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قرآن به خط کوفی پيرآموز،سده 
پنجم هجری قمری( لينگز،١٣٧٧)
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

سيرتحول خط کوفی در نگارش قرآن های  
سده اول تا پنجم هجری و بررسي ساختارآن
   رضوان علی بيگی  * عبد الرضا چارئی **

چكيده
    نخستين کمال خوشنويسي در اسالم در خطي به نام کوفي تجلي يافت که در نيمه دوم سده (دوم 
هجري قمري)  به اوج زيبايي در نگارش رسيد و نخستين بار توسط اعراب به کار گرفته شد. خاستگاه 
اين خط از شــهر کوفه اســت  ولي استفاده از آن به عنوان يک طرح هنري نه تنها در کتاب ها بلکه در 
بناها ، ظروف و نســاجي اساسا توسط هنرمندان ايراني بوده است . از مهم ترين پژوهش هاي مورد 
نياز حوزه هاي پژوهشــي دانشگاهي در زمينه (خط کوفي) درک و تشخيص اهميت ساختار حروف 
نسخه هاي قرآني است . اين مجموعه نسخه ها در موزه ها و ديگر مراکز هنري سراسر جهان پراکنده 
اســت و هنوز به طور کامل توصيف و تحليل شايســته خود را پيدا نکرده است . روند اين پژوهش به 
صورت توصيفي - تحليلي بوده و هدف از آن آشنايي با تحول خط کوفي و شناخت ساختار حاکم بر 
اين خط است . در اين مقاله دو اصل براي رسيدن به شناخت کامل در زمينه ساختار طراحي حروف 

مورد توجه بوده  :
 ١- ســير تحول خط کوفي در قرآن هاي سده يک تا پنج هجري ٢- بررسي ساختار طراحي حروف 

کوفي. 
    براي رســيدن به اين دو اصل پس از شناســايي و جمع آوري نمونه هاي خط کوفي در قرآن هاي 
موجود در پنج سده مذکور ، اين حروف بر اساس محور هاي افقي و عمودي غالب بر هر حرف سنجيده 
شــده است . اين خط به دليل قدرت بياني در ساختار مستحکم و منسجم خود نوعي تعادل با فضاي 
زمينه خود برقرار کرده و همين ويژگي مي تواند الگوي مناسبي براي طراحان گرافيک در زمينه طراحي 
حروف باشد  به طوري که اين هنرمندان مي توانند با بهره گيري از ويژگي هاي آن به تجربيات نويني 

در زمينه طراحي حروف دست يابند . 

واژگان كليدي 
قرآن، خط کوفي، ساختارشناسي، طراحي حروف .

Email:Rra.a1982@yahoo.com     کارشناسي ارشد گرافيک ، دانشکده هنر دانشگاه شاهد،استان تهران،شهرتهران 
  عضو هيئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد،استان تهران، شهرتهران  

  Email:Typographerchareie@yahoo.com                   

تاريخ دريافت مقاله : ٨٨/٦/٢٩
تاريخ پذيرش مقاله :  ٨٨/٩/٢
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مقدمه 
    با توجه به اهميت کتابت قرآن و حفظ آن ، مسلمانان 
تمايل خاص خود را به نوشتن کالم خدا نشان دادند و اين 
هنر را به حد کمال رساندند. خط کوفي نخستين خطي بود 
که قرآن هاي زيادي با آن کتابت شد و تا سده پنجم هجري 

قمري اين خط در کتابت قرآن ها به کار مي رفت. 
اين خط، کهن ترين شيوه خوشنويسي عربي است که

؛يعني  کرد  مشاهده  آن  در  را  کرسي  و  تناسب  توان  مي 
قاعده  حسب  بر  حروف  از  هايي  بخش  يا  معين  اضالع 
روي يک خط مستقيم در هر سطر قرار دارد و هر قدر هم 
که تکرار شود محل قاعده و توازي و تناسب آن ها با 
همانند هاي ماقبل و مابعد شان مراعات مي شود .(آصف 

فکرت ،١٣٧٧، الف- ب)
    اين خط نتيجه احساس نياز به شکل تصويري در 
حروف بود  که بار معنايي کالم وحي را در خود جاي مي دهد. 
نيازي که خود موجب تالش هاي متعددي براي هنر قدسي 
گرديد .شکلي که عاقبت به نتيجه رسيد و غالب شد . اگر ميان 
کتابت و ترسيم تمايزي قايل شويم ، خط کوفي اوليه از همه 

خطوط عربي به ترسيم نزديک تر است.
خطوط  زيرا   ، خواند  ايستا  توان  نمي  را  کوفي  خط   
افقي که اغلب بسيار کشيده است، بدان تحرک مي بخشد . 
اما براي اين موکب مجلل عاليم رمزي  که برخي ساده و 
برخي مرکب از عناصر متعدد است،  مي توان ثباتي نسبي 
قايل شد که بر ضرورتي حتمي داللت مي کند ، چنان که 
گويي حروف آن مي خواهد قطعيت امر الهي را که منشا 
رموز وحي است بيان کنند و يا گويي مي خواهد اعالم کنند 
پيامي که در بر دارند اليتغير و ابدي است.  در عين حال در 
اين شيوه چيزي واقعا مرموز و مکتوم هست که گويي از 
افشاي اسرار خوف دارد و پيامي را بيان مي کند که هنوز 
به تماميت مکشوف نشده است ، پيامي که هنوز تا حدي به 
مبدا مستور و مطهر خود اتصال دارد .( لينگز ،١٣٧٧، ١٦)

بي ترديد خط کوفي نخستين شيوه اي بود که توانست 
کاربردي همه جانبه و اغلب منحصر به فرد و کامال  خاص 
و  کاربردي  ويژگي  گرفتن  نظر  در  با  امروزه  و  کند  پيدا 
زيبايي ساختاري، اين خط همواره مورد توجه هنرمندان 
بوده است . اين مقاله تالشي در جهت  شناخت ارزش هاي 
بصري خط کوفي به منظور استفاده هر چه بهتر از قابليت هاي 

منحصر به فرد آن در هنر هاي کاربردي است .
 خط کوفي 

    خط کوفي با نام هاي جزم ، انباري ، حيري ، حجازي 
خوانده شده است. اين خط در شرايط گوناگون در شهرهاي 
مختلف نام هاي متفاوتي داشته و کوفي که آخرين نام معتبر 
آن است ، بدان علت مي باشد که در زمان عمر ، کوفه در 
نزديکي حيره و انبار بنا نهاده شد و مسلمانان از هر طرف 
بدان جا روي نهادند، اين خط ترقي روزافزون يافت و به 
کوفي مشهور شد و شهرت اين خط از آن جهت بود که 

کوفه مقر خالفت حضرت اميرالمومنين علي (ع) گرديد . خط 
کوفي که خود آن حضرت هم يکي از نويسندگان آن خط 

بود رواج بيش تري يافت .(فضائلي،١٣٦٢ ، ١٨٧)
   شهر کوفه يکي از مراکز مهم خوشنويسي بود و 
ارتباط حضرت علي(ع) با اين شهر به اين ادعا قوت مي بخشد 
که ايشان نخستين استاد خوشنويسي بوده اند. مردمان 
نسل هاي بعد ابتکار «الف دو شاخ » را که به احتمال همان 
شکلي است که در نوشته هاي اوايل ديده مي شود و به 
ايشان نسبت  است، به  «الف نيمه نوک پيماني» موسوم 

مي دهند .(شيمل ،١٣٦٨، ٢٩)
    خطوط کوفي در سده  اول هجري  قمري به همان 
صورت ساده خود به رسم الخط هاي مکي و مدني ، کوفي 
نوشته مي شد  و در تنوع و تحسين آن کوشش به عمل 
نمي آمد . در اوايل دوران بني عباس خط کوفي از حوزه 
عربستان تجاوز کرد و در کشورهاي ديگر مانند آسياي 

صغير و مصر و شمال آفريقا گسترش يافت .
 کم کم قلم هاي ديگري استخراج و انواع مختلفي از 
آن پديدار گشت . اين خط در طول سه سده اول هجري 
اجتماعي و  شئون  تمام  رواج يافت و در  شدت  قمري به 
اسالمي چهره درخشاني پيدا کرد . خط کوفي در عصر 
دولت عباسي به مرتبه رفيعي از تفنن و زيبايي در رسم و 
شکل رسيد . دوازده نوع خط به مرور ايام از خط کوفي 
استخراج گرديد که به منزله شاخه هاي خط کوفي به شمار 

مي رود . (زماني،١٣٨١، ٢٩-٣٠)
در سده سوم هجري قمري  دو قسم مهم از کوفي ظهور 
کرد ، يکي در شرق و ديگري در شمال آفريقا ؛ و هر کدام 
آن چنان با منشا خود تفاوت داشت که نام متفاوتي به خود 
اختصاص داد . اما عرب ها هيچ تفاوت لفظي ميان آن ها 
قايل نمي شوند ، جز اين که گاه از اين اقسام با نام کوفي 
فارسي (کوفي بغدادي- کوفي مشرقي) و کوفي مغربي ياد 
مي کنند . هر دو نوع ، نرم تر و پويا تر و بالقوه تزئيني تر 
از مادر خود هستند که محققان غربي گاه آن را به خاطر 
غلبه خطوط عمودي و افقي (کوفي مربع) يا (کوفي راست 
گوشه) ناميده اند. در مقابل خصوصيت کوفي مشرقي اين 

(تصوير١- قرآن به خط کوفی منسوب به حضرت علی(ع) ، سده اول 
هجری  قمری

سير تحول خط کوفی در نگارش 
قرآن های سده  اول تا پنجم هجری 

وبررسي ساختار آن
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است که نه تنها خطوط بلند و ضخيم افقي ندارد،  بلکه افزايش 
خطوط مورب و حروف مثلث شکل در آن مشهود است، به 
همين سبب گاه آن را به کوفي مورب ياد مي کنند .(لينگز 

(١٣٧٧، ١٦ – ١٧،
    خط کوفي اوليه فاقد نقطه و حرکت و عالمت بود 
بنابراين اولين حرکت در جهت توسعه و تکميل خط کوفي 
توجه مسلمانان به اعراب و اعجام بود. زيرا با گسترش 
اسالم به سرزمين هاي غير عربي و آشنايي غير آن ها با 
قرآن ، لزوم درست خواندن کتاب آسماني مطرح شد و اين 
نياز، مسلمانان را وا داشت تا براي پرهيز از اشتباه در کالم 
الهي چاره انديشي کنند، در اين زمان ابواالسود دوئلي که 
از فضال بود و در خدمت حضرت علي(ع)به اکتساب علوم 
پرداخته و از آن بزرگوار اخذ نحو کرده بود ، براي سهولت 
خواندن قرآن ، وضع نقطه نمود تا کلمات و حرکات شناخته 

شوند.(ايماني، ١٣٨٤، ٩٦-٩٧)

ارزش هاي بصري خط کوفي
اين خـط از جنـبه هـاي گونـاگون داراي ويـژگي هـاي 
زيبايي شناسانه است. از جمله اين موارد استقامت ظريف و 
کامل خطوط عمودي و افقي که در اندک کجي و خراش يا 
دندانه اي نگارش شده و همچنين توجه به کرسي و رعايت 
توازي کامل ميان اضالع عمودي و افقي حروف، در آن 

ديده مي شود.
    از ديگر موارد تناسب در ترکيب حروف پيوسته يک 
کلمه از لحاظ فاصله ، ارتفاع ، شکل و يکنواختي در حروف 
ناپيوسته در اين خط است . دواير حروف کوفي بر اساس 

قواعد هندسي خاص و تفنن شايسته در نگارش راس ها ، 
دندانه ها و انتهاي حروف صورت گرفته  و همچنين توجه 
اگر  يعني   ، خويش  محل  در  حروف  از  برخي  کشش  به 
تناسب ترکيب در سطر و صفحه ايجاب کند ، کشش برخي 
اضالع افقي يک کلمه را بيش از حد معمول امتداد مي دهد . 
به عنوان مثال  (فسيکفيکهم اهللا) را در يک سطر مي نويسند ، 
طوري که باسطر پيشين و پسين ترکيب بديعي را به وجود 

آورد .(آصف فکرت ،١٣٧٧، د)
    حروفي مثل (د)،(ک)،(ط) را تا جايي که نويسنده 
فضا در اختيار دارد مي توان کشيده نوشت . فاصله ميان 
حروف تقريبا مساوي است  به مالحظات دستوري توجهي 
نمي شود  و اين عدم رعايت فاصله در مورد کلمات سطور 

متوالي نيز صدق مي کند .(شيمل ،  ١٣٦٨، ٣٠)
    صحت هندسي و تساوي دواير چشم هاي «م» ، 
«و» ، «خ» ، «ف» ، «ق» ، «ه» و هر چه کوچک تر و واضح 
نگاشتن آن ها و استقامت و باريکي سفيدي ميان حروف 
«د» ، «ذ» ، «ص» ، «ض» ، «ط» ، «ظ» ، «ک» ، نقش مهمي 
در خوشنويسي خط کوفي دارد . انعطاف پذيري حروف 
اين خط در ترکيب با حرف ماقبل و مابعد آن ، مانند ترکيب 
پايه «الف» پاياني پس از «ح» طوري است و «الف» پس 
از «ن» طور ديگر ، که متناسب با هر کدام تلفيق و ترکيب 
مي شود . به طور خالصه مي توان گفت که خط کوفي 
داراي استقامت ، تناسب ، ظرافت ، دقت و همگوني(تجانس) 

وخوش ترکيبي است . (آصف فکرت ،١٣٧٧، ج)
  در خط کوفي عالوه بر حروف متشابه ، شکل هاي 
خواندن  وقت  در  که  دارد  تشابه  ديگر  برخي  با  بعضي 

تصوير٢-  نسخه ای از قرآن به خط کوفی، سده دوم هجری  قمری (موزه رضا عباسی)                                               
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موجب اشتباه  مي گردد مانند (ع) و(ح) ، (ح) و (ک) ، (د) 
و(ط) و نيز (ص) و(ک) که با اندک تفاوتي مثل هم نوشته 
شده و مانند (ر) و(و) که نزديک به همديگر ديده مي شوند 
و همچون سر (ع) و (غ) ، (ف) و(ق) و(م) که در وسط 
کلمه با جزيي تفاوت شبيه هم هستند و اگر بخواهيم اين 
نقيصه بر طرف شود الزم است نويسنده تفاوت آشکاري 
بين اين گونه متشابهات قائل شود . مثال بين (د) و (ک) 
هميشه رعايت کند که (د) را کوتاه و کوچک و (ک) را دراز 
و بزرگ بنويسد  و باقي را بر همين قياس تفاوت قائل گردد. 

(فضائلي، ١٣٦٢، ١٩٠)
    خطوط افقي که در خط کوفي مسطح و ضخيم است ، از 
نظر ايستايي نشست و تعادل بيش تري  ايجاد مي کند ، و به 
همين دليل است  که خط کوفي داراي قاطعيت بوده و حالت 

مذهبي و تزئيني به خود مي گيرد.
 خط کوفي ، خطي پر قدرت و انعطاف پذير است که 
در عين حال داراي نظم و ترتيب مشخص و نيز توازن در 
حروف است که از ويژگي هاي اين خط ، مي توان کمال 
و شيوايي آن را نام برد . تعادل و زيبايي کم نظير خط 
است.  خوردار  بر  ايستايي   ، پويايي   ، قلم  قدرت  از  کوفي 
در اين خط توانايي هايي وجود دارد که به کاتب و خطاط 
خوشنويس امکان مي دهد مقاصد هنري خويش را بهتر 

بيان  کند . وجود رابطه منطقي بين فضاي مثبت و منفي 
حروف ، هماهنگي و وحدت هر چه بيش تر را در اين خط 
موجب شده   و تناسبات و وحدت موارد متضاد (شکل هاي 
مسطح و مدور ) نقش تعيين کننده اي در زيبايي ساختار 

آن دارد.
همچنين وجود نظام موزون و يکنواخت و در عين حال 
پويا به واسطه رابطه مناسب بين حروف افقي اکثر حروف 
در کنار شکل هاي مدور و عمودي ها، نقش اساسي در 
ساختار زيبايي اين خط ايفا مي کند که در کنار خطوط افقي 

کشيده باعث حس آرامش در متن آيات قرآن مي شود.
اين خط در تباين و تضاد  با عمودي هاي کوتاه ، داراي 
خط افقي کشيده است و به همين دليل عمدا بر روي سطوح 
مستطيل شکل نوشته مي شود که در اين سطوح پهنا به 
طور قابل مالحظه اي بيش از ارتفاع و بلندي است که به خط 

حرکتي پويا و مشخص مي بخشد .(سفادي، ٤٦،١٣٨١)
حروف  مناسب  ترکيب  حاصل  که  هماهنگ  حرکت 
افقي با حروف عمودي است از کسالت و خستگي چشم 
جلوگيري مي کند زيرا ترکيبات حروف آن از نظر عمودي و 
افقي بودن و اتصال آن ها به يکديگر بر حسب ذوق و سليقه 
کاتب صورت گرفته  اين موضوع نشان ازانعطاف پذيري 
حروف و خوشنويس مي تواند آن ها را به هر شکلي که 

تصوير٣- نسخه ای از قرآن به خط کوفی،سده دوم هجری  قمری  [مجموعه هنر اسالمی ] 
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مي خواهد در آورد، در نتيجه امکان ثبت ، نقش و نقرشان 
را بر روي کاغذ، پوست، سنگ، فلز و غيره فراهم آورد .

از موارد مورد توجه در اين خط اعراب و نقطه است ، 
به ويژه اگر رنگ هاي مخالف رنگ متن به کار برده شود 
و  زيبايي   ( شد  مي  رعايت  مساله  اين  کامال  گذشته  (در 
جذابيت بيش تري را به همراه داشت . به هر صورت خط 
کوفي داراي امکانات تزئيني بسياري است و براي آراستن 
مناسب و شايسته است .سير خط کوفي  در کتابت قرآن 

کريم (سده ١ تا ٥ هجري قمري )
    در سده١ هجري قمري  قرآن به خط کوفي و روي 
پوست نوشته مي شد . اين خط که منسوب به کوفه (از 
مراکز مهم تمدن اسالمي) بود با ارزش هاي روحاني کتابت 
قرآن کريم مطابقت داشت و نزديک به پنج قرن کتابت قرآن 
فاقد  ابتدا  در  خط  اين   . بود  کوفي  خط  به  منحصر  کريم 
نقطه ، حرکات ، اعراب و اعجام بود و تقريبا از سده  سوم 
هجري قمري  بود از نقطه گذاري در کتابت قرآن استفاده 
شد و اين عالمت ها را با رنگ هاي ديگر به کار مي بردند . 
بيش تر اين قرآن ها به جز نسخه هاي مايل به گونه اي 
افقي بر پوست نگارش شده است. اغلب هر صفحه تنها سه 
تا پنج سطر ، حروف سياه يا قهوه اي را در خود جا داده 
و حروف کتابت شده بر قسمت مويين کاغذ پوستي معموال 

بي رنگ است . (شيمل، ١٣٦٨ ،٣١)
در سده اول هجري قمري اين خط ساده و بي پيرايه   
و عاري از هر نوع اعراب و اعجام است . نمونه هايي از اين 
نوع خط در دست است که مي توان به قرآن هاي به خط 
حضرت علي (ع) اشاره کرد. (تصوير١) اين نسخه اولين 
مرحله از خط کوفي در کتابت قرآن به شمار مي رود . طرح 
کلي در اين نسخه افقي و شامل ١٤ سطر از آيات ١٩٩ تا 
٢٠٠ سوره آل عمران و آيات ١ تا ٢ سوره نساء مي باشد 
که به وسيله يک سر سوره که با خط کوفي به رنگ طاليي ، 
از هم مجزا شده است.   حروف و کلمات در عين سادگي 
و بي پيرايگي نگارش شده و ضخامت آن ها در اين نمونه 
کم تر است . در اين نسخه شاهد ارتفاع کم حروفي مانند 

«الف» و «الم» و فشردگي سطر ها در هم هستيم به طوري 
که حرف «الف» گاهي داخل سطر بااليي شده ، ولي کاتب با 
مهارتي خاص اين فشردگي در سطر ها را با ايجاد فواصل 
نسبتا زياد بين حروف و کلمات در داخل سطر ها جبران 
کرده است. حروف عمودي مثل «الف» در اين نسخه کامال 
بر خط کرسي عمود بوده و بر ايستايي حروف تاکيد دارد 
و زايده انتهاي اين حرف کامال کوتاه ، و به شکل قالبي از 
آن خارج شده است . اين حالت عمودي حروف ، در حروف 
عمودي زير خط کرسي (مثل حرف «ن» ) هم رعايت شده 

است .
کتابت قرآن مجيد در سده هاي (دوم و سوم هجري 
قمري) با خط کوفي ادامه داشت که اغلب بر روي پوست 
نگارش مي شد و به تعبيري شايد خط تمامي آن قرآن ها 
کوفي با شيوه ها و سبک هاي مختلف بود و تزئينات در 
اين قرآن ها به ويژه در سر سوره ها و پايان آن ها آغاز 
مي شد و حتي برگ و تزئينات نيز به کار مي رفت . در اين 
قرآن ها اغلب اعراب و اعجام رنگي بوده و فواصل آيات نيز 

با نشانه هايي مشخص است .(پاک سرشت ، ١٣٧٩، ٦٨)
 تصوير ٢، نسخه اي از قرآن کريم به خط کوفي اواخر 
سده  سده دوم هجري قمري  را نشان مي دهد که در حال 
حاضر در موزه رضا عباسي نگه داري مي شود و آيات 
٤٩ تا ٥٢ از سوره حج مي باشد .  شامل هفت سطر، است 
كه ساختاري افقي دارد و نشان دهنده پايبندي خوشنويس 

به خط کرسي است . 
تعداد کم حروف کشيده باعث شده تا حروف بيش تري 
داخل هر سطر قرار گيرد وبه همين دليل  سطر ها فشردگي 
چشم  به  نسخه  اين  در  که  ديگر  اي  نکته  دارد  تري  کم 
مي خورد فشردگي حروف و کلمات در هر سطر و کم شدن 

فواصل بين آن ها است .
دوم  سده  دوم   نيمه  به  متعلق  اي  نسخه  تصوير٣،   
هجري قمري  به خط کوفي است و شامل آيات ٦٣ تا ٤٦ 
سوره انعام مي شود . در اين نمونه اعراب با نقطه مشخص 

شده و خطوط اريب کوچک نمايان گر نقاط هستند.

 تصوير ٤- نسخه ای از قرآن به خط کوفی- سده سوم هجری  قمری ،
موزه ايران باستان

تصوير٥- نسخه ای از قرآن به خط کوفی،  سده چهارم هجری  قمری ،
( لينگز، ١٣٧٧)
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مهم ترين ويژگي اين نسخه ساختار هندسي و نظم 
خاصي است که در آن کامال  مشخص و همچنين کشيدگي 
حروف و فشردگي فاصله سطر ها باعث شده تا کلمات 
کم تري در سطر جاي گيرد و فشردگي سطرها به وسيله 
نظر  از  که  طوري  به  است  شده  جبران  کشيده  حروف 

بصري باعث خستگي و کسالت نمي شود .
    در اواخر سده  سوم هجري قمري ، خط کوفي در 
شرق و غرب عالم اسالم رشد و پيشرفت کرد و در سده هاي 
بعد تکامل خود را ادامه داد . در اين زمان اين خط به نهايت 

زيبايي و کمال خود رسيد .
تصوير٤، نسخه اي متعلق به سده  سوم هجري قمري  
که شامل آيات ١٢٨ و ١٢٩ سوره توبه مي باشد كه  با رنگ 
سياه و در شش سطر ، در قالب افقي، نگارش شده و انتهاي 
صفحه سر سوره اي در يک قاب مذهب ، شامل عنوان و 
عدد آيات است که در آن با رنگ طاليي به چشم مي خورد. 
اعراب با نقاط قرمز و بدون عالئم براي مشخص کردن 
نقاط حروف مي باشد و در پايان آيه از شش نقطه قرمز به 
شکل مثلث استفاده شده است . اين نمونه از زيبايي تحسين 
تعدد  در  آن  خاص  ويژگي  و  است  برخوردار  برانگيزي 
همچنين  اشکال حروف به خوبي ديده مي شود،  و تنوع 
عالوه بر نگارش واحد حروف يکسان، نشان از مهارت و 
قدرت خوشنويس در کشيدگي هاي طوالني دارد که بدون 
است.  گرفته  قرار  کرسي  روي  اعوجاجي  کوچک ترين 
به نظر مي رسد قانون خاصي براي کشيدگي در حروف 

تشخيص و حس  توجه به  خوشنويس با  ندارد و  وجود 
زيبايي نگاري خود ، ميزان آن را تعيين مي کند .

   اين روند نگارش در سده  چهارم هجري قمري  نيز 
ادامه يافت ولي ساختار حروف وارد مرحله جديدي را آغاز 
روند  اين  قمري   هجري  پنجم  سده   به  ورود  با  که  کرد 
کرسي  حروف در  افقي  ساختار  گونه  اين  تکامل يافت و 
جاي خود را به حالت عمودي داد و نوع کتابت قرآن ها 

عمودي شد .
    درتصوير٥  که متعلق به سده چهارم هجري  قمري 
است ، شکل ظاهري تک تک حروف ، نوع کشيدگي ، فواصل 
مناسب بين حروف مفرد و فشردگي بين سطر ها کامال 
يادآور قرآن هاي سده (سوم هجري قمري) است .موضوع  
هنوز  خوشنويس  که  است  اين  نسخه  اين  در  توجه  قابل 
وجود نقطه به عنوان جزيي از حرف را نپذيرفته و آن را 
عنصري جدا از خط کوفي مي داند و اعتقاد دارد که زيبايي 
و صالبت اين خط بدون نقطه کامل است ، به همين دليل 
نقاط سياهي را که مشخص کننده حروف مشابه از يکديگر اند 
را بسيار حقير نگاشته تا خدشه اي به ساختار با عظمت اين 

خط وارد نکند .  
 قرآن تصوير٦، نسخه اي متعلق به سده  پنجم هجري 
(پيرآموز)  ايراني  مشرقي  کوفي  خط  به  که  است  قمري 
نگارش شده و آيات ٤ تا ٨ سوره تکوير را در بر مي گيرد. 
در اين نمونه  که به شکل امروزي اعراب گذاري شده   نقطه هايي 
به رنگ طاليي که با رنگ سياه قلم گيري شده ، به جاي 
نقاط حروف قرار گرفته و در پنج سطر کوتاه (سه کلمه 
در هر سطر) نگارش شده است . در اين نسخه خوشنويس 
حرکت زيبايي را از تکرار و توالي حرف الف در سطر هاي 
حروف  کارگيري  به  در  که  دقتي  و  کرده   ايجاد  هم  زير 
کشيده در پايان سطر داشته زيبايي آن را دو چندان نموده 
است . از موارد قابل توجه در نگارش اين نمونه  اين است 
که خوشنويس تالش کرده در هر سطر کلمه کامل نگارش 
شود و در انتهاي سطر ناقص نماند و با کم کردن فاصله 

بين کلمات و حروف به اين مقصود دست يافته است .
در پايان آيات شکلي تزئيني قرار گرفته و داخل آن عدد 
آيات با حروف ابجد نگارش شده است . مثال آيه چهارم با 

حرف «د» و آيه پنجم با حرف «ه»مشخص شده است . 
ساختار  وجود  با  موجود   هاي  قرآن  بررسي  در   
واحدي که اين خط دارد ، سير تکاملي و روند رو به رشد 
آن در نسخه هاي موجود قابل مشاهده است. (خط کوفي 
در نسخه هاي اوليه داراي شکل ساده تر و بدوي تر بوده 
و به مرور حروف در نظام منسجم تري شکل گرفته است) 
بنابراين در بررسي و تجزيه و تحليل ، تحوالت خط کوفي 
نبايد سير تحول و دگرگوني آن را ناديده گرفت . همين 
موضوع باعث پيدايش تفاوت ها و نيز در طول اين چند 
سده همين موضوع باعث حركت هايي به سوي تكامل شده 
است .  نکته اي که در اکثر نسخ کوفي اوليه در مقايسه با 

تصوير ٦- قرآن به خط کوفی پيرآموز سده پنجم هجری قمری
( لينگز، ١٣٧٧)
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ديگر شيوه هاي اين سبک ديده مي شود ، نداشتن قوانين 
دست و پا گير در نگارش است (بر خالف خطوط ديگري 
که از قواعد دقيقي پيروي مي کنند مانند خط نستعليق)، اما 
با اين وجود قواعد عمومي اين خط در شکل کلي آن ديده 
مي شود و اين دليل شباهت کلي (صرف نظر از اختالف 
اندک آن ها) همه نسخ خطي در سراسر دنياي اسالم بوده 

است. 

بررسي روند تکاملي حروف کوفي 
  براي شناخت و مقايسه الفباي حروف کوفي در هر 
هايي   جدول  داخل  مجزا  صورت  به  حروف  اين   ، سده 
بررسي شده است . هر کلمه در حد امکان در سه حالت اول ، 
وسط و آخر مورد مطالعه قرار گرفته و عالوه بر آن کلمه 
(اهللا) و (ال) به دليل ساختار متفاوت و تنوع در نگارش آن ها 

در نسخه هاي قرآني مورد بررسي قرار گرفته است .
در جدول شماره ١ حروف الفباي خط کوفي در سده  
اول هجري قمري  بر اساس نسخه هاي موجود قرار داده 
شده است ، با نگاه به اين جدول ، سادگي و بي آاليشي 
حروف نشان از آغاز  شکل گيري اين خط دارد . در اين 
نمونه ميزان کشيدگي حروفي مانند (ب) ، (ص) ، (د) ، (ط) ، 
عمودي  حالت  با  زيادي  تضاد  و  نيست  زياد  چندان  (ک) 
حروفي مثل (الف) ، (ل) ندارد. نکته قابل توجه ديگر در اين 
جدول حروف عمودي و خطوط فرضي و محوري بعضي 
از حروف در حالت کامال عمود بر خط کرسي است . همچنين 

سادگي در نوع نگارش نيز در اين حروف ديده مي شود .
  در جدول شماره ٢ دو نمونه متفاوت از نگارش اين 
خط در سده  دوم هجري قمري  به نمايش در آمده حاکي 
از تنوع در نگارش آن است . در نمونه اول حروف با حفظ 
ساختار اصلي، کمي به شکل اسفنجي در آمده؛ به عبارتي 
نرم تر شده و در حرکت هاي عمودي کمي انحنا پيدا کرده 

است. 
ميزان حروف کشيده در خط کرسي به اندازه اي نيست 
که حرکت هاي عمودي بعضي از حروف را تحت تاثير قرار 
دهد. در نمونه اول جدول شماره ٢حرکت عمودي بعضي از 
حروف متمايل به چپ يا راست است که اين موضوع در حرف 
(اهللا) و حرف (ال) به چشم مي خورد . به عالوه حروف اين 
نمونه در سده  دوم هجري قمري   حجيم تر و در عين حال 

کوتاه تر از نمونه هاي ديگر نگارش شده است . 
  نمونه دوم در جدول شماره ٢ کامال  متفاوت با نوع 
اول است زيرا اين نمونه ساختاري منظم  و قانون مندتر 
دارد. اين نظم و انسجام در توازي بين دو خط افقي باال و 
پايين حروفي مانند (ص) ، (ک) ، (د) که در کشيده ترين 
حالت ، به چشم مي آيد و در حروف گرد و منحني مثل (م) 
و سر حجيم شده (و) ، (ق) ، (ف) و انحناي حرف (ن) ، 
(ص) ، (س)  بر شکل دايره منطبق است ، ديده مي شود . 
در اين نمونه ميزان حروف کشيده بر خط کرسي تقريبا دو 

برابر نمونه  اول در اين سده است که اين کشيدگي را در 
حرکت عمودي حروفي مثل (الف) مشاهده مي کنيم .

در جدول شماره ٣، نمونه اي از خط کوفي در سده  سوم 
هجري قمري  ديده مي شود. در نگاه اول نوع نگارش اين 
حروف شبيه نمونه هاي قبلي با اندکي تفاوت در جزئيات 
حروف است . در اين سده حروف عمودي در حالت کامال 
عمود بر خط کرسي نگارش شده و اختالف چشمگيري 
از نظر ارتفاع با نمونه هاي قبل ندارد . در اين نمونه زايده 
هاللي شکل حرف (الف) مقداري کشيده تر شده است . در 
نوع نگارش اين حروف به نوعي تکامل در حروف به چشم 

مي خورد.
    در جدول شماره ٤ نمونه اي از خط کوفي متعلق به 
سده (چهارم هجري قمري)آورده شد که در اين جا تفاوتي 
در ساختار حروف به چشم مي خورد . در اين نمونه ميزان 
کشيدگي حروف عمودي، حروف افقي را تحت تاثير قرار 
داده و تقريبا دو برابر نمونه هاي قبل شده است . اين مساله 
سبب گرديده حروف ساختاري عمودي به خود گرفته و 
همين موضوع باعث تفاوت اساسي آن با نمونه هاي قبل 

است . 
    در جدول شماره ٥ ، نمونه اي از خط کوفي متعلق 
به سده  پنجم هجري قمري ديده مي شود، ساختار کشيده 
اين  اصلي  شکل  ولي در  است  قبل  نمونه  مشابه  حروف، 
نمونه  اين  در   . است  گرفته  صورت  اساسي  تحولي  خط 

تصوير٧- ساختار حرف (الف)

تصوير٨- ساختار حرف (ب)

تصوير ٩- ساختار حرف (ح)
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سير تحول خط کوفی در نگارش 
قرآن های سده  اول تا پنجم هجری 

وبررسي ساختار آن

از  برگرفته  کوفی  خط  الفبای  از  ای  نمونه   -١ شماره  جدول 
قرآن های سده اول هجری  قمری 

جدول شماره ٢  نمونه ای از الفبای خط کوفی برگرفته از قرآن های 
سده دوم هجری  قمری 

شکل گرد و منحني حروف جاي خود را به مثلث داده  و 
تقريبا حالتي هندسي به خود گرفته است . حرف (ح) ، ( ع) ، 
(ن)، (ي) در حالت آخر کلمه به صورت منحني باز تبديل و 
زايده حرف (الف) کوتاه تر شده است . حالت عمودي حرف 
(ال) جاي خود را به شکل منحني داده است . همچنين خطوط 
فرضي و عمودي  بعضي از حروف مثل (س) ، (ط) ، (ک) ، 
(ن) تبديل به حرکت مايل شده است . با توجه به مطالب 
ذکر شده مي توان نتيجه گرفت خط کوفي در سده هاي 
اول تا سوم هجري قمري  ساختاري کامال افقي داشته و 
نوع صفحات قرآن ها در اين دوران به صورت افقي کتابت 
شده و تقريبا از اواخر سده هاي چهارم تا پنجم هجري 
قمري به صورت عمودي تغيير شکل داده است . بنابراين 
نوع نسخه هاي قرآني در اين دوره ها به صورت عمودي 

کتابت شده است. البته نگارش اين خط با توجه به جدول 
شماره  ٥  که از ابداعات ابن مقله براي خط پيرآموز است ،متفاوت 
مي باشد زيرا کامال با نگارش در سده هاي اوليه هجري 

قمري متفاوت و شکلي جديدي به خود گرفته است.

ساختار حروف کوفي بر اساس محور هاي عمودي و 
افقي

   به دليل اين که اساس کار اين پژوهش ساختارشناسي 
شکل ها  چگونگي  معموال  ساختار  حروف کوفي است و 
دقيق  شناخت  براي  ؛  است  مشخص  اي  قاعده  اساس  بر 
نظام حاکم بر اين خط ، حروف درون کادري که منطبق 
با شکل ظاهري آن است قرار گرفته تا به صورت دقيق و 
موشکافانه مورد تحليل قرار گيرد . در اين قسمت حروف 
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

جدول شماره  ٣- نمونه ای از الفبای خط کوفی، برگرفته از قرآن های 
سده سوم هجری قمری  

جدول شماره  ٤-نمونه ای از الفبای خط کوفی برگرفته از قرآن های 
سده  چهارم هجری قمری

به دو صورت در کادر بررسي شده است . در کادر اول ، 
محور هاي افقي ، عمودي و مورب به همراه حرکت هاي 
مدور و منحني منطبق با دايره مقايسه و به نمايش در آمده 

است . در کادر دوم محل قرارگيري اين حروف و محور 
نوع  تا  شده  مشخص  حرف  هر  بدنه  در  موجود  اصلي 
قرارگيري اين حروف و وضعيت ساختاري آن مشخص 
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گردد . در بعضي از اين نمونه ها حالت افقي(حرف ب) و در 
بعضي از نمونه ها حالت عمودي(حرف ل)کامال مشخص 
است . اما در بعضي از نمونه ها که خطوط عمودي و افقي 
بدنه حروف به صورت تقريبا برابر و متقاطع قرار گرفته اند،  
نشان از خنثي بودن اين حروف نسبت به وضعيت عمودي 
و افقي مطلق دارد و اغلب اين حروف حالتي مدور و منحني 
دارند حرف(ر) با مشاهده اين نمونه ها به وضوح ساختار 

حاکم بر هر حرف مشخص مي شود . 
   درتصوير٧، ساختار حرف (الف) مورد توجه است. 
با توجه به محور های افقی و عمودی ، ساختار غالب آن بر 
مبناي محور عمودی مي باشدو دليل آن اين است که قسمت 
حاللی شکل که بر اساس محور افقی قرار گرفته ، متغير 

تصوير ١٠- ساختار حرف (د) 

تصوير ١١- ساختار حرف (ر) 

(تصوير ١٢- ساختار حرف (س)

تصوير ١٣- ساختار حرف (ص)

تصوير١٤- ساختار حرف (ط)

سير تحول خط کوفی در نگارش 
قرآن های سده  اول تا پنجم هجری 

وبررسي ساختار آن

از  ،برگرفته  کوفی  خط  الفبای  از  ای  نمونه  شماره ٥ -  جدول 
قرآن های سده پنجم هجری قمری  
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

حروف  ترين  بلند  از  يکی  حرف  اين  دليل  همين  به  است 
کوفي است و اين ويژگي يکي از موارد تعيين کننده ساختار 

عمودي و يا افقي در قرآن ها به شمار مي رود .
ساختار کلي حرف (ب) با توجه به محور هاي افقي، 
عمودي و مايل ، موجود در اين حرف مورد توجه قرار 
حروفي  جمله  از  ساختار  نظر  از  حرف  اين  است.  گرفته 

مي باشد که در تضاد با حرف الف نگارش مي شود . 
حرف (ب) از جمله حروفي است که به جز دندانه کوتاه 
آن، کامال روي خط کرسي قرار مي گيرد. در نتيجه ميزان 
کشيدگي آن مي تواند در ساختار افقي صفحه تاثيرگذار 

باشد. (تصوير٨)
   ساختار کلي حرف (ح) با توجه به تصوير٩، به صورت 
افقي بر روي خط کرسي قرار گرفته است . حرکت هاي 
مدور و منحني در کنار ساختار افقي اين حرف تاثيرگذار 
است ، به طوري که اين دو حرکت متضاد در کنار هم به 
با  که  قسمتي  در   . اند  رسيده  نسبي  تعادلي  و  هماهنگي 

دايره مشخص شده  فضايي همانند حرف (و) را به خود 
اختصاص داده است .

ساختار کلي حرف (د) دو خط موازي است که روي 
خط کرسي قرار مي گيرد و از قسمت راست به هم پيوسته 
است و در خط فوقاني آن در سمت چپ زائده اي به سمت 
راست دارد . در نگارش هاي مختلف، شاهد تغيير اندازه 

طول حرف بر کرسي هستيم . (تصوير١٠)
    «يکي از حروفي که در شيوه هاي گوناگون خطوط 
کوفي ، شکل هاي متغيرتري نسبت به ساير حروف پيدا 
مي کند ، حرف (ر) است . حرف (ر) مفرد ، جزء آن دسته از 
حروفي است که روي خط زمينه قرار مي گيرند . حرف مذکور 
در ترکيب با حروف ديگر ، همان وضعيت قرار گيري روي 
خط زمينه را حفظ مي کندو با توجه به محور عمودي و 
افقي يکسان ، اين حرف ساختاري خنثي نسبت به حالت افقي 
و عمودي دارد . همچنين با توجه به حرکت هاي منحني منطبق 

با دايره، از جمله حروف مدور است .(تصوير١١)
    حرف سين از سه دندانه نزديک به هم تشکيل شده 
مانند  حروفي  هاي  دندانه  از  تر  کوتاه  نسبتا  آن  اندازه  و 
(ب)،(ي)،(ث) است. شکل ظاهري دندانه هاي سين گاهي 
تمايل به چپ (به صورت اره اي) و گاهي به صورت عمود 
بر کرسي نگارش  مي شود و در ادامه آخرين دندانه شکلي 

شبيه حرف (ن) آخر را دارد. 
خطوط  تاثيرگذاري  به  توجه  با  حرف  اين  ساختار 
فرضي عمودي مرکزي و تحت شعاع قرارگيري محور هاي 
حدودي  تا  خط  اين  عمودي  ساختار  در  حرف  اين  افقي، 

تاثيرگذار است.(تصوير١٢)
    شکل اصلي حرف (ص) از خطوط مستقيم افقي 
ضلع  دو  بر  عمود  دندانه  يک  حرف  اين  که  شده  تشکيل 
موازي افقي در سمت چپ دارد . بخش انتهايي اين حروف ، 
دقيقا همانند (ن) است . با توجه به تاثيرگذاري حرکت افقي 
نسبت به حرکت عمودي ، اين حرف تا حدودي حرکت افقي 

را در خود حفظ کرده است .(تصوير١٣)
       ساختار نگارشي حرف (ط) تقريبا شبيه به(ص) 
خطوط  دندانه اي کوتاه ،  اين تفاوت که به جاي  است با 
(ط)  حرف   . است  افقي  موازي  خط  دو  بر  عمود  فرضي 
که  اين  به  توجه  با  دارد.  (الف)  حرف  همانند  ارتفاعي 
حرکت  داخل  به  حرف  اين  عمودي  فرضي  خطوط   ٣|١
افقي نفوذ کرده ، بنابراين حرکت افقي در آن غالب است. 

(تصوير١٤) 
 ساختار کلي حرف (ع) شبيه به حرف (ح) مي باشد كه 
با توجه به محورهاي افقي و عمودي ، غلبه بر محور افقي 
است. همچنين حرکت هاي مدور و منحني در کنار حرکت 
افقي به تعادل رسيده و ساختار افقي حرف تحت شعاع قرار 
داده است .(تصوير١٥) حرف (ف) از جمله حروفي است 

که کامال در باالي  خط کرسي قرار مي گيرد. 
سر اين حرف از قسمت حجيم و توپري تشکيل شده که 

تصوير  ١٥- ساختار حرف (ع)

تصوير  ١٧-   ساختار حرف (ق) 

تصوير  ١٨- ساختار حرف(ک)

تصوير ١٩-  ساختار حرف (ل)  
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دايره سفيد کوچکي در داخل آن قرار دارد . ساختار اصلي آن 
کامال افقي و کشيده است . (تصوير ١٦)

جزء  توان  می  را  اوليه  کوفی  خط  در  (ق)  حرف      
حروف را کم و بيش مدوری دانست که بعد ها در برخی 
از شيوه های ديگر خط کوفی ، به شکلی کامال مدور تبديل 
گرديد که از ترکيب حروف مدور و خطی به طور همزمان 
استفاده شده که حرکت افقی و عمودی را تحت شعاع قرار 

داده است .(تصوير ١٧) 
  حرف (ک)در خط کوفي از جمله حروفي مي باشد که 
از نظر بصري ، قسمت بزرگي از بار افقي آن را بر عهده 
دارد و حرف کشيده اي در راستاي خط کرسي است و 
تمام  حرف در باالي خط کرسي قرار مي گيرد . وجوه 
اشتراک شکلي فراوان بين حرف (ک) با حروفي نظير (ط) 

و (د) برقرار است.(تصوير١٨)
حرف (ل) جزء حروف مسطح خط کوفی محسوب می شود . 
ارتفاع آن از باالی خط زمينه ، به اندازه ارتفاع حرف (الف) 
است. اين حرف از يک خطوط فرضی و محوری عمودی 
به  کوتاه  مسطح  زائده  به  آن  انتهای  در  که  شده  تشکيل 
سمت چپ ختم می شود . با توجه به تصوير١٩ و با در 
نظر گرفتن محورهای عمودی و افقی نظام غالب با حرکت 
به  (م)  حرف  ساختار  و  شکل  ترين  عمده  است.  عمودی 
صورت دايره ، يا نزديک به دايره است ، که بر روي خط 
کرسي قرار مي گيرد . در آخر کلمه ، دنباله افقي آن در 
امتداد بخش زيرين حرف و در راستاي جهت کرسي کشيده 
همانند  بيش  و  کم  (م)  حرف  تصويري  کليت  شود.  مي 
حروف (و) و (ف) و ساير حروف مدور نظير آن است و 

نسبت به حرکت هاي افقي و عمودي خنثي است.حرف (و) 
يکي از کليدي ترين و مهم ترين حروف مدوري است که به 
نظر مي رسد بخش عمده اي از جلوه يک نسخه خوشنويسي 
کوفي اوليه ، وابسته به اين گونه شکل ها (حروف مدور) 
است و با توجه به تساوي محور افقي وعمودي نسبت به 

حرکت هاي افقي و عمودي خنثي است .(تصوير٢١)
    حرف (ه) از يک شکل بسته در قالب هاي متفاوتي 
تشکيل شده است ، گاه شکلي مثلثي و يا ذوزنقه اي به خود 
مي گيرد که راس آن نوک تيز و يا به صورت دندانه اي 
از آن خارج شده و گاه شبيه نيم دايره است که در سمت 
راست به خط عمود کوتاهي تکيه دارد و لکه هاي سفيدي 
در آن قرار دارد. اين حرف بر اساس حرکت هاي مدور و 
منحني منطبق  بر دايره است و با توجه به تساوي محور 
افقي، عمودي نسبت به حرکت هاي افقي و عمود ي خنثي 

مي باشد .
    حرف (ي) ، تنها حرفي در شيوه کوفي اوليه است 
که از تنوعي آن هم فقط در وضعيت مفرد و يا متصل آخر 
برخوردار مي باشد . در اين خط شکل هاي گوناگون حرف 
(ي) متناسب با فضاسازي ويژه اي که در سطر و نهايتا 
در صفحه دارد ، از سوي کاتب انتخاب و سپس نوشته 
مي شوند تصوير٢٣ نوعي از نگارش حرف (ي) نمايش 
داده شده که بر اساس شکل هاي مدور و منطبق بر دايره 
است و نسبت به محورهاي افقي و عمودي خنثي است .  
تصوير٢٤ که نوع نگارش معکوس از حرف (ي) را نشان 
مي دهد و کشيدگي اين حرف روي کرسي، غلبه با حرکت 

افقي است .
 

تصوير ٢٠-  ساختار حرف (م)  

تصوير ٢١-  ساختار حرف (و)  

تصوير ٢٢-  ساختار حرف (ه)  

تصوير ٢٣- ساختار حرف (ی)

تصوير٢٤-  ساختار حرف (ی)معکوس

سير تحول خط کوفی در نگارش 
قرآن های سده  اول تا پنجم هجری 

وبررسي ساختار آن
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۷

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

نتيجه 
قابليت هاي بصري بي همتا، انحصاري و فوق العاده قوي و تاثير گذار، کيفيت رمزگونه ، ايجاد يک 
نيروي جنبشي و پويا و قابليت هاي زايش شيوه هاي متنوع و جذاب از الگوي خط کوفي اوليه فقط 
بخش هايي از ويژگي هاي اين شيوه خوشنويسي است . کيفيت رمزگونه خط کوفي اوليه به گونه اي 
است که گويا هنوز رمزگشايي نشده و شايد هم هرگز پرده از اسرار بيکران و نهفته آن برداشته نشود . 

در بررسي هاي صورت گرفته در اين مقاله نتايج زير به دست آمد:
١-ايجاد ارتباط منطقي بين فضاي مثبت و منفي، هماهنگي و وحدت هر چه بيش تر در اين خط را موجب 

شده است .
٢- تناسبات و وحدت موارد متضاد (شکل هاي مسطح و مدور ) در اين خط نقش تعيين کننده اي دارد .

٣- وجود نظام موزون و يکنواخت و در عين حال پويا به واسطه رابطه مناسب بين حروف افقي اغلب 
حروف در کنار شکل هاي مدور و عمودي ها ، نقش اساسي در ساختار زيبايي اين خط ايفا مي کند و 

در کنار خطوط افقي کشيده باعث حس آرامش در متن آيات مي شود .
٤- ريتمي که حاصل ترکيب حروف افقي با حروف عمودي است خستگي به چشم  نمي آورد . زيرا 
ترکيب حروف آن از نظر عمودي و افقي و اتصال آن ها به يکديگر بر حسب ذوق و سليقه کاتب صورت 

گرفته است .
٥- تغييرات و تحوالتي که در شکل حروف اين خط ايجاد شده با تغييرات اندکي در شکل ظاهري 
خطوط ، نه اصول کلي آن حاصل ترکيب و تلفيق برخي از شيوه هاي اين خط و هم چنين روش هاي 
بديع و خالقانه اي است که در آن ظهور کرده و با استفاده از فضاي خالي بين حروف ، هماهنگ کردن 
فضاي منفي با فضاي مثبت ، آشنايي به رموز نهفته در اين خط و شناخت دقيق از عناصر بصري و با 
بهره گيري صحيح از آن ها به نتايج جديدي رسيده است . اگرچه ممکن است اين خط دشواري هايي 
در خواندن يا نوشتن داشته باشد اما بي شک در مقابل امتيازهاي کامال انحصاري و فوق العاده اي که 
از نظر شکل حروف به خود اختصاص دارد دشواري هاي مربوط به آن ، بسيار ناچيز ، اندک و قابل 

اغماض خواهد بود.
٦- اين خط به دليل سادگي در حروف وتناسب اجزاء ، تعادل و زيبايي کم نظير ، از قدرت قلم ، پويايي 
و ايستايي برخوردار است و به دليل نداشتن محدوديت و قوانين سخت نگارشي در مقايسه با خطوط 
ديگر ، انعطاف پذيري الزم را در زمينه طراحي حروف دارد به طوري که آزادي عمل الزم را به هنرمند 

مي دهد، همان طور که امروزه برخي از طراحان حروف از آن استفاده مي کنند.      
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آصف فکرت ، محمد ، خط کوفي ، چاپ اول ، کيان کتاب ، تهران ، ١٣٧٧ .
پاک سرشت ، مرتضي ، خوشنويسي در خدمت کتابت قرآن مجيد ، چاپ اول ، قدياني ، تهران ، ١٣٧٩.

ايماني ، علي ، سير خط کوفي در ايران ، چاپ اول ، تهران ، ١٣٨٤ .
زماني ناصر، موسي ، پيدايش خط کوفي ، چاپ اول ، ناشر مؤلف ، ١٣٨١ .

سفادي ياسين ، حميد ، خوشنويسي اسالمي ، مهناز شايسته فر ، چاپ اول ، انتشارات موسسه مطالعات 
هنر اسالمي ، تهران ١٣٨١.

فضائلي ، حبيب اهللا ، اطلس خط ، نشر اصفهان ، ١٣٦٢ .
لينگز، مارتين، هنر خط و تذهيب قرآني، مهرداد قيومي بيدهندي، چاپ اول ،  گروس ، تهران ، ١٣٧٧. 
شيمل ، آنه ماري ، خوشنويسي و فرهنگ اسالمي ، ترجمه اسد اهللا آزادي ، آستان قدس رضوي ، ١٣٦٨.
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