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چکـیده
در عصر حاضر هنر خوشنویسی یا هنر خطاطی یکی از با ارزش ترین شاخصه های شناخته شده در بین سایر هنرهای
اسالمی به شمار می رود بطوریکه در مقابل سایر هنرها از جایگاه ویژه ای برخوردار است .اعتبار و شاخصه مهم و بارز این
هنر عالوه بر انتقال کالم ارزشمند آسمانی مسلمانان ،انتقال احساس زیبایی از طریق شکل و فرم در نگاه هر بیننده ای
است .این اشکال با انتقال لطافت و انعطاف در قالب فرم های بصری احساس زیبایی را در مخاطب بوجود می آورد.
تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل مفاهیم بصری که در شکل گیری انواع خطوط خوشنویسی نقش مهمی دارند و همچنین
از روش تحلیل فرم های تاثیر گزار که در انتقال احساس زیبایی به مخاطب نقش دارند ،به نتایج تحقیق دست می یابد.
یافته ها نشان می دهد که خطوط خوشنویسی عالوه بر خصوصیت ارزشمند نهفته در ذات معنایی کلمات ،از تاثیر پذیری
فرم و شکل بصری در انتقال و تاثیر بر مخاطب استفاده می کندکه همین امر بر جایگاه ویژه آن در بین سایر هنرها صحه
گذاشته است.
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 -1مقدمه
از اغاز ظهور اسالم خوشنویسی همواره برای مسلمانان اهمیت و جایگاه خاصی داشتهاست .از این هنر به عنوان هنر سخنان
مقدس و آسمانی نام برده می شود  .خط زیبا برای بیان و انتقال مفاهیم کتاب آسمانی در اغلب هنرهای که در سرزمین های
اسالمی کاربرد داشته باشد استفاده می شود .خوشنویسی یا خطاطی در کلیه کشورهای اسالمی همواره به عنوان یک شکل از به
تصویر کشیدن زیبایی های بصری در تزییات و هم در انتقال مفهوم کالم آسمانی مذهب اسالم مورد توجه بودهاست .در این میان
هنرمندان ایرانی از پیشگامان خلق و تحول این هنر به شمار می روند که در اوج قدرت و بکاربردن نهایت ظرافت این هنر را ارتقا
بخشیدند .خوشنویسی از قرون اولیه اسالمی تا کنون در کلیه کشورهای اسالمی و مناطق تحت نفوذ مسلمانان با حساسیت و قدرت
در اوج جریانات هنری قرار داشته است .خطوط خوشنویسی از انواع مختلفی شکل گرفته است که قاعده کلی همه آنها بر مبنا زیبا
نوشتن بنا شده است .خطوط اصلی در این هنر را اقالم سته نامیده اند که شش گونه مختلف هشتند و با نام های رقاع ،ثلث،
ریحان ،محقق ،توتیع و نسخ شهرت یافته اند .در ایران به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای پایه گزار خوشنویسی و زیبا نگاشتن
خطوط بخصوص در هنر اسالمی از میان این شش خط  ،خطوط ثلثُ ،نسخ و همچنین خطی بر گرفته از دو واژه نَسْخ و تَعلیق به
نام نستعلیق یا نسخ تعلیق کاربرد بسیار دارد .این سه خط تاثیر عمده ای در معرفی و انتقال بیان إحساس زیبایی در بین سایر هنرها
در جهان داشته است .و یکی از بهترین ابزار در معرفی زیبایی های هنر اسالمی به جهان است.

 -2بیان مساله
سال هفتم ،شماره ( 7پیاپی ،)04 :فروردین 7047

در خصوص هنر خوشنویسی و جایگاه آن به معنای انتقال إحساس زیبایی جای شک و تردیدی نیست و اهمیت حضور و نقش
این خطوط در بین سایر هنرها نیز کامال روشن است اما با توجه به این جایگاه و اهمیت آن در بین سایر هنرها همچنان در
خصوص ساختار فرم و نحوه انتقال إحساس زیبایی از طریق مبانی بصری نیاز به مطالعه و بررسی دیده می شود .تحقیق حاضر
تالش دارد با توجه به اهمیت و نقش زیبا نویسی در معرفی زیبایی های یک تمدن بزرگ به نام تمدن و هنر اسالمی سه خط ثلثُ،
نسخ و نستعلیق را از نگاه عناصر بصری مورد مطالعه قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چه شاخصه هایی در خطوط ثلث ،نسخ
و نس تعلیق وجود دارد که سبب انتقال إحساس زیبایی در مخاطب می شود .در این خصوص این فرضیه مطرح می شود که هنر
خوشنویسی با انتقال إحساس زیبایی از طریق عناصر بصری مفهوم زیبایی نهفته در تعالیم اسالم را بیش از سایر هنرها بر عهده
داشته است .زیرا پیش از انتقال مفهوم و معنای زیبا ،فرم زیبای آن بر مخاطب تسلط می یابد.

 -3روش تحقیق
در این پژوهش  ،برای یافتن اطالعات اسناد و کتب نفیس خوشنویسی و دایره المعارف های مرتیط با تاریخ هنر اسالم و
مقاالت مرتبط مورد مطالعه قرار می گیرد و از روش توصیف و تجزیه تحلیل آثار انتخاب شده ،عناصر بصری و اشکال فرم دهنده
به خطوط برای یافتن پاسخ مناسب به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

 -4تاریخچه هنرخوشنویسی
با ورود مذهب و دین جدید تحوالت و تغییراتی عمده در ساختارهای هر کشوری ایجاد می شود .با ورود دین و مذهب اسالم
به ایران تعالیم و مفاهیم جدیدی به این سرزمین انتقال یافت .پذیرش این مذهب ارزنده با پذیرش الفبای این مذهب توسط اجداد و
نیاکان هنرمند ایرانی و بکار بردن خالقیت بی مثال هنرمندان ایرانی در خطوط ساده و بدون تزیینات تمدن اسالمی سبب ارتقا و
تحول خطوطی شد امروزه کاربرد دارد و به عنوان میراث تمدن اسالمی به جهان معرفی می شود .بنابراین تاریخچه خوشنویسی را
به عنوان یک هنر اختصاصا اسالمی و بدون پیشینه می نامند .به عنوان تاریخ خط ابتدا خط کوفی شکل گرفت و سپس طی قرن
های متمادی خط های دیگر همچون نسخ ،ثلث ،ریحان ،و در نهایت عروس خطوط یعنی نستعلیق متولد شد .به این ترتیب هنری
به وجود آمد که به تدریج از انتقال مفاهیم کتاب آسمانی نیز پیشی گرفت و برای انواع کتاب ها ،تزئین اشیا زندگی روزمره در تزئین
خانه ،ظروف ،کاشی کاری ،پارچه بافی و هزاران هنر مرتبط با تمدن اسالمی مورد استفاده قرار گرفت و سبب شد که دایره عظیمی
از هنرهایی شکل بگیرد که به عنوان هنر اسالمی امروزه شهرت و ارزش جهانی دارد و عالوه بر آن سبب اتحاد و یکپارچگی
مسلمانان زیر این عنوان شده است .شاید یکی از دالیل اصلی پیشرفت و تحول در خطوط و خلق خوشنویسی را در تمدن اسالمی
را باید در منع صورتگری نیز دانست زیرا این محدودیت سبب شد به جای تزییات بر گرفته از صورتگری و مجسمه سازی در بناها
ها از خطوط و فرم های متناسب استفاده شود که همین امر ذوق و سلیقه هنرمند ایرانی را در خلق فرم و شکل های جدید ترغیب
نمود .و از طرفی به دلیل اهمیت پیام الهی قرآن برای مسلمین؛عنصر خط عربی وارد تمام زندگی مسلمین از جمله تزئینات و
معماری شد (صاحبی بزار )1380،عمده مسلمانان تصویرگری چهره بخصوص چهره پیامبراسالم را به دلیل اجر و قرب ممنوع می
شمردند و حتی گاهی تصویرگری جانداران و انسان نیز حذف میشد .بنابراین تنها فرم و شکل پذیرفته شده استفاده کند.
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 -5جایگاه خطوط در هنر اسالمی
از بهترین و مستحکم ترین جایگاه استفاده از خطوط باید به مساجد اشاره نمود .جایگاهی عظیم و رفیع با مفهوم واالی عبادت
و بکار بردن نام خداوند بنابراین اولین جایگاه تجلی هنر اسالمی ،مساجد در طول تاریخ می باشند .مسلمانان و در میان هنرمندان
ایرانی به دنبال پذیرش اسالم و برای انتقال مفاهیم و تعالیم کتاب آسمانی قرآن در کتیبه های مساجد و محراب ها و دیگر قسمت
های اماکن مذهبی از خوشنویسی استفاده می کردند .در واقع هنرمندان مسلمان در خصوص خوشنویسی به این واقعیت رسیده
بودند که خط میراث تمامی جوامع اسالمی با حروف عربی و بوده و هست( .فرح بخش،کاظمی،دلبری )123،1351،و در واقع خط
را فرم یگانه از شناسایی هنر اسالمی بر می شمردند و تالش می کردند که در معرفی مکان های متعلق به تمدن اسالمی از این
خطوط برای معرفی هویت مکانی آن بهره ببرند .هنر خطاطی آیینه ای است که انعکاس کالم قران را در میان هنرهای

تجسّمی بر عهده گرفته است و گسترش آن کمک کرده است .در ابتدا این خطوط مشتمل بر خطوط بنایی ,نسخ ،ثلث،
نستعلیق ،ریحانی ،کوفی بوده است (.یاوری)1380،10،آن گونه که به نظر می رسد اصلی ترین خاستگاه تقدس
خوشنویسی اسالمی در ارتباط با نگارش قرآن است.
 -1-5پیدایش خط ثلث

 -2-5ساختار بصری خط ثلث
خط ثلث بر مبنای گردش نرم و گرم قلم و غلبه دور و استداره شکل می گیرد .حرکت این خط در نگارش حالتی از حروف
رقصان را تداعی می کند .بسیار مواج و پر تحرک است  .فرم باریک در انتهای حروف ها گاهی رها می شود و یا با پیچیدگی به
پایان میرسد .فرم ها گاهی دایره شکل نیز کشیده می شوند( .اسدی )135۱ ،الفبای این خط کشیده و بلند است  .در فضای مثبن و
منفی دارای یکدستگی می باشد .فرم نوشتم و حروف این خط به گونه ای است که در اتصال حروف به یکدیگر نسبت به سایر
خطوط دارای تنوع و جذابیت است .فرم الفبای این خط و ساختار آن اجازه می دهد خطاط از خالقیت در نگارش بهره کافی ببرد
بنابراین شما این خط را گاهی ساده و روان و گاه با پیچیدگی می بینید همین خصوصیت باعث راز آمیز بودن این خط می شود .این
خط در زاویه پردازی به حروف بسیار شاخص است و برخورد بین حروف عمودی با طراحی آن در نقطه محوری بهم دیده می شود
که جذابیت آن را صد چندان می کند .تکرار حروف و قرینگی حروف و شکل در این خط مجاز است و نقش تکرار حروف و فرم
مکرر آن باعث شکل گیری اصطالح معمانویسی در بین خطاطان شده است.
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خط ثلث از خطوط شناخته شده درر خوشنویسی ایران است  .این خط از خط کوفی گرفته شده است .در تاریخ آمده است که
ابن مقله بیضاوی ،ابن بواب و یاقوت در بوجود آوردن و تحول و رشد و گسترش این خط در بین ادبا بسیار نقش أساسی داشته اند.
ساختار و قابلیت های حرکتی خط ثلث ،در دو محور عمودی مانند «الف ها» و حرکت های افقی مانند «ی» معکوس ،همراه با
ترکیبات پیچیده ،به کمک گردش حروف مختلف ،توانایی باالیی به این خط بخشیده است .این خط از شکل و فرم ایستا ،محکم و
استوار به وجود آمده است و در نگارش کتیبه ها بسیار سازگار به نظر می رسد و همین موضوع سبب شد در تاریخ ایران از دوران
ایلخانی کتیبه نگاری با خط ثلث آغاز و تا به امروز هم رواج داشته باشد .در دوره تیموری نقش خط ثلث به اوج و شکوفایی باالیی
میرسد و در دوره قاجار با آنکه در از نظر خالقیت ،تنوع رنگ و شادابی ،آثار کم نظیری در این دوره خلق شده است اما دوره افول
این خط بوده است( .مکی نژاد.)1388 ،

 -3-5پیدایش خط نستعلیق
نستعلیق از ترکیب خط های تعلیق و نسخ شگل گرفته است و در بین خوشنویسان ایرانی از خطوط مبتکرانه شناخته می شود.
تاریخ نگاران تولد خط نستعلیق را توسط هنرمند خطاط میر علی تبریزی لقب داده اند داستان زیبایی در خصوص شکل گیری این
خط در رساله های کهن آمده است که "میرعلی شبی در خواب پرواز غازهای وحشی را دید و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات
نرم بدن این پرندگان هنگام پرواز الهام گرفت ".با انکه در برخی کتب آمده است که این خط پیش از میرعلی تبریزی هم دیده
شده اما شکل گیری و زیبایی که از این خط می شناسیم را به وی نسبت داده اند.

 -4-5شاخصه های بصری خط نستعلیق
زیبایی شکل و فرم نستعلیق تا به آنجایی میرسد که نام این خط در بین خطوط زیبای دیگر خوشنویسی به عروس خط ها
شناخته می شود .و عروس خطوط اسالمی می خوانند .عالوه بر زیبایی بصری یا منظر ،می توان به ویژگی های دیگری همچون
سهولت و سرعت تحریر و نیز آسانی قرائت کلمات و سطور اشاره کرد. .نستعلیق خطی است با قاعده  ،حروف این خط را دارای
زیبایی طبیعت است (رودسری )1320،تناسب ،هماهنگی و استواری خطوط در نستعلیق به کمال رسیده است .به طوریکه حرکت و
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فرم آن را در چشم مخاطب مالیم و نوازشگر جلوه می دهد .دقت در ریتم و دوایر و انسجام و پیوستگی ترکیب بندی در خط
نستعلیق میراث به جا مانده از تحول این خط است و در نهایت قالب هماهنگ و متعادل این خط تصویری از آرامش را به وجود
آورده است .برخی بر این باورند که ذوق و خالقیت خطاطان ایرانی ،پیچیدگی و بی نظمی و دوایر ناقص خطّ تعلیق را تغییر دادند و
آن را با خطّ نسخ که خطّی منظّم و معتدل و زیباتر بود بسنجید و خطّ ثالثی که نه کُند نویسی نسخ و نه نواقص تعلیق را داشته
باشد  ،به وجود آورد.خطّی دور از افراط و تفریط ،با نظم و متانت و دوایر ظریف و دلچسب بوده است (.فضائلی  ،ص)000

 -5-5پیدایش خط نسخ
تار یخ پیدایش خط نسخ که ریشه های آن را به خط نبطی اتالق می کنند به قرن دوم هجری میرسد اما در قرن سوم بود که
استفاده از آن در هنر خوشنویسی به چشم می خورد .ابن بواب را فردی می دانند که خط نسخ را ابداع و یا آن را به ساختاری که
امروز می شناسیم بوجود آورد .و قواعدی را برای آن وضع نمود .سبک ساده و روان و خوانای خط نسخ سبب شد که اغلب کتب
قرانی برای شیوایی خواندن همگان با این خط رواج پیدا کند .حروف و کلمات خط نسخ دارای نظم دقیق است .ابن بواب برای خط
نسخ سطح ،دور و تناسب را وضع نمود(ابن بواب )1344نقطه ها در خط نسخ به شکل مربعی هستند که گوشه های نرمی
دارند(.صفایی  .)1354خصوصیات خط نسخ ،سادگی ،صراحت ،قدرت و نمادی از قرآن کریم است.

 -6یافتهها
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توصیف تصویر شماره  :1توصیف و تحلیل خط نستعلیق
خط نستعلیق دارای ظرافتها و گردشهای لطیفی درحرکتها و شکل حروف است تا حدی که روحیه و ذوق هنری ایرانیان را به
بهترین نحو به نمایش میگذارد ،در نستعلیق ،زیبایی و تناسب ،هماهنگی و استواری در حد کمال به هم آمیخته است ،ساختار خط با
غلبه فرم منحنی ،تعادل و تناسب ،ریتم را در بیننده بوجود می آورد .فرم ها نوعی حرکت و پویایی و إحساس سبک بودن را نشان
می دهد.
نامتقارن و متقارن بودن حروف و کشیدگی متقارن حروف از سمت راست و تاثیر وزن سمت چپ را خنثی می کند .مفهوم کلی
انتقال یافته به بیننده سیال بودن  ،مالیمت و مالطفت شور درونی ،نرمی ،بلوغ و کمال،ایمان و آرامش خواهد بود .این خط از فرم
های دایره استفاده می کند .تاثیرات فرم های منحنی و دایره سبب خصوصیات صمیمی و بسیار عاطفی در این خط شده است.

تصویر شماره  :۱نستعلیق اثر میرعماد ،شاگرد مکتب تبریز
جدول شماره  :۱تحلیل فرم و مفهوم اشکال در خط نستعلیق
فرم خط
روانشناسی خط
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خطوط منحنی در این خط غالب است.
نهایت احساس سبکی و رها شدن و آزادی ،پویایی و حرکت را می رساند  .این خط بسیار
صمیمی و عاطفی است.

ساختار خط

تعادل و تناسب ،ریتم ،ضخامت حروف متفاوت،نوع حرکت پویایی و سبک بودن
نامتقارن و متقارن بودن حروف،کشیدگی متقارن حروف از سمت راست ،تاثیر حاصل از وزن
سمت چپ را خنثی می کند،

مفهوم خط

سیال بودن  ،مالیمت و مالطفت شور درونی  ،نرمی ،بلوغ و کمال،ایمان و آرامش

توصیف و تحلیل تصویر شماره  :2خط ثلث
خط ثلث در نوشتن عمودی و بلند ودارای حرکت منحنی و
حرکت و مواج گونه است .ساختار خط الفبای بلند و کشیده دارد
و و دوایر نسبتاً کم عمق ازخصوصیات این نوع خط است.
چرخشهای گسترده در نوشتن حروف بسیار به کار می رود و
درشت اندام است و با قوسها و انحناها و اتصاالت مختص
خود حروف بر روی هم سوار می شوند .احساسی که این خط
در مخاطب ایجاد می کند قدرت و عظمت و بزرگی ،حالت
رقص  ،حس رهایی،ریتم وصالبت و استواری است.
تصویر شماره  :۲کتیبه به خط ثلث ،سامی
افندی،۱2۲۱،موزه توپ قاپوسرا
فرم خط
روانشناسی خط

مفهوم خط

توصیف وتحلیل خط نسخ :تصویر شماره3 :
فرم این خط با حرکت افقی در راستای خط
کرسی حرکات عمودی و مورب نسبت به خط کرسی آغاز می
شود .ساختار این به عنوان خواناترین خطوط نسخه ها در
اشکال نیمی سطح و نیمی دور دیده می شود .گردش قلم به
اصطالح نرم و گرم رعایت فاصله گذاری متناسب میان حروف
افزایش تعادل میان فضای مثبت و منفی و افزایش خوانایی و
رعایت تناسب میان حروف متشابه به چشم می خورد .معنای
فرم های خط احساس تازگی به سنت های خطی را دارد.
تناسب و هماهنگی در اجزا را القا می کند .إحساس تعادل میان
سطح دور ،یکدستی و یکنواختی ،توازن و یکپارچگی  ،سادگی
و وضوح را به وجود می آورد.
فرم خط

روانشناسی خط

ساختار خط

مفهوم خط
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ساختار خط

جدول شماره  :۲تفسیر خصوصیات بصری خط ثلث
عمودی و بلند ،دارای حرکت منحنی و مواج
خطوط عمودی قدرت و عظمت و بزرگی را القا می کند .حالت های منحنی و مواج ریتم و حالت رقص را انتقال می
دهد.
حس رهایی،ریتم و صالبت و استواری این خط قابل تحسین است .
 .1چرخشهای گسترده در نوشتن حروف
 .2درشت اندام است
 .3با قوسها و انحناها و اتصاالت مختص خود درحروف بر روی هم قرار می گیرد.
 .0دارای تنوع در حرف هاست و فرم های متنوع می سازد .
 .2از الفبای بلند و کشیده ساخته شده و دوایر کم عمق دارد.
ایجاد صالبت  ،قدرت ،استواری ،تعادل و ایستایی

تصویر شماره  :3نمونهای از نسخ ایرانی–اردستانی
محفوظ در موزه حضرت معصومه قم

جدول شماره  :2تفسیر خصوصیات بصری خط نسخ
حرکت افقی در راستای خط کرسی
حرکات عمودی و مورب نسبت به خط کرسی
 .1حرکت های افقی و عمودی منظم تعادل را القا می کند.
 .2توازن و یکپارچگی حروف سادگی و وضوح را خلق می کند.
 .3غالب بودن فرم مربع نسبت به دایره احساس باالی ترتیب و توازن را بوجود می آورد.
همپایه و همعرض کوفی بودهاست و خط نسخ خواناترین خطوط است
گردش قلم به اصطالح نرم و گرم است.
رعایت فاصله گذاری متناسب میان حروف وجود دارد.
افزایش تعادل میان فضای مثبت و منفی و افزایش خوانایی را بوجود آورده است.
رعایت تناسب میان حروف متشابه
نو و تازگی نسبت به سایر خطوط سنتی دارد .بنابراین تازگی را القا می کند.
تناسب و هماهنگی در اجزا آن مشهود است.

42

 -7نتیجه گیری
اهمیت و جایگاه خوشنویسی برای مسلمانان در سراسر دنیا مشهود است .خوشنویسی نه تنها در جهان مسلمانان بلکه در بین
هنرمندان سایر مذاهب نیز به عنوان فرمی از زیبایی و خالقیت و استعداد هنرمندان خوشنویس از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار
است .عالوه بر آنکه هنرخوشنوی سی در بین مذهب اسالم دارای تقدس و احترام است در شکل و فرم بصری نیز حایز اهمیت و
توجه در دنیای حاضر است .اهمیت اشکال بصری در هنر خوشنویسی به ارتباط محکم بین مبانی تشکیل دهنده خط و فرم و نقطه
در ساختار خلق آن است .همین ارتباط هماهنگ و خالقانه در شکل باعث شده است که عالوه بر مفاهیم معنوی نهفته در ذات خط
انتقال دهنده إحساس زیبایی از نگاه بصری نیز باشد .ساختار خط نستعلیق بر مبنای سیال بودن  ،مالیمت و مالطفت شور درونی ،
نرمی،بلوغ و کمال،ایمان و آرامش است .زیبایی و اصالت اصالت در خطوط نستعلیق عطوفت ،آرامش ،انعطافپذیری را به بیننده القا
میکند و از سویی دیگر با توجه به پیشینه این خط نماد فرهنگ ایرانی نیز به شمار میرود.
خط ثلث قدرت و عظمت و بزرگی و احساسحالت رقص و حس رهایی را خلق می کند و خط نسخ با خصوصیات چون سادگی،
صراحت ،قدرت ،جدیّت ،قداست ،معنویت و پایداری را در بیننده خلق می کند .روح و عظمت نهفته در شکل و فرم هنرخوشنویسی
دنیایی سراسر از معجزه شکل و فرم و معناست که می توان ازویژگی های بارز هنر اسالمی دانست.
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