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تبارشناسی و شرح اصطالحات رباعیِ منسوب به ابن سينا در مجالسالمؤمنين


محمد مرادی
دانشگاه شیراز
چکيده

مجالسالمؤمنین قاضی نوراهلل شوشتري (ف ،)1019 .از مهمترین کتابهاي رجال شیعی
است که به دلیل در برداشتن ابیات منتسب به شاعران سدههاي نخستین ،در پژوهشهاي
ادبی نیز اهمیت دارد .بسیاري از پژوهشگران معاصر دربارهي این اشعار ،به دیدهي تردید
نگریستهاند؛ اما تاکنون پژوهشی در تحلیل تبارشناسانهي این ابیات انجام نشده است .یکی
از این اشعار ،یک رباعی در ستایش امام علی(ع) و منسوب به ابنسیناست که نخستینبار
در این کتاب آمده و به واسطهي آن به بسیاري از تذکرهها و کتابهاي تاریخ ادبیات فارسی
راه یافته و بسیاري از پژوهندگان نیز انتساب آن را به شیخ پذیرفتهاند .مضمون این رباعی،
پیوند آشکاري با اصطالحات خوشنویسی و برخی مفاهیم عرفانی دارد؛ از همین رو در
این مقاله با استفاده از تحلیل محتواي تاریخی ،سعی شده است پس از ریشهشناسی گونهي
خوشنویسی منعکس در این رباعی و بررسی سیر شکلگیري نشانههاي عرفانی آن ،ضمن
تعیین محدودهي زمانی سرایش شعر ،دریچههاي محتمل راه یافتن این شعر به
مجالسالمؤمنین بررسی شود .نتایج نشان میدهد با توجه به انعکاس خط آینهاي در مضمون
رباعی و ابداع و رواج اینگونه پس از سدهي نهم و همچنین سازگاري این مضمون با برخی
اندیشههاي عرفانی رایج در میان فرقههایی چون حروفیه ،نوربخشیه ،بکتاشیه و  ،...این
رباعی بیش از چهار سده پس از درگذشت ابنسینا (ف )428 .سروده شده است.

واژههای کليدی :مجالسالمؤمنین ،قاضی نوراهلل ،ابنسینا ،خط آینهاي ،حروفیه،
نوربخشیه ،بکتاشیه.
 .1مقدمه
قاضی نوراهلل بن سید شریف شوشتري ،مشهور به شهید ثالث ،از عالمان برجستهي شیعی
است .او در شوشتر متولد شد و در سال  979به مشهد و سپس در سال  992به هندوستان
رفت و به خدمت جاللالدین اکبرشاه راه یافت و به مقام قاضی عسکر و قضاوت الهور
 استادیار زبان و ادبیات فارسی shahraz57@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله96/2/18:

تاریخ پذیرش مقاله96/10/30 :

168

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،3پاییز ( 1397پیاپی)37

رسید و در سال  1019معزول و مقتول شد .اهمیت شخصیت ادبی قاضی نوراهلل ،بیش از
همه به دلیل نگارش کتاب مجالسالمؤمنین در اثبات تشیع و ترجمهي رجال شیعه است
که شیخ آن را بین سالهاي  993تا  ،1013در یک فاتحه و  12مجلس نوشته و در خالل
آن کوشیده «هرکس را خواه واقعا شیعه و خواه به مناسبتی بسیار ضعیف منسوب به تشیع
بوده است ،در شمار شیعیان بیاورد و به همین سبب است که قاضی را شیعهتراش لقب
دادهاند( ».صفا ،1373 ،ج )1707 :5
یکی از شیوههاي قاضی در مجالسالمؤمنین ،استناد به سخنان بزرگان علمی و ادبی
و آوردن اشعاري است که در تاریخ ادب فارسی ،براي نخستینبار در مجالسالمؤمنین
ثبت شده است .یکی از این اشعار ،یک رباعی است که قاضی در خالل معرفی شیخالرئیس
ابنسینا ثبت کرده ،آنجا که گفته است« :و این رباعی لطافت آثار که نسیم محبت از آن
به فضاي قلوب احباب میرسد ،از اشعار بالغتشعار شیخ بزرگوار است:
معکـــــوس نوشته است نام دو علی
بــــر صفـــحهي چهرهها خط لمیزلی
از حاجب و عین و انف با خط جلی»
یک الم و دو عیـــن با دو یاي معکوس
(قاضی نوراهلل ،1391 ،ج)188 :2
این رباعی که نخستبار در مجالس به شیخالرئیس نسبت یافته ،در دیگر نسخههاي
این کتاب نیز دیده میشود (رک .نسخههاي کتابخانهي ملی چون :نسخهي مورخ :1050
صفحهي  ،595نسخهي 17716-5ک ،صفحهي  ،406نسخهي  ،17481-5صفحهي 574
و )..و پس از آن در دیگر آثار نیز به نام شیخ ثبت شده است؛ از جمله معصومعلیشاه
شیرازي در جلد دوم طرائقالحقایق ،این رباعی را به نقل از مجالس به همراه دو رباعی
دیگر آورده است( .معصومعلیشاه شیرازي )562 :1345 ،همچنین در مقالهي اته ،در
نامهي دانشوران و نظم گزیده به نام ابن سینا آمده ،هرچند نفیسی تردید دارد که از آن
شیخ باشد( .نفیسی )45 :1359 ،گوهرین نیز با ضبطی خطا آن را نقل کرده است
(گوهرین)664 :1356 ،؛ همچنین مدبري به واسطهي مجالس به آن استناد کرده (مدبري،
 )473 :1370و مرعشی در بیان شرح احوال و آثار ابنسینا ،این شعر را در آثار مستند
نقل کرده است( .مرعشی)56-55 :1341 ،
چنانکه در ابیات این رباعی دیده میشود ،مضمون اصلی شعر در نگاه نخستین
پیوندي عمیق با اصطالحات و سیر هنر خوشنویسی دارد و از منظر دیگر با برخی مفاهیم
عرفانی مرتبط است .به همین دلیل در این مقاله ،به روش تحلیل محتواي تاریخی ،ضمن
بهرهگرفتن از رساالت و تاریخ هنرخوشنویسی اسالمی و همچنین ریشهشناسی مضمون
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عرفانی آن ،کوشش بر پاسخ بدین سوالهاست که با وجود نظرهاي متفاوتی که در
تذکرهها ،کتابهاي نقد و تاریخ هاي ادبیات مطرح است ،تاچه میزان ممکن است دربارهي
انتساب یا رد انتساب این رباعی به ابنسینا نظر قطعی داد؟ آیا میتوان دربارهي محدودهي
زمانی این شعر و اشعار مشابه نظر داد و اینکه ،این شعر از چه مأخذها و خاستگاههایی
ممکن است به مجالسالمؤمنین قاضی نوراهلل راه یافته باشد؟
 .1 .1پيشينهی تحقيق
دربارهي اشعار منسوب به ابن سینا تاکنون به صورت پراکنده و کلی ،اجتهادها و اظهار
نظرهایی مطرح شده است .هدایت در مجمعالفصحاء معتقد است که شیخ «گاهی به نظم
فارسی مبادرت میفرموده» و پنج رباعی را نیز به نام ابنسینا آورده است (هدایت:1295 ،
 )68او در ریاضالعارفین هم شش رباعی را به نام شیخ ثبت کرده است(هدایت)273 :1316،
از میان مستشرقان ،اته ( )1890در مقالهي «اشعار فارسی ابنسینا» که در مجلهي ملی
لندن منتشر شده ،برخی اشعار او را اصیل دانسته است؛ او همچنین در تاریخ ادبیات
خود ،به برخی اشعار فارسی شیخ اشاره کرده است (اته )137-135 :1356 ،براون در
تاریخ ادبیاتش ،اشعار ابنسینا را داراي ارزش ادبی نمیداند و صحت انتساب آنها را
مسلم ندانسته؛ با اینحال ابیاتی عربی را از او ذکر کرده است( .براون)161-159 :1373 ،
از میان محققان معاصر ایرانی ،غنی بخشی از اشعار فارسی و عربی ابنسینا را ذکر و
انتساب برخی را به اختصار نقد کرده است (غنی )102 :1315 ،نفیسی در قالب مقالهاي
( )1316اشعار فارسی ابنسینا را گردآوري کرده و در پژوهشی دیگر ،بخشی از اشعار را
بدون نقد و تحلیل آورده است (نفیسی )53-34 :1359 ،همچنین صفا ،اشعار منسوب به
ابنسینا را جمعاً بیست و دو قطعه و رباعی و عدد همهي آنها را مجموعاً  65بیت دانسته
است که در سفاین و مجموعهها و بعضی تذکرهها به نام ابوعلی سینا مذکور شده و در
انتساب غالب آنها به شیخ تردید کرده است( .صفا)112-111 :1384 ،
گوهرین نیز ضمن معرفی تعدادي از اشعار ابنسینا ،معتقد است این اشعار از لحاظ
سبک رباعی در فارسی به حدي سست و فاقد ارزش است که نمیتوان آنها را به شیخ
منتسب دانست (گوهرین )668-660 :1356 ،مدبري نیز  72بیت فارسی را به نام ابنسینا،
از منابع گوناگون گردآوري کرده و معتقد است اکثر این اشعار مسلما از ابنسینا نیست
(مُدّبري)473-469 :1370 ،؛ هرچند او نیز چون دیگران ،براي تحلیل و اثبات ادعاي خود
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نکوشیده است .خوانساري ( )1384نیز جز قصیدهي مشهور عینیه ،در انتساب دیگر اشعار
به شیخ تردید کرده است.
از دیگر پژوهندگان ،طاهرينیا و میرزایی ( ،)1386ضمن اصالت قائل شدن به اشعار
عربی و فارسی ابنسینا ،با تأکید بر اشعار عربی ،موضوعات شعري و جنبههاي تقلیدي
و نوآورانهي اشعار او را بررسی کردهاند؛ اما فنا ( )1392در مجموعهمقاالت
ابنسیناپژوهی ،از شعرهاي فارسی سخنی نگفته است .یاري گلدرّه ( )1392هم ضمن
تأیید احتمال سرایش شعر فارسی ابنسینا و آوردن مستنداتی از کتابهاي نزدیک به
عصر شیخ ،برخی اشعار تازهي فارسی او را که در تذکرهها و کتابهایی چون
نزههالمجالس سدهي هفتم ،جنگی از اواخر سدهي هفتم یا آغاز هشتم ،االقطابالقطبیه از
عبدالقادر بن حمزه اهري سدهي هفتم ،بیاض تاجالدین وزیر سدهي هشتم ،روضهالناظر
سدهي هشتم ،جنگ مهدوي سدهي هشتم ،جنگ اسکندرمیرزا ( ،)814-813مجموعهي
پاریس سدهي هشتم و جنگ سعدالدین الهی سدهي دهم ثبت شده و در منبع نفیسی یا
مدبري نیامده یا مرجعی متأخر داشته ،معرفی کرده؛ اما از شعر بررسیشده در این مقاله،
مأخذي کهنتر از مجالسالمؤمنین ارائه نکرده است.
چنانکه در پژوهشها دیده میشود ،اغلب پژوهشگرانی که به اشعار فارسی ابنسینا
اشاره کردهاند ،تنها به نقل برخی از آنها بسنده کرده و حتی منتقدان انتساب اشعار به
شیخ ،تحلیلی در اثبات ادعاي خود ارائه نکردهاند؛ همچنین در اندک مواردي تنها به تردید
انتساب اشعار یادشده بسنده شده و جز اشاراتی پراکنده دربارهي رباعی مذکور که در
مقدمه از آن یاد شد ،تاکنون پژوهشی دربارهي این شعر و دیگر اشعار ذکرشده در
مجالسالمؤمنین و نفش خوشنویسی در تحلیلهاي تبارشناسانه انجام نگرفته است.
 .2تحليل بازنمود اصطالحات خوشنویسی و برخی مفاهيم عرفانی در رباعی منسوب

آنچه از منظر خوشنویسی در رباعی منسوب به شیخالرئیس اهمیت دارد ،از سویی پیوند
حروف و هنرهاي تصویري در سیر تحول خوشنویسی اسالمی و از دیگرسو استفاده از
ترکیبهاي آینه اي (معکوس) است که از راه بررسی زمان فراگیري هریک ،میتوان زمان
تقریبی سرایش این شعر و اشعار مشابه را تعیین کرد .همچنین پیوند خوشنویسی و امام
علی(ع) و در کنار آن خاستگاه احتما ًال عرفانی مضمون شعر میتواند در تبارشناسی شعر و
چگونگی انتساب آن به ابن سینا موثر باشد؛ مباحثی که در بخش اصلی مقاله تحلیل شده است.
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 .1 .2خط جلی
در شعر منسوب به ابنسینا ،نخستین نشانههایی که از خوشنویسی نمود دارد ،اشاره به
نوع قلم «جلی» است .اگر از منظر تاریخچهي کاربرد این نوع خطوط و طبیعت ًا اصطالحات
آن در تاریخ خوشنویسی اسالمی بنگریم ،خواهیم دید که خط جلی از همان دیرباز ،در
هنر اسالمی چه در ثلث و چه در کوفی ،رایج بوده است؛ از این میان میتوان به نمونهي
موجود بر دري در مصر اشاره کرد که در قرن چهارم و به ثلث جلی نوشته شده است.
(رک .زینالدین ،180 :1388 ،شکل )56
عالوه بر کتیبههاي جلی که از دیرباز با خط ثلث سازگار بوده (فضائلی،)130 :1363 ،
در سنت کتابت نسخهها نیز ،در کنار متون که عمدتاً با خفی نوشته میشده ،در سرعنوانها
یا ابواب کتابها از جلی استفاده میشده است( .مایل هروي )167 :1380 ،اگر مراد شاعر
رباعی مد نظر ،از خط جلی ،همین معنی مصطلح عام باشد ،منظور از جلی ،نوعی «خط
است که فربه و درشت و روشن نوشته شده باشد ،خطی که داراي اندازههاي شش دانگ،
پنج دانگ ،چهار دانگ ،سه دانگ ،دو دانگ ،نیم دو دانگ باشد( ».همان )272 :از این
منظر ،بوعلی و هر شاعر معاصر با او میتوانسته در شعرش ،از نظر تاریخی به خط جلی
اشاره کرده باشد .در کنار این کاربرد ،نوع دیگر سبک جلی مرسوم در ترکیهي عثمانی را
باید نام برد که با نمونههاي کتابت و کتب متفاوت است؛ براي مثال میتوان به سبک جلی
کلمهي «اهلل» روي دیوار مسجد جامع ادرنه اشاره کرد (رک .شیمل )104 :1386 ،این
شیوه در مقایسه با نوع نخست جلی ،متأخر و مربوط به سدههاي دهم هجري به بعد
است و شیخ حمداهلل (ف )927 .و حافظ عثمان (ف1698 .م) خوشنویسی موسوم به
جلی را در قلمرو عثمانی ابداع کردهاند( .همان)22-21 :
 .2 .2تکرار و قرینهنویسی در خوشنویسی
جلوهي دیگر هنر خوشنویسی در رباعی ذکرشده ،تکرار دو بار نام علی در نوع ترکیب
است .چنانکه در متون و آثار مربوط دیده میشود ،تکرار واژهها از دیرباز در هنر خط
اسالمی کاربرد داشته است .از آن جمله ،در قدیمترین خط کوفی بنایی (363ه) ،در دو
لوزي ،چهار بار نام علی ،بر دري چوبی نقش شده است( .رک .قوچانی )5 :1364 ،بررسی
آثار موجود نشان میدهد تکرار نامها یا قرینهکردن واژههاي یکسان و متفاوت ،از سدههاي
نخستین و به شیوههایی که در تصویرهاي  3 ،1و  4دیده میشود ،رواج داشته و در
کتیبههاي معماري بهویژه در کوفی بنایی ،نمودهایی متعدد از آن را میتوان دید .براي
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مثال تقارن نام هاي اهلل ،محمد و علی در مسجد جمعه و مسجد امام صادق اصفهان
(قوچانی ،)137-135 ،102 ،101 ،88 ،45 :تکرارهاي چهارگانهي نام چهار خلیفه و
حسنین مربوط به صفهي عمر مسجد جمعهي اصفهان (همان )108-103 :یا تکرارهاي
چهارگانهي مسجد امام اصفهان( .همان)124-122 :
چنانکه در نمونههاي موجود دیده میشود ،این شیوه از دوران مغوالن و تیموریان،
در هنر اسالمی فراوانی یافته است؛ چنانکه بر سکههایی مربوط به زمان مغوالن ()737
و زمان سلطان اویس جالیر ( ،)777-757به صورت تقسیم اجزاي شهادتین در لوزيها
یا گلبرگهاي مقارن پشت سکه دیده میشود( .ترابی طباطبایی 96 :1350 ،و )120-118
بر این اساس انعکاس چنین مضمونی در نسخهها و اشعار پیش از سبک عراقی ،در ادب
فارسی میتواند منطقی باشد.
تصویرهای  1تا  4برخی شيوههای مرسوم تکرار و قرینهنویسی در خطوط اسالمی

 .3 .2معکوسنویسی و خط آینهای
مهمترین جنبهي خوشنویسی که در رباعی ابنسینا منعکس است ،بروز شیوهاي است که
خوشنویسان از آن با نام خط آینهاي یاد کردهاند و نمود آن را در انعکاس آینهاي دو «علی»
در صورت انسانها ،به روایت شعر بهوضوح میتوان دید( .رک .تصویر شمارهي  )2چنانکه
در کتابهاي خوشنویسی آمده ،خط آینهاي یا مثنی این است که «خوشنویسی ،عبارتی
را از دو سمت (چپ به راست و برعکس از راست به چپ) بنویسد؛ در این صورت صفحه
داراي خطی محوري است که تمام حروف و کلمات نسبت به آن داري قرینه میباشند».
(قلیچخانی1373 ،الف« )89-78 :کتّاب متفنن اینگونه خط را به اقسام مختلف نوشتهاند و
این خط تزیینی را نیز در لباس خطهاي گوناگون از کوفی ،محقق ،ثلث و غیره میتوان در
آورد( ».فضائلی )655 :1362 ،اینگونه خطوط به صورت طغرا ،شبه طغرا ،مثنی (متعاکس)،
توأمان ،مرصع ،متداخل و مشبک نوشته شده و در قالب اشکال هندسی و اشکال زورق،
گلدان ،قندلیل ،ستاره ،پرندگان و  ...ترکیب شده است( .فضائلی)495 :1363 ،
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اگر از منظر تاریخی به زمان شکلگیري و فراگیري این نوع خط بنگریم ،میتوان به
زمان احتمالی سرایش رباعی مدنظر دست یافت .ابنندیم در معرفی خطوطی که مصاحف
را با آن نوشتهاند ،نامی از خطوط دوگانهنویس نبرده است (ابنندیم)11 :1346 ،؛ هرچند
در یکی از نسخ الفهرست (نسخهي ف در پاورقی) ،پس از خطوط المکی ،مدنیین ،از
خطی موسوم به التئم هم نام برده است( .ابنندیم ،بیتا )9 :که فضائلی آن را به معنی
توأمان (دو قلو) دانسته؛ لکن کیفیت آن را نامعلوم میداند( .فضائلی )655 :1362 ،حسینی
منشی قمی (متولد  )953نیز در گلستان هنر که گویا در نیمهي دوم سدهي دهم نوشته
شده ،مثنیبرداشتن را از اختراعات ابنبواب (ف )413 .میداند (حسینی منشی قمی،
)19 :1366؛ هرچند دلیلی براي یکیبودن این نوع خط و گونهي مدنظر نمیتوان دید و
به نظر میرسد منظور از مثنی در رسالهي او ،دوبار نوشتن و تکرار است؛ چنانکه در
تعریف جدول مثنی آورده :نوعی جدول است که دو خط طال برابر هم کشند ،هر خط
را دو تحریر میکشند آنگاه بعد از آن خط الجورد کشند( .همان)165 :
قدیمترین نمونهي نزدیک به شیوهي مدنظر را در تصویر قطب منار دهلی (سدهي
ششم) میتوان دید که کاربردي شبهآینهاي را نه در واژهها ،بلکه در تزیین امتدادي الف
و الم اهلل نشان میدهد( .رک .شیمل ،35 :1386 ،تصویر  )3اما آنچه نشاندهندهي ترکیب
دو «علی» در شعر منسوب ابنسیناست ،همان مثناي متعاکس یا برگردان است که «در
اصطالح خطاطان عثمانی آینه لی گفته شده است و آن را در قالب اشکال هندسی و به
صورت انسان و مرغ و برگ درختان و قندیل و ظروف و غیره درآوردهاند و نمونههاي
بسیار از این قبیل مثنی در لوحههاي اولوجامع بورسه و موزهي ( )T.L.Eدر استانبول و
مواضع دیگر ترکیه دیده میشود( ».فضائلی)656 :1362 ،
شیمل ابداع این شیوه را مربوط به پس از سدهي هشتم میداند و معتقد است
ستونهاي الوکامی در بورسا و آنهایی که در اسکی کامی در اِدِرنه هستند ،غنیترین
مخازن این تزیینات هستند( .رک .شیمل )25-24 :1386 ،اگر خطوط مسجد جامع بورسا
را کهنترین نمونههاي این شیوهي خوشنویسی بدانیم ،تاریخ ساخت آن میتواند
قدیمترین زمان متصور براي سروده شدن شعر ابنسینا باشد.
براساس برخی متون تاریخی ،این مسجد در روزگار اورخان (1284تا1359م) و مراد
یکم ساخته شده و سازندهي آن خریستودولوس  christodolosمعمار یونانی بوده است.
(ووسینیچ )82 :1346 ،البته احمد دده معتقد است مسجد رفیع اولو جامع  ulucamiرا
یلدرم خان (بایزید اول) ،در  798پس از توبه از اعمال خالف دین و شرابخواري ساخته
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است( .احمد دده )141 :1393 ،ساخت این مسجد گویا چهارده سال به طول انجامیده و
هزینهي آن از غنایمی تأمین شده که بایزید از شکست سیگسموند هنگري در  25سپتامبر
 1396در نیکوپولیس کسب کرده است( .بلر و بلوم)349 :1394 ،
با توجه به تولد بایزید اول به سال  761قمري و شکست او در برابر تیمور در سال
 ،804به روایت متون تاریخی (رک .شامی ،260-256 :1364 ،واله اصفهانی قزوینی،
 ،332- 320 :1379میرخواند ،5035 :1385 ،پورگشتال 202 :1387 ،و فریدبیک:1332 ،
 ،)26زمان استفاده از خط آینه اي چه در معماري و چه نمود آن در ادبیات اسالمی نیز،
قبل از دههي آخر سدهي هشتم نخواهد بود و این بیش از سه و نیم قرن پس از درگذشت
ابنسیناست .البته قرائنی دیگر وجود دارد که استفاده از خط آینهاي در این تاریخ را نیز
تأیید نمیکند؛ یکی اینکه به روایت نظامالدین شامی ،در ذکر توجه امیرزاده محمد سلطان
ک اذا دخلوا قریهً افسدوها ظاهر شد .بعد از نهب و غارت
به طرف بورسه « سرّ انّ الملو َ
در شهر آتش ا فروختند و تر و خشک آن را در هم سوختند» (شامی)262 :1364 ،؛ پس
این احتمال وجود دارد که دستکم تزیینات و بخشی از معماري مسجد جامع بورسه در
حملهي تیموریان از بین رفته باشد .جز آن ،به عقیدهي ووسینیچ ،این مسجد در
زمینلرزهي  1767ویران شده است( .ووسینیچ )82 :1346 ،نکتهي دیگر اینکه از میان
بیش از  150خطی که بر ستونهاي مسجد بورسا وجود دارد ،بسیاري را احتماالً محمد
شفیق در سدهي 13هجري نوشته است( .رک .زینالدین141 :1388 ،و  )142البته نمونهاي
از کتابتهاي ثلث جلی آینهاي در مسجد اولوجامع باقی مانده که گویا مربوط به حدود
سال  823هجري است (همان )13 :و این نکته ،وجود خط آیینهاي را دستکم در قرن
نهم تأیید میکند .باتوجه به کاربرد این نوع خط در مسجد سلیمیهي اِدِرنه ،سدهي دهم
و همچنین فراگیري آن در میان خوشنویسان عثمانی متأخر (داماس،24 ،23 ،22 :1360 :
 )11 ،103 ،97 ،96 ،56 ،51 ،49 ،29 ،27به نظر میرسد در زمان نوشتهشدن
مجالسالمؤمنین  ،این شیوه در قلمرو اسالمی شناخته شده بوده است و آشنایی قاضی
نوراهلل ،به دلیل نزدیکیاش به عثمانی و عراق ،با این شیوه کامالً محتمل است.
عالوه بر شیوهي آینهاي که کامالً منطبق با شعر منسوب ابنسیناست ،انواعی دیگر از
خطوط مشابه نیز در سده ي دهم و در هرات (نزدیک به قلمرو نوشتهشدن
مجالسالمؤمنین یعنی هند) اختراع شده؛ از جمله مالجان کاشی از شاگردان جعفر
تبریزي و از خوشنویسان دربار بایسنغر میرزا مخترع خط شکستهبسته است و آن چنان
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است که اجزاي خط را بعضی در یک صفحه و بعضی روي صفحهي دیگر میگذارند و
دو صفحه را که روي هم میگذارند کامل میشود( .فضائلی)655 :1362 ،
نوع دیگر ،خط توأمان یا مجنونی است که در آن با مجموعهاي از حروف اشکالی
قرینهاي ساخته میشود( .رک .فضائلی655 :1362 ،و شیمل )25 :1386 ،مبدع این شیوه،
چنانکه ساممیرزا در تذکرهي تحفهي سامی مدعی شده موالنا مجنون چپنویس رفیقی
هروي است (ساممیرزا )142 :1384 ،که خود در رسالهي خط و سواد که پس از 909
نوشته ،شیوهاش را اینگونه تعریف کرده است« :از آن جمله است :توأمان قد اخترعته
ال بشکل االنسان و غیره و
اختراع ًا خطّ ًا غریب ًا مرکّباً من المعکوس و غیرالمعکوس مشکّ ً
سمّیته بالتّوأمان تقسمه [فقسمته] صورتین بمشابهتین المتقابلتین [متشابهتین مقابلتین]»
(مجنون رفیقی هروي1373 ،ب)256 :
به گفتهي قاضی احمد قمی در گلستان هنر ،این خط از ترکیب کلمات صورت انسان
و حیوان شکل میگیرد؛ چنانکه «این مصراع را که نرخ شکر و قند شکست از شکرستان،
از دو طرف نوشته بود به صورت سه چهار آدمی( ». ...منشی قمی )85 :1352 ،از
تعریفهاي یادشده چنین بر میآید که خط توأمان بیشتر با جنبهي تصویري ترکیب خط
در شعر ابنسینا سازگار است؛ اما از شهرت مجنون رفیقی به چپنویس ،میتوان این را
استنباط کرد که در تصاویر خط او ،متناسب با ترکیبها ،این ویژگی وجود دارد که با
نوشتن آینهاي خط مدنظر در قرینهي چپ به صورت معکوس ،خطی خاص شکل
میگیرد .شاید با توجه به رواج شیوهي مذکور است که شیمل از رواج چپنویسی و
معکوسنویسی در دربار اکبرشاه سخن میگوید (شیمل )91 :1368 ،و پیوند قاضی نوراهلل
با دربار او نیز میتواند گرهگشاي نحوهي راهیابی اینگونه ،به شعر منسوب باشد.
بر اساس آنچه گفته شده ،محتملترین زمان براي راهیافتن خط آینهاي به صورت
مضمون در شعر منسوب به ابنسینا و همچنین دیگر اشعار فارسی ،سدهي دهم است و
این مضمون پس از این زمان در میان خوشنویسان ایرانی ،هندي و عثمانی مقبولیتی ویژه
یافته؛ تا آنجا که ترکیبهاي متعددي از مثنینویسی و پیوند آن با صورت و بدن انسان
در کتیبهها و خطوط خوشنویسان ترک سدهي دوازدهم دیده میشود( .داماس:1360 ،
22و  )23در بسیاري از این آینهنویسیها ،ترکیبی شبیه شعر منسوب به ابنسینا و با ارتباط
عین با چشم ،ل با بینی و یاي معکوس با دو ابرو نمود یافته است( .رک .همان،70 ،25 :
 71و )121
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تصویرهای  5و  6نمونههایی از خط آینهای کاتبان عثمانی ،مسجد جامع بورسا

 .4 .2پيوند خوشنویسی و تصویر
یکی دیگر از نمودهاي خوشنویسی در رباعی مذکور ،پیوندي است که میان خط و
تصویر شکل گرفته است که بررسی این ویژگی در سیر هنر خوشنویسی ،در تعیین زمان
احتمالی سرایش این رباعی مؤثر است .آنچه از نخستین خطوط اسالمی بر میآید ،یکی
این است که در نمونههاي سدههاي نخستین ،هنوز پیوند مستقیمی بین خوشنویسی و
نقاشی وجود نداشته و از قرنهاي سوم و چهارم به بعد ،خط کوفی ساختمانها و منارهها،
بهویژه در ایران و هند ،با نوشتههاي قرآنی و تاریخی تزیین شده (شیمل )14 :1386 ،و
به مرور زمان خطوط از حالت ساده و افقی خارج شده و تنوع و انحنا و تزیین یافته
است( .همان )20-16 :چنان که در خط کوفی مزار امام یحیی در جوزجان  430هجري
(حبیبی ،)189 :1350 ،قصر مسعود سوم در غزنه حدود 500ق (همان ،)185 :قبر سلطان
محمود حدود ( 421همان )180 :و مقبرهي پیر علمدار 418ه (همان )174 :میتوان دید،
در فاصلهي سدههاي چهارم تا ششم کاربرد نقاشی در خوشنویسی تنها به این محدود
بوده که در خطوط کوفی ،از انتهاي حروف عمود چون الف ،براي ساختن شکل گل یا
تبدیل به گل استفاده شود( .رک .شیمل 33-32 :1386 ،تصاویر)
از اواخر سدهي ششم و در سدهي هفتم ،چنانکه در قطب منار دهلی دیده میشود،
نوارهایی از خط کوفی مش ّبک که با خط ثلث بنایی درشت و برجسته همراه است (شیمل،
 ،)21 :1386ترکیبهایی نزدیکتر به نقاشی در خوشنویسی پدید آورده است .در همین
سده ،روي دُهلی ترکی و همچنین بر وسایل فلزي ،در امتداد حروف صورت انسان نقاشی
شده یا حروفی جانورسان دیده میشود (رک .همان19 ،و شیمل )62 :1368 ،و در سدهي
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هفتم بر دلوي موسوم به دلو برینسکی مربوط به  ،659حروف به صورت اندامهاي انسانی
تزیین شده یا در سفرهخانهاي مربوط به موصل ،ظرفی برنجی با حروف منفرد شبیه انسان
مرصعکاري شده است( .همان)43 :
تا سدهي هفتم ،هنوز هنر خوشنویسی قابلیت ایجاد تصویري مر ّکب با صورت انسان،
چنانکه در شعر ابنسینا دیده میشود ،کشف نکرده بود و چنانکه از آثار هنري ایران
جر مشکول رواج مییابد؛
میتوان دید ،از زمان تیموریان خطوط منقش ،از جمله مش ّ
همانطور که نشانههاي آن را در گنبد گور امیر تیمور در سمرقند (حبیبی)106 :1350 ،
میتوان دید .همچنین ،بهموازات ،در قلمرو عثمانی ،به دلیل گرایش پادشاهان به خطوط
معمایی و طغرا ،این دست ترکیبهاي خوشنویسی رواج یافته است؛ چنانکه براي
نخستینبار در زمان سلطان مراد اول ( )791-761نام سلطان به خط طغرا نوشته و در
سکه هاي امیر سلیمان متداول شد و بعدها در زمان چلپی سلطان محمد (ف  )826و
سلطان مراد دوم ( )848-826نیز ،استفاده از طغرا بر سکهها جلوهاي مشخص یافت.
(رک .اوزون چارشلی)650 :1380 ،
توجه به ترکیب خطوط در شکل پرندگان ،گیاهان و گلها را که ایرانیان آگاهانه از
قرن هشتم رواج داده بودند (داماس ،)4 :1360 ،در میان خوشنویسان عثمانی جلوهاي
ویژه یافت .آنان با استفاده از فرمدهی حروف خوشنویسی تالش کردند طرحهایی شبیه
حیوانات یا مانند گل ایجاد کنند و همین شیوه را در ایجاد تصاویر شیر ،لکلک ،کاله
مخروطی ،پاروي قایق و  ...در هنر عثمانی میتوان دید (رک .شیمل )25 :1386 ،البته
آنچه مشخص است ،تأخر اغلب این ترکیبهاي خوشنویسی است؛ چنانکه آمیختگی
هندسه ،تصویر وخوشنویسی را باید ویژگی هنر خوشنویسی عثمانی در سدههاي دهم
تا دوازدهم دانست( .داماس)11-10 :1360 ،
در کنار اهمیت پیوند ترکیبهاي خوش نویسی با تصاویر در بررسی سبک شعر مذکور،
یکی دیگر از جنبه هاي مهم در این پژوهش ،بررسی ارتباط منفرد حروف با تصاویر است
که در بیت مدنظر ،بیش از همه در پیوند حرف «عین» و واژهي «چشم» نمود یافته است.
هرچند از منظر ادبی ،به دلیل ایهام در واژه ي عین ،تشبیه آن به چشم امري طبیعی و مرسوم
است؛ در اصطالحات خوش نویسی کمتر به این نکته توجه شده است .در مجموع
یادداشتها و رسالههاي متقدم مربوط به خوشنویسی چون :راحهالصدور راوندي،
نفائسالفنون فی عرایس العیون محمد آملی ،آداب خط عبداهلل صیرفی و  ...عین از نظر
شکل به دو دسته ي نعل اسبی و دهان شیري تقسیم شده است (رک .راوندي،442 :1364 ،
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صیرفی29 :1372 ،و فضائلی )222 :1363 ،در رسالههاي جدیدتر ،انواعی دیگر براي عین
در نظر گرفته شده است؛ چنان که مجنون رفیقی هروي و باباشاه اصفهانی از هفت عین نام
میبرند :نعلی ،صادي ،محیر ،فم االسد ،فم الثعلب ،معقود (مجنون رفیقی هروي1373 ،ب:
268-267و باباشاه اصفهانی )241-240 :1373 ،با این حال ،نخستین کسی که در رسالههاي
خوشنویسی بررسیشده ،از ارتباط «عین» و «چشم» سخن گفته ،صیرفی صاحب رسالهي
گلزار صفا (950ه) و خوشنویس شیعی است (رک .دانشپژوه )31-30 :1349 ،او که قطع ًا
متمایز با عبداهلل صیرفی تبریزي است و در احوال و آثار خوشنویسان سدهي دهم سخنی
از او نیامده است (رک .بیانی1348 ،و منصوري:)1366 ،
داده آرایـــــش چندین مجلس
چشم عینــــش به صفا چون نرگس
(صیرفی)73 :1373 ،
ادراکی بیگالر ( )1010نیز در منظومهي مربوط به خوشنویسی خود اینگونه سروده است:
ز مــژگان دیده را زیب دگر داد
بــه چشـــم عین چون زیر و زبر داد
(شیمل)202 :1368 ،
تصویر  7ترکيب خط و چهرهی انسان ،به قلم حبيباهلل فضائلی

 .5 .2پيوند امام علی(ع) و خط
از دیگر زوایاي شناسایی محدودهي زمانی سرایش این رباعی ،سیر نمود پیوند امام
علی(ع) ،در جایگاه موضوع اصلی این شعر ،با هنر خوشنویسی است .هرچند از دیرباز
و در سخنگفتن از خطوط و ویژگیهاي آنها ،به سخنان برخی بزرگان اسالمی از جمله
حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) ،اشاره می شده ،توجه بر این پیوند ،اغلب مربوط به
رسالهها و آثار نزدیک به زمان قاضی نوراهلل است .عبداهلل صیرفی در آداب خط (نیمهي
نخست سدهي هشتم) به برخی سخنان امام علی(ع) دربارهي خط نیکو اشاره کرده
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(صیرفی19 :1372 ،و )22؛ اما تا این دوره هنوز به نقش ایشان در تحول هنر خوشنویسی
در آثار مربوط توجه نشده است .در رسالههاي خط سدههاي نهم به بعد ،نقش امام
علی(ع) در تاریخچهي خطوط و آموزش آنها بسیار پررنگ شده و استادان خوشنویسی
عمدتاً شجرهنامهي روحانیشان را به علی رساندهاند (شیمل .)13 :1386 ،در بسیاري از
این رسالهها به مفاهیمی مشابه ،اشاره شده است (رک .مایل هروي 1372 ،و قلیچخانی،
1373ب)؛ از آن جمله ،سلطان علی مشهدي ( )926-841در رسالهي صراطالسطور که
گویا در زمان سلطان حسین بایقرا ( )912-873در هرات نوشته ،خط را به امام علی(ع)
منتسب کرده و از جایگاه ایشان در خوشنویسی سخن گفته است:
مرتضــی اصــل خط کوفی را کــرد پیــدا و داد نشو و نما
وضع کردند هم ز کوفی دان
وین خطــوط دگر که استادان
(سلطانعلی مشهدي)18 :1373 ،
سلطانعلی واژههاي علی و خط جلی را با هم قافیه کرده است؛ این ویژگی بعدها در
شعر منسوب به شیخالرئیس نیز دیده میشود:
قلم مشــــق را جلی کردم
نیّت روزهي علــــی کـــردم
(همان)19 :
مجنون رفیقی هروي نیز در آدابالخط ،در ذکر مخترعان خط از امام علی(ع) نام برده
(مجنون رفیقی هروي1373 ،الف )180 :و در جایی دیگر ایشان را بهترین کوفینویس
دانسته است( .مجنون رفیقی هروي1373 ،ب )257 :همچنین میرعلی هروي (ف )951
در مدادالخطوط ،به پیوند امام علی(ع) و هنر خوشنویسی اشاره (میرعلی هروي:1373 ،
 ) 6و از اهمیت به خواب دیدن امام علی(ع) ،در تحول خط یاقوت مستعصمی ،یاد کرده
است (همان .)8 :درویش محمد بن دوست محمد بخاري هم در فوائدالخطوط ( )955از
جایگاه امام علی(ع) در به کمال رسانیدن خوشنویسی سخن گفته (درویش محمد
بخاري )310 :1373 ،و قطبالدین محمد قصهخوان در رسالهي خط و نقاشی ( )964از
پیوند ایشان با هنر سخن گفته است( .قصهخوان)157 :1373 ،
در دیگر منابع تاریخ خوشنویسی سدهي دهم نیز مفاهیمی مشابه ثبت شده است؛
چنانکه در رسالهي آدابالمشق باباشاه اصفهانی (ف  )996آمده« :تا نوبت به حضرت با
نضرت حضرت امیرالمومنین و امامالمتقین علی بن ابیطالب علیهالسالم رسید و آن
حضرت این طریقه را به مرتبه ي کمال رسانیده و هیچ آفریده مثل خط آن حضرت
نتوانست نوشت ،چه در زمان او و چه بعد از او( ».باباشاه اصفهانی )229 :1373 ،قاضی
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میراحمد منشی قمی هم در رسالهي گلستان هنر ،آشکارا از پیوند امام علی(ع) و
خوشنویسی سخن گفته است( .منشی قمی)10 :1352 ،
نمونههاي موجود نشان میدهد ارتباط امام علی(ع) و خوشنویسی در جایگاه یک
مضمون رایج ،در سده ي دهم رواجی نسبی یافته که این مفهوم بهویژه در میان
خوشنویسان مکتب هرات ،به دلیل تأثیر آنان بر خوشنویسان هندوستان ،دلیلی بر
شکلگیري مضمونی برآمده از خوشنویسی در شعر مجالسالمؤمنین است.
 .6 .2پيوند هندسی حروف و عرفان
یکی دیگر از زوایاي تبارشناسی رباعی منسوب ،نشانههایی است که پیوند آن را با عقاید
رایج میان برخی صوفیان تأیید میکند .از منظر سیر تاریخی ،اهمیت معناي حروف در
مطالعات قرآنی و حتی فلسفی ،از دیرباز در فلسفهي غرب و تمدن اسالمی رایج بوده و
فیثاغورث ،اخوانالصفا ،اسماعیلیان ،ابنسینا ،ابنعربی و ...در این حوزه سخن گفتهاند.
(ابراهیمی راد )14-13 :1389 ،در آثار ادبی ،بهویژه در تشبیهات نیز اشاره به حروف ،از
سدههاي میانهي شعر فارسی رایج بوده است؛ چنانکه در سنت ادبی و عرفانی ،دال ،جیم،
الم ،قاف به حلقه هاي موي معشوق ،سین به دندان ،صاد و عین به چشمان بادامی تشبیه
میشده (شیمل) 27 :1386 ،؛ اما فراوانی این تشبیهات رمزي را بیش از همه ،در آثار
عرفانی میتوان دید.
اینکه این مفاهیم ،از مسیر خوشنویسی به عرفان راه یافته یا برعکس ،چندان واضح
نیست؛ اما به اجتهاد برخی از محققان ،گرایش به یکسان دانستن صور انسانی و حروف،
منطقاً از دل هنر خوشنویسی برآمده است( .همان )155 :شاید مؤید همین است که
عبداهلل صیرفی در مقدمهي رسالهي آداب خط ،به پیوند حروف و آفرینش اشاره کرده و
از نظر او ،خداوند جمال الهی را در عین جلوه داده است( .صیرفی)13 :1372 ،
از سدهي هشتم ،در آثار عرفانی برخی فرقهها چون حروفیه ،نقطویه ،نوربخشیه،
بکتاشیه و  ...مفاهیمی دربارهي ارتباط حروف و چهرهي انسان دیده میشود که با ابیات
منسوب به ابنسینا شباهت دارد .از جمله مغیره ابن سعید (ف )737 .خدا را شبیه انسانی
نورانی دانسته که پاهایش به شکل الف ،چشمش شبیه عین و دیگر اعضایش نیز از حروف
است( .اوسلو اِر )91 :1391 ،سید حیدر آملی نیز که تأثیر نگاه او را بر آثار قاضی نوراهلل
میتوان دید ،در رسالهي نقدالنقود ( ،)767در مبحث ظهور ،به پیوند مظاهر وجود و
حروف بیست و هشتگانهي الفبا (آملی )70 :1364 ،و همچنین ارتباط علی(ع) و حروف
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اشاره کرده است« :پس همچنانکه همهي حروف هجاء -اع ّم از مفرد و مرکب -مظهر
صورت بائیه در مراتب و کماالت ذاتی آن است ،همهي بسائط وجودي – اعمّ از مفرد و
مرکب -مظهر صورت انسانیت در مراتب و کماالت ذاتی حق تعالی است؛ این است س ّر
سخن امیرمؤمنان(ع) که فرمود :من همان نقطهام که زیر باء واقع است( ».همان )71 :در
رسائل اهلحق نیز پیوند داستان آفرینش و انعکاس پنج تن در صورت آل آدم دیده
میشود« :باید در این صورت ذات ایشان بروز شود؛ از آن جمله جبین اسم خداست و
لب ها اسم محمد و چشم اسم علی و ابروي راست اسم امام حسن است و ابروي چپ
اسم امام حسین است و روي اسم فاطمه است( ».ایوانف)16 :1950 ،
در آرا و اندیشههاي پیروان سید فضلاهلل استرآبادي ( )837-740نیز مفاهیمی از این
دست نمود دارد .از منظر حروفیه ،خداوند در انسان بهواسطهي حروف  28و  32گانه
ظهور کرده است (رک .هوارت 83 -73 :1327 ،و اوسلو اِر ،)235 :1391 ،صورت انسان
لوح محفوظ و مهمترین عضو وجود (همان )236 :و خطوط و تصاویر چهرهي انسان از
اجزاي صورت او هستند (همان )239-238 :در آثار نقطویان (پیروان محمود پسیخانی
گیالنی ف ،).831از جمله رسالهي مکتوب به سال  820نیز ،نشانههاي اهمیت حروف
دیده میشود (کیا )80-76 ،74 ،73 :1320 ،که این نکته با توجه به جغرافیاي شکلگیري
و رواج این آیین و نزدیکی آن با مکان زندگی اجداد قاضی نوراهلل و در کنار آن مهاجرت
بسیاري از آنان به هند ،در سدهي دهم( ،همان ،)11-6 :از احتمال تأپیرپذیري صاحب
مجالس از آنان و اشعار رایج در میان آنان حکایت دارد.
با توجه به قتل حروفیه در زمان تیمور و هجرت بسیاري از آنان به ترکیه (اوسلو اِر،
 ،) 9 :1391مفاهیم مورد نظر آنان محتمال به آن دیار راه یافته و اسناد نشان میدهد که
افکار آنان در اواسط قرن نهم بهسرعت در آناتولی رواج یافته است( .آژند)113 :1369 ،
به مرور زمان ،حروفیه در عثمانی ،از قدرت دربار برخوردار شدند؛ بهطوري که نشانههاي
تمایل سلطان محمد فاتح به حروفیه را میتوان دید .همچنین شورش حروفیان در تابستان
 848در اِدرنه و قتل عام آنان (اوسلو اِر ،)10 :1391 ،مؤ ّید فراگیري اندیشههاي مشابه
مضمون شعر منسوب به بوعلی در آناتولی و بهتبع آن در میان خوشنویسان عثمانی ،در
سدههاي نهم و دهم هجري است.
بهموازات حروفیه و احتماالً به تأثیر از آنان و از سدهي نهم ،پیروان فرقهي بکتاشی
عثمانی نیز مفاهیمی از این دست را در آثار خود منعکس کردهاند .آنان معتقدند هریک
از حروف نشانهي یکی از شخصیتهاي معنوي است و بخشی از صورت انسان را شکل
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میدهد؛ چنان که در برخی متون ،مو در نماد امام علی(ع) ،ابروي راست فاطمه(س)،
ابروي چپ خدیجه(س) و  ...است( .مخبر دزفولی )127 :1389 ،این مفهوم ،در سدههاي
اخیر به اندازهاي در آراي فرقههاي شیعی ساکن در عثمانی فراگیر شده که در خانقاهها و
عبادتگاه هاي عثمانی ،تصاویري متعدد از انعکاس نام امام علی(ع) و دیگر معصومان ،به
شیوهي شعر نقل شده از مجالسالمؤمنین دیده میشود( .رک .شیمل ،156 :1368 ،شیمل،
25 :1386و  103و مخبر دزفولی :1389 ،پیوست ،تصویر  20و )21
آنچه از متون عرفانی بر می آید ،این است که مضمونی شبیه انعکاس دو علی بر
سیماي انسانها که در شعر منقول قاضی نوراهلل آمده ،در متون عرفانی هم پس از سدهي
هشتم و در محدوده ي جغرافیایی شمال و غرب ایران و سپس در عثمانی رواج یافته و
احتما ًال از حدود سدهي دهم به بعد در متون عرفانی اهل هند استفاده شده است؛ چنانکه
عارف سنی متعصب اهل دهلی چون نصیر محمد عندلیب در قرن دوازدهم و در کتاب
نالهي عندلیب ،مدعی شده که «در صورت دو بار نام علی نوشته میشود» (شیمل:1368 ،
 )156و این تشبیه کامالً سازگار با شعر منسوب به ابنسینا ،حدود دو قرن پس از نگارش
مجالسالمؤمنین به کار رفته است.
 .7 .2پيوند قاضی نوراهلل و خوشنویسی و عرفان
با اثبات پیوند قاضی و دو مقولهي خوشنویسی و عرفان ،میتوان احتمالهایی دیگر را
نیز دربارهي این شعر تقویت کرد .در مجالسالمؤمنین ،نشانههایی آشکار دیده میشود
که گویاي آشنایی قاضی نوراهلل با خطوط ،تاریخچهي آنها و احتماال روشهاي مرسوم
در هر گونه است .در جلد دوم مجالس ،قاضی شوشتري چند خوشنویس منتسب به
شیعه را معرفی و مطالبی از رساالت آنان نقل کرده است (قاضی نوراهلل ،1391 ،ج:2
)489؛ از جمله علی بن هالل مشهور به ابنبواب که قاضی در وصفش گفته است« :طومار
خط لطافت آثارش را که دُرج یاقوت بلکه درج یاقوت را در غیرت و رشک درد صیرفی
در بهاء آن نقد جان روان سپارد( ».همان )488 :نکتهي تأملبرانگیز در این عبارت ،ایهام
مشخص در واژهي صیرفی است که یقیناً عبداهلل صیرفی تبریزي (زنده  )744صاحب
آدابالخط و رسالهي اصول خطوط سته است( .رک .قلیچ خانی )450 :1373،او گویا
شاگرد سیدر حیدر و با واسطهي او ،شاگرد یاقوت بوده و شهرتش در قرن دهم به
اندازهاي است که در بسیاري از متون چون گلستان هنر و رسالهي مجنون رفیقی ،از او
سخن رفته است (منشی قمی24 :1352 ،؛ مجنون رفیقی هروي1373 ،الف)182 :؛ بنابراین
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بعید است مراد قاضی از او ،صیرفی ساکن گلزار صفا یا قاسم صیرفی همدانی شاعر قرن
دهم بوده باشد( .رک .مایل هروي :1372 ،شصت و سه) از این اشاره و دیگر استنادات
مشخص به هنر خوشنویسی و اصطالحات آن ،در مجالسالمؤمنین ،این احتمال تقویت
میشود که قاضی نوراهلل آن اندازه بر ترکیبها و اجزاي خوشنویسی تسلط داشته که
بتواند مضمونی شاعرانه با بهرهگیري از آن بسراید یا دست کم با نوع ترکیب خط به کار
رفته در آن آشنا باشد.
منظر دیگر ،پیوند قاضی با اهل عرفان است .نگاه محتاطانهي قاضی به عرفان ،در
احقاقالحق و مجالس ،سبب شده ،دربارهي رویکرد عرفانیاش اجتهادهایی متفاوت مطرح
شود .قاضی ،در جلد دوم از مجالسالمؤمنین ،با نگاهی انتقادي به صوفیه پرداخته است.
از نظر او فرقهي حقیقی صوفیه آن است که «حامل اسرار سید مختار و ائمهي اطهار باشد
و ایمان به حسب ظاهر و باطن داشته باشند؛ همچنان که فرقهي حقهي ناجیه از فرق
متکثرهي شیعی یکی است و آن امامیهي اثناعشریه هستند( ».قاضی نوراهلل ،1391 ،ج:2
 )5او منتقد نقشبندیه است و عارفان حقیقی را پیرو امامان شیعه و منتسب به امام علی(ع)
میداند .همین جبهه گیري سبب شده است که محمدشفیع حسینی عاملی در محافلالمومنین
به نقد و تبیین انتقادهاي شیخ از برخی صوفیان بپردازد( .حسینی عاملی)308 :1383 ،
آزاد کشمیري نیز در نجومالسماء فی تراجم العلماء ،معتقد است که آنچه قاضی نوراهلل
«اظهار مدح و حسن ظنّ خود نسبت به جمعی از صوفیه نموده ،مستلزم تصوف جناب
سید نوراهلل نیست» (آزاد کشمیري)13 :1282 ،؛ همچنین محدث ارموي ساحت شیخ را
از عقاید و مقاالت و حاالت صوفیه باالتر و مبرا میداند( .محدث ارموي-40 :1367 ،
 )43اما برخالف اجتهادهاي مطرحشده ،رباعی منسوب به شیخالرئیس با توجه به پیشینهي
عرفانیاش ،تقویتکنندهي احتمال آشنایی قاضی با اندیشههاي عرفانی است.
عالوه بر آن ،در آثار قاضی و دیگر متون ،نشانههایی آشکار از گرایش او به عرفان
دیده میشود .قاضی در جلد اول مجالس ،در معرفی جدش نوراهلل بن محمدشاه الحسینی
المرعشی الشوشتري میگوید« :و از جمله مآثر توفیقات او آنکه به صحبت فیض بخش
غوثالمتألهین سید محمد نوربخش قدس سرّه رسیده بود و از او تلقین ذکر و انابت یافته
و در شیراز با جناب شیخ شمسالدین محمد الهیجی شارح گلشن راز صحبت بسیار
داشته( ».قاضی نوراهلل ،1391 ،ج )520 :1او نظر سید محمدنوربخش را تأیید میکند و
میگوید« :و غوثالمتأخرین سید محمد نوربخش نوّراهلل مرقده ،در بعضی از مکاتیب
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خود که به خواجه جعفر نامی نوشته ،فرموده که اگر کسی سیاح باشد به ظاهر و باطن
بیند( ».قاضی نوراهلل ،1391 ،ج)5 :2
صاحب تاریخ شوشتر نیز رسالهاي را با عنوان در بیان تشیع سید محمود نوربخش،
به قاضی نسبت میدهد (حسینی شوشتري )31 :1352 ،در این کتاب دربارهي جد قاضی
و پیوند او با سید محمود نوربخش و شمسالدین محمد الهیجی ،مطالبی مؤید نظر قاضی
در مجالس نقل شده است( .همان )18 :همهي این مستندات سبب شده است برخی
گرایش قاضی را به نوربخشیه بسیار محتمل بدانند (حسینی عاملی)309 :1383 ،؛ از
آنجمله ،معصومعلیشاه در طرائقالحقایق در ذیل گفتار در سلسلهي نوربخشیه ،از پیوند
قاضی نوراهلل صاحب مجالس و سلسلهي نوربخشیه سخن گفته (معصومعلیشاه:1345 ،
 )320و مؤلف ریاضالعلماء و حیاض الفضالء معتقد است که قاضی به تصوف تمایل و
به شأن اهل آن اعتنا داشته است( .افندي اصفهانی ،بیتا ،ج)265 :5
با توجه به نوع پیوند اصطالحات خوشنویسی تحلیلشده و نزدیکی آن با برخی از
مفاهیم عرفانی ،می توان این احتمال را نیز مطرح کرد که مضمون تجلی امام علی(ع) در
سیماي انسانها ،تحت تأثیر نوربخشیه یا دیگر عارفان شیعی به مجالسالمؤمنین راه یافته
باشد .آشنایی شیخ از سویی با این تلقی عرفانی و از دیگرسو ،شناخت خطوط و هنر
خوشنویسی و در کنار آن نزدیکی به قلمرو رواج خطوط بررسیشده و در کنار همهي
اینها شاعربودن قاضی به تأیید کتابهاي تاریخ ادبیات (رک .صفا ،1373 ،ج ،)1707 :5
عالوه بر اثبات تأخر زمان سرایش رباعی بحثشده ،این احتمال را تقویت میکند که
شاعر این رباعی در مکان و زمانی نزدیک به حیات شیخ بوده باشد.
 .3نتيجهگيری
آنچه از تحلیل رباعی منسوب به ابن سینا به نقل از مجالسالمؤمنین بر میآید ،نخست
این است که شیوهي خوشنویسی جلوهیافته در این رباعی ،میتواند نشاندهندهي
محدودهي زمانی سرودن این شعر باشد .در این شعر ،مضمونی دربارهي ترکیب دو «علی»
در صورت انسانها انعکاس یافته که کامالً با خط آینهاي در تاریخ هنر سازگار است.
نقش خطوط در کتابتها ،بناها ،سکهها و کتابها و رسالهي هنري ،نشان میدهد
قدیمترین نمونهي مستقل این شیوه ،در نیمهي نخست سدهي نهم ،یعنی قریب چهار قرن
پس از درگذشت ابن سینا نوشته شده است .البته با در نظر گرفتن عصر فراگیري این
شیوه در میان خوشنویسان (سدههاي دهم تا دوازدهم) ،بسیار محتمل به نظر میرسد که
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شعر بررسیشده در سدهي دهم سروده شده باشد .عالوه بر این شعر ،انعکاس این شیوه
از خط در دیگر متون فارسی منظوم و منثور نیز نشاندهندهي محدودهي زمانی نگارش
آنهاست .از منظر پیوند حروف ،کلمات و مبحث تجلی حق در آثار عرفانی هم ،این
شعر با مباحثی مشابه در اندیشههاي حروفیه ،نقطویه ،اهل حق ،بکتاشیه ،نوربخشیه و
بسیاري از فرقه هاي عرفانی سازگاري دارد؛ هرچند مفاهیمی شبیه این رباعی در آثار
سده هاي نهم و دهم در متون عرفانی فراگیري یافته که همین نکته میتواند دلیلی دیگر
بر تأخر شعر باشد.
از منظر دیگر ،باتوجه به پیوند مضمون شعر با اهل عرفان بهویژه عقاید حروفیه،
نوربخشیه ،بکتاشیه و  ...همچنین نشانههایی که از تسلط قاضی نوراهلل بر خوشنویسی و
رسالههاي مربوط به آن دیده میشود و در کنار آن ،نزدیکی جغرافیایی محدودهي زندگی
او از سویی با قلمرو خوشنویسان عثمانی و از دیگرسو ،خوشنویسان هرات (که
شیوههایی نزدیک به مضمون این شعر را ابداع کردهاند) ،میتوان این احتمال را نیز ممکن
دانست که شعر یادشده ،سرودهي شاعري در جغرافیاي حیات قاضی نوراهلل باشد .با
استفاده از اصطالحات خوشنویسی یادشده ،همچنین میتوان محدودهي زمانی دیگر
اشعار مشابه یا نسخههاي دربردارندهي این نوع خطوط را تعیین کرد.
منابع
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فرهنگی.
اوسلو اِر ،فاتح .)1391( .حروفیه از ابتدا تاکنون به استناد به منابع دست اول .ترجمهي
داوود فانی ،تهران :مولی.
اینالجق ،خلیل .)1394( .امپراتوري عثمانی (عصر متقدم  1300تا  .)1600ترجمهي
کیومرث قرقلو ،تهران :بصیرت.
ایوانف ،د .)1950( .مجموعهي رسائل و اشعار اهل حق .بمبئی :انجمن اسماعیلی.
بابا شاه اصفهانی .)1373( .آدابالمشق ،رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته .به
اهتمام حمیدرضا قلیچخانی ،صص  ،223 -209تهران :روزنه.
بلر ،شیال و بلوم ،جاناتان .)1394( .هنر و معماري اسالمی  .)1800 -1250( 2ترجمهي
یعقوب آژند ،تهران :سمت.
بیانی ،مهدي .)1348( .احوال و آثار خوشنویسان .تهران :دانشگاه تهران.
پورگشتال ،هامر .)1387( .تاریخ امپراتوري عثمانی .ترجمهي میرزازکی علیآبادي ،به
اهتمام جمشید کیانفر ،تهران :اساطیر.
تذکرهي خوشنویسان ،پیدایش و سیر تحول هنر خط .)1363( .تهران :یساولی.
ترابی طباطبایی ،سید جمال .)1350( .سکههاي شاهان اسالمی ایران  .2تبریز :چاپخانهي
شفق و توفیق.
حبیبی ،عبدالحی .)1350( .تاریخ خط و نوشتههاي کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ
تاکنون .کابل :انجمن تاریخ و ادب افغانستان اکادیمی.
حسینی شوشتري مرعشی ،عالءالملک .)1352( .فردوس ،در تاریخ شوشتر و برخی از
مشاهیر آن .با مقدمه و تصحیح میرجاللالدین حسینی ارموي ،تهران :انجمن آثار ملی.
حسینی عاملی ،محمدشفیع .)1383( .محافلالمؤمنین فی ذیل مجالسالمؤمنین .تصحیح
ابراهیم عربپور ،منصور جغتایی ،مشهد :بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس
رضوي.
خوانساري ،محمد .)1384( .دانشنامهي زبان و ادبیات فارسی .مدخل ابوعلی سینا ،به
سرپرستی اسماعیل سعادت ،ج ،1تهران :فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
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ــــــــــــــ ( .)1386خوشنویسی اسالمی .ترجمهي مهناز شایستهفر ،تهران:
موسسهي مطالعات هنر اسالمی.
صفا ،ذبیحاهلل .)1373( .تاریخ ادبیات در ایران .ج ،5از آغاز سدهي دهم تا میانهي سدهي
دوازدهم هجري ،تهران :فردوس – اندیشه.
ــــــــــــ ( .)1384جشننامهي ابن سینا ،سرگذشت و تألیفات و اشعار و آراي ابن
سینا .ج ،1تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
صیرفی ،عبداهلل .)1372( .آداب خط ،کتابآرایی در تمدن اسالمی .نجیب مایل هروي،
مشهد :بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي.
صیرفی .)1373( .گلزار صفا ،رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته ،به اهتمام
حمیدرضا قلیچخانی ،صص  ،72-55تهران :روزنه.
طاهرينیا ،علیباقر و میرزایی ،فرامرز« .)1386( .نوآوري علمی و تقلید ادبی در
سرودههاي ابن سینا» .پژوهشنامهي علوم انسانی ،شمارهي  ،54صص .334-331
غنی ،قاسم .)1315( .ابن سینا .تهران :دبیرخانهي فرهنگستان.
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فتوت ،مجید .)1392( .زندگی و اندیشههاي قاضی نوراهلل شوشتري (شهید ثالث).
پایاننامهي کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
فریدبیک ،محمد 1332( .قمري) .احسنالتواریخ .ترجمهي علی فرزند میرزا عبدالباقی
مستوفی اصفهانی ،بیجا :مطبعهي برادران باقرزاده.
فضائلی ،حبیباهلل .)1362( .اطلس خط ،تحقیق در خطوط اسالمی .اصفهان :ارغوان.
ـــــــــــــــــ ( .)1363تعلیم خط .تهران :سروش.
فنا ،فاطمه .)1392( .ابن سینا پژوهی ،مجموعه مقاالتی در معرفی آرا ،احوال و آثار ابن
سینا .تهران :خانهي کتاب.
قاضی سیدنوراهلل الحسینی المرعشی التستري1409( .ق) .احقاقالحق و ازحاقالباطل.
تعلیقات سید شهابالدین الحسنی المرعشی النجفی ،به اهتمام سید محمود المرعشی،
قم :کتابخانهي آیتاهلل مرعشی.
ـــــــــــــــــ ( .)1050مجالسالمؤمنین .نسخهي کتابخانهي ملی ،شناسهي کد
 ،1242195به خط ابن فرامرز موکئی.
ـــــــــــــــــ (بیتا) .مجالسالمؤمنین .نسخهي کتابخانهي ملی ،شمارهي ثبت -5
.17716
ـــــــــــــــــ (بیتا) .مجالسالمؤمنین .نسخهي کتابخانهي ملی ،به شمارهي ثبت -5
.17481
__________ (بیتا) .مجالسالمؤمنین .نسخهي کتابخانهي ملی ،شناسهي کد
.1660460
___________ (  .)1391مجالسالمؤمنین .تهران :اسالمیه.
قصهخوان ،قطبالدین محمد .)1373( .رسالهي خط و نقاشی ،رساالتی در خوشنویسی
و هنرهاي وابسته .به اهتمام حمیدرضا قلیچخانی ،صص  ،163-151تهران :روزنه.
قلیچخانی ،حمیدرضا1373( .الف) .فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و
هنرهاي وابسته .تهران :روزنه.
ـــــــــــــــــــــ1373( .ب) .رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته .تهران:
روزنه.
قوچانی ،عبداهلل .)1364( .خط کوفی معقلی در مساجد باستانی اصفهان .بیجا :بنیاد
اندیشهي اسالمی.
کیا ،صادق .)1320( .نقطویان یا پسیخانیان .بیجا :انجمن ایرانویچ.

تبارشناسی و شرح اصطالحات رباعی منسوب به ابن سینا در مجالسالمؤمنین ـــــــــــــــ 189

گوهرین ،صادق .)1356( .حجهالحق ابوعلی سینا .تهران :توس.
مایل هروي ،نجیب .)1372( .کتابآرایی در تمدن اسالمی .مشهد :بنیاد پژوهشهاي
اسالمی آستان قدس رضوي.
ــــــــــــــــــ .)1380( .تاریخ نسخهپردازي و تصحیح انتقادي نسخههاي خطی.
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.
مجنون رفیقی هروي1373( .الف) .آداب الخط ،رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي
وابسته .به اهتمام حمیدرضا قلیچخانی ،صص  .201-175تهران :روزنه.
ـــــــــــــــــــ (1373ب) .آداب الخط ،رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته.
به اهتمام حمیدرضا قلیچخانی ،صص ،269-252تهران :روزنه.
محدث ارموي ،حاللالدین1367( .ق) .فیضاالله فی ترجمه القاضی نوراهلل .تهران:
شرکت سهامی طبع کتاب.
مخبر دزفولی ،فهیمه .)1389( .پیدایش طریقت علوي – بکتاشی در آناتولی .تهران :علمی
و فرهنگی.
مدبّري ،محمود .)1370( .شرح احوال و اشعار شاعران بیدیوان در قرنهاي 5 ،4 ،3
هجري قمري .تهران :پانوس.
مرعشی ،محمود .)1341( .شرح حال و افکار و آثار و عقاید و نظریات نوابغ شرق ،ابن
سینا .قم :نوین.
معصومعلیشاه شیرازي ،محمد .)1345( .طرائقالحقائق .ج ،2به تصحیح محمدجعفر
محجوب .تهران :بارانی.
منشی قمی ،قاضی میر احمد .)1352( .گلستان هنر .به تصحیح احمد سهیلی خوانساري،
تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
منصوري ،فیروز .)1366( .فهرست اسامی و آثار خوشنویسان قرن دهم هجري قمري و
نقد و بررسی گلستان هنر .تهران :گستره.
میرخواند ،محمدبن خاوندشاه بن محمود .)1385( .تاریخ روضهالصفا فی سیرهاالنبیاء و
الملوک و الخلفاء .به تصحیح جمشید کیانفر ،تهران :اساطیر.
میرعلی هروي .)1373( .مدادالخطوط ،رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته .به
اهتمام حمیدرضا قلیچخانی ،صص  .14-1تهران :روزنه.
نفیسی ،سعید« .)1316( .آثار فارسی ابن سینا» .مجلهي مهر ،شمارهي  ،48صص -1199
.1211
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ـــــــــــــ ( .)1359زندگی و کار و اندیشه و روزگار پور سینا .تهران :دانش.
واله اصفهانی قزوینی ،محمدیوسف .)1379( .روضههاي ششم و هفتم از خلدبرین ،تاریخ
تیموریان و ترکمانان .به تصحیح میرهاشم محدث ،تهران :میراث مکتوب.
ووسینیچ ،وِین .)1346( .تاریخ امپراتوري عثمانی .ترجمهي سهیل آذري ،تهران:
کتابفروشی تهران.
هاشم محمد 1381( .قمري) .قواعدالخطّ العربی .بغداد :وزارهالمعارف العراقیه.
هدایت ،رضاقلی خان .)1295( .مجمعالفصحاء .تهران :مطبعهي آقامیرزا باقر.
هووارت ،کلمنت 1327( .قمري) .مجموعه رسائل حروفیه .به قلم رضا توفیق ،لیدن:
بریل.
یاري گلدرّه ،سهیل« .)1392( .اشعار نویافتهي ابنسینا» .کتاب ماه ادبیات ،شمارهي ،82
پیاپی  ،196بهمن ،صص .44-41

