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 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

شعر و سالمت

بسياري از شعرهاي زنده ياد بيژن نجدي قابل تأويل و تفسير است. 
شعرهاي او نه تنها سرزمين، بلكه پاره اي از جغرافياي آسيا و اروپا 
را هم دربرمی گيرد كه مردمانش در طول تاريخ معاصر مورد ظلم و 
ستم قرار گرفته اند و مي گيرند؛ فلسطين، بوسنی وهرز گووين و حتي 
بخشي از آفريقا. اين وجه اجتماعي شعر اوست. شعرهاي او وجهي 
ميهني نيز دارد و بي آنكه شعار بدهد، سرشار از آيين و مناسك است. 
ايران با نشانه هاي فرهنگ  بومي اش در شعر او جلوه اي خاص دارد؛ 
از زادگاهش الهيجان گرفته تا سراسر سرزمينش با يادها و دردها در 
شعرش حضور دارند. در شعر »من چگونه ام« نيز با همين نشانه ها 
رو به رو هستيم. در اين شعر، قالي كه يكي از جلوه ها و مظاهر ايران 

است، تبديل به زمين و سرزمين وي مي شود:

منچگونهام؟
»سرزمين من همين قالي ست زير پايه هاي مبل

كه بوي گل هايش
از پوست پاهاي شما راه مي رود تا دل تان

آينه من، اين آلبوم مقوايي است
گشوده روي ميز

با گريه هاي مقوايي
لبخند و چشم هاي مقوايي

آسمان من، گچ بري ها و سقف مسجدهاست
مي بينيد؟

كه من چگونه ام؟ مرا مي بينيد
كه موسيقي من 

صداي شماست كه از كوچه مي گذريد...«
شعری از بيژن نجدی از مجموعه »خواهران اين تابستان«

قالي تنها براي زير پا انداختن و لگد زدن و راه رفتن و نشستن 
نيست. شاعر در اين شعر روي قالي زندگي مي كند، همان گونه كه 
در سرزمينش زندگي مي كند. ارزاني و گراني قالي مطرح نيست. هنر 
موجود در آن و نقش و نگارش مطرح است. بوي گل ها و پرواز 
پرندگانش مطرح است. عناصر و اشيايي كه در متن قالي زندگي 
مي كنند، مدنظر است و پاهايي كه روي قالي گذاشته مي شود؛ پاهايي 
كه بايد محرم اين قالي )اين سرزمين( باشد. از گل هاي همين قالي 
است كه دل ها و جان ها معطر و خوش آهنگ مي شود. نشانة ديگر 
شاعر در اين شعر آيينه است. آيينه هم مظهر نگاه ها و خاطرات و 
در خود به تماشا نشستن و درون را كاويدن است. در اين شعر، 
آلبوم مقوايي و ساده خانوادگي، آينه ديگري است گشوده روي ميز 
شاعر كه صداي خنده ها و گريه ها، سفرها و ديدارها از آن به گوش 
مي رسد. حال اين سرزمين، اين خانه سقفي مي خواهد. اين سقف 
مي تواند مانند همة سقف های امروزي يا قديمي باشد. اما نه! وقتي 
قالي سرزمين و خانه است، پس سقف هم بايد غيرمعمولي و به 
دور از نشانه هاي آشناي چنين شعري باشد. سقف اين خانه، سقف 
مسجدهاست. اين سقف تنها يك سقف ظاهري و تجسمي و عيني 
نيست. اين سقف از ديدگاه شاعر، سقف انديشه، سقف عقيده، سقف 
آرمان و سرپناه يك راه و يك نگاه است. سقف همگاني و جمعي 
است. اختصاصي و انفرادي نيست. آسمان شاعر هم گچ بري هاي اين 
گنبدها و سقف هاست. در اين گچ بري ها شاعر بسيار انحنا و قوس ها 
و نقش و نگارها مي بيند. الف ها و سين ها و ميم هاي كلمات آسماني. 
اوراد و ذكر و دعا مي بيند. حال اين سرزمين و اين آسمان و اين 
گنبدها و قوس ها و سقف ها موسيقي مي خواهد، الحانی مي خواهد 
تا تعادل جسم و جان و نگاه را برقرار كند، تا درون شاعر با شنيدن 
آواها و صداهايش جان بگيرد. اين آوا و صدا از آن مردم كوچه و بازار 
است، همين مردم عادي كه روي همين سرزمين و زير همين سقف 
زندگي مي كنند و از كوچه و معابر و زير پنجره شاعر مي گذرند. در 
واقع، صداي مردم گويي صدا و موسيقي شعر شاعر است؛ صداي 
پاي عابران و صداي كلماتي كه از دهانشان بيرون مي آيد، صداي 
خنده ها و گريه هاشان، قال و مقالشان و در نهايت هر صدايي كه 
نشان زندگي در آن جاري است. از سويي، بدون اينكه در شعر از 
معماري ايراني اسالمي حرفي به ميان آيد، به راحتي مي توان همانند 
آن قالي، نشانه هاي معماري ايراني را هم در شعر احساس كرد؛ 
طنين آبي كاشي ها را با رنگ آسمان شاعر )آسمان ايران( هماهنگ 
ديد و پرندگان و گل ها و فواره هاي قالي را در متن اين رنگ ها ديد 

و شنيد و بو كرد.

سرزمینمن

خط  آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در 
داستان،  نقاشی،  عکس،  قالب 
با  و...  دل نوشته  شعر، خاطره، 
و  معنويت  سالمت،  موضوع 
 500 در  حداكثر  نيکوكاري 

كلمه به نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

دكتر  خيابان  تهران،  نشاني:  يا 
ميرداماد،  روبروي  شريعتي، 
كوچه نيك، تقاطع بهشت برين، 
پالك 9 )مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با 

نام شما منتشر شود.

مليحه 6 سال پيش متوجه شد همسرش كه يك معتاد تزريقی بوده، اچ آی وی مثبت شده 
است. او پس از انجام آزمايش فهميد خودش نيز اچ آی وی مثبت است. بنابراين دچار 
شوک روانی شد، به طوری كه تا مدت ها در بيمارستان تحت مراقبت و بستری بود اما پس 
از مدتی خصوصا با قرار گرفتن در »باشگاه ياران مثبت« رفته رفته با بيماری اش سازگار شد.
در سال های اخير شعار روز جهانی ايدز »به صفر برسانيم« است و حول 3 محور اصلی 
می گردد؛ به صفر رساندن موارد جديد ابتال به ايدز، به صفر رساندن تبعيض و به صفر 
رساندن مرگ ناشی از ايدز. برای عملی كردن اين شعارها بايد فعاليت های متعدد و 
گسترده ای انجام گيرد. يكی از اين فعاليت ها، آشنا كردن مردم جامعه با ايدز و راه های 
پيشگيری از آن توسط رسانه هاست و اين مهم نبايد تنها به روز جهانی ايدز محدود شود. 
راه ديگر نيز آموزش هايی است كه می توان در اماكنی مانند خانه های سالمت و سرای 
محله ها ارائه داد. بسياری از افراد با روش های انتقال و پيشگيری از ايدز آشنايی ندارند 
و به دليل همين ناآگاهی مبتال می شوند. در صورتی كه با ارائه آگاهی كافی و درست به 
تمام افراد می توان از درصد فراوانی از اين بيماری كاست. در اين راستا گروه های در 
معرض خطر مانند زنان، نوجوانان، جوانان و كودكان كار بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند.

وقتی از مليحه در مورد آزاردهنده ترين موضوع در رابطه با بيماری اش سوال می شود، 
به اطالع فرزندانش از بيماری اشاره می كند. مليحه مطمئن است در صورتی كه 
بيماری اش را به خانواده و ديگران اطالع دهد قطعا از سوی آنها طرد خواهد شد. او 
يك خاطره ناخوشايند از بستری شدن همسرش در بيمارستان مثال می زند و اينكه 
هيچ كدام از كادر مربوطه، حاضر نبودند حتی پانسمان وی را عوض كنند. مثال ديگر 
او دندان پزشكی است كه از زمان بچگی او را می شناخته اما پس از اطالع از بيماری به 
طريقی از درمان او خودداری كرده است. مليحه می گويد همين برخوردها باعث می شود 
بيماری مان را پنهان نگه داريم اما معتقد است همسران حتما بايد بيماری خود را از پيش 

اطالع دهند و با اشاره به داستان زندگی خود توضيح می دهد اگر از بيماری همسر 
خود يا دست كم با روش های پيشگيری از ايدز آشنا بود، در حال حاضر مبتال نبود.
يك نكته مهم در رابطه با بيماری ايدز اين است كه بيش از آنكه خود بيماری برای 
فرد دردناک باشد، تحمل رفتارها و برخوردها دردناک می شود. مساله رفع تبعيض و 
تغيير نگرش غالب مردم در مورد ايدز و تابوزدايی نيز بايد به عنوان يك اصل مدنظر 
قرار گيرد و اين كار با آموزش درست امكان پذير است. برخوردهای نامناسب، انگ، 
تحقير و برچسب زدن تنها دغدغه و فشار روانی فرد مبتال را بيشتر می كند؛ تا جايی 
كه از شدت ترس و نگرانی، ممكن است نه تنها بيماری خود را به هيچ كس اطالع 
ندهد، بلكه برای درمان نيز مراجعه نكند يا در همان وهله اول دست به اقداماتی مانند 
خودكشی بزند. باورهای نادرستی مانند مجرم و گناهكار دانستن افراد مبتال يا اينكه 
اين ويروس با دست دادن سرايت می كند را می توان با آموزش درست اصالح كرد. 
نگرش منفی بيماران مانند »اين بيماری تقاص گناه است« نيز بايد تغيير كند. مليحه 
معتقد است تمام افراد بايد با راه های پيشگيری از ايدز آشنا شوند و در صورت مثبت 
شدن آزمايش اچ آی وی برای درمان مراجعه كنند زيرا اين بيماری در صورتی كه 
تحت كنترل و درمان باشد، می تواند در مرحله اچ آی وی باقی بماند و وارد مرحله 
ايدز نشود. ضمن اينكه مراكزی مانند تحقيقات ايدز وجود دارند كه داروی رايگان 
ارائه می دهند و حضور در باشگاه ياران مثبت نيز بسيار در روحيه و روند درمان 
تاثير می گذارد. مراكزی كه به درمان و پيشگيری می پردازند، بايد از طريق رسانه ها 
معرفی شوند. در اين خصوص با استفاده از روش های تبليغاتی می توان آزمايشگاه ها، 
مراكز درمانی، مراكز حمايتی و مشاوره بيماری های رفتاری را معرفی كرد تا افراد 
پس از اطالع از بيماری، با مراكز خدمات دهنده و نوع خدمات آنها آشنا شوند.
اميرحسين هم از بدو تولد و از طريق مادر، مبتال شده است. او از انگ و تبعيض به عنوان 

دردناک ترين مساله مرتبط با بيماری اش ياد می كند. وی با يادآوری خاطرات ناخوشايند 
مدرسه، به رازدار نبودن مدير مدرسه و اطالع تمام همكالسی ها و تمسخر و تحقير 
آنها، اشاره می كند كه در نهايت فشارهای روانی حاصل از بيماری و نوع برخوردهای 
اجتماعی، باعث شد وی در دوره راهنمايی ترک تحصيل كند. مادرش حدود 23 
است كه اچ آی وی مثبت است. او در باشگاه ياران مثبت بسيار فعال و تاثيرگذار است.

يك اصل اساسی، آموزش در مدارس است. با توجه به كاهش ميانگين سن شروع رابطه 
جنسی در كشور و همين طور شيوع جنسی بيماری ايدز در جوانان، بايد سرفصل های 
آموزشی با توجه به سن دانش آموزان در مدارس در مورد راه های پيشگيری از ايدز 
و راه های برقراری رابطه جنسی سالم و حفاظت شده طراحی شود. در اين راستا 
عالوه بر دانش آموزان، 2 گروه والدين و كادر مدرسه نيز بايد تحت آموزش قرار 
گيرند و حتی از طريق آموزش گروه همسان نيز می توان آموزه ها را ترويج داد.

براساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 
تا تاريخ 1393/1/1، حدود 27 هزار و 888 نفر مبتال به اچ آی وی/ايدز در كشور 
شناسايی شده اند. اما تخمين  زده می شود بيش از 3برابر اين آمار در ايران اچ آی وی مثبت 
داشته باشيم و سن 45/8 درصد از مبتاليان نيز در زمان ابتال 34-25 سال گزارش 
شده است. به گفته دكتر مينو محرز، رئيس مركز تحقيقات ايدز وزارت بهداشت، 
مهم ترين مساله افزايش شيوع جنسی بيماری ايدز است و واقعيت موجود در مراكز 
درمانی بسيار بيش از آمار رسمی است. تعداد جوانان مبتاليی كه در اثر تماس 
حفاظت نشده جنسی مراجعه می كنند، رو به افزايش است و بيشتر اين موارد از 
ناآگاهی جوانان نشات می گيرد. برای كنترل ايدز بايد از تمام ظرفيت های موجود 
در بخش دولتی و خصوصی استفاده كرد. تا زمانی كه برای كنترل اين بيماری اقدام 

اساسی انجام نگيرد شاهد پيامدهايی خواهيم بود كه گريبانگير كل جامعه خواهد شد.

دوکلمهدربارهمشکالتمبتالیانبهایدزدرایران
 ندا سماکار، مددکار اجتماعی
ایمیل

قلم دست شماست

 ابراهیم اخوی
استاد روانشناسی مرکز مشاوره حوزه علمیه قم

دین و سالمت

گاهی گمان می شود آموزه های دينی تنها در رشد فردی نقش دارند و از توجه به بهبود روابط 
اجتماعی، غنی سازی تعامل جامعه دينی، توجه به ديگران و مانند آن سخنی به ميان نياورده اند، در 
حالی كه توجه به محتوای آموزشی پيامبر اعظم)ص( و خاندان پاک ايشان نشان دهنده تالش فراوان 
برای اين مهم بوده است. به عنوان نمونه، بخشی از روابط اجتماعی اهل ايمان، رابطه پولی است 
كه گاهی باعث بروز مشكل هايی می شود. وجود چك های برگشتی، ضمانت هايی كه دردسرساز 
می شوند، وام هايی كه افراد را دچار معضالت جدی می  كنند، اعتمادهای بی موردی كه زندگی فرد 
را به خطر می اندازد و نيز تعلل افراد در پرداخت بدهی خود نسبت به طلبكاران، همگی می توانند 
نمونه هايی از تخريب رابطه اجتماعی با زيربنای مالی باشند. با نگاهی به آموزه های پيامبر اعظم)ص( 

در اين باره به چند قانون می رسيم:
الف( اگر وامی داديد، حتما سند داشته باشيد:

محاكم قضايی بخشی از توان خود را به حل و فصل مسائل مالی مردم می گذرانند؛ مسايلی كه 
از مراعات نكردن اصول تعامل پولی شكل گرفته اند. زمانی كه افراد با اعتماد بی جا به يكديگر، به 
دادوستد مالی می پردازند، در گذر زمان ممكن است تغيير هايی به وجود آيد كه مشكل های حقوقی 
را پديد می آورد. برای پيشگيری از چنين مشكل پرتكراری، حضرت رسول)ص( در ادبياتی شيرين 
و معنوی چنين هشدار می دهند: »چند گروهند كه دعايشان مستجاب نمی شود؛ از جمله كسی كه 

وام مدت دار به كسی بدهد اما آن را يادداشت نكند يا چند گواه نگيرد.«
ب( در پرداخت پول طلبکاران تعلل ورزيد:

از نگاه آموزه های دينی، پرداخت بدهی يك كار فوری است كه با فراهم شدن شرايط آن بايد اقدام 
كرد. در قوانين مالی اسالم، به آرامش روان مبتنی بر اقتصاد توجه شده و هر چه كه اين آرامش را 
مخدوش كند، مذمت شده است. از نگاه پيامبر رحمت، تاخير در پرداخت بدهی با وجود شرايط 
آن، يك ستم شمرده شده و فرد بايد به خاطر آن پاسخگو باشد. حضرت در جمله ای كوتاه فرمودند: 
»َمْطُل الَغنِيِّ ُظلٌم: تعلل ورزيدن توانگر در پرداخت بدهی ظلم است« و در بيانی ديگر فرمودند: »اگر 
كسی بتواند حق كسی را بپردازد و تعلل ورزد، هر روز كه بگذرد، گناه باجگير برايش نوشته شود.«

ج( رابطه طلبکاری و بدهکاری را منصفانه تنظيم كنيد:
در سفارش های بزرگان دين، مدارا جايگاه پررنگی دارد و زيبنده كسانی است كه از نعمت های بيشتری 
برخوردارند. به عنوان مثال، در رابطه بدهكار و طلبكار، به همان ميزان كه از بدهكار خواسته شده در 
ادای دين خود بكوشد، به همان نسبت از طلبكار نيز تقاضا شده منش مدارا و مهلت دهی به بدهكار 
را پيش بگيرد. حضرت رسول)ص( به عنوان رهبر جامعه اسالمی، در سخنی زيبا چنين می فرمايند:
»بدهي 3 گونه است؛ كسي كه هرگاه طلبكار باشد مهلت مي دهد و چون بدهكار باشد به موقع 
مي پردازد و تعلل نمي ورزد؛ چنين كسي سود مي برد و زيان نمي كند، و كسي كه اگر طلبكار باشد، 
به موقع مي گيرد و اگر بدهكار باشد، نيز به موقع مي پردازد؛ چنين كسي نه سودي مي برد و نه زياني 
مي كند و كسي كه اگر طلبكار باشد به موقع پس مي گيرد و اگر بدهكار باشد در پرداخت آن تاخير 

و تعلل مي ورزد، چنين كسي زيان مي كند و سودي نمي برد.«
منبع روايات: محمدی ری شهری، محمد، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث، 1377

نقشعشقدرسالمترابطهمالیسالمازمنظرپیامبراعظم)ص(
همه موجودات در زمان های استرس و تهديد به يكديگر پناه 
می آورند. دلبستگی با اضطراب رابطه مستقيمی دارد. انسان 
هم از اين روند تكاملی مستثنی نيست. ما هنگامی كه درگير 
بحران می شويم، به همديگر پناه می آوريم و وابستگی هايمان 
بيشتر می شود. گاهی در زندگی كم می آوريم و روزگار آن 
روی ناخوش خود را به ما نشان می دهد. در اين اوضاع و 
احوال عشق می تواند نجات بخش باشد. عشق راستين مامنی 
است كه در آن سبك می شويم. در اين شرايط بهترين منبع 
آرامش و امنيت، وجود و حضور معشوق است. تنهايی 
خطرناک است. انسان تنها و بی عشق در نابسامانی های 
روزگار بی پناه می شود. مطالعات زيادی نشان داده اند آنهايی 
كه رابطه عاشقانه خوبی دارند در رويارويی با استرس 
كمتر دچار افزايش ضربان قلب و فشار خون می شوند. 
عشق نقش حفاظت كننده در برابر بيماری های جسمی و 
روانی دارد اما متاسفانه افراد زيادی هستند كه نمی توانند در 
پناهگاه عشق آرام بگيرند. همه چيز به شيوه های دلبستگی 
در كودكی برمی گردد. كسی كه در كودكی دلبستگی ايمن 
با مادر را تجربه نكرده باشد، به سختی می تواند به معشوق 
اعتماد كند و خود را به دست او واسپارد. همچنين اين افراد 
كمتر می توانند برای معشوق نقش حمايتگر داشته باشند. 
البته عشق تجربه دوباره دلبستگی است. سبك های ناايمن 
دلبستگی در كودكی می توانند با تجربه عشق بالغانه ترميم 
شوند. از اين روی عشق می تواند شفابخش باشد. تكيه 
كردن به ديگری مهارتی است كه در عشق آموخته می شود. 
عشق ورزيدن به »اعتماد« و »واسپاری« نياز دارد. ما گاهی 
راهمان را گم می كنيم و در عشق دنبال چيزهای ديگری 
می گرديم. آنجايی كه به مشكل برمی خوريم دردهايمان را 
در خودمان می ريزيم و از اين منبع حمايتی هيچ استفاده ای 
نمی كنيم. اين دنيا پر از تهديد ها و استرس های كوچك 
و بزرگ است. در شرايط تنش زا همه ما به نزديكانمان 
پناه می آوريم. نزديك ترين انسان به ما معشوق است. او 
بهترين كسی است كه می تواند در شرايط سخت ياريگر 
و حمايت كننده ما باشد. عشق گنجی است كه اگر به آن 

آگاه نباشيم به راحتی آن را حيف و ميل می كنيم.

 دکتر حافظ باُجغلی، روان پزشک و عضو کمیته بهداشت و 
سالمت جنسی انجمن روان پزشکان ایران

زندگی سالم

سبکبارشویم
 زهرا سادات صفوی

همه  پدربزرگ!  بخير  يادش 
می دانستند عاشق گل  و درخت و 
از همه اينها مهم تر، عاشق باغبانی 
است. من دوستش داشتم اما پاييز 
كه می شد، فكر می كردم همه اشتباه 
فكر می كنند كه او عاشق گل و 
درخت است چون باالخره يكی از 
روزهای فصل خزان، در حالی كه 
شعری با خود زمزمه می كرد، قيچی 
باغبانی اش را برمی داشت و به جان 
گل ها و درخت ها می افتاد. وقتی 
كارش تمام می شد، حس می كردم 
ناراحت  و  كرده  كچل  را  باغچه 
می شدم. حتی از لجم چند روزی 
به آن تكه از حياط نگاه هم نمی كردم. 
بچه تر كه بودم، نمی دانم چرا چيزی 
نمی پرسيدم اما وقتی كمی بزرگ تر 
شدم، باالخره روزی زبان به اعتراض 
باز كردم و از او خواستم گل ها و 
درخت ها را به حال خودشان بگذارد. 
آن روز پدربزرگ خنديد و برايم از 
فايده هرس كردن شاخه ها و پربارتر 
شدنشان در فصل های بعد گفت. 
او آن روز در مورد از دست دادنی 
گفت كه باعث بهتر شدن حال و روز 
درخت ها می شد. بعدها كه بزرگ تر 
شدم، وقتی ديگر به خاطر هرس 
درختان از پدربزرگ نمی رنجيدم 
و يك روز پاييزی به كار كردنش 
در باغچه نگاه می كردم، برايم از 
هرس كردنی ديگر گفت. از اينكه 
گاهی خدا برای اينكه آدم ها بهتر 
شوند و فصل های بعد زندگی شان 
پربارتر باشد، بخشی از آنچه دارند، 
از آنها می گيرد و گاهی اين كار را بر 
عهده خودمان می گذارد. او می گفت 
اصال الزم است خود ما آدم ها هر 
چند وقت يكبار برای بهتر شدن، 
خودمان را هرس كنيم؛ ببخشيم و 
كمی از بارمان را سبك كنيم. پاييز 
دارد به روزهای آخر نزديك می شود، 
نمی خواهی فصل بعدی زندگی ات 

پربارتر باشد؟ 

ستون آخر

حاال كه از هرس كردن برای آبادتر 
شدن باغ دل ها و زندگی مان گفتيم، 
بيا اين كار را با كمك به عليرضای 
بيماری  به  او  جوان شروع كنيم. 
سرطان روده مبتالست و فكر كن 
چه حالی می توانست داشته باشد 
ازدواجش  ماه  دومين  در  وقتی 
بيماری اش تشخيص داده شد اما 
عليرضا اميدش را از دست نداده و 
معتقد است خدا به او كمك خواهد 
كرد. شايد هم بيماری اش را همان 
قيچی باغبانی می داند كه می خواهد 
او را به تكامل و بهتر شدن برساند.  
اين جوان تا به امروز 10 جلسه 
شيمی درمانی شده و به دليل ضعف 
زياد و ادامه شيمی درمانی قادر به 
كار كردن نيست. او با وجود كمك 
اطرافيان، برای گذران زندگی اش به 

كمك من و تو هم نياز دارد. 
اگر به دلت افتاد برای كمك به اين 
جوان كه تازه اول راه زندگی است، 
گامی برداری، می توانی وجه نقد را 
به كارت بانك پارسيان به شماره 
0756-8001-0610-6221 به نام 
موسسه خيريه امدادگران عاشورا 
تلفن  شماره  با  و  كنی  واريز 
 09198012677 26301054يا 

تماس بگيری.
اين بيمار با كد 17936 در موسسه 
خيريه امدادگران عاشورا شناخته 

می شود.

شهادتین به خط بنایی
»خط بنایی از خط کوفی مشتق شد. خط کوفی، خطی قدیمی بود که همراه با ظهور اسالم 
شکل گرفت و پس از سده پنجم هجری کاربرد اولیه خود را در نوشتن قرآن از دست داد 
و بیشتر برای نوشتن کتیبه های مختلف بناها یا سرلوحه کتاب های مذهبی به کار می رفت. 
اگرچه نقوش معقلی مربوط به دوران پیش از اسالم است اما در دست ایرانیان بالید و برای 
تزیین بناها به کار رفت. خط معقلی یا خط بنایی بعد از دوره سلجوقی در تزیینات بناها، 
به ویژه در مساجد، استفاده  شد و سپس در دوره های ایلخانی و تیموری که دوره شکوفایی 
خوشنویسی ایرانی به شمار می رود، رفته رفته مراحل رشد خود را طی کرد و در تزیینات 
سطوح داخلی و خارجی بناهای مذهبی و تزیینات ایوان ها در پشت و پهلوی قوس ها و بدنه 

مدور مناره ها به کار گرفته شد...« استاد مهروش محتشم


