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[[چکیده
هنر جهان اسالم ،بیش از هر هنر
خوشنویسی اسالمی ،بهعنوان شریفترین و قدسیترین ِ

تجسمی دیگری با رویکردهای عرفانی و ِحکمی همراه بوده و در غالب ویژگیهای شکلی و
محتوایی خود آینهدار نمادها و آموزههای عرفانی و نفوذ اجتماعی عرفا است؛ نگاه باطنی و قبول
ّ
تقدس و معنویت برای حروف و کلمات در این هنر قدسی که بیش از همه متأثر از رویکردهای
عرفا به مسئله حروف است ،بخش ّ
مهمی از پیوند میان خوشنویسی و عرفان اسالمی را رقم زده
است .این پژوهش ،ابتدا جایگاه حروف در نزد عرفا را در قالب سه سطح بیانی شناسایی کرده
و سپس با تبیین خاستگاه قرآنی آن و تأثیرات این نوع نگاه بر هنر خوشنویسی ،در مسائلی چون
اسلوب و روش نگارش حروف ،محتوای نوشتاری و نیز ارشادات اساتید خوشنویسی ،به ارائه
شواهدی از این تأثیرگذاری ّ
همت گمارده است .شواهدی مانند نوع نگارش حروف و ترکیباتی
چون «الف»« ،میم»« ،ال» و «اهلل»؛ شکلهای آموزشی و نمادین مفردات در قالب ابرو ،دهان و
طرهی گیسو و  ...که همگی گواهی بر پیوند استوار خوشنویسی و عرفان است.
[[کلید واژه

خوشنویسی ،عرفانّ ،
تصوف ،حروف ،هنر عرفانی
ّ
 .1ایـن پژوهـش ،ماخـوذ از از رسـاله دکتـری نگارنـده اول بـا عنـوان «تجلـی آمـوزه هـای عرفـان اسلامی در هنـر خوشنو یسـی ایـران» کـه بـا
راهنمایـی نگارنـده دوم در دانشـگاه معـارف اسلامی قـم بـه انجـام رسـیده اسـت.
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[[ .1کلیات
با مطالعه تاریخ هنر اسالمی ،این حقیقت آشکار میگردد که گونههای مختلف هنری،
بهویژه آن بخشی که در ایران اسالمی به شکوفایی رسیده است ،اغلب متأثر از اندیشههای
عرفان اسالمی بوده و سیر تکاملی خود را با تمایل به رویکردهای عارفانه ادامه داده است .تا
جایی که میتوان گفت ،بدون بحث از عرفان و نوع تأثیر آن بر هنر اسالمی ،نمیتوان به توضیح
دقیقی از چیستی این هنر دست یافت.
ً
هنر ایران 1که عمدتا بهواسطه مواردی چون «کم فروغی
بررسی ویژگیهای دوره عرفانی ِ
بازار ظاهرگرایان و اهل حدیث»« ،دل زدگی ایرانیان از قیل و قال جنگ و سیاست» و از همه
ّ
مهمتر «رونق فضای تفکر شیعی» شکل گرفته است ،نشانگر انقالبی برای تمام ابعاد فرهنگی،
ّ
اجتماعی و تمدنی آن زمان بر محوریت آموزههای عرفان اسالمی و نفوذ اجتماعی عرفا است.
در این میان هنر خوشنویسی که از منشأ وحی سرچشمه گرفته و بهعنوان شریفترین و
هنر جهان اسالم ،از آن یاد میشود ،بیشتر از هر هنر تجسمی دیگری با رویکردهای
قدسیترین ِ
عرفانی و ِحکمی همراه بوده و در غالب ویژگیهای شکلی و محتوایی خود آینهدار نمادها و
 .1برخـی ،بـر اسـاس بـاور بـه ایـن حقیقـت کـه هنـر ایرانـی از همـان آغـاز هنـری معنـوی و در بـن دینـی بـوده اسـت .دورانهای متفـاوت هنر ایران
را بـه سـه دوره تقسـیم کـرده انـد کـه عبارتانـد از -1 :دوره هنـر اخالقـی :ایـن هنـر ،هنـر جمـال اسـت و شـامل دوره هنر ایران باسـتان بـوده و خود
بـه سـه مرحلـۀ اولیـه ،میانـه و متاخـر تقسـیم میشـود-2.دوره هنـر حماسـی :ایـن هنـر ،هنـر جلال اسـت کـه چنـدی پـس از فتـح ایـران توسـط
مسـلمانان ظهـور کـرده و در شـخصیتی چـون فردوسـی بـه اوج میرسـد -3 .دوره هنـر عرفانـی :کـه دوره هنـر کمـال اسـت کـه پـس از هجـوم
مغـوالن آغـاز میشـود(.ر.ک خاتمـی ،پیـش در آمـد فلسـفه بـرای هنـر ایـران ،ص121بـه بعـد)
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سمبلهای عرفانی است؛ تا جایی که رسائل آموزشی خوشنویسی اسالمی ،قابل مقایسه با
رسائل عرفانی و آموزههای آن بوده و بسیاری از اساتید خوشنویس در زمره سلسلهای از ّ
تصوف
قرار داشته و با القابی چون «صوفی» و «موالنا» از ایشان یادشده است.
ّ
ّ
تجلی نگاه باطنی به حروف و کلمات در این هنر قدسی و نیز قبول تقدس و معنویت
برای ایشان که از تأثیرات رویکردهای عرفا به مسئله حروف است ،بخش ّ
مهمی از پیوند میان
1

خوشنویسی و عرفان اسالمی را تأمین کرده که با مفاهیمی چون «ارزش عددی حروف» و
«جایگاه حروف در نظام هستی» مرتبط است .رویکردی که ریشه در آیات قرآن کریم داشته و به
ً
بیان آنه ماری شیمل ،2امکانات تقریبا نامحدودی را برای تفسیر حروف و کشف معانی تازه در
آنها در اختیار هنرمندان و شاعران قرار داده است.

3

 1-1پرسش و فرضیه
با ّ
توجه به این مقدمه ،پرسش اساسی این است که نگاه عرفا به مسئله حروف ،دارای چه
ً
محتوای نوشتاری،
روش نگارش،
ِ
سطوح و ویژگیهایی بوده و اساسا چه تأثیری بر اسلوب و ِ
نوع تأویلها و تفسیرها و یا حتی ارشادات اساتید ّ
فن  -مندرج در رساالت ایشان  -در هنر
ِ
خوشنویسی داشته است.

این نوشتار با هدف تقریر بخشی از ارزشهای متعالی عرفانی در نهانخانهی ساختار هنر
ّ
خوشنویسی ایران و نیز تأ کید بر عارضهی فقدان تجلی روح معنوی در کالبد هنر مدرن ،فرضیه
پژوهش را بر این اساس ترسیم نموده که با واکاوی جایگاه حروف در نزد عرفا ،میتوان به سه
ّ
سطح بیانی دست یافت که هر کدام از این سطوح آثار مشخص و مشهودی را در ابعاد گوناگون
هنر خوشنویسی اسالمی داشته است.
 .1به عنوان مثال ،قاضی احمد منشـی قمی ( ۱۰۴-۹۵۳هجری) در کتاب «گلسـتان هنر» در شـرح حال هنرمندان خوشنو یسـی و نقاشـی به
ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه بسـیاری از هنرمنـدان عـارف و اهـل سـلوک بودهانـد و اسـامی بسـیاری از آنهـا را بـا عنـوان «موالنـا» آورده اسـت.
(منشـی قمـی1384 ،ش ،ص )۸۸-۸۷و نیـز دو تـن از شـاگردان بنـام و مشـهور یاقـوت مسـتعصمی ،بـه لقبهایـی چون «پیـر یحیی جمالی
صوفی» و «پیر علی صوفی» شـهرت یافته بودند( .ر.ک شـیمل1381 ،ش ،ص)82
)2. Annemarie Schimmel (۲۰۰۳ - ۱۹۲۲
 .3ر.ک شیمل1368 ،ش ،ص127
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 2-1روش بحث

روشن است که مطالعات بینرشتهای ،نیازمند قلمی «دو جهانه» و «دو سویه» است .به
این معنا که ورود به این ساحت برای کسانی مجازاست که در فضای فکری و فرهنگی هر دو
رشته تنفس کرده و آ گاهی و قرابت حقیقی نسبت به مبادی و مبانی آن داشته باشند .چراکه
مقایسه همواره فرع بر علم و احاطه بوده و تا این احاطه حاصل نشود ،مقایسه نیز وجاهت ندارد.
ً
غالبا ِحکمی و به ّ
تبعیت از معتقدین به بنمایههای عرفانی در
این پژوهش با رویکردی
حوزه چیستی هنر اسالمی و بهویژه خوشنویسی ،به بحث و بررسی در خصوص جلوههای
عرفانی این هنر در قالب جایگاه باطنی حروف پرداخته و مقدمه ای را برای پژوهشهایی
ِ
عمیقتر و دقیقتر در نوع رابطه میان عرفان و خوشنویسی فراهم نموده است و صدالبته بیان تامّ
آن ،به پژوهشهای گستردهتری که الیق کرامت و بزرگی این هنر قدسی و عرفان اسالمی است،
نیازمند است .بیشک رسالهها ،تذکرهها و متون کهن عرفانی و هنری ،پایه و منبع اصلی
ّ
پژوهش ما در این نوشتار خواهد بود و البته از حاصل تالش متفکران و پژوهشگران در این عرصه
نیز بهره وافی خواهیم برد.
 3-1پیشینه تحقیق

امروزه ،سخن از تعالی هنر اسالمی و ویژگیهای منحصربهفرد آن در میان اصحاب اندیشه،
در شرق و غرب رونق قابلتوجهی داشته و به نحو جدی در مطالعات حوزه هنر ،جلوهگری
میکند
«فقط در چند سال گذشته بوده است که دستکم تعداد اندکی از پژوهشگران در مغرب
زمین بر این حقیقت وقوف یافتهاند که هنر اسالمی نه فقط هنری انتزاعی در معنای جدید
کلمه ،بلکه یکی از تواناترین صورتهای هنر مقدس است .به برکت تالشهای عدهی
ً
معدودی از صاحبنظران ...هنر اسالمی آنگونه که هست تدریجا فهمیده شده است».
(کریچلو1389 ،ش ،ص)14-13
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سنتگرایانی همچون فریتیوف شوآن ،1رنه گنون ،2مارتین لینگز ،3دکتر سید حسین نصر
و آن ماری شیمل ،در خصوص عرفان و معنویت هنر اسالمی کتابهای متعددی را به رشته
تحریر درآوردهاند که در البهالی مباحث آن ،بحث معنویت در هنر خوشنویسی را نیز متذکر
شدهاند .در این میان خانم شیمل با دو عنوان کتاب با نامهای «خوشنویسی اسالمی» و
«خوشنویسی و فرهنگ اسالمی» سهم بیشتری را در تبیین اصول معرفتی هنر خوشنویسی به
خود اختصاص داده است.
ما در این پژوهش ابتدا به مسئله حروف و جایگاه آن در نزد عارفان مسلمان پرداخته و سپس
با بررسی روش و محتوای هنر خوشنویسی ،شواهدی از پیوند عرفان و این هنر قدسی را به نظاره
خواهیم نشست.
 4-1معنای عرفان و عارف

«عرفان» از ریشه «ع ر ف» به معنای شناخت و «عارف» صفت مشبه از این ریشه است و
ً
عموما به معنای شناخت ّ
در اصطالح ّ
حق بهواسطه شناخت ذات خویش است که
تصوف
رسول اکرم فرمود« :من عرف نفسه فقد عرف ّربه»( .مجلسى[ ،بی تا] ،ج ،2ص )32

محیالدین عربی در تعریف عارف میگوید« :عارف کسی است که نفس پروردگار خویش
را مالقات کرده و احوال و معرفت حال برایش ظاهر شده است( ».ابن عربى 1421،ق  ،ج،1
ص)568
عرفان را به دو شاخه عملی و نظری تقسیم کرده و میتوان عرفان را در بعد عملی اینگونه
معرفی کرد که «روش زاهدانهای است متکى بر سخت گذرانى ،ترک دنیا ،پاک شدن از پلیدىها
و آراستگى به رفتار پسندیده تا نفس پاکیزه شود و روح تعالى یابد .این تعالى روح حالتى نفسانى
است که بهموجب آن ،انسان در مىیابد که به مبدأ اعال پیوسته است( ».صلیبا1366 ،،
ص)229
 )1998- 1907( Frithjof Schuon .1با نام اسالمی شیخ عیسی نورالدین احمد
 )1951 -1886( René Guénon .2با نام اسالمی شیخ عبدالواحد یحیی
 )2005- 1909( Martin Lings .3با نام اسالمی ابوبکر سراج الدین
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در این نوشتار ،برای رعایت یکنواختی و عدم تشویش در متن ،میان دو واژه «عرفان» و
ّ
«تصوف»  -علی رغم تمام بحثهایی که در ترادف و یا عدم ترادف آنها وجود دارد -تفاوت
ً
معنایی قائل نشده و همچون رویه غالب متون عرفانی خصوصا تا قبل از سده ششم ،این دو را
به یک معنا بکار میبرد.
[[ .2مختصری در پیوند میان عرفان و خوشنویسی
ّ
پیش از ورود به بحث ،از باب دفع دخل مقدر ،اشاره به این نکته شایسته است که در
این نوشتار ،وجود شخصیت هنر عرفانی و تاثیر تاریخ و حکمی عرفان بر هنر اسالمی (بویژه
هنر خوشنویسی) جزو اصول موضوعه بحث بوده و تدقیق در صحت و سقم آن از حوصله و
رسالت این جستار ،خارج است .چرا که امکان و وقوع هنر عرفانی ،نه در البه الی مسائل هنر
عرفانی بلکه در علمی پیشین (نظیر فلسفه هنر عرفانی) باید مورد مداقه قرار گیرد.
دیگر اینکه جایگاه فهم استدال لی در مقام خلق و تفسیر هنر ،از مسائل پر چالشی است
که دو رویکرد عمده «عقل گرایی» و «احساس گرایی» را به وجود آورده است .هرچند بیان
تفصیلی این مسئله در ما نحن فیه نمیگنجد ،اما این جستار معتقد است ،فهم استدال لی
مرتبه ای متاخر از دریافت قلبی است ،چرا که پایه هنر بر مشاهده قلبی و حضور بنا شده و
فهم استدال لی یک علم حصولی است .از این رو منطق حاکم بر آ گاهی های زیبایی شناختی
و تفسیر معنوی از هنر ،غالبا از سنخ منطق های عقل استدال لی نبوده و درک روح هنر ،جز با
ُ
ازآن عقل است و اگر
ورود به عالم هنرمند ،محقق نمیشود هر چند به هر حال حکم و تصدیق ِ
حقیقت حضوری بخواهد بیان شده و تفسیر شود ،ناگزیر از داوریهای منطقی و عقالنی است.
ِ
[[ .3جایگاه حروف در نزد عرفا
نگاه عرفا به مسئله حروف گاهی محدود به ظواهر و تشبیهات ذوقی بوده و زمانی نیز
مناسبات تکوینی و باطنیتر آن را مورد ّ
توجه قرار دادهاند .به عنوان مثال اگر گفته شود:
ّ
همانگونه که نقطه بسیط بوده و بهتدریج ابتدا به «الف» و بعد به حروف متکثر تقسیم میشود،
ّ ّ
نفس صادره از خداوند نیز در آغاز بسیط بوده و در ادامه به حقایق متکثر مبدل میگردد ،از نوعی
ِ
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استعاره مدد گرفتهشده است که به ظاهر بر مبنای ذوق و برای تقریب به ذهن مخاطب است
ولی ازنظر عارفان علیرغم اشتمال بر معنای ذوقی ،از سطح استعاره ،تمثیل و تشبیه فراتر رفته
و بهگونهای ناظر بهنوعی از حقیقت تکوینی در عالم است که خداوند در بطن حروف به ودیعه
گذاشته و تنها با مکاشفه و شهود قابل ادراک است.
بنابراین با تأمل و دقت نظر در رویکرد عارفان به مسئله حروف ،میتوان با اندکی تسامح،
به سه سطح بیانی دست یافت که از ظاهر و استعارات ذوقی آغاز شده و تا بیان ویژگیهای
تکوینی برای حروف ادامه مییابد .این سه سطح عبارتاند از:
 .1تشبیه و استعاره از حروف ،بر مبنای ذوق
 .2تشبیه و استعاره از حروف ،بر مبنای مناسبات باطنی و رمزی در حروف
تکوینی حروف
 .3فراتر از استعاره بر اساس بیان ویژگیها و خصوصیات
ِ

در ادامه به بیان سطوح سهگانه یادشده و بیان ویژگیهای هر کدام از ایشان خواهیم
پرداخت.
 1-3سطح ّاول :تشبیه و استعاره از حروف ،بر مبنای ذوق
سطح ّاول ،یعنی سطح استعاره و تشبیه ذوقی ،در خصوص حروف ،بیشتر در ادبیات

عرفانی کاربرد داشته و تصویر ساز یهایی که از اشکال ظاهری حروف گرفتهشده ،از سوی
عارفان بهعنوان نمادی از یک موضوع عاشقانه و عارفانه قرار میگیرد.
بهعنوانمثال ،عارفان به جهت ویژگیهای ظاهری حرف میم ،آن را به شال انسانیت،
تشبیه کرده و یا در اشعار خود حرف میم را مشعر به دهان نقطهای و کوچک محبوب خود
دانستهاند 1.این حرف در کنار «الف» که ناظر به قامت یار و «الم» که مشعر به زلف یار است،
ََ
تفسیری است از کریمه «الم» در ابتدای سوره بقره که استعاره الم (به معنای درد) در فراغ یار را
نیز با خود دارد (.شیمل1379 ،ش ،ص)211
خانم شیمل ،در کتاب خوشنویسی اسالمی به برخی از اینرویکردهای استعاری شاعران
و عارفان در خصوص حروف پرداخته و میگوید:
 .1ر.ک شیمل1381 ،ش ،ص27 - 26
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بسیاری از حروف مثل «دال»« ،جیم»« ،الم» و «قاف» با حلقهها یا طرههای معشوق مقایسه
ً
شدهاند؛ مثال «نون» به یک حلقه یا یک خال «سین» به دندانهایش« ،صاد» و «عین» به
چشمان بادامی شکل او« ...ها» توسط شعرا به چشمان پر از اشک تشبیه شده است« ...الم» و
ً
ً
الف (ال) که ذاتا به هم پیوستهاند ،غالبا یک واحد نزدیک ،مشخص و ساده برای مفهوم خوب
یا بد دارد و پیشازاین صوفی ایران دیلمی (حدود سال  )391/1000نوشتار خود را در زمینۀ الهی
«کتاب معلوف» (الفی که به همراه الم خمیده باشد) نامید؛ و در قرن هیجدهم/دوازدهم،
«سیندهی» مثل بسیاری از صوفیان ما قبل خودش ،رابطه نزدیک خودش با معبود خدایی را به
الم و الف جدا نشدنی تشبیه کرده است( .شیمل1381 ،ش ،ص)27
مثال دیگر حرف «ه» است که ضمیر ّمتصل غایب بوده و ازنظر عارفان ناظر به اسماء
احاطی حق است چراکه «تلفظ ُ«ه» از میان سینه آغاز میشود و همه مخارج حروف تا لب را

فرا میگیرد .افزون بر این ،در نحوه نگارش نیز ،شکل این ضمیر دایرهوار است که خود نوعی در
برگزیدگی را میرساند( ».یزدان پناه1388 ،ش ،ص )352و یا حتی حالت دایرهوار آن میتواند
استعارهای از جمع میان قوس صعود و قوس نزول نیز باشد.
جامی نیز در کتاب تحفة االحرار به جهت پند و اندرز فردی دبستانی اینگونه میسراید:
گرچه به خود نیست کج اندام الف
بین که چسان کج شده در الم الف
لوح خود آندم که نهی بر کنار
چون الف انگشت از آن برمدار
دال وش از شرم فکن سر به پیش
صاد صفت دوز بر آن جسم خویش
خنده زنان گاه به آن گه به این
رسته دندان منما همچو سین
دل مکن از فکر پریشان دونیم
تنگ دهان باش ز گفتن چو میم
(جامی ،بی تا ،ص)۴۴۰
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 2-3سطح ّ
دوم :تشبیه و استعاره از حروف ،بر مبنای مناسبات باطنی و رمزی در حروف
ّ
ازنظر عرفا برای هر حرفی «ظاهر ،باطن ،حد و مطلع» وجود دارد (ن.ک حمویه1389 ،ش،

ص ،)70ازاینرو استعارهها و تشبیهات عارفان به سطح ذوقی محدود نشده و با بهرهگیری از
خواص و ویژگیهای باطنیتر حروف ،بهویژه ارزش عددی آنها و یا جایگاه ایشان در قرآن کریم
سطح باطنیتری از حروف را از منظر تشبیهی موردتوجه قرار دادهاند.
در این سطح ،آنچه بیش از همه به رمزوارگی حروف مدد میرساند ،ارزش عددی است که
برای هر حرف در نظام ابجد لحاظ میشود« .هر یک از بیست و هشت حرف الفبای عربی (که
بین آنها و بیست و هشت وضعیت ماه ارتباط وجود دارد) ارزش عددی و رقمی خود را دارد
که این ارزش گذاری بر طبق دستور الفبای قدیمی سامی و با هدف شمارش اعداد بهمنظور
تعیین یک تاریخ مشخص انجام میگیرد( ».شیمل1381 ،ش ،ص)26
طبق نظام ابجد ارزش حروف بدین شرح است:
ا

1

ه

5

ط

9

م

40

ف

80

ش 300

ذ

700

ب

2

و

6

ی

10

ن

50

ص

90

ت

 400ض 800

ج

3

ز

7

ک

20

س

60

ق

100

ث

500

ظ

900

د

4

ح

8

ل

30

ع

70

ر

200

خ

600

غ

1000

استفاده از ارزش عددی حروف ،درمیان گذشتگان اهمیت قابلتوجهی داشته و بسیاری
از آیات ،روایات ،اسماء الحسنی ،تواریخ ،اشعار و ...را با این مبنا تفسیر مینمودند.
در این میان واژگانی که ارزش عددی مساوی داشتند ،بیشتر موردتوجه قرار میگرفتند 1.تا
جایی که اتحاد کلمه «ولی» و «ماه» در ارزش عددی  46شیخ محمود شبستری را بر آن داشت
تا اینگونه بسراید:
 .1نظیـر «علـم» بـا «عمـل»« ،کاکل» بـا «کـژدم»« ،مـو» بـا «چلیپـا»« ،دیوانگـى» بـا «آسـودگى»« ،زمـزم» بـا «آب زندگـى»« ،توبـه» بـا
ّ
«پشـیمانى»« ،زبـان» بـا «دهـان»« ،لعـل» بـا «نگیـن»« ،خـواب» بـا «راحـت»« ،والـد» بـا «ام»« ،ملا» بـا «سـواد»« ،قلعـه» بـا «بـرج»،
ّ
«جهنمـى»« ،حـق» بـا «میـزان» و «ال الـه االهـو» بـا
«نخـود» بـا «کشـمش»« ،عـدس» بـا «باقلا»« ،عقـرب» بـا «کاشـان»« ،نانـوا» بـا
«علـى»ّ ،
«اول مـن آمـن» بـا «علـى بـن ابـى طالـب»( .حسـن زاده1381 ،ش ،ص)203
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نبى چون آفتاب آمد ولى ماه
مقابــل گــردد انــدر لــى مــع اهّلل
(شبستری1382 ،ش ،ص)75
این معنا هنگامی زیباتر میشود که به ارزش عددی اشهدان ال اله اال اهلل توجه کنیم .ارزش
عددی این فراز «خطاط» است و «خطاط» در عرفان اسالمی صفت خداوند متعال است.
(بلخاری1388 ،ش ،ص)110
ارزش گذاری حروف در نظام ابجد ،در طول تاریخ ،اقسام و شیوههای گوناگونی به خود
دیده و برای حروف صفات و ویژگیهای بسیاری را بیان نمودهاند 1.ازجمله با ّ
توجه به چهار
طبع اصلی یعنی آتش ،باد ،آب و خاک ،حروف را نیز دارای طبایع چهارگانه دانسته 2،و نیز
ُ
نات»
صفاتی با عناوین «مسروری»« ،ملفوظی» و «مکتوبی» در نظر گرفتهاند که ناظر به «ز ُبر و ّبی ِ
حروف است.
توضیح مطلب آنکه هر یک از حروف ّ
تهجی مرکب است و بعضی دو حرفی هستند مانند
باء و تاء و برخی نیز سه حرفی هستند ،مانند صاد و سین .در اصطالح به حرف ّاول «زبر»
ً
و باقی آن ّ
«بینات» گفته میشود؛ مثال «با» زبرش «ب» و بیناتش «ا» است 3.دانستن این
نکته ازآنجهت ّ
مهم است که رمزپردازی عددی حروف ،منحصر در ابجد آنها نشده و تمام
خصوصیات و صفات ایشان را در برمیگیرد .ازاینرو معتقدند اگر حرفى زبر و ّبینه آن با هم
مساو ى باشند ،آن حرف کامل است .نظیر «س» که از حروف نورانى است و زبر ملفوظى آن
«س» (= )60و ّبینه آن «ین» (= )60است ،حرف کامل و نماد انسان کامل بهحساب میآید .تا
جایی که حافظ رجب برسى ،در مشارق االنوار آورده است که قال امیر المؤمنین علیه ّ
السالم:
انا باطن السین و انا سر ّ
السین( .حسن زاده آملی1381 ،ش ،ص )204نماد بودن حرف سین
 .1ر .ک نراقی1380 ،ش ،ص129؛ ص160؛ ص 243؛ ص 391
ّ
 .2نراقـی1380 ،ش ،ص160؛ حـروف أبجـد چهـار قسـم اسـت :بدانکـه حـروف أبجـد کـه آنهـا را شـرقیه نیـز گو ینـد بیسـت و هشـت اسـت 7
آتشـى اسـت و  7بادى و  7آبى و  7خاکى؛ و هر حرفى بمزاج عنصر یسـت که منسـوب به آنسـت و ضابطه آنسـت که حروف ابجد را بترتیب
چهـار چهـار بگیرنـد و ّاول را آتشـى و دوم را بـادى و سـیم را آبـى و چهـارم را خاکـى حسـاب کننـد جمـع بـه ایـن نحـو اسـت :آتشـى اهطمفشـذ،
هوائـى بو ینصتـض ،مائـى جـز کسـقثظ ،ترابـى دحلعرخـغ.
 .3ر.ک حسن زاده آملی1381 ،ش ،ص203؛ مال احمد نراقی1380 ،ش ، ،ص129
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برای انسان کامل با بیان ابن عربی که «یس» را از حروف ّ
مقطعه ندانسته و یاء را در آن به حرف
ّ
مرخم تفسیر کرده است ،هماهنگی ّ
خاصی دارد.
ندای
از سوی دیگر چون تطابق بین ه «محمد» با «اسالم»( ،زیرا که بینه محمد  132است و اسالم
)132؛ و چون تطابق ّبینه «على» با «ایمان»( .زیرا بینه علی  102و ایمان نیز 102است) مال جالل
دوانى گوید:
خورشــید کمالســت نبــى ،مــاه
ولى اسالم محمدست و ایمان على
گر بینهاى در این سخن مىطلبى

بنگــر کــه ز ّبینــات اسماســت جلــى

1

بهرهگیری از ارزش عددی حروف ،بهعنوان صنعتی ادبی در میان شعراء و ادباء نیز شایع
بوده و بسیار اتفاق میافتاده که شاعر از این ّ
فن ،برای بیان تاریخ بهره میبرده است .بهعنوان
نمونه صیرفی در رساله معروفی که به نام «گلزار صفا» در آداب کتابت و خوشنویسی سروده،
تاریخ اتمام آن را اینگونه بیان میدارد:
نام گلزار صفایش ز صفاست
صیرفی بلبل گلزار صفاست
پـــی تاریـــخ تمامـــی ســـخن
همچو بلبل چو شدم دستان زن
آمـــد از گلشـــن افـــاک نـــدا
«صیرفی ساکن گلزار صفا»
(صیرفی1373 ،ش ،ص )73
از جمله تأثیراتی که تفکر رمزی حروف بر خوشنویسان داشت ،به خواب دیدن حروفی پر
پیر دستگیر بنا بر ارزش ادبی ،عرفانی و عددی آنها توضیح داده
معنا بود که پس از آن توسط ِ
 .1بـه نقـل از حسـن زاده آملـی1381 ،ش ،ص204؛ بـه ایـن بیـان کـه ملفوظـى «علـى» عیـن ،الم ،یا مىباشـد .چون حـروف اوایل که مجموع
علـى اسـت حـذف شـود باقـى مانـد «یـن»« ،ام»« ،ا» ،کـه عـدد مجمـوع  102اسـت و عـدد «ایمـان» نیـز 102؛ و بـه همیـن بیـان ،ملفوظـى
ّ
«حـب ّ
علـى بـن ابـى طالـب» بـا «دیـن االسلام».
«محمـد» بـا «اسلام»؛ و مثـال در جملـه :چـون
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میشد؛ از آن جمله داستان خوشنویس ترک است که خود را در عالم رؤیا نزد راسم ،استاد بزرگ
[خوشنویسی] ،مشغول تعلیم حروف الف ،سین و حاء دید و همان وقت ،چنین تعبیر شد
که تا شصت و نه روز دیگر به استادی خوشنویسی سلطان بر گماشته خواهد شد که البته به
حقیقت نیز پیوست.

1

 3-3سطح ّ
تکوینی حروف
سوم :فراتر از استعاره و بر اساس بیان ویژ گیها و خصوصیات
ِ

عارفان در این سطح از بیان خصوصیات حروف ،از نگاه اشارهای و استعاری فاصله
گرفته و به ویژگیهای تکوینی و حقیقی آنها مبادرت میورزند؛ و با ّ
توجه به آیات ّ
مسبحات و
غیر ایشان که همه آنچه در آسمان و زمین است در حال تسبیح و عبادت الهی است ،اظهار
میدارند که «هیچ حرفی نیست که خدا را در زبانی نیایش نکند»( شیمل1379 ،ش ،ص)194
ً
در این سطح «حروف ،کلمات و آیات قرآن صرفا عناصری از زبان مکتوب نیستند ،بلکه از
خود وجود و شخصیت دارند و قالب خوشنویسی مظروف ّ
مادی و بصری آنها است .انسان با
نوشتن و خواندن این حروف ،کلمات و آیات با این موجودات و تعویذات که درنهایت از دیگر
ساحل دوردست وجود کلی آمدهاند تا انسان را در مسیر پیوستن به احد راهنمایی کنند ،ارتباط
برقرار میکند( ».نصر1389 ،ش ،ص )28
ازآنجاکه به فرموده قرآن کریم ،چیزی نیست مگر آنکه خزینه و اصل آن در نزد خدا حاضر
َ

َّ ْ َ

َ

ُ ُ

َُ ُ

َّ َ َ

ُ

ق َْ
ن خ ئ َ ن ّ ُ
َ ْ ْ ش
وم» (الحجر )21 :حروف نیز به مثابه
است «و ِإ� ن� ِم ن� � ْی ٍء ِإ�لا ِع ن�د�ا � ز� ِا� ن�ه و ما � ن� ز ِ�له ِإ�لا ِب��د ٍر معل ٍ

اندازههای روحانی نازل شده از عرش معانی هستند که «در این نشأه بهصورت خط درآمده
است .چنانکه حکم همهی کلمات نوری وجودی از خزانهی جمع قضا تا به خارج نشر قدر
این چنین است که هر کلمه را به وفق اقتضای عین ثابتش در هر عالم از اوج عرش تا حضیض
فرش ،صورتی خاص و حکمی خاص است ،لذا عالمان در علم حروف فرمودهاند« :للحروف
صور فى عوالمها»» (حسن زاده آملی ،بی تا ،ص)15
شاید بتوان محیالدین عربی را جلودار عارفانی دانست که اینگونه به حروف نگریستهاند،
 .1شیمل1368 ،ش ،ص -129چرا که جمع حروف یاد شده ،مساوی با  69است( .الف ( + )1سین ( + )60حا ()69 = )8
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ّ
ُ
چه اینکه ازنظر وی حروفّ ،امتی از ا َمم بوده ،مخاطب و مکلفاند و از جنس خود دارای
َ
رسولاند و در همانجا که قرار دارند دارای نامهایی هستند و برای هر عالمی فرستادهای از
جنس خودشان است و آنان دارای شریعتی هستند که به آن ّ
متعبدند و آنان دو صنف لطیف
و غیر لطیفاند و تنها خطابی که متوجه آنهاست ،امر است و نزد آنها نهی وجود ندارد.
خاص و عدهای ّ
ازنظر وی حروف دارای مراتباند؛ بعضی عام و برخی ّ
خاص الخاص
خاص الخاص هستند و حروف اوایل ُسور (حروف ّ
و گروهی َصفاء ُخالصۀ ّ
مقطعه) از سنخ
ِ
فوق عاماند .حروف مقطعه اجسادیند که ارواح و فرشتگان ویژه حافظان آنها هستند
خاص و ِ
و هر گونه تأثیری که با کتابت یا تلفظ آن حروف صورت میپذیرد ُم ْس َتند به آن مالئکه است؛
هنگامی که قرائت کننده گفت :الف ،الم ،میم سه فرشته به او جواب میدهند :چه میگویی.
هنگامی که قرائت کننده آنچه را که بعد ازاین حروف قرار دارد بخواند ،فرشتگان سهگانه
میگویند :راست گفتی. ...

1

ابن عربی در فتوحات ،برای حروف مراتب و طبقاتی رسم کرده و هر حرف را به مقتضای
صفتی که در نگارش دارد دریکی از این طبقات قرار میدهد؛ مانند اینکه حروف میتوانند
«حروف خالص و حروف آمیخته»« ،حروف کامل و حروف ناقص»« ،حروف مونس و موحش»
و «حروف مقدس و غیر مقدس» باشند؛( ابن عربی ،بی تا ،ص )249و بهعنوان نمونه حروف
مقدس را حروفی میداند که در نگارش از تعلق به غیر بینیاز بوده و به حرفی دیگر متصل
نمیشوند ،درحالیکه حروف دیگر محتاج وی بوده و بدان متصل میگردند؛ و آنها عبارتاند
از« :الف»« ،واو»« ،دال»« ،ذال»« ،را»« ،زا» .ازنظر وی «شناخت این شش حرف ،دریایی بزرگ
است که عمق و ژرفایش قابل ادراک نمیباشد ،بنابراین حقیقت آنها را جز خداوند نمیداند
و آنها در «مفاتیح الغیب  -کلیدهای گنجینههای غیبی» میباشد و ما اثر آنها را که منوط
بدانهاست از باب کشف ادراک میکنیم (».ابن عربی ،بی تا ،ص)248-249
به جهت همین نگاه تکوینی به حروف بود که اساتید عرفانی که در ّ
فن شریف ارثماطیقی
یعنی علم حروف و اعداد و اوفاقّ ،
تبحری داشتند ،بر این عقیده بودند که هر حرف کتبی را

چون عینی ،شکل و صورتی خاص است که اگر از آن تحریف شود و مثله گردد ،در جداول وفقی
 .1ر.ک جوادی آملی1378 ،ش ،ج ،2ص108
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و تعویذات و نظایر آنها بیاثر خواهد بود .لذا هیچگاه بیطهارت ،قلم و لوح را مس نمیکرد و
در رسم حروف اهتمام بسیار داشتند(.حسن زاده آملی ،بی تا ،ص-13با کمی تغییر)
[[ .4خاستگاه نگاه باطنی عرفا به حروف
در حقیقت ریشه رمزوارگی و قداست حروف عربی را میبایست در اصلیترین متن دین
مبین اسالم ،یعنی قرآن کریم جستجو کرد .چراکه عالوه بر آیاتی از مسبحات و غیر ایشان که
تا کنون ذکر شد ،وجود حروف رمزی در ابتدای  29سوره از قرآن کریم 1که از آن با عنوان «حروف
ّ
مقطعه» یاد میشده -و در کتب آسمانی دیگر سابقه ندارد -بهانه مناسبی برای مسلمانان
است تا با الهام از ایشان ،درباره خواص و ویژگیهای باطنی حروف اندیشه کرده و برای
صورتهای گوناگون آن نور و معنایی قدسی ،قائل شوند.
گشودن رمز حروف ّ
مقطعه ،یکی از دغدغههای اصلی ّ
مفسران بوده و صاحب تفسیر تسنیم
به بیان و بررسی بیش از  20قول در خصوص این حروف میپردازد .برخی از این تفاسیر جنبههای
ً
2
کامال ذوقی به خود گرفته و دستاویزی برای اثبات حقانیت مذاهب شدهاند.

قُ َ
نَ
کا�
به فرموده آیات قرآن کریم ،موجودیت عالم با قول حق تعالی صورت گرفته «� ْل ل ْو
ً
ْ
َ ْ
َ
تُ
َ َ َ ْ ْ قَ أَ ْ َ ْ َ َ َ
ْ ْ
دادا ِل َک ِل ِت
ما� َر ِب ّ�ی َو ل ْو جِ� ئ� ن�ا بِ� ِم ث� ِل ِه َمددا» (کهف )109 :و
ما� َر ب ّ�ی ل ن� فِ�د ال بَ�ح ُر � بْ� َل � ن� ت� ن� ف�د ک ِل
ال بَ�ح ُر ِم
ِ
ّ

هرکدام از مخلوقات بهمثابه کلمهای هستند که با تکلم تکوینی حضرت حق موجود شدهاند
َ

َأ ً َ َّ

ُ

َ

ُ

َ ُ

َ ق
ْ ف ن َ ق ُ ُ نْ ف َ نُ
و�» (بقره )117 :ازاینرو استعاره از حرفوارگی انسان ،در عالم
«و ِإ��ذا ��ضى �مرا � ِإ��ما ی��ول له ک� � ی�ک

خلقت ،دیگر یک تشبیه شاعرانه نبوده ،بلکه ناشی از برداشتهای انفسی و باطنی آیات الهی
در قرآن بهحساب میآید.

3

 .1بیسـت و نـه سـورهای کـه دارای حـروف مقطعـه اسـت بـه ترتیـب ،عبـارت اسـت از سـورههای :بقـره ،آل عمـران ،اعـراف ،یونـس ،هـود،
یوسـف ،رعـد ،ابراهیـم ،حجـر ،مر یـم ،طـه ،شـعراء ،نمـل ،قصـص ،عنکبـوت ،روم ،لقمـان ،سـجده ،یـس ،ص ،مؤمـن (غافـر)ّ ،
فصلـت،
شـوری ،زخـرف ،دخـان ،جاثیـه ،احقـاف ،ق و قلـم.
 .2بهگونـهای کـه شـیعیان (بـا حـذف مکـررات) از مجمـوع  14حـرف عبـارت «صـراط علـی حـق ُن ْمسـکه» یـا «علـی ُ
حـق ُن ْم ِسـکه» یـا
صـراط
ِ
ٍ
«ص ّـح طر یقـک مـع ّ
صراطـه» را سـاخته (بحرانـی1416 ،ق ،ج  ،1ص )167و اهـل ّ
حـقُ ،ن ْمسـک َ
«علـی ٌ
سـنت در مقابـل َ
السـنة» را عنـوان
ِ
کردهانـد( .آلوسـی ،بـی تـا ،ج  ،1ص)172
 .3ر .ک یزدان پناه1388 ،ش ،ص556
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ازنظر قائالن به رمزوارگی و قداست حروف ،به همان اندازه که یک جمله معنای خود را
از کلمه میگیرد ،کلمات نیز جامع معنای حروف تشکیلدهنده آنها هستند و «این حروف
درست بهاندازهی خود کلمات در انتقال معنا نقش دارند .به بیان دیگر ،درست همانگونه
که ما معانی را از کلمات و جملهها استنباط میکنیم ،به همان صورت میتوانیم معانی
را از صورت عینی کلمات و حتی حروف نیز دریافت کنیم .طرفداران این نظریه میگویند
آیههای قرآن درواقع آیات اهلل یا نشانههای خداوندند و فقط از کلمات و جمالت بامعنا تشکیل
نشدهاند ،بلکه حروف سازندهی آنها هم معنا دارند( ».لیمن1391 ،ش ،ص)65
اهمیت جایگاه حروف در میان عرفا و عالقهای که ایشان به جهت قبول معانی حروف
و ارتباط تکوینی آنها با ذات ّ
حق داشتند ،سبب شد تا در قرن هشتم هجری ،فرقههایی
ظهور یابند که اساس تعالیم خود را بر مبنای حروف گذاشته و درک حقایق عالم را در گرو
درک رمزوارگی و نسبتهای باطنی حروف میدانستند که ازجمله آنها میتوان به فرقههای
«حروفیه» و «نقطویه» اشاره کرد.

1

آنچه تا کنون بیان شد ،ناظر به جایگاه حروف در نزد عرفا و سطوح مختلف بیانی ایشان
از این مسئله بود .حال نوبت به آن میرسد که ابتدا معنا و خواص حروف را در نزد هنرمندان
خوشنویسی مورد بررسی قرار داده و سپس به شواهد عینی از نوع تفاسیر باطنی در این هنر
قدسی که بر مبنای معنای باطنی حروف است بپردازیم.
[[ .5معنا و خواص حروف در هنر خوشنویسی
هنر خوشنویسی ،هندسه مقدسی است که عالوه بر رعایت همه تناسبات صوری و
ترکیب آن ظاهر
خصائص زیباییشناختی که در امتداد هماهنگ حروف و در حسن وضع و
ِ
میشود ،به واقعیتی کیفی و معنوی نیز نظر داشته که در اسلوب و روش نگارش حروف،
ّ
محتوای نوشتاری آن و ارشادات رسائل خوشنویسی تجلی یافته است.
اساتید خوشنویس که به آداب و رموز ّ
خط واقف بوده و رساالتی را از سده پنجم تا کنون به

رشته تحریر درآوردهاند ،همواره عالوه بر آموزش نکات ّفنی این هنر ،به آداب معنوی و سلوک
 .1ر.ک ثبوت ،1390 ،مدخل حروفیه
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عرفانی آن نیز پرداختهاند که نوع ورود و خروج در مسائل ،محتوای بیان ،مقامات مورد اشاره
و ...بیشباهت به رسائل عرفانی و فتوت نامههای عرفا نیست.
مشق حروف و مفردات که اولین قدم برای یادگیری هنر خوشنویسی است ،همواره با
استفاده از شکلهای نمادینی چون ابرو ،دهان و طرهی گیسو که در شعر عرفانی و اسالمی نیز
مفاهیمی استعاری دارد ،انجام میشود و شناخت استادانهی شکل صحیح حروف ،نهتنها
یک تمرین عملی برای هنرجوی خطاطی ،بلکه برای همگان درسی در مبحث زیباییشناسی
به حساب میآید( .خلیلی1379 ،ش ،ص)13

 بخش مفردات از کتاب آداب الخط استاد امیرخانی

ً
هرچند دفاتر حروف و مفردات ظاهرا به جهت مشق و ممارست برای رسیدن به حذاقت
در هنر خوشنویسی قلمداد میشود ولی معانی باطنی آن فراتر از این است .تا جایی که محمد
شوقی 1از این دفاتر با عناوینی چون «جهان نادیدهی خوشنویسی» و «نوشتههای عالم خیال»
یاد میکند.

2

 .1استاد ثلث نو یس ،ترکیه در قرن 13
 .2ر.ک خلیلی1379 ،ش ،ص13
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مداومت خوشنویسان در نگارش حروف و مفردات ،حتی در زمان استادی ،گویای این
حقیقت عرفانی است که ایشان ،با تمام ّ
تبحر و چیرهدستی که در این هنر یافته بودند ،هیچگاه
خود را بینیاز از نگارش حروف ندانسته و همچنان سرمشق اساتید خود را پیش روی داشتند
تا در همه عمر ،وساوس نفسانی ایشان را به خود مشغول نساخته و فخر شاگردمسلکی را از
خاطر ایشان باز نستاند .چه اینکه رضایت از خود ،عامل ایستایی در هنر بوده و تواضع را زایل
میکند .شاهد بر این مطلب آن است که «استادانی که مفردات مینوشتند در پایان ،اثر خود را
با واژگانی چون َ«س ّود»«َ ،نقل» و َّ
«نمق» که به معنای سیاهه برداری و نسخهبرداری است ،امضا
َ
میکردند ،نه واژهی «ک َتب» که به معنای نوشتن است(».خلیلی1379 ،ش ،ص)13
پیشتر بیان شده که برخی از فرق عرفا ،همچون حروفیه ،جایگاه حروف را در محوریت
اندیشه خود قرار داده و معتقد بودند که ارتباط با خدا و شناخت حضرت حق ،از راه الفاظ و
حروف صورت میپذیرد.
برخی بر این عقیدهاند که «شاید انگیزه تغییر در شکل حروف و ایجاد خطى خاص براى
زبان فارسى که بعدها در نوشتههاى حروفیه ازجمله محمود پسیخانى (متوفى  )۸۳۱نیز بر
ً
آن تأ کید شده است ،از همینجا باشد .احتماال بر اثر قوت همین اندیشه ،در اوایل قرن نهم،
فارسىنویسى با خطى ویژه حتى در هند رایج شد .ارتباط برخى از رویدادهاى زندگى مؤسس
حروفیه با تحوالت خوشنویسى ،ازجمله پیدایش خط نستعلیق در نیمه دوم قرن هشتم ،احتمال
تأثیر این فرقه را در این تحوالت تقویت مىکند ...ازجمله دالیل دیگر ارتباط حروفیه با تاریخ
تحول خوشنویسى ،حضور برخى از خوشنویسان بزرگ ازجمله معروف بغدادى در ماجراهاى
حروفیه است که یکى از قدیمترین آثار به خط نستعلیق به نام او ثبت شده است(».هاشمی
نژاد1390 ،ش ،ص)566
ّ
جایگاه عرفانی حروف در هنر خوشنویسی ،بیشتر از باب تجلی در اسلوب و روش نگارش
حروف و محتوای نوشتاری آن ظاهر شده است که در اینجا به عنوان شاهد و نمونه به
تأثیرپذیری نگارش برخی از حروف و ترکیبات ،همچون «الف»« ،میم»« ،ال» و «اهلل» از نگاه
باطنی عرفا بدان ،اشاره خواهیم کرد.
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 1-5نگارش «الف»

سادهترین و بسیطترین هیأتی که از نقطه پدید میآیدّ ،
خطی عمودی است که از ّ
تنزل نقطه

به سمت پایین حاصلشده و اولین و مهمترین حروف ،یعنی «الف» را پدید میآورد؛ که خود
معیاری برای خلق دیگر حروف است.
ابن مقله 328 - 272( ،هـ ق) که از او به عنوان پدر خوشنویسی اسالمی یاد میشود،
در زمان خود همه حروف را با الفی عمودی که قطر یک دایره را تشکیل میداد ،متناسب کرد
و پس از آن با تغییر شکل الف از عمودی به افقی ،حرف ب و دیگر حروف را طراحی نمود.

1

ازاینروست که استادان در خطوط عربی ،حرف الف را مشکلترین حروف برای نگارش قلمداد
کرده و معتقدند کسی میتواند خود را خوشنویس بداند که در نگارش الف به مهارت رسیده
باشد ،چراکه باقی حروف همان الف هستند که تغییر شکل دادهاند.
ّ
از منظر عرفا ،نقطه (نفس بسیط و خالی از تکثر) با نزول وامتداد خود ،سبب ایجاد الف
ّ
واحدیت) شده و باقی حروف به نحوی صورتهای همان الف هستند که خود
(ناظر به مقام
ّ
ّ
احدیت ربوبی را به ذهن متبادر میسازد.
واحدیت و
اشاره به نظام اسمائی عالم داشته و مقام

آنچانکه سعدالدین حمویه در کتاب المصباح فی التصوف میگوید:
دوات ذات بهواسطه قلم قدرت و عقل اکبر بر لوح وجود پیدا شد و روی در
نقطه ...نیز از ِ
امتداد نهاد و در شکل «الف» پیدا گشت و «الف» از ارتفاع مکان و علوشان در سفینه بیان
بساط
آمد که آن حرف «با» است و صورت بانی و بنا است و واسطه بسط انبساط الف است بر ِ
حروف از برای کشوف صفوف در ظروف و صنوف[ .و ]...فی الجمله نقطه به الف درآمد و
الف بهمراتب حروف درآمد و حروف کلمات گشت و کلمات کالم شد و کالم صحف و طومار
گشت و این مجموع آیینه صفات گشتند و صفات مشکات انوار اسرار ذات شدند و از کثرت
روی به وحدت نهادند و از تفرقه به جمعیت رسیدند(.حمویه1389 ،ش ،ص)63
ابن عربی کتابی به نام «کتاب اال لف» دارد و میگوید :با اینکه «الف» منشأ پیدایش همۀ
حروف است و آن را مقام جمع میباشد ولی خودش از حروف نیست ،اگرچه عموم مردم آن
را حرف میپندارند (مانند واحد که از اعداد نیست و بلکه اصلی اعداد است ولی عامه آن را
 .1ر .ک :اعتضادی1390 ،ش ،ص244؛ سفادی1381 ،ش ،ص20
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جزو اعداد بر میشمارند) و اگر محقق «الف» را حرف مینامد به گونۀ مجاز است و با اینکه در
مقام ذات منزه از هر شکل و صورتی است ،ولی در مقام تنزل از آن مقام به لباس اشکال و صور
تمام حروف در میآید ،بنابراین «الف» لفظی ،حقیقت حروف ملفوظ است که بهواسطه مرور
بر مخارج مخصوصی ،به کیفیات مختلف متقید و به نامهای گوناگون نامیده میشود؛ «الف»
کتبی هم حقیقت حروف مکتوب است که به اشکال مختلف متشکل و به نامهای گوناگون
نامیده میشود ،پس اگر «الف» از مرتبۀ اطالق و وحدت به مرتبۀ تقید و کثرت تنزل نمییافت،
اشکال و صور حروف ظاهر نمیشدند ،پس حروف با همۀ اختالفشان در صور ،حقیقتشان
واحد است(.ابن عربی ،بی تا( ،مقدمه) ص صد و ده)
طریقه نگارش حرف الف( ،الف ّاول) که در تمام سبکهای خوشنویسی از باال به پایین
است ،سمبلی از ّ
ّ
تنزل مقام ّ
واحدیت (الف) است که جمیع صفات
احدیت (نقطه) به مقام
الهی در همین مقام ظهور میکند .آنچنانکه ابن عربی در این خصوص میگوید« :فرود آمدن

«الف» به سطر ،مانند بیان او (رسول خدا؟ص؟ که فرمود � ):ن� ز�ل ر�ب ن�ا الی السماء ن
الد� ی�ا ،یعنی:
ی

(فرشتگان گویند ):پروردگارمان به آسمان دنیا فرود میآید؛ و این آغاز عالم ترکیب است...
ازاینروی «الف» به آغاز سطر فرود میآید زیرا از مقام احدیت به ایجاد خلقیت فرود آمده است
 -فرود آمدن تقدیس و تنزیه نه فرود آمدن تمثیل و تشبیه».

1

جایگاه سمبولیک حروف وقتی روشن تر میشود که به ارزش عددی آن نیز ّ
توجه شود و

ازآنجاکه «الف» اولین حرف در حساب ابجد است ،ارزش عددی یک ( )1را دارد که خود
ّ
واحدیت است« .و ارزش عددی ملفوظی آن (ا-ل-ف)
نمادی از وحدت ذات در مقام
مساوی با یکصد و یازده میباشد که با کلمات قطب ،کافی و اعال برابر است(».بلخاری،
1388ش ،ص)110

«الف ّمتصل» که در تمام سبکهای خوشنویسی اسالمی،
از سوی دیگر ،ویژگی نگارش ِ

صعودی بوده و از پایین به باال نگارش میشود ،خود سمبل دقایق و لطائف عرفانی دیگریست.
چراکه هر حرفی با اتصال به ساحت «الف» ،اوج گرفته و عروج میکند و از پایین ترین مرتبه به
عالیترین رتبه نائل میگردد.
 .1ر.ک ،ابن عربی ،بی تا ،ص180
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 2-5نگارش «میم»
ّ
از دیگر جلوههای تجلی جایگاه باطنی حروف در هنر خوشنویسی ،نمادپردازی ها و

رموزیست که حول حرف میم و نحوه نگارش آن شکلگرفته است که مبتنی بر عالقهها و
ارتباطاتی است که بیشتر با محوریت مسئله انسان و مصداق ّ
اتم آن یعنی وجود حضرت
ختمی مرتبت ص پیوند خورده است.
درحساب ابجد ،ارزش عددی حرف میم ،برابر با چهل ( )40است که میتواند استعارهها
و تمثیل های بسیاری به همراه داشته باشد؛ عدد چهل نشانه پختگی ،رسیدگی وکمال است
ّ
و در میان عارفان و ارباب سیر و سلوک دستوراتی برای چله گرفتن ،عبادات واعتکاف چهل
روزه در مساجد و اماکن شریفه ،برای تکامل نفس ،بسیار است .چراکه در روایتی از رسول خدا
ن أخلص هلل أربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه على لسانه»( فیض
ص آمده« :م 
کاشانی 1406 ،ق  ،ص[ )75ترجمه :هر کس چهل روز برای خدا خود را خالص گرداند ،چشمه
های حکمت از قلب او به زبانش جاری میشود].
سحر گه ره روی در سرزمینی
همی گفت ای معما با قرینی
که ای صوفی شراب آنگه شود
صاف که در کوزه بماند اربعینی
(حافظ ،غزل)483
خانم آنه ماری شیمل در کتاب ،راز اعداد ،فصلی را به بررسی حکمت ها و رازهای عدد
چهل اختصاص داده و جنبههای نمادین و رازگونه آن را در میان ّ
سنت ها و جوامع مختلف
بررسی کرده است(.شیمل1393 ،ش ،ص )277-269وی رابطه عدد چهل و حضرت ختمی
ص مرتبط را اینگونه بیان میکند:
در ّ
سنت اسالمی  40کارگرد مهم دیگری نیز دارد :ارزش عددی میم در آغاز و وسط نام حضرت
ّ
محمد؟ص؟ برابر با  40است .ازاینرو آن را عدد خاص پیامبر میدانند ...صوفیان میگفتند که
فاصله میان خدا و نبی که آفریده شده است تا الگوی انسانها باشد ،معادل  40قدم میان
موجودات و خداست که باید در مسیر رشد انسان طی شود( .شیمل1393 ،ش ،ص)275
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یعنی چهل مرحله در قوس نزول و چهل مرتبه در قوس صعود که مقام ختمی مرتبت،
ّ
بهعنوان انسان کامل ،جامع جمیع مراتب هستی بوده و وجود دو میم در نام مقدس ایشان
نمادی از سیر چهل منزلی انسان در قوس نزول و قوس صعود است.
هشت ّ
جنت جرعه ای از جام او هردو عالم از دو میم نام او(عطار نیشابوری1385 ،ش،
ص)75
ویژگی سمبولیک حرف «میم» به جهت اشاره به مقام حضرت ختمی مرتبت ص،
مسئلهای است که هنرمندان مسلمان پیشازاین در اشعار ،ابنیه و یا نگارش خود بدان
التفات داشتند و امروزه نیز برخی از خوشنویسان و طراحان گرافیک ،در آثار خود ّ
متوجه این
نماد سمبولیک هستند .تا جایی که آنه ماری شیمل در مقاله فاضالنه اش در کتاب او جهای
درخشان هنر ایران پس از تبیین ارتباط وثیق شعر و عرفان فارسی با خوشنویسی اسالمی ،به
حرف بهعنوان قالب تجلی الهی اشاره میکند« :خوشنویسان مسلمان امروز اهمیت سنتی
حرف در مقام قالب تجلی الهی را بازشناخته اند .در این طریق سنت های صوفیگری بسیار
شبیه سنت های شعرای معاصر جهان اسالم است که ریشههای معنوی خویش را دوباره
کشف کردهاند .حال اگر یک نقاش پاکستانی به نام شمزه گرداگرد حرف میم نقش انتزاعی
پدید میآورد که تجلی نور حضرت محمد ص است و یا هنرمند دیگر پاکستانی به نام صادقین
آیات قرآنی به خطی ساده و گویا مینگارد ،اینها بر برکت مستتر در حروف وقوف دارند ...این
گرایشهای جدید ثابت میکنند که مبنای دینی خط عربی که قرنهای متمادی اساس شعر و
خوشنویسی را تشکیل میداد (و هردو با سنت های عرفان پیوند داشتند) هنوز در ایران و سایر
نقاط جهان اسالم نیرویی زنده است( ».شیمل1379 ،ش ،ص)111
 3-5نگارش سمبولیک «ال»
ّ
یکی دیگر از جلوههای تجلی جایگاه باطنی حروف در هنر خوشنویسی ،شیوه نگارش

کلمه «ال» در قلمهای عربی است ،چرا که در این ترکیب به نحوی استثنایی« ،الف» از اسلوب
و شاکله همیشگی اش خارج شده و در آغوش «الم» خم میشود .این شکل بدیع و بی نظیر از
ترکیب «ال» دارای استعارهها و نمادپردازیهای بسیاری را با خود همراه داشته است.
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 اشکال مختلف ترکیب «ال» در خط ّ ثلث

َ
برخی این عبارت را نماد عشق میدانند .چراکه تداعیگر فعل گیاه َعشقه در پیچیدن دور
ساقه گیاه میزبان است و نیز در آغوش هم رفتن «الم» و «الف» ،نشانگر عشق بنده به خدا و
«یحبهم و ّ
عشق خدا به بنده است که فرمود ّ
یحبونه» (مائده .)54 :تا جایی که عاشقانه ترین
عبارت هستی ،همان کلمه طیبه «تهلیل» است که دارای دو «ال» بوده و همه کلمات آن سر به
آسمان برده و قنوت گرفتهاند.

 ابن عربی در خصوص نگارش عبارت «ال» میگوید:

بدان ،چون «الف» و «الم» با همدیگر مصاحب گردیدند ،هریک از ان دو را میل و تمایل و
رغبتی همراه شد و آن ،هوا و غرض است ،درحالی که میل ،جز از حرکتی عشقی نمیباشد،
بنابراین حرکت «الم» حرکتی ذاتی است و حرکت «الف» حرکت عرضی ،لذا سلطان و غلبۀ
«الم» بر «الف»  -برای پدید آوردن حرکتی در آن  -ظاهر گشت ،لذا «الم» در این باب ،از «الف»
قویتر است ،چون عاشق تر است ،بنابراین همت و عزم آن از حیث وجود ،کامل تر و از جهت
فعل تمام تر میباشد و «الف» عشقش کمتر است ،لذا همت و عزمش  -از جهت تعلق به «الم»
 کمتر میباشد ،بنابراین نمیتواند که کجی آن را راست کند ...آیا «الم» را نمینگری! چگونهساقش به قائمه (پای) «الف» ختم شده و از فوت شدن (وقت) بهسوی آن انعطاف پیداکرده
است؟(ابن عربی ،بی تا ،ص )221
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 4-5نگارش لفظ جالله «اهلل»

لفظ جالله «اهلل» در نگارش خوشنویسی ،اسلوبی ویژه و هیئتی منحصربهفرد داشته و
ً
غالبا با سبکی نگارش میشود که باقی حروف چنین ویژگی را ندارند .به بیان خانم شیمل:
ّ
«بسیار جالب توجه است ببینیم چگونه این هدف که کلمه «اهلل» تا حد ممکن زیبا نوشته
شود ،هنرمندان را در دو سرحد جهان اسالم یعنی اسپانیا و افغانستان (یا به قول شعرای
ایرانی آن زمان «از قیروان تا قندهار») به راه حل مشابه هدایت کرده است(».شیمل1379 ،ش،
ّ
ص )200راه حلی که تداعیگر مقام توحید و شریفه «لیس کمثله شی» (شوری )11 :است که
اساس هنر اسالمی را تشکیل میدهد.
برای توضیح این حکمت لطیف باید گفت :کلمه «اهلل» مرکب از سه حرف «الف ،الم و
هاء» است و شیوه نگارش هرکدام از این سه حرف در مفردات خوشنویسی ،با بیانی دقیق
و هندسی مشخص شده و هرکدام برای شکل تنها و ّمتصل خود ،هندسه و نقطهگذاری
مشخصی دارند .ولی همین حروف هنگامی که در نگارش لفظ جالله «اهلل» بکار میرود،
به یکباره از آن اسلوب و چارچوب مفردات ،دگرگون شده و شکل منحصربهفردی به خود
میگیرند .تا جایی که نگارش کلمه «اهلل» نیازمند آموزش جداگانه و ممارست ّ
مجزا است.

ص
 تغییر اسلوب نگارش لفظ جالله الله از حالت اصلی به حالت خا ّ

درهم پیچیدگی دو الم در وسط کلمه اهلل و برجستگی هـ آخر نیز در نزد صوفیان ،خالی از
استعاره و سمبل نیست .تا جایی که ابن عربی ( ۶۳۸ - ۵۶۰ه .ق) ذات الهی را بهصورت یک
هـ نورانی که کلمۀ هو (او) را میان دو بازو دارد ،مجسم کرده و قرن ها بعد ،اما در همان ّ
سنت،
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یک عارف هندی  -ایرانی به نام ناصر محمد عندلیب (متوفی در  ۱۱۷۲هـ ق) ،سیر صوفی در
جریان مکاشفه را به سفری از حروف مختلف کلمۀ «اهلل» تشبیه میکند تا آنکه او در حلقه هـ
منور از نور الهی بیارامد(.شیمل1379 ،ش ،ص)200
یکی از زیباترین نمونههای نگارش کلمه «اهلل» که جلوه ای عالی از آموزۀ وحدت وجود
است ،کتیبهایست که به ّ
خط کوفی بنایی ،در قرن نهم هجری ترسیم شده است.

این کتبیه در نگاه ّاول تکرار کلمه «اهلل» به رنگ تیره بر روی زمینه سفید میباشد ولی با
دقتی بیشتر مالحظه میگردد که متن سفید هم درواقع تکرار کلمه «اهلل» درزمینۀ مشکی است.
به عبارتی هم فضای مثبت (ظاهر) و هم فضای منفی (باطن) جزء تکرار کلمه «اهلل» چیزی
دیگر وجود ندارد و این خود تأویل آیه شریفه «هو االول و االخر و الظاهر و الباطن» است (.خزائی،
1382ش ،ص)130

 .6جمع بندی و نتیجه گیری

از مجموع مطالب یاد شده در این نوشتار ،دانسته میشود که:
اوال :نگاه عرفا به مسئله حروف یکسان نبوده و دست کم میتوان به سه سطح بیانی و
تأویلی در آثار ایشان در این خصوص دست یافت:
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 .1گاهی ظواهر حروف ،بصورت استعارات و تشبیهات صوری بهویژه در ادبیات عرفانی
مورد استفاده قرار گرفته است.
 .2گاهی معنای باطنی حروف و رمزوارگی آن ،خصوصا بر مبنای ارزش عددی و نظام ابجد
لحاظ شده است.

 .3گاهی نیز ،نگاه عرفا ناظر به قبول ّ
حیثیات تکوینی و ّامت وارگی حروف است؛ که این
رویکرد باعث بوجود آمدن ِف َرقی از عرفا همچون حروفیه و نقطویه در طول تاریخ شده است.
متن قرآن کریم
دوم اینکه :خاستگاه نگاه باطنی عرفا به مسئله حروف را در حقیقت باید در ِ

جستجو کرد؛ که این آیات چند دسته اند:

 .1طائفه ای از آیات که به «آیات مسبحات» مشهور بوده و ناظر به شعور و تسبیح همه عالم
از جمله حروف اند.
 .2طائفه ای از آیات که همه چیز از جمله حروف را نازل شده از خزانه عرش میدانند.
 .3وجود حروف رمزی در ابتدای  29سوره از قرآن کریم که از آن با عنوان حروف ّ
مقطعه یاد
شده و زمینه را برای برداشتهای باطنی فراهم نموده است.
سوم اینکه :استعارات و تشبیهات عارفانه و نیز مفاهیمی چون «ارزش عددی حروف» و
«جایگاه تکوینی حروف در نظام هستی» تأثیرات بسیاری در هنر خوشنویسی اسالمی داشته
که میتوان آن را در سه دسته خالصه کرد:
 .1تأثیر بر اسلوب و روش نگارش حروف :تأثیر فرقه حروفیه بر تغییر شکل حروف ،بهویژه
در خطوط فارسی ،همچون نستعلیق؛ شکلهای نمادینی چون ابرو ،دهان و طرهی گیسو که
در ادبیات عرفانی نیز معنایی استعاری دارد ،به جهت یادگیری شیوه نگارش حروف و نیز
تأثیرپذیری نگارش برخی از حروف و ترکیبات ،همچون «الف»« ،میم»« ،ال» و «اهلل» از نگاه
باطنی عرفا.
 .2تأثیر در محتوای نوشتاری :نظیر نگارش منفرد حرف میم و ایجاد نقوش انتزاعی پیرامون
ّ
محمدیه که خود نشانگر حضور گرایشات
آن به جهت اشاره به مقام انسان کامل و حقیقت
عرفانی در آثار خوشنویسی اسالمی است.
تأثیر در ارشادات اساتید خوشنویسی؛ که نمود آن بیشتر در رساالت خوشنویسی است که
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از سده پنجم به رشته تحریر در آمده و به مثابه فتوت نامههای هنر خوشنویسی عالوه بر نکات
ّفنی ،مملو از ارشادات معنوی و دستوراتی برای سلوک عرفانی است که علی رغم بهره گیری از
ارزش عددی حروف ،آداب و استعاراتی را نیز در قالب مشق مفردات رقم زده اند که بیشباهت
به بیان عرفا نیست.
در نهایت باید گفت ،کسى نمى تواند ادعا کند ،میان عرفان و فراگیری زبان نمادین از
ّ
یکسو و خلق اثر معنوی و عرفانی از سوی دیگر ،رابطه علی و معلولی وجود داشته و یا مالزمه
ای عقلی و طرفینی میان این دو برقرار است؛ به گونه ای که هر جا انسانی ّمتصف به صفت
«عارف» و مجهز به بیان «نمادین و رمزی» بود ،الجرم اثری به همان نسبت ممتاز و عرفانی از
وی صادر شده و یا هر جا خوشنویسی در حال نگارش است ،نقش ملکوت را بر عالم برون و
درون خویش مینگارد.
ّ
آنچه مدعای این جستار است ،نوعی تاثیر و تاثری است که میان عرفان اسالمی و هنر
خوشنویسی وجود داشته که خوشنویسی را زبان عرفان و عرفان را به مثابه روح تعلیمات
خوشنویسی ساخته است و نوع نسبتی که میان این دو حاکم است ،نسبتی طرفینی است که
تشکیکی بوده و هم افزایی دارد .به این بیان که عرفان اسالمی مقدمات اثر خوشنویسی قدسی
را فراهم کرده و خوشنویسی در اسلوب و محتوای نگارش از یکسو و روش آموزش از سوی دیگر
میتواند هنرمند را در سیر باطنی و قدسی مدد برساند.
سلوک سالکان کوی حق و مجالی
در حقیقت هنر خوشنویسی ،بهمنزله ابزاری برای
ِ
برای پرورش عرفانی هنرمندان است که اگر وضع مقامات و منازل آن ،بهخوبی ترسیم شده
و جلوههای عملی و نظری عرفان اسالمی در این هنر قدسی ،آنگونه که الیق این هنر متعالی
ّ
است ،به نمایش آید ،در کنار حذاقت در فنون کتابت و حظ ظاهر ،موجبات تهذیب نفس
ّ
هنرجویان و لذت باطنی و ملکوتی برای ایشان را نیز به وجود خواهد آورد.
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