
دو  در  معقلي  خط  رمزگشايي   
نگاره گردان ِچهارعلي(ع) مدرسه 
شش علي(ع)  و  اصفهان،  نيم آورد 

مسجد جامع يزد

شش بار کلمه علي درشش ضلعي 
آزادي(عباسي)  صحن  تکرارشده 
زمرشيدي،  ع،  رضا  امام  بارگاه 

 ١١٥:١٣٨٤



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۱۱۹
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چكيده
هــدف از اين پژوهش تبيين ويزگي هاي تکثير «نگاره هــاي گردان» معقلي (خط بنايي) مطابق با نمونه هاي 
ارزشمند تاريخي است. گونه اي از نگاره هاي معقلي که  با تکرار دايره وار و دوران پيوند دارد در اين پژوهش 
معقلي«نگاره هاي گردان» ناميده مي شود و بدليل توجه به اصالت نام هاي استفاده شده توسطمعماران قديم، 
به جاي «خط بنايي» از «معقلي» اســتفاده شده است. اين معقلي ها در اشکال مختلف از سه تا چندضلعي با 
ويژگي هاي: تقارن، درهم قفل شدگي حروف،گسترش و جلوه سه بعدي مشاهده مي گردند. اين مقاله با استفاده از 
روش توصيفي- تحليلي وتوسعه اي، با جمع آورد اطالعات به شيوة کتابخانه اي و مشاهدات ميداني انجام وبراي 
تبيين مراحل بصري از روش نگاشت  ادراکي استفاده شده است. نمونة معقلي هاي گردان، از دو نگاره  گردان   
چهارعلي(ع) مدرسه نيم آورد اصفهان، و شش علي(ع) مسجدجامع يزد انتخاب شده است. يافته هاي تحقيق نشان  
مي دهد طراحي اين دو نگاره و ديگر نگاره هاي گردان از جمله نگاره هاي گردان بناهاي قوام الدين شيرازي از 
قواعدي مشابه پيروي مي کنند، با الگو قراردادن اين قواعد مي توان نگاره هايي جديد در اشکال مختلف ترسيم 
نمود. درخالل اين ترسيمات و با افزايش تعداداضالعِ نگاره ها، به دليل ازدياد تعداد کلمات و کمي فضا، ماهيت 
حروف مبهم و ناخوانا مي شود. براي جبران اين نقيصه الزم است بر گام هاي تشکيل دهنده نگاره افزوده گردد، 
در طي اين فرآيند مرکز نگاره وسيع تر شده و حروفي که در گام هاي مرکزي نگاره قرار دارند شکل متفاوتي 
پيدا مي کنند که اين امر براي شکل گيري حروف در گام هاي مياني و محيطي الزامي است. همچنين در ترسيمات 
چهارتايي با حذف يک چهارم نگاره، و اتصال قسمت دوم وسوم به هم، مي توان نگاره هايي با جلوه سه بعدي 

به دست آورد.

 واژگان كليدي 
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مقدمه
عمودي  و  افقي  امتدادهاي  (معقلي)  بنايي  کوفي  اساس 
و گردش خط با ضخامتي يکنواخت در راستاي افقي يا 
هندسي شکل  تمام سطوح  که  گونه اي  به  است  عمودي 
با اين نوشته هاي افقي و عمودي پر مي شود. در بعضي 
انواع کوفي بنايي به نمونه هايي برخورد مي کنيم که هم 
سياهي و هم سفيدي بين آنها از کلماتي تشکيل شده اند که 
هر دو داراي معناست که به آن معقلي مشکل يا متداخل 

گفته مي شود.
معماري  اجزاء  در  چيدن آجرها  نحوة  با  معقلي  خط   
ارتباط دارد. از اين رو، اشکال هندسي خصوصًا مستطيل 
براي نمود اين خط بسيار مناسب است. خوشنويسي  و 
کتيبه نويسي بعد از اسالم نقش مهم و اساسي در تزيين 
بناهاي مذهبي مي يابد. آيات قرآني و تک نام هاي پيامبر و 
بزرگان دين و اسماالحسني از نمونه هاي خوب اين تک 
نگاريهاي کوفي بنايي است که در بناهاي ايراني اسالمي 
بسيار رايج است. در اين خط نظم به معني نظم مفيد و 
داراي انتظام در مقابل بي نظمي معني پيدا مي کند، بسياري 
از صور هنر اسالمي با تکرار نقش هاي هندسي و تناوب 
در خط  است.  پذيرفته  انجام  قرينه سازي  و  در وزن ها 
اساس  بر  که  است  حاکم  خاصي  هندسي  نظم  معقلي 
مي کند.  پيدا  گسترش  مشخص  قواعد  و  هندسي  اصول 
اين خط منظم و در محدودة زواياي هندسي است و به 
دليل نوع طراحي ملهم از کوچکترين واحد بنا، يعني آجر، 
و راست گوشه بودن ارتباط کالبدي با معماري  دارد. از 
با  نوشته  سازگارترين  مي توان  را  بنايي  کوفي  رو  اين 
آراستن  در  بنايي  کوفي  دانست.از خط  معماري  فضاي 
مکان هاي قدسي به شيوه هاي متنوع و در اشکال مختلف 
هندسي بهره هاي فراوان برده شده است. به دليل تقسيم 
فضاهاي ُپر و خالي بر اساس يک تناسب منطقي از فضاي 
سواد وبياض  نوع  در  موضوع  اين  شده،  پرهيز  بيهوده 
بخوبي مشهود  دارند  نوشتار  و خالي وظيفه  ُپر  که  آن 
است. بسياري از صور هنراسالمي - از جمله نگاره هاي 
گرداِن کوفي بنايي - با تکرار نقش هاي هندسي و تناوب 

در وزن ها و قرينه سازي انجام پذيرفته است. خط معقلي 
نيز به دليل نظم هندسي که برآن حکم فرماست، احتماًال 
بر اساس اصول و قواعد مشخص تکرار شده و گسترش 
پيدا مي کند. چگونگي قواعد تکرار خطوط کوفي بنايي و 
يافتن اصول و الگوي حاکم بر تکرار خطوط کوفي بنايي، 
مسئله اي است که اين مقاله سعي در پاسخ به آن دارد. 
نمونه هاي مورد مطالعه بناهاي مدرسه نيم آورد اصفهان 
و مسجد جامع يزد مي باشد. که مي تواند به ديگر بناهاي 
اسالمي از جمله مسجدگوهرشاد مشهد نيز قابل تعميم 
باشد.هدف تحقيق: هدف از اين پژوهش تبيينويزگي هاي 
با  مطابق  بنايي)  (خط  معقلي  گردان»  «نگاره هاي  تکثير 

نمونه هاي استادکاران قديم است.
 سوالهاي اين تحقيق عبارتند از :  آيا با دستيابي به قواعد 
ِچهارعلي(ع)  گردان  نگاره هاي  طراحي  نظام  بر  حاکم 
مسجدجامع  شش علي(ع)  و  اصفهان،  نيم آورد  مدرسه 
جديد  نمونه هاي  ترسيم  براي  الگويي  به  مي توان  يزد، 

دست يافت؟

روش تحقيق
و  تحليلي  ترکيبي توصيفي-  شيوه  دو  به  پژوهش  اين 
و مشاهدات  کتابخانه اي  اسناد  از  استفاده  با  توسعه اي ، 
ميداني طي ۴ مرحله (به شرح نمودار ۱) انجام مي گردد. 
معقلي  ها از دو نگاره  گردان  ِچهارعلي(ع) مدرسه نيم آورد 
شده  انتخاب  يزد  مسجدجامع  شش علي(ع)  و  اصفهان، 
است. نويسندگان در تدوين اين مقاله به دليل کمبود منابع 
و از سوي ديگر به دليل بدست آوردن گزارشهاي اوليه به 
مشاهده مستقيم و جمع آوري و ترسيم نقوش اقدام نموده 
اند، براي تبيين مراحل بصري از روش نگاشت ادراکي۱  
استفاده شده است. «نگاشت ادراکي، روشي است براي 
بصري کردن اطالعات به دست آمده از تجزيه و تحليل 
داده ها و روابط بين آن ها که به وسيلة آن مي توان رابطة 
بين چند مفهوم يا کلمه يا متغير را در چارچوبي مفهومي 

.(Hager, 1997:163) «ارايه کرد

نمودار ١. روند و مراحل تحقيق، مأخذ: نگارندگان
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

پيشينه تحقيق
که  مي باشد  کوفه  شهر  به  منسوب  خطي  کوفي  خط 
درزمان ساسانيان سورستان۱ ناميده مي شده واز خطوط 
اسالمي است که در کوفه شکل گرفته و در تمامي بالد 
اسالمي توسعه يافته است (دهخدا، ۱۳۷۴: ۸۳۴)، نخستين 
نسخه هاي قرآن با اين خط نوشته شده است. دکتر محمد 
اين  تاريخي  نام  که  دارند  اعتقاد  هراتي(۱۳۸۳)  مهدي 
خطوط معقلي است و بايسته نيست از نام هاي نوخاسته 
براي اين نوع خط استفاده نمود.« واژه معقلي با دو تلفظ به 
کار مي رود، يکي به صورت ُمَعقِّلي که به تفکر و تعقلي که 
خطاط بايد براي ترسيم اين خط به کار ببندد اشاره مي کند 
و ديگري به صورت َمعقِلي تلفظ مي شود که َمعِقل بروزن 
محفل، واژه اي است با ريشه فارسي به معني ديوار، قلعه 
و پناهگاه بلند. واژه بنايي را نيز به دو شکل تلفظ مي کنند 
که هر دو صحيح مي نمايد. يکي َبنايي يا بِنايي که اين خط 
را منسوب به ابنيه و ساختمان ها مي کند و ديگري َبّنايي 
که اين خط را منتسب به معماران مي کند که به احتمال 

زياد طراحان اين خط آنان بوده اند» (هراتي، ۱۳۸۳: ۳۴).
تا  از جمله کوفي معقلي  انواع خط کوفي   در خصوص 
اما  است  آمده  در  تحرير  به رشته  فراوان  کنون مطالب 
نوشته هاي  تک  قانونمند  تکرار  نحوه  و  قاعده   مورد  در 
درنيامده  تحرير  رشته  به  جامعي  العمل  دستور  معقلي 
به  توجه  براي  محقق  اصلي  انگيزة  موضوع  اين  است. 
خط - نگاره هاي مورد تحقيق مي باشد. از ديگرسوي با 
توجه به بررسي هاي انجام شده تاکنون تحقيق مستقلي 
نگرفته  صورت  نگاره  دو  اين  تطابق  و  ارتباط  درباره 
گزارش  ديگر،بيشتر  منابع  در  شده  عنوان  مطالب  و 
نگاره  خصوصا  نگاره ها،  زيرنقِش  ارائه  يا  و  تصويري 
شش علي (ع) مسجد جامع يزد مي باشد. در دوره تيموري 
بناهايي به معماري استاد قوام الدين بن زين الدين شيرازي 
(سال هاي فعاليت ۸۱۳– ۸۴۲ ق.) بوجود آمد که به سبب 
مؤثر بودن درسير تحول کوفي هاي گردان داراي اهميت 

است. ُاکان (۱۹۷۶) مي نويسد: «او [قوام الدين شيرازي] 
با بکارگيري خط [معقلي خط کوفي بنايي] در بدنه هاي 
معماري هماهنگي هاي بي نظيري بين اجزا و کل بنا بوجود 
مي آورد»(تصوير۱). اما معقلي هاي گردان قوام الدين در 
قسمت سواد و بياض هر دو خوانده نمي شوند. اين در 
حالي است که در نمونه هاي مد نظر تحقيق، به لحاظ سواد 

و بياض هر دو قابل خواندن هستند.
 در کتاب خط بنايي نوشتة محمود ماهرالنقش(۱۳۷۰)تصوير 
مي شود.  معرفي  نيمآورد  مدرسه  علي(ع)  چهار  نگاره 
همچنين غالمحسين معماريان (۱۳۹۲) درکتاب نام علي 
(ع) در معماري اسالمي ايران در خصوص روش ترسيم 
خط بنايي در شرح تصوير نگاره چهار علي(ع) مدرسه 
مقدس  «نام  مي دهد:  ارائه  را  توضيحات  اين  نمي آورد، 
و  مي گيرد  قرار  منتظم  شکلهاي  انواع  درون  علي(ع)در 
پنج  ضلعي،  .چهار  درمي آيد  نگارش  به  آن  با  هماهنگ 
ضلعي، شش ضلعي و هشت ضلعي منتظم از نمونه هاي 
اين اشکال مي باشند . در مقرنس مدرسه نيم آورد چهار 
علي در داخل يک شش ضلعي منتظم [چهار ضلعي]... نام 
مقدس علي (ع) شکل گرفته است.(معماريان،۱۳۹۲: ۱۵۱).

صحن  در  را  يزد  جامع  مسجد  شش علي(ع)  نگارة 
آزادي(عباسي)حرم امام رضا(ع) (تصوير ۲)هم مي توان 
به  سوادوبياض(سه علي  شيوه  به  علي(ع)  شش  ديد. 
ميان هم)ودر  در  روشن  رنگ  به  سه علي  و  رنگ  تيره 
يک شش ضلعي طراحي شده است. حسين زم رشيدي 
تصوير اين نگاره از صحن آزادي را در کتاب کاشيکاري 
ايران جلد سوم، خط معقلي (صفحات ۱۱۴ تا ۱۱۷) آورده 
ارائه  نقشآن،  به همراه ترسيم زير  را  اين توضيحات  و 

نموده است. 
۱. زمينه شش جعفري 

۲.گره معقلي نيم شمسه شش 
۳. خط بنايي معقلي لوزنماي چليپا(سه علي سواد و سه 

علي بياض)(خط سوادبياض زمينه هم خط)»(زمرشيدي، 
(۱۱۴ :۱۳۸۴

ضلعي  شش  اي  کتيبه  لوح  ديگر(تصوير۳)«  نمونه  در 
با  مثلثي، مرکز طرح  بر شبکه  ي  با حروف کوفي واقع 
ستاره شش لنگه اي مشخص شده است.... در مرکز کلمه 
است».(نجيب  چرخيده  بار  شش  سرخ  مرکب  علي[ع]با 

اوغلو،۱۳۷۹: ۲۷۶)
عباسي  ...در مسجد جامع ورزنه(تصوير۴) و صحن   »
[آزادي] بارگاه مطهر امام رضا (ع) يکي از شاهکارهاي 
 ... است،  گرفته  (ع) شکل  علي  مقدس  نام  با  معقلي  خط 
يکي از زيباترين نقوش بنايي نام مقدس علي(ع) شش علي 
در داخل يک شش وجهي است، در اين نقش زمينه، سه 
علي (ع) را مي سازد (حروف سفيد يا برعکس) و سه علي 
هم با رنگ متضاد شکل گرقته است »(معماريان،۱۳۹۲: 

(۱۵۸

تصوير١. نقش ديوار همراه با جزييات، مدرسه غياثيه خرگرد. 
اثر قوام الدين شيرازي، مأخذ:

 w.w.w.Archnet/DIGITAL LIBRAR

١. به نقل از لغت نامه دهخدا:« نام 
ساسانيان  زمان  به  کوفه  ناحية 
سورستان بوده است» (بروز   رساني 

٩٥/٣/٢٢، مأخذ:
www.vajehyab.com/dehkhoda



محمدحسين حليمي در کتاب زيبايي شناسي خط در مسجد 
جامع اصفهان (۱۳۹۰) اشاراتي به اين نقش دارد:«...خارج 
از قاب مربع خطاطي، در نگاه اول شامل ترکيب و تکرار 
نقوش هندسي آبستره مي باشد که البته چنين است؛ اما در 
حقيقت متشکل از يک ترکيب خط نوشته و طراحي حروف 
است که کلمه علي را با نهايت دقت و نکته سنجي به نحوي 
«زمينه  بحث  مورد  تمام سطح  تا  نموده  ترکيب حروف 
و نقش »هردو نوشته باشد(تصوير ۵). توجه به فضاي 
مثبت و منفي طرح و گرافيسم حروف و جلوه فضايي و 
سه بعدي نقش، معرف اوًال امکانات شکل پذيري حروف 
به نقش  ثانيًا تسلط و آگاهي طراحان  عربي/ فارسي و 

آفريني و طراحي حروف مي باشد».(حليمي،۱۶۰:۱۳۹۰)
طراحي و ترکيب بندي گرافيکي اين نگاره در مسجد جامع 

اصفهان در (تصوير۶) قابل مشاهده است.

الف. بررسي خطوط و نگاره هاي بنايي گردان
و  مهم  نقش  اسالم  از  بعد  خوشنويسي  وکتيبه نويسي 
اساسي در تزيين بناهاي مذهبي مي يابد. در اين ميان خط 
معقلي به دليل نوع طراحي ملهم از کوچک ترين واحد بنا، 

يعني آجر، و راست گوشه بودن نقش بسيار مهمي دارد.
(به  بقاع متبرک  و  مساجد  آراستن  در  خط  نوع  اين  از 
مختلف  اشکال  اجرا،در  و  طراحي  مختلف  شيوه هاي 

هندسي مانند: مربع، مستطيل، شمسه، لوزي و گره معقلي) 
بهره هاي فراوان برده شده است.

«خط بنايي [معقلي] ارتباط نزديکش با روش تکه کردن و 
چيدن آجرها در ديوار است. از اين حيث، اين خط در جلوة 
از مناسب  فيزيکي بسيار ماندگار و حاکي  از نظر  خود 
نام  است.  منظور خاص  اين  براي  مستطيل  بودن شکل 
خداوند [اهللا]، که در سر اغاز هر سورة قرآن آمده است، و 
نيز نام پيامبر اسالم، حضرت محمد(ص)، نقش مايه هاي 
بسيار رايجي است که در اين نوع خط يافت مي شود و اين 
در حالي است که به ويژه در ايران(کشوري که ميزبان 
تشيع است) نام علي(ع) نيز اغلب در اين نوع خوشنويسي 

به چشم مي خورد.»(کريچلو،۹۹:۱۳۹۰)
نظم به معني نظم مفيد و داراي انتظام در مقابل بي نظمي 
معني پيدا مي کند، در خط معقلي نظم هندسي فوق العاده اي 
حاکم است که بر اساس اصول هندسي و قواعد مشخص 
تکرار شده و گسترش پيدا مي کند. بسياري از صور هنر 
اسالمي با تکرار نقش هاي هندسي و تناوب در وزن ها و 
پذيرفته است.خط معقلي را مي توان  انجام  قرينه سازي 
منظم ترين خط در قالب يک چارچوب به حساب آورد. در 
اين خط به دليل هندسي بودن، تقارن، توازن و تعادل به 
خوبي مشهود است.در بنايي به دليل تقسيم فضاهاي سياه 
و سفيد بر اساس يک تناسب منطقي از خالء پرهيز شده، 

بار کلمه علي درشش ضلعي تکرارشده صحن   تصوير٢. شش 
آزادي(عباسي) بارگاه امام رضا ع، مأخذ:زمرشيدي،١١٥:١٣٨٤

تصوير٣ . نام محمد(ص) و علي(ع)(نجيب اوغلو،٣٧٦:١٣٧٩

تصوير٤. مسجد جامع ورزنه، مأخذ:  معماريان، ١٥٩:١٣٩٢

دو  در  معقلي  خط  رمزگشايي   
نگاره گردان ِچهارعلي(ع) مدرسه 
شش علي(ع)  و  اصفهان،  نيم آورد 

مسجد جامع يزد
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اصفهان،  جامع  مسجد  نگاره  تصوير٥. 
صفه استاد.مأخذ: کشاورزي، مياندشتي،

 ١٣٩٤

تصوير٦.  ترسيم گرافيکي نگاره مسجد 
جامع اصفهان، صفه استاد.مأخذ:ترسيم 

اقتباسي نگارندگان .

محروق،  امامزاده  اهللا.  اهللا  ذکر  تصوير٧. 
نيشابورمأخذ:کشاورزي مياندشتي، ١٣٩٤  

تصوير٨. عبارت، ال اله االاهللا، مسجدجامع اصفهان، صفه  صاحب ، 
همان .

تصوير٩. سواد طرح خورشيدي در مرکز مربع با بياض چليپايي 
همراه با چهار سواد چليپايي، مسجد جامع اصفهان؛ صفه درويش 

،همان.

تصوير ١٠. قابليت ها و ويژگي هاي نگاره هاي گردان. شماره ١تا ٣ نحوي تکرار ٤ علي(ع). شماره ٤ مجموعة ذکر اهللا با نام مبارک 
علي(ع) بصورت مربع و بياض و نقطه هاي زير سواد. شماره ٥ تکرار يا علي(ع) و يا محمد(ص). شماره ٦ تکرار ٤ علي(ع). شماره ٧ 

تکرار ٣ علي(ع) تداعي حجمي . شماره ٨ تکرار الحمداهللا با گره بندي اهللا. (ترسيم اقتباسي از نگارندگان)



اين موضوع در نوع سواد وبياض آن مشهودتر است.
با نگاه به نمونه هاي موجود خط معقلي، نوعي را مي يابيم 
نوع  اين  دارد.  دوران  و  دايره  با  مشخصي  ارتباط  که 
نگاره ها بنايي گردان(زمرشيدي،۱۰:۱۳۸۴)نام دارند.  دست

به نحوه  ترسيم و توضيح روش مند آن، بصورت  يابي 
است.(تصاوير  مقاله  اين  گام،موضوع  به  وگام  بصري 

۷و۸)
تجميعات  تکرار  عنوان  با  نوع  اين  از  ناجي زين الدين 
(تکرارچند واژه اي) نام برده است، که به تجميع دوتايي، 
مي گردد. تقسيم  چهارتايي  تجميع  و  سه تايي  تجميع 

واژه  تايي  چند  (ناجي زين الدين،۴۶۲:۱۳۹۳)  «ترکيب 

واژه  و  داشته  ويژه اي  جايگاه  طراحان،  نزد  در  «علي» 
هندي«چارعلي»[فارسي] به آن اطالق مي شود.اهل بغداد 
به آن عليات مي گفتند و اين نام براي آرايه معروف چليپاي 
شکسته [پيلي] به کار مي رفت که ترکيبي چهارتايي بود و 
شايد بتوان آن را پايه و اساس همه ترکيب هاي اين چنيني 

دانست.»(همان،۴۶۲)(تصوير۹).
ارائه  با  فضائلي،  مرحوم  بندي  تقسيم  در  نوع،  اين 
است  شده  آورده  متوسط  بنايي  بخش  در  تصاويري 
حول  کلمه  گردان،يک  بنايي  در  (فضائلي،۱۶۶:۱۳۹۰). 
در  کلمات  و  حروف  و  شده  تکرار  شکل؛  مياني  محور 
هم قفل مي شوند. اين نوع ترکيب بندي عمومًا در فضاي 

دو  در  معقلي  خط  رمزگشايي   
نگاره گردان ِچهارعلي(ع) مدرسه 
شش علي(ع)  و  اصفهان،  نيم آورد 

مسجد جامع يزد

تصوير١١. شش بار کلمه علي ع در شش ضلعي تکرار شده 
- مسجد جامع يزد، مأخذ:  کشاورزي، مياندشتي،١٣٩٤

چهارضلعي تکرار شده–  در  ع  علي  کلمه  چهاربار  تصوير١٢. 
مدرسه نيم آورد اصفهان، مأخذ: همان

تصوير١٣. مأخذ: ترسيم اقتباسي از نگارندگان

تصوير١٥. چهار و شش علي بر روي شبکه مربعي و مثلثي، تصوير١٤.مأخذ: همان
مأخذ: همان.
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گره شکل مي گيرد و بريکي از آالت آن مي نشيند. از کنار 
آن  به گسترش  مي توان  طراحي  نوع  اين  دادن  قرار  هم 
پرداخت و يک سطح را پر نمود. (الزم به ذکر است لزومًا 
گردان  نقش  يک چارچوب،  در  منفرد  کلمه  يک  گرداندن 
ايجاد نمي کند؛ بلکه حروف بايد در هم قفل شده باشند و 

ارتباط فضايي با هم داشته باشند.)

ب. ويژگي  و قابليت هاي خط معقلي گردان
با مطالعه و دقت در انواع خطوط  بنايي گردان با قوانين 
مواجه  پذيري  تعميم  و  پايدار  دستور العمل هاي  و 
براي  الگو  تدوين  براي  را  راه  مي شويم(تصوير۱۰)که 

اين گونه خطوط باز مي کند از جمله:
۱.طراحي يک کلمه يا يک عبارت کوتاه، حداقل به صورت 

دوتايي و بيشتر در يک چارچوب منتظم حول يک مرکز
۲. تقارن (چرخشي و انعکاسي که به آن قرينه مرکزي يا 

خورشيدي نيز مي گويند)
خوردگي  (گره   حروف  شدگي  قفل  درهم  و  ۳.درگيري 

 حروف)
۴. امکان گسترش در سطح

۵. قابليت تبديل به اشکال منتظم متناسب با تعداد اضالع 
ضلعي،۴تايي در ۴ضلعي،۵تايي در  سه  تايي در  نگاره(سه 

۵ضلعي و...)
۶. امکان تبديل به اشکال منتظم متناسب با ۱/۲(نصف) 
تعداد اضالع نگاره(سه تايي در شش ضلعي، ۴ تايي در 

۸ ضلعي و ...)
۷. قابليت پذيرش جلوة سه بعدي

تصوير١٦. محل قرارگيري حرف «ع » در نگاره هاي چهار و شش ضلعي، مأخذ: همان.

تصوير١٧. محل قرار گيري حرف «ل»
در نگاره هاي چهار و شش ضلعي.  مأخذ: 

همان.

تصوير٢٠. تغيير زاويه گام ها  مأخذ: همان.

تصوير١٨. محل قرار گيري حرف «ي»
در نگاره هاي چهار و شش ضلعي.  مأخذ: 

همان.

تصوير١٩. شبکه گسترش گام ها مأخذ: 
همان.

تصوير٢١. چها و شش علي (ع). مأخذ: 
همان.

تصوير٢٢. کتيبه صفه شاگرد مسجد جامع 
اصفهان، مأخذ: حميد رضا کشاورزي.

تصوير٢٥. مأخذ:همانتصوير٢٤. مأخذ:همان.تصوير٢٣. مأخذ: ترسيم اقتباس از نگارندگان



۸. توانايي ترکيب با انواع گره هندسي
شش علي(ع)  نگاره  خط معقلي،  گردان   نمونه هاي  از 
آل مظفروتيموريان، دوره  به  يزد۱ربوط  مسجدجامع 

نگاره  چهارعلي(ع)  ديگري  (قرن هشتم ونهم هجري)و 
مي باشد.  اصفهان  نيم آورد۲  واقع  در  مدرسه 
درهردونگاره کلمه علي(ع) با دو رنگ متفاوت،به شيوه سواد 
تکرار شده است.(تصاوير۱۱و۱۲)  هم  ميان  در  بياض  و 
استکه  اصفهان  شهر  مدارس  جمله  از  نيم آورد  مدرسه 
در محله «نيم آورد» يا « نم آورد » در منطقة بازار بزرگ 
اصفهان واقع شده است. تاريخ دقيق ساخت بنا مشخص 
نيست اما بر اساس شواهد و قرائن موجود احتماًال اين بنا 
در دوره سلطنت شاه سليمان و يا در دوره شاه سلطان 
 - سالهاي۱۱۲۸  (حدود  است  شده  بنا  صفوي  حسين 

۱۱۷۶ ه .ق).

ج. خوانش نگاره هاي چهارعلي(ع) و شش علي(ع)
براي درک بهتر موضوع، اين دو نگاره ابتدا از جنبه ترکيب 
لحاظ مراحل  از  قرارگيري حروف و سپس  بندي ومحل 

شکل گيري مورد مطالعه و مقايسه قرار مي گيرند.
الف: ترکيب بندي و محل قرار گيري حروف

عليع  کلمه  چهاربار  آورد،  نيم  مدرسه  درنگاره   :۱ الف. 
(دوبار تيره و دوبار روشن يا علي)بر محور مياني و در 

دو  در  معقلي  خط  رمزگشايي   
نگاره گردان ِچهارعلي(ع) مدرسه 
شش علي(ع)  و  اصفهان،  نيم آورد 

مسجد جامع يزد

يک مربع به شيوة سواد و بياض (سياه و سفيد)، طراحي 
و اجرا شده است.

 درنگاره مسجد جامع يزد هم، شش بار کلمه عليع (سه 
بار روشن)برمحور مياني در يک شش  تيره و سه  بار 
ضلعي به شيوة سواد و بياض (سياه و سفيد)، نقش بسته 

است.(تصوير۱۳)
الف. ۲:در نگاره چهارضلعي مدرسه نيم آورد چهار بار 
کلمه علي (ع) در چهار ضلعي و تحت زاويه ۹۰درجهطراحي 

شده است.
از سوي ديگر در نگارة شش علي (ع)مسجد جامع يزد 
يا صحن آزادي،شش بار کلمه علي(ع) در شش ضلعي 

وتحت زاويه ۶۰ درجه اجرا گرديده است.(تصوير۱۴)

الف. ۳ :نگاره چهارضلعي بر شبکه مربع ترسيم شده 
است.

است.  گرفته  شکل  مثلث  شبکه  بر  ضلعي   ۶ ونگاره 
(تصوير۱۵)

قسمت  و  شده  تشکيل  قسمت  دو  از  ۴:حرف(ع)  الف. 
و شش  نگاره چهار  دو  هر  مرکز  در   (۱ آغازآن(شماره 

ضلعي قرار دارد.(تصوير ۱۶)
 الف. ۵:حرف(ل)، در هر دو نگاره، ميان حروف(ع)و(ي) 

محصور است .(تصوير ۱۷)

(تصوير ٢٨. مأخذ:همان.تصوير ٢٧. مأخذ:همان.تصوير ٢٦. مأخذ:همان.

تصوير ٢٩. مأخذ:همان.

به شيوه يک  يزد  ١. مسجد جامع 
حدود  طي  در  و  مي باشد  ايواني 
۱۰۰ سال و سه دوره بنا شده است. 
پايه هاي اصلي مسجد را ساسانيان 
و بناي فعلي مسجد، از لحاظ شيوه 
معماري متعلق به دو دوره موسوم 
به آذري دانسته اند. بناي گنبد خانه 
در  و سر  ايلخاني  دوره  به  متعلق 
زمان  به  متعلق  را  مسجد  رفيع 
شاهرخ و دوره تيموري دانسته اند. 
گنبد،  خوابيدگي  لحاظ  از  بنا  اين 
همچنين  و  وبلند  رفيع  سردر 
منحصربه فرد،  و  زيبا  کاشيکاري 

شهرت دارد. (نگارندگان).
٢. مدرسه نيم آورد از جمله مدارس 
در  که  است  اصفهان  متعدد شهر 
يکي از محالت بازار بزرگ اصفهان 
به نام « نيم آورد » و يا « نم آورد » 
واقع شده است. تاريخ دقيق ساخت 
اساس  بر  اما  نيست  مشخص  بنا 
شواهد و قرائن موجود احتماال اين 
بنا در دوره سلطنت شاه سليمان 
و يا در دوره شاه سلطان حسين 
در  يعني  است،  شده  بنا  صفوي 
حدود سالهاي۱۱۲۸ - ۱۱۷۶ ه .ق. 

نگارندگان.
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و  دارد  قرار  نگاره  دو  هر  محيط  در  ۶:حرف(ي)،  الف. 
حرف (ل) را دربرگرفته است.(تصوير ۱۸)

ب :مراحل شکل گيري - در اين مرحله اين دو نگاره را از 
جهت مراحل شکل گيري مقايسه مي کنيم، پس الزم است 

هر دو نگاره به پنج گام تقسيم گردند.(تصوير۱۹)
ب.۱(گام اول،مرکز): نگاره چهار ضلعي از يک ستاره چهار 
پر و نگاره شش ضلعي از يک ستاره شش پر تشکيل شده 

اند. (تصوير۲۰)
 ب.۲ (گام دوم):نگارة چهار ضلعي يک پيلي (اسواستيکا) 
چهارپر را تشکيل مي دهد و نگارة شش ضلعي يک پيلي 
شش پر را . (تصوير۲۱) نمونه شيبه پله دوم چهار ضلعي 
را مي توانيم در کتيبه صفه شاگرد مسجد جامع اصفهان 

مشاهده کنيم. (تصوير۲۲)
ب.۳ (گام سوم): در نگارة چهار ضلعي حرف(ع) کامل شده 
و در هم قفل شده اند به طوري که قسمت اول حرف(ع)در 

مرکز قرار دارد.در نگارة شش ضلعي هم همين اتفاقشش 
باربراي حرف (ع)رخ داده است.(تصوير۲۳)

محيط  مجموعه  اين  (ل)به  حرف  چهارم):  (گام  ب.۴ 
مي شود يعني؛ چهار بار حرف(ل)در چهار ضلعي و شش 

بار در شش ضلعي.(تصوير ۲۴)
ب.۵ (گام پنجم):حرف(ي)با يک زاوية متناسب،با وجوه 
نگاره،(چهار ضلعي۹۰درجه و شش ضلعي۶۰درجه)محيط 
بر(ل)درکلمة علي مي شود تا نگاره کامل گردد. (تصوير 

(۲۵
با مشخص شدن ارتباط دو نگاره که يکي در مربع شکل 
گرفته بود و ديگري در شش ضلعي و با رعايت قواعد 
قرارگيري  بندي و محل  ترکيب  نظرگرفتن  ترسيم و در 
حروِف اين نگاره ها، به ترسيم نمونه هاي ديگر در سه، 

پنج، هفت، هشت، نه و ده ضلعي پرداخته مي شود.
ترسيم  اضالع  موازات  به  اشکال،  نقش  زير  ابتدا  الف: 

تصوير ٣٠. بخشي از تزيينات کمربند منار چهل دختران اصفهان.مأخذ: حميد رضا کشاورزي

تصوير ٣٢. مأخذ: همان.تصوير ٣١. مأخذ: ترسيم اقتباسي از نگارندگان



مي شود.(تصوير ۲۶)
و  چهار  نگاره هاي  روش  به  ده ضلعي  تا  سه  ب:اشکال 

شش ضلعي به پنج گام تقسيم مي گردد.(تصوير ۲۷)
ج. در گام اول الزم است مطابق نگاره هاي مورد بحث يک 

ستاره در مرکز، متناسب با اضالع شکل ترسيم شود.
(تصوير ۲۸)

د.مانند نگاره هاي چهار و شش ضلعي در گام دوم، ستاره 
را به يک پيلي(گردان يا چرخان) تبديل مي گردد. (تصوير 

(۲۹
نقش کمر بند مياني منار چهل دختران اصفهان را درگام 
دوم نگاره سه ضلعي مي توان مشاهده کرد (تصوير ۳۰)

هـ . طبق قواعد گفته شده، ترسيم و تکميل حرف (ع) در 
گام سوم انجام مي گيرد.(تصوير ۳۱)

و. در گام چهارم حرف (ل) به مجموعه اضافه مي گردد. 
(تصوير ۳۲)

ز. در گام پنجم حرف (ي) کامل شده و محيط بر نگاره 
مي گردد. (تصوير ۳۳)

اساس  بر  ده ضلعي،  تا  نگاره هاي سه  نهايي  ترسيم  با 
قواعد و اصول ترسيم دونگارة چهار وشش ضلعي اين 

موارد مشاهده مي شود:

و  شده  تشکيل  نگاره ها  همة  حرف(ع)در  اول  ۱.قسمت 
نقصان ندارد.

۲.قسمت دوم حرف(ع)به دليل کمي فضا به مرور کوتاه و 
کوتاه ترمي شود. تاجايي که از نگارة هشت ضلعي به بعد 
ماهيت خود را از دست مي دهد، يعني قسمت دوم حرف 

(ع) از بين مي رود.(تصوير ۳۴)
۳.قامت حرف(ل) کوتاه و کوتاه تر مي شود و در نگاره هاي 

۹و۱۰ ضلعي به مثلث تبديل مي گردد.(تصوير ۳۵)
۴.حرف (ي) متناسب با زواياي نگاره در محيط نگاره تشکيل 

شده و ماهيت خود را حفظ کرده است.(تصوير۳۶)
اکنون با اين پرسش مواجه مي شويم، چگونه اين مشکل– 
برطرف  بايد  را  (ع)-  حرف  دوم  قسمت  شدن  کوتاه 

نمود؟
با نگاه به نگاره هاي موجود در بناهاي تاريخي نمونه اي 
از نگارة هشت ضلعي در مدرسة نيماورد يافت مي شود 
را  اين مشکل  با ظرافت  که در طراحي آن، هنرمندطراح 
حل نموده است.يعني با اضافه کردن يک گام، به گام هاي 
ترسيم ِنگاره تعداد آنها را شش گام در نظر گرفته است، 
تا فضاي کافي براي، تشکيل قسمت دوم و چرخش حرف 
گام چهارم  در  (ع)  نگاره حرف  اين  فراهم شود.در  (ع) 

تصوير ٣٧. نگاره ٨ علي (ع) واقع در مدرسه نيمارد و مراحل تشکيل. مأخذ: همان.

تصوير ٣٦. مأخذ: همان. تصوير ٣٥.  مأخذ: همان.

تصوير٣٤. مأخذ: همان. تصوير٣٣.  مأخذ: همان.
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به  مي توان  تمهيد  اين  با   .(۳۷ (تصوير  مي گيرد  شکل 
اصالح نگاره  نه ضلعي نيز پرداخت.(تصوير ۳۸)

نگاره ها  اضالع  تعداد  بر  هرچه  اينکه  به  باتوجه  و  حال 
حرف  پيچش  براي  فضا  کمي  مشکِل  شود،  افزوده 
(ع)بيشتر بروز خواهند کرد، پس الزم است براي ترسيم 
نگارة ۱۰ ضلعي گامي ديگر اضافه گردد و اين نگاره را 

در ۷ مرحله ترسيم نمود. (تصوير۳۹)
با ترسيم و افزايش گامها و همچنين تعداد اضالع نگاره، به اين 
نتيجه مي رسيم که  حرف (ع) بزرگ و بزرگتر شده وزيبايي 
خود را از دست مي دهد وازتناسب باحروف (ل)و(ي) خارج 
مي گردد. (جداول شماره۱و۲) مطمئنًا اين اتفاق با ترسيم 

نگاره هايي با اضالع بيشتر مشهودترخواهد بود.
جلوه سه بعدي

از ويژگيهاي ديگر نگاره هاي گردان خط بنايي که ذکر گرديد 
تمام  جلوه  اين  در  سه بعدي است.  جلوة  پذيرفتن  قابليت 
ويژگيهاي نگاره از جهت ترکيب بندي و محل قرارگيري 
حروف حفظ خواهد شد و نگاره به صورت برجسته ديده 

مي شود. درنگاره مورد بحث مقاله نيزپس از پذيرفتن جلوه 
سه بعدي همين موضوع صدق مي کند، يعني حرف(ع) در 
مرکز نگاره، حرف (ل) در ميان حروف (ع) و (ل) قرار 
دارد و حرف (ل) محيط بر نگاره شده است. مراحل ايجاد 

اين جلوه به ترتيب زير مي باشد: (تصوير۴۰)
۱. ترسيم شبکه وتقسيم بندي نگاره گردان به چهار قسمت، 

با ترسيم محور عمودي و افقي
۲. حذف يک چهارم نگاره همچنين با حذف يک چهارم 
دوم  قسمت  اتصال  و  چهارتايي  ترسيمات  در  نگاره، 

وسوم به هم
۳. اتصال قسمت دوم وسوم به هم 

۴. حذف خطوط اضافه و ايجاد سايه روشن
که  مي يابيم  در  را  نکته  اين  شده  گفته  مطالب  براساس 
معقلي،  خط  گردان  نگاره هاي  ترسيمي   قواعد  رعايت  با 
مي توان نگاره هاي سه تا چند ضلعي ترسيم نمود و از 
اين طريق نگاره هاي جديدي به دست آورد. طبيعي است 
در خالل اين ترسيمات و با افزايش تعداداضالع نگاره ها، 

تصوير ٤١. نگاره هاي سه تا ده ضلعي و نگاره هاي گردان سه بعدي  مأخذ: همان.
 

تصوير٤٠.مراحل ايجاد جلوه سه بعدي  مأخذ: همان.

تصوير ٣٨. مأخذ: همان.

تصوير ٣٩.  مأخذ: همان.



جدول١. نحوه شكل گيري نگاره هاي ٣ تا ١٠ ضلعي و تطبيق نمونه هاي موجود، مأخذ: نگارندگان

تعداد کلمات و کمي فضا، حروف ماهيت  ازدياد  دليل  به 
خود را از دست بدهند. براي جبران اين نقيصه الزم است 
بر گام هاي تشکيل نگاره افزوده گردد، در طي اين فرايند 
مرکز نگاره وسيع شده و حروفي که در گام هاي مرکزي 

نگاره قرار دارند شکل متفاوتي پيدا مي کنند که اين مهم براي 
شکل گيري حروف در گام هاي مياني و محيطي الزم است. 
همچنين با به کاربستن مراحل ايجادجلوه سه بعدي، مي توان 
(تصوير ۴۱) آورد.  به دست  بعدي  سه  جلوه  با  نگاره اي 
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جدول ٢ . شكل كلمات و محل قرارگيري حروف در نگاره ها، مأخذ: همان



نتيجه
به منظور يافتن قواعد حاکم بر نظام طراحي نگاره هاي گردانِ چهارعلي(ع) مدرسه نيم آورد اصفهان، و 
شش علي(ع) مسجدجامع يزد، طي تحقيق فوق به ساختار و قواعدي (الگو) دست يافته شد که با استفاده 
و تعميم آنها به شيوة نگاشت ادراکي، مي توان به شيوه اي روشمند براي ترسيم نمونه هاي جديد به 

شرح زيردست يافت. 
١.بسياري از صور هنراسالمي– از جمله دو خط معقلي مورد تحقيق - با تکرار نقش هاي هندسي 
و تناوب در وزن ها و قرينه سازي انجام پذيرفته است. خط معقلي گردان نيز به دليل نظم هندسي 
فوق العاده اي که برآن حکم فرماست براساس اصول و قواعد مشخص تکرار شده و گسترش پيدا 

مي کند. 
٢.در دو خط معقلي گردان مورد مطالعه، يک کلمه بر حول يک مرکز در اشکال مختلف خصوصًا مربع 
تکرار شده است که داراي ويژگي هاي: دوران، تقارن،درهم قفل شدگي حروف،گسترش در سطح، تبديل 
به اشکال مختلف، پذيرش جلوة سه بعدي وترکيب با انواع گره هندسي مي باشد. اين اصول قابل تعميم به 

ديگر خطوط گردان به عنوان يک الگو نيز مي باشد.
٣.دو نگاره چهارعلي(ع) مدرسه ي نيم آورد اصفهان و شش علي (ع)مسجد جامع يزد بر اساس يک 
قاعده و اصل مشابه ترسيم شده اند، که با به کارگيري قواعد ترسيم  نگاره هاي گرداِن خط معقلي مربوط 

به اين دو نگاره نتايج ذيل حاصل خواهد شد:
الف . قسمت اول حرف(ع) در همه  نگاره ها به صورت کامل تشکيل شده و نقصاني نخواهد داشت.

ب . قسمت دوم حرف(ع) به مرور کوتاه مي شود. تا جايي که از نگارة هشت ضلعي به بعد ماهيت خود 
را از دست مي دهد.

ج . قامت حرف(ل) آرام آرام کوتاه مي شود تا در نگاره هاي ٩و١٠ ضلعي به مثلث تبديل گردد.
د . حرف(ي) متناسب با زواياي نگاره در محيط نگاره تشکيل شده و ماهيت خود را حفظ خواهد کرد.

براي حل مشکل تغيير ماهيت حروف، مي توان مانند نگاره هشت علي (ع) مدرسه نيم آورد، نگاره را در 
٦ گام ترسيم نمود تا فضاي مناسب براي چرخش و شکل گيري حروف ايجاد شود.

٤.با تدوين و به کارگيري قواعد ترسيم  نگاره هاي گرداِن خط معقلي مي توان نگاره هاي سه تا چند ضلعي 
ترسيم نمود و از اين طريق نمونه هاي جديدي به دست آورد. در خالل اين ترسيمات و با افزايش تعداد 
اضالع نگاره ها و به دليل ازدياد تعداد کلمات و کمي فضا، منطقي بنظر مي رسد حروف ماهيت خود را از 
دست بدهند. براي جبران اين نقيصه الزم است بر گام هاي تشکيل نگاره افزوده گردد، در طي اين فرآيند 
مرکز نگاره وسيع شده و حروفي که در گام هاي مرکزي نگاره قرار دارند شکل متفاوتي پيدا مي کنند 
که اين مهم براي شکل گيري حروف در گام هاي مياني و محيطي الزم است. همچنين با در نظر گرفتن 
ترکيب بندي و قواعد ترسيمي نگاره ها و به کاربستن مراحل ايجادجلوه سه بعدي، مي توان نگاره  هايي از 

اين نوع ترسيم نمود. 
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The main objective of the present study was to explain proliferation features of Mo’aqali 
(masonry script) “rotating scripts» in accordance with examples of historical value. A 
type of Mo’aqali script made of repeated circular words (rotating scripts) was analyzed 
in this study. This is in fact a masonry script that was called Mo’aqali scripts by traditional 
architects. These scripts are found in many forms from triangular to polygonal shapes with 
a set of features such as: symmetry, interlocked letters, expansion and three-dimensional 
effects. This study was conducted using a descriptive-analytical and developmental 
method with a set of data collected through library methods and field observations. 
Visual analysis was performed using cognitive maps. The sample of rotating scripts was 
selected from two rotating scripts, one with four repetitions of the word Ali (AS) in 
NimAvard School in Isfahan and the other with six repetitions of the word Ali (AS) in 
Yazd Congregational Mosque. The findings of the study suggest the design of these two 
scripts and other rotating scripts, including those found inQavamoddinShirazi buildings 
and constructions follow the same rules. Using these rules, it is possible to draw new 
scripts and images in different forms. If the number of sides of images and the number of 
words within them increase, the resulting letters and words become vague and illegible. 
To compensate for this shortcoming, the number of circles forming the image must be 
increased. In this process, the center of the image is extended and the letters placed in the 
central circle are drawn with a different shape and this is necessary for the formation of 
letters in central and peripheral circles. In addition, in four-sided images, by eliminating 
a quarter of the image, and connecting the second and third parts together, it is possible 
to form images with three-dimensional effects.

Keywords: Mo’aqali, Rotating Scripts, Three-dimensional Images; NimAvard School, Yazd 
Congregational Mosque.
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