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چکیده
این مقاله با این فرضیه شروع شد که تحریم مذهبى و کالمى تصویر پیکره اى در صدر اسالم، خطاطان و 
خوشنویسان را به مشّکل سازى حروف رهنمود کرد و با انتقال مفاهیم و وجوه ارتباطى آن، ارزش هاى بصرى 
واالیى به خوشنویسى بخشید. خطاطان و خوشنویسان در ابداع خطوط مشّکل و با توجه به مواریث مذهبى 
و فرهنگى به افق هاى وسیعى از هنرتجسمى دست یافتند و حروف را من حیث حروف و نیز فرم هاى آن راه 
مشّکل سازى کردند. آنها انواع مشّکل ها را پدید آوردند و در این پدیدارى از انواع قلم ها چون کوفى و نسخ 
در  آنها  دستاورد  مهم ترین  بهره گرفتند.  غیره  و  و شکسته نستعلیق  و تعلیق گرفته تا نستعلیق  رقاع  و  ثلث  و 
مشّکل سازى بهره گیرى از نمادهاى انسانى و جانورى و گیاهى از براى تفسیر و توجیه بعضى از مفاهیم قرآنى و 
فرهنگ اسالمى بود. خط معرفت تصویر الفاظ شد؛ الفاظى که خود به تصویرى جاندار و پرمفهوم بدل گشت 
و این شاخه از هنر اسالمى را در حد فاصل نوشتار و تصویر قرار داد. در این مقاله ارتباط نهادى خط و تصویر 
با بهره گیرى از سه فرآیند وصف(چیستى)، ارزیابى(چگونگى) و نقادى علمى در بوته بحث و فحص قرار گرفت.
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مشّکل سازى، قلم گلزار، قلم غبار، مشّکل سازى انسانى، مشّکل سازى جانورى، مشّکل سازى گیاهى

* این مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسى ارشد لیال خسروى در رشته گرافیک درسال 1391در دانشکده هنرهاى تجسمى پردیس هنرهاى زیباى 
دانشگاه تهران است که انتخاب ایده و راهنمایى آن به عهده نگارنده بود. 
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مقدمه
بدان  که  است  هندسى  توازن  بردارنده  در  خطاطى  در  حروف 
امکان تشکل انتزاعى و هندسى را در اشکال گوناگون دایره، مربع، 
ذوزنقه و غیره مى دهد و ساخت ترکیب بندى هاى متنوع هندسى 
کلمات  کشیدگى  مى سازد.  امکانپذیر  کلمات  از  بهره گیرى  با  را 
به گونه افقى و    عمودى همچون خط کوفى معقل، یا ترفیع انتهاى 
عمودى حروف همانند خط طغرا، تأثیرى چشمگیر در شکل گیرى 
 :1388 دارد(افضل  طوسى،  گوناگون  ترکیب بندى هاى  و  اشکال 
66). میان خط و تصویر در فرهنگ اسالمى همواره پیوندى    قوى 
و متقابل وجود داشت و استادان خط و تصویر، گاه، با بهره گیرى 
از تخیل، این دو را با هم در مى آمیختند و جلوه اى زیبا و دلنواز 
بدان مى بخشیدند. تصویر  در این آمیختگى بر خطرجحان مى داشت 
در  و  مى گرفتند  خود  به  کلمات  و  شکل   حروف  و   جانداران 
حقیقت خط به جاى تصویر مى نشست و جلوه خط- نقاشى پیدا 
مى کرد. گاهى نیز خطاط، به خط خود حجم، بافت و سایه روشن 
و پرسپکتیو مى بخشید و حروف و کلمات را با ابزار دیگر طراحى 
مى کرد و فضاى مثبت و منفى را با رنگ در مى آمیخت و نوعى 
جلوه بصرى مى آفرید که از آن مى توان به نقاشى  خط تعبیر کرد. 
به سیر و صور خط نقاشى ، خط مشّکل نیز اطالق مى شد. خطى 
که  به هرترتیب، خواه تزیینى وخواه تفننى، حامل وحاوى یک 
شکل بودکه درآن گاه جنبه خطاطى بر قطعات تصویرى رجحان 
مى نمود  قوى تر  خطاطى  به  نسبت  تصویرى  جنبه  گاه  و  مى یافت 
هماهنگ  هم  با  تعادل،  و  تعامل  در  خط  دو  هر  نیز  گاهى  و 

مى شدند(فضایلى، 1384: 495).
اگر بپذیریم که خط در تمدن باستانى انسان تکامل  یافته تصویر 
است و تصاویر به تدریج حالت انتزاعى یافته و به گونه خط، مثال 
میخى یاهیروگلیف، جلوه گر شده، پس مى توان خط مشّکل را از 
در تخیل  بعدها  که  داشت  محسوب   بشرى  تمدن  آرکاتایپ هاى 
نقاش و خطاط   صورت بندى شده و شکل هنرى ویژه اى پیدا کرده 

است.
در حقیقت، توان گفت که خط از تصویر زاده شد و پس از طى 
تکامل خطوط، به خود تصویر برگشت و با آن ادغام شد و خط 
مهم  عاملى  اسالم  جهان  در  خط  نوع  این  آورد.  پدید  را  مشّکل 
براى تزیین و زیبا سازى بصرى در مصنوعات هنرى از پارچه بافى 
و معمارى و سفالگرى و فلزکارى تا کتاب آرایى و کتیبه نگارى 
و مفاهیم کالمى و مذهبى  و تذهیب گردید و گاهى فراتر رفته 
و فلسفى به خود گرفت. این نوع ابداعات که از ایران شروع شده 

بود از راه اندلس در مصنوعات هنرى دنیاى غرب نیز نفوذ کرد.

2. سبک هاى خط مشّکل
نمونه هاى خط مشّکل را مى توان در دو طبقه    اساسى  گنجاند:

 الف) حروف مشّکل نویسى، ب) مشّکل سازى  فرمیک
الف) حروف مشّکل نویسى

این طبقه از مشّکل نویسى را مى توان در دو گروه گنجاند و به 
بحث کشید.

درون  در  جانورى  یا  و  انسانى  گیاهى،  نقوش  قرارگرفتن   .1
بته  و  گل  نقوش  با  را  حروف  درون  مشّکل  نوع  این  در  حروف. 
و طرح هاى انسانى و حیوانى تزیین مى کردند. از بهترین نمونه هاى 
این نوع حروف قلم گلزار بود. در قلم گلزار خط نستعلیق را چار 
مرکبى  بخش  و  مى نوشتند  جلى(درشت)  و  دانگ  پنج  یا  دانگ 
درون حروف را با نقوش گل و برگ و غنچه تزیین مى کردند و 
آنرا گلزار مى نامیدند(قلیچ خانى، 1388: 326). از انواع معروف آن 
بسم اهللا بود که داخل حروف آنرا با آیات قرآن مى آکندند (خلیلى 
زرین  حسن  گلزار  بنام شیوه  استادان  از  صفوت، 1379: 106).  و 
قلم(ملقب به تاج الشعرا) و اسماعیل جالیر در دوره قاجار بودند. 
حسن زرین قلم شاعر و خطاط دربار ناصرالدین شاه و مظفرالدین 
شاه بود و در هفت قلم بویژه نستعلیق، نسخ، تعلیق، طغرا و شکسته 
دست داشت(بیانى، 1385: 141). حروف درشت نستعلیق او زیبا و 
دلنواز بود و درون آنها را با تصاویر انسانى و گیاهى تزیین مى کرد. 
وقایع مذهبى، صحنه هاى دربار، شکار، گل ها، چهره ها و جانوران 
از دیگر تزیینات حروف او بودند و زمینه آثار را هم با خطوط 
بهره  خطوط  انواع  از  اثر  یک  اجراى  در  او  مى کرد.  پر  ریزتر 

مى گرفت(شکل1).
قرار  گلزار  قلم  زمره  در  نیز  اسماعیل جالیر  آثار  از  شمارى 
مى گرفت. اسماعیل جالیر نقاش دارالفنون بود و شاید نخستین کسى 
خوشنویس  او  است.  خطاطى  کرده  وارد  را  رنگ امیزى  که  باشد 

شکل 1. قلم گلزار،حسن زرین قلم(منبع: خلیلى، 1383: 124)
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نبود ولى خط را با قلمو به شیوه استادان بزرگ طراحى مى کرد و با 
ترکیب خط و نقاشى، در میانه سطرها و داخل کلمات و حروف، 
فضاهاى زیبایى پدید مى آورد (سمسار، 1379: 296). آثار او آکنده 
از گل و بته ، پرندگان، جانوران، پیکره هاى انسانى و دورنماهاى 

.(Roby, 1999: 98 )(2شکل)دقیق و چشم نواز است
در طراحى  که  بود  تزیینى  قلم هاى  دیگر  از  طاووسى  قلم 
این شیوه هر یک از حروف   به گونه  مى رفت. در  مشّکل ها بکار 
 Khatibi and Sijelmasi, 1976:)طاووس  طراحى  مى شد
محمد  محفوظ مصرى در سال 1349ق.  قلم تاج را  ظاهراً   .(181

بر پایه خط نسخ دایر کرد(قلیچ خانى، 1388: 132). علت اختراع 
آن عالقه ملک احمد فواد اول پادشاه مصر به این خط بوده است 

(شکل 3)(فضایلى، 293:1362). 
در این شیوه، حروف در قالب یک تاج قرار مى گرفت و بیشتر از 
باب تفنن و سرگرمى بکار مى رفت ولى به سبب کندى در کتابت 
چندان مورد توجه قرار نگرفت. حروف زخرفیه از دیگر مشّکل 
را  آن  از  نمونه اى  دارد.  شهرت  هم  تزیینى  الفباى  به  که  هاست 

مى توان در آثار حاج محمود مشاهده کرد.

که  مشّکل ها  نوع  این  در  گوناگون.  قلم هاى  با  مشّکل سازى   .2
حروف  از  پاره اى  انتهاى  مى گرفت  صورت  گوناگون  قلم هاى  با 
مشّکل ها،  نوع  در  این  مى شد.  گیاه  یا  و  جانور  انسان،  به  تبدیل 
کوفى،  در  این گونه  خاصى  داشتند  جایگاه  تزیینى  کوفى  خطوط 
صورت  ریاضى وار  و  با  تزیینات    دقیق   و  قاعده مند  پیچش  حروف 
تزیینات  بیشمار  انواع  و  درهم تافتگى ها  و  گره ها  مى گرفت. 
حکایت  خوشنویس  حضور  از  حروف،  نه  خود  برگدار،  و  گلدار 
داشت(شیمل، 1368: 37).      در  عناصر تزیینى این نوع کوفى دو گونه 
کوفى  بود:  نوع  سه  و  گیاهى  داشت  حضور  نقش  گیاهى   و  هندسى 
مّشجر(شاخه دار)،  کوفى  موّرق (برگدار)،  کوفى  مّزهر (گلدار)، نقوش 
هندسى نیز سه گونه بود: کوفى مقّعد(گره دار)، کوفى معّشق(درهم 

تافته)، کوفى مّشبک (شبکه دار)(شکل4).
خط  کوفى  انسان  طبقه،  این  در  مشّکل سازى  از  دیگرى  شکل 
نگارانه یا واق بود و بیشتر بر روى آثار فلزى جلوه مى یافت. در 
و  انسان  سر  با  آنرا  و  مى شد  استفاده  هم  نسخ  خط  از  واق  کوفى 
یا  و  انسانى  عجیب  شکل هاى  به  حروف  و  مى آراستند  جانور  یا 
جانورى در مى آمد. این شیوه در خراسان و موصل رواج داشت. در 
استفاده  ادعیه  و یا  آیات قرآنى  معموًال از  قلم، هنرمندان  این نوع 
مى کردند و به خط  جانور تزیین  با نقوش کله انسان و یا  و آنرا 
جلوه اى متحرك مى خشیدند(شکل5). رایس از آن به «خط نسخ 

.(Rice, 1988: 22)پر ازدحام» تعبیر مى کند
ب) مشّکل سازى فرمیک

مشّکل سازى تاریخ متحولى را از سر  گذراند و شکل ها  نوع  این 
نوع  این  در  هنرمندان  کار  برگرفت.  در  را  گوناگونى  فرم هاى  و 
پدید  بى مانند  اشکال  و  یافت  انتزاعى  شکل  کامال  مشّکل سازى 
داشت.  درخور  اهمیتى  هنرمند  خالقیت  و  ابتکار  قدرت  آورد. 

شکل 2. اسماعیل جالیر، گلزار(منبع: رابى، 1988: 99)

شکل 3. قلم طاووس (منبع : خطیبى و سجلماسى، 1976: 83)

شکل4. کوفى تزیینى (منبع: راجرز،113:2010)



صفحات 46-37                                            40
نشریه رهپویه  هنر/ هنرهاى تجسمى

گوهر  و  خود  موضع  و  مقام  و  موقع  به  بسته  قلم،  و  خط  ارباب 
در هم شکستند و به فرم ها  عادت هاى خطاطى را  آموزه هایشان، 
نوع  این  طبقه بندى  با  یافتند.  دست  مفهومى  پر  و  زیبا  اشکال  و 
دست  آنها  هنرى  مرزهاى  درباره  بهتر  بیان  به  مى توان  مشّکل ها 

یافت.
1. کوفى معقلى یا بنایى: این نوع کوفى ظاهرى کامالً   تصویرگونه 
داشت و در تزیین عمارات و بناها به کار مى رفت. در میزان سیاهى 
مى شد.  رعایت  دقیقى  اصول  آن  طراحى  در  رفته  بکار  سفیدى  و 
خوانایى حروف نوشته شده در آن به عرض فضا و گستره استفاده 
از خطوط بیرونى وحاشیه ها براى پر  کردن فضاهاى خالى، بستگى 
داشت(یوسفى، 1384، جلد1: 35). خطوط در خط معقلى ساده به 
راحتى خوانا بود و شکل نگارش آن سخت و دشوار نبود، ولى این 
نوع کوفى در ایران«هزارباف» نامیده  این  در خط معقلى  خطوط 
بیشتر  و  بود  ایرانى  هنرمندان  ابتکارات  از  حقیقت  در  و  مى شد 
(شکل6)  مى رفت  بکار  آرامگاه ها  و  مساجد  آجرهاى  تزیین  در 

(ایمانى، 1385: 207).
2.طغرا: طغرا به تعبیر غیاث اللغات» خط سطبرى باشد به خط 
پیچیده که القاب سلطان باشد«(قائم مقامى، 1350: 178 به نقل از 
غیاث الدین محمد). از اصطالح طغرا که لغتى ترکى است به معنى 
کمان دار و شبیه کمان، بر مى آید که از دوره آمدن سلجوقیان به 
ایران در زبان فارسى راه یافته و به نوعى خطاطى اطالق شده است. 
با اینکه مخترع و مبتکر اصلى آن هنرمندان ایرانى بودند ولى بیشتر 
طوریکه مینورسکى  و گسترش یافته،  بسط  عثمانى  امپراتورى  در 
آنرا منتسب به عثمانى کرده است(مینورسکى، 1334: 96). به طغرا 
اصطالح عالمت و طره نیز اطالق مى شد. در لغت نامه دهخدا به 
نقل از ابن خلکان در معنى طغرا آمده: «طره اى است که به باالى 
نامه پیش از بسمله نوشته مى شود با قلم درشت»(دهخدا، ماده طغرا). 
بهرحال طغرا شیوه اى از خط بود به شکل کمان، مورب و منحنى 

و قوسى که آنرا به صورت نقشى زیبا و دلپسند در مى آوردند و از 
آن امضا و دست بند و دستینک مى ساختند و در فرامین در جاى 
مهر سطنتى بکار مى بردند. طغرا اشکال گوناگون داشته مثل طغراى 
بود(شیمل، 1383:  کمانچه  صورت  به  که  طغراى  مّشجر  و  مطّیر 
کمانچه(بیضى کوچک)  کمان(بیضى   بزرگ)  کرسى،  یا  طوق   .(9
اصطالحات  سرالف ها)از  الف هاى   صاف(سه    الف)   زلفه(برگشته اى 
و  خلکان   مبتکر  1388:     256)ابن  قلیچ خانى،  بود  طغرا  خط  فنى 
حسین   طغرایى اصفهانى،  طغرا  را   مودالدین  ابواسماعیل  خط  مبدع 
سلطان    مسعود  سلجوقى،  مى داند(فضایلى،1362:  647  وزیر  و  شاعر 
به نقل از ابن خلکان). حافظ گوید: زهى خیال که  منشور عشقبازى 

من/ از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایى(شکل 7).
3. توأمان (مثنى):در ساختن خط مثنى یا توامان از انواع خط ها از 
جمله کوفى، نسخ، ثلث، محقق، رقاع و نستعلیق استفاده مى کردند و 
دو صفحه مقابل هم رابامحاسبه عبارات خط، به صورت نقاشى و 
گل و بته و گل و مرغ و آدمى در مى آوردند و سپس این دو صفحه 
را روى هم مى گذاشتند و جمله  یا عبارتى را شکل مى دادند(شکل 
مى شد(قلیچ خانى،  اطالق  هم  برگردان  خط  خط،  نوع  این  به   .(8

شکل6. کوفى معقلى (منبع : خطیبى وسجلماسى ،109:1976)شکل 5. کوفى واق (منبع : رایس، 1988: 28-27)

شکل 7. قلم طغرا(منبع: خلیلى وصفوت، 1379: 159)
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قرن  در  هروى  مجنون  را به  مثنى  خط  اختراع   .(150-51:1388
نهم هجرى نسبت مى دهند (قاضى احمد قمى، 1352: 85).

یا  جمله  که  مى شد  اطالق  شیوه اى  به  خطاطى  در  معما:  خط 
خواندنش  که  مى نوشتند  شکلى  به  تفننى  صورت  به  را  عبارتى 
مشکل باشد و دقت و کنجکاوى بیشترى را طلب کند. در این شیوه 
در این  مى شد.  استفاده  نستعلیق  ثلث تا  از  انواع قلم ها  از  خطاطى 
نوع خط، هر حرف مى تواند در ساختمان چند کلمه شرکت  کند 
معما  خط  از  گونه اى  مرسل  خط   .(9 باشد (شکل  داشته  نقش  و 

محسوب مى شد(محمد جاجرمى، 1350، جلد 2: 570).
و  مى گویند  نیز  غبارالحلبه  خط  این  به  ریزنقش:  یا  غبار  خط 
به  شخصى  آن  مبتکر  و  شده  اختراع  هجرى  پنجم  قرن  در  ظاهرا 
و  ظریف  است  قلمى   ،(41  :1381 بود(سحاب،  احوال المحرر  نام 
ریزنقش که گویى گرد و غبار بر روى صفحه کاغذ نشسته باشد. 
ضخامت کلمات نگارش یافته گاهى به اندازه یک تار مو است. 
بعضى  مى کردند.  استفاده  ذره بین  از  آن  نوشتن  براى  غبارنویسان 
قلم  باشد،  شده  نوشته  خفى (ریز)  شکل  به  که  قلمى  هر  معتقدند 
از این  نوشت.  غبار  با قلم  مى توان  خطوط را  تمامى  است و  غبار 
خط براى نوشتن نامه ها و پیام ها استفاده مى کردند. ادعیه، جفر، 

علوم غریبه، متون سرى، طلسم ها را با قلم غبار مى نوشتند از اینرو 
پارچه ها  به  محرمات  مى نامیدند.  محرمات  را  قلم  این  از  نوعى 
که  مى شد  اطالق  سجاده هایى  حتى  و  بازوبندها  پیراهن ها  یا  و 
پوشیده از ادعیه، اذکار و آیات قرآن با قلم غبار باشد. در پیراهن ها 
معموال از سوره هاى فتح، آیت الکرسى، نور، اخالص، ناس، فاتحه 
و آل عمران استفاده مى شد (خلیل و الکساندر، 1387: 56). از این 
در  جنگ  مواقع  در  روحى  قواى  تقویت  براى  معموًال  پیراهن ها 
نقشه هاى   .(Rogers, 2010: 325)مى کردند استفاده  زره  زیر 
مهم  نقشى  تکرار  طرح،  نوع  این  در  بودند.  ساده  بسیار  محرمات 
حتى  و  همسان  است. تکرارهاى  تکرار  دعا،  ویژگى  چون  داشت 
الگوى  و  مى آورد  پدید  را  محرمات  شکل  نقش،  یک  تکرار 
تکرار مستلزم دقت و ایجاد نظم هاى گوناگون بود طوریکه شکل 
(شکل10)  مى شد  برخوردار  سنجیده اى  سامانه هاى  از  محرمات 

(حصورى، 1381: 121). 
کتابت مى شد و الغر  فشرده  و  بود  غبار  قلم  در زمره  نیز  حلبه 
پیامبر  نعت  در  که  داشت  بر  در  را  جمالتى  و  مى نمود  نازك  و 
نیز حلبه نگارى هایى  على(ع)  اسالم گفته مى شد و در وصف امام 
وجود دارد. یکى از این حلبه نگارى ها دربردارنده 27 جمله کوتاه 

است (خلیلى و صفوت، 1379: 48). حافظ گوید:

شاه قاسم انوار هم مى گوید : 

(1337: 380).(شکل11) 
مشّکل سازى جانداران: این نوع مشّکل سازى همواره حامل نماد 
و مفهوم بوده و آموزه مشخصى داشته است. در آنها آیات قرآنى، 
احادیث در نسخه اى از تصاویر جانورى یا انسانى و یا گیاهى ارایه 
مى شد همچون شیر، اسب، فیل، شتر، پرندگان مختلف چون کبوتر، 
طاووس، لک لک، عقاب و قو و نیز اشکال مختلف انسانى و اشکال 
درختان و میوه جات و غیره. هنرمند کلمات و حروف را متمرکز 

شکل 8. خط مثنى(منبع: زین الدین المصرف، 1391 ق.: 228)

شکل 9. خط معما(منبع: خلیلى و صفوت، 1379: 124)

شکل 10. قلم غبار(منبع: شیمل، 1379: 220)
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و پویا ترکیب مى کرد و جلوه اى عینى و چشم فریب از یک پرنده 
حروف  و  کلمات  اصوًال  مى آورد.  در  نمایش  به  را  حیوان  یا  و 
مى گرفت.  آنها شکل  از  که  داشتند  تصاویرى  با  نزدیک  مناسبت 
استفاده  نستعلیق  تا  نسخ  از  خطوط  انواع  از  مشکل ها  نوع  این  در 

مى شد(شکل 12 و 13).
در مى آورد  به جلوه  زیبا  مرغى  بسان  بسمله را  معموًال  هنرمند 
تا مفهوم پرواز و سیر در ملکوت را به نمایش بگذارد. حروف و 

یا  و  کمانکش  یا  و  سواره  به گونه  انسانى  مشّکل هاى  در  کلمات 
در حال نیایش با سر انسان و یا فرشته جلوه مى یافت که جملگى 
مفهومى ویژه داشت و در ارتباط با شکل بندى حروف و کلمات بود 
و عنصرى از نماد و نمود فکرى را به نمایش مى گذاشت. سر انسان 
با شکل کروى آن قابل قیاس با جهان بود یعنى عالم صغیر(شوالیه 
و  حرم  پرندگان  یادآور  کبوتر  جلد3: 563).  گربران، 1385،  و 
زیارتگاه ها بود(شیمل، 47:1383-146). لک لک مرغ خوش یمن 
و  جاودانگى  سمبل  و  فرزندى  و  پدر  مودت  و  مهر  از  نمادى  و 
کشف و شهود بود (شوالیه و گربران، 1385، جلد 5: 15). لک لک 
لک،  العز  لک،  الملک  مى ستود:  را  خدا  همواره  لک  تکرار  با 
االمر لک(شیمل، 1379: 18- 217). قو تجسم زنده نور و نمادى 
از سپیدى روز بود. طاووس یادآور دیندارانى بود که آرزوى بهشت 
داشتند و در میان فرشتگان جبرئیل را طاووس فرشتگان نامیده اند 
 (15 و   14 مى شد(شکل  نامیده  مرغان  جبرئیل  طاووس  اینرو  از 

(شفیعى  کدکنى، 1383: 174).
و  خورشید  طلوع  خروس  بانگ  و  بود  نمادخورشید  خروس 
نور و رستاخیز را در خود جمع داشت(شوالیه و گربران، 1385، 
حضور  خروس  «آواز  فرمود  پیامبر  حضرت   .(91-93  :3 جلد 

شکل 11.  محرمات(منبع: خلیلى و صفوت، 1379: 67)

شکل 13. قوى بسمله(منبع: شوالیه وگربران، 1385، جلد 4: 462-461)

شکل 12. مرغ بسمله(منبع: هراتى، 1367: 219)

شکل 14. لک لک بسمله(منبع: داماس، 1363: 54)

شکل 15. مرغ بسمله(منبع: فضایلى، 1362: 663 )
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خروس  که  است  اینجا  از  هم  مى دهد»(همان).  خبر  را  فرشتگان 
فرا  صبح  نماز  اقامه  به  را  مومنان  و  مى شد  صبحگاهى  اذان  نماد 
به  خوشنویسى «بسمله» تبدیل  در  که  اینروست  از  هم  مى خواند. 
تصویر خروس مى شد. شتر مظهر و نماد قناعت بود و نیز نمادى از 
سرزمین هاى اسالمى. صبر و شکیبایى در عرفان از مظاهر و صفات 
ادعیه و آیات به شکل شتر در  از  که شمارى  بیراه نبود  بود.  شتر 

مى آمد(شکل 16 و 17).
بخش  زندگى  و  بهار  فرارسیدن  و  نیک  فصل  احیاى  نشانه  شیر 
جهان بود. او با کشتن گاو ازلى و سیراب زمین با خون آن، طبیعت 
را زنده مى کرد و بدان زندگى مى بخشید و در حقیقت نمونه و نماد 
زندگى دوباره بود(همان، جلد 4: 116). شیر مظهر قدرت و عدل 
الهى هم بود و شیر خدا على(ع) بود. پس نام على شکل شیر به خود 
مى گرفت و از جمع ادعیه و اشعار فارسى فراز مى آمد (شیمل،1379: 
اسب  زندگى.  گاه  و  مى شد  مرگ  حامل  گاهى  اسب   .(217-18
سفید نشاندهنده نفس اماره مهار شده بود که مطیع و منقاد  است 
و سرنوشت او از انسان جدایى ناپذیر مى نمود و نجابت داشت و 
پیامبر فرمود: «نیکى بر ناصیه اسبان  گره خورده تا روز رستاخیز»
(شفیعى  کدکنى،    1383:   157). میوه ها مظهر فراوانى و وفور نعمت 

مظهر  و  زندگى  جلوه  درخت  و  بود  نیکبختى  و  سعادت  گاه  و 
استوارى و قائمیت و نیز جلوه گاه تغییرات کیهانى محسوب مى شد 
و درخت سرو براى ایرانیان مقدس بود همچون درخت نخل که 

هر دو از عناصر هنر انتزاعى ایران محسوب مى شد(شکل 18)
مشّکل  خطوط  از اسالیب  غیر  به  و تزیینى:  هندسى  مشّکل هاى 
یاد شده، نمونه هاى دیگرى از مشّکل ها وجود دارند که هنرمندان 
آنها را با بهره گیرى از شکل هاى هندسى ساخته اند و بدانها شکل 
اشیا بخشیده اند. در این مشّکل سازى ها هم از انواع قلم ها از نسخ 
مناسبت  آمده  پدید  شکل هاى  کرده اند.  استفاده  نستعلیق  تا  گرفته 
نزدیکى با مفاهیم کلمات و حروف و جمالت دارند. از نمونه هاى 
قلم  کشکول،  قلم  پارو،  قلم  بیضى،  هندسى،  مشّکل هاى  نوع  این 
کردنى  یادد  غیره  و  برابر  ثلث  طغرا،  ثلث  دوایر،  ثلث  مسلسل، 
است (فضائلى، 1362: 622). از انواع مشّکل سازى هاى تزیینى هم 
مى توان از خط سایه دار، خط مجنونى، خط ناخنى، خط مرصع، 
خط شجرى مورق، حکاکى و خط چپ نویسى یاد کرد و مهم ترین 
آنها خط برگ زرین است که به اجراى خوشنویسى روى برگ 
مشّکل سازى در  این  مى شد(خلیل و صفوت، 1379: 204).  اطالق 
درویش  برگ سبز تحفه  به  مسبوق  که  داشت  رواج  متصوفه  بین 
قلندران برمى گشت(شفیعى  بین  کاربرد سبزك در  به  آنهم  بود و 

کدکنى، 1386: 345 به بعد).
گسترش  نقطه  یک  اصل  در  که  دایره  هندسى،  مشّکل سازى  در 
یافته است نمادى از حرکت دورانى،  تغییرناپذیرى و مظهر مطلقیت 
نماد  مى تواند  که  مى گیرد  شکل  شمسه  که  است  دایره  از  است. 
خورشید یا آسمان کیهانى باشد که حرکتى دورانى و بدون زوال 
را  زندگى  و  آفرینش  که  مى پیوندد  الوهیت  مظهر  به  دایره  دارد. 
وصل  بهم  نقطه  یک  از  که  دایره  شعاع هاى  مى آورد. تمامى  فراز 
مى شود، مظهر تمامى پدیده هاى عالم است که از خالق سرچشمه 
مى گیرد و بدان بر مى گردد. در مرکز دایره، وحدت تعریف پیدا 

شکل 16. مشّکل شتر(منبع: زین الدین المصرف، 1391: 225)

شکل 17. مرغ بسمله(منبع: قلیچ خانى، 1388: 24)

شکل 18. مشّکل شیر(منبع: راجرز، 2010: 249)
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و  است  هندسى  شکل  کامل ترین  دایره  اسالمى  هنر  در  مى کند. 
گربران،  و  و20) (شوالیه   19 است(شکل  کمال  و  تمامیت  نشانه 

1385، جلد 3: 166-69) .
مربع در مقابل دایره که نماد آسمان است، مظهر زمین است. شکل 
ضدپویاست که بر چهار ضلع استوار است و بسیارى از مکان هاى 
مقدس به شکل چهارگوش است تا قائمیت و استوارى را بیان کند. 
صاحب کشف المحجوب عدد مربع را کامل ترین اعداد مى داند زیرا 
اینرو  است از  حروف اهللا نیز چهار  تعداد حروف شعور و تعداد 
کامل است و چهار ستون اسالم نماز و زکات و روزه و حج است. 
چهار  عدد  نشان دهنده  دارد و  مربع  شکل  اسالم،  عالى  نماد  کعبه 
است که عدد استوارى و استحکام است(شکل 21)(همان، جلد 5: 

.(181-91
3. کاربرد مشّکل سازى 

داشت.  کاربرد  اسالم  جهان  هنرهاى  بیشتر  در  مشّکل  خطوط 
فلزکارى  تا  معمارى  از  و  نساجى  تا  سفالگرى  از  را  آنها  حضور 
دورره  سفالى  ظروف  در  گرفت.  سراغ  مى توان  حجارى  و 
انواع  با  سمرقند  و  نیشابور  در  مکشوفه  ظروف  بویژه  سامانى 
عباراتى  ظروف  این  روى  بر  هستیم.  مواجه  مشّکل  خطوط 
نقاشى  خط  نقاشى،  خط  گونه  به  حروفى  کوفى،  خط  به  تزئینى 
 (22 بسته  اند(شکل  نقش  پرندگان  در قالب  جانورنگارى هایى  و 

(خلیل  و گروبه،  1384:  82).
مشّکل  نیز  مس  و  برنز  نقره،  طال،  روى  بر  فلزى  تولیدات  در 
سلجوقیان  صورت  دوره  آل بویه  و  در  ویژه  به  زیادى  سازى هاى 
گرفت. کتیبه ها و نوشته هاى بى شمارى  در مورد حامى این آثار و 

ستایش از وى در آنها آمده است (بامبرو،1390:  113).
اتینگهاوزن از یک دیگ برنزى معروف به بابرینسکى به تاریخ 
889هـ. صحبت مى دارد که ساخته محمدبن عبدالواحد و مسعود 
بن احمد در هرات است و امروزه    در موزه آرمیتاژ نگهدارى مى شود 
 Ettinghausen,)و نخستین نمونه خط نقاشى در آن دیده مى شود
فلزکارى  در   .(90  :1384 گروبه،  و  خلیلى  208-193 :1993؛ 

جهان اسالم، بر روى اشیا مختلف تزییناتى در قالب مشّکل سازى 
از جانوران، گیاهان و حتى انسان ها وجود دارد و در آنها از آیات 
قرآن و ادعیه بویژه با قلم کوفى و نسخ استفاده شده است. این نوع 
تزیینات را حتى مى توان بر روى ابزار جنگى از خنجر و شمشیر 
و سپر و غیره مشاهده کرد(خلیلى و الکساندر، 1387: 11و 123).

بسیارى از طرح هاى معمارى و تزیینات آن با خوشنویسى صورت 
مى گرفت و در این خوشنویسى از انواع مشّکل ها استفاده مى کردند. 
اسما الهى با خط کوفى معقلى و بنایى، بکارگیرى خط در اشکال 
نمادین و گره بندى هاى چشم نواز  هندسى و متقارن و به صورت 
بویژه در یک قالب مربع شکل، بارها در تزیینات معمارى مساجد 
و آرامگاه ها نقش بسته است. چنین رویکردى را حتى مى توان بر 
روى حجارى ها و سنگ نگارى ها هم مشاهده کرد و از جمله آنها 
دوره سلجوقى  از  باقیمانده  کهنه شیراز  گورستان  در  قبرى  سنگ 
است که عبارت بسمله به شکل پرنده همراه با گل هاى تزیینى در 

آن حجارى شده است(شکل 23)(هراتى، 1367: 156).
در  نساجى  در  مشّکل  خطوط  کاربرد  نمونه  بهترین  شاید 
پارچه هاى طراز بوده باشد که نوارهایى از مشّکل ها بویژه با خط 
کوفى از حواشى پارچه بود و در آن آیات قرآنى و ادعیه و القاب 
خلیفه نقش مى بست وازآن جامه ها یى رسمى براى خلفا وسالطین 
از  نقوشى  دربردارنده  پارچه ها  این  جانبى  نوارهاى  مى ساختند. 

شکل19.   طغرا در قالب   دایره
(منبع: فضایلى، 1362: 652)

شکل20. کل   هندسى
 (رسم الخط، 1363: 72)

شکل 21. مشکل هندسى(منبع: خلیلى، 1383: 23)

شکل22 . مشکل روى بشقاب(منبع: خلیلى وگروبه ،1384 :82)
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پرندگان، جانوران به شکل کتیبه ها بود. یک نمونه از پارچه ها 
که در آن از الگوى زیگزاگى و کتیبه هایى از آیات قرآنى و ادعیه 
و اسامى پیامبران و خلفا استفاده شده، پارچه اى است که امروزه 

.(Rogers, 2010: 395)در ترکیه نگهدارى مى شود
4. نتیجه گیرى

و  تنوعى     بى پایان  در  خطوط  خلق  اسالم  جهان  در  خوشنویسى 
انواع قالب ها و ریتم ها بود. بهره گیرى از نقوش و اشکال گوناگون 
در آن افق هاى جدیدى را پیش روى هنرمندان گشود و نوآورى ها 
و بداعت هایى را پدید آورد که اشکال گوناگون هنرهاى اسالمى 
بود. پرهیز از پیکرنگارى  جانداران که ابعاد  ایمانى پیدا کرده بود، 
مشّکل سازى  که  واداشت  جدید  افق هاى  کشف  به  را  هنرمندان 
براى  بسترى  اسالمى  خوشنویسى  که  آنجا  از  بود.  آنها  از  یکى 
هم  مشّکل ها  اینرو  از  بود،  شده  مادى  جهان  در  الهى  کالم  تبلور 
پس  در  و  کرد  برقرار  اسالمى  معنوى  جهان  با  تنگاتنگ  پیوندى 
در  ریشه  که  شد  ارائه  جدید  مفهومى  و  معنا  رنگ،  و  نقش  هر 
ایرانى  هنرمندان  سرشار  ذوق  و  قریحه  داشت.  اسالمى  فرهنگ 
سهمى بایسته در مایه ور کردن این سنخ از هنرهاى اسالمى داشت 
عواطف  و  باطنى  مفاهیم  تصویر،  نگارش،  بین  مستقیم  ارتباطى  و 
خال  حقیقت  در  مشّکل ها  ابداع  با  هنرمندان  کرد.  درونى برقرار 
مشّکل سازى  در  پرکردند.  تجسمى  هنرهاى  در  را  پیکرنگارى 
اولویت بود  در  خطوط  آرایش  زیبایى شناختى، تزیین و  جنبه هاى 
این  و  نبود  نظر  مطمع  چندان  خطوط  و  کلمات  خوانایى  حتى  و 
بر رموز  تنیدگى و پیچش حروف و کلمات، خود رمزى بود که 
مفاهیم اصلى آنها مى افزود و  ساختارى یکپارچه پدید مى آورد که 
به لحاظ بصرى قابل تفسیر و توجیه بود. گویى هر یک از حروف 
و کلمات یک عنصر بصرى بود که با ادغام در یکدیگر کل مطلقى 
چارچوب  در  هنرى  ابداع  مطلق یک  کل  مى کرد و این  ایجاد  را 

هنرهاى اسالمى برشمرده مى شد(شکل 24).
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Rahpooye Honar/ Visual Arts

Certain Prohibition in representational Arts, as painting, 
under early Islamic period, has persuaded Artists to invent 
various types of pen and fanciful methods in the art of 
calligraphy. This has resulted in certain of calligraphy 
forms and shapes of human, animals, different objects 
and so on. The high visual of calligraphy, in addition 
to its property conveying meaning and communicative 
aspect has resulted in many beautiful forms and shapes, 
along with inscription of expressions with themes that are 
harmonized with pictures. In formation of these forms, 
known as pictorial calligraphy (Khatt Mushakkal), the value 
of the appearance of lines has been preferred over their 
legibility and compliance with inscription rules; decorative 
and ornamental Kufic script in Iran was associated 
withَAli ibn Abitaleb. For example, Sultan Ali Mushhadi 
the calligrapher, claims that Ali invented Kufic script. 
The association of Ali with Kufic enhance the religious 
implications of all forms of writing. Histories of calligraphy 
mention the Setta (six) traditional scripts. These scripts 
contains muhaggag, rayhan, nasakh, Riga, Thulth and 
Tauqi. Taken together these scripts provided calligraphers 
with a basic repertoire with which they could execute a 
variety of tasks. In connecting calligraphy with religious 
discipline, calligraphers were continuing a well-established 
tradition in the Islamic world. These is a saying attributed 
to both Euclid and Plato which seeks to define this 
instrumen. The view that writing was spiritual geometry 
gained particular strength from the precise geometric 
formulas of shape and proportion which were the basis of 
various scripts used in Persian tradition. Scripts used in 
the religious sphere were based on a canon of proportion 
which had evolved over several centuries. Therefore, 
the present article deals with the ability of association of 

calligraphy with images and its main focus is to collect 
and analyze works and examples that are focus is to this 
branch of calligraphy scripts. Going through the historical 
development of the pictorial calligraphy and examining the 
present inscriptions and methods of designing and drawing 
the pictorial handwriting along with Symbology of these 
works and analysis of visual characteristics of a number 
of examples, the article reaches a kind of conclusion. In 
these pictorial calligraphies priority of the aesthetic aspects 
and ornamentation of lines over the technical aspects of 
calligraphy and merge and formation of letters in each 
other as well as rich imaginative decorations have made up 
for pictorial vacuum that arises from prohibitions. The duty 
and undertaking of conveying meaning and philosophy 
too, as a requisite of the Islamic art of calligraphy in a 
symbolic form and within the shapes chosen by artist, 
is also perceivable within these pictorial calligraphies. 
All pictorial calligraphies were composed in Persian and 
penned in inky black scripts on white, ivory, and tan 
sheets presumably made as a practice exercise in the 
first instance, products of calligrapher’s endless activities. 
To comprehend the pictorial calligraphy, it is necessary to 
acknowledge, identify, and define the scope of changes 
made to it after its compilation. This article makes more 
sense to treat this task.
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