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شناختمعانیمسترتدرصورت«نقطه»باگرایشبرنقطۀاولیدر
هرنمقدس(مطالعۀموردی:بشقاب-سفالینهایازنیشابورمتعلق
*
به دوران سامانیان)
فائزه مجاهدی**1
 .1کارشناسی ارشد پژوهش هرن ،دانشکده هرنهای تجسمی پردیس هرنهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،99/04/10 :تاریخ پذیرش نهایی]99/06/21 :

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ،خوانش «نقطه» بر مبنای آموزههای عرفانی و تأویل روند فراروندۀ آن از نظام کلی،
در یک بشقاب-سفالینۀ سدۀ سوم یا چهارم هجری با نام نقطۀ اولی ذیل مشمولیت «هرن مقدس» بود ه است.
ارتباط نظریۀ دریافت با این روند فراروندگی ،هدف فرعی مقاله بود .منظر مد نظر پژوهش به اثر ،در پیشینۀ
ِ
پژوهش بنیادی-کاربردی ،بهشیوۀ مطالعۀ اسنادی و
پژوهش تا زمان نگارش مقاله مشاهده نشد .اطالعات این
کتابخانهای ،روش تحلیل دادهها توصیفی -تحلیلی و رویکرد نقد ،محتوامحور بر مبنای اندیشههای عرفانی بود.
نتایج بهدست آمده نشان داد که «نقطۀ اولی» نسبت به «نقطۀ جاذب مرکزی» بیشرت به «حرکت» و «تعامل
مخاطب» با اثر گرایش نشانداده است« .نقطۀ اولی» در حرکتی دایرهوار به تنزیل جوهر نفس رحامنی از
ذات غیبه و باطن (نقطه) در مسیر قوس نزولی (دایره) و به عامل کرثات و محسوس متظاهر میشود و با طی
قوس عروجی ،به وحدت آغازین باز میگردد .سیر رجوعی عارف یا خلق مق ّید که مظهری است از تع ّین «حق
مطلق» تا «فناء فی الله» بر گرد همین دایرۀ هستی میچرخد .سبب استفادۀ کاربردی از سفالینههای کتیبهای
در ظروف غذا میتواند ذکری بر مرگ سپید (تخلیه) به معنای کنرتل بر نفس با گرسنگی و جوع و تشابهی با
مراسم ودایی قربانی باشد که معنای اتحاد ذائقه و ذوق و وجد را دربردارد.

واژ ههای کلیدی

هرن مقدس ،نقطه ،نقطۀ جاذب ،نقطۀ مرکزی ،نقطۀ اولی ،سفالینۀ کتبیهای نیشابور.

*این مقاله در راستای تحقیق درس پژوهش در نسبت دین و هرن رسکار خانم دکرت مینو خانی انجام شدهاست که بدینوسیله از ایشان
قدردانی میشود.
**نویسنده مسئول ،تلفنE-mail : Mojahedi1381@yahoo.com ،09153109217 :
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مقدمه

هرن مقدس در زبان و بیان ،مبنایی قدسی دارد .منادشناسی
عنارص برصی ،کیفیات برصی و اصول سازماندهی برصی بر پایۀ
آموزههای عرفانی از نظام تأویل متعین پیروی میکند .درک این
ساختار در فهم کلیت این آثار و برخی از آثار هرنی که «فراروی
از نظام تعریفشده» یا به نوعی ساختارشکنی محسوب میشود،
از اهمیّت برخوردار است .تالش در تأویل اثر هرنی قدسی و درک
مفاهیم بنیادین آن خود موجب گشودگی فضایی از تجربۀ دینی
است .هدف اصلی این مقاله ،خوانش عنرص برصی «نقطه» بر
مبنای آموزههای عرفانی و تأویل روند فراروندۀ آن از نظام متع ّین
کلی است .رویکرد این تحقیق ،منادشناسی عنارص برصی ،در
پیشینۀ پژوهش مشاهده نشد ،هر چند در مورد خوانش عرفانی
مبانی برصی ،مطالعاتی صورت گرفته است .سؤال اصلی پژوهش،
تعبیر تفاوت ساختار موقعیتی «نقطۀ اولی» نسبت به «نقطۀ
جاذب مرکزی» است و سؤال فرعی ،تعبیری از کتابت مفاهیم
مقدس بر ظروف با کاربری غذاخوردن است .پژوهش در مورد
نقش مخاطب در تکمیل اثر و چگونگی دریافت مفاهیم و تجربۀ
قدسیت در ایشان ،پاسخ به سؤال فرعی بعدی است .این پژوهش
به لحاط هدف ،بنیادی و تا حدودی کاربردی در نظر گرفته
میشود .روش گردآوری اطالعات ،اسنادی و کتابخانهای بوده و
روش تحلیل دادهها ،توصیفی -تحلیلی و رویکرد نقد ،محتوامحور
است و نگاهی نیز بر نظریۀ دریافت دارد .حجم منونۀ مد نظر،
یک بشقاب_سفالینه منتسب به دوران سامانیان است که جزء
سفالینههای کتیبهای طبقهبندی میشود.

 .1هرن مقدس

هرن مقدس بخشی از هرن سنتی بوده که با مناسک دین ارتباطی
مستقیم دارد .هرن مقدس ،قلب هرن سنتی و یک متدن سنتی است
و اصول روحانی را مستقیمتر انعکاس میدهد و برای دریافت
برکت صادر از منبع الهام حقیقت ،روش دستیافتنیتری ارائه
میکند .نه تنها موضوع بلکه صورت ،نحوۀ اجرا و منشاء آن مبنای
قدسی دارد .زیرا رصف موضوع منیتواند هرنی را قدسی کند،
بلکه باید صورت آن نیز قدسی باشد ،زیرا هرن اساساً صورت است
(خندقی و موسویگیالنی.)111 ،1394 ،
چند نکته دربارۀ هرن مقدس حائز اهمیت است« :از آنجا که
بینش روحانی رضورتاً باید به زبان صوری خاصی بیان شود ،هرن
مقدس نیاز به صورتی خاص دارد و اخذ صورت از اقسام دیگر هرن،
آن را از قدسی بودن خارج میسازد [ ]...هرن مقدس تا حد زیادی
هدف زیبایی ظاهری را نادیده میانگارد .زیبایی هرن مقدس ،بیش
از هر چیز از حقیقت معنوی دقیقبودن جنبۀ منادین و متثیلی آن
و نیز از فایدۀ آن برای اعامل آیینی و مشاهدۀ عرفانی رسچشمه
میگیرد [( »]...هامن).
نبوغ در یک اثر مقدس در تفسیر کیفی الگوهای مقدس (منونههای

اولیه) و اجرای آن بر اساس دانشی قاعدهمند تجلی میکند ،زيرا
هرن مقدس تصويری از ُص َور ملکوتی و ذات حقیقت است .راز و
نظم دو مؤلفۀ اصلی خلق اثری مقدس در حد کامل است .هرن
مقدس واقعیتی عینی دارد ،چرا که متثیلپردازی در این هرن رصفاً
نشانۀ قراردادی نیست ،بلکه مناد به یاری قانون وجودشناختی
معینی «مثل اعلی» را آشکار میسازد .هرن مقدس به واسطۀ
منادهایش کل وجود شخص را مخاطب قرار میدهد و نه رصفاً
ذهن او را و بدینترتیب در به فعلیت بخشیدن تعالیم سنت مورد
نظر یاری میرساند (هامن.)111-112 ،
«از آنجا که هرن مقدس ،به عامل خاصی تعلق دارد ،فهم آن
نیز -اگر به معنای همراهی با آن باشد -بدون ورود به آن
عامل میرس نیست .بهعبارت دیگر ،از راه هرنهای مقدس تحول
کامل و رسیدن به رستگاری دینی میرس نیست ،مگر آنکه
بتوان به درون عامل مقدس و معنوی این هرنها راهی گشوده
و در آن زندگی کنیم .هرن مقدس حضوری دارد که باید در ما
نفوذ کرده و یاریمان کند تا زندگیمان را به فراسوی قلمرو
وجود زمینی و تا ملکوت الهی تعالی بخشیم» (هامن.)112 ،

 .2ماده ،صورت و معنا

شئ محسوس از دو بخش «صورت و معنا» تشکیل میشود .پشت
هر معنا «اسم جزوی حق» در اختفاست.
صورت را در دو وجه میتوان بررسی کرد -1 :از حیث تعین ،که در
آن صورت ماده (اثر) در مقایسه با صورتهای دیگر مطرح شده و
شکل و فرم و کیفیت آن مورد بررسی قرار میگیرد و تباین جزءها
معنا مییابد؛  -2از حیث حقیقت ،که هامن نگرش عرفانی تجلی
نهان و آشکار حق بر متامی صورتهاست (دولتآبادی،1396 ،
.)31-32
«در هرنهای تجسمی میتوان عنارص برصی مانند نقطه ،خط،
سطح و کیفیات آن همچون تعادل ،توازن و ریتم را بهعنوان
ماده و آنچه از ترکیب آن حاصل میشود ،همچون حاالت
روانی (مانند آرامیدگی خط افق یا سیالن و آرامش دایره) را
صورت نامید .زیبایی در عرفان ایرانی هامن معنای صورت و
هامن صورت است [ ]...چه بسا متام مصالح مانند خشت،
کاشی و آهن در بنای ساختامن مادهاند و تا بر اساس هدف
و عقیده ترکیب نشوند صورت آن پدید منیآید» (دولتآبادی،
.)32 ،1396

بنابراین «ماده» (مناد عامل ناسوت) وجه شیئیت اثر هرنی است
که با کنش صورتبخشی هرنمند به اثر هرنی تبدیل میشود و
«ص َور ملکوتی» است که از طریق وحی تجسد
«صورت» شامیل ُ
یافته است و این صورت ،انسان را به صعود به عامل معنا فرا
میخواند (هامن.)32-33 ،

 .3نقطه

«نقطه» بهلحاظ برصی کمینهترین و توپرترین عنرصی است که
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سبب آشکارگی فضا در سطحی که بر آن نقش میبندد ،میگردد.
 .1 .3نقطه در قلمرو عرفان
در هرن مقدس نقطه ذکری است بر نسبت خداوند در پدیدهها
(عامل کرثات) در آفرینش عامل وجود و تأثیرگذارترین عنرص برصی
قلمداد میشود.
«نقطه در صورت معمول خود به هیچ سمتی جهت و در
هیچ فضایی متکین ندارد .در معنای عرفانی ،خود من ّیت و
تعلق خاطری به تصاحب ،گسرتدگی و جهتپذیری در کادر
ندارد .چنین نقطهای در هیچ قسمی از فضا جز در مرکز آن
آرام منیگیرد .شکل ،کیفیت فاعلی برای آن فراهم منیکند و
بر این اساس ،از قید تع ّین آزاد و کیفیتی روحی یافته است.
با وجود طرح فضا ،بروز حسی ندارد و عنرصی درونگراست.
بدین جهت در جستوجوی «شدن» است و نه بالیدن خود.
به مانند انسانی عارف که قوۀ خلیفهاللّهی دارد یا به مانند مبدأ
و ذات حق که قدرت متکرثشدن داشته است .نقطه از شکل و
جسمیت میگریزد و گویی میل تبدیل شدن به غیرماده را دارد
و رصیحترین و سادهترین عنرص منایانگر وحدانیت ذات الهی
است .بر این مبنا ،نقطه معنای وحدت میدهد .این نقطه
دارای کیفیتی واحد ،مرکزمدار ،واالمنود (اولی) ،فاعلی ،ازلی،
ثابت و رسمدی است .چنین نقطهای از دید عرفا ،ریشۀ متام
اعداد و متام حروف است ]...[.این نقطه به عنوان نقطۀ جاذب
در نظر گرفته میشود .در عرفان ایرانی ،نقطۀ جاذب را نقطۀ
اول (نقطۀ کل) هم میگویند که این هامنی کل وجود است.
چرا که با حرکت خطی و دوری خود ،متامی اشکال مجازی ولی
به ظاهر حقیقی را در کائنات پدید آورده و بر این اساس به
"نقطۀ وحدت" نیز موسوم است» (دولتآبادی.)89 ،1396 ،

در واقع از امتداد یافنت «نقطه» الف شکل میگیرد و سپس متامی
حروف الفبایی و هجایی از «الف» تشکیل میشوند .لذا از نقطه
که اولین تع ّین الفی است تعبیر به اوایل تجلیات ایجادی در راستای
«نفس رحامنی» شده است که موجد به ظهور رسیدن حقایق و
اعیان وجودی در ظهورات گوناگون شده است .از وحدت حق
تعالی به نقطه تعبیر شده است و هامنگونه که متام حروف
هجایی در نقطه درج است ،حقایق در ذات احدیت درج است؛
مثل درخت که در دانه درج است و این وضعیت غیبالغیوب
است (همدانی.)10 ،1376 ،1
وحدت هندی 2گوید:

نخستین ،وحدت حق جلوهگر بود  /که شد از طول وحدت
نقطهموجود
پس آنگه نقطه شد در ظل سیار /به صورت گشته «الف» از
وی پدیدار
ز سیر عرض او شد صورت «با» /بضم نقطۀ وحدت هویدا
مکرر گشت چون این نقطه ظاهر /عیان شد «تا» و «ثا» اندر
مظاهر

«الف» چون از دو رس بر عکس هم گشت /به طومار حقیقت
«حا» رقم گشت
چو اندر سجدۀ ایزد تعالی« /الف» خم گشت و «دال» آمد
هویدا
بضم نقطۀ توحید فیالحال /به «ذال» آمد مبدل صورت دال
«الف» هر دم بطوری کرده حرکت /که حرف دیگری شد در
کتابت
غرض یک حرف بیرون از «الف» نیست /و لکن محرم این مدعا
کیست؟
«الف» از نقطۀ وحدت هویداست /که ظلمت وحدت ایزد
تعالی است
ز ظل وحدت اسام گشت ظاهر /بود پس عین این وحدت
مظاهر

 .1 .3الف .دایرۀ مکنون در نقطه
دایره ابتدا و انتها نداشته و از اینرو تجلیات ظهوری (تنزیل حق
به کرثت) و شعوری (درک وحدت در تأویل) مصور بهصورت دایره
تبیین میشود .در توانمندی پنهان این شکل ،تفسیر انبساط یا
حرکت نقطۀ عرفانی (نقطۀ وحدت) ،بیکرانگی گیتی ،تعادل
خلقت بر حسب قرینگی و یکیشدن مبدأ و مآخر امکانپذیر
است (دولتآبادی.)120 ،1398 ،
«از ارسار و رازهای نقطه ،مجرد و رهابودنش از جهات و
اطراف و دوربودنش از تعلق به مکان و مکانیات است ،برای
اینکه حقیقت نقطه و ذاتش کروی شکل است و شکل مدور
بهرتین شکلها ،و دورترین آنها از دگرگونی و تباهی است ،و
این شکل را_ از حیث هیئت و حقیقتش_ مطلقاً جهتی نیست
[ ]...و این امر اشاره است به منزهبودن ذات قدیم مقدس
ذوالجالل از داشنت جهات ،و دور بودن حرضت قدس متعال از
آمیزش مکانیات_ چه علویات و چه سفلیات_ و برتری منزلت
و مقامش از تقّید به کجائّیات [ ]...و دوربودن حدود و نواحی
ت او» (همدانی،1376 ،
و اطراف ،از تقدیس و توصیف صفا 
.)27-28

جوهر «نفس رحامنی» در مراتب وجودی و سطوح مختلف هستی
در قوس نزولی با تنزیل از ذات الهی در هاهوت یا مبداء و در مرتبۀ
اول با «عقل کل» شدن ( کلمهالله و روح اعظم) به قصد آفرینش
حقیقت انسانی رسارس عامل را تعقل کرد .انسان غایت آفرینش و
آخرین نقطه در قوس نزولی و در جانب زیرین نقطۀ مبداء قرار
دارد و متامی امکانات عامل را در درون خود دارد (عامل صغیر) .این
نقطه در ابتدای قوس عروجی ،میان دو قوس نزولی یعنی از مرتبۀ
احدیت تا مرتبۀ انسانی و قوس عروجی یعنی از مرتبۀ انسانی تا
مقام ذات احدیت واقع شده است .نقطهای در میان عامل محسوس
و معقول یا ساحت عرضی و طولی و با طی مراتب صعود به قرب
الهی در هر مرتبهای از مراتب عرفانی ،وجههای از مراتب فضای
روحانی را به شهود میرساند (دولتآبادی( )45-47 ،1398 ،تصویر
.)2
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 .1 .3ب .حرکت مکنون در نقطه
همدانی میگوید:

«حرکت بر شش گونه است :کون و فساد ،زیادی و نقصان،
تغییر و جابهجایی و حرکت جابهجا شونده را بر سه نوع
تقسیم میکند .طبیعی ،ارادی ،اجباری و معتقد است برای
نقطۀ حسی ،حرکت طبیعی و ارادی نیست چون نقطه
دارای جهات هامنند و متشابه است و امکان اینکه به متام
جهات یکباره حرکت کند ،نیست و حرکتش به جهتی اولیتر
از جهت دیگر نیست ،در این حالت سکون سزاوارتر است
برای او .ولی اگر نقطه ب هواسطۀ حقیقتی حرکتدهنده نقل
مکان اجباری کند یا ب هواسطۀ سببی و علتی حرکت کرد،
شایستهترین و سزاوارترین حرکات آن ،حركت دوری و گردشی
است و کمرتین دور و گردشش به هفت نقطه ختم میشود:
یکی نقطۀ مرکزی جاذب و شش نقطۀ پیاپی در محیط دایره»
(همدانی.)33 ،1376 ،

در بشقاب-سفالینه مورد مطالعۀ این تحقیق ،شش کلمهالله در
محیط دایره دیده میشود که میتواند در تطابق با این شش نقطۀ
موجود بر محیط دایره تلقی شود.
«و شش نقطۀ محیط اشاره است به احاطۀ علمی و شمول
رسیان تجلیات وجودی بر متامی مکانها و حدود و جهات را،
و نیز اشاره است به فراگیری دگرگونیها و تغییرات شئونش در
عامل وجود ،و منطبقکردن نهایت حقایق غیبی علوی نورانی
ملکوتی ،بر بدایت شقائق (نام نقطه در عامل ناسوت) حسی
سفلی ظلامنی ملکی -و بالعکس -برای اینکه مراتب حسی
هنگام فرودآمدنشان -به اقتضای مبدأبودن -به نهایاتشان
پایان پذیرفت ،بازگشته و نهایات آنها -به حکم بازگردیدن -بر
بدایات مراتب مثالی غیبی انطباق مییابد» (همدانی،1376 ،
.)34

اقسام حرکت نقطه پنجگونه است« :اقسام حرکت نقطه که
ب هواسطۀ حقیقتی حرکتدهنده برای نقطه پیدا میشود ،دارای
پنجگونه است :یا حرکتی دوری و گردشی است که این حرکت ،برای
نقطه بهرتین و شایستهترین حرکات است که حقیقت و ذاتش آن
را اقتضا میمناید؛ یا حرکتی رو به سوی باالست ،یا به سوی پائین،
یا به سوی جلو ،یا اینکه بازگشت به عقب دارد» ( هامن.)33 ،
 .1 .3ج .نقطۀ جاذب
نامهای دیگر آن در «دایرۀ وجود» ،نقطۀ اول یا نقطۀ وحدت
است.
نقطۀ جاذب مرکزی« :نقطۀ مرکزی اشاره است به احدیت مطلقهو حقیقت هویت غیبی ،و جداشدن تعینات اسامئی و کانون ریزش
فیوض ایجادی از حقیقت بیتعیّن ،و دوربودن عزت و عظمت
الهوت از آمیزش با پستیهای ناسوتی» (تصویر( )3همدانی،
.)33 ،1376

تصویر  :1نقطۀ اولی ،بشقاب-سفالینۀ کتیبهدار ،سدۀ چهارم هجری ،نیشابور ،ایران
تآبادی.)93 ،1396 ،
(دول 

نقطۀ جاذب مرکزی (ذات پیش از تجلی) در تجلّی با انبساط و
فراخشدن با وهمی از یک دایرۀ برصی بهمثابۀ کائنات و متامی
هستی اشارت میکند (دولتآبادی.)92 ،1398 ،
نقطۀ مرکزی به زمان حال نیز نسبت داده میشود.
چو ماضی نیست مستقبل مه و سال /چه باشد غیر از آن یک
نقطۀ حال
«[ ]...در امتداد زمانی ،ماضی رفته است و نیست شده و عدم
است و مستقبل هنوز نیامده است و عدم است و ماه و سال
که منوط به زمان است ،همچنین اگر گذشته است ،عدم است.
اگر نیامده است ،هم عدم است" .چه باشد غیر آن یک نقطۀ
حال" یعنی ،در این امتداد ،غیر از یک نقطۀ حال دیدی که
هیچ چیز دیگر نیست» (الهیجی.)324 ،1395 ،3

نقطۀ مرکزی به لحظۀ مکانیافتگی «ذات باری» اشاره میکند که
گذشته و آینده را به شکل امتداد معنوی در خود دارد.
 -نقطۀ جاذب اولی

«اما حرکت امتدادی نقطه به سوی باال ،اشاره است به ترقی
سالکان در مراتب کامل ،ب هواسطۀ کششهای نفسهای
رحامنی او ،و برشدن پویندگان راه حق در درجات استکامل به
آستانۀ عزت ربانی وی؛ و نقطههای سهگانۀ کشیدهشده به این
حرکت به سوی باال اشاره است به انتقاالت سهگانۀ روحانی و
بیرونآمدنهای معنوی در مراتب مثالی و درجات ملکوتی و
مراتب جربوتی» (همدانی( )45 ،1376 ،تصویر .)4

نقطۀ نخستین اشاره است به تزکیۀ سالک مر نفس خود را از
پلیدیهای مشاهدۀ افعال نفسانی به فانیکردن افعال در افعال
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الهی و واردشدن به بهشت افعال که در غیب عامل مثال مطلق
قرار دارد .و دوم اشاره است به پاککردن سالک پویندۀ آینۀ دلش
را ،فانیکردن صفاتش در صفات حق تعالی و گردشدادن رسش را
در عرصهگاهها و فراخناهای دو بهشت افعالی و صفاتی در غیب
درجات ملکوتی و سوم اشاره است به بیرونآمدن کامل محقق از
حجابهای ذات و مصا در صفات به سبب فنای ذاتش در ذات
حق سبحان و استنشاق بوهای خوش قرب و نزدیکی به حق ،و
مژدۀ یافتنش به برآمدن بر بهشتهای سهگانۀ افعالی و صفاتی و
ذاتی در غیب مراتب جربوت( 4هامن.)46 ،
در بررسی جهات قدسی جهت باال از دسرتس شیطان به دور است،
زیرا باال جایگاه ریزش فیض ربّانی است و شیطان اگر بدانجا
نزدیک شود ،هالک میگردد( 5همدانی.)43 ،1376 ،
 .1 .3د .نقطۀ مجذوب :کارکردی قابل انطباق در نشئه و احواالت
عامل کبیر و عامل صغیر برقرار است .این نقطه بهمثابۀ انسانی
متحرک در مسیر تکامل خود در نظر گرفته میشود و گاه دل
(باطن) انسان مؤمن که مآمن حق است ،و به سمت نقطۀ جاذب
در روندی منفعل و دایرهوار در حرکت است .او قادر به انطباق
و جذب متام صفات نقطۀ جاذب است .او نقطۀ آخر در قوس
نزولی است و با پیوسنت به مقام واحد الوهی (نقطۀ جاذب و
مبداء وجود) دایرۀ وجودش تکمیل میشود (دولتآبادی،1398 ،
.)89-90
كَام َبدَ أَك ُْم تَ ُعودُونَ« .هامنطور که ابتدا شام را آفرید ،به سوی او
باز میگردید» (اعراف.)29 /

تنزل را بود این نقطه اسفل /که شد با نقطۀ وحدت مقابل
چون مدارج وجود دوریه است و در دایرۀ وجود نقطۀ ّ
حاق وسط
در مقابل نقطۀ اول است و این نقطه که مرتبۀ انسانی است،
کرثات اسامیی و صفات وجوبی و امکانی (نهایت ظهور احکام
قوس نزولی) همه در آینۀ حقیقت او منعکس گشته است .یعنی
انسان ،مظهر جمیع صفات کلّیه و جزویه شده و مراتب وجود
همه در نشئۀ او به ظهور پیوسته است .در نتیجه هر چه در ذات
احدیت مکنون و مستور بود ،در آینۀ حقیقت انسانی ،به سبب
محاذات و تقابل منعکسشده و از غیب به شهادت آمد .اما چون
اتصاف به صفات ذمیمه ،موجب شقاوت و
تقّید به قیود کرثت و ّ
تضیع استعدادات فطری است ،فرمود:
اگر گردد مق ّید اندرین دام /به گمراهی بود کمتر از انعام
انسان بر خالف مقتضیات طبیعت به رهربی نوری که از عامل جان
است از راهی که آمده ،باز میگردد و با «نقطۀ اول» وحدت
مییابد (الهیجی.)213-218 ،1395 ،
از طرفی ،نقطویون خود را منسوب به نقطه میدارند و مراد ایشان
اجزای عنارصی است که در نقطه است و نقطۀ حقیقی ایشان

مرکز خاک است و بزرگ ایشان در رسایل خود هر جا که نام خود
را میگوید از «من خاک بر رس» استفاده میکند (کیا)32 ،1392 ،
که میتواند منادی از به وصلت رسیدن «نقطۀ سفلی» در قوس
رجوعی و عروجی به «نقطۀ اولی» باشد.
 .4منادهای مقدس در سفالگری
هرن سفالگری دورۀ اسالمی از ترکیب فلسفه ،حکمت و فن مشتق
میشود ،همچون انعکاس حقایق آسامنی در روی زمین ،انعکاسی
که هرنمند مسلامن سفر زمینی خود را به عاملی که حضور خداوند
باریتعالی در آن است به انجام میرساند [ ]...سفال یکی از
پدیدههای فرهنگی است که نقش و ترکیب آن به عنوان بیانی
منادین 6و متثیلی وسیلهای برای انتقال اندیشه بوده است (دادور،
( )5-6 ،1393تصاویر  6 ،5و .)7
«سابقۀ فن و هرن سفالگری در ایران به هزارۀ هشتم پیش از میالد
میرسد [ ]...با وجودی که این هرن در ایران یک سنت مداوم است،
شاهکارهای هرن سفالگری به دو دورۀ درخشان ،یعنی سه هزار
سال دورۀ پیشین سنگی و دورۀ اسالمی تعلق دارند [ ]...با ظهور
اسالم و منع استفاده از ظروف سیمین و زرین ،توجه هرنمندان
پبش از پیش به هرن سفالگری معطوف شد و در دورۀ سامانی
به کامل مطلوبی دست یافت .در قرن سوم هجری اقتدار مرکزی
خالفت عباسی ضعیف شده و سلسلههای محلی قدرت را به
دست آوردند [ ]...و حکومت امرای ایرانی همچون آلبویه در
غرب ایران و بینالنهرین و سامانیان و طاهریان در خراسان و
ماوراءالنهر آغاز گردید .فرمانروایان روشناندیش سامانی با حامیت
و تشویق دانشمندان ،هرنمندان و شاعران به احیای اندیشه
و سنتهای هرنی کهن ایران همت گامردند [ .]...این حامیت
سبب ایجاد روابط و پیوندهای عمیق هرن با علوم و ادبیات شد و
سفالگری همگام با احیای ادبیات و هرن وارد مرحلۀ جدیدی شد»
(جباری و معصو مزاده.)72 ،1388 ،
هرنمندان با پیوند خط کوفی و مهارت ایرانیان از دوران ساسانی در
تزیین خط و سفالگری بیان جدیدی از پیوندی عمیق میان مذهب،
خوشنویسی و سفالگری و ادبیات ابداع کردند.
«سامانیان یکی از سلسلههای مهم در بخش رشقی جهان اسالم در
سدههای نخستین اسالمی بودند .قلمرو آنان مراکز بزرگی همچون
سمرقند (افراسیاب) ،بخارا ،مرو ،نیشابور و کرمان را شامل میشد
[ ]...سالطین سامانی در دوران قدرت خود بسیاری از آداب و رسوم
دیرین ایرانیان را که در خراسان و ماوراءالنهر باقی مانده بود بار
دیگر احیا کردند ،به زبان فارسی و نظم و نرث عالقۀ فراوانی نشان
دادند و کتابهای گرانبها و سودمندی نظیر تاریخ طربی و کلیله و
دمنه به دستور آنان ترجمه شد .نباید از نظر دور داشت که گرچه
سامانیان برای کسب استقالل مملکت به احیای فرهنگ گذشتۀ
ایران توجه کردند با توجه به ملل و ادیان مختلف در ماوراءالنهر،
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باال و لبۀ ظرف بوده و تزئینات هم عموماً کتیبههای خوشنویسی
کوفی هستند .اینگونه سفالینهها در شهر دقیانوس جیرفت و
ماوراءالنهر نیز یافت شدهاند (عطایی.)79 ،1391 ،
بهلحاظ شیوۀ نقوش بر سطح سفالینۀ مورد مطالعه ،خط و
خوشنویسی بهصورت دایرهوار و زنجیرهوار دورتادور لبۀ ظرف
را مزینکرده است .خط کرسی ،پایۀ داخلی ظرف است و سبب
ایجاد دایرۀ مرکزی شده است و نوشتهها ،حرکتی د ّوار در جهت
عقربههای ساعت ایجاد کردهاند .خطوط افقی حروف و کلامت
بهصورت کشیده نوشتهشده است .7موضوع اثر دربارۀ نقطه است
و مضمونی مذهبی دارد .اثر تالش دارد در قالب نشانههای منادین
به تبیین نگرش هستیشناسانۀ خود بپردازد.
تصویر :2
بررسی افالک و مراتب آن در دو قوس نزولی و صعودی (دولتآبادی.)47 ،1398 ،

دوری از هر گونه جهتگیری و تعصب دینی رضوری میمنود .از
اینرو سامانیان ضمن گسرتش فرهنگ و آثار قدیم فرهنگ ایران
به فرهنگ اسالمی و علوم قرآنی ،تفسیر ،حدیث و فقه عالقه
نشان میدادند و مخالفت با فرهنگ اسالم را الزمۀ احیای فرهنگ
باستانی ایران ندانستند» (هامن.)73 ،
 .5تحلیل فرمی،نقد محتوایی و تفسیر
اثر مورد مطالعه (تصویر  ،)1نقطۀ اولی سفالی است نخودی،
کاربردی و از گروه سفالینههای کتیبهای .کادر اثر مورد نظر ،دایره
است .اثر ،بشقاب مدوری است که سطح داخلی آن منقششده
است .شش دایره در زمینۀ اثر از درون به بیرون با اقطار متفاوت
نقش بستهاند .برخی از دایرهها فضای منفی بوده و از ترسیم
خطوط پیرامونی دایرههای مجاوربهوجود آمدهاند .در مرکزیترین
دایره ،نقطهای در باالی ترکیببند ی به چشم میخورد .جهت
ترسیم خطوط تیره از رنگ قهوهای استفاده شده است.
در دایرۀ سوم شش کلمۀ الله که به خط کوفی مزهر [گلدار]
مکتوب گردیده است (ترکیبی از خط خوشنویسی و دایره)
خودمنایی میکنند .خطوطی که برای ترسیم دایره بهکار رفتهاند،
هامنطور که به سمت فضای بیرون از بشقاب حرکت میکنند
بهصورت بریده بریده ترسیم شده است .اطراف کلمههای
مقدس ،فضایی خالی در نظر گرفته شده و میانۀ آنها با خطوط
اصطرالبمانند و رنگ زرد پر شدهاند .نشانههای رمزگذاری شده
به شکل یک مارپیچ چشممانند شکل گرفتهاند.
در سفالهای همگروه با سفالینۀ نقطۀ اولی در صورتی که تزئینی
در مرکز ظرف استفاده شود یا کتیبهای کوتاه است (بیشرت کلمۀ
الربکة) یا یک پرنده یا یک نقطه است .این نوع سفالینه در منطقۀ
گرگان و نیشابور رواج داشته است .کل تزئینات محدود به قسمت

در تصویر مورد مطالعه« ،نقطۀ جاذب» در امتداد حرکت خود
رو به باال «نقطۀ اولی» را شکل میدهد .لذا با متام محیط دایره
فاصلۀ برابر نداشته و گویی نوعی جهتگیری فوقانی یافته است.
این اثر شاخص ،تفاوتی با سایر آثار با الگوی ترکیببند ی مشابه و
همدوران خود دارد.
در حالیکه «نقطههای جاذب مرکزی» عمدتاً در مرکز اثر آرام
گرفتهاند« ،نقطۀ اولی» در باالی ترکیببند ی بیقراری میکند.
نقطه متایل دارد رو به پایین در حرکتی چرخان فرو رود و دوباره از
طریق قوس صعودی از فراز رسبرآورد« .نقطۀ اولی» منتظر است
که سناریوی هستی را به بازی بنشیند .بهنظر میرسد «نقطۀ اولی»
بیش از نظر بر تثیبت در موقعیت نقطه ،به اصالت صیرورت و
«شدن دمبهدم در مسیر الیالله» اشاره دارد« .نقطۀ اولی» اصالت
به کلیتی متحرک و یکپارچه  8را بیان میکند.
بهلحاظ علم دیداری «نقطۀ اولی» ناپایدار است و عمالً متایل به
حرکت دایرهوار دارد .وجود این حرکت در پسزمینۀ ذهن ،یعنی
در بُعد و ساحت دیگری در حال رخدادن است .نزول و صعود
«نقطۀ اولی» همراه با چرخش ریتمیک متام عنارص پیرامونی آن ،با
ایجاد حرکتی رسمدی ،ناظر را در هامهنگی با «حلقۀ حیات آفاق
و انفس» قرار میدهد.
همدانی 9از دو نوع حرکت برای نقطه نام میبرد :یکی حرکت
دایرهوار و دیگری حرکت مستقیم نقطه از مرکز به باال و پایین و
در پهنا و حرکتی رو به عقب که شباهت به تصویرکردن چلیپایی
داشته و نقطۀ مرکزی از تقاطع بازوهای چلیپا حاصل میشود.
در حالیکه در حرکت دایرهوار ،بسان آتشگردان 01در حال چرخش،
آنچه ديده میشود دایرۀ آتش است و نقطه در دایره مکنون است.
در حرکت چلیپاوار یا حرکت دوری با نقطۀ مرکزی ،مرکزیت نقطه
11
در نسبت با تجلّیات آن آشکارتر است .نقطه بهمثابۀ خورشید
عاملتاب هستی ر خمنایی میکند.
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تصویر  :3بشقاب-سفالینه ()Url1

شیخ الهیجی میگوید"« :نقطۀ آتش" را که به رسعت حرکت دوری
دهندُ ،م َّص َور بهصورت دایره میمناید و ف یالحقیقة ،به غیر از یک
نقطه ،آنجا چیز دیگری نیست» (الهیجی.)17 ،1395 ،
«نقطۀ جاذب مرکزی» میتواند منادی از ذرۀ بنیادین عامل وجود،
ذات جهان و جوهر عامل کون و مکان باشد ،در حالیکه «نقطۀ
اولی» بر فرآیند آفرینش هستی ،بر حرکت ،بر صورتی که از نسبت
میان نقطۀ بنیادین و کرثات حاصل از جنبش آن «جنباننده» و
«امتدادیافته در مراتب عامل امکان» در حرکت پدید میآید ،تاکید
میگذارد .در کالمی دیگر« ،نقطۀ مرکزی» به ذات عامل اشاره
میکند و «نقطۀ اولی» به رسیان این ذات در کرثات ،در حرکتی
آفرینشگرانه اشارت دارد .بهنظر میرسد از دو زاویه به یک امر
پرداخته شده باشد .بعضی فرقههای عرفانی از حرکت دوری و
چرخشی به امر بازگشت یا به تناسخ یاد کردهاند.
«برجعت قائل است بدین آیین که چون مبیرد و به خاکش برند
اجزای بدنی او بهصورت جامدی یا نباتی جلوه کند تا آن نبات
غذای حیوان شود یا بخورد انسان رسد پس به کسوت انسانی
درآید و این هم گوید در خورد علم و عمل باشد و اجزای
پراکندۀ جسد در خورد علم و عمل همه یکجا گردآیند و
پراکنده نگردند ،خواه از نشاء جامدی خواه نباتی خواه حیوانی
یا انسانی اگرچه ترکیب گشاده شود و قائل بهوجود نفس
ناطقه مجرد نیست و افالک را بیرون از عنرص نداند و واجب
و مبداء اول نقطۀ خاک را شمرد [ ]...رسانجام عامل از ابتدای
آغاز که کنایه از ظهور افراد که محمد یعنی اصل مذکورند
تا مدتی که این افراد با هم رسشته نبات گردد و ازو حیوان
آید که دابة االرض نام اوست تا باز آدم ُم َص َور آید این مدت
مذکور شانزده هزار سال تواند بود که هشت هزار سال درین
مذکور دور عرب باشد که دور فوق ثری است و هشت هزار
سال دور عجم است که دور تحت ثری است تا بعد از آن که

تصویر  :4بشقاب-سفالینه (عطایی)79 ،1391 ،

آن عامل مذکور که نوبت مذکورست بههم رسشته شد ه باشد تا
آدم ُم َص َور آمده باشد و مدت عمر دور آدم نیز شانزده هزار
سال باید بود که ازین شانزده هشت هزار سال یا هشت مرسل
مکمل عرب بگردد و هشت هزار سال دیگر با هشت مبین
مکمل عجم بگردد تا بعد از آنکه دایره بدو صورت این دو
کامل کرده باشد باز نوبت افراد باشد بدان دو هشت مذکور
که مدت شانزده هزار سال است علی هذا القیاس تا دور کامل
رس و عالنیه به شصت و
از آدم و عامل بهرشط ظهور و بطون و ّ
چهار هزار سال نبوی متام گردد الختم» (کیا.)21 ،1392 ،

ضمن در نظر داشنت نقد فوق بهنظر میرسد نقطه در سیر نزولی
خود در ظهور کرثات ،در هر مرحله ،آن مظهر را از فیض صدور
خود سیراب و به مرتبۀ ظهوری دیگر حرکت کرده است و این به
معنای گردش ممکنات در «دایرۀ وجود» تا ادراک وحدت نهایی
بوده و دلیلی بر بازگشت تجلّیات در چرخۀ تکرارشوندۀ زایش-
مرگ -زایش به چشم منیخورد ،بلکه ارجاعی است به تجلّیات
پیاپی که خداوند در یک صورت دو بار تجلی منیکند و نیز در
یک صورت برای دو شخص متفاوت و او هر لحظه و آنی در کاری
است.
ک َُّل یَ ْوم ُه َو ِف شَ أْن « .او هر لحظه و آنی در کاری است» (رحمن،
 .)29ک ُُّل شَ ْی ٍء هالِکٌ إِ َّل َو ْج َه ه« .21جز ذات او همه چیز نابود
شونده است» (قصص .)88 ،در این معنا هر موجودی ممکنالوجود
است و از نظر ذات خودش معدوم است و تنها موجودی که
فینفسه راهی برای هالکت در او نیست ،ذات اوست .از زاویهای
دیگر متامی کرثات مجازی و اعتباری هستند .در واقع حرکتی از
«ذات» است به «ذات» که معنای «وحدت وجود» را دربردارد.
از سویی این به معنای واقعیت نداشنت کرثات نیست« .فضای

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره دوم /شامره  ،2تابستان 1399

68

خالی» در اطراف «نقطۀ جاذب» و متناظر با آن در اطراف کلمۀ
«الله» قابل ردیابی است.
اصل «ال اله اال الله» واجد جنبههای معنوی متفاوتی است .اگر
پروردگار را «جوهر غایی» یا «وجود ناب» فرض کنیم و وجود را
«شیء» بنامیم ،الجرم جنبهای از نیستی وجود دارد که در طبیعت
کل نظام خلقت نهفته است و پیامد مستقیم این حقیقت است که
فقط خداوند واقعی است .اگر اشیاء را به مفهوم متداول در نظر
گرفته و بر غیریت حقیقت مطلق تأکید شود و خداوند ورای آن
چیزی باشد که ذهن و حواس عادی بهعنوان واقعیت میشناسد،
آنگاه خالء یعنی آنچه از اشیاء تهی است ،بهصورت اثر و پژواک
حضور خداوند در نظام هستی جلوه میکند .زیرا از طریق نفی
اشیاء در واقع به آنچه ورای همۀ چیزهاست ،اشاره دارد (نرص،
.)197-198 ،1389
«اگر قرار بود اعیان به کلی غیر واقعی و مطلقاً هیچ باشند،
در آن صورت اصوالً عینی وجود پیدا منیکرد و هرنی نبود
که دربارۀ آن بحث شود ،اما واقعیت امر در متامیت خود
دربردارندۀ هم جنبۀ وهمی اشیا و هم اشیا بهمثابۀ بازتابها
و رمزهای مثبت مراتب عالیتر هستی و نهایتاً خود حقیقت
مطلق است .باید بر هر دوی این جنبهها تأکید شود .یکی با
فضای خالی متناظر است ،دیگری با ما ّده ،فرم ،رنگ و غیره
«مثبت» که در اثر هرنی بهکار میآید .این دو در کنار یکدیگر
تجسمبخش هستی کامل هر شیء زدایندۀ عدم واقعیت آن و
مب ّین واقعیت ذاتی آن در مقام رمزی مثبت و کلیتی هامهنگ
هستند» (نرص.)200 ،1389 ،

سید حیدر آملی 31در کتاب ارسار الرشیعة و اطوار الحقیقة و انوار
الحقیقةمیگوید:
«مرگ ارادی عبارت است از بیداری پس از مرگ اختیاری.
نخست ،مرگ ابیض و سفید است و آن عبارت از گرسنگی
و جوع است ،زیرا که باطن را نورانی و روی دل را سفید
میگرداند و دوم ،مرگ سبز است و آن پوشیدن لباس مندرس
است و این باطن را سبزی و خرمی میدهد و مرگ سوم ،مرگ
سیاه است و آن تحمل آزار و مالمت مردمان است که منشاء
سیاهی جنبۀ خلقی و نفسانی است .مرگ چهارم ،رسخ است
و آن بر خالف نفس عملکردن است و این جهاد اکرب و کشنت
نفس ا َ ّماره است و عرفا این چهار مرگ را تخلیه ،تزکیه و خلع
و فنا مینامند» (همدانی.)57 ،1376 ،

اثر مورد مطالعه متعلق به اشیاء روزمره و کاربردی است .در واقع
بشقابی برای خوردن غذاست .اما بهلحاظ زبان و بیان «صورتی»
رصفاً کاربردی به ذهن متبادر منیشود« ،لذت معنایی» در پس این
گزینش مکنون است که جدا از ساحت هرن قدسی نیز منیتواند
باشد .از منظر نگاه سید حیدر آملی ،میتوان از آن بهعنوان نوعی
تذکار در طریق سیر و سلوک عارفانه در گامهای اولیه یاد کرد .در

مرحلۀ شاگردی برای آموزش کنرتل بر نفس با گرسنگی و جوع که
نوعی مرگ سپید (تخلیه) نام گرفته است با نورانیتر کردن «دل»
میتوان به مراحل باالتر درویشی و زهد و کنرتل کامل بر متوجات
ذهنی هدایت شد .امکان این هست که این بشقاب تذکاری بر
این باشد.
از منظر دیگر ،این امر به نوعی یادآور مراسم ودایی قربانی هم
هست ،41به معنای اتحاد ذائقه و ذوق و وجد .ب هواسطۀ دهان و
عمل خوردن امر بیرونی ،درونی میشود و انرژی مواد خوردنی وارد
بدن میشود .در مراسم آیینی ودایی که به امر قربانی میپردازد و
در فضایی چیدمانی و اجرای مناسک منایشگونه همراه با موسیقی
و رقص که عملی در ساحت مقدس محسوب میشود ،فراخوان
تجلّی قدسیّت در قالب ُص َور ملکوتی تجسدیافته ،رخ میدهد و
انرژی رهاشده در قربانی (هر گونه خوردنی در این فضای مقدس
قربانی محسوب میشود) وارد بدن مخاطب شده و او بدین
واسطه دچار لذت و چشش طعم قداست و الوهیت میشود.
طعم آنچه خورده میشود از طریق تجربۀ ذائقه به لذت و ذوق
بدل میشود .به کالم دیگر ،با متام وجود ذات احدیت درک و طعم
خدا چشیده میشود .ت ََص ّور بر این است که غذا خوردن در ظرفی
با این همه لطافتهای معنایی میتواند از چنین مکانیزم ساختاری
بهره برده باشد.
در حالیکه عموماً در آثار هرنی دینی ،مخاطب 51عنرصی منفعل
و پذیرنده تلقی میشود .در اثر مورد مطالعه رابطۀ تعاملی بین
مخاطب و اثر هرنی برقرار میشود .جهت اینکه «نقطۀ اولی» در
باالی تصویر قرار بگیرد ،نیاز به پیشینۀ ذهنی و آگاهی مخاطب از
جهانبینی نهفته در اثر و لذا دخیلبودن وی در نحوۀ «قرار» اثر
است .در صورتیکه نقطه در سمت راست یا چپ یا پایین ظرف
لحاظ شود ،اثر معانی متفاوتی خواهد گرفت .در اينجا با گونهای
هرن تعاملی مواجه هستیم که نه تنها ذهن مخاطب که عاملیت
مخاطب را در شکلگیری فیزیکی اثر درگیر میکند.
در تشابه با دیگر آثار هرن قدسی فرآیند شکلگیری ایده و تولید
ایدۀ اثر هرنی در قالب یک رسانۀ هرنی و به شکل یک شئ هرنی
تنها در هرنمند رخ منیدهد ،بلکه تحقق اثر هرنی در وجه کامل و
تام خود در تخیل خالق مخاطب سیالن مییابد .اثر هرنی واسطهای
است که از طریق آن منجر به شکلگیری ُص َور ملکوتی درکشده
توسط خانۀ آینهگون دل هرنمند ،در خیال مخاطب گشته و یک
تجربۀ ناب قدسیت ادراک میگردد.
نظریات زیباشناختی را میتوان به دو گونه تقسیم کرد :نخست،
دیدگاهی است که اثر هرنی را فقط از طریق ارجاع به قراردادها
و اصول زیباشناختی تعریف میکند .زیبایی را امری مطلق دانسته
که در یک اثر هرنی یا وجود دارد یا ندارد و دریافت مخاطب در
زیبایی یا زشتی اثر مؤثر نیست .این دیدگاه فراتاریخی است ،یعنی
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گذشت زمان و تغییر مکان را در بحث زیبایی و معنای اثر هرنی
مؤثر منیداند .اما در رویکرد دوم ،زیباییشناختی نتیجۀ قرارداد
است و ذاتی هرن نیست و دریافت و تفسیر مخاطب ارزشمند
است .مخاطب بنا به افق دانستهها و انتظارات ذهنی خود با اثر
روبهرو میشود .بنابراین ،زیباییشناسی دریافت بر اساس رابطۀ
مخاطب و اثر هرنی شکل میگیرد (باغبانماهر ،بی تا.)115 ،
همدانی میگوید گاهی جهات و اطراف دربارۀ کسی که نقطه
و کره را در دو زمان مشاهده 61میمناید ،تغییر میکند« :در این
حالت سکون آنها یا در یک زمان و یک حالت – دربارۀ دو
مشاهدهگر -و این به علت تفاوت حاالت آن دو و مختلف بودن
محلهای آنها در مشاهده است» (همدانی.)29 ،1376 ،
لذا نه تنها به ذهنیت مخاطب ،بلکه به ادراک تنانۀ مخاطب در
فضای اثر و تعامل بدنی با اثر توجه کرده است .نقطۀ اولی از این
منظر اثری است که با نظریههای هرن معارص جهان پیوند برقرار
میکند.

نتیجهگیری

هدف اولیۀ این تحقیق ،تأویل نقطه بر مبنای آموزههای عرفانی
و فرضیۀ پژوهش بر احتامل تبیین تاویل معلقماندهای در تفسیر
عنارص مورد مشاهده در مطالعۀ یک بشقاب-سفالینۀ سدۀ سوم
یا چهارم هجری با نام نقطۀ اولی ذیل مشمولیت «هرن مقدس»
بوده است .ارتباط نظریۀ دریافت با این روند فراروندگی ،هدف
فرعی مقاله بود .نتایج استخراج شده از پژوهش موارد زیر را نشان
داده است.

 -1نقطه ،توپرترین عنرص برصی است که در هرن مقدس ذکری
میشود بر نسبت ساحت «واجب الوجود و ممکنات» و «ممکنات
و ذات اقدس باری تعالی».
 -2ذاتیترین تحرک نقطه ،دایره است .جوهر نفس رحامنی از
ذات غیبه و باطن (نقطه) در مسیر قوس نزولی (دایره) تنزیل و
به عامل کرثات و محسوس« ،عامل صغیر» متظاهر میشود و در طی
قوس عروجی به وحدت آغازین باز میگردد .سیر رجوعی عارف یا
حق مطلق تا «فناء فیالله»
خلق مقیّد که مظهری است از تعیّن ّ
بر گرد همین دایرۀ وجود میچرخد.
« -3نقطۀ جاذب مرکزی» (نقطۀ موجود در مرکز سفالینه) اشاره
به کانون ریزش فیوضات ایجادی از حقیقت بیتعیّن (جان جهان،
روح اعظم) دارد .متام خطوط دایره به این نقطۀ مرکزی منتهی
میشود« .نقطۀ جاذب مرکزی» لحظۀ رخ منودن خورشید کهکشان
در نسبت با س ّیارات پیرامون است.
« -4نقطۀ اولی» (نقطۀ موجود در باالی سفالینۀ مورد مطالعه) که

ب هواسطۀ حقیقتی حرکتدهنده از مرکزیت اثر به نقطۀ باالئین
اثر نقل مکان کرده است ،از طرفی داللت بر جایگاه برشدگان راه
حق در درجات استکاملیه را دارد و از طرفی ،اشتیاق «کنز مخفی
هستی» را بر صیرورت دایرهوار در قوسهای نزولی و صعودی برای
تجلّی از بهر معرفتشناختی به منایشمیگذارد .عطشی از اشتیاق
عشق به مظهریت در عاشق و معشوق .بهنظر نگارنده ،بیش از
نظر بر تثبیت در موقعیت ،به اصالت صیرورت و «شدن» دمبهدم
چه از منظر نگاه حرکت یک سالک راه حق در «سیر الیالله»
و چه از بُعد صدور «فیض نخستین» که خود داللت بر حرکت
«ذات احدیت» دارد« .نقطۀ اولی» بر «کلیت متحرک یکپارچه»
در ارتباط بین واجبالوجود و ممکنالوجود اشارت دارد.
 -5در سفالینۀ نقطۀ اولی ،مخاطب عنرصی منفعل و پذیرندۀ
تأثیر قلمداد نشده ،بلکه از چند منظر بین مخاطب و اثر رابطهای
تعاملی برقرار میشود - :نیاز به پیشینۀ ذهنی و آگاهی مخاطب
از جهانبینی نهفته در اثر  -دخیل بودن فاعلیت مخاطب در نحوۀ
«قرار» اثر – دخیلبودن زمان /مکان /حالت در ادراک مخاطب
از اثر.
 -6ضمن در نظر داشنت این نکته که از «دایرۀ وجود» بعضی
نحلههای عرفانی به «تناسخ» تعبیر کردهاند ،اما استنتاج مفهوم
تناسخ در دایرۀ وجود قابل مجادله است .با فرودآمدن حق تعالی
«ص َور مقید» از وی در مسیر شدن کرس میشوند
از مرتبۀ اطالقُ ،
َ
و تنها آنچه باقی میماند و در «شان» است ،اوست که « ُه َو ْال َّو ُل
َو ْال ِخ ُر َوالظَّا ِه ُر َوالْبَ ِاط ُن».
 -7بهنظر نگارنده ،سبب استفادۀ کاربردی از سفالینههای کتیبهای
در ظروف موارد زیر میتوانند باشند -1 :یادآوری مرگ سپید
(تخلیه) که به معنای ذکری است بر کنرتل بر نفس با گرسنگی و
جوع؛  -2از طرفی ،تشابهی با مراسم ودایی قربانی میتواند مد
نظر باشد به معنای اتحاد ذائقه و ذوق و وجد .در چرخش انرژی
قدسی در مراسم قربانی و انتقال این انرژی از قربانی بهعنوان
امر بیرونی به درون رهپویان از طریق دهان و خوردن که به
وجودیشدن «انرژی معنوی» میانجامد.
 -8تا جایی که نگارنده جستوجو داشته است ،سفالینۀ نقطۀ
اولی در میان سفالینههای کتیبهای حداقل ،رایج نبوده و میتواند
مبنایی جهت پژوهشهای بعدی و درک معانی مکنون در پس آن
قرار گیرد.

پینوشتها:
 .1امیر سید علی همدانی ( )713-786عارف کبیر قرن هشتم هجری است که
نسبش به امیراملؤمنین میرسد.
 .2محمد وحدت هندی شاعر و عارف قرن سیزدهم هجری.
 .3مح ّمدبن علی گیالنی الهیجی نوربخشی ملّقب به شمسالدّین و متخلّص
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به اسیری ( )840 -912عارف و شاعر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است.
 .4جنت افعال عبارت است از بهشت ُص َوری از جنس خوردنی ،نوشیدنی و
نکاحات نیکو که پاداش اعامل نیک و به جنت اعامل و نفس نامیده میشود.
جنتصفات عبارت است از بهشت معنوی ناشی از تجلیات صفات و اسامء
که بهشت قلب است و جنتذات که مشاهدۀ جامل احدی و بهشت روح
است (همدانی.)46 ،1376 ،
.5اما چیز دیگری که این عدد ( )4بدان اختصاص دارد جهاتی است که از آن
جهات رخته بر کشور انسانی وارد میگردد ،یعنی گمراه کردنهای اهریمنی
و ابلیسی [ ]...اینها نیز چهاراند :راست و چپ و جلو و عقب ،چنانکه حق
متعال از سخن ابلیس راندهشده و اهریمن مطرود خرب میدهد که ث ُ َّم َلتِيَ َّن ُه ْم
ِم ْن بَ ْ ِي أَيْ ِدي ِه ْم َو ِم ْن َخلْ ِف ِه ْم َو َع ْن أَ ْ َيانِ ِه ْم َو َع ْن شَ َمئِلِ ِه ْم َو َل تَ ِج ُد أَك َ َْث ُه ْم
شَ اكِرِي َن ،یعنی :آنگاه از جلو رویشان و از پشت رسشان و از راستشان و از
چپشان به آنها میتازم و بیشرتشان را سپاسدا ر نخواهی یافت (-17اعراف)
و (حق متعال) باال و پایین را بیان نفرمود :اما پایین :برای آنکه از صدر
(سینه) که محل وسوسه است ،دور است و پیمودنش دشوار است؛ و اما باال:
برای اینکه باال راه فرود آمدن قضای الهی و جایگاه ریزش فیض ربّانی است،
لذا توان نزدیک شدن بدانجا را ندارد ،زیرا اگر نزدیک شود ،هالک میگردد
(هامن.)43 ،
 .6مناد یا رمز ،شناختی غیرمستقیم است ،چون شناخت متعلقات رمز مستقیم
و ب یواسطه ممکن نیست .یونگ معتقد است ادراکات فراسوی حد ادراک
متعارف وجود دارند که نه فهم و نه بیان آنها به راحتی میرس نیست و به
یاری رمزگشایی منادها تفاسیری ارائه میشود .به همین دلیل ادیان از زبان
منادین بهره گرفته و خود را با منایههای تعریف میکنند .کزازی میگوید مناد
به «گونه» یا جنس میماند که به شیوهای رازآمیز و جاودانه همه «فردها» را
دربرمیگیرد .مناد گویای همه افراد است بیآنکه یکی از آنها باشد (دادور،
.)5 ،1393
 .7در بررسی الگوی ترکیببند ی سفال مورد مطالعه از مقالۀ علمی -پژوهشی
«الگوی ترکیببند ی در کتیبههای سفال سامانی» استفاده شده است (جباری
و معصو مزاده.)71-80 ،1388 ،
Holo-movement .8
 .9حرکت رو به باال در بند  .1 .3ج مقاله حارض توضیح داده شد .حرکت
مستقیم رو به پایین نقطه ،اشارت دارد بر ظهورات ربانی در عوامل مختلف
(متناظر با عواملی که در دایره وجود ذکر گردید) و حرکت در پهنا که اشارت
دارد بر پخش ا َنوار تجلّیات وجودی و گسرتش آثار دمهای ربانی و نسایم
رحامنی در حقایق اعیان شهودی و حرکت رو به عقب که اشارت دارد بر
بازگشت آثار تجلیّات تقیدی به اطالقات نخستین خود (همدانی-56 ،1376 ،
.)51
.10در قرآن کریم چنین آمده که حرضت موسی (ع) از دور آتشی دید و به
اهل و عیال خود گفت« :من از دور آتشی میبینم ،شام مبانید و من میروم،
یا آتشی است که برای شام نیز میآورم ،یا خربی هست» (یعنی آبادی یا،)...
اما به آنجا که رسید ،به او ندا شد که:...
ىل ِ َءاتِيك ُم ِّمن ْهَا ِب َقبَ ٍس أَ ْو أَ ِج ُد
«إِ ْذ َر َءا نَا ًرا فَق ََال ِلَ ْهلِ ِه ا ْم ُكثُوا ْ إِ ّىن ِ َءان َْس ُت نَا ًرا لَّ َع ّ
وىس * إِ ّىن ِ أَنَا َربُّ َك فَا ْخلَ ْع نَ ْعلَيْ َك إِن ََّك بِالْ َوا ِد
َع َ
ىل ال َّنا ِر ُهدًى * فَل ََّم أَت َئ َها نُو ِد َى َ ُي َ
الْ ُم َقد َِّس طُ ًوى * َو أَنَا ا ْخرتَْت َُك ف َْاستَ ِم ْع لِ َم يُو َحى * إِنَّنىِ أَنَا اللَّ ُه َل إِ َل َه إِ َّل أنَاَ
الصلَو َة لِ ِذكْرِى» یعنی :آن دم كه آتىش ديد ،و به اهل خود گفت:
فَا ْعبُ ْد ِىن َو أَ ِقمِ َّ
مبانيد كه من آتش مىبينم شايد شعلهاى از آن برايتان بياورم يا به وسيله آتش
راه را پيدا كنم -پريامون آن كىس را ببينم كه راه را وارد است * و چون به آتش
رسيد ندا داده شد كه اى موىس! * من خود پروردگار توام كفشهاى خود را
بريون آر كه تو در رسزمني مقدس طوى هستى * من تو را برگزيدهام به آنچه
بر تو وحى مىشود گوش فرا دار * من خداى يكتايم ،معبودى جز من نيست،
عبادت من كن و براى يادکردن من مناز به پا كن (طه 10 ،تا .)14
 .11اللَّ ُه نُو ُر الس ََّم َو ِ
اح ِفی
اح الْ ِم ْصبَ ُ
ات َو ْالَ ْر ِض َمث َُل نُو ِر ِه کَ ِمشْ کَا ٍة ِفی َها ِم ْصبَ ٌ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
شقیَّة َو َل
ُز َجا َج ٍة ال ُّز َجا َج ُة کَأَنَّ َها کَ ْوک ٌَب ُد ِّر ٌّی یُوق ُد من شَ َج َرة ُّمبَا َرکَة َزیْتُونة لَّ َ ْ
ِ
ِ
َغ ْر ِبیَّ ٍة یَکَا ُد َزیْتُ َها یُ ِضی ُء َولَ ْو لَ ْم تَ َْس ْس ُه نَا ٌر نُّو ٌر َعلَی نُو ٍر یَ ْه ِدی اللَّ ُه لِ ُنوره َمن
یَشَ ا ُء َویَ ْض ُِب اللَّ ُه ْالَ ْمث ََال لِل َّن ِاس َواللَّ ُه ِبک ُِّل شَ ْی ٍء َعلِی ٌم .یعنی خدا نور آسامنها
و زمین استَ .مثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی ،و آن چراغ

در شیشهای است .آن شیشه گویی اخرتی درخشان است که از درخت
خجسته زیتونی که نه رشقی است و نه غربی ،افروخته میشود .نزدیک است
که روغنش -هر چند بدان آتشی نرسیده باشد -روشنی بخشد .روشنیِ بر
روی روشنی است .خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت میکند ،و
این َمثَلها را خدا برای مردم میزند و خدا به هر چیزی داناست (نور.)35 ،
 .12معنای وجه و جهت به یک معناست .وجه هر چیزی در عرف عام به
معنای ناحیهای از آن چیز است که با غیر روبهرو میشود و ارتباطی با آن
دارد .همچنان که وجه هر جسمی سطح بیرونی آن است و وجه انسان ،آن
طرفی است که با آن با مردم روبهرو میشود .وجه خدا چیزی است که با
آن برای خلقش منودار است ،که خلقش هم با آن متوجه درگاه او میشوند
(.)www.islamquest.net
 .13بهاءالدین سید حید ر بنعلیب ن حیدر آملی ( )1319-1385عارف و صوفی
و مفرس شیعه و صوفی قرن هشتم هجری و از نوادگان علویان مازندران است
که تبارش به عل ی بنحسین امام زینالعابدین میرسد.
 .14زیباییشناسی هندی معتقد است درام ،شعر ،موسیقی ،نقاشی ،معبد ،و...
به هنگام رؤیت ناظر در ذهن او مجدد بازآفرینی شده و عامل تصعید روح او
در کل هستی میشود و این تصعید البته از طریق حواس ایجاد میشود .دقیقاً
از همین روست که اصطالح رسه ریشه در احساس لذتی دارد که از نوشیدن
عصاره یا افرشۀ میوه حاصل میشود .این احساس لذت (ذوق) ،عصارۀ اندیشۀ
زیباییشناسی هندی را در جان خود دارد (بلخاریقهی.)88 ،1395 ،
 .15در نقد دینی باید قائل به وجود حقیقتی ورای ذهن مخاطب بود .در
این صورت مخاطب منیتواند رصفاً بر اساس جهانبینی و میل خود ،تفسیر و
نقادی کند .توجه به منت و جمعآوری اطالعات هر چه دقیقتر دربارۀ هرنمند
و توجه به معیارهای دینی نقد ،عرصه را بر یکهتازی بیچون و چرای مخاطب
تنگ میکند و همه چیز را در اختیار او قرار منینهد .البته پیشفهم یک
انسان متأله و خداشناس با پیشفهم یک فرد عادی ،هنگام مواجه با اثر هرنی،
کامالً فرق میکند؛ و هرگز این مسئله را -که از محاالت عقلی است -منیتوان
پذیرفت که داوری هر دو فرد ،که طبیعتاً با هم متفاوت است ،صحیح باشد.
بنابراین ،آن داوری به حق نزدیکتر است که بر مبنای اطالعات کاملتر و
بر اساس معیار درستی انجام شده باشد .در نقد دینی هرن ،اثری که هرن بر
مخاطب میگذارد ،بسیار مهم است .بنابراین ،ابتدا باید تأثیر اثر بر مخاطب
را مورد مداقه قرار داد تا وقتی خروجیاش بر مخاطب تأثیر میکند ،اثر به
سمت آیندۀ مقدس و نورانی باشد ،نه به سمت جداشدن ار آرمانها و وحی
و نبوت (کرامت و گودرزی.)196 ،1394 ،
 .16اما اختالف مشاهدۀ مشاهدهگر یا دو مشاهدهگر در یک حالت یا در دو
حالت اشاره است به تفاوت سیر و سلوک سالکان راه حق و اختالف درجات
پویندگان سبیل حقیقت و گوناگون بودن مقامات اهل وجدان و دگرگون
گردیدن ارسار و بواطن اهل کشف و شهود و ایقان ،در اشکال مراتب عرفان،
بنابراین دو گام از گامهای سالکان راه در هیچ مقامی مطلقاً با هم اتفاق و
همآهنگی ندارد ،بلکه اصالً گام هیچ پویندۀ تشنهکام راستکرداری در هیچ
مقامی از مقامات در دو زمان ثابت و پایدار نیست (همدانی.)32 ،1376 ،
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Abstract
This research is focused on a ceramic plate, made in the third or forth century A.H.,
which is called »the Ascending Dot« and is encompassed in the circle of the» Sacred
Art« and the primary goal of this research is to interpret (dot) on the basis of the mystical teachings and to render the deconstructional role of this plate in contrast with the
systematic order. The comparison between the Deconstructional process and the Reception Theory is the secondary goal of this research. There was no history of focused
research about this plate in literature review before this essay. The data of this fundamental_ applied research has been gathered through documentary and library study,
descriptive analytical data analysis and critical approach. The result shows that »the
Ascending Dot« tends to stimulate and interact the holders in comparison with the»
Central Absorptive Point«. »The Ascending Dot« in a cyclic movement descends from
the Essence of the Graceful Soul and is manifested in descending arch (circle) from
inner and unseen Self (DOT), and thus disclosed in multiplicity and in ascending arch
(of the circle), is coming back to the Eternal Unity. The returning journey of the seeker
or the encircled existence, that is a manifestation of »the ultmate truth«, toward (Fana,
extinction of the individual being) is revolving around this Circle of Existence. The usage
of Inscribed Plates as the dish of food can have a Cathartic effect (White Death) on the
seeker, and even can be a (Dhikr), or remembrance (of God), for him. The Cathartic
effect or (white death) is an austerity which purify the seeker through the pain of hunger
and help him to find self- control in agony. This is similar to Vedic Sacrifice Ceremony
which evokes the unity of Sense of beuty, Taste and Ecstasy.
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