اهمیت خطوط ایرانی اسالمی در تایپوگرافی با تاکید بر نشانه موزه رضا عباسی

چکیده:
نشانه ها پدیده ای ملموس و عینی هستند که بر پدیده ای غایب داللت می کنند .بطوریکه می توانند بر چیزی مادی  ،ذهنی،
خیالی و یا شهودی داللت کنند .این مولفه با برخورداری از عناصر بصری حجم زیادی از اطالعات فرستنده را درخود جای می دهند
و از یک سو به خاطر سرعت انتقال پیام و از سوی دیگر به دلیل وسعت و قدرت تأثیرگذاری بر مخاطب مورد توجهند .نشانه ها در
طول تاریخ نقشی اساسی در تجلی هنر و تصورات ذهنی انسان ایفا نموده اند .که با تکیه بر فرایند زیبایی شناختی در پی ساختن
تصویری متفاوت و منحصر به فرد بوده است بطوریکه باعث برانگیختن احساسات و عاطفه مخاطب می شود .و او را به دریافت پیام
کمک می کند.
در این مقاله بنا به اهمیت نقش خطوط ایرانی – اسالمی در تایپو گرافی و کاربرد آن در پیوستگی  ،استمرار و تداوم شکل و فرم در
گرافیک محیطی مورد بررسی قرار می گیرد .تا با برسی ماهیت و تبیین ویژگی های تایپو گرافی ایرانی تجربه و بدعتی نو و شگرف
را ای1جاد کنیم .بدین سان این سوال مطرح است :خطوط ایرانی – اسالمی چه جایگاهی در آثار تایپوگرافی معاصر دارد؟ بهترین راه
برای احیاء غنای خطوط ارزشمند ایرانی – اسالمی چیست؟ در جمع آوری مطالب با استناد به رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده
از روش کتابخانه ایی در پیش گرفته شده است .ابزار گ ردآوری بصورت فیش برداری  ،اسناد اینترنتی  ،عکاسی و برداشت تصاویر می
باشد.

کلید واژه ها
خطوط ایرانی اسالمی  ،تاپیوگرافی  ،نشانه موزه رضا عباسی

نویسنده:یوسف امیدیان ،مدرس دانشگاه دانشگاه

مقدمه:
پهنه تاریخ در بردارنده پیوندی گسست ناپذیر از ارتباط انساها در اعصار مختلف است .ارتباطی که در آن اطالعاتی رد و بدل می
شود .این نوع ارتباطات پایه گذار هنر و زیبایی در مسیر شکل دهی به هویتی تاریخی و تجلی اعصار مختلف و خالقیت در عرصه
های مختلف هنر و معماری گردید.پایشی برخاسته از غنای تفکرات خالق و نوآور که رنگ و بویی متفاوت از هرآنچه هست را در خود
جای داده تا نماد یا نشانه ای که مملو از احساسات  ،عواطف است را با تکیه بر معرفت تاریخی به آیندگان بسپارد تا در آنسوی تاریخ
آن را رمزگشایی کنند و بر داشته هایی که نشان از تجلی هویت ماست تسلط یابند.و از آن در راستای هنر و معماری بهره ببرند.
ایران پیشینه ای کهن در زمینه کار با خط دارد .هنرمندان ایرانی در طی صدها سال تاریخ خوشنویسی نشان دادهاند که خط را
میشناسند و میدانند که چطور باید آن را زیبا و خوش به کا ر بگیرند .برخوردی که ما با تایپوگرافی در ایران داریم ،نمیتواند تابع
برخوردی باشد که در غرب با مقوله خط دارند .از این رو جنبشهای بومی در زمینه تایپوگرافی در ایران پدید آمده و شکل
گرفتند .تایپوگرافی هنری است که در آن طراح می کوشد با تغییر عناصر متن  ،مثل اندازه  ،فاصله حروف  ،شکل حروف  ،فاصله
خطوط  ،پاراگراف بندی و مواردی از این دست زبان بصری برای حروف چینی به وجود آورد  .تایپوگرافی در طیف گسترده ای از
امور هنری  ،مثل ساخت تیتراژ فیلم  ،طراحی گرافیک  ،طراحی کتاب های کمیک  ،طراحی مالتی مدیا و… کاربرد دارد  .تایپوگرافی
باخطاطی و دست نویس تفاوت دارد  ،هر چند طراح تایپ می تواند از خط و دست نویس نیز برای تایپوگرافی بهره ببرد.
تایپوگرافی اصطالحی است که برای حروف در الفبا ،شماره ها و عالمتهای نقطه گذاری که مجموعاً کلمه ها ،جمله ها و بلوک های
متن را می سازند به کار می رود .اصطالح تایپوگرافی فیس برای دبزاین ( طراحی ) همه کارکترها ی فوق همراه با وحدت عوامل
بصری به کار می رود"( .مثقالی )1390 ،
گستردگی دامنه کاربرد نشانه های نمادین در ایده طراحان بازآفرینی حس تعلق به هویت تاریخی مان است بطوریکه «نمادها تماما
شمایلی – فیگوراتیو و غالبا برگرفته از نقوش سنتی ایران باستان است .شناسایی داللت های ضمنی  4این نمادها وابسته به رمزگشایی
گیرنده پیام دارد ( » .پهلوان  .)144 ،البته با توسل به آثار استاد ممیز سمت و سوی نگاه وی به هنر و معماری ایرانی – اسالمی می
تواند نشان از معرفت تار یخی باشد که ایده هایش از آن نشات می گیرند .که منطبق بر نیاز امروز خالق اثری می شود که مانایی
نگاهش باعث پایه گذاری بدعتی شگرف در هنر معاصر می شود .نگارنده در این تحقیق سعی دارد با معرفی چند نمونه از آثار
تایپوگرافی که با الهام از خطوط ایرانی اسالمی خلق شده اند مورد تجزه تحلیل قرار داده تا گامی موثر در معرفی جایگاه ارزشمند
هنر دوران اسالمی برداشته شود و دیگر هنرمندان را در این مسیر تشویق نماید تا به نوعی بتوان کمترین تالش را برای حذف تکثر
و کپی از روش های غربی انجام داد .و در پایان با واکاوی و بررسی ایده خالق در شکل گیری نشانه موزه رضا عباسی عناصر بصری و
مفهوم آن را تجزیه تحلیل کرده و دالیل و چگونگی خلق اثر را که مبتنی بر نگاه وی به عصر صفویه است را جویا شویم .

بیان مسئله:
خطوط ایرانی – اسالمی چه جایگاهی در آثار تایپوگرافی معاصر دارد؟ بهترین راه برای احیاء غنای خطوط ارزشمند ایرانی – اسالمی
چیست؟
خطوط ایرانی اسالمی جایگاه واالیی در هنر و معماری دوران ایرانی – اسالمی داشته است .با توجه به اینکه این مهم اهمیت کمی
در گرافیک محیطی معاصر شهر ت هران دارد و ظرفیت تکنیک ها و روش های هنر خوشنویسی در دوران گذشته می تواند راهگشای
ارزشمندی برای سردر گمی تایپوگرافی برای گرافیست و هنرمند معاصر گردد .به هر سخن اینکه برای محقق مهم است که با انتقال
مضامین – تکنیک ها و روش ها ی هنرمندان پرتوان گذشته راهی را برای غنای هر چه بهتر استفاده از تایپو گرافی ارائه دهد.
تایپوگرافی از نظر فزم و معنا تاثیر مستقیمی در ترویج فرهنگ ایرانی – اسالمی و هویت بخشی به سیمای شهری دارند .به طوری
که با استفاده از این مهم می توان شیوه اثر بخشی را در انتقال فرهنگ غنی ایرانی اسالمی بکار برد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی بررسی تایپوگرافی در نشانه های معاصر می باشد و اهداف فرعی بر این است تا با تجزیه و تحلیل آثار در حوزه تایپو
گرافی اول پر کاربرد ترین خطوط سنتی را در مورد بررسی قرار دهد و دوم بیشترین مضامین که در حوزه تایپو گرافی مورد استفاده
قرار گرفته است در چه حوزه هایی می باشد؟
سواالت و فرضیه :
خطوط ایرانی – اسالمی چه جایگاهی در نشانه شناسی معاصر دارد؟
آیا پیوسته گی گذشته تا معاصر و استفاده از تکنیک ها و راهبردهای آن دوران برای غنای بصری تایپو گرافی در حوزه نشانه می
تواند راهگشا باشد؟
هنر خوشنویسی گذشته تا چه اندازه توانسته است جایگاهی موثر در خلق آثار تایپوگرافی پیدا کند؟
رویکرد گرافیک محیطی با تکیه بر تایپوگرافی در شهر تهران میتواند با استفاده از هنر خوشنویسی دوران اسالمی پیوسته گی
ارزشمندی را به دوران معاصر افزون نماید.
حضور هنر خوش نویسی دوران اسالمی می تواند با استفاده از روش ها و تکنیک های آن جایگاه تایپوگرافی معاصر را ارتقاء دهد.
روش تحقیق:
روش تحقیق با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی می باشد .ابزار گردآوری بصورت فیش برداری  ،اسناد
اینترنتی  ،عکاسی و برداشت تصاویر می باشد
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
تداوم حضور تایپوگرافی در آثار هنری دوران معاصر بسیار مورد بحث می باشد .در جامعه هنری امروزی و کنجکاوی اصالت هنری و
دارا بودن هویت ازآن خود بودن اثر و همچنین اختالف نظریه های مختلف از سوی افراد صاحب اندیشه موجب شد انگیزه مناسبی

برای تدوین و نوشتن این پایان نامه صورت پذیرد .کما اینکه در این حیطه ؛ مفهوم تایپوگرافی به درستی مورد بررسی و واکاوی قرار
نگرفته یا اینکه از سوی کسانی سوق داده شده که تخصص کافی در مورد هنر خطاطی یا خوشنویسی نداشته اند و به ناچار به سمت
گونه های غربی سوق داده شده اند.در این مسیر کمتر کسانی هستند که خود تخصص کافی در مورد خوشنویس را دارا هستند و
کمتر یافت می شوند آنهایی که خود می توانند خوشنویس کنند و قواعد آن را بیاموزند .گذری بر احوال هر آنچه گذشت بطوریکه
کسانی که می توانند خوشنوی سی را زیبا بنویسند و تمامی قواعد را رعایت کنند آنها براحتی می توانند تایپو گرافی را با پشتوانه هنر
خوشنویسی امروزی ادا کنند .چه بسا این افراد همچون ممیز  ،جباری  ،نجابتی  ،احصایی  ،زنده رودی ،و دیگران را در آیینه هنر
بازنمود کنیم .که راه و روش این اساتید ص احب هنر می تواند انگیزه ارزشمندی را برای هنرمندان جوان ایجاد نماید تا کمتر به دنبال
عناصر بیگانه در خلق آثار خود باشند .چه بسا بسیار است ایده ها و روش ها و عناصر ارزشمند در جای جای آثار گذشتگانمان که
هرآنچه هست می تواند ایده ها و روش های ناب و متعددی را برای ما میسر گردانند.
استفاده از خط های با اصالت برای خلق تایپوگرافی به اندازه ایی کم مورد بررسی قرار گرفته که پیشرفت های ناچیزی داشته است.
و هنرمندان توجه کمتری به این مهم می کنند .در نهایت پراکندگی و بی ثباتی در این مقوله نگارنده را برآن داشت تا موضوع پایان
نامه را به این موضوع اختصاص داده تا با کمک اساتید صاحب هنر گام کوچکی در این عرصه بردارم.
خوشنویسی(:) Calligraphy
در هنر نیز مهم ترین عنصر و شکل دهنده موضوعات هنری است .اگر خط را به معنای دوم ،یعنی هنری آن در نظر بگیریم ،به مفهوم
خوشنویسی بر می خوریم  .امروزه هنر خوشنویسی به یکی از اصلی ترین شاخه های هنری در ایران و دیگر کشورهای جهان تبدیل
شده است .هنری با یک تاریخ قدمت پشت سرش و انبوه هنرمندانی که نام های آنها اکنون به افتخارات ملت ها تبدیل شده
است .خوشنویسی تقریبا در تمام فرهنگ ها دیده می شود ،اما در مشرق زمین و بویژه در سرزمین های اسالمی و ایران در قله
هنرهای بصری است .خوشنویسی اسالمی و بیش از آن خوشنویسی ایرانی تعادلی است حیرت انگیز میان تمام اجزا و عناصر تشکیل
دهنده آن .تعادل میان مفید و مورد مصرف بودن از یک سو و پویایی و تغییر شکل یابندگی آن از سوی دیگر .تعادل میان قالب و
محتوا که با آراستگی و مالیمت تام و تمام می تواند شکل مناسب را برای معانی مختلف فراهم آورد .این مالیمت و آراستگی را می
توان در نسخ قرآنی مشاهده نمود .آنها خط زیبا را نه فقط در نسخه پردازی قرآن ،بلکه در بیشتر هنرها به کار می بردند .حتی در
قرآن در آیه های «ن والقلم و ما یسطرون» و «الذّی علّم بالقلم» به خط زیبا اشاره شده است.خوشنویسی اسالمی و ایرانی برپایه
قالب ها و قواعد و نظام های بسیار مشخصی شکل گرفت که هر یک از نظام شکلی خاص و تا حدود زیادی غیرقابل تغییر برخوردارند،
بر همین اساس ایجاد قلم های تازه یا شیوه های ابداعی شخصی خوشنویسان شگفت انگیز می نماید.
خوشنویسی را میتوان شاخصترین هنر در پهنه سرزمینهای اسالمی و به مثابه زبان هنری مشترک برای تمامی مسلمانان دانست.
هنر خوشنویسی همواره برای مسلمانان ارزش ویژه داشتهاست .چرا که در بنیاد ،آن را هنر تجسم کالم وحی میدانستهاند .آنها خط
زیبا را نه تنها در نسخهپردازی قرآن ،بلکه در بیشتر هنرها بهکار میبردند (.پاکباز ،روئین).
خوشنویسی را می توان شاخص ترین هنر در پهنه سرزمین های اسالمی دانست و آن را به منزله زبان هنری مشترک برای تمام
مسلمانان دانست .هنر خوشنویسی همواره برای مسلمانان ارزش ویژه داشته است؛ زیرا در بنیاد ،آن را هنر تجسم کالم وحی می

دانسته اند..پس از گسترش اسالم در سراسر شبه جزیره عربستان ،ایران ،ماوراءالنهر ،بخشهایی از هند ،شمال آفریقا و اندلس ،یا
زبان عربی جایگزین زبان اقوام ساکن دراین مناطق شد مانند مصر و یا دست کم خط عربی جای خطوط قدیمی را گرفت (مانند
ایران)  ،و بدین سان خطی واحد در تمام قلمرو اسالم پدیدار گردید .خط عربی که پیش از ظهور اسالم نگارشی ساده و کاربردی
محدود داشت ،به سرعت با خطوط دیگر درآمیخت و به کمال رسید.
به دلیل محدودیت نسبی سایر هنرها همچون نقاشی ،مجسمهسازی ،موسیقی ،و حتی گاهی ،حرام شمردن آنها  ،هنر خوشنویسی
یا خطاطی ،همواره ،و در کلیه کشورهای اسالمی ،به عنوان واالترین هنر مورد توجه بوده است) جواهر الکالم ،ج ،۲۲ص(41

تاریخچه شکل گیری خط در ایران
پیش از اسالالالم در ایران خطوط مختلفی مانند میخی ،پهلوی و اوسالالتایی رایج بود ولی پس از ظهور اسالالالم ایرانیان الفبا و خطوط
اسالمی را پذیرفتند .در ایران پس از فتح اسالم ،خطّاطی به شیوه نسخ وجود داشت .در پرتو حمایت ابوبکر بن سعد زنگی در فارس،
دهها نسالالخه قرآن خطی به وجود آمد .در زمان حکومت ایلخانیان ،به دلیل نفوذ چینیها و مغولها ،اوراق مذهّب کتابها نخسالالتین
بار با نقشهای تزیینی زینت یافت .در زمان حکومت تیموریان در ایران ،خط و خوشالالالنویسالالالی به اوج کمال خود رسالالالید .میرعلی
تبریزی با ترکیب خط ن سخ و تعلیق ،خط ن ستعلیق را بنیان نهاد .م شهورترین خطاط قرآن در این دوره بای سنقر میرزا بود ( شریف،
میرمحمد)  .و بزرگترین استاد نستعلیقنویس در طول تاریخ میرعماد حسنی بود (.شریف ،میرمحمد)138۲ :
اوایل قرن هفتم خط تعلیق که تر سل نیز نامیده می شد از ترکیب خطوط ن سخ و رقاع به وجود آمد که بی شتر به عنوان خط تحریر
برای نوشالالتن نامهها و فرمانهای حکومتی بهکار میرفت .این خط حدود یکصالالد سالالال دوام داشالالت .تعلیق را خواجه تاج سالاللمانی
قانونمند کرد؛( عبدالمحمد خان ایرانی  )1364:که بعدها به وسیله خواجه عبدالحی منشی استر آبادی بدان قواعد و اصول بیشتری
بخ شیده شد  .خط تعلیق دارای دوایر زیاد ،حروف مدور و قابلیت ب سیاری در ارائه ترکیبهای متنوع ا ست و بی شتر در بین ک سانی
رواج داشته که از نظر سواد و میزان آشنایی با خط در سطح باالیی بودهاند .از این رو این خط به تدریج کاربرد خود را از دست داد.
خط تعلیق را میتوان نخستین خط کامالً ایرانی دانست.
دومین خط ایرانی در سده ه شتم تو سط میرعلی تبریزی ( 8۵0ه .ق) از ترکیب و ادغام دو خط ن سخ و تعلیق شکل گرفت و بهنام
ن سختعلیق نامیده شد که در اثر کثرت ا ستفاده به ن ستعلیق تغییر پیدا کرد .این خط ب سیار مورد اقبال واقع شد و موجب تحول
عظیمی در هنر خوشنویسی گردید .نستعلیق حدود یک دانگ سطح و مابقی آن دور است ( .یک ششم حرکتهای مستقیم و پنج
ش شم حرکتهای مدور دارد) در میان خطوط ایرانی و عربی ،خط ن ستعلیق بهگواه آثار آفریده شده بهعنوان زیباترین خط و برتر از
خطوط اسالمی شناخته شده و آن را «عروس خطوط اسالمی» نامیدهاند ) .فضائلی ،حبیباهلل )13۵6 :ن ستعلیق در دوره تیموری
کاملتر شالالد و در دوران صالالفوی به اوج رسالالید که سالالر آمد همه خوشالالنویسالالان میرعماد در این دوره ظهور کرد .همزمان به هند و
عثمانی راه یافت و خو شنوی سان بزرگی به ویژه در هند در این عر صه خوش درخ شیدند .در ایران پس از یک دوره رکود دوباره در
دوران قاجار آثار درخور توجهی از نستعلیق و شکسته پدیدار گشت.

در اوا سط قرن یازدهم سومین خط خالص ایرانی ،یعنی شک سته ن ستعلیق به د ست مرت ضی قلی خان شاملو حاکم هرات با تغییر
دادن خط ن ستعلیق ابداع شد .علت پیدایش آن را میتوان به سبب نیاز به تندنوی سی و راحتنوی سی در امور من شیگری و بیش از
آن ذوق و خالقیت ایرانی دانست .همانطوری که بعد از پیدایش خط تعلیق ،ایرانیان بهخاطر سرعت در کتابت ،شکسته تعلیق آن را
نیز بوجود آوردند .خط شکسته نستعلیق بهدست میرزا شفیعا هراتی کاملتر شد و درویش عبدالمجید طالقانی قواعد جدیدی برای
آن و ضع کرد و آن را به کمال ر ساند .درویش عبداالمجید شک سته ن ستعلیق را به جایی ر ساند که میرعماد در ن ستعلیق انجام داده
بود ) .فضائلی ،حبیباهلل.)13۵6 :
سیر خطوط دوران اسالمی ایران
سیر خطوط ایرانی اسالمی که می توان آن را از زمان وحی به پیامبر و کتابت قرآن کریم در نظر گرفت  .بطوریکه با ورود دین مبین
اسالم و شکل گیری مساجد و دیگر بناهای معماری و حضور خط کوفی و به خدمت درآوردن آن در کتیبه ها بدعتی شگرف در این
سرزمین شک ل گرفت .خالقیت و نوآوری هنرمندان ایرانی باعث شد این هنر را در د ستان خود به آفرین شی بی بدیل تبدیل سازند
بطوریکه در طول سالهای متمادی سر من شا خالقیت و نوآوری در عر صه های مختلف هنر در ک شور های مختلف بخ صوص ایران
اسالمی گردد .این خطوط عبارتند از:
خط کوفی
خط کوفی اولین خطی است که برای کتابت و تزئین کالم وحی به کار رفته است .اما این بار پس از تحول گوناگون هزار و چهارصد
ساله به سوی زبان و بیان معاصر حرکت نموده است .امروزه در کشور ما به دلیل چند نوع خوشنویسی خواناتر وروانتر مانند نستعلیق
و نسخ ،خط کوفی مورد استفا ده زیادی ندارد .به سبب اینکه جنبه های تزئینی در انواع کوفی بسیار فراوان است ،می توان به عنوان
پایه ای برای طراحی جدید حروف الفبا ،در رشته گرافیک مورد استفاده قرار گیرد  .در میان انواع خطوط کوفی نمونه ایی که به
کوفی ایرانی (مشرقی ) شهرت دارد ،به اعتبار تغیی ر ضخامت ها و هویت اکسپرسیو منظم خود ،تناسب بیشتر و بهتری با روحیهی
ایرانی دارد (فضائلی،حبیب اهلل)136۲:
جالب است که دانشمندی چون ابوجیان توحیدی در اوایل سده یازدهم میالدی/پنجم هجری هنوز از  1۲شکل عمده خط کوفی یاد
میکند که بسیاری از آنها نام خود را از مکانهایی که در آنجا بهکار رفته گرفتهاند .

کوفی مغربی؛ برگی از قرآن؛ بخشی از سوره مائده؛ مربوط به سده  11م.

خط نسخ
خط نسالالخ ،در آغاز خطب بوده هم پایه خط کوفی .اصالالل این خط از خط "نبطی"مبباشالالد .خط نسالالخ بطورکلب از اواخر قرن دوم
هجرى رایج شالالد .ولب تا اواخر قرن سالالوم هجرى چندان متداول نبود .این خط به تمام سالالرزمینهاى شالالرقب که تحت لواى اسالالالم
بودهاند ،گسترش یافت .ایرانیان براى نیازهایب چون کتابت نوعب نسخ بکار مببردند که متفاوت بود .امتیاز مهم خط نسخ در رعایت
ن سبت ا ست ،که یکب از قواعد مهم خو شنوی سب مببا شد که موجب زیبایب خط ا ست .ابنمقله تنا سبات خط ن سخ را ا ستحکام
بخشید و آن را به یکب از سطوح متعالب خوشنویسب رسانید.در حال حاضر در کشورهاى اسالمی ،خط نسخ اهمیت بسیار دارد و
در تحریر آن بکار مبرود .حروف چاپ و ما شین تحریر نیز با این قلم فراهم آمده ا ست و کتابها و ن شریات نیز به همین خط چاپ
مبشوند ،که البته با نسخ قرآنب تفاوتهایب مختصر دارد.
خواندن و نوشتن در خوشنویسب نسخ بسیار ساده و روان است؛ علت آن نظم خاص و دقیقب است که در چیدن حروف و کلمات در
داخل سطر بکار مبرود.
خط نسخ در آغاز خطی بود هم پایه ی خط کوفی ولی به صورت نسخ ناقص که به خط «نسخی قدیم» یا «نسخ حجازی» معروف
بود .پس از رونق یافتن خط کوفی ،این خط بیشتر در تحریرنامه و مکاتبات فوری معمول بد .خط نسخ در ابتدا به قلم نُسَخ ( احسان
اوغلی .(1990 :معروف بود و برای نوشتن نُسَخ مختلف به کار می رفت .درباره ی سابقه و پیدایش خط نسخ در منابع مختلف چنین
آمده است:
 -1خط لَیّن که استداره در آن بیشتر و سرعت گردش قلم در آن زیادتر است به نام «نسخی» یا «نسخ حجازی» معروف بوده است.
نامه هایی به خط نسخی بر روی کاغذ بردی «پاپیروس» موجود است که تاریخ آن ها اندکی بعد از بنای شهر کوفه است ،و نمی تواند

از خط کوفی مشتق شده باشد ،بلکه سابقه ی بیشتری دارد .قدیمی ترین نمونه ی خط نسخی قدیم ،نامه هایی است که در مصورالخط
العربی و بدائع الخط العربی آمده است.
-۲قلقشندی خط نسخی را که مربوط به دویست س ال قبل از این مقله بوده و آن را به رسم و شیوه ی نسخ متطّور از کوفی می
نوشتند ،دیده است (اصفهانی ،میرزا حبیب .)1369 :
-3قلم اسالمی از آغاز همان قلم نبطی بوده که آن را «النسخی» و «الدّراج »یا «نسخ دارج» می نامیدند ،و عرب این قلم را مستقیماً
از خط نبطی متأخر گرفته بود (افروند ،قدیر ،گلچینی.)137۵:
 -4جرجی زیدان معتقد است ،خط نسخ از خط نبطی استخراج شده نه از کوفی ،وی می گوید که خط نبطی یا نسخ به همان شکل
در میان مردم و برای تحریرات ساده و غیررسمی معمول بوده ،تا آن که ابن مقله خط نسخ را به صورت نیکویی درآورد و آن را جزء
خطوط رسمی دولت قرار داد (افندی ،مصطفی عالی .)1369:
-۵قلم نسخ ماخوذ از جلیل یا طومار است (بیانی ،مهدی )1363 :
در خط نسخ  ،تیزی های خط کوفی به نرمی می گراید  ،دوایر نا تمام در حروف ؛ ن  ،س  ،ص  ،ق  ،ل  ،ج و ،ع تکمیل می شوند.
خمیدگی و انحنا به آرامی وارد فرم حروف می شود( .معرف  ،غالمرضا )1393 :

تصویر شماره  17خط نسخ اولیه ،دو صفحه از قرآن ،خط ابن بواب ایرانی

ثلث:
خط ثلث با ساختارى ایستا و موقر ،بیشتر در تزئین کتابها و کتیبهها بکار مبرفته است .انواع گوناگون ثلث تزئینب توسط ابنبواب
و یاقوت ابداع شالالالده که براى کتابت قرآن و دیگر کتب مذهبب بکار مبرفته اسالالالت .ابنبواب زیبایب و ظرافت را با خط ثلث همراه
کرد.خط ثلث در ایران براى نوشالالتن عنوان سالالورههاى قرآن کریم ،پشالالت جلدنویسالالی ،سالالرلوحهها ،و بخصالالوص در کتیبهها و
کاشبکارىها بکار رفته است و هنوز نیز رایج مبباشد.
از آنجا که خط نسالخ ،با انگیزه ی نگارش متن طراحی شالده ،در آن حروف بر پایه کرسالی مشالخص از انضالباط تعریف شالده ایی بر
مبنای کر سی م شخص پیروی می کند ،اما در خط ثلث حروف اجازه دارند بر روی هم سوار شوند و ف ضای ب صری آزادانه تری را
بیافرینند .ویژگی مهم خط ثلث ،است فاده از عالئم زینتی و دکوراتیو فاقد معنی در البه الی کتیبه های معماری است  ،خوشنویس با
به کار بستن این عالئم زینتی قصد دارد  ،یک خاکستری یکدست  ،مالیم و چشم نواز را  ،از هم نشینی فضای مثبت و منفی پدید
آورد .گاهی پیچیدگی و دشالالوار خوانی خط ثلث حالتی رمزگونه را به آن می دهد و جزو امتیازات آن شالالمرده می شالالود .از این رو
کتیبه های ثلث و خطوط ثلث عالوه بر نقش زینتی ،برای تبرک فضالالای دینی و اسالالالمی به کار گرفته شالالده اند(معرف  ،غالمرضالالا :
.)1393

تصویر شماره  18خوشنویسی ثلث از علی رئیف افندی 1791 ،میالدی
خط تَعلیق یا ترسل
اولین شیوه از خوشنویسی فارسی است که خاص ایرانیان پدید آمده است .به نظر میرسد این شیوه از خوشنویسی در اواسط سده
هفتم از ترکیب و توسعه دو خط توقیع و رقاع و تحت تأثیر خطوط ایرانی پیش از اسالم و با توجه به ذوق و روحیه ایرانی بهوجود
آمده باشد .خط تعلیق را میتوان نخستین خط کامالً ایرانی دانست .درواقع این شیوه اولین نوع خوشنویسی بود که برای خط پارسی
که از عربی منشعب شده بود ،ابداع گشت و در آن عالمتهای زیر و زبر و پیش بهکار نمیرفت .تعلیق خطی تودرتو و متصل بههم
است و کلمات و حروف در آن یکنواخت نوشته نمی شوند ،یعنی گاهی بزرگ و گاهی ریزند .خط تعلیق دوایر زیاد ،حروف مدور و

قابلیت فراوان در ارائه ترکیبهای متنوع را دارد .به همین سبب بیشتر در بین افرادی رواج داشت که از نظر سواد و میزان آشنایی با
خط در سطح باالیی بودهاند( این خط ویژه کاتبان دربارها و دیوان های حکومتی بوده از این رو این خط به تدریج کاربرد خود را از
دست داده است.
این خط حدود صد سال رواج کامل داشت و پس از آن رفته رفته با پیدایش نستعلیق و سپس شکسته نستعلیق از رواج آن کاسته
شد و رونق سابق را از دست داد .عدهای ابداع این خط را به خواجه تاج سلمانی اصفهانی نسبت میدهند .اما در واقع او این خط را
قانونمند کرد و بعدها به وسیله خواجه عبدالحی منشی استرابادی برای آن قواعد و اصول بیشتری بهوجود آمد .
خط تعلیق ،زمینه ساز پیدایش دو خط دیگر ایرانی یعنی نستعلیق و شکسته نستعلیق بود .رواج و رونق این دو خط از کاربرد تعلیق
کاست (یوسفی ،غالمحسین  )1371:تا جایی که تقریباً به بوته فراموشی سپرده شد.

تصویر شماره  ۲3نمونهای از خط تعلیق بخط خواجه اختیار منشی گنابادی) م  974ه .ق(
نستعلیق
در بین انواع خو شنوی سب که از ابتداى ا سالم تا بحال وجود دا شته ا ست ،ن ستعلیق زیباترین نوع خو شنوی سب مح سوب مب شود؛
بطورى که آن را "عروس خطوط ا سالمی"لقب دادهاند .ن ستعلیق که آمیخته دو خط تعلیق و ن ستعلیق گفته شده ،تو سط میرعلب
تبریزى به کمال دست یافت و حرکتب نو آغاز شد.

چلیپایی از میرعماد حسنی – دوره صفویه
خط نستعلیق از همه شرایط زیبایب برخوردار است؛ از آن جمله :اعتدال ،موزونی ،استواری ،تناسب ،حسن ترکیب و همآهنگب ذوق
و سلیقه .عالوه بر زیبایب منظر ،سهولت و سرعت تحریر نستعلیق و نیز آسانب قرائت کلمات و سطور از موجبات رواج آن بوده است.
ن ستعلیق خطب ا ست با قاعده و حروف این خط را ملهم از زیبایب طبیعت دان ستهاند.در سب – چهال سال اخیر تا امروز توجه به
خط نستعلیق روزافزون بوده است و خوشنویسانب توانا در این زمینه ظهور کردهاند .از هنرمندان خوشنویسب نستعلیق معاصر که در
ترویج آن در دوران معا صر تالش کرده و موجب رونق و ترویج این نوع خط شدهاند ،مبتوان از عمادالکتاب ،سید ح سین میرخانی،
سید ح سن میرخانی ،علباکبر کاوه را مبتوان نام برد.ا صول خط ن ستعلیق امروزه همان ا ست که میرعماد لحاظ کرده بود .هنرمند
قرن سیزدهم بنام محمدرضا کلهر در چارچوب شیوۀ میرعماد تغییراتب ایجاد کرد که در زیباتر شدن و تطبیق آن با صنعت چاپ در
آن زمان ،نقش اسالالاسالالب داشالالت .میرزا غالمرضالالا اصالالفهانب نیز از هنرمندان همین دوره اسالالت که نسالالتعلیق را بسالالیار اسالالتادانه
مبنوشت.بهرحال بارزترین مشخصه نستعلیق زیبایب آن است.
شکسته نستعلیق
از انواع خوشنویسب ایران ،خط شکسته نستعلیق است که داراى پیچشها و حرکتهاى بسیار زیبایب است .مشخصه بارز آن
رواننویسب و تندنویسب است .این خط از ابداعات ایرانیان است که مستقیماً در پیوند با تعلیق و نستعلیق مبباشد .از اوایل قرن
یازدهم و آخر دوره صفویه ،خط شکسته نستعلیق بدلیل کثرت کاربرد و نیاز به تندنویسب بوجود آمد .مهمترین خوشنویس این خط،
درویش عبدالمجید طالقانب (نیمه دوم قرن  ) 1۲است .ابداع و استخراج شکسته نستعلیق را از نستعلیق در اوایل قرن یازدهم به
مرتضب قلیخان شاملو و برخب نیز به محمد شفیع هروى معروف به شفیعا نسبت دادهاند

.
اثری از اسرافیل شیرچی (شعر از خیام نیشابوری)
هنرمند دیگر این خط سید علب اکبر گلستانه در قرن سیزدهم است که شیوه درویش عبدالمجید را ادامه داد.شکسته نستعلیق بعد
از یک دوران کوتاه رکود ،امروزه مورد توجه خوشنویسان واقع شده است .حروف و کلمات در این نوع خوشنویسب از شکلهاى متنوع
زیبایب برخوردار است .حرکت در این خط از نستعلیق آزادتر است.از شکسته نستعلیق براى نوشتن متنهاى ادبب و شاعرانه فارسی،
پیامهاى شاد و کارتهاى تبریک بهره گرفته مبشود این نوع خوشنویسب در نقاشیخط و گرافیک نیز کاربرد وسیعب دارد.
تایپو گرافی:
«تایپوگرافی از دو کلمه ی  typeو  graphicگرفته شده که ترجمه آن« طراحی حروف » است اما تعریفی که از آن شده« چینش
گرافیکی حروف و کلمات » می باشد( ».معروفی ،138۵ ،ص )31
واژه  typographyدر دایره المعارف آکسفورد ،چنین آمده است :قبالً مترادف حروف چاپی بوده ولی اکنون داللت بر طراحی
هنرمندانه از نمایش مو ضوع چاپ شده دارد که شامل انتخاب کاغذ ،قطع کار ،ویژه گی های حروف و نظم بخشیدن به متن و
تصویرگری دارد.
تایپوگرافی هنری است که در آن طراح میکوشد با تغییر عناصر متن ،مثل اندازه ،فاصله حروف ،شکل حروف ،فاصله خطوط ،پاراگراف
بندی و مواردی از این دست زبان بصری برای تایپ به وجود آورد .طراحی حروف (تایپوگرافی) اثری گرافیکی است که نوشتار عنصر
اصلی آن را تشکیل میدهد و در واقع کیفیت ترکیب اثر به وسیلهی نوشتار و حروف ایجاد میشود .طراحی حروف هنر رها شدن از
قوانین سنتی و قدیمی خوشنویسی و طراحی است که الفبای هنر از جمله ،تناسب داشتن نوشتار و یکی بودن با محتوا و گویا بودن
را رعایت کند و در حقیقت برداشت هنرمند از موضوع مورد تبلیغ است .و هدف آن ،سرعت بخشیدن به ارسال هر چه سریعتر پیام
و برقراری ارتباط به صورت زبان تصویری نسبت به نوشتار عادی است .هنرمندان ایرانی در نوشتاری از حروف تایپی ،خوشنویسی و
طراحی حروف استفاده میکنند و به گونهای آن را به کار میبرند که موضوع را دقیق و سریع به مخاطب برساند .و در عین حال
اصالت و هویت خود را که منطبق بر زمینه و فرهنگ ایرانی اسالمی نیز می باشد را حفظ می کند.
در ابتدا ،زبان فقط یک نظام گوی شی محسوب می شد بعدها نمود گرافیکی به آن اضافه شد جدا از حیطه معنایی ،تنوع و زیبایی
شکل حروف دارای اهمیت می باشد  .اما نباید فراموش کرد که رسالت انتقال اصالحات است  .هر حرف فی نفسه و خارج از متن ،
یک نماد است  .حروف را باید در جمع نگریست –کلمه و جمله – همچون اعضای یک خانواده با شناسایی حروف است که می توانیم
آنها را بخوانیم  ،لذا تنها چیدمانی طویل از تمام حروف بی فایده است (یا ،کودکان با این توجیه که با شکل حروف آشنا نیستند ،

فاقد عادت مطالعه روزانه حساب کنیم ) اگر ما به عنوان طراح  ،خواننده را در اولویت قراردهیم ،فهم آن برای همه آسان خواهد شد.
(وایت .) 1389،
مانند بسیاری از جنبه های طراحی تایپوگرافی ،تبدیل حروف به تصویر به معنی تعیین رابطه ساده بین فرم ذاتی حروف و برخی از
دیگر نمادهای بصری است( .مثقالی .)1390 ،
تایپوگرافی یک سیستم تحویل اطالعات است ،مثل سیگار که قطران است و نیکوتین سیستم تحویل آن محسوب می شود و نعنا که
یک سیستم تحویل تنفس خوشبو است .برخی تایپوگرافی ها _ مانند برخی سیگارها و نعناها _ در تحویل محتوای خود ،بهتر عمل
می کنند .خوانایی و خواندنی بودن۲جز مباحثی از تایپوگرافی هستند که بیشتر اوقات ،اشتباه تعبیر می شوند .در واقع ،خیلی ها این
دو را ،به جای هم استفاده می کنند ،که این مسئله ،کارایی آنها را کم می کند و منجربه سردرگمی می شود.
خواندنی بودن  3:ظرفیت تایپوگرافی در جذب و فقط توجه خواننده است .این قابلیت ،تایپوگرافی کالن است مربوط به کل عمل
خواندن می شود.
خوانایی  4:قابلیت تایپوگرافی در خوانده شدن تحت شرایط عادی خواندن است .سهولت خواندن یک مطلب خوانایی ،تایپوگرافی
جزئی محسوب می شود مربوط به اجزا سازنده ای مانند حروف ،کلمات و خطوط تایپوگرافی است .عالوه بر این خوانایی حالتی است
که بیشتر توسط چشم تمیز داده می شود ،تا گیرایی ذهن برعکس ،عدم ناخوانایی حالتی است که توسط ذهن زودتر از چشم تحلیل
می شود.
کلمات و حروف بدون توجه به معنای نوشتاری آنها صرفاً با نگاه زیباشناسی و تجریدی تبدیل به عوامل تصویری شدهاند تایپوگرافی
مهارتی اسالالالت که طراحان حرفه ای را از آماتور جدا می کند یک تایپوگرافی خوب جایی بین یکنواختی و تبعیت از خالقیت فردی
یافت می شود .حدفاصل پیچیدگی و بیان ساده است .تصاویر شما را وامی دارند تا نگاه کنید ولی نوشتار پیام و معنا ،همچنین لحن
و آهنگ صالالدا و احسالالاس درون آن را منتقل می سالالازند و سالاللسالالله مراتب  ،نکات مهم وجزئیات را ارائه می کند .برای رسالالیدن به
حساسیت ماهرانه در تایپوگرافی سالها زمان الزم است .این فرایند باعث می شود هریک ،در مسیر هزاران خطا در قضاوت هایمان به
جا بگذاریم .سطح توجه به جزئیات تایپوگرافی با اتمام هر پروژه باالتر می رود .معیار سنجش یک پروژه تایپوگرافی دیگران هستند،
چراکه تایپوگرافی حرفه ای هرگز به درجه ی رضالالالایت کامل از خود نخواهد رسالالالید .تایپوگرافی از زیباییهای نامحدودی برخوردار
است .وقف خود ،در راهی که خیلی کند به درجه ی کمال می رسد ناامید کننده به نظر می رسد.
روند حرکت تایپوگرافی معاصر ایران
یکی از رسالالالت های هنرمندان ،نو آوری اسالالت که حتی صالالنایع هم از نوآوری آنها اسالالتفاده می کنند .اما این نو آوری باید تعریف
دا شته با شد .هیچ وقت نوآوری ای که تخریب با شد ،در دنیا م صرفی ندا شته ا ست .اما باید بدانیم نوآوری که در دنیای جدید در
قالبی جدید ارتباط را ا دامه بدهد و یا حتی مستحکم کند ،سرمایه دار از آن استقبال می کند .این نوآوری ها برای بشر جنبه حیاتی
دارد  .م شکل ما در ایران این ا ست که هنرمندان گرافیک فقط کار خود شان را بی توجه به بازخورد اجتماعی آن انجام می دهند و
در شیوه عملکرد خود نیز ب سیار تحت تاثیر غرب ه ستند ،برای همین ارتباط الزم برقرار نمی شود .گرافیک در ایران به جای اینکه
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و سیله ای برای پی شبرد صنعت و فرهنگ و حتی سنت با شد ،یک تقلید کورکورانه از ا ستاتیک و شیوه غربی ا ست و در این مورد
جامعه ما احسالالالاس ضالالالعف می کند چون نگرانیم که از فرهنگ غرب عقب بمانیم ،جماعت روشالالالنفکر ما هم این کار را می کنند.
هنرمندان باید از این حرکات انحرافی پرهیز کنند ،چون خود را اندیشالمند می دانند .هنرمندان سالعی نکردند مردم را بشالناسالند و
نوآوری هایی انجام دهند که با زندگی و فرهنگ آنها هماهنگ باشد.
متاسفانه یکی از اشتباهات اکثریت طراحان گرافیک معاصر تخریب حروف در تایپوگرافی در ایران است .هدف های اصلی تایپوگرافی
ت سهیل در خوانش برای مخاطبان عام ا ست .ولی دیدگاه بع ضی از طراحان خلق یک اثر پیچیده ا ست .هر چه ناخواناتر با شد و توان
مخاطب در ادراک آن کاهش یابد ارزش آن بی شتر ا ست .در این کور سو طراحان به دنبال ایده ها و روش های غربی می گردند در
حالی که فارغ از غنای فرهنگی هنری خودمان ه ستند .بله تایپوگرافی یک واژه غربی ا ست و در غرب متولد شده ا ست و ایده ها و
طرح های مختلفی در ادوار گذ شته و حال خلق شده و می تواند آر شیو ارز شمندی برای هر طراح با شد .البته این ب ستر می تواند
فقط تقلید کورکورانه و فارغ از هر گونه ارتباط فرهنگی را برای جامعه ما به ارمغان بیاورد .این روند گ س ستی بدون ا صالت و هویت
را در پیش دارد که باعث می شالود امر زیبایی شالناسالانه آن فارغ از المان های آشالنا برای مصالرف کننده باشالد که باعث می شالود
مخاطب پس ادراک ظ اهر آن در مواجهه با اصالت آن احساس سردرگمی کند و در مکاشفه خسته شده و حتی در برخورد مجدد با
آن نگرشی منفی در او شکل بگیرد .یکی از هدف ارزشمند خلق آثار هنری برای مصرف کننده اینست که در برخورد با اثر و ادراک
و مکا شفه آن لذت حا صل شود .این لذت بخاطر ح ضور عنا صر ب صری آ شنا و آز آن خودمان ا ست که ا صالتی دیرینه دارد که به
راحتی از کشف راز آن برآمده و تسهیل در خوانش شکل می گیرد و مخاطب را غرق در لذت می کند.
کاربرد خطوط ایرانی اسالمی در گرافیک محیطی معاصر
شناخت خط در میان هر یک از اقوام جامعة جهانی و رابطة بسیار نزدیکِ با مبانی بصری ،به دلیل گستردگی ارتباطات بشری در عصر
فناوری ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا پاالیش اندیشة بصری هر قوم در خطِ آن قوم ظهور می یابد و این مسئله ،در مواجهه
با پیشرفت های صورت گرفته در عرصة فناوری ،موجب بروز تغییرات اساسی در حیطة خط می شود .این فرایند بر بنیان های بصری
جامعه اثر می گذارد ،و موجب ارتقاءِ کیفیتِ ارتباطات بصری می شود .تأثیر تحوالتی که صنعت چاپ ،به عنوان مظهر فناوری نوین
جهانی ،بر خط فارسی بر جای گذاشته ،به سبب ظرفیت فرهنگی و زیبایی شناختی خط و خوشنویسی فارسی ،با مسائل گوناگونی
مرتبط است ،زیرا این هنر ،به دلیل داشتن ریشه های دیرینه و همچنین وجه کاربردی اش ،همواره ،در تعامل با فرایند صنعت چاپ
بوده و ،بدین ترتیب ،نقش خود را از مبادلة کارکردی مطالب فراتر برده است .جست وجوی این کارکرد را باید در افق جدیدی آغاز
کرد که به کارگی ری چاپ سنگی در تکثیر متون فارسی مطرح نمود .تعمیم این مسئله همچنان متأثر از کارکرد هماهنگ میان
فناوری چاپ و ظرفیت های موجود در خط و خوشنویسی فارسی بوده است .البته ،این هماهنگی در گامهای نخست ،ویژگی¬های
اندکی از خط و خوشنویسی فارسی را ،به دلیل محدودیت امکانا ت فناوری ،به کار گرفت ،اما در سال های اخیر ،با پیشرفت های
صورت گرفته ،زمینه های مناسبی برای طرح بسیاری از شاخصه های بصری و گرافیگی فراهم گشته است ،و می توان ظرفیت های
واقعی خوشنویسی را بالقوه نشان داد .بنابراین ،گردآوری تجربیات گذشته به همراه شناخت و به کارگیری صحیح اصول و ضوابط
حاکم بر خوشنویسی فارسی ،در فناوری نوین ،همواره ،نیازمند توجه ،مطالعه ،و بررسی است.

با آغاز صنعت چاپ سنگی و تکثیر کتب و دست نوشته ها ،کاربرد خطِ خوش یکی از اجزایِ مهم بصری ،برای ایجاد میل و رغبت
در خوانندگان به شمار می رود .شاید بتوان گفت اصلی ترین رکنِ بصریِ کتاب هایِ چاپ سنگی خط خوش است .از بدو ورود صنعت
چاپ سنگی ،چاپخانه داران سعی کردند ،با به کارگیری ممتازترین خطاطان ،شکل و ترکیبی جذاب به کتاب ها بدهند .ورود
خوشنویسان بنامی ،چون میرزای کلهر ،عمادالکتاب ،ملک الخطاطین قزوینی ،به این عرصه و ظهور آثاری ارزشمند به خامة این
هنرمندان نقش درخور توجهی در پیشرفت و گسترش این صنعت داشت .این روند در آغاز ورود صنعت چاپ سنگی بسیار خوب
پیش می رفت ،اما با افزایش چاپ کتاب و البته مشکالت دیگر به نزولِ چشم گیری در زیبایی خطوط چاپ سنگی انجامید تا جایی
که با شروع جنگ جهانی اول فقدان کاتب ،خاصه کاتب خوش خطِ نستعلیق نویس ،از جمله مشکالت چاپخانه داران به شمار می
رفت( .بیناب.)1389
در دوره کنونی ،هنرمندان و گرافیستهای جوان ایرانی با شور و حال بیشتری در زمینه تاپیوگرافی مشغول فعالیت هستند وعموما از
ابزارهای قدرتمند کامپیوتری بهره می برند .مقوله تاپیوگرافی به راستی طی چند سال اخیر در ایران رشد کمی و کیفی خوبی داشته
است .در این میان با شناخت خطوط دوران اسالمی توانسته اند به گونه ایی آنها را در گونه های مختلف گرافیک بکار گیرند که گویی
هنر این سرزمین دیگر بار را ه غنای فرهنگی را پیش گرفته است .انواع خطوطی که در شهر تهران بازآفرینی شده است و در گونه
های مختلف گرافیک محیطی بکار می روند عبارتند از:
کاربرد خط کوفی در گرافیک

یا امام رئوف  :اثر مسعود نجابتی
از این خط بیشتر در آثار فرهنگی و هنری اعیاد مذهبی و حوزه های هنری مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد گرافیکی خط نسخ

تصویر شماره ۲9نشان دانشگاه شهید بهشتی  :اثر مصطفی اوجی
این خط از نظر گرافیکی بسیار کاربردی و فراگیر است و در پوسترها ،آگهی ها و کلیه کارهای گرافیکی از آن استفاده می شود،
بخصوص که تنها خطی است که با تکنولوژی چاپ ،خود را همراه کرده و به خط روزنامه ای شهرت یافته است
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تصویر شماره  30نشان حوزه هنری تبلیغات اسالمی  :اثر صداقت جباری
کاربرد گرافیکی خط نستعلیق
خط نستعلیق که به حق آن را (عروس خطوط اسالمی) خوانده اند از مبدعات خاص ایرانیان است که در آن ذوق و سلیقه لطیف
طبع ایرانی کامال نمودار است .با توجه به اینکه نستعلیق ،خط ملی ایرانی هاست و ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ این سرزمین دارد.
امروزه الفبا و ترکیبات آن در برنامه های گرافیکی مورد مصرف زیادی پیدا کرده و در بسیاری از نشانه نوشته ها (آرمهای نوشتاری)
استفاده می شود.

کاربرد گرافیکی خط شکسته

ع نوان فیلم سینمایی ماجرای نیمروز اثر روح اهلل موحدی دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک هنرهای زیبا
آنچه در این خط از نظر قواعد و اصول خوشنویسی حائز اهمیت است حسن ترکیب وهماهنگی زیاد است .از آنجا که در این نوشته
شدن ،بعضی از حروف به یگدیگر پیوسته می شونددر زمینه گرافیک ،این خط به خاطر شیدایی خاصش و بیان شعر گونه ای که
دارد ،می تواند در زمینه های ادبی ،شاعرانه فارسی برای طراحی جلد کتابهای عارفانه و پیامهای شادی آفرین کارتهای تبریک و
ساختن آرم و پوستر و طراحی نشانه استفاده می شود.
کاربرد گرافیکی خط معلی

عنوان فیلم مختار نامه  :اثر حمید عجمی
خط معلی برگرفته از اندوخته های ذهنی و خیالی کاتب از خطوط مختلف موجود بوده و از آن به طور مستقیم ازهیچ خطی استفاده
نگردیده است .این خط  ،دلنشینی نستعلیق و استحکام نسخ ،ثلث را داراست .فرم و حرکتهای انتهایی حروف دراین خط که آن را
تیز و باریک کرده ،از سایر خطوط متمایز نموده است .این خط قابل استفاده در پوسترها و سرلوحه هاست.
موزه رضا عباسی کاشانی13۵6
در سال  13۵6در خیابان شریعتی تهران،روبروی دان شکده برق دان شگاه صنعتی خواجه ن صیرالدین طو سی ،گ شایش یافت و به یاد
نقاش مشهور دوره صفوی اهل کاشان رضا عباسی نامگذاری شد.

سال اجرا13۵۵ :شمسی
مرتضی ممیز
خوشنویس  :احصائی
بارزترین عناصر :خوشنویسی است و آرایه نقوش اسلیمی مربوط به دوران صفویه است.
دالیل صریح:
در این نشانه از دو فرم نوشتار و نقش اسلیمی استفاده شده است .اما فرم نوشتاری از دیگر عناصر بارزتر است .نوشته با الهام از خط
نسخ  ،و شکسته نستعلیق که تغیری ساختاری در آن اعمال شده است .فرم تصویری ،به صورت اسلیمی اسپیرال طراحی شده است.
در این نشانه از رنگ مشکی استفاده شده .ساختار کلی به دلیل نوشتار افقی در قطع مستطیل  ،ساختار متعادلی را نشان میدهد.
به دلی ل توازن نسبی عناصر  ،ترکیب کلی ،دارای ساختار قرینگی نسبی است .اگر محور عمودی را رسم کنیم نشانه به دو قسمت،
سمت راست ،عناصر نوشتاری و سمت چپ ،عنصر اسلیمی تقسیم میشود.

دالیل ضمنی:
اگر نشانه را دریک مستطیل قرار دهیم و آن را به دوقسمت مساوی تقسیم کنیم مشاهده می شود که فضای مثبت و منفی آنها
با خودشان به نوعی یکسان و با همدیگر متفاوت هستند .در یک قسمت ریتم یکسان و کشیدگی به گوشه کادر نمایان است .و دیگری
ریتمی افزایشی که هر چه به مرکز نزدیک می شود خط نازکتر می گردد.

در این قسمت اسپیرال لگاریتمی مد نظر است که به نوعی یکی از اصل های نقوش اسلیمی در دوران اصفهان اول و تاکید به
اصل وحدت یا کثرت در وحدت است.که نظریه پردازان کثری غرق در زیبایی و جالل و جمال آن شده اند .در این نشان با ترکیبی
از خطوط نستعلیق شکسته و نسخ ایده پردازی می گردد.که در انتها با ویژه کردن کردن حروف (ی) اغراق صورت می گیرد تا هدایت
سیرکالسیون آن از نوشته رضا عباسی شروع شود و چشم را با سوار شدن برریتم زیبای حروف به مرکز نقش اسلیمی با ترکیب
اسپیرال لگاریتمی هدایت کند.

در این قسمت فضای منفی باال و پایین که به صورت یکسان لحاظ شده است باعث شده که چشم را به فضای مابین این دو آیتم
متمرکز کند تا ریتم یکنواخت این عناصر را مشاهده کند .این ریتم در انتها به آخرین حرف (س) در حکم عباسی داللت می کند تا
چشم را به قسمت اصلی یعنی فرم اسلیمی که حرف (ی) است هدایت کند.

تقسیم بندی و فواصل بین اجزاء ریتم بصورت یکسان لحاظ شده است بطوریکه در این قسمت فضای مثبت و منفی مساوی و
کامال یکسان است.
به نظر من در اتصال حروف (ض) و (ع) اگر همچون دیگر اتصاالت فاصله لحاظ می شد بر خوانایی هر چه بهتر آن افزون می شد.
در این ترکیب بندی اگر ن شانه را در یک کادر مستطیل قرار دهیم و به دو قسمت مساوی تقسیم شود به نوعی دو نوع ترکیب بندی
هویدا می گردد یکی ریتم و حرکت یکسان برای نوشته و دیگری ریتم کاهشی به صورت اسپیرال برای فرم اسلیمی است .که این دو
ترکیب بندی در زمان اصفهان اول گسترده و مشهود بود که هنرمندان خوشنویس و معماران و هنرمندان چیره دستی که خالق
کاشی کاریها _ گچ بریها و  ...بودند از این عناصر در کارهای خود به وفور استفاده می کردند در نقش اسلیمی و تجلی فرم در شکوفایی
گل عباسی که در انتهای نقش اسلیمی شکل می گیرد فلسفه ای ورای گستردگی ذهن بشر دارد که اوج حقانیت و هنرمندی مطلق
خدای باری تعالی را گوشزد می کند .
مرتضی ممیز از این دو آیتم برای موزه رضا عباسی استفاده می کند تا گستردگی هنر مکتب اصفهان را به نمایش بگذارد و به نوعی
با امروزی شدن آن با خلق نشانه ای زیبا ریشه فرهنگی هنری ایران اسالمی را در تجدد معاصر پربار و پرمایه نشان دهد.
استفاده از نقش اسلیمی برای تاکید به عصر صفویه در این نشان موجب شده است که حرف( ی) را ویژه سازد هم اینکه تمام نشانه
را برپایه اصل کثرت در وحدت به مرکز نشانه یعنی انتهای نقش اسلیمی هدایت کند هم اینکه از یکنواختی در نشانه جلوگیری کند.

ترکیب بندی طالیی در این نشانه کامال مشهود است .اگر نشانه را در یک کادر مستطیل قرار دهیم بطوریکه مرکز فرم اسلیمی در
1/۲تناسب طالیی قرار می گیرد.

در این نشانه اگر طول  ۵سانتیمتر باشد و عرض آن  3سانتیمتر اعداد ۵و 3هر دو جزو دنباله فیبوناتچی هستند بطوریکه ۵:3= 6/1
که همان عدد طالیی است .
برای رسم اسپیرال لگاریتمی که همسو و هماهنگ با نقش اسلیمی است از گوشه هر مربع یک کمان به شعاعی برابر ضلع آن مربع
رسم می کنیم به مارپیچ به دست آمده اسپیرال لگاریتمی یا مارپیچ طالیی یا مارپیچ فیبوناچی نیز گفته می شود .بطوریکه این
مارپیچ مطابق با منحنی یا مارپیچ نقش اسلیمی است.

پس از انتخاب منا سب ترین روش طراحی ن شانه  ،با ایجاد تغییراتی هو شمندانه در ساختمان یا ترکیب اثر و ا ستفاده از روش ها و
خالقیت های ذهنی ،نشانه را از حالت عام و معمول خارج کرده و به حالتی متمایز و متفاوت در آورد .این فنون و تکنیک ها در یک
جمله خالصه شده و آن «حساسیت بخشیدن به فرم» است .در بسط موضوع و ارجاع به تاریخ بهترین نشانه ایی که در خاطرم نقش
مب بندد نشانه نوشتارى موزه رضا عباسب است که در سال  13۵۵طراحب شده است.با نگاه کردن به پیش طرح هاى استاد ممیز بر
روى این ن شانه سیر تحول و تکامل آن بهتر م شخص مب شود .بطوری که در نماد ا سلیمی که در ب سط هنر صفویه در اوج متجلی
می گردد گردش نقش اسالاللیمی 11از حالت دایره به حالت حلزونی یا اسالالپیرال 1۲متکی می گردد تا ریتم و پیوسالالته گی اش یادآور
وحدت پنهان شود .این ا صل مهمترین و ارز شمند ترین تکیه گاه فکری هنرمندان دوران صفویه بوده که با بهترین حالت آن را به
نمایش می گذارد .مب دانیم که طراحب یک نشانه نوشتارى بستگب به نوع حروف و ترتیب قرار گرفتن آنها در کنار هم دارد ،در این

طرح ا ستاد با ا ستفاده از ت شابه شکلب که در حروف (ا)( ،ر)( ،س) و (ى) ایجاد کرده اند ریتم ب سیار زیبایب را پدیده آورده اند.نکته
قابل توجه دیگر درباره این ن شانه ا ستفاده از خط ن ستعلیق و رعایت ا صول و قواعد خو شنوی سب و نیز قالب و ترکیب بندى موفق
برخا سته از تجربه و ماهیت فکری وی در خلق اثر دارد .که باعث شده ن شانه اى هماهنگ با مو ضوع و در عین حال هویتی امروزى
بخود بگیرد که تا مدتها تازگب خود را از دست نخواهد داد...
نگاهی به روند شکل گیری ایده نشانه موزه رضا عباسی

شگردهای حساسیت بخشیدن به فرم نشانه موزه رضا عباسی
 -1مثبت و منفی :فضاهای مثبت و منفی حروف در این نشانه موجب ایجاد نوعی توجه و اهمیت بصری شده است .حروفی
که در حالت مثبت یا منفی در صفحه فعال شده  ،و به خوبی بر مخاطب خود تاثیر چشمگیر می گذارند.
 -۲روی هم افتادن یا تماس پیدا کردن :سالاللسالالله مراتب و ریتم کلمات با هم تماس پیدا کرده اند همچون یک کل واحد
عمل می کنند .در میان نشالالانه انقطاعی وجود ندارد و حرکت چشالالم از جزئی به جزء دیگر تا مرکز اسالالپیرال پیوسالالته گی
سیالی را نشان می دهد.
 -3ایجاد پیوستگی در حروف :در نشانه موزه رضا عباسی کلمات جدا از یکدیگر را ،با ریتم و حرکتی پیوسته طراحی شده
 .بنابراین ،حروف به دنبال هم و در پیوند با یکدیگر قرار گرفته و ترکیبی یکپارچه ایجاد می شالالالود .این حالت ،حرکت و
پویایی ویژه ای در نشانه ایجاد کرده است و نیروهای موجود در شکل باعث شده حروف را انسجام ببخشد.
 -4تغییر اندازه قوت به ضعف  :در این شیوه ،ضخامت حروف برا ساس نظمی منطقی و از پیش تعیین شده و یا به شیوه
ای حسی و اتفاقی تغییر کرده  ،این تغییر موجب القای حرکتی سیال و روان در نشانه شده است.

 -۵استفاده از عالئم و نماد های اسلیمی :عالئم اسلیمی ،نمادهایی قراردادی هستند که برای ایجاد پیوسته گی و حرکت
و همچنین وحدت میان اجزا مورد اسالالتفاده قرار می گیرد .این عالئم ارزش بصالالری و تاثیر مفهومی ویژه ای را در ترکیب
بوجود می آورند .که نماد گیاهی در این ن شانه به بهترین حالت پیو سته گی قوی ای با دیگر اجزا را به نمایش می گذارد.
بطوریکه حذف این عنصر نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند و بر غنای هر چه بیشتر نشانه افزوده است.
 -6خطوط ات صالی یا و صل کننده حروف و ضخامت آنها در نحوه ارتباط کلمات(خطوط در بر گیرنده) :در انتهای
کلمات همچون « ز» و « ا» در کلمه رضا و باز هم « ا » در عباسی اجزاء اتصالی هستند به با اتصال به کلمه دیگرباعث
افزایش قدرت بیان حروف و ایجاد وحدت و ان سجام بخ شیدن به ن شانه شده ا ست .این خطوط بین حروف و بخش های
مجزای یک نو شته ،ارتباط برقرار کرده و آنها را پیوند می دهد .در این میان ،ضخامت خطوط نقش مهمی دارد و میتواند
در شکلگیری فضای آزاد بین حروف و دیگر عناصر تاثیر قابل توجهی بگذارد
 -7ت شکیل ترکیب جدید از حروف رایج و متداول :یکی از مهمترین روند در ترکیب بندی موفق این نشالالانه نوع ترکیب
بندی جدید حروف با ا ستفده از حروف دوران ایرانی – ا سالمی ا ست .که با بیانی تازه و موفق اجرا شده ا ست .ر سیدن به
این ترکیب بندی جدید نقش بسیار مهمی در بهتر شدن کیفیت بصری نشانه را ایفا نموده است.
 -8ویژه کردن و مشخخخک کردن قسخخمتی از یک کلمه یا جمله :در این روش ،با اهمیت دادن و متمایز نمودن انتهای
«ی» محدود به فرم اسپیرال و اسلیمی باعث شده توجه بیننده را به این بخش از اثر جلب نماید و بر آن تاکید کند.
 -9ا ستفاده از تنوع حروف در ترکیب یک کلمه :نگارش حرف« ع » در کلمه عباسالالی با فرمی متفاوت با حروف کلمات
دیگر و همچنین گریز به مرکز در حرف «ی » در انتهای کلمه عباسی موجب شده نشانه را از حالت عادی خود خارج کند
و تاثیرات مختلف این قلمهای بهکار رفته برای رسیدن به معنا و تاثیری جدید را مقدور سازد.
 -10ایجاد ریتم در ترکیب بندی :با تکرار فرم حروف ب صورت سیال و روان موجب با این عنا صر ب صری ،به صورت منظم و
هماهنگ ،ریتم ایجاد شده است .که در نهایت باعث ایجاد انسجام و توازن یک طرح نشانه شده است.ایجاد ریتم از طریق
توجه و تاکید بر عناصر مشابه ،شکل و حرکات خطها ،سطحها ،در فرم نشانه موزه رضا عباسی بوجود آمده است.
 -11ایجاد تقارن و یا تعادل ب صری :قرار گیری حروف و اجزا بصالالورتی در کنار هم قرار داده شالالده اند که فرغ از قرینه گی
محض تعادل بصری بسیار مناسبی شکل گرفته است.
 -1۲قرارگیری در شکل مشخک :در این روش ،ترکیب کل کلمه شکلی مشخص را به نمایش گذاشته و یا تداعی میکند،
فرم این ن شانه بر پایه م ستطیل افقی ا ست که از لحاظ ب صری دارای ثبات می با شد .و از تاریخی غنی و ماندگار حکایت
می کند.

بررسی نشانه موزه رضا عباسی مبتنی بر راهبردهای کیفی و کمی از منظر معرفت شناسی
ردیف

عوامل کلیدی
جذابیت و

1
۲

خوانایی

ترکیب بندی منسجم  ،دارای تعادل
بصری  ،حذف نیروهای ناکارآمد
وحدت اجزاء در یک کل واحد.
اسالالالت فاده از نقوش گ یاهی ن مادی
مبتنی
دوران تاریخی ایرانی – اسالالالالمی و
تاکید به اصالالالل پنهان و وحدت در عین
کثرت و
تاکید به اوج معرفت تاریخی فرهنگی
دوران اسالمی ایران

شالالالکل حروف و اتصالالالال آن به نماد
گیاهی
یا اسالالاللیمی که از حالت دایره خارج
شده و
به فرم اسپیرال تغیر می یابد.
که تمام نیروها به نقطه مرکز که همان
اصل پنهان است متکی می
گردد.

فرم گیاهی (اسالالاللیمی) با موضالالالوع
دارای
ارتباطی مستقیم می باشند .و فرم بر
ار ت باط فرم با
مو ضوع و مو ضوع بر فرم داللت دارد .این
محتوا
پیوسالالالته گی موجبات ادراک امر زیبایی
شناسانه از طرف مخاطب می گردد.

نماد گیاهی از مهمترین عناصالالالر آرایه
در دوران صفویه ا ست که داللت بر کثرت
در وحدت و اسالالالتفاده از تکنیک های فنی
در ایجاد این سالالالطوح دارد .که با تکیه بر
این ا صل ایده شکل می گیرد و با ترکیبی
دقیق و سنجیده و ارتباطی در ست مقادیر
و اندازه عنا صر و فا صله آنها از هم تعریف
می شود.

وحدت و

کاربرد و
تعمیم پذیری
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تداوم  ،استمرار  ،پیوسته گی
مبتنی بر امر زیبایی شناسی

حروف دارای ریتم و سلسله مراتب
هستند.
جهت حرکت بسمت بی نهایت
قرار گ یری حروف در یالالک تر کیالالب
یکپارچه

انسجام بصری

3

معیارهای کیفی

معیارهای کمی

نتیجه گیری:
با عنایت به واکاوی تاریخ و فهم ارزشالالالهای هنری دوره های مختلف موکول به درک بیان مفهومی  ،معنا و محتوا  ،چگونگی
ترکیب بندی و سازماندهی عناصر می توان به تجربه ای ارزشمندی در باب زیبایی شناسی هنر دست یافت .بطوریکه با تکیه بر این
مهم می توان آثاری با غنای هویت تاریخی خلق کرد که یارای ادراک مخاطب گردد .در این راسالالالتا فهم نشالالالانه ها برای تجربه ایی
لذت بخش مشروط است به تجارب پیشین ما و زبان و فرهنگ ما تا به نوعی باعث ایجاد روابطی درست و منطقی میان شناسه ها و
رمزگشایی آنها گردد.
با بردا شت ها و کپی های غلط از راه و روش مدرنیته باعث پیروی کورکورانه از تایپوگرافی غرب در بی شترآثار معا صر گردید .ازدیاد
این آثار دوران معاصر برآن شد با بازخوانی و بازگشت به گذشته عناصر بصری ارزشمندی را احیا نموده با امروزی شدن ایده ها و
نمودی در ست در هویت بخ شی هنر معا صر ب ستر منا سبی را برای شکل گیری تایپوگرافی ایرانی رقم زند .ح ضور خطوط ایرانی
اسالمی و شگردها – تکنیک ها در نحوه ترکیب بندی و ساختار عناصربرای خلق یک اثر موفق باعث خلق تایپوگرافی هایی سرشار
از امر زیبایی شناسانه گردید .هنرمندانی که با تالش و پشتکار خود توانستند عناصر – نمادهای گیاهی – خطوط ایرانی اسالمی ... .
را دوبار زنده کنند و بستر مناسبی را برای دیگر هنرمندان برای استفاده در آثار خود ایجاد نمودند.
بدون اغراق می توان گفت سنت شکنی که خطوط ایرانی اسالمی فراموش نشد باعث شد با تغییر در نحوه چینش حروف به ترکیب
هایی با حال و هوا و شخ صیت ایرانی خلق شود تا موجب ارتباطی گ س ست ناپذیر با گذ شته در اعتالی حال و آینده شود .در حال
حا ضر ح ضور خطوط ایرانی ا سالمی در آثار گرافیک معا صر بخ صوص تایپوگرافی به اندازه ایی پررنگ شده ا ست که در مرز های
خارج از ک شور این آثار را با شخ صیت ایرانی ا سالمی می شنا سند .خطوط ایرانی ا سالمی که در دوران پراز فراز و ن شیب دوران
ا سالمی مایه غرور و شگفتی هنرمندان دیگر ممالک بود در حال حا ضر توان سته ا ست پیو سته گی و ان سجامی جدا ناپذیر را برای
ارتباطی الینفک در دیگر هنرهای معا صر اعم از گرافیک محیطی – معماری – معماری منظر و نقا شی و مج سمه سازی را بوجود
آورد.
برای احیاء خطوط ایرانی ا سالمی هنرمندان معا صر توان سته اند زبان و ت صویر آنها را بخوبی رمزگ شایی کنند و آن را در اختیار هنر
معاصالالر قرار داده و در گونه های مختلف بکار ببرند بطوریکه در سالالطوح آرایه معماری و گرافیک محیطی معاصالالر بطوری درسالالت و
منط قی امروزی شده است که توانسته براحتی مخاطب را در ادراک آن یاری و رهنمون سازد.
« هنرمند ک سی ا ست که بتواند اح سا سات خود را در ست بیان کند .و در اثر هنری خوب این اح سا سات به گونه ایی رو شن و
انتقال پذیر بیان می شود .و مخاطب خوب کسی است که می کوشد تا این احساسات را درک کند(.احمدی  .)۲۵8 : 1380 ،در نوع
نگرش ممیز مکا شفه در ب سط دادن معرفت تاریخی خود م شهود ا ست .و هنر را فارغ از هر گونه چارچوب و محدودیت می دان ست.
بطوریکه در ن شانه موزه ر ضا عبا سی تاکیدی بر تعلق خاطر وی به آن دوره و توان معرفت تاریخی و تعمق اش در هویت تاریخی و
زیبایی شناسی دوران هنر و معماری دوران ایرانی – اسالمی است.حوزه فکری اش او را از هنرمندان مدرنیته که واسطه ورود الگو و
نماد ها و نشالالانه های غربی در حوزه فرهنگ و هویت ایران می کنند  ،جدا می سالالازد .هویتی با غنای تاریخی که می توان همچون
ممیز با امروزی شدنش و با تکیه بر تجربه و معرفتی غنی هویت گم شده و ات صال با تاریخ پربارمان را زنده ساخت تا مانع از ورود
نشانه هایی بدون زمینه فرهنگی – هویتی مان که بستری فارغ از ادراک و بدور از لذت در ارتباط با نشانه ها باشیم.
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