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چكيده
خوشنويسي اسالمي تجلي گاهي است که رسالتش بيان مادي و زميني مفاهيم آسماني برگرفته از کالم وحي 
است؛ آن چنان که اصول و قواعد حاکم بر صورت آن حقيقت معنوي وحدت در کثرت را متعين ساخته و کلمات 
و عبارات روحاني برخاســته از کتاب و سنت حکايت از حقايق ازلي و ابدي دارد. اين چنين هنري که واسط 
تجلي امر قدسي است واجد خصيصه تقدس نيز هست. به نظر مي رسد کتيبه نگاري نيز به واسطه تالقي با 
خوشنويسي و بستر ظهور مفاهيم الوهي و معنوي، از اين دريافت قدسي بي بهره نباشد. هدف اين پژوهش، 
بررســي نظري عوامل و عناصر مرتبط با اين موضوع و روش تحقيق، توصيفي - تحليلي مي باشد که در 
راستاي مطالعات کتابخانه اي و ميداني، سعي در جهت برشمردن خصوصيات امر قدسي در رمزوارگي حروف 
خوشنويسي داشته و نحوه و ضرورت امکان انتقال خصيصة  تقدس از خوشنويسي به کتيبه نگاري اسالمي با 
تکيه بر نمونه کتيبه نگاري هاي مسجد وکيل شيراز بيان مي گردد. نتايج حاصل از پژوهش حکايت از آن دارد که 
خوشنويسي اسالمي به واسطه تالقي با کتيبه نگاري، اگرچه با زبان صوري متفاوت، لکن، وحدتي هماهنگ را 
در بيان مفاهيم الهي و قدسي باطني خويش آشکار نموده و گويي در کالبدي يکپارچه و پوشيده از رمزوارگي 

عيني، به بياني مشترک از مفهوم توحيد و تجلي امري قدسي مي انجامند.
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مقدمه
هنر اسالمي همواره جلوه گر ويژگي هايي است برگرفته 
از نوعي معرفت ديني و روحاني؛ معرفتي که هدف آن 
جلوه و ظهور مفهوم توحيد و تالش در جهت وصل و 
قرب و يگانگي با معبود است. از اين حيث «خوشنويسي» 
به عنوان شاخه اي از هنر اسالمي، همواره مهم ترين نقش 
را در فرهنگ مسلمانان داراست؛ چرا که منشأ ظهور و 
انتخاب انواع خط و به دنبال آن حروف و کلمات، مستقيمًا 
به وحي و خصوصيات حاکم بر مسائل ديني و اعتقادي 
بازگشته و مي توان آن را جزئي از ذات اين هنر ارزنده 
دانست. مفهوم تقدس نيز در اين سير و راستا حقيقت خود 
را نمايان و رسالت خويش را عيان مي سازد؛ مگر نه اينکه 
هر آنچه از بعدي روحاني و حقيقي نشئت گرفته، ريشه در 
معنويت دارد و قدسي است! و قداست صفتي است که به 
واسطه رمز و نشانه هاست که قابل  ادراک و دريافت است! 
بر اين اساس، باور به اينکه خوشنويسي اسالمي هنري 
است که چونان ظرفي رموز معنوي و روحاني بسياري 
را درون خود جاي داده است، مي توان اذعان داشت که 
از بسترهاي نمايش و جلوه  نيز به عنوان يکي  «کتيبه» 
قداست،  آن  از  همواره  اسالمي،  معماري  در  خط   گري 
پرده برداشته و معنايي ژرف را نمودار مي سازد. در اين 
ميان، با توجه به اينکه بحث از صورت و معنا دو مفهوم 
بسيار اساسي است که ساختار و هويت مادي و معنوي 
را  اسالمي  نگاري  کتيبه  و  خوشنويسي  چون  هنرهايي 
شکل مي دهد، لذا بايد ديد که آيا بهره مندي خوشنويسي 
از صفت تقدس، صرفًا منحصر به معناي باطني واژگان 
است و يا صورت انتزاعي آن را نيز به نوعي در برمي گيرد 
آيا  شود،  گرفته  اسالمي  خوشنويسي  از  معنا  اگر  و 
همچنان در صورت خود حامل خصوصياتي قدسي است 
و اگر اين چنين است رمزوارگي عيني حروف در چيست؟ 
همچنين، آيا کتيبه هايي که زمينه انتقال مفاهيم معنوي را 
در معماري اسالمي فراهم مي آورند نيز، از دريافت صفت 
هدف  راستا،  اين  در  مي شوند؟  بهره مند  تقدس  معنوي 
اصلي پژوهش، بررسي ماهيت و ذات اصيل خوشنويسي 
در قالب هنري اسالمي به منظور جستجوي علل تقدس 
در جنبه هاي ظاهري و باطني حروف است که در راستاي 
امکان  چگونگي  شرح  همچنين  و  آن  رمزوارگي  کشف 
به  به ويژه  نگاري،  کتيبه  به  تقدس بخشي خوشنويسي 
تحليل صوري نمونه هايي از کتيبه هاي خط کوفي و ثلث 

مسجد وکيل شيراز مي پردازد.

روش تحقيق
اين پژوهش بر مطالعه توصيفي - تحليلي در زمينة تالقي 
خوشنويسي با کتيبه نگاري در هنر اسالمي استوار است. 
جمع آوري اطالعات نيز در دو روش صورت گرفته است: 
مطالعه  روش  به  اطالعات  از  بخشي  جمع آوري  نخست 

منابع مکتوب و کتابخانه اي بوده و سپس به روش ميداني، 
نمونه کتيبه هاي متناسب با موضوع جمع آوري شده است. 
نمونه هاي موردي، کتيبه هايي است به خط کوفي و ثلث که 
از مسجد وکيل شيراز گزينش و بر اساس قواعد تجزيه 
و تحليل تجسمي به کشف رمزوارگي جلوه هاي صوري 
و دستيابي به مفاهيم عميق دروني آن ها پرداخته و در 
نهايت به منظور ارائه نتايج مناسب تر، از ويژگي ترسيم 

خطوط تصاوير و رسم جداول بهره گرفته شده است.

پيشينة تحقيق
موضوع  مورد  در  انجام شده  بررسي هاي  به  توجه  با 
حاضر، مي توان اذعان داشت که تاکنون تحقيق جامعي در 
زمينة تجلي مفهوم تقدس در تالقي خوشنويسي و کتيبه 
نگاري اسالمي صورت نگرفته است. درواقع، آنچه که تا 
به  حال به صورت مفصل بدان پرداخته شده، از يک  سو، 
جنبه هاي پيدايش خط، مراحل پيشرفت، تکامل حروف و 
و همچنين شرح  حال خوشنويسان  آن ها  نگارش  نحوه 
از  ايشان در رساالت سنتي بوده است و  آثار  نمونه  و 
سوي ديگر، بيان اسرار و رموز عرفاني، معنوي و قدسي 
حروف است که به ويژه در مکتب سنت گرايي۱ و از سوي 
سنت گرايان۲ بسيار مورد توجه قرارگرفته است. در اين 
«خوشنويسي  چون  پژوهش هايي  به  مي توان  خصوص 
نعيمي(۱۳۸۸)،  جواد  قلم  به  معنوي»  و  قدسي  هنري 
«تقدس خوشنويسي و جايگاه آن در عرفان اسالمي» از 
علي ايزدجو(۱۳۸۷) و «تقدس در خوشنويسي اسالمي» 
عليرغم  که  کرد  اشاره  الياسي(۱۳۸۷)  بهروز  نوشته 
قدسي  و  عرفاني  جنبه هاي  خصوص  در  غني  محتواي 
مفهوم  تجلي۳  امکان  چگونگي  تبيين  در  خوشنويسي، 
تقدس در يگانگي همزمان صورت و معناي آن با کتيبه 
نگاري معماري اسالمي وصفي بيان  نشده است. لذا اين 
تابه حال  آنچه  بيان  جهت  در  تا  دارد  نظر  در  پژوهش 

مغفول باقي مانده است گام بردارد.

اهميت رويکرد محتوايي خوشنويسي(معنا)
در طول تاريخ،تجلي امر قدسي۴ در صورتها و شمايل هاي 
متفاوت نمودار گشته که از آن جمله مي توان از «هنر» 
نام برد. در هنر است که تجلي يک امر قدسي با تکيه بر 
خيال و سيري انتزاعي و ماورايي برخاسته از ذهن، در 
قالب صورت و اشکال و کلمات عيني آشکار مي گردد که 
هدف آن تعالي روح معنوي انسان است.« قداست در هنر 
نامرئي  و  مخفي  تجسم خواص  يا  القاء  از  است  عبارت 
کلي  طور  به  و  انسان ها  و  گياهان  و  جانوران  و  اشياء 
کائنات به زبان رمزي. يعني به مدد پاره اي تمثيالت و يا 
بعضي عالمات و نشانه هاي نمادين»(نصر، ۱۳۸۵: ۴۹۴).

به موازات جلوه گري هنر در طول تاريخ، خط و کتابت نيز 
بوده است.  برخوردار  اهميت بسيار وااليي  و  ارزش  از 
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1.Traditionalism

2.سنت گرايي به عنوان يک جريان 
گنون  رنه  با  فلسفي  و  فکري 
از  و  شد  آغاز  فرانسوي  متفکر 
مکتب  اين  برجسته  شخصيت هاي 
شوآن،  فريتيوف  کوماراسوآمي، 
بورکهارت، مارتين لينگز، سيد حسين 
نصر مي باشند. از ديدگاه ايشان هنر 
قدسي قلب هنر سنتي و ساحت ناب 
آن است که چونان وحي آسماني، به 
عناصر عبادي، آئيني و باطني سنت 
مربوط مي شود و سرشار از معنا و 

رمز است.
3.تجلي به معناي انکشاف و آشکار 
شدن در مقابل خفاست. قرآن کريم 
با مفهوم  نيز موضوعيت تجلي را 
خاص قرآني بنيان نهاده است و در 
حقيقت امکان تجلي خداوند متعال بر 
اشياء و امور وجود دارد. در متون 
حق  ارتباط  تجلي  اسالمي  اصلي 
عوامل  بر  توسل  طريق  از  خلق  با 

مختلفي است. (ازجمله هنر قدسي)
۴. تجّلي امر قدسي عبارت است از 
ظهور و تعين امر متعالي يا مقدس از 

درون واقعيت مادي و محسوس.
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خط همواره جلوه اي از توانايي ها و قابليت هاي ذهني بشر 
بوده که به مرور زمان گسترش يافته و بر سطح انواع 
لوح ها و کتيبه هاي گلي و سنگي، فلز و پوست نوشته ها 
پديد آمد. با گذشت زمان و حضور اديان الهي و نسخه 
پردازي کتب ديني، بر امر تقدس در نگارش متون مذهبي 
تأکيد بيشتري شد. با توجه و بررسي پيشينه تقدس در 
خوشنويسي تمدن هاي قديم اسالمي درمي يابيم که تقدس 
خط، منحصر به دين اسالم نبوده و در تمدن هاي قبل از 
اسالم نيز اين هنر، وسيله ارتباطي خدايان و بشر تلقي 
سرنوشت  در  مقدس  کتاب هاي  و  اديان  ظهور  و  شده 
خط، تحوالت آن و حفظ آثار بسيار مؤثر بوده است. در 
مناقب هنروران نقل است:«از نبي نوع انسان، اول کسي 
که خط نوشت ادريس نبي بود، چنانکه خط و خياطت بر 
حضرت ادريس پيامبر مقرر و محقق است، يکي ديگر از 
مذاهب الهي بر حضرت ادريس علم نجوم و علم حساب 
است، که ايراد و اثبات آن دو بدون کتابت امکان ناپذير 

است»(افندي، ۱۳۶۹: ۲۵).
نشانه هاي  اّولين  قرآن،  آيات  نگارش  اسالم،   دين  در 
است  بوده  مسلمانان  بين  در  هنرآفريني  و  زيبايي  خلق 
مجيد  قرآن  نگارش  در  را  آن  از  زيبايي  نمونه هاي  که 
آغاز  اساسًا  اوليه اسالمي مي توان مشاهده کرد.  قرون 
و  است  بوده  قرآن  کتاب  نگارش  با  خوشنويسي  رشد 
هيچ کتابي در نزد مسلمانان به پاي منزلت و تقدس آن 
نمي رسد. توجه پيامبر (ص) نيز به امر کتابت قرآن کريم 
باعث رشد مضاعف اين هنر گشت و کتابت کالم وحي به 
زيباترين وجه توسط کاتبان انجام شد. رسول اکرم (ص) 
و  الحق  يزيد  الحسن  «الخط  است:  فرموده  حديثي  در 
ضحا» خط نيکو به روشن شدن حق و حقيقت مي افزايد 
و کمک مي کند»(فضائلي،۱۳۷۰: ۳۵).در قرآن نيز اشارات 
در  که  گونه اي  به  است.  شده  نوشتن  اهميت  به  زيادي 
از خداوند به عنوان  القلم»  سوره علق و آيه «الذي علم 
کسي که بوسيله قلم تعليم نمود و بشر را علم نوشتن با 
قلم آموخت ياد مي شود. همچنين بارها بر اهميت نوشتن 
با قلم تأکيد شده و در سوره اي به همين نام به قلم سوگند 
خورده شده است:«ن َو اَلَقلــٍم َو َمــا يسُطروٍن»(سوره 

۶۸، القلم: جزء ۲۹).
اينباره  قلم در  اهميت  به  مجنون رفيق هروي در اشاره 

سروده است:
بيا  اي خامه انشاي رقم کن 

 به نام کاتب لوح و قلم کن
رقم ساز همه اشيا کماهي 

پديد آر سفيدي و سياهي
دو حرف کاف و نون را چون بيان کرد

بدان اظهار ُملک ُکن َفکان کرد
چو کلک صنعش انشاي رقم زد 

 رقم بر سورة نون والقلم زد

خوشنويسي همانگونه اي جلوه گري مي کند که هنر قدسي 
در جستجوي آن است و از آنجا که تجلي امر قدسي و 
روحاني جنبة ملکوتي دارد، هنر خوشنويسي نيز از اين 
جهت مترادف با هنر قدسي است؛ زيرا مانند هنر قدسي 
در تقارب با کالم وحي ريشه در حقايق روحاني جهان 
دارد و با حيات معنوي انسان پيوند خورده است.» مقدس 
چيزي است که امر الهي در آن حاضر باشد و هنر مقدس 
هنري است که در آن حضور و قرب حق باشد و ديدن 

آن، انسان را به ياد خدا بيندازد»(اعواني، ۱۳۷۵: ۳۱۸).
خوشنويسي  معنوي  بار  بهره گيري  از  بخشي  بنابراين 
بيان  که  آن  دروني  معاني  به  تقدس،  مفهوم  از  اسالمي 
مستقيم کالم الهي در قالب عيني است باز مي گردد. اما 
صورت  از  استفاده  با  است  قرار  که  هنگامي  طرفي  از 
کلمات و به کارگيري عنصري چون خط در هنر، معاني 
عميق روحاني بيان شود، ضرورت قابل درک کردن آن 
به  مي گردد؛  برخوردار  خاصي  اهميت  از  انسانها  براي 
گونه اي که هر انساني با تکيه بر مشاهدةعيني، بدون درک 
معناي دقيق هر کلمه و تنها بر اساس ظاهر و ساختار 
آن، همچنان بتواند پيام روحاني و مقدس الهي را دريابد. 
آنچنان که درويش محمد بخاري در فوائد الخطوط۱ اشاره 
دارد:«اگر کسي خط خوب بيند اما اگرچه عامي است مايل 
مي شود. زيرا  نوري در باصره اش زياد مي شود و اصل 

در روحش پديد مي آيد»(قليچ خاني، ۱۳۷۳: ۳۱۲).

اهميت رويکرد عيني خوشنويسي(صورت)
خطاطان در جهان اسالم کوشيدند تا کتابت و خط را به 
عنوان گونه اي از هنر تصويري زيبا تبلور دهند که فارغ 
از محتواي مقدس، صورت آن نيز واجد دريافت صفت 
قدسي باشد.»خوشنويسي صورتي است از کوششي که 
هنرمند مبذول مي دارد تا با تفکر و اشراق به حقايق وجود 
الهي نزديک شود و بدين گونه خويشتن و نفس خود را 
به سوي کمال برد. از سويي هدف خاص تفکر و اشراق 
همانا در زيبايي است که در انديشه و حيات مردم است 
و جلوه اي است از مثال زيبايي مطلق يگانه و بي کران» 

(نبوي، ۱۳۸۱: ۶۸).
هنرمند خوشنويس در حالي که در هنرش از مفاهيم و 
معاني معنوي و روحاني بهره مي گيرد، هدفش نيز بيان 
نگرش  و  اصول  همان  بر  استوار  که  است  ارزشهايي 
مي باشد؛ چنين هنرمندي، معيارهاي تقدس را در شرافت 
بخشيدن به ماده و معنويت گرايي آن در قالب رمز و نماد 

و تمثيل به تصوير مي کشد.
پاسخگوي  انتزاعي  شکل هاي  و  کلمات  اسالمي  هنر  در 
هنرمند جهت خلق نقوشي زيبا و مثالي اند و اين زيبايي 
ظاهري بي شک در قوانين و قواعد خوشنويسي فراهم 
مي شود.«در داخل حدود مقدس انسان مي تواند به طور 
نمادين به آسمان صعود کند»(الياده، ۱۳۷۵: ۲۴). قاضي 

۱. فوايد الخطوط از درويش محمد بن 
محمد بخاري، رسالة مستقل به نثر و 
نظم است. از طوالني ترين رساله هاي 
خوشنويسي  به  مربوط  و  مستقل 
است و ترکيبي از چند رساله  از جمله: 
آداب خط (سلطان علي مشهدي) و 
رسم الخط (مجنون هروي) است و 

البته بدون اشاره به منابع.



احمد بن منشي در مقدمه گلستان هنر مي نويسد:«خط را 
عبارت از معرفت تصوير الفاظ مي خواند و بر اين اساس 
در دوره اسالميه [هنر انتزاعي] به شکل ناب و کامًال غير 
فيگوراتيو و گاه هندسي دست مي يابد. در اين دوران خط 
که همواره در کنار هنرهاي تجسمي حضور داشته، به 
شکل ويژه و کامًال انتزاعي با هدف و معنا حضور مي يابد. 
به جرأت مي توان گفت، کاربرد انتزاعي از خط در جايگاه 
تصوير، ويژگي هنر اسالمي است . . . خط اساسًا شکل 
انتزاعي و بصري کالم است»(افضل طوسي، ۱۳۸۸: ۷۷).

در اين ميان برخي معتقدند، در صورتيکه به قابليت هاي 
ظاهري حروف جهت اختصاص دادن صفت مقدس تکيه 
اماکن  در  آنان  پرکاربردترين  حالت  اين  در  پس  شود، 
و  کوفي  مانند  ديني،  و  روحاني  متون  بيان  و  مذهبي 
ثلث، مقدس ترين و نستعليق و شکسته نستعليق نامقدس 
به  نستعليق،  شکسته  خط  درباره  شيمل  ماري  ترينند! 
خط  با  آمده  نگاشته  که«صفحات  دارد  اشاره  نکته  اين 
که  صفحه،  بر  ريخته  و  تابيده  سطور  آن  با  شکسته، 
گويي بي هيچ نظم ظاهري نوشته مي شود اغلب ياد آور 
طرح هاي ترسيمي امروزين است تا خط خوانا. از اينرو 
زيبايي شناسي حاصل از مقدس ترين و روحاني ترين 
خطوط، يعني کوفي قرآني و نامقدس ترين و شاعرانه ترين 
است...خطکوفي  کامًال مشابه  يعني خط شکسته  خطوط 
قديم مقدس ترين و خط شکسته نستعليق ايراني نامقدس 
۶۲).علي رغم   :۱۳۶۸ مي باشد»(شيمل،  خطوط  ترين 
اين نوع تفکر، هنگامي که سخن از هنر اسالمي به ميان 
امور  معنويت  و  روحانيت  اصل  از  تصوري  مي آيد، 
حاصل مي شود که نوآوري و خالقيت هنري از تجليات 
اين اصل به شمار مي رود.»خوشنويسي اسالمي تعادلي 
است حيرت انگيز ميان تمام اجزاء و عناصر تشکيل دهندة 

آن؛ تعادل ميان مفيد و مورد مصرف بودن از يک سو و 
يابندگي آن از سوي ديگر. تعادل  پويايي و تغيير شکل 
و  تام  ماليمت  و  آراستگي  با  که  محتوا»  و  «قالب  ميان 
تمام مي تواند شکل مناسب را براي معاني مختلف فراهم 

آورد»(نبوي، ۱۳۸۱: ۵۳).
گر سخن اعجاز باشد بي بلند و پست نيست 

 در يد بيضا همه انگشت ها يکدست نيست
لذا تفاوت در صورت ظاهري حروف که گوياي تنوع در 
نوع نگرش و خالقيت هنرمندان است، خود به نوعي در 
برگيرنده معاني و مفاهيم معنوي مي باشد که در هنگام 
با تکيه بر خصوصيات  انتزاعي حروف  تحليل، فرمهاي 
ساختاري خود، گويي وجهي هر چند محدود از خصيصه 
تحت  نيز  اسالمي  هنر  در  که  مي سازند  رامتعين  تقدس 
خط،  مي شود.«در  ياد  آن  از  روحاني  هندسه  عنوان 
عالوه بر اينکه هندسة معمول که ترسيم اشکال و اجسام 
هندسة  اشکال  رعايت  خطاط  مي شود،  مراعات  است 
مرموز و پيچيده اي را در ضمن ترکيب کلمه و جمله و 
سطربندي عبارات بايد بنمايد که از آن تعبير به هندسه 
روحاني مي شود و به واسطه همين هندسه روحاني است 
و روحانيت سوق  از صفا  عالمي  به  را  طبع  و  روح  که 
خوشنويسي  ۳۴).    بنابراين  مي دهد»(فضائلي،۱۳۷۰: 
در حکايت از ذات حق، مي کوشد همزمان که از معنا و 
را  خود  ظاهري  مي گويد، صورت  مقدس سخن  مفاهيم 
نيز در بياني معنوي به زيباترين شکل ترسيم نمايد.«در 
مورد خوشنويسي هر دستخطي، در بازي با صور، ابعاد 
صفات  از  برخي  اخص،  طور  به  حروف  تناسب هاي  و 
الهي را برجسته مي سازد. مثًال جالل، قهر و تعالي الهي 
مطرح  الف  خط  خصوص  به  عمودي،  خطوط  طريق  از 
شده است که رمز وحدت يا توحيد مبدأ متعالي است و 

تجلي مفهوم  تقدس درتالقي 
خوشنويسي و کتيبه  نگاري 

اسالمي

تصوير١. سنجش و ارزيابي خط ثلث بر مبناي نقطه، مأخذ: قواعد الخط العربي



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۱۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقش و نشان خويش را بر اوزان يا ضرباهنگ هاي گفتار 
بر جاي مي گذارد. جمال، رأفت و حلول از طريق خطوط 
افقي به بيان آمده است که در زير و زبرشان نشانه ها و 
حرکاتي همانند، نت هاي يک پارتيتور موسيقايي، نوشته 
مي شود»(رحمتي، ۲۰۳:۱۳۹۰). چنين هنري مي تواند در 
قالب و صور گوناگون، به واسطه کشش و جذابيت خود 
ايجاد کرده و وي  الهام و اشراق را در دل بينده  نوعي 
از عوامل روحاني و معنوي، به سوي شأن و  را متأثر 
وقار قدسي هدايت کند. در تحليل رموز و اشارات معنوي 
موجود در حروف و کلمات انتزاعي گونه خوشنويسي، 
ظاهري  که چه خصوصياتي صورت  دريابيم  تا  برآنيم 
حروف را در راستاي معناي باطني آن واجد خصيصه 

صفت قدسي مي کند و رمزوارگي آنها در چيست؟

تجلي تقدس در رمزوارگي صورت خوشنويسي
آنچه که در خط مي بينيم، ظاهر حروف و آنچه که با تأويل 
دريافت مي شود در باطن آن نهفته است. در ترکيب بندي و 
هماهنگي ميان حروف و اجزاي خوشنويسي که طي قوانين 
و قواعد دقيق و مشخصي در ساختار زيبا و منحصر به  
فردي شکل مي گيرد، هر يک از حروف به صورت جداگانه 
و حتي در ترکيب با يکديگر داراي معاني معنوي بسياري 

هستند که با مفاهيم روحاني دروني آن پيوند خورده و 
تأثير آن را دو چندان و واجد خصيصه تقدس مي کند.«هنر 
به  يا  صورتها،  شناخت  و  دانش  بر  است  مبتني  مقدس 
بياني ديگر بر آيين رمزي اي که مالزم و دربايست صو

رت هاست»(بورکهارت، ۱۳۶۹: ۸).  عناصر مورد استفاده 
در خوشنويسي اسالمي داراي مفاهيم خاصي هستند که 
گاهي مستقيمًا اين معاني به ذهن متبادر شده و گاه در 
قالب رمز و اشاره رخ مي نمايند. آنچنان که در فرم خود 
اشاراتي رمزي و تمثيلي به امور قدسي والهي داشته و در 
کل تداعي کننده و نماد وحدانيت ذات باريتعالي است.«هنر 
خوشنويسي از ديرباز با عشق جسماني و روحاني، عشق 
به عالم الهوت و ملکوت ارتباط يافته است و هم وسيله 
شناخت خود است و هم ابزار معرفت حق؛ زيرا عالم غيب 
در آن جلوه گر مي شود و بنابراين به بيننده مجال مي دهد 
چيزي را که مستقيمًا نمي تواند ببيند غيرمستقيم ببيند و به 
همين جهت معناي رمزي پيدا مي کند»(ستاري، ۱۳۸۷: ۱۶). 
جهت درک مناسب تر ارتباط نسبت ميان صورت و معنا 
مي بايست از اشارات رمزي و تمثيلي بسياري که به بيان 
نمادين صفات الهي و معنوي و نمايش وحدانيت حضرت 
حق در قالب عيني مي پردازد پرده برداشت و ايضاح آن را 

نمودار ساخت.

تصوير٢. سنجش و ارزيابي الف بر مبناي نقطه، مأخذ: قواعد الخط العربي

نمودار ١. رمزوارگي صورت و معنا در نقطه، مأخذ: نگارندگان.



نقطه
در  حروف  تناسب  و  نسبت  ارزيابي  و  سنجش  معيار 
خوشنويسي به واسطه قلم ني نقطه است که در کل، فضاي 
ساختاري را شکل مي دهد(تصوير۱). نقطه در جهت اراده 
هنرمند به منظور خلق اثر، اولين تأثيري است که قلم بر 
صفحه کاغذ مي گذارد و پيوسته تناسبات، نظم و زيبايي 
از ظهور و تکوين آن حاصل مي شود. در ابتداي هر سطر، 
خوشنويس قبل از شروع به کار کتابت، معموًال نقطه اي 
بر صفحه کاغذ مي گذارد که با اين کار، نوک و پهناي قلم 
خود را آزمايش کرده و دانگ قلم را به دست مي آورد، 
مرکب خود را مي آزمايد و براي سير آماده مي شود که 
نوشتن همانا سير خوشنويس است. نقطه هنگامي کامل 
مي شود که نوک قلم بر صفحه کاغذ يک مربع کامل ايجاد 
کند و فرمي متناسب و هماهنگ را به وجود آورد. فرم 
فلسفه اسالمي بسيار مورد توجه  به طور کل در  مربع 
است و در بسياري از نقوش هندسي اسالمي مربع داراي 

مفاهيم و نقش هاي مهمي است. (تصوير۱)
«مربع شکلي است، ايستا و با ثبات. با اضالع و زواياي 
کمال  حصار،  استحکام،  سکون،  از  احساسي  برابرش، 
از  يکي  چهار  حد  در  مربع  مي انگيزد.  بر  را  استقرار  و 
ايستاترين شکل ها و نماينده متجسم ترين و با ثبات ترين 
جنبه خلقت است»(اردالن و بختيار،۱۳۸۰: ۲۹).« از سويي 
نمادي است از تجلي وحدت در کثرت حروف، و از طرف 
الرحمن  اهللا  «بسم  باء  تحت  نقطه  از  است  سمبلي  ديگر 
تحت  النقطه  «انا  فرمودند:  علي  حضرت  که  الرحيم»، 
الباء»به معناي من نقطه زير باء بسم اهللا هستم. در تعابير 
ديگر نقطه از سويي نمايانگر آن نقطه نخستين است که 
تمامي هستي از آن وجود يافت. اين نقطه ضامن هستي 
يافتن کلمه در صفحه و استعاره اي است از حضور يک 
وجود در عدم، جهت متجلي کردن ديگر صور عالم.مراد 

از نقطه، وحدت حقيقي است و مدار تمام کثرات و تعينات 
است و اصل همه  نقطه است»(سجادي،۱۳۶۲: ۴۷۲).

خداوند  حقيقت  از وحدت  رمزي  نقطه  عرفاني،  منظر  از 
است که تصوير اين وحدت حقيقي در درون انسان نهاده 
شده است و از همين روي انسان کامل به عنوان مرکز و 
جامع هستي معرفي شده است.»خط چهره  گوياي نقطه 
است که بار آسماني وحي را بر دوش دارد و از آن جهت 
است که در عالم عرفان از نقطه به: سايه، نور، قرآن، مداد 
و قلم، نون، عقل، روح، عشق، عنصراعظم سرّ هويت مطلقه 
داراي  نقطه  اين حيث،  از  تعبير مي کنند»(همان).بنابراين 
ميزان و مقياسي مقدس است.«از طرفي نقطه خالق الف و 
الف خالق ساير حروف است، زيرا در حالي که نقطه رمز 
است» مقام واحديت  نشانگر  نيز  الف  است،  الهي  هويت 

( نصر، ۱۳۸۹: ۴۴).

راستاي عمودي و افقي خطوط
از قلم ني  با استفاده  در سير خوشنويسي، خوشنويس 
و به واسطه آن به ترسيم دقيق و مرتبط ساختن خطوط 
مي پردازد و در عين اينکه بر تضاد حروف تأکيد دارد، تا 
آنجا که ممکن باشد، حروف را به يکديگر متصل مي سازد؛ 
نگارش از سمت راست به چپ صورت مي پذيرد و جهت 
مي کند  ادغام  درهم  را  اين صورت ها  که  است  افقي  آن 
داراي  اسالمي  مي دهد. خوشنويسي  پيوند  يکديگر  با  و 
قواعدي است که در آن ترکيب حروف به واسطه حرکات 
قلم مي باشد. قلم خوشنويس در قالب اصولي چون سطح 
و دور و صعود و نزول هاي حقيقي و مجازي و... ترکيبي 
از  مملو  نيز  که خود  کرده  ايجاد  را  متوازن  و  متناسب 
تقسيم  يک  در  است.(تصوير۳)  هنري  و  معنوي  مفاهيم 
از همه ترکيبي  بندي کلي مي توان خوشنويسي را بيش 
از راستاهاي عمودي، افقي و عناصر منحني و دايره در 

تجلي مفهوم  تقدس درتالقي 
خوشنويسي و کتيبه  نگاري 

اسالمي

تصوير٣. بررسي راستاهاي عمودي و افقي در خط کوفي بنايي مسجد وکيل شيراز، مأخذ: نگارندگان.
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نظر گرفت که از آن تحت عنوان اصول سطح و دور ياد 
مي شود.«سطح» در خوشنويسي عبارت است از حرکات 
قلم به صورت هاي افقي، عمودي و مايل؛ مانند حروف الف، 
ب، ک و... اما «دور» عبارت است از حرکات قلم در دواير 
معکوس و مستقيم و به صورت چرخشي دايره و بيضي؛ 
مانند حروف ق، ن و . . . «سطح آنست که چون ناظر، نظر 
در آن کند حالت خشکي دريابد چون اوايل مدات و غير آن 
و دور آنست که چون به نظر درآيد طبيعت حالت رطوبت 
دريابد چون نهايت مدات و مثل آن، و اعتدال سطح و دور 

را از خط استاد نقل بايد کرد»(قليچخاني،۱۳۷۳: ۲۱۵).

حرف «الف» 
داراي  مختلف  خطوط  در  «الف»  حرف  راست  قامت 
حالت  بلندترين  ثلث  در  که  مي باشد  متفاوتي  اندازه هاي 
در  نسبت  همين  به  و  نقطه  هشت  الي  هفت  بين  و  آن 
خطوط ديگر تا سه نقطه، ارتفاع بلندي حرف الف متغير 

است.(تصوير۲) 

اين  و  پائين  به  باال  از  حرکتي  با  است  راست  الف خط 
حرکت يعني نزول برکات و رحمت خداوند از آسمان به 
زمين. همچنين نماد يگانگي و وحدانيت خداوند است و به 
همين دليل است که عدد يک نيز که نشان کامل وحدانيت 
و يگانگي اوست، مانند الف نوشته مي شود. الف به عنوان 
اولين حرف از حروف، نماد اولين عنصر مقدسي است 
که آغازگر هستي بر عالم بوده و در امتداد وجود نقطه از 

عدم، به روي صفحه نقش مي بندد.
حضور الف در خوشنويسي تفسيري است ميان عالم باال 
و عالم پائين، آسمان و زمين و خط اتصال نور خداوندي 
«الف»  واقع  در  است.  حيات  کننده  شروع  و  انسان  به 
کائنات، موجودات،  و  عالم  در  نماد حرکت هاي جوهري 
هاست.«حرف  مقياس  و  اندازه ها  زمان،  فضا،  سيارات، 
الف به واسطه فرم عمودي اش، رمز جالل الهي و اصل 
متعالي است، که همه چيز از آن نشأت مي گيرد به همين 
دليل است که اين حرف سرمنشأ الفبا و اولين حرف نام 
پروردگار متعال اهللا است که خود شکل ظاهري آن بيانگر 

تصوير٤.  بررسي راستاهاي عمودي و افقي در کتيبه ثلث مسجد وکيل شيراز، مأخذ: نگارندگان

نمودار ٢. رمزوارگي صورت و معنا در حرف الف، مأخذ: نگارندگان.



واقعيت  درباره سرشت  اسالم  مابعدالطبيعي  آموزه  کل 
است، چون در شکل مکتوب نام پروردگار در زبان عربي 
(اهللا) ابتدا خط افقي مي بينيم که پايه حرکت نگارش است، 
بعد خطوط عمودي دوالم و بعد در آخر خطي کم و بيش 
مستدير مشاهده مي کنيم که به طور رمزي به يک دايره 
قابل تبديل است؛ اين سه عنصر همچون نشانه هاي سه 
بعدند: آرامش که افقي و يکنواخت است؛ جالل که عمودي 
و بي حرکت است . . . و سرانجام راز که در ژرفنا امتداد 
مي يابد و به هويت الهي و معرفت مربوط است»( نصر، 

.(۴۳-۳۸ :۱۳۸۹
ابن عربي نيز رابطه حق با خلق را به رابطه حرف الف 
با ساير حروف شبيه مي داند. از منظر وي، تعينات عالم 
محسوسات که همان احكام و آثار عيني اعيان است، به 
مبدأ ظهور  كه  مثابه حروف مي باشد. وجود مطلق حق 
وجود آن هاست، به منزله الف است كه در ذات خود مطلق 
و  ديگر صور  ظهور  مبدأ  حال  عين  در  و  بوده  منزه  و 
اشكال حروف.«در متون عرفاني الف همواره ذات احديت 

آفرينش  مختلف  تعينات  و  تکثرات  نماد  ديگر  و حروف 
اساس،  اين  بر  مي آيد»(محمودي،۷۶:۱۳۸۷).  حساب  به 
عرفا اين نظرية عرفاني را به اثبات مي رسانند که جهان 
مي گيرد.  خداوند  از  را  حقيقتش  و  است  اعتباري  امري 
گويي حروف رمزي از خداوند و نشاني از تجليات الهي 

مي باشند.
حرف «ب»

الفباي عربي و پس از «الف»  «ب» که دومين حرف در 
مي آيد. «همه چيز در راز سر به مهر نقطه نخستين که 
مي شود،  ظاهر  مجيد  قرآن  کلمه  اولين  «ب»  زير حرف 
و  اسالمي  معماري  و  اسالمي  خوشنويسي  ريشه هاي 
يافت  مي توان  را  تجسمي  و  شنيداري  هنرهاي  مباني 
يافتني  مقدس»  «کتاب  در  آنها  دوي  هر  سرچشمه  که 
است»(نصر، ۱۳۸۵: ۲۴). «بسم اهللا» که کتاب مقدس قرآن 
شروع کننده آن است، داراي اولين حرف آغازگر قرآن 
است؛ يعني «ب». اين حرف مظهر عقل و خرد الهي است. 
نقطه ب اولين نقطه در قالبي ملموس و نشانه اولين تجلي 

تجلي مفهوم  تقدس درتالقي 
خوشنويسي و کتيبه  نگاري 

اسالمي

تصوير٥.  بررسي عناصر منحني و دايره وار در کتيبه ثلث مسجد وکيل شيراز، مأخذ: نگارندگان.

نمودار ٣. رمزوارگي صورت و معنا در حرف ب، مأخذ: نگارندگان.
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۱۲۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نور در عالم است. نقطه اي که در نوشتن بر زير خط قرار 
مي گيرد، که خود نشانه تجلي حق و نور او بر عالم پائين 
يا عالم زميني است. خوشنويسي در اصل خويش، هنري 
الهام گرفته نشانه تجلي  سنتي و روحاني بوده است و 
حق و نور او بر عالم پائين يا عالم زميني از کالم الهي 
است.»صائن الدين ترکه در تفسير خود بر کالم اهللا مجيد 
زير حرف «ب» به اين نکته اشاره مي کند که: هر حرف 
گوش  به  که  گفتاري  صورت  دارد:  صورت  سه  قرآني 
مي آيد.صورت  به چشم  که  نوشتاري  مي رسد. صورت 
اصلي يا روحاني که جايگاه ظهور آن قلب است»(نصر، 

.(۴۴ :۱۳۸۹
بنابراين حروفي که در عين کثرت وارگي خويش، ساحتي 
مفاهيم  و  معاني  سير  امکان  مي دهند،  تشکيل  را  واحد 
معنوي را از صورت به معنا فراهم کرده و در ساختار 
صوري و باطني خود، تداعي کننده رمز خلقت و حقيقت 
الهي مي باشند.«الف با حقيقت محمدي متناظر است و ب با 
خلقت»(همان: ۴۴). آن چنان که حرف الف نشان وحدت و 
وحدانيت و يکپارچگي است که در راستاي عمودي حکايت 
راستاي  در  ب،  و  داشته  مطلق  و  آسمان  به  صعود  از 

حرکت افقي نماد کثرت و تعينات جهان خلقت است.
در آثار بعضي از خوشنويسان حروف در جايگاه عمودي 
و افقي خويش، چنان زيبا در کنار هم قرار گرفته اند که در 
واقع حامل مفاهيم عميقي هستند. در نمونه هاي بسياري 
از آثار خوشنويسان کلمات و نحوه چينش آنها، فضاي 
مثبت و منفي همه بيانگر گونه اي ديگر از معاني معنوي 
در عالم مثال اند.«در نويسندگي هم مانند بافندگي حرکت 
افقي و موجي همانند گرديدن و شدن و تکوين است که بر 
خط هاي تصويري عمودي که همانا بعد وجود يا «جوهر 

ثابت» حياتند، نگاشته مي شود ... اين نکته مهم است که 
هر يک از دو بعد به همانگونه که ديگري را جدا مي سازد، 
افقي  المثل حرکت  في  گونه  بدين  مي کند.  يگانه  و  متحد 
خط که همانا جنبه تکوين آن است گرايشي دارد به درهم 
آميختن و پديداري شکل حروف گوناگون. ولي از سويي 
بسط ها يا خط هاي عمودي بر اين حروف غلبه مي کنند و 
از حرکت مدور و روان نويسندگي مي کاهند. پس خط هاي 
عمودي پنداري جوهر هستي را استوار نگه مي دارند و 
افقي مايه کثرت مي شوند»( بورکهارت، ۱۳۶۹:  خط هاي 
۵۹). اهميت خطوط عمودي و افقي و نقش مفهومي آنها 
در خوشنويسي اسالمي به وضوح در قالب انواع خطوط 
کوفي قابل مشاهده است که به طور کل در بردارنده يک 
جذابيت  مي باشد.  ائمه  و  انبياء  نام  و  آيه، سوره  جمله، 
بدانجاست  تا  مساجد  کتيبه هاي  بر  کوفي  خط  بصري 
نمادين،  معاني  از  حالتي  در  ناآگاه  مخاطب  ذهن  در  که 

عنصري فرازميني را متصور مي کند.(تصوير۳) 
در يک قطعه خوشنويسي، تمامي کلمات بر روي خط افقي 
کلمات  دربرگيرنده  افقي  خط  اند.  شده  نوشته  (کرسي) 
آسماني و متعالي، دال بر ظهور حاالتي قدسي و روحاني 
بر دنياي کثرات و عالم ملموس است. تمامي حروف و 
کلمات در اين فضا و بر روي خط افق داراي معاني خاص 
و نمادين و پر رمز و رازي هستند وراي معني اي که به 
عمودي  خط  افقي  مي شود.«حرکت  استنباط  عام  طور 
حرکت  است.  يتغير  ال  ذوات  يا  مطلق  ذات  بعد  مظهر 
عمودي نماد وحدت اصل و حرکت افقي نشانه کثرت در 
تجلي است»(نصر، ۱۳۷۵: ۳۲). خوشنويسي از اين نقطه 
بردن  کار  به  و  مفاهيمي  و  معاني  با طرح چنين  و  نظر 
اين چنين فرم ها و اشکال و تکنيک هايي در قرار دادن اين 

تصوير٦.جهت و سوي حروف و کلمات در کرسي هاي متفاوت خط کوفي بنايي مسجد وکيل شيراز، مأخذ: همان.نگارندگان.



اجزاء در کنار هم و برقراري ارتباطي پيچيده و تودرتو 
ميان آنها، در واقع جنبه هايي از عالم هستي و خلقت را 
در قالب معنوي و در عالمي خيال گونه نمايان مي سازد. 
جرياني پويا و مستمر و رو به تکامل که بر بودن و هست 
شدن تأکيد مي ورزند و برگرفته از ذات متعالي حق و عقل 
خوشنويسي  سنتي  اسلوب هاي  مي باشند.«تمامي  مطلق 
بعد عمودي  دو  اين  تلفيق  در  به سياق خاصي،  يک  هر 
و افقي مشترک هستند. بعضي اسلوب ها تقريبًا به طور 
کامل ايستا هستند و برخي ديگر تقريبًا به طور کامل پويا 
و سيال. اما در هر مورد صرف نظر از اينکه عناصر ديگر 
تا چه اندازه مورد تأکيد قرار گيرند، عنصري از هر اصل 

بايد موجود باشد»(همان:۳۲).  
تمامي اين معاني و تعاريف دست به دست يکديگر داده اند 
شکل  به  و  مطلق  نور  و  زيبايي  تجلي  جهت  هنري  تا 
اين  دهند.  شکل  است،  مادي  غير  آنچه  درآوردن  مادي 
هدف با استفاده از حروف که خود سرچشمه عظيمي از 
عناصر بصري و انتزاعي گونه و بالقوه است، به دست 
ناشي  امر  اين  از  عربي  کتابت  رو« غناي  اين  از  مي آيد. 
تمامي  به  آن خط  افقي  و  عمودي  جنبه  دو  که  مي شود 
گسترش يافته است. جنبه اول (عمودي) به حروف قطار 
موجب  دوم(افقي)  جنبه  و  مي بخشد  مذهبي  حشمتي  و 
مي شود که آن حرف در کشش يا جرياني متصل به هم 
در  غنا  و  شکوه  اين   .(۱۵۱ بپيوندند»(بورکهارت،۱۳۶۹: 

نمونه خطوط ثلث که صورت هاي افقي، با وزن عناصر 
قائم و به واسطة خطوط عمودي الف و الم هماهنگ است، 

به وضوح قابل مشاهده است.(تصوير۴)

عناصر منحني و دايره وار
در بسياري از آثار خوشنويسي، يکي از مؤثرترين عوامل 
بصري در افزايش خيال انگيزي آن، استفاده از منحني 
هاست. از ديد اخوان الصفا، اصل و بنياد تمامي حروف در 
هر لغت و نيز با هر قلم يا نقشي يک خط مستقيم است که 
قطر دايره محسوب مي شود و نيز خط مقوسي که محيط 
آن دايره است.«  از ديد اخوان مبتني بر فضليت و زيبايي 
شکل دايره که بنيادي ترين شکل در صورت بخشي عالم 
عالم  زيباشناسانة  مفاهيم  همان  با  خوشنويسي  است، 
شکل مي گيرد؛ زيرا از ديد اخوان، تمامي حروف از همان 
ترکيب  دايره)  مقوس(محيط  و  دايره)  خط مستقيم(قطر 

يافته اند»(بلخاري قهي، ۱۳۸۸: ۱۶۶).
از آنجا که دايره به عنوان يک فرم کامل گوينده تمامي 
آنچه در تفکرات اسالمي وجود دارد مطرح است، حضور 
حروف مدور نيز تابع معاني وابسته به دايره است؛ عالوه 
بر اين، حروفي که انتهاي آنها دايره است چشم بيننده را در 
هر مقطع به سوي نقطه آغازين هدايت مي کند. (تصوير۵) 
هنگام  در  عربي  الفباي  حروف  از  توجهي  قابل  «بخش 
مي دهند،  تشکيل  را  منحني  و  دايره  از  قوسي  نوشتن، 

تجلي مفهوم  تقدس درتالقي 
خوشنويسي و کتيبه  نگاري 

اسالمي

تصوير٧.نظم و چينش حروف و کلمات در کرسي هاي متفاوت کتيبه ثلث مسجد وکيل شيراز، مأخذ: همان.
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خطوط  خوشنويسي  در  قوس ها  اين  و  ثلث  خط  مانند 
ايراني تعليق، نستعليق و شکسته بيشتر مي شوند. دايره 
نمادآسمان، بي کرانگي، کمال و تماميت است و نماينده 

کيفيت به حساب مي آيد»(همان:۷۸).
از طرفي مي توان اينگونه تصور کرد که ساختار حروف در 
خوشنويسي به گونه اي است که نگاه بيننده مدام مي چرخد 
و هر بار به همان نقطه نخست باز مي گردد.گويي ترکيب و 
توالي حروف چشم را وا مي دارد که از ابتداي مسير سير 
کرده و هر بار با رجعت به نقطه آغازين، همواره در حرکت 

و پويايي و صيرورت باشد.

حرف «ن»
حضور دواير در خوشنويسي به نوبه خود داراي بياني 
نمادين است؛ بخش قابل توجهي از حروف الفباي عربي در 
هنگام نوشتن، قوسي از دايره و منحني را تشکيل مي دهند، 
خطوط  خوشنويسي  در  قوس ها  اين  و  ثلث  خط  مانند 
ايراني تعليق، نستعليق و شکسته بيشتر مي شوند. دايره 
در جايگاه شکل و فرم، به منزله وحدت و گستردگي ذات 
احديت و همچنين نماد آسمان، بي کرانگي، کمال وتماميت 
است. از سوي ديگر در هنگام ترسيم در سير صعودي 
و نزولي خويش، حکايت از سير روحاني آدمي از آسمان 
به زمين و بازگشت دوباره به سوي آن است. حضور 
حروف دايره اي شکلي چون «ن» نيز در تلطيف حروف و 

نزديکتر کردن آن به عالم مثالي بسيار مهم است.
سوره علق که در آن قسم به قلم ياد شده است، با حرف 
به  است قسم  فرموده  که  آنچنان  است؛  آغاز شده  «ن» 
مرکبداني  نگاشت.«حرف «ن» شبيه  آنچه خواهد  و  قلم 
است حاوي مرکبي که با آن تمام نمونه هاي مثالي همه 
موجودات بر لوح محفوظ نگاشته شده است ...کمال الدين 
حسين کاشفي، محقق صوفي ايران قرن نهم هجري، در 
با عنوان مواهب عليه، حرف ن را به  تفسير قرآن خود 
از  حديثي  اساس  بر  مي کند.  مربوط  «النور»  اول  حرف 
پيامبر اکرم  که مي فرمايد: اولين چيزي که خداوند خلق 
کرد نور بود ... اصل جوهر خلقت پروردگار انعقاد نفس 
الرحمان است که دميدن آن به اعيان ثابته جهان را پديد 

آورد»( نصر، ۱۳۸۹: ۳۲). 

جهت، هماهنگي و نظم
در بعضي از نمونه هاي خوشنويسي، جهت نوشتن حروف 
و کلمات اغلب يکسان است؛ اما در بعضي موارد به روشني 
نوشته  حرفي  يا  کلمه  سو  هر  از  که  مي کنيم  مشاهده 
مي شود. به عبارتي در برخي نمونه هاي خوشنويسي هيچ 
گونه جهتي براي اين صفحات وجود ندارد و اين به خوبي 
از خصوصيات عالم مثال است. چرا که در اين عالم به 
مانند عالم زميني به هيچ وجه ذهنيت انسان دخيل در نحوه 
جايگيري عناصر نيست و هر عنصر و موجودي، دقيقًا 
انواع  ميان  از  است.  گرفته  قرار  واقعي خويش  در جاي 
خطوط اسالمي، خط کوفي بنايي از جمله مواردي است 
که در ساختار صوري خويش، داراي نظم و هماهنگي و 

هارموني بسيار دقيق و سنجيده اي است.(تصوير۶)
نظم،  و  هماهنگي  مفهوم  راستاي  در  نيز  الصفا  اخوان 
از  را  آن  و  مي گويد  سخن  اجزاء  تعادل  و  تناسب  از 
زيبايي  او  مي کند.  تلقي  زيبايي  محور هاي  اساسي ترين 
و  تزکيه  موجبات  به  که  را  هنري  صناعات  در  موجود 
تهذيب هنرمند را فراهم مي آورد زيبا دانسته و آن را با 
درک زيبايي حضرت حق مرتبط مي داند. لذا زيبايي که 
يکي از عوامل بروز آن در نظم و هماهنگي و تناسب است، 
صفتي است از ذات حضرت حق که خود مقدس است و 
درخور توجه.« اخوان با استناد به اصل «تعادل و تناسب 
اجزاء» کار هنرمندان وصنعتگران را الهي قلمداد مي کند 
و چون صنع خدا زيباست، پس صنع صانع و هنرمندي 
مي کند  اقتدا  حق  به حضرت  تزکيه  و  تهذيب  به  که  نيز 

زيباست»(بلخاري، ۱۳۸۸: ۱۷۰).
از سوي ديگر نمونه خطوطي را چون ثلث مي توان در نظر 
گرفت که نحوه نظم و هماهنگي و چينش حروف و کلمات 
در آن، در کرسي هاي متفاوت شکل مي گيرد. آنچنان که در 
يک نوشتار کامل، کلمات بر يکديگر سوار شده و ساختاري 

منسجم و يکپارچه را تداعي مي کنند.(تصوير۷)
 در اين نمونه، درشتي و ريزي حروف که در جايي 
متراکم و در جايي معمولي اند، همچنان تناسب و هماهنگي 
فردي و جمعي حروف را حفظ مي کنند. چشم انسان در 
اين نمونه ها دائمًا در حرکت و سيالني مداوم ميان تاريکي 
بصري  توقف  هيچگونه  است.  خلوت  و  ازدحام  نور،  و 

تصوير٨.مقايسه پيوستگي و پراکندگي حروف در ايجاد سواد و بياض کتيبه ثلث مسجد وکيل شيراز، مأخذ: همان.



در هيچ جاي تصوير وجود ندارد و همه چيز در نظمي 
متعالي است که حتي معني حروف به هيچ عنوان مد نظر 
آن  پي  در  همواره  اسالمي  نمي گيرد. خوشنويسي  قرار 
است تا فضايي را بيافريند که در آن بر سرشت موقت 
اشياء مادي تأکيد شود و موقتي بودن اشياء مورد توجه 
قرار گيرد و از سويي همه توجه به نقطه آغازين باشد. 
اگرچه همه چيز در پيرامون در تغيير و تبديل و فرسايش 
و افزايش است و بزرگي، کوچکي، باريکي و ضخامت همه 
و همه نشان از معنايي معنوي در ارتباط با عالم هستي 
دارند؛ بدين معني که آنچه تغيير مي پذيرد همانا موجوداتي 
که  مکان  و  زمان  چارچوب  در  اند  شده  آفريده  که  اند 
موجب تغيير يکديگر هستند و بر هم اثر گذارند، اما آنچه 
ثابت و اليتغير است همان نوري است که همه جا جاري 
است، که بوده و هست و خواهد بود. اين دقيقًا چنين مفهومي 
را مي رساند که پروردگار و تجليات او با هيچ مکان و زمان يا 
شيء خاصي يکسان پنداشته نمي شود. لذا حضور او فراگير 
است، همانطور که در قرآن مي فرمايد: «پس به هر طرق روي 
کنيد، به سوي خدا روي آورده ايد» (نصر، ۱۳۷۵: ۱۸۱). در 
خوشنويسي نيز آنچه ثابت و فنا ناپذير است، معاني و مفاهيم 
روحاني و الوهي است که در قالب و صورت و ساختارهاي 
متفاوت جلوه گري مي کند؛ گويي نوري که از وحدت معاني 
باطني آن بر مي خيزد، بر کثرت و تعدد صورت ظاهري و 

نوع جلوه گري آن تأثير مي گذارد.

سفيدي و سياهي (سواد و بياض)
آنچه در خوشنويسي(چه يک قطعه مشخص قرآني و چه 
سفيدي  مسئلة  مي نماياند،  رخ  دم  اولين  در  سياه مشق) 
رنگ  است.  ناملموس  نوري  از  سرشار  که  است  کاغذ 
سفيد نماد وجود است، اصل همه مراتب واقعيت کيهاني 
و متحدکننده همه رنگ ها. فروتر از همه رنگ ها سياه قرار 
البته معناي  دارد که نماد الشيئيت و هيچي است. سياه 
نمادين ديگري هم دارد، معناي عدم وجود يا ذات الهي که 
حتي فراتر از ساحت وجود قرار دارد و فقط به  واسطه 
غلظت و شدت روشنايي سياه مي نمايد و سياهي مرکب 
که در آن رنگ سياه، رنگ قديم و عين ذات حق است و به 
گونه اي براي رجوع به جالل الهي در رمزهاي صوفيانه 

است و عين نور ذات است. يکي از مهم ترين مباحثي که 
در پي خويش هزاران معنا و تفسير در پيش دارد، همانا 
مسئله سواد و بياض در هنر مقدس خوشنويسي است. 
«سواد» در لغت به معني رنگ سياه و «بياض» به معني 
رنگ سفيد است. همنشيني اين دو رنگ در خوشنويسي 
مقدس اسالمي مبناي بسياري از معناهاي مقدس موجود 

در آن است. 
سواد و بياض داراي چندين جنبة وجودي در خوشنويسي 

هستند: 
-اول: مسئله و موضوع تکينيک و مهارت و اصول نوشتن 

است. 
-دوم: حضور سياهي(خطوط) در سفيدي به جهت زيبايي 

و ترکيب مناسب بين اين دو رنگ
-سوم: مسئله ترکيب بندي و ايجاد تعادل ميان سفيدي 

درخشنده کاغذ و سياهي مرکب. 
اين موارد مربوط به ديدگاه تجسمي است و به صورت 
هنر خوشنويسي باز مي گردد. اما در امور درون و بطن 
(معناي) سواد و بياض،هماهنگي ميان تاريکي در سفيدي 
است.  نور  و  اين سفيدي  از  موجودات  گرفتن  هستي  و 
مفهوم نور در اينجا به معني روشن و روشن کننده است، 
پيدا و پيدا کننده. آنچه که پرده ها را کنار مي زند و حقيقت 
را آشکار مي کند و خداوند نور مطلق عالم است. همچنين 
همين نور است که در موجودات متنوع، مکثر مي شود و 

خود را در گوناگوني واحدي تجلي مي دهد.
يکي  بياض  و  سواد  مفهوم  اساس  بر  نوشتن  نحوه 
ديدگاه  در  مي باشد.  نيز  عرفاني  مباحث  زيباترين  از 
عرفاني«مفهومي که در سياه مشق ها بيش از هر چيز به 
ذهن انسان آگاه مي رسد در زمينه نور و خداوند متبادر 
مي شود، اين است؛ بنا به حديث نبوي، خداوند پشت هفتاد 
هزار حجاب نور و ظلمت پنهان است و اگر آن حجاب ها 
بر افتد، نگاه پروردگار بر هر که و هر چه افتد، فروغ و 
درخشندگي و جهش آن همه را مي سوزاند. حجاب ها همه 
از نورند تا «ظلمت» الهي را مستور دارند و از ظلمت اند تا 

حجاب نور الهي باشند»(بورکهارت، ۱۳۶۹: ۱۴۶). 
همان  اصل  در  خوشنويسي،  در  سفيد  و  سياه  ترکيب 
و عناصر  است. موجودات  منفي  و  مثبت  مسئله فضاي 

تجلي مفهوم  تقدس درتالقي 
خوشنويسي و کتيبه  نگاري 

اسالمي

تصوير٩.  نمايش فضاي خالي( کادر مشکي رنگ) در خط کوفي بنايي مسجد وکيل شيراز، مأخذ: نگارندگان.



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ميان  در  سياه)  رنگ  (به  خوشنويسي  عالم  فضاي  در 
ترکيب و ارتباط با يکديگر (نوشتن) از خالل تمامي روابط 
هماهنگ و متناسب و حتي بر اساس نحوه قرار گرفتنشان 
به صورت مجرد در عالم، نور (سفيدي کاغذ) را نشان 
مي دهند. اين مسئله ريتم و هماهنگي بين حروف را نيز به 
دقت نشان مي دهد. گاه ترکيب و نحوه تکرار يک حرف يا 
چند حرف متصل، در واقع هم جنبه خارج کردن هنرمند 
به دليل تمرکز زياد از عالم فاني را دارد و هم ريتم سيال 
بودن و حرکت و تکاپويي معنوي را نشان مي دهد و هم 
به ايجاد فضاي مثالي و خيالي بسيار زيبايي کمک مي کند. 
اين ريتم در واقع همان ريتم فعال زندگي است و طبيعت و 
عالم، که بي وقفه در جريان است و با تکرار خويش تنها 
اثبات حضوري معنوي را تأکيد مي کند که گرداننده اين 
توالي است. ارزش فضاي مثبت و منفي در (تصوير۸)، از 
نظر تعادل در سواد و بياض به خوبي نمايان است؛ چرا 
که نور اگرچه متکثر شده است، اما ارزش احديت خويش 
قسمت هاي  ارزش  پس  مي کند.  حفظ  حالتي  هر  در  را 
سياه مي بايد به اندازه ارزش آن نور مطلق در پس زمينه 

باشد.

تركيب و نماد معنوي فضاي خالي
همچون ديگر شاخه هاي هنرهاي تجّسمي، در خوشنويسي 
نيز تركيب مهمترين هدف در همنشيني اجزاست و رويكرد 
مفهومي و كلي اثر را تعيين مي كند. استاد حبيب اهللا فضائلي 
در كتاب تعليم خط، خود ضمن تأكيد بر اهميت تركيب،آن 
را ارجمندترين و مشكل ترين قاعده مي داند و در تعريف 
چند  و  و سطر  و مصرع  جمله  در  مي گويد:»تركيب  آن 
و  مجاورت  آن حسن  و  اند  ناميده  كلي  را،تركيب  سطر 
طوري  به  است،  يكديگر  پهلوي  آنها  مرّتب  و  نظم  قرار 
كه همه با هم هماهنگي و وضع معقول و خوبي داشته 
خوشنويسي  در  تركيب   .(۸۹ باشند»(فضائلي،۱۳۷۰: 
به چيدن كلمات و تركيب آنها در يك كلمه و سطر گفته 
مي شود تا تراكم و فاصله آنها به شكل متناسبي تنظيم 
گردد و در اصطالح خوشنويسي سواد (سياهي) و بياض 
(سفيدي) سطر و صفحه يكسان باشند. خّطاط با رعايت 
و استفاده از مدهاـ  كشيده هاـ  به اين هدف دست مي يابد، 
در وسط سطر  بايد  كامل  مّد  در اصطالح خوشنويسي 
بوجود  تركيب سطر  در  را  سازي  قرينه  نوعي  تا  بيايد 

آورد. (تصوير۹)
از آنجا كه خداوند در آيات و روايات متعّدد به نور تشبيه 
شده و حّتي در بعضي جمالت به صراحت اشاره شده كه 
خداوند نور است، نور به صورت نور فيزيكي و به شكل 
رنگ در هنر و معماري اسالمي مورد تأكيد قرار گرفته 
است. وحدانيت الهي و اراده تاّم و تمام او در خلق  مظاهر 
مختلف هستي به وسيلة نماد نقوش هندسي مّتحدالمركز 
به نمايش در آمده است. ذات نامحدود و غير جسماني و 

غير نمايشي او به شكل نماد فضاي خالي نشان داده شده 
اماكن  در  عدم تصوير سازي  بوركهارت  است.«تيتوس 
تفسير  الهي  با حضور  دليل عدم معارضه  به  را  مقّدس 
مي كند. فقدان تصاوير در مساجد، نخست ناظر به هدفي 
با  معارضه  خطر  متضمن  كه  است  (حضوري)  سلبي 
حضور (نامرئي وعيني) خداوند است»(بورکهارت، ۱۳۶۹: 

۱۳۱). (تصوير۱۰)
کرده  احساس  را  الهي  مؤّثر  حضور  مسلمان  هنرمند   
و  ميداند  آن  از  متأّثر  را  درونيش  حاالت  و  خود  و 
آورد؛  بدست  او  از  عيني  تجّسمي  نمي تواند  اما  مي بيند، 
بودائيسم  و  مسيحيت  چون  ديگر  اديان  عكس  بر  زيرا 
كه معنويت در پيكر جسماني تجّسم مي يابد، در فرهنگ 
اسالمي هيچگاه اين امر، صورت عيني و مادي به خود 
نگرفته است و هنرمندان از هرگونه نمايش عيني آن منع 
شده اند.«تصديق حضور حق از جانب مسلمانان، مبتني 
اوست و هر گونه عينيت و  بودن  نامتناهي  احساس  بر 
شيئيت الوهيت را انكار مي كند، مگر عينيت و شيئيتي را 
كه فضاي بيكران براي وي نمودارمي سازد»(همان: ۱۳۶). 
اين فضاي بيكران همان فضاي خالي است كه در وجوه 
مختلف معماري اسالمي و از جمله کتيبه نگاري در ظهور 

و جلوه خوشنويسي احساس مي شود. 
يا  مادي  تجلي  يا  تنزل  هرگز  الوهيت  اسالم  در  «چون 
تجسد در قالب خاص پيدا نكرده است، در ذهن مسلمانان 
همواره مطلق و نامحدود باقي مانده است. در نتيجه در 
عين حال كه بخودي خود كمال و غناي تام و تمام است 
به  مي كنند  زندگي  مادي  جهان  در  كه  مردمي  نظر  در 
صورت واقعيتي چنان متعالي و منّزه و وراي امر مادي 
جلوه مي كند كه حضور او را در اين جهان فقط به مدد 

فضاي خالي مي توان حس كرد»(نصر،۱۳۸۹: ۱۸۵).

وحدت در کثرت
در خطوط اسالمي ظاهر و باطن به صورتي رمز گونه به 
جلوه بصري در مي آيند وکليه فضا و ترکيب بندي ها به 
يک اندازه اهميت بصري و سمبليک دارند. بر اين اساس، 
اگر صورت هنري نتواند متناسب با معنايش باشد، نه تنها 
ما را به معنا نمي رساند، بلکه حجاب رسيدن به معني هم 
مي شود. در عالم هنر، هنرمند خوشنويس نيز از هستي 
خويش جدا شده و به اصل هستي پيوسته و از کثرت به 
وحدت رسيده است، در صورت و قالب اثر هنري خويش 
نه خود را مي بيند و نه اثر هنري وابسته به خويش را؛ بلکه 
او به نوعي اثر هنري خود را از اين جهت مي بيند که کمال 
و معراج انسان است و حضرت حق از طريق اثر او در 

عالم، تجلي پيدا مي کند.(تصوير۱۱)
و  اسالمي  خوشنويسي  غايت  که  دريافتيم  ترتيب  بدين 
لذا  محتواست.  و  فرم  موضوع،  از  برخاسته  آن،  تقدس 
به  اشاره شد،  بدان  که  باطني  و  عيني  اشارات  و  رموز 



جنبه روحاني و متعالي برگرفته از مفاهيم عميق ديني و 
عرفاني آن تقدس مي بخشد.

از خوشنـويسي تا کتيبه نگـاري در تجلـي مفهوم تقـدس
در معماري اسالمي افزون بر نمايش فضاهاي دروني و 
بروني، هنرهاي تزئيني وابسته بسياري در قالب مصالح، 
مقياس و تکنيکهاي متفاوت جلوه گري مي کند که همين 
امر گواه بر ارتباط عميقي بين فضا و تزئينات است. يکي 
از ويژگي هاي اصلي و الينفک در معماري اسالمي، وجود 
کتيبه هاست که از خصايص بارز و مهم هر بناي مذهبي 
به شمار مي روند.«کتيبه را تذکره نامه ها در سياق فارسي 
«کتابه» هم گفته اند و آن عبارت از خطوط درشت و جلي 
است که از روي کاغذ و از دست کاتب به صفحات کاشي 
مساجد  محراب هاي  و  ديوارها  و  سردرها  بر  و  منتقل 
و  گرفته  قرار  ديگر،  مهم  بناهاي  و  مقدس  مکان هاي  و 
امکنه و اعتاب متبرکه،  يا به درها و ضرايح  مي گيرد و 
و نصب شده  بسته  نقش  قطعات چوب  و  مينا  بر روي 

است»(فضائلي، ۱۳۸۲: ۱۳۰).
آنچنان  مذهبي  معماري  با  نگاري  کتيبه  خوردگي  گره 
واضح است که بررسي خصوصيات معماري اسالمي در 

قالب ساختار هندسي و فضايي آن، بدون درک و دريافت 
ممکن  تقريبًا  خطي،  کتيبه هاي  خصوصيات  از  مناسب 
نيست.»گاه گويي کل بنا بر کتيبه هاي خطي استوار است 
و گاه خط به صورت هاي گوناگون سر تا پاي بنا، همه 
ازاره و  و  ديوار  و  داخلي، در  بدنه خارجي،همه سطوح 

طاق، حتي پنجره را مي پوشاند»(ربيعي، ۱۳۸۸: ۵۱).
کاربرد کتيبه ها در دوره هاي مختلف با انواع خطوط در 
قالب گچ و سنگ و گل و کاشي، به صورت برجسته و يا 
تخت، با نقش و نگارهاي گياهي و در قالب مفاهيم و مطالب 
آذين  ديني چنان  تاريخي، مذهبي و  ادبي،  از  اعم  متنوع 
گشت که از لحاظ محتوايي و تاريخي و زيبايي شناسي 
از اهميت درخوري برخوردارند.«وفور کتيبه هاي قرآني 
واقعيت  اين  يادآور  بناها  ديگر  و  مساجد  ديوارهاي  بر 
است که کل حيات اسالمي با نقل قول هايي از قرآن در هم 
تنيده است و تالوت قرآن و همچنين ادعيه، اوراد و اذکار 
مأخوذ از قرآن، پشتوانه معنوي اين زندگيست»(رحمتي، 
و  بارزترين  مقام  در  نيز  هنر خوشنويسي   .(۱۳۹۰:۲۲۳
شاخص ترين هنر اسالمي، بيش از هر چيز خود را بر 
اعتبار،  بدين  نمودار ساخت.  معماري  در  کتيبه ها  بستر 

تصوير١١. نمايش دوران وحدت در کثرت در خط کوفي بنايي مسجد وکيل شيراز، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٠.  نمايش فضاي خالي ( فضاي مشکي رنگ) در کتيبه ثلث مسجد وکيل شيراز، مأخذ: نگارندگان.
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خوشنويسي هميشه هويت دهنده به معماري بوده است 
و حروف به واسطة کتيبه ها، ابزاري براي پيام رساني 
و انعکاس دهنده کالم خدا، سخنان اوليه و ادعية اسالمي 
اند.»افريزهاي کتيبه نويسي، در حاشيه سراسري  بوده 
دور  يا  و  نمازگاه  يا  مصلي  دروني  ديوارهاي  باالي 
محراب، هم به جهت معني و هم به لحاظ وزن و شکل 
قدرت  و  باشکوه  شط  يادآور  مؤمن  براي  مذهبي شان، 

کالم قرآني است»( بورکهارت، ۱۳۶۹: ۱۵۱).
بستر  در  متفاوت  خطوط  وجود  مهم  ويژگيهاي  از 
کتيبه هاي معماري اسالمي و راز ماندگاري آن، مي توان 
به دو اصل اساسي اشاره کرد که از آن جمله بعد زيبايي 
شناسي حاکم بر خطوط است و ديگر معاني و مفاهيمي 
که حاوي کالم معنوي وحي و ادعيه ها و مضامين مذهبي 
بناهاي  و معنوي است.« خوشنويسي در قالب کتيبه، به 
خوشنويسي  زيرا  بخشيد.  مذهبي  هويت  اسالمي  دوره 
از همان آغاز مقدس بود. در تزئينات بناهاي اسالمي به 
لحاظ نوع کاربري بنا، از مفاهيم متفاوت بهره جسته اند 
انجام مي شد،  اماکن مختلف  براي  که  کتيبه هايي  متن  و 
ديگر،  عبارت  به  بود.  معماري  فضاي  با  متناسب  اغلب 
تفاوت ميان فضاها و کاربرد آنها باعث شد که مفاهيم 
به کار رفته در کتيبه ها نيز متفاوت باشد»( صحراگرد، 

.(۱۰۳:۱۳۸۶
به نظر مي رسد تحقق امر قدسي در کتيبه نگاري نيز به 
بستر  بر  خوشنويسي  روحاني  معناي  حضور  واسطه 
و  رموز  داراي  خطوط  که  چرا  مي پذيرد؛  صورت  آن 
نشانه هايي است که رمزوارگي صورت آن در تالقي با 
به  مي کند.  قدسي  صفت  واجد  نيز  را  آن  نگاري،  کتيبه 
عبارت ديگر، تقدس خوشنويسي و مقدس ناميدنش تنها به 
صرف اينکه از سوي عالمان و يا انبياء به کتابت درآمده 
نيست، بلکه هويت و حتي صورت خود آن خط است که 
داراي  قرآن  به  آن  وابستگي  و  ثبت کالم وحي  علت  به 
تقدس و کماالت خاصي است.«  کتيبه هاي منقش بر در و 
ديوار دروني مساجد و مدارس مذهبي، شخص مومن را 
نه تنها به ياد معاني کلمات آن مي اندازد، بلکه او را متوجه 
صور روحاني آن و فيضان با جالل و قدرت معنويت نام 
و کالم خاندان رسالت مي کند که در کتيبه ها انعکاس يافته 
است. بدين ترتيب خوشنويس مسلمان به محيط انسان 
و مخصوصًا معماري جنبه اعتدال و متانت و بصيرتي 
عقالني مي بخشد و به انسان خاطر نشان مي کند که همه 

چيز اثر حقيقت الهي است»( صحراگرد، ۱۲۵:۱۳۸۶).
خوشنويسان  قطع  طور  به  را  معنا  پر  خطوط  اين   
داراي  که  حال  عين  در  که  اند  زده  رقم  هنرمنداني  و 
اعتقادات مذهبي و روحاني بوده اند، لکن از زمره انبياء 
و روحانيون محسوب نمي شدند؛ اين خود تنها اصالت و 
هويت خط در مرحله اول و سپس صورت آن است که 
در برگيرندة حقايق عالم معناست. البته حضور هنرمندان 

منظور  به  مقدس  هنر  اين  ارائه  در  هم  خوشنويسان  و 
ايجاد ادراک هر چه بهتر بيننده آن نيز در کمال، تقدس 
ذاتًا حاوي  است.« خط  نبوده  تأثير  بي  و روحانيت خط 
معناست، معنايي پندآموز، محترم و مقدس. گويي معمار 
با نشاندن خط بر همه چيز، بنا را محترم و مقدس مي کند. 
خط در فضا به گونه اي که ضرورتًا خوانده شود به کار 
نمي رود، به نظر مي رسد طراح، احساس حضور خط در 
فضا را نزد مخاطب مهم و تأثيرگذارتر از خواندن آن و 

دستيابي به مفاهيم آن مي شمارد»( ربيعي، ۱۳۸۸: ۵۱).
در معماري، هنگام عجين شدن خط با عناصر بنا، خوانايي 
در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد و خط با فضاي معماري 
همراه مي گردد. کتيبه ها و گچ بري ها و کاشيکاري هايي با 
خطوط ثلث و کوفي بنايي و انواع ديگر خطوط، جذابيت 
بي مثالي را فراهم مي آورد که بيننده را از کثرت به وحدت 
نظر  در  منظر  اين  از  تا حدودي  دعوت مي کند. مي توان 
گرفت که، با توجه به صورت ظاهري حروف و با تکيه بر 
رمز و نشانه هاي دروني آن، هماهنگي و نظم منحصر به 
فردي از سوي بيننده دريافت مي شود که در واقع همان 
تجلي زيبايي خيره کننده است؛ آنچنان که هر فرد ناتوان 
در مهارت خواندن نيز، مجذوب اين زيبايي بصري شده و 
بدان متمايل گشته و چه بسا که مدتها در آن خيره مانده 
و لذت برد. از آنجا که زيبايي و جمال از منظر اسالم امري 
الوهي و از اسماء الهي است، پس مقدس است و چون از 
سوي حضرت حق بر جان و بطن امور تابيده شده، لذا 
هر کس هنگام درک زيبايي هنري، ابتدا متوجه مهارت و 
توانمندي هنرمند شده و اگر از کماالت فکري و معنوي 
مي گردد  الهي  عظمت  و  لطف  متوجه  باشد،  برخوردار 
هنرش  در ساحت  و  تابيده  هنرمند  فطرت  در  ابتدا  که 
تجلي يافته است.»زيبايي ابزار مهم کسب معرفت براي 
انسان هايي است که مخصوصًا در برابر زيبايي جذب 
مي شوند؛ به همين دليل برخي از بزرگان طريقت شهود 
يا  زيبا  ملودي  يک  اند  گفته  که  اند  رفته  پيش  آنجا  تا 
يک شعر زيبا - يا هر خلق هنر سنتي- مي تواند متبلور 
لحظه  يک  در  و  باشد  تفکر  و  تأمل  حالت  يک  کننده 
آدمي را به درجه شناخت شهودي برساند که حتي در 
دوره هاي طوالني مطالعه، ناممکن است. به شرطي که 
فرد مورد نظر پيش تر روحش را پيراسته باشد و لباس 
زيباي فضائل اخالقي بر تن کرده باشد»( نصر،۱۳۸۰: 
۲۲۷).بر اين اساس خوشنويسي که حامل صفت قدسي 
است، هنگام پيوند با کتيبه نگاري، اين خصيصه نهفته 
در بطن و صورت خود را بر ساختار و بستر کتيبه نيز 
انتقال داده و آن را واجد چنين صفتي قدسي مي نمايد. 
صورت  اسالمي  خوشنويسي  در  که  همچنان  گويي 
در  دارند،  آن  معناي  مکمل  و  راستا  در  بياني  حروف، 
کتيبه نگاري نيز همان معاني در صورتي متفاوت جلوه 

گر مي شوند.



نتيجه
همانطور که معماري اسالمي جهت انتقال مفاهيم قدسي از يک سو متکي بر کتيبه نگاري است، کتيبه نگاري 
نيز در اين سير، وابسته به کالم الهي در قالب خطوط و حروف متفاوت است. بنابراين نه تنها از لحاظ معنا، 
يک هدف متعالي را دنبال مي کنند، بلکه در صورت خويش نيز حاوي مفاهيمي هستند که خود الزمه ادراک 
مناسب تر آن مفاهيم معنوي اوليه است؛ از جمله نمايش اصولي چون وحدت در کثرت، جهت و نظم و 
اعتدال، سفيدي و سياهي، تناسب ميان نسبتهاي عمودي و افقي و دوار، فضاي خالي و خالء و همچنين 
سير صعود و نزول نقوش که خود بيانگر سيري است از هستي به نيستي و بالعکس. بنابراين از آنجا 
که حروف در خوشنويسي اسالمي نه تنها از لحاظ معنايي بار معنوي کالم حق را به دوش کشيده و در 
صورت خود از کسب صفت قدسي بي بهره نيستند، بلکه در راستاي صورت و سيرتي معنوي يافته، در 
تالقي با کتيبه ها نيز اين قدسيت را در ساختار دروني و بروني آنان منتقل و متأثر از اين خصيصه قدسي 
مي نمايند. آن هنگام که خوشنويسي بر سيماي کتيبه نقش مي بندد، افزون بر جلوه مفهوم وحدت در کثرت، 
معناي حقيقي و مثالي و مقدس کالم الهي از وحدت يکپارچه صورت آنان برخاسته و تجلي امري قدسي 
رخ مي دهد. لذا در يک رويکرد کلي مي توان خوشنويسي را صورت کتيبه نگاري و کتيبه نگاري را نيز در 
حکم صورت معماري اسالمي دانست. به عبارت ديگر هر يک همچون ظرف و مظروف ديگري هستند. 
بنابراين امر قدسي در صورت معماري، کتيبه نگاري و خوشنويسي اسالمي، سيري است از صورت به 
سيرت و از ظاهر به باطن. آنچنان که هر يک به نوعي و با زبان صوري متفاوت وحدتي يکپارچه در بيان 
و انتقال و تداعي مفاهيم معنوي و الهي ايفا مي کنند؛ زبان باطني و صوري مشترک همه اين هنرها، همانا 
بيان وحدت الهي و توحيد است و وجود هر يک الزم و ملزوم وجود ديگري است؛ آن چنان که شيخ بهايي 

بيان داشته است:
آن کس که بدم گفت بدي سيرت اوست /  وان کس که مرا گفت نکو خود نيکوست
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Islamic calligraphy is an epiphany with the mission to express celestial concepts derived from the 

divine revelation in a material and earthly way; so that the principles governing its form reveal 

the spiritual truth of unity within multiplicity, and the heavenly words and phrases originated 

from the holy book and Sunnah narrate the eternal truths. This type of art which is a medium 

for manifestation of the sacred also has a sacred character itself. Inscription because of its 

confluence with calligraphy and its potential for manifesting the spiritual and divine notions has 

benefited from this sacred intuition. The aim of this research is the theoretical investigation of the 

parameters related to this issue. Its method is descriptive-analytical, in which through library and 

field studies, it is attempted to enumerate the characteristics of the sacred in the cryptic letters of 

calligraphy and to explain the necessity and method of the possible transmission of this sacred 

character from calligraphy to Islamic inscription with an emphasis on the inscription samples of 

Shiraz Vakil mosque.
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