست، نقاشي کردن حروف و کلمات است 
اثر  بيننده، آن را  اثري هنري که  به  و در نهايت رسيدن 
خوشنويسي تلقي مي کند؛ هرچند که با روش ها و تکنيک هاي 
رايج در نقاشي به وجود آمده باشد.» (قليچ خانی، ۱۳۹۴، ۴؛ 

تصاوير ۵،۶،۷،۸،۹)
علمي،  و  اجتماعي  سياسي،  هنري،  فرهنگي،  «تحوالت 
نوآوري هاي متفاوت در خوشنويسي  همواره زمينه ساز 

ايراني و به دنبال آن نقاشي خط بوده است. از اين رو منشأ 
را  ايران  معاصر  نقاشي خط  تکاملي  روند  و  شکل گيري 

مي توان به دو دوره تقسيم کرد:
خوشنويسي  سنتي  جامعة  در  نوآوري  و  تحول  دورة 

(صفويه و قاجار)
دورة تحوالت در نقاشي خط ايران (دهه ي٣٠ و٤٠ شمسي)» 

(راهپيما،١٣٩٢، ٢٦٣)
خوشنويسي،  عرصة  منتقدان  و  بزرگان  از  «برخي 
نقاشي خط را متفاوت از خط نقاشي قلمداد مي کنند و ميان 
اين دو واژه تفاوت قائل مي شوند و براين نظرند که در 
نقاشي  و  است  رنگ  و  نقاشي  اصلي  محور  نقاشي خط، 
به خط الويت دارد. و در خط نقاشي، محور اصلي خط و 
خوشنويسي است و عنصر خط بر نقاشي غلبه پيدا نموده.» 

(راهپيما،٢،١٣٩٢) 
«خط نقاشي براساس شکل گيري واژه به اين معناست 
اجزاي  درنتيجه هرگاه  بيافرينيم.  را  نقشي  با خط،  که 
ترکيب بندي، از خطوط (حروف و کلمات) تشکيل شود 
بيان گر  اثر خوشنويسي،  يک  از  بيش  نيز  اثر  نتيجة  و 
باشد،  نقاشي  در  شده  شناخته  فرم هاي  و  تصوير 
نو  پديده اي  خط نقاشي  خواند.  بايد  خط نقاشي  را  آن 
(قليچ خانی،  دارد؛.»  کهن  سده هاي  در  ريشه  و  نيست 

 (۴ ،۱۳۹۴

رضا مافي
بيشترين آثار به تحرير درآمده با مضمون مرغ بسم اهللا در 
بين هنرمندان پيشکسوت خط معاصر، به استاد رضا مافي 

تصوير۷. صاد، نقاشي خط حسين زنده رودي،۱۳۶۰. مأخذ پاکباز، 
امداديان، ملکي،۱۳۸۶، ۸۷.

تصوير۸. نقاشي خط اثر فرامرز پيالرام، ۱۳۵۱. مأخذ تيموري، 
.۴۳ ،۱۳۹۴

نشانه شناسي با رويکرد تصوير در 
نقش  مرغ بسم اهللا (مطالعة موردي:  
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اختصاص دارد که به عنوان يکي از اعضاي نسل اول مکتب 
از خط نقاشي را در کارنامة خود  آثار ممتازي  سقاخانه 
به  ثبت رسانده است. «رضا مافي (۱۳۶۱-۱۳۲۲) هنرمند 
که  بود  نقاشي خط  و  در خوشنويسي  اثرگذار  و  پيشرو 
در عمر کوتاه خويش آثار ماندگاري را به جامعة هنري 
تقديم کرد. آثار هنري او سرشار از نوآوري و به کارگيري 
از  بعد  خوشنويسي،  در  بود.  هنري  متنوع  تکنيک هاي 
-۱۳۶۱) ميرخاني  استاد حسين  از محضر  درس آموزي 

۱۲۸۶)، شيوه  ميرزا غالمرضا اصفهاني (۱۳۰۴-۱۲۴۶ه.ق) 
را برگزيد و به نمايندة مطرح وي در دورة معاصر تبديل 
شد. در نقاشي خط نيز با مطالعه آثار حسين زنده رودي و 
فرامرز پيالرام، در نهايت راه مستقلي را در پيش گرفت و 
با پديدآوردن تابلوهاي معروف به «مرغ بسم اهللا» به سبک 
به رغم  مافي  ويژة خود رسيد.  زبان بصري  و  شخصي 
ورود به دنياي نقاشي خط، هيچ گاه خوشنويسي کالسيک را 
ترک نکرد و به همين دليل جمع بين سنت و نوآوري بود.» 

(تيموري،۱۳۹۳، ۲۶؛ تصاوير ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳)
در ادامه به   بررسي نمونه هايي از مرغ بسم اهللا متعلق به رضا 
مافي پرداخته شده است. اين آثار با رويکرد نشانه شناسي 
تصويري برمبناي داللت هاي صريح و ضمني مورد تجزيه 

و تحليل قرار گرفته است. 

تصوير شماره (۱۴)
داللت صريح

اثر مورد بحث يکي از چندين نمونة آثار استاد رضا مافي 
است که در آن به موضوع مرغ  بسم اهللا پرداخته شده و در 
ابعاد ۶۲ در ۴۳ سانتي متر، رسامي عبارت شريفة«بسم اهللا 
الرحمن الرحيم» در قالب شکل پرنده  صورت گرفته است.

کليت طرح عبارت است از مرغي که در ۴ بخش منفصل، ولي 
تقريبا يک پارچه در ضخامت خطوط، نقش شده: اول، بخش 
اصلي بدنة مرغ که از (بسم)، (هللا)، (حمن) و (حيم) تشکيل 
شده. بخش دوم پاهاي مرغ که با دو حرف (لر) برگرفته از 
کلمات (الرحمن) و (الرحيم) شکل گرفته است. بخش سوم 
که تشکيل شده از ۳ حرف (الف) برگرفته از کلمات (اهللا)، 
(الرحمن)، (الرحيم) و بخش چهارم که از تشديد کلمة (اهللا) 
و تکرار ۳بارة آن بر سرپرنده، بخش تاج مرغ را به وجود 

آورده است. (تصوير ١٤)
نقطة حروف هم به همين ترتيب در کل شکل براساس نياز 
از کلمة (بسم) و  جابه جا گرديده است. نقطة حرف (ب) 
نقطه هاي حرف (ي) از کلمة (الرحيم) که همگي زير خط 
کرسي قرار مي گيرند در بخش بيروني پيکرة پرنده، زير 
حرف (س) در محل اتصال دم و پيکره قرار دارند. حرف 

تصوير۹. سياه مشق اثر رضا مافي۱۳۶۱. مأخذ همان، ۲۱۲.

 تصوير  ۱۰.  نقاشي خط اثر رضا مافي۱۳۵۳. مأخذ تيموري،۱۳۹۴، 
 .۸۱



(ح) از کلمات (الرحمن) و (الرحيم) در بخش بااليي پيکرة 
اصلي تداعي کنندة بال هاي بستة مرغ است و دايرة کوچکي 
به جاي چشم مرغ درنظر گرفته شده. انتهاي حرف (ميم) 
کلمة (بسم) به شکل منقار و نوک مرغ در تصوير رسم 
شده است. فرم کلي اثر برمبناي خطوط منحني شکل گرفته 
و حروف، مواج و متناسب با کل شکل طراحي شده اند و 
در حالت کلي، شکل حروف به کاررفته در تصوير تفاوت 
بسياري با حروف برروي خط کرسي دارند و دقيقا نقاشي 
شده اند. اين از تاثيرات خط تزئيني ُمَشکَّل، برروي حروف 
است. به نظر مي رسد از خطي هم چون خط ثلث براي تحرير 

اوليه حروف استفاده شده باشد. 
زمينة نارنجي- زرد اثر، از لکه هاي درهم محو شدة جوهر 
برروي مقوايي که بافت هاي ريزي حاکي از ضخامت نسبي 
کاغذ دارد، تشکيل شده است. مرغ با استفاده از دو رنگ 
مشکي و نارنجي، تقريبا در وسط کاغذ رسم شده و درون 
آن با بافتي به رنگ قهوه اي و لکه هاي ريز سبزروشن پر 
شده است. امضاي هنرمند در بخش زيرين طرح مشهود 

است.

داللت ضمني
اثر مورد بحث تصوير شمايلي از پرنده اي شبيه به کبوتر 
را تجسم مي کند که روي دو پا ساکن ايستاده و سر و 
چشمانش رو به سمت جلوست. اين شيوة شکل دهي به 
مرغ  نقاشي  شيوة  سنتي ترين  و  مرسوم ترين  حروف 
بسم اهللا از زمان حکومت قاجار تا به امروز است. «اعتقادات 
و باورهايي وجود دارد که روح به شکل پرنده جسم را ترک 
مي کند؛ بنابراين پرنده، سمبل روح است. پرنده در باورهاي 
قومي و اساطيري نشانه افشاکننده اسرار خدايان، محافظ 
قاتل مار است. به همان  درخت معرفت، درخت زندگي و 
صورت که تنها بودن اين مرغ در آثار گل و مرغ تصوير 
مي شود، در متن هاي ادبي و فارسي نيز به يکه بودن او 
اشاره شده است؛ چنان که تمام مرغ هاي اساطيري پيش از 
دوران ساسانيان و پس از آن يکي و تنها بوده اند. در ايران 
اسالمي پس از ساسانيان، روح به مرغ و پرنده همانند شده 
است. مرغ نيز با همانندشدن با روح داراي معناي بسيط 
شد و براي اديب و نقاش اين امکان پيش آمد که با استفاده 
از نام يا شکلش از نشانه کالمي يا تصويري به نماد يا 

 تصوير ۱۱. نقاشي خط اثر رضا مافي، ۱۳۶۱. مأخذ همان، ۲۲۸. 

نشانه شناسي با رويکرد تصوير در 
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

ميدان گسترده اي از مفاهيم، تاريخ و اسطوره دست پيدا 
کند.» (شهدادي،۱۰۴،۱۳۸۴)

«کبوتر از نمادهاي مطرح در هنر ايراني- اسالمي است. 
به عنوان سمبل صلح و برکت شناخته مي شود و پرنده 
پيغام آور و نماد نجابت و بي آزاري شناخته شده است. 
در واقعه عاشورا نيزکبوتر بال خود را به خون حضرت 
امام حسين خضابت نمود و براي حضرت رباب که در واقه 
عاشورا نبود، پيغام شهادت ايشان را رساند. ارتباط کبوتر 
انسان  در  را  و خاص  معنوي  بسم اهللا، حسن  نگارش  و 

تشديد مي نمايد.» (مهرنگار، ۱۳۹۱ ،۳۵)
کبوتر در ادبيات اسالمي نشانه اي نمادين از انساِن به دنبال 
رهايي از قفس تن و رسيدن به سرمنزل مقصود است. 
و  فرازميني  ساحتي  در  سير  زمين،  از  او  کردن  پرواز 
تسبيح گويي او در عالم ملکوت موجب شده است که نام 
مرغ باغ  ملکوت را بر او بنهند. در باورهاي سنتي و فولکلور 

مردم ايران روح اموات در قالب کبوتر ظاهر مي شود. 
«کبوتران تصويرشده با بسم  اهللا بيانگر اين واقعيت هستند 
که کبوتر در سنت عرفاني از مرغان جان بي شمار است 

و همواره کوکو مي گويد يا بنابر عرف ترکان چو درويشي 
مي کند.  مسکن  برج  و  خانه  در  کبوتر  برمي کشد.  هوهو 
به عبــارت ديگر، در برج معشوق زاده مي شود و از رحمت 
و عشق تغذيه مي کند. از اين رو کبوتر حرم يعني کبوتري 
کــه در صحن نزديک حرم مياني مکه زندگي مي کند. کشتن 
او مجاز نيســت و مانند دلي است که در حرم يار زندگي 
آواز  است. سنايي  داده شده  او حيات جاويد  به  و  کرده 
مذهبي تسبيح طيور را در آواز پرندگان شرح داد. حدود 
سال۱۱۰۰ ميالدي اين نگاه به آرا و انديشه هاي عرفاني و 
شعرا راه يافت و در منطق الطير به اوج رسيد.» (افضل طوسي،  

جالليان فرد،۳۷،۱۳۹۷)
اين مفاهيم و صدها منطق ديگر براي ارائة وجهه اي سمبوليک 
به اين فرم موجب شده است که هنرمنداني هم چون استاد 
پرندگان  بر شکل ساير  بارها عالوه  و  بارها  مافي  رضا 
عبارت «بسم اهللا الرحمن الرحيم» را در فرم پرنده اي مثل 
کبوتر رسامي کند. اين فرم عالوه بر تمامي مفاهيم مذهبي 
و اعتقادي، بسيار مطلوب براي شکل دهي به حروف فارسي 
به واسطة دورها و سطح هاست. در واقع اين اثر خالق و 

تصوير ۱۳. در عبارت همي نگنجد عشق، نقاشي خط اثر رضا 
مافي. مأخذ همان، ۲۲۵.

 تصوير۱۲. مرغ بسم اهللا،  خط نقاشي اثر رضا مافي، دهه پنجاه، 
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بديع نيست و ساليان درازي هنرمندان در خلق شکل مرغ 
با مضمون اين عبارت شريفه هنرآزمايي کرده اند و از اين 
طريق بر اعتبارات هنري خود افزوده اند.تصوير شماره 

(۱۵)

داللت صريح
گذاشته  به نمايش  را  تابلوي مورد بحث تصوير دو مرغ 
است که هردو سر را به عقب گردانده و به سوي مرغ کناري 
متمايل شده اند. اين تصوير حاوي شکل آناليزشدة مرغي 
به خط ُمَشکَّل است که تکرار شده و به شکل متعاکس در 
کنار مرغ ديگر قرار گرفته است. به نظر مي رسد طرح  اوليه 
پرنده،  به منظور شکل گيري  دفرمه شدن  از  قبل  حروف، 
براساس خطي نزديک به خط ثلث به تحرير درآمده باشد. 
در اين تابلو نيز بخش هاي (بسم)، (هللا)، (حيم) و (حمن) 
در بدنه، (الف)ها در دم و (لر)ها در پاي پرنده جاگرفته اند. 

(تصوير ۱۵)
طرح حروف در دو پرنده به رنگ مشکي و باقي فضاي بدن 
آن ها به رنگ زرد روشن رنگ آميزي شده است. در بخش 
مياني بدن هردو مرغ طرحي به وسيلة نقطه هاي قرمز رنگ 
حاصل شده که درنتيجه يک طرح سادة تزئيني را تداعي 
مي کند. زمينه  با رنگ هاي سبز، زرد و قهوه اي مانند بافتي 
حاصل از يک رنگ جسمي با تنوع در تراکم و تيرگي و 
بخش  در  هنرمند  امضاي  است.  شده  پوشانده  روشني 
زيرين طرح بين حروف (لر)، مابين پاي دو پرنده مشهود 

است.

داللت ضمني
«تمثيل روح و نفس به مرغي که در قفس تن اســير شــده 
است، در ادبيات ســابقه طوالني دارد. قديمي ترين آن در 
هند باستان بوده که در باب الحمامه  المطوقه کليله  ودمنه 
پارمنيدس در مقدمه در  آمده است. در يونان باســتان، 
حقيقت روح، داســتان پرواز روح را نقل کرده است. در 
فرهنگ اســالمي، ابن سينا نخستين کسي اســت که تمثيل 
آورده  عينيه  را در رســاله الطير و قصيده  به مرغ  روح 
اســت. در رســاله الطير امام محمد غزالي، داستان مرغان 
روزبهان  عبهرالعاشــقين  ســنايي،  حديقه  غزالي،  احمد 
شــمس،  غزليات  موالنا،  مثنوي  عطار،  منطق الطير  بقلي، 
شــعر حافظ و ديگران، تمثيل روح به مــرغ، و تن به قفس 
فراوان ديده مي شود. يکي از تعابير مهم درمورد پرندگان 
اين اســت که انســان همواره خود را مانند پرنده اي در 
قفس تن مي پندارد و روح را به پرنده تمثيل مي کند. از جمله 
در اين بيت از مولوي:                 مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم 

خاک      دو سه روزي قفسي ساخته اند از بدنم
به عبارت ديگــر، تجربه هاي روحاني و حاالت و مقامات 
انســان، از عاشــقي تا وصل و فنا در احديــت، با بيان 
نمادين از پرندگان نشــان داده شده اســت.»(افضل طوسي

، جالليان فرد، ۱۳۹۷ ،۳۷) ازين رو مي توان تصور کرد يکي 
از مفاهيم رمزآلود در نقش متعاکس مرغ بسم اهللا، که متشکل 
از دو مرغ به صورت قرينه  است، تصوير پرنده  ايست در 

بند پرنده ديگر؛ يعني جسم زميني خود. 
تصوير شماره (۱۶)

داللت صريح
اين اثر عبارت است از دومرغ به خط ثلث، به شيوة ُمَشکَّل 
و متعاکس. همانند دو نمونة شماره (۱) و (۲)، و به رسم 
مرسوم و ديرين رسامي مرغ بسم اهللا، بدن مرغ با بخش هاي 
(بسم)، (حمن)، (حيم) و (هللا) شکل گرفته است، بخش دم با 
سه (الف) عبارت (بسم اهللا الرحمن الرحيم) و پاها با (لر) 
دو بخش (الرحمن) و (الرحيم). پرنده دوم تصوير متعاکس 
پرنده اول است و در آن حروف خوانايي خود را از دست 
داده اند. کادر تصوير مستطيل عمودي است و هردو مرغ 
بخش  در  شده اند.  واقع  تصوير  مرکز  در  قرينه  به شکل 
پايين صفحه تصوير متراکمي از خطوط به واسطه تداخل 
دم و پاهاي دو پرنده ايجاد شده است. امضاي هنرمند بين 

حروف (لر)، مابين پاي دو پرنده قرار دارد. (تصوير ۱۶)

داللت ضمني 
اثر که همچون (تصوير ۱۵)  اين  در شرح داللت ضمني 
حاوي تصوير متعاکس دو پرنده است بايد گفت «در مکاتب 
مختلف ديني و فکري اعداد همواره حاوي معاني اند و به 

تصوير ۱۶. مرغ بسم اهللا به خط ثلث ُمَشکَّل و متعاکس، خط نقاشي 
اثر رضا مافي. مأخذ تارنماي گالري هما

نشانه شناسي با رويکرد تصوير در 
نقش  مرغ بسم اهللا (مطالعة موردي:  

آثار  استاد رضا مافي)/ ٩٥-١٠٩



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

ساخت وسازهاي محتوايي نسبتا مشابه و مستدلي اشاره 
دارند که گاهي فرصت تفکر و تحقيق توسط مخاطب را در 
اين حوزه براي درک بهتر اشارات سمبليک هنرمندان، عرفا 
و صاحبان انديشه فراهم مي کند.»(سجودي، ۱۳۹۸، ۱۲۳) 
«عدد، يکي از جلوه هاي نماد است که از هزاران سال پيش 
تاکنون پيچيدگي هاي معنايي ويژه اي به خود گرفته است. 
نمودهاي  داشتند که همه  اعتقاد  فيثاغورث و همکارانش 
جهان، چه آسماني و چه زميني انعکاسي از اعداد در عالم 
عيني هستند. از نظر افالطون اعداد، نشان دهنده هماهنگي 
عدد،  که  دارد  داللت  اين  بر  ارسطو  تفکر  و  هستند  عالم 
منشأ و جوهر همه چيز است.»(هال، ۱۳۹۸، ۱۷) در اديان 
يکتاپرست و عرفان مسلک از حروف و اعداد به عنوان تمثيلي 
براي ورود به عالم متعالي و درک بهتر آن استفاده شده 
است. مثال عدد (۱) نماد وحدانيت و يگانگي است. «عطار 
نيشابوري در منطق الطير، از سيمرغ، ذات باري تعالي را 
اراده کرده و سرانجام، سي مرغ به سيمرغ مي رسند، و از 
اين روايت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نشان 

داده است.» (ياحقي،۱۳۸۶، ۵۰۵)
پاية تکرار و  تکثر و عدد  نماد  در مقابل آن عدد (۲) که 
توالي و زوجيت است قرار مي گيرد. «قرآن کريم در آيات 
مختلفي معاني متفاوتي از زوجيت ارائه مي کند. اين آيات، 
گسترة زوجيت را به تمام اجزاي عالم سرايت داده و بيان گر 
وجود زوجيت در همة موجودات عالم است. (منزه است 
آن خدايي که همة جفت ها را بيافريد، چه از آن چه زمين 

که  چيزهايي  آن  چه  و  نفس هايشان  از  چه  و  مي روياند 
نمي شناسند).»(فيروزي، ۱۳۹۶، ۱۰۹)

آموزش هاي  اصلي  وجه  معنا،  و  صورت  «دوگانگي 
موالناست. زوجيت در چنين ساختار هستي شناختي اي 
در  حق  صفات  و  اسما  به  رمزي  نگاهي  براي  زمينه اي 
زايش عالم و تحقق مراتب هستي و نکاح مستمر و دم به دم 
موجودات و يافتن حقيقت و دستيابي به ديدار است. وجود 
هر يک از زوج ها به تنهايي حکايت از تجلي اسماي جالل و 
يا جمال دارد، به نحوي که بدون ديگري نه توالدي هست و 
نه تناسلي، نه زايشي و نه استمراري. زوجيت در اين نگاه 
رمزي، از مناسبات متعارف دنيوي و فروکاستن حقيقت 
انسان به دنياي مادي فناپذير و محصورکردن زوجيت و 
نکاح در نيازهاي جسماني فراتر مي رود و معناي خود را 

تشابه به باري تعالي مي يابد»(همان، ۱۰۴)
در علوم غريبه و آيين هاي سري عدد (۲) نماد سايه است. 
اين تئوري مي تواند به صورت نمادين يادآور تمثيل غار 
افالطون باشد که در آن هر واقعيتي در جهاني غيرواقعي 
عالم  در  اصلي  از  بدلي  تصوير  سايه  آن  دارد.  سايه اي 
متعالي است. « غار مظهر عالم محسوس و طبيعت است 
و عالم بيرون از غار مظهر عالم مثال يا معقول است که 
اين  از  هرکدام  دارد.  قرار  آن جا  در  اشيا  واقعي  حقيقت 
دو جنبه از هستي ويژگي هاي خاص خود را دارند؛ عالم 
محسوس متغير، بي ثبات و فناپذير است، ولي عالم معقول 
است.  برخوردار  جاودانگي  و  تغييرناپذيري  و  ثبات  از 
گوهرهاي اصيل و جاودانه در عالم معقول قرار دارند و 
عالم محسوس، گرچه خيال و وهم نيست، اما فقط از اين 
ميزان از وجود برخوردار است که عالم سايه است و نه 

خود گوهرهاي اصيل.»(غفاري،۱۳۹۶، ۱۳۰)
از اين رو رسم به تصوير کشيدن مرغان به شکل متعاکس 
مي تواند عالوه بر داللت هاي ضمني مورد بحث در (تصوير 
۱۶) حاوي مفاهيمي از اين دست نيز باشد؛ يعني اصلي 
ثنويت  يا اصل  و  دارد  ماده  عالم  در  متعالي که سايه اي 
و زوجيت مخلوقات که يادآور مي شود يگانگي و وحدت 

خاص ذات الهي است.

تصوير شماره (۱۷)
داللت صريح

اين اثر عبارت است از شکل دو مرغ بسم اهللا، که به صورت 
متقارن، برفراز دو کلمة (علي) به تصوير درآمده اند. انتهاي 
از نوشتة (علي)، به صورت موازي در مسير  حرف (ي) 
دم  دو مرغ قرار دارد. در امتداد مسير دو حرف (الم) هم، 
شکلي محراب مانند، از گره خوردن دو حرف حاصل شده 

است. 
در بخش اصلي بدن  پرندة سمت راست، به شيوه  ي مرسوم 
رسامي مرغ بسم اهللا (که در بررسي نمونه هاي پيشين، به 
تفصيل شرح داده شد)، عبارت (بسم اهللا الرحمن الرحيم) 

تصوير ۱۷. مرغ بسم اهللا به خط ثلث ُمَشکَّل و متعاکس، خط نقاشی 
اثر رضا مافی، گنجينة  بانک سامان. مأخذ تارنمای گنجینه ی 

بانک سامان 



تحرير شده است. اين آية شريفه ، به خط ثلث و به شيوة خط 
ُمَشکَّل به نمايش درآمده. اما در مرغ سمت چپ که انعکاسي 
وارونه از شکل سمت راست است، حروف خوانايي معمول 
و  ثلث  به خط  نيز،  (علي)  کلمة  داده اند.  دست  از  را  خود 
به شيوة متعاکس يا آينه اي تحرير شده است. اين دو مرغ 
با رنگ سفيد و دورگيري هاي ضخيم به رنگ سبز تيره، 
به همراه کلمة (علي) به رنگ مشکي، همگي بر زمينة سبز در 

ابعاد ۴۰ در ۵۳ سانتي متر تصوير شده اند. (تصوير ۱۷)

داللت ضمني
تداعي شکل طاووس به صورت نشانه شمايلي، مزين به 
اين جملة شريفه ، نمايش ستايش و مدح پروردگار عالم 
توسط موجودات جاندار و بي جان است. حضوري ناميرا 
در قالب پرنده اي جاودانه و از جمله زيباترين موجودات 
از پرکاربردترين  خلق شدة جهان. طاووس همواره يکي 
پرنده ها در نمادسازي براي اديان و فرهنگ هاست. «نقش 
طاووس همراه با خورشــيد يا درخت زندگي، در هنر و 
تمدن ايران باســتان اغلب با مفاهيم مذهبي همراه بوده 
و از نمادهاي دوره ساساني محسوب مي شــده است که 
آن  پارچه هاي  و  تيســفون  گچبري  نقوش  بر  آن  نمونة 
دوره ديده مي شود. اين پرنده در آيين زرتشــت به عنوان 
و  آتشکده ها  درمورد  طبري  بود.  مدنظر  مقدس  مرغي 
معابدزرتشتي که تا قرن سوم هجري باقي بود مي گويد: 
در نزديکي آتشــکده بخارا محل خاصي براي نگهداري 
طاووس ها اختصاص داده شــده بود و در آن جا طاووس 
به عنوان مرغي بهشــتي مدنظر بود. وقتي حضــرت آدم و 
حوا از بهشت رانده شــدند، طاووس هم به دليل اينکه رابط 
ميان آن ها و شــيطان (در هيبت مار) بود، از بهشــت رانده 
شد. هم چنين جبرئيل را طاووس المالئکه خوانند. از سوي 
ديگر، طاووس نزد اديبان مسلمان، نمادي از پيامبر (ص) 
است. حکيم سنايي در ديوانش، پيامبر اسالم را طاووس 
بوستان قدوسي برمي شمارد:    کرده با شاهپر طاووسي         

جلوه در بوستان قدوسي
نقش طاووس در دوره اســالمي به عنوان نماد پيامبر (ص) 
روي سکه طالي بيست توماني دوره قاجار، به سال ۱۲۱۰ 
محمد)  (يا  عبارت  آن  روي  و  ضرب،  تهران  در  هجري 

نوشــته شد.» (افضل طوسي، جالليان فرد، ۱۳۹۷ ،۳۷)
در داستان آفرينش انسان، بعد از هبوط آدم و حوا، طاووس 
به شکلي نمادين، با مفاهيمي هم چون مدخل بهشت و تجدد 
حيات مرتبط گشت. در تفکر اسالمي «چشم طاووس مالزم 
ايستاده  طاووس هاي  ايراني  فرهنگ  در  است.  دل  چشم 
در دوسوي درخت حياط مظهر ثنويت و طبيعت دوگانة 
انسان هستند. طاووس نشان دهنده سلطنت و تخت سلطنتي 
پارسيان نيز هست (تخت طاووس).»(شيخي نارائي،۱۳۸۹، 
۲۹) نقش دو طاووس، به صورت متقارن روبه روي هم در 
حالي که بينشان درخت زندگي از کوزة آب حيات روئيده 

بناهاي عصر صفوي  از  است، در سردر ورودي برخي 
اصفهان،  امام  مسجد  هم چون  بناهايي  مي شود.  ديده 

امامزاده  هارون واليه اصفهان و چند بناي ديگر.
«طاووس در اسالم نمادي کيهاني است؛ هنگامي که چتر 
مي زند عالمت کيهان و يا قرص کامل ماه و يا خورشيد در 
سمت الرأس است. در سنت عرفاني طاووس نماد تماميت 
او جمع آمده  بر چتر گشودة دم  تمامي رنگ ها  است. و 
است. او نشان گر هم ذاتي طبيعت کل مظهرات و نمايان گر 

لطافت آن هاست.»(همان،۳۰)
کلمة علي، در پايين تصوير، به صورت نشانه اي شمايلي از 
پايه و ستون با اشاره به نام حضرت علي(ع) بر تأثر فردي، 
نقش کليدي و کمک هاي بي دريغ ايشان به پيامبر اسالم، 
اهداف دين مبين اسالم اشاره داشته باشد.  در پيشبرد 
«ارزشي که براي خوش نوشتن کالم خدا در اسالم پديد 
آمد نتيجة توجه و توصيه پيامبر(ص) و علي(ع؛ جانشين 
ايشان) براي گسترش واعتالي هنر خوشنويسي در جهان 
اين منظر که حضرت علي(ع) را  از  اسالم مي باشد. نيز 
اولين  عنوان  هم چنين  و  مي دانند  شيعي  عارفان  مقتداي 
خوشنويس اسالم را به ايشان نسبت مي دهند، مي توان 
فرضيه اي تحت عنوان نقش و رابط حضرت علي به عنوان 
اولين پيشوا در حوزة عرفان و اولين خوش نويس در هنر 
از  (طاهري،۱،۱۳۹۴)  نمود.»  مطرح  شيعي  خوشنويسي 
اين رو تحرير نام ايشان به دليل ارادت به خاندان پيامبر 
هنرمندان  مورد توجه  به دفعات  معصوم  ائمة  و  اسالم 

مسلمان قرار گرفته  است.
در مرکز صفحه بين دو مرغ، شکل گيري فرمي حاصل از 
امتداد حرف (ل) کلمة علي، به مفهوم جايگاه محراب در 
معماري اسالمي اشاره دارد. محراب به عنوان اصلي ترين 
بخش مسجد، مکاني است که عالوه بر قبلةابي، نشانه اي 
«از ديدگاه عرفاني،  از در بهشت موعود است.  شمايلي 
محراب برگرفته از ريشة حرب به مفهوم محل جنگ است. 
نفس و جهان، خود همانند يک محراب  با شيطان  جنگ 
است؛ چراکه همة موجودات به گونه اي در حال تسبيح و 
تنزيه پروردگار و مشغول مبارزه با شيطان هستند. در 
ضمن، معاني ديگري از محراب عرضه شده است که در 
برخي مواقع از همديگر متفاوت نيز هستند. از جمله مبالغه 
آن بروزن مفعال به معني جنگاور؛ گفته اند محراب يعني 
با  اما محراب جاي جنگ نيست، جاي جنگ  محل جنگ، 
شيطان هم نيست، جاي پرستش، نيايش، يا ديگر کارهاي 

مذهبي و آييني است.» (حصوري،۱۳۸۹، ۵۵)
نام حضرت علي (ع)،  شکل نمادين محراب در مجاورت 
ميتواند داللت بر مسير تقرب  به ذات الهي داشته باشد. بدين 
معنا که حضور و شناخت اين حضرت به عنوان شخصيتي 
تکامل يافته، مسيري براي شناخت و تقرب به ذات الهي را 
مهيا مي کند. چنان چه پيامبر اسالم فرموده اند: «علي هميشه 

همراه حق بوده و حق هم باعلي است.» 

نشانه شناسي با رويکرد تصوير در 
نقش  مرغ بسم اهللا (مطالعة موردي:  

آثار  استاد رضا مافي)/ ٩٥-١٠٩
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جدول ۱. نشانه شناسي با رويکرد تصوير در نقش مرغ بسم اهللا آثار استاد رضا مافي، مأخذ نگارندگان



نتيجه
در بررسي موردي آثار ارائه شده در اين مقاله، از طريق نشانه شناسي بارويکرد تصوير و برمبناي 
داللت هاي صريح و ضمني و در پاسخ به سواالت مطرح شده اين نتيجه حاصل گرديد که -1 تصوير 
مرغ بسم اهللا در تمامي ادوار در دسته هنرهاي ديني قرار گرفته و به صورت نمادين سعي در القاي 
و  مذهبي  باورهاي  متعال و مضاميني درخصوص  اسالم همچون وحدانيت خداوند  دين  مفاهيم 
عرفان اسالمي دارد. -2 برخالف آثار نقاشي خط که در آن حروف از بند نقل معاني رها شده اند، در 
خط نقاشي حروف و کلمات به انتقال مفاهيم قراردادي خود مي پردازند. دراين آثار به صورت کلي از 
خط ثلث با تکنيک تزئيني ُمَشکَّل و متعاکس استفاده شده است. -3 تصوير مرغ بسم اهللا هم در دوران 
صفويه و قاجار، و هم در مکتب سقاخانه از منظر نشانه شناسي تصوير در دسته نشانة شمايلي و 

نمادين قرار گرفته  است.
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of so-called structured knowledge is considered to ease the creation of deliberate arts between 

young artists. The current survey is undertaken due to the urgency of disclosing differences 

between basic definitions of script drawing and drawing-calligraphy and their fundamental 

differences, focusing on bird of Bismillah drawn by Reza Mafi. Reza Mafi is a leading 

Saqakhane school artist who implemented script in drawing images, and has created most 

works among contemporary artists around bird of Bismillah. Questions of the survey are: 1- 

What are the concepts of the script and image in bird of Bismillah regarding visual symbolism? 

2- What are the mostly used techniques and scripts in works named as bird of Bismillah? 

3- How are forms, which are implemented in the latter works, categorized regarding visual 

symbolism? The survey method is library-based; based on available documentations that are 

gathered using fiche method and categorizing tables.

 The statistical population consists of artists of the 30s and the 40s S.H. of Saqakhane school 

followers. The samples include 4 works by Mafi, and 4 other birds of Bismillah from other 

Safavid and Qajar-era art pieces. The sampling is not random and is based on previous 

authorized samples that confirm the identity of the artist. Among these 8 art pieces, Mafi’s 

works are regarded with considering visual symbolism based on explicit and implicit indicating 

signs. It is found out that birds of Bismillah are among religious artistic works. Both in the 

Safavid and the Qajar eras, artists of Saqakhane School had enhanced their religious credit 

by drawing bird of Bismillah and subsequent praise and worship of the unity Allah. These 

forms are generally drawn using the problematic script of Thuluth (and sometimes Nastaliq). 

According to the investigated works (symbolic images of bird, drawing of Bismillah to create 

images) the form of lines and images are drawn alike symbols and meaningful forms, in spite 

of script drawing in which words are made void of their meanings, and as the form and color 

elements are superior and words and letters play only aesthetic roles, words in script drawing 

are used controversially, and the element of script has the main visual role.

Keywords: Bird of Bismillah, Symbolism, Script Drawing, Reza Mafi, Saqakhane School
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The application of script in the Islamic art, as in architecture, cloth designing and other applied 

arts, shows that Farsi script, apart from conveyance of concept, is being used as a decorative 

and symbolic element, as it has harmonic complexities and opportune visual ups and downs. 

In the 40s S.H. and creation of Saqakhane school, the artists who were concerned with 

guarding and further developing the national art, were seduced by a novel style called drawing 

- calligraphy; the so-called style is based on illustration of form-based aesthetics of the script 

and also, it became a sole decorative element, using other elements of drawing. The latter led to 

eventual salvation of the script apart from conveyance of concept. There were also artists who 

tried to revive and revitalize an old Islamic art, which was named “script drawing”, that had 

been underlined during the Safavid and the Qajar periods; an art form in which recreation of 

conceptual forms is being made by using the script. In this regard, images of holy animals are 

created using decorative scripts. One of the most important pieces is a bird-formed Bismillah 

(In the name of god) script. In the Islamic culture, birds have a special place. The birds are 

used to found and mean visual terrestrial elements again, proportional to religious definitions; 

regarding both the form and concept.

Furthermore, writing the Islamic name for God, the Prophet’s name, verses of Qoran like 

La -ela-ha-ella-Allah (which means there is no god but Allah) has frequently been done by 

different artists. The writing of Bismillah (which is Arabic for “In the name of God, the most 

merciful and the most compassionate”) is one of the most frequently used phrases between 

Muslim artists due to its high religious value and credit as well as its meaning.

 By arrival of Islam and its prohibition of drawing, artists always tried to implement symbolic 

and virtual forms in their works. This thought led to arts based on environmental and natural 

forms, such as Esllimi (arabesque) forms used in architecture, and Toranj and Lachak in carpets 

as well as other related simplifications. In recent years, regarding the lack of basic definitions 

in this regard, no distinguished artistic creation has happened; this is also because of the lack 

of dominance in terms of skills of decorative script’s different branches. Research around this 

subject will lead to historical recreations of evolutional path of work creation, which eventually 

leads to creation of creative works based on knowledge around traditions. The current survey is 

aimed at knowing script drawing and its distinction with drawing – calligraphy. Accumulation 


