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چکیده]]
ی جایگاه امام علی؟ع؟ در هنر 

ّ
این نوشتار، در صدد بیان هستی، چیستی و چگونگی تجل

یخی امام علی؟ع؟  از این رو ابتدا جایگاه تار یخی و عرفانی است.  خوشنویسی، از منظر تار
کرده و در ادامه  با بررسی دوره پیدایش خوشنویسی اسالمی و اقالم رسم الخط عربی آغاز  را 
به شواهدی از تجلی ارادت خوشنویسان به مقام والیت علوی، در محتوای نوشتاری اعم از 
»حلیه نویسی«، »نقش مایه های کتیبه ها«، »جاندار نگاری ها« پرداخته و در آخر نشان می دهد 
یخی و محتوایی نبوده و هنرمندان خوشنویس،  که جایگاه حضرتش، تنها معطوف به موارد تار
ینی چون »سرسلسله استادان«، »جایگاه  مقامی رمزآلود و عرفانی نیز برای ایشان قائلند که عناو
که قبول جایگاه عرفانی ایشان در هنر  سمبلیک نقطه-خط« متکفل بیان آن است. تا جایی 
خوشنویسی، بخش مهمی از پیوند میان خوشنویسی و عرفان اسالمی را تأمین کرده و به حّدی 
ی آن  که می توان امام علی؟ع؟ را ملتقای عرفان و هنر دانست. این نوشتار می تواند بر رو است 
گرافیکی و تکنیک های  که خوشنویسی را تنها در چارچوب تنگ شیوه های  کسانی  دسته از 
که همچون  بصری مطالعه می کنند، بابی از عرفان و اعتقادات رمز آمیز را نیز بگشاید. بابی 

باب شهر علم، در وجود امام علی؟ع؟ تجلی یافته است.
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1.کلیات]]
گونه های مختلف هنری،  که  یخ هنر اسالمی، این حقیقت آشکار می گردد  بامطالعه تار
که در ایران اسالمی به شکوفایی رسیده است، اغلب متأثر از اندیشه های  به ویژه آن بخشی 

یکردها ادامه داده است. دینی و عرفانی بوده و سیر تکاملی خود را با تمایل به این رو
یکردهای الهی همراه بوده و در تمام ویژگی های   در این میان هنر خوشنویسی که همواره با رو
شکلی و محتوایی خود آینه دار نمادها و سمبل های دینی و عرفانی است، منشأ خود را از نظر 
یخی به سیره علی بن ابیطالب؟ع؟ رسانده و به عنوان شریف ترین و قدسی ترین هنِر جهان  تار
کسب  که بیش از هر هنر دیگری، از مقام و جایگاه معنوی امام علی؟ع؟  اسالم، مدعی است 
که خوشنویسان نیز همانند عارفان، صاحب شجره و سلسله ای  فیض نموده است. تا جایی 
از اساتید شده و باز همانند ایشان، رأس این سلسله را امام علی؟ع؟ به عنوان اولین استاد هنر 

خوشنویسی بدانند.
و  از مقام  که  و معنویتی  تقّدس  قبول  نیز  و  یخی  تار از منظر  امام علی؟ع؟  ی جایگاه 

ّ
تجل

منزلت عرفانی و معنوی ایشان در این هنر قدسی جاری و ساری است، بخش مهمی از پیوند 
رسایل  فتیان،  ظهور  چون  جریاناتی  با  که  کرده  تأمین  را  اسالمی  عرفان  و  خوشنویسی  میان 
رسیده  شکوفایی  به  و  یافته  رونق  اسالمی  جامعه  در   ... و  تشّیع  مکتب  رواج  اخوان الصفا، 

است.
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1-1.پرسشوفرضیه

که »حضرت امام علی؟ع؟  با توّجه به این مقدمه، پرسش اصلی در این نوشتار این است 
یخی و نیز از منظر معنوی و عرفانی، چه جایگاه و نقشی در هنر خوشنویسی اسالمی  از منظر تار
داشته و آیا می توان به نحوی روشن شواهدی را خصوصًا از تأثیرات عرفانی حضرت در این 

هنر قدسی جویا شد؟«
ساختار  نهانخانه ی  در  عرفانی  متعالی  ارزش های  از  بخشی  تقریر  هدف  با  نوشتار  این 
کالبد هنر مدرن،  ی روح معنوی در 

ّ
کید بر عارضه ی فقدان تجل هنر خوشنویسی ایران و نیز تأ

شواهد  و  خوشنویسی  هنر  یخ  تار ی  کاو وا با  که  نموده  ترسیم  اساس  این  بر  را  پژوهش  فرضیه 
یخ هنر ایران اسالمی شده است از یک  که سبب رونق هنر عرفانی در برهه هایی از تار یخی  تار
شد  مدعی  می توان  دیگر  سوی  از  قدسی  هنر  این  سمبل های  و  نمادها  از  گشایی  رمز  و  سو 
شکلی  یکردهای  رو و  یخی  تار تأثیرات  از  فراتر  خوشنویسی  هنر  در  علی؟ع؟  امام  جایگاه  که 
بوده و روح معنوی این هنر متأثر از مقام قدسی حضرتش می باشد. در نتیجه باید امام علی را 
که شریعت، طریقت، حقیقت و  کرد  ملتقای عرفان و خوشنویسی دانسته و شاهراهی فرض 

هنر خوشنویسی به یک باره بدان ختم می شود.

1-2.روشبحث

تحلیلی  اولیه  مواد  و  رهیافت ها  که  است  توصیفی  و  بنیادی  پژوهش  یک  پژوهش،  این 
کتابخانه ای و هم به روش مشاهدات میدانی جمع  ترکیبی یعنی هم به روش  آن، به صورت 
آوری شده و در پرتو تعامل مؤثر، با محک استدالل و معیار ذوق عرفانی مورد تحلیل قرارگرفته 

و نتیجه گیری می شود.

1-3.پیشینهتحقیق

اصحاب  میان  در  آن  فرد  به  منحصر  ویژگی های  و  اسالمی  هنر  تعالی  از  سخن  امروزه، 
که این مهم، تنها چند  کرد  اندیشه، در شرق و غرب رونق قابل توجهی دارد، اّما نباید فراموش 
که ابتدا به همت برخی از اندیشمندان، همچون تیتوس بورکهارت آغاز شده و  سالی است 
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کریچلو، آنه  کیت  یچارد اتینگهاوزن،  گنون2، ر در آثار دانشمندانی چون فریتیوف شوآن1، رنه 
ماری شیمل و مارتین لینگز3 ادامه یافته است.

نمانده  عقب  اسالمی  هنر  رموز  در  پژوهش  قافله  از  نیز  ایرانی  اندیشمندان  دیگر  سوی  از 
اعوانی، شهرام  بلخاری، غالمرضا  نصر، محمد مددپور، حسن  حسین  سید  چون  بزرگانی  و 
از لطایف معنوی هنر  ... هرکدام بخشی  و  آغداشلو  آیدین  قلیچ خانی،  پازوکی، حمیدرضا 
امام  معنوی  از جایگاه  به شواهدی  آثار خود  در البه الی  یا  و  داده  قرار  مداقه  مورد  را  اسالمی 

علی؟ع؟ در هنر خوشنویسی به نحوی موجز پرداخته اند.
هنر  یخ  تار به ویژه  اسالمی،  هنر  یخ  تار خصوص  در  که  مقاالتی  و  کتاب ها  تمام  تقریبًا 
یخی امام علی؟ع؟ در این هنر  خوشنویسی به رشته تحریر در آمده تا حدودی به جایگاه تار
یخ  که در حدود چارچوب تنگ تار کتاب ها هستند  شریف، اشاره دارد ولی تنها برخی از این 

متوقف نشده و جلوه های عرفانی و معنوی هنر اسالمی را نیز وجه همت خود قرار داده اند.
یخی امام علی؟ع؟ در هنر خوشنویسی  این پژوهش قصد دارد تا ابتدا توصیفی از جایگاه تار
گیری محتوای نوشتاری نشان داده و پس از آن به  کرده و سپس نقش ایشان را در شکل  ارائه 

تأثیرات عرفانی این هنر از مقام و منزلت معنوی حضرتش بپردازد.

گانمحوری]] 2.تبیینواژ
در این بخش به بررسی مختصری از معنای واژگان اصلی در این نوشتار خواهیم پرداخت. 

واژگانی چون »عرفان«، »هنر«، »خوشنویسی«.

2-1.عرفانوعارف

یشه است و  یشه »ع ر ف« به معنای شناخت و »عارف« صفت مشبه از این ر »عرفان« از ر
که  در اصطالح تصّوف عمومًا به معنای شناخت حّق به واسطه شناخت ذات خویش است 

�« )مجلسی، ]بی تا[ ، ج2، ص 32( د ع��ن ��بّ �ت س� �ن �ن کرم فرمود: »م�ن ع��ن �ن رسول ا

Frithjof Schuon  .1 )1907 -1998( با نام اسالمی شیخ عیسی نورالدین احمد
René Guénon  .2 )1886- 1951( با نام اسالمی شیخ عبدالواحد یحیی

Martin Lings .3 )1909 -2005( با نام اسالمی سراج الدین
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محی الدین عربی در تعریف عارف می گوید: »عارف کسی است که نفس پروردگار خویش 
برایش ظاهر شده است.«)ابن عربی، 1421 هـ، ج 1،  و احوال و معرفت حال  کرده  را مالقات 

ص568(
بر  زاهدانه ای است متکی  که »روش  کرد  این گونه معرفی  بعد عملی  را در  می توان عرفان 
کیزه  ک شدن از پلیدى ها و آراستگی به رفتار پسندیده تا نفس پا گذرانی، ترک دنیا، پا سخت 
که به موجب آن، انسان در می یابد  شود و روح تعالی یابد. این تعالی روح حالتی نفسانی است 

که به مبدأ اعال پیوسته است.«)صلیبا، 1366 ، ص229(
و  واژه »عرفان«  و عدم تشویش در متن، میان دو  یکنواختی  برای رعایت  نوشتار،  این  در 
که در ترادف و یا عدم ترادف آن ها وجود دارد- تفاوت  »تصّوف« - علی رغم تمام بحث هایی 
یه غالب متون عرفانی خصوصًا تا قبل از سده ششم، این دو  معنایی قائل نشده و همچون رو

را به یک معنا بکار می برد.

2-2.هنر

»هنر، واژه ای پهلوی است که به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست 
)دهخدا،  می نماید.«  دیگران  از  برتر  را  هنر  صاحب  آن  نمود  و  دارد  بر  در  را  دانش  و  فضل  و 
که این واژه برآیندی از  کار دشواری است چرا  1377، مدخل هنر( تعریف اصطالحی از هنر، 
واژگانی چون حقیقت، زیبایی، عشق و... است -که خود دارای معنای دقیق و مشخصی 
که می توان در اینجا اشاره  نبوده و در تعریفشان اختالفات فراوانی وجود دارد؛ اما تنها نکته ای 
آلمانی  art و در زبان  انگلیسی  و  که در غرب، در زبان های فرانسوی  که آنچه  کرد این است 
که در ادب و تفکر اسالمی »هنر« نامیده می شود تفاوت  Kunst نامیده می شود، اساسًا با آنچه 
که در ادب و تفکر اسالمی بسط و ظهور یافته است بالذات  که هنری  ماهوی دارد، بدین بیان 
دینی است و در پرتو حضور دینی حاصل آمده است. قوه ی خیال در این هنر راجع به مبادی 
اساسًا  نامیده اند،  غیره  و   Kunst یا  و   art غربیان  که  را  آنچه  اما  است؛  قلب  به  ناظر  و  عالیه 
دنیوی و نیست انگارانه است و شأن قوه ی خیال در آن رجوع به محسوس و امور دانی است. 

گران، 1380، ص119( یخته  )ر
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2-3.خوشنویسی

»خوشنویسی« یا »خطاطی« به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و 
که این فرایند توسط او انجام می گیرد خوش نویس یا خطاط نام دارد. فردی 

خوشنویسی، در انگلیسی به معنی Calligraphy، از دو واژهای یونانی graphein )نوشتن( 
که صرف ضمیمه زیبایی به  بر این عقیده  اند  Kallos )زیبا( مشتق شده است؛ اما برخی  و 
که در بردارنده  که خوشنویسی مهارت پیچیده   ای است  نوشتار، منتج به هنر نمی شود، چرا 
یاضیات در ارتباط با  درک جامعی از نوشتار، اهمیت متن، قوانین صریح و اغلب بر مبنای ر
خطوط، صفحه      ی نوشتار، مهارت و درک خط، ماده نوشتاری و ابزار نوشتن و مانند آن است. 

)سلیمانی، 1385، ص73(
یلی به پیشوند »خوش« در عبارت خوشنویسی آن را ناظر به عالمی معنوی  برخی با نگاه تأو
که از نظر ایشان،  و ترجمان نیتی قلبی و مقدس در سیر و سلوک اهل معرفت دانسته اند، چرا 
که  به عالمی است  بازگشت  و  از آشکار شدن )ظهور عالم خفا( دست می دهد  خوش پس 
اعتضادی،  است.  قیاسی  حوزۀ  از  بیرون  ازاین رو  نهاده اند،  نام  ارسطویی  عالم  را  آن  حکما 

1390، ص241(

3.جایگاهتاریخیامامعلی؟ع؟درهنرخوشنویسی]]
که پیدایش خط را به ارباب انواع، موجودات افسانه ای، دیوها  گذشته از نگاه اساطیری 
که خاستگاه  یخی  و ... نسبت داده )ر.ک حداد عادل، 1390، ج 15، ص566( و یا نگاه تار
آن را حدود 5200 سال پیش، توسط سومریان، در بین النهرین می داند، )اتینگهاوزن، 1379، 
همان  از  را  قلم  به  علم  و  نگارش  خداوند  که  است  این  بر  عقیده  اسالمی  نگاه  در  ص194( 
الهی )ری شهری، 1388، ج ١ ،  انبیاء  از طریق  نعمت  این  و  آموخته  بشر  به  ابتدای خلقت 
م< 

َ
ْ�ل َ ْم �ی

َ
ا�نَسا�نَ َما ل

ْ
َم ال

َّ
ِم* َعل

َ
ل �تَ

ْ
ال َم �بِ

َّ
ى َعل ِ دن

َّ
گسترش یافته است. >ال ص617( در میان ابناء بشر 

)علق )96(: 5-4(
یکرد دین اسالم به موضوع پیدایش خط، بیش از آنکه در کتاب های دینی بیان شود، در  رو
کهن آموزش خوشنویسی چون: تحفه المحبین از یعقوب سراج شیرازی،  آغاز رساله ها و متون 
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رساله آداب خط از عبداهلل صیرفی، رساله اصول و قواعد خطوط سته از فتح اهلل سبزواری، 
ی و... بیان شده و از مجموع آن  آداب خط از سلطان علی مشهدی، رساله مجنون رفیقی هرو
که اشکال و اسامی خط و حروف دانست و نوشت،  کسی  که »اول  این گونه استنباط می شود 
مجید  کالم  در  چنان که  نواله،  عم  و  جالله  جل  عزت  حضرت  او  معلم  و  بود  اهلل  صفی  آدم 
الا�ماء کلها«)قلیچ خانی،١٣٧٣، ص228- دم 

آ
ا علم  فرموده:  تنزیل عزیز سبحانی  و  ربانی 

کار نگارش خط ادامه داد و در زمان حضرت ابراهیم؟ع؟  229( پس از آن، شیث بن آدم به 
یس نبی؟ع؟ بوده است، برخی نیز آن را  خط عبری نوشته شد. به اعتقاد بعضی این خط از ادر
به هود پیامبر؟ع؟ منسوب داشته  اند و او را مبدع خط دانسته اند. )مدد پور، 1374، ص166( 
کرده، قریش رسم الخط عربی را ابتدا از حرب بن  یخ خود نقل  کتاب تار بنا بر آنچه ابن االبار در 
امّیه، او از عبداهلل بن جدعان، او از اهل انبار، ایشان از اهل یمن و ایشان از خلجان بن قسم 
گرفته اند. )ابن خلدون، 1408هـ، ج 1، ص526؛ آلوسی، ]بی  کاتب وحی حضرت هود؟ع؟، 

تا[، ج 10، ص180(
که  این نگاه ضامن قدسّیت خط و هنر خوشنویسی و تعالی آن در سایه وحی است، چرا 
از نظر هنرمند اسالمی، فّن و صنعتی حاصل نشده، مگر آنکه از آبشخور و رهگذر وحی بوده و 

در سر سلسله آن القاء آسمانی حضور داشته باشد.
گورکنی  کشته شدن او به دست قابیل و تعلیم  موالنا این حقیقت را در داستان  هابیل و 
که ساده ترین  گورکنی  که حّتی،  کالغ مبعوث شده از سوی خدا، متذّکر می شود  توسط یک 
حرفه است، در فکر و اندیشه انسان نگنجیده و منشای الهی دارد و در ادامه استفاده عرفانی 

خود را نیز از این داستان  می برد.
کندن گوری که کمتر پیشه بود 

کی ز فکر و حیله و اندیشه بود
را قابیل  مر  فهم  این  بدی  گر 

را او هابیـل  سـر  بـر  نهـادی  کـی 
که کجا غایب کنم این کشته را

ک در آغشته را این به خون و خا
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دهان در  مرده  زاغ  زاغی  دید 
چنــان می آمــد  تیــز  گرفتــه  بــر 

فن به  او  شد  و  آمد  زیر  هوا  از 
گورکــن را  او  تعلیــم  پــی  از 

گفت قابیل آه شه بر عقل من 
که بود زاغی ز من افزون به فن 
)مولوی، 1373، دفتر چهارم(

یخی امام علی در هنر خوشنویسی  با این مقدمه به برخی از شواهد در خصوص جایگاه تار
اشاره می کنیم.

2-1.تأثیردرشکلگیریرسمالخطعربی

یخ خوشنویسی از آغاز دوره اسالمی تا  کتاب اطلس خط، برای بیان تار مرحوم فضائلی در 
کوفی و ابداع  که تطور اول آن مربوط به ایجاد خط  زمان حاضر شش دوره تطّور را بیان  می دارد 
نقطه گذاری به وسیله ابواالسود دؤلی )69 ه ق( به تعلیم و راهنمایی امام علی؟ع؟ و نقش نصر 
بن عاصم، یحیی بن یعمر و خلیل بن احمد ]در اواخر عهد بنی امیه[ در تکمیل آن است. 
کتاب های تذکره نیز، نام حرب ابن امیه را به عنوان استاد  )فضائلی، 1391، ص5( در برخی از 

کرده اند. )سفادی،1381، ص10( کتابت علی بن ابیطالب؟ع؟ و دیگر صحابه یاد 
و  کتابت  از پیشگامان  را یکی  ابیطالب؟ع؟  یخی، می توان علی بن  تار از منظر  رو  این  از 
گفت،  که در ادامه بدان خواهیم پرداخت می توان  نگارش وحی دانسته و با توجه به شواهدی 
پایه های  و  کوشیده  عربی  خط  زیبایی  و  پیشبرد  در  همه  از  بیش  که  کسی  اسالم  صدر  در 
کمال را بنا نهاده است، امام علی؟ع؟ می باشد. حتی برخی انزوای  رسیدن آن بدین درجه از 
کریم  کتابت قرآن  کرم ص و اشتغال ایشان به امر  آن حضرت در دوران پس از رحلت رسول ا
از عوامل پیوند دهنده میان خوشنویسی و حضرتش دانسته اند. )آزادی ور،  نیز یکی دیگر  را 

1379، ص74(



82         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره یازدهم    |   زمستان  96

غرض مرتضی علی از خط نه همین لفظ بود و حرف و نقط
کی بود زان اشارت به حسن خط فرمود  بل اصول صفا و پا
)منشی قمی، 1384، ص67(

2-2.ابداعقلمکوفی

پایگاه  که  ابی طالب؟ع؟  ابن  علی  حضرت  به  را  کوفی«  »خّط  ابداع  اسالمی  سنت  در 
ی در این خصوص  می گوید: کوفه بود، منسوب  می کنند. هرو سیاسی     اش در 

که این خط  کسی  کوفه پیدا شده بدین صورت و بهترین  که در  گویند  کوفی برای آن  خط 
نوشت شاه مردان است و بهترین خط، خّط ایشان است، نقل آن کردن و مثل آن نوشتن امکان 

بشر نیست و بدان معجزه به جز عجز چاره دیگری نی... )قلیچ خانی، ١٣٧٣، ص257(
کوفــی را مرتضــی اصــل خــط 

نمــا و  نشــو  وداد  پیــدا  کــرد 
کــه اســتادان  ویــن خطــوط دگــر 

کردنــد هــم زکوفــی دان  وضــع 
ص15( )همان، 

کریم، تدوین شده و بیشترین  که از همان ابتدا برای نگارش قرآن  کوفی، خّطی است  خّط 
و بنیادی ترین تأثیر را در تحوالت آینده خوشنویسی اسالمی و بلوغ آن در جهان اسالم به جهت 
که در درون خود برای توسعه دارد، بر عهده داشته است. خّطی بدیع، با  استعداد و قابلیتی 
سرکش های  از  استفاده  با  یه هایی  زاو و  گوش ها  چهار  نیز  و  مشخص  و  متناسب  اندازه های 
که ویژگی هارمونی، ترکیب و زیبایی توأمان، آن را از  کوتاه و خطوط افقی امتداد یافته  عمودی 

ک شیمل، 1381، ص16( خطوط معمول آن زمان، جدا  می ساخته است. )ر. 
که در دهه دوم قرن اول هجری با تأسیس دو شهر جدید اسالمی یعنی بصره و  این خط 
گروه از محققین مشتاق به زبان و خط عربی در این دو شهر پا به عرصه  کوفه و ظهور رقابت دو 
وجود نهاد، توأمان در بر دارنده ویژگی های خط حیری، خط سوری و خط مدنی به عالی ترین 
که با رونق مجدد خود در نیمه قرن دوم، برای مدتی بیش از سیصد سال  شکل بود. تا جایی 
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کتابت قرآن پذیرفته  کرد و بنا بر مقبولیت عموم به عنوان تنها خط مناسب برای  تداوم پیدا 
شد. )ر.ک سفادی، 1381، ص12(

  نمونه   ای از خطّ کوفی ساده

2-3.تأثیردرشکلگیریاقالمدیگرخوشنویسی

المومنین؟ع؟ شهرت دارد،  امیر  به حضرت  آن  انتساب مستقیم  که  کوفی  قلم  از  به غیر 
که باقی اقالم دیگر نیز، به واسطه ارشادات و هدایت های حضرتش در  خوشنویسان معتقدند 

یا و یا به واسطه الهامات و مکاشفات حاصل شده است. عالم رؤ
آورده،  اوایل سده چهارم به وجود  ابن مقله در  که  را  که تمام اقالم شش گانه ای  تا جایی 
است.  داشته  ایشان  به  یا  رؤ عالم  در  علی؟ع؟  امام  که  می دانند  ارشادی   و  تعلیم  از  برگرفته 
که »خواجه جمال الدین یاقوت  )حداد عادل، 1390، ج15، ص566( همچنین مشهور است 
]مستعصمی[ علیه الرحمه، امیر المومنین؟ع؟ را در خواب دید، ]حضرت به او[ فرمودند: قلم 
پاره ای از  را محرف قط بزن. ]و از آن پس[ خط اوصاف تر شد.« )قلیچ خانی، ١٣٧٣، ص3( و
کاملی در خطوط عربی دارد را به  کاربرد  که امروزه  منابع، بسط نوع خاصی از الف »دو شاخ« 

او نسبت  می دهند. )اتینگهاوزن، 1379، ص194(
یا  رؤ عالم  در  علی؟ع؟  حضرت  ارشادات  از  که  بیانی  در  نیز  شیمل،  ماری  آنه  خانم 
و  نستعلیق(  خط  )واضع  تبریزی  علی  میر  نام  است،  داشته  خوشنویسی  هنر  پیشگامان  به 

کرده است. )ر.ک شیمل، 1368، ص22( گزارش  سلطانعلی مشهدی را نیز 
یاضاتی  ر و  آداب  به  خود،  هنری  تکامل  مسیر  در  غیبی  الهام  جهت  به  ایشان  از  برخی 
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مشخص   برایشان  راه  دین،  اولیاء  دستگیری  و  خداوندی  عنایت  به  تا  می شدند  متوّسل  
گویای این حقیقت است: کاماًل  می شد. چنانچه این ابیات از موالنا سلطانعلی خوشنویس، 

میلم بدی  خط  به  جوانی  در 
عشق خط راندی از مژه سیلم

زدمی  قدم  کم  کوی  سر  بر 
زدمی... قلم  توانستمی  تا 

بعد از آن مدتی بر این بگذشت 
مهر خطم از آن و این بگذشت

کردم  علی  روزه      ی  نیت 
کردم جلی  را  مشق  قلم 

بگشاید  کار  اینکه  خیال  در 
بنماید جمال  بخوابم  شه 

تا شبی خواب دیدم از ره دید 
که خطم دید و جامعه ام بخشید

بیش ازین زین سخن نیارم گفت
که ندارم مجال گفت و شنفت

باز نمودم  مختصر  را  خواب 
قصه      ی خواب هست دور و دراز

ندرد خرد  پرده      ی  کسی  تا 
میبرد  بد  گمان  من  حق  در 
)آزادی ور، 1379، ص85(

که ایشان بسیاری  در خصوص احوال مرحوم میرزا غالمرضا اصفهانی نیز این مطلب آمده 
گرفته و به جهت عنایت خداوند، به رشدی یک باره  یا تعلیم  از فنون خوشنویسی را در عالم رؤ

دست یافته است. )بیانی،1363، ص552(
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2-5.اولیناستادخوشنویسی

هنر  در  یادگیری  گام  نخستین  و  آموزش  رکن  اصلی ترین  که  »استاد«  مبسوط  بحث 
گفتار نغزی منسوب به حضرت  که لّب آن در  خوشنویسی به شمار  می رود، حقیقتی است 

که  می فرماید: علی بن ابیطالب؟ع؟ بیان شده 
اعلم ان الحسن الخط مخفی فی تعلیم االستاذ؛ هنر خوشنویسی در تعلیم استاد پنهان 

است. )قلیچ خانی، ١٣٧٣، ص56(
یخی حضرت علی؟ع؟ در پیدایش و رونق هنر خوشنویسی، در کنار توصیه هاى  جایگاه تار
ى درباره چگونگی تراشیدن و َقط زدن قلم، یا فاصله بین سطرها و تجمیع حروف1  منسوب به و
شده2،  وارد  ایشان  از  خوشنویسی  مدح  در  و  استاد  ضرورت  باب  در  که  روایاتی  همچنین  و 
استاد  نخستین  چشم  به  را  حضرتش  خوشنویس  هنرمندان  که  است  شده  سبب  همگی 
کنار زیبایی و  بزرگ خوشنویسی در سنت استادکاران اسالمی  نگریسته و صالبت خط را در 

کنند. معنویت نتیجه هدایت و ارشاد ایشان، تلقی 
که هنر خوشنویسی  آنچه در میان خوشنویسان جهان اسالم، مورد اتفاق است، آن است 
تا  را  خود  اساتید  سلسله  خطاطان،  و  شده  ختم  علیه السالم  بن ابیطالب  علی  به  اسالمی، 
به ایشان می رسانند و »در تمام اسناد بغدادی، مصری و ترکی از سلسله خطاطان اسالمی، 
ص   ،1391 فضائلی،  ک  )ر.  است.«  داشته  قرار  شجره ها  این  رأس  در  حضرتش  مبارک  نام 
بر مبنای جمع  را  که خود شجره ای  کتاب اطلس خط  که صاحب  تا جایی   )383- 384
سلسله های دیگر و تحقیق در پاره   ای اشکاالت، از نو تقریر نموده، باز نام مقدس حضرتش را 

در رأس شجره مبتنی بر پژوهش خود آورده است. )ر.ک. همان، ص389(
یخی قابل اثبات  که منشأیت امام علی؟ع؟ در هنر خوشنویسی به نحو تار برخی معتقدند 

 جلفـة قلمـک و فـّرج بْیـن الُسـُطور و قرمـط بیـن الحـروف فـإّن ذلـک أجـدر بصباحـة الخـّط: در دوادت لیقـه بگـذار، 
ْ

1. . »أِلـق دواتـک و أِطـل
یف  یبایـی خـط سـزاوارتر اسـت.« )شـر نـوک قلمـت را دراز کـن، بیـن سـطرها فاصلـه قـرار ده، حـروف را نزدیـک هـم بگـذار کـه ایـن هنـر بـرای ز

الرضـی، 1414ق، حکمـت 315.(
گـر روح از کدورت هـا پـاک شـود، آنچـه در درون اسـت، به اعضای جسـد و جوارح مثل  2. . »ُحسـن الخـّط لسـاُن الیـد و بهجـُه الضمیـر« یـا »ا
 فـی الـروح و إن َظَهـَرْت بجـوارِح الجسـد«: )منشـی قمـی، 1384، ص(11؛ »رسـولک ترجمـان 

ٌ
بـان ظاهـر می گـردد« »الخـُط اصـل دسـت و ز

یف الرضـی، 1414ق، حکمـت 315( عقلـک و کتابـک أبلـغ مـا ینطـُق عنـک« )شـر
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نیست )ر.ک: ابن خلدون، 1408ق، ص832-833؛ مددپور، 1374، ص167(، ولی اینکه 
فاصله  می توان  آیا  اینکه  یا  و  بوده  موثق  سلسله ها  و  شجره ها  این  اندازه  چه  یخی،  تار نظر  از 
برای  ظاهرًا  که  است  امری  نه؟  یا  داد  تشخیص  به درستی  را  سلسله  رأس  تا  آن  ساله  هزار 
که  کوچک ترین تالشی برای اثبات آن نداشته اند؛ »چرا  خوشنویسان اهمیتی نداشته و حتی 
که اهمیت دارد؛ چون آن ها درصدد بیان این موضوع  در اینجا نفس خود شجره نامه هاست 
هستند که آن کاری که من انجام  می دهم کاری قدسی است، به آسمان مربوط می شود و نه به 
زمین و اینکه من منشأ آن نیستم. استاد  می خواهد بگوید چیزی از خود ندارم و از استادم یاد 
گرفته تا این روند به یکی از  که او نیز از خود چیزی نداشته و از استاد خود یاد  گرفته ام همچنان 

انبیا یا اولیا برسد.« )پازوکی، 1393، ص503 -504-با اندکی تغییر(
که به برخی از  کنون نوبت آن است  یخی امام؟ع؟ در هنر خوشنویسی ا با بیان جایگاه تار

یم. تأثیرات معنوی و عرفانی حضرتش در این هنر قدسی نیز بپرداز

3.جایگاهامامعلی؟ع؟درمحتواینوشتاری]]
گچ  کتیبه ها،  نگارش  در  ابیطالب؟ع؟  بن  علی  به  اسالمی  خوشنویسان  ارادت  ی 

ّ
تجل

بری ها، چینش آجرها )به خط کوفی بنایی( و... را می توان در اسلوب های زیر به نظاره نشست:
که به اهل بیت؟مهع؟ به طور عام و امام علی؟ع؟ به طور خاص  کتیبه های مشتمل بر آیاتی   -

اشاره دارند.
گوهرشاد مشهد  کتیبه های جامع  کتیبه هایی مشتمل بر »شهادت شیعی«1 است. نظیر   -

و مسجد جامع یزد.
کلمات قصار و خطبه های حضرت علی؟ع؟ است. کتیبه هایی مشتمل بر   -

گنبد  که مشتمل بر نمایش سه اسم مقّدس اهلل، محمد و علی هستند، نظیر  کتیبه هایی   -
سلطانیه، مسجد جامع قزوین و مقبرة خواجه عبداهلل انصاری

که مشتمل بر تکریم و مدح امام علی؟ع؟ و توّسل به حضرتش  می باشد. کتیبه هایی   -
که مشتمل بر دعاهایی از امام علی؟ع؟ یا ادعیه   ای چون نادعلی هستند.  کتیبه هایی   -

)ر.ک جاللی، 1394، ص49-31(

1. . اشهد ان الاله اال اهلل، اشهد ان محمدا رسول اهلل، اشهد اّن علیا ولی اهلل
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  کتابت قصیده قرآنیه در مدح حضرت علی؟ع؟ به قلم رضا صفری

کتاب معنای هنر شیعی، پس از بیان موارد متعددی از ارادت خوشنویسان به  صاحب 
گون  می گوید: گونا ساحت امام علی؟ع؟ و اهل بیت؟مهع؟ در قالب های هنری 

گاهی بسیار پیچیده  یخی فراوان به چشم  می خورد. ترکیب اسم علی  کلمۀ علی در آثار تار
کلمه علی را به صورت یکسان و  که  و ظریف و معنادار می شود و به صورت نقوش در  می آید 
که در یکدیگر محو  می شوند و حضور ماورایی و  به حالت تیره و سفید نشان می دهد. نقوشی 

فناناپذیری آن حضرتش را بیان  می کنند. )همان، ص40(
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هم  که  شیر  شکل  قالب  در  »نادعلی«  دعای  یا  و  علی؟ع؟  حضرت  مبارک  نام  نگارش 
گر لقب »اسداهلل غالب« است، درمیان خوشنویسان اسالمی  نماد روشنایی بوده و هم تداعی 
 Khosronejad,The Art and Material Culture of Iranian( .به ویژه شیعیان، رواج داشته است

)p113 ,2012,Shi’ism

که نمایانگر ارادت خوشنویسان به آستان علوی است،  از زیباترین مرقوماتی  شاید یکی 
ینی- استاد بالمنازع خط نستعلیق در زمان  تابلوی خطی از میرعماد ابوالمعالی الحسنی قزو
که در قسمت مرکزی اش ابیات زیر  که در موزه ایران باستان نگهداری می شود  صفویه- است 

به صورت چلیپا نوشته شده است:
بـا مهـر علـی، طینـت هـر کس که سرشـت

کنشــت هــر چنــد بــود همیشــه در دیــر و 
مــــثل بـــه  آورنــــدش  در  گــــر  ا دوزخ  در 

بهشــت  بــه  می برنــدش  نکــرده،   گــرم  تــا 
)شایسته فر، بهزادی، 1383، ص118(

خالصه  کالم  زیبایی  و  کلمات  معنای  زیبایی  به  چیز  همه  اسالمی  خوشنویسی  در 
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به  که  از خود شکل ها و سبک نشئت  می گیرد  زیبایی خوشنویسی اسالمی  بلکه  نمی شود، 
گفته می شود  کلمات مستقل است. البته در آنچه عمومًا درباره      ی خوشنویسی  کلی از معنای 
کالم  معنای  و  موضوع  به  نسبت  خوشنویسی  صورت  و  می ماند  مغفول   استقاللی  چنین 
اهمیتی ثانویه پیدا می کند؛ اما اثبات استقالل وجوه زیباشناختی خوشنویسی دشوار نیست، 
که به معنای آن واقف باشد.  که بیننده می تواند از دیدن خوشنویسی لذت ببرد بی آن  چرا 

)لیمن، 1391، ص64(

  من کنت مواله فهذا علی مواله )به قلم نگارنده(

کند این  که معنا را با خود همراه  کلمات به گونه ای باشد  گر در خوشنویسی شکل  حال ا
گر این ویژگی در ساختار مفاهیم قدسی رقم بخورد، به  خود نوعی زیبایی علی حّده است و ا

ی عرفان در متن هنر خوشنویسی است.
ّ
نحو اعجاز آمیزی مصداق تجل

که در ارتباط با نام مبارک امام علی؟ع؟ نگارش شده  نظیر یکی دیگر از زیباترین خطوطی 
کوفی بنایی از خوشنویسی  و در خود جلوه های نمادین بسیاری دارد، نگارش نام علی به خّط 
که در آن، حرف عین، دهان به باال داشته، حرف الم در خود خم شده و حرف یا  گمنام است 
در سطِح زیر دو حرف دیگر امتداد یافته است. به نگاهی دوباره به این خّط، روشن می شود که 
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حرف عین، تداعی گر حالت قنوت در نماز، حرف الم به شکل انسان در حال رکوع و حرف یاء 
کعبه و محل  گر خانه  کرده است. از سوی دیگر فرم مربع آن نیز تداعی  حالت سجده را تداعی 

د حضرت امیر المومنین؟ع؟ است.
ّ
تول

  نام علی؟ع؟ به خطّ کوفی بنایی

انسان  ساحت  به  خوشنویس،  هنرمندان  ارادت  یای  در از  اندکی  بخش  عرضه  تنها  این 
کامل، حضرت علی بن ابیطالب؟ع؟ است و بیان مفّصل آن در حوصله این نوشتار نیست.

  علی مع القرآن و القرآن مع علی، به قلم استاد غالم حسین امیرخانی
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3-1.حلیهنویسی

که به شکلی خاص، بیشتر در توصیف پیامبر  تی اطالق می شود  واژه      ی »حلیه« به جمال
و  منشی  ظاهری،  ویژگی های  که  تی  جمال باشد.  شده  نوشته  محمد؟ص؟  حضرت  اسالم، 
کرده و اولیِن آن به حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ پسر عم پیامبر؟ص؟  سلوک پیامبر را تصویر 

آن هم با عباراتی مؤثر، پر احساس و پرمعنی منسوب شده است. )خلیلی، 1379، ص46(
در  و  بزرگ  دایره   ای  آن  داخل  در  که  است  بزرگی  مستطیل  هندسی،  شکل  نظر  از  حلیه 
کوچکی تنظیم می شود. دو مستطیل نیز به نحو افقی در باال  چهارگوشه دایره، دوایر چهارگانه 

کم عرض تر نیز در زیر مستطیل زیرین واقع می شود. گرفته و یک مستطیل  و پایین دایره قرار 

که ترکان آن را )باش مقام(  می نامند( مخصوص نگارش  مستطیل باالی دایره )قسمت 1- 
شریفه »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و مستطیل پایین دایره )قسمت 2( مخصوص تقریر آیه   ای 
و   )4  :)68( )القلم  م<  �ی عطن ل�ت  �ن ل�لى  ک  ا�ن >و  شریفه  معمواًل  که  است  کرم  ا رسول  وصف  در 
دایره  درون  در  سپس  می شود.  نوشته   )107  :)21( )انبیاء   > �ن لل�الم�ی �حم�ت  الا  اک  ا��ل�ن ما  >و  یا 
وسط )قسمت 3( یک از احادیث نبوی را نوشته و در دوایر چهارگانه )قسمت 4( نام خلفای 
القاب  یا  و  عتیق  عهد  پیامبران  اهلل؟ص؟(،  رسول  استثنای  )به  عبا  آل  تن  پنج  نام  راشدین، 
بزرگ  دایره  در  که  روایتی  مابقی   )5 )قسمت  زیرین  مستطیل  در  می شود.  نگارش  حضرت 

است، نگاشته می شود.
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)هـ.  عثمان  حافظ  عثمانی،  نویس  خوش  توسط  بار  اول  سنتی،  شکل  به  حلیه  نگارش 
سیر  در  جدیدی  فصل  آغازگر  داد،  ارائه  او  که  قاعده مندی  متن  شد.  انجام   )1034-1109 ق 
پیچیده      ی  ادبی  قالب های  جایگزین  نویسی  خوش  گویی  که  چنان  آن  شد،  حلیه  تکاملی 
گرفته است. حلیه ی حافظ عثمان به سرعت مورد توجه  سیره نویسی شده و از آن نیز سبقت 
گرفت. ساختار هنرمندانه ی آن هرگز در میان خوش نویسان امپراتوری عثمانی و  همگان قرار 

آثار مشابه ی پیشین، رقیبی جدی نداشت. )خلیلی، 1379، ص47(
با  طبیعتًا  که  بود  رایج  ایران  در  »حلیه«  از  متفاوتی  نوع  ق  هـ.   13 ق  هـ.   12 سده های  در 
ترجمه      ی فارسی ارائه  می شد. در برخی از حلیه های ایرانی، تمثال خیالی حضرت علی؟ع؟ 
آن  در  که  سنتی  دارد.  تعلق  متفاوتی  بصری  سنت  به  آثار  این  رو،  این  از  می خورد.  چشم   به 

نقاشی های نمادین نقش مهمی را در فرهنگ عامه ایفا می کند. )همان، ص49(

ی
ّ
3-2.قلممعل

از ناحیه ساحت مقدس  را  که اسم و رسم خود  برافراشته(  ی )به معنای رفیع و 
ّ
خّط معل

اقالم  گر  تداعی  هم  که  شده  وضع  عجمی،  حمید  آقای  توسط  است،  گرفته  علی؟ع؟  امام 
خوشنویسی  کلۀ  شا در  ضخامت  تقسیم  و  قلم رانی  هم  و  بوده  گذشته  ادوار  در  خوشنویسی 

سنتی ایران را به همراه دارد. )ر.ک مقتدایی، 1393، ص 114(
در پیدایش خط معلی، به دلیل نبود شباهت صوری با قالب های دیگر خطوط، نمی توان 
کلی خط  گشته است، ولی می توان خصوصیات  که از تلفیق خط های مختلف ایجاد  گفت 

گونه برشمرد: معلی را بدین 
- نگارش و تجلی آن با شش دانگ قلم.

- صراحت دفعی سیر قوت به سوی ضعف در حروف.
- وجه حماسی غالب، به دلیل پرتاب های قلم و ترکیب بندی های خاص.

- قابلیت انطباق در معماری سنتی و مدرن و قلمروهای نوین معماری
با توجه به خالقیت و ابتکار خوشنویس  کلی »ی« و »ل«، »ع«  کاتب در تغییر  - تصرف 

)همان(
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کریم و احادیث حضرات معصومین؟ع؟ خوش  این قلم خصوصًا در نگارش آیات قرآن 
ایتام و در  که در قبال  گیری از حضرتش در جاذبه و دافعه   ای  درخشیده است. برخی، الگو 
ی1  می دانند.

ّ
مقابل دشمنان داشتند را به وجود آوردندۀ شکل قوس ها و شکسته های خط معل

  نمونه   ای از خطّ معلّی

4.جایگاهعرفانیامامعلی؟ع؟درهنرخوشنویسی]]
و  صوری  تناسبات  همه  رعایت  بر  عالوه  که  است  مقدسی  هندسه  خوشنویسی،  هنر 
که در امتداد هماهنگ حروف و در حسن وضع و ترکیِب آن ظاهر  خصائص زیبایی شناختی 
نگارش، محتوای  و روش  اسلوب  در  که  نظر داشته  نیز  و معنوی  کیفی  واقعیتی  به  می شود، 

ی یافته است.
ّ
نوشتاری و تکنیک های آموزشی تجل

کنون به  که به آداب و رموز خّط واقف بوده و رساالتی را از سده پنجم تا  اساتید خوشنویس 
رشته تحریر درآورده اند، همواره عالوه بر آموزش نکات فنی این هنر، به آداب معنوی و سلوک 
که نوع ورود و خروج در مسائل، محتوای بیان، مقامات مورد اشاره و  عرفانی آن نیز پرداخته اند 

... بی شباهت به رسائل عرفانی و فتوت نامه های عرفا نیست.
در  آن  تجلی  و  هنر  این  در  ص110(   ،1384 زاده،  برات  )ر.ک  دوازده گانه  منازل  وجود 
نیز  و  ص54-53(  شهبازی،1390،  ص423؛  شیمل،1384،  )ر.ک  گون  گونا رنگ های 
ی )ر.ک سراج شیرازی، 1376، 103؛ خلیلی، 1379،  ضرورت و جایگاه استاد و اوصاف و
اجازه )ر.ک شیمل، 1368، ص77(، ضرورت صفای نفس در صفای خّط،  نظام  ص11(، 

www.artna.org-1395،ینی، چهارشنبه، 9تیر 1. . سایت پایگاه خبری تحلیلی هنر، مصاحبه با مهدی بحر
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کثرت مشق )ر.ک قلیچ خانی، ١٣٧٣ص56؛ حداد عادل، 1390، ج15، ص566( و توجه 
کتابت و  به ذکر الهی )ر.ک بورکهارت، 1369، ص151؛ رحمتی، 1383، ص195( در هنگام 
موارد بسیار دیگر را می توان به عنوان شواهدی از تجلی و تأثیر اندیشه های عارفان مسلمان در 

این هنر قدسی به شمار آورد.
که مکتب تشیع، به سبب برخی از ویژگی های آن، بستر مناسب تری را  می توان مدعی بود 
برای پرورش هنر عرفانی به وجود آورده و هویت تجلی آموزه های عرفان اسالمی در محیط هنر 

شیعی نمود بیشتری دارد.

4-1.عواملرونقهنرعرفانیدرجهاناسالم

گونه های مختلف هنری،  که  یخ هنر اسالمی، این حقیقت آشکار می گردد  بامطالعه تار
که در ایران اسالمی به شکوفایی رسیده است، اغلب متأثر از اندیشه های  به ویژه آن بخشی 
ادامه داده است.  یکردهای عارفانه  رو به  تمایل  با  را  و سیر تکاملی خود  بوده  عرفان اسالمی 
به  نمی توان  بر هنر اسالمی،  آن  تأثیر  نوع  و  از عرفان  بدون بحث  گفت،  که می توان  تا جایی 

توضیح دقیقی از چیستی این هنر دست یافت.
فروغی  »کم  چون  مواردی  به واسطه  عمدتًا  که  ایران1  هنِر  عرفانی  دوره  ویژگی های  بررسی 
بازار ظاهرگرایان و اهل حدیث« و »دل زدگی ایرانیان از قیل و قال جنگ و سیاست« شکل 
یت  گرفته است، نشانگر انقالبی برای تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تمّدنی آن زمان بر محور

آموزه های عرفان اسالمی و نفوذ اجتماعی عرفا است.
که سبب رونق هنر عرفانی در جهان اسالم  در اینجا به صورت مختصر به برخی از عواملی 

شده و به نوعی با نقش و جایگاه علی بی ابیطالب؟ع؟ نیز مرتبط است، اشاره می شود:

1. . برخـی، بـر اسـاس بـاور بـه ایـن حقیقـت کـه هنـر ایرانـی از همـان آغـاز هنری معنـوی و در بن دینی بوده اسـت. دوران های متفـاوت هنر ایران 
را بـه سـه دوره تقسـیم کـرده انـد کـه عبارت انـد از: 1- دوره هنـر اخالقـی: ایـن هنـر، هنـر جمـال اسـت و شـامل دوره هنر ایران باسـتان بـوده و خود 
بـه سـه مرحلـة اولیـه، میانـه و متاخـر تقسـیم می شـود.2- دوره هنـر حماسـی: ایـن هنـر، هنـر جـالل اسـت کـه چنـدی پـس از فتـح ایـران توسـط 
مسـلمانان ظهـور کـرده و در شـخصیتی چـون فردوسـی بـه اوج می رسـد. 3- دوره هنـر عرفانـی: کـه دوره هنـر کمـال اسـت کـه پـس از هجـوم 

مغـوالن آغـاز می شـود. )ر.ک خاتمـی، 1390 ، ص121بـه بعـد(
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4-1-1.رواجمکتبتشیع

که از سوی جریان غالب و خلفای  گواری ها و بی مهری هایی است  یخ شیعه مملو از نا تار
جور نسبت به امامان معصوم؟مهع؟ و شیعیان ایشان روا داشته شده است و از همان ابتدا »آنچه 
گوار آن یعنی فساد روش  شیعه را از موافقت با خالفت انتخابی باز داشت، ترس از دنباله نا
نیز  اتفاقًا جریان بعدى حوادث  انهدام اساس تعلیمات عالیه دین بود،  و  حکومت اسالمی 
این عقیده )یا پیش بینی( را روز به روز روشن تر می ساخت و در نتیجه شیعه نیز در عقیده خود 
کثریت  استوارتر می گشت و با اینکه در ظاهر با نفرات ابتدائی انگشت شمار خود به هضم ا
اصرار  خود،  طریقه  به  دعوت  و  بیت؟مهع؟  اهل  از  اسالمی  تعالیم  اخذ  به  باطن  در  و  بود  رفته 
یدند در عین حال براى پیشرفت و حفظ قدرت اسالم، مخالفت علنی نمی کردند.«  می ورز

)طباطبایی، 1348، ص20(
و  شده  شیعیان  میان  در  باطنی تری  الیه های  آمدن،  وجود  به  سبب  زندگی  سبک  این 
اقوامی  دیگر  سوی  از  می ساخت.  آماده تر   ایشان  در  باطنی  و  رمزی  بیان  شیوه  برای  را  مقدمه 
کانون مرکزی تشّیع را در جهان اسالم تشکیل  می دادند- نظیر ایرانیان- متأثر از آیین ها و  که 
که پیش از اسالم سالیان بسیاری در آن منطقه رایج بوده است. )ر.ک.  مکاتب رمزی بوده  اند 
دادور، 1392، ص219 به بعد؛ دادور، پوپ، 1380، ص3( و میراثی از نگاه باطنی را با خود به 

همراه داشتند.
یکردی باطنی و  درنتیجه این دو عامل عمده یعنی )مسئله تقّیه و تأثیر از مکاتب رمزی( رو
که »تالش دانشمندان برجسته   ای همچون خواجه  عرفانی را در دل مکتب تشّیع به وجود آورد 
نصیرالدین طوسی، عالمه حلی، سید بن طاووس، ابن فهد حلی، سید حیدر آملی، عالمه 
کنار فهم اندیشه های  کردن تشیع و عرفان، در  که در همراه  مجلسی، میرداماد، شیخ بهایی 
عارفانی همچون ابن عربی و شارحان او، جملگی در تبیین مبانی حکمی هنر شیعی و عرفانی 
نقش مهمی را ایفا می کرد. آن چنان آثار هنری شیعی و عرفانی پس از این دوره، مصداق واحد 

گیالنی، 1390، ص 99 با اندکی تغییر( )مساوقت( دارد و یکسان است.« )موسوی 
عالوه براین، مکتب تشّیع به برکت آموزه های خاندان عصمت و طهارت بسیاری از اصول 
گسترش حقایق  عرفان اسالمی را از پیش در خود داشت. خصوصًا پس از ظهور ابن عربی و 
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ی در باب جبر و اختیار ابراز می کند، بسیار به مفهوم »امر بین االمرین«  که و تصوف، موضعی 
که در بیان ابن عربی-  کمال انسان و نیاز به پیر در هر زمان  در تشّیع شبیه بوده و مسئله حدود 
»انسان  که تحت اصطالح عنوان  آموزه های عرفان اسالمی-  کلیدی ترین  از  به عنوان یکی  و 
)ر.ک  است.  شیعیان  میان  در  امامت  دکترین  با  مقایسه  قابل  کاماًل  می شود،  مطرح  کامل« 

یزدان پناه، 1388، ص54(
بورکهارت در این خصوص  می گوید:

کیفیت خاص ]یعنی بیان شهود عرفانی به وسیله هنر[ تا اندازه   ای ناشی از جو شیعی   این 
کمتر از عالم تسنن است... آنچه  که در آن حد فاصل میان شریعت و الهام به مراتب  است 
تشیع را به ویژه از اهل سنت و جماعت متمایز  می سازد، نظریۀ امامت است که طبق آن قدرت 
که  کرده است در ائمه اطهار  که پیغمبر به پسر عم و داماد خود علی، افاضه  و حجیت معنوی 
از اهل بیت هستند، حفظ و ابقا شده است... تشیع متضمن حقیقتی بسیار دقیق و لطیف 
که معمواًل قابل قبول همه باشد، به غایت دشوار است. خاطرۀ  است و بیان آن به عباراتی 
ک برخی از  که امامان شیعه هنوز به طور مرئی حضور داشتند، پایان غم انگیز و دردنا ایامی 
که در  ی رسیدن به محل مرموزی میان آسمان و زمین  ائمه اطهار و غیبت آخرینشان و آرزو
که می توان به عنوان  ی دارد، به مذهب شیعه لحن و صبغه خاصی بخشیده است  آنجا ماو
که در اول و آخر زمان  کمالی  عالقه و شور وافر برای رسیدن به بهشت و آن حالت عصمت و 

کرد. )اعوانی، 1375، ص312( گرفته است، توصیف  قرار 
یکردهای عرفانی در مناسبات  درنتیجه رونق تشّیع سبب رونق عرفان اسالمی و به تبع آن رو

فرهنگی از جمله هنر اسالمی شد.

4-1-2.رسائلاخوانالصفا

رسائل اخوان الصفا یا رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا مجموعه ای است، شبیه به دایره 
که مشهور آن را  گمنام، تهّیه شده  که در 52 رساله و از سوی نویسنده یا نویسندگانی  المعارف 
گسترده در  منسوب به نیمه قرن چهارم هجری دانسته اند. این رسائل مجموعه   ای از مطالب 
که به هدف  یاضی، طبیعات، الهیات، حکمت عملی و ...  خصوص علومی چون منطق، ر
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گروه  گمراهان و هدایت سرگشتگان به رشته تحریر در آمده است. بی تردید، این  راهنمایی 
شیعه بودند، ولی شیعه دوازده امامی بودنشان محل درنگ است و در قرابت آموزه های ایشان، 
یخ نویسان در صدد  که برخی از تار کلمات اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ همین بس  با 
که رسائل اخوان الصفاء سخنان یکی از امامان علوی باشد. )ر.ک ابن  رّد این نکته بر آمده  اند 

العبرى، 1992م، ص75(
مان را از ظاهر به باطن سوق داده و نیز 

ّ
که متعل نوع نگاه اخوان به هندسه به منزله طریقی 

تجلّیات تکوینی این فّن که در همه آفرینش ساری و جاری بوده و فهم آن اساس فهم حکمت 
تأثیر  تحت  و  مقّدس  هندسه  مبنای  بر  دیدگاهی  شیوع  نشانگر  است،  شده  تلّقی  معرفت  و 
که در دوران عرفانی هنر ایران، خود را بر صنعت و زندگی  یکردهای حکمی و عرفانی است  رو

ی ساخته است.
ّ
اجتماعی نیز متجل

اسالمی  فرهنگ  و  هنر  طالیی  دوران  از  ارزنده  شاهدی  را  اخوان الصفاء  رسائل  می توان 
به  هنر  و  صنعت  با  را  اندیشه  و  ادبیات  دین،  عرفان،  میان  تنگاتنگ  ارتباط  که  دانست 
گروه از اندیشمندان، می تواند افق  یکرد این  عالی ترین شکل نمایان ساخته است. تأمل در رو

ی ما قرار دهد. یخ پیش رو گرایش های عرفانی و هنری را در برهه مهمی از تار مناسبی از نوع 

4-1-3.جریانفتیان

کرم  که توسط حضرت رسول ا گرفتن از »پیمان حلف الفضول«  جریان فتیان با سرمشق 
ستمدیدگان  حق  از  دفاع  به منظور  و  اسالم  پیدایش  از  پیش  مکه  جوانان  از  شماری  و  ص 
ک ابن هشام، 1375، ج1، ص88( و نیز با الگو قرار دادن شخصیت علی  گرفته )ر.  صورت 
ا�« از ایران آغاز شد  �ت وال�ن �ن الا دن �تی الا على، لا��ی بن ابی طالب؟ع؟ و با در نظر داشتن حدیث »لا�ن
که »در عهد موالنا، فتوت و  گسترش یافت تا جایی  یج در دیگر نقاط جهان اسالم،  و به تدر
مکتب فتیان رونقی بسزا داشت و در اجتماعات آن روزگار، خاصه در آسیای صغیر، از نفوذی 

فوق العاده برخوردار بود.« )جمعی از پژوهشگران، 1384، ص12(
همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا )مولوی، 1373، دفتر اول، بخش 

)34
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و  می گذرد  در  تصوف  حّد  از  اما  است،  تصوف«  »علم  از  شعبه   ای  فتوت«  »علم  چند  هر 
کند و اسرار آن حرفه ها و اصناف  می کوشد تا آئین مقدسی برای همه حرفه ها و اصناف تنظیم 

را در پوشش آداب مذهبی نسل به نسل منتقل سازد. )خزایی، 1382، ص127(
و  هنرمندان  حرفه ای  فعالیت  سویی  از  اصناف،  بر  تأثیرگذاری  با  تصوف  درنتیجه 
و  دیدگاه  کردن  وارد  با  دیگر  سوی  از  و  درآمیخت  معنوی  انضباط  و  بازندگی  را  صنعت گران 
گردید.  صنایع  و  هنرها  کیفی  و  معنوی  اعتالی  موجب  پیشه ها،  فعالیت  در  سنتی  اصول 
که فتوت وجه ساده تر تصوف در میان  گفت  )رازی، 1371، ص532-545( در واقع می توان 

مردم عادی بوده است.1
فتوت  استخراج  به  منجر  تشّکل ها  این  در  صنعتگران  و  هنرمندان  عضویت  حال  هر  به 
که به فراخور نوع و تأثیر اجتماعی هر صنعت، برای آن نگارش  می شد و همین  نامه هایی شد 

امر تأثیرات عمیقی در رونق هنر عرفانی به همراه داشت.

4-1-4.فتوتنامههایخوشنویسی

غیر  و  خوشنویسان  از  بسیارى  یافت،  اهمیت  خوشنویسی  گیرى  فرا که  پنجم  سده  از 
خوشنویسان آشنا به رموز خط، رساالتی درباره آموزش خوشنویسی و شناخت ادوات و فنون 
کردند. )حداد عادل، 1390، ج15، ص566(  وابسته بدان، به زبان های عربی و فارسی تألیف 
که در ذیل آن ها عالوه بر آموزش نکات فنی هنر خوشنویسی، به آداب معنوی و سلوک عرفانی 
آن نیز پرداخته و در حقیقت به مثابه فتوت نامه هایی برای هنرمندان خوشنویس به حساب  
که تا پیش از دوره صفویان در تعلیم خوشنویسی نگاشته شده  می آمدند. از رساالت معروفی 
باید از آداب خط عبداهلل صیرفی )قرن هشتم( و تحفة المحبین سراج شیرازى )قرن نهم(، نام 

که اولین رساالت شناخته شده به فارسی اند. برد 
زمینه  در  آموزشی  رساالت  نوشتن  دهم،  سده  سرتاسر  و  نهم  سده  نخست  نیمه  از 

1. . بـرای مطالعـه بیشـتر در خصـوص فتـوت نامه هـا ر.ک نصـر، »جوانمـردی و کار«، مندرج در اعتضادی، 1390، ص63؛ موسـوی گیالنی، 
1390، ص119
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و دو رساله منظوم صراط السطور سلطان علی  به اوج رسید  و فنون وابسته بدان  خوشنویسی 
ى را باید در شمار  مشهدى و آداب المشق و رساله منثور سوادالخط هر دو از مجنون رفیقی هرو

مهم ترین این رساالت آورد.
که بیش از دیگر رساالت خوشنویسی مبتنی  در فصل اول آداب المشق باباشاه اصفهانی 
که از صفات  گردیده است  کاتب یا خوشنویس توصیه  بر اصول عرفانی است، براى شروع، به 
که محتواى این فصل حتی در ظاهر  کند تا جایی  کسب  َذمیمه پرهیز و صفات حمیده را 

کالم، متأثر از مرصادالعباد نجم رازى دانسته شده است. )ر.ک  همان(

مطالِب رساالت آموزشی، با چشم پوشی از تفاوتهاى جزئی، می توان به قرار زیر دسته بندی 
کرد: و خالصه 

- بیان فضیلت خط خوش و نقل آیات قرآن و سخن بزرگان دین و عالمان دراین باره.
و تکامل  بیان جایگاه هریک در تحول  و  - ذکر سلسله استادان و سرآمدان خوشنویسی 

انواع خطوط.
گون. گونا کاربردهاى ویژه اقالم  - معرفی و بیان خاستگاه و خواص و 

که نوآموز باید با تمرین و مشق مداوم  - تشریح قواعد صورى و اصول عملی خوشنویسی 
گیرد. آن ها را فرا

کاتب باید بدانها آراسته یا از آن ها به دور باشد و  که  - بیان صفات پسندیده و ناپسندى 
کند. که باید در ظاهر و باطن رعایت  آدابی 

- چگونگی آماده کردن اسباب خوشنویسی و بیان ویژگی های انواع مرغوب هریک.
کتابت در زمان ها و  کتابت و ویژگی های ابزارهاى  - بیان شرایط متناسب زمان و مکان 

آب و هواهاى مختلف. )ر.ک همان(
در  خوشنویسی  استادان  معنوی  و  عرفانی  نصایح  از  گوشه   ای  به  که  نیست  بی مناسبت 
خصوص مراحل و طریقه سلوک خوشنویس اشاره شود: به عنوان نمونه سلطان علی مشهدی، 

که: کتاب آداب الخّط خود مثنوی معروفش را این گونه  می سراید  در 
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)قلیچ خانی، 1392، ص 204-201(

عرفانی  جایگاه  فراز  این  در  که  است  آن  نوبت  عرفانی  هنر  خصوص  در  مقدمه  این  با 
حضرت علی؟ع؟ به مثابه انسان کامل و تأثیر سمبولیک و معنوی ایشان را در شکل گیری هنر 

خوشنویسی به نظاره بنشینیم.

انیـــس شـــوی ای که خواهی که خوشنویسی شوی و  مونـــس  را  خلـــق 

ســـازی خـــود  مقـــام  خـــط  ســـازیخطـــه  خـــود  نـــام  ز  پـــر  عالمـــی 

کـــرد بایـــد  خـــواب  و  آرام  کـــرد تـــرک  ویـــن ز عهـــد شـــباب بایـــد 

کاغـــذ چـــو خامـــه فرســـودن زیـــن عمـــل روز و شـــب نیاســـودن ســـر بـــه 

بگذشـــتن خویـــش  آرزوهـــای  برگشـــتن ز  آز  و  حـــرص  ره  وز 

کـــردن جـــدل  بـــد  نفـــس  بـــا  گـــردننیـــز  زدن  را  بدکیـــش  نفـــس 

کبـــر چیســـت تـــا بدانـــی جهـــاد اصغـــر چیســـت بازگشـــتن به ســـوی ا

نمـــی داری روا  خـــود  بـــا  آنچـــه  نیـــازاری و  بـــدان  را  هیچکـــس 

زنهـــار گفتمـــت  میـــازار  بیـــزار دل  بـــود  حـــق  آزار  دل  کـــز 

بهتـــان همـــه وقـــت اجتنـــاب واجـــب دان و  زغیبـــت  و  دروغ  از 

ــد ــل حسـ ــاش و اهـ ــد دور بـ کـــز حســـد صـــد بـــال رســـد بـــه جســـد از حسـ

مکـــن شـــعار  را  مکـــر  و  اختیـــار مکـــن حیلـــه  ناخـــوش  صفـــت 

ــر و حیلـــه و تلبیـــس کـــه از مکـ ــر  ک نویـــس هـ گشـــت پـــا گردیـــد،  ک  پـــا

که آشـــنای دل اســـت که صفای خط از صفای دل است داند آن کس 

کان اســـت کان اســـت خـــط نوشـــتن شـــعار پـــا کار پـــا گشـــتن نـــه  هـــرزه 

کـــن نشـــیمن  انـــزوا  کهـــن گوشـــه  گیـــر ایـــن ســـخن ز پیـــر  ...یـــاد 

علـــوم و  اســـت  خـــط  الزم  معلـــوم کانـــزوا  شـــود  تـــا  گیـــر  گوشـــه   ای 
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4-2.شجرهخوشنویسانبهمثابهسلسلهعارفان

در باور شیعیان، حضرت علی؟ع؟ هم پیشوای ظاهری بعد از حضرت ختمی مرتبت ص 
است و هم پیشوای باطنی و این پیشوایی معنوی و باطنی در سّنت تصّوف اهل سّنت نیز 
که تقریبًا تمام سالسل تصوف به حضرت علی؟ع؟  می پیوندند  کاماًل مشهود است، به نحوی 
و او را بعد از حضرت پیغمبر خاتم؟ص؟ عالی ترین پیشوای معنوی و روحانی خود  می دانند. 
درنتیجه »خالفت روحانی حضرت علی؟ع؟ از دیدگاه صوفیه اهل سنت چیزی مخصوص و 
منحصر به شیعه نیست، بلکه فی نفسه مستقیمًا با تعالیم باطنی اسالم ارتباط دارد.«)اعوانی، 

1375، ص25(
ی  و مخلصانه  داری  امانت  و  استاد  بی بدیل  نقش  شد  بیان  که  همانطور  دیگر  طرف  از 
انکار  و  فروتنی  به واسطه  بعدی  نسل های  به  آن  سالم  و  صحیح  انتقال  و  قدسی  هنر  این  از 
گردان به دایره اساتید، سبب شد تا  نفس از سویی و شیوه هایی چون نظام اجازه برای ورود شا

خوشنویسی نیز همانند تصوف دارای سلسله، دودمان و شجره نامه شود.
کسانی  تمامی  تقریبًا  بود.  متداول  اسالمی  سرزمین های  تمام  در  خطاطان  شجره  تنظیم 
خود  کار  از  بخشی  را  استادان  سلسله  بیان  می پرداختند،  خوشنویسی  یخ  تار روایت  به  که 

می دانستند. )ر.ک فضائلی، 1391، ص383(
شیخ حمداهلل  عثمانی  ترکان  و  رسانده  ابن بّواب  به  را  خود  شجره  مصرى  خوشنویسان 
یاقوت مستعصمی  با چند واسطه مروج شیوه  او هم  که  را سرسلسله خود دانسته اند  آماسی 
و  نفر  یک  به  شجره ها  همه  نهایت  در  ولی  ص566(  ج15،   ،1390 عادل،  )حداد  بوده است 
به جا  ایرانی  از خوشنویسان  که  امام علی؟ع؟ ختم  می شد، خصوصًا در شجره هایی  آن هم 

مانده، این امر ظهور بیشتری دارد.
که  درنتیجه امام علی؟ع؟ را  می بایست ملتقای عرفان و هنر خوشنویسی دانست، جایی 
شریعت، طریقت و حقیقت به هم یکی شده و اربابان هنر که خوشه چیِن خرمن ذوق بی پایان 
که حتی اعاظم هنر تذهیب )که با  ی این وحدت اند. این در حالی است  علوی هستند، راو
این داستان  به  و  را علی؟ع؟ دانسته  این فن  آموزگار  اولین  قرابتی بی نظیر دارد(  خوشنویسی 

که قاضی قمی این گونه بیان  می دارد: متمّسک  می شوند 
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و چون چهره گشایان پیکر این فن بدیع اثر نسبت هنر را نیز به قلم معجز رقم شمسة خمسه 
آل عبا علی المجتبی الرضی المرتضی و وصی المصطفی صلوات اهلل و سالم علیه درست  
تذهیب  به  که  حضرت  آن  نظام  کرامت  اقالم  نقوش  در  که  بدین اند  متمسک  و  می نمایند 
کتبه و ذهبه علی بن  که قلمی فرموده  اند  ایشان مزین است به رأی العین مشاهده نموده  اند 

ابیطالب در حکایتی در این معنی به حلیه نظم آمده:

ختـــای صورتگـــران  کـــه  نخستین که گشتند صورت گشای شـــنیدم 

انگیختنـــد بـــه خـــون جگـــر رنگـــی آمیختنـــد اللـــه  و  گل  از  مثـــال 

ی یـــک از آن آرزو گشـــته بار ــوی چـــو مـــو  ــان ز مـ ــکافی قلمشـ ــی موشـ پـ

آراســـتند صفحـــه  یکـــی  گلهـــا  که خود خواستند ز  به آیین و زیبی 

نـــام ختاییـــش  رو  آن  از  کام نهادنـــد  کلـــک ختایـــی از او یافـــت  کـــه 

کشـــید چـــو دور نبـــوت بـــه احمـــد رســـید قلـــم بـــر ســـر دیگـــر ادیـــان 

نـــژاد ختایـــی  پیشـــگان  ســـواد خطـــا  نخســـتین  نقـــش  نمودنـــد 

نظیـــرش ز شـــاه رســـل خواســـتند بـــه دعـــوی یکـــی صفحـــه آراســـتند

ورق یـــک  آراســـته  نقـــش  از  گل طبـــق نـــه  کـــرده از اللـــه و  کـــه پـــر 

دلـــی کافـــر  عیـــن  از  بـــه دعـــوی ســـوی شـــاه مـــردان علـــی ببردنـــدش 

رقـــم آن  والیـــت  بدیـــد  شـــاه  کـــف قلـــم چـــو  بـــه اعجـــاز بگرفـــت در 

دلربـــای اســـالمیی  کـــرد  کـــه شـــد حیـــرت افـــزای اهـــل ختای رقـــم 

پستشـــان چـــون آن اصـــل افتـــاد در دستشـــان دگـــر  نقشـــه ای   بشـــد 

)منشی قمی، 1384، ص129(

4-3.جایگاهسمبولیک»نقطه«

است.  تعینات  و  کثرات  تمام  مدار  و  حقیقی  وحدت  از  سمبلی  نقطه  عارفان،  نظر  از 
که همه حروف به نقطه منتهی می شود، نقطه، نمادی از  )سجادی، 1379، ص212( و از آنجا 
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ذات به حساب آمده و یا ناظر به صادر اّول، عقل فّعال، حقیقت محمدّیه و سّر االسرار است.1
که نقطه در هنر خوشنویسی دارد، مربوط به نقطه   ای  بارزترین نقش سمبولیک و نمادینی 
نقطه   ای  می شود.  کتابت  سطر،  ابتدای  در  نویس  نستعلیق  اساتید  سوی  از  غالبًا  که  است 
که اصطالحًا به آن »نقطه-خّط«  کسره  می گذارند  که زیر آن نیز خّطی شبیه به اعراب  نمادین 

گفته می شود.

  نقطه-خط

روانی و سفتی  تیزی(،  و  ِانسی قلم )پهنا  و  به دلیل امتحان وحشی  کار  این  از نظر فنی، 
کتابت  کاغذ، پیش از شروع به نگارش است تا در هنگام  مرکب و امتحان زبری و صیقلی 

مشکلی برای خطاط به وجود نیاید.
سلطانعلی مشهدی در این باره  می گوید:

ک بر پشت خـامه مـالیدی خا کاتبا چــــون قلـــم تراشیــــــدی            
ُکهــــن بشنو این حرف نو ز پیر  کن            آن قلم را به نقطه تجربــــه 

ُکنــی شایــــد  گر  خوشنــویسـی ا         از قلم نقطه چـون درست آید  
)قلیچ خانی، ١٣٧٣، ص24(

نیز  تأویل هایی  و  ابتدای سطر حکمت ها  گذاری در  این نقطه  بر جهات فنی،  اما عالوه 
از مهم ترین و زیباترین آن تأویل »نقطه خّط« به مقام امیرالمؤمنین و استمداد  که یکی  دارد 

خوشنویسی به حضرتش می باشد.

ـت النقطـة علـی الـذات و هـذه النقطـة هـی الفیـض األّول 
ّ
ـت علیهـا و دل

ّ
1. . »نهایـة الحـروف النقطـة فتناهـت األشـیاء بأسـرها إلـی النقطـة و دل

الصـادر عـن ذی الجـالل المسـّمی فـی أفـق العظمـة و الجمـال بالعقـل الفّعـال و ذاک هـو الحضـرة المحمدیـة؛ فالنقطـة هـی نـور األنـوار و سـّر 
األسـرار« )برسـی، 1422ق، ص43(
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خاستگاه نگاه باطنی عرفا و هنرمندان به نقطه مربوط به روایتی از امیر المومنین علی؟ع؟ 
آغاز  نقطه  این  از  نیز  تجلی ها  همه  و  کرده  معرفی  باء  نقطه  به عنوان  را  خود  ایشان  که  است 

می شود:
»ان کل ما فی القرآن فی الفاتحة و کل ما فی الفاتحة فی »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و کل ما 
کل ما فی الباء فی النقطة و انا نقطة تحت الباء.«)امام خمینی )ره(،1416ق،  فیه فی الباء و 
ص88(: همانا هر آنچه در قرآن است در سوره فاتحه جمع شده و هر آنچه در این سوره است، 
در بسم اهلل الرحمن الرحیم آن است و هر چه در آن است، در باء ابتدای بسم اهلل بوده و هر آنچه 

در باء وجود دارد، در نقطه باء نهان شده و من نقطه زیر حرف باء هستم.
که براى سائر الی اهلل به قدم عبودیت حاصل  گفته برخی از عارفان »از جمله مقامات  به 
که همه قرآن بلکه جمیع صحف منزله  که به مشاهده عینیه می بیند  می شود مقامی است 
بلکه جمیع الموجودات تحت نقطه باء بسم اهلل اند. زیرا این سائر همین که از این وجود مجازى 
گشت  حسی بدر رفت و به وجود یقینی عقلی متحقق شد و به دایره ملکوت روحانی مّتصل 
معنی و اهلل بکل شی ء محیط را مشاهده می کند و ذات خویش را محاط بدان ذات و مقهور 
مشاهده  است  اهلل  بسم  باء  تحت  که  نقطه اى  در  را  خود  وجود  هنگام  این  در  و  می بیند  آن 

می کند.«)حسن زاده آملی،1381، ج 2، ص180(
کسره باء است؛ و  از این رو نقطه در ابتدای سطر، همان نقطه بسم اهلل و خّط زیر آن همان 
در حقیقت هنرمند خوشنویس، به زبان قلم به آستان مقّدس شحنه نجف، متوّسل شده و با 
کتابت می کند؛ و ترجمان نقطه و خّط او همان »یا علی«  اذن و مدد از موالی متقیان، آغاز به 

که پیر و مراد عارفان و سرسلسله هنرمندان خوشنویس است. است 
می خواستم از تو بگویم آیه آیه اّما قلم در باِء بسم اهلل ماندست )عالء الدین، 1395، ص93(

5.جمعبندیونتیجهگیری]]
که جایگاه و تأثیر  گرفت  در مجموع آنچه در این نوشتار بیان شد، می توان این گونه نتیجه 

امام علی؟ع؟ در هنر خوشنویسی اسالمی به دو صورت مصّور است:
1. تأثیر مستقیم؛ 2. تأثیر غیرمستقیم
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و  یخی  تار جایگاه  به  ناظر  بیشتر  خوشنویسی،  هنر  در  امیر؟ع؟  حضرت  مستقیم  تأثیر 
شکل  در  »تأثیر  چون  ینی  عناو با  که  است  اسالم  صدر  در  هنر  این  پیدایش  در  ایشان  نقش 
کوفی« به عنوان مادر همه اقالم و جایگاه ایشان به عنوان  گیری رسم الخط عربی«، »ابداع قلم 
که در این خصوص از ایشان به جا مانده،  »اولین استاد« این هنر به ضمیمه روایات متعددی 
یخ و رسم الخط های  کتب تار که می توان شواهد بسیاری بر آن در  مشخص می شود. تا جایی 
گفت. یخی امام علی؟ع؟ در این هنر سخن  اسالمی یافته و به تفصیل در خصوص جایگاه تار
گرفته، معطوف به تأثیرات غیرمستقیم و جایگاه  اّما آنچه بیشتر منظور نظر این نوشتار قرار 

که می توان برای حضرت در این هنر قدسی قائل شد. عرفانی است 
مایه های  »نقش  نویسی«،  »حلیه  از  اعم  نوشتاری،  محتوای  به  مربوط  مباحث  از  جدای 
و  زندگانی  یخ  تار نام،  بیان  به  مستقیم  نحوی  به  که   ... و  نگاری هایی«1  »جاندار  کتیبه ها«، 
به مقام  ناظر  که   ... و  نادعلی«  یا »شهادت شیعی«، »دعای  و  خطبه های حضرت پرداخته 
و عرفانی دیگری  به آستان شاه والیت است، هنرمندان خوشنویس، جایگاهی رمزی  توسل 
ینی چون  که با عناو گرفته اند  نیز برای حضرت علی بن ابیطالب در این هنر آسمانی، در نظر 

»سرسلسله استادان«، »جایگاه سمبلیک نقطه-خط« و ... خودنمایی می کند.
آثار  که  خوشنویسی  هنر  در  را  علی؟ع؟  حضرت  والیت  مقام  عرفانی  تجلی  بتوان  شاید 
دورانی  تا حدودی معلول  آن داشته است  و محتوایی  ویژگی های شکلی  تمام  در  مشهودی 
که  دورانی  می شود.  یاد  عرفان«  هنر  »دوره  عنوان  با  آن  از  اسالمی  هنر  یخ  تار در  که  دانست 
چون  جریان هایی  ظهور  شیعی«،  »تفکر  رونق  مدیون  را  خود  تأثیرات  و  تاّثرات  از  بخشی 
»اخوان الصفاء«، »جماعت فتیان« بوده و در تبلور مقام معنوی و جایگاه عرفانی امام علی؟ع؟ 
که می توان به حقیقت، حضرتش را ملتقای عرفان و خوشنویسی  سهم بسزایی دارد. تا جایی 
که شریعت، طریقت، حقیقت و هنر خوشنویسی به یک باره در آن به  دانسته و شاهراهی دید 

اوج می رسد.
که خوشنویسی را تنها در چارچوبه تنگ  کسانی  نتیجه آنکه به خالف تصّور آن دسته از 

1. . نظیـر نـگارش نـام مبـارک حضـرت علـی؟ع؟ و یـا دعـای »نادعلـی« در قالـب شـکل شـیر کـه هـم نمـاد روشـنایی بـوده و هـم تداعـی گـر لقب 
»اسـداهلل غالـب« اسـت.
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یایی از حکمت، عرفان  شیوه های گرافیکی و تکنیک های بصری می بینند، این هنر قدسی در
که در لحظات شهودی و در خالل سیر و سلوک معنوی هنرمند،  و اعتقادات رمزآمیز است 
گونه شکل گرفته و هنر را علی رغم رعایت همه تناسبات صوری و خصائص  با الهامی وحی 
و  کیفی  واقعیتی  به  می شود،  ظاهر  حروف  هماهنگ  امتداد  در  که  زیبایی شناختی  صرفًا 
که در تمام منازل صوری و معنوی آن، مقام والیت علی بن ابیطالب؟ع؟  معنوی بدل ساخته 

ی است.
ّ
متجل

فهرستمنابع

یم قرآن کر

دار . 1 بیروت،  الیسوعی،  انطون صالحانی  الدول ، حقیق  مختصر  یخ  تار الملطی )1992م(،  یوس  یغور غر العبرى  ابن 

الشرق، چ3

یخ العرب و البربر و من عاصرهم من . 2 ابن خلدون عبد الرحمن بن محّمد )1408ق(، دیوان المبتدأ و الخبر فی تار

کبر، تحقیق خلیل شحادة، بیروت، دار الفکر، چ2 ذوى الشأن األ

ابن عربی، محیی الدین )1421 ق(، مجموعه رسائل ابن عربی )ثالث مجلدات(، بیروت، دار المحجة البیضاء، . 3

چ1

یة، ترجمه سید هاشم رسولی، تهران، انتشارات کتابچی، چ5. 4 ابن هشام )1375ش(، السیرة النبو

گاه، چ1. 5 یچارد )1379ش(، اوج های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران، نشر آ اتینگهاوزن، ر

ایرانی و . 6 ایران، پژوهشی در مبانی هنر سنتی  آزادی ور، هوشنگ، بدیهه سازی )1379ش(؛ شیوه بیان هنری در 

اسالمی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چ1

یبایی در عرفان ایران، تهران، نشر حقیقت، چ1. 7 اعتضادی الدن )1390ش(، هنر و ز

اعوانی، غالمرضا )1375ش(، حکمت و هنر معنوی، تهران، انتشارات گروس، چ1. 8

األلوسی شهاب الدین محمود بن عبد اهلل الحسینی )بی تا(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، . 9

بتحقیق علی عبد الباری عطیة، بیروت، دار الکتب العلمیة، چ1

یسی در ایران، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چ1. 10 برات زاده، لیلی )1384ش(، خوشنو

برسی حافظ رجب )1422ق(، مشارق أنوار الیقین، بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چ1. 11
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خزائی محمد )1382ش(، مجموعه مقاالت اولین همایش هنر اسالمی، تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمی، چ1. 21

یسی اسالمی، تهران، نشر کارنگ. 22 خلیلی، ناصر )1379ش(، هنر قلم، تحول و تنوع در خوشنو

خمینی روح اهلل )ره( )1416ق(، شرح دعاء السحر، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1. 23

دادور، ابوالقاسم )1392ش(، هم بودی دین و هنر در ایران باستان، تهران، نشر گستره، چ1. 24

کبر )1377ش(، لغت نامه دهخدا، تهران، نشر دانشگاه تهران، چ2. 25 دهخدا علی ا

یت )مجموعه مقاالتی در زمینه حکمت هنر(، تهران، فرهنگستان هنر. 26 رحمتی، انشااهلل )1383ش(، هنر و معنو

یبایی، تفکر )تأملی درمبانی نظری هنر( تهران، نشر ساقی، چ1. 27 گران، محمد رضا، هنر )1380ش(، ز یخته  ر
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