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 و زبان زنانة رمزها جادوی خط درآرایه
  
  

 سولماز نراقی

 

1 

تا های دور ها، سهم ناچیزی از تجربیات هنری سازندگان جواهر را از گذشتهنقش کردن حروف بر آرایههرچند 

گرچه این شاخة فرعی و مهجور،کمتر موضوع توجه محققان و هنرپژوهان و ا کنون به خود اختصاص داده است

 و قلمرو هنرهای ایرانیهم در ر دای را های تازهقرارگرفته اما تردیدی نیست که باریک شدن در آن، باب رهیافت

 خواهد گشود.  مطالعات زنانحوزة هم 

در تنها  انداً شامل گردنبند،گوشواره، آینه، کمربند، افزار و... بودهومدر دوران کهن عمکه ها و جواهرات، آرایه

 نظر به ین چن اند.حروف تزئین شده با ،ن هویت یا کارکردهای مذهبیقبیل تعییاز  دالیل مشخصی و به موارد معدود

 ها به زیورآالتترین نمونهلح، شبیهمصا و مواد هم و ساخت فنون لحاظ به هم ها«مُهر» ویژه به و هاسکه که رسدمی

 مهر ساخت. آوردبه حساب ها الگو یا پیش درآمد کاربست حروف در آرایهآنها را  بتواندار هستند و شاید نوشته

 کعبم و مکعب مخروطی، بیضی کروی، اشکال به که اولیه، مهرهای » در. دارد بسیار قدمتی بشری هایتمدن در

ی، انسانی، و یا صور فلکی عالوه بر آنکه عالمت مشخص صاحب مهر حیوان نقوش برگزیدن اندشده ساخته مستطیل

یانی، خیص، ب)تل« داشته است.ارواح پلید دور می آن را از شرّشده که مالک بوده، به منزلة طلسمی نیز محسوب می

به بنا » د.دهناند را به دوران امپراتوری روم و بیزانس نسبت میداشته اما استفاده از مهرهایی که کاربرد شناسه ص؟(

دند که نامه گوشزد کر ش به اودعوت امپراتوری روم به اسالم فرستاد، مشاورین برای ایپیامبر نامهوقتی روایت، یک 

محمد »بدون مهر و موم شخص فرستنده قابل اعتنا نیست. پیامبر نیز ساخت مهری را فرمان داد که روی آن عبارت 

کند که استفاده از مهرانگشتر پیش از اسالم در حجاز مرسوم حک شده بود...این حکایت روشن می« ادة خداتفرس

های مزین به های بیشماری از مهر انگشتر و نیز انگشتریپس از اسالم نمونه(.  اما 9ماریان ونزل، ص «)نبوده است.

های عمومی از قبیل کسب و . مردانی که در حوزهاندداشتهتعلق مردان به که عموماً  شوددیده میاسماء مقدس 

 همچونرا  هاتری، مهرها یا انگشاندست به کار یا صاحب منصب بودهتجارت، آموزش، و امور دولت و دیوان، د

ها ن نمونهایاز  برخیدر بردند. ظاهر ساختن گرایش فکری و اعتقادی خود به کار میو نیز اقتدار و مالکیت  ةنشان

ثلث بر بناهای  که عموماً به خط معقلی، کوفی تزئینی و هاخورد. کتیبهنگاری به چشم میپیوندهای تنگاتنگی با کتیبه

کردند که چارچوب مربع، شدند، از قوانین هندسی خاصی پیروی میمعماری و به طور خاص مساجد حجاری می
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یکی تواند ه میبخشید کها میکرد. این انتظام و تقارن، جلوة شکوهمندی به کتیبهمستطیل یا مدور به آنها تحمیل می

نها از مهر یا شناسة آمایل بودند ب و تجار شک صاحبان مناصبی؛ چراکه مهرسازان بوده باشد یالگوبردار دالیلاز 

های کوچک مدور، چارگوش و تر شاید، قالباما دلیل مهممند باشد. های در خور ِشأن و رتبت ایشان بهرجلوه

با این  .است هدکرفراهم می کتیبهچارچوب مشابه فضاهاییلوزی  انگشترها یا آویزهای سنگی و فلزی بوده که خود 

ایی و ابتد کنند و اشکالای پیروی نمیهاز منطق هندسی بستدر آنها که حروف  بسیاری هم هستند هاینمونه همه

ان ادوات حکاکی به سازندگ ادة اولیه یاکه مرسد به نظر میهایی نظمی گاه حاصل محدودیتدارند. این بی ینظمبی

نگاری هخط نام یا« رقعه»گرایش به خطوطی شبیه از این انگشترها در برخی دیگر از آن طرف، ل کرده است. تحمی

. الفبای انداز آن زمرهادعیه و تعویذات  سامی مقدس،. اة کمتری برخوردارندرانتقارن معما از  شود کهدیده می

 بر همین منوال، آزادی و سیالیت بیشتریای از الفبای رسمی است صورت خوابگونهبه خودی خود، نیز که جادویی 

  .ولیه و نیز الفبای اقوام باستانینگار اترکیبی رؤیاوار از اشکال و صور نمادین، اعداد، خطوط اندیشهدارد. 

ن آرایه و ها، رنگین ساختکاری بر روی سنگکندهاما پیوندی تنگاتنگ با فلزکاری داشته، »سازی از دیرباز آرایه

 استخوان جویی از موادی با خاستگاه حیاتی چون عاج، صدف، چوب وساخت مهرهایی از جنس فلز و گل، و بهره

  (صابگیوقتلخیص، .« )بی هر چه نیکوتر آن افزوده استیاها وارد شده و به شکلدر ساخت آرایهدریج تبه نیز 

. فلزات ازشمندی چون طال و نقره و اندشدهبیشتر بر زیورآالتی از جنس فلز و سنگ حکاکی یا حجاری  ، حروف

ایی هسنگ خصوصاند. به سزایی برخوردار بودههای گرانبهایی چون مرمر و عقیق، در این میان از اهمیت بسنگ

-به نظر می ترای هستند برای نقش کردن تعویذها و طلسمات مناسبمانند عقیق که حائز مختصات و تأثیرات ویژه

های تراش نخورده و طبیعی، اغلب به منزلة جایگاه ارواح یا خدایان انگاشته سنگ»های نخستینرسیدند. در تمدن

همه را کردند، که اینآنها به عنوان سنگ گور، سنگ تعیین مرز یا اشیاء گرانقدر مذهبی استفاده میشدند و از می

گ قدرت بیانی ها برای اینکه به سنتوان به مثابه شکل ابتدایی هنر پیکرتراشی دانست و در واقع نخستین کوششمی

 .(353یونگ،ص«)بیش از آنچه طبیعت و تصادف به وی داده است داده شود.

 داشته و با ظرافت و دقت ترات یا زیورآالتی که جنبة اشرافیاز حیث متریال میان آن دسته از جواهر همهبا این 

جود هم و یهای دیگراند فرقای دیگر که کاربرد عامیانه یا جادویی داشتهاند، و دستهشدهطراحی و حکاکی می

گی و موادی از این دست، ماهیت خان بوده که نکتة قابل تأمل در وممثالً نوشتن تعویذ بر پارچه یا چرم نیز مرس دارد.

  آنهاست. ةزنان

 2  

غالباً حامل پیامی معنوی ، یا واجد نیرویی اثربخش قلمداد انگشترها، -صرف نظر از مهرهای منقش به خط آرایه

ی دیگر امقدس یا آیات قرآنند و دسته ن به اسماءای از آنها که مزیّاند. در این میان باید مرزی قائل شد میان دستهشده
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در هر دو حال، باید دانست ما با تفسیر یا خوانش متفاوتی از الفبا، روبرو هستیم های جادویی. که حامل ادعیه یا نوشته

 اگون میراثی از فرهنگهای کهن گون»علم اسرار حروف،  که ریشه در برداشتی عرفانی از کالم، به ویژه کالم الهی دارد.

ای(، و نیز دانشهای بر جای مانده از حکیمانی چون هرمس و ویژه قبالهمچون بابلی، یونانی، ایرانی، یهودی )بهه

تدریج به مسلمانان رسید و آنان نیز این میراث را همچون دیگر دانشهای بازیافته از اقوام پیشین، فیثاغورس بود که به

یان، فیلسوفان ویژه اسماعیلیه، اخوان الصفا، صوفبه این ترتیب، شیعیان بهکارگرفتند. در زمینة فرهنگ و باورهای خود به

اخوان الصفا بر این باور بودند که خداوند ...های خود از آن بهره بردندو حتى معتزله هر یک بنابر عقاید و دیدگاه

ت از او را بر آنها واجب ساخت انسان را به احسن صور و افضل اشکال آفرید، او را سرور همة جانوران قرار داد و اطاع

و برای آنکه انسان لوازم چنین سروری را در خود داشته باشد، وی را فهیم، عاقل، حکیم و ناطق آفرید و به او همة 

حرف قابل شناسایی بودند و همة معانی به وسیلة  9نشانه یا  9اسماء و صفات اشیاء را آموخت. این اسماء همه از طریق 

شد. اما با افزایش نسل آدم و پراکنده شدن فرزندانش در سرزمینهای گوناگون، شمار حروف ن میحرف بیا 9همین 

رسید و بیش  22افزایش یافت، زبانهای مختلف به وجود آمد و فن کتابت شکل گرفت؛ تا آنجا که شمار حروف به 

حرف خود، خاتمة  22ربی نیز با گونه که اسالم آخرین دین و ختم شرایع است، زبان عاز آن افزایش نیافت. همان

حروفیان ایرانی نیز در این زمینه دیدگاهی شبیه به (. 143-3/141زبانها و پایان افزایش شمار حروف است )رسائل ... ، 

و  اسم شأنی همسنگبرای  حروفیهلمعارف بزرگ اسالمی،مدخل حروف(. اذکایی، دایره ا«)نظر اخوان الصفا داشتند

و در اسماء موجودات پدیدار گشته  -یعنی قرآن-خداوند در کالم خویش»شوند. به باور آنان میبرابر با مسما قائل 

  ( 15)جاللی پندری، ص« حروف.-اصوات، و ثانیاً-است. این ظهور دوم عبارت است از : اوالً

 

ظر به نزیاد جادوی اعداد، حروف و طلسمات  در بابباورهای عامیانه  و صوفیهمباحث نظری فاصلة رغم آنکه به 

 گامیهن  از باور به سرشت اسرارآمیز حروف.است شوند که عبارت هر دو از یک آبشخور واحد تغذیه می رسد امامی

ن ی برقرار خواهد شد. بدیماهو نسبتی کلمه و انسان میان شود،می ظاهر درکلمه سپس و انسان جسم در خدا روح که

جا کلمه جان د. در اینرهمیرخ  کرده، یا زنده بینی یاد «انیماتیسم»ترتیب، فرایندی شبیه آنچه فروید از آن به عنوان 

کند. تقدیس کلمة الهی و همراه کردن آن با خود کم خاصیت توتمی پیدا میشود و کمصاحب روح می، گیردمی

ادو ، ج«شاخة زرین»رایندی از این جنس است. جرج جیمز فریزر در پژوهش سترگ برای محافظت از شر، حاصل ف

ست منفی ، کارب«تابو»کند و جادوی عملی را به دو قسم جادوی منفی و مثبت. را به دو قسم عملی و نظری تقسیم می

ود، و چنان ش گوید: چنین کن تاجادوی مثبت یا افسون می»، کاربست مثبت آن است. «افسون»جادوی عملی، و 

( از این منظر، دعاها یا نوشتارهای 99فریزر، ص«)شود.گوید: چنین نکن وگرنه چنان میجادوی منفی یا تابو می

 هایالمثیکی از  گیرند.یا جادوی مثبت قرار می« افسون»شدند عموماً در قلمرو ها حکاکی میجادویی که بر آرایه

کاربرد آن در جهان اسالم عبارت است از برخی آیات قرآن، ادعیة مأثوره،  بنا بر شایعترین صورت»که  است تعویذآن 
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 چرم، هایی از کاغذ،اسماءالحسنی، اسامی فرشتگان یا اولیاء اهلل، اوراد، رموز و عالئم مفهوم یا نامفهوم که بر قطعه

ن یا و سپس آن را پنها د.گذارنهای کوچک از اجناس مختلف مینویسند و در کیسهپوست، پارچه، فلز، و جز آن می

ز الفبای های خفیه( در بسیاری از موارد اآویزند ...برای نوشتن تعاویذ)مانند طلسمات و دیگر نوشتهآشکار بر گردن می

شود که گاه، صورت تبدیل یافتة الفبای کوفی یا عبری است...تعاویذ معموالً کاربردی ای استفاده میرمزی ویژه

مفروض  کنند...اما توانایید یا شیء مورد نظر را از قرار گرفتن در موقعیتی زیان آور حفظ میپیشگیرانه دارند و فر

سازد آسا، آن را از تعویذ متمایز میطلسم در تغییر دادن حوادث و به بار آوردن شرایط مطلوب و معموالً معجزه

 (.149تا  141)موسی پور، ص 

م ها و عالئم، پیوسته درگیر شکل دادن به نظاخط، تصویر و سایر نشانهواقعیت این است که بشر از راه خلق زبان، 

 از است خروج نوعی خود، اعداد، و کلمات حروف، به باطنی و رمزی معانی دادن نسبت اماها بوده است. داللت

ری یا های گفتااند. وضع قراردادهای سرّی برای نشانهام و روزمره یافتهع کاربرد که توافقی مورد هاینشانه قلمرو

دهد که تنها در ای را شکل میتند و زبان رمزگونهآوری از ابهام گرد آنها مینوشتاری، در اولین قدم هالة رعب

ایی از هها و ادعیه و تعویذات نیز نمونهشود. اوراد و اذکار، طلسمیافتگان فهم و تبادل می حلقة محدودی از تشرف

های جادویی قدرت و نیروی خود را از ی از قواعد عام داللت هستند. نشانهومصارف جادویی زبان و خط و فرارَ

گیرند. هنگامی که به یک غیبت یک مدلول واحد و به طور مشخص از ایجاد اختالل در جریان انتقال معانی می

د اما جوری انشناساییگاه به طور منفرد قابل گهبینید که کنید، حروف و اعداد و اعالمی را میعبارت رمزی نگاه می

-ختهبرخی دیگر نیز اشکالی ناشناخته و درهم ریاند که خوانش آنها برای افراد نابلد میسر نیست. چیده و ترسیم شده

ر آلودی عناصرسد که شرط رازواقع چنین به نظر می دراند. کردهپشت  دارند و انگار عمداً به آداب زیباشناسانه

وجیِ در نتیجة آن خر که ی وارد شوندسمبلیکنحوی  های، به توالیعبور کرده های رایجظمناز  جادُوانه این است که

های ضربدری، و های مربع شکل، دوایر تقسیم شده و چینشجدول .آیدبه دست می ناهمگناز اجزای همگنی 

آنکه به بحث حروف در برای اند. این عناصر نامألوف هایی از نحوة قرارگیریعمودی اعداد و کلمات نمونه-افقی

ه به های سنگی کترین آرایهترین و کهناز شاخصمروری خواهیم کرد بر دو نمونه بدهیم  ها صورتی انضمامیآرایه

   .اندهای کهنی درآمیختهشهرت یافته و با افسانه شانعالئم سحرآمیزیا  هانوشتهخاطر 

 

 نقش نگین سلیمان 

  
علیه، انگشتری بود که همة مملکت سلیمان، مرآن انگشتری را به فرمان بودند که نام و سلیمان را، صلوات اهلل »

 (.5/1242)ترجمة تفسیر طبری، « بزرگ ]= اسم اعظم[ خدای عزّ و جلّ بر آن نبشته بود.

* 
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 شده،ن اشاره آنها به مقدس، کتاب یا مجید قرآن در های حشمت سلیمان)ع( انگشتری اوست که از نمونه»نقل است 

از  اند که سلیمان این انگشتری را بر اثر اشتباه یکیارد شده است... گفتهو( ع)سلیمان به مربوط هایافسانه در ولی

نزدیکان از دست داد و دیوی آن را که حامل اسم اعظم بود برگرفت و خود را سلیمان جلوه داد، و مدتی حکم 

پی بردند که او سلیمان واقعی نیست، و با  ،علما و حکماراند، تا وقتی که حکمی مخالف تورات صادر کرد و 

واشی ح ]وزیر و محرم سلیمان[ او را راندند و سلیمان )ع( را بازیافتند )بهاءالدین خرمشاهی، پیگیری آصف بن برخیا

 سورة نمل، قرآن کریم(.

یروهای تن انگشتری با نتوان تعیین کرد. همراه داشگیری افسانة سلیمان و انگشترش را نمیتاریخ دقیق شکل

که  شود. اما جالب اینجاستتری است که بعدها با قصة حضرت سلیمان آمیخته مینجادویی، درونمایة اساطیری که

. است  Pentagram) ستاره داوود( و یا پنج پر Hexagramنخستین نقوش منتسب به نگین سلیمان، ستاره شش پر 

و سنتهای  ة یهودیرازوران ادبیات در ریشه و است اسالم از پیش دوران به مربوط سلیمان انگشتر به نماد این انتساب

 Solomon’s ring-Wikipedia))باطنی خاخامی دارد.

گیرد. مطابق با روایتی که از امام در روایات پس از اسالم، نوشتار، جای نقش را میجای بسی تأمل است که اما 

« ماته سبحان من ألجَم الجن بِکَل»رضا)ع( نقل شده است، نقش نگین انگشتری حضرت سلیمان )ع( چنین بوده است: 

(. یعنی منزّه است خداوندی که جنّیان را به کلمات 5/169،وسائل:11/93،بحار:452،أمالی:1/96) عیون اخبار الرضا:

جامع الفوائد فی اسرار المقاصد، حضرت آیت اهلل العظمی عالمه نجفی ارومیه ای آمده است: در »خود لجام کرد. 

سلیمان  تمخا این خاصیت بدان،که آن فواید و است طلسم شرح السالم علیه سلیمان حضرت این شرح مهر یا خاتم 

دنیا کاغذ گردد و دریاها جوهر، و جن و النس، نویسنده شوند، شرح این خاتم را نتوانند  ةاه همگهر بسیار است.

نوشت. و حضرت رسالت پناه فرمود که حرمت این خاتم را نگاه دارد هر که خواهد که این خاتم را با خود داشته 

ق باشد داشته باشد که شرح مواف باشد باید بگیرد نقره یا طال، هر کدام که مقدور باشد نقش کند بهر هر مرادی که

 نقش بدهد آنرا سعد ساعت در سیم روز در را خاتم و نهد سر زیر بر طال یا نقره سه روز روزه بدارد و بعد از آن 

 تبخورا منظور)نهد  آتش بر خوش بوی و اردزگ نماز رکعت دو وقت آن در حکاک آن که است آن قاعده و کند

 «.کنددود کند( و خاتم را حکاکی 

در سندی قدیمی که صحت و سقم آن بر نگارنده آشکار نیست، تصویر نقش نگین سلیمان به این صورت آمده 

 است:
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ت که دهند. ناگفته پیداسرسد که دو شکل مربع و دایره، نقوش پشت و روی انگشتر را نشان میچنین به نظر می

  پیوندهای عمیقی میان این اشکال با عناصر و نمادهای مقدس، در اساطیر و ادیان شرقی برقرار است. 

 

 شرف الشمس

  
شود. دعای شرف الشمس حاوی اشکال و عالئمی است الشمس، دعایی است که بر عقیق زرد رنگ حک میشرف

 است به زبان رمز.که برخی معتقدند اسم اعظم یا کلمه اهلل 

 
 

زمانی که بنویسد و در کفن میت  -1در کتاب شمس المعارف الکبری در خواص دعای شرف الشمس آمده است.

هر گاه  -3کسی آن را نوشته و همراه خود دارد در حفظ خداوند باشد -2قرار دهد آن میت ایمن شود از عذاب قبر

خداوند حمایت می کند او را از شر آن  پیش سالطین و بزرگان رود با خود دارد مورد قبول ملوک قرار می گیرد و

هر که با  -5حامل این اسما در همه جا پیروز و منصور می باشد و مقهور می شود هر که با او دشمنی کند.  - 4ها. 

هر کسی را که بسته باشند با خود دارد به برکت این اسم اعظم  -9خود دارد سحر و نظر بد از او باطل و دور شود. 

برای مصروع و  -2کسی که زندانیش طوالنی شده باشد با خود دارد زود خالص می شود.  -1ردد. الهی گشاده گ

برای دختری که بی شوهر مانده شرف شمس را  -9کسی که مرض غش کردن دارد و کلیه بیماریهای بدن اثر دارد. 
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بد سفر در حفظ الهی باشد  کسی که در سفر رود با خود دارد از شر دزدان و حوادث -16با خود دارد شوهر کند. 

 «برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف شمس را با خود داشته باشد سحر خیز شود. -11

ن شود و آآداب حکاکی این دعا بر سنگ عقیق، خود مناسکی پیچیده است که تنها یک بار در سال انجام می

ان نی را در کهکشان دارد و قدرتش از هر زمهنگامی است که خورشید نسبت به سایر کواکب، بهترین موقعیت مکا

ویند گدیگری بیشتر است. این زمان فاصله طلوع تا غروب خورشید روز نوزدهم فروردین هر سال است. برخی می

اسم اعظم خداوند است. برخی دیگر بر این باورند که شرف شمس امضاء رمزی موال  5شرف شمس شامل  ةنوشت

دعای شرف شمس روی انگشتر حضرت سلیمان )ع(، همراه با عبارت الاله االهلل  گویندعلی )ع( است. برخی می

 الملک الحق المبین ویا الملک هلل حک شده بوده است.

اما وجود ستارة پنج پر در شروع دعا، تأمل برانگیز است و با نقش نگین سلیمان در باورهای یهودی نسبت دارد. 

و همانند دایره، نماد کلیت است... همچنین بیانگر قدرتی است که از ترکیب  ستارة پنج پر، تداعی کنندة عالم صغیر»

نوآقایی،ص «)نیروهای مکمل درست شده است. و باز همچون دایره قدرت اسارت نیروهای شر و عناصر را دارد...

ری را دربارة شماهای بیما مثال» کند.همچنین عالمتی که شبیه نردبان است در این دعا جلب نظر می(. 92و  91

ایم. همین روش برای تسهیل نزول خدایان به زمین یا برای تضمین صعود صعود شمنی به آسمان به وسیلة نردبان دیده

 ای تعویذ وسطا، قرون و باستانی هایسلسله مزارهای از تعدادی در...شودمی برده کار به نیز روح شخص مرده 

اند... اینها همه یک مفهوم اصلی مشترک دارند: ارتباط بین هشد یافت پلهراه یا( ماکت)نردبان نمایانگر دعاهایی

 (113تا  165الیاده، ص «) آسمان و زمین.

را تحلیل کنیم ترکیبی از خطوط باستانی نظیر میخی، اجزای بصری آن ، دعا اگر بخواهیم فارغ از معانی رمزی

اند. در واقع زی، یک گزارة مبهم را تشکیل دادهپهلوی و عبری و عربی خواهیم یافت که در جوار تصاویر رم

-همانطور که پیشتر گفته شد، رموز نوشتاری و بصری، نیروی خود را از غیاب مدلول یا تعویق و تعلیق داللت می

نه برکسی رو نمایانده و نه او  خود همچون. نامی که خداوند است  «اسم اعظم»ترین مظهر این غیاب، بزرگگیرند. 

گنجد و از این رو تنها نمیمادی هستی در ساحت  عظمتاز فرط اعظم، نامی است که . نام جاری شده است بر زبانی

-همین مستوری است که پیوسته در نقاب می به سیاقِچهرة حقیقت،  روبرو شد.هایی از آن توان با عالئم و نشانهمی

 تاباند. ای از خود را به جویندگانش میگه گاه لمحهفقط ماند و 
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خطوط جادویی نیز بر این منوال، با آرایش عجیب اعداد و اعالمشان ، در واقع عملکردی معکوس خط دارند که 

ای است برای ثبت و انتقال اطالعات. خطوط جادویی کارکردشان پوشاندن اطالعات و جلوگیری از انتقال وسیله

و نمودن راه  در حال توأمانکنند و کنند، بلکه بدان اشاره مینمیها اندیشه یا سخنی را ثبت سریع آنهاست. این نشانه

های متنوعی دارند که برخی از آنها عبارتند از: خط سیمیای کبیر،خط اشکال و نام خطوطاین ند. اکردن راهگم

خط حسیری،خط شاناق، خط مشجر دیسقوریدوس،خط داودی، خط صینی، خط رملی مقطع، خط فرنگی،  عبرانی،

ترتال، خط سیمیای صغیر، خط سریانی، خط تحلیل، خط العقول، خط کاهی، خط ارمابوی، خط االحجار، خط خط 

توان جعفری، خط االسرار، و خط طرزجی. اشکال این حروف نیز همچون اسامی شان متنوعند هرچند در نهایت می

از ودن مرکب بو دایی بودن، کنند. اشتراک تمامی آنها، ابتگفت که جملگی از چند الگوی مشخص پیروی می

 .است تر بودنتر و ناشناختهو رقابت اصلیشان در هرچه آشفته ،اعداد و عالئم

ناسد و ش. مخترعین آنها را کسی نمیشودتعریف میتقابل یا تضاد با الفبای رسمی و همه فهم  در، این خطوطهویت 

های شان از نظامو خروج بصریهم از حیث ناهمگونی ، حروفاین فرم کلی شان هم معلوم نیست. اما جنسیت

 مرد در طول؛ نداقابل تأمل، رسمی و مرد محور نوشتار انحصاریبا قلمرو یا تقابل هندسی مذکر و هم رویارویی 

گر زن در حوزة زبان ای از وجود کنشر مسلط در نوشتار ]بوده[ است و هیچ نمونهعنص و سرور تنها » تاریخ 

ژه به وی .اند(. به همان نسبت، مبانی زیباشناختی خط را نیز، مردان شکل داده22)غذامی، ص« نداریم. مکتوب سراغ

نویسی فارسی خواهید دید که -را بر سنت خط1اِحلیلی  یاگر در خوشنویسی ایرانی/اسالمی دقیق شوید، سلطة مَنش

ترین نقش منفعل و تماشاشونده، در عامزن  کند.های هندسی محصور و موازین معمارانه خودنمایی میدر قالب

ه عنوان مثال در ، بگذاران مبانی زیباشناختی حروفتوانسته سرمشقی بصری بوده باشد برای پایهخود، حداکثر می

که خود انگار استحالة اندام در حروف است و باز از این منظر هم فاتح قلة  -شاید -لوای خطی چون نستعلیق

هایی از یوهش انطباق برقابل شمارد که هایی را برمیزنانه ویژگی «نوشتار»برای  «لن سیکسوه» و الغیر. اما« تناسب»

ن و خط زدن، نشانه گذاری، نوشت -نوع نگارشی که سیکسو متعلق به زنان می دانست» .رسندبه نظر مینیز « نگاشتن»

ن که رودخانه هراکلیت را به ذه بیان تلویحی حرکاتی است -های سردستیخرچنگ قورباغه نوشتن، و یادداشت

سازد که مدام در حال تغییر است... مردان در هراس از چندگونگی و بی نظمی موجود در بیرون از نظم متبادر می

دهند که ساختاری با مرزهای های خود را در قالبی جای مینویسند و اندیشهنمادین خود همواره با جوهر سیاه می

(. به همان میزان استتیک حاکم بر خط و در اینجا به 352ه دارد. ) رزمری تانگ، صمعین و به شدت تحمیل شد

 و تصرمخ تغییرات که گذارد می نمایش به را طور خاص، خوشنویسی ایرانی/اسالمی نیز، نظم های نفوذناپذیری 

حالی است که حروف جادویی از الگوی هندسی  در این. اند پذیرفته متمادی های قرن گذر در را ای محتاطانه

                                                           

 نرینه -1 
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ن ز به این فرضیه پر و بال بدهیم کهالزم نیست منسجمی پیروی نمی کنند و صورتی بدوی و خامدستانه دارند. 

 جانشین یک به شده دریغ او از مکتوب فرهنگ نیز و رسمی، هنر عمومی، حوزة که چونان موجودی

ق یابد و روی آوردن به جادو و تحق مکتوب، و شفاهی ساحت دو در که داشته نیاز رسمی غیر و سری/خصوصی

دارد چونان دستاویزی به کار بسته است که به یاری « روان زنانه»های ماورائی را که به قول یونگ ریشه در قدرت

ی اثبات ارب استناد تاریخی لة. چراکه در آن صورت به دامچارت سیاسی و اجتماعی را جبران کندبهرگی از قدآن بی

بای است که الفبای جادویی ، الفنکته مهم این برای ما . ندارددر این بحث اهمیت چندانی که ای خواهیم افتاد نظریه

ای از دیگربودگی و تقابل با نظام معنایی و تر جلوه، رازآلودی، و از همه مهم، بدویتگی، تعلیق، ناهمگونیاندرونِ

ر را د و هنر مذکاننوشته، تاریخ مذکر را انددادهکه با آن مدنیت مذکر را شکل  است حاکم بر خط رسمیبصری 

 .نداکردهخلق 

و اندیشه و  بار و حقیر نیست بلکه حالتی از هستیکند وضعیتی ستمستم و تحقیری که تداعی می ةبا هم «دیگر بودن»

حتا اگر خطوط  (.349و  342)همان،ص « کند.پردگی، تکثر، تنوع و تفاوت باز میگفتار است که راه را بر بی

، ابتدایی اندیشه و تمدنرا رماالن، جادوگران و دعانویسان مرد ساخته باشند، جز با رجعت خالقه به مراحل جادویی 

ودند. ب، قادر به تحقق این هدف نمیخورددر آن به چشم مینشانه های بیشتری از غریزه و طبیعت دست نخورده که 

ت روانی تجسم تمام تمایال« روان زن»به اعتقاد یونگ . »ستمانده ا جابیشتر بهمشخصاتی که ردپایشان در روان زنانه 

های پیشگویانه، پذیرا بودن امور غیرمنطقی، زنانه در روح مرد است، مانند احساسات و حاالت عاطفی مبهم، حدس

ا روان زنانه به ی« زن درون» ..یعت، و رابطة او با ضمیر ناخودآگاه.قابلیت عشق شخصی، احساس خوشایند نسبت به طب

ای از همین نیروی آید...کارایی و توانایی زنان جادوگر در جهت تحقق نیروهای شر نشانهکار کشف و شهود می

 . (95الهیجی،کار، ص «.)ناخودآگاه استاستثنایی زنانه در ایجاد ارتباط با ضمیر

* 

وانیم تاز یکدیگر تفکیک  را خطی مزین به هاگونة متفاوت از آرایهدو  برگردیم، سخن سرآغازاگر به که  حال 

قابل  خود از تنوعبوده،  فردمذهبی  پایگان وجایگاه اجتماعی ، که نقششان تعیین هویتآن دسته نخست . کرد

رد کمتر مونگشتر هستند عموماً اها که . این آرایهرندبندی حروف برخوردادر فرم، مواد اولیه و صورت ایمالحظه

بوده نی و شیطانیز ناظر به حفظ اقتدار و دفع نیروهای بازدارنده  شانو اثربخشی  جادویی شدهاستفادة زنان واقع 

 های گوناگونی حکاکیها و فلزات گرانبهای آنها اسامی مقدس، آیات، و عبارات مذهبی به صورتبر سنگ. 2است

                                                           

ن آنها شمرد که دانستژان شاردن، جهانگرد فرانسوی به طور کلی دربارة استفادة جواهرات در ایران عهد صفوی مشخصاتی را برمی -2 

عموماً  مذهبی است، دومگوید: اول اینکه دست کردن انگشتر مبین برخی اعتقادات در پیشبرد بحث حاضر مفید خواهد بود. او می

ند. کنشود، سوم، به تعداد زیاد در هر دست وجود دارد، و چهارم اینکه برخی انگشترها را اصالً دست نمیتوسط مردان استفاده می



11 
 

این  آزادی و سیالیت .بی قید و بندآزاد و به اشکال  یبرخهای متقارن و منظم و فرمبا  برخییا حجاری شده است. 

حیث  هم ازبها تری دارند و و کم جنبة خانگیکه است دار های نوشتهاز آرایهبا دستة دوم  ها، نقطة پیوندشانفرم

ری را تتر، اما گستردهپوشیدهتر، حیطة خصوصیبه کار رفته ، جادویی، طلسمات و تعویذاتهم خطوط ، مواد 

توجه کرد که تحلیل جنسیتی  مهمباید به این برند و هم زنان. ها را هم مردان به کار میاین آرایهگیرند. دربرمی

 طوطخاشکال  در زنانگی از هاییبارقهبه دایرة زنان نیست. یافتن ، خطوط جادویی معادل محدود کردن کاربرد آن

که به سرعت  پیوندی است بیانگربیش از هرچیز ، چندالیگی و پریمیتیو بودن ، رازآلودیناهمگونی از قبیل، جادویی

صداهایی که جهان . شودبرقرار میهای فرعی، مخفی، غیررسمی، سرکوب شده اما قوی در یک فرهنگ شاخه میان

ایی را باز هبیان شده در هنر پریمیتیو، ارزشدنیای در »هم از یاد نباید برد که مدرنیسم معاصر عزم شنیدنشان را دارد. 

 (156)بکوال، ص «. شناسد که معنای عام دارند: صداقت و اصالت، یعنی اعتبار بیان هنریمی

 منابع:
 1392تاریخ انتشار، مرداد اذکایی، پرویز، حروف، اسرار، یکی از علوم خفیه، دایره المعارف بزرگ اسالمی، -

 1322فنون کهن خلسه، ترجمه محمد کاظم مهاجری،نشر ادیان، چاپ دوم، الیاده، میرچا، شمنیسم؛ -

  1321بکوال، ساندرو، هنر مدرنیسم، ویراستار: روئین پاکباز، فرهنگ معاصر، چاپ اول -

 1351تاریخ مهر در ایران، جلد اول، نشر یزدان، چاپ دوم،  بیانی، ملکزاده،-

 1321فمینیستی، ترجمة منیژه نجم عراقی، نشر نی، تهران، های تانگ، رزمری، درآمدی جامع بر نظریه-

 ، تهران1312عمادالدین نسیمی، دیوان اشعار، به کوشش یداهلل جاللی پندری، نشر نی،  -

 1321تبار،گام نو، چاپ اول، تهران غذامی، عبداهلل، زن و زبان،ترجمه هدی عوده-

 1322، ترجمه کاظم فیروزمند، نشر آگاه، چاپ ششم، فریزر، جرج جیمز، شاخة زرین,پژوهشی در جادو و دین-

 قرآن کریم، با حواشی بهاء الدین خرمشاهی-

 1325های جواهر سازی، قصیده،تهران، گیو قصاب، عبدالناصر، مدخلی بر سبک-

کار،مهرانگیز ،شناخت هویت زن ایرانی در گسترة پیش و پس از اسالم، انتشارات روشنگران، چاپ -الهیجی، شهال-

 (1311اول، اسفند 

 1321موسی پور، ابراهیم، دوازده+ یک،سیزده پژوهش دربارة طلسم، تعویذ و جادو، نشر کتاب مرجع،تهران -

 1321نورآقایی، آرش، عدد، نماد، اسطوره، نشر افکار، -

 1324هایش، نشر جامی، چاپ پنجم، تهران، یونگ، کارل گوستاو ، انسان و سمبول-

                                                           

-می همردان اغلب به تعداد همسرانشان انگشتر به دست دارند)البته معموالً در سه انگشت آخر( ...انگشترهای مردانه از جنس نقره تهی

 (12)ماریان ونزل، صتوانند هنگام نماز خواندن انگشتر نیز به دست داشته باشند.شوند و حلقة باریکی دارند و ایشان می
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 1329کارنگ، تهران، ،ناصر خلیلیها، مجموعة انگشتری ،ماریان ،ونزل -

http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_of_Solomon 
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