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8.  نماد تمدن

12.  نوشتارپارسی  و عربی 

14.  بررسـی خاستگاه ها

2۰.  نوشتار وکتیبه خوانی 

ی   پیدایش
22.  اسطوره ها

32.  توقیف و اصطالح

کتیبه خوانی 
3۹.  مشکالت 

سباِت سطر
47.  تنا

4۸. الف واحد اندازه گیـری 

5۱.  تعامل هندسی 

5۶.  رنگ

۷4.  نگارگری  و اسلیمی 

۷۸.  قلم

80.  مکاتب و سبک ها

۸3.  گونه شناسی 

رکیبات کوفی  اولیه
۸۷.   مفردات و ت

رکیبات  نسخ
۹5.  مفردات و ت

ت ثلث
رکیبا

۱۰۱.  مفردات و ت

رکیبات ریحان
۱۰۷.  مفردات و ت

رکیبات  نستعلیق
۱2۱.  مفردات و ت

رکیبات شکسته  
۱2۷.  مفردات و ت

۱34.  مفه    ـوم در الفاظ مکتوب

۱3۶.  عـالئم تشخیص

۱4۰.  کوفی  ونسخ

۱44.  ابن مقله 

ن   بـواب 
.  ابـ

۱۶2

۱۶۶.  خطاطی    و تاریــخ

172.  نمادگرایی  درص ـفحه

۱۷4.  طلسم رخسار

۱۷۹.  جفر: علم حروف

ت یا حروف منفـرد
۱۸5.فتوحا

م الله
۱۸۸.  بس

۱۹4.  حاشیه

۱۹۸.  امضاء

رضاللّه
208.  در مح

ش لطیـف
2۱2.  ارتعا

ت بناها
زییـنا

22۸.  ت

234.  بافت معماری 

23۹.  عالئـم راهنما

242.  سبک ها

258.  نقاشی  معارص

2۶5.  زنـده رودی 

2۷۱.  قریـشی 

2۷4.  شـاکرحسـن

2۷۶.  بوالتا

278.  سخن آخر

279.  پی نوشت ها

تابنامه
280.  ک
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خط ثلث
اثر شاه محمود نیشابوری

)قرن دهم  هجری / قرن شانزدهم میالدی(
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۹ ۸

تصور  به  میل  غیرمذهبی،  یا  مذهبی  از  اعم  متنی،  هر  دل  در   
خواننده ای که قرار است آن را بخواند  پنهان است. در این تمنا، رویای جاودانگی 
منت نهفته است. ماهیت خواننده تصویر شده در حوزه ی خطاطی عربی چیست؟ 
اولین لغاتی را که به حرضت محمد )ص( وحی شد، به یاد آوریم: »إقراء، از بر 
بخوان«. آیا لغت قرآن خود به معنای عمِل خواندن و از بر خواندن نیست؟ دنیا و 
سماوات را به مثابه ی گسرته ای از نشانه ها تعبیر کنید. هر کس پیش از آن که به 

چیزی معتقد باشد، باید آن را بخواند. 
خطاطی هرن گرافیک خط است؛ این هرن تجسم ما را از زبان و   
جای نگاری آن بازسازی می کند. از این منظر، خطاطی در زبان عربی بر اصل 
مکانی ساده ای استوار است: الفبای عربی در تعامل میان یک خط افقی پایه و 
خطوط عمودی حروف آن نوشته می شود. این خط از راست به چپ، با افزودن 
واکه ها، نشان های تفکیک و حلقه هایی که  به  طور  متناوب باال و پایین خط پایه 
قرار می گیرند، نوشته می شود. ساختار و آهنگ حروف به این فرم نوشتار اصالت 
می بخشد، به گونه ای که می توان آن را  از بسیاری جهات بی نظیر دانست: در 

اینجاست که به نیروی »اسلیمی« به عنوان فرمی انعطاف پذیر پی می بریم.
در درجه ی دوم می توان به خطاطی به عنوان نوعی خوانش و   
نگارش نگریست. خطاطی از هندسه ای تبعیت می کند که در روح آن پنهان 
است، روحی که در گشایش فضای بین مطلب متضمن در یک عبارت و ادراک 
آن به عنوان اثری هرنی خلق می شود. چنین رخدادی را می توان در دل هر 
لغت، هر واج، و در کیفیت موسیقیایی صامت هر منت به طور کلی مشاهده نمود 
اما در هرن خطاطی به شکل تقابل نور و سایه، قابل خواندن و غیرقابل خواندن، 

تأثیر آنچه دیده می شود و حضور صدا تحقق می یابد.

نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن
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خط نستعلیق. حرف »م« در 
فرم نهایی ، که به خودی خود 

نوعی خط-نگاره است۱.

از  فرمی   calligram   )۱
خطاطی که  در آن با استفاده از 
ترکیب حروف، تصویری خاص 
 .... یا  شیر  پرنده،  یک  مانند 

miایجاد می گردد.
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۱۱ ۱۰

خطاطی تصویرنگاری۱  انعطاف پذیر نهفته در هر منت را آشکار می کند: حرفی که به   
تصویر تبدیل می شود، در عملی فیزیکی آفریدن یک خط به آن روح می بخشد و با آهنگی درونی به 
جلو هدایت می شود. در این کار هرن ی، منت به مثابه چوب خطی است که هرنمند خطاط رضبه های 
وارد بر آن را خلق کرده است. برای زبانی که با این هرن نگاشته می شود و در نتیجه زیبایی می یابد، هرن 
خطاطی آزمایشگاهی از عالئم است. خط عربی، همچون نوشتار چینی و ژاپنی، برخاسته از تمدنی 
رسشار از عالئم است. منظور از »عالمت« در این کتاب نشانه ای قراردادی است، که فرم آن نسبت 

به آنچه بر آن داللت دارد اختیاری است، و آوای زبان محاوره ای را انتقال می دهد.
کار خطاطی این است که عالمت نوشتاری رامی گیرد و با ایجاد تغییر در پردازش خط فرم   
و سبک تزیینی اش را دگرگون می کند. فرم انعطاف پذیر حاصل هم حامل معنای حقیقی جمله است و 
هم ترکیبی از تصاویر، یعنی حروفی که به صورت تصویر بازآفریده شده اند. درخطاطی معنای حقیقی 
نوشتار در درجه ی دوم اهمیت قرار می گیرد، به گونه ای که خواننده ی متصور شبیه خیالپردازی است 
که از رؤیا بیرون آمده، و رؤیای او در بسرت هرن بافته شده است. به هر  اثر خطاطی نفیس که بنگرید، 

متوجه می شوید در آن تعادل ظریفی میان ماده )جوهر و زمینه ی آن(، رنگ و عالئم وجود دارد. 
ویژگی شاخص پرورش عالئم و نمادها در هرن اسالمی، امتیازی است که تزیینات   
مقدماتی هرن تذهیب نهفته است و در این زمینه کتب واالترین جایگاه را دارد. باید به یاد داشته باشیم 
که در طول دوره ی  کالسیک اسالمی )قرون سوم و چهارم هجری. / قرون نهم و دهم میالدی.( 
هرنهای برصی شامل کتاب آرایی )تذهیب، تجلید و خطاطی(، معماری )مساجد، مدارس، مقابر، 
قرصها و ...( و هرنهای کاربردی روزمره همچون سفالگری، قالی بافی، کاشی کاری و تولید چرم 
می شد. بر این اساس در ایران وظیفه ی خطاط دربار بود که طرح های اولیه ی ظریف ترین فرش ها را 
طراحی کند، و سجاده های اعجاب آوری را برای آیندگان به جای گذارد که در آنها هرنمند، در همکاری 

با صنعتگر، ما را با تصویرپردازی بهشتی، که در لغت »الله« تجلی می یابد، آشنا سازد. 
اسلوب های گرافیکی به لحاظ مفهومی می توانند کم و بیش زیبا باشند. و همچون هر هرن   
دیگری، هرن خطاطی را می توان با آموزش و کسب مهارت یا به صورت ابتکاری اجرا نمود. همان طور 
که قباًل یاد آوری شد، نوشتار عربی از مجموعه ای از عالئم و فرم های مختلف، که عنارصی عمودی 

scenography (۱
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و افقی را با هم ترکیب می نماید تشکیل شده است. همچنین شامل نشان های تشخیص۱، حلقه هایی 
که بدنه ی حروف را تشکیل می دهند، و نیز رابط های پیوند دهنده میان آنها می شود. حروف می توانند 

به هم چسبیده یا تنها نوشته شوند.
با توجه به این که این خط برگرفته از الفبای سامی باستان است، چندان عجیب نیست   
که هنوز بقایای تصویر نگاره هایی2   همچون »ع« )عین( به نشانه ی چشم، و »ج« به نشانه ی شرت در 
آن وجود دارد؛ اما به  هر  حال الفبای آن از هنگام نگارش نسخه های اولیه ی قرآن بسیار تکامل یافته و 
فرم های تذهیبی و تزیینی بسیاری را به خود گرفته است، تا جایی که الگوی اصلی اسلیمی ها حرفی 
است که به صورت تصویر بازآفریده می شود. خطاطی عربی که در اصل هرنی محدود به کتاب ها بود، 
به طرز حیرت آوری بر سایر رسانه ها منطبق شد: سنگ، گچ، کاشی، سفال و ... . چنین تغییر شکل 
شمایل  واری تنها به لطف ماهیت این اسلوب نوشتاری، یعنی تطبیق متقابل و انعطاف پذیر بین عالمت 

و تصویر و عالمت و طرز نوشنت آن، ممکن شده است.
بنابراین خطاطی به عنوان یک هرن، استقالل پیکرپردازانه ی خاص خود را دارد که بسیار   
تجریدی است، تا جایی که درون آن می توان )همان طور که برخی پژوهشگران اشاره کرده اند( نوعی 
هندسه ی عالئم ، حتی با کیفیت ریاضی وار، را تشخیص داد. برای مثال نقطه ی ساده ).(، که در 
میان اعراب دوره ی باستان که آن را خلق کردند نشانه ی عدم بود، مبدل به عالمتی شد که توسط 
آن حروفی را که شکل همانندی دارند از هم تفکیک می کنند، همچون ب و ت، یا س و ش. در این 
کتاب خواهیم دید که استادان خطاط چگونه از نقطه به عنوان واحدی برای ایجاد سبک های مختلف 

خطاطی استفاده نمودند.
بازآفرینی حروف در قالب تصاویر از سه قاعده ی ترکیب بندی پیروی می کند: آواشناسی،   
معناشناسی، و تجسمی. خطاطان ترکیب بندی ها را با اتصال حروف به هم، و با افزودن مصوت ها و 
نشان های تشخیص خلق می کنند. بنابراین به معنای متنی که قرار است خوانده شود فرمی تکمیلی را 

می افزایند. دراین کتاب به بررسی هرن خطاطی در همین زمینه می پردازیم.

۱(   نشانه هایی که باال یا پایین یک حرف قرار می  گیرند تا چگونگی تلفظ آن را مشخص کنند-م.
pictography (2
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حرفی  منفرد »ع« به خط ثلث .

نوشتــارپــــارسی و عــــربی 

الفبای فارســی و عربی، که شامل تمام عالئم 
رضوری باشــد، در حالت تلفظ کامل آن، شامل 
موارد زیر می شــود )گرچــه همه ی آنها ممکن 
است هم زمان در یک منت وجود نداشته باشند(:

۱( بدنه ی الفبای پارسی از 32 و الفبای عربی از 
2۸ حرف صامت. فرم حروف صامت بســته به 
موقعیت آنها در ابتدا، وسط یا آخر لغت متفاوت 

است. 
بــا  آ، او، ای، کــه  بلنــد،  2( ســه مصــوت 

ماکرون ها۱نشان داده می شوند.
3( ســه مصوت کوتــاه که به ترتیــب مرتبط با 
)ضمه(  )فتحه( و  مصوت های بلند هستند: 

)کرسه( زیر آن. باالی خط پایه و
4( عالئم خاص:

  )َشّده، تشدید(، برای تشدید حرف صامت.
  )همزه( نشانه ی توقف حنجره ای.

 )وصله( عالمتی که روی الف می آید و فاقد 
ارزش آوایی است.

)مد(، فشار مصوت را بیشرت می کند. عالمتی 
که مصوت های کوتاه را تقویت می کند و عالمت 

گونه ای عطف است. 
  تنوین )افزودن یک »ن« پایانی( 

در فرم نیمه آوایی، تنها صامت ها و مصوت های 
بلند عالئم تشخیص دارند. این خط هم اکنون به 
همین نحو استعمال می شود، اما عالئم فراوان 

خواندن آن را تا حد زیادی پیچیده تر می کند.

macron (۱  عالمتی  که روی   بعضی از حروف قرار می  گیرد 
miتا صدای آن را کشیده نشان دهد-م.
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گ پ ژ چ 
الفبای عربی 4 حرف کمرت

 از الفبای پارسی دارد.
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ثلث 
حروف روی زمینه ای از نقوش گلدار،
 اثر عبدالرحمن العمیدی الشفیعی ، یمن 
)۸۰۰ ق. / ۱3۹۸ م.(

بررســـــــــی  
خاستـــگاه ها
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۱۷ ۱۶

در این کتاب، خطاطی به معنای دقیق آن،   
هرنی است آگاهانه و مبتنی بر نظامی  از قواعد هندسی و 
تزیینی ؛ در الگوهایی که توسط این هرن خلق می شود، 
اصول نظری زبان و نوشتار نهفته است. این هرن در آغاز 
بخشی از ساختار زبان شناختی بود، اما در ادامه مجمو عه ای 
از قواعد جایگزین دیگری را بنا می نهد که گرچه برگرفته از 
زبان هستند، اما با انتقال زبان به  قالب ضوابط برصی آن را 

بزرگ نمایی وتکرار می کند.
زبان  با  آن  رابطه  در  خطاطی  اصلی  ماده ی   
نهفته است.  اگرچه  هدف  خطاط و نقاش، که لغات یا 
حروف را در اثر خود جای می دهند گاهی یکسان است  
اما هر دو در شیوه ی معنادهی و حیات بخشی به حروف 

نوشتاری با هم همکاری دارند.
مورد  جایی  تا  فقط  خطاطی  کتاب  این  در   
را  اجرا  مورد  زبان  ماهیت  که  می گیرد  قرار  موشکافی 
می آزماید. اولین مسئله ی مهم در ارتباط با بحث ما روش 
و رهیافت خطاط است که رسشار از احساس و درعین حال 
بسیار دقیق است. خطاط هرنمندی است که رونویسی 
می کند و متنی را که قرار است رونویسی کند قباًل خلق شده 
است. درست در نقطه ای که معنای منت آشکار می شود، 
تصویری ارائه می شود که زبان را به معنای واقعی افسون 
می کند، یعنی آن را به قاعده ای الهی )یا جادویی( مبدل 
می کند. در ادامه به ماهیت این تصویر دلربا می پردازیم، 

که قدرت و دامنه ی آن باعث شده یکی از خطاطان – در 
هیجان ناشی از خلق اثر – اعالم کند نوک قلم تفاوت میان 

فرهنگ ها را رقم می زند.
خطاطی قطعاً هرنی نوشتاری است، اما در   
همه جای دنیا یکسان به آن پرداخته نمی شود. افراد بسیاری 
چندان به آن جزئیات نمی پردازند، درحالی که برای عده ای 
می خواهند  وقتی  ژاپنی ها  می شود.  محسوب  ناب  هرن 
بگویند فردی برازنده و  زیباست می گویند: »دستخط زیبایی 
دارد«. خطاطان عرب معتقد بودند هرن آنها هندسه ی روح 
است که در جسم بیان می شود – استعاره ای که به معنای 
لغوی و عینی با طراحی دقیق روح الهام بخش آن تناسب 
دارد. این  استعاره به زبانی محرز اشاره دارد که شاید بتوان 
آن را انعکاسی از زبان عشق نامید. یک دستخط زیبا حتی 
در میان مردمی که از سنت خطاطی  برخوردار نیستند هم 
دیده می شود، همچون دستخط یک نامه ی خصوصی. اما 
این دستخط ریشه در بیان احساسات دارد و نتیجه ی آگاهی 
عمومی  و تکنیک خطاطی نیست. این دستخط در حد 
انگیزشی فردی در کلیت یک فرهنگ باقی می ماند. در این 

خط کوفی  گلدار.

 لغت »کلمۀ«.
 قرآن، قرن هشتم-  نهم هجری
 / چهاردهم – پانزدهم میالدی
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کتاب لغت خطاطی به معنای جلوه ی فراگیر فرهنگی است 
که پایه های فلسفی زبان معینی را تشکیل می دهد.

در اینجا باید اشاره کرد که خطاطی    
تصویری  قراردادهای  برخی  دربرگیرنده ی  عربی  مدون 
نخستین، شامل عالئم تشخیص و مصوت هاست، که 
به تدریج قبل و بعد از ظهور اسالم پرورش یافت و در کار 
طاقت فرسا و پرزحمت کتابت قرآن استفاده شد. اما خطاطی 
ابزاری در دست نظام اداری روحانی بود که مشتاق بودند 
نظم سیاسی ملهم از قرآن را بر جامعه حاکم نمایند. ضوابط 
جدید خطاطی توسط ابن مقله بنیان گذاشته شد، فردی 
که بر اساس روایات سه بار وزیر شد، سه بار به جهاد رفت، 
و بدنش سه بار دفن شد: بار اول در زندانی که در آن فوت 
درآرامگاهش.  سوم  بار  و  منزلش،  در  دوم  دفعه ی  کرد، 
در تاریخ یک بار هم او را در فضایی ملموس تر مشاهده 
می کنیم، با قلمی  در دست راستش، همان دستی که خلیفه 

راضی بالله ۱دستور داد قطع کنند.
به عنوان یک پدیده ی تاریخی خط عربی،   
فرم مدون به زمان ابن مقله )قرن سوم هجری/ قرن نهم 
میالدی.( بازمی گردد و زوال آن هم زمان با رواج صنعت 
چاپ است. بیش از ده قرن سنت خطاطی در اوج و زوال 

فرهنگ عربی نمایان است.
در این کتاب مقصود ما ارائه ی کاتالوگی بزرگ   
یا کوچک از این هرن نیست، بلکه تنها ادای احرتام به آن 
است. تهیه ی چنین کاتالوگی در هر حال غیرممکن است، 
زیرا بایستی ده قرن تاریخ و گسرته ی وسیع جغرافیایی ای، 
را که قلمروی مسلمین بود دربرگیرد. در واقع زبان فارسی، 
زبان سواحیلی و اردو هم با حروف عربی نوشته می شوند، 
زبان ترکی نیز پیش از سقوط امپراتوری عثمانی و اصالحات 

کمال آتاترک به خط عربی نوشته می شد.
۱( بیستمین خلیفه ی عباسی که از 322 تا 32۹ ق خالفت کرد.- م.
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۱۹ خط کوفی  قدیم۱۸
)سبک عباسی (

  روی پوست
 )قرن سوم هجری / 
قرن نهم میالدی(.
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اسالمی،  دوره ی  رسارس  در  خطاطی  وجوِد   
مسئله ی خاستگاه نوشتار را بنا بر اعتقادات مذهبی مطرح 
به  قرآن  که  کرد  اعالم  )ص(  محمد  حرضت  می سازد. 
»عربی مبین« بر وی نازل شده است. چگونه می توانیم به 

»ابالغ « این عالمات نوشتاری پی بربیم؟
نخست بایستی خود را از این  ایده که خطاطی   
به خاطر جربان ممنوعیِت باز نمایی انسان یا تصویر خدا 
به عنوان  در اسالم پرورش یافت، خالص کنیم. اسالم 
دین خدای نامرئی، در اوایل دوره ی اسالمی  با مذاهب 
توتمی،  قدیمی تر در رقابت بود که نمایش تصاویر پیکره ای 
را تشویق می کردند؛ اسالم به ناچار باید خاطره ی چنین 
تصویرپردازی هایی را از ریشه برمی کند و محو می نمود. اما  
این ممنوعیت، که اتفاقاً کمی پیچیده شده است، رهیافت 
دیگری را در خود نهفته دارد، که به همان اندازه نافذ است، 
و دقیقاً با نظریه ی بنیادین منشأ خدایی نوشتار هماهنگ 
است: بدن انسان چهار مرحله متوالی را  از رس می گذراند: 
مرگ )بیجان(، زندگی، مرگ دوباره، و نهایتاً رستاخیز و 
زندگی دوباره در بهشت یا جهنم. قرآن مکان این جدایی 
هجرت وار انسان است. و اللّه در درجه ی اول به زبان عربی 
صحبت کرده است: بنابراین نمی توان به قرآن فقط به  چشم 
وحی ُمنزل نگریست که می توانست به هر زبانی ابالغ شود. 
به این ترتیب این اعتقاد شکل می گیرد که زبان عربی، که 
قرآن به آن زبان است، باید معجزه تلقی شود. چطور زبانی 
معجزه آمیز را می توان بدون مخدوش کردن کمال مطلق 
آن رونویسی نمود؟ از آنجا که نزول وحی مستلزم سکوت 
با  و آواهای خاموش است، کار شکوهمند نسخه نویس 
دشواری های فراوانی همراه است. از آغاز اسالم در مورد 
نسخ مختلف قرآن، که فرم نهایی خود را تا مرگ پیامرب 
)ص( نیافته بود، تعارضاتی ایجاد شد. نسخه های قرآن 
نسخه برداری  نوشتار  از  ناقصی  فرم  با  امالیی  لحاظ  به 
می شدند: اسلوب مصوت ها و عالئم تشخیص، که در 
خطاطی اهمیت فراوان دارد، هنوز ناقص بود. این مسئله 
دلیل اصلی )اما نه تنها دلیل( سنت تکرار و تقریر منت بود. 
در زمان خلیفه ی سوم، عثمان )23 / ۶44 – 35 / ۶55(،  
برای اولین بار نسخه ای »مجاز« گردآوری شد. خطاطی 
گرچه هنوز مدون نبود، در همان زمان متولد شد تا ماهیت 

معجزه وار خاستگاه قرآن را ارائه دهد. 

نوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتار
وکتیبـــــــــــــــــــــــــــــــه خوانی 

 خط کوفی  قرمطی .
 صفحه ای  از یک قرآن
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خط کوفی گلدار درهم بافته
)موشح(.
»الله علیم« 
)یکی از ۹۹ نام خداوند(

خاستگاه نوشتار هم قابل توضیح است و هم می توان آن را در عالم رؤیا و مکاشفه 
جست وجو نمود.  مسلمانان از همان ابتدا خود را در فضای ارسارآمیز مبهوت 
کننده ای یافتند. زیرا افزون بر آنکه که خط عربی به وضوح در قرآن به عنوان یک 
معجزه ظاهر شده است، در عین حال می دانیم که از دیدگاهی دیگر این زبان 
جانشین زبان نبطی- آرامی، و بنابراین فنیقی است، که حرف اول آن نیز» الف« 
است. چنین ناهمخوانی چه معنایی دارد؟ آیا حقیقت خط قرآنی فراتر و نیز آن 
سوی شواهد تاریخی و گذشته ی آن است، و گذشته ی پیش از اسالم آن تنها 

صورت خام ظاهری آن بوده است؟
کمی  جلوتر به توضیحی واقعی، گرچه سطحی، در    
این زمینه اشاره خواهیم نمود که توسط برخی متفکران مسلمان در متنی غیرمجاز 
و مخفی ارائه شده است. اما اجازه دهید اکنون به خاستگاه زبان عربی در بافت 

افسانه ای و تخیلی آن بپردازیم. 
به عقیده ی ابوالعباس احمد البونی۱، حروف از نور قلمی که قضای   
ازلی2 را بر لوح محفوظ3 را حک می کرد رسازیر شدند. اللّه مقدر کرده بود که 
کردار تمام مخلوقات تا روز محرش در آنجا ثبت شود. آن نور پس از گشنت در تمام 

کیهان مبدل به حرف» الف« شد، و  سایر حروف از آن به وجود آمدند.
دراسطوره ی دیگری اللّه فرشتگان را بر اساس نام و تعداد حروف   
آفرید تا آنان او را با تکرار بی  حساب قرآن تکریم کنند. خداوند به آنان گفت »مرا 
بستایید! من پروردگارم و جز من خدایی نیست«. حروف در برابر او سجده کردند 
و اولین آنها که این کار را کرد» الف« بود و خداوند در آن هنگام گفت »تو خود را 
برای ستایش  عزت من به خاک افکندی. من تو را اولین حرف نام خودم و اولین 

حرف الفبا می گردانم«.
اسطوره دیگری که اغلب در رساالت عربی دیده می شود، حرضت   
آدم )ع( را با خاستگاه نگارش مرتبط می داند. گفته می شود آدم )ع( سه قرن قبل 
از مرگش چندین کتاب نوشت. پس از طوفان نوح، هر کس کتابی را که مقدر 
۱( احمد البونی )مرگ در ۶22 ق.( صوفی و نویسنده مرصی که در زمینه ارزش رمزی و ریاضی حروف 
نوشته هایی از خود به جای گذارد. معروف ترین اثر وی کتاب »شمس املعارف الکربی « در زمینه طلسم 

و مربع جادویی است.
Gand Destiny (2

Sacred Table (3

ـ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوره های  اســـــــ
 پیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایش
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