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در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی میکند ،تا آیتی از آیات حق
و حجتی بر خالیق باشد ،آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمود.
دل و جان شان را از هر آنچه جز او ست پاکیزه ساخت ،تا همهی غوغا و هیاهوی شان را شور ع شق
خود گرداند ،خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ولی را اف سر شان ساخت .د ست حق از این

آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه باشد گم گشتگان را.
پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند ،پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان
آفرین تسلیم داشتند .در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند .و عالمة فقید استاد
سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا ،سوختهی در عشق و معرفت حق و پیامآور عبودیت که
خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.
بلند همت بود و بر بیکرانهها چ شم دا شت .با همهی ه ستیاش کو شید تا پا در جای پای ا سوة
خلقت نهاده ،د ست بر اوج افالك ر ساند و از عالم باال گوهرهای ع شق و معرفت را خو شهچینی
کرده و چون سحاب رحمت سینههای ت شنه را آبیاری کند .خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و
واالئیهای علوی بود که فرمودهی( :تخلقوا باخالق اهلل) را مصداق عینی بود و معبود خواست که به

مقام (ولی اللهی) کشاندش فرمود« :عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي».
موالیش جام سقای عشق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از
کفش برده و ری شهی انانیت را در وجودش خ شکانده بود .از خواص و مقربان ساحت دلدار بود،
اذن دیدار دا شت و جز به امر والیت عامل نبود .هنگامی که پیمانهاش لبریز میگ شت با محرمانش
از اسرار مکاشفات و مشاهدات و مالقاتهای با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز
میگفت.
احاطهای باطنی بر علم داشتتت ،چنانچه بدون مقدمات درم میدانستتت و در مستتایل مشتتکل
جایی که دیگران پای در گل می ما ند ند ،کل ید حل مبه مات بود .خالق یت بیهم تایش در
نظریهپردازی از ژرف اندیشتتیاش جوش میگرفت و میفرمود« :انستتان میبایستتت تا پنجاه س تال
بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد» و خود نیز برنامههایش را بر همین محور پیریخته بود و شتتناخت
شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن میدید و آثارش را متحول کنندهی جهان و این همه را از
عنایات و کرامات معصتتومین علیهم الستتالم میدانستتتت .هرچه گفت کرد و هرچه کرد ،شتتتد.
عمل مجستتم بود .آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و
الف

میفرمود«:عمر خود را به گونهای گذراندهام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر
گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترینها را انجام دادهام» ،از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو

بنشسته بود تا خليفة اللهي را تاجداری کند و میفرمود« :ال اله اال اهلل گفتن دیگر باشد و ال اله اال اهلل
شدن دیگر».
تمنای خوا ستنها در دلش مرده و ساده زی ستی و قناعت ،بینیازش ساخته بود .ه ستی داده و
ه ستی ستانده بود .از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرک شیده و به والیت تامهی محمدی(ص) نایل
گشته ،روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در مینوردید ،ساعتی چون جسدی بی

جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت میخرامید ،سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.
خوش گوارایش و گوارای هر رهروی.
در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود .دوستی ،دشمنی ،شادی،
غم ،خنده و گریه هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره هایش از جنس دین بود .به رعایت
حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقوق خداوند(عز و جل)،
قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما و مردم اهتمام میورزید و با وجود انبوه گرفتاریها
حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمیورزید.
نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفرهی تواضتتو و فروتنیاش بوده،
هرکه درب خانهاش را دق الباب میکرد پیش ازآن که بداند کیستتتت ،به رویش گشتتوده
میگردید .بی شتر زمان خود را به حل م شکالت مردم اخت صاص میداد و میفرمود« :در تمام عمر
کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت مینمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت
مینمود ،مقدم داشتم» .آری و به حق چنین بود.
اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود .مادر ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش ،محمدمهدی احمدیان از
اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانوادهای مبارز بود؛ پدربزرگ ایشان« ،احمد» به دلیل مبارزه
علیه استعمار ،دههی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف «ده مزنگ» کابل سبری نمود.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فرزانهی فرهیخته ،استاد سعادتملوك تابش ،به سال  9231خورشیدی در شهر هرات افغانستان
در محلهی خواجه عبداهلل مصتتری ،در خانوادهای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقهی شتتیعهی
ب

در سنین نوجوانی در راستای تربیت صحیح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و وارسته
به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمهستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود ،هدایت گردید.
هم زمان با انس و بهرهگیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود ،دوران تحصتتیالت ابتدایی و
متو سطه را به صورت جه شی و در مدت  1سال در دبیر ستان جامی و سلطان غیاث الدین غوری
هرات به پایان رسانید .در سال  9232تحصیالت دانشگاهی را در دانشکدهی ادبیات کابل با کسب
رتبهی برتر و ارایهی پایان نامهای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام «قرآن و
دیدگاههای زیبائی شناسی» احتوا میکند ،با اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید و در دهة پنجاه به
عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.
دوران جهاد استاد متاثر از تحوالت سیاسی افغانستان و تجاوز دولت استعمارگر شوروی بود.
ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بیدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به جهاد علیه خنوم
شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی
زندان گردید .ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند« :از آنجا که طبق روال معمول
مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر وقت اعدام مینمودند با خدای
خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیدهام و اگر از
زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت

بقية اهلل االعظم روحي و ارواحنا فداه نمایم .سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند ،دوستان زندانی به

فرو اعدام و آخرین ودا شتتیون و زاری نمودند ،لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از
زندان راهنمایی و آزاد نمودند .پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم
و حین دومین اربعین از توستت التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان(عج) نایل گردیدم ،پس از
دست بوسی از حضرت شان استمداد طلبیدم .ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این
کتاب را بخوان ،تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی سی .پس از مطالعهی آن کتاب به تکلیف خود
به نوشتن آثار عالم و خبیر گشتم».
به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینههایی چون ستتیاستتت ،فلستتفه ،عرفان ،ادبیات،
روان شنا سی ،اخالق ،هنر ،جامعه شنا سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در صنعت شعر طرحی نو
درانداخت و میفرمود« :جهت نگارش کتابها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم»؛ که
ج

حاصتتتل آن بیش از چهل و پنج عنوان کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید(فلستتفة
توحیدی ،سیاست توحیدی ،روانشناسی توحیدی و  )...گردید .افزون برنگارش کتابها در قالب
جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه ،شتترح دعای کمیل ،ترس تهای
نبی مکرم(ص) ،آرمانهای نبی مکرم اسالم(ص) و حضرت صدیقة طاهره(م) و امام علی( ) و
امام حستتن( ) و امام حستتین( ) ،شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا ...انصتتاری و
مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی از آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه ناپیدا و مملو از
گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در
دسترم و باقی است.
هم چنین ایشان کتابخانهی شخصی خود را که چند هزار جلد کتاب را در بر میگیرد و یکی از
نفیسترین کتابخانه های استتالمی به شتتمار میرود با جاری نمودن صتتیغهی شتترعی وقف
امام زمان(عج) نمودند که در قالب کتابخانهای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقهمندان
قرار گیرد.
اما پس از آزادي از زندان ،اشغالگران و نوكران كمونيست آنها ،حضور استاد
را كه بيوقفه و خستگيناپذير فعاليتهاي جهادي خود را استمرار مي بخشيد ،تاب
نياورده و سرانجام در سال  7531به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و با توجه به
پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند و در
شرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين فرمودند«:شبي در عالم رؤيا ديدم كه دو سپاه
رو در روي هم آمادة نبردند و هر دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي حقاند .در
حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به
زيارت امام زمان (روحي و ارواحنا فداه) نائل گرديدم و پس از عرض ادب و احترام از
وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم .ايشان (روحي و ارواحنا فداه) فرمودند :ببين
خميني در كدام سپاه است ،همان سپاهي كه فرماندة آن خميني است سپاه اسالم و
برحق است .چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت .و
بدين ترتيب ايشان كه از معتقدان و مدافعان واليت مطلقة فقيه بودند به قصد انجام
تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و
تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند.
د

در سال  9231با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی
این حزب به مشهد آمدند و تا سال  9237همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه
ی جهاد ا صغر عاشقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیتهای ای شان تا سال  9233در جبههی
مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید ،چنانکه میفرمودند« :در طول بیست و پنج سال هجرت،
بیست و پنج روز به خود و برای خود نبودم».
در ستتالهای پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانوادهی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران
هویت ایرانی را پذیرفته و شنا سنامهی ایرانی دریافت کرده بودند ،با وجود پی شنهادها و ا صرارهای
بسیار برای پذیرش شناسنامهی ایرانی ،برای این گونه اعتبارات وهمی به اندازهی بال مگسی ارزش
قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار میورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از
رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشتترین ننگها میدانستند.
در ستتال  9233پس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی ،حادثهای که استتتاد در زمان
اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب ،وقو آن را پیشبینی
کرده بود ،با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم ،انسان
های این مرز و بوم را ناجی و چاره ستتازی باشتتد .از همین روی در اولین روز ورود به زادگاهش
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی(عج) شتترفیاب
شدند و خطاب به شهیدان فرمودند« :ای شهیدان ،شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که
من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم».
بیدرنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،
در اقامتگاهش که یك خانهی اجارهای بود ،پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران
حوزه ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی
همچون برادر در جل سات در سش حا ضر می شدند و به دلهای خ سته و سینههای سوخته ،زالل
معرفت و معجون عزت هبه میکردند .سوالی نبود مگر جواب میگرفتند و نه درخوا ست و نیازی
مگر اجابت میگشتند.
در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا( )
به یارانش چنین مژده فرمود که «:در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور
هـ

حضتترت ثامن الحجج علی ابن موستتی الرضتتا ( ) و زیارت جمال وجهاللهی ایشتتان برات آخرین
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از
هجرت از دن یا تن ها یك آرزو و خواستت تهی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز یارت قبر مخفی
حضرت صدیقة طاهره(م) و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین
(بوئی از کوثر) و (فرمود عقیلة تبار عشاق) را هدیه به محضر دوست نمود.
درخواستش اجابت گردید ،لکن وجودش را به دردستان و غمکدهای بدل ساخت .گویی ساز
زندگیاش یکباره درهم شکست و به کوهی از آتشفشان درد مبدل گشت .پس از آن تعلقش به
حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت.
با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان البیرونی هرات بستتتری گردید ولی پزش تکان به دلیل
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند .برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،
سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می داد و میفرمود « :در آیندهای نه چندان دور باید به
هند سفر کنم» .در آخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخواهد ماند و به

این آیه استتتناد فرمود« :ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل» .طی تمامهای تلفنی دوستتتان خود را در مشتتهد از
ساعت و روز سفر آگاه ساخت ،طلب حلیت و ودا فرمود ،از حا ضرین کویش نیز طلب حلیت

فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان میداد .منزل را برای پذیرایی از مهمانان آماده کرد و با
زمزمهی این دو بیتی عزم سفر نمود:
از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم

از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم

با سر به جهتتتتان آمتتتتده ،دل نستتتتبتتتترده

بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم

مورخ  9231/7/3مطابق با  37سبتمبر 3191توسو هواپیمای پامیر ،کابل را به قصد دهلی ترك
نموده و بالفاصله در شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو ،بستری گردیدند و در سحرگاه روز سوم،
حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان ( )9231/7/7جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی
پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید.
پیکر مطهرش پنج شنبه به تاریب  9231/7/3به افغانستان انتقال داده شد و روز بعد ( عصر جمعه
 )9231/7/1چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در
آرامگاه آبا و اجدادیاش هم جوار با سلطان میرعبدالواحد شهید(رح) آرمید .روحش شاد و راهش
پر رهرو باد.
و

 31پاره
واقع امر مؤید آنست که در تاریخ اسالم و چشمانداز مسلمانان ،هنر خوشنویسی در میـان سـایر
هنرها ،هم از طبیعت ویژهئی برخوردار میباشد و هم از موقعیت ویژهئی .از اینرو ،تـا آنگـاه کـه بـا
دقتی شایسته و بصیرتی روشنگر متوجه طبیعت و گوهر طبیعی این هنر نشده و آنـرا در آئینـة جـان
خود احساس ننمائیم ،به شناسائی درست و واقعیِ گوهر و حقیقت آن دست نخواهیم یافت .و ایـن
مهم ،ممکن و میسر نخواهد شد مگر آنزمان که طبیعت و گوهر راستین خوشنویسی را به صـورت
پدیدهیی که برخوردار از وحدتی پخته و کمـالیافتـه مـیباشـد دریافتـه و از همـان موبـع بـا وی
برخورد نمائیم .چرا که خوشنویسی تنها کش و قوسهای چشمنواز نیست؛ همانگونه که تنهـا بافـت
دلنشین حروف و کلمات نمیباشـد .تنهـا بیـان اندیشـهای بیـدار کننـده و پویـائیآفـرین در نمـائی
نوازشگر و پر جاذبه نیست؛ همانسانکه تنها هشداری حکمی و اخالقی نتواند بـود .و بـاالخره ،تنهـا
پردازش ،اجرا و نمایش ذوق ابداعی و احساسِ زیباپسندانة هنرمند هم نیست؛ هر چند که هرکـدام
از این موارد ،مقولهها و جلوهها ،بعدی از ابعاد ایـن هنـر را تشـکیل داده ولـی هرگـز کـل منسـجمِ
وحدت یافتة نمودار شدۀ آن نمیباشد.
خوشنویسی از دیـدگاه ویـژه و ژرفـانگر ،نمـایش شـور و حرکـت ابـداعی ،پویـائی بخـش و
آفرینشگر ،از عمق جان ملهم و ملتهب هنرمند است برای طراحی و سامان بخشیدن به نگرشی نـو،
بصیرتی شفاف ،دریافتی تازه و افسونگر نسبت به هستی و جلـوههـای هوشـربا و روابـط ظریـف و
معنیدارش؛ و از همین روست که در این حوزۀ از هنـر ،بهمـان میزانـی کـه متوجـه روابـطِ متنـوع
نمودهای برونی اثر با حوزۀ معنایی آن و متوجه بروز و ظهور طرح و شکل برونی با اسـرار و رمـوز
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معنایی آن می باشیم ،به همان میـزان خـود را بـا نگـرش هنرمنـد و بیـنش زالل و عطـشزدای او و
باالخره با دریافت او نسبت به آنچه ارائهی ویرا وجهة همت خود ساخته است ،نزدیک مینمائیم.
روشن است که این جهاد ابداعی و آفرینشگر ،همانسانکه خود روحانی بـوده ،از روح هنرمنـد
تغذیه کرده و در حوزۀ احساس زیباپسندانة او به معنای عام و تام کلمه بالیده و شکوفا شده است ،از
ایمانی کامالً ویژه نسبتِ به هستی و اعتقادی کامالً ممتاز نسبت به پیوندهای میان انسان با عوالم برتر،
انسان با انسان و انسان با خودش و کمال و سعادت و عزت و آرامش و غیرهاش مایه گرفته و شکل
و رنگ میپذیرد .و لذا ،آنگاه که بـا دقتـی الزم متوجـه اثـر مبتکرانـة خوشنویسـی مـیشـویم ،در
مییابیم کـه مخاطـب مفتـونش ،در اولـین برخـورد بـا کـش و قوسـهای هوشـربا و نوازشـگر ،در
جستجوی رسیدن به معنای پنان شده در پیکر زیبا و دالرای حروف و کلمات بوده ،ترنمی دلنـواز،
لبهایش را به حرکتی مرموز و ناروشن وامیدارد .و بر پایة همین قانونمندی است که وقتی مخاطـب
از گردشِ زیباجویانه و معناخواهانه در سیاه مشقی صرف و رها از قیـد ارائـهی پیـام یـا خبـری بـاز
میگردد ،نه بدانسان رابی ،مسرور و دستِ پر مینماید که وقتی از گلگشتِ معناجویانة زیباپسندانه
در «سیاه مشقنمائی» که خود را با همة رازوری ملتزم به ارائهی معنا و یا پیامی کرده است! چـرا کـه
در دومی ،مخاطب بیدار دل ،عالوه بر مجهز شدن به فتح دروازههای معنـائی و راهیـابی بـه گلـزار
باورها و بینشهای عزتبار ،از نشاط و انبساط خاطری برخوردار میباشد که متوجه فطرت ربـانی او
بوده و حاکی از سیراب شدنِ الیههای عمیقتر وجود او میباشد و نه صرفِ اشباع دیداری او.
به هر حـال ،دریـن حـوزۀ از تالشـها ،آنچـه احسـاسهـای نـاب و زیباپسـندانة فرهیختگـان و
تربیت یافتگان تأییدش میدارند اینست که :هر چه این گریز و رهیدن از حوزۀ رنگ و نقـشهـای
زایدِ ماللآور آگاهانهتر ،عمیقتر ،پرشورتر و بینشورانهتر باشـد ،آن پیونـد و همـاوایی بـه جهـان
معنایی و به حوزۀ باورها و اعتقادهای ناب محکمتر ،پرجاذبهتر ،آرامش دهندهتر و روشنتر خواهد
بود .مبرهن است که چنین برخوردی با اثر هنری ،حرکت و جهشی هنرمندانـه را در اعمـاق جـان
تبدار مخاطب نمودار ساخته و آثار برکتبـار حیـاتی خـالق و ابـداعی را در نگرشـها و گرایشـهای
وی پویا و شکوفا خواهد کرد؛ و همین ویژگی ،یکی از مایههای امتیاز هنر مقـدس ،از گونـههـای
جوهرباختة بیریشة غیر ربانیِ آنست .زیرا ،همانگونه که بررسـیهای متعـدد تـاریخی در میـان ملـل
مختلف و دورانهای متعدد مبرهن ساختهاند ،هنرِ نفسانی (= هنرِ نامقدس تعهدگریز) نه تنها ریشه در
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گندابِ وهم و تخیالت شیطانی ـ والجرم هویتسـتیز و هویـتبرانـداز ـ داشـته و بـه جلـوههـای
دروغین ،غفلتبار و تخدیر کنندۀ عوالم وهم و تخیالت شیطانی فرا میخواند ،که اساساً بنابر طبیعت
ویژۀ خود ،نمیتواند مخاطب خود را در جریان پویائی و شکوفائیِ حقیقت حیات و تبلـور و تبـارزِ
رشد و کمال و سعادت و پاکی و آرامشِ معنیدار الهی قرار دهد.
م خـویش را متوجـه جریـان امـور واقعـی نمـائیم ،همـة
اگر از بحثهای نظری گذشته و همة ه ّ
واقعیتهای ملموس مؤید این دقیقة انکار نابردارند که :خوشنویسـی نـه تنهـا حاصـلِ ذوقِ ابـداعیِ
هنرمند است و نه هم تنها در پی اشباع حسّ زیباپسندانة مخاطب؛ چرا که در این هنر ،سهم بینش و
معنویت و دریافتهای متنوع انسان تعالیجوی (= هنرمند و هنرشناسِ ملتزم) به همان اندازه نقش بازی
میکند که ذوق و احساس زیباپسندانه و زیبانمایانة او؛ و همین نکته است کـه بـرورت کـاوش و
پیجوئی پیام و معنایی را ایجاب میکند که جان تعالیجو و زیباپسند او را به خود خوانده ،روحش را
طراوت و ظرافت بخشیده و به اندیشهاش نظم و جاذبه و زیبائی عنایت کـرده و بـاالخره ،دسـتهای
توانمند و شگفتیانگیز او را به خلق و ارائهی آثاری آنهمه دلنواز و پرجاذبه یاری داده است.
دریافت روشنِ همین امر بوده و هنوز هم هست که هنرمند خوشنویسِ مسلمان را وامیـدارد تـا
بدون تطهیر ظاهر و وبوی کامل دست به قلم ـ که برای او نمادی از قلم اعالی آفرینشگر واقعـیِ
عوالم وجود و تداعی کنندۀ ابداع پرشور مبدع متعال است ـ نبرده و بدون تزکیـه و تطهیـر بـاطن از
همة درشتیها ،پژمردگیها و دم سردیها دست بکار نسپارد! چرا که به خوبی دریافته است :زیبائی،
جالل و معنویت ،جز از قلبی سلیم ،روحی لطیف ،جانی مشتاق و پر طـراوت ،عاطفـهئـی مـواج و
شکوهبار از سرمایههای هنرمندانه و ...هرگز باال نخزیده و متجلی و مترنم نتواند شد.
به عبارتی دیگر ،هنر خوشنویسی مؤید شور و شوق و جذبه و تالشی است که هنرمند از یکسو
برای فرو رفتن تا ژرفای دریافتهای معنوی و سرشار شدن از مکاشفه و شهودی وصفناپذیر بخرج
میدهد و از دیگر سو ،برای القاء کردن ،نمودار کردن و ایجاد شور و شوقی تالشزای ،برای رسیدن
به سرچشمههای آن دریافتها و مکاشفهها و آشنائی با جانمایة آنها.
این تبه روزگار را معتقد آنست که :وقتی هنرمند خوشنویس مخلصـانه ،بـا جانمایـة کـار خـود
یگانه شده و با همة باور و بینش و توان ،از جوهر ابداعی ،زیبائی ،جالل و پیام اثـر خـویش سـر بـر
میکند ،تابلوی خوشنویسی او ،غزلوارهای را القـاء میـدارد کـه هـیز چیـزی از موجـودی زنـده و
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زندگیبخش ـ منتها به دیگر معنا ـ را کم ندارد.
غزلوارهای که هم زیبـائی ،ظرافـت و طـراوت چشـمنـواز نقاشـی را دارا مـیباشـد؛ هـم تـرنمِ
نوازشگر موسیقییی قدسی را؛ هم رنگ را طـراوت و معنـا مـیبخشـد ،هـم هندسـه را تقـدس و
زیبائی؛ هم ریتمی ناپیدا را به کشف میرساند ،هم جنبشی رنگین ،نمکین و پر جاذبه را.
واقع امر اینست که خوشنویسیِ معنا محور اسالمی ،به دلیل همسرشتی و همذاتی با فطرت الهی
انسان ،و نیز به واسطة اینکه جهتگیری و جهتبخشیِ آن دقیقاً به سـوی کـانون واقعـی حیـات و
جان هستی بوده و مالیم با سیر تکاملی فطرت انسانی میباشد ،نه تنها باطن فرد را از طریق تزکیـه و
تحلیه آمادۀ پذیرش و بازتابانیدن انوار قدسی و نگرشهای ربانی میدارد که ،باز هـم بنـا بـه خصـلت
ذاتی خود ـ که نمودار ساختن و شکوفا کردنِ بالفعل تالشهای برونی اسـت ـ حرکـت و جهشـی
ابداعی و بشکوه را در کلیة گرایشهای او غالب و مستولی میدارد.
با خاطرجمعی میتوان مدعی شد که :وقتی اثرِ هنرِ ناب و کمال یافتة اسالمی خـود را در آئینـة
جان مخاطب تثبیت کرده و سراپردۀ باطن او را به تسخیر خود در میآورد ،محال است که بتوان از
بروز آثار وی در تالشهای متنوع و گرایشهای مختلف ـ اعمّ از فردی و اجتماعی ـ جلوگیری کرد.
منتها آنچه در روند و فرایندِ این مسئله به شدت قابل توجه و تأمل میباشد اینست که تالشهای مایه
گرفته از چنین اثر و آثاری در آنِ واحد دو سویه عمل کرده ،از سوئی به درهـم ریخـتن اصـول و
پایههای نظامهای فکری و ارزشیِ غیر ربانی ـ والجرم بد انسـانی ـ پرداختـه ،نـه تنهـا مقبولیـت و
مشروعیت آنها را به مسخره میگیرد که تحمل وجودشان را نـوعی هتـک حرمـت بـه خـویش و
شوریدن به اصالتها و ارزشهای هستیمند خویش قلمداد میکند! و از دیگر سـوی عمـالً و بـا زبـان
هستیِ خویش به تبیین اصول و پایههای نظام فکری و ارزشیِ نوینی میپردازد که حقیقتِ حیات و
نور زندگانی را در منشوری مقدس و حیرتجوش ،آنهم در طیفهائی جادویی و رنگهـائی مالیـم و
نوازشگر به نمایش میگذارد.
یقیناً آنانی که در برابر آثار معناجوش و کمالبار هنر اسالمی قرار گرفته و با جانمایة قدسیِ آنهـا
پیوند و هماهنگی حاصل کردهاند ،به خوبی متوجه شدهاند که چگونه پس از دریافت گوهر ،معنی
و کنهِ آن اثر ،ارکان باورهای ناپختة قدیمی و پایههای ارزشهای کـم ژرفـای قلبـیشـان بـه لـرزه
درآمده ،رنگ و رونقِ گذشتة خود را از دست داده و در برابر دریافتِ این تجربـه و بصـیرتِ تـازۀ
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قدسی بزانو درآمدهاند! و چسان ارکانِ باور و بینشی تازه و ارزشهائی اوجمند و ژرفاناپیدا ،در عمـق
جان تبدارشان ظهور و تجلی پیدا کرده است! و این ،بدان علت بوده و هسـت کـه انسـان از طریـق
هنر ـ و بویژه هنرِ قدسی ـ با اصل و گوهر حقیقی خود و حوزۀ عاطفیِ خود صمیمیتر ،بیپردهتر و
بیریاتر برخورد داشته ،آنچه را در حاالتی جز این ـ و به دلیلی از دالیل ـ نپذیرفته ،کنار نهاده و بدان
همدلی و هماهنگی نشان نمیدهد ،در این شرایط و احوال هم پذیرا میشود ،هم به کنـار خـویش
میکشد و هم با آنها نوعی اتحاد وجودی دست پیدا میکند! حال ،قدرت نفوذ و تأثیرگذاری این
اثر چه مقدار؟ و حوزۀ تأثیر و نفوذش کدام؟ و تا کجا و ...میباشد ،بهمان مقدار و میزان ویرانگری
و آبادانیِ گفته شده ،نمودار و برقرار خواهد ماند.
رسیدن به مراحل کمال و مدارج رشد و شکوفائیِ هنر اسالمی به ویژه در حـوزۀ خوشنویسـی
در گرو آنست تا اوالً ،هنرمند جان عطشناک خویشتن را در چشمهسار ایمان و اخالص و ...تطهیر
نموده و آئینة باطن را آمادۀ تجلی و بازتابانیدن انوار مقدس و جلوههای متبرک علوی سازد؛ و ثانیاً،
میان ظاهر ،پیکر و نمای برونیِ اثر با جانمایه و پیام علوی او هماهنگی ایجاد کرده و با قدرتِ تجربة
ابداعی و عرقریزی مداوم روحی زیبانمایانه ،آنرا اجرا و نمودار سازد .زیرا تا بـاطن تزکیـه ،تطهیـر و
مصفا نگردیده و با انواع دریافتها و تجربههای مبتکرانه و مشاهدۀ جلوههای ملکوتی و برین مجهز
نگردیده باشد ،امکان بازتابیدنِ آنها ،آنهم با حفظِ قدرت و تأثیرِ انگیزاننـده ـ در دو جهـت نفـی و
طرد ناخالصیها ،نارسائیها ،زایدهها و اثبات و ارائه و تبلور واالئیهای زیبا و زیبنده و ارزشبار ـ میسـر
نخواهد شد .چرا که هنر اسالمی ـ بویژه آنگاه که در پرتو کالم الهی خود را متبلور میسازد ـ تنهـا
مسئولیتِ ابالغ اندیشه و تفهیم پیامی را به عهده نگرفته ،بلکه خود را ملتزم ساخته است تـا مخاطـب
خود را به حوزۀ معرفت و بصیرتی کامل کشانیده و زمینة بیـداری ،پویـائی ،بـاروری ،شـکوفائی و
کمال شایستة او را فراهم و متبلـور سـازد؛ و همـین ویژگـی اسـت کـه تـازگی ،تُـردی ،بالنـدگی،
شکوفائی و نشاطی پایدار و بیوقفه را به هنر قدسی ـ برای همیشه و همه جا ـ هبـه کـرده و بـرایش
جلوه و جلوهگاهی نو بخشیده و در طرحی نو به تماشایش نهاده است؛ امری که هنر غیر اسالمی و
غیر قدسی هرگز با آن آشنائی و الفتی ندارد! و این ،دقیقاً بدان واسطه است که هنر معنیـدار در هـر
جلوه و نمودش ،چشم التجائی به عرش دارد و انگشت اشارتی به آستان معشوق که عرش دلهـای
مخلصان را با نور جمال خویش مزین کرده است.
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آنچه طبیعی و بینیاز از برهان مینماید اینست که وقتی جان قدسی هنرمند با جلـوههـای عـالم
باال همسوئی ،همرنگی و هماهنگی پیدا کند ،آنچه از این جانِ بجانان پیوسته تراوش پیدا مـیکنـد
جز حسن و جمال و بهاء و زیبائی و تردی و تازگی و ابتکار و هنـر و ...نبـوده و جـز عطـر و نـور و
رنگ و شکل همان عالم را منعکس و نمودار نخواهد کرد .در واقع ،رسیدنِ به همین حد از بینش،
برداشت ،اجراء و ارائه میباشد که هنری را به جایگاه هنرِ اسالمی ارتقاء میبخشد .چرا که مـراد از
تعابیری چون «هنر ،هنرِ اسالمی و هنرِ قدسی و »...در جهانبینی انسان موحد ،همان بازتـاب انبعـا
ناب استعالئیِ درونی و تالطم هوشربا و در عین حال نوازشگر جان تعالیجوی اوست کـه در پرتـو
شهود و دریافت جلوهای از جلوههای ناب حیات ربانی و پرتوی از زیبائیهای قابل مشاهده و نمودار
شوندۀ آن نمودار شده است .و همین انبعا و تالطم ارجمند و معنیدار است که هم انسان را از قید
و بند عالم ماده و احکام و آثارِ رنگ بازندهاش رهایی میبخشد؛ هم از قید و بند احکام و مناسبات
توهمی و تخیلی؛ و هم طرحی زیبا ،بشکوه و پر جذبه و پر معنا از زندگانی و نظام فکری ـ ارزشـی
را هدیه میدارد که مخاطب را با همة شور و شوق و قـوت و سـرعت بـه آن ویرانگـریِ مقـدس و
آبادانیِ تقدسبار میکشاند؛ حرکت شورانگیز و پر تالطمی که هم باطن را پویا و شکوفا میسـازد،
هم ظاهر را بشکوه و جاللتبار.
اثر و جایگاه خوشنویسی

هنر خوشنویسی در میان مسلمانان ـ حتـی در میـان متعصـبتـرین افـراد ،متشـرعینِ خشـک و
مقدس مآب و حتی آنانی که گاهی خواندن شعر را لغو و لهو و گناه میپنداشتهاند ـ از منزلتی ویژه،
ارزشی کامالً عالی و تقدسی حرمتبار برخوردار بوده و هنوز هم میباشد؛ محققین صاحب نظـر را
باور بر اینست که :خوشنویسی این قدر و منزلت را از آنرو به چنگ آورده است که خود را با همة
امکانات و ظرفیتهای ابداعی و زیبانمایانه در خدمت کتابتِ قرآن مجید قرار داده و زیبائی خود را با
قدسیّت بیبدیل قرآن آراسته است .پیآمد اشباع کنندۀ چنین امری همانا برخوردار شدن از معنویتی
ستایشانگیز و تقدسی احترامآمیز بوده و چون این ویژگی را در جوهر زیبائی ،ظرافت ،طـراوت و
لطافتِ خود رسوخ داده و با آن یگانه ساخته است ،حضورش نمایشگر زیبائی و جاذبهئـی مقـدس
گردیده است! و شاید به همین دلیل باشد که عدهئی از صاحبنظـران ،خوشنویسـی را ـ در میـان
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هنرهای تجسمی ـ مادر و شیرازه بندِ هنرهای اسالمی قلمداد کردهاند! چرا که از یکطرف ،از سابقه
و حسنِ سابقهای قابل تأمل برخوردار است! و از دیگر طرف ،به واسـطة اتحـاد وجـودی بـا کـالم
خدای سبحان ،هم به نوعی تقدس دست یافته است؛ هم حسن پذیرش عام پیدا نموده است و هـم
برخی از صنایع دیگر را امکان بروز و ظهور هنرمندانه بخشیده است« .تیتوس بوکهارت» میگوید:
«شریفترین هنر بصری در جهان اسالم خطاطی است ،مخصوصاً نوشتن متن قـرآن کـریم کـه
()2

نفسِ هنر دینی بشمار میرود»

هنر خطاطی ،حضور غالبانه و قاهرانه و نیز طبیعتِ بشکوه ،ارزشبار و استعالئی خود را در زمینـة
برخورداری هنرها مانند سفالگری ،حکاکی ،چوب بـری و منبـتکـاری ،معمـاری ،جلـدسـازی،
کاشیکاری و حتی مواردی از مینیاتوری تحمیل میکند؛ مـثالً بررسـیهـای دقیـقتـر در رابطـة بـا
معماری اسالمی ـ اعم از مسجد ،مقبره ،مدرسه ،سقاخانه و  ...ـ بیـانگر ایـن واقعیـت مـیباشـد کـه
ل توجـه جـالل و شـکوه و زیبـائی و معنویـت خـود را مرهـون هنـر
معماری ،قسمت عمده و قابـ ِ
خوشنویسی بوده و کمتر بنائی از ایندست را میتوان سراغ داد که در سایهسـار ایـن هنـر نبالیـده و از
پرتو معنویتش برخوردار نشده باشد.
سهم خوشنویسیهای قرآنی ،در برخی از بناها ـ اعم از آغوش کتیبهها ،بازوان ایوانهـا ،پیشـانی
درها ،سینة پایههای ستبر و ...ـ تا بحدی میرسد که اگر بخواهیم آنها را منهای ابداعات و زیبائیهای
خوشنویسیِ آنها ارزیابی کنیم ،هم به زیبائی و شکوه ظاهریش زیان وارد کردهایم؛ هم به معنویـت
و کیفیت باطنیش.
نقش خوشنویسی در رابطة با معماری آنست کـه :اوالً ،بنـا (مسـجد ،مدرسـه ،مقبـره و )...را از
حالت سکوت و گنگیِ او بیرون کشیده و زبان میبخشد تا با دیدار کنندۀ خود بـه طریقـی ارتبـاط
معنوی پیدا کرده و خود را با وی در نوعی از تفاهم و مکالمه بیاید؛ ثانیاً ،از طریق جوهر معنائیِ خط،
که معموالً پیامی قدسی و در سیمای آیه و یا حدیثی خودنمائی میکند ،جان بینندۀ خداجوی را بـا
پروردگارش مرتبط میسازد؛ ثالثاً ،بنا را به تجلیگاه زیبائی و حکمـت ،حیـات و معنویـت ،جنـبش
معنوی و طهارت و ...بدل میسازد؛ رابعاً ،حضورِ فراکشنده و فراخوانندۀ نوشتههای قدسیِ گنبدها،
پایهها ،محرابها ،دیوارها و ستونهایی بالیده از خاک و چسبیده بر زمین را ذوقِ عروج و بال پرواز به
 2ـ هنر خوشنویسی پاکستان ،بهرام فضلی زاده؛ به نقل از فصلنامة هنر ،شماره  ، 92ص 190
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آسمان و عوالم دیگر میبخشد؛ و در نهایت چون خط از باطنِ سطحِ نمای بناها روئیده ،باالخزیده
و حضور شوکتبار خود را متبارز میدارد ،تسبیح هوشربای خاک و سنگ و چـوب و فلـز و ...را بـه
بهترین وجهی القاء و یادآوری کرده و برای اهل دل محسوس میسازد.
باید این نکته را هم به صراحت اعالم داشت که خوشنویسی هم ،بطور غیر مستقیم از معمـاری
کسب فیض کرده است .زیرا توجه مردمی که به این اماکن رفت و آمد داشته و با نگرشی نقادانه و
ستایشگرانه به جلوههای متنوع خوشنویسی نگاه میکردهاند ،هنرمند را بر آن میداشته است تا تعهـد
هنری و ربانی خود را در قبال کارها و آفرینشهای خویش در نظـر گرفتـه و متناسـب بـا عظمـت و
قداستِ زمینه تالش و هنرنمائی نماید .در واقع ،رسیدن به همین امر اسـت کـه بـه تقویـت و رشـد
ابداعی و زیباشناختیِ خوشنویسی در طول قرنها کمک نموده است.
هنر خطاطی ،مواردی را از آنچه که در رابطة با معماری بیان کردیم ،در رابطة با سـایر زمینـههـا
(سفالگری ،منبتکاری ،مینیاتوری و )...اعمال میکند ،منتها در هر زمینهای بـه فراخـور ظرفیـت و
استعدادهای همان زمینه .به هر حال از آنجا که کاربرد خوشنویسی در بناهای مذهبی ـ تـاریخی از
دیرباز رایج بوده و هر چه وبع اقتصادی و اجتماعی مسلمین بهتر میشود ،توجه به ایـن مسـئله نیـز
بیشتر شده است؛ آنهم تـا آنجـا کـه در مـواردی از جانـب فرهیختگـان و هنرمنـدان و زیباپسـندانِ
ذوقپرور ،توجه و پرداختنِ جدی به امر مهم خوشنویسی در بناهای مهم تأیید و گوشزد میشده و
هنوز هم میگردد.
این توجه ،نمای برونی و درونی بنا را به نمایشگاهی از زیبائی و اگر مسجد و محرابی بوده باشد،
به جوالنگاه انوار وحی و معرفت و حکمت بدل سـاخته ،روح اسـتعالئی مسـلمانان را بـا دنیـائی از
معانی و معارف پیوند بخشیده و به تکلم وامیدارد.
خوشنویسان هنرآفرین با دقت ،ظرافت و حوصلهای بیبدیل کتیبهها ،سردرها ،اطـراف محرابهـا
و ...را چنان حیات و جنبشی میبخشند که هر بینندهئی ـ خواه با سواد و خواه بیسواد ـ خـود را از
جاذبة ملکوتی ،افسونِ قدسی و جالل ربانی آنها بینیاز شمرده نمیتواند! چرا کـه طبیعـت و ذاتِ
خوشنویســی در قالــبهــای متنــوعش و بخصــوص آنگــاه کــه ســر از حــوزۀ پــر درخشــش و
آرامش دهندۀ کالم الهی برون میآورد ،تداعی کنندۀ ارزشهای پوینده و پویائی بخشی است کـه
از چشمهسار باطن هنرمند زیباپسند باالخزیده و جان بیننده را از تأثیری لطیـف و نوازشـگر آکنـده

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم (  31پاره ) 03  ..............................................................................................................................

میسازد؛ ارزشهائی که با همة کنارهگیری و بیتفاوتی نسبت به دستورهای آمرانة بیـروح ،جانمایـة
حیاتی پرجاذبه و روح آمریتی ارزشآفرین را بیدار و فعال ساخته ،لطیـفتـرین و زیبـاترین نحـوۀ
زیستن را تبیین و توجیه میدارند .چرا که جمال صوری (= حسنِ خط) را با جالل بـاطنی و معنـوی
(حسنِ نگرش و گرایش) بهم آمیخته و در طرحی که جنبش درونی و بـرونیش را عاطفـه و ذوقِ
زیباپسند لمس و دریافت مینماید ،ارائه کرده است.
طبیعی است که نفس پردازش به ارزشهایی از ایندست و تالش برای ارائهی زیباپسندانه و القاء
ابداعی آنها از طرق مختلف و بویژه از طریـق خوشنویسـی ،نـوعی تحـرک ،زنـده دلـی ،جهشـی
آرامش بخش و پویشی رابی سازنده را به روح و روان هنرمند هدیه کرده و بدان شادابی و عطر و
رنگ ویژهیی میبخشد؛ و این ،نه تنها او را از بیحالی ،دلزدگی و احساس پوچی و بیریشگی بدر
برده و از تحرک و نشاطی ربانی پر مـیسـازد ،کـه وقتـی در پرتـو چنـین روح پربـار ،پـر نشـاط و
پرتالطمی ،اثری آفریده و پیشکش جان تعالیجوی هنرشناسان رازشناس نماید ،روح و روانِ آنان را
نیز پس از تزکیهئی هنرمندانه ،از طراوت و شکوفائی برخوردار ساخته ،متوجه عوالمی میسازد که
رسیدنِ به آنها ،نگاه را زیبا و بهشتگونه ،دل را زنده و حقنمای ،جان را شکوفا و معطر و هستیِشـان
را به لبخندی هوشربا و مقدس ،نیایشی رنگـین و مـتالطم و جوششـی بشـکوه و پایانـه ناپیـدا بـدل
میدارد .آنهم از آندست که تخیلشان رنگ و بوی حکمت میگیرد ،تعلقشـان زیبـائی و شـعر را
تداعی میدارد و باورهای ارزشی آنان تجلیِ بیواسـطة جمـال و جـالل عـوالم برتـر را بـه نمـایش
میگذارند.
آنچه این ارزشها را حیاتی بشکوه و رنگ و بوئی قدسی میبخشد آنسـت کـه :انسـانِ آشـنا بـا
گوهر ربانی و الفتِ حاصل نموده با زیبائیِ ملکوتیِ آنها ،در هر برخورد و نگاهی ،خود را در پیوند
با کانون هوشربا و پر جاذبة آنها (= حضرت معشوق)؛ درگیرِ جذبه و کشش زیبائیِ نشاطبار آنهـا و
مشتاق آفرینش ابداعی و مبتکرانة آنها در حوزۀ گرایشهای ارزشی و تالشهای عبـادی مـییابـد!
گوئی رسالتِ این نگرشها و دریافتهای ارزشی ـ ابداعی ،از یکسو پایان بخشیدن به سستی و تنبلـی،
بیروحی و بیرمقی ،بیرنگی و بیجاذبگی ،ابطراب ،یأس ،پوچی ،بیتقدسـی ،جهـل و غفلـت و
بیریشگی و ...بوده است! و از دیگر سو :اهداء زنده دلی ،طراوت ،امید ،پویائی ،جهـش ،شـکوفائیِ
ذوق ،صفای باطن و نیروی بالش و آفرینش میباشد.

نامی عطرآگین
آنجا که سخن از هنر به مفهوم عام و فراگیر کلمه به میان میآید ،شـاید کسـی بـه فکـر فـردی
معین نیفتاده و در نمایشگاهی به پهنة تاریخِ ابتکارات و تجربـههـای هنـری بـه گلگشـتی هوشـربا و
رازناک مشغول باشد؛ اما برای منِ آوارۀ افغانی ،همینکه سخن از هنر قدسی به میان آید ،بدون وقفه
گلستان خاطرم ـ که جز در مواردی از ایندست غیر از خارستانی هراسبار و مایـة شرمسـاری نتوانـد
بود ـ با شکوفههای معطر و رقاصِ نامهائی آذین میشود که حافظة هنری جامعه و ملـتم را زیبـائی،
جالل ،ابهت و رونقی بیبدیل بخشیدهاند .نامهائی که برکت و عزت و زیبائی بوده و یاد کردن آنهـا
دهان را خوشبوی ،دل را منبسط و جان را آرامش میبخشد؛ و در این میان و به دالیلی مختلـف و
از جمله «حضور و حاکمیت وجود ابداعی و بانزاهـت» عطـار (=آخونـد محمـد علـی عطـار (ره)
هروی) قدس سرّه ،جایگاهی ویژه داشته و عطر یادش پهنة حافظه ،خیال ،بینش و باورم را طراوت،
نشاط ،شور ،هیجان ،نزاهت ،لطافت و عطر و بوی دیگری میبخشد .چرا که او با قلم سحارش ،بـا
دل شیدایش ،با جـان بیتـابش و بـا همـة هسـتیش کـه چونـان قلمـی در میـان انگشـتان زیبانگـار و
زیبائیآفرین حضرت معشوق جلوهگری مینمود ،به هنر قدسی چنـان جـال ،درخشـش ،جهـت،
صالبت ،نظام ،زیبائی ،توازن ،ریتم ،معنی ،لطف ،قدرت و هویتی بخشید که زبانِ تحسین از نهـادنِ
اجرش قاصر میباشد.
او که استعداد بیپایان حروف و کلمات مقدس در زمینة ابداعی (زیبا نمائی) را دریافته و بـدان
باور پیدا کرده بود ،با همة وجود متیقن بود که این هنر (خوشنویسی) در زمینة تجلـی بطـون کـالم
الهی و نورانیت باطنی معارف اسالمی آمادگی تام و تمام دارد ،همة احساس ،ذوق و تجربة خود را
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در خدمت نمایش جلوه های متنو ِع ظـروف زیبـا و هوشـربای کـالم الهـی و معـانی بیدارکننـده و
تعالیبخش آن قرار داده ،گاهی سر از مسجدی بدر آورد؛ گاهی از آرامگاه امام و یا امـامزادهیـی؛
سحری دل به آیتی روحنواز سپرده و جامـة زیبـائی را بـر انـدام حـروف چشـمنـوازش پوشـانید و
نیمروزی ذوق و خیال به بارگاه پیر طریقتی فرستاده تا رهآورد زیبایش را در تابلوئی منعکس داشته
و تقدیم شایستگانی دارد که چشم سر و سِرّشان مشتاق زیـارتِ زیبـائیهـائی از ایندسـت ،گـوش
جانشان منتظر شنیدن ترنمی از این مقام و قلب بیقرارشان نیازمند نوازش نوازشـگرِ لطـفبنیـانی از
اینگونه میباشد.
به هر حال ،در بیروحترین دورانی که هنر و هنرمند در خلوتِ غمبـار و یـأسآلـود خـویش بـا
کارها و خاطرۀ حزنآلود کارهای پیشینیان ،بر زخمهای روح خستة خـود مـرهمگـذاری کـرده و
عطش جان دردمند خود را فرو مینشانیدند؛
در بیرمقترین دورانی که از ابداعگران پرآوازه و صاحب سبک در رشتههای گوناگون هنر ـ
و به ویژه خوشنویسی ـ جز در اقلیم خاطراتِ تنی چند از هنرشناسان خبـر و اثـری نبـوده و آرزوی
ظهور آوازگری شالوده شکن و بدعتگذار ـ حتی برای جوانان ـ خیالی خام بیش نبود؛
در بیرنگ و روترین دورانی که تشخیص ظرافتهای هنـری و زیباپسـندانه و تبلـور بخشـیدن بـه
صور زیبای مبدعانه و استعالئی به رازی غریب و نامفهوم و ارج ناپیدا و نگرش و گرایشی عبـ و
بایع کنندۀ عمر و عزتِ فرزند آدمی پنداشته میشد؛ مردی قد برافراشت با سرانگشتانی جادوئی و
حیرتجوش! و سَرِ آن داشت تا از طریق طراحیِ هنرمندانة حروف و کلمات ،دریافتها و مشـاهدات
ملکوتی و ابداعی را دیداری ساخته و مرزهای رازناک دنیـای حسـی ،عقلـی و شـهودی را چنـان
درهم آمیزد که دیدار و شهود سر از یک مظهر و مجال بدرآورند!
مردی که بیرنگترین مکاشفات باطنی و صورتگریزترین دریافتهـای عقالنـی و بینشـی را از
اعماق روح متالطم انسان و پشتِ پردههای غیب بیرون کشیده و حضوری چنان شفاف و دریافتنی
بخشید که جز تحسین ،تعظیم و تکریم بیننده را به همراه نمیتواند داشت!
مردی که از بطن تاریخ مردۀ ابداع و ابتکار سر برآورده و بدان زیستن ،نیکو زیستن ،زیبا زیستن،
شکوفا زیستن و پاینده زیستن را آموزش داد!
مردی که بر مرزهای ناباوری یورش برده و بر ویرانة نگرشهای پژمرده و بیتفاوتیهای منجمدِ
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عاطفی ،شالودۀ زیباشناسی و زیبانگارییی روحانی و مقدس را پی افکند؛ و با همة تنهـائی ،تـاریخ
خوشنویسی را با فصلی تازه و مقطعی نو ـ کامالً نو ـ آشتی داد!
مردی که سنت هزارسالة خوشنویسی را در اعماق رازناک جانِ مبتکر خویش رسوخ داده ،بـا
عاطفة جوشان خویشتن عجین ساخته و هر بار جلـوۀ بـدیعی از آنـرا در تـابلوئی و بـر صـفحه و یـا
صحیفهئی ارمغان نگاهِ زیباپسندانِ هنردوست و روح شیدای اهل هنر نمود!
مردی که اقتدار انکارناپذیر عاطفة هنری و احسـاس نـاب زیباپسـندی را بـر کتیبـههـا ،پیشـانی
محرابها و بازوان بشکوه و دلربای ایوانهای مقدس به فریاد مجدد واداشت!
مردی که با همة تنهائی و تهیدستی ،خود فرهنگی هوشربا و تاریخی مجسم برای هنـر مقـدسِ
خوشنویسیِ دیار ما شد؛ و این ،براستی حق مسلم او بود! اگر چه بعضی را پندار بر این بود که ...« :به
زکاتش دادند!» .و همین امر باع شد تا وی مرزهای وهم ساختة قدرتپرستان را درهم نوردیده و
در بلندای تاریخ هنر و حافظة مقدسِ خوشنویسی اسالمی جایگاهی درخور پیدا نماید.
عطار با شایستگیِ بیبدیل ،ورزیدگیِ بینظیر ،همت و تالشِ مستمرِ طاقـتشـکنِ حیرتبـارش،
براستی مرحلهای تازه را در تاریخِ پر تحول خوشنویسیِ عالم اسالم بنیـاد نهـاد؛ و ایـن ،بـه ویـژه در
جلوههائی از خالقیت تحسین برانگیزش که من آنها را «آئینۀ عروج»( )2عنـوان کـردهام ،بگونـهئـی
نمودار و متجلی است که هیز واقع بین منصفی را جای انکار و اما و چون و چرا باقی نمـیگـذارد!
هر چند که به دالیلی روشن و ناروشن ،این واقعیت ملموس هنوز در پردۀ ابهـام بـاقی مانـده و جـز
تنی چند از نزدیکان و ارادتمندان حضرتِ عطار از آن بیخبر نگهداشته شدهاند! اگر چـه تـاریخ و
حافظة تاریخی هنر خوشنویسی را هرگز سَرِ انکار چنین عظمتی نتواند بود؛ بگذریم.
برای وارد شدن به دنیای بشکوه ،نوازشگر ـ و در مواردی ویژه نفوذ ناپـذیر و درک ناشـدنیِ ـ
عطار باید از طهارت و بینشی ربانی برخوردار بود .چرا که عطار در تمام طول حیات هنری خویش،
جز با طهارت قلم به دست نگرفت و جز با یاد و نام نوازشگر و بینشبار حضرت معشوق ،گردشی به
حرف و کلمات نداده و با همة حواس برای دیدار زیبائیها و زیارتِ جلوههـای ابـداعی ،و بـا همـة
حافظه و خرد برای دریافت قـوانین بنیـادین هنـ ِر هـزار سـالة خوشنویسـی قرآنـی روی آورد ،و از
هرگنجینهای گوهری گرانبها ،زیباپسندانه مبتکر را هدیهئی آورد؛ و در این تالش ،با چنان قـوت و
2ـ ویژگیهای ایندسته از کارهای عطار ،در یکی از بخشهای بعدی خواهد آمد.
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درخششی به هماهنگسازی خود با تجربههای رازناک تاریخ هنر اسالف خویش موفق شـد کـه
گوئی سر از جشن هنرِ هزار سالة پیشین برآورده و برفراز تاریخ خویشـتن بـه حکمروائـی پرداختـه
است .و این یعنی :پیوستن به ابدیت و حافظة ابدیِ هنر قرآنی.
وقتی به انبوهیِ حیرتانگیز کارهای عطار نگریسته و ابعاد بشکوه ابـداعی و زیبانمایانـة او را در
اشکال و صور متنوعِ اینهمه آثار مورد ارزیابی قرار میدهیم ،این باور اجاللی محاصـرهمـان میـدارد
که :عطار خوشنویسی بالفطره است! چرا که عظمت کارهایش هرگونه توازن میان محاسـبههـای
آموزشگرانه و ارائه کننده را درهم ریخته و پذیرشِ «بالفطره خوشنویس بودن» را بر اذهان تحمیـل
مینماید.
وی که آماده سازی کلیة مواد و تمامت تالشهای مربوط به ارائهی کارهـا و تابلوهـای خـود را
به تنهائی ملتزم شده است ،چنان با عناصر هنر خویش پیوند و الفت پیدا کرده است کـه نمـیتـوان
وی را «به کارگیرنده ،نمایاننده و حاکم» بر آنها پنداشت؛ زیرا ،در واقع این موارد کاری اوینـد کـه
مشتاقانه خود را تسلیم اراده و انگشتان طهارتجوش او ساخته و تا آخر عمر وفادارِ به این عهد باقی
ماندند.
رویهمرفته میتوان گفت که :عطار ،نگاهی تیز داشت ،چرا که بیشتر متوجه زیبائیهای معنـوی
و ملکوتِ اشیاء و امور بود؛
دیدی لطیف و زیبا داشت ،چـرا کـه متوجـه معنویـت و روحانیـت زیبـائیهـای بالیـده از هنـر
خوشنویسی بود؛ و اگر میخواهی بگو :متوجه صور معلقة پایداری بود کـه صـورتهای محسـوسِ
عالم طبیعت ،مراتب نازلة فناپذیر آنها میباشند.
نظری موی شکاف داشت ،زیرا که عظمت و جالل را در درشتیهای عالم ماده و طبـع نیافتـه،
بلکه عالیترین جلوههای زیبائی ـ و حتی زیبائی صوری ـ را در ظرافتهای بسیار ویژهئی مییافت کـه
جز با لطافتِ بیبدیل طبع و موشکافیِ مبتکرانه ،کسی را یارای وارد شدن به حوزۀ جلوهگریهای آنها
نمیباشد.
عطار ،اندیشهای عمیق و توانمند داشت ،چرا که خود را با همة شایستگیهایش پیدا کرده و بـه
تزکیه و تحلیه نهاده بود.
او ،عقیدهای استوار داشت ،زیرا که عاشقانه خـود را در دریـای زالل و هسـتیبخـش وحـی و
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ایمان به حضرتِ غیب سپرده بود.
عطار ،با همة استقامت در تالشهای هنری و متانت رفتاری ،دلی به نازکیِ نـازِ معشـوق داشـت؛
چرا که غیر او را از این معبد معنوی بیرون رانده بود.
وی از روحی شفاف و ماالمالِ آرامش برخوردار بود ،زیرا که آرزوئی جز تشرف به حضرت
معشوق برایش باقی نمانده بود.
و باالخره عطار ،عمری پر برکت داشت ،زیرا که او را وقف مشاهده ،ثبت و ارائهی جلوههای
برین کالم حضرت دوست قرار داده بود .و شاید همین موارد و یا عواملِ شبیه به آنها بوده است که
مشخصهای کامالً بیبدیل را بر عطار علیه الرحمۀ تحمیـل کردنـد؛ و آن اینکـه :او بـه طـور دائـم و
همیشه ،هم از نظر هنری و ابداعی از جامعه و زمان خود جلو بود؛ هم از نظر اندیشه ،بـاور ،بیـنش و
عملِ مخلصانة به آنها؛ و این وظیفه و خصلت جدائی ناپذیر هر هنرمنـد واقعـی و بـالفطره اسـت! و
همین هم باع شده بود که وی اوالً ،اجتماع خود و موقعیتهای ویژۀ عاطفی ،علمی ،اخالقی و...
اجتماع خود را دریابد؛ ثانیاً ،نیازهای فوری (= اورژانسی) ،کمالبخش ،عزتآفرین ،آزاد کننـده و
آرامش دهندۀ انسان امروزی را درک نماید؛ ثالثاً ،آنچه را شایسته و الزمـة القـاء مـییابـد ،شـکلی
ابداعی ،مؤثر ،هدایتگر و پرجاذبه بخشیده و ارائه نماید .و از آنجا که جامعـة عطـار ،در یـک دورۀ
نسبتاً طوالنی ،جامعهئی معموالً طبیعی و دست نخورده بـود و آفـتِ هویـتبرانـداز و عاطفـهسـتیز
سودجوئی به جان هنر و هنرمند ما نیفتاده بود ،آثارش بطور دربست ،گوهر و ارزش هنری خـود را
حفظ نموده ،در کنار اینکه تبلور دهندۀ هنر ناب و پیشروِ زمانة خود مـیباشـند ،چـون از مایـههـای
برین قرآنی و عرفانی برخورداراند ،هم خود را پاالیش ،رشد و شفافیت میبخشند ،هم بینش هنری
ـ عاطفی را گسترش و ژرفا میدهند و هم عاطفة انسانی را شادابی ،پویائی و!...
در واقع همین واقعیتها بود که نه تنها به گستاخیمان اجازۀ ورود به حوزۀ اندیشههای قرآنمحور
عطار را صـادر نمود؛کـه تحمـلِ شرمسـاریِ باالخزیـده از تکـریم و تمجیـد حضـرتِ او را ،از زبـان
سیه روزگاری چون من ،آسان گردانید .به هر حال ،آنچه باع شد تا بـدین شرمسـاری دامـن زده و
قدر و وزن و ارزش او را با سنگ و ترازوی اندیشه و فهم ناموزون خود بسنجم ،از این قراراند:
الف ـ گزاردنِ حق کسی که بر طیفی وسیع از شئون معنوی ما خدمتها کرده و از این طریـق
ما ،جامعة هنری ما و حوزۀ تالشهای هنری را رهین ذوق ابداعیِ خود و بجای آوردن تعهد ایمـانی
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خویش ساخته است.
باء ـ یادآوری تجربههای ابداعی کسی که به تنهائی مجمع و حافظة روحنواز سنن و تجربههای
هنر خوشنویسیِ فرهنگ هزار سالة ماست.
جیم ـ عطف توجه معاصرین و به ویژه هنرجویان و هنرمندان جوان به جلـوههـای زیباشـناختی
سدهها و دورههای گذشته در حوزۀ خوشنویسی.
دال ـ ایجاد فضا و زمینة مقایسه و مقارنة زیباشناختی ـ بینشیِ آثار پیشکسوتان و بزرگان این هنر
با نوآوریهای دوران معاصر.
هاء ـ پرداختن به وجهی از سرمایه و افتخارات اسالمی و معرفـیِ بشـکوه سـیمائی از افتخـارات
حوزۀ هنر قدسیّ کشور ما.
واو ــ پـرده بـرداری از تنـدیس فرامـوش شـدهئـی کـه در تمـام دورانهـای شـکوفائیش (هنــر
خوشنویسی) جز به عالیترین مضامین ،دلنوازترین مفاهیم ،شورانگیزترین برداشتها ،عزتبخشترین
پیامها ،بالنده ترین ارزشها ،نابترین باورها ،لطیفترین و پاکترین اندیشهها و تخیالتِ قدسبنیان
نپرداخته و جز از طریق همینها ،خود و زیبائیهای نوازشگر خود را متجلی نساخته است.
زاء ـ منعکس ساختن گوشهئی از رمز و رازهائی که چشم را نوازش ،نگاه را روشنی و طراوت،
نگرش را معنا ،قلب را طهارت ،عاطفه را جهش و اعتال ،جان را نشاط و رنگینی و اشتیاقِ پیوستن به
خزاین روحانی و قدسیِ زیبائی عنایت نموده ،و بالخره بینش را قوت پرواز و عروج میبخشد.
ی خـود ،بـه نحـوی
ت امتـی کـه در نهانخانـة فرهنگـی ـ ابـداع ِ
ی وحـد ِ
حاء ـ یـادآوری مبـان ِ
شیرازهبندی شدهاند که هیز قدرتی نتوانسته است رخنه در بنیاد اتحـاد آنهـا بنمایـد؛ و نیـز ،نمـودار
ساختنِ زیبائیهای جهانندهئی که میتوانند تداعی کنندۀ زیبائیهای بهم رسیدن و یکی شدنِ «امت
واحده»ای باشد که حافظة عقیدتی و ابداعیشان یگانه است.
طاء ـ یادآوریِ ایجاد زمینههای الزم ،فضائی درخور و موقعیتی شایسته برای بـروز و شـکوفائی
تحرکی ابداعی ،جوششی مبتکرانه ،بالشی احساسی ـ عرفانی و انعکاس همة اینها در بستر فرهنگ و
جامعه و در بسترِ بالندگی معنادار هنر و مردم ما.
یاء ـ پرداختن به جوهر معنابخش هویت ربانیِ خودمان و هنرِ قدسی و منعکس ساختن مظـاهر،
عناصر و مجالی ابداعی آنها؛ و!...

محوری فراکشنده
تا آنجا که منِ بینوا متوجه شده است ،بیش از نود درصدِ کارهای مرحوم عطـار در زمینـههـای
مربوط به قرآن و حدی بوده و مابقی نیز نمودار سـازندۀ معـارف حکمـی ،مکاشـفاتِ عرفـانی و
اندیشههای ناب عاطفی و ذوقیئی میباشند که مستقیماً با چشمهسار وحی در پیوندند.
ی
این مایة از بـاور مؤیـد ایـن واقعیـت خدشـهنـابردار اسـت کـه در آثـار مرحـوم عطـار تالقـ ِ
ذوق هنری و ابتکارهای رازمندِ زیباشناختی با وحی ،حکمت ،عرفان ،اشعار حکمـی و زمینـههـای
ناب انسانی بیشتر از همگنان وی قابل مشاهده بود و زمینة تحکـیم باورهـای عقیـدتی و بـروز تعهـد
هنری بارزتر و مهیاتر بوده است .لذا ،آن گرایش مخلصانه و این سرمایة بیبدیل قدسی باعـ شـده
است تا زمانی وجود ابداعیِ حضرت عطار را مثالً در کتیبههای مسجد جامع گوهرشاد ـ در مشـهد
ربوی علیه السالم ـ در برابر بایسنقر میـرزا ـ قـرار داده و بـا ابـدیتش پیونـد بخشـد؛ زمـانی سـر از
کتیبههای بشکوه و حیرتانگیز مسجد جامع هرات بدرآورد؛ گاهی قرآن محلّـایش پرتـوافکـن و
طراوت بخشندۀ دلهای مؤمنان و زینتافزای چشم هنرشناسان دقیقهیاب باشـد؛ گـاهی مرقـعهـای
«اساور ،هنرِ آیهنگاری ،الشهود و الشهاده» و دهها اثر دیگرش .و که نمیفهمد که هر کـدام از ایـن
آثار به تنهائی گواه انجام تعهد مخلصانة عطار بوده و در تحکـیم و گسـترش باورهـای عقیـدتی او
نقشی مؤثر ایفا کرده و میکنند.
از سوئی این نحوۀ نگرش ،پرداخت و اجـرا ،بـه دلیـل معنویـت و تقـدسِ ذاتـی و محـوریش،
طهارت و نشاط روحی ،تزکیه و تصفیة باطنی ،تشحیذ و تعمـق عقلـی ،تـوازن و جاذبـة رفتـاری و
تقویتِ ذوق ابداعی را هم برای شخص آخوند (ره) هبه کرده است و هم به کسانی که با کارهای
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وی انس و الفتی به هم رسانیدهاند.
شیفتگیِ مرحوم عطار (ره) به زیبائیهای مربوط به هنر خوشنویسی ،بویژه زیبائیهای ریتمیک
آیات قرآنی تابدان حد است که انسان گمان میکند :عطار ،یا هر زیبائی و جمال دیگری را درین
حوزۀ ویژه منکر میباشد! و یا ،در جنب زیبائیهای دیداری حروف و کلمات قـرآن مجیـد قابـل
توجه نمییابد! چرا که بهترین و زیباترین آثار عطار را همان تابلوها ،مرقعـات و کتیبـههـای «قـرآن
محور» او مییابیم و الغیر.
منِ بنده را گمان بر اینست که یکی از علل اساسیِ کم توجهی عطار به نستعلیق ـ با همة پختگی
و ورزیدگیِ در آن ـ در کنار ثل و ریحان و محقق و انواع خطوط کوفی آن میباشد که :نستعلیق
را ـ در جنب آن خطها ـ برای شکل بخشیدن مبتکرانه و ابداعیِ حروف و کلمات قرآنی ـ چنانکـه
خود از زیبائی ،معنویت زیبائی و زیبائیِ معنوی برداشت کرده بود ـ آماده نمـیپنداشـته اسـت! هـر
چند که آرزو میکنم :این یک برداشتِ غلط و ناصوابی باشد که دامن برداشتهای مرا آلوده کرده
است.
به هر حال ،در این رابطة ویژه متیقنم که هر منصف واقعنگری با من همباور خواهد بود کـه در
کارهای مرحوم عطار قدس سره ،توحید به معنای دقیـق ،ژرف و فراگیـر قضـیه ،امـری محـوری،
اصلی بنیادی و گرایشی روشن و انکارنابردار بوده ،و هر اصل دیگـری را کـه بـر آن باشـد تـا ایـن
نگرش و گرایش را کمرنگ و یا خدشهدار سازد ،میتاراند .اگر چه ممکن است این اصـل بـرای
ناآشنایان به اندیشه و ذوق آخوند امری فرعی نموده و در خدمتِ تالش ابداعی و زیبانمایانة وی ـ
خدای نخواسته ـ تلقی شود!
این نگرش هوشیارانة هدفمندانه و ایـن گـرایش مصـرّانة قـدرتنمایانـه ،در کارهـای مرحـوم
عطار (ره) شاید از آن جهت سیطرۀ بالمنازع پیدا کرده باشد که اوالً نمـیخواهـد در حـوزۀ ابـداع
خویش امری را اجازۀ حضور و تشخص دهد که مستقیم و یا غیر مستقیم میتوانـد «توحیدد» را از
منظر دریافتِ بیننده و مخاطب او در حجاب قرار داده و از یاد ببرد؛ و ثانیاً امری زیباتر ،بروریتر و
فراگیرتر از آن سراغ ندارد تا با مواجه ساختن مخاطب خود بـا آن ،بتوانـد همـة آنچـه را از مواجـه
ساختنش با توحید به وی القا و اهدا میدارد ،به وی منتقل نماید! چرا که عطار را باور بر اینست کـه:
توحید به واسطة خصلت یگانهسازی ،پیوندبخشی و انفکاکزدائی خود ،هم به زیبائی معنا بخشیده
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و «معنویتِ زیبائی» را برای انسان قابل کشف میسـازد؛ هـم فـرد را از دام قشـر و پوسـتِ ظـاهری
و دیوار غفلت و حجاب ظاهر رهانیده ،راه نفوذ به بـاطن و ملکـوتِ مظـاهر و پدیـدههـا را همـوار
میسازد؛ هم اشتیاق رهیدن از شرک و کثرات و رسیدن به توحیـد و جمـع را تشـدید مـینمایـد؛
هم لذت آزادی از زنجیر باورهای وهمی ـ اعتبـاری را ارمغـان وی میـدارد؛ هـم او را بـا حـالوتِ
وصفناپذیر کشفهای شفاف و مشاهدههای زالل آشنا میسازد؛ و هم او را از آرامشـی سرشـار و
برخوردار میدارد که جز در سایة توحید و سایهسار تالشهای توحیدی ممکن و میسر نتوانـد بـود .و
اینهمه را پیآمد جز کمال ،عزت ،نشاطِ ابداعی و مبتکرانه و در نهایت رسیدن به مقام ربا و قـرب
حضرتِ معشوق نخواهد بود.
منِ تبهروزگار را گمان بر اینست که این ویژگی ممتـاز سـازندۀ کارهـای حضـرتِ عطـار ،از
همگنان او بوده و آنها را فردانیتی بیبدیل بخشیده و در میان سایر آثار خوشنویسان متعهد مسلمان ،از
موقعیتِ ممتاز و ممتاز سازندهئی برخوردار میسازد.
به هر حال ،به دلیل حاکمیت دیرین یک سنت ارزشمند فرهنگی ـ هنـری ،عطـار از نخسـتین
روزهای رویکردن به خوشنویسی با حروف و کلمات خوشنویسی شدۀ قـرآن ـ اعـم از خطـی و
چاپی ـ مواجه بوده و همین مواجهة مقدس ژرفترین ،شفافترین و شورانگیزترین الهامات عاطفی ـ
اشراقی را در وی بروز داده و در هنر وی به نحوی کامالً پخته و شکوفا تبلور بخشیده است.
انس درازدامن و ریشهدار با عروس حضرت قرآن از یک طرف و تالش پیگیر مخلصانه برای
رسیدن به چشمه سار حقایق و معارفِ جا کرده در لباس کلمات و عبارات این کتاب مقدس باع
شد تا عطار هم با عالیترین ،بشکوهتـرین ،ابـداعیتـرین ،نوازشـگرترین و دلنشـینتـرین نغمـههـای
شنیداری عالم تکوین (= آنچه به ریتم ،وزن و موسیقی ملفوظ قرآن مربـوط مـیباشـد) آشـنائی و
ت عـوالم بـاالتر بشـمار آورد؛ هـم بـا لطیـفتـرین،
انس پیدا کرده و آنرا نماد و جلـوۀ نازلـة نغمـا ِ
دقیقترین ،محکمترین ،پاکترین ،زیباترین ،ارزشمندترین و واالترین دریافتهای ربانی مجهز شود.
پیآمد انکارناپذیر چنان برخورد و موقعیتی ،از یکسو ،بهم رسیدن و شکوفا شدنِ دنیائی عاطفی
و نظامی ابداعی است که طهارت ،درخشش ،زیبائی ،جاذبه ،شکوه و دلنـوازیش در مسـیر تـاریخ
خوشنویسی ،سبکی ویژه ،و به عبارتی «فرهنگی نوین» را بنیاد نهاده و به اوج شکوفائی رسانید؛ و از
دیگر سو ،تکوین و تکامل نظام فکری و نظام ارزشی است که اصول و پایههـای قـدس بنیـانش را
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آفریدگار هستی ،بر مبنای هندسة خللناپذیر عالم تکوین طراحی و ارائه کرده بود.
رسیدن ،مجهز شدن و برخوردار شدن از چنین چشمهسار حیاتبخشی بود که به عطار و آثـار
قرآنمحورش حیات ابدی و روح جاودانگی بخشیده ،او را از فرش تلوین بـه عـرشِ تمکـین و از
کورۀ فنا ـ به دو معنی ـ به بارۀ نفوذ ناپذیر و رازناک بقا فراکشانید!
واقع امر اینست که انسان برای رشد و شکوفائی هویت الهی خود ،جز به همین دنیاها ،حوزههـا
و نظامها (نظام فکری ،ارزشی و عاطفی) متکی و نیازمند نبوده و عزت و سعادت و آرامش واقعـی
و معنیدار وی جز در پرتو چنان آبشخور زالل ،الیزال ،پر برکت و مقدسی قابل تحقق نمیباشد.
همدلی و هماهنگی با روح اشراقی و هنری قرآن ،از یکطرف ،زمینهساز پیوند و ارتباط هر چـه
بیشتر عاطفی ،ارزشی و عقیدتیِ مرحوم عطار با مخاطبهای مسلمان ،هنردوست و ارزشگزارِ آثـار
زیبا ،مبتکرانه و عاطفهپرور او گردید؛ و از دیگر طرف ،سرانگشتان سـحّار و نوازشـگر عطـار را بـا
جبین محرابها ،بازوان کشیده و خوشتراش ایوانها ،سینة صاف طاقهای پهن و پیشـانیِ بلنـد کتیبـههـا
پیوند بخشیده ،هر کدام را به نحوی از قلم قرآنمدارش ـ که جلـوۀ نازلـهای از قلـم اعـالی کاتـب
حقیقی توانش پنداشت ـ رابی ساخت.
به گمان منِ خرد از یاد برده ،یکی از علل کشش و جاذبة مضاعف خوشنویسیهای قرآنمحـور
برای اهلش آنست که خودِ ظرفِ بیانی و قالب کالم الهی ،هنری میباشد .در واقع همین شکل هنری
و قالب ابداعیِ منحصر به فرد قرآن است که به عنوان معجـزهای قدسـی ،نـه تنهـا هنرمنـدان زبـانآور
آنروز عرب را به تسلیم و کرنش وادار کرد که هنوز هم ،اعالم مسابقة این معجـزۀ قدسـی در گـوش
ِ
ارة ِم ْن ِمثْلِ ِ!...
سَ
همة هنرمندان و زبانآورانِ عالم طنینافکن است که :دَالْتُا ا ُ
این مسئله مبین یک واقعیت ملموس تواند بود و آن اینکه :میان دین ـکه مبین حق و حقیقت جوئی
و حقگرائی است ـ و هنر ـ که انگیزانندۀ روح حقطلبی و احساس و عاطفـة فـراروی و مطلـقجـوئی
است ـ وحدتی انفکاکناپذیر وجود داشته و ایندو ،چنان بهم تنیده و جوش خوردهاند که نمـیتـوان
میان آنها شکافی پدیدار ساخت!
مگر میتوان میان جنبه و وجهة هنری قرآن با وجهه و جنبة ارشادی و هدائی آن رخنهئـی ایجـاد
کرد؟!
مگر میتوان میان ظرف هنری و پر جاذبة کالم الهی و محتوای فکری آن فاصله و جدائی قایـل
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شد؟! واقع مطلب اینست که اگـر روشـی دیگـر و بهتـر ـ غیـر از ایـن شـکل ابـداعی و هنرمندانـة
بیان ـ برای افادۀ بهترِ کالم خداوند وجود میداشت حتماً خداوند آنرا بر میگزید .و اگـر ایـن هنـر،
دون شأنِ کالم الهی میبود ،خداوند را واجب بود تا از وی کناره گرفته و تبرا جوید!
به هر حال ،آثار قرآنمحور ،و نیز سمبولیسم پر جاذبه و معنیـدار مرحـوم آخونـد (ره) بـه دلیـل
ماهیت «فرانمایانه»ی خود ،این فرصتِ مغتنم را به بیننده اهدا میکند تا از جانبی پردههـای صـوری
الفاظ و حجاب دیداری کلمات را کنار زده ،جان معنویتمدار خود را به حقـایق نـورانی و بـاطنی
آنها نزدیک کرده و از این طریق ،هم تمرین رهیدن از حصار پدیـدههـای ملمـوس ظـاهری را بـه
نمایش گذارد؛ هم زمینههای پیوند و الفت با حقایق باطنی را شناسائی و استحکام بخشد؛ و هم طعم
حیات راستین ،آزادی واقعی و آرامشِ معنیدار ربانی را به قدر استعداد و همـت خـود بچشـد! و از
جانبی دیگر :متوجه عوالم برتر هسـتی و مخـازن و منـابع ملکـوتی جلـوههـا و نمودهـای ملمـوسِ
دیداری شده ،بکوشد تا راه رسیدن بدان محافل روحانی را شناسائی کرده ،زبان ویژۀ هرکدام و هر
مرتبة از هستی را یادگرفته ،چشم قلب و روح را با زیبائیهای واقعـاً مانـدگار آنهـا تـزئین نمـوده و
گ هوشـربا و
ی خود را در پرتو زیبائی ،نظـم ،لطافـت ،درخشـش ،طـراوت ،طهـارت و آهنـ ِ
هست ِ
توصیف نابردار آن عوالم رنگ و شکل شایستة مقامِ «خلیفۀ اللهی» خود بخشد.
قابی میراحمد قمی ،که تعلیم و ترغیب زیبانگارانة خط کوفی را به حضرت امیـر (ع) مسـتند
میدارد ،در رابطة با این امر تأملجوش دارد که:
غـــرمِ مرتضـــی علـــی از خـــط

نــه همــین لفــظ بــود و حــرف و نقــط

بـــل اصـــول صـــفا و خـــوبی بـــود

()2

زان ،اشــارت بــه حســن خــط فرمــود

و در همین نوشته آورده است که:
ِ ()1
ت اِاللَِة ل ِ
« ...افالطون میگویدَ :لْ َخ ُّ
ْج ْسمالنية »
ط َهْن َد َسة ُروحالنِيَّة ظََهَر ْ

 2ـ فصلنامة هنر ،شمارۀ  92ص 224
 1ـ فصلنامة هنر ،شمارۀ  92ص 224

پیام روحانی عطار
کاوشهای ریشهیابانه در زمینة پیوندِ ابداع و اندیشه ،ذوق و خردورزی ،عاطفة زیباپسند و تعقـلِ
واقعیتجویانه ،گرایشهای بیغربانه و متکی به خودِ ذوقِ جمالگرائی و تالشهای ارزشمحورانه
مؤید آنند که جهانبینی و باورهای هستیشناسانة انسانِ هنرمند ،به نحوی شـگفتیزای بـا احسـاس
ابداعی وی در پیوند بوده و اگر آن باورها ـ به هر دلیلی ـ اهمیت ،درستی و ارزش خود را برای وی
اثبات کرده باشند ،تا اعماق جان و پنهانیترین زاویههـای دیـد و احسـاس و ذوق او رخنـه کـرده،
ریشه دوانیده ،حاکمیت یافته و عمالً در تالشهای ابداعیِ وی ـ آگاهانه و یا ناآگاهانه ـ ظهور و بروز
پیدا میکنند! و در مواردی همین باورهایند که ظرفیت ،زیبائی و ارزش حیات و یـا امـری حیـاتی را
شکل و رنگی ویژه بخشیده و تأثراتش را متناسب با همان دید ،متجلی و متبارز میسازند!
هنرمند ،آنگاه که به زندگانی از منظری عالی و تعالیبخش مینگرد ،آنرا غنی ،لطیـف ،عزیـز،
باطراوت ،رشدیابنده ،شفاف ،عمیق و با همة تحوالتش پاینـده و فناناپـذیر یافتـه ،اگـر اثـری پدیـد
ت زنده و شـاداب برخـوردار بـوده و بـه همـین باورهـا اشـاره
ش مثب ِ
می آورد ،به نحوی از این نگر ِ
میکند؛ و نیز ،آنگاه که حیات و ارزشهای نورانی و بشکوه حیات را در پیونـد و رابطـة بـا معشـوقِ
دالرائی مییابد که جز حسن و خوبی ،دلبری و دالرائی ،نور و نشاط ،شکوه و غنا و پاینـدگی و...
در وی سراغ نداشته و حقیقت زندگانی را جز «با او بودن»« ،به او نگریستن»« ،از او گفتن» و در راهِ
او و طلبِ او بودن نمیشمارد ،به قول «شیخ اکبر» (رم) از هر چه بگوید ،از هر کجا که یاد آورد
و هر نامی را که به زبان آورد ،به نحوی از انحاء با همین معرفت در پیوند بوده و به همو اشـاره دارد.
چنانکه عکس این قضیه نیز درست تواند بود!
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پایبندی به این اصلِ رهنما ،آنگاه که بخواهیم پیرامون باورها ،و پیامهای باال خزیده از عمق جان
حضرتِ عطار (ره) و یا هر هنرمند دیگری کاوش کنیم ،ما را به خوبی و شایستگی یـاری خواهـد
کرد تا بهتر و آسـانتر بتـوانیم خـود را بـه سرچشـمههـای زالل ،واقعـی ،پویـائیبخـش ،نشـاطبار و
غوغاانگیز وی نزدیک سازیم.
از سوئی ،در هنر خوشنویسی اسـالمی کـه هنرمنـد خوشـنویس مسـلمان میتوانـد از دریاهـای
احصاء ناپذیر افکار و اندیشهها ،و گلبرگهای عـدد ناپیـدای باورهـای بشـکوه ،احساسـهای لطیـف
و دریافتهای زیبا و ...آنچه را دل شیدا و احساس زیباپسندانة او میخواهد اختیار کند ،وقتـی متوجـه
میشویم که به انتخابی ویژه ،در حوزهئی ویژه ،در پیوند با امری ویـژه و بـا حفـظ مبـانی ،قواعـد و
اصولی ویژه دست مییازد ،این واقعیت برای ما منکشف و تثبیت میگردد که وی را باوری ویژه،
هدفی ویژه ،جهتی ویژه و پیامی ویژۀ خودِ او بوده ،و همة انـرژی و تـالش خـودش و آثـارش در
همان حوزۀ ویژه ،پویا و فعال میباشند .چرا که او مسلمان است و خود را ـ در هر نگرش و گرایش
ـ در پیوند با کسی مییابد که نبض هستی و حیات ،در جمیع عوالم وجودی در دست او بوده و بـا
محبتی در خورِ شأنِ خویش به جلوههای گذرا و جوشنده و جلوهگاههای زیبـا و طـراوت بخـشِ
هستی و حیات رنگ و رو بخشیده و همه را به سوی کمال الزم و شایستة خودشان فـرا خوانـده و
میکشاند.
این باورِ جهنده و جهاننده که روح را صفا ،جال و طراوت میبخشد ،به عطار آن بینش و همتی
را ارزانی داشته است که در برابر انرژی و جهشِ استعالئیِ آنها ـ هرگز و به هیچروی ـ نمیتواند تن
به جلوههای حیات غریزی داده و در حوزۀ تالشهای معناباختة طبیعی ،روزمره و معمول ـ اگـر چـه
لذتبخش ،زیبا و سرگرم کننده ـ باقی مانده و ربایت دهد .زیرا که «اصلِ حیات و حیات اصلی»
را بازشناخته و آنرا در حوزۀ نگرشها و گرایشهای دیگر متجلی مییابد .حوزهیی که در آن آدمـی
از خود و گرایشهای طبیعی خود رسته ،دل و جانش از چشـمهسـار محبتـی سـیراب مـیشـود کـه
رنگینی ،تازگی و طراوتِ معنیدار هستی را بعهده گرفتـه اسـت .حـوزهئـی کـه چشـم دلـش را بـا
جلوههائی از جمال و زیبائی آشنا میسازد که نه تنها خزان و تکرار و بیجاذبگی و رنگ رفتگی را
بدانها راهی نیست ،که هر لحظه بر طراوت و صفا و جاذبة آنها افزوده مـیشـود؛ حـوزهیـی کـه بـا
حقیقتِ زیبائی یگانه بوده ،به همة جلوهها ـ اعم از دانش ،ارزش ،زیبائی و حتی عدد ـ جمالی بشکوه
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و روحانی را ارزانی کرده ،به هر چه مینگری ،اول زیبائی در برابر دیدۀ دلت به جلوه در میآید.
نکتهای را که شایسته است در همین مقطع و مرحلة از عرایضمان یادآوری نمـائیم اینسـت کـه
اوالً ،در کارهای مرحوم آخوند (ره) ،با آنکه زمینة مورد توجه و عمل ،زیبانمائی صوری نمـوده و
چنین گمان میرود که عطار ،به عنوان یک هنرمند جامع االطراف بر آن بوده اسـت تـا هنرنمـائی
کرده و از طریقِ ارائهی زیبائیهای صوری و دیداری و جلـب توجـه مخاطـب خـویش ،تأییـد و
تصدیقِ زیبائی و واالئیِ کار خویش را به ثبت رساند! ولی واقع امر اینست که :تالش او با همة توان
و نورانیت از مرز این مهم پافراتر نهاده و بر آنست تا مخاطب را با جلوههای بشـکوه و زیبـائیهـای
هوشربای جهانی دیگر و شدیداً انسانیتر ،پرجاذبهتر و معنیدارتر ـ از دنیای غریزی ،وهمی و ...ـ آشنا
سازد! و ثانیاً ،از آنجا که مرحوم عطار (ره) وارستهای دنیّتگریز بوده اسـت ،توجـه وی بـه هنـر و
خلق آثاری بیبدیل ـ کامالً بیبدیل ـ هرگز نمیتوانسته است علتِ مادی داشته باشد.
معنای بمنی این کالم آنست که :عالقة اصلی و محوری مرحوم آخوند (ره) شـدیداً متوجـه
جنبة معنوی و فرا پیدائیِ آن بوده است .هر چند که جنبة زیباپسندانه و زیبانمایانة آنرا به عنوان عامل
کشش ،انگیزش و ...درنظر داشته و تا آنجا بدان پرداخته است کـه مـیتوانسـته بـه عالقـة اصـلی و
محوری او (نمایش جهانی زیباتر ،انسانیتر ،معنیدارتر و )...یاری رساند.
به هر حال ،آنچه در رابطه با این فرزانة هنرمند تردید را بر نمیتابـد اینسـت کـه :آثـارش آئینـة
باورها و بینش های وی بوده و به نحوی بسـیار جـدی و قابـل تأمـل ،سـرپوش از اسـرار درونـی او
برمیدارند .چرا که عطار علیه الرحمۀ ،طهارت ظاهری را بـا نزاهـت بـاطنی ،درخشـش عقلـی را بـا
شفافیت عقیدتی ،سالمت خلقی را با لطافت عواطفی و باالخره زیبـائی و هنـر را بـا تفکـر و بیـنش
آمیخته و هویتِ راستین خود را در آن منعکس نموده است.
از جانبی اگر بپذیریم که اثر هنری عکس و تراوشی از جمال و جالل ناپیدای روح هنرمند بوده
و به حقیقتِ وجودی او ـ به عنوان موجودی مؤلف از نظام فکری ،عقیـدتی ،ارزشـی و عـاطفی ـ
مربوط میباشد ،به جرأت میتوانیم ادعا نمائیم که آثار مرحوم آخوند (ره) نیـز ،نماینـده و معـرفِ
اندیشهها ،باورها ،آرمانها و مبلّغِ رسمی ،صمیمی و امینِ پیامهای اوست.
اندیشههائی که ریشه در فطرتِ الهی او داشته و از چشمهسار زالل وحی سیراب شده و شادابی
پیدا کردهاند!
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آرمانهای بشکوهی که تحقق و شکوفائی آنها سعادت ،کمال ،پاکی ،عزت ،آزادی و آرامش
معنیدار و پایندۀ انسان را به بمانت ایستادهاند!
و باالخره پیامهائی که از کوثر سر به مهر والیت جامها زده ،ساغرها ربوده ،سرمسـتیهـا دیـده،
بیخودیها چشیده و گنجینههای رنگین و حیرتبار عالم را در رکاب سفر و هجرتی عرشـی یـدک
میکشند.
عطّار با رویکردن به کش و قوسهای پرجاذبة خوشنویسی ،نگارستانی از باورها ،بینشها و الهامها
ت بالنـدۀ خـدای ودود و مهربـان؛ بـاور بـه کارسـازی و
را تجسم میبخشـد؛ بـاور بـه عشـق محبـ ِ
کارگشائیهای خدای رحمان در سختترین شرایط حیاتی و موقعیت زندگانی؛ بـاور بـه حضـور
مهربانانه و نوازشگر حضرت دوست در همة صحنههای ظاهراً هراسـبار تنهـائی؛ بـاور بـه عظمـت،
واالئی ،شرافت ،کرامت و عزت بیبدیل انسان و هویت استعالئی او؛ باور به آزادی و آزادگـی ،بـه
ایثار و شهامت ،به پاکی و عفافِ فراگیرِ ظاهری و باطنی و!...
بطور قطع و یقین میتوان ادعا کرد که در سراسرِ تالش هنری عطار (ره) مـواردی را نمـیتـوان
ارائه کرد که به القاء یأس ،بیهودگی ،سستی ،دلمردگی ،پذیرشِ بعف و بدبینی نسـبت بـه انسـان
باشد .آنچه آمد مؤید آنست که برای آخوندِ ما ،تنها تجلی زیبـائی حـروف و کلمـات گردشـهای
زیبانمایانه و فرمالیستی و ترکیب و تلفیق کلمات و حروف ،مورد توجه و مایة آرامش نبـوده ،بلکـه
او با همة دقت و احساسِ معناجوی خود برآنست تا جلوۀ پرجاذبه ،فرح بخش ،نوازشگر و نشاطبار
جمال را با هیبت ،شکوه ،رعب و دلهرۀ باالخزیده از جالل همراه ساخته ،بـه اثـر و مخلـوق هنـری
خویش حیاتی ویژه و ابعادی شایسته بخشاید.
بر این اساس ،راز یکرنگی ،یکدسـتی و یـکجهتـی کارهـای مرحـوم عطـار (ره) را بایـد در
نگرشها و باورهای ژرفاناپیدای او جستجو کرد .او نه تنها عالم را به عنوان حقیقتی یگانه و یکپارچـه
بسوی اصل و حقیقت علویش در حرکتِ تکاملی میدید ،که شـرار محبـت و حـرارتِ عشـق هـر
نمود و مجالئی را با کشف عیانی مشاهده میکرد! و در واقع ،همین بینشِ رنگینِ پر جنبش بود که
به قسمت عمدهیی از کارهای آن مرحوم حرکـت و جنبشـی درونـی ،ریتمـی غنـائی و جاذبـهای
نوازشگر بخشیده است.
آثار مرحوم عطار (ره) ـ به عنوان نمودهایی واقعی و قابل استقراء ـ حقاً نماینـدۀ تمـامعیـار هنـر
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قدسی میباشند .این آثار بشکوه و دلفریب ،آنگاه که خود را ملتزم به بازتابانیدنِ کالم حق مینمایند،
عیناً و عمالً نمایش دهندۀ مرتبة نازلة کالم خداوند سبحان در ظروف دیداری میباشند .ایـن آثـار
که در قالبِ دیداریِ خود جز جامههایی فاخر و زیبا ،چشمنواز و نشاطانگیـز ،پـر جاذبـه و لطیـف
برای کالم الهی نتوانند بود ،بواسطة خصلت ربانیِ خود ،به نوعی از حیات و طراوت دست یافتهاند
که نه تنها آئینهوار ابدیت را برای اهلش میتابانند ،که به نحوی کامالً ویژه تجسمبخش عاطفـهئـی
ابداعی و روح اشراقیِ عالم اسالم مـیباشـند؛ بـه طـور مثـال ،هـر یـک از تابلوهائیکـه مـن آنهـا را
«آئینههای عروج» نامیدهام ،به تنهائی و در کلیت خود انعکاسی رنگین ،پر درخشش و پـرجاذبـه از
مراتب عالیتر وجود است و نمادی از حیات ابدی و آثار و احکام روحنـواز او بـرای انسـانهائی کـه
اسیر احکام غرایز و زنجیرهای محدودکننده و زمینگیر سازندۀ زمان و مکان ـ حـداقل در حـوزۀ
طبیعی و بهیمی ـ آن نمیباشند.
ت زنـدگانی انسـانی و آثـار
هر کدام از اینها ،پیـام بلیـغ و روشـنگریسـت کـه نـه تنهـا حقیقـ ِ
آزاد کننده ،عزتدهنده و آرامشبخش آنرا تبیین نموده و راه رسیدنِ به آنرا نمایان میسازند که از
دیدگاهی خود فورم و قالب دیداریِ این حیات در سطحی ظاهراً محدود میباشند .اصوالً به کدام
یک از آثار مرحوم عطار (ره) چشم بـدوزیم کـه نـوازش پیـام روحـانی او را بـر شـانة روح خـود
احساس ننمائیم؟! کدام نوشته او را وردآسا به ترنم نشینیم که شور و هیجان پیام روحانیش خانة نگاه
ما را به نیایشکدهئی مقدس ،نورانی و بهشتگونه بدل نسازد؟ از کنـار کـدام تـابلوی او سـربزیر رد
شویم که عطر پیام استعالئی وی چشم ما را به زیارت قالبهای زیباکالم حضرت معشوق فرانخواند؟
با چه زبانی به مالقاتشان برویم که منفعل و شرمنده از محضر شورانگیز ،غزلآلـود و بالغتبـار آنـان
برنگردیم؟!
گوئی این پیامها که پژواک روحنواز بالغ و پیام حضـرت معشـوق بـوده و بـه تأسـی از اصـل
بسیط و بشکوه خویش ،همة عرصههای وجودی را فراگرفته و زینت بخشیدهاند ،از چنـان نیروئـی
برخوردارند که هم عهدهدار نوازشگریِ روح تبدار عاشق مهجور میباشند؛ هم آذین کنندۀ سراپردۀ
تطهیر شدۀ نگاهِ سر و سِرّ او؛ هم عطرافشان گلستان زیبای مظاهر و قوالب دیداری کـالم حضـرت
دوستند و هم ،نغمهزار فصاحتجوشی که اصلِ کَری را در عالم هنر و پیام روحانی هنـر بـه انکـار
ایستادهاند.
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منِ بنده را برداشت آنست که هنر قرآنمحور مرحوم آخوند (ره) ،نه تنها نمایشگر جلـوههـای
بیپایان زیبائی صوریِ این حوزۀ هنری و در برگیرندۀ کالم نورین الهی میباشد که :با همة توان و
طراوت ،نمایشگر پیامِ روحانیت و گوهر روحانی اسالم در طرحها و نقشهـائی اسـت کـه حـوزۀ
حس دیداری را پشت سر نهاده و با روح تعالیجوی انسانِ مؤمن تماس و الفت برقرار میکنند .ایـن
خصلت ویژه ،به واسطة نفوذ استقبال شوندهاش از جانب مخاطب ،مجهز به قدرتِ مؤثرهیی اسـت
که هیز روش و ابزار خطابی را سرِ برابری با آن نتواند بود .چرا که هویت نوازشگر ،ریتمیک ،زیبا،
پر مهابت و ذاتاً مقدس این آثار ،نه تنها راه نفـوذ و گسـترش گـوهر روحـانی اسـالم را در جـان و
دل انسانهای مسلمان سهلتر و هموارتر میسازد که هرگونه موبـعگیـری خودمحورانـه ،مقابلـة
شکورزانه و ...را به استقبال و استسالمی آرامشدهنده بدل میدارد.
به هر حال ،اگر خواسته باشیم جهت ،محـور و اهـداف پیـام روحـانی مرحـومِ آخونـد (ره) را
بصورت فهرستوار ارائه نمائیم ،آنچه را میتوان ـ به عنوان موارد و زمینههای کلی ـ در صدر قرار داد،
از اینقرار خواهند بود:
قرار دادن توحید و نگرشِ توحیدی در متن.
انگیزش گرایشها و تالشهای عبادی.
تبیین هنرمندانة منطق توحید و تعبد.
تشدید احساس برورتِ ترسیم هندسة علوی ـ ملکوتی ،جبروتی ـ اُلوُهی.
تالش برای ایجاد روح مؤانست با حق و ارزشهای حقانی.
تالش برای تصفیه و تحلیة باطن.
باز ،هموار ،زیبا ،بشکوه و پرجاذبه نمودنِ راه وصال حضرت معشوق.
تأکیدِ محوری بر نگرشها و گرایشهای عزتمدار ،سعادتبار و آرامشدهنده.
آزادی و سرافرازیِ واقعی را در گرو گرایش به حق و ارزشهای حقانی تلقی نمودن.
جلوهها و حوزههای متنوع ارزشها و ابزار ارزشبار را دیداری و تأکید کردن.
تشدید آگاهی و اعتماد ایمانی.
زمینهها ،معیارها و عوامل رشد ،تعالی ،آزادی ،آرامش و ...را ترسیم نمودن.
پاینده ،مثمر ،زیبا و تابناک نمودنِ نگرشها و تالشهای عبادی ـ ارزشی.
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پرداختن به هندسة عجز و ناتوانیِ ذاتیِ انسان در برابر فقط خدا.
تأکید بر برورتِ تسلیم محضِ مطلق.
هدفدار و جهتدار معرفی کردنِ حیات و هنر.

پرورش ذوق تعالیِ همه جانبه در انسان تا رسیدن به مقام قليفة لله ؛ و!...

تجسم فضای مثالی و...
میدانیم که در فرهنگ و حکمتِ اسالمی باور براین است که هستی محصور در همین نشـئهی
ملکی و مادی نبوده و زمان و مکان نیز محدود به زمان و مکان همین عالم نمیباشد .اگر از تفـاوتِ
سادهانگارانة زمان و مکانهای طبیعی در اجرام و سیارات عالم ماده بگذریم ،همة مسلمانها از زمـان
و مکان و فضای لطیف عالم ارواح و برزخ و موجوداتِ نورانیِ آن ،چیزهائی شنیدهانـد کـه مؤیـد
وجود زمان و مکان و فضای ویژۀ همان مرتبة از وجود و همان نشئهی از هستی اسـت .همچنانیکـه
شنیدهاید :عالم دارای مراتب و موجوداتِ ویژۀ هر مرتبه است .در عالم شهادت که ما بسر میبریم،
سه بعد حاکمیت دارد؛ در عالم ملکوت دو بعد و در عالم عقـول و ارواح (عـالم جبـروت) از بعـد
خبری نیست و!...
روشن است که اوالً ،هر کدام از این مراتب ـ که واقعاً هستی و عمالً حضور داشته و به توسـط
قوای ادراکی همسنخ همان عالم قابل دریافت میباشند ـ دارای فضـای خودشـان خواهنـد بـود؛ و
ثانیاً ،تا فرد خود را از قید احکام و مناسبات عالم ملک و شهادت نرهانیده و با مرتبة باالتر و احکام و
آثارش آشنا و همسنخ نساخته است ،نه میتواند درکی کشفی و یـا شـهودی از آن مراتـب داشـته
باشد؛ و نه میتواند گزارشی مطابق با واقع از آنها بدهد.
گفتنی است که انسان به واسطة جامعیت وجودیش ـ که گاهی از وی به عنوان عالم صغیر ،و از
دیدگاهی برتر ،عالم کبیر و بل ،اصل و منشأ عالم یاد شده است ـ نه تنها نمونههای همة مراتب عالم
را در خود دارد که اگر به خود بیاید و حرمت گـزارد و ارزش قایـل شـود و همـت گمـارد و دل
بسوزاند و تالش کند و تحت نظر رهبری راه دیده و منتهی قرار گیرد بـه یـاری حضـرت دوسـت
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میتواند سر از مراتب برتر وجودیِ خویش ـ اعم از مرتبة عقل ،قلب ،روح و ...ـ درآورده و با همان
آالت و قوا ،هم عوالم برتر را به درستی معاینه دارد و هم با درستی گزارش نماید!
اینهمه فضولی برای آن بود تا اعالم داریم که برخی از هنرمنـدان عـالم اسـالمی ـ کـه بـا ایـن
مسایل( )2آشنائی دارند ـ گاهی بر آن مـیشـوند تـا آنچـه را در عـوالم برتـر کشـف و یـا مشـاهده
میدارند گزارش نموده و در مـواردی بـه سـمبلهـا و نمادهـائی توجـه دهنـد کـه یـادآور همـان
دریافتهااند!
مرحوم عطار (ره) در کلیة آثار خویش ـ تا آنجا که ظرف سی سال اخیر من مشاهده کردهام ـ
بر آن بوده است تا با پرداختن به فضایی کامالً دو بعدی ـ حتی در درشتترین خطها ،و نیز حتی در
خطِ کوفیِ بنایی ـ به نوعی ،انفصال از عالم مادی را تذکر داده و فضایی کامالً مثالی را نمایان سازد.
حضور ،غلبه و حاکمیتِ فضای مثالی و یا ملکوتی در پرکارترین و تنوعبارترین تابلوهای حضرت
آخوند ،بیشتر ،سادهتر و روشنتر قابل دریافت میباشد .در این تابلوها ،با آنکـه در اشـکال و قوالـبِ
متنوع ـ و بسیار متنوعِ ـ خوشنویسی جلوهگری میکنند ،اما هنر و هنرمند ،هرگز تن به تنزل وجودی
و تقلید از مادون (= طبیعتِ سه بعدی) نداده و همواره در فضائی مثالی میخرامند!
ی ایـن خیـال ـ ایـن واقعـ ًا خیـال! ـ کـه مرحـوم
روشن و مبرهن است که احتمال داد ِن درسـت ِ
عطار (ره) با سه بعدی ساختنِ خط ـ از طریق سایه دادن و ...ـ آشنا نبوده است ،جز اعـالنِ حمـاقتی
وهنآلود و سرشار از دنائت نتواند بود!
به هر حال ،این برخورد آخوند (ره) با هنر و آثار هنری در حوزۀ خوشنویسی که از دیـدگاهی
ی از آن بشـمار آمـده و از
نوعی شـالودهشـکنی احکـام و مناسـبات زمـا ِن طبیعـی و انفصـا ِل عملـ ِ
دیدگاهی رهانیدنِ بیننده از زنجیرۀ مناسبات و احکام جهان مادی و دریافتهای اعتیـادمحور و ارتقـا
بخشیدنِ دریافتهای بیننده به مراتب برتر وجود و آثار و فضای نورانیِ آنها میباشد ،میتواند اشـتیاق
آشنایی و رسیدن به جهانی آزاد از همة کمیها و کمبودها ،بدها و بدیها ،و سنگینیها و زمختـیهـا،
یعنی رسیدن به جهانی سراسر نور و مهر و پویش و نوازش و ...را تشدید کرده ،با تعدیل و تقلیـل و
 2ـ هر چند که این مسایل تا همین دیروز همچون جوهری اثر ناپیدا در گنجینة سینه های اهل راز به طور محرمانه و
عزتمندی پاسداری شده و در برون از مدرسههای رسمی و قیل و قال مباح
ممکن و الزم از سینة الیقی به سینة الیق دیگری منتقل می شدند؛ ولی امروز!...

لفظی مورد توجه قرار گرفته و در صورت
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فانی ساختن جنبة خشن ،سه بعدی و مادونِ هویت ربانی انسان ،حیات و دریافتهای حیات الهی را
در او آغاز نماید.
مرحوم عطار (ره) ،گاهی که در پرتو مکاشفات جاللی و یا جمالی ،مرزهـای وجـود محـدود
خویش را وداع گفته و متناسبِ تجلیات وارده به نحوی ـ و یا مرتبهای ـ از فنا دست یافتـه و متوجـه
جلوهای هوشربای عوالم برتر میشود ،عمالً از مرز توجه و پرداختن به خوشنویسی محض پا فراتر
نهاده ،هنر خویش را گاهی وسیلة معرفی تناظرهای مثالی میسازد! و زمانی به نمـادِ عـوالم برتـرش
بدل مینماید .او که به تنهائی حاملِ دانش و سنن پر نشیب و فراز خوشنویسی اسـالمی ـ والجـرم
سمبولیسم پر رمز و راز آن ـ میباشد ،گاهی با رویکرد به شکلها و قالبهای ویژهئی از این نمادگرائی
و نمادپردازی ،دریافتها و مکاشفههای ویژهئی را زبان میبخشد و یا دیداری میسازد.
در برخی از موارد ،با بخشیدن حرکـت ،مـیالن و یـا شـکلی ویـژه بـرای حـروف ،صـفحه را بـه
سروستانی هوشربا که در ریتم نسیمی قدسی به اهتزاز در آمدهاند ،بدل میکند؛ وگاهی ،به ریحانزاری
لطیف و پرجاذبه که عطر مقدس و توصیف نابرداری را به مشام روح میرسانند!
گاهی ثبات باطنی ،دائمی و متافیزیکی پدیدهها و جلوههای وجودی را ـ در خط کوفیِ مدور ـ
به تماشا میگذارد؛ و زمانی حرکت و سیالن ریتمیک برونی مخلوقات را!
گوئی نَیْ ،برای مرحوم عطار (ره) همان مقام و منزلت را داشته و به تبارز همان هنر و وظیفهئـی
موظف میباشد که برای همشهری بلند آوازهاش موالنا! زیرا متوجه میشویم کـه اگـر نـی ،بـرای
موالنا اسرار جدائی ،درد فراق و اشتیاق لذتجوش و کرامتبار وصال را در جهانی کامالً شـنیداری و
نوازشگر ـ چه برای گوشِ سر و چه برای گـوش سِـ ّر ـ تلقـین و تـداعی مـیکنـد ،بـرای مرحـوم
عطار (ره) همة این جلوههای نوازشگر را در لباسی بسیار بشکوه دیداری ساخته و نگـاه بیتـاب او و
مخاطبِ جانآگاه او را تا اعماق تبلور «معنویت زیبائی» فرا میخواند؛
ت محـض را
اگر نی برای موالنا ،نالة حزین رهاننـده از عـالم انانیـت ،و کشـاننده بـه عـالم الهیـ ِ
«شکل» میکند؛ برای عطار مظهر ظهور و مجالی جلوۀ نقطههـا ،خـطهـا ،و پـیز و تابهـای زیبـا و
هوشربائی است که با جلوههای پایانناپذیر و ریتمهای سـکوتبار خـود ،هندسـة مـادی و دیـداریِ
صرف را جنبهای قدسی و طرحی ربانی عنایت میکند؛
اگر نی برای موالنا ،بازتابندۀ صورت شنیداریِ تسبیح ساکنانِ سراپردۀ ملکوت و کالم بیرنـگ
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و صوتِ حضرتِ معشوق میباشد؛ برای عطار ،بازپرورنده و تجسمبخش همة آن چیزهائی اسـت
که میتوانند در جهان مادی جنبة دیداری پیدا کنند!
اگر نی برای موالنا ،از دیدگاهی ویژه و در رابطة با قـوس صـعود ،پیـام وصـل و آوای دلنـواز
«ْ ِ ...رِجعی » را تداعی و یادآوری میکند؛ برای عطار ،هم پیام جلوهگری ،دلربائی و آتشافروزی بر
خرمن رخوت و بیرمقی را تداعی میکند؛ هم فرمان شالوده شکنیهای متنوع را صادر مینمایـد
و هم ،آفرینش زیبا و ابداعیِ مبدع مطلق را القاء میدارد! درست به همانگونه که در مـواردی پیـام
شنیداریِ « ِ ْرِجع » را با جوششی رهاننده و لذتبار دیداری میسازد.
واقع مطلب آنست که حضرت آخوند قدس سره ،با آن مایة از اعتقاد و اخـالص و معرفـت و
بینش و ...هرگز قرآن را با آن مرتبت قدسی و علوی وسیلة نمایش مرتبة نازله و محسوس زیبائی قـرار
نمیداده بلکه بر آن بوده است تا ظرفِ دیداری آن امرِ احسن را تا آنجا که هنری دیداری میتوانـد و
ممکن میسازد در لباسی حسین به نمایش گذارد! حتی آنگاه که مرقعـی را «هندر آیده نگداری» نـام
مینهد؛ اگر با دقت و معرفتی شایستة همین مرقع بدان توجه شود ،این واقعیت منکشف مـیگـردد
که مرحوم عطار (ره) پیامی بشکوه ،استعالئی ،معنیدار ،فـرا زمـان و فـرا مکـان ،ارزشـبار و شـدیداً
انسانی را با «خطهائی زیبا» به زیباپسندانِ زیباجوی اهدا کرده است! پیامی که مراتب عالیة زیبائی ،در
حوزههای اندیشه ،اخالق ،عاطفه ،عرفان و ...را دیداری ساخته و یا حداقل تداعی میکنند!
منِ بنده را معتقد آنست که اصالً مرحوم آخوند (ره) ،نمایشِ زیبائی دیداریِ این امر احسنِ قدسی
(قرآن) را هدف و امری فرعی میشمرده و آنرا در خدمت تداعیِ مراتب عـالیتـر زیبـائی قـرار داده
بوده است .بر مبنای همین باور است که مثالً وقتی «هنر آیه نگاری» را میگشائیم ،خود را بـا پرنـدهای
مقابل مییابیم که مـادۀ وجـودیش صـورت قـراردادیِ حـروف و کلمـاتِ «اسیم ه لیرحمن لیرحيم»

میباشد؛ منتها با مقدار قابل تأملی هنجارگریزی و شالودهشکنی!
حال اگر بپذیریم که در فرهنگ ربانی و زبان اسالمی ما « ...پرنـدگان نمـاد فرشـتگانند کـه در
مراتبِ برتر وجود جای دارند(»)2؛ این باور برای ما پیدا تواند شد که مرحوم عطار (ره) حتی ظـرف
و قالب دیداری قرآن را فراتر از مرتبت مادی میشمرده و آنرا امـری ملکـوتی و همسـنگِ همـان
عالم میپنداشته است! و لذاست که آنرا از طریق طرحی نمادی به نمایش نهاده است که متناسب با
 2ـ رنه گنون؛ فصلنامة هنر ،شماره  10ص 113
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همین برداشت از مرتبت وجودِ قراردادی و زیبائیِ محسوس آن میباشد.
شاید عدهیی از هنرنشناسان بوزینهصفتِ مقلد هنرنماهای ویرانگر دنیای بـه لجـن کشـیده شـدۀ
غرب ـ به معنای وسیع کلمه ـ و یا ظاهرپرستانِ بهانهگیر متعصبِ خشک مغز و ...بر این بـاور خـرده
گرفته و مثالً بفرمایند که چون قرآن برای بشر خاکی نازل شده ،لذا با زبان ،نمودها و ظرفیـتهـای
ربانیِ همین بشر خاکی هم سنخیت و تناسب دارد ،لذا هرگز نمیتواند برداشتها ،باورها و پندارهائی
از آندست را برتابد! و ...با آنکه ما از ظاهربینانِ ظاهرگرای ،این ظاهر را برای پائینترین و نازلتـرین
مرتبة وجودی انسان و قرآن (ظاهرِ هر دو) میپذیریم ،اما معتقدیم کـه حقیقـت نـوری قـرآن ـ بـه
عنوان عدیل کتابِ تکوین ـ در تمام مراتب و عوالمِ وجود سـریان و حضـور داشـته و آنچـه را مـا
صورت و ظرفِ دیداریِ آن میشماریم ،عطار (ره) نماد و رمز همین مرتبتِ از وجود او میشمارد؛
چرا که معتقد است :ظروف مادیِ محض گنجایش حضور و ظهورِ حتی جلوۀ دیداری قرآن را به
نحو اتم ندارند!
«شهید مطهری» را در رابطه با نمادپردازی و ارائهی درونمایـههـای ایـن امـر سـخنانی روشـنگر
میباشد که نقل آنها در همین مورد بر لطف و قوت کار ما خواهد افزود؛ ایشان دارد که:
«معنای شعر سمبلیک این نیست که مثالً وقتی میگوید شراب ،از شراب معنـی دیگـری اراده
کند؛ مثالً اینکه میگوئیم رایت اسداً و از اسد ،رجل شجاع اراده شده ـ نه ،از شراب ،شـراب اراده
میشود ولی شراب را وقتی که توصیف میکند ،هدفش از توصیف شراب ،چیز دیگر است.
مجازهائی که ادبا بکار میبرند بگونهئی است که یک لفظ را بجای لفظ دیگر بکار میبرند که
اگر لفظ اصلی را بگذاری معنای تغییر نمیکند ،ولی در بیان سمبلیک یک چیز دیگر اسـت و آن
این است که دربارۀ یک معنی بح میکند .این ظاهری دارد که ظاهرش هم درست است؛ یعنی
ظاهرش هم یک معنایی دارد ولی در روحش یک باطن دیگری درکار است .این عین اقتبـاس از
کار قرآن است؛ ظاهر و باطن؛ ظاهر و باطن معنایش این نیست کـه لفـظ قـرآن وبـع شـده بـرای
معنای باطنی و معنای ظاهری مجاز است .یعنی در آنِ واحد بطون متعدده دارد؛ یـک ظـاهر دارد و
()2

یک باطن .اهل ظاهر ،ظاهرش را میفهمند و اهل باطن ،باطنش را میفهمند».

به هر حال ،اگر بپذیریم که یکی از آثار بسم اهلل ...آماده کردن ذهن و دل مؤمن برای توجه بـه
 2ـ اهتزاز روح ،ص 122

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( تجسم فضای مثالی و 11  ............................................................................................ ) ...

حق و ستایش و سپاس و ذکر و ...اوست؛ ـ و این خود مؤثرترین و ظریفتـرین پشـتوانة معنـوی وی
تواند بود ـ این باور را پذیرا خواهیم شد که مرحوم آخوند با طرح همین کالم قدسـی (بسـم اهلل)...
در جلوهها و طرحهای بسیار متنوع و گوناگون ،پیامهای گوناگون را ابالغ و القـاء مـینمایـد .مـثالً
برای عوام القاء مینماید که :در هر کاری که ارادهاش را داری ،نخسـت خـدای مهربـان را بـه یـاد
آورده و با اتکاء به وی و استعانت از نام مبارک و فیام او آغاز نما؛ و این یعنی ،توجه خویش را از
امر مورد نظر به حضرتِ دوست ،و از احکام و آثار مسئلة مورد توجه بـه اسـماء و صـفاتِ برکتبـار
خدای رحمان معطوف نمودن؛ هم چنانیکه برای خواص القاء میدارد که :بیدار و متفطن باشـد کـه
تو به الهام حضرت او و در پناه او و با توفیق و حول و قوتِ او متوجه این امر شدهای و اگر توجـه و
فیض او نبود ،تو از خود چیزی نداشتی و باز؛ نه تنها توان انجام عملی از تو متصور نبـود کـه امکـان
توجه تو به امرِ مورد نظر ناممکن بود؛ و اخصّ خواص را بیاد میآورد :آنجا که اوسـت و اسـماء و
صفات او ،دیگر غیری در میانه نتواند بود! و ما تا مائیم ،هیز والئیم! و تـا خـود را از یـاد نبـرده و در
پرتو ظهور او نفی نکرده و فقط در سایهسار حضور و ظهور او همة مجالی ،مظاهر و نمودها را پیـدا
و همة آثار و احکام را پا برجا نشماریم ،واقعیتِ بسم اهلل  ...گفتنِ ما تحقق نیافته است! هر چنـد کـه
در اینجا و در موقف و موقعیتی از ایندست ،همة این گفتهها خود ناقض خویشند! و اگر گفتهیی در
میان است ،باز هم گفتة اوست ،از اوست ،با اوست و در اوست! و اگر انجام عملی در میانـه اسـت،
ت( »...سورۀ انفال آیة  )24از اوست؛ و در واقع:
ت إِ ْذ َرَمْي َ
چونانکه خود گفتَ ...« :و َمال َرَمْي َ
اینهمـــه آوازهـــا از شـــه بـــود

گــر چــه از حلقــوم عبــداهلل بــود

مرحــوم عطــار (ره) در تمــام دورۀ خالقیــت هنــری خــویش ،ارزش گــوهر طبیعــی و واقع ـیِ
نوشتگاههای خود (آنچه بر آن مینوشت ،اعم از صفحة کاغذ ،سطح دیوار ،چوب و )...را در نظر
داشته و هرگز با تحمیل کردن و سوار کردن بعد سومی بر وی ،نه ،بدو پشت کـردن و نـه ،بـر وی
بیحرمتی و خیانت کردن( )2را روا داشت؛ هر چند که آنرا شدیداً با دریافتهای کشـفی و شـهودی
خود هماهنگ و همطراز میساخت.
وی با معاشقة تحسین برانگیزی که با حروف و کلمات داشت ،احسـاس و عاطفـة زیباپسـندانة
 2ـ و این نه بدان معناست که تحمیل کنندگان بی غرم و زیباپسند بعد سوم به هنر خویش خیانت کردهاند! نه ،بل چون
با این دید آشنا نبوده اند ،از آنطریق به سراغ زیبائی رفتهاند!
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خود را به آنها منتقل ساخته ،آنها را با خود همآوا نموده و به عبارتی :آنها را زبـان بیـنش ،برداشـت،
عاطفه و آرمان خود قرار میداد؛ تا آنجا که شاید بتوان گفت :یکی از عواملِ اصلیِ جاذبـة آثـار او
در همین امر نهفته میباشد.
وی در کنار توجه به معنویتِ زیبائی ،همة تالشش را به خـرج داد تـا آثـارش را از بـار القـاء و
تداعیِ زمینههای مادی ،گذرا ،سپنجی ،بیارزش ،بیهدف و ...برکنار داشته و از بار القاء و تـداعیِ
زمینههای ربوبی و استعالئی برخوردار سازد .او خط را نمودی عینی نپذیرفته بل آئینـهئـی فرامـادی
میدانست که در آن حقایق عاطفی ،کشفی و شهودی ـ هـر چنـد جـز بـرای اهلـش ،بـه نحـوی
نامشخص و نارسا ـ خود را جلوهگر میسازند .و به همین دلیل ،همیشه از سه بعدی کردن آن گریز
داشت.
تالش وی همیشه متوجه آن بود تا «مستیِ قدحهای صورِ» محض را از بینندۀ آثـار خـود دریـغ
داشته ،با تالش در جهتِ تقلیل نگرش اعتیادی افراد به زیبائی طبیعی ،و امتـزاج زیبـائی صـوری بـا
معنوی ،آنها را به سوی دریافتِ زیبائیهای برتر و خزاین ملکوتیِ اشکال متنوع زیبائیهـای دنیـائی
فراکشاند .از اینرو ،بجای مشغول ساختن دل و دیدۀ مخاطب آثار خـود بـه زیبـائیهـای صـوری و
معتاد کردن آنها در همین حوزۀ متحـول رنـگ بازنـده ،بـر آن بـود تـا از طریـق دیـداری سـاختن
دریافتهای خود ،بیننده را با زیبائیهای معنوی و باطنیِ انسان آشنا سازد.
عطار (ره) ،در کنار آنکه حاکمیت مستمر ذاتِ ملکـوتیِ خوشنویسـی را پذیرفتـه و در جهـتِ
تعمیم و گسترش آن تالشها نمود ،تالشِ تحسینانگیزی بخرج داد تا پویائیِ پرتأللؤ ،جالل همیشه
بشکوه ،رنگینیِ چشمنواز و پرجاذبه ،تنوع پذیر و تنوع نمائیهای پایان ناپیدای آنرا نیـز ابـالغ و القـاء
نماید.
اگر چه مرحوم عطار (ره) با رویکردن به انواع خوشنویسـی پیـام خـدای سـبحان را در لباسـی
دیداری ،فاخر و پرجاذبه میپوشانید ،اما واقع امر اینست که وی با این ترفند قدسی ،نگاهِ دربند عالم
رنگ و معتاد به هندسة مادی را آزاد ساخته و تا پشت عالمِ مثال به گردش و سیاحت فـرا خوانـده،
و هوش و خرد را از دنبالهرویِ حواس رهائی میبخشد تا در پرتو کشف و بینشـی درخـور ،آنچـه
نادیدنی است ،آن بینند!
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اشراقی آخر

آنچه برای هر مؤمن خداجوئی از مسلمات و بدیهیات میباشد این واقعیتِ انکارنـابردار اسـت
که :هم منشأ و مبدأ هنر قدسی ـ که خوشنویسی قرآنمحور گویاترین نمود و تجلی آنست ـ وحی
و معنویت اسالمی است( )2هم قواعد و اصولی که این هنر خود را در ورای آنها متجلـی میـدارد بـا
وحی و معنویت اسالمی در پیوند است؛ هم سرشت و سرنوشتِ تاریخی او را همـین مبـدأ و منشـأ
رقم زده و شکل و رنگ بخشیده است؛ و هم هنرمندِ مؤمن ،رویکرد خود را به این هنر ،و پرداختنِ
مبتکرانه و وسواسآلود خود را به جلوههای متنوع آن ،قوالً و قلباً امری عبادی تلقـی کـرده و آنـرا
نوعی نیایش و خدمت در راهِ گسترش ارزشهای متنوع علمی ،عقلی ،عقیدتی ،اخالقی ،عرفـانی و
عاطفیِ آن میشمارد.
از آنجا که اصل کشش ابداعی و گوهر هنر امری «غیر علمی» است ،این نکته مسجل تواند شد
که هنر قدسی به نحو شگفتیزائی با باطن و گوهر معنوی اسـالم در پیونـد بـوده و از همـان کـوثر
پایانناپذیر سیراب و شاداب میشود .برای یادآوری میگوئیم :اگر قبول نمائیم که بنیانگذار اصول
خوشنویسی قرآن ـ و حداقل در خط کوفی ـ حضرت امیر (ع) بوده و مایههای اصلیِ چنین هنـری
از ذوق لطیف ،قلب شریف و عاطفة بهشتآسـای آن مبـارک جوشـیده و سـیراب شـده اسـت،
پذیرشِ این اصل که :هنرِ قدسی با باطن و وجه معنوی و باطنی اسالم در پیوند میباشد؛ امری سهل
خواهد بود.
مسئلة اصلی در این رابطة رازناک آنست که وقتی هنر با مایهها و حقایق باطنی اسالم آشنائی و
الفتی بهم رسانیده و در پرتو کشف و شهودی رازگشا و رازنمای به اصلِ وحدتِ ذاتی و شخصـیِ
وجود پی برد ،اگر بخواهد به بینش و شهودِ خود نقشی دیداری و تجسمی عینی بخشد ،حتماً همان
 2ـ باید خاطرنشان نمود که این هنر را نه بدان علت اسالمی می نامند که پدیدآورندگان و شکوفاسازندگان وی مسلمان
بوده و یا در بالد اسالمی شکل پذیرفته است؛ بلکه دقیقاً بدان علتش قدسی و اسالمی می خوانند که گوهر درونی و
قدسیِ اسالم ـ به معنای وسیع کلمه ـ را در حوزۀ اشکال و قوالبِ دیداری شکل و رنگ داده ،برخی را نماد عینی حقایقِ
علوی و باطنی قرار داده و بدین وسیله مخاطب خود را به جهانی سراسر مقدس و منزه دعوت کرده ،و از او میخواهد تا
هستیِ برونی خود را ،مطابقِ الگوی درونی و علوی اسالم و قرآن شکل بخشد تا با ایجاد سنخیتی تردید نابردار ،با آن به
نوعی یگانگی و اتحاد وجودی دست یابد.
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کارهائی را میکند که حضرت عطار قدس سره القدوسـی در تابلوهـای شـهادتهای ثالثـه نمـوده
است .همین جا و در رابطه با همین شیرینکاری خوبست تا به طور ایجاز به یکی دو نکته توجه داده
شود.
اگر بپذیریم که اوالً خداوند نه دیدنی است و نه با عقل و حس دریافتنی؛ و ثانیاً در همه جا هـم
حابر میباشد ،که هیز مسلمانی را سر انکار ایندو نتواند بود؛ متوجه خواهیم شد که هنرمنـد بـرای
القاء حضور خداوند هیچگونه سمبل و نمادی دیداری ندارد! و این ،هم به وی غرور مـیبخشـد و
هم در مواردی ویژه به وادیِ حسرتش پرتاب میکند .این دغدغه و حسرت ،هنرمندان را واداشـته
است تا به کمک معارف و حکم الهی ،هرچند به نحوی بسیار نارسا و ابتدائی هم کـه شـده اسـت
برای بیان آرمان خویش ـ که همان پیدا کردن نمادی برای القاء حضورِ بالمنازع حضرت معشـوق
میباشد ـ دست و پا زده و تالش نمایند.
این تالش که جز در حوزۀ هستیشناسیِ واال و عرفانی ممکن و میسر نبـوده اسـت ،در نهایـت
امر به هنرمند رسانیده است که :وجود از وحدتی شخصی و انضمامی برخوردار بوده و این تسـاوق
وجود با وحدتِ شخصی ،موقعیت ویژهئی برای کثرات وجودی ایجاب میکند که مبنی بر آن ،به
دلیل رابطة اشراقی و پیوند فقری موجودات متکثره با حضرت حق ،همه ،با همة مراتـب ،جلـوههـا،
رنگها و رنگینیها و ...به حوزۀ نیستی ،الوجودی ـ که همان حوزۀ فقری و هستیِ اعتباری اسـت ـ
سقوط میکنند! و این نه تحقیر و توهین ،که عین تجلیل و تعزیز است! اندکی دیده بمال.
این هستیبازی ،برای عارف هنرمند و هنرمندِ عارف ،ال شیئی ،خالء و نامرئیت را تداعی کرده
و نفس خالء ـ چه به عنوان امری دیداری و چه انتزاعی ـ نمادی شده است تا به کمک آن ـ و نیـز
ت حضـرت حـق ـ بتوانـد حضـور غالبانـه و
با یاری جستن از باورهای اعتقـادی نسـبت بـه حقیقـ ِ
غیر زدایانة حضرتِ معشوق را القاء نماید!
حال ،چرا عطار ،که از محدودترین مکان تابلوهای خویش ـ به ویژه در آیینههای عروج ـ بهره
میگیرد ،عبارتی را در میدانی وسیع از فضای خالی رها میکند؟! رازش را تو خود دریاب.
علتِ پرتاب کردن نقوش دیداری «تصلیه»« ،بسمله» و یا «شهادتین» در فضایی خالی آنست تا به
مخاطب القاء کند که :نه تنها صورِ اعتباری و نمادین وجود اینان (حروف و کلمات) ،کـه اصـل و
حقیقت وجودی اینان محاط به حضرتِ معشوق بوده و هموست که از هر طرف احاطهشان کرده
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و اینان به هر طرف که رو کنند واقعیتِ ...دَیثَ َّم َو ْج ُ للَّ ِ را در مییابند! اولشـان از او و آخرشـان بـه
اوست .به هر طرف که بنگرند او را یافتهاند و به هرچه عشق بازند مظهر او ،در دست او و در قبضـة
ارادۀ اوست! پس تیری را که به ظاهر اینان انداختهاند ،به واقع او انداخته است و عشقی را کـه اینـان
باختهاند ،نیز بهمان قیاس باید دریافت .در پرتو حضور او عیناً و عمالً میدرخشند و در سایة قیـام او
قائماند .چون متوجه حقیقت شخصیِ او شویم ـ که اجباراً اسقاط ابافات را در پی دارد ـ از غیر او
خبری نخواهد بود؛ و چون به اینان بنگری ،او را آیینهای خواهی یافت که قیام و حضور اینان در او
و با اوست! و اندرین باب بیش از این چه توانم گفتن؟!

شگردهایی دلربا
این قسمت را اختصاص میدهیم به معرفی و بیان گوشهئی از شـگردهای قابـل توجـه مرحـوم
عطار(ره) که در برخی ازکارهای وی ظهور و بروزی چشـمگیر و «سـبک شناسـانه» یافتـه اسـت؛
روشن است که آنچه خواهد آمد «فقط گوشـهئـی» از شـگردهای ایـن هنرمنـد وارسـته را نمایـان
ساخته و برای آشنائی بیشتر و یا همه جانبه ،از یکطرف باید بهکُل آثار آن مرحـوم نظـری متأمالنـه
داشت؛ و از دیگر طرف ،همة حرفهای این رساله ـ و به ویژه ،بمائم اینرساله ـ را مورد توجه قـرار
داد.
به هر حال ،در برخی از تابلوهای عطار ،درهم تنیدگی حروف و کلمات به تابلو جنبشی درونی
و نرم بخشیده و نگاه تماشاگر را مشتاقانه و شادمانه به گلگشت و سیر در همة زوایـا و اطـرافِ تـابلو
واداشته و حرکتی پژوهشگرانه و زیباجویانه میبخشد.
این حرکت گـاهی در درون مـتن و بـرای کشـف جلـوههـای دیریـاب و رمزگونـه صـورت
میگیرد؛ زمانی از متن به حاشیه ،تا شاید زمینة تکمیلی و یا تشریحی و یا کلیدِ ورود بـه کـل اثـر را
پیدا نماید؛ و گاهی هم از حاشیه به متن میرود تا خود را به مرکز بینش ،ابداع و پیام هنرمند رسانیده
و در متنِ چشمهسار ذوق و دریافت و پیام او غرق سازد.
در برخی از تابلوهای حضرت عطار (ره) ،حاشیه با قدرت و جاذبة مـؤثرتری بـه کمـک مـتن
آمده ،دریافت و بینش مخاطب را اکمال و پربار میسازد؛ این دستة از حواشی که گاه با خـط و یـا
خطهای دیگر ابراز وجود میکنند ،گاهی راه ورود اندیشة خواننده را به حوزۀ ویژۀ مورد نظر عطار
هموار میکنند؛ گاهی در گسترش و شفافیت بینش ابداعی وی کمک میرسانند؛ زمانی معنویـت
زیبائی متن را جلیتر میسازند؛ وقتی حوزۀ زمانی ـ مکانیاحکام وآثار متن و پیام متن را مشخصتر
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میسازند و گاهی حاشیه به عنوان پاداشِ پرجذبه و پرحالوتی تقدیم خواننـده مـیشـود( )2تـا اگـر
دشواری متن او را فراری ساخت ،حاشیه بتواند کمندِ جذبه و دست نوازشی باشد برای رام کردن و
نگاهداشتن غزال نگاه مخاطب.
طبیعتِ مواردی از ایندست ،خواننده را به دریافت کاملِ متن ترغیب کرده و آن حالتِ فـرار را
به قرار بدل میسازد.
در برخی از آثار مرحوم عطار (ره) گاهی ،حاشـیه و مـتن چنـان در آغـوش هـم خزیـده و از
وحدتی دلربا برخوردار میشوند که جز برای اهلش تباین آنها دریافتنی نتواند بود!
در این میان ،گاهی تنوع خطها و اغلب کوفیهای لبریز از جالل و رمـز ،از سـرعتِ نگـاهِ بیننـده
کاهیده و آنرا مجبور به خوب دیدن و با دقت و فطانت دیدن مینماید؛ زمانی چرخشهای حـروف
ت شـتابان نگـاهش
و یا خو ِد طرح ،چشم را به چرخید ِن بیتابانـه واداشـته و زمـانی دیگـر ،از حرکـ ِ
جلوگیری نموده و به تأمل و بازیافت زیبائیهای پنهان شدۀ ظریف فرا میخواند.
* در برخی از تابلوها ـ بویژه کوفی قفل و یا معقلی ـ حرکات درونی و جنبشِ ذاتیِ اثـر کـه از
جادو و افسونی مقدس برخوردار میباشد ،چنان نگاه بیننده را به درون کشانیده و به خـود مشـغول
میدارد که گوئی در طلسمی رهاییناپذیر ،عاشقانه و مشتاقانه گرفتار مانده است!
* برخی از تابلوهای مرحوم عطار (ره) بـا عصـیانی مقـدس ولـی فـرم آفـرین بـر قراردادهـای
متعارف زبانِ نگارشِ حروف و کلمات شوریده ،خود را به طرحهـای تجریـدیِ منـتج از طبیعـت
نباتی و حیوانی نزدیک ساخته و بدین وسیله ،جنبش و حیات درونیِ خود را نه تنها در سـطحی دو
بعدی به نمایش میگذارد که با چند الیه نمودن و چند وجهی کردنِ خطها ،بعـدی مثـالی را القـاء
کرده و عیناً به نمایش میگذارد.
* در برخی از کارها ،حروف و کلمات از حرکاتی برخوردار میگردند که حرکتِ نگاهِ بیننده
را گاهی اوجگیری میآموزند؛ گاهی جهشی ناگهانی؛ زمانی به سمتِ دیگـری ـ کـه معمـوالً بـا
حضور زاویهای ایجاد شده است ـ پرتاب میکنند؛ و گاهی به آرمیدنِ نوازشگر و آرامش دهندهیی
وامیدارند! و اینهمه ،مربوط به آنست که عطار ،چه خطوطی را با چه طرحی به اجرا نهاده باشد؟!
 2ـ مثالً وقتی که متن از دشواری و پیچیدگی برخوردار بوده و اجازۀ ورود کامل و همه جانبة خواننده را به حوزۀ
حضوری خود نمیدهد.
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* مرحوم عطار در برخی از تابلوهایش از دائرۀ حرکات دورانی بهره گرفته و از این طریـق بـه
نگاه بینندۀ خود جوالنی مداوم و پایان ناپذیر میبخشد؛ و از همین روسـت کـه مـثالً وقتـی سـورۀ
جحد را ـ در مرقع اساور ـ طراحی میکند ،از کوفیِ مدور بهره گرفته و بدین صورت هم حرکت
عروجی ،تقدیسی و اسرائی و در نتیجه آسمانیِ پیامبر اکرم (ص) را القاء میدارد و هم جاودانگی و
تغییرناپذیری حکم و مفادِ حکم آیات را.
در همین اول گزارش شایسته مینماید تا یادآوری نمائیم که:
«بوعلی سینا ( 941ـ  011هجری) مربع و دایره را کلید فهم نظریة خود دربارۀ کائنات میداند .به
نظر او دایره حرکت را بیان میکند و نگاه در مسیر آن به سهولت حرکت میکند در صورتی کـه
مربع حرکت کنترل شدۀ خط مستقیمی است که در سه نقطه ،سه بار  31درجـه تغییـر جهـت داده
است .بوعلی دائره را آسمانی (هوایی) ،گرم و مرطوب و مربع را زمینی (خاکی) ،سـرد و خشـک
میداند.
واسیلی کاندینسکی ( 2300ـ  2400میالدی) خط مستقیم را تولـد مـینامـد (تولـدِ خطـی کـه
ممکن است در اثر رشد و حرکت ،سطح و حجم را به وجـود آورد) و خـط زاویـهدار و مربـع را
جوانی و خط منحنی و دایره را بلوغ و حد عالیِ تکامل خط میداند.
کاندینسکی مثل را به علت وجود سه زاویة تیز بـا دایـره کـه سـطحی مالیـم و گـرد دارد در
منتهای تضاد سطح (کنتراست) میبیند و معتقد است که این تضاد بین دایره و مربـع مالیمتـر شـده
()2

است».

* مرحوم عطار در برخی از تابلوهای خود ـ که به گلخانهای شکیل ،رنگین و با تنـوع شـباهت
بسیاری دارد ـ دست به قرینهسازیهای مبتکرانه میزند .اینکار ،گاهی در رابطـه بـا نفـس حـروف و
کلمات صورت میگیرد و زمانی با طرح زمینه و مکانیکه خط در آن متجلی میشود.
قرینهسازیهای عطار ،هم متوجه مراتب و جهاتِ طـولی (باالــ پـایین) مـیباشـند و هـم متوجـه
جهات عربی (راست و چپ)؛ منتها ،در رابطه با کارهای عطار باید متوجه محتوای مـورد نظـر او
باشیم وگرنه در تحلیل خویش بر نمادپردازیهای وی دچار اشتباهاتی فاحش خواهیم شد! چـرا کـه
مثالً ،اگر در موردی قرینة طولی ،به عنوان نمادی از دو قوسِ نزول و صعود مورد توجه و القاء قرار
 2ـ اسلیمی زبان از یاد رفته؛ دکتر هادی هزاوهای؛ فصلنامة هنر ،ش ششم ،ص 210
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گرفته باشند؛ در موردی دیگر شاید ،نمادِ قرینهای زیرین ،تجسم دنیائی و عالمی دیگر را مورد القاء
قرار داده باشد؛ و یا به عکس!
تشابه و توازن هندسی و ابداعی ایندسته از تابلوها تا بدان پایة از کمـال و شـکوه مـیرسـد کـه
گاهی در درون این نقشهای درهم خزندۀ ساکن ،گونة ویژهئی از حرکت و جنبشِ دلفریـب بـه
مشاهده میرسد.
* مرحوم عطار ،گاهی به تبلور حاالت روانی و باطنی خود پرداخته ،با جنبش و بالش بخشیدن
به حروف و کلمات ،کش و قوسها و زاویهها ،شور و اشتیاق بـاطنی خـود را نمـودار مـیسـازد؛ و
زمانی ،با وقار و استحکام و ابهت بخشیدنِ به آنها ،هم آن وقار و طمأنینة درونیِ خود را مینمایاند و
هم نوعی جالل و ابهت را نمودار و متجلی میسازد.
وی که معموالً در اینگونة از تابلوها از چندین گونه خط بهره گرفته و با قدرت کمنظیرش میان
آنها همآهنگی دیداری و گاهی همآوائی ریتمیک بالغی ـ پیـامی ایجـاد مـینمایـد ،از طرحهـا و
خطهای متضاد بهره گرفته! و با این وسیله برداشت باطنی و الهامی خود را القاء میکند .هرچند که
گاهی چنان خطها را بهم نزدیـک مـیسـازد کـه جـز اهـل فـن ،کسـی را تـوا ِن امتیـاز بخشـیدن
قسمتهای متنوع نتواند بود.
توجه آخوند (ره) به خط کوفی ـ به ویژه نمونههای تزئینی و زیبای آن ـ هم از جوهر زیباپسندانه
برخوردار میباشد و هم از هدفی استعالئی .به قول «دوپولو»:
«وقتی خطاط ،حروف کوفی گوشه دار را میریزد احتماالً میل دارد حرکت این حروف را بر
طبق قواعدِ مدوّن و منظم هندسی ترتیب دهد و خطاط دیگری انتهای حروف کوفی را بـه گـل و
برگ استیلیزه مبدل میکند .این حروف میتواند گل و برگ بدهد ،آن هم گـل و برگـی کـه در
طبیعت واقعیت ندارد.
باالخره زمانی که خطاط ،کوفیِ پیچیده (معشّق) را به کار میبـرد ممکـن اسـت دارای افکـار
شاعرانه است و خیال میکند حروف کوفی میتوانند مانند «طرّۀ پر پیز و خم» پیچیده و حلقه شود
()2

و یا رشد و حرکتی نظیر عشقه داشته باشد».

به هر حال ،در قسمت قابل توجهی از تابلوهای خود ،با رویکردن به خط کوفی ،در واقع بیننده
 2ـ الکساندر پاپادوپلو ،فصلنامة هنر ،ش  ،92ص 200
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و خوانندۀ خود را به تعمق ،تأمل و تدبر دعوت کرده و بدو القاء میکند که :اوالًا ،زیبـائی ،جلـوه و
غوغای هوشربای دیداریِ خط ،شکل و برورتِ فهم و تحقق پیام و محتوای آن را از یادت نبرد؛
ثانیاً ،هر جمالی را جاللی در باطن و هر جاللی را جمالی ظاهری همراه است؛ و تـو کـه اینـک بـا
جمال آشکار در پیوندی ،بکوش تا پیام آن جالل باطن را نیز دریافته و متناسب با آن عمل نمـائی و
به ایفای وظیفه و نقش پردازی.
برخی از این کارها که متشکل از خطوط کوفیِ ظریف ،خوشنقش و نـرمخـوئی بـوده و در
هیئتی دقیق ،هندسی ،گوشهدار و با شمایلی سخت زیبا و بشکوه جلوه میکنند ،نه تنها بنا بر طبیعـت
ذاتیِ خود هرگونه تغییر و تبدیلی را پذیرائی میکنند که طبیعتِ پرجاذبه و در عین حال متوازن آنها
که از زاویههای چشمنوازی برخوردار میباشد ،هر بینندهیی را بخود فرا میخواند.
اینان گاهی خود را به طرحهای مکرر اسلیمی نزدیک ساخته و طبیعـتِ اسـتعالئیِ خـود را بـه
نمایش میگذارند؛ زمانی ،انحناهای پرجاذبه ولی دقیقاً هندسی را بکار گرفته و چونـان جانـدارانی
ت افسـون کننـده انسـان را بـه یـاد گفتـة «مـددپور»
شوخ و شنگ از آنها سر بر میکنند! ایـن حالـ ِ
میاندازد که:
«یکی از زیباترین و در بمن رازورانهترین خطوط کوفی عبارت از خطوط تزئینی موشح ،که
در حقیقت نوعی نقاشی ـ خط یا مبتنی بر طرح هندسی با حالتی روحانی بـود .ایـن خـط بـا ایجـاد
گرههای متنوع و مختلف چنین حالتی را بیشتر القاء میکند؛ خطی مصور و مزین که ظهور و بطون
را با هم دارد؛ از جهتی به ظاهر آمده و از جهتی به باطن بر میگردد و خواننده و بیننده را به طریقی
()2

از عالم طبیعت بر میکند».

* گاهی که عطار (ره) به مایههای عمیق و زالل عرفـانی و ملکـوتی راه بـرده و در پـیِ تبـارز،
تمثیل و القاء مکاشفاتِ عرفانی خویش می باشد ،حروف و کلمات ریتم و موسیقیِ ویـژهئـی پیـدا
کرده و اهل مکاشفه و بینش را نوازش موسیقائیِ ویژهیی میبخشد .به قول ظریفی:
«متانت ،ظرافت ،اعتدالِ اندامی حروف ،باز و بستگی ،کوتاهی و بلندی ،زیبائی و نزاکت شکل
حروف و ،...قوس و دائرههای چشمنواز ،کشیدگیهای معتدل ،نظم و ترتیـب دلپـذیر ،قرینـهسـازی
موزون ،لطف مجاورت حروف و کلمات در کنار یکدیگر و ...آنرا مانند شعری دلکش و قطعهای
 2ـ تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی ،محمد مددپور ،امیر کبیر ،ص 203
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موسیقی به اوج زیبائی رسانده و از حدّ اعالی سرزندگی و شادابی برخوردار ساخته است چندانکه
گویی حروف و کلمات در حال رقصی لطیف و مـوزون در حـال حرکـت و خرامیـدن هسـتند،
()2

دست در دست یکدیگر و گاه دست در آغوش هم».

اما در حاالتی دیگر ،مثالً آنگاه که اثرش القاء کنندۀ دریافتی حماسـی و ایثارگرانـه مـیباشـد،
حروف ـ به ویژه حرفهائی که عمودی نوشته میشوند ،مانند« :الـف ،الم و »...ــ از چنـان سـتواری،
قوت ،استقامت ،شادابی و ستبری برخوردار میشوند که بیننده نه تنهـا روح شـهامت را در سـیمای
آنان مشاهده میکند که شیپور معنوی انقالب را نیز با گوش جان میشنود!
باورم بر اینست که امکان ندارد کسی با ذوقی سالم ،خود را به نگارستان روحنواز عطار بیندازد
و با آغوشی لبریز از زیبائیهای متنوع ،از دریافتها و باورهائی تازه و بدیع ،از کشفها و الهـامهـای
پرورش دهنده و طهارتبخش و از نشاطها و آهنگهائی پویائیآفرین باز نگردد!
* برخی از تابلوهای عطار (ره) ـ با وجود اعتراف به اینکه هیز نماد و نشانهای ،قدرتِ کاملنمـائیِ
مراتب باالتر وجود را ندارد ـ برآنند تا نه تنها وحدت و یگانگی اطالقیِ حق (ج) را اثبـات نماینـد کـه
میکوشند تا این وحدت را برای اهلش شهودی سازند!
عطار (قدس سره) ،اینکار را بیشتر با توسل به آیات قرآنی و نمودار ساختن آنهـا در طرحهـائی
که تا حدودی قدرت و استعداد القاءِ این امر بزرگ را دارند به اجرا میگذارد!
«از دیدگاه یک هنرمند مسلمان یا هنرمندی در جهان اسالم و یـا پیشـهوری کـه بـر آن بـود تـا
سطحی را تزیین کند ،پیچاپیچی هندسی بیگمان عقالنیترین راه شمرده مـیشـد؛ زیـرا کـه ایـن
نقش اشارۀ بسیار آشکاری است بر اندیشة اینکه یگـانگی الهـی یـا وحـدت الوهیـت زمینـه و پایـة
()1

گوناگونیهای بیکران جهان است».

منتها همین عطار ،آنگاه که چشم امید از هرگونه طرح و نمـاد و ...برداشـته و فقـط بـه نگـارشِ
زیبای آیات میپردازد ،با زبان بیزبانی اعالم میدارد که :بر آن نیست تا آن امر مطلـق فراگیـر را در
محدودۀ طرحهائی محدود و نارساننده به نمایش گذارد! چرا که هراس دارد تا مبـادا از ایـن طریـق
مخاطب ناوارد را به خطائی افکنده و بدین باور مجهز دارد که :نمادهای هنـری ـ کـه جـز امـوری
 2ـ فصلنامة هنر ،ش  ،92ص 10
 1ـ تیتوس بوکهارت ،هنر اسالمی (زبان و بیان) ترجمة مسعود رجب نیا ،صص  3و 21
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اعتباری نمیباشند ـ میتوانند نمایشِ مراتب باالتر وجود را به عهدۀ خود گیرند.
این تالزم آخوند مرحوم ،گاهی جنبة سیاسی به خود گرفته و در شرایطی با قـدرت ابـداعی و
فشار بیشتری بروز میکند که رژیم ملحدِ کمونیستی ،پای اصول ماتریالیسم دیالکتیک را با پشـتوانة
قدرتِ نظامی روسیة تجاوزپیشه به روزنامهها کشانیده و پیروزی پنداری خود را عربده میکشد!
* مرحوم عطار در ارائهی برخی از تابلوهای خـود از طـرح گنبـد و گلدسـته بهـره مـیگیـرد.
کسانی که با نمادها و رمزهای اسـالمی انـدک آشـنائی بدسـت آوردهانـد مـیداننـد کـه بـه قـولِ
«بوکهارت»« :این طرح به نحوی تمثیلی اتحاد و همبستگی آسمان و زمین را مجسم میسازد؛ بنـای
چهارگوش آرامگاه به زمین تعلق دارد و گنبدِ دوّار باالی آن نمایندۀ آسمان است)2(».؛ منتها عطار با
رویکرد به این طرح فقط رابطه و پیوند میان زمین و آسمان را القـاء نکـرده بلکـه ،گـاهی گـوهر و
ماهیت باطنیِ این کلّ بهم پیوسته (گنبد) را به نمـایش مـیگـذارد()1؛ گـاهی بـه شـهودی سـاختنِ
حقیقت و جوهر مبنائی و مقوم آن همت میگمارد()9؛ زمانی آنرا وسیلة نمـایش جلـوههـای زیبـا و
پرجاذبة کثرتی محاط به وحدت قرار داده و در مواقعی هم آنـرا مایـة القـاءِ غلبـة عینـی ،قاهرانـه و
انکارنابردار وحدت بر کثرت قرار میدهد! و این مؤید آنست که عطار هنر را آئینة فرا نما فهمیـده و
به عنوان فریادی استعالئی ،لطیف ،پرجاذبه و سرشار از معنویتِ زیبائی مورد توجه قـرار مـیدهـد.
فریادی که انسان را با ژرفا و حقیقتِ فرا روندۀ هستیِ او آشنا سـاخته و ذوق تبلـور مراتـب عالیـه و
شکوفائیِ مراحله کامله و تامّهاش را در وی بیدار و فعال میسازد!
با این مایة از بینش میتوان مدعی شد که اکثریت مطلق تابلوهای قـرآنمحـور و ابـداعیِ عطـار
خود گواهی است بر حضور معنویتی ملموس و جمالی تجریدی و نیز ،استداللی است بر حضور و
غلبة جمال و کمالِ حضرت معشوق!
* برخی از تابلوهای مرحوم آخوند با پرداختن بـه کـش و قوسـهائی ملـیح ،مـوزون و متـرنم،
شاداب و دارای جنبشی درونی ،صفحة مقابل را به چشماندازی بدیع و هوشربا بدل مـیدارنـد کـه
صید نگاه را افسون کرده ،به طلسم کشیده و از هر طرف او را احاطه میدارند! چشماندازی که مادۀ
 2ـ فصلنامة هنر ،شماره پنجم.
 1ـ چنانکه در صفحة اول آیه نگاری بنمایش گذاشته شده است!
 9ـ مانند آنجا که شهادتهای ثالثه را در ورقی سیاه طراحی و ارائه کرده است!
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ایجادی و تشخیص دهندهاش نه مرکب و خط و نقش و ...که جاذبهی مرموز ،کششی نوازشگر و
آرامش دهنده و نوری مجاب کننده و تحسینانگیز میباشد .چشماندازی که با سکوتِ سرشارش،
به زبان بلیغ دعوتی استعالئی بیشتر شباهت دارد تا به تابلوئی مؤلف از چنـد تـا خـط! آنهـم زبـان و
فغانی که خود را برای شنوانیدن از همة امکانات بهرهمند ساخته است!
این ویژگی ،هنـر مرحـوم آخونـد را از ماهیـت و عناصـر شخصـی ،فـردی ،دنیـائی و الجـرم
نموداریِ محضِ آنچه فقط حسّی است منسلخ و برکنـار سـاخته ،آنـرا از ماهیـت و منطـق کیفـی،
ارزشی و ربانی برخوردار میسازد ،تا بتواند در کنار ارائـهی زیبـائی صـوری ،آن شـأن و گـوهر و
مرتبتی از زیبائی و کمال را القاء دارد که ورای تناسب ،نظم ،تازگی ،دقت و ...به جلوهگری ایستاده
است! زیرا که عطار هرگز در پی پاسخ دادن به فعالیتهای غریزهمحور و خلجانهای وهمی و الجرم
دفاع ناپذیر نبوده ،بلکه در پی اشباع و پاسخ گفتن به فطرتِ توحیدی و آثار و احکـام اسـتعالئیِ او
بوده است؛ و لذا ،دقیقاً به طرح و القاء و ارائهی نمودهایی میپردازد که در حد خـویش مـیتواننـد
آیینة گرایشها و تالشهای روحِ خداجوی انسان باشند.
این نگرش عطار به امر خوشنویسی باع مـیشـود تـا اوالً ماهیـت خـط ،از گـوهر و منزلتـی
فراحسی و فرادیداریِ محضِ برخوردار شود؛ ثانیاً معنویت زیبائی را برای مخاطب خود القاء نماید؛
و ثالثاً بیننده را متوجه عوالم و نشآتِ برتر ساخته ،میان او و مبدعِ حقیقی پیوندی بسیار ظریـف ولـی
ناگسستنی برقرار سازد! زیرا که به قولی:
«هنر خوشنویسیِ «الف» تنها جنبههای زیبانویسی را منعکس نمیکند« .الفِ» کشـیده ،در نهـان
اسراری دارد که با خداوند سبحان از آنجا که «الف» اهلل است و نماد وحدانیت در نزد عرفا میباشد
پیوسته الهامبخش بسیاری از شاعران شده است .از این رو خوشـنویس آن هنگـام کـه بـه نگـارشِ
«الف» میپردازد نمیتواند تنها به صورتِ ظاهری این حرف بسنده کند که از دورانِ پیش بـه مثابـة
قامتِ یار تلقی میگردیده است ،بلکه او همـواره در خوشنویسـیِ آن ،پروردگـار یکتـا را در نظـر
دارد؛ ...و از این روست که حافظ در پهندشت اندیشههایش آواز سر میدهد که:
نیست در لوحِ دلم جـز الـفِ قامـتِ یـار

چکنم حرف دگـر یـاد نـداد اوسـتادم(»)2

 2ـ خوشنویسی از دیدگاه عرفان اسالمی ،سید محمد طریقی ،فصلنامة هنر ،ش  92ص 210
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* به ژرفنگری و دقت نظر عطار (ره) در زمینة خوشنویسیهای قرآنمحور زمـانی بهتـر پـی
برده میتوانیم که با دقت و وسواسی طاقتسوز متوجه نقشها و شکلهائی که به حروف و کلمـات
میبخشد بوده باشیم .ایشان ،آنگاه که برآنست تـا حقـایق ثابـت ،پاینـده و تغییـرناپـذیر را صـورتِ
دیداری بخشد ،معموالً از نقشهای هندسی ـ که نمادِ تغییرناپذیری میباشند ـ بهـره گرفتـه و بـدین
وسیله حرکت و صیرورت را حتی از نقش و خط دریغ مینماید؛ مانندِ تحریر سورۀ مبارکة توحید
با کوفی بنائی در مرقع اساور! و آنگاه که بر آن میباشد تا حقایق متلون و دگرگـونیپـذیر و امـور
تحولمحور را صورتِ دیداری بخشد ،به حروف و کلمات نیز حرکـت و پـیز و تابهـائی تـداعی
کنندۀ حرکات موجوداتِ زنده را بخشیده ،و بدین وسیله رنگپذیری و تحول را در آیینة نقشها باز
میتاباند.
آخوند مرحوم به هستی از منظر قرآن نگاه کرده ،خدای را مرکز و مبداء و همـة موجـودات را
در جمیع عوالم و مراتب هستی مظاهر و مجالیِ اسماء و صفات ،و کلماتِ پایان ناپذیری مییابد که
در آخر کار ،همه به وی باز گشته و در وجه باقی او فانی میگردند؛ این باور باع شـده اسـت تـا
هرگاه در تابلوئی مرکزیت را به حق و شئونِ شوکتبار و عزتمند او اختصاص میدهـد ،بناچـار میـان
آنچه در کمندهای متنوع و حواشیِ مختلف جلوه بخشـیده اسـت ،بـا مـتن ،رابطـهای استسـالمی،
ادغامی و فناجویانه برقرار میسازد؛ روش و طریقتی که مستقیم و یا غیر مستقیم برای اهلش میرساند
که :میان آنچه در کمندها و حواشی ظهور و تجلی پیدا کردهاند ،با مـتن ،بـه سـیاق هسـتیشناسـیِ
عرفانی ،جز رابطة اشراقی و فقری وجود ندارد! و این ،کاریست کارستان!
رک :تابلو شمارۀ 9
گاهی کمندها و حواشی با طیفها و انعکاسهای نوری و ریتمیک ویژهئی کـه ایجـاد مـیکننـد،
مرکزیت را چونان نوری مقدس و حقیقتی قدسی احاطه کرده و در برابرش به ورد میایستند!
* از بدیهیات است که برخی از آیات کالم الهی و یا اسماء مبارکِ حضرت او برای مسلمانان
رسیده به اخالص ،به عنوان منبع نیروئی سر به مهر و دارای قـدرتِ اعجـاز ،پذیرفتـه شـده و حتـی
گاهی هم به شکل تعویذ بر بازو و یا گردن افراد بسته و آویز میشوند.
راز آشنایان این خطه ،معموالً برای دیداری ساختنِ حـروف و کلمـاتِ تعویـذها ،از روشـهای
ویژه و متنوعی استفاده کردهاند ،که یکی از رایجترین روشها را ،پیچیده و ناخوانـا نوشـتنِ مـتن بـه
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اشکال تا طغرائیهای بسیار پیچیده ،مشاکلها و مشابههای بسیار پیچیـده و معقلـیهـای بسـیار پیچیـده
تشکیل میدهد؛ آنهم به گونهیی که ظاهر متن نیز به طلسمی سر بـه مهـر شـباهتِ بیشـتر دارد تـا بـه
نوشتهیی که مبین آیتی از قرآن و یا اسمی از اسماء مبارک حضرت دوست باشد.
مرحوم عطـار (ره) کـه بالیـدۀ گلسـتان رازآلـود چنـین فرهنـگ بـارور و ارزشـهای اعتقـادیِ
اطمینانزایی است ،گاهی گوشه و یا گوشههائی از تابلوی خود را به طراحیِ طلسـمنماهـا و تعویـذ
گونههائی اختصاص داده و بدین وسیله تابلو را به تعویذی دارای قدرتِ اعجاز ،بخشـایندۀ نیروئـی
دلهره زدا و آرامش دهنده و اعتمادانگیز بدل میکند.
«آرتور اپهام پوپ» در مقالة «خوشنویسی و کتیبهنویسی» برداشت دیگری را در مورد اینگونـه
ازکارهای خوشنویسان عالم اسالم ابراز داشته است که نقل قسمتی از آن دریـن مـورد ویـژه قابـل
تأمل خواهد بود:
«در طغرا ،خطوط موجود ،منطبق با اشکال محض هنری و یا ریابـی هسـتند؛ ماننـد سـه خـط
راست و سه خط منحنی در حرف  . sدو منحنی تخممرغی شکل ،به منزلة نقـوش درهـم پیچیـدۀ
پایه میباشند .گویی درین جا حروف ،به وبوح غم غربت ازلی را بیان مینمایند و میخواهنـد از
هستیِ تحمیلی و معرفت خویش که به وسیلة عالیم و برای اتصال نهاییِ آنهـا بـه اسـتقالل اشـکال
محض ایجاد شده است ،بگریزند .تردیدی نیست که این «امضا» با «فضاهای مستقل» خویش که به
وسیلة اشکال حلزونی شکل و سطوح گلکاری شده تزئین شدهانـد ،معـرف یـک تـابلوی واقعـیِ
انتزاعی است ،تابلویی که از اصول زیباییشناسی پیروی مینماید .هنرمند حتی موفق به تحقق نوعی
استقاللِ اشکال و فضاها میشود ،اما بدین طریق هستیِ عالیم انکار میشود و خط دیگر قابل فهـم
نیست مگر برای کسی که با حقایق آشناست و میتواند حرکـات شـگفتانگیـز خـط را کـه بـین
دو عالم معلق است دنبال نماید .در ایـن جـا همـواره اصـول زیباشناسـیِ ابهـام مـورد توجـه اسـت!
بدینگونه که در درون قلمرو طغراها تحولی ایجاد میشود و این تحـول خـود مـاجرای نـوینی در
()2

قلمرو خوشنویسی است».
..................................................

 2ـ فصلنامة هنر ،شمارۀ  ،92ص 191

آئینههای عروج
«آئینههای عروج» نام هر یک از تابلوهائی است ترکیبی کـه مرحـوم عطـار (ره) طـی سـالیانی
متمادی به آفرینش و اجرای بسیار پرجاذبه و شکوهبار آنها پرداختـه و در واقـع ،کارهـائی از خـود
بروز داده است کارستان! این تابلوها که با انواع متنوع و متعدد ـ و گاهی بیشتر از ده دوازده گونـه ـ
خط همراهی میشوند ،ترکیبی است بیسابقه و بینظیر از گونههای خـطِ کـوفی ،محقـق ،رقـاع،
ثل  ،ریحان ،نسـخ ،نسـتعلیق و ...کـه در بـیافتی مقـدس بـر گسـترۀ لـذتجوش و حالوتبـار هنـر
خوشنویسی جمع شده و به دلربائی سرگرم میباشند.
بالندگی هیبتبار ،زیبائیهای ستایشانگیز ،رامشگریِ مقـدس و هوشـربایِ درونـی ،نورانیـتِ
پاالیش دهندۀ ذاتی ،ابالغهای روشن و مقاومتشکن ،پیامهای نوازشگر روحانی ،فضای لطیف و
ملکوتی ،و در یک کالم :حضور هوشربای آئینهوارِ آنها که اوج نگرشها و تالشهای زیباپسـندانه و
عروج عاطفه و احساسِ حقمدارِ ذوق و اشراق را منعکس میدارند تا بدانجا دلکش و دلرباینـد کـه
جز «آئینههای عروج» عنوان دیگری برای آنها پیدا کرده نتوانستم .روشن است کـه پرداختهـائی از
ایندست را اهداف ،آثار و پیآمدهای ویژهیی میباشد که در اوراق بعـدی ،بـه گوشـهای از آنهـا
اشارههائی مینمائیم.
آنچه در این رابطة ویژه به شدت قابل تأمل و ستایش مینماید «جرأت و جسارتِ باال خزیده از
اعتماد به نفس» حضرتِ عطار (ره) است در برخوردِ مبتکرانه با قوانین معمول و سنن معهودِ مربوط
به حوزۀ خوشنویسی؛ چه از یکطرف با نوعی درگیری ملیح با ایـن اصـول ،هـم خـود را از حـوزۀ
تسلط آنها بیرون کشید و هم دامنة ابداعاتِ هنری و عاطفی را آزاد نموده و گسـترش چشـمگیری
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بخشید؛ و از دیگر طرف ،هم ذوق ابداعیِ خود را به میدان تجربه کشـانیده و هـم بـا ارائـهی تجـارب
جدید و ابداعات نوین ،به ایجاد سبکی ویژه برای خـود و دمیـدن روحـی تـازه بـرای هنـر پرداخـت.
سبکی با شاخصههای معین ،بابطههایی پرجاذبه ،ریتمی نوازشگر و مکانتی بسیار واال و ستایشانگیز.
روشن است که طراحی و اجرای کارهایی از ایندست برای کسانی که بـا ویژگـیهـا و خصـایل
ذاتی و زیباشناختی شاخهها و گونههای متنوع خط آشنائی نداشته و رازِ همـدلی آنـان را در نیافتـهانـد،
طرح و ارائهی آثاری اینهمه زیبا و سکرآور مشکل میباشد؛ اما برای حضرت عطار ،آن آشنائیهـای
صمیمانه و این رازدانیهای بینشورانة زیباپسندانه زمینه و فرصتی را مهیا نموده است تـا قـدرتِ خالقـة
خود را به منصة ظهور کشانیده و تالطمهای شورانگیز درونیِ خود را دیداری سازد.

رازهایی بالنده
یکم د اشباعِ تنوعطلبی

از آنجا که انسان ذاتاً تنوعطلب بوده و هیز جلوهیی از جلوههای زیبا ـ ولو هرچه بسیار زیبای ـ
عالم امکان نمیتواند برای همیشه سرگرم و رابیش بـدارد ،در سـاحتِ هنـر نیـز ،معمـوالً در پـیِ
تنوعطلبی میباشد؛ و باز ،از آنجا که آثار هنری ـ که در نقاشی و خوشنویسی به شـکل تابلوهـائـی
معین در میآیند ـ با همة تنوع و پرداختهای درونی ،از وحدتی ذاتی برخوردار بـوده و بیننـده در
وهلة نخست با کلیت و یگانگی اثر مواجه میباشد ،آثار غیر ترکیبـی بـه تنهـائی از عهـدۀ اشـباع و
اربای کامل و همه جانبة حس تنوعطلبی فرد بر آمده نمیتوانند.
این واقعیت که در مورد خوشنویسی بیشتر ملموس و قابل درک میباشد ،حضرت عطـار (ره)
را برآنداشت تا با رویکرد به ترکیب و آفریدنِ نمادینِ گلستانی روحپرور ،کنار هم چیدنِ تابلوهای
مستقلِ متعدد در هیئتی زیبا و بشکوه ،بخشیدن کشش صوری و جنبش درونی به جلوههای متناظر،
تجسم وحدتی یکپارچه از خطهائی ناهمگون و ترسیم مهربانی و الفتـی هوشـربا ،ذوقِ تنـوعطلبـیِ
بیننده را اشباع ساخته و آنچنان نگاه زیباپسند او را افسون دارد که چونان عاشـقی هجـران چشـیده،
ال
ف خانة معشوق را سـعادت و غنیمتـی لـذتبار شـمارد! زیـرا ،در ایـن دسـتة از تابلوهـا ،معمـو ً
طوا ِ
نگاه زیباجوی بیننده ،باید همة طرفهای تابلو را بـه گـردش پـردازد تـا دریابـد ،آنچـه را عطـار (ره)
توانسته است در ظرفی دیداری برایش ارمغان نماید! و این ،کاریست که هرگز از تابلوهائی جـز از
همیندست بر نمیآید.
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دویّم د ایجاد ترغیب و ترهیب

روشن است که سیر گلستانِ قدسی پیام حضرتِ عطار (ره) بـا آنهمـه زیبـائی و دلربـائی ،جـان
بیننده را منبسط ساخته و اشتیاق همدلی و همدستی با هنرمنـد را جهـتِ آفـرینش و نمـایش دنیـائی
افسونگر از زیبائیهایی تطهیر کننده را بیدار میسازد .حال« ،اگر همتی بدرقة راه این سالکِ» مشتاق
شده و حضرتِ معشوق با اسم مبارک «مبدع» ـ از جهتِ بـاطنی ـ بـه وی تجلـی فرمـود ،کـارش
ساخته و روزگارِ پر برکت ابداعیِ او پرداخته خواهد شد؛ وگرنه ،این تجلی همان خواهد بود که از
مجالی زیبائیهای مورد مشاهدۀ وی قابلِ دریافت گردیده است! پس ،انبساط جمـالی مفـتِ او و
پرشدن از احساسی لطیف و وصفناپذیر هدیة او خواهد بود.
به هر حال ،اگر از آثار و پیآمدهای جمالی آئینههای عروج ـ به واسطة روشنی ،بساطتِ ویـژه
و غیر متعارف و همه گیریِ آنها چشم پوشیده و بخواهیم مهمترین اثرِ جاللیِ آنهـا را مـورد تأمـل
قرار دهیم ،در تحلیل نهائی به این واقعیت تن در خواهیم داد که آثار جاللیِ این کارها ـ به خـالفِ
آثار جاللیِ عالم طبیعت ـ با نوعی نوازش و ترنم بیداریزا ،هیجانآلود و پویائیبخش همراه بـوده،
در عین تثبیت عظمت و جالل شکوهبار خود ،بیننده را به همنشینی و همگامی با خود فرا میخواند.
و این در حالی است که اثر جاللیِ عالم ملک خرد کننده ،شکننده ،انقبامآور و گاهی رخوتبـار
میباشد!
سیّم د شالوده شکنیِ زمانی د مکانی

میدانیم که گونههای متنوع خط ،در طول حیات و حاکمیتِ اندیشة اسالمی ،هر کدام مربـوط
به زمانی ویژه بوده ،هم از نظر پیدایش و تکامل به زمانِ ویـژۀ خـویش مربـوط مـیباشـند و هـم از
حاکمیت بر «دست و قلم و دل و جانِ» کاتبان و خوشنویسان.
« ...هنگامی که به سیر این هنر در بسترِ تاریخ و فرهنگ اسالمی نظر کنیم میبینیم که شاخههای
گوناگون آن در سرزمینهای مختلفی به بار نشسته است و ثمرۀ هر یک از ایـن شـاخههـا رنـگ و
بوی دیگر دارد و از پیوند آنها ثمرات زیباتری به بار آمده است .هنر خوشنویسی مانند همـة هنرهـا
در هر سرزمینی با توجه به مقتضیات بومی و شئون جاری در فرهنگ آن سرزمین ،اطوار و حاالت
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و خصایصِ معینی به دست آورده است که اطالع از آنها برای هنرمندان بروریست».

به هر حال ،این واقعیت در طول حیات خوشنویسی به حدی روشن است کـه مـا را از ارائـهی
هرگونه برهانی بینیاز میسازد؛ منتها ،آنچه در رابطه با امر خوشنویسـی قابـلِ یـادآوری مـینمایـد
اینست که در هر یک از دورههای مختلف ،جمال و زیبائیِ گونه و روشی ویژه از خط و خطـاطی
بر احساس هنرمندان و هنرشناسان و نیز ،ذوقِ زیباپسند آنان غالب بوده و معموالً همان روشِ غالب
را پیروی و ارائه میکردهاند! و این نتواند بود مگر ،قـرار گـرفتن در سـلطة قاهرانـة زمـان ،ایجابـات
زمانی و روحِ غالب بر زمان و زمانة هنری.
عطار ـ که رحمت خدا بر او باد ـ بارویکردن به گونـة ویـژهئـی از نظـام زیباشـناختی و هندسـة
بازنمائیِ جلوههای زیبا ،با به نمایش نهادن قدرت ابداعی و خالقة خود ـ بـه عنـوان مظهـر ابـداع و
خالقیتِ مبدع حقیقی ـ با غوطـهور شـدن بـه چشـمهسـاران زالل وحـی و حکمـت و عرفـان و...
به نوعی از شالودهشکنیِ زمانی پرداخته و با قدرتِ خالقة کـمنظیـر خـود ،سرکشـیهای نـازپرور و
رعناییهای نوازشگرِ هر کدام از نمونههای غالبِ خط را نرمش و توابع آموخته؛ حاکمیتِ متغیـر
و توقف نشناس زمان را ـ در زمینة هنر ـ مورد انکاری ویژه و تحسینبرانگیز قرار داده؛ بـا کنـار هـم
قرار دادنِ نمونههای غالبِ زمانی ،به اعتدال بخشیدنِ به زمان موفق شده؛ بـا زدودن حکـم اسـتیالی
برخی ،زمانها را با هوشمندی ،ظرافت و زیبائی با یکدیگر آشتی داده؛ و باالخره ،با ایجـاد وحـدتی
بشکوه به اغلبِ نحلههای خوشنویسیِ هزار ساله ،تاریخ را ابدیت آموخته و اثر خویش را نمادی از
ابدیت و وحدت قرار داده است!
با در نظر گرفتن این واقعیت که هرگونه و نوعی از انواع خط در مکان و محلی ویـژه پیـدا شـده،
رشد و شکوفائی پیدا کرده و بر احساس زیباپسندانة مردمی دلربایانة حکومت نموده است ،مـیتـوانیم
به ابراز این باور همت گماریم که :همة آنچه در رابطه با شالودهشکنیِ زمانی مطرح ساختیم ،در رابطـه
با «شالودهشکنیِ مکانی» نیز ،به قوت خویش مطرح بوده و میباشد .چرا که عطار (ره) ،حافظه و سـننِ
ابداعی سرزمینهای مختلف و متنوع را در تابلوهـائی واحـد و یگـانگی نمـای بـه نمـایش نهـاده و بـا
حوصله و قدرتی شگفتانگیز همة فاصلههای مکانی را در هم نوردیده است.

آنچه در این تابلوها به شدت قابل تأمل مینماید اینست که عطار عليی لرحمیة توانسـته اسـت بـه

 2ـ خوشنویسی اسالمی ،هندسة معنا؛ گفتگو با ابوالقاسم خوشرو ،فصلنامة هنر ،ش  ،92ص 11
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نوعی از غرابتزدائی از ذوقِ مخاطب و قرابتنمائی با عاطفة زیباپسند بیننده دسـت بیابـد کـه هـم
احساس زیباپسندی را اشباع میدارد و هم ذوق تعالیجوئی را؛ آنهم تا بدان پایه که بینندۀ هنردوست،
هرگز خود را در زمان و مکانهای مختلف و دور از هم نیافته ،بلکه همه را با خود و خود را بـا همـه
همدل و هماهنگ احساس میکند.
چهارم د پاالیشگری

واقعیت اینست که انسان تا وقتی به پختگـیِ فکـری ،ورزیـدگیِ اخالقـی ،خلـوص عبـادی و
تجربههای توصیف نـابردار زیباشـناختی دسـت نیافتـه اسـت ،افکـارش بسـته و محـدود ،رفتـارش
بیقاعده و ناموزون ،تالشهای عبادیش کدر و مغشوش و دید زیباپسندش غبارآلود خواهد بود.
آنچه منِ بنده فهم کرده است این میباشد که :ابزار ،روشها و راههای رهیدن از زمینههـای یـاد
شده و از جمله ،مورد آخر را اغلب میدانند و میدانیم ،هر چند که دل بدانها نمیسپاریم!
در زمینة پاالیش عاطفة زیباپسندی ،عالوه بر استعداد ذاتی و هبهئی ،هـم مشـاهدۀ آثـار هنـری
پخته و زیبا و موزون و پرجاذبـه اثـری قدرتمنـد و تردیـد نـابردار دارنـد ،هـم تالشـهای ابـداعی و
زیبانگارانه!
از آنجا که آئینههای عروج به عنوانِ نمودی از جمعیت و جامعیت وجود آفرینندهاش ،مجمعی
است دیداری از جلوۀ وجود جمعیِ عطار (ره) ،اثرِ پاالیشگرانة آنهـا نیـز بـه همـان میـزان جـامع و
نیرومند خواهد بود؛ و این ،مؤید آن خواهد بود که این تابلوها هـم نگرشـهای صـوری ،ابـداعی و
زیباپسندانه را پاالیش میدهند؛ هم نگرشها و باورهای مذهبی و معنوی را؛ چنین تصفیهای به واسطة
اینکه از گوهر و روحی ابداعی و زیباشناختی برخوردار است ،زیبائی و شکوه و جاذبة خـود را بـه
سایر ابعاد وجودی تسری داده ،هبه نموده و بر شأن و صفای آنها کمّاً و کیفاً میافزاید.
پنجم د شکوفائیِ امید

اگر حکمت پناهگاهِ مطمئن خرد و عقل فرزند آدمی و عرفـان پناهگـاهِ قلـب هجـران چشـیدۀ
اوست ،هنر پناهگاه عاطفة زیباپسـند ،زیبانمـا و فرارونـدۀ او بـوده و آنگـاه کـه عقـل از فضـوالتِ
مشمئزکنندۀ فکر ـ چه از ناحیة خود و چه از ناحیة دیگران ـ به تنگ آمده و قلب ،در برابر حجابهای
خفقانزای به ستوه آید ،فرزند آدمی را چه پناهگاهی امنتر ،لطیفتر ،نوازشبارتر ،پالوده کنندهتـر و
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نیروبخشتر از «هنر» تواند بود؟!
روشن است که اگر این پناهگاه ،خود محل تالقیِ ایمان و عرفان و حکمت و زیبائی باشد ،اثرِ
میمون و مبارکش هم خرد را تشحیذ تواند کرد؛ هم دل را منبسط؛ هم دیده را نوازش و هـم جـانِ
دردمند غربت کشیده را نوازش .و از آنجا که آئینههای عروج نمونههای کامـلعیـار و آئینـههـای
تمامنمائی از چنین هنری میباشند ،متیقن هستم که اثر روحنوازشان نه تنها شـکوفههـای امیـد را بـر
شاخسار باطن انسان به جلوهگری وامیدارند ،که احساسِ برورتِ شکوفانندگی را نیز ،در گسـترۀ
جامعة انسانی تقویت و تشدید مینمایند .و این مهم بـر نخواهـد آمـد مگـر آنگـاه کـه سرانگشـت
افسونکار هنر ،با نیروئی ربانی و نیرنگی مقدس ،نخست اشباهِ زشت ،هراسانگیز و فلج کنندۀ یـأس
را از اقلیم اندیشه و سراپردۀ ذهن تارانیده و همة نمودهایش را ذلیل و زبونِ دریافتهای نشاطبارِ اعتمادِ
به خود و اطمینانِ به کارسازِ حقیقی سازد؛ و این ،خود اثری مجزا و بسیار مهم تواند بود.
به هر حال ،وقتی بیننده در برابر آنهمه زیبائی و جلـوههـای قـدسبنیـان و هوشـربا قـرار گرفتـه؛
نورانیتِ آنهمه باور و بینش را مشاهده کرده؛ ترنمِ ملکوتیِ نقوش و کلمات را با گوش دل دریافته؛
نوازش آنهمه پیام روحنواز را دریافت و احساس کرده و در احاطة دلفریب آنها قرار گیرد ،نـه تنهـا
برگهای یخزدۀ نومیدی و یأس از شاخه شاخة ذهن و اندیشهاش فرو خواهد ریخت؛ و بـاز نـه تنهـا
شکوفههای امید بر بلندای ذهنش به خودنمائی در خواهند آمد ،که شوقِ روئیدن و بالیدن از وادیِ
امن و مبارک هنر ،بالیدن از طور معرفت ،شکوفا شدن در بسترِ مقدس وحـی و جـوالن کـردن در
سینای هوشربای زیبائی و خالقیّت جانش را حیاتی دوباره خواهد داد.
حال ،پس از بروز جریانی اینهمه بشـکوه و بالنـده چـه پـیش خواهـد آمـد؟! تجربـهای بـاطنی
پاسخش را روشن تواند کرد!
ششم د تحرک ابداعی

تا آنجا که پیش کسوتانِ عالم ابداع به تجربه دریافتهاند ،این نکته مسجل میباشد کـه تربیـت و
تقویتِ ذوق ابداعی و زیباشناختی ،از یکسو با مشاهدۀ متأمالنه و بیغربانة جلوههای متنوع زیبائی
ـ چه در طبیعت و چه در هنرها ـ رابطة مستقیم داشـته اسـت؛ و از دیگـر سـو ،بـا تـالش صـادقانه و
متعهدانه در زمینههای هنری.
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در این رابطه آئینههای عروج ،به واسطة اینکه با نمونههای متنوع و پرقدرت زیبائی ،با شـکوه و
جنبشی ذوقانگیز ،جاذبههائی جهاننده ،ریتمی نوازشگر و ...بیافتی روحانی برپـا کـرده و جانهـای
مشتاق عالم هنر و معرفت را به دیدار جلوههای پایان ناپذیر و از هر سو و هر طرف عشوهگـرِ آنـان
فرا خوانده و به وسیلة همین «عروسانِ قدسـیگـوهر» احاطـه ،اسـتقبال و پـذیرائی مـیکنـد ،بیننـده
بخواهد یا نخواهد قلمش را بر روی کاغذی که به وی نزدیک است ـ ولو که هر دو ،یعنی هم قلم
و هم کاغذ برای اینکار نامناسب باشند ـ به قصد آفـرینش زیبـائی ،و گـاه آزمـودن و عیـار نمـودن
قدرت ابداعی خود ،خواهد لغزانید!
طبیعی است که اگر بیننده از ذوق خوشنویسی برخوردار بوده و از منظر فـردی بـا ذوق و دیـد
زیباشناس به آئینههای عروج بنگرد ،حتماً بیداری ،پویائی و تحرکی در تالشِ ابـداعیِ وی پدیـدار
خواهد شد.
هفتم د القاءِ خویشتن پذیری

قدرِ مسلم آنست که وقتی بیننده در برابر تابلوئی «غیر ترکیبی» و بـه معنـائی ویـژه «بسـیط» قـرار
گرفته و غنای ابداعی ـ بینشی آنرا مورد توجـه و ارزیـابی قـرار داده و آنـرا ،آئینـه ،معیـار و محـکِ
سنجشِ هویت خویش ـ چه از نظر هنری ،چه فکری و چه ...ـ قرار میدهد ،امکانِ آن وجود دارد تا
در برابر نقصِ ممکنِ موجود در خویشتن ،در برابر تـابلو ،بـه یـادآوریِ جنبـههـای مثبـت خـویش
پرداخته و در نهایت «خیلیها هم» خود را مغبون و نارسا پندارند! اما وقتی در برابر یکی از آئینههای
عروج ،با منظومهای از تناظرهای اشارتگر به عالم مثال ،با کهکشانی مشعشع از باورهای نابِ دینی ،با
گلستانهائی از زیبائیهای متنوع ـ و بسیار متنوعِ ـ جلوه افزا ،با فضائی تقدسبار و آرامش دهنده قـرار
گیرد ،به گونهئی خلع سالح شده و فضا را تنگ و موقعیـت را دشـوار مـییابـد کـه حتـی یـادش
میرود از دارائیهای عاطفی ،فکری و ...خودش صورتی ذهنی فراهم آورد.
پیآمد طبیعی و بروری چنین موقعیتی ،پذیرشِ خویشتن و بـه ویـژه کمبودهـا و نارسـائیهای
ابداعی ـ اشراقیِ خویشتن خواهد بود؛ که اگر با ذوقِ ترمیم و تکامل همـراه گـردد ،مایـة سـعادت
و آزادی خواهد شد.
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هشتم د خود انگیزی

به نظر قاصر این همه نادانِ تبهروزگار ،آنچه پس از مشاهدۀ تابلوهائی از نوع آئینههای عروج در
بیننده حضوری تردید نابردار دارد ،احساسِ برورتِ خودجوئی ،خودشناسی و خودباوری است.
زیرا جنبش موزون خطها و زیبائی مواج و از هر گوشه جلوهگرِ آنها ،طهـارت و صـفای روحـانیِ
آیات قرآن مجید ،فضای معنوی و بالندهئی که کلِّ اثـر را فراگرفتـه اسـت ،حضـور نـامتعین ولـی
قاهرانه و پرنشاطِ هنر و هنرمند به عنوان مظهر و مجالی ابداع خدای سبحان و احساسِ پـر بـاری و
سرشارییی که هنردوست (= بیننده) را احاطه کرده است ،بخواهد یا نخواهد شکوفة این پرسـش
را بر شاخهسار اندیشهاش میشکوفاند که :من کهام و چهام؟! و در موقعیتی از ایندست چه کارهام؟!
و چه وزن ،توان ،مکانت ،ارزش و شور و شوقِ ابداعی و هنری دارم؟!
روشن است که اگر بخواهد به این پرسش پاسخی درخور ،احتـرامآمیـز ،صـادقانه و دلسـوزانه
ت واقعـی خـودش ،بـا همـة
ت دقیق خودش ،به پـذیرش آگاهانـة هویـ ِ
بدهد ،نه تنها او را به شناخ ِ
رسائیها و نارسائیها مجبور میدارد ،که به برورتِ توجـه ،یـاری و دلسـوزی او در جهـتِ تکامـلِ
هرچه معنیدارتر روح تعالیجوی او مجهز میدارد .زیرا نفس قرار گرفتن در موقعیتی که جز جالل و
جمال را مجال و عرصة خودنمائی تنگ بـوده و جـز نظـم و وزن و پختگـی و بالنـدگی و جنـبشِ
موزون درونی را عرصه و مجال استیال و حاکمیت ممتنع ،برای ذهن بینندۀ دلسوز به خویشتن ،آنچه
باقی تواند ماند زمینة تطبیق و مقایسة خویش است با شخصیت هنرمند و مایههای ارائه نمودهاش!
در این مرحلة از تأثر ،هم بیننده اندیشه و باورهـای خـود را بـا اندیشـه و باورهـای هنرمنـد مقایسـه
میکند؛ هم آرمانهای خود را با آرمانهای او به تطبیق مینشیند؛ هم دردهـا و دغدغـههـای خـود را بـا
دردها و دغدغههای وی موازنه میدارد؛ هم پیامهای خود را با پیامهای او تطبیق میکند؛ هم آثار و هنرِ
وجودی خود را با آثار و هنر وجودی او به مقایسه بر میخیزد؛ هم گرایشها و تالشهای خـویش را بـا
تالشها و گرایشهای او موازنه مینماید؛ هم جهت ،روش و ابزار مورد توجه و عنایتِ خود را با وی!
روشن است که در فضای هنر قدسی و موقعیت تالشهای عاطفی ـ اشـراقی ،چنـان سـفری را
چنین رهآوردهائی در پی خواهد بود.

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( رازهایی بالنده ) 11  ...............................................................................................................

نهم د تبلور فردیتِ ابداعی

در شرایطی که چشمة جوشان فیض فیّام علی االطالق به طـور مسـتمر جـاری بـوده ،اوعیـة
فقیران و مشتاقان درگاهش در مسیر جریان آن قرار داشته ،هیز منعی جز از جانـب نفـس امـاره بـر
ساحتِ تلطفبار و فیابیش اعمال نشده و راهیان و مدعیان کوی محبتش بیـرون از شـمار بـوده و
هرکدام ذوق آن دارند تا مظهر کمال خالقیت و ابـداع او قـرار گیرنـد ،حقـ ًا و واقعـ ًا و انصـاف ًا کـه
رسیدن به فردیت نه تنها در اقلیم خالقیت و ابداع ،که در هر بعدی از ابعادِ وجودی و هر ساحتی از
ساحات حیاتِ واقعاً انسانی کاری مشکل و تحسینانگیز میباشد؛ به ویـژه اگـر آن سـاحت محـل
تالقیِ «عقل و عشق»« ،جالل و جمال»« ،ظاهر و باطن»« ،عمل و اندیشه» و «آرمان و پیام» باشد!
و این (= رسیدن به فردیت ،همانگونه که در سوگروزِ آن بزرگ نیز عنوان کردم) فیضی بوده
است که خداوند فیام هدیة آخوند ما ساخته و او را مظهر و آئینة خالقیت خود قـرار داده اسـت؛
زیرا که در این ساحت و در همین موردِ ویژه (= آفرینش آئینههای عروج) کسی را هرگـز یـارای
همسری و همطرازیِ با وی نتواند بود .یقیناً آنیکه ناشیانه بدین گفته شک ورزد ،حتماً و یقیناً «تجربه
و ارائه» ،گواهی روشن و مستغنی از برهان خواهد بود!
آئینههای عروج واقعاً نمایش دهندۀ قدرت و نیروی خالقهایست که پیام فردیتِ او را جلـوهای
دیداری بخشیده و تا از آنها خبر و اثری باقی باشد ،این پیام نیز در هنرستان خوشنویسی طنینافکـن
خواهد بود.
دهم د احساسِ سرشاری

یکی از ویژگیهای اثر ابداعی آنست که نه تنها فاصلة زمانی ـ مکانی میان هنرمند و مخاطبِ او
را از میان برداشته و بر حاکمیت چنین امری ،مهر ابطال میزند که فاصلة احساسی و دریافتی ـ و بـه
عبارتی ژرفتر :فاصلة وجودیِ ـ آندو را از میان برداشته و مخاطب را به جای هنرمند قرار میدهد.
روشن است که هرگاه اثر ،اثری سرشار از احساس ،بینش ،دانش ،باور ،تخیل ،توازن ،تکنیک،
زیبائی ،جنبش و ...باشد ،از آنجا که نماینده و نمایانندۀ پدید آورندۀ خـود بـوده و مـنعکس کننـدۀ
روحِ پُر و ظرفیتِ سرشار و سرریزکنندۀ باطن او میباشد ،بیننـده بخواهـد یـا نخواهـد ،هـم متوجـه
سرشار بودنِ جانِ فیام هنرمند میشود و هم به علتِ جانشینی ،این سرشاری را به تناسب تجربه و
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تربیتِ فکری ـ ابداعیِ خود ،بطور بالواسطه احساس میکند؛ و باز از آنجا که در این تابلوها ،جالل
همان اندازه حضور دارد که جمال ،و بینش و باور به همان اندازه سرریز کرده است که زیبائی ،این
احساسِ پُری و سرشاری از غنایی ویژه و در خور توجه برخـوردار بـوده و همـة حـوزههـا و ابعـاد
وجودی ـ اعم از چشم و عقل و قلب ـ را فرا میگیرد!
یازدهم د تحکیم آرمانها و اندیشهها

در جائی گفتم که عطار (ره) تـالش هنـری خـویش را معنیـدار و متعهدانـه سـامان بخشـیده و
صرفِ پردازش و نمایش زیبانمایانه ویرا به اینهمه زحمت و تالش وادار نکرده است؛ بلکه به دلیـل
تربیت باطنی و دریافت تجربههای ابداعی و الفتِ دیرین با زیبائیهای متنـوع حسـی و روحـانی از
یکسو ،و برخورداری از اندیشههای عقلی ـ ایمانی از دیگر سوی ،جوهر و مادۀ درونی آثار خود را
«اندیشهها و آرمانهائی» قرار داده است که ریشه در فطرت الهی انسان داشته ،برون از استیالی زمان
و مکان ،در طولِ تاریخِ حضورِ انسانهای کامل ،خانة دل و سراپردۀ جـان آنـانرا شـکوه و زیبـائی و
جاذبه و تقدس و ...بخشیده است.
شفافیتِ ملکوتیِ این آرمانها و اندیشهها که در زیباترین جامة ممکن به دلربائی پرداختـهانـد ،از
چنان قوتِ نوازشگرانه و افسون کنندهئی برخوردار است که نمیتوان انسان سالمی را با آنها مواجه
ساخت ولی متوجه دلبستگیِ رازناک ،الفتِ صادقانه ،هـمجهتـی و همـاهنگیِ مخلصـانة او بـا ایـن
جلوهها نبود!
درخشانترین اثر تحکیم این اندیشهها و آرمانها تزکیة ذهن از باورها و اندیشههای سـخیف و
ناپاک ،تصفیة باطن از آرزوها و آرمانهای بچه گانه و غفلتبار و بیریشه و تحقیرآمیز ،تحلیـة قلـب بـا
انوار درخشان کالم حضرت معشوق و سرشار شـدن از پـویش و جوششـی مقـدس ،آزادکننـده،
آرامشبخش و کشنده به سوی او خواهد بود.
دوازدهم د درگیری با پیامهای متنوع

از آنجا که آثار مرحوم آخوند به درستی محلِ تالقی حکمت ،هنر ،دین و عرفان میباشد ،هـر
تکهای از کارهای او را پیامی نورانی همراهی میکند ،و هر جلوه جمالی را با همة دلربائیِ ظاهریش،
هیبت و جاللی بشکوه ،و روح بخشنده ،به جنبش واداشته و پشتیبانی میکند.
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روشن است ،آنجا که به بازنمائیِ تابلوئی ترکیبی و پرراز و رمز میپردازد ،به همان نسـبت کـه
زیبائیهای صوری تابلو ،نگاه زیباپسند هنردوست را درگیر جلوههای متنوع و جاذبههای ریتمیـکِ
خویش میسازد ،به واسطة متکی بودنِ نمودها و نمادهای زیبا حقـایقِ بینشـی ،حکمـی و اشـراقی،
پیامها نیز جلوهگری نموده و فکر و عاطفه و جانِ بیننده را محاصره میکنند!
این درگیری که از خصلت نوازشگرانه ،راهبرانه ،پاالیشـگرانه ،اوجگرایانـه و آرامـشبخشـی
برخوردار میباشد ،تا آنجا مخاطب را افسون میکند که بسیار به مشکل میتواند خود را از حـوزۀ
جاذبة هوشربای هر یکِ از آئینههای عروج برون کرده ،نگاه مشتاقش دست از طـوافِ ایـن حـرم
زیبائی و دل شیدایش گوش از پیامهای سکرآور حضرتِ دوست بردارد!
طبیعی است که درگیری با پیامهائی تا بدین حد بشکوه و معنیدار ،پیامدهائی تا همان حد زیبا،
شوکتبار و آزاد سازنده خواهند داشت.
سیزدهم د تقویتِ انس زیباشناختی

آنچه نزد ارباب معرفت روشن و در پیشگاه اهل ذوق و هنر مقبول و بینیاز از برهان مـینمایـد
اینست که تحریک ،بیداری ،تقویت و شکوفائیِ حسّ مؤانست و الفت با زمینـههـای هنـری ،هـم
ب تجربـه از طریـق
ی بـاطنی اسـت و هـم نیازمنـد کسـ ِ
نیازمند ظهور و بروز استعداد ذاتی و آمادگ ِ
نزدیکی ،همدلی ،همجهتی و هم آوائی با زمینههای مختلف و متنوع ابتکاری.
همینان را نیز باور بر اینست که این مهم ،هرگز با نزدیکی و پیوند به یک اثرِ هنـری بـر نخواهـد
آمد ،چرا که تحقق کمال و شکوفائی آن نیاز به تالشهای وسیع و همه جانبه در همـین رابطـة ویـژه
دارد .اما این اصل اساسی ،در رابطه با آئینههای عروج سست گردیده و تا حـد قابـل تـأملی رنـگ
میبازد؛ چرا که این «تابلو در تابلوها» چنان فضائی را منعکس میکنند که گـوئی :هـر چـه جلـوتر
بروی ،عقبتر ماندهئی! و هر چه عقبتر بروی به جلوتر رانده میشوی!
هر صحنه و منطقهای از این بیافت قدسنشان را موکلی است کشاننده ،کـه چـون تـرا بـه پایـان
حوزۀ حضور و مسئولیتش رسانید ،با امانتداریئی نوازشـگر ،دسـت دل و سرانگشـت نگاهـت را بـه
موکلِ امین ،زیبا و نوازشگر دیگری میسپارد تا او نیز بدانجا کشاند و سیر دهد که :خاطرخواه اوست!
این استقبال هوشربای ملکوتی ،این نوازشِ شکوفا کنندۀ روحانی و این دست به دست گردانیِ
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مهربانانة سکرآور که پایانش سیرِ مکرر و پر جاذبهئی است که گوش جان را ترنمی دوبـاره هدیـه
میدارد و دیدۀ دل را جلوههایی تازه ،تا بدانجا ادامه مییابد که رشتة الفت بـا جهـان خوشنویسـی را
محکم ساخته و تصور جدایی را به شراری هستیسوز بدل میکند! و ما را درین باره ،جز دعوت به
دیدار آئینهای از آئینههای عروج ،برهانی دیگر در دست نمیباشد.
چهاردهم د منطقِ تراکم

در بیشترِ تابلوهائیکه این بینوا آنها را آئینههای عروج عنوان نموده است ،تراکمِ زیبائی شناختی ـ
بینشی چنان باال گرفته است که هر بینندهای را گمان بر این میرود که شاید مرحوم آخوند نسبتِ به
این امر حساسیتی وافر داشته و بر آن بوده است تا نزدیکی و پیوندِ گیج کننده و شگفتیانگیز اشیاء و
امور هستی را در جلوهای حسین و پرجذبه و لباسی زیبا و فاخر ،جلوهای دیداری بخشد!
به عقیدۀ منِ بنده ،یکی از روشنترین ویژگیهای سبک شـناختی مرحـوم آخونـد را ،همـین
گرایش غالب ،هیبتار ،باشکوه ،تحسینانگیز و مبتکرانه تشکیل میدهد که در بـیش از صـد تـابلوی
پرکارِ حوصلهشکنِ زیبا تجلی و تبلور یافته است!
هر کدام از این تابلوها ،از آن نظر که به شکلی ویژه طراحی شده است ،فضایی یگانه را تشکیل
میدهد؛ ولی از آن نظر که هر قسمتِ از این فضا را تابلوئی ویژه با خطی ویژه پرساخته و به نمایش
جلوهگاههایی از زیبائی و مجالئی از باورها ،پیامها و بینشها کمر بسته است ،فضای واحـدِ تـابلو بـه
منظومهای هندسی با مدارهائی معموالً مربع ـ مستطیل بدل میشود که بیننـده خـود را در آنهـا گـم
میکند.
تراکم تناظرهای زیبائی با ریتم و جنبش درونی خودشان ،چنان نگاهِ بیننده را درگیر جلوههـای
حیرتبار خود میسازند که به سادگی نمیتواند دست از گلگشتی بیخودانه و شـتابناک برداشـته و
خود را به دریافت گروههای ظریفتر ،لطیفتر و ناپیداترِ عناصر زیبائی و جمال شناختی نزدیـک
سازد!
از سوئی ،تراکم تناظرهای عقیدتی ـ اشراقی این تابلوها ،با آن تقدس ،نورانیت و شکوه باطنی و
ربانیِ خود ،چنان عقل و قلب بیننده را به تسخیر خود در میآورند که فرد بدون ممارست و تـأملی
شایسته ،هرگز نمیتواند به اهم و مهمشـان پرداختـه ،دل در گـرو پیـام فقـط یکـی از آنهـا بسـته و
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ارزشهای استعالئی آنها را عمالً به تجربه بر نخیزد!
فشردگی بخشهای متنوع و تراکم حیرتافـزای زیبـائی شـناختی ـ اشـراقی در ایـن تابلوهـا را
میتوان زادۀ نوعی مبادلة زیبائی ـ بینشیِ درونیِ اشکالِ خردتر و فضاهای محدودتری دانست که از
یک طرف با تناظرهای موزونِ ویژه ،میان یکدیگر برقرار کردهاند! و از طرف دیگر ،میان کلّ ایـن
مجموعه!
آنچه در بیشتر این تابلوها قابل تأمل جدی بوده و از ارزش و اهمیتی ویژه برخـوردار مـیباشـد
فضا و موقعیت ویژهیی است که :هر یکِ از تابلوهای درونی اثر ،با جلوههای زیبا ،کشش قدسی و
ریتم نوازشگرشان فراچنگ آورده ،و در مجموع تشکیل تناظرهـای شـکیلی را میدهنـد کـه کـلِّ
متراکم اثر و منطقِ متراکم درونیِ آنرا به نمایش میگذارند!
این نحوۀ از برخورد مؤید اینست که مرحوم عطار ،اول با احساس متراکم ابداعیِ خود مواجـه
بوده است؛ و تجلی همین احساس در سطح تابلوهاست که هـم تـراکمِ احسـاس زیباپسـندانة او را
فاش میسازد و هم باور و بینش نورانی و متراکم او را.
آنچه در این رابطة ویژه قابل یادآوری میباشد اینست که اثر این نحوۀ اجراء محدود بـه آنچـه
تذکرش رفت نبوده ،بلکه مؤید آنست که :هم تراکمِ برخورد و برداشتِ زیبائیشناسی ـ بینشـی را
ایجاد میکند؛ هم پیوندهای متنوع هنر (= اثرِ هنری و در اینجـا ،هـر یـکِ از آئینـههـای عـروج) و
هنردوست (= مخاطب) را به شدت متراکم میسازد؛ هم القاء و ابالغها را به گونـة حیـرتانگیـز و
خردکنندهیی متراکم میسازد و هم زمینههای مشابه دیگر این تابلوها را .به هـر حـال ،از آنجـا کـه
پرداختن به شرح موارد هر کدام و ارائهی نمونه ،کار این عنوانِ بغلی نتواند بـود ،فقـط یـادآوری را
بسنده یافتیم.
نکتة بسیار ظریفی که شایسته است در مورد منطق تراکمیِ تابلوهای مرحوم آخوند (ره) تـذکر
رود اینست که :تراکم ،گاه متوجه فضای اثر بوده و هنرمند میکوشد تا با گونهای «خأل گریدزی و

یا خأل ستیزیِ» ابداعی ،فضا را متراکم ساخته و به حدّ اقل ممکن برساند؛ کاری که برخی از اساتید
چیرهدستِ خوشنویسی در برخی از سیاه مشقهای مبتکرانه و یـا شکسـته نویسـیهای ابـداعی خـود،
پس از رونقِ نستعلیق و شکسته نستعلیق انجام داده و با شگردهای متنوع ،فضا را بـه شـدت متـراکم
میسازند؛ اما در این دستة از کارهای مرحوم عطار ،بیننده با آن شکلِ از تراکم درگیر نبـوده ،بلکـه
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همانطور که اشاره رفت ،با تراکمهای متنوع ،که شرح و نمونهنمای هرکدام ،خود مقالتی جداگانـه
را میطلبد درگیر میباشد.
پانزدهم د همکُنشی

قسمت قابل توجهی از تأثیر زیباشناختی ـ اشراقی آئینههای عـروج ،کـه جـداً نماینـدۀ ظهـور و
تجلیِ ابداعیِ گونة ویژهئی از حیات هنری و جنبش خوشنویسی میباشند ،زادۀ همکنشیِ خطوط،
پیامها ،آرمانها ،سمبلها و ایماژهای متنوع ـ و اگر خواستی بگو :زادۀ همکُنشیِ تابلوهای مختلفی ـ
است که در یک صفحه به تراکمی حیرتانگیز دست یافتهاند.
این همکنشی ه م در حـوزۀ زیباشـناختی و تبـارز پرجاذبـة کـش و قوسـها ،طـرحهـای بالنـدۀ
ریتمیک و شکلهائی که به نحوی از حرکت و جنبش درونی و ذاتـی برخـوردار مـیباشـند ،قابـل
دریافت و تأمل گردیدهاند؛ هم در حوزۀ القاء و تداعی افکار ،احساسها ،پیامها ،آرمانهای قدسـی،
ذوقی و باطنی!
برای اینکه این بح ِ ویژه از روشنی و صراحتی بیشتر ـ مر جوانان را ـ برخوردار شده و هویـتِ
ابداعیِ آن بهتر تبارز نماید ،از خوانندۀ محترم خویش دعوت مینمائیم تا او خود به تماشـای یکـی
دو تا از آئینههای عروج رفته و پس از مشاهده ،تحلیل و مشخص کردنِ مـواردی از هـمکنشـیهای
متنوع ،مطالعة عرایض ما را پی گیرد.
این کار را از آن جهت به عهدۀ خوانندۀ خـوش ذوق خـود مـیگـذاریم کـه اوالً مـوارد ایـن
همکنشیها زیاد و روشن میباشند؛ و ثانیاً ـ همانگونه که گفته آمد ـ زمینههـای متعـدد و متنـوعی را
احتواء کرده و جز در مواجهة مستقیم با خودِ این تابلوها ،به مشکل قابلِ گزارش تحریری میباشند.
شانزدهم د تحکیم اعتماد و باور

باید به صراحت اعالم داریم که اگر هنر و یا اثر هنری نتواند اعتماد و یقینِ احساسِ زیبا شناختی
و ذوقِ گریزان از پستی ،روزمرهگی و استعال طلب جان آدمی را جلب و تأمین کند ،باید ـ و صـد
البته که باید ـ در مورد آن به تجدید نظر برخاست .چـرا کـه مواجـه شـدن بـا فقـدانِ چنـین بـاور و
اعتمادی ،زندگانی و به ویژه ساحت جمالی و زیباشناختی را از نظر انداخته و آنـرا بـه امـری زایـد،
انکارپذیر و دور ریختنی بدل مینماید.
از سوئی ،آنگاه که اثر هنری ،هم برخوردار از جلوههای متنوع ،زیبائی هوشربا و پرجاذبه بوده و
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هم از درونمایهئی روشنگر ،پرکشش و رابی سازنده برخوردار باشد :هم اعتماد بیننده را نسبت بـه
اصالت ،زیبائی و ارزش اثر هنری تحکیم میبخشد؛
هم اطمینانش را نسبت به قدرتِ زیباپسندانه و زیبانگارانة هنرمند محکم میسازد؛
هم اعتماد او را نسبت به مبانی عاطفی ـ اشراقی ،جهتگیری هنـری ،موبـعگیـریِ ارزشـی و
تربیت روحی او استحکام میبخشد؛
هم اطمینان او را نسبت به «حضور» و «رشد» استعداد زیباشناختیِ خودش تقویت میدارد؛
هم اعتماد او را نسبت به آیندۀ هنری از ایندست ،و رشد و ارتقاء روح و استعداد و قوتِ ابتکـار
هنرمندی از آن قماش را محکم میسازد؛
هم باور و اعتماد او را نسبت به امکانِ همنشینیِ زیباشناختیِ تابلوها ،خطها و طرحهای مختلـف
ـ که گاهی از نظر دریافتی و خوانشی (برای قرائت) ناهمجهت قرار گرفتهاند ـ تقویت مینماید؛
هم باور او را نسبت به امکان همخوانیِ معنایی کلیة خطها رشد میبخشد .چرا که همـه ،انسـان
را به اعتالی وجودیِ او فرا میخوانند؛ منتها هر کدام را به طریقی؛ و هر طرفِ تابلو با زبان و نقش و
طرحی کامالً ویژۀ خود؛ و این ،قدرت احاطهگری تابلو را میرساند؛
هم اعتماد و یقین او را نسبت به درک زیباشناختی و بینشیِ مخاطب و یا بینندۀ آئینههای عـروج
قوت میبخشد؛ چرا که در این تابلوها ،بطور غیر مستقیم ،برخی از جلوهها برخی دیگر را تقویـت،
برخی از تابلوها برخی دیگر را روشن ،برخی از باورها و مکاشفاتِ ابداعی برخی دیگر را رنگین و
نمکین و ...ساخته ،و در نتیجه ،چون شخص را ـ از جهتِ زیباشناختی و یا بینشی ـ بـه نحـوی غیـر
منتظره اشباع میدارد ،بیننده نسبت به حس زیباشناسی و یا فکری خود اعتماد پیدا کرده و این اعتماد
مایههای بیداری و سهمگیری او را در هر یک از زمینههای یاد شده فراهم میآورد.
یقیناً اهل فن و درایت را این واقعیت مسجل میباشد که اینهمه ،جـز در پرتـو حضـور بشـکوهِ
تابلوهائی از جنس آئینههای عروج ـ که از ترکیب تابلوهای مستقل متعددی سربرآورده و گلستانی
ملکوتی را تجسم بخشیدهاند ـ هرگز بر نتواند آمد.
هفدهم د طراحیِ هندسهای جدید

خوشنویسی در طول حضور و حاکمیت ابداعیِ خود ،معموالً از هندسهای بسیط ـ بـه معنـای
هندسة حاکم بر یک نوعِ از خط ـ برخوردار بوده ،هم هنرمند و هم بیننده ،خود را به فضای ویژه و
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هندسة ویژه و معین مواجه یافته و از زیبائیهای متعلق به همان فضا و توازنِ همان هندسه برخـوردار
میشدند .از همین رو ،احساسی که به بیننده منتقل میشد ،معموالً احساسی بسیط بـوده و مخاطـب
درگیر فضائی پرتالطم از زیبائیها ،وزن و ریتمها و هندسهای هجومی و پیچیـده نمـیشـد؛ امـا در
آئینههای عروج کار به سامانی دیگر است.
هندسة حاکم بر این دسته از کارها ،هندسهیی است بدیع ،نوبنیان و پر از جنبش و ریتم درونـی.
هندسهای که تابلوها را به راکی مجسم ،شعری منقوش ،گلزاری رها شده در آغوش نسیمی مالیم
و نوازشگر و رؤیائی بهشتی ـ که جز نور و نوازش و زیبائی را در جلوهها و مظـاهر گونـاگونِ بهـم
خزیده منعکس نمیکند ـ بدل میسازد.
منطق ذاتی و طبیعتِ درونیِ چنین هندسهای خواستار فعلیت تام و جوشش تمام قدرت و تجربة
ابداعی ،شفافیت و صفای عاطفی ،نورانیت فکری ،تـوازن و اعتـدال ذهنـی ،درخشـش اشـراقی و
بالندگیِ ذوقِ زیباپسندانه بوده و در صورتِ فقدانِ هرکدام از اینها ،اثـر ،رکنـی و شـأنی از هویـت
خویش را از دست مینهد و خاصیتِ آینگی خود را برای نمایانیدنِ عروج هنری ـ اشراقی میبازد.
این هندسة جدید باع شده است تا بیننده در پرتو افسون مقدس هنر اسـالمی ،بتوانـد قـدرت
هماهنگیِ هرچه واالتر ،زیباتر ،عمیقتر و پرجاذبهتر مظاهر ابداعی را دریافته و از این طریق متوجـه
پیوند ذاتی و درونی حقایق متکثرۀ عالم هستی شده ،قالبِ ناپیدا و مقوم بیهمتایی را که همه چیز را
به هم پیوند داده و حضور و هستیِشانرا قوام و تشخص بخشیده اسـت ،بـا دیـدۀ جـان بـه مشـاهده
نشیند.
هجدهم د دیداریسازی و نمودنِ پایندگی

آئینههای عروج ،از یکسو پیام و بالغ را تجسم عینی مـیبخشـند و از ایـن طریـق گـاه نواهـای
ملکوتی را رنگ و حجم دیداری میدهند؛ زمانی صالی بیرنگ دلدار بـرین را رنگـین و دیـدنی
میسازند؛ هنگامی کیفیتهای غنامنـد مثـالی و روحـانی را صـورتگری مـیکننـد؛ و در مـواردی
فضایی درونی و کامالً اشراقی را در طرحهای متنوع و نمادهای پرجاذبه به میدانِ دید میکشانند! و
از دیگر سو ،زمینههای یاد شده را تا بدان حد از توازنی پر وقار ،جوشش و جنبشی مالیم و لطیف،
شوکت و جاللی هیبتبار ،موسیقی و ریتمی متناوب و پرکشـش و زیبـائی و جذبـهئـی رنگـین و
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نمکین برخوردار میسازد که فرد جز در پرتو اشارهای سکرزدای ،اصالً متوجه فضای ذاتاً و شدیداً
الهی و گوهر و منطقِ عمیقاً اشراقیِ آئینههای عـروج نشـده ،همـه چیـز را دیـداری و عینـی خیـال
میکند! از اینرو مثالً وقتی که زبان نگاهش به این ترنم رنگین و معطر میشود کـهَ :شی ِه َد هُ َنَّی ُ ...
در پرتو سکری مقدس و هستیزدای ،اصالً متوجه نمیشود که آیا این چشم سَرِ اوست که نقشی
مقدس و زیبا را به زیارت ایستاده است؟! زبان سِرِّ اوست که حقیقتی را به گواهی برخاسته اسـت؟!
و یا اصالً در ورای همة این مظاهر ،حقیقتی دیگر است که همه چیز (هنرمند ،اثر هنری و بیننـده) را
به جنبشی بشکوه و فریبا واداشته و از پسِ همگی ،حقیقتِ خویش را متجلی کرده است؟!
اصالً هویت و گوهر این شهادت ـ و یا شهودِ از پرده برون افتاده ـ چیسـت و چگونـه اسـت و
منطقِ آن کدام است؟! و با چه زبانی ،به کدام گوش رخنه کرده و بهشتِ کدام باطن و کعبة کدام
دل را خانه و مأوای خویش قرار داده و میدهد؟! و ...همه ،در برابر جلوۀ دیداری عقبنشینی کـرده
و خود را پنهان میدارند!
به هر حال ،در آئینههای عروج ،پیام و بالغ و بینش و ...دیداری شده و چنان جامهیی از زیبـائی
را به تن میکنند که بیننده از جامهپوش و جالل بشکوه وی غافل میماند.
از آنچه آمد این نکته نیز مسجل و بینیاز از برهان مینماید که آئینههای عروج در کنار دیداری
کردنِ پیام حضرت دوست ،از یک طرف به «نمودار ساختنِ» زندگانیِ بشکوه و افتخارآفرین هنـر
خوشنویسی پرداختهاند؛ و از دیگر طرف بـه زیبـائیهـای پرجاذبـه ،نوازشـگر ،متمـوج ،مـوزون و
ریتمیک و هوشربای هنرِ قرآنمحور ،در فراخنای تاریخ اسالم نمود و جسـمیت بخشـیده و از ایـن
طریق ،هم الیزالی و پایندگی معارف الهـی را تجسـم و تبلـور داده اسـت؛ هـم حرکـت و حیـات
شکوهبار هنر خوشنویسی را تداوم بخشیده و هم وجوه و جلـوههـایی بسـیار عـالی از زیبـائی را بـه
نمایش نهاده است!
آنچه در این رابطه از همه مهمتر مینماید همان «جسمیت بخشیدن» به پیام و بالغ ربـانی ،عینـی
ساختنِ جنبش و جهش جمالی و دیداری کردنِ جریان زندگانیِ هنر خوشنویسی میباشد.
نوزدهم د تصور حافظه و تاریخ هنر

آنچه تردید را بر نمیتابد اینست که هنر خوشنویسی در حوزۀ تالشهای مسلمین سابقة طوالنی،
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مشعشع و ستایشبار داشته و این سابقة شوکتبار را تجربههائی رنگین و نمکین ،قواعدی مضـبوط و
پایدار ،سنتهایی پویا و متعادل و موزون ،جاذبههائی سیال و نوازشگر ،ظرافتهائی شکیل و لطفآلود
و زیبائیهائی هوشربا ،آرامش دهنده و استعالئی پشتیبانی میکند.
از آنجا که نمودهای متنوعی که این حافظة ابداعی را موجودیـت ،پـرورش و تـداوم بخشـیده
است ،هر کدام از مایهئی برخوردار ،از شکل و هندسهای بهرهمند و از ریتم و زیبائی و پیام و بالغی
ویژه مستفید بوده ،در زمانی ویژه و محل و مکانی معین حضور بهم رسـانیدهانـد ،ارائـهی تصـوری
نسبتاً گویا از چنین حافظهئی واقعاً کاریست هنرمندانـه و سـتایشانگیـز! کـاری کـه «چنـو» مـردی
مردستان را طلبیده و همطرازانِ او را شایسته است و بس.
با این مایة از برداشت و باور ،وقتی به آئینههای عروج نگاه کرده و مثالً متوجه میشویم کـه در
یک تابلو ،خطهای متنوعی که گاهی تا به پانزده نوعِ خط میرسد ـ از خطّ کوفی قـرن اول بگیـر تـا
مثالً شکسته نستعلیق دوران معاصر ـ خودنمائی و جلوهگری دارند؛ با همة باور به این واقعیت اذعان
میداریم که اینها ،نمائی گویا ،موزون ،پرجنبش ،ریتمیک و ...از «حافظة تاریخیِ هنرِ خوشنویسی»
میباشند! و این نحوۀ پرداخت ،ساحت شگفتیزای پرواز روح ابداعی و عاطفة هنری عطار (ره) را
نمودار ساخته و همین ذوق را برای بیننده گوشزد و القاء مینماید.
بیستم د یادآوریِ نیازها

اگر انصاف را از منظر دید خویشتن متواری نساخته و با در نظر گرفتن واقعیـتهـای تلـخ جـاری
بر زندگانیِ معنا باختة انسان امروزی به آئینههای عروج نگاهی هدفمندانه بیفکنـیم ،بـه روشـنی متوجـه
خواهیم شد که مرحوم آخوند (ره) ،با تالشِ هوشمندانه ،ژرفکاوانه ،آرمانگرایانه و ابداعگرانهاش،
انسان را متوجه کمبودهای هستیمدار وجودی و نیازهای شدیداً اساسی و عمیقاً انسانی وی سـاخته؛ و
از طریق تأکید کردن و تناظر بخشیدن به زمینههای ذاتاً قدسی و بـه نمـایش نهـادنِ ابعـاد و جنبـههـای
متنوع ،زیبا و پرکشش آنها ،احساسِ برورتِ توجه عملی و تـالش مسـتمر هدفمندانـه را در وی بـه
جنبش و تکاپو میآورد!
نیازهائی که جسـتجو ،شناسـائی ،تحقـق و فراچنـگ آورد ِن آنهـا ،در حـوزۀ طبیعـت و غرایـز
حیوانی ناممکن بوده و جز از طریق رسیدن به اقلیم معنوی حیات و حوزۀ باطنی زندگانی و سراپردۀ
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ت
نگرشها و گرایشهای ربانی نـاممکن مـیباشـد! و از همـین روسـت کـه در کلیـة آثـار حضـر ِ
عطار (ره) ،که از نظر کمیت نیز حیرتآور میباشد ،حتی یک مورد را هم نمیتوان سراغ داد کـه
به نحوی یادآور و القاء کنندۀ هوسهای غریزی ،نیازنماهای وهمی ـ اعتباری ،بازاری ،کاذب و زادۀ
نگرشهای مسخ کننده ،هویتزداینده و ابطرابانگیزی باشد که در بسیاری از جوامع ـ و متأسفانه
حتی جوامع مسلمان ـ دامنِ بسیاری از شبه هنرمندان و شبه هنرها را گرفته است!
در آثــار مرحــوم آخونــد (ره) ،هنــر و هنرمنــد و هنــربین ،بــه گونــهای ســخت خردورزانــه و
مکاشفهئی ،در پیِ تحقق نیازها و آرمانهـائی هسـتند کـه روح را تُـردی و لطافـت ،دل را جـالل و
طهارت ،عقل را روشنی و قدرت ،نگاه را زیبائی و طراوت و زندگانی را شـور و شـوق و برکـت
بخشیده و پس از قرار دادن در مسیر جهشـی قدسـی و تعـالیبخـش ،در راهِ رسـیدن بـه حضـرت
معشوق کمک و یاریشان میرسانند!
بیست و یکم د پیکار با ابتذال و تقلید

هنر دورانِ ما در بخش عمده و قابل تأملی ،به دلیل نفـوذ اندیشـههـای خـام ،الئیـک و گـاهی
استعمارگرانة غرب ،هم مبانی و قواعد و سننِ زیباشناسانة هنـر ربـانی و قدسـی را از یـاد بـرده؛ هـم
محتوای شدیداً معنیدار ،هستیمحور ،ارزشبار و ملکوتیِ خود را فروهشته و هم خـود را تـا سـرحد
مقلدی هدف گمکرده ،معنویت و نورانیتباخته و بدون پیامِ هنـرِ مبتـذلِ غـرب ،تنـزلِ رتبـی داده
است!
متأسفانه این علت و بیماری حتی در بخشی از آثار خوشنویسی ،که خـود را در پنـاهِ نمودهـای
کامالً عکاسی و یا طراحی شدۀ طبیعت قرار میدهند ،کامالً مشهود میباشد.
اما ،مرحوم آخوند با وفاداریِ کامل به همـة سـنن مقـدس و خدامـدار خوشنویسـی اسـالمی،
ی قلـم ـ در برابـر قلـم اعـالی الهـی ـ و
تالشی پیگیر به خرج داد تا از طریق حفظ ارزشهای مینو ِ
معنویتِ زیبائی خط ـ و فقط خط و آنچه به هویت وی مربـوط مـیباشـد ـ در برابـر زیبـائیهـای
صوری و طبیعی محض ،هم بـا ابتـذال دسـت و پنجـه نـرم کنـد و هـم تقلیـد را بـه عنـوانِ «ننگـی
حرمتزدای ،عزّت برانداز و خوارسازنده» از حوزۀ هنر خوشنویسی بتاراند.
این امر باع شد تا وی «نی»ای را که با نوای دل مشتاق خویش همآوا ،با جوشـشِ پیـامهـای

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( رازهایی بالنده ) 12  ...............................................................................................................

قدسبنیان خویش همگام و با رنگینیِ احساس و ذوق بهشتآسای خویش رنگـین نمـوده اسـت،
جز در خدمت دل و دیدۀ خداجویان قرار نداده ،همة زیبائیها و اشتیاقها را طرح و رنگ و جهشی
قدسی هدیه نماید.
بیست و دوم د فرا روی ،حصار شکنی و فراکشانی

طبیعت و منطق ذاتی آئینههای عروج از گونة ویژهئی از رهیدن و رهانیدن پرده بـر میـدارد کـه
مبنی بر آن هنرمند خود را از حوزه و زندان نگرشها و گرایشهای تکسـاحتی رهانیـده ،هـم ذهـن
خویش را از محدودیت رهانیده است و هم عاطفة زیباپسند خود را.
این نحوۀ برخورد باع شده است تا شکل و محتوای اثر هنری ،فضای محدودِ معهود را وداع
گفته و سر از حوزههائی برون آورد که درخشش درونی آنرا تقویت ،جاذبة برونـی و زیباشـناختیِ
آنرا افزون ،استحکام وجودی آنرا تشدید و آثار ابداعیِ آنرا متجلی و تردید نابردار سازد.
ظهور و شکوفائی جلوهگرانة این فراروی و حصارشکنی به گونة کامالً طبیعی «پیام فرا رفتن» را
با خود و در خود شکوفا ساخته ،همانگونه که هنرمند را از حبس نگرشهای یک رویه در زمینههای
دیداری و بینشی آزاد ساخته و تا اوج درخشش اشراقی و پهنای چشمنواز زیبائیهـای قـدسبنیـان
هنری فراکشیده است ،برآنست تا بینندۀ مستعد را از دام نگرشـها و گرایشـهای محـدودِ معهـود در
زمینة جلوههای معنوی و صوری آزاد ساخته و تا «برین جلوهگاههای» بینش و زیبـائی بـاال کشـاند.
چرا که هم آفرینش و ارائهی آفریدههای متنوع ـ و بسـیار متنـوعِ ـ دیـداری را در حـوزۀ مقـدس
خوشنویسیِ قرآنمحور متقبل شده است و هم پوشـانیدنِ زیبنـدهتـرین لبـاس را بـر قامـت دالرا و
جاللتافزای کالم و پیامهای عزتبار و طهارتبخش حضرتِ معشوق؛ و این ،واقعیتـی اسـت کـه
هرکدام از آئینههای عروج با حضور و تشخص عینی خود آنرا اثبات میدارند.
بیست و سوم د فراغتزدائی

یکی از ویژگیهای ایندستة از کارهای مرحوم آخوند (ره) گونة ویژهیی از «فراغـتزدائـی و
پرکردنِ معنیدار وقت و زمان» میباشد؛ بدین معنا که اوالً در تابلوهای یک الیـة بسـیط ،بـه زودی
زمان سیر و گلگشت نگاه پایان پذیرفته و انسان به نوعی از «اوقاتِ فراغت» دست مییابد؛ ولـی در
آئینههای عروج همیشه بیننده از وقت کم میآورد! زیرا ،یا در سکر جلوههای متنوع جمال ،هـر دم
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از جلوهگاهی به جلوهگاهی دیگر رو نهاده و با دقتی بیسابقه به تطبیق و مقایسه میپـردازد و یـا در
پشت پردههای زیبائی ،در جستجوی معنا و پیام جاللتباری است که هیبتِ حضورش هرگونه تنبلی
و رخوت را از بیننده زایل میکند؛ و ثانیاً دریافتهای ابداعی ـ اشراقی به واسطة خصلتِ انگیزاننده و
جهشبار خود ،بیننده را به جوشش ،تالش ،پویائی ،بالش و شکوفائی واداشته و احساس برورتِ
سرمایهگذاریهای متنوع ـ در عرصهها و حوزههای مختلـف وجـودی ـ را در وی بیـدار و فعـال
میسازد .و این ،پرساختنِ ارزشمندانه و شکوفاگرانة لحظه لحظة عمر ،در دو حوزۀ عقلی و عاطفی
(ابتکار و خالقیت) را به دنبال خواهد داشت!
بیست و چهارم د وحدتنمائی

گسترۀ بسیار متنوع کارهای حضرت آخوند قدس سـره ،قبـل از اینکـه مـورد توجـه نقادانـه و
بینشورانه قرار گیرد ،ناهماهنگ و حتی گاهی متضاد به نظر میآید؛ چرا که یکی شعریست غنایی و
دیگری مناجاتی قرآنی؛ یکی در طرح مرغی پدیدار شده است و دیگری در طرح گنبد ،گلدسته و
یا نماد و نشانی؛ یکی با خط کوفی سروکله نموده است و دیگری با فالن خطِ دیگر؛ و!...
اما ،پس از آنکه ذهن به دریافتها و باورهای هنرمند نزدیک شده و به جوهرِ پیام او دسـت پیـدا
میکند ،با همة وجود متوجه این واقعیت میگردد کـه نمودهـا و نماهـای عینـاً مختلـف و متبـاین،
هویت باخته ،به انکار حضور و تشخص خود پرداخته و عمالً و مشتاقانه در یک وحدتِ هوشربا به
تحلیل میروند!
این طرز پرداخت و اجراء ،نه تنها در تکثر آباد جهان دیداری و بصـری و رنگـین سـرای عـالم
تفرقه ،کلید دروازۀ هوشربای وحدت را ارزانیِ بینندۀ با بصیرت خـود داشـته و او را سـبک و آزاد
میسازد که توان عروج و تدلای به عوالم قرب و خلوتسرای حضرتِ معشوق را افزایش میدهد!
توجه حیرتافزا به وحدت درونی و ذاتی ،و تالش ابـداعی و رهاننـده در جهـت یکدسـت و
یکپارچه کردن همة جلوههای تابلو و یا مرقعی ویژه ،القاء کنندۀ احساسِ نوازشگرانة یگانگی ـ بـه
معنای یکی بودن و یکی شدن ـ را شکوفا ساخته و جالب اینکـه :اشـتیاقی هسـتیسـوز ،استسـالمی
بشکوه و استهالکی نوازشگر و هستیمحور را در همة جلوهها بیدار و فعال میسازد.
رسیدن به این مایة از بینش و کنشِ ابداعی و خالقانه ،بینندۀ موحد را از شک و تردید ،احساسِ
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تنهائی ،رهائی و بیریشگی و بیمتکائی و ...رهانیده و از یقینی محکم و شفاف ،ارجی مینوی ،اتکال
و اتکائی اطمینانبخش ،احساسِ ریشهدارییی عمیق و غروربـار و عـزتافـزای و تقدسـی زیبـا و
شوکتبار پر میسازد.
این ویژگی که در مرقعاتِ متنوع حضرتِ عطار (ره) حضوری تردید نابردار دارد ،در آئینههای
عروج به زیباترین وجه و نیرومندترین شکل جوالن و خودنمائی میکند.
نگرشی متأمالنه و بینشمحور در هر یکِ از آئینههای عروج ،با همة رنگینی و تبـاینِ صـوری،
فضا و احساسی را بر بیننده حاکم میسازد که در یک آن ،همـه چیـز را جوشـیده و باالخزیـده از
یک واقعیت (= یک تابلو) ،متوجه و متکی به یک واقعیت و متمایل و مشتاق یک واقعیت و یـک
امر یافته و در نهایت ،یکرنگ و یکجهت مییابد!
بیست و پنجم د الیه نمایی

عطار (ره) ،در آئینههای عروج برآن بوده است تا نمادی از کلیت فضای وجودی به دست داده
و همین فضای کلی را در «شخصِ تابلو» دیداری سازد.
این ترفند ،در آنجا که عطار میخواهد امکان عروج به مراتـب برتـر وجـود را القـاء نمایـد ،بـه
گونهئی است که :هرکمند ،با نقشینههای ویژۀ حروفی و اشکال متنوعی که به خود گرفته ،گزارشها
و القاء ویژهئی که دارند ،عیناً از کمند دیگری ممتاز و جدا میشود.
تکرار و یا بسطِ طولی ،عربی و همهجهتیِ این شگرد ،از یکطرف باع میشود تا نظر و نگاه
از دام بیتحرکی ،سستی و گونة از تنبلی و ثبات رهیده و خود «نمـادِ امکـانِ دیـدارِ عـوالم و آثـار
عوالم برتر» قرار گیـرد؛ و از دیگـر طـرف ذهـن و سـایر قـوای دریـافتی از حـبس احکـام و آثـار
یکنواخت دنیای معهود ـ هر مرتبهای که هست ـ رهائی یافته ،امکان پـرواز بـه عـوالمِ برتـر را بـاور
نموده و در نهایت به تجربههائی عیانی از آن عوالم مجهز شود؛
روشن است که اینگونه برخورد کردن در سرشت نمادین خویش تأکید مـوقتی بـودن ،گـذرا
بودن و ناپایدار بودن عالم شهادت و مادیت را همراه داشته و از نظر وجودی ،مستقل و مقوم بـودن
موجودات و کثرات عالم را به حضرت دوست القاء مینماید.
به هر حال ،تا آنجا که منِ بیمایه دریافته است برخی از آئینههای عروج ،به نحوی کامالً رندانه
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و رازورانه ،گاهی به نمایش «آسمانهای مختلفی» پرداختهاند که سالکِ مخلص مـیتوانـد در سـیر
عروجی خود به مشاهدۀ آنها پردازد؛ چرا که عروجِ واقعی را از سیر ایـن مراتـب گزیـری نیسـت؛
گاهی به نمایش الیههای وجودی ـ از مرتبة طبع و یا نفس تا سرّ ـ پرداخته و میکوشد تا الیـههـای
متنوع وجود را به یاد آورد؛ و گاهی هم ،مراتب هستی را به نمادپردازی مینشیند و بـه عنـوان نمـاد
باورهای عقیدتی ،ارزشی و عاطفیِ انسان مسلمان بشمار آورد! به گونهئی کـه هرکمنـد حضـور و
تشخصی مستقالنه و قائم به ذات داشته و از طریق اشکال و صور دیداریِ ویـژۀ خـویش نورانیـت،
تقدس ،ریتم ،جمال و جالل ویژهئی را تداعی و تبلور میبخشد .چرا که این کمنـدها ـ بـه عنـوان
الیهها و مراتبِ دیداریِ اثر ـ خود نماد مراتبِ حقایق علویِ این موجودِ امکـانی بـوده و تناظرهـای
زیبا و پرجاذبة هر کدام ،سمبل تناظرهای مراتبِ قدسیِ آنها میباشند!
شاید یکی از وجوه این نحوۀ برخورد با اسماء الهی آن باشد که در هستیشناسیِ عرفانی ،عارفِ
واصل به نوعی از وحدت دست مییابد که در آن مرتبه ذاتِ حضرت حق را بـا نـام مقـدس او ـ
به اعتبار ویژهئی ـ یکی یافته و این وحدتِ شخصیِ ذاتی را ،اصل همـة نگرشـهای خویشـتن قـرار
میدهد؛ لذا ،آنگاه که برآنست تا به این دریافت خویشتن جلوهای دیداری بخشد ،قالـب و شـکل
حروف و کلمات را به گونهئی طراحی میکند که :توجه و تأمـلِ بـر آن ،هـم معرفـتِ بـه مسـمی
را تا حدودی بمانت ،روشن و تشدید مینماید و هم خـودِ فـرم نمـاد آن وحـدت ذاتـی تلقـی و
اعتبار شود.
به هر حال ،این دستة از تابلوها ،معموالً با یک تابلوی مرکزی که از خـط کـوفی بنـائی شـکل
گرفته است آغاز میشود و در دو جهتِ عمودی توسط تابلوهائی مستقل و متنوع ،اوج و عمق پیدا
کرده و «شکل»( )2میشوند!
تعداد تابلوهای باال و پائینِ تابلوی مرکزی اختالف داشته و به ذهن و پیام مرحـوم آخونـد (ره)
ارتباط دارد؛ آنجا که تابلوی مرکزی را «عالم ارواح و عقول مجرده» ،آسمان چهارم و یا مرتبة روح
 2ـ این اصطالحِ موسیقیائی (= شکل شدن ،شکل کردن و )...را بدین واسطه مورد استفاده قرار دادیم که واقعـاً پرداخـت
و اجرای این دستة از کارها ،تابلو را به راکی بشکوه و نوازشگر بدل ساخته ،از جنـبش و ریتمـی برخـوردار مـیدارد کـه
واقعاً به پارچه و یا قطعه ای از موسیقی با فراز و نشیب هائی دلنشین و آرامش دهنـده بیشـتر شـباهت دارد تـا بـه تـابلوئی از
خوشنویسی!
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بگیریم ،تابلوهای دیگر نماد عوالمی است که باید مورد کشف و یا شهود و ...قرار گیرند! و هرگاه،
تابلوی مرکزی را عالم و حضرتی دیگر ،تابلوهای باال و پائین نماد سایر موارد و مراتب میباشند!
آنجا که مرکز تابلو را «شهادتین و یا تصلیه» شکل میدهد و کمندهای بعدی حـالتی دورانـی را
پیدا میکنند؛ تابلو ،خود را به نمادی بدل میدارد که هم وابستگی و فقر ذاتـیِ موجـودات بـه «مقـام
احدیت و یا واحدیت» (= حقِّ محض و یا اسم اعظم او) را تداعی میکند و هم حرکت همیشگی
عوالم کثرت و تفرقه را به مبـدأ و معـاد آنهـا! و طرفـه اینکـه :گـاهی مرحـوم عطـار در آئینـهای از
آئینههای عروج ،با حفظ همین نحوۀ ویژه از پرداخت ،تابلوهای باالئی و پائینی را نمـاد جلـوههـای
متنوعِ مثالً یک عالم و یا یک مرتبه قرار داده ،به انکشافِ عربیِ همان عـالم کمـک مـیرسـاند!
بررسیِ این جنبة از کارها امری کامالً ویژه میباشد که ما به اشارتی موجز و نارسا بسنده کردیم.
بیست و ششم د بیدارگریِ استعالئی

تا آنجا که منِ بنده متوجه تعداد قابل توجهی از آئینههای عروج ـ چه قبل از انقالب و چه پـس
از آن ـ شدهام ،این واقعیت برایم مسجل شده است که هر کدام از این تابلوها محلِ تالقی حکمت
و خرد و ایمان و عرفان با عاطفـة ابـداعی بـوده و مـیتوانـد نماینـدۀ نظـامی باشـد کـه مؤلفـههـای
وجودیش را همانها تشکیل میدهند.
این باور وقتی قوت و استحکامی بیشتر پیدا میکند که متوجه باشـیم هـر کـدام از ایـن تابلوهـا
مزین به چندین آیه از «آیاتِ کلیدیِ» قرآن مجید و مبین «معـارف و حکـم بنیـادیِ» دیـن مقـدس
اسالم و زمینههای پاگرفته از آن و بالیده در سایهسار مقدسِ آن مانند حکمت ،اخـالق ،عرفـان و...
میباشد که لباسی بس فاخر ،شکوهمند ،دلکش ،پرجاذبه و مطهر پوشیدهاند!
کشش و جاذبة صوری و زیباشناختیِ این جلوهها ،که از هر جانب نگاه بیننده را احاطه کرده و
بر وی «دلبرانه» میشورند از یکطرف؛ و جوشش زالل ،درخشان ،قدسی ،نوازشگر ،رهاییآمـوز،
تعالیخوان و تقرببخشِ معنایی آنهمه معارف از طـرفِ دیگـر ،بیننـدۀ فهـیم را از نـوعی بیـداریِ
لذتجوش برخوردار و به نوعی ویژه از اشتیاق فراروی ـ تا رسیدن به مقعد صدق و جـوار حضـرتِ
معشوق ـ مجهز میدارد که اینکار ،هرگز و به هیچوجه از غیر آئینههای عروج ،با اینهمـه قـوت بـر
نتواند آمد؛ مگر آنکه خدای را اراده و فرمان دیگر بوده و آن تابلوی دیگر ،مجالی واقعی و مجسم
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«جذاة من جذاالت لرحمن تازی عمل لثقلين» قرار گرفته باشد.
باید افزود که این بیدارگری را ژرفا و دامنة بسـیار وسـیع بـوده ،هـم گسـترۀ عاطفـه را جهشـی
استعالئی میآموزاند؛ هم ژرفا و بلندای اشراق را مدد رسانیده و قوت میبخشد؛ هم خرد را پـالوده
ساخته و قوتِ پرواز میبخشد و هم بـه سـاحتهـای عبـادی ،ارزشـی و ...درخشـش ،طـراوت و
طهارت میبخشد.
به هر حال ،آئینههای عروج به دلیل جنبش و جوشش ذاتی و درونی خود ،روح تعالی و حیاتی
هنرمندانه را تا ژرفای وجود آدمی رسوخ داده ،لحظه لحظة عمر را بـه جهـش و بالشـی رهاننـده و
استعالئی مجهز نموده و به عنوان «مذکری» که بیننده زبان او را زبانِ عاطفه و احساس ،زبان بیـنش،
خرد ،معرفت ،ذوق و عمل و آرمان خود میشمارد به او القاء میدارنـد کـه «تدو» در هـر کجـا کـه
باشی ،در چنبر آثار جالل و جمال حضرتِ معشـوق قـرار داشـته ،آگاهانـه و یـا ناآگاهانـه «بده او»
مشغول و یا در جستجوی آثار ،فیوبات و جلوههای دلنواز اویی!
بیست و هفتم د پیوند یکتاسازانه

آنچه در بیش از نود در صد از کارهای مرحوم عطار روشـن و بـینیـاز از اسـتدالل مـیباشـد
اینست که اوالً میان هنر و تالشهای ابداعی ،عقالنی ،عرفانی ،وحیـانی و ارزشـی پیونـدی مبـارک
ایجاد کرده و با قدرت و موفقیت هم از عهدۀ چنین امری برآمـده اسـت؛ جلـوههـای بشـکوه ایـن
موفقیت بیش از هر جای دیگری در آئینههای عروج خودنمائی میکنند! آنهم تا بدان مایه و پایة از
کمال و موفقیت که از یکطرف نه تنها «تقلید» را صعب و مستصعب میسازد که به شدت زشـت،
زننده و کریه میسازد؛ و از طرف دیگر ،تشخیص محوریت اجرائیِ هنرمند را ـ از نظر هدف و پیام
ـ برای مخاطب به شدت مشکل ساخته و در وادیِ حیرتش سرگردان میدارد؛ زیرا در ایـن تابلوهـا،
این پیوند از چنان استحکام ،استیال ،حضور ،قدرت ،توازن و زیبائییی برخـوردار شـده اسـت کـه
بیننده نمیداند عطار (ره) در عمل سَرِ دایر کردنِ نمایشگاهی از زیبائیهای متنوع ،سیال ،جوشـنده،
ریتمیک ،سکرآور ،نوازشبار ،زنده و پر جنب و جوش را داشته اسـت؟! یـا سـرِ تحکـیم باورهـای
دینی ،ارزشهای اخالقی ،دریافتهای اشراقی و ...را؟! و ثانیاً این تابلوها (آئینههای عروج) با خطهای
متنوع ،با جلوههای گوناگون و هوشربایی از زیبائی ،با تناظرهای مختلف نمکین ،با پیامهای متعدد و
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متنوع معنوی و استعالئی و عناصر بسیار متکثر دیـداری ـ اشـراقی و بـا همـة تفاوتهـای صـوری و
معنویشان چنان با استادی به یکدیگر نزدیک ساخته شده ،پیوند یافتـه ،انـس و الفـت پیـدا کـرده و
باالخره یگانه شدهاند که بیننده در وهلة اول به واسطة هجوم خرد کنندۀ آثار جاللی ـ جمالیِ آنهـا،
ی تـابلو کنـار کشـیده و متوجـه نمودهـای متکثـر
ت شخصـ ِ
هرگز نمیتواند خود را از میدانِ وحد ِ
درونیِ آن سازد!
هماهنگی کش و قوسها ،همسوئیِ حروف ،مهربانی انعطافپـذیر کلمـات ،تـوازنِ شـکوهبار
خطها ،نورانیت و تقدس کالم حضرت معشوق ،فضای روحـانی تـابلو ،طهـارت بالنـدۀ طرحهـا و
نقشها و ...وحدتی را به نمایش نهادهاند که نگاه را تسخیر میکند؛ دل را آرامش میبخشد؛ جـان
را معطر میدارد؛ عاطفه را تصفیه میکند و نگاه را به گلزاری مقدس و رنگین بدل میدارد! وحدتی
که همه در پرتو حضور و ظهورش هستی یافته ،شوکت حاصل کرده ،زیبائی و ظرافت پیدا کـرده
و از جذبه ،جنبش و بربی درونی و دلنواز برخوردار شدهاند!
آیا این نحوۀ پرداخت و اجراء در کلیت خویش ،خود نمادِ کثرت در وحدت نتواند بود؟! آیـا
تداعی کنندۀ روحیة همدلی ،همگامی ،پیوند و محبت همة انسانها ،بـا وجـود داشـتن سـلیقههـای
مختلف ،زبانهای گوناگون و ...در یک فضای روحانی و ربانی نمیباشـد؟! آیـا نیـروی تـوانبخش
مهربانی ،نزاهت و شفافیتِ اخالص ،جالل و شوکتِ اتحاد و منطق و روحیة استسالمی معنیـدار را
منعکس نمیدارد؟!
منِ بیمایه را باور بر اینست که اوج هنر و اثر هنـری فقـط زمـانی ظهـور و تشـخصِ اسـتیالگرانه
(= دلربا) ،مقدس و هوشربای خود را پدیدار و اعالم مـیدارد کـه چونـان حقیقـتِ جمعـیِ هنرمنـد،
وجودِ جامع جمعیِ خود را در وحدتی تجزیهناپذیر برای مخاطب نمایانیـده ،قبوالنیـده و انفـرادِ ویـژۀ
خویش را در حافظة هنری مسجل سازد! کاری که منِ نادیده دنیا ،در آئینههای عروج مشاهده کردهام.
دوست میدارم ـ و چه مشتاقانه دوست میدارم ـ تا مخالف هوشیار و باریکبین این باور ،مـرا در
تشخیص و تصحیح اشتباهم ،از طریق تشخیص محوریت اجرائیِ مرحوم عطار منت گذارد.
بیست و هشتم د انذاری شکارین

به گمان من ،آئینههای عروج تعریفناپذیر بوده و جز اینکه آنها را هنر الهی دیدن ،الهی یافتن و
الهی پرداختن به عالم و جلوۀ برین او (انسان) عنوان نمائیم ،تعبیر دیگری را نمیتوان بر آنها تحمیـل
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نمود .زیرا همانگونه که قبالً هم اشارتهائی رفت ،آئینههای عروج تنها خطاطی و زیبانگاری نیست،
چه اینکار را میتوانست حضرت عطار (ره) طی ارائهی مرقعی ـ بجـای هـر تـابلو ـ کـه متضـمن
خوشنویسیهای همان یک تابلو بود ،به انجام رساند ،بلکه از دیدگاهی ویژه ،تقلید تحسینانگیـزی
است از آفرینش مبـدع حقیقـی ـ آنهـم بـه عنـوان خلیفـه و جانشـین او ـ و از دیـدگاهی دیگـر،
نمادپردازیییست بشکوه برای القاء و تبادر خلقتِ زیبای خالق متعال و فراخوانییـی شـورانگیز و
پرجاذبهئی است برای دیدار او و جلوهها و آفریدههای زیبایش در عوالم مختلف .و این یعنی دادن
روح و بخشیدن پویائی و جهش عاطفی به آنها ،تا بتوانند به جای هنرمند نفس کشـند؛ فریـاد زننـد؛
گرمی دهند؛ نشاط بخشند؛ نوازش کنند و با خود به آنجا کشانند که شایستة کشیدن است.
در واقع به همین دلیل است که آثـارش مرزهـای زمینـی و زبـانی را پشـت سـرنهاده و چونـان
فرشتگانی مرزنشناس ،از شاخسار دلهای پاک و عاطفههای منزه سربرآورده ،ترنم عاشقانة عطـار را
به گوش جهانیان میرسانند؛ ترنمی که آشیان مقدسش به تعبیری «لوح محفوظ» و به عبارتی «قلب

تقی نقیِ حضرت ختمی مرتبت (ص)» بوده است.
یقیناً آثاری با این مایه ،نه تنها گنجینهای ارزشـمند و ارزشـجوش بـرای تـاریخ کنـونی و ملـتِ
هستی از دست دادۀ ما؛ نه تنها پشتوانهیی بیبدیل برای حیات هنری دوران و تاریخ خوشنویسی ما؛ نه
ی
تنها سرمایه ای عزتبار و غرورآفـرین بـرای هویـت ملـی مـا؛ و نـه تنهـا یکـی از مصـادیق دیـدار ِ
چشمهساران حیات معنوی ما میباشند! که خود پیامی بشکوه ،بلیغ ،رسا و استقبال شـونده در مـورد
همة آنچه گفته آمد و ابالغی زیبا ـ بسیار زیبا و پرجاذبه ـ از حقایقی ربانی و زیبائیهای برین عوالم
برتر وجودی میباشند.
روشن و طبیعی است که نه تنها بیمهری و بیتوجهی ،که مشتاقانه و هنرمندانه دل بدانها ،ندادن
و چشم سر و سِرّ را در جریان نوازش روح بخش آنها نسپردن و در زالل مقدس و مطهر آنها تطهیر
نکردن چیزی جز محروم ساختن جان نیازمند خود از گنجینه و سرمایهای چنان بیبدیل؛ دور ساختن
کام عطشناک خویش از چشمهسارانی چونان گوارا و حیاتبخش و عمیقتر و تاریکتر سـاختنِ
شکاف میان خود و خاستگاههای معنویت و تجلیگاههای زیبائی و پرورشکدههای بینش و اشـراق
و الهام و ذوق و احساسِ ابداعی و در نهایت به تعفن نزدیک ساختن خویش نتواند بود!

در بهشت
این بخش ـ که در واقع گونة ویژهئی از گلگشت دادن خوانندۀ این رساله میباشـد ـ بـه چنـد
علت خود را وارد وجیزۀ حابر نموده است:
در قدم اول بدان علت که تائی چند از کارهای مرحوم عطار (ره) را به حوزۀ نگـرش و دیـدار
میکشاند؛ هر چند که در حدی بسیار ابتدائی و ناقص .زیرا که اگر نظر متوجه کلیت آثار مرحـوم
آخوند (ره) باشد ،آنچه در اینجا دیداری میشوند ،در واقع ـ و متأسفانه ـ نوعی توهین به هنرمنـدی
چون او جلوه میکند! و این بدان خاطر است که در اقلیم هنرنمائی حضرت آخوند برخی از کارها
کامالً صریح ،روشن و بدون ابهام مینمایند؛ منتها کشش حیـرتبـار زیبـائی دیـداری ،و عظمـتِ
بشکوه پیام و بار معنائی و تعهدی که اثر به تماشاگر خویش منتقل میدارد آنقدر زیاد مـیباشـد کـه
بیننده در وهلة اول متوجه آن سادگی و صراحت کار نمیشود! و این یکی از ویژگیهای جـوهریِ
هنر ناب میباشد.
برخی از آثار ،با همة قوت و قدرت اعترام نامهای را تداعی میکنند که در برابر نظام عقیدتی
و یا ارزشی هنرمند پدیدار شده است! و لذا به گونهئی سخت هنرمندانه و هوشـربا ،نـوعی عصـیان،
اعترام و خشونتِ انقالبی را القاء مینمایند!
قسمتی از تابلوها ،اعترافنامههای عزتبخش ،شکوهآور و جاللتبـاریانـد کـه در پـسِ پـردۀ
الفاظ ـ که زیبائی دیداری خود را بر تماشاگر تحمیل میکنند ـ مصادیق و حقایقی بسـیار متعـالی و
قدسی را نمودار و مسجل ساخته و «نفسِ باورِ» هنرمند را بگونهئی جادوئی ملموس و معین میدارند.
برخی از کارها ،نابترین و ظریفترین باورها و احساسات دینـی ـ عرفـانی را زبـان بخشـیده و
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صفحه را به میدانی از ابالغها ،فریادها ،زمزمهها و ترنمهای دلپذیر بدل میسازند؛ آنهم به گونـهئـی
که بینندۀ بخردِ بینشور هرگز نمیتواند از حوزۀ جاذبة آنها فرار کرده و در سایهسار «زیبائی محـض
خوشنویسی» آرام گیرد.
ت ظـاهری از چنـان پیـام رازورانـه و
برخی از هنرنمائیهای مرحوم عطـار (ره) ،بـا همـة صـراح ِ
شورانگیزی برخوردارند که جز با رسوخ در عمق باورها ،دریافتها و مشاهدات باطنی ،به دریافت
کامل اثر نائل نمیتواند شد؛ چرا که در این دستة از آثار معنویت زیبائی ،چنان خود را بـا محتـوای
اثر هماهنگ ساخته است که جز با دیدۀ سِرّ نمیتوان تمامت او را در آئینة دیدار مشاهده نمود.
برخی از تابلوهای عطار (ره) ،در عین جلوهگریهای چشمنـواز ،انگیزاننـدۀ دردی جانسـوز و
التهابی تعیین کننده میباشند؛ دردی که جان انسان تعالیجوی و طهارتطلـب را از خِـدرِ طبیعـت
حیوانی و نگرشها و گرایشهای حیوانوار رهائی آموخته و به اقلیم نگرشـها و کنشـهای بـیآالیـشِ
قدسی میکشاند؛
برخی از تابلوهای مرحوم آخوند (ره) بیدار کنندۀ حیرتی عظیم میباشند؛ چرا کـه انسـان را بـه
اقلیم رازهای متبلوری میکشانند که نور زیبائی و جاللشان نمیگذارد تا حتی چشـم همـة زیبـائی
برونی آنها را دریابد! هم بدانسان که برخی از کارها بیدار کننده و نمایشگر هیبت و شکوهی بیمانند
بوده و تماشاگر را کامالً مقهور و مسحور آن میسازند.
دستة از کارهای مرحوم آخوند (ره) ،بگونة حیـرتانگیـزی نوازشـگر و سـکینه دهنـده بـوده،
شورش و التهاب باطنی را به آرامشی دلنواز بدل میکنند؛ بر عکس برخی از تابلوها که فراکشنده و
فرابرنده بوده ،انسان را از موبع مادی ـ غریزی و الجرم محدود ،خنک و بیجاذبة آن کنـده و تـا
ملکوتِ اشیاء و اشخاص کشیده و باال میبُرند.
برخی از تابلوها ،چه از طریق زیبائی دیداری و چه از طریق پیامهای هوشـربای خـویش کـه بـا
گونة ویژهئی از معنویت زیبائی همراهی میشوند ،شکوه و جالل هستی را در جلوههای مختلف و
متنوع به نمایش میگذارند؛ درست به همان گونه که برخی دیگر از تابلوهای مرحوم آخوند (ره)،
نمادِ زیبائیهای معنوی بوده و مسئولیت القاء و یا دیداری کردن آنهـا را بـدوش گرفتـه و همچـون
نمادی قدسنشان ،عاطفههای تربیت شده را متوجه آن ظرافتها و جذبههای ویژهئی میدارند کـه در
ورای زیبائی محسوس جلوهگر میباشند؛

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( در بهشت ) 12  ...........................................................................................................................

برخی از آثار وی ،نوعی احساس تعظیم و بزرگداشت و ستایش بیننده را بـر مـیانگیزنـد؛ هـم
بدانگونه که عدۀ دیگری ،نوعِ ویژهئی از سبک روحی و نشاطی وصـفناپـذیر را ایجـاد کـرده و
بیننده را از پویائی و حرکتی هوشربا برخوردار میسازند؛ و گونهها و گونههای دیگر !...پس آنچـه
از برهان بینیاز مینماید اینست که :آثار ارائه شده در این بخش از ویژگیِ یاد شده برخوردار بوده
و هرگز سر آن ندارند تا خود را به عنوان شناسنامة مرحوم آخوند (ره) قالب نمایند!
و اما سایر عللی که باع شد تا این بخش خود را بر این رساله تحمیل نماید به اختصار ـ و بسیار
به اختصار ـ از این قرار توانند بود:
* آنکه راز تکرار ـ و اگر خواستی بگو :موسیقی ریتمیک و دیداری شدۀ ـ برخی از کارهای او
شناسائی شوند.
* آنکه گوشهئی از اسرار موفقیت کم نظیر او در حوزۀ هنر خوشنویسی ـ که به عقیدۀ مـنِ تبـه
روزگار چیزی جز رویکردن به زمینههای عمیق فطری ،قدسی و عمیقاً زیبا و پرجاذبه نتوانـد بـود ـ
نمودار گردند!
* آنکه موقعشناسیِ متأمالنة او در زمینـههـای اعتقـادی ،سیاسـی و اجتمـاعی دیـداری شـده و
موبعگیریهای آگاهانة وی درین حوزه نمودار گردند.
* آنکه برخورد فعاالنه و متعهدانة او در رابطه با نیازهای اساسی ،تنشهای بنیـادی و آرمانهـای
واالی انسانی و ...مشاهده شوند.
* آنکه ژرفاندیشی همه جانبه و نیز اشتیاق فعال و پویـای او بـه نگرشـها و گرایشـهای ژرف،
کمالبخش ،معنیدار و قدسی مورد توجه قرار گیرند.
* آنکه برخورد زیبانمایانه ،کاوشگرانه ،مبتکرانه ،بیدارگرانـه و انگیزاننـدۀ او در رابطـه بـا نظـام
عقیدتی و ارزشی مورد نظرش شناسائی گردد.
* آنکه به گوشهای از آرمانها و پیامهای او ـ که در اغلـب مـوارد همـة هنـر و خالقیـتش را بـه
خدمت گرفته است ـ آشنائی حاصل آید؛
با همة اینها ،همانگونه که قبالً نیز متذکر شدیم اینکار در سطحی محدود ـ و بسـیار محـدود ـ
انجام گرفته ،تا آنجـا کـه شـاید بـیش از یـک صـدم از کارهـای او را ـ کـه اغلـب از سـادگی و
بیپیرایگیِ چشمگیری برخوردار میباشند ـ بخود اختصاص نداده باشد.
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کالم خود را در اینباره با تأکید و تکرار مجدد این نکته بپایان میبرم که :در نمونـههـای ارائـه
شده در این بخش ویژه ـ و تحمیلی ـ بیشتر نظر ما متوجه جنبهها و مقولههای معنائی و محتوائی بوده
است تا ظرافتها و زیبائیهای خوشنویسی؛ لذا ،آنیکه میخواهد به جوهر هنر مرحوم آخوند (ره) از
جنبة زیبائی محض دست یابد ،باید به آثار متنوع «هنر نمایاندۀ» او ـ کـه بیشـتر در جلـوۀ تابلوهـای
بزرگ و یا مرقعاتِ وزین و کتیبههای به یادمانـدنی او جلـوهگـر شـدهانـد ـ مراجعـه نماینـد تـا بـه
تابلوچههائی که برای ارائهی اهدافی ویژه ارائه کرده است.
گوشهای از نظام عقیدتی

از آنجا که به این بخش از نمودارسازیهای عطار (قدس سره) پیچیدن کاری تکراری مینماید،
نخواهیم پیچید؛ زیرا که بررسی کارهای وی ـ در بخشـهای مختلـف ایـن رسـاله ـ از یکطـرف؛
شهرتِ بیبدیل او به ایمان و اخالص الهی و نمودار گردیـدن اصـول باورهـای ربـانی و قرآنـی در
اکثریتِ مطلق زمینههای کاری و هنرنمائیش از دیگر طـرف مـا را از پـرداختنِ بـدان مهـم بـینیـاز
میسازد؛ لذا اگر به دو سه مورد ویژه از زمینههای ناب عقیدتی آن مرحوم توجهی مبذول خواهـد
شد ،هدف نه ارتباط مستقیم با خودِ نظام و اصول و ارکان آن بما هو نظام بوده ،بلکه بیشتر در نحـوۀ
برخورد و ارتباط او میان نظام عقیدتی و راز و رمزهای خوشنویسی ـ که بیشتر جنبة باطنی داشته و به
معنویت زیبائی نظر داشته ـ میباشد؛ به طور مثال ،وقتی مرحوم عطار (ره) در مرقع «نمونۀ خط» این
ب ل َْعْر ِ
ش ل َْعظيم»؛
جملة از کالم الهی را مورد توجه و کار خویش قرار میدهد که « :ه ال ِل َ ِال ُهَا َر ُّ
بر آنست تا بیننده را عمالً در برابر عظمت نوازشگر آستانی قرار دهد که با همة آشنائی با نمونههای
مشابهش ،هر چه بیشتر تالش میورزد تا بدیلش را فرایاد آورد ،بیشتر متوجـه بیبـدیلیش مـیشـود؛
چرا که مرحوم عطار (ره) ـ در این تابلو که با کوفی مورق تحریر شده ـ بر آن بوده است تا با ایجاد
نوعی فضای آشنا ،ریتمیک ،متوازن ،درهم تنیده و در عین گشادگی و روشـنی ،مـبهم و کشـانندۀ
زایرنگاه ،به بیننده القاء کرده باشد که :در آنجا که تـوئی ،بیخـود بـه فکـر فهمیـدن و بـه تصـور در
آوردن عرش پروردگار عالمیان مباش ،چرا که ـ آنجا که توئی ـ هر چه بیشترش بجـوئی کمتـرش
مییابی؛
در واقع مرحوم آخوند (ره) ،با رویکردن به این نحوۀ ویژۀ از پرداخت به بینندۀ خود القاء کرده
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است که با رهیدن از خویش و رویکردن به حضرت معشوق اسـت کـه امکـان گونـة ویـژهئـی از
مکاشفه و اشراقی زیبا و هوشربا در رابطه با فهم آن کالم میسر توانـد شـد .مرحـوم عطـار (ره) ،در
صفحة  10همین اثر (نمونة خط) همین کالم را با خطی ثل آنچنان دیداری و روشن ساخته است
که جان را طراوت و نشاطی ربانی میبخشد؛ چرا که اغلب ،بینندۀ زیبادوست به این گمان میافتـد
که :در کنار دریافتِ دیداری پیام ،از دریافت حقیقتِ آن نیز برخوردار گردیده است!
مرحوم آخوند (ره) ،رقیمة مبارکة« :ال حاَل و ال ُقیَّاةَ ِال اِ ِ
اله ل َْعلِی ل َْعظیيم» را در شـمایل کـوفی
َْ َ
قفل با تزئیناتِ ویژه ،توازنها و ظرافتهایی بسیار چشمنواز دیداری ساخته است تا دیریـابی و مشـکلِ
فهم جانمایة کالم را با جلوۀ دیـداری و ظـرفِ مکتـوب آن همـراه سـاخته ،پـرده از روی دالرای

باوری بردارد که رسیدن بدان قرة لعين سالکان طریق عشق و عاشقان کوی بیخودی میباشد.

ت ایـن کـالم
ک حقیقـ ِ
ل سلوک و کاشفان رموز توحید ـ از دیرباز ـ متوجـه صـعوبت در ِ
اه ِ
لطیف و رسیدن به مرتبت عینیِ این مقام شریف بوده و به نیکی دریافتهاند که تا فرد مراحـل کمـالِ
توحید افعالی را سپری نکرده و به شهود تام توحید افعالی دست نیافته باشد ،درکِ احکام و روابـطِ
بسیار پیچیده و درهمِ این باور ناممکن میباشد.
اینکه مرحوم عطار (ره) ،ظریفترین و عمیقترین باورهای اعتقادی خود را در شمایلِ اینگونه
از کارهای زیبا ،ظریف و پیچیده ارائه میکند ،برآنست تا میان شکل و محتوا ،هم از نظر بار معنائی
تناظری پدید آورده باشد و هم از نظر زیبائی دیداری و معنوی.

همین روش را ایشان در ارائهی باور متین و تردید نابردارُِ « :ک ُّل َشْي ء هاللِیٌ ِال َو ْج َهی ُ» را با خـط
مشبک ارائه کرده است منتها به این شکل که :قسمتِ باالئیِ «الم» در کلمة «کُـلّ»« ،ا ،ل و ک» در
«هالک»« ،الف و هر کدام از دستههای ال» در «اِالّ» و پهلوهای باالئی «شین» را درشـت و همـراه بـا
طرحهای درونی نمودار ساخته است تا آنچه باالئی و مشارِّ به بـاال و حقـایقِ واالی وجـودیسـت
روشن ،محکم ،قوی و مجلل نمودار گردند؛ ولی قسمتهای پائینی را باریک و ظریف ارائـه داده
است تا سستی ،شکنندگی ـ فناپذیری ـ و نـاتوانیِ ذاتـیِ پایـة «نمـودیِ» ممکنـات را در عـالم ،عینـاً

دیداری ساخته باشد؛ حال ،اگر همین روش را در زمینة کلمة مبارکـة « َو ْج َهی ُ» ادامـه داده اسـت ،در
واقع خواسته است تا آئینة اوهام ما شده و باورِ وهمآلود ما را نسـبت بـه ظهـور و حضـور حضـرت
دوست دیداری سازد .الزم به تذکر مینماید که این تابلو ،در کنار به نمایش نهـادنِ بـاور و عقیـدۀ
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مرحوم عطار ،یکی از پیامهای بسیار ارجمند او را نیز به نمایش نهاده است.
حال که سخن از باور هیبتبار حضرتِ عطار(ره) به میان است بد نیسـت بـه اثـر دیگـری از او
ی مطلـق عامیانـه بیـرون
توجه نمائیم که هم او را از اتهـام باورمنـدی بـه نـابودی صـرف و فناپـذیر ِ
میآورد و هم باورمندی او را به فردائی تخلفنابردار و سرشار از واالئی نشان میدهد.
ِ
ٌ ج ِالمع لن ِ ِ
یُ لْميعیال » با
ب دي ِ ِنَّی َ
ٌ ال يُ ْخلِ ُ
مرحوم عطار (ره) ،کریمة مبارکة « َراَّنال نَّ َ ُ
الس لَيی ْام ال َريْ َ
کوفیِ معقد ،ولی بسیار زیبا ،چشمنواز و پرظرافت ارائه کـرده اسـت ،تـا جلـوۀ دیـداری و ظـرفِ
مکتوب اثر با رازناکی ،شکوه و جالل آنروز هماهنگی داشته و بمناً همة اینها را القاء نماید.
الزم به یادآوریست که آن مرحوم همین کریمه را در مرقع «گنجینـة خطـوط» بـه خـط بسـیار
بشکوه قفل ارائه کرده و در زیر ،بصورتِ «محقق» آنـرا جلـی نمـوده اسـت .منتهـا از آنجـا کـه مـا
پیرامون این شگرد از کارهای آن مرحوم در مقالة «برگی از باغ» ـ که بمیمة این رساله میباشـد ـ
عرایضی تقدیم کردهایم ،از بح بیشتر خودداری مینمائیم .اما اینکه چرا مرحوم عطار ،معموالً در
ارائهی تابلوهای خود از چند گونه خط بهره گرفته و گاه ،حتی یک مطلب را به دو و یا بیشترِ از دو
نوع خط ارائه میدارد؟! به قول یکی از هنرشناسان« :کمتر اتفاق میافتد که در طرحی یا نقشی ،فقط
یک نوع خط به کار رود .هنرمند بسته به تنوع و هماهنگیِ اثرش ممکن اسـت از دو یـا چنـد نـوع
خط استفاده کند و درست مانند تمهای گوناگونی که در یک قطعة هماهنگ موسیقی به کار برده
میشود ،چند نوع خط را بهم بیامیزد(»)2
برخورد متأمالنه با اینگونه از کارها مؤید آنست که تشابه و توازنِ هندسی و ابـداعی ایندسـته از
تابلوها تا بدان پایة از کمال و شکوه میرسد که گاهی در درون این نقشهای درهم خزیدۀ ساکن،
گونة ویژهیی از حرکت و جنبش دلفریب به مشاهده میرسد؛ « ...متانـت ،ظرافـت ،اعتـدال انـدامی
حروف ،باز و بستگی ،کوتاهی و بلندی ،زیبائی و نزاکـتِ شـکل حـروف ،کلمـات و ،...قـوس و
دائرههای چشمنواز ،کشیدگیهـای معتـدل ،نظـم و ترتیـب دلپـذیر ،قرینـهسـازی مـوزون ،لطـف
مجاورت حروف و کلمات در کنار یکدیگر و ...آنرا مانند شعری دلکش و قطعـهای موسـیقی بـه
اوج زیبائی رسانده و از حد اعالی سرزندگی و شادابی برخوردار سـاخته اسـت؛ چندانکـه گـوئی
حروف و کلمات در حال رقصی لطیـف و مـوزون در حـال خرامیـدن هسـتند ،دسـت در دسـت
 2ـ فصلنامة هنر ،شمارۀ  ،92ص 200
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یکدیگر و گاه دست در آغوش هم.

یکی از باورهای دلفریبی که مرحوم عطار (ره) بر نمودار سـاختن آن بسـیار دلبسـته مـینمایـد
ٌ لَی ُ» میباشد؛ این جمله در هنرنمائیهای آن مرحوم بسیار
جملة مبارکة «ال ِل َ ِالَّ هُ َو ْح َد ُ ال َشیري َ
تکرار گردیده و راز تکرارش را ـ به ویژه در طرحهـای متنـوع کـوفی و معقلـی و بنـائی ـ در ایـن
مییابیم که :اوالً بر آن بوده است تا القاء و ابالغ نماید که در و دیوار ،این واقعیت را با زبـان هسـتی
خود فریاد کرده و عیناً به نمایش میگذارند؛ هر چند که نور این حقیقت به واسطة شدت ظهـور و
روشنی و صراحتِ خود ،از منظر دریافتها غایب بوده و پیچیده در نمودهای دیگـر مـینمایـد! ایـن
هنرمند ،همین مورد را در صفحة  29نمونة خط با کوفی مشکول ارائه کـرده اسـت کـه تناظرهـای
پرجاذبهاش دیده را نوازش کرده و دل را نور ایقان میبخشد.
عرایض خود را در این زمینة ویژه با شرح تابلوئی بپایان میبریم که مرحوم آخوند (ره) همـت
خویش را صرف دیداری ساختن باوری ساخته است که در کالم الهی ،آیههـای  90و  94سـورۀ
جاثیه را بخود اختصاص داده است.
این اثر که نمایشگرِ باور و پیامی بسیار واال و جاللتبار مـیباشـد ،از تـوازنی بشـکوه و مجلـل و
ریتمی نوازشگر برخوردار بوده ،ظاهر پرجنبش و نشاطبار اثر ،آئینة جنبش ،شـور و نشـاط باورمنـد
بدان باور گردیده است .چرا که در این تابلو ،به گونهئی بسیار روشـن ،رابطـه و انعکـاس جنـبش و
نشاطِ افتخارآلود باطنیِ هنرمند با جنبش و نشاطِ ظاهر اثر نمایان میباشد؛ و این مؤید آن توانـد بـود
که عطار خود را در مقام «حمدِ» بعد از مشاهدۀ ربوبیت حضرت حق ،در مواطن یاد شده در آیات
فوق ،عمالً و عیناً به نمایش نهاده است تا به ما القاء دارد که :قرار گرفتن در این مقام چه قـدر عزیـز
است! چه قدر نشاطبار است! و چه قدر افتخارآفرین و جاللتبار است!
باید یادآور شد که رسیدن به این مرحلة از بینش ،متضمن رسیدن به شهود مراتبِ کمالِ توحید
بوده و نیز ،دیداری کردنِ نوازشگرانهاش در تابلوئی آنهمه بشکوه و زیبا و متناظر ـ با خـط توقیـع ـ
متضمن رسیدن به کمال نوعدوستی میباشد.
و اینک نمودار چند باور بسیار عمیق ،واال ،التزامانگیز ،راهنمون و سرنوشتساز.

 2ـ همان ،ص  10؛

گوشهای از پیامها
اگر حجم این رساله و به ویژه کمیتِ نمودارهای ارائه شدۀ آنرا مورد تأمل قرار دهیم باید اذعان
نمائیم که ما در بخش مربوط به پیامهای مرحوم آخوند ،بیشترینِ نمودارها را مورد توجه و ارائه قرار
دادهایم؛ هر چند که اگر حجم کارهای آن مرحوم را مدّ نظر قرار دهیم مسئله به عکس خواهد بود.
به هر حال ،به خالفِ ارائهی بیشترین حدِّ نمودارها ،کمترین حرفها و تحلیلها پیرامـون مـواد ارائـه
شده ـ که برخی بسیار بح انگیز هم مینماید ـ ابراز گردیده است؛ و این بدان علت بوده است که
باورمندیم :ما ،اوالً به عنوان انسان تعـالیجوی ،ثانیـاً بـه عنـوان مسـلمانی کـه مـیخواهـد نگرشـها و
کنشهایش معنیدار باشند؛ و ثالثاً ـ اگر خود را به جای عطار بگذاریم ،که ناچار از ایـن عمـل هـم
میباشیم ـ به عنوان کسی که برای بشریت و تاریخ پیام دارد ،نسبت به گزارش این پیامهـا احسـاس
التزام و نیاز مینمائیم.
علت اینکه کمتر به رمزگشائیهای چند وجهیِ پیامها پرداخته و جز در مواردی اندک بیننده را با
متن کارهای مرحوم آخوند مواجه ساختهایم آن بـوده اسـت کـه بیننـده را در امـر بازیافـتِ ارزش
پیامها ،جهت پیامها ،برورتِ پرداختن به احکام و مفاد پیامهـا مشـارکت داده ،بـمن آزاد نهـادن
ذهنِ وی از آثار و احکام فهم و برداشتِ خویش ،او را در امر قضـاوت و گـزینش و ...بـه خـرد و
بینش خود وی وانهادهایم؛ با اینهمه ،پیامها را در سه بخشِ نسبتاً مجزا ارائه کردهایم:
پیامهای فراگیر و همه جانبه
6

نمودار یکم ،نمودار عمیقترین ،دراز دامنترین ،دیرپاترین ،بشکوهترین و مانـدگارترین پیـامی
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است که انسان میتواند در روی زمین با آن مواجه شود؛ چرا که هم بـه واالتـرین اصـل اعتقـادی
عطف توجه مـیدهـد و هـم بـه شایسـتهتـرین ،ارزشـبارترین ،آزاد سـازندهتـرین ،برکتبـارترین و
نوازشگرترین اصل اجتماعی و انسانی! این پیام نورانی که هیز زمینی از آن بینیاز و هـیز جامعـه و
انسانی بدورِ از آن نمیتواند آدم بـودنِ خـود را احسـاس ،تجربـه و بنمـایش گـذارد دارای پایـانی
هوشربا است که جان را طراوت ،دل را نشاط و خرد را خرمی عنایت میکنـد؛ هـر چنـد کـه جـز
صاحبان خرد و معرفت ژرفای آنرا دریافته نمیتوانند .از زیبائی چشمنواز و افسونگر آن که گـوئی
سروستانی بهشتی را بنمایش نهاده و هر سروِ ثناگویش با انگشتی رازور به سوی «او»یت میخواننـد
حرفی نگفته میگذریم.
در نمودار دوم پیامِ ایمان ،از صراحتی کمنظیر در ظرفِ نمودار و دیداری برخوردار شده ،هـم
گستره و ژرفای تاریخی مسئله را مورد تأکید قـرار داده اسـت هـم نتـایج بـیتـوجهی بـه محتـوای
انسانساز پیام را.
در نمودار سوم نیز فراگیرترین پیام ممکن برای بشر خاکی و دلنوازترین «انتقـاد از خـویش» بـه
جلوهگری پرداخته و انسان خطاپذیر را متوجه ناشناختهترین دشمن و زمینـههـای خطرخیـز نمـوده
است.
مرحوم آخوند (ره) برای رهانیدن جان مشتاق اهل درد ،که برآنند تا خود را به سرمنزل نهائی و
کمالِ مورد نظر پیام بکشانند ،تابلوئی دیگر را تـدارک نمـوده و بـا اعـالم بسـیار روشـن و رسـای:
«ِ َّن لدين ِعْن َد ِ
ه ِْال ْس م» سالح توجیه را از دست توجیهگران ستمپیشه گرفته و دروازۀ انحراف را
َ
مسدود نموده است.
ایشان در صفحة نهم مرقع «نمونة خط» پیامی فراگیر و چند وجهـی را دیـداری نمـودهانـد کـه
دارای محوری شدیداً عرفانی ،اشارتی ،باطنی و طریقتی ـ آنهم به وجه اکمل و الطف و بسیار عمیق
ـ میباشد .هر چند که این نمودار از دیدگاهی سادهتر به زمینههای اجتماعی تعلق میگیـرد .بـه هـر
حال ،در این پیام هم «وقایه» وقایة «ولوی» ست؛ هم «ابزارگزینی» ابزار گزینـی والیـی و مهرمحـور
است؛ هم جهاد جهاد طریقتی و در «راه» او ـ که همان مسیر عشـق اسـت ـ مـیباشـد؛ هـم راه راهِ
محبت و متناسب با دلِ محبتپیشه و مهر آشناست؛ و هم فالح فالحی الوهیست که جز از طریق
تولّا به ذیل والیتِ حقه میسر و ممکن نتواند شد!
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مرحوم آخوند در همان مرقع پیامی بسیار بشکوه و عزتبار را در لباسِ اعترافی بیبدیل و جاللتبار
یعنیَ « :ح ْسبِ َ هُ نِْع َم لَْاکيل نِْع َم ل َْم ْال َو نِْع َم لنَّصیير» دیداری ساخته است که طرح دیداریِ کارش
به شبه مخروطی شباهت دارد که قاعدهاش را حسبی اهلل تشکیل میدهد .خودِ ایـن فقـره بگونـهئـی
درشت نمودار شده است که «الفِ» اهلل تمام صفحة تابلو را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است؛
با توجه به اینکه هر چه به طرفِ باال جلوتر میرود ،عرم آن بیشتر میشود.
مرحوم آخوند با این شگرد (باریک نمودن پائین و پهن نمودنِ باال) بر آن بوده است تا آنرا نمادِ
بعف و ناتوانی باور و گرایش عبد و قوت ،وسعت و سرشاری رحمت و محبت حق قرار دهد.
در این تابلو «نِْع َم لَْاکيل» را چونان تکمیل کنندۀ یک بازوی مخروط و «نِْع َم ل َْم ْال َو نِْع َم لنَّصير»
را به عنوان تکمیل کنندۀ بازوی دیگر آن نمودار ساخته است.
از پیامهای قرآنمحور عطار که بگذریم ،آن بزرگ را با زبان حدی نیز پیامهائیسـت کـه از
هر نظر فراگیر ،مجاب کننده ،خردجوش ،معرفتبار و ...میباشد که ما در این بخشِ ویژه به ارائهی
فقط یک تابلو میپردازیم.
پیامهای اجتماعی

نخستین نمودار از کارهای مرحوم آخوند (ره) در این زمینة ویژه را منِ تبه روزگار تابلوئی قرار
دادهام که در صفحة هفتم مرقع «گنجینة خطوط» آمده است.
این تابلو هم عیناً «مرگپرستیِ» درونی (رویکردن به کفـر و الحـاد و )...را بـه نمـایش گذاشـته
است ،هم مرگپرستیِ برونی (قتل و خونریزی و تجاوزِ به پاکان و نیکان) را! منتها افسون هنرمندانة
عطار در لباسِ رویکرد او به خطِ خوش ریحان مانع از دریافت این بخشِ از پیام او شده اسـت؛ در
حالی که اگر اول بینندۀ تابلو متوجه محتوای پیام گردیده و سپس به جلوه و ظرفِ دیداری او روی
نماید ،پس از اندک تأملی متوجه پیکرههای زیبا ،دلربـا و چشـمنـوازی خواهـد شـد کـه سرتاسـر
ریحانکدۀ عطار را در سیطرۀ خود در آوردهاند!
مرحوم آخوند قدس اهلل نفسه الزکیه ،کشالة بخشی از حروفِ این تابلو در جهت افقـی ـ و بـه
ویژه حروفِ «ر ،وِ ،نِ و مِ» را نماد پیکر قربانیان راه حق (پیامآوران و آمرانِ به معروف) قرار داده ،هم
تابلو را نمادین ساخته و با این ترفند به معنویت زیبائی توجه داده است و هم آنرا شکیل و چشمنواز
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ساخته است! در واقع ،انتخاب خط ریحان برای این پیام ،برای نمودار ساختن همین منظور و ترفنـد
هنرمندانه بوده است!
پیام دیگری مرحوم آخوند (ره) ،هرچند که در نگاه نخستین متوجه امر اقتصادی جامعه مینماید،
ولی باید پذیرفت که در واقع بگونهئی بسیار ریشـهئـی و «هسـتیمحـور» متوجـه رفتـار و رویکـرد بـه
نحوهیی از تقرر وجودی و دارائیِ فرد بـوده بـه گونـهئـی تمثیلـی «رویکـرد و رفتـاری» را بـه نمـایش
میگذارد که شکل دهندۀ هویت فرد میگردد .انتخـاب خـط محقـق ،آنهـم بـا آنهمـه صـراحت و
روشنی از جانب آخوند ،خود سند و نمادِ روشنی و انکارناپذیریِ محتوا و مفاد پیام میباشد.
مرحوم عطار را در شمایل طغرا تابلوئی معروف است که ـ تا آنجا که منِ محـروم از معرفـت و
خبر متوجه شدهام ـ کمتر کسی به رازگشائی آن پرداخته؛ و همین امر به من جرأت بخشیده است تا
بطور بسیار خالصه و فشرده عرایضی پیرامون آن تقدیم دارم.

درونمایة اصلی این تابلو در قسمت باالئی مشخص میباشد ،منتها با این توبیح که جملةِ « :ع َّیَّ
َم ْن َقینَ َع َو َذ َّل َمن طَ َم َع» حدی بوده و جملة «ِم ْن ُکل دَ ٍّج َعميی » بخشی از آیة مبارکة  14سورۀ حج ـ
به این شرح ـ میباشد:
اك ِرج االال و َعلَى ُكل َ ِ ِ
َو أَذن دِي لنَّ ِ
ين ِمن ُكل دَ ٍّج َع ِمي .
الس اِالل َ
ضالمر يَأْت َ
ْحج يَأْتُ َ َ َ
«و در میان مردم برای (ادای) حج بانگ برآور تا (زایران) پیاده و (سوار) بر هر شتر الغری ـ که
از هر راه دوری میآیند ـ به سوی تو روی آورند».
در این تابلو حضور «عز» بنابر طبع وجودیِ خود ـ که دیریاب بوده و تحقـق برونـی و عینـی آن
بسیار مشکل میباشد ـ به دشواری خود را نمودار میسازد؛ و قناعت نیز! به خالف اینـدو ،طمـع از
روشنائی و خوانائیِ بیشتری برخوردار میباشد! چرا که در حوزۀ واقعیت نیز ـ بـا همـة تالشـی کـه
برای پنهان کردن طمع بکار میرود باز هم خود را به شکلهای قابل تأملی دیداری میسازد!
«ذل» نیز کامالً نامشخص است؛ چرا کـه هـم در جمـعِ حضـور و پویـائی سـایر خواسـتههـا و
آرزوهای فعال در درون فرد گم گردیده است و هم در جمع خواسـتههـا و ارزشنماهـای بـرون!
مرحوم عطار (ره) این ترفند (گمنمائی) را تداعی کنندۀ این واقعیت قرار داده است که مردم عـوام
کمتر متوجه ذلتِ وجودیِ خود و یا دیگران میشوند! آنهم تا بدانپایـه کـه امـری دیـداری شـده و
زودیاب را با چشم سر ،زود نمیبینند!
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وی ،قسمت دیگر از متن تابلو را به دلیل درهم تنیدگی اصلِ واقعیت مسئله (حج و اجراء عملی
آن) در هم تنیده اجراء کرده است تا هم یادآور تراکم تشخص ناپیدای حج باشد؛ هـم شـوکت و
زیبائیِ این تراکم آرمانمند ،معنیدار و شدیداً توحیدی را تداعی کند؛ و هم پیوسـتگی رفتـار در دو
حوزۀ رفتاری ـ عبادی را دیداری کرده باشد؛ چرا که عطار عمالً و عیناً این دو مورد را به هم گـره
زده است!
عمق و ژرفائی که ایشان به «مرکز تابلو و یا تابلوی مرکزی» بخشیده است ،هـم ژرفـای مـتن و
حقیقت پیام را میرساند و هم تداعی کننـده و القـاء نماینـدۀ تالشـهای بسـیار عمیـق و ناشـناخته و
ارزشمند؛ برخاستن از ژرفای هوسها و بطالتها و فرا رفتن تا اوج آرمانها و ارزشهای قدسی؛ و نیـز
رهیدن از شرار دوری و آتش فراق و رسیدن به سایهسار وصال و ...میباشد .الزم به تأکید است که
این رهیدن و رسیدن در زمینة عز و ذل و ...نیز قابل تعمیم میباشد.

یج» را شدیداً درشتنمائی کرده و برعکس کلمة
در این تابلو حضرت آخوند کلماتِ « ُکیل و دَ ٍّ

« َعميی » را کمی پنهان کرده است! چرا که همچون «عز» دیریاب بوده و جز صاحبان خرد و معرفت
آنرا زود در نمییابند .با همة اینها جملة «ِم ْن ُکل دَ ٍّج َعمي » را ترجیعوار تکرار کرده اسـت تـا مـوارد
مربوط به آنرا با مقداری صراحتِ بیشتر نمودار سازد! البته با این تفاوت که :اگر بـه فریـادش تشـبیه
کرده و از باال رو به پائینش بخوانی ،اول قوی بوده ولی با آنهـم مشـکلِ فهـم را دارا مـیباشـد ،امـا
دومی مالیمتر بوده و کمتر با مشکلِ فهم مواجهت میدارد؛ ولی سومی از نظر دیداری شدن طبیعی،
زیبا و نوازشگر مینماید! ولی اگر از پائین رو به باالیش بخوانی ،هر چه از محـدودۀ هسـتیِ خـود،
فهم نارسای خود ،حضور اعتباری و ناقابل خود به سوی او باالتر میروی ،عمـق و اهمیـتِ پیـام و
ارزشهای هستیمند نهفته در حقیقت گردنگزاری بدان بیشتر و قویتر عیان شده و در عین حـال از
نظر دریافت ،پیچیدهتر شده و نفس پیچیدگی نیز ملموستر میشـود؛ تـا آنکـه بـه شـهود و معاینـة
نوعی اتحاد حضوری و درهم تنیدگی وجودی دست پیدا میکنی!
پیام طاقتسوز دیگری که مرحوم آخوند (ره) بدون پیرایه و با صراحت برایمان تجسم بخشیده
است ،حدیثی است از موال امیر مؤمنان علی علیه السالم که جز معصوم ،هر بینندۀ دقیقـهیـابی را بـه
تکان و یا لرزهئی سخت مقدس ـ ولی درونی ـ محکوم میسازد.
در این پیام مجسم ،کوفیِ پیرآموز صدر (بسمله) دقتطلبی را منعکس ساخته و توجهطلبـی را
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بر میانگیزد .هنرمند در این هشدار مکتوب میان کلمههای احسن و حسن قرینهای زیبا و توجهانگیز
و دلپذیر ایجاد کرده است تا فراخوانی صـامت جـانهـای مسـتعد را بـرای شـکوفا کـردن مفـاد و
محتوای شایستة هر دو زمینه و کنش ترغیب نماید.
در هم تنیدگی فریبا که برای بعضی باع ِ به تدریج فهمیدن کالم میشود ،درک دقتجویانة
روابط درونی پیام را منعکس کرده و نسخ تکرار کننده ،آرامش بالیده از تکرار را ترجیعوار به ترنم
نشسته است.
نستعلیق بیپیرایه و شتاب گرفته ،در واقع آئینة اعالن فهم و دریافـت و افشـای محتـوای پیـام را
بدوش میکشد؛ و تاریخ ،گواهگیری و گواهنمائی عندی و وجدانی را از یکسـو ،و افشـای تضـاد
گفتاری ـ رفتاری کمونیستها و مجاهدنماها را به عهده گرفته است! در حالیکـه اگـر تـاریخ را از
گوشة این پیام برداریم ،خود به فریادی فراگیر (فرا زمان ـ فـرا مکـان) بـدل شـده و هـر دلسـوزِ بـه
خویشتنی را به بررسی گفتار و رفتارش فراخواهد خواند.
مرحوم آخوند (ره) در یک اثر بسیار ساده پیامی ویژه را ـ مخصوص اهل ایمان ـ دیداری کرده
است تا ایندستة ممتاز را نیز متوجه مراتب رشد وجودیشان ساخته باشد .در این تابلو ،بسمله را با خط
زیبای شکسته صدرنشین ساخته است تا بیننده را از همان ابتدا متوجه زیبائی معنویِ مورد نظر پیام ـ و
نیز صدرنشین بودن جان حسین ـ بنماید .دیریابیِ نه چندان ترهیب کنندۀ کلماتِ افضلکم و احسـنکم،
به ترتیب نماد دیردانی و دیریابی فضایل واالی ایمانی و نیز ،دیرنمائیِ عملی محاسـن قـرار گرفتـهانـد؛
«اخالقاً» را خوش ،زیبا و روشن به نگارش در آورده است تا نمـاد آشـنائیِ ظـاهری ،قشـری و نسـبیِ
همگان به این اکثیر بیبدیل باشد؛ نسخ مکرر کنندۀ ریز پیام ،در واقع به گونة ترجیعی چشمنواز دقت،
تأکید و توجه همه جانبه را به ترنم گرفته است؛ و نستعلیق قانونگریز ،نماد قانونگریزیِ ما از حوزۀ
احکام پیام و قناعتِ شکسته ـ ریختة ما از مراتب واالی ایمان و اخالق مینمایـد! ثبـت تـاریخ ایـن
تابلو ،به عقیدۀ من گواهیست بر ابالغ و هشدار برای گروههای مدعی جهاد و تأسیس حاکمیـتِ
ایمانی؛ وگرنه!...
قبل از اینکه به مواردی از تابلوهای شرحطلب حضرتِ آخوند (ره) بپردازیم ،بهتر آن مینماید
تا ،تائی چند از پیامهای مهم ـ بسیار مهم و موقعشناسانه و تعهدنمایانة ـ او را از نظر بگذرانیم که دیده
را نوازش ،دماغ جان را معطر ،خرد ایمانمدار را طراوت و قلب را قوت و شیدائی میبخشـند؛ الزم
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به یادآوریست که این تابلوها در گرماگرم روزهای جهاد دشمنبرانداز و سرنوشتسـازی پدیـدار
شدهاند که باع بروز تحوالتی اساسی در سطح دنیا گردید.
بی پیرایگی و کنار گرفتن این تابلوها از آرایههای معمول در کـارِ تـابلو ـ خـطهـای تزئینـی و
مجلل و ...ـ نمودار سازندۀ «شخصیتِ جهاد» مقدس مجاهدان مخلص و سنگرهای منزه آنها بوده و
تا آنجا که ممکـن بـوده اسـت «گـوهر» نـاب و خـالص و بُحـتِ تـالش در راه معبـودِ مقـدس را
آئینهداری کردهاند! این در حالی بوده است که اگر مرحوم آخوند (ره) میخواست ـ به دلیل روح
حاکم بر جامعه ،ملت و هنرمندان و ...ـ میتوانست این تابلوها را از هنرنمائیهـای هوشـربای بهتـرین
تذهیبکاران برخوردار بسازد؛
در نمودار یکم ،مرحوم عطار (ره) با اتکاء به ذهن خـود اسـم جاللـه (اهلل) را بجـای بـمیر «هِ»
آورده است؛ یعنی اصل آیة مبارکه بدین گونه است که:
« ...و ج ِ
اله ُدو دِي َسبِيلِ ِ ل ََعلَّ ُك ْم تُی ْفلِ ُحا َن».
َ َ
« ...و در راهش جهاد کنید ،باشد که رستگار شوید .مائده ـ »90
در رابطه با سایر نمودارها در اینجا حرفی نداشته و بینندۀ هنردوست را به تماشـای آنهـا دعـوت
میداریم.
از مشاهدۀ آنچه آمد ـ و البته بر مبنای دیدگاهی ویژه ـ میتوان ادعا کرد که این دستة از کارها ـ
ف سـبک معهـود مرحـوم آخونـد (ره)
چنانکه نمونه های دیگری نیز گزارش خواهد شد ـ مخـال ِ
میباشند؛ چرا آن مرحوم مثالً پیام جهاد را در غیر زمان جهاد به گونهیی بسـیار هنرمندانـه و مجلـل
ارائه کرده است .به طور مثال در صفحة نوزدهم مرقع «گنجینة خطوط» آن مرحوم آیة مبارکة:
ِ ِ
ِِ
ين أَْيی ُیر أُولِییي ل َّی َیرِر َو ل ُْم َج ِالهی ُدو َن دِییي َسیبِ ِيل للَّی ِ اِیأ َْمَالِِه ْم َو أَنُف ِسی ِه ْم
َّال يَ ْسییتَ ِاي لَْقالعی ُدو َن می َین ل ُْمی ْیَمن َ
دَ َّییل للَّی لْمج ِالهی ِید ِ ِ
ِِ
ِ
ْح ْسیینَى َو دَ َّی َیل للَّی ُ
ين َ َر َج یةا َو ُك ی و َو َع ی َد للَّی ُ ل ُ
ين ا یأ َْمَال ِه ْم َو أَنُفس ی ِه ْم َعلَییى لَْقالعیید َ
َ ُ َُ َ
ِِ
ِِ
َجار َع ِظ ايمال * نساء 30
ين أ ْ
ين َعلَى لَْقالعد َ
ل ُْم َجالهد َ
«مؤمنان خانهنشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد
میکنند یکسان نمیباشند .خداوند ،کسانی را که با مال و جان خود جهـاد مـیکننـد بـه درجـهای
بر خانه نشینان مزیـت بخشـیده ،و همـه را خـدا وعـدۀ (پـاداش) نیکـو داده ،و هیا مجاهـدان را بـر
خانهنشینان به پاداشی بزرگ ،برتری بخشیده است؛»
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به گونهئی ارائه شده است که از یک سو میان خطوط آن گونـة ویـژهئـی از همـاهنگی ایجـاد
نموده است؛ از سوئی میان برخی از خطوط ارتباطی موزون و ریتمیک برقرار سـاخته؛ از جـانبی بـا
دادن برخی حرکات ویژه و در هم پیچانیدن برخی از حروف و کلمات و غیره به تابلو جنبة تمثیلی
بخشیده و از طرفی با پرداختن به تنوعی ظریف و هماهنگ به صفحة تابلوی خود نوعی حرکت و
جنبشِ نوازشگر درونی بخشیده است! به قول «الکساندر پاپادوپولو»:
«وقتی خطاط حروف کوفی گوشهدار را میریزد احتماالً میل دارد هتاا حرکتِ این حروف را
بر طبق قواعد مدون و منظم هندسی ترتیب دهد و ...هگاها انتهای حروف کوفی را به گـل و بـرگ
استیلیزه مبدل میکند .این حروف میتواند گل و برگ بدهد ،آنهم گل و برگـی کـه در طبیعـت
واقعیت ندارد.
باالخره زمانی که خطاط کوفیِ پیچیده (معشق) را به کار مـیبـرد ممکـن اسـت دارای افکـار
شاعرانه است و خیال میکند که حروف کوفی میتوانند مانند «طرۀ پرپیز و خم» پیچیـده و حلقـه
()2

شود و یا رشد و حرکتی نظیر عشقه داشته باشد».

«خاصیت خط هر چه باشد ،هدف آن جنبش و حرکت بـه سـوی مقصـدی اسـت ...خطـوط
افقی ،عمودی ،منحنی ،هرکدام نوعی احساس در بیننده میانگیزد ...ما همه مـیدانـیم کـه خطـوط
عمودی نظر را به باال میکشانند و خطوط افقی ،آرامش میبخشد ـ خطوط مورّب محرک هستند
()1

ـ و انحناها در خط مطبوعاند».

الزم به تأکید میباشد که شگردهای هنرنمایانة مرحوم عطار منحصر بـه خـط کـوفی و ایجـاد
فضاهائی دلانگیز در بسترِ اینگونة ویژۀ از خط و استعدادها و ظرفیتهای متنوع آن نبوده بلکـه وی
از شگردها و ترفندهای متنوع بهره گرفته است که ما برای رهیدن از تطویـل کـالم فقـط بـه یـک
شگرد او در زمینة «خط طغرا» اشاره مینمائیم.
ما مسلمانزادهها همه ،میدانیم که برخی از آیات کالم الهی و یا اسماء مبارک حضرت او بـرای
برخی از مسلمانان ،به عنوان منبع نیروئی سر به مهر و دارای قدرت اعجـاز پذیرفتـه شـده کـه حتـی
گاهی به شکل تعویذ بر بازو و یا گردن افراد بسته و آویز میشوند!
 2ـ فصلنامة هنر ،شمارۀ  ،92ص 200
 1ـ فصلنامة هنر ،شمارۀ  ،92ص 200
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رازآشنایان این خطه معموالً برای دیداری ساختن حروف تعویذها از روشهای ویژه و متنـوعی
استفاده کردهاند که برخی از رایجترین روشها را پیچیده و ناخوانا نوشتن متن به اشـکال طغرائیهـای
بسیار پیچیده ،مشاکلها و مشابههای بسیار پیچیده ،معقلیهای بسیار پیچیده و ...تشکیل میدهد؛ آنهـم
بگونهئی که ظاهر متن نیز به طلسمی سر به مهر شباهتِ بیشتر دارد تا به نوشتهیـی کـه مبـین آیتـی از
قرآن ،اسمی از اسماء الهی و یا فرمایشی از معصومین (ع) باشد.
مرحوم عطار که بالیدۀ گلستان رازآلود چنین فرهنگ بارور و ارزشهای اعتقادی و اطمینانزایی
است ،گاهی گوشه و یا گوشههائی از تابلوهای خود را به طراحی طلسمنماهـا و تعویذگونـههـایی
اختصاص داده و بدین وسیله تابلو را به تعویـذی دارای قـدرتِ اعجـاز ،نیروئـی آرامـشدهنـده و
اعتمادانگیز بدل میکند! بنا به قولی:
«در طغرا خطوط موجود ،منطبق با اشکال خاص هنری و یـا ریابـی هسـتند؛ ماننـد سـه خـط
راست و سه خط منحنی در حرف  .sدو منحنی تخم مرغی شکل ،به منزلة نقوش در هـم پیچیـدۀ
پایه میباشند .گویی در اینجا حروف ،به وبوح غم غربت ازلی را بیان مینمایند و مـیخواهنـد از
هستی تحمیلی و معرفت خویش که به وسیله عالیم و برای اتصال نهایی آنهـا بـه اسـتقالل اشـکال
محض ایجاد شده است ،بگریزند .تردیدی نیست که این «امضا» با «فضاهای مستقل» خویش که به
وسیلة اشکال حلزونیشکل و سطوح گلکاری شده تزیین شـدهانـد ،معـرف یـک تـابلوی واقعـی
انتزاعی است ،تابلویی که از اصول زیباییشناسی پیروی مینماید .هنرمند حتی موفق به تحقق نوعی
استقاللِ اشکال و فضاها میشود ،اما بدین طریق هستیِ عالیم انکار میشود و خط دیگر قابل فهـم
نیست مگر برای کسی که با حقایق آشناست و میتواند حرکات شگفتانگیز خط را کـه بـین دو
عالم معلق است دنبال نماید .در این جا همواره اصول زیباشناسی ابهام مورد توجه است! بدینگونـه
که در درون قلمرو طغراها تحولی ایجاد مـیشـود و ایـن تحـول خـود مـاجرای نـوینی در قلمـرو
()2

خوشنویسی است».

ما از میان تابلوهای مرحوم آخوند (ره) سه نمونـهئـی را انتخـاب کـردهایـم کـه از نظـر شـکل
بهم نزدیک میباشند تا کلیاتِ گفته شده در مورد هر کدام بتواند در مورد مشـابهش صـدق یابـد.
در این نمودارها:
 2ـ آرتور اپهام پوپ ،خوش نویسی و کتیبه نویسی ،ترجمة محمد علی صبوری ،فصلنامة هنر شمارۀ  ،92ص 120

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( گوشه ای از پیامها ) 321  ......................................................................................................

الف ـ بهم پیچیدگی خط ،القاء کننده و تجسم بخشندۀ بهم پیچیدگی معنا و مفاد مطلب ،پیام و
یا باور نمودار ساخته شده است.
باء ـ سه الف پرچم مانند ،نماد بلندی و عظمت صوتی و معنایی باور و یا پیام است.
جیم ـ کل پیچیدگیِ گل نمای مشل خوان ،نماد بمیر اندیشنده و دریابنـده مـیباشـد ،کـه در
الل اِاللنیيالت َو لْ ُخیاتِ ْم »...دو ابرو ،دو ابرو آنرا تأکید و قرینـة تأمـل ـ شـدتِ تأمـل ـ و
لوحِ «ِنَّمال الَ ْعم ُ
دریافت شده است! اگر چه زود خوانا نبودن دو ابرو ،خود رساننده و القاء کنندۀ خموشی ،دقـت و
هممعنائی به دلیل تناظر ابروها شده است.
دال ـ نداشتن چوکات ،حضور و استیالی فضای باز ،آزادی نیتها و گرایشها را القاء میسازد.
الل اِاللنیيیالت َو لْ ُخیاتِ ْم» به گونهئی ترجیعوار دریافت محتوای
هاء ـ نسخ ساده در تابلوی «ِنَّمال الَ ْعم ُ
پیام و باور را نمودار و تأکید میدارد.
واو ـ بسمله در دو تا از تابلوها القاء کنندۀ این نکتة ظریف و هوشربایند که :آنجا را که تو خـالی
مییابی پر از اوست؛ پس از همانجایش بجوی و!...

گوشهای از آرمانها
در این بخش ،ما را نه صحبتی از هنرنمائی عطار در میان است؛ نه از بیان رازهـای خوشنویسـی
او؛ و نه از امکانات و استعدادهائی که در حوزۀ خوشنویسی میتوان بدانها مواجه گردید؛ بلکه سـرِ
آن داریم تا با ذکر فهرستوار واالترین آرمانهای مرحوم آخوند ـ که در جلوهها ،شکلها و گونههای
متنوعی تجسم پیدا کردهاند ـ بیننده را در برابر کارهائی قرار دهـیم کـه خـود گویـای گـوهر نـابِ
وجودیِ خویش هستند.
میدانیم که ابراز و اظهار آرمانها و نظام آرمانی هر فرد و یـا جامعـهیـی ،مـیتوانـد بگونـههـا و
روشهای مختلف و متنوعی سروکله بنمایند .یکی با بیانی ساده و بیپیرایه سـرپوش از طبـقِ آرمـان
خود بر میدارد؛ دیگری با زمزمة نظمی حکیمانه مستورۀ آرمان خود را آشکار میسازد و دیگری
با ترنم شعری هوشربا ،برقع از چهرۀ دالرای آرمان خویش بر میدارد!
اینکار ،در حوزۀ معارف ربانی و قرآنی ،صورت ویژهئی پیدا کرده است؛ بدین معنی که :وقتی
آرمانها بسیار اوج ،عمق ،وسعت ،تقدس ،جالل ،زیبائی ،عظمت ،کارآئی ،شکوه ،عـزت و ...پیـدا
میکنند ،انسان آرمانمند ـ که در مواقعی از ایندست پیامبریست پاکسرشت ـ آرمانهـای خـود را
در «لباس دعا» اظهار داشته و تحقق آنها را ـ بدلیل اینکه با نظام و مقام ربوبی تالزم و سنخیت دارد ـ
از خدای خویش میطلبد؛
راز و رمزهای حاکم بر این روش را باید از جایگاههای مربوط به خود قضـیه (مسـئلة دعـا) بـه
جستجو برخاست؛ هر چند که این نگارندۀ بیمقدار را نیز در این زمینه حرفهائیست قابـل تأمـل و
در نبشتههائی دیگر ،و از جمله کتابِ «امام سجاد (ع) و انقالبـی دیگـر» .لـذا در ایـن بخـش ویـژه،
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متعرم بدانها نخواهیم شد .اما آنچه در رابطه با نظام آرمانی مرحوم عطار (ره) باید گفت این نکتـه
است که او ،گاهی با توجه به ذیـل کـالم الهـی بـا پیـامآورانـش همزبـان شـده و از طریـق دعـا و
درخواست از آستان حضرتِ دوست سرپوش از آرمانهـای خـویش برگرفتـه اسـت ،گـاهی بـا
رویکردن به شعر و زمانی با روشهایی دیگر.
به هر حال ،از آنجا که ما سر کاوشِ گسترده درین زمینة ویژه را نداریم ،با آوردن نمونـههـایی
بسیار محدود ولی شکیل و نوازشگر به ذکر و معرفی فقط چنـد مـورد از آرمـانهـای آن مرحـوم
اشاره مینمائیم:
یکم ـ طلب غفران؛ و این یعنی رهیدن از ناخالصیها و آلودگیهای نظری و ناهنجاریهای عملی
و رسیدن به صفا ،پاکی و زیبائی در نگرشها و گرایشها؛ آرمانیکه خود ،تا بود در آن بود و با آن بود
و بر آن بود تا برتر و بهترش سازد!
دویم ـ رحمت؛ که اگر با دیدی متألهانه و حکیمانه بدان نظر شود ،متوجه «رحمـتِ رحیمـه» و
مصادیق عینی آن در رابطه با کمالِ کماالت وجودی و صفات عالی و ربانی بوده ،خدایگونه شدن
را نصب العین او قرار داده است.
سیم ـ زیبائیهای نگرشی و گرایشی دنیا و آخرت؛ و این یعنی :ویژگیهای فردانیتبخشی که
بواسطة کمال زیبائی خود ،فرد را هم در دنیا عزیز میدارند و هم در آخرت.
چهارم ـ گشایشها و فتوحاتی ربانی؛ فتوحات و گشایشهایی که چشم عقل و قلـب و روح را،
بدانچه شایستة دیدار و مشاهدۀ آنهاست باز میکند و راهِ رسیدن عقل ،قلب و روح را بـه مـواطن و
حضرات ویژۀ آنها باز میدارد!
پنجم ـ موقعیت وجودیای مبارک و با برکت ،که عالوه بر رسانیدن فرد به مقـام کمـال غنـا و
استغناء به واسطة سرشاری و برکات قدسیش ،دیگران را نیز بهرهمند میسازد.
ششم ـ راه و روش اندیشیدن ،مشاهده کردن ،یـافتن و نیـز راه و روش زنـدگانی کـردن بطـور
مطلق از سوئی؛ و از دیگر سوی :رسیدن به حکومت و حاکمیتی که هدفی جز تخلق بـه حضـرت
معبود و عشق به حضرت معشوق دنبال نمیکند؛
هفتم ـ گونة بسیار واال و رازورانهای از معیت با حضرت دوست و دوستداران مهرپیشهاش؛
هشتم ـ در قدم نخست ربای او و در قدم نهائی خودِ او!

()3

در سوگ استاد

بر فرش عزای کسی نشستهایم که کلک سحارش زینتبخـش معبـدها ،مسـجدها ،محرابهـا و
گلدستهها بوده و هست؛ و این سخنی خطرناک است.
بر فرش سوگ هنرمندی زانو در بغل گرفتهایم که دست هنرنمایش ،زینتبخـش جلـوههـای
متنوع وجود کتبیِ قرآن بوده و هست؛ و این سخنی بسیار خطرناکتر است؛ اگر چـه هیچیـکِ از
این مقولهها را از دیدگاه آنانیکه همچون خود او به هستی و حیات مینگرند ،خطری در پی نتوانـد
بود .چه همانگونه که بدیل و سلفِ بزرگوارش میرزا عبدالقادر بیدل (ره) در مـواردی از ایندسـت
زمزمه میدارد که:
بیدل از معنی طرازی بر کمال خـود مـالف

گردِ ساحل باش ،این موج از محیطی دیگر است

کِلک هنرنمای حضرت آخوند را نیز ،باید از همان قماش شمرد و از همان دیـدگاه بـه فهـم و
شهود جانمایة آثارش نشست.
دوستان این جمع خوبتر میدانند که شرح اجمالی این ادعا را نیز مجالی وسیع ـ و بسیار وسـیع ـ
الزم بوده و در اینجا ،اصالً مطرح نمودنِ آن نیز ماللآور خواهد بود! ولی ما برای شکستن اسـتبعاد
نظر بعضی از دوستان ،اشارتاً به ذکر کالم موالنا بیدل ،که اهل اشارت را سـخت دلچسـب و گیـرا
تواند بود ،بسنده میداریم:
 2ـ آنچه در پیِ عنوان فوق خواهد آمد ،متن سخنرانیِ منِ بنده است که بدون کم و زیاد ـ منتها با مبلغی اغالط مطبعی ـ
از نوار پیاده شده و در جزوۀ «شاعر کتیبه ها» چاپ و منتشر گردیده است.
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که دم زند ز من و ما ،دمی که ما تو نباشـی

بــه ایــن غــرور کــه مــائیم ،از کجــا تــو نباشــی

نفس چو صبح زدن بیحضور مهر نشـاید

چه زندگی است کسی را که آشنا تـو نباشـی

ازل به یاد که باشد؟ ابـد دل کـه خراشـد؟

که بود و کیست گـر آغـاز و انتهـا تـو نباشـی

فنای موج تالفیگرش بقـای محـیط اسـت

نکُشت عشق کسی را کـه خونبهـا تـو نباشـی

مکش خجالـت محرومـی از غـرور تعـین

چه من؟ چه او ،همه با توست اگر تو بـا تـو نباشـی

من و تـو بیـدل مـا را بـه وهـم چنـد فریبـد

منـی جـز از تـو نزیبـد ،تـوئی چـرا تـو نباشـی

باید عرم نمایمکه خالف معمول ،حقیر برآن نیستم تا پیرامونِ هنر خطاطیِ حضرت آخوند(ره)
محمد علی عطار چیزی بگویم؛ که این کار ،فقط اهلش را شاید .یعنی بدون تعارف ،ایـن کـار ،از
من که به فهم راز و رمزهای هنر خطاطی چندان آشنائی ندارم ،بر نمیآید .لذا میکوشـم پیرامـونِ
هنر زندگانی عطار ،بصورتی بسیار موجز عرایضی را به سمع اهل این جمع برسانم؛ موبوعی که از
یکطرف من و امثال من را ،برای الگو گرفتن و اسوه قرار دادن هنـر زنـدگی ،سـخت بـدان نیـاز و
احتیاج است؛ و از دیگر سو ،این هنر آخوند به قدری وسیع و بلیغ است که هنرِ ظاهراً بـارز ایشـان،
یعنی هنر خوشنویسی آن مرحـوم را ،جزئـی از ایـن کـل قـرار مـیدهـد .زیـرا کـه آخونـد یـک
خطشناس خوب هم بود؛ یک معلم خوب هم بود؛ یک پدر خوب هم بود؛ یک مسلمان خـوب
هم بود و یک پرهیزگار خوبی هم بود!
بهتر آن میدانم که برای بهتر وارد شدن به اصل مطلب ،به ذکر خـاطرهای بپـردازم کـه بـا همـة
بیربطی به عرایض حقیر ،ذکر آنرا بجا و به موقع میپندارم .حـدود هشـت نـه سـال ،ده سـال قبـل،
طلبهای از دوستان حقیر گفت :با همدرس خود مباحثهای داشتیم تـا روزی پـس از طـرح و بحـ ِ
ظرایفِ «کفایة» آخوند خراسانی ،یعنی هراتی ،دوست من که افغانی نبود ،با قیافة دلسوزانهئی رو به
من کرد و گفت :شما مردم ،در گذشته چهرههای بسیار درخشان و پرابهتی به جامعة علم و معرفت
تسلیم و تقدیم میکردید ،ولی نمیدانم حاال شماها را چه شده است کـه از تقـدیم چهـرههـائی از
ایندست ناتوان شدهاید؟
گفت :مکثی کردم و یکباره این فکر به ذهنم خطور کرد تا بگویم که :ما یکصد و چند سال پیش
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«آخوند» را تقدیم جامعه کردیم؛ و او ،تا هنوز که هنوز است ،یگانـه فـاتح و میدانـدار میـادین علـم و
معرفت حوزههای مشهد و قم و نجف و ...میباشد! در واقع ،ما منتظر هسـتیم تـا شـما غیـر افغـانیهـا،
چهرههائی را تقدیم جامعه نمائید که شکوه و جاللشان بتواند نور این ستارۀ درخشان را کمرنگ ساخته
و از صدر مصطبهاش فرود آورد ،تا ما باز به سرعت ،چهره و یا چهرههای دیگری را تقدیم نمائیم کـه
صدها سال تاریخ علم را در چنگال خود داشته باشند! و از این گفته ،هر دوی ما خندیدیم!
منِ حقیر می گـویم کـه :عطـار نیـز ،آخونـدی دیگـر اسـت ،کـه یقینـ ًا تـاریخ خوشنویسـی و
خطشناسی را همچون بدیل بزرگوارش آخوند خراسـانی ،صـدها سـال در چنگـال نقـشآفـرین
خویش خواهد داشت؛ و هر چند که این سخن فعالً مبالغهآمیز مینماید تاریخ درستی آنـرا امضـاء
خواهد داد؛ البته با ذکر این نکته که :ممکن است کسی و یا کسانی پیدا شوند که در یکی دو نمونه
از هنر خوشنویسی ،بتوانند با عطار به رقابت برخیزند ،اما در جمیع انواع ،هرگـز نخواهنـد توانسـت!
حال ،من مرده و شماها زنده.
ذکر این خاطره و اعتراف به آن امر ،مؤید آنست که آخوند از نظـر تیـپ شخصـیت و کمـال
وجودی به فردیت و جاودانگی رسیده است .یعنی بدانجا که نمیتوان برایش بدیل و مانندی سراغ
داده و او را از محلش حذف نمود! و این مرحلهای است که رسیدگان بدان در تاریخ همة اقـوام و
جوامع ،کماند! چنانکه در تاریخ خودِ ما ،ما یک بوعلی ،یک سنائی ،یک مولوی ،یـک بهـزاد و...
بیش نداریم! و علتش هم آنست که اینان از نظر کمـال ،تـا بـدانپایـه اوج مـیگیرنـد کـه فردیـت
وجودی خویش را تثبیت میکنند ،و میرسـند بـدانجا کـه نمـیشـود برایشـان همتـائی جانشـین،
همانندی حذف کننده ،همسانی نورانیتر ،همسنگی ماندگارتر و ...سراغ داد!
طبیعی ست که رسیدن به ایـن مرحلـه ،بـدون گذشـتن از منـازل و مراحلـی سـخت بشـکوه و
طاقتشکن و درک اسراری هوشربا و رموزی تحرکبخش و امیدبار ممکن و میسر نتواند بـود .و
از آنجا که ذکر همة این موارد کاری بس بزرگ و بسیار وقت گیرنده میباشد ،بنده فقط بـه ذکـر
یکی از رازهایی که در رسانیدن مرحوم آخوند (ره) به مرتبه و مرحلة جـاودانگی و یکتـائی بسـیار
مؤثر بوده است بسنده میدارم؛ شاید ذکر آن برای من و افرادی همچون من خالی از فایده نباشد.
انسانها از نظر کنشها و گرایشها ،در یک تقسیمبندی حکمی و اولیه ،بدو دسته تقسیم میشوند:
اول ،آن دستهای که کنشها و گرایشهای آنها زادۀ کمبودهای «زیستی ـ غریـزی» بـوده و در واقـع
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برای رفع کمبودها و نفی تنشها تالش میورزند؛ و دوم ،آن دستهئی که کنشـها و گرایشـهای آنهـا
برای نمودار ساختن جلوههای بسیار متعالی هویت آنها بوده و برآنند تا کماالتی را در خـود تحقـق
بخشند و به فعلیت رسانند که در اصل به کمبودهای زیستی هیز ارتباطی ندارد .بـه عبـارتی دیگـر،
تالشهای اینان ،نه تنها برای رفع کمبودها و نفی تنشهای زیستی ـ غریزی نمیباشد که هیز ،بلکـه از
بیخ و بن برای تبارز ،توسعه ،تعمیق و تداوم کماالت معنوی و باطنی و ازدیاد تنشهائی که ریشـه در
اعماق وجود ربانی و الهی اینان دارد ،میباشد .یعنی اگر ،دیگران برای رهیدنِ از رنـج کمبودهـای
زیستی ـ غریزی و رسیدن به آرامش زیستی ـ غریزی تالش میورزند ،اینان عمالً بـرای رهیـدن از
آرامشِ زیستی ـ غریزی و رسیدن به اوج تکاپو و تالش برای اوج گرفتن ،برتر شدن و سر از پایگاه
الهی خویش درآوردن تالش میکنند! به قول حافظ:
غــالم همــتِ آن رنــد عافیــت ســوزم

کـــه در گداصـــفتی کیمیـــاگری دانـــد

گوئی اینان به جای عافیتجوئی به عافیتسوزی پرداخته و بجای رهیدن از رنج و تـالش ،بـه
رهیـدن و فـرار از رنـج بیرنجـی ،از رنـج سسـتی ،فتـرت و خمـود و خمـودی ،از رنـج بیکــاری و
بیتحرکی مشغولاند!
در واقع ،با همین مایة از بینش است که به فهم گوشهئی از راز روحنواز دستور حق بـه حبیـبش
ِ
صیب» )2(.اگر چه خطابی هماننـد آنـرا از
پیامبر اکرم (ص) نایل میشویم که فرمودَ « :و ذ َدیَر ْأ َ
ت دَالنْ َ
زبانِ پیامآورش به همة مؤمنان و مخلصان نیز دارد؛ چه آنجا که میفرماید« :دَِفُّرو ِلَ ِ ِ
ِ
ه ن لَ ُک ْم مْن ُ
نَذير ُمبين»( .)1برآنست تا حرکتی پایانناپذیر و تالشی عافیتسوز و آرامشزدای را در برابـر چشـم
آنان و وجهة همتِ آنان قرار دهد.
در پایان عرایض خویش ،ذکر این نکته را واجب میپندارم که رسیدنِ به ایـن حـد و مرتبـة از
کمال نظری و عملی برای حضرت عطار میسر نبوده است جز با چنگ زدنِ توانمندانة مخلصانه بـه
حقیقت اسالم و قرآن.
در واقع ،از آنجا که آخوند (ره) در حوزۀ اندیشههای ربانی بالیده است ،باید بپذیریم ،و باز ،بـه
ویژه آنهائی که میخواهند همچون عطار خود را به فردیت و جاودانگی برسانند ،باید و بایـد و بـاز
 2ـ انشراح4 ،
 1ـ ذاریات01 ،
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هم باید بپذیرند که این مقام میسر او و نیز میسر اینان نتواند شد ،مگر با اجابت؟! نه ،هرگـز نـه؛ بلکـه
مگر با استجابت اوامر الهی! و از همین روست که قرآن نیز ،آنجا که این دستة از بزرگان را صال در
میدهد ،صریحاً میفرماید :خدا و رسولش را استجابت کنید:
َّ ِ
آمنُا ْستَ ِجيبُا لِلَِّ و لِ َّلر ُس ِ
ال إِذَ َ َعال ُك ْم لِ َمال يُ ْحيِي ُك ْم» (.)2
ين َ
َ
«يَال أَيیُّ َهال لذ َ
افسوس که دوستان عزادار خستهاند و فرصتِ بنده هم اندک! از سـوئی هـم ،همـة عزیـزان در
مقام اخالص صوم ماه مبارک قرار دارند ،وگرنه شایسته بود سرپوش برگرفتن از راز رهیدن و نیـز
رسیدنِ به جاودانگی را ،تا به شرح و تفسیر این آیت میپرداختم .با آنهم ،تا آنجا که حافظة رنگ و
روباختة من دلشکسته یاری کند ،نظر همشهری بلندمرتبه و پرآوازۀ حضرت عطار ،یعنی پیر هـری
را در مورد کلمة استجابت به عرم میرسانم .اگر درست گفتـه باشـم خواجـة انصـار را بـاور بـر
اینست که:
استجابت ،بر لسان اهل اشارت بر دو وجه است:
ت تحقیـق؛ توحیـد ،یکتـا گفـتن مؤمنـان اسـت؛ و
ت توحید است و دیگر اسـتجاب ِ
یکی استجاب ِ
تحقیق ،یکتا بودن عارفان.
توحید صفت روندگان است و تحقیق ،حال ربودگان.
آن صفتِ خلیل است و این ،صفتِ حبیب! زیرا خلیل رونده بوده و بـر درگـاه عـزت بـر مقـام
خدمت ایستاده که خود گفت:
ت وج ِهي لِلَّ ِذي دَطَر َّ ِ
ِ
ض َحنِيافال )1(»...و حبیب ربوده بود و در صدر دولت
لس َم َالوت َو ْْل َْر َ
َ
«إني َو َّج ْه ُ َ ْ َ
به حرمت نشسته که این خطاب آمد:
ٌ َيیُّهال لنَّبِ ُّ و رحمةُ ِ
ه َو اَیَرکالتُُ!»
«َ َّ
لس ُم َعلَْي َ َ
َ َْ َ
سالم بر عطار ،روزیکه زاده شد!
سالم بر عطار ،روزیکه چشم از جهان خاکی فروبست!
و سالم بر عطار ،روزیکه با موالی خود امیر مؤمنان و پیشوای خویش خاتم رسوالن محشور شود!
و لس م عليکم و رحمة ه و ارکالت

()9

.

 2ـ انفال ـ 10
 1ـ انعام ـ 43
 9ـ شنبه ، 42/21/ 13 ،مسجد جفائی .مشهد مقدس.

برگی از باغ

()3

درک و فهم دقیق و همه جانبة کارهای مرحوم آخوند محمد علی عطار ربوان اهلل تعالی علیه
ـ که نمودی است بشکوه و زنده از آنچه هنر اسالمی نامیده میشود ـ میسر نتواند بود مگر آنگاه که
علل ایجادی آن ـ اعم از علل مادی ،فاعلی ،صوری و غایی ـ به صورتی دقیق و همـه جانبـه مـورد
توجه ،کاوش و ارزیابی قرار گیرد .هم بدانسان که رسیدن به دستاوردهای این آثار بشـکوه و تـأثیر
استعالئی و نقش بارز آنها در هماهنگسازی و توحید عاطفی ـ بینشی مردم ،بدون توجه به روح و
جانمایهی عواملِ ایجادی آنها ناممکن مینماید .و این مهم ،نه کار ناواردی همچون من است و نـه
در خور مقالهای چنین ناقواره!
آگاهی و اعتراف به همین امر بود که ما را واداشت تـا عنـوان مقالـه را چنـین برگـزینیم کـه بـا
درونمایهاش سازگاری داشته باشد .در واقع ،نفس مواجه شدن با گسـترهی ژرف و بلنـد کارهـای
عطار ،هر واقعبین منصفی را به یاد شعر زیبای ابوالمعالی میرزا عبـدالقادر بیـدل (ره) مـیانـدازد کـه
گفته است:
ز بــس بلبــل اینجــا ادب پــرور اســت

صـــدایش ز منقـــار کوتـــهتـــر اســـت

زیرا عظمت کارها ،هر بینشور زیباپسندی را به وادی حیرت و خموشی میکشاند.
* تا اینجا که این نگرش شتابناک برای ما روشن ساخته است ،کارهای حضرت عطار به عنوان
 2ـ این مقاله قبالً در مجلة درّ دری شمارههای  9و  ،0خزان و زمستان  2940شمسی ،با حدود بیش از پنجاه اشتباه مطبعی
به چاپ رسیده است.
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برّشی از «هنر قدسیِ ربانی» در نحوۀ ظهور ،اجرا و تکـون خـویش ،هـم نگـرش و بینشـی ویـژه از
هستی را ارائه میدهد؛ هم جهت سیر حیات و تکامل وجودی را معین میدارد؛ هم هدف حضور
و خلقت انسان را القاء میکند؛ هم ریشههای وجودی خود را؛ هدف و انگیزۀ آفرینش خـود را؛ و
هم جهت پیام و دعوت خود را ابالغ میدارد.
نگاهی دقیق و ژرفیاب در انواع خط و هنرنماییهای مرحوم آخوند ،انسـان را بـا یـک پیـام
استعالئی ،آزاد کننده ،آرامشبخش و معنادار مواجه میسازد که نوازشگر روح تعالیجوی انسـان
میباشد .این پیام که با زبان عاطفه ،روح و ملکوت سخن مـیرانـد ،بـیآنکـه از رهیـدن و فـرارِ از
تنگناها ،کدورتها ،تعفنها و تاریکیها حرفی به میان بیاورد ،او را به پـاکی ،طـراوت ،رهـایی ،جـالل،
وسعت ،هماهنگی ،زیبائی ،آزادگی و در یک کالم به نزدیکی با بـاطن و حقیقـتِ حیـات ربـانی،
به روح ممثل ایمان و جان هستی (خدای رحمان) فرا میخواند؛ زیـرا کـه اوالً ،ایـن هنـر ،در تمـام
جنبههای بشکوه خویش ،آن نفی و رهیدن را عمالً در خود و در تجلی و ظهـور خـود بـه نمـایش
نهاده است؛ و ثانیاً ،نمونههای شکوهمند و پرجاذبة آن ،پیام یاد شده را ،در هـر مـورد و زمینـهای بـا
حضور پرابهت و شگفتیزا و با هستی و تجسم مجاب کننده و پرجاذبة خود فریاد میدارد.
گمان منِ بنده بر اینست که هیز هنرشناس واقع بـین و حقیقـت گـویی ایـن واقعیـت را انکـار
نمیکند که رابطة دریافتی ـ مکاشفهاییی که فرد با اثر هنری مقدس و ربانی پیدا میکند ،به شدت
از پیوندی که با آثار غیر ربانی برقرار میکند ،متفاوت و ممتاز است .زیرا کـه در آثـار ربـانی ،ایـن
فقط حس و جهاز ویژۀ حسی ـ مانند چشم یا گوش و ...ـ نیست که فعـال شـده ،اثـر پذیرفتـه و در
نهایت به دریافت گونهئی ویژه از ابتهاج و نشاط میانجامد ،بلکـه حـس و جهـاز حسـی ،کانالهـا و
وسیلههایی هستند که مراتب مختلف و الیـههـای متفـاوت وجـودی را بـه گونـههـایی ویـژه و در
حدودی معین بیدار و فعال ساخته ،دریافتها را تا سرحد شهود ـ یعنی به ترتیـب از احسـاس ،تعقـل،
کشف و شهود ـ شکوفا ،پویا و نورانی میسازند؛ زیرا که «شخصِ هنر و اثر هنری اسالمی» به مانند
هنرمند و آفرینندهاش ،موجودی مؤلف از جسم زیبا و پرجاذبة برونی و روح و معنـای پـر جاللـت
درونی است .و جالب این که :این هر دو ـ هنرمند و اثرش ـ با همة هستی ،توان و جاذبـه برآننـد تـا
مخاطب را از سطح خود ـ بـه عنـوان اثـری هنـری ـ و خـودش گـذر داده ،خـود را و خـو ِد او را
معبرهایی بسازند برای رفتن بدانجا که نه تنها زبان از توصیفش ناتوان میباشد که نفـس پیـامِ زیبـا و
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بشکوه اثر هنری و فریادهای بیرنگ عاطفه و روح هنرمند نیز جز اشارههایی تجریـدی ولـی بسـیار
پرجاذبه و کشاننده به سوی «او» نتوانند بود.
اینکه برخی از رازدانانِ عوالم آفرینشگری میگویند :حقیقت و جوهر هنـر را اندیشـة محـض
(علم ،فکر) تشکیل نداده و هنر ،محض وسیلهای برای انتقال فکر و اندیشه نمیباشد ،اشاره به همین
واقعیت ملموس دارد .زیرا که اندیشه بیان امر و روشنگری چیزی را بـه عهـده دارد کـه بـر آن ،بـه
نوعی و تا حدودی اشراف دارد ،در حالی که هنر به محل ،مرتبت و شرایطی فرا میخواند که همة
گفتهها در موردش اشارههاییاند تشویقی؛ و در واقع ،ترغیبی است ویژۀ عاطفهها و دلهـای سـالم و
روحهای پروازی .زیرا که به طرزی ویژه مکاشف چیزی و مشار به امریاند که بـه قـول حضـرت
بیدل:
ز حـــرفش چکـــد معنـــیِ خامشـــی

شــــعورش دهــــد ســــاغر بیهشــــی

* به هر حال ،هنر خطـاطی ـ در کنـار سـایر هنرهـا ـ در میـان مسـلمانان از محتـرمتـرین و بـا
شرافتترین هنرها بشمار رفته و احدی در قداستش شک نکرده است .و این شـاید بـه واسـطة آن
باشد که هنرمند ،کالم زیبای خداوند جمیل را به زیباترین شـکل نمـودار و منتقـل سـاخته و بـدان
وسیله چشمها را به دیدار مظاهر ،مجالی و ظروف چشمنواز ،روحـبخش و آرامـشدهنـدۀ کـالم
الهی مهمان کرده و از این طریق ،زمینة تأثر دلها را برای چیدن شکوفههـای بهجـتافـزای ایمـان و
اخالص و عرفان و ...فراهم میآورد.
علت دیگری که شاید در سرنوشت خوشنویسی اسالمی و جانبداریِ تکاملیش نقش عمـده و
مؤثری داشته است ،جنبة نمادینِ حروف و کلماتِ قرآن مجید میباشد .روایت معروف و متواتری
از قول امیر مؤمنان حضرت علی علیه السالم نقل شده است مبنی بر اینکه :همة قرآن در سورۀ فاتحه
مندرج است و سورۀ فاتحه در «بسم اهلل»...؛ همة بسم اهلل در «بـاء» و «ب» در نقطـة زیـر ایـن حـرف
خالصه شده و من ،همان نقطه میباشم .باع شده است تا حکماء و عرفـاء مسـلمان متوجـه جنبـة
رمزی و نمادین حروف ،کلمات و آیات قرآنی شده ،از یک طرف به حقیقت ،سرشت و مایههای
قدسی و گوهرهای مجرد و ملکوتیِ آنهـا بیندیشـند ،و از دیگـر طـرف بـه نقـش معنـوی آنهـا در
زندگانیِ ایمانی و سفر معنوی ،اطمینان و امید بیشتری پیدا کنند!
باید یادآوری نمود که این توجه و برداشت در حوزۀ فعالیتهای حکماء و عارفان بینشور مسلمان
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محدود نمانده ،بلکه دامن عاطفه و گریبان دل مستعدان دیگری را نیـز فراگرفتـه و آنـان را واداشـته
است تا مثالً بگویند که:
«اگر بتوان فیضی را که از قرآن سرچشمه میگیرد یک ارتعاش معنوی خواند ،و کالمـی بهتـر
از این برای تفسیر آن نداریم ،از آنجا که این نفوذ قرآنـی هـم معنـوی و هـم مسـموع اسـت ،بایـد
بگوئیم تمام هنر اسالمی باید بالضروره اثر این ارتعاش را در برداشـته باشـد .بنـابر ایـن هنـر بصـری
()2

اسالمی فقط انعکاس بصری کالم قرآنی است و جز این نمیتواند باشد».

توجه به جنبههای باطنی حروف ،کلمات و آیات قرآن مجید تا بـدانجا عمـق و گسـترش پیـدا
نموده است که ما شاید پیدایش و رشد چشمگیر گروهها و فرقههایی چـون «حروفیـه» و «نقطویـه»
میباشیم؛ هر چند که عدهای از بزرگان عالم اسالم ـ به دالیل مختلف ـ این گرایشها را نپسندیده و
مهر قبول و صحت بر پیشانی آنها ننهادهاند.
* در هنرنمائیهای حضرت عطار ،آنجا که قرآن و آیات برکتبار قرآنـی بـه عنـوان هسـته و
مرکز اثر هنری عرم وجود میکند ،چون قرآن ـ به عنوان کالم الهی ـ مظهر و مجـالی خداونـد
جمیل بوده و برای مؤمن بصیر به نحوی کامالً ویژه حضور حضرت احدیت را اعالم میدارد ،هنر
و اثر هنری قدرت آنرا پیدا میکنند تا از طریق بهتر جلوهگر ساختنِ جمال ظاهری و جالل باطنی بر
این حضورِ بالمنازع و هوشربا از دیدگاهی تأکید و تأیید باشند و از دیدگاهی اقرار و اعترافی عاری
از هرگونه شک و تردید.
این دستة از آثار عطار ،نه تنها قدرتِ پذیرش انـوار بشـکوه و هوشـربای خورشـید عشـق را در
دلهای مستعد آمادهتر و بیشتر میدارند که خود ،به مثابة ساغرهایی سرشار از شراب قدسـی ،عطـش
جانهای مشتاق ،دلهای بیقرار و ارواح آرزومند لقاء حضرت معشوق را فرو مینشانند؛ چرا کـه در
این دستة از آثار ،به طور استثنائی کمالِ مضاعفِ زیبائی و جمال ،با کمال ابهـت و جـالل ظهـور و
تجلی پیدا میکنند .زیرا ،ترکیب زیبای آیات قرآنی با خط زیبا و زیبـائی خـط (= کمـالِ مضـاعفِ
زیبائی و جمال) بهم پیوسته ،حضور زیبا و حکیمانة جمیل مطلق (= کمال ابهت و جالل) را مظهر و
مجال شده و بر آنست تا جانِ زیباپسند و بشکوه بیننده را بـا خداونـد زیبـا و پرابهـت مـرتبط سـازد.
کاری استثنائی ،که به جرأت میتوان گفت از هیز هنر دیگری ـ ولو شعر ـ ساخته نیست! زیرا کـه
 2ـ تیتوس بورکهارت ،مبانی هنر معنوی ،مجموعة مقاالت؛ دفتر مطالعات دینی هنر؛ چاپ دوم  2940ص 40
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مادۀ شعر ،با آنکه از بافت و ترکیب (ساختار) زیبا برخوردار میشود ،از آنجا که خود شاعر انسـانی
محدود و دارای نقایص و نواقص میباشد ،نه لطف و جاذبة کالم خدا را دارد و نه از قوت ،شدت،
بهجت ،رتبت وجودی ،حیات ،نظم ویژه ،جالل ،جمال و آثار کالم الهی برخوردار مـیباشـد .در
واقع ،همین واقعیت افسون کننده بوده است که «بورکهارت» را واداشته تا با همـة وجـود فریـاد بـر
آورد که:
«جلوهی شکلپذیر و حجمآفرین این کالم سحرانگیز الهی ،بر سراسر حیـات مسـلمانان پرتـو
افکنده و در همهی آناتِ زندگانی وی حضور دارد و غنایش از لحاظ بیان و گویـایی ،بـا امـواجی
که هر دم تازه و نو میشوند ،و وزنی تقلیدناپذیر ،بساطت نامشهود محتـوای آن زبـان را کـه همانـا
()2

احدیت است ،تعدیل میکند».

من حقیر را عقیده بر آنست که این مرتبت استثنائی را این دسته و این گونة ویژه از آثار عطار ـ
و هر خوشنویس قرآنمحور دیگر ـ نه بدان علت فراچنگ آوردهاند که آفرینندهاش (عطار) تخلق
به اخالق اهلل نموده و آنهمه جمال و جالل را از نوک قلـم ـ کـه بـدیل مقـدس حقیقـتش وسـیلة
نگارش و تعین حقایق کلمات الهی است ـ بر صفحة کاغذ و ...پدیدار ساخته است؛ زیرا که نقـاش
نیز به قلم توسل جسته و افسونی رنگین را تجسم و زبان بخشیده است ،بلکـه درسـت و دقیـق ،ایـن
بدان خاطر است که خواسته است با رنگ قلم و قلم رنگی ،طراح حقایق و واقعیـتهـای بیرنگـی
باشد که از پذیرش هر رنگی ابا دارند! و دقیقاً از همین رو است کـه حتـی زیبـائی خـط را بـا هـیز
رنگی نمیتوان به نمایش نهاد! چه زیبائی خود بیرنگ بوده و به واسطة مرتبـت وجـودی خاصـش
عمالً ،همرنگ گریز میباشد و هم مقدار ناپذیر! و این مؤید آنسـت کـه او را مکـان در حضـرت
جواهر عقلی (عالم جبروت) میباشد.
نیازی به تأکید نخواهد داشت که وقتی نتوان زیبائی را تعریف و تحدیـد کـرد ،هرگـز امکـان
تجسم بخشیدن و به نمایش نهادن رابطة رازبار عبد و معبود ،انس عاشق و معشـوق و مهـر محـب و
محبوب میسر و ممکن نخواهد بود .آنچه آمد یادآور این التماس رنگین و نوازشگرِ زیبانگارِ عرصة
شعر (حضرت ابوالمعالی جناب میرزا بیدل قدس سره) میباشد که گفت:
نقاش! زحمتِ خط و خال اینقدر مکش

بایــد کشــید خــاطر او را بــه ســوی مــا

 2ـ هنر مقدس ،تیتوس بورکهارت؛ انتشارات سروش ،چاپ اول  ،2903ص 202
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آنچه را در همین قسمت از مقاله باید روشن سازیم این نکتة بسیار دقیق و ظریف و قابـل تأمـل
میباشد که هدف عطار ـ و یا هر خوشنویس مخلص دیگر ،در طول قرون و اعصار ـ فقط ناظر بـه
جنبة زیباشناختی مسئله نبوده است .زیرا اشباع این خواست از طریق سایر هنرهای تجسـمی ـ و بـه
ویژه پیکرهسازی و نقاشی که با بهرهگیری از رنگ و حجم تجریدی و انتزاعی ،موفقیتهای بیشـتری
فراچنگ میآورند ـ بیشتر ممکن و میسر بوده است .دقت شـود ،هـر چنـد کـه توجـه بـه جنبـههـای
زیباشناختی این هنرها ـ منهای روح عاطفی و سرشت مثالی و مجدد آنها ـ به واسطة متنزل شدنِ آنها
از مرتبة حیاتی ،ارزش اینهمه زحمت و سرمایهگذاری را نداشته و نـدارد! چـرا کـه ایـن منظـور از
طریق توجه به جنبههای زندۀ نباتی ،حیوانی و انسانی و سرمایهگذاری در جهت بهتر نمودار ساختنِ
جلوههای زیباشناختی و زیباپسندانة آنها بهتر تحقق مییابد.
با این مایة از بینش میتوانیم با خاطری بدور از هرگونه تردید بپذیریم کـه هنرمنـد مسـلمان ،از
خوشنویسی و ...در کنار ارائهی مضاعفِ جمال ،به اصل ایجاد پیوند و رابطة میان بنـده و خـدای او
توجه داشته و برآن میباشد تا از طریق نمودار ساختنِ ظرف کالم الهی و دیداری ساختنِ آن ،ایـن
پیوند و رابطه را تحکیم و ژرفا بخشد .زیرا که خوشنویسِ بینشـور بـه حـوزه و زمینـة کـاری خـود
آگاهی داشته ،مبانی قدسی و باطنی آنرا مشاهده کرده ،رابطهای را که جان انسان مؤمن با کلمات و
باطنِ کلمات الهی دارد ،دریافته و نور هوشربای جاذبة کالم حق را حتـی در رابطـه بـا مـؤمن غیـر
هنرمند و ناوارد به ظرافتهای هنر خوشنویسی مشاهده میکند .در واقع ،بر پایة بـاور بـه همـین دقیقـه
بوده است که گفتهاند:
«هنر سنتی اسالمی بیانگر معنویت و پیام باطنی و اصیل اسالمی به وسیلة زبانی ازلی اسـت ،کـه
دقیقاً با همین ازلیت و تمثیلپردازی بیواسطهاش مؤثرتر و بیدردسرتر از اغلـب توبـیحات دیـن
()2

شناختی اسالم عمل میکند».

روشن است که یکی از هزاران اثر ارزشبار این برخورد استعالئی ،تزکیـة بـاطن و تـزئین روح
انسان مسلمان خواهد بود .این مؤید آنست که هنر ربانی و آثاری از همـان دسـت کـه معـین شـد،
برخوردار از جوهر و مایهای کامالً قدسی و باالخزیده از حقیقتِ دین بـوده و در رابطـه بـا قلبهـای
مستعد ،اثری قدسی (پاالینده ،نوربخش ،پویائیآفرین ،بهجتبار و )...دارد.
 2ـ هنر و معنویت اسالمی ،سید حسین نصر ،دفتر مطالعات دینی هنر ،چاپ اول  2940ص .10
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«از آنجا که در متن قرآن کریم «حضور الهی» حس میشـود ،خوشنویسـی بـه عنـوان تجسـم

بخش «کلمیة ه»به مسلمانان کمک میکند تا بر اساس استعدادهای روحانی خود ،در این حضـور
سهمی داشته باشند یا انوار این حضور بر دلهایشان نفـوذ کنـد .هنـر مقـدس خوشنویسـی بـه انسـان

کمک میکند تا از حجاب وجود مادی بگذرد ،تا بتوانـد بـه آن برکتـی کـه در بطـن « کلمیة ه »
()2

نهفته است دسترسی بیابد و از جام واقعیت جهان روحانی قطرهای بچشد».

با این مایة از باور و بینش حتماً متوجه این نکتة شوکتبار خواهیم شـد کـه بـه کارهـای مرحـوم
عطار (ره) بدون «طهارت» نمیتوان نزدیک شد .یعنی همانگونه که نزدیک شدن و لمـس کـردنِ
ظاهر آثار قرآنمحورش ،طهارت ظاهری را ایجاب میکند ،الزمة درک پیام عطار ،بهم رسـانیدن
طهارت باطنی و احساس انس و الفت با عروس حضرت قرآن و زبان دلکش و روحنواز آن است؛
و در کنارش ،توجه و دلبستگی به روایات و اقوالی که ریشة قرآنی و قرابتِ باطنی با او دارند!
لذا آنی که از طهارت باطنی محروم بوده و صفحة باطنش ملو به زنگار مادیت و دهریت و...
میباشد ،با عطار و وجود و حضور هنری او همدلی و پیوندی عاطفی برقرار کرده نتوانسته و دست
بلند و بازدارندۀ روح معنوی عطار ،او را از ورود به حوزۀ مطهر و مشعشع هویت افسـونکار معنـوی
خود ،به ریشهها و مایههای قدسیِ هنر خود و به سراپردۀ رازبار و انسجوش پیام خود باز میدارد!
* فضای آثار عطار ،فضایی است کامالً ویژه که بـدون گذرنامـة طهـارت و احسـاس انـس و
قرابت وارد آن شده نمیتوانیم .فضایی با مرکزیتی کامالً ربوبی و تنزیهی و جلوۀ منحصر به فـردی
از آیتی قرآنی .مرکزی که هم دل و روح را به خود فرا میکشد و فرا میخواند و هم چشم ،عاطفه
و احساس زیبائیگرائی را؛ مرکزی که انسان مؤمنِ مخلص را از احساس هستیداری خلع کرده و
همة او را ـ در نگاهی حیرتاندود و دلی متالطم و فراری از خویش ـ بـه اقـرار هسـتیِ حقیقـت و
باطن و اصل آن مرکزنشین بدل میسازد؛ مرکزی که پیام دلنوازش در نهایتِ تحلیـل «بهدل و بیدا»
بوده و جان مشتاق را به کمتر از رسیدن به یگانگی بـا حضـرتِ معشـوق رابـی و خشـنود سـاخته
نمیتواند.
این مرکزیت با حواشی و مدارهائی درهم تنیدهاند که از یک سو :کار پیام را تشدید ،جاذبهاش
 2ـ هنر و معنویت اسالمی ،سید حسین نصر ،دفتر مطالعات دینی هنر ،چاپ اول  2940ص 211
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را افزون ،زبانش را بلیغ و روشن نموده و بر زیبائی برونیاش میافزایند و از دیگر سوی ،موقعیت و
مرتبتِ وجودی و ارزشی پیام را نمایـان ،ثمـرات اسـتعالئیاش را تبیـین و ارج و قـدر آن را معـین
مینمایند .هم بدانسان که در مواردی دعوت را روشنتر ،پرجاذبهتر ،ظریفتـر و زیبـاتر سـاخته و
ذوق رهیــدن از هــر آنچــه در آن قــرار داشــته و بــدان عــادت کــرده و رســیدن بــه مراتــب برتــر و
ارزشمندتر را در او بیدار و فعال میسازد.
ن اصرارآمیز خـود بـه قـرآن ـ آنهـم در شـکلهای مختلـف و در
مرحوم عطار (ره) ،با پرداخت ِ
کسوت زیبا و پرشکوه خطهای متنوع ،از نسخ و ثل و ریحان و کوفی و ...ـ نـه تنهـا ذوق و فکـر
دیدار کنندۀ خود را در جهت فهم مایههای درونـی و حـوزههـای معنـایی و قدسـی بیـدار و فعـال
میسازد که گاهی ،با پرداختن به رمز و سمبل ،او را متوجه حقایق علوی و صور ملکوتی سـاخته و
زمانی ،وی را در برابر جریان فیض رحمت و انس با خداوند قرار میدهد .زیرا در انتخـاب آیـات،
چنان ماهرانه عمل میکند که خوانندۀ خویشتن را جز در برابر باران لطف ،هدایت و رحمت حـق
مواجه نمییابد.
* یکی از ویژگیهای بارز آثار قرآنمحور حضرت آخوند ،فراخوانیِ نوازشـگرانه و آرامـش
دهندۀ آنهاست به سوی «م ْقع ِد ِ
ص ْدا» و جوار هوشربای «م ِ
ليٌ ُم ْقتَ ِدر» و سراپردۀ معشوق بیهمتا.
ََ
َ
قلم عطار ،حتی در مواردی که به خوشنویسیِ مثالً شعری متوجه بوده است ،صـریر رازبـارش
ترنم «بیا بیا به عالم اعلی» را ترجیعوار هدیة گوشهای رازشنو و جانهای بیقرار میکرده است.
یک نگرش حتی شتابآلود به پیام آثار عطار ،هرگونه تردید و تزلزل را نفی کرده و مؤید این
واقعیت تواند بود که عطار هرگز به منازل ،مراتـب و مراحـل مـادون هویـت ربـانی انسـان دعـوت
نکرده ،ارزشهای بیبدیل ربانی را فدای لذتهای زودگذر نفسانی نساخته ،توجه به حضرت دوسـت
را با هیز توجه ،نگرش و گرایشی بدل نکرده است .و این ،نه تنها میرساند که قلم عطار ،در موقـع
تبلور بخشیدن به پیکر لطیف و روحبخش کالم الهی و اسماء جالل و جمـال وی ،بـا قلـم اعـالی
حضرت حق ،همجهت بوده است که میرساند این طراحیِ عوالم تـو در تـو ،ایـن فریادگریهـای
روحنوازِ نهفتهآوا ،و این رنگین طرازیها و رنگین بیانیهای فراری از رنگ و نوا را عطـار بـا قلـم نـی
خویش بر پردههای دل دیوار و رخسارۀ کاغذ ندوانیده است ،بلکه با قلم بـیشـکل دل خـویش و
عاطفة خالق و آفرینشگر خود بر صفحة وجود نقش کرده است.
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روشن است که وقتی قلم ،دل داغپرور و بستان شعار هنرمند و موبـوع ،عشـق هسـتیسـوز و
ایمان بهشتآفرین او باشد ،هرگز نمیتواند جز از معشوق ،غیر از محبت حیاتبخش معشـوق ،جـز
درد و داغ معشوق و کوی معشوق و آستان قدسی پیِ معشوق و در یـک کـالم :جـز در رابطـه بـا
جوار لقای معشوق چیزی بنگارد و ارائه دهد.
عطار در مواقعی از ایندست ،بیشتر به قلمی تجریدی ،هستیباخته و حضور ناپیـدا شـباهت دارد
که بدیع مطلق و مبتکر حقیقی با آن آفرینشهای ابداعی خود را در میـدان دیـد زیباپسـند ،عاطفـة
مواج و شهود منور و معطر هنرشناسان ظاهر ساخته و تعین میبخشد.
این باور ،ملهم این دقیقه تواند بود که عطار در حاالتی از ایندست ،تنها نقش وسیلهای را بـازی
میکند که توسط او پیامهای قدسی ابالغ شده و دعوتنامههای معشوق دلنواز ،به محبان سینهچاک
و والهان فراق دیده و ستم کشیده از عالم خاک ،طراحی و اهدا میشوند .پس جا دارد تا با همسایة
همگام و همدوش او (حضرت بیدل (ره) ) همآوا شده عطار را ندا در دهیم که:
نــی ات نالــه دارد کــه مــن خــود نــیم

تــوئی هــر چــه هســتی ،مــن آنجــا کــیم

* در برخی از آثار مرحوم عطار (ره) به عنوان شأنی ،مرتبتی و تکـهای از جهـانِ دیـداری کـه
مؤلف از رشته خطوطی منظم ،متناظر ،هندسی و محاط به مستطیل ،مربع و احیاناً دائرهای میباشـد،
فضای ابالغی ـ القائی به گونهئی ساز و برگ پیدا کرده است که نه میتوان از آن رنگی جز رنگ
عوالم ملکوت ،جبروت و ...را مشاهده کرد؛ نه آوایی جز آوای توحید را دریافت؛ و نه عطری جز
عطر حضور دوست و متکلم واقعی و حقیقی را شنید .چرا که عطار نه تنها دست و قلم سـحرانگیز
خویش را در جریان اراده و ابالغ خداوند قرار داده است که قلم جانش را نیز ـ پـس از تطهیـر در
کوثر تسلیم و اخالص و ...ـ با قلم مبدع حقیقی هماهنگ و همآوا ساخته ،با هر گردشی پیامی از او
ـ و فقط از او ـ و با هر حرکت و چرخشی زمزمهای از تقدیر و تعظیم ،از توصیف و تولی و از عشق
و محبت او را تصویر کرده است .و همین امر باع میشود تا بیننده به نحوی جدائیناپذیر ،اگر از
جمال و تعظیم و تکریم حضرت حق چشم میدزدد ،به مظاهر توصیف نابردارش بگشاید؛ و اگـر
از «دیدنِ حدی ِ» حضرت معشوق ،چشم مشتاقِ ادبنشناس را باز میدارد ،به «شنیدنِ پیام او» دیده
بدوزد! زیرا که عطار نگارستان سحارش را چنان پرداخته است که به قـول پیـر رازآشـنای مجـالیِ
توحید (بیدل دهلوی) به هر طرف که نگاه کنی متوجه خواهی شد که:
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جهــان ،رنــگ اظهــار اســمای اوســت

ولـــی بـــاغ بیرنگـــیاش جـــای اوســـت

ظهـــور بهـــار اســـت در هـــر چمـــن

بــــه اســــم گــــل و ســــنبل و نســــترن

به هر آوازی که گوش فرانهی درخواهی یافت که:
جهــان ،شــور منقــار یــک بلبــل اســت

زمــین تــا فلــک خنــدۀ یــک گــل اســت

روشن است که در اقلیمی از ایندست که ظاهر و باطن در قبضة اراده ،محبت ،ظهور و تجلی و
حضور اوست ،جایی برای پرداختن بـه خـود و چشـم گشـودن بـر هسـتی موهـوم و هـوسهـا و
آرزوهای موهومتر خویش باقی نخواهد ماند.
در واقع ،این ویژگیِ هنرمند واقعی و کمالیافتة مؤمن است کـه بـا رویکـردن و بهـره بـردن از
شیوههای قدسی ،ناشناخته ،پیشبینی ناشدنی ،زیبا و پرجاذبه و غافلگیر کننده ،فردیتِ عینیِ محدودِ
مشخصِ ناچیز خود را انکار کرده ،از جلوههای مختلف انانیت بیزاری و فرار جسته و میکوشد تـا
با پرداختن به حقایق ،امور و زمینههای جمعی و الهـی ،خـود را از ننـگ خـودبینی ،خودخـواهی و
خودپرستی بدور نگهدارد .بر مبنای باوری از همین سنخ بوده است که گفتهاند:
«هدف هنر یعنی بهرهور ساختن محیط انسان ـ و جهان تا آنجـا کـه بـه دسـت انسـان سـاخته و
پرداخته شده ـ از نظامی که مستقیمترین جلوهی پرتو وحدتِ الهی است .هنر دنیا را روشن و صاف
ش چیزهـا قطـع عالقـه کنـد و بـه سـوی
میکند و روح را یاری میدهد تا از کثرت آشفتگیبخـ ِ
()2

وحدت نامتناهی روی آورد».

طبیعی است ،آنجا که این خودسوزی و فرار ،پای دل و دیدۀ روح را بـه کـوی و روی جانـان
نزدیک و باز دارد ،کار هنرمند از حدّ لفظ و نقش و آوا و حرکت فراتر رفته ،از وحدتی برخوردار
تواند شد که در آن ،رنگ آوایی دیگر و ترنم ،نقشی روشن و گویا! زیرا که در عالم وحدت ،هیز
شأنی بری و خالی و دور از شئون دیگر نبوده و هیز چیزی فقط همانی را که مینماید ،نتواند بود.
* کار و تالش مرحوم عطار (ره) ،در واقع تبلور و تجسم بخشیدن به همان روحانیت و معنویتی
است که هنر اصیل اسالمی را رنگ و معنا میبخشد .این هنر کـه زمینـة ظهـور پرجاذبـه و بشـکوه
کالم حضرت معشوق را فراهم میآورد ،همة هستی و حضور خویش را مدیون همان معنویـت و
 2ـ مبانی هنر معنوی ،ص 10
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روحانیت بوده و همة آثار و برکات خویش را از آنِ او میشمارد؛ آنهم بـه گونـهای کـه هسـتی و
هویت خود را چیزی بیشتر از تبلور آهنگین و نشاطبار همان معنویت به حساب نمیآورد.
این شاید بدان علت باشد که «شخصِ این هنر» نمیخواهد خویشتن را واقعیتی مرده و بیروح،
و پیکری تهی از معنـا و بـار و جاذبـة عـاطفی و معنـایی قلمـداد کـرده ،حقیقـتِ علـوی و صـفتِ
«فرانمائی» خود را انکار کند! این نگرش به هنر ،زادۀ نگرش وجودی و زنده یافتنِ هنر بوده ،آنرا در
مرتبت وجودیِ خودش ،موجودی مییابد که بدون تجلی آثارِ روح ،معنا و کمال نهانیاش ،قـادر
به تبلور و تظاهر زیبائی ،جاذبه و جمالِ عیانیاش نتواند بود .آفریدهای که دریافت دقیقِ مرتبة اعالی
وجودش ،مستلزم کشف پیام روحنواز معنایی و احساس ظرایف و لطایفِ زیبائیهای باالخزیده از
نمای رنگین و چشمنواز برونی اوست .هر چند که این ویژگیِ همة هنرهـای اصـیل و کمـالیافتـة
ربانی است .منتها در هر مورد و هنری ،به شکلی ویژه ،زمینة ویژه و هستییِ ویـژه کـه هماهنـگ بـا
منطق ویژۀ همان هنر میباشد.
آنچه تعمیم و تطبیقِ برخی از تعاریف هنر را در مورد آثار آخوند ـ و نیز همباوران و همروشهای
او ـ دچار مشکل مینماید این واقعیت ملموس و انکارناپذیر میباشد که عطار در خلق و آفرینش آثار
خویش ،هیز واقعیت معین و ویژهای را مورد تقلید ،محاکات و نسخهبرداری قرار نمیدهد.
این امر ،برورتِ تجدید نظر در تعریفهایی از ایندست را مسجل سـاخته و محقـق را ناچـار
میسازد تا در پی اصول ،معیارها و حدود دیگری جهت معرفی هنر برآید .به هـر حـال ،در چنـین
مواردی ،با قدری تأمل میتوان پذیرفت که این عاطفة تعالیمند و پرجاذبة عطار است که خود را در
نمای ملموس و قابل دریافت خطهای زیبا و زیبائیهای خطوط به نمایش نهاده و این روح سـیال و
اوجگیرندۀ اوست که در لباس زیبای انواع خط ظهور و بروز پیدا کرده است .هر چند کـه در هنـر
خوشنویسی همانگونه که گفته آمد ،وقتی هنر کمال ظهور و بروز خود را نمایان میدارد ،دیگر این
تنها زیبائی ترنمگونة خطها ،کش و قوسها و تکرار ترجیعوار تجریدی سطرهای دویده بر کاغـذ و
روئیده از دیوار نیست که خود را تا اعماقِ احساس عاطفی و دریافت زیباپسندانة فرد رسوخ داده و
استیال میبخشند ،بلکه در واقع هویتِ وحدانی و وحدتِ شخصی و پربار اثر هنـری اسـت کـه آن
تأثیر ،تحکم و جاذبه را اعمال میکند .منتها این حقیقت را فقط کسانی درمییابند که گوش جانشان
با آن ترنم ملکوتی آشنائی دارد.
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* در بیشتر کارهای عطار ـ چنانکه ویژگی پارهای از هنرهای قدسی و ربانی اسـت ـ نقشـهای
پر خم و پیز که با زیبائی و جلوهای پرجاذبه چمنی از ریاحین تجریدی را تداعی میکنند ،چنان از
جالل و شکوهی هیبتبار برخورداراند که بیننده به مشکل میتواند تمیز دهد که آیا با سر انگشـت
لطیف و نوازشگر جمال و زیبائی نوازش شده و از خویشتن رفته است؟ یا در چنبر شکوه و جـالل
خود را کامالً باخته است؟! و این ،همان موقعیت کامالً ویژهای میباشد که به قول حضـرت بیـدل
جز بیخودی و بیزبانی ترجمانی ندارد:
کنــون بیخــودی ترجمــان مــیشــود

همــان مــوج صــهبا زبــان مــیشــود

از این رو ،آنی که میخواهد جان بیقرار خود را به عمق جـوهر ،پیـام و زیبـائی برسـاند ،بایـد
خویشتن را با زبان موج این صهبا (هنر مقدسِ مکاشف) آشنا سازد.
شاید علت اینگونة ویژه از اثرگذاری یکی آن باشد که هـر موجـود کـاملی در کنـار اینکـه از
وحدتی کامل برخوردار است ،از وحدتِ اثر نیز برخوردار میباشد؛ و دیگری آنکه ،آنچه بـه هنـر
ربانی جان و هستی مـیبخشـد (ایمـان و روح حقجـوئی) هـم صـبغة وحـدانی دارد و هـم صـبغة
توحیدی.
« ...وجود این هنر بر ظهور وحدت در کثرت گواهی میدهد که توازن هماهنگی ناشی از آن،
جلوهای رهایی بخش دارد که انسان را از بند کثرت رها میسازد و به او امکان میدهد تـا وجـد و
()2

نشاطِ بیحد و حصر تقرب به خدای یگانه را تجربه کند».

انحناها و شبکههای بهم پیچیدۀ این آثار ،بیننده را چنان در شبکهای از پیامهای منظم و تسبیحوار
قرار میدهد که هر یک به تنهائی آهنگی دلنواز و معنادار را تداعی و متبادر ساخته ،و همه بـا هـم،
حرکتی همجهت و فرارونده را به سوی بیسوئی که همة سویها از او آغـاز شـده و بـه او منتهـی
میشوند تصویر ،تمثیل و تکرار میدارند .و همین درهم تنیدگیِ بشکوه و دلپذیر است که از یکسـو
احساس و عاطفه را متحد میدارد؛ و از دیگر سو ،بینش و خرد را .درست بـه همانگونـه کـه خـود،
نمود وحدتِ تکنیک ظاهری و معنویت باطنی میباشند.
در اینکه چرا عطار ـ قدس اهلل نفسه الزکیه ـ و سایر هنرمنـدان دلبیـدار مسـلمان ،بیشـتر متوجـه
طرحهای متناظر هندسی بوده و در ابعاد وسیعی از آن بهره میگیرند؟ باید گفت کـه :عمـدهتـرین
 2ـ هنر و معنویت اسالمی؛ ص 230
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دلیل آن مبتنی بر نحوۀ ویژۀ خداشناسی و توحید فراگیـر ژرف و بلنـد آنهـا بـوده اسـت؛ کـه اگـر
بخواهیم علل ثانوی این امر را مورد توجه قرار دهیم ،ناچار باید علتها را در مـواردی از ایندسـت
جستجو کرد:
* پذیرش تام و تمام توحید در خالقیت و سپردنِ همة آثار و پیآمدهای آن به خالق مطلق.
* نماد انگاری اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ،آنهـم بـه ایـن معنـا کـه :در عـین
ارائهی پیوندها و ارتباطهای وجودیِ هر یکِ از اجزاء ،ارکان و مؤلفههای وجودی به یکدیگر ،باز
هم تأکید بر آئینة تمامنمای بودن را از خود سلب کرده و قدرت مکاشف بـودن و واقـعنمـائی تـامّ
وحدت را انکار مینماید.
* گریز از تقلید و فرار از نمودار ساختن کامل و تمام عیار اشکال نباتی ،حیوانی و!...
* تعالی بخشیدن به جنبههای نامتعالی .زیرا که در طرحهـای هندسـی ،عـالوه بـر شـکل عـالی
بخشیدن به خط و رنگ و سنگ و گز و ،...چون اینهـا دارای بـار معنـایی و پیـام ویـژه و مقدسـی
هستند ،مایههای اولیة آنها نیز حرمت تقدس و تعالی پیدا میکنند.
* حفظ اصالت آفرینش و تکمیل عالم عاطفه و هنر در برابر هنر خدای مبتکر و هنرپرور؛
بورکهارت ،در رابطه با این نگرش و گرایش ابداعی دارد که:
«ذوق و قریحة هندسی که وجودش چنین قدرتمندانه در هنر اسالمی اثبات و تأییـد مـیشـود،
مستقیماً از صورت تأمل نظری که اسالم بدان عنایت و التفات دارد و «انتزاعی» است نه «اسـاطیری»
میتراود .و البته در نظام بصری ،از رشته تصاویر هندسی مـنظم محـاط در دایـره یـا رشـته تصـاویر
()2

کثیر السطوحِ منظم محاط در کره ،رمز بهتری برای بیان غموم درونی احدیت ...وجود ندارد».
زیرا که او عمیقاً معتقد است که:

()1

«محور مرکزی اسالم ،احدیت و واحدیت است ،ولی هیز تصویری قادر به بیان آن نیست».

* در کارهای آخوند (ره) آنجا که تالشها و نگارهها هماهنگ ـ و احیاناً تکرار گونه ـ مینماید،
هنر او فقط ناظر و متوجه اثباتِ امکان ارائهی آثار واقعاً هنری و پرجاذبة بدون بهـرهگیـری از تنـوع
نبوده ،بلکه از یک سو مؤید رسیدن ذهن و عاطفة هنرپرور عطار به وحدت ژرف و بلند مـیباشـد
 2ـ هنر مقدس ،ص  294پ
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که اثر خود را تظاهر و تبارز انواع همگونیهای واقعاً ناهمگون بروز مـیدهـد؛ و از دیگـر سـو القـاء
کنندۀ حرکت و جهادی است پایان ناپذیر در جهت حقیقت نامتناهی؛ با همة اینها ،اذهان منکشـف
و بصیر ،متوجه تالطم امواج درخشندۀ عاطفی و رقص تجریدی و مقدسِ شـعلههـا و شـرارههـای
جانِ بیتاب عطار میباشند که در هر سطری به گونهای ،در هر کلمهای به رنگی و در هـر حـرف و
نقطهای با درخششی ویژۀ خودشان فرمان میرانند.
در واقع ،نقش بندی برخـی از آثـار عطـار ،بـه طراحـی و اجـراء پرشـور و زبردسـتانة راکهـا و
سمفونیهای مجلل و هوشربایی میمانند که اجرا کنندهاش با هر تکرار ،طرحی از تکـرارگریـزی را
«شکل» میدهد .تکرارنماهائی که شکل تکامل یافته ،ظهور چند الیی و چند بعـدی و تجلـی غنـی
ساخته شدۀ عاطفهای است که در مرکز سرود و سرود مرکزی میتواند هستی و حضور نماید.
بر مبنای همین اصل است که آشنایان به اینگونه از آثـار ،آنهـا را چونـان تـرنمهـای بـیآوائـی
مییابند که از تارهای عاطفة معناجویشان میدمد و فرا میخزد .ترنمهائی که یـاد و نـام حضـرت
معشوق را در کج و پیز خطها به ورد نشستهاند.
این سرودها ،با همة رنگارنگی ظاهری و ابالغهای متنوع معنـایی ،پیـام عـاطفی یگانـهای را بـه
نمایش نهادهاند که از مهر محبوب مایه گرفته ،باال خزیده و به حضرت او فرا میخوانند .گوئی سر
آن دارند تا زبان گرایشِ جانِ بیننده را با خویشتن هماهنگ ساخته و او را از هر طرف احاطه نمایند.
در این طراحیها ـ به عنوان هنر و اثر هنری ـ آنچه از همه بیشتر نمایان و جلوهگر مـیباشـد روح
متالطم ،عاطفة جوشان و سیال و اشتیاق شگفتزا و تحسین برانگیز عطار است پیرامـون یـاد و نـام
دوست و آنچه دوست ،دوستش میدارد! آنهم در حدی و به گونهای که هر چـه تـالشورزی تـا
خویشتن را از محضر تجلیات او رهایی بخشیده و در فضایی خالی از حضور و حاکمیت او ،خـود
را با خود مواجه ساخته و الجرم به خودپردازی ،ممکن و میسر نتواند شد .و همین مرتبـة از کمـال،
پختگی و غنامندی را هنر اصیل و ربانی مینامند .این که هنرجو را تا در برابر اوست ،از خودش ـ و
از محدودیتها ،ناخالصیها ،نارسائیها و ناموزونیهای خود او ـ میگیرد؛ و چون از او چشم برگیرد،
خود را دلباخته و الجرم در حوزۀ جاذبهی او مییابد! و این نیست مگر از لطف او .هم بدانسان کـه
آن لطیفهپرداز لطفشناس فرمود:
بیدل از معنی طرازی بـر کمـال خـود مـالف

گرد ساحل باش ،این موج از محیطی دیگر است
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* در آثار عطار ،گاهی به نمادپردازیهای ویژهای بر مـیخـوریم کـه اگـر دقیقـاً متوجـه مبـانی
اشراقی و قدسی هنر وی نباشیم ،به جای درک پیام حقیقی و جهت اصلی پیام او ،گرفتار توهمـات
باطلی خواهیم شد که روح عطار را از آنها خبری نبوده است.
قبل از آنکه به ذکر سمبولیسم بالیده از آثار و نهفته در شکلها و کارهـای او توجـه نمـائیم ،بهتـر
مینماید تا نکتههائی را ـ اگر چه بسیار فشرده ـ در زمینة سمبولیسم کـامالً اسـتثنائی و هسـتیمند هنـر
ربانی ،در نظر گیریم.
از آنجا که در هستی شناسی اسالمی ـ عرفـانی ،هسـتی دارای مراتـب ،درجـات و بـه عبـارتی
دقیقتر عوالمی متعدد و تو در تو ـ از احـدیت مطلقـة محضـه (عـالم هـاهوت) تـا عـالم ناسـوت ـ
میباشد ،که هر مرتبة پائین صورت و تعین نازلة مرتبة باالئی بوده ،هم از نظر هستی به او متکی و محتاج
میباشد و هم از نظر احکام و آثار وجودی؛ سمبولیسم پاگرفته از چنین دریافتی نیز ویژگیهای خاصّ
خودش را داشته و هر سمبل ـ در حد توان وجودی خود در فرانمایی ـ راوی صورت ،تعین و مرتبة
باالتر و الجرم :عینیتر ،شدیدتر ،غنیتر ،زیباتر و نابتر همان اصل خواهد بـود! و نـه اینکـه ماننـد
سمبولیسم تک بعدی غرب یا به الیههای ناپیداتر نفس و روانِ غیر قدسی ـ و الجـرم روان همـین
انسان غریزیمحورِ سرتاپا مادی ولی پیچیده و رازناک ـ اشاره نماید؛ و یا به الیههای کمتر تعین پیدا
کردۀ اشیاء ،پدیدهها و زمینههای خام و اعتباری ـ اسطورهای! زیرا که در سمبولیسم غرب ،سمبلها
اوالً در حصار زمینههای ناپیدا و غیر متعین ماده و یا روان محصور و محـدود مـیباشـند؛ و ثانیـاً بـه
اموری شناخته شده منتهی مرتبت و متعین در عالم خود متوجه بوده و به تجلیات و مظاهر عالم برتر
ولی قابل کشف و شهود برای انسان اشاره نمیکنند!
با این مایة از بینش میتوانیم عنوان نمائیم که سمبولیسم در هنر دینی ـ اسالمی به طور عـام و در
تالشهای هنر نمایانة عطار به طور خاص ،عیناً و عمالً هسـتیمند بـوده و از قـدرتِ فرانمـائیِ حقـایق
هستیدار و برین برخوردار میباشد .به قول بورکهارت:
« ...هنر دینی مبتنی است بر یک علم به صور و قوالب ،یا به بیان دیگر بر آیین نمـادی و رمـزی
(سمبولیسم) خاص صور و قوالب .در اینجا باید یادآور شد که رمز فقط یـک عالمـت قـراردادی
()2

نیست بلکه مطابق یک قانون هستی صورت نوعی یا رب النوع خود را متظاهر میسازد».
 2ـ مبانی هنر معنوی ،ص 11
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«به گفتة «کوماراسوامی»  ...وجود رمز عبارت است از وجود همان چیزی کـه رمـز آن را بیـان
میکند( )2و از همین رو است که رمزگرایی سنتی هرگز عاری از زیبائی نیست ،چون مطابق بیـنش
()1

روحانی جهان ،زیبائی یک چیز همان شفافیت پوششهای وجودی و مادی آن چیز است».

آنچه آمد مؤید آنست که نمادپردازی در هنرهای تجسمی عالم اسالم ،بیشتر تـداعی کننـده و
یادآورندۀ حقایق مثالی و ملکوتی بوده و از این طریق ،هم اصل و ریشة نمونههای مادی و ناسـوتی
را در قوس نزول تذکر میدهند و هم امر تکامل و تصاعد و منـازل بعـدی مسـافر روح و حقیقـت
انسانی را در قوس صعود.
در واقع ،چون نگرش اینان به هستی ،نگـرش وحـدانی بـوده و هـر مـوردی را آیـه و آئینـهای
مییابند ،برایشان:
تپشــــــهای دل ریــــــگ هــــــامون او

جهــــان ،گــــردش رنــــگ مجنــــون او

چــه اســماء ،همــان بــوی در پــردهاش

چــه اشــیاء ،همــان رنــگ گــل کــردهاش

میباشد!
با این مایة از بینش میتوان پذیرفت که این جنبه و شأنِ از هنر عطار ،نه تنها از مایههای فرامادی و
ملکوتی بهرهور بوده و سرشتی کامالً ملکوتینما دارند که اصول عملی و مبانیِ تکنیکی خود را نیز
از جایی به عاریت میگیرند که با جانمایه ،صورت ،حقیقت و مرتبت وجودی خود همـان نمادهـا
سنخیت و تجانس داشته باشند!
«بورکهارت» گامی فراتر نهاده و ابراز داشته است که:
«هنر (هنر خوشنویسی) از معنای لفظی (در برابر معنای تأویلی ،اشـارهای و بـاطنی) بـا صـورت
()9

کالم قرآنی سرچشمه نمیگیرد ،بلکه منشاء آن حقیقت یا جوهر معنوی قرآن است».

آنچه آمد مؤکد آنست که به هیچوجه نباید قشربین و مادینگـر شـده ،ایـن نمادهـا را تـداعی
کننده و یادآورندۀ تناظرهای ملموس و مادی و تقلید تنزل دهندۀ اثر و حرمت هنر قرآنی پنداشـت.
 2ـ به نظر من ،این گفته قدری مبالغه آمیز است .چه ما را باور همان است که :نمادها با همة گویائی و تالش ،از توان
کاملنمائی محروماند.
 1ـ مبانی هنر معنوی ،ص 292
 9ـ مبانی هنر معنوی ،ص 44
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آنهم قرآنی که رساننده و حاملش از منظری ویژه ملکی زیبا چون جبرائیل (ع) میباشد.
به هر حال ،سمبولیسم عطار در یک تـالش مـداوم و معنـادار ،مسـئلة امکـان پـرواز و سـکون،
خیزش و سازش ،آزادگی و استسالم ،حرکت و ثبات معنوی و مقدسی را القاء و ابالغ نموده؛ هم
گویای پویائی پیکر حقایق خلقت و ملکوت عالم میباشد؛ هم مؤید ثباتِ قـوانین و سـنن تخلـف
نابردار آن.
روشن است که ابالغ و نمودارسازی سمبولیک جنـاب عطـار ،سـوای حـوزۀ معنـایی آیـات،
ادعیه ،روایات و ...ای میباشد که آخوندِ ما آنها را در قالبهای نمادین آثار خود اهداء نموده است.
در این مورد ویژه بیننده با زبان ساختار و نمادین اثر مواجه و در پیوند بوده و بـا همـین زبـان آن
ی ژرف و بلند را کشف و دریافـت میـدارد .هـر چنـد کـه آخونـد ،هرگـز و هرگـز همچـون
معان ِ
رمزگشای حوزۀ شعر و شعور (حضرت میرزا عبد القادر بیدل) فریاد بر نمیآورد که:
گـــر از رمـــز بـــو بـــردهای دم مـــزن

کــه یوســف همــان بوســت در پیــرهن

این ترفند که در قسمتی از آثار پختة عطار به نحوی تبـارز دارد ،در تعقیـب جریـان کششـهای
افقی خطها ،بیخویشِ دلسپرده به گوهر هنر ربانی را در جریان امواج نرم ولی خیره کنندهای قرار
میدهد که حاکی از حرکتی آهنگین و نوازشگرانهاند؛ و در جریان کششهای عمودی خطها ،او را
متوجه عوالم تو در تویی میسازد که از جانبی یکی مبتنی بـر دیگـری و دیگـری خـود مقـوم آن
دیگری است و از جانبی ،تجسم و تبلور قوس نزول و یا صعود!
نیازی به تأکید نخواهد داشت که چون انسان به کشف مبدأ و مقوم وجودی خود ،هنر و سـایر
موجودات عالم نایل شده و متوجه سیر تکوینی خود در دو قوس نزولی و صعودی گردید ،آنچـه
خود را به عنوان یک دریافت تردید نابردار بر وی تحمیل میکند این خواهد بود که :بازگشـت او
به حقیقت ثابت و الیتغیری است که تعین و تظاهر بـیوقفـة شـئون حیرتبـار و هوشـربای او هرگـز
وحدت و ثبات ذاتیِ او را خللی وارد ساخته نمیتواند .حال چگونه نباید با بزرگی هم صدا شـویم
که به واسطة برندگی و صعوبت قضیه فریاد کرده است:
نگــــــردد ســــــخن محــــــرم راز او

صـــــدا نیســـــت در پـــــردۀ ســـــاز او

دریــن نشــئه از هــوش خــون مــیچکــد

خــرد مــیفشــاری ،جنــون مــیچکــد
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* بسیار از نوشتههای عطار ،با وجود ناهمگونی آهنگینِ ریتمیک ظاهریِ خـویش ،بـه واسـطة
حضور و غلبة نگرشی وحدانی ،پیامی یگانه و حضور وحدتبخش کالم الهی ،به محیطی از پیش
مرتب شده و سامان یافته ،یکدست و هماهنگ شباهت دارد کـه :از هرگونـه نگـرش و گـرایش
فردی پاک؛ از هرگونه نفسانیت و انانیت بری؛ از هرگونه بیگانگی ،غیریـت و تکثـر بـدور بـوده و
سرشار از عطر دریافتی میباشد که هرگونه افتراق و جدائی مطلق میان عاشـق و معشـوق و عابـد و
معبود و ...را نفی و طرد میکند .گـوئی حـروف و کلمـات درهـم تنیـدۀ ایـن آثـار فریـادگر ایـن
واقعیتاند که:
کســی را ز وحــدت بــرون ســیر نیســت

دو عـــالم دوئـــی دارد و غیـــر نیســـت

این محیط زیبا و آرامشبخش دیداری که به زیباترین شنیدهها شکل و رنگ بخشـیده اسـت،
از چنان افسون نوازشگرانه و حکمـتجوشـی برخـوردار بـوده و مخاطـب را در چنـان موقـف و
موقعیتی قرار میدهد که جوهر آزادی واقعی را کشف و آرامش معنوی را ـ که همـان رهیـدنِ از
تمایالت ناپایدار و رستن از دام خواهشهای بیریشة دمدمی (غریزی ـ اعتبـاری) اسـت ـ دریافـت
میدارد .و این کاریست که فقط از هنر مقدسِ ایمانی بر تواند آمد و بس .زیرا هنرِ مکاشف ربـانی،
فقط چیزی را ارائه میدارد که به نحوی بتواند مبین رنگ وجودی عالم معنـا و آرامـش روحنـواز و
تسکین دهندۀ کوی جانان بوده و زمینة ترقیِ جانِ الهی فرد را به سرمنزل نهـایی و جـوار حضـرت
دوست فراهم سازد؛ ولو که این تالش در حدِّ اشارههای ابالغی و یا نمادی محدود باشد.
اگر بپذیریم که عطار یکی از معدود چهرههای وزینی است که در انواع خـط کـوفی چیرگـی و
ورزیدگی بسیار داشته است ـ که ناچار از پذیرش آنیم ـ خواهیم توانست به کشف و لمس واقعیتها
و حقایق دیگری از قدرت و قوت خالقه ،عاطفة سیال و دلبستگی شگفتیانگیز او به انواع خط کوفی
نایل آمده ،تا حدی خود را به مبانی و جانمایههای ذوق و هنر او نزدیک سازیم.
آنچه از بررسیهای تاریخی پیرامون تاریخ خوشنویسی قرآنی فراچنگ میآید مؤید ایـن نکتـه
است که :بنیانگذار خوشنویسی قرآن در خط کوفی حضرت علی (ع) بوده و هموست کـه بـرای
اولینبار زمینة ظهور ،تجلی و تعیّن «کمال مضاعف زیبائی و جمال ،با کمال ابهـت و جـالل» را در
این زمینة ویژه ارائه کرده است .چرا که آن حضرت (ع) برای ارائهی کالم خداوند و پیام حضرت
دوست در بهترین شکل آن بوده است که بدان ابتکار و ابداع توجه فرمود .چنانکه «قابـی احمـد»
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فرزند «منشی» دربارۀ حضرت علی (ع) دارد که:
«آثاری از قلمهای معجزهگر آن مقام مقدس ،ملجأ پاکی و تقدس (حضرت علی (ع) ) وجود
دارد که چشم جان را فروغ میبخشد و الواح سینه را منور میکند؛ ...و عالیترین نقش کـوفی آن
است که از او به جامانده  ...استادان (این هنر) قواعد نگارش و مبنای آن را به این مقام مقدس نسبت
()2

میدهند».

این نکته مؤید آن تواند بود که عطار در زمینة هنر ،عالوه بـر ارائـهی جـواز تـالش هنـری ،بـه
نحوی خواسته است با مرشد و مقتدای خود همدمی ،همرأیی و همدستی نموده و در گسترش پیام
ایمان و دعوت عشق ،خود را سهیم سازد .بگذریم از اینکه برخی را عقیده بر این است که:
« ...خوشنویسی همواره و آگاهانه ،با نوعی حس رقابت برای تقلید کنش الهی (تخلق به اخالق اهلل
در نوشتن) در آمیخته و جدا شده است ـ گر چه از کمال ازلی خود بسیار فاصله دارد ـ زیرا «واالتـرین
شرافتی که به خطاطی اعطاء شد ،از این واقعیت نشأت میگیرد که این هنـر همچـون سـایة دوری از
()1

کنش الهی است».

روشن است که این اوجگیری روح و پرواز عاطفه ،آنهم با پیروی و تقلید از چنان زمینـههـائی
باطن را پالوده و نورانی ،طبع را نیرومند و مشـتاق رشـد و اعـتال ،خیـال را آزاد و پرتکـاپو ،روح را
فراجوی و فرانگر ساخته و آفرینش و آفریدههایی را زمینهساز میشود که جـز بـه اوج و آزادی و
ایمان و عشق نمیخوانند .هر چند باید پذیرفت که در هنر عطار ـ همچون سایر رشتههای هنـری ـ
مبانیِ علمی و اصول تکنیکی (تجربی) قضیه نقشی اساسی داشته و فاقد چنین دانشی از خلـق چنـان
زیبائیهائی ناتوان خواهد بود.
آنچه آمد مؤید این نکتة افتخارانگیز میباشد که آخوند ما رسیده است به جایی کـه بـا کمـال
اطمینان و با شواهد فراوان میتواند مدعی شود که:
مــن آنجــا رســیدم کــه از جــوش نــاز

ز بــــــرگم تراویــــــد صــــــهبای راز

* به هر حال ،در برخی از آثار مرحوم عطار (ره) ،صورتِ برونیِ وجـودِ هنـری او چنـان بهـم
 2ـ مینورسکی ،خوشنویسان و نقاشان صص  09ـ  00به نقل از هنر و معنویت اسالمی ص .93
 1ـ هنر و معنویت اسالمی ،ص  13؛ باید افزود که قسمت داخل پرانتز این نقل قول از بورکهارت ،در کتاب هنر اسالمی،
ص  02میباشد.
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تنیده شده است که مجال گردش و حرکت آزادانه و بیباکانـة نگـاه را از دیـدۀ بیننـده مـیگیـرد؛
و الجرم نگاه را مجبور به رعایت آدابی میسازد که چندان انسی بدان ندارد.
این خصیصه افزون بر اینکه مثبت تراکم حضور و جلوههای عاطفی و زیبانگارانة او مـیباشـد،
نگرشی ویژه از بودن و هستی را القاء میدارد که در آن اقلیم ،هر جلوهای از هستی ـ مثالً هر حرف،
لفظ ،خط و حتی نقطه ـ با جلوۀ دیگرش به گونهئی سخت حیرتانگیز گره خورده ،در پیوند بوده
و متکی میباشد؛ آنهم از نوعی که :حضور و قوام این یکی ،متکی بدان مستلزم حضور و قـوام آن
دیگری بوده و همة اینها در کل ،حضور یک واحد شخصیِ بشکوه ،زیبا ،حیرتانگیز ،هیبتبار ،و
در عین حال لطیف و پرجاذبه را به نمایش نهاده ،مسجل و ناچار از پذیرش میدارند؛ آنهم بدانسان
که حضورشان یادآور این گفتة صدرنشین خمخانة توحید (میرزا بیدل دهلوی) میباشد کـه مـا بـا
همة جلوههای ظاهراً مستقل خویش:
نواهـــای بـــیپـــردۀ ایـــن خمـــیم

کــــه از وی تــــراویم و در وی گمــــیم

و همین ترفند ربانی است که به صورتی غیر مستقیم ولی گویا و تردید نابردار ،از طرفی بیننده را
متوجه موقعیت فردی او ـ در کنار سایر اشیاء و اشخاص و امور ـ میسازد؛ از جـانبی انـواع پیچیـدۀ
روابط او را با اشیاء ،اشخاص و امور فرایادش مـیآورد؛ از سـوئی بـرورتِ حضـور فعـال چنـین
پیوندی را در اعماق ذهن او مطرح سـاخته و او را در برابـر پرسشـهایی متنـوع و گـیج کننـده قـرار
میدهد؛ و از طرفی شور و شوق رهیدن از «خودی» محدود ،بیاتکـاء ،جزئـی ،بـیریشـه ،نسـبی،
بیپیوند ،حاشیهای ،ناهماهنگِ با خ ود و با دیگران ـ که به نحوی ویـژه ،اوینـد ـ و بـدور از کمـال
ظهور و زیبائی را در وی بیدار کرده و اشتیاق یگانه شدن با همة جلوهها و همـدل شـدن بـا حقـایق
همة مظاهر را در او پویا و مشتعل ساخته و فریاد میکند که:
عمـــل چیســـت؟ عـــین معـــانی شـــدن

اگــــر عــــاملی ،مــــیتــــوانی شــــدن

* در برخی از آثار عطار (رم) ـ مانند خط کوفی قفل ـ که توالی و تقـاطعِ خطـوط بـه گونـة
حیرتانگیزی درهم تنیده و حجرههای متناظر و آهنگینی را پدیدار سـاختهانـد ،بیننـده خـود را در
برابر چیزی (نشانی از وجود) احساس میکند که به نحوی سخت انتزاعی ـ ولی نوازشگر ـ دیـده و
دیدار او را احاطه و افسون نموده است .چیزی که نمیگذارد عاطفة هنری و روح جستجوگر وی،
این فضای رازآلود را ترک نماید.

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( برگی از باغ ) 310  ..................................................................................................................

نکتة اساسی در رابطه با آثاری از ایندست اینست که خطوط ملموس و دریافتنی آنها ،به نحوی
غیر قابل تبیین و توصیف ،خود را به وسیلة کشف و دریافـتِ بیننـده انکـار نمـوده؛ گـاه در هیـأت
بلورهای درهم تنیدهای جلوه میکنند که نور پیامی قدسی از هر جانبشـان متصـاعد مـیباشـد؛ و
زمانی در شمایل راکی پیچیده و شورانگیز ،که درنگ روی هر گوشهای از آن ،شنونده را از لذت
گوشههای لطیف و نوازشگر دیگرش محروم میسازد؛ و همین امر هم ،او را مجبـور میـدارد تـا از
طریق تالش متمرکز عاطفی و عرقریزی روح ،به نحوی توصیف ناشدنی ،با کل اثر آمیخته و پیوند
برقرار کند و نه با یک گوشه و نمود آن.
حال ،اگر بپذیریم که در آثاری از ایندست ،جانمایة این زمینة بشکوه و بسـیار زیبـا و پرجاذبـه،
کالم خداوند میباشد ،میتوانیم پذیرای این نکتة ظریف باشیم که در اینگونه آثار ،این تنها رنـگ
و خط و حتی جوهر باطنیِ آنها نیسـت کـه «پوسـت ،دیـوار و یـا صـفحة کاغـذ» را بـه حیرتخانـة
شورانگیز و بیمثالی بدل کردهاند ،بلکه نمودی از ابالغ ربانی و شأنی از قدرت ابتکار ربوبی اسـت
که از مجرای عنایتی ویژه ـ کامالً ویژه ـ ظهور و بروز پیدا کرده و روح الهی فـرد را بـه همنـوائی و
هماهنگی با خود فرا میخواند.
به عکس آنچه آمد ،فضا در برخی دیگر از آثار مرحوم عطار (ره) ،به عنـوان واقعیـتِ نـامرئی
ولی مقوم و تکیهگاه پدیدههای مرئی ـ ماننده خط ،کلمه ،حرف و ...ـ در واقع نماد و رمـز واقعیـت
وجود مطلق (مطلق مقسمی) به عنوان واقعیتی غیر مرئی ولی مقوم و متکأ و نمودار سازندۀ تعینات و
نمودهای عالم هستی میباشد؛ نکتهای قابل توجه در نمونههایی از ایندست ،دو بعدی کردن عمدیِ
نگاشتههاست ،به خالفِ کارهای امروزیان که با دادن سایه و ...به خطهـا ،کلمـههـا و ...آنهـا را سـه
بعدی ـ و الجرم نماد حضور و هستیِ مادی و دنیای جواهر ویژۀشان ـ میسازند! در حالیکه این دو
بعدی کردن عمدی ،از یکطرف آنرا نماد حضور و هستییِ فرامادی مـیسـازد و از دیگـر طـرف،
نزدیکی و پیوند مراتب وجود ـ اعم از ناسوت ،ملکوتی و جبروت ـ را القاء مینماید.
باید یاد آوری نمود که نوشتههای برجستة دیواری ،سنگی و ...نیز از همین حکم ـ به نحو کامالً
ویژهای ـ برخوردار بوده ،فقط ظرف ظهور خویش را سه بعدی انتخاب کردهاند.
نوشته بر کاغذ به عنوان سطحی دو بعدی ،ظرف ظهور خط را نیز دو بعدی ساخته و آنگاه کـه
بر پایه و یا سنگی سه بعدی جای میگیرد ،با انتخاب شکل سه بعدی (برجسته کـردنِ خـویش) در
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واقع خود را از سه بعد مردۀ مادی اصلی (دیوار ،سنگ و )...فرا میکشـد و تعـالیِ قدسـی خـود را
ابالغ میدارد.
به هر حال ،آن فضا که تداعی کنندۀ فضای ملکوتی و رها از سلطة احکام و آثار خشن فضـای
عالم ماده میباشد ،با امکان دادن به حضور هماهنگ حروف و عبارات و پرتاب کـردن برخـی از
نمودهای زیبا در حوزهای ویژه از فضا ،ایجاد نوعی هماهنگی ،وسعت ،امنیـت و وفـاق را تضـمین
میکند که ناظر به ساحت عالم باطن و مقدس میباشد؛ و لذاسـت کـه در نمونـههـا و مـواردی از
ایندست برای هیز عبارت و حرفی ،بیق مکان و تنگی جا معنا ندارد؛ و اگر میبینیم که همة آنهـا
چونان عاشقانی آتشِ دوری دیده ،تلخای فراق چشیده و پس از عمری بهم رسیده ،یکدیگر را در
آغوش گرفتهاند ،برآنند تا عالوه بر جواهر قدسی و ربانی ،همین پیام شورانگیز و هوشربای معنـوی
را در نحوۀ تقرر عینیِ خویش ابالغ دارند .چرا که در نحوۀ تقـرر قدسـی ،هـر موجـودی در عـین
برخورداریِ کامل از امنیت ،وسعت و گشایشهای چند بعدی معنادار ،جذبة محبت و همدلی همـه
را در آغوش هم قرار داده ،و هر کدام وزن ،حضور و هویت مستقل دیگری را در حوزۀ وجودیِ
()2

مستقلِ خود استقبال و پذیرائی میکنند.

این ویژگی باع مـی شـود تـا بیننـده خـود را در فضـایی آزاد و نامحـدود ،فضـایی عـاری از
کدورت ،اصطکاک و کشمکشهای غریزی و مشاجرههای بیمعنا و مسخرۀ دنیائی حـس نمـوده،
با غوطهور شدن در هماهنگی ،وفاق و همدلیای بیبدیل ،با جذبة قدسی اثر هنری همراه و همگـام
ی
شود .پی آمد انکار ناپذیر این امر از یـک طـرف ،اشـتیاق رهیـدن از احکـام و مناسـبات زنـدگان ِ
تکراری ،محدود و بیروحِ غریزی و رسیدن به حوزهای از هستی و حیات میباشـد کـه متضـمن
وسعت ،آرامش ،ایثار و محبت سرشـار و فـورانی اسـت .زیـرا نفـس فضـای خـالی در آثـاری از
ایندست ،عاطفه و روح را از احساس اسارت در تنگنای فضای مادی رهایی بخشـیده ،هـم امکـانِ
فرارویِ او را به فضاها و مراتب عالیتر هستی و کمـال ممکـن مـیسـازد و هـم امکـان کشـف و
مشاهدۀ انوار الهی را میسر؛ چنانکـه از دیگـر طـرف ،همـان آرامـش معنـوی ،بیرنـگ ،پرجاذبـه و
معناداری است که هر بینندۀ سالمی را فرا مـیگیـرد .آرامشـی کـه ویـژۀ موقعیـتهـا و حـاالتی از
ایندست میباشد و الغیر!
 2ـ مانند تابلوی «عَّ من قنع و ذل من طمع؛ من کل دج عمي ».
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عرایض ما در مورد فضای خالیِ برخی از آثار مرحوم آخوند (ره) نباید ملهم ایـن پنـدار باشـد
که در نمونههای متضاد ایندسته ،که فضای خالی ـ به عنوان نماد ،آنهـم در شـرایطی کـه از وجـود
اعتباری برخوردار میشود ـ به نفع ظهور و تجلی مراتب وجودی جا خالی نموده ،ته نشین شده ،به
ژرفا فرورفته و جنبة باطنی پیدا کرده است ،از قدرتِ القاء مثبت و فرامادی محروم است! در آثاری
از ایندست ـ همانگونه که در مورد کوفی قفل اشارتاً آمد ـ فضا به عنوان یک نماد ،به نفع ظهـور و
نـور و جاذبــة زیبــائی و حقیقــت بـیپــرده بــه نحــوی دیگـر عمــل مــیکنــد .چـرا کــه بــا اینگونــة
از موبعگیری ،هرگونه انفصال و جـدائی مطلـقِ شـئون و مراتـب وجـود را انکـار کـرده ،حـق را
میگذارد با شئون ذاتیة او؛ و همة آن گرهها ،قالبها و پیوندها زبان بلیـغ همـین نکتـهانـد! امـری کـه
«موالنا بیدل ـ قدس سره ـ » چنینش توجیه فرموده است:
ز خــود گــم شــدن ،شــد حضــور دگــر

ســـیاهی بـــه خـــود بســـت نـــور دگـــر

* در نهایت باید گفت :نگرشی شتابناک ولی برخوردار از ذوق هنری و فهم اصول ،معیارها و
ظرایف زیباشناختی به آثار عطار ملهم این باور تواند بود که در تاریخ معاصر ،هنرنمـائیهـای زیبـا،
روشمند ،فاخر و خیره کنندۀ او به تنهائی میتواند نمایانگر امکانـات بسـیار گسـتردۀ تزئینـی ،غنـای
اوجمند کیفی ،بار روشن و سبک سازندۀ معنایی و فوران و جوالن احاطه کنندۀ پیـامی باشـند کـه
همة فهم و عاطفة بیننده را تسخیر و ارادۀ فطرتبنیان او را والة تسلیمی میسازند کـه گـوهر و روح
آزادیِ همه جانبه را در برداشته و آرامش پربار و معناداری را هبه مـینماینـد کـه بـه قـول میـرزای
بیداردل ما ـ بیدل ـ جز از طریق چشیدن شربت گوارا و رهانندۀ همان تسلیم ،جوهر آزادی معنـادار
قدسی را فراچنگ نتواند آورد:
گرفتار دو عـالم رنگـم از بیرحمـی نـازت

«اسیر الفتِ» خود کن اگر میخواهی آزادم

جلوههای زیبا و نو شوندۀ این آثار کـه از کـالم سـحرانگیز حضـرت معشـوق مایـه ،شـکوه و
آهنگ گرفته و همة پهنای آثار او را طـراوت و جـذابیت بهشـتی داده اسـت ،بـا توسـل بـه حجـم
آفرینیهای انتزاعی و یا استفاده از رمزها و نمادهای مجاب کننده ،باطن بیننده را آمادۀ کشف عالم
مثال و حقایق ملکوتی ساخته ،زمینة ارتباط او را با عوالم برتر فراهم میآورد.
از چشمانداز من بنده ،سبک ویژۀ عطار پس از سپری کردن دوران قابل تأملی از تحول تکاملی
خود ،به واسطة سیراب بودن از چشمهسار زالل و آرام بخش وحی و کوثر مشعشع و عطشزدای
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والیت ،به چنان پختگی و کمالی دست یافته است که او را از تعقیب و توسل بـه دگرگـونیهـای
خام و احساسی و تغییرهای سطحی ـ که معموالً عاطفة خـام جوانهـای آوازهجـوی را اسـیر خـود
میسازد ـ بی نیاز ساخته ،مهر جـاودانگی را بـر تـارک اصـول و معیارهـای تکنیکـی آن زده ،تـاج
درخشندۀ پایندگی را بر فرقشان نهاده و تداوم ساختارهای قدسی آنهـا را بـه بـمانت ایسـتاده و بـه
چنان مرتبتی رسیده است که میتوان باور کرد:
ز وصــفش اگــر رنــگ گیــرد ســخن
چــو گــل ،ســاغر بــاده گــردد دهــن

اساور()2

از دیر و دور ،عدهیی از هنرمندان و هنرشناسان را زمزمه این بوده است کـه هنـر دریچـهای بـه
جهان نور و آزادی است .زیرا هم انسان را از قید جریانهای رنـگ و روباختـه و تکـراریِ روزانـه
میرهاند؛ هم او را با اقلیم مصفا ،پر درخشش ،نوازشگر و پرجذبة عاطفه پیوند میدهد؛ و هم امکان
پرواز و گلگشت به عالمی تهی از درشتی و سنگینی مالل و سـنگوارگیِ بـودنی بـیمعنـا را میسـر
میسازد!
روشن است که وقتی هنر از رنگ و بوی مینوی و منطق و خصـلتی قدسـی برخـوردار باشـد،
دریچهای نه ،بلکه افقی است هوشربا ،کشنده ،پویائی بخش و معنیـدار در جهـتِ جهـانی اصـیل و
نورانی؛ جهانی که در آن رنگ و بو ،عطر و نوازش ،لبخند و نشاط و باالخره حرکت و حیات ،نـه
تنها به معنای دقیق کلمه هستیمند ،اصیل ،سرمدی و بدور از نقص و کسر میباشد که همه چیـز آن
زنده ،مسبح ،محبتجو و دوستنگر میباشند .زیرا که هنر قدسـی ،در فراینـد حضـور پرجذبـه و
 2ـ آنچه پیش رو دارید ،نوشتهای است که منِ از هنر گریزان به عنوان مقدمه بر مرقع مبارکِ «اساور» حضرتِ آخوند (ره)
به دستور فرزند برومندشان محمود جان عطار با عجلة فراوان ارائه کردم .زیرا طبق گزارشی که به محمود آقا داده بودند،
چاپ مرقع یاد شده فقط به واسطة محرومیتِ مقدمه ،از قدمبوسیِ آن مرقع به تعویق افتاده بود! از اینرو ایشان را تأکید بر این
بود که سرعتِ آماده شدن مقدمه ،بر سرعت چاپ خواهد افزود!
اینک که حدود چند سال از ارائه ی این نبشته می گذرد و از اساور هم خبری نیست ،خواستیم جهت یادآوری و آشنایی
بیشتر با کارهای حضرتِ عطار (ره) آنرا پیشکش دوستداران هنر نمائیم؛ این نبشته را از روی چرکنویس اولیه بازنویسی
نمودم و هیچگونه تغییر اساسی نیافته است! چرا که نه فرصتِ آنرا داشتم و نه هم حوصلهاش را.
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مؤثر خود هم انسان را از زنجیر نگرشها و گرایشهای اعتبـاری ،بـیمایـه ،هسـتیگریـز ،تنـگ،
رنگباخته و فناناپذیر میرهاند؛ هم از تنگنای حیات غریزی و اعتباری! هم او را از حوزۀ باورهـای
وهنآلودِ وهمی آزادی میبخشد؛ هم از فضای خفه کننده و خفتبار تالشها و مراودههای تکراری!
هم نظرش را از رنگینیهای واقعاً بیرنگ جهان ناپایدار بازگرفته و با حقایق رنگـین و تعـالیبخـش
مینوی آشنا میدارد؛ هم قلبش را با توجه دادن به حقایق مثالی و ملکوتی از نور و نشـاطی معنیـدار و
نوازشگر پر! درست به همانگونه که زمینة پرواز روح تعالیجوی وی را تا سرحد مشاهداتی جبروتی
و جانمایههای رقایقِ ناسوتی ممکن و میسر میسازد .زیرا که هنر قدسی ،شأنی از حیات را دارا بوده
و در حوزۀ حضور و هستیِ خویش ،همة این کماالت را بروز داده و با رازدانان عالم قدس مغازلهها،
راز و نیازها و گفتگوهائی از ایندست را به سرانجام مـیرسـاند .و ایـن ،نـه الف و گـزاف اسـت و
نه آوازه پراکنیهای «نان و نام» زای! که امری است تجربـی در حـوزۀ روشـن و شـفاف خـودش
و برای اهلش!
حال اگر بخواهیم نمونهئی از چنین هنری را دقایقی به تماشا بنشینیم که هـم زنـده اسـت و هـم
زندگانی بخش؛ هم چشم را مینوازد و هم دل را ـ با به نمایش نهادن و تداعی کردنِ دنیائی از نـور
و نوازش و عشق و آزادی ـ میگدازد؛ هم هـوش و حـواس را از دنیـای فریبکـار متوجـه جهـانی
هوشربا و دلنواز میسازد و هم روح مشتاق تالشهای معنیدار را بـه جانـب نشـئهای کـامالً قدسـی،
شایسته است تا با تکانیدن گرد و غبار شک و پیشداوریهای غفلتبار تردیدانگیز ،چشم سـر و سِـرّ را
به تماشاخانة قدسیبنیان «اساور» هدایت کنیم.
گلستانی که پرورش دهندۀ گلهای همیشه رنگین و سرمدیش ،باغبان ازل بوده و نـه تنهـا عطـر
معانیش جانِ جبرائیل و سراپردۀ باطن پیامبر اکرم (ص) را روشن و معطر داشته اسـت کـه ظهـور و
تشخص متنوع وجود برکتبارش ،در عوالم مختلف ،مغـز و قلـب و چشـم و زبـان پـاکیزهدالنِ هـر
عالمی را نیز صفا و جال و زیبائی و سرور بخشیده است.
اساور در حوزۀ هنر قدسی ،نمونهئی است بدیع که جسارتِ ابداع مجـدد هویـتِ خویشـتن را تـا
آنجا که شایستة پذیرش حضرتِ معشوق گردد ،برای مسـتعدانِ ایـن سـفر الهـوتی ،بیـدار سـاخته و
چنان بتهای بدعتِ بیریشة تباهیزای را درهم میشکند که حتی در بت ،اشتیاق دستبوسیِ بتشکن
بیدار میگردد.
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اساور ،در ظرفِ بدیع و هوشربای دیداری خود «سِوارانی» را در میادین درک عقلی و کشفِ
قلبی اهل حق به نمایش میگذارد که هر کدام به نوبة خود و در حوزۀ حضور ،حرکـت و حیـات
خویش ،هنرنمائیهایی قدسی داشته و با فراخوانیهای ویژۀ خویش ،مسافر عقل و مهاجر قلـب انسـان
درمانده در زمین نفس و شورهزار انانیت را بدانجا دعوت و هدایت میدارد که جـز خیـر و خـوبی،
عشق و پاکی ،آرامش و آزادی و باالخره دلبر و دلبری وجود ندارد!
مرحوم آخوند (ره) ،با آن بینش روشن ،ذوق استعالئی و فراخوانِ هوشیارانة هدفمندانة معنیدار
خویش با انتخابِ این عنوان (اساور( ))2برای این مرقع ـ که در واقـع ،زیورکـدۀ زیـوربخش افکـار
تعالیجوی ،دلهای محبتمحور و روحهای معشوقطلب میباشد ـ یکباره مخاطب بیداردل خود را
نه تنها از نشئهی خاک و احکام و آثار و لوازم زمینگیر سازندهاش باال میکشاند و به نوعی تجـرد
مادی فرا میخواند که گاه از عالم مثال و برزخ نیز باال کشیده و به گونـة کـامالً ویـژهیـی از تجـرد
برزخی دعوت کـرده و جایگـاه نهـائی و حیـرتجوشـی را فرادیـدش قـرار مـیدهـد (بهشـتهای
همیشگی که) « ...در آنجا با دستبندهائی از زر و مروارید زیب و زیور و زینت مییابنـد و لباسـهائی
از پرنیان خواهند پوشید».
آنچه در این رابطة ویژه از برهان بینیاز مینماید اینسـت کـه عطـار همچـون سیاسـان دغلکـارِ
امروزی بر آن نبوده است تا با تداعی و ارائهی ظرفِ دیداریِ وعدههـایی فریبـا و تالشـیزای ،بـار
خویش را بسته و با ایجاد امیدهایی پوچ و مسئولیتزدای ،هویت قدسی و فطـرت الهـی مخاطبـان
هنر خویش را به شرارههای فساد و تالشی بسپارد؛ زیرا به روشنی دریافته است که اگر عنوان کردن
این مرقع تقدسنمای ،چشم نواز ،بیدار کننده و تعالیانگیز به آن زیور قدسی نشان (اساور) عدهئـی
را به یاد این فرمودۀ خدای منان میاندازد که:
الت ع ْدن ي ْد ُقلُانَیهال يحلَّا َن دِيهال ِمن أ ِ
ِ
الس ُه ْم دِ َيهال َح ِرير *( )2فاطر»33 ،
َسال ِوَر من ذَ َهب َو ل َُْلاَُ َو لبَ ُ
« َجنَّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
حتماً جمعی را به این باور مجهز خواهد ساخت که رسیدن به این ذروۀ بیبدیل ،بـدون ایمـان و
عمل نیکو و تالشهای ایثارمندانة مخلصانة  ...هرگز محقق و میسر نتواند شد! و ایـن ،مؤیـد و مؤکـد
 2ـ اساور جمع سِوار است؛ و سوار یعنی دستبند.
 1ـ «ه درا بهشتهای همیشگی هکها به آنها در خواهند آمد ،در آنجا با دستبندهایی از زر و مروارید زیور یابند و در آنجا
جامه شان پرنیان خواهد بود».
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آنست که :تا تخم ایمان در زمین باطن خود نکاری میوۀ سعادت ،عزت ،کمال ،آزادی و آرامـش
واقعی را هرگز درو نخواهی کرد؛ و تا کعبة دل از بتهای خاکی پاکیزه نسازی با نور جمال و محبتِ
ل جاللـه خـود بـه
بیمثال محبوب حقیقی تحلیه نتوانی نمود .و ایـن سـخنی اسـت کـه خـدای جـ ّ
صراحت اعالم داشته و دومی (رسیدن به بهشت و )...را مشروط به وجودِ نخسـتین (ایمـان و عمـل
نیکو) قرار داده است:
ِ ِ
ِ ِ
«إِ َّن للَّ َ ي ْد ِقل لَّ ِذين آمنُا و َع ِملُا َّ ِ ِ
َسیال ِوَر
لصالل َحالت َجنَّالت تَ ْج ِري من تَ ْحت َهال ْْلَْنی َهی ُالر يُ َحلَّ ْیا َن د َيهیال م ْین أ َ
ُ ُ َ َ َ
ِ
ِ
الس ُه ْم دِ َيهال َح ِرير* حج »19
من ذَ َهب َو ل َُْلاَُ َو لبَ ُ
«خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند در باغهایی که از زیر هدرختـانا آن
نهرها روان است در میآورد :در آنجا با دستبندهایی از طال و مروارید آراسته میشوند ،و لباسشـان
در آنجا از پرنیان است».
ِ
إِ َّن لَّ ِذين آمنُا و َع ِملُا َّ ِ ِ
الت َع ْدن تَ ْج ِري
ك ل َُه ْم َجنَّ ُ
س َن َع َم ا * أُولَئِ َ
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
لصالل َحالت إِنَّال َال نُ ُ
َ َ َ
َح َ
ِِ
ِمن تَحتِ ِهم ْْلَْنیهالر يحلَّا َن دِيهال ِمن أَسال ِور ِمن ذَ َهب و يیلْب ِ
ين دِ َيهال
سا َن ثيَالااال ُق ْ ار من ُسن ُدس َو إِ ْستَْبیَرا ُّمتَّكئ َ
ْ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َ
َ ََُ
ِِ ِ
ت ُمْرَتیَفاقال * کهف  91و » 92
سنَ ْ
َعلَى ْْل ََرئك ن ْع َم لثیََّا ُ
ب َو َح ُ
«کسانی که ایمـان آورده و کارهـای شایسـته کـردهانـد هبداننـد کـها مـا پـاداش کسـی را کـه
نیکوکاری کرده است تباه نمیکنیم.
آنانند که بهشتهای عدن به ایشان اختصاص دارد که از زیر هقصراهاشان جویبارها روان است .در
آنجا با دستبندهایی از طال آراسته میشوند و جامههایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر میپوشند.
در آنجا بر سریرها تکیه میزنند .چه خوش پاداشی و نیکو تکیهگاهی!*».
آنچه در این رابطه به گونة انکارناپذیری مثبت این مدعاست همانا عمل خودِ مرحوم آخونـد (ره)
است در دو حوزۀ بسیار بشکوه و آرامشبخش:
نخست ،حوزۀ جهاد مقدس چندین سالة هنرجویانه و هنرنمایانة او در زمینة هنر خوشنویسـی؛ و
دوم ،تالش زیبانمایانه و قدسمحور او در ارائهی آثاری بدیع و پرابهـت و از جملـه مرقـع مقـدسِ
اساور .چرا که این هر دو ،تبلور عینی و تجسم انکارناپذیر مسئولیتپذیری و عشق شعلهور او به عالم
هنر و احکام و آثار و تجلیاتِ هنر قدسی میباشد؛ آنهم در حدی که میان شکل و محتـوا و جهـان
دیداری و شهودی این اثر ـ در کنار اکثریتِ مطلق آثار خود ـ تعادلی نوازشـگر ،آرامـشدهنـده و

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم ( اساور ) 312  ..............................................................................................................................

پرجاذبه ایجاد کرده است.
عرصة زیبانمایانه و پهنة زیباشناختیِ اساور با آنهمه نقش بدیع و پرجاذبه ،با آنهمه تنوع دلنـواز و
بشکوه ،با آنهمه رنگینیِ متالطم و پایدار ،با آنهمه جمال شکوفا و تحسین برانگیز و با آنهمه استادی
و جاللت نمایی ـ آنهم در نموداری که با کمیت گریزی ،کمیت را به سخره گرفته و بینندۀ مشـتاق
خویش را از ورق زدنِ شتابناک بزودی پشیمان و غافلگیر میسازد ـ کاری است که هـم تبحّـرِ در
فن را میطلبد؛ هم تجربة زیباشناختیِ کامل را؛ و هم بیداری و پویائی خرد و بینشی قابل ستایش را.
زیرا اساور ،زیوری نیست که تنها با کِش و قوسهای دیداریِ خود به عنـوان هنـرِ «حـرف و خـط»
نویسی آفریده شده و بدور از حوزۀ معنائی و حیات طیبة قدسیش ظهور و تجلی پیدا کـرده باشـد!
بلکه از آندسته آفریده های هنری است کـه سرانگشـت زیبانگـار عطـار در لحظـة پدیـدار نمـودن
جلوههای جمیل حرف حرفش در چنبر اراده و قدرت نگارندۀ مطلق بوده است؛ چرا کـه کـالم و
حروفِ کالم او را دیداری میساخته و از این طریق به اشاعه و حفظ او همت میگماشته اسـت و
نه از خود را! و جان ملتهب و زیباجوی او نیز در هوای مشاهدۀ زیباجلوههای سخنپرداز ازل پـرواز
داشته است! و لذاست که در هر صفحه و گلشنی ـ آنهم به عنوان نمایش دهنـدۀ خـردی و بینشـی،
دعوتی و ارشادی ،نغمهئی و نوازشی ،برکتی و رحمتی که نه تنها زوال و نفاد را بـر نمـیتابـد ،کـه
بخشایندۀ نور و عزت و سعادت و کمال و طهارت و آزادی و آرامش میباشد ـ با زیورهایی ویـژه
و زیبائیهایی ویژه ،هم از نظر دیدار مواجه هستیم و هم از نظر دریافت!
گاهی چشم را به زیارت آستانهئی مشرف میدارد که با دستانی نیایشـگر ،معشـوق را بـا اسـماء
حسنای او ،آنهم با زیبائیهایی درخور هر اسم مورد خطاب قرار میدهد؛ بیکه مسئولی جز خـودِ
او را بروز داده باشد!
آستانهئی که در قلب مقدس خویش سروستانی زیبنده و چشمنـواز از مشـاهدۀ پـر درخشـش
احدیت مطلقه را تجسم بخشیده است! سروستانی که گواهانِ صدیقش ذات مقدس حضرت اِله و
فرشتگان و خردمندانِ معدلتپرور اویند؛ و در این رازی سر به مهر نهفته اسـت کـه جـز اهلـش را
تاب مشاهده و دیدار آن نخواهد بود.
گاهی نگاه را به دیدار نازبو (= ریحان)های به ناز آرمیدهیی دعوت میکند (در سورۀ نصر و فاتحـه)
که با همة زیبائی و نوازشگری ،هیبتِ حضور معشوق دلربا را بر جان بینندۀ بینشور مستولی میدارند!
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زمانی دیده را به دیدار دلهای گرهدار و غنچههای ناشکفتهیی دعوت میدارد ـ در سورۀ جحد ـ
که تداعی کنندۀ محرومیتی خفتبار و هستیبرانداز از مهر و نوازش حضرتِ معشوق و عطر رحمتِ
بیمنتهای اوست و از دیگر طـرف ،بـه یادآورنـدۀ بـیخیـالی و بـیپروائـی نسـبت بـه زنگارهـای
خداگریزی و عداوت پیشگیِ خودستیزان دینگریز میباشد .اما با همة اینها ،دیدار کننـدۀ بـا ذوق
هرگز نمیتواند لب از تحسین جلوههای بشکوه و زیبانمایانة آنها فروبسته و ستایش خـویش را نثـار
کلک هنربار عطار ننماید.
در صفحهئی نظر را گرفتار نظامی رازور ولی هوشربا ـ در سورۀ توحید ـ ساخته و فکـرتهـای
خام را از دسترسی به نور و معنای نورین این طلسم مقدسِ زیبا باز میدارد؛ تـا میـان ظـاهر نقـش و
نقش ظاهری با حقیقت و روح این نقاشیِ زنده تعادلی از نظر دریافـت و کیفیـت وجـودی برقـرار
نماید .زیرا در این نقشآفرینی عشقآلود ،از «او» گزارش میکند؛ او که اهلل است؛ و در عین حـال
احد؛ و این معنی را همچون نقش درهم بسته و نمـادین سـورۀ ویـژۀ او ،سـرّی بـه غایـت ظریـف
میباشد؛ سری که «صمدیت» از منظری ویژه ،برهانِ ارجمند اوست!
از زیبائیهای بالیده از محقق ،ثل و ریحان او ـ در سورههای ناس ،فلق ،آیة نور و ...ـ مگـوی؛
جلوههائی که هم از طریق نمایش زیبائیهایی دل انگیز ،شبیخونی سخت جهشبار بر ذوقهای مرده
و عاطفههای خوابیده میزنند! و هم از طریق ظرفهای دیداری شدۀَّ ِ :ن لدين ِعْن َد ِ
ه ِال ْسی م؛ و نیز:
َ
«و من يیَتیاکل َعلَ ِ
ه َدی ُهَا َح ْسبُ ُ» گلهای متنوع عاطفههای زیباپسند ،اندیشههای راهجویانة عشقمحور
َ َْ ََ
و راز و رمز روششناسی و ابزارشناسی در مسیر رسیدن به معشوقِ مطلق را به شـکوفائی و رقاصـی
وامیدارند!
با همة آنچه آمد ،تذکر این نکته را واجب میشماریم که در رابطه بـا هنـر قدسـی ،تشـبیهات،
استعارات ،نمادها ،سمبلها و ...خود از سطح کاربردهای معمولی شاعران و هنرمندانِ طبیعتگرای
خام خیال گذشته ،ناظر حقایق علوی و ماورائی گشته و نماد واقعیتهای قدسی میباشند .آنهـم بـا
توجه به این باور ارجمند که اگر در جهان محسوس و حضرتِ شـهادت بـرگ و غنچـه و گـل و
ریحان و غیرهای را ،گیرائی و جذابیتی برای انسان خاک نشین میباشد ،از برکـتِ وجـود حقـایقِ
علوی ،ملکوتی و الجرم اصلی آنهاست و الغیر.
به هر حال ،اگر از پیجوئیِ بیشـتر ،در حـوزۀ زیباشـناختی و فـرمجویانـة گلسـتان قدسـی نشـان
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حضرتِ عطار منصرف شده و تحقیق و توبیح بیشتر را به رازدانان عالم خوشنویسی محول داریم،
آنچه را میباید مورد توجه و تحلیل قرار دهیم این نکتة بس مهم است که هنر قدسی با همة کثرت
نمائیهای فریبندهاش ،بنابر طبیعت ذاتی خود از وحدتگرائی و وحدتنمائیِ ویژهئـی برخـوردار
میباشد؛ آنهم تا بدان حد که این اصل در عوالم و حضراتِ متنـوع وجـود قابـل تعمـیم ،تحقیـق و
تثبیت تواند بود!
با این مایة از باور و بینش و بر مبنای دأب هنری ـ عرفانیِ مرحـوم عطـار (ره) ،کـه در اکثریـت
مطلق آثار قرآنمحور او نمایان و بینیاز از براهینِ اثباتی مینماینـد ،زیورهـا و مرواریـدهای اسـاورِ
این زیبانگار رازپرور را هرگز نمیتوان در حد آفرینشـگریهای صـوری (= دیـداری) و در حـوزۀ
ثقلگریز نشئهی دو بعدی محدود و محصور نمود .زیرا که وی با حفظ اصولِ هنری قدسی ،آنهم
م مثـال ،بـر آن بـوده اسـت تـا اذهـان اسـتعالئی ،صـفاجوی ،آزادیطلـب و
در تشابه و تناظر با عال ِ
تجردخواه را ،به سراپردۀ تجرد صوری (= مثالی) فراخوانده و با مطرح کردن آنچـه شایسـتة چنـین
دعوتی است زیورهای عقلی ،قلبی و روحی را بـرای صـاحبان عقـل و قلـب و روح بـه نمـایش و
تداعی گذارد.
در این رابطة ویژه ،منِ بنده را باور بر آنست که محوریترین ،پرفشـارترین و جذبـهآلـودترین
اصلی که اساورِ آخوند را به نگارخانـة مقدسـی از زیورهـای عقلـی و بینشـی بـدل سـاخته اسـت،
پرداختن مستمرِ رنگینِ نوشوندۀ چشمنوازِ پر حالوتِ عاشقانة اوست به حضرت معشـوق و اسـماء
حسنی و صفات علیا و هوشربا و آزاد کنندهاش! پرداختنی که همه چیز را بهانه و وسـیلة آن توجـه
ساخته و اگر احیاناً به امری ظاهراً سـوای او و نـام حـالوتبخـش و صـفاتِ دلکـش و گیـرای او
میپردازد ،باز یا آن غیر ،آئینهئی است که او را در وی میتوان به مشاهده ایستاد! و یـا خـود وسـیلة
توجه کردن و توجه دادنِ به اوست! هر چند که نفس این پـرداختن بیشـتر جنبـة اشـراقی و عارفانـه
داشته و میکوشد تا فهم فلسفی را در نمایش قدرتمندانة ایمان عارفانه ،عشقی قلندرانـه و آفرینشـی
مبتکرانه تحت تأثیر قرار دهند!
در واقع همین دقتِ نظرِ خلجانجوش و استدالل محور بوده که مرحوم عطـار (ره) را واداشـته
است تا در نخستین مظهر و مجالی وجود هنری خویش در اساور ،آنگاه که دستهای امید و عروج
و استغاثه و ...را ،با سرانگشتانِ اشارت و شهادتی که در اوج الیتناهی ،فنای خویش را اعالم داشتهانـد،
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به نمایش میگذارد ،هوشیارانه و هدفمندانه ،نما و حقیقتِ باطنی آنان را در هیئتِ گوهر تابناک تکبیر
به تصویر کشیده و از اینطریق این زیور و دستآویز بیبدیل معرفـت را هدیـة رازجویـان هنـر قدسـی
میکند که :اوصاف معشوق ما از حدِّ توصیف فراتر بوده و هیچگونه حدی برای توصیف او متصـور
نمیباشد!
مرحوم عطار (ره) همین برهان مستتر را به شکلی بسیار هنرمندانه و هوشیارانه در نمائی دیگـر از
زیورهای زینتبخشِ فکرتِ استعالئی انسان ،در اساور زیبانمای خویش بـه تصـویر کشـانیده و بـا
دیداری کردنِ برهان ،خردِ پرمدعا و بلند پرواز را متوجه بعف باطنی وی سـاخته و از ایـن طریـق
ت معشوق را بـاز کـرده اسـت! و آن ،همـان موردیسـت کـه آیـة
ت حضر ِ
راهِ دل سپردن به حقیق ِ
مبارکة نور را با نورانیتی بیبدیل ،صراحتی بیباک و سادگی و شفافیتی ارجمند به ظـرف حـروف و
کلمات میریزد؛ منتها با توجه به این اصل هنرمندانه که سطر نخست را درشت و روشن نگاشـته و
از این طریق ،خوانندۀ خاماندیش را به این گمان میاندازد که بـا خوانـدنِ سـریع و دریافـتِ سـادۀ
ظاهر عبارت ،مفاد معنایی را که در باطنِ واژهها مستتر میباشد دریافت خواهـد کـرد! ولـی قبـل از
اینکه اندیشه به خود آمده و از وزن و عمقِ دریافتِ خویش طرفی بربندد ،خطِّ محقق بشکوه زیبای
خوانای درشت را به خط ریحان ریز بدل کرده ،در کنار به مشکل افکندنِ نگاه و وادار کردنش به
تالش و خرامی پروامند و متأمالنه ،فکر را نیز متوجه ژرفای معنا ناپیدای کالم ساخته و او را به دقت
و ذوق راهیابی به درون کالم رازناک حضرت دوست فرا میکشاند!
آنچه در این رابطة لطافتبار قابل توجه تواند بود آنست که مرحـوم آخونـد (ره) ،هرگـز بـا ایـن
ترفندِ هنری ـ عرفانی ،مسافر سر و سِرِّ مخاطب خود را ،امکان لغزیدن بـه دنیـای سسـتیزایِ یـأس
نداده ،پس از افکندن او در ریاحینکدۀ الوهی (چهار سطر به خط ریحـان) آنهـم بـا آن تشـبیهات
ظاهراً ساده ولی بسیار رازورِ حضرت معشوق ،که اذهان نپخته را در مرحلة اول ،از طریق محسوس
کردنِ آنچه فوق عقلی است به امید درک جانمایة کالم به دنبال خـود مـیدوانـد ،دوبـاره خـط را
جلی ساخته و ذوق و امید دریافت را در وی بیدار و شکوفا میسازد.
معنای تکرار دوبارۀ آنچه اشارتاً تذکر رفت ،در نصفِ دیگـر تـابلو آنسـت کـه دوسـت ،بنـابر
خصلتِ ذاتی خود ظاهرتر از آن است که تو میپنداری و در عین حـال ،بـاطنتـر و پوشـیدهتـر از
آنست که تو خیال میکنی.
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این نحوۀ برخورد عطار ،انسان را به یاد مناظرهیی میاندازد که میان «رابعة عدویـه» ــ آن شـهید
عشق الهی ـ و سائلِ خداجوی او رخ نموده است! زیرا وقتی سائل مـیپرسـد« :یـا رابعـه! خـدای را
چون شناسی؟! پاسخش میدهد که :چون شما شناسید ،ما بیچون شناسیم».
با همة اینها ،این قسمت از مرواریدهای اساور قدسنمای مرحـوم عطـار (ره) ،بـا بافـت ویـژه و
رازگشای خویش و با زبانی ویژه فریاد میکنند که :بیا ،امّا بیکه امید دریافت ذات مقـدس حضـرت
معشوق را در سر پروری! بیا ،اما بیزار و مبرا از هوسِ رسیدن به دریافت برهانمندانة فیلسوفان عقلمحور!
بیا ،اما بدور از خلجانهای نومیدیآفرین عاشقان خودمحورِ خامکار! بیا ،اما نه فقط با پای حواس و
عقل جزئی ،که با دل و جانت بیا!
در اساور مرحوم عطار (ره) ،از اینگونه مرواریدهای خرد و بینش فراوان بوده و در هر غرفهئـی
از نگارخانة سور و آیات کالم حضرت سبحان ،تائی چند به رشتة حسن خط سـپرده شـده اسـت!
مثالً در غرفهای که به نمایش حروف و کلمات عرشینشان سورۀ حمد اختصاص یافته و گلـزاری
نمادین را فراچشم مخاطب خویش میگذارد ،در واقع بر آنست تا اَسوِرۀ بیـنش و شـهودی بسـیار
متعالی و بشکوه را دیداری سازد! هر چند که حروف و نقوش مجسم ،به دلیل طهـارت و قدسـیت
ویژۀ خویش ،جز برای پاکیزگانی که دیده و دل را با آبِ ایمانِ به غیب تطهیر کردهاند ،قابل لمس
نمیباشد.
مسافرِ دلِ دوستجوی مخاطب عطار ،در این گلگشتِ قدسی و بینشبار اوالً در مـییابـد کـه:
همة حمدها و ستایشها از حضرت معشوق و متوجه خود اوست! و این «از» را چه نکتههائی که در
پی نیست؟! هم چنانیکه در مییابد :اگر در عالمی از عوالم خلقت مربوبی وجود داشـته باشـد ،رَب
او و تربیت کنندۀ او هموست و الغیـر! و ایـن دریافـت را چـه تهدیـدهائی کـه دنبـال نمـیکنـد؟!
تهدیدهائی که از متّه گذاشتن بـه خشخاشـی اینهمـه لغزنـده (= شـفاف) و مغشـوش (= غـامض و
خردگریز) باال تواند خزید! آنهم زمانی که گوینده استثناء ابلیس را عمداً نادیده گیرد!
آنچه شکوه ،زیبائی و جاذبة این دو مروارید روحنواز را افزون کرده و جان تبدار عاشق بیقرار
را از شرِّ همة هراسهائی از ایندست آزاد میکند اینست کـه او ،معشـوق را هـم رحمـان (= افابـه
کنندۀ وجود هر موجود) و هم رحیم (= بخشایندۀ کماالت الزم و شایستة او) دریافته و صـاحب و
مالکِ روز دین میشناسد!
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و اینک ،تو ای رازشناس حقیقتگوی! مرا بازگوی که :کدام روز اسـت کـه معشـوق را روز
دین و عاشق را روز دل نباشد؟! چرا که عاشق سرمایهئی جز دل نداشته و جز در هوای معشوق،
در مُلک معشوق ،در حوزۀ اقتدار پیدا و پنهان معشوق و در سیطرۀ گریزناپذیر مجـالیِ جمـال و
جالل او بسر نمیبرد!

ِ
الَ نَی ْعبُی ُد َو...
در این گلشن ،وقتی چشم این نگارندۀ سیهروزگار به آیة صولتبار و افشـا کننـدۀ يی َ

افتاد ،رعشه ای جانم را فراگرفته و فریادی بر لبان فکرتم نقـش بسـت کـه :ایـن ادعـا فقـط عطـار و
موالیان او را مبارک باد! چرا که هرگز بیسـروپائی چـون مـن را نزیبـد کـه ایـن «سـوار» را زینـتِ
دستهای دل هوسباز خود سازد! و لذا دنبال کردن گلگشت را به آنانی میسپارم که با قلم دسـت و
قلم دل مرحوم عطار (ره) سنخیتی شایسته بهم رسانیدهاند!
به هر حال ،با آنکه در هر باغچة مقدس و نگارخانة عرشینشان اسـاور زیورهـای هوشـربائی از
ایندسـت مــیتـوان مشــاهده و گـزارش کــرد ـ آنهــم گزارشـی کــه عنـوانش را شــور و نشــاطی
وصف ناپذیر و تکرارش را حالوتی بیمثال بـه دنبـال اسـت ـ بـرای گریـز از اطالـة کـالم ،فقـط
نکتههائی را یادآور شده و کالم را پایان میبخشیم.
نخست اینکه اساور مرحوم عطار (ره) جهان را مجموعهئی پراکنده و بـیربـط معرفـی نکـرده
بلکه همانگونه که در اول مقال آمد و اشاره شد ،مراتب و مراحل مختلف تکاملی آنرا شـدیداً بهـم
مرتبط معرفی میکند ،و این ،خصلت ذاتیِ نگرش توحیدی است! و از آنجا که در ایـن نگـرش و
هنری که مسئولیت تبارز ظرافتهای ذوقی و زیبائیهای سِرّی و علنی آنرا به عهده گرفته است دنیای
نگرشها ،گرایشها ،ارزشها و ...با یکدیگر در پیوند بوده و بدونِ توجهی بهم پیوسته (= سیستمیک) و
جهادی هنرمندانه ،نمادین ،فرارونده و معشوقمحور نه میتوان به همة راز و رمزهایش بـه سـادگی
پی برد و نه هم میتوان مشام جان را از عطر جوار قرب حضرت دوست تازه و معطر ساخت!
عطار نیز غرفه و گنجینهای را به نمایش زیورهای ارزشی و گرایشهای ارزشبار اختصـاص داده
و مرواریدهائی شوکتبار را ارائه کرده است که هم شفافیت ذهن او را تأیید میکند؛ هم بینش عمیق
اجتماعی او را؛ هم باور ارجمندش را بـه ارزشـها و خاسـتگاههای بشـکوهِ ربـانی آنهـا بـه نمـایش
میگذارد؛ هم روح استعالئی ،عزتطلب و عرشینگرِ وی را .زیرا که وی بـه نمـایش و دیـداری
ساختن رکنی از ثمربخشترین ،محوریترین و ارزشـبارترین ارکـان حیـات ایمانمـدار اجتمـاعی
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پرداخته است! منتها ،از آنجا که میان روابط متنوع و پیچیدۀ شناختِ ارزشهای متعالی و گوهر ربانی
آنها و نیز خاستگاه و سرچشمة قدسیِ ابزار ،روشها و راههای تحقق و رسـیدن بـه آنهـا ،بـا سـطوح
دیداری هنر مقـدس مـورد نظـر مرحـوم آخونـد (ره) رابطـهای تنگاتنـگ وجـود داشـته و درک
ظرافتهای بشکوه این اصل ،ایجاب میکند تا میان شکل و محتوای این غرقة بهشتی رابطه و تناظری
ابداعی ،حیرتجوش و نوازشگر وجود داشته باشد ،باز خطوط و عالئمی را ـ مثالً در صفحة  20ـ
بکار برده است که بینندۀ ناوارد ،در اولین برخورد متوجه محمولة پیام و بار معنائیِ آنهـا نتوانـد شـد.
درست به همان نحوی که انسان نا آشنا به عظمت ارزشمند ،آزادکننده ،امنیتزای ،آرامشدهنـده
و نوازشگر تالش و جهاد خدامحورانه نمیتواند بشود!
عطار در این تابلوی بهشتی ،با ایجاد تناظرهائی متنوع میان اقسام خـط کـوفی از یـک طـرف و
میان این خطوط با دنیای ارزشها از طرف دیگر و میان این هر دو و زمینههای عبادی ـ اجتماعی ،که
قبالً هم اشارههائی داشتیم از جانب دیگر ،بینندۀ خود را به عالمی میکشاند که :هر نقش دیـداری،
در عین حال که خودش مینماید ،خود او نبوده ،بلکه نماد و مظهری بدیع و پرجذبـه از چیزیسـت
که حضور خود را به زبان لباسِ ظاهر و شکل و فورم برونی اعالم میدارد!
این دستاویز بیبدیل که جز پیام انقالبی خداپسند ـ انقالبـی علیـه خـو ِد خـداگریز و دنیـاگزین،
انقالبی علیه هر چه زمینی و زمینگیر سازنده است؛ انقالبی کرامتبخش و فضیلتافزای ـ ندارد ،از
یکسو با رویکرد به خطوط پیچیدۀ کوفی ،شکوه و جالل و ابهت ترهیب کنندۀ انقالبی خـدائی را
تجسم و تبلور میبخشد و از دیگر سوی ،پیچیدگیهای متناظر و رازآلود انقالبهای فضیلتبار الهی
را در مقاطع شورانگیز تاریخ و خطوط درهم پیوستة زمان .و این خود زیور ملکوتی و گرانبهائی است
برای انقالبهائی که میخواهند انقالب و انقالبی و اهداف مقدس انقالب را در پیچیدگیهای متنوع
و متناظر ـ والجرم لغزنده و لغزانندۀ کثرتمدار ـ حفظ نموده و با خـاطری مطمـئن بـه سـاحل امـن و
سرمنزل مقصودش کشانند!
زیور دیگری کـه مرحـوم عطـار «قـدس اهلل سـره القدوسـی» بـرای راهیـان کـوی سـالمت و
ارادتمندان وادی محبت ارمغان داشته است ،اینست که جز در گنجینة بـیهمتـای ذات احـدیت و
جز در کالم راهگشا ،راهنما ،عزتبخش ،آزادکننده و افشاگرِ قوانین کمالبار و استعالئیِ حضرت
معشوق سراغش را نتوان گرفت.
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عظمت به نمایش نهادنِ این غرقة بهشتی در سال  2903شمسی و در اوج زورگوئیهای ارتش
سرخ روسیة سوسیالیستی و نوکران داخلی وی علیه انقالبیون مسلمان و مجاهد مردان دلیـر افغـانی،
تنها بدان خالصه نمیشود که :اسالم عزیز را در متن صفحة جانِ مهذب خود و همگنان خود قرار
داده و با اعالنِ گواهی خداوند ،فرشتگان و مؤمنان به این واقعیت ،بیرون افتادگـان از ایـن حکـم را
بدبخت و کافر و گمراه و خودستیز و ذلیل و ...معرفی میکند ،بلکه در موقعشناسی ،موبعگیـری
دقیقِ هنرمندانه و ابالغ به موقع پیامی اسـت کـه همچـون درفـش رنگـین و عـزتبخـش انقـالب
اسالمی ،سراپردۀ باورها را با هنرنمائی ویژۀ خود بیدار و بشکوه میسازد! و این ،وظیفه و کار هنرمند
مسئول و هنر مقدس میباشد! وظیفهئی که نه از جانب دیگران و اربـاب مفـاهیم اعتبـاری بـر آنـان
تحمیل شده باشد! بلکه امری روحانی و گرایشی قدسی که قلب و قالـب هنرمنـد را در زمـان الزم
خودش از ژرفای وجودش برانگیخته و به آنچه شایستة کردن است سوق میدهد!
عطار (ره) ،با جلـی و درشـت کـردن و زود خوانـا سـاختنِ جملـة مبارکـة َّ ِ« :ن لیدين ِعْنی َد ِ
ه
َ
ِْال ْس م» در واقع ،خواننده و دیدار کنندۀ پیام خود را به طرزی کـامالً هنرمندانـه بـا دریافـت ،بـاور،
احساس و گرایشِ قدسبنیان خویش همآوا ،هماهنگ ،همگام و شریک سـاخته و از طریـق ایـن
ترفند مقدس ،نه تنها اندیشه و احساس او را در تسخیر هنر خویش در میآورد که میان جان خود و
جان او پیوندی هوشربا ،یکتا سازنده و یکتا نگر ایجاد میکند .باید افـزود کـه مرحـوم عطـار (ره)،
همین هنرنمائی را در صفحهئی دیگر و با جلی کردنِ آیة مبارکة «و من يیَتیاکل َعلَ ِ
ه َدی ُهَا َح ْسبُ ُ» ــ
َ َْ ََ
آنهم در متن صفحه ـ انجام داده است!
الزم به یادآوری است که ارزشِ این زیورهای زینتبخشِ فکر و بینش ،تنها متعلق به همان دوره،
در رابطة با دینزدایان کفرپیشة آنروز ـ که دین را افیون جامعـه دانسـته و خـدای را زادۀ اندیشـههـای
ناتوان و هراسآلود معرفی میکردند ـ و باز ،تنها در پیوند با جهاد مقدس آنروزۀ مردم سرزمین ما نبوده،
بلکه بنا به خصلت قدسی خود و نیز فناناپذیری و چند وجهی بـود ِن کـالم حـق ،امـروزه ـ و در برابـر
التقاطیهای حیّال ،تکثرگرایان مغرم ،پلورالیستهای مزدور و طراحان بینشباختة صراطهای مستقیم ـ
همان نقش را بازی میکند!
با درخواست پوزش از اطالة کالم ،حسن ختام را به سـرپنجة سـحار ،نمـادین و تـداعی کننـدۀ
خود عطار قدس سره حوالت میدهیم تا با کنار زدن پردهئی دیگر از رخسارۀ اساور ،ما را با خود و
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آرمان خود بدانجا کشاند که خود رمـزوار در صـفحة ویـژۀ مـرقعش (صـفحة اسـاور) بـه تصـویر
گذاشته است.
این صفحه با دو نیم دائرۀ متناظر که سرانگشتان بازشان در فضا گـم شـده ـ و در واقـع تـداعی
کنندۀ بهم پیوستن و کامل شدنِ دائره در آن سوی چهرۀ وجود است ـ تعین یافته اسـت ،از یکسـو
تناظر میان نیمة ملکی وجود با نیمة علوی او را القاء میدارد؛ از دیگر سو ،انعکاس حقایقِ عالیـه را در
آینههای عالم شهادت به تماشا میگذارد؛ از جهتی کل هستی را در نمادی طولی و در هیئتهـایی
متناظر از مبدأ کل ،با جملة ق َالل ه ...تا حضرتِ انسان که آئینهدار اسماء جالل و جمـال اوسـت ،بـا

جملة تصدیقیة «صیدا ه» و اثبات اولیت و آخریت به اسم شریف و مبارک حضرت معشـوق بـه
نمـایش در مــیآورد؛ و از جهتـی دیگــر بــا متنـی کــه انتخـاب مــیکنــد ،نمـائی از ســرانجام کــار
خدامحوران را به تصویر میکشد؛ آنهم با این امید که مخاطب او با قرار گرفتن در برابر این صفحه
و ترنم آن آیت ،ذوق رجوع و دریافت قسمتهایی دیگر از سورۀ مبارکة دهر را پیدا کرده و کـام
جانش با دریافت این مواعید خالفنابردار شیرین ،و بال و پر روح بیقرارش برای رهیدن از عـالم
()2

خاکی به آن سرزمین مقدس گشوده گردد».

رزق ه لعطالر و رزقنال امن وکرم

 2ـ بعد از این جمله و قبل از دعای اختتامیه این جمله قرار دارد :و ما تیمناً گوشه هایی از آنچه را این تابلوی تذکربار و
تداعی کننده وظیفة القاء و ابالغ شانرا به عهده گرفته است ،ارائه میداریم :اما منِ بنده در میان چرکنویسها مطالب را
نیافتم؛ و گمانم مثل بخشهائی دیگر از یادداشتهایم گم شده است!

سایر آثار عالمۀ فقید استاد سعادتملوک تابش هروی
نثر
 .2امام سجاد (ع) و انقالبی دیگر
 .1آرمانهای فاطمی

(س)

 .9قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی
 .0عالمه شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشههای او
 .0نمودها و مولفههای حیات و حاکمیت رحمانی
 .0نمودها و مولفههای حیات و حاکمیت شیطانی
 .4سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان
 .1طلوع انقالب اسالمی
 .3ریشهها و پیامدهای روانپریشی
 .21جامعه شناسی سیاسی افغانستان
 .22مارکسیسم در افغانستان
 .21شکوه شهادت
 .29نمودهای وابستگی
 .20موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم
 .20هویت ستیزی
 .20افغانستان و تهدید غرب
 .24هدفگرائی و هدفگریزی
 .21راز و رمز نویسندگی
 .23همسرداری و همسرگرائی
 .11دریچهای بر تمدن معنیدار
 .12فرهنگ واره فارسی ـ عربی
 .11تهاجم و شکست شوروی
 .19انسان دلسوز به خویشتن

سایر آثار عالمۀ فقید استاد سعادتملوک تابش هروی
اشعار
 .2بویی از کوثر

صوتی و تصویری
(ص)
 .2هراسهای نبی اکرم

 .1فرمود عقیلة تبار عشاق

 .1پندهای نبی اکرم (ص) به ابوذر غفاری

(ره)

(س)

 .9شمیم صحرا

 .9آرمانهای فاطمی

 .0کاروان ناله

 .0آرمانهای امام علی

(ع)

 .0طور خونین

 .0آرمانهای نبی اکرم

(ص)

 .0بیتابی اشراق

 .0آرمانهای امام حسن مجتبی

 .4دوراهی

 .4غنامندی امام حسن مجتبی

(ع)

(ع)

(ع)

 .1چندکلمه

 .1آرمانهای امام حسین

 .3نمایش آواز

 .3فرهنگ حسینی

 .21برکه ذکر

 .10شرح صحیفه سجادیه

 .22بلور نیاز

 .11شرح صد میدان خواجه عبداهلل انصار

 .21هالهئی از تکبیر

 .12شرح منازل السائرین

 .29الی بازوان آفتابی نسیم

 .13انقالب بیرنج

 .20سرودهای مهاجر

 .20مولوی شناسی

 .20لحظههای طلوع

 .20ازین پنجره نگاهی به شعر وشاعری

 .20از سبوی دل
 .24غزلهای قالبی
 .21مهری درنیمه شب
 .23نیایشهای مردود
 .11هذیان
 .12در انتظار شعر سپید
 .11شعر آفرینش

(ره)

