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  :چکیده

ا دربرابر تجربه هاي عرفانی می پردازیم . عرفا در برابر این تجربیات از روش هاي دراین تحقیق به بررسی نظرات عرف

متفاوتی از قبیل: سکوت، زبان سر، ّشعر، اصطالحات خاص، تمثیالت وعلم الحروف جهت بیان تجربیات خود بهره برده اند. 

رابه  علم الحروفت. صاحب نظران تعاریف زیادي آمده اسعلم الحروف است.درمورد علم الحروفهدف اصلی این پژهش، 

در ادیان باستان در تمدن  دقیقا معلوم نیست،اما این علمءعلم الحروف منشا .سیمیا ، جفر و اسماي الهی ارتباط داده اند

ق هایی نظیر بابل، ایران، مصر، یونان ،وعربستان وبومیان امریکا معمول بوده است. دراسالم هم سابقه آن را به امام جعفر صاد

ودر نهایت به به حضرت داود وحتی حضرت آدم رسانده اند. عرفایی زیادي دراین »ص«وپیامبر اکرم »ع«وامام علی » ع«

زمینه تالیفاتی داشته اند. اوج این بحث درنهضت حروفیه ومکتب ابن عربی نمایان شده است است. ازاین دو جریان فکري 

دن وعدم مطابقت باشریعت اسالم، طرد؛ اما افکار ابن عربی مورد استقبال عقاید حروفیه به خاطرافراطی گري و نامعقول بو

  فراوان علماء وعرفا ودانشمندان قرار گرفته است.
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 همقدم-1- 1

گرفته ن مقوله بهره وتعلیم این راه به مبتدیان از طُرق مختلفی درایبراي بیان تجربیات عرفانی رفا ع

 عرفا ي اسالمی بوده است.از دیرباز مورد توجه عرفا علم الحروف به عنوان یکی از این راه ها اند.

مر کرد که بخوان به نام ا به او وموخت آدمی آرابه » علمه البیان«بیان ،خداوند سبحان معتقدند

را ازسوره ها  قرآن کریم .زانی داشتبراي انسان ار را قرآن کریم ،خدواندي پرودرگارت وبا این فضلِ

وضع یات دلنشین وحی آسرِ برمقطعه درآغاز سوره ها نشانه هایی  از حروف  .ات وحروف قرار دادیآو

سرّ این  وکس را درحریم ایشان بر ،بر نامحرمان نهان باشد ،گفتبا انبیاءخویش می  ن چه درسرّآ تا کرد،

کهیعص « .است بالغت وفصاحت جلوه اي از این» ی ال یاسینسالم عل«و»انانقطه الباء« .گاهی نباشدآ

رسول وائمه واولیاء  باالهی  اسرارهمه  ،آمدهکریم ن آدرقر چه از حروف مقطعه وآن »،حمعسق ،یس ،حم

که تحفه اي از خزائن غیبی  ،بجددایره ي اَ ،حضرت حقّ ،سرّبراي وقوف براین بنابراین . استبوده 

 اولیاء مقرَّباهل بیت نبوت ویعنی  ،کتاب با هدایت صاحبانِ سرِّ سپس ،اشتارزانی د را ،ربوبی است

بدان مقام رسید که نام علم الحروف این علم و قرر شدمراتب حروف م اعد ورسومی برقو ،درمیان خلق

به این شریعت این افتخار راپیدا کردند که  جویند گان اسرارِ حقیقت و راه عارفان .گشت برازنده ي آن

دریابند که براي نامحرمان دست نیافتنی  سراري رااَ ،یاتآشواهد و ،از بطن حروفو علم دست پیدا کنند،

از  ،واز بحر غیر از حبابی را نگنجند ،برخی نادانان که از تاك جز شرابیاین جریان  امابرخالف است؛

مت وپنهان نگاه داشتن سرار باواقفان ؛ محل کسبی می سازند انی وکّاندوخته ي بسیار ناچیز خود دا ص

فقط  ن راآانی وبه رسم علم رب ،دستبرد شیاطین محفوظ داشته از این علم درحضور نامحرمان  آن را

علم الحروف و علم اَشکال به عنوان زبان رمزي براي  ،. درواقع علم اعدادنده اداددراختیار ربانیون قرار 

ذات این علوم از دید گاه عرفا داراي  ه قرار گرفته است.مورداستفاد عرفاتوسط  مبیان حقایق غیبیِ عالَ

علم  ،اسرار واسما ء حروف در . حروف گنجینه هاي خدایی هستند عرفااز نظر .سی فراوان استتقد

علم اعداد هم که مرتبط با علم حروف می باشد از جمله  .صفت وقدرت ومراد خداوند نهفته است ،وامر
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ثار خارق عادت ومبدا فعالیت روح انسان ومصدر آ که منشاء ،بشري استعلوم اسرار ومعارف غریبه ي 

قدیم ومعاصر صحه این علم بسیاري از علماء ودانشمندان  داشتن واقعیت بر .بروز استعداد فطري اوست

  این امر باورکردنی نیست. ،شنایان به این علمآهرچند براي نا اشته اند؛ گذ

 .تحقق یافته است »نکُ« فرینش با امري از سوي خداوندآ است،که مستندبه وحی الهی  ،ازنظرعرفا

چنین موضوعی  .به طور طبیعی از صداها ویا حروف تشکیل یافته است این عبارت که یک کلمه است،

که معتقد شوند حروف از منظر هستی  ،فیلسوفان، عارفان ومفسران دینی را بدان جا رهنمون شدبرخی از

آن ها به  ،به عبارت دیگر .اي دیگر داراي نوعی اولویت واصالت می باشندنسبت به آفریده ه ،شناسی

براي رسیدن به  ازنظر آن ها.این نتیجه رسیدند که حروف بناي اصلی هر مخلوقی را تشکیل می دهند

به همان درمحتواي خود دارد  زیرا حروف الفبا همه ي علوم را؛ علم پیدا کردخدا باید براسرار حروف 

  درحروف مقطعه وجود دارد.کریم  ن آنش اسرار قرشکل که دا

  

  مسأله  بیان-2- 1

زیرا با نگاه به عرفان  ؛شناخت تصوف وعرفان بدون تجربه ي عرفانی امري بی معنا خواهد بود

از طریق همین تجارب  علمی که دراین زمینه وجود دارد، عملی ونظري مشاهده می کنیم که هرآگاهی و

در هم تجربه هاي عرفانی از آن جا که بحث  فان پژوهان قرار گرفته است.لفظی وکتبی دردسترس عر

ه طبعاً برخورد با این تجربیات هم متفاوت بود ،وجود داشته استجوامع بشري درزمان ها ي متفاوت 

 (شبستري، که بشناسد بدان اسرار پنهان وراي طور عقل طوري دارد انسان است. عرفا معتقدند:

ازروش هاي  این تجارببراي بیان و ،ستندمی دان »سرّ« نوعی را تجربیات عرفانی اآن ه ).49،50:1382

در مواجهه  استفاده از علم الحروف وتمثیل ویا نگفتن اسرار، شطح گویی ازقبیل :بیان ناپذیري، ،مختلفی

 ،به ي عرفانیعرفان پژوهان برآن باورند که تجربا توجه به این امر .آورده اندسخن به میان  »اسرار«این  با

 علم.از میان روش هاي فوق معرفتی به خود بگیرد وسیمايذاتاً عقالنی است واز این رو می تواند جنبه 
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مورد استفاده برخی از شاخص ترین  ،به عنوان یکی از روش هاي مهم بیان تجربیات عرفانی الحروف

  می باشد. نیز پژوهش این که هدف اصلی ،عرفا قرار گرفته است

 ،فر دانسته اندبعضی آن را شاخه اي از جتعریف مستقلی ندارد اما  علم الحروف ،لغوي از لحاظ

»لو، در لغت عرب،»فرجدر اصطالحِ  .نگرددتیره وناقص  چاه روشن آب را می گویند که به کشیدن د

وشهودجاري می  در قلوب اصحاب کشف ارباب کشف، بحري است از چشمه هاي فیض خداوندي که

   .)63:1386طی،گردد(اخال

گردیده سحر به شکل گسترده استفاده و طلسمات که از آن در جادو، ،علمی است ،علم الحروف

بیات براي بیان تجر امور دنیوي دیگر ومنظوري فراتر ازنوعی این علم درمکاتب عرفانی به اما ،است

در این  و... غزالی ،ذوالنون ،در طول تاریخ عرفاي زیادي از معروف کرخی .استعرفانی استفاده شده 

شناساندن اسماي الهی استفاده  بحث حروف در ازنیز ازعرفا  برخیزمینه نظرات وتالیفاتی داشته اند. 

  است.ونهضت حروفیه بوده  مکتب ابن عربی اوج این بحث در و اما سرآمد .کرده اند

کمیات می داند مکتب ابن عربی: ابن عربی بامنطق گویا، واحدیت حق را، علت همه ي اعداد و- 

وبرآن است که واحد، مظهر ذات احدیت است وسایر اعداد نمودار عوالم هستی می باشند(ابن 

است.  فتوحات مکیه). جامع ترین کتاب دربرگیرنده ي اندیشه هاي ابن عربی کتاب 39: 1391عربی

ز عددي است؛ که ر از حروف داراي رموپ نیز که ازتالیفات مهم ایشان می باشد، فصوص  الحکمکتاب 

). البته درسایر آثار ابن عربی نیز به بحث 24:1385است (مفتاح،» 1572«و»406«، اعدادها مهم ترین آن

علم الحروف اشاراتی شده است. در مکتب ابن عربی حروف در چهار مرتبه از افالك هفت گانه تا ده 

ري و خواص رقمی و لفظی قائل سردي و ت  ،د. او براي حروف، طبع گرمی و خشکینگانه قرار می گیر

است. هم چنین از نظر او اسماء الهی و مجردات و انسان ها نیز بهره اي از حروف و معادل عددي آن 

).  پس از ابن عربی، علم به خواص حروف درآثار شاگرد او 148  -151: 1391 ،دارند ( ابن عربی

ایی، خود از جهت ثبوت وامتیازش در علم حق قونوي نیز ادامه پیدا کرد. از نظرقونوي هرحقیقتی به تنه

  ).78: 1389 ،می شود (قونوي تعالی ،حرفی غیبی محسوب
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که تفسیري فارسی  ،جاودان کبیراهللا استرآبادي و با اثر معروف او، نهضت حروفیه به رهبري فضل-

یخته اي از عقاید بادي، آمآتعالیم و اعتقادات استر .) 39: 1369 ،( آژند بر قرآن مجید است، شکل گرفت

فضل به علم  م خصوصاً شیعه و تصوف اسالمی بود.گوناگون اعتقادات مسیحیت، یهودیت و اسال

او به مطالعه کامل علم حروف و عهد  .حروف آشنایی داشت و ارزش ادبی حروف را تقدس بخشید

خدا محسوس چون  ؛عتیق و عهد جدید پرداخت و معتقد بود که پایۀ شناخت خدا،  لفظ و کلمه است

فضل تحت تأثیر تشیع بود  .) 55 - 56: هماننیست و جز از راه کلمه و لفظ قابل شناخت نمی باشد ( 

  همان،اما عدم پذیرش او از سوي شیعیان امامیه تعرض حروفیه را نسبت به شیعیان امامیه در پی داشت ( 

 ،ارسلو ِوانی اورا ستوده اند ( ا). هرچند برخی از علماي شیعه نظیر عالمه امینی وآقا بزرگ طهر59:

1391 :15.(  

 به باطن گرایی، ونیز حفظ اسرار عرفان از نامحرمان ،زار متشرعهآازایذاء وعرفا براي رهایی 

»esoterisme« میز ویا استعاري ومجازي استآمقتضی کاربرد زبانی راز طبیعتا اطنیت،ب .پناه برده اند. 

به کارگرفتند  یعنی استفاده از حروف ابجد را زبانی رمزي داي مقصود،براي اَ صوفیه نیز خواسته ودانسته،

در   ،تجربه وحدت یا اتحاد باحق وعشق متقابل حق وخلق رابا حفظ ظاهر شرع وبدین وسیله توانستند،

این همان تجارب باطنی ومواجیدي است که اصوال به زبان معمولی ویا زبان عقل برهانی  پرده بیان کنند.

  .) 59:1376، بلکه زبان رمزي تنها زبان مناسب براي بیان همین معانی است (ستاري ی نیست،بیان شدن

ونیزاز دعاهاي روایت شده  ،کریم نآوائل سوره هاي قرازحروف مقطعه دراَ دراین مسیرعرفا 

کرده ن سخنان خودشان را درقالب علم الحروف بیا آن ها؛ اند الگوبرداري نموده »ع«ازپیامبر اکرم وامامان 

را توانسته اند این علم نیز وآن ها  عرفا بدین شیوه به اهل سلوك منتقل شده استتجربیات وتعابیر  .اند

این پژوهش تالشی براي بررسی وتحلیل جایگاه  .منتقل کنندعرفاي دوره هاي بعدي هم درحد توان به 

ابن عربی واتباع وي  ،یهحروفبخصوص  ،ثار چند تن از عرفاي بنامآفر دروکارکرد علم الحروف وج

  است. 
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  :پژوهش سواالت-3- 1

  از چه زمانی وارد اسالم وعرفان شده ودرچه مقطعی اوج گرفته است بحث حروف واعداد-1

  .شده است استفاده یات وروایات بیشترآازعلم الحروف وابجد درتفسیر وتاویل کدام دسته از-2

  

  :هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه -4- 1

د از صدر اسالم مطرح بوده وبه تدریج اوج گرفته ودر نهایت درمکتب ابن بحث حروف واعدا-1

   .عربی ونهضت حروفیه شکل کامل تري به خود گرفته است

ن استفاده شده که دراین زمینه می توان به تفسیر آازعلم الحروف درتفسیربعضی ازسوره هاي قر-2

دنیا و...درنهضت  قیامت و و ویل احکام نمازتا نیزو اعجاز البیان قونوي وتاویل اسمائ الهی ابن عربی

  حروفیه اشاره کرد.

  

  هدف پژوهش -5- 1

  دراین پژوهش اهداف سه گانه ي زیر مد نظر است.

بررسی پیشینه و تاریخ علم ا لحروف در عرفان و مخصوصاً عرفان اسالمی و این که این عقاید  -1

یی در طول زمان داشته است وهمچنین از کجا و چگونه نشأت گرفته است و چه فراز و نشیب ها

  بررسی شباهت ها وتفاوت ها.

بررسی وتحلیل نقش و جایگاه اعداد در عرفان اسالمی سده هاي نخست و عرفان ابن عربی و -2

  نهضت حروفیه و نقطویان .

  عالم.  ن با اسماء الهی ومخلوقاتآتجزیه و تحلیل رموز و اسرار عددي حروف و وارتباط   -3
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  :ضرورت و اهمیت پژوهش -6- 1

  نکات زیر می تواند اهمیت وضرورت پژوهش دربحث علم الحروف راآشکار سازد.

قبل از دین اسالم در سایر ادیان وگروه هاي فکري نیز بحث حروف واعداد سابقه بسیار طوالنی -

ما این علم چگونه ا .بررسی آثار بازمانده از گذشتگان نیز کامالً این موضوع را تأیید می کند .داشته است

و سپس در بین عرفا نقش ایفا کرد ه است، مقوله اي است که باید مورد کنکاش قرار  هوارد اسالم شد

  بگیرد.

مشهود  عرفان اسالمی درواعداد زمینه ي نقش وجایگاه حروف  در خالءپژوهشی و تحقیقاتی-

  است.

به طور تی و مطابق قرآن و سنت و که کدام گروه از عرفا به درس الزم است به روشنی تبیین شود،-

و به دور از افراط و تفریط از این علم بهره برداري کرده اند و کدام گروه طبق نظر و سلیقه ي  معقول

   .شخصی و براي اهداف دنیوي سوء استفاده هایی از علم حروف نموده اند

، آن وبیان مکاشفات عرفا و توضیح روایی بهره گیري از علم الحروف در تفسیر قرعالوه بر تبیین  -

ارائه  مالك و معیاري در این زمینهچنین  ز همدیگر تمییز داده شود وهماندیشه هاي غلط و درست ا

  .مطالعه ي آثار مرتبط با موضوع به کار آیدتا به عنوان منبعی قابل وثوق در  گردد

  

  پژوهش پیشینه -7- 1

لی که به مقایسه نظرات و آراء عرفاي اسالمی با توجه به تحقیقات و بررسی هاي نگارنده اثر مستق

نهم در خصوص اعتقاد به علم حروف و اعداد پرداخته باشد،  هفتم تااز صدر اسالم تا اوج آن در قرن 

ثاري به شکل نظم و نثر در بعضی از دوره ها تألیف شده است که به بعضی از آن ها آوجود ندارد. اما 

 اشاره می کنیم.

که دراین کتاب به سیر  ممتاز، از انتشارات ،، چاپ اولحروفیه در تاریخ، 1369،یعقوب  ،آژند-1

 ها اشاراتی شده است. نآتاریخ حروفیه وتعالیم فضل ومحل فعالیت 
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انتشارات مولی،که تالیفی  ،تهران ،، ترجمه داوود وفایی،چاپ اولحروفیه ،1391فاتح ، ارسلوِوا-2

 تاریخ شروع نهضت حروفیه،درآن مولف دست اول می باشد و استفاده ازمنابع کامل ومرجعی مناسب با

  قرارداده است.پژوهش ن ها را مورد آعبادات وعقاید 

، چاپ بیروت، کتابی است که به زبان عربی شمس المعارف الکبريق 1420بونی احمد ابن علی،-3

این کتاب اذکار  در و کتابی درزمینه علوم خفیه می باشد .درقرن هفتم هجري قمري نگاشته شده است

  ن مربوط به عرفان می باشد. آمده است که بعضی ازمطالب آودعا هایی 

این کتاب حاوي مسائلی  ، چاپ کاویان،تصویر عددي در آینه عرفان 1362علی اکبر، ،دلفی—4

واحادیث مطالبی را براساس  کریم نآاستفاده از قر بامولف طریقت، وحقیقت است که  درشریعت،

 وري نموده است.آي حروف گردمحاسبات ابجد

قاهره که این تالیف نیز اول،چاپ  لدج ،علم الحروف و اقطابهق 1410عبدالحمید صالح حمدان، -5

نی ومحاسبات ریاضی ونجومی  نگاشته شده آبراساس استفاده ازحروف ابجد واستفاده ازبعضی ادعیه قر

  است. 

 به بحث عدد ذات وکه اه ادیان ومذاهب انتشارات دانشگ ،راز اعداد،1393، ماري آنه ،لشیم -6

ونظم مادي وتاثیر آن در عرفان وعشق ومحبت وقدمت این علم از زمان فیثاغورث تا به  قطبیت اعداد

  زمان حاضر پرداخته است.

مولف دراین ، بامداد انتشارات،  جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان1356علی،  ،میرفطروس-7

   .ریخ سیر حروفیه ونقطویه پرداخته استاندیشه ها وتا ،کتاب به تاریخ

، ناشر شرح االسماء الحسنیلطیف راشدي، ترجمه ي ، 1391 سید حسین، همدانی درود آبادي، -8

 اسماي خداوندي که این کتاب به بررسی اسماي حسناي الهی وبررسی ارتباط حروف با صبح پیروزي،

  که واجد آن حروف هستند، پرداخته است.

فصلنامه پیام بهارستان  ،سال چهارم ،حروفیه درامتداد اسماعیلیه،91بهار ، ضامحمدر، موحدي-9

  ،که مولف در این تحقیق به بررسی تاثیر اسماعیلیه درنهضت حروفیه پرداخته است.15،شماره 
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، فصلنامه تاریخ پژوهی،شماره نگاهی به نهضت حروفیه درایران ،89محمد باقر، خزائیلی،-10

  نده سیر تاریخی وعقاید اصلی وتفکرات حروفیه را موردبررسی قرار داده است .،دراین تحقیق نگار43

،که دراین 68شماره  ،نشریه معارف، ائین عبادي حروفی ،1388 غیاث الدین محمد، بادي،آاستر-11

  تحقیق هم مراسم عبادي وطرز تفکر حروفیه مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش  ،روفیه وتاثیرات فکري وسیاسی آن دراصفهانظهور فرقه ح،1391سیداحمد، عقیلی،-12

،که دراین تحقیق  اهمیت شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهاي 100شماره  هاي تاریخی ایران دراسالم،

بازتاب مها  نیزدرگسترش این نهضت  و آنرشد نهضت حروفیه وتاثیر مهم وپررونق دردوران ظهور و

    سی قرار گرفته است. بادي به این شهرمورد بررآجرت استر

  

  روش انجام پژوهش -8- 1

از نوع توصیفی و مطالعه و تجزیه و تحلیل محتوایی بوده و از  یروش اجراي این طرح تحقیق

اطالعات به دست  ه است. به عبارت دیگراسلوب کتابخانه اي و مقایسه آن ها با معیارها استفاده گردید

 داوري بررسی وو تحقیق اصلی  منابع ،، نشریات و مجالت، اینترنتآثار مکتوب چاپی وخطیآمده از 

ن با عرفان وجود آکه در زمینه علم الحروف وارتباط  به تألیفاتیابتدا نگارنده بوده است. در این تحقیق 

از مطالب مورد نیاز فیش برداري شده است و  رجوع شده وپس از مطالعه ي آن ها تا حد لزومدارد، 

  با توجه به محتواي هر فصل دسته بندي گردیده است. سپس به صورت موضوعی و



  

  

  

  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  :تعریف علم الحروف-1- 2

ه که به برخی از این تعاریف اشار ذکر شدهبراي علم الحروف تعاریفی از لحاظ لغوي واصطالحی 

  می کنیم.ي ا

  :از لحاظ لغويتعریف علم الحروف  -1- 2-1

علم الحروف  تعریف مستقلی ندارد اما آن رادرذیل بحث جفر ویاجمل جاي داده غوي از نظر ل 

با دهانه  چاهی ،یا بزغاله از برّه خاص ايبر گونه لغت هاي در فرهنگ که است عربی ايواژه »فرج« اند

  .) 2396بی تا: (به نژاد،است شده بچه شتر اطالقو نوزاد انسان ،نشده چین سنگ گشاد که

   :تعریف علم الحروف از لحاظ اصطالحی-2- 2-1

از جمله : دانش اَسرار حروف در میان  ،در موردعلم الحروف تعاریف گوناگونی آمده اًاصطالح

(ابن  می دانندو بعضی دیگر از محققان آن را شعبه اي از علم  جفرمی نامند، » سیمیا«مسلمانان را 

متشکل از هفت  علم الحروف ).12م: 2003داود،  سىی؛ ع320 :1.تا،ج  یب ؛تهانوى،1053: 1375خلدون،

علم الطبایع ؛ و البروج  موف،علم االسماء الهی،علم االفالك، علتنجیم،علم الحر، علم اوفاق :استشاخه 

یا به گانۀ علوم خفیه یا غریبه، یعنی کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیکی از اقسام پنج، این علم خود  و

 که همۀ این دانش سازد، به معناي آنرا می» کُلُّه سرّ«که حروف اولِ آنها بر روي هم عبارت یدآشمار می

استفاده از علم جفروترتیب بندي حروف  اهل ذوق وعرفان با .)206 :1359اند (نصر،يها علومی سرّ

ا هم تاریخ قیده شده در اشعارشان برخی از شُعر و براساس اعداد مطالب ذوقی از آن استخراج می کنند

شیخ بهایی نیز چنین آمده  کشکولدر فرعلم ج .)27:1379را به صورت این علم ذکر می کنند(سجادي

سیمیا برجادوگري غیر حقیقی اطالق می شود ونتیجه ي آن نیز درست کردن مثال هاي خیالی : است

د آن مثال ها وتصویرکردن آن درعالم حس وگاهی نیز برایجا گاهی وجود واقعی وخارجی ندارد ست کها
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تصرف کردن نفوس ربانی درعالم  ،اما این لفظ در اصطالح صوفیان .)270:1387 ،بهائی( اطالق می گردد

در حالی که این ؛ وکلمات الهی است که ازحروف ناشی شده  باشند طبیعت به یاري اسمائ حسناء

علم الحروف رایکی از فروع علم . ) 1054: 1375، حروف به اسرار کائنات محیط هستند. ( ابن خلدون

  .)547:1405،خود ازشاخه هاي علوم شرعی است(طاش کوپري زاد نیز تفسیر نیز شمرده اند که این

به طور خالصه علم الحروف مجموعه ي روش هاي اسرار آمیزي است که در آن حروف الفبا طبق 

علم «دي در نظر گرفته می شود که بر اساس روش خاص طبقه بندي شده و براي هر حرفی معادل عد

بجد نام اَ .)  6041:13.ج :، بی تاذاکري ( محاسبه گردیده و احکام خاصی از آن استخراج می گردد» بجداَ

به کریم ن آموزش قرآاولین صورت از صور هشت گانه حروف جمل است که درزمان قدیم قبل از 

استفاده ازتجزیه ي  اریخ بااین کلمه براي ساختن ماده ي ت ).1/224ج1372(دهخدا،کودکان یاد می دانند

. شنا شدآبجد باعلم اَ باید ابتدا ،شنایی باعلم الحروفآبراي  ).85:1375(عمید،به کار می رود نیزحروف 

ن بوده است که مهم ترین دیبجد یکی از اسامی شش پادشاه ملغت اَ گفته اند:» ابجد«درمورد وجه تسمیه 

حسن زاده (استعرب را برعدد حروف اسامی خود وضع کرده کلَمن بوده وایشان کتابیت پادشاهان ن آ

عرفا عالم را حروف نوشته شده  تعاریف علم الحروف درادیان وسایرگروها، جداي از ).171:1371،ملی آ

  ابدي گشته است. ه شده واي می دانند که درصفحه ي گسترده وجود نوشت

  

  پیشینه ي علم الحروف-2- 2

وان اجزاي اصلی کلمه از چه زمانی توجه انسان را به خود جلب مشخص نیست حروف به عندقیقاً 

دور براي همه چیز و از آن جمله براي اعداد، حروف، الفاظ  هايِگذشتهمتفکرِ  انسان هاياما  کرده است.

و رمزي »غریبه«رو، خاستگاه علومِ به اصطالح سرّي اند. ازاینهاي باطنیِ سرّي قائل بوده و اسماء ویژگی

   .گرددبه همان دوران کهن باز می ،نامندمی نیز ه آنها را هرمسیکه گا

 البته از طرفی دیگر .نامیده اند » Isopsephie«ان رآ یونانیان و » Gematria« یهودیان این علم را  

فیثاغورثیان وآموزش نوافالطونیان جستجو  هلنیسم، دوران ي این علم را باید در با توجه به اسناد پایه
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دریهودیت تاویل کتاب مقدس برپایه ي اعداد تا قرن نوزدهم ادمه داشت  .)16:  1389،ابراهیمی راد(نمود

قوا  ي  ،وآن چه علم حروف نامیده می شود در قرن هاي نخست میالدي به صورت نوعی از فلسفه

مسحیت دراین  یهودیت و ادیانکتاب هایی هم در طول عمر  .ه استمدآپدید  وخواص برخی اعداد

اثر »mathesis« تالیف نیکوماخوس جِرشی و» مقدمه اي برحساب«کتاب که  ،مینه نگارش شده استز

تاریخ اعتقاد به خاصیت داشتن : می گویدابن ندیم  .)31:1393،شیمل( از این جمله می باشدفیرمیکوس 

هاي  کتاباز وا ؛در طلسمات نیز استفاده شده استز این علم او  است کهن بسیار		حروف در اسالم

ابن سینا در کتاب اشارات خود به این علم .)554:1381(ابن ندیم،نام می برد همزمینه  اینفریقونیوس در

 .)3:1393(شریف کاشانی، است ثارعجیبهآمنشا  ،می نویسد شکی نیست که این علم شریف اشاره کرده و

اسرار  ارقام واعداد و اسرارو که پیشینه اي کهن دارد نیزدانسته انداین علم رانمونه اي از رمزگرایی 

آن  درکتاب عهد عتیق وجدید نیز  در مورد ی درگذشته هاي قدیم ویشامل می شود ونشانه ها حروف را

  .)44:1376دوران بعدي آن را نوعی مکتب عرفان حروفی نیز نامیده اند(ستاري،در و وجود دارد 

و  ؛حرف داشت 28ترینِ آنها ، که مهمنوع خط رایج بود 7مقفع، در ایران قدیم بنابر روایت ابن  

از  ه وحرف بود 365داراي که ، این گونه موارد به کار می رفتهگیري و  نوعی خط در پیشگویی و فال

، که شمار روزهاي سال »365«عدد اخیر  از ویژهبه استخراج می گردیده است؛سرار طبیعی این ارقام نیز اَ

   .)167:1402(شیبی، می شده است استفاده نیز ،دهدخورشیدي را نشان می

مدفون بود. جبرئیل » حرا«اند که رموز این علم در صحیفۀ آهو ثبت، و در کوه همچنین گفته

او آن صحیفه را برداشت و سرّ آن را از جبرئیل پرسید (آملی،  ،را از وجود آن آگاه کرد »ص«پیامبر

مطابق روش علم الحروف  ،نآدر که نمود  ن علم را به حضرت علی امالءآ »ص«پیامبر اکرم ).93:1379

از هم چنین دراین زمینه  .) 141:1391شریعتی سبزواري، (همه حوادث تا انقراض عالم ثبت شده است 

بجد پرسیدند، آن حضرت فرمودند: تفسیر پیامبر اکرم نقل شده است که از ایشان در مورد حروف اَ

اند نیز آورده .)317: 1404ها در آن است. ( مجلسی ، چرا که همه شگفتی  ؛بجد را یاد بگیریدحروف اَ

و اسم اعظم و دوران دولت اقطاب و خلفا را به دیگران آموخته است » الف«سرّ »ع«که علی
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درتفسیر منسوب به امام جعفر را »جفر«عنوان  پل نویا ریشه ي تاویالت حروفی با .)173:1402(شیبی،

نقل شده است که »ع«ازامام صادق :نویسد می ،اشاره کردهم این علاز وبه موردي ،می جوید» ع«صادق

 ،والسین سرّالنبوه.... والمیم ب النبوه،ءبابا باءوسین ومیم؛ بسم:ثالثه احرف :« :فرمودند»بسم «درتفسیر

 ملکه ي دین :سرنبوت ومیم :سین ؛باب نبوت :با »با وسین ومیم « :بسم سه حرف است »مملکه الدین

  .)12:1/ج،1369است(سلمی،

صحیفه اي رانزد ما بیرون آورد که صحیفه اي »ع«صادق امامنقل می کند: »اخرج الینا«معتب با تعبیر 

  ).145:1404(صفار، که همان کتاب جامعه و جفر بود.بود» ع«قدیمی از نگاشته هاي امیر المومنین

ر نهایت به سلیمان بن و سایر ائمه و د »ع«سرار حروف را به امام جعفر صادق ابوالعباس بونی نیز اَ

از این گونه استفاده دراخبار صوفیان نیز  .)383: 1420داود و حتی حضرت آدم رسانده است (بونی،

کند که ایشان بریک سوي رداي  حسین ترمذي از ابوبکر وراق نقل می .تاویالت فراوان مشاهده می شود

   .)320:1362کرد(انصاري، ن ها راتاویل میآمی نوشت و »میم«سوي دیگر  بر و»خ «خود حرف 

اخوان الصفا دربصره که طرفدار اسماعیلیان بودند می پنداشتند که علم اعداد راهی براي فرقه ي ِ

درك اصل وحدت موجود درهر شی وعلمی فراتر از طبیعت ودرعین حال ریشه ي همه ي علوم است 

تدریج به به این علوم اینبنابر .)30:1393،لیمشقائل بودند( 12و 9و7واهمیت خاصی براي اعداد 

بازیافته از اقوام پیشین، در زمینۀ  هايِ و آنان نیز این میراث را همچون دیگر دانش دهمسلمانان رسی

که  ابومحمد سهل بن هارونواسماعیلیه، اخوان الصفابه غیراز .نده اکارگرفتفرهنگ و باورهاي خود به

ازجمله نخستین صوفیانی .صوفیه محسوب می شوند روهگدراین زمینه نظراتی داشته اندو تقریبا خارج از

اشاره کرد: معروف بن فیروزان کرخی  که افراد توان به اینند، میه انظر بودکه در این زمینه صاحب

گویند این اسرار را از امامان(ع) آموخته بود؛ ذوالنون مصري که ظاهراً با میراث مصري و هرمسی می

ابوبکر  ، تُستري که کتابی دربارة حروف نگاشت؛ ابوالقاسم جنید بغداديآشنایی داشت؛ سهل بن عبداهللا

که دانش همه چیز را در قرآن، و علم قرآن را  ،خود »طواسین«حسین بن منصور حالج با کتاب وشبلی 

  .دانست و داللت حروف را بر غیر قرآن نیز تعمیم دادهم در حروف مقطعه می
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 هم چنین بایدبهگاه پایدار صوفیان در علم حروف بود. الی تکیههاي بعد ابوحامد محمد غزدر سده

گذار طریقۀ سهروردیه بنیان الدین عمر سهرورديگذار طریقۀ قادریه، و شهابشیخ عبدالقادر گیالنی بنیان

ه نوشت دراین علم را »البرهان فی اسرار الحروف على رأي علماء االنوارواضح «که کتاب  اشاره کرد.

به  » المصباح فی التصوف«که در را نام برد توان سعدالدین حمویه میق  7و6ه ي صوفیان سد. از است

تردید باید از مشایخ بزرگ ابوالعباس بونی را بی .ه استمباحث باطنی و عرفانی مربوط به حروف پرداخت

او نسبت را به  فناین  کتاب هاي زیادي درمغرب و نامدارترین صوفیان در علوم غریبه دانست که 

اما اوج این بحث  هنوز بسیار متداول است. »المعارفشمس «ها، یعنی کتاب  ترین آناند و معروفداده

 ،کمیات می دانست (ابن عربیوکه واحدیت حق راعلت همه ي اعداد  ،استدر  مکتب ابن عربی 

، کتاب الفکوكي ه عربی و نویسندابنه ي صدرالدین قونوي پسرخواند ابن عربی همپس از  .)39:1391

نهضت حروفیه و نقطویه به رهبري  باید به هم چنین، .نوشت علم حروف موردرا در الغیبمفتاح 

که تفسیري بر قرآن مجید است،  ،»جاودان کبیر« ،اش با اثر معروف اشاره کرد،که اهللا استرآباديفضل

هاي مربوط به اسرار حروف  شنقطویه به دانوحروفیه،  ). 39: 1369 ،( آژند جلوه گر شداندکی بعد ،

  ه بودند.توجه ویژه داشتند و حتى مبانی اعتقادي خود را بر آن استوار ساخت

 اسرار النقطه و شرح اسماءاهللا«میر سید علی همدانی صاحب کتاب  در دوره هاي بعدعرفایی مانند 

ودر شرح اسما  است دربحث معرفت الهی تالیفی بسیار مهم ،اسرار نقطهکه کتاب ؛استقابل ذکر»الحسنى

شاه  .) 127: 1391،(همدانی ه استازبحث حروف درشناساندن اسماي الهی استفاده کردهم  الحسنی

 نیزالدین علی بن محمد تُرکۀ اصفهانی صاین و» مجموعه رسائل«با تالیف  اهللا ولی کرمانینورالدین نعمت

   این علم پرداخته اند. نیبه تبی  چندین رساله در خواص حروف و اسرار تصوفبا نگارش 

  

  علت استفاده عرفا از علم الحروف -3- 2

به نوعی به تجربه عرفانی وکشف وشهود  درعرفان اسالمی شروع استفاده از علم الحروفي  نقطه

 .برمی گردد. تجربه ي عرفانی اخص از تجربه ي دینی است وذیل آن جاي می گیرد رازوار بودن آن عرفا
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تجربه عرفانی نیز تجربه اي دینی است وآن را آگاهی  :می نویسد»فلسفه ي دین« ادگار برایتمن درکتاب

ید بلکه مستقیما آاراده ي فرد وجامعه به دست نمی  بدون واسطه از خدا می داند که این آگاهی  باعقل یا

تجربه هاي عرفانی چون به حد تواتر رسیده اند قابل .)149:1392(جاللی، حسینی، از سوي خداست

ن روش هاي بازخورد این تجربه ها آبه تبع  وقتی تجربه هاي عرفانی اثبات شد، بنابراین ار نیستند،انک

  مورد کنکاش قراربگیرد. هم باید

می دانند و معتقدند که پاي عقل در عرفان لنگ می زند »سرّ « نوعی تجربیات عرفانی را ،اکثرعرفا

 براي بیان تجربیات عرفانی از ،ین رو درمکتب آن هااز ا .واین تجربیات قابل تجزیه وتحلیل عقلی نیست

»ّ سر«درمورد الزم است ابتدا  .سخن به میان آمده است »اسرار« هاي مختلفی در مواجهه با روش

این تجربیات خواهیم  سپس به بررسی عکس العمل عرفا در برخورد با .شودتوضیحات مختصري ارائه 

  پرداخت.

  »سرّ« معنی ومفهوم -1- 2-3

می  دراین موردسراج  .معانی زیادي ذکر کرده اندکه ما به بعضی از آن ها اشاره می کنیم» سرّ«  يبرا

گوید: سرّآن است که حق تعالی پنهان داشته وخود برآن ِاشراف دارد ویا سرّ امر غیبی است که ازنظر 

درجواب  ،کار رفتهفتوت نامه سلطانی هم به  در سرّبه معنی مذکور .)151:1372(نوربخش،عقل غایب بود

آن که سرّاو صافی باشد وعقل او کافی باشد « کمیل دراین که صوفی کیست ؟ امیر المومنین  می فرماید

  ).44:1350واعظ کاشفی،»(دل او به عهد محبت وافی باشد و

  اسرار جایگاه-2- 2-3

می توان بین گویند نگاهی هم به قلب ویا دل دارند به عبارت دیگر  عرفا هرگاه از اسرار سخن می

دل حقه اي است که زیور راز جایگاهی مطمئن تر از آن نمی یابد و  قلب واسرار نوعی تناسب قائل شد.

دل بنده ي  »یا داود اَنا عند القلوب المحمومه « از قلب بنده ي مومن به عنوان عرش الهی یاد می شود

ه بسوزد قیمت هر چیزي که بسوزد بی قیمت گردد ودل ک مومن ،خزینه بازار ماست،

در تذکره اولیاء عطار آمده است دل دوستان خدا جاي سرّ خداست و خداي  ).37:1339(میبدي،گیرد
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حافظ شیرازي نیز از  ).438:1360،(عطارسرّ خود در دلی ننهد که در وي دوستی دنیا بود» عزوجل«

  تناسب میان سر ودل چنین سخن می گوید:

   ) 2،ب:87گرفت(دیوان،غزل: شکر خدا که سرّ دلش در زبان      افشاي راز خلوتیان خواست کرد شمع   

  

  روش هاي مواجهه عرفا با این اسرار وچگونگی بیان آن ها:-4- 2

سرار مورد ادعاي خود وعلت ظهور وبروز ونحوه ي بیان آن ها به نکات روش عرفا در زمینه ي اَ

  زیر اشاره کرد. که از جمله می توان به موارد شناختی ایی اشاره کرده اند،

بیان اسرار در   ؛گفتن اسراردر حالت بیخودي ومحو؛يواژه ي  بیان ناپذیر گفتنِ  ؛خاموشی وراز داري

  .علم الحروف و ،تمثیل،حکایات، رموز الب اشارات ،حالت صحو وبیداري درق

  : خاموشی ورازداري-1- 2-4

ب سکوت مگر حیرت موجب صمت وسکوت است ونیست سب .سبب سکوت راحیرت گفته اند

عرفان سخنانشان را مبهم وبه طرزي پوشیده بیان کنند اهل که باعث شده  يیکی از علل دیگر .بس این و

رازپوشی از اغیار بوده زیرا تنگ نظران توان درك سخنان آن ها را نداشتند وبه تکفیر وقتل آن ها منجر 

چون شما را با عروسان معنی  ،ران راوصیت می کنم یا :می گوید» فیه مافیه« می شد. چنانچه مولوي در

شرح نکنید واین سخن ها  واسرار کشف گردد هان وهان تا آن را به اغیار نگویید و در باطن روي نماید

پرده دري هاي  ،این مساله به قدري جدي گرفته شد که حتی  برخی .را که می شنوید به هرکس مگویید

همه کس محرم اسرار  :هم دراین باره تاکید می کندقشیري  .منصور حالج را جرم وخطا تلقی کردند

هردانایی که در معانی را بی  :یا نسفی می گوید .)128:1361(عثمانی،واقف اهل طریقت نیستند حقیقت و

همین نظر  نیز،حافظ  ).267:1359(نسفی،به وي رسید زحمات بسیار صدف هاي صورت ظاهر گردانید،

  کند:را به گونه اي دیگر چنین بیان می 

  بودا جمله اعضا چشم بایدنجآنکه آز               در حریم عشق نتوان زد دم از گفت وشنید

  .)7بیت 286(حافظ،دیوان،غزل، 
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خواجه ي شیراز کسی از خاص وعام را محرم  .، نامحرم دانستن سایرین استعرفاعلت دیگر رازداري 

حافظ  ).6(همان:وست ودشمن نهان بماندوبهتر می داند که راز از د ؛راز دل شیداي خود نمی بیند

اسرار  دارد تا به دلیل خودپرستی نامحرم می داند وانتظار رانیز» مدعی«درجایی دیگر زاهد خودبین و

  محرم می شمارد:      را»انسان گدازیده شده« هم استثناء قائل شده و موالنا .عشق ومستی با اوهم گفته نشود

  آمدمد،او محرم رازآکان راکه گداز                 هرشمع گدازیده شد روشنی دیده

   )48،2.(کلیات،ج

 راست گویی، فرمان برداري،« درفتوت نامه سلطانی رازداري را یکی از ارکان شش گانه ي مریدي

وچهارمین واجب ازواجبات هشت گانه ي مریدي بیان کرده  »ورازداري زاري،آکم  پند پذیري،  ،وفاداري

وسکوت را  ،صوفیه خاموشی را از نخستین آداب سلوك اکثر بنابراین ).78:1350(واعظ کاشفی،اند

  سرعت بخش سیر سالک دانسته ومزایاي مترتب برسکوت را بیش از نطق بیان داشته اند.

 بیان نا پذیري- 4-2- 2

راوصف  »بیان ناپذیري«ویلیام جیمز  .بیان ناپذیر خوانده اندا ر بسیاري ازعارفان شهودهاي خود

دقت درتجربه هاي عرفاي نقاط مختلف جهان هم به نوعی براین  ي تجربه هاي عرفانی می خواند.ضرور

 درقالب لفظ وبیان درنمی مکاشفات عرفانی به نوعی معتقدند که عرفایعنی  کند؛ نکته تاکید می

ستقیما احوال عرفانی قابل انتقال به دیگران نیست بلکه باید م ،. ازنظراکثرعرفا)72:1388(استیس،آید

احساس هم شخصی وغیر قابل انتقال  .یعنی از جنس احساس است توسط خود شخص تجربه شود؛

هیچ کس نمی تواند براي کسی که  معتقداست: »نابینایی معنوي«ارائه نظریه  دیگراستیس با سوییاز است.

 وصیفغیرممکن بودن ت او درادامه نداشته است آن حس را توضیح دهد. ی راهیچ گاه یک حس خاص

امتناع شناساندن رنگ به کور مادرزاد  ونیزصداي موسیقی رابراي کسی که از حس سامعه بی بهره است 

  ).295همان:مثال می زند(را

اگر جمله ي عالم باطفل گویند که لذت شهوت راندن چیست « :نسفی در این زمینه می نویسد

ونتیجه ي  .)139 :1377،(نسفی »دریابداگر نگویند خود  درنیابد وچون به آن مرتبه رسد اگر گویند و
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غزالی دراین مورد می  »کسی که نه دراین کار بود این سخنان را هرگز فهم نکند« نهایی وي این است که

ممکن نیست که بتواند از آن تعبیرکند  »بما یتضح مقصوده لمن ال ذوق له فال یمکنه التعبیر عنها« :گوید

نامعلوم خواهد بود  همه چیز آن موضوع نیز درآن مسئله ندارد،ذوقی  زیرا براي کسی که بهره اي و

  ).182:(غزالی، بی تا

  شاه نعمت اهللا ولی اظهار عجز وناتوانی خود را دربیان تجربه عرفانی این گونه ابراز می دارد:

  .وعقلی عاجز من وارداتی               ونطقی قاصرٌ عن وصف ذوقی

 (نعمت اهللاوعقلم از درك کشف وشهود ناتوان است هزبان من از وصف ذوق عرفانی کوتا

  ).668:1369،یول

به کلی مفهوم ناپذیر  ،تجربه عرفانی هنگامی که دست می دهد :همان طور که استیس می گوید

چراکه که  در وحدت بی تمایز نمی توان مفهومی از هیچ چیز یافت، باید هم همین طور باشد. است و

که کثرت یا  مفهوم فقط هنگامی حاصل می شود ید.آبه شکل مفهوم در اجزا وابعاضی درآن نیست که

 ابعاض مشابه می توانند به صورت صنف گروهی از اجزا و در بطن کثرت، الاقل دوگانگی در کار باشد.

داشته  را» الفاظ«ن آوبه تبع  »مفاهیم«گاه می توانیم  نآ درآیند واز سایر گروها متمایز شوند »رده«

چیزي جز بی صورتی  ،یعنی صوفی در لحظات مکاشفه وشهود وحدت محض).310:1388،(استیسباشیم

فرین آآورد تجربه ي عرفانی امري حیرت  زبان منعکس کند وره وبی چونی در نمی یابد تا آن را در

  :  آري به تعبیر رساي شبستري.که این امر منجر به تناقض گویی می گردد است،

                 که بحر قلزم اندر ظرف ناید               معانی هرگز اندر حرف ناید

  ).16:1382(شبستري،

را غیر  عرفانی بیان شهود ،محدودیت هاهیچ یک از این  می توان ادعا کرد با همه ي این اوصاف،

   .تنها بیان آن را دشوار می سازدبلکه  ممکن نمی کند،
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   »طحیاتش«بیان حاالت عرفانی درحات سکر وبی خودي- 4-3- 2

که  ،شطحیات نتیجه ي حال خاصی است که به عرفا دست می دهد ،برپایه ي نظریه سکر

که  استعبارتی غریب در وصف وجدي پر نیرو» شَطَح« درنظرصوفیان .نام دارد»سکر«دراصطالح ایشان 

در نهري آیا ندیدي که چگونه آن گاه که آبی فراوان  سراج می نویسد:.با شدت غلیان وغلبه همراه است

می شود درآن هنگام می گویند آب درنهر طغیان می کند  سرازیراز اطراف آن  کوچک جاري می شود

آن گاه که وجدي قوي اورا فرا می گیرد وتحمل آن چه برقلبش  حال مرید واجد نیز این چنین است.

ه که فهمش براي از آن با زبانی غریب وتاز وارد می شود را ندارد آن احوال برزبانش ساطع می شود و

درنمی  واین سخن را جز کسی که آن احوال را تجربه کرده باشد دیگران مشکل است سخن می گوید.

  ).322:1914(سراج، یابد

. نخستین نمونه هاي شطح  )290:1387(فوالدي، شطح رویداد شطح گفتمان و :شطح بردوگونه است

ادهم و بایزید وحالج وشبلی می توان  درسخنان صوفیان سده ي دوم هجري چون ابراهیم گفتمان را

» سبحانی ما اعظم شانی« .یافت، که این شطحیات درکالم بایزید وحالج بی پرواتر وتندتربیان می گردند

(شفیعی »او، من او اویم و من زیرا که من، من نه منم درجایی دیگر می گوید: همو .بایزید مشهور است

 ،روح من با روح تو بیامیخت« :ته است وقتی ادعا می کندبه شطح سخن گفحالج  ).144:1384کد کنی،

ادعاي اناالحق حالج همین سخنان و)385:1385،شیرازي بقلی ».(تو منی نزدیکی من توام،دردوري و

ادعاي بایزید  ،با تاکید برحق بودن برخی از شطحیات عرفا عین القضات  .درنهایت سبب مرگ وي شد

حدیثی راند  ،اگر کسی از ایشان درمیان سکري غالب«می گوید:  و اندوحالج را ناشی از غلبه سکر می د

  ).359:1348،همدانی (عین القضات »جز سبحانی وانا الحق نگوید

به سررفتن دیگی تشبیه می کند که ناشی از شدت آتش زیر آن است که  شطحیات عرفا رامولوي 

  تن آن شد.طوري که نمی توان مانع سر رف جوشش مظروف را مضاعف می کند،

  می نکنی باورم؟کاسه بگیروبنوش  مستی امروز من نیست چو مستی دوش

  گفت خرد: الوداع باز نیایم به هوش  غرق شدم درشراب، عقل مرا برد  آب
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  چون که زسر رفت دیگ، چون که زحد رفت جوش  عقل وخرد درجنون رفت زدنیا برون

  .)1270: ت،غزلکلیا(                 

نوعی چون شطح  همان طور که اشاره شد  ؛آمده است کرّاتعرفاي دیگر نیز به  شطحیات درکالم 

این مقوله متفاوت بوده  است. برخوردها با واراده ي ويبدون اختیار عارف آشکار کردن راز درون

 مرز تکفیر آن ها پیش رفتنه اند است،گروهی از عالمان برصاحبان شطحیات خشمگین شدند وحتی تا

 دهیکه کاشف از عق دیحاصل نما يحالت استمرار نیکه ا یمعتقد است در صورت یهرانط ینیعالمه حس

 .)468:1345(حسینی طهرانی،صورت موجب کفر ومستحقق قتل خواهد بود نیراسخه باشد ، درا ي

ویا  برخی دیگر مثل صدر المتالهین وغزالی صدور چنین جمالتی را از بزرگان اهل عرفان منکر شدند

از نظر هانري کربن شطح نوعی سمبولیسم فطري است که تشابه  .اي آن ها تصور کردندمحمل صحیح بر

) ولی امام خمینی (ره) در مقدمه 14:1385 ،شیرازي وپارادوکس اشیاء واشخاص را نشان می دهد (بقلی

  )29:1389 ،»ره«خمینیامام می داند(وي دلیل نقصان سالک وسلوك  بروز شطحیات را مصباحي 

وعلم  ماده تاریخ ،تمثیل، اشارات در حالت هوشیاري درقالب کردن اسرار بیان-4- 2-4

  الحروف

وبراي  ازعشق حق به خلق وعشق خلق به حق دم می زنند ،صوفیه وعرفا،چنان که می دانیم

پناه برده »esoterisme« به باطن گرایی ،آن گونه که خود بارها گفته اند ،خالصی ازایذاء وآزار متشرعه

به همین دلیل  ؛طبیعتامقتضی کاربرد زبانی رازآمیز ویا استعاري ومجازي است اطنیت هم،وچون ب اند

از  مرگ مثالً ،زبانی تمثیلی ونیز رمزي رابه کارگرفتند براي اداي مقصود، صوفیه نیز خواسته ودانسته،

)عرفا 398:1382،دزفولیان(اختیاري اضطراري، سه نوع است مرگ طبیعی،منظرعرفا برخالف افراد عادي، 

است که درهمین زندگی دنیا بوده  هرجا ازمرگ صحبت کرده اند منظورشان دربیشتر موارد موت ارادي

مرگ عاصیان را مرگ  مرگ کافران را مرگ اهانت ولعنت، درسایر تقسیم بندي ها ،آن ها اتفاق می افتد؛

رمزي در عقاید  ع بیاناتنوازاین  ).129:1376(میبدي،مرگ مومنان را مرگ کرامت نامیده اند حسرت و

 شاعر  یگاه است. ماده تاریخ هم دربین شعراء وعرفا معمول بوده استفاده از عرفا فراوان دیده می شود.
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Abstract: 

In this paper we try to study mystic’s viewpoints about gnostic experiences.  Every 
mystic has used different ways to express his experience, as some examples we can 
mention silence, poem, special expressions, allegory, and the language of numbers. The 
main core of this study is the language of numbers, known as “Elm-alhuruf”. There are 
many definitions for “Elm-alhuruf”.  Experts relate this issue to Symya, Jafr, and divine 
names. The origin of this issue is not exactly clear. This science in some ancient cultures 
such as Iran, Egypt, Greece, Babylon, and American Native Indians had been prevalent. 
Islam relates its history to Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Ali, Holy prophet, David and finally 
Adam. Many mystics have some papers about this issue. The climax of this topic is shown 
in “hurufiye School” and “Ibn Arabi School”. Because of unconformity with Islamic 
thoughts, Hurufiye viewpoints have been abandoned. But the ideas of Ibn Arabi have been 
welcomed by scientists and philosophers. 
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