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تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم نویسی های امروز

حسین ُزَمرشیدی *
حسن فریدون زاده **
کاظم خراسانی ***

چکیده
خط کوفی بنایی که ریشۀ آن از خط کوفی است، از تکرار واحدهای هندسی به صورت عمودی، افقی، موازی و غیره 
بر روی شبکه )مسطر( حاصل می شود و به دلیل جنبه های بصری منحصربه فرد و ارتباط تنگاتنگ آن با معماری 
قابلیت های بسیاری برای استفاده در هنر معاصر دارد. این مقاله پژوهشی است دربارۀ شناسایی عوامل تأثیرگذار 
بر ماندگاری خط کوفی بنایی در دورۀ معاصر و روند استفاده از آن در طراحی آرم نوشتاری، با بررسی خصوصیات 
ساختاری و هندسی این خط می توان دلیل ماندگاری آن را به عنوان خطی سنتی با روحیه ای نو بررسی کرد و این 
بین سواد و  تعامل  این خط، روابط مشخص و  قابلیت ساختاری  تعمیم داد.  نوشتاری  آرم  را در طراحی  ویژگی ها 
بیاض در آن، سادگی و صراحت اجزا، داشتن نظم و ترتیب منطقی، خوانایی و فارغ بودن از تغییرات ضخامت، عدم 
اعراب گذاری، داشتن پیشینۀ سنتی و ظرفیت نوگرایی باالی آن، قابلیت تغییر فضاهای مثبت و منفی و بافت پذیری 
استفاده در هنرهای  را مستعد  نموده که آن  ایجاد  این خط  را در  از ویژگی های منحصربه فردی  آن، مجموعه ای 
تجسمی می کند. بر این اساس در این تحقیق به  روش توصیفی تحلیلی سعی شده تا عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری 
این خط شناخته شود و روند استفاده از این قابلیت ها در طراحی آرم های نوشتاری معاصر مورد مداقه قرار گیرد. 
یافته های تحقیق نشان می دهد که بهره گیری از خطوط بنایی خصوصیت های ممتازی را در بر دارد که شامل سطوح 
تخت، حرکات عمودی، افقی، موازی و زاویه داِر هندسی و ساختاری می باشد و توانایی بسیار زیادی در ایجاد فضاهای 

مثبت و منفی، قابلیت شکل پذیری فراوان و استعداد بسیاری در راز و رمزدار داشتن نوشته ها  دارد.

کلیدواژه ها 
خط کوفی، خط کوفی بنایی، قابلیت ساختاری، سواد و بیاض، آرم نوشتاری.

* دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، نویسنده مسئول
** مربی گروه معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل

*** دانشجوی دکترای پژوهش هنر، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، تهران

تاریخ دریافت: 1394/10/20     تاریخ پذیرش: 1395/12/1

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 10 ـ پاییز و زمستان 95

124

 پرسش های پژوهش
1. سیر تحول خط کوفی از گذشته تا حال چگونه بوده است؟

2. از کدام جنبه های ساختاری کوفی بنایی می توان در طراحی آرم نوشتاری بهره برد؟

مقدمه
خوشنویسی از طلیعۀ ظهور اسالم تا به  امروز به عنوان یکی از ارزنده ترین هنرهای بصری دارای جایگاه واالیی بوده 
است. ارزش و اعتبار این هنر، مرهون کتابت قرآن مجید بوده و به  یقین همواره اسالم منبعی برای اعتالی آن 
به شمار رفته است. با گسترش اسالم، خط عربی به  ملل مختلف نفوذ کرده و به  مرور ابداعات و تحوالت بسیاری در 
آن ایجاد شده است. از قدیمی ترین خطوط اسالمی، خط کوفی است که سابقه ای برابر با ظهور اسالم دارد. این خط 
در ابتدا برای کتابت قرآن مجید به کار رفته و به مرور زمان گونه های متنوعی را شامل شده است. هریک از نمونه های 
این خط دارای کاربردهای متفاوتی بوده که از مهم ترین کاربردهای آن، کتابت متون به خصوص متون مذهبی و 
کالم اهلل بوده، همچنین کاربردهایی در معماری و تزیینات ابنیه نیز داشته است. یکی از نمونه های برجستۀ این خط، 
کوفی بنایی است که به دلیل کارکرد بیشتر آن در معماری به  نام های معقلی، معماری، منحصر، مربع، مستطیلی و 
متداخل و... شناخته می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در ماندگاری خط کوفی بنایی و شناسایی 

مهم ترین قابلیت های شکلی و ساختاری کوفی بنایی جهت طراحی آرم نوشتاری است.

1. چارچوب تحقیق
بخشی از تداوم حیات خط کوفی، در خط کوفی بنایی نهفته است، چراکه این خط با داشتن خصیصه هایی از جنبۀ 
ساختاری تا دورۀ معاصر کاربرد داشته و روند استفاده از آن همچنان ادامه دارد. خط کوفی بنایی دارای جایگاه واالیی 
در معماری ایران است. این خط نسبت به  دیگر خطوط اسالمی از مبانی و اصول ارتباط تصویری برخوردار است. 
می توان این نکته را عنوان کرد که اغلب عناصر بصری )نقطه، خط، شکل، بافت و رنگ( در کوفی بنایی به کار 
رفته است. بر این اساس به  دالیل گوناگون فرهنگی، مذهبی و قابلیت های ساختاری که این خط دارد، می تواند 
متأسفانه تحقیقات  نوشتاری محسوب گردد.  آرم های  ازجمله طراحی  آثار طراحی معاصر  برای خلق  دست مایه ای 
انجام شده در این زمینه بسیار محدود بوده و تنها اشارات مختصری در رابطه با این خط انجام شده است. اغلب 
پژوهش های انجام شده در این زمینه، بیشتر به جنبۀ محتوایی و تاریخی خط کوفی بنایی پرداخته و کمتر جنبه های 

بصری آن لحاظ شده است. ازجمله پژوهش های انجام شده در ارتباط با این خط عبارت اند از:
1. مقالۀ »خطوط معقلی و بنایی در معماری ایران« نوشتۀ حسین ُزَمرشیدی در سال 1381، و در این مقاله پیشینه ای 

از خط کوفی بنایی و کاربرد آن در معماری ایران آمده است. 
2. مقالۀ دیگری نیز از همین پژوهشگر با عنوان »تحول خط بنایی در معماری صفویه با تأکید بر تزیینات کتیبه ای 
مسجد حکیم اصفهان« در سال 1390 در مجلۀ مطالعات هنر اسالمی به  چاپ رسیده است. در این مقاله، جنبۀ 

تزیینی این خط در مقوله کتیبه نگاری مطرح شده است. 
3. مقالۀ »ریشه های نشانه های نوشتاری در خوشنویسی سنتی«، نوشتۀ عبدالرضا چارئی در سال 1383 در مجلۀ ماه 

هنر که در آن خوشنویسی سنتی و طراحی نشانه های نوشتاری براساس واژه های جهانی مطرح شده است. 
4. مقاله ای با عنوان »هنر کاشی کاری و خط بنایی« نوشته سعید حکیمی در سال 1380 در کتاب ماه هنر؛ در این 

مقاله روندی اجمالی از استفاده تاریخی این خط در کاشی کاری ذکر شده است. 
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عالوه بر آن چند نمونه پایان نامه های دانشجویی را نیز می توان عنوان کرد که محتوایی از کوفی بنایی دارند؛ مانند:
1. پایان نامۀ بررسی خط کوفی بنایی و معقلی1 در مسجد حکیم اصفهان و الهام از آن جهت ساخت سرامیک های 

کاربردی، محقق: امین خدادادی.2
2. پایان نامۀ تبیین ویژگی های گرافیکی کتیبه های کوفی بنایی مسجد جامع اصفهان، محقق: مطهر رادی.3 

3. پایان نامۀ بررسی اصول گرافیکی حروف در خط کوفی کتیبه های ابنیۀ دورۀ سلجوقیان، محقق: علی بختیاری.4 
در تمام پژوهش های انجام شده جنبۀ تاریخی این خط لحاظ شده و در اغلب موارد نیز جنبۀ کاربردی این خط در 
تزیینات کتیبه نگاری ابنیه عنوان شده است. اما در هیچ کدام از پژوهش های انجام شده، عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری 

این خط و روند استفاده از آن در طراحی آرم  نوشتاری5، مورد بررسی قرار نگرفته است.
بر این اساس در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی سعی شده تا عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری این خط شناخته 
شود و روند استفاده از این قابلیت ها در طراحی آرم های نوشتاری معاصر مورد مداقه قرار گیرد. ابتدا پیشینه ای مختصر 
دربارۀ خط کوفی و سپس خط کوفی بنایی ارائه شده است، سپس قابلیت های شکلی و ساختاری که در ماندگاری 
خط کوفی تأثیر فراوانی دارد مطرح شده و روند استفاده از این ویژگی ها در آرم  نوشتاری معاصر مورد تحلیل قرار 

گرفته است.

2. سیر تحول خط کوفی تا خط کوفی بنایی
خط کوفی ریشه در خط شطرنجی دارد. خط شطرنجی خطی است که حضرت ادریس پیامبر)ع( که پانصد سال قبل 

از حضرت موسی)ع( می زیسته، با این خط نگارش می کرده است )ُزَمرشیدی 1384، 4(.
خط کوفی در آثار معماری دورۀ سلجوقی خصوصًا در برج مقبره ها و میل مناره ها و... زینت بخش در میان انواع 
نقوش آجری از بناها گردید. نمونۀ بارز آن را می توان در بناهای کهن از این دوره همچون دو برج خرقان قزوین 
که پیرو حروف ابجد تاریخ سنۀ ستین و اربع مائه )460 هجری قمری( و تاریخ سنه سته و ثمانین و اربع مائه )486 
هجری قمری( یاد کرد )ورجاوند 1349، 327 و 343؛ قوچانی 1364، 5(. فاصلۀ زمانی ساخت این دو برج آرامگاهی، 
26 سال و به وسیلۀ دو معمار انجام شده است و حدود 35 نوع نقش آجر با آجر در این دو برج بی همتا به کار رفته 
است. از ویژگی های این دو برج، برج قدیمی است که در نزدیک ُرخ بام، کتیبۀ کوفی آجری پس نشین در عرض 
حدود پنج رج در گرداگرد این برج و به شکل هشت کتیبه در هشت وجه مدور از سورۀ مبارکۀ حشر )آیۀ 20 تا آخر 
ِ َوتِلَْک  ْن َخْشیِۀ اهللهَّ ًعا مِّ َتَصدِّ هََّرأَیَتُه َخاِشًعا مُّ سوره( با عبارت »بِسِم اهلل الَرحمِن الَرحیم؛َ لْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقْرآَن َعلَی َجَبٍل ل
ِحیُم )22(  ْحَمُن الرهَّ َهاَدِۀ ُهَو الرهَّ هَِّذی اَل اِلََه إاِلهَّ ُهَو َعالُِم الَْغیِب َوالشهَّ ُ ال ُروَن )21( ُهَو اهللهَّ الَأْْمَثاُل نَْضِربَُها لِلنهَّاِس لََعلهَُّهْم یَتَفکهَّ
ا یْشِرُکوَن  ِ َعمهَّ ُر ُسْبَحاَن اهللهَّ اَلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهیِمُن الَْعِزیُز الَْجبهَّاُر الُْمَتَکبِّ وُس السهَّ هَِّذی اَل إِلََه إاِلهَّ ُهَو الَْملُِک الُْقدُّ ُ ال ُهَو اهللهَّ
َماَواِت َوالَأْْرِض َوُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم )24(  ُح لَُه َما ِفی السهَّ ُر لَُه الَأْْسَماُء الُْحْسَنی یَسبِّ ُ الَْخالُِق الَْباِرُئ الُْمَصوِّ )23( ُهَو اهللهَّ
به تاریخ )سنۀ ستین و اربعمائه(، عمل محمد بن مکر الزنجانی القبه )ورجاوند 1349، 327(. چه زیبا با تیشه داری و 

آجرتراشی کتیبۀ خط کوفی آجری و نقوش بی همتای آجری به وجود آمده است )تصویر 1و2(.
1.2. منار مسجدجامع ساوه

این منار از زیباترین میل های دوره سلجوقی است به نقش گوناگون و بسیار متنوع از گلچین های آجری به خصوص 
)نقش بازوبندی و... برجسته از ناحیۀ ارتفاع باالی برج(. نقش آجری گره هندسی »ده طبل دار« گود و برجسته در 
ناحیۀ میانی برج و نقوش بسیار زیبای گرد و برجسته از هندسۀ گره )هشت موریانۀ کشیده و...(. در ناحیۀ انتهایی 
برج و در بین سه مرحلۀ یادشده از چندین ردیف نقوش کمربندی متنوع نیز استفاده شده است. از ویژگی های بسیار 
زیبا و هنرمندانه از سرپنجۀ هنرمندان سازندۀ این برج، سه کتیبۀ خط کوفی کتیبۀ باالیی و میانی »کوفی کشیده در 
مایۀ ثلث نما« و کتیبۀ کوفی در مایۀ »خط کوفی بنایی« است که برای روند ویژگی های این پدیدۀ نو حائز اهمیت 
است. درضمن، طرح نقش خط در این سه کتیبه کاماًل از یکدیگر متمایز است. در پایان کتیبه ها تاریخ ساخت )اربع 

و خمس مائه( یعنی سال 504 هجری قمری خوانده می شود )حاتم 1379، 56( )تصویر 3(.
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تصویر 1: برج کهن خرقان قزوین: شامل ستون های فلکۀ منقوش، 
اِسپر و طاقنما سازی های گود و برجستۀ منقوش آجری )کتیبۀ خط 

کوفی آجری( و...، دورۀ سلجوقی

خفته،  نیم  و  گلچین   8 و   7« نقش  با  فلکه  ستون   .1  :2 تصویر 
راسته«؛ 2. ازارۀ پس نشین نقش »پیلی خفته، راسته«؛ 3. مربعکی 
قوس   .5 طاق ها؛  دور  در  فرفره گردان  نقوش   .4 آجری؛  منقوش 
الپوش و پشت بغل؛ 6. خط کوفی از سورۀ مبارکه حشر در گرداگرد 

)برج خرقان قزوین(

کمربندی  آجری  گره های   .2 بی مانند  آجری  نقوش   .1  :3 تصویر 
3. سه کتیبه خط کوفی بی همتای منار مسجد جامع ساوه 4. خط 

کوفی بنایی در کتیبه پایین برج، )دورۀ سلجوقی(
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2.2. خط کوفی در آثار دورۀ سلجوقیان
پدیدۀ خط کوفی در آثار معماری دورۀ سلجوقی در مساجد جامع اصفهان، زواره، اردستان، برسیان، گلپایگان، قزوین، 
بروجرد، کهنه کاشان و... مدرسۀ حیدریۀ کاشان، مدرسۀ خرجرد تربت جام به خصوص رباط شرف پدید آمده است. 
ویژگی های این خط از ذوق هنری و ایمان هنرمندان مسلمان مخلص از روش های بدیع آفریده شده است. در این 
دوره، خط کوفی با پدیده های شگرف در مناره هایی همچون میل منارۀ تاریخانۀ دامغان، منارۀ مسجد پامنار زواره، 
منار مسجدجامع کاشان، منار خسروگرد سبزوار، منارۀ چهل دختران اصفهان، منارۀ بسطام در شاهرود به خصوص 
منارۀ بی مانند مسجدعلی اصفهان و برج مقبره هایی چون پیر علمدار، چهل دختران، مهماندوست دامغان، برج مراغه، 
سه گنبد ارومیه، گنبد سرخ مراغه، گنبد علویان همدان، گنبد علوی ابرقو و بسیاری دیگر از سرپنجه هنرمندان خلق 
گردید )همان(. در آثار یادشده ارزش های بسیار چشم گیر از انواع خط کوفی از نبوغ به وجود آمد )اما در همین دوران 

از ذوق تیشه داران آجرتراش، بنایان و معماران مسلمان پدیدۀ کوفی بنایی شعله ور گردید(.

3. ویژگی خط کوفی بنایی
اصواًل خط کوفی از پنج دانگ سطح یعنی اضالع عمودی و افقی و یک دانگ انحنا و پیچش در شکل های گوناگون 
به وجود آمده و می آید )ُزَمرشیدی 1384، 4(. اما خط کوفی بنایی که شاخه ای از خط کوفی است، در این برهۀ زمانی 
به وجود آمدکه دارای حرکات عمودی، افقی و در مواردی مورب است. این پدیده سبب پیدایش انواع خط کوفی بنایی 
برای آثار معماری به خصوص در دوره های بعد گردید. به طور خالصه از این میان می توان به »میل منارۀ گار« در 

اصفهان و به ویژه میل منار بی همتای ساربان اشاره کرد.
1.3. میل منار ساربان

از  بارز  از جهات گوناگون می تواند نمونۀ  این منار  ارتفاع و 14 متر قطر زیرین است.  منار ساربان دارای 48 متر 
هنر مناره سازی های دوران شکوفایی معماری سلجوقی باشد. منار از جهت نقوش آجری، بسیار بی همتا و از جهت 
مأذنه سازی دوگانه از »هنر رسمی مقرنس« ارزش بی همتایی در خود دارد. در بین دو مأذنه )تاج( کتیبۀ خط کوفی 
از کاشی فیروزه ای برجسته در زمینۀ گرد آجری با عبارت »الاله االاهلل صادقًا مخلصًا ُمَحمد رسول اهلل« قرار دارد. 
این کتیبه بسیار چشم نواز است. کتیبۀ خط کوفی دیگر از کاشی فیروزه ای در زیر مقرنس بندی مأذنه )تاج( زیرین 
به عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم و من احسن قوال ممن دعا الی اهلل و عمل صالحًا و قال اننی من المسلمین« 
بی نهایت شگرفی در این اثر تاریخی بی همتا به وجود آمده است. کتیبۀ وسط این منار به خط بنایی فیروزه ای بر زمینۀ 

آجری تکراری از نام های محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی قابل توجه است.
از ویژگی های این اثر بسیار شاخص هنری از نقوش آجری و انواع کتیبه، خط کوفی در کاشی، ساقۀ بی همتای این 
منار از ابداع و گرایش به خط کوفی بنایی است. این پدیدۀ شگرف )شروع و تحول از خط کوفی به خط کوفی بنایی( 
در کلوک بندان شطرنجی مربع لوز می باشد که تکرار آن بحق، عظمتی از هنر خط کوفی بنایی در هر مربع لوز را با 
عبارات »الاله االاهلل« و »و هو بکل شیء علیم« و »و هو السمیع البصیر« کاًل آجری خلق شده است. خطوط یادشده 
به صورت برجسته بر زمینۀ گود آجری سبب تحول بسیار بزرگ در هنر خط بنایی و شاخه های آن از آن دوران به 
بعد شد. متأسفانه تاریخ ساخت این بنا مشخص نیست، چراکه قسمتی از سر مناره در زلزله پرت شده است. پروفسور 
پوپ احتمال ساخت آن را به اواخر قرن پنجم هجری می داند و پروفسور »مایرون بمنت سمیت«، ویژگی های طرح، 
نقش و اجرای آن را بین سال های 550 تا 688 هجری تخمین زده است )هنرفر 1344، 200 و 201( )شکل 4و5(.
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تصویر 4: میل منار گلدستۀ بی مانند ساربان شامل خط کوفی بنایی 
)معقلی(، کتیبه های خط کوفی، دو ُتونگان سازی )نعلبکی(، مقرنس 

رسمی و... اصفهان، دورۀ سلجوقی

تصویر 5: ساقۀ میل منار ساربان شامل 1. مربع لوزبندی ها 2. خط 
گره  نقوش   .4 کوفی  خط  کتیبۀ   .3 متداخل  معقلی  بنایی  کوفی 
هندسه آجری از تصویر قبل 5. بی توجهی به هویت و ارزش های 
این اثر بزرگ تاریخی از طرف سازمان میراث فرهنگی و شهرداری 

اصفهان

4. روند خط کوفی و خط کوفی بنایی در ادوار تاریخی
فراوان  ابداعات  و  تحوالت  با  کوفی  و... خط  تیموری  ایلخانی،  دورۀ  در  به خصوص  بعد،  به  قرن ششم  اوایل  در 
بناها  از مصالح گوناگون چون آجر، کاشی، کاشی و آجر، گچ، چوب و نقاشی و... زینت بخش عموم  با کاربری  و 
خصوصًا آثار معماری اسالمی باالخص مساجد، بقاع متبرکه و مدارس علمیه شد که از میان خط کوفی می توان به 
خطوطی همچون کوفی پیرآموز، کوفی شجری، کوفی تزئینی، کوفی مشبک تزیینی، کوفی هندسی، کوفی مزهر یا 

گل وبرگ دار، کوفی اسلیمی دار، کوفی شمایل دار و همچنین کوفی بنایی اشاره کرد( )زمرشیدی 1384، 2(.
1.4. دورۀ صفویه و خط کوفی بنایی

در دورۀ صفویه هنر به خصوص معماری به درجه ای از تعالی رسید و تحوالت در خطوط کوفی نیز به شکل کوفی 
بدون  نوع و  پنجاه  از  و... بیش  بنایی، چلیپایی و معقلی  انواع خطوط  و  از دوره های قبل تجلی کرد  بنایی واالتر 
حرکات انحنایی و پیچشی، زینت بخش آثار خاص و عام معماری شد. نمونه های بسیار باقاعده از آن ها را می توان 
در جای جای آثار این دوره و دوره های بعد بررسی کرد )همان، 6 و 5(. همان طور اشاره شد خط کوفی بنایی دارای 
اضالع عمودی، افقی و زاویه دار است. به عبارت دیگر می توان گفت که خط بنایی که درحقیقت باید بدان خط کوفی 
زاویه دار اطالق کرد و از ترسیم اشکال هندسی )خطوط موازی و متقاطع( حاصل می شود و در آن دقت وافر به کار 

می رود )ماهرالنقش 1361، 9(.

5. بیشتر دربارۀ خط کوفی بنایی
به طوری که اشاره شد، یکی از کامل ترین شاخه های خط کوفی، خط کوفی بنایی  )معقلی( است که در بسیاری از بناها 
 کار شده است.  گفته شده حرکات مستطیل یا مربع شکل حروف آن ، این خط را از انواع دیگر کوفی مستثنی می کند  
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)مکی نژاد 1387، 87(. می توان گفت خط کوفی بنایی، یکی از قدیمی ترین انواع کوفی است که به کارگیری آن بعد از 
دورۀ سلجوقی به منظور تزیین بناها آغاز شد ) فضایلی 1362، 160؛ ایمانی 1385، 208(. این خط که نوع تزیین شدۀ 
خط کوفی است، حرکات مستطیل و مربع شکل دارد که در انتخاب این زوایا دقت زیادی به کار می رود، به طوری که 
یک طرح کامل هندسی را ایجاد می کند و با واژگانی همچون َمعِقلی، بِنائی، منحصر، مربع، مستطیل و متداخل و... 
نیز خوانده می شود )بهرام زاده 1382، 87(. در واقع می توان این نکته را عنوان کرد که خط کوفی، نخستین خط 
خوش و باقاعده ای است که نسخه های متعددی از قرآن مجید به  آن خط نگارش یافته و بسیاری از این نسخه ها 
تا روزگار ما برجای مانده است )فکرت 1377، 1(. کاربردهای متعدد خط کوفی بنایی در مواردی نظیر کتابت قرآن 
مجید، سکه های اسالمی و به خصوص در کتیبه نگاری ابنیه، به ویژه آثار قدسی بناهای مذهبی جهت تزیینات مشاهده 
می شود. کوفی  بنایی به  سه نوع آسان، متوسط و مشکل تقسیم می گردد. به  گفتۀ حبیب اهلل فضایلی در نوع آسان، 
عبارت در یک سطح هندسی با حرکات مستطیلی یا مربعی به صورت آزاد و فواصل وسیع که با استفاده از خطوط 
اضافی و زایده های حساب شده، فضای خالی و وسیع آن پر شده است، نوشته می شود. در نوع متوّسط کوفی  بنایی، 
زمینه و خط طوری نوشته می شود که در آن فاصله زیاد و خطوط اضافی وجود ندارد و به صورت مساوی  و موازی 
نوشته می شود. در نوع مشکل کوفی  بنایی عالوه بر نظم و دقتی که وجود دارد، باید »سواد و بیاض« نیز حفظ شود 
و خوانده شود که به طور معمول به این نوع، کوفی  بنایی متداخل نیز گفته می شود )فضایلی 1362، 160(. به عبارت 
دیگر، خط سواد خطی است که طرح آن تخت یا برجسته و از رنگ خاص کاشی یا غیره نگارش و اجرا می شود و 
به خط اول نیز مشهور است. خط بیاض زمینۀ همان خط اول است که یا تخت بوده یا گودتر از خط سواد می باشد. 
همواره رنگ خط بیاض که خط دوم نیز نامیده می شود رنگی متمایز از رنگ خط اول6 دارد. معمواًل این نوع خط 
به گونه ای از آمیز رنگ انتخاب می شود که دو خط از سواد و بیاض به وضوح قابل رؤیت و قرائت باشد )ُزَمرشیدی 

1384، 4( )تصویر 6(.
در تصاویر 7و8 نمونه ای از این خطوط در صفۀ استاد مسجدجامع اصفهان نشان داده شده است.

)آسان(،  ساده  بنایی  کوفی  خط  به   نمونه ای   :7 تصویر 
»خفته و راسته« با عبارت علی ولی اهلل و وصی الرسول 
المؤمنین، طرفین صفۀ استاد، مسجدجامع اصفهان، دورۀ 

صفویه )حلیمی 1390، 165(.

با قفل )چهار محمد( مکرر و )چهار  بنایی معقلی سواد و بیاض  تصویر 6: خط 
علی( مکرر گردان و نمودی از ذوالفقار دو سر علی)ع( )ُزَمرشیدی 1384، 14(.
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تصویر 8: نمونه ای به  خط کوفی بنایی متوسط با نام خط »کوفی بنایی شمسه ای کشیده« با عبارت محمد، علی، اهلل، سبحان اهلل، والحمدهلل 
و الاله االاهلل و اهلل اکبر، زیر دور طاق آجری صفۀ درویش، مسجدجامع اصفهان )دورۀ صفویه( )همان 1390، 245(

تصویر 9: نمونه ای به  خط کوفی بنایی مشکل با عبارت قل هو اهلل احد اهلل الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، سرپایۀ فوقانی 
نمای ضلع غربی مسجد جامع گوهرشاد )دورۀ تیموری( )مصدقیان 1384، 74(.

خط کوفی بنایی شامل خطوطی مستقیم و صاف است که به صورت افقی و 180 درجه با زوایا قرار گرفته و در آن 
تناسب، سیاهی و سفیدی به صورت یک قانون باید رعایت شود  )یارشاطر 1384، 35(. این خط زمانی که به  کمال 
مطلوب خود رسید، به  معقلی شهرت یافت. اساس خط معقلی بر بنای شطرنجی شده ترسیم می شود، سپس با آجر 
یا کاشی و غیره چیده می شود و یا به اشکال و مصالح دیگر به کار می رود. در واقع عنصر قالب و تشکیل دهنده در 
آن، مصالح گوناگون است. در خط معقلی دور7 وجود ندارد و همۀ حروف سطح است. )هروی 1346، د؛ فضایلی 
1362، 161(. در رابطه با ارزش های فضایی و ضوابط »سواد و بیاض« حروف در خط بنایی در کتاب تحفۀ المحبین 
چنین آمده است: » صورت مذکوره را در قدیم  الزمان به  طریق معقلی که تمام سطح است و هیچ دوری در آن نبوده 
می نوشته اند و بهترین خط معقلی آن است که سواد و بیاض آن توان خواندن« )سراج شیرازی 1376، 911(. از این 
خط در نماسازی های داخلی برای ازاره ها و در زیر دورها به صورت عرق چین استفاده می شود، در نماسازی خارجی 
نیز در ستون های پشتبغل ها، کتیبه های افقی و عمودی  گلدسته ها، پوشش غلت گنبدها و در شکل های مختلف با 

خط سواد و بیاض، ترنج ها و گل های چند رگی8 نقش می بندد )حکیمی 1380، 103(.
به طور کلی، ساختار هندسی این خط حوزه  کاربرد و مفاهیم آن را از سایر قلم ها به طور کامل متمایز کرده است، 
همچنین به دلیل قابلیت بصری شگرفی که دارد، مجاورت چندساله با نگارش متون مقدس و استفادۀ همزمان آن در 

فضاهای معماری در دوره های مختلف، ارزش های بسیار فرهنگی و هنری را در این خط رقم زده است.
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6. تحلیل ساختاری خط کوفی بنایی
با توجه به اینکه خط کوفی بنایی همواره بر روی شبکه9 )مسطر( طراحی می شود، قابلیت های هندسی و ساختاری 
به  لحاظ فرم، دارای  این خط که  استفاده قرار گیرد.   با خود دارد که می تواند در هنرهای گوناگون مورد  فراوانی 
سطوح تخت، حرکت های زاویه دار و ساختاری ساختمانی است، متناسب با مسطری که بر روی آن شکل گرفته در 
حرکت ها و اتصاالت دچار تنوع می شود، توانایی بسیار زیادی در ایجاد فضاهای مثبت و منفی، قابلیت شکل پذیری 
فراوان و استعداد بسیاری در راز و رمزدار کردن نوشته ها  دارد. ایرانیان بهره گیری از کوفی بنایی را با شبکۀ مربع و 

لوز )شطرنجی( آغاز کردند. 

تصویر 10: 1. شطرنج بندی طرح و محاسبه برای خط )اصول خط معقلی و خط بنایی سه رگی(؛ 2. خط بنایی معقلی ـ بسم اهلل الرحمن 
الرحیم بدون نقطه

تصویر 11: نمونه ای به  خط کوفی بنایی با شبکۀ شطرنجی، عبارت »صدق اهلل العلی العظیم« )شهیدی 1389، 71(.

ولی در ادامه توانستند از شبکه های دیگر ازجمله مثلث متساوی االضالع به خوبی بهره بگیرند )معروف 1393، 61(.
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تصویر 12: تکرار شش گانۀ نام مبارک »علی ع«: سه بار »سواد« و سه بار در 
»بیاض«، مبنای طراحی این نشان، شبکۀ مثلث متساوی االضالع است )شهیدی 

.)61 ،1389

شکل 13: کوفی بنایی با نام محمد »شبکۀ لوز«، هر 
لوزی خود از دو مثلث متساوی االضالع شکل گرفته 

است )شهیدی 1389، 63(.

خط کوفی بنایی از نمونه اقالمی است که خصیصه هایی دارد و این خصوصیات تأثیر بسیاری در ماندگاری این خط 
تا دورۀ معاصر داشته است که در ادامه برخی از این ویژگی ها عنوان شده است. 

1.6. سادگی و بی پیرایگی
پدید می آورد که  و هم راستایی  موازی  فرم های  آن ها  تکرار  و  افقی می باشند  یا  به صورت عمودی  اجزای حروف 
ساختمانی مستحکم را به نمایش می گذارند. خطوط بنایی اغلب از نقطه گذاری، تشدید یا زیر و زبر بی نیاز است. این 

خط عاری از هر گونه تزیینات بوده و ساده ترین نوع از خطوط کوفی محسوب می شود.
نکته: همان طوری که اشاره شد، عمومًا خط کوفی بنایی و معقلی و انواع آن ها فاقد نقطه گذاری و... می باشد؛ اما 
در مواردی نادر از روش نقطه گذاری نیز استفاده شده است. در طراحی این نوع خط نهایت دقت به وجود می آید که 

نقطه ها در محل خود یا نزدیک به حروف واقع شود )زمرشیدی 1361، 32 و 30(
2.6. داشتن نظم و ترتیب منطقی

خط کوفی بنایی به  طور معمول در چهارچوب مربع یا مستطیل و گاه در دیگر اشکال هندسی جدول بندی می شود . 
با  اجزا و حروف  برخورد  و  این خط  باشد.  حرکات  فرد  تعداد خانه های هر ردیف در کادر مربع می بایست عددی 
یکدیگر تحت زاویۀ 90 درجه شکل می گیرد.  همین خصوصیات باعث شده است که این خط دارای نظم و چهارچوبی 
مشخص بوده  و حتی در برخی مواقع با وجود پیچیدگی که در این خط مشاهده می شود، اشکالی در خوانایی آن ایجاد 
نشده و در بناها به راحتی در کنار نقوش دیگر قرار می گیرد. در مواردی این خط به صورت 45 درجه قرار گرفته که به 
 آن چلیپا نیز اطالق می شود، که با انحراف 45 درجه یا کمتر یا بیشتر، از خط افق و عمود ایجاد می گردد. در تصویر 

14 و 15، نمونه ای از کوفی بنایی چلیپایی را بررسی می کنیم. 
3.6. موجز بودن شکل ساختاری نوشتار

متونی که به  خط کوفی بر اشیا یا ابنیه نقش می بندند، در بین خطوط دیگر در دستۀ خطوط ساده قرار می گیرند و به 
 شکلی ساده و خالصه شده نوشته می شوند. می توان عنوان کرد که این خط بدون هیچ گونه پیچیدگی و تزیین است 

و حروف و عبارات آن، به  ساده ترین شکل نوشته می شود.
4.6. رمزی شدن همراه با خوانایی

خط کوفی بنایی گاه در قالب هایی رمزگونه و پیچیده نوشته می شود، اما با وجود این رمزگونگی، متون رقم خورده با 
این خط به  علت ساده بودن، خوانایی خود را از دست نمی دهند.
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بنایی  خط   .2 صابونک دار؛  ترنجی  چهار  طرح  زمینۀ   .1 شکل14: 
معقلی لوز چلیپا در چهار مصرع با عبارت: چون نامه جرم ما به هم 
پیچیدند بردند و به میزان عمل سنجیدند، بیش از همه کس گناه ما 

بود ولی ما را به محبت علی بخشیدند
عبارت  به  متداخل  معقلی تخت  )صابونک( خط  مربعکی وسط   .3

)عمل ابن محمد مومن محمد امین(

تصویر 15: خط چلیپای معقلی چهار ترنجی در زمینۀ نقش گره صفۀ 
استاد مسجدجامع اصفهان )دورۀ صفویه(

5.6. وجود فضای سیاه و سفید در کنار هم
در خط کوفی بنایی، فضای سیاه و سفید با ترکیبی متعادل در کنار هم قرار می گیرد به طوری که گاه هر دو فضا 
خوانده می شود. عرض فضاهای سیاه و سفید با هم برابرند اما طول آن آزاد است. در هیچ  قسمت از ترکیب نوشتاری 
این خط، نباید عرض آن  از یک خانه بیشتر شود، این هم ارزش بودن فضای سواد سفید و بیاض سیاه از خصوصیات 

بارز یک نشانۀ تصویری یا نوشتاری محسوب می شود.
6.6. فارغ بودن از تغییرات ضخامت دور و اغلب نقطه و اعراب

رعایت تناسب در ترکیب حروف و یکنواختی آن ها، یکی بودن ضخامت در تمامی خط کوفی بنایی و عدم وجود 
تغییرات بسیار در اعراب و نقطه گذاری از دیگر ویژگی های خط کوفی بنایی محسوب می شود.

7.6. داشتن پیشینۀ سنتی و مذهبی
همان طور که در مطالب قبلی گفته شد، مسلمانان در دور ه ای مختلف به  شیوه های گوناگون از خط در بناها و اسناد 
خود استفاده می کردند، یکی از قدیمی ترین نوع آن که در معماری ابنیه و کتابت قرآن کاربرد فراوانی داشته است، 

خط کوفی بنایی بوده که روند استفاده از آن دوران تا دورۀ معاصر ادامه داشته است.
8.6. قابلیت هندسی حروف

یکی از کاربردهای دقیق این خط همان قابلیت هندسی بودن آن است که این خط را از بقیۀ خطوط مستثنی می کند، 
می توان گفت با وجود قرارگیری این خط در اشکال مربع و مستطیل یا چندضلعی های منظم، این خط خوانایی خود 

را از دست نمی دهد. 
9.6. قرارگیری در حالت های عمودی، افقی و قالب های هندسی

خط کوفی بنایی دارای حروفی است که گاه با خطوط عمودی و گاه خطوط افقی، در قالب های هندسی، با استقامتی 
زیبا از ترکیب و رعایت توازن بین خطوط عمودی و افقی ترکیب هایی ساده و محکم را تشکیل می دهد، این مشخصۀ 

کوفی بنایی سبب شده تا از آن در قسمت های مختلف فضای معماری استفاده گردد.
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10.6. هم  ارزش و هم  ارتفاع بودن حروف کوچک و بزرگ
در این خط حروفی مانند »ر، ز، د، ا، ک، ل« که به صورت کوچک و بزرگ نوشته می شوند، دارای ارزش و ارتفاع 
مشخص بوده و در چیدمان آن ها باید چنان مهارتی داشت که تفاوتی بین بعضی از حروف کشیده یا کوتاه ایجاد 
از  استفاده هنرمندانه  از خانه های شطرنجی و  بعضی  یا دو کم کردن  باز  بنایی  این مسئله در خط کوفی  نگردد، 

فضاهای سواد و بیاض قابل حل می باشد.
11.6. نوشتن و ترکیب با حداقل عناصر مانند آجر

می توان گفت خط بنایی در ترکیب با کاشی کاری مراحل تکامل خود را چنان پیمود  که خطاطان از آن در تزیین 
اماکن متبرکه، مساجد، امامزاده ها و مدارس دینی استفاده نموده و به ایجاد خطوط درهم پیچیده و زیبا پرداختند. اما 
ساختار این خط به گونه ای می باشد که قابلیت یکنواخت شدن با حداقل عناصر معماری نظیر آجر را دارد، به گونه ای 

که می توان با آن به  ترکیب زیبایی از کتیبه  با حداقل عناصر معماری رسید.
12.6. دگرگونی صورت الفبا

گاه به دلیل اینکه حروف، انسجام و تعادلی در ترکیب بندی داشته باشند، برخی از آن ها را با کشیدگی بیش از حد در 
خانه های شطرنجی قرار می دهند تا انسجام و وحدتی در کار ایجاد گردد و ترکیب مناسبی در کار پدید آید، به  همین 

علت گاهی این حروف دگرگون می شود.
13.6. از بین رفتن فضاهای خالی و غیرخطی در متن

قابلیت کوفی بنایی در حوزۀ کاربردی بسیار جالب است، به طوری که می توان با حداقل عناصر و به  ساده ترین شکل 
ممکن، مفهوم خود را به  دیگران منتقل کرد و گاهی با حداقل نشان دادن کلمات ، طوری که به  ترکیب بندی لطمه ای 

وارد نشود و در برخی مواقع با حذف نقاط در کار، می توان مفهوم و پیام را منتقل کرد.
14.6. تکرار حروف به گونه ای دیگر

در مواردی که زمینۀ طرح در شرایط محدود باشد و خواسته نشود از عبارت طوالنی استفاده شود، از تکرار حرف یا 
حروف به گونۀ دیگر می توان جمله را از طرح و نگارش کامل ساخت. همانند آرم نوشتۀ »دفترچۀ بیمۀ خدمات درمانی« 

سابق )تصویر 16(.
درضمن در طراحی خطوط بنایی »معقلی« به کارگیری کلمه یا کلماتی به شکِل به اصطالح »وارو و جابجایی« 
نیز وجود دارد. این پدیده ریشه در خطوط به کاررفتۀ معقلی در پشت بغل های صفۀ استاد در مسجدجامع اصفهان و... 
به نام خطوط )رو، وارو یا آیینه ای( و همچنین در قاب سازی های مدخل صفۀ استاد به شکل شطرنجی معقلی و آثار 
دیگر از دورۀ صفویه وجود دارد )زَمرشیدی 1384، 189 و 179(. همچنین از این روش در آرم نویسی های امروزی 

نیز بهره برده می شود )تصویر 17(.

بیمۀ  )سازمان  عبارت  از  کلمه  چهار  نمود   :16 تصویر 
خدمات درمانی( در آرم نوشته، قابل رویت و قرائت است. 

)سازمان بیمۀ خدمات درمانی سابق(

شکل 17: عبارت )سازمان نظام مهندسی ساختمان( در چهار کلمه در آرم 
مشهود است )سازمان نظام مهندسی استان تهران(.
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15.6. قابلیت تغییر فضاهای مثبت و منفی
اما  بنایی تساوی فضاهای سواد و بیاض آن است،  چنان که در نمونه های پیشین دیدیم، رایج ترین ساختار کوفی 
جلوه های  زمینۀ  و  حرکات خط  منفی(،  و  مثبت  )فضاهای  بیاض  و  سواد  نسبت  در  تغییر  ایجاد  با  ایرانی  هنرمند 
گوناگونی به این خط داده است، گاه فضای زمینه به نصف کاهش یافته و گاهی به حداقل ممکن رسیده  است، نمونۀ 
ذیل خالقیت خارق العادۀ ایرانی در طراحی حروف را به نمایش می گذارد. » البته این شیوۀ جذاب، پیشینه ای دیرینه 
دارد. یکی از ارزشمندترین نمونه ها در کاهش فضای زمینۀ کوفی بنایی را می توان در مقبرۀ پیر بکران در اصفهان 

دید« )معروف 1393، 60(.
16.6. بافت پذیری

یکی دیگر از قابلیت های بصری این خط ظرفیت پذیرش بافت به منظور جلب نگاه مخاطب است. در تصویر زیر 
بافت حصیری که بر سطح نوشتار و لبه های آن ایجاد شده، جاذبۀ بصری نوشتار را افزایش داده است. طراح توانسته 
است با به  حداقل رساندن فضاهای منفی، متن صلواتی منحصربه فرد را از سمت راست باال آغاز کند و در گردشی 

متداخل در مرکز قاب، دعا را به  پایان برساند )تصویر 18(

7. استفاده از کوفی بنایی در آرم نوشتاری 
شاید بتوان کوفی بنایی را یکی از شبیه ترین خطوط به  شاخۀ ارتباط تصویری دانست، زیرا ارتباط تصویری ازجمله 
مقوله هایی است که در آن با کمترین و گویاترین عناصر، می توان مفهوم و پیام را منتقل کرد. خط کوفی بنایی نیز به 
ساده ترین شکل و با کمترین عناصر اما درعین حال زیبا و متنوع ، متون بر روی ابنیه نوشته می شوند، می توان عنوان 
کرد که این وجه اشتراک ازجمله خصیصه هایی است که در این دو مبحث موجود می باشد. بر این اساس می توان از 
سادگی و موجز بودن این خط در آفرینش آثار ارتباط تصویری استفاده کرد. برای مثال، در طراحی آرم های تصویری 
و نوشتاری، نهایت سادگی و استفاده از حداقل اجزا یکی از مهم ترین مواردی است که باید آن را در نظر داشت تا 
با کمترین عناصر، بهره گیری از انقباض و انبساط، فضاهای مثبت و منفی و آهنگ بصری در نهایت زیبایی به  یک 
ترکیب بندی موفق دست یافت. خط بنایی به دلیل داشتن خصیصه های نامبرده، ازجمله عالی ترین خطوطی است که 
می توان با آن به  این هدف رسید. البته در این راستا دانستن طریقۀ استفاده، بهره برداری و چگونگی قرار دادن این 
خط در راستای ارتباط تصویری، اهمیت بسیاری دارد که با مشاهدۀ آثار خط کوفی بنایی و روش های متنوع کتابت 
و همچنین شناخت ویژگی های این خط، می توان از آن به عنوان الگویی برای خلق آثار ارتباط بصری بهره مند شد. 
نکته: بنا به اصول نگارش و طرح خط کوفی معقلی می توان آرم نویسی و یادنگاره ها و... را به شکل های متنوع و برابر 

شیوه و قاعده به فارسی و التین توأمًا به منظورهای خاص و عام به وجود آورد )تصویر 19(.

تصویر 20: دو حاشیه خط معقلی )اهلل اکبر مکرر(، پرچم جمهوری اسالمی ایران

بنایی  کوفی  خط  از  نمونه ای   :18 تصویر 
عبارت  با  حصیری،  بافتی  از  برگرفته 
علی  و  المصطفی  محمد  علی  اللهم صل 
الزهراء و خدیجۀ  المرتضی و فاطمۀ  علی 
الحسین  و  المجتبی  الحسن  و  الکبری 
الحسین  بن  علی  و  بکربالء  الشهید 
و  الباقر  علی  بن  محمد  و  زین العابدین 
بن  موسی  و  الصادق  محمد  بن  جعفر 
و  الرضا  موسی  بن  علی  و  الکاظم  جعفر 
محمد  بن  علی  و  التقی  علی  بن  محمد 
الحجۀ  و  العسکری  بن  الحسن  و  النقی 
المنتظر  االمام  الحسن  بن  المهدی  القائم 
اِسَپر گچبری  صلوات اهلل علیهم اجمعین. 
خط بنایی معقلی نمای متداخل به عبارت 
چهارده معصوم)ع(، بقعۀ پیر بکران، جنوب 
)ماهرالنقش  ایلخانی(  )دورۀ  اصفهان 

.)175 ،1370

معقلی  کوفی  خط   .1 شامل:   :19 تصویر 
نقطه دار »کتاب معماری ایران«؛ 2. ضوابط 
نگارش از خط معقلی در طرح خط التین 

»آرشیتکتس«
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جدول 1. تعدادی از آرم های مورد استفاده در دورۀ معاصر با استفاده از تکنیک های خط کوفی و کوفی بنایی

تصویر 21: خط معقلی نقطه دار با عبارت »السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(«. عطف کتاب »در این قطعه از بهشت«. ناشر: آستان 
قدس رضوی

  توضیحات  طراح  نام آرم  تصویر آرم

  

اتود اولیۀ حاشیۀ 
پرچم جمهـوري  

  اسالمی ایران
  حمید ندیمی

پــرچم جمهــوري اســالمی ایــران کــه در بــاال 
مالحظه شد، دو نوار در باال و پایین دارد که بـا  

  نقش بسته است.« اکبر اهللا»عبارت شریفه 

  

  مصطفی اسداللهی  کتاب فیلم

کــه ارزش و  طــوري بــهحــذف فضــاي بیــاض 
خوانایی آرم از بین نرفته اسـت، ایجـاد آهنـگ    

کرسی و  2بصري با استفاده از توالی حروف در 
  جایی مناسب آن. جابه

  
  داریوش مختاري  بهزاد گلپایگانی

کـارگیري همزمـان    ارتفاع یکسان حـروف، بـه  
فضاي مثبت و منفی در کنار هم، تقارن صحیح 

چــپ آرم، در ســمت راســت و « گ»در حــرف 
چیدمان صحیح نقاط جهت پـر کـردن فواصـل    

  بین حروف.

  
  علی جواهر  گرافیکا

ارتفاع یکسان حروف، ایجاد چـرخش در حـرف   
اي کـه   گونـه  و معکوس کـردن آن، بـه   « ك»

کنندة چرخش نوشتار در خط کوفی بنایی  تداعی
  است.

  
  داریوش مختاري  داریوش

قرارگیري متـوالی حـروف در کنـار یکـدیگر و     
ایجاد آهنـگ بصـري در آرم، ایجـاد قرینـه در     

در وسـط  « یـو »قرینگی با قراردادن حـروف   بی
  آرم و ایجاد اتصال بین حروف اول و آخر آرم.

  

ــب ــر   مکتـ هنـ
  رضوان 

  ساره ارباب

قرارگیري نوشتار در قالب مربوط، تـداعی قـاب   
شمسه و هماهنگی آن با نوشتار، استفادة بجا و 

« ت»حـروف، ماننـد   مناسب از فضاهاي داخل 
  در کلمۀ رضوان.« الف»در کلمۀ مکتب و 

  

  بهنام چارئی  معمار پارسی

استفاده از چـرخش کلمـه در قالـب مربـع کـه      
محاط گردیـده و یـادآور کـوفی بنـایی معقلـی      

باشد، عدم استفاده از نقطه در کلمات  گردان می
هـاي دیگـر کـوفی     داخل مربع نیز از خصیصـه 

یـن آرم اسـتفاده شـده    باشـد کـه در ا   بنایی می
  است.
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 فرد ری رضا بختیا رقیه

 کاارییری قطۀا    تذاعی شکل هنذسی مربع، به
در باااا  و یاااامیج تر    ااا   « ی»و « ق»

کااردآ تر  و امداااد تهناا  ب ااری بااا   قرمنااه
 استفاده از امج خاصی .

 

 ابراهیم حطیطی اقتشارات روزقه

در کرسی باا ی تر   « و»کردآ حرف  معکوس
ب اری باا قرارییاری دو ک  اه     و امداد تعادل 

قرارییاری قطااج   ا      در با  و یاامیج، « و»
 امداد تعادل در وسط تر .

 

 سازاآ سبس م ر
امااااارز میااااارزا 

 ع یخاقی

چرخش و چیذماآ مناسب حروف، تذاعی شکل 
هنذسی مربع،  اق امی صحیح قطاج در رئاوس  

هاای کاوفی    اضالع مربع که مکای از شاخ اه  
در امج تر  استفاده شاذه اسا ،    ،باشذ بنامی می

هااای تر ،  یوشااه ه چناایج امداااد باار  در 
 قوازی و ه اهنگی را شامل شذه اس . چشم

 

موسساااااااااه 
 اقتشاراتی صراج

ساااایذ مح ااااذ  
 اح امی

برابری و هم راساتا باودآ حاروف، اساتفاده از     
چرخشی، ییوساتگی حاروف در   ا     چیذماآ 
دآ راه )صاراج   ساع  عالوه بر قشاآ دا عطرب 

چرخشای قوشاتار در کاوفی     استفاده از زاوما   و
ب اری در    بنامی، تکرار حروف و امداد تهنا  

فضای بیاض وساط تر   مناسب از  تر ، استفادۀ
 تعادل در تآ. و امداد قطۀ 

 

ساااازماآ اماااور 
 مالیاتی کشور

مرکااااس  داماااارۀ
مۀالعااات سااازماآ 

 مالیاتی

ق اااد سااازماآ امااور مالیاااتی کشااور    ااوری 
 اسالمی امراآ

 

 صذاق   باری اهلل
اهلل در قالب ش سه به معنی قور، منبع از کتاا   

 53 ،خط و کتاب ، ع ی اصغر مطتذامی

 

تر  صااااااذا و 
سااااااااای ای 
   اااااااوری 
 اسالمی امراآ

مۀالعات صذا  دامرۀ
 و سی ا

قاه  ) غار  و  شارق باه  « یفاتج  قاه »ق ادی از 
طاور   و باه  ی ه غربی،    وری اسالمشرقی، ق
اتحااد   ااهیر   و  تمرمکاا  ۀاما ت متحذخاص 

بود. امج دو   در وسط به  سوسیالیستی شوروی
رسانذ و در   ه مکاذمگر مای  شکل مک شابکه با  

 .قرار دارد چشمها ق اد  محل تالقی تآ
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نتیجه 
خوشنویسی اسالمی اعم از خط کوفی و سایر خطوط چون هفت قلم خط و شاخه های بسیار متنوع و فراوان آن، 
دارای پشتوانۀ غنی علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری می باشد که سبب ایجاد زیبایی، عظمت و بقا در آن شده است. 
خط کوفی بنایی که نتیجه ای از خط کوفی است، عالوه بر پیشینۀ دیرینه، به  لحاظ استحکام ساختاری و اقتدار 
بصری، بسان چشمه ای همواره طراوات و تازگی را در ذات خود دارد و به ویژه به دلیل هندسۀ  ساختاری آن به شدت 
دارای قابلیت نو شدن و معاصر بودن است. با مرور بر قابلیت های ساختاری و بصری این خط، به  خوبی می توان از 

آن به عنوان دستمایه ای در خلق آثار هنری معاصر بهره مند شد.
همان طوری که گفته شد، این خط به  سه نوع آسان، متوسط و مشکل تقسیم می گردد و خصوصیت های ممتازی 
را در بر دارد که شامل سطوح تخت، حرکات عمودی، افقی، موازی و زاویه داِر هندسی و ساختاری می باشد و توانایی 
بسیار زیادی در ایجاد فضاهای مثبت و منفی، قابلیت شکل پذیری فراوان و استعداد بسیاری در راز و رمزدار داشتن 
نوشتار،  ترتیب منطقی، موجز بودن شکل ساختاری  نوشته ها  دارد. همچنین سادگی و بی پیرایگی، داشتن نظم و 
رمزی بودن و پیچیدگی آن همراه با خوانایی، جالب و کوتاه، عرض مساوی فضاهای سیاه و سفید، رعایت تناسب 
در ترکیب حروف و یکنواختی آن ها، فارغ بودن از تغییرات ضخامت دور و عدم وجود تغییرات بسیار در اعراب و 
نقطه گذاری، قابلیت تداعی قاب هندسی و شکل پذیری آن، استفاده از حروف هم ارتفاع و هم ارزش، قابلیت چیدمان 
و ترکیب با حداقل عناصر معماری در کتیبه نگاری، دگرگونی صورت الفبای حروف در راستای چیدمان و نظم دادن 
به ترکیب، استفاده از حداقل کلمات، گاه حذف نقاط جهت صریح بودن پیام نوشتار، قابلیت تغییر فضاهای مثبت و 
منفی و بافت پذیری ازجمله خصیصه های مهمی هستند که در دل این خط نهفته است که با شناخت و بهره گیری از 
این خصوصیات می توان از آن ها در طراحی آرم نوشتاری که یکی از مباحث مهم در ارتباط تصویری به شمار می آید، 

بهره مند شد. 
طراح ارتباط تصویری با آگاهی و شناخت کافی از این خط، می تواند با توجه به  موضوع آرم و کارکرد آن، ضمن 
استفادۀ مناسب از شکل و ساختار این خط، با ارائۀ رفتارهای مناسبی نظیر حذف، اضافه نمودن، جابجایی، تکرار، 
تلفیق و... مخاطب را جهت درک صحیح و بهتر موضوع رهنمون سازد. بر این اساس، با بازبینی این خط و درک 
ویژگی های آن که یکی از مهم ترین آن ها سادگی و صراحت بصری می باشد، به طوری که تمامی این موارد ضرورت 
توجه به  این قلم در طراحی ارتباط تصویری معاصر در ایران را نمایان می سازند. هندسۀ سادۀ خط کوفی بنایی که 
بر پایۀ شبکه )مسطر( مربع شکل و... گرفته است، موقعیت مناسبی را برای رسیدن به  شناخت ذات حروف فراهم 
می آورد. ازاین رو به نظر می رسد می توان درک و شناخت خطوط اسالمی را از کوفی بنایی آغاز کرد، ازآنجاکه در جهاِن 
ارتباط تصویری هندسه حضور انکارناپذیر دارد، شخصیت هندسی این حروف که در دوره های بعد تکامل می یابد، 

می تواند آغاز راه در آموزش حروف و کلمات باشد.

پی نوشت ها
1. معقل بر وزن محفل، لغت عربی است و به معنای دژ مستحکم و برج بلند. معنی دیگر معقل از »چله«، سربند بانوان عرب 
که با گره زدن سربند همراه است، آمده است و چون نقش معقلی در خانه های درهم پیچیده حاصل می شود، همان تداعی کنندۀ 

گره است )زَمرشیدی 1384، 4(.
2. استاد راهنما: امید قجریان و دکتر علیرضا باوندیان، در سال 1391 از دانشگاه هنر اصفهان.

3. استاد راهنما: عبدالرضا چارئی، سال 1389، دانشگاه شاهد.
4. استاد راهنما: سید ابوتراب احمدپناه، سال 1381 از دانشگاه تربیت مدرس.

5. آرم نوشتاری، دسته ای از آرم ها هستند که در آن فقط از عناصر زبانی و از یک نام یا یک یا چند حرف استفاده شده است، 
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6. به خط، سواد و به زمینۀ خط، بیاض گفته می شود. از این جهت در طول مقاله از این کلمات استفاده شده است. درضمن در 
مواردی به خط و زمینۀ خط، حرکات مثبت و منفی نیز گفته شده است.

7. حرکت های مستقیم و منحنی را که در خطوط خوشنویسی ایجاد می شود، به ترتیب سطح و دور گویند.
8. َرگی = رجی

9. شطرنج بندی های گوناگون.
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