ﻓﺼﻞ اول

ﺗﺎرﻳﺨﭽ ٴﻪ ﺧﻂ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻔﺒﺎ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﻂ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻔﺒﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۱ــ
ٔ
۲ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﺰار در ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۳ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻮل و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل در ﺧﻄﻮط اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۵ــ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺧﻂ اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر و ﺧﻂ آواﻧﮕﺎر را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ دارد .دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،و
ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﺗﺤﻮل ﺧﻄﻮط در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺮ ّ
ﺑﺸﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪی دراز ّﻣﺪت و ﭘﻴﭽﻴﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮاﻳﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎری از وﻗﺎﻳﻊ ﻣ ّﻬﻢ آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽﺧﻂ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ّاوﻟﻴﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم و ﺑﻴﺎن
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﻂﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ
ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﻣﯽﺗﻮان
ٔ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١و .(٢
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻂﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ٔ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺗﺼﻮﻳﺮ« در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﻠﻤﻪ«
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻻزم و ﺟﺎری و روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

۲

١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ـ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ـ
ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م

٢ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ـ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﺧﻮرﺷﻴﺪ« ،ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهای از
»ﺧﻮرﺷﻴﺪ« و ﺗﺼﻮﻳﺮ »اﻳﺴﺘﺎدن« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ از »ﭘﺎ« اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻂ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ِ
ﺧﻂ »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎر« ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻂ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺷﻴﺎء و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ــ ﺣﺪود  ۳۰۰۰ﺳﺎل ق.م

ﺳﺎده »ﺧﻮرﺷﻴﺪ« ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮف ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی روز ﻳﺎ زﻣﺎن را ﻧﻴﺰ درﺑﺮ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ ﻃﺮح ٔ
ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﭘﺎ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ »اﻳﺴﺘﺎدن« ﻣﻌﻨﺎی راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺧﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺒﺰ ،ﺗﺎزه ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را ﻳﺎدآور ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻼﺻﻪﺗﺮی از »ﺧﻂﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر« ،ﺧﻄﻮط »اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر« ۲ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤

٤ــ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺨﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎر ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﮕﺎر

 ٥ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ـ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ـ ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م

ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ـ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن  Pictographــ١
 Ideographــ۲

۳

اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
داد و ﺳﺘﺪﻫﺎ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
داﻧﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺛﺒﺖ در
ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ از
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد،
ﻳﻌﻨﯽ ِﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺑﺮروی
اﻟﻮاح ﮔﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ،ﻗﻠﻢ ﻧﻮک ﺗﻴﺰی را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺪود
ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻧﻮک ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٥
اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﮕﺎرش ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽاﻓﺰود؛ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮوف از ﺷﮑﻞ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂﻫﺎی
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﻳﻦ ﺧﻂ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدی آن را »ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ«
ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٦اﻳﻦ ﻧﻮآوری ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮل ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻂ
ﺑﻨﺎم »ﻫﺠﺎﻳﯽ« ۱ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻫﺠﺎء ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﻫﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در آﻫﻨﮓ ادا ﮐﺮدن ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﻂ ﭼﻴﻨﯽ اﻣﺮوزی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧

٦ــ ﻟﻮﺣﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ ــ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ

 ٧ــ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﭼﻴﻨﯽ از ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻫﺠﺎﻳﯽ

۴

 Sylabicــ۱

 ٨ــ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻟﻔﺒﺎی ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻴﻨﻴﻘﯽ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽِ ،اﺗﺮوﺳﮑﯽ و ﻻﺗﻴﻦ )ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ(

۵

ﻓﻴﻨﻴﻘﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﺳﻮﻣﺮیﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺟﺮﻫﺎﻳﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺻﺪای ُﻣﻬﻢ در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎریﺷﺎن
وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ و دو
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﺮاع ﺧﻄﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آن
را »آواﻧﮕﺎر« ۱ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﺧﻂﻫﺎی »ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر« و »اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر« را
از رواج اﻧﺪاﺧﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ُﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ »اﻟﻔﺒﺎ« اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و
اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻪ روﻳﺪادی آﻧﯽ ﮐﻪ
ٔ
دراز ﻣﺪت ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ
ﺣﺮوف و اﺳﺎﻣﯽ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻴﻨﻴﻘﯽ آن را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﺮوف ﺻﺪادار و ﻧﻴﺰ ﺣﺮوف ﺑﯽ ﺻﺪا ،ﮔﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ در
آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻟﻔﺒﺎی آواﻳﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ روﻣﯽﻫﺎ از اﻟﻔﺒﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ
آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﻴﻦ را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ.
)ﺳﻮرﻳﻪ ﻓﻌﻠﯽ( اﻟﻔﺒﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آرام
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ دوران ،در
ٔ
ٔ
از اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻴﻨﻴﻘﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﻂ آراﻣﯽ« ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و اﺛﺮ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﻳﺮا ﮐﺘﺎبﻫﺎﻳﯽ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺧﻂﻫﺎی ِﻋﺒﺮی و ﻋﺮﺑﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ َﺧﻂ واﻗﻌﯽ ﻋﺮﺑﯽ در اواﻳﻞ ﻗﺮن
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی اﺑﺪاع ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٢و .(١٣

٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺣﺮوف ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ــ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ــ  ۴۰۰ق.م

۱۰ــ ﻇﺮﻳﻒﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺣﺮوف روﻣﯽ ﺑﺰرگ ــ ﺣﮏ ﺷﺪه
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ ﺳﺘﻮن ﺗﺮاژان ــ رم ــ ﺳﺎل ۱۱۴م

۱۱ــ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﭼﻮﺑﯽ ــ ﺳﻦ ﮐﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻗﺪﻳﺲ ــ ۱۴۲۳م

۶

 Phonetic alphabetــ۱

١٢ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﮐﻮﻓﯽ ﮐﻬﻦ

١۳ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ــ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ م

اﻳﻦ ﺧﻂ در اﺑﺘﺪا از ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﮐﻼم آﺳﻤﺎﻧﯽ »ﻗﺮآن« ﺑﻮد.
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﺎرش
ٔ
از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،آراﺳﺘﻪ و زﻳﺒﺎ درآﻣﺪ و اﻗﻼم ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ.
ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮ از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ ،اﻳﺮان،
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻴﻦ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ،ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻼم وﺣﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ.
ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد را از ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از ﺧﻂ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﺎ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺮﭼﻪ
ٔ
ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻗﻮﻣﯽ ،در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف و ﻃﺮز ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻟﻄﻴﻒ و دﻟﭙﺬﻳﺮی
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ذوق و
ٔ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و رواج ﺧﻄﻮط زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﻮهﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت
ٔ
اﺳﺖ .آﻏﺎز ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﺮان ،ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .۱اﻣﺎ اﻳﻼﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻘﺘﺪر اﻳﺮاﻧﯽ ،راه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﻮﻣﺮﻳﺎن ﺗﺎ  ۲۰۰۰و ﻧﺰد ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ و
آﺷﻮریﻫﺎ ﺗﺎ  ۸۰۰ﻋﻼﻣﺖ داﺷﺖ را ﺑﻪ  ۳۰۰ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ داده و
ﺧﻂ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم« را ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ.
آرﻳﺎﺋﻴﺎن )ﻣﺎدﻫﺎ و ﭘﺎرسﻫﺎ( ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻳﺮان اﻳﻦ ﺧﻂ را
اﺧﺬ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎری درﺧﻮر ﺗﺤﺴﻴﻦ آن را ﺳﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ۴۲
ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ« در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ رﺳﻤﯽ ﮐﺘﻴﺒﻪﻧﮕﺎری آن ﻋﺼﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(١٤از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﺑﻴﺴﺘﻮن ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
و ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺧﻂ آراﻣﯽ ﻧﻴﺰ
در اﻳﻦ دوره ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﮕﺎرش در اﻣﻮر
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ در ٔ
دﻳﻮاﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ٔ
و ﺳﮑﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۱۴ــ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ
۱ــ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﺷــﻮاﻫﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻬﻦﺗﺮ از ﺧﻂ ﺳــﻮﻣﺮی در ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎن را اراﻳﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

۷

روﺣﻴﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ آراﻣﯽ »ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی« را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ٔ
ﻣﻨﻌﻄﻒ و دوار داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﺧﻂ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﻳﺪ .در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺧﻂ
ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ اوﺳﺘﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺧﻂ اوﺳﺘﺎﻳﯽ« ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ و از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و دﻗﻴﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻌﺪ از ورود اﺳﻼم اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،روﺣﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ،
دورﻫﺎ و دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ.

١۵ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻧﺒﻄﯽ ــ ﺣﺠﺎز ــ ﻗﺮن اول ق.م

۸
١۶ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ،آراﻣﯽ و اوﺳﺘﺎﻳﯽ

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ
ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
2ـ ﻛﻠﻤﻪﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ
ﺷﻮﺩ).ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ،ﮔﻞ ،ﻛﺘﺎﺏ،ﺩﺭﺧﺖ ﻭ ( . . .

۹

ﻓﺼﻞ دوم

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
۱ــ ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﻫﻨﺪه ﻳﮏ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ )ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ( را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۳ــ
ٔ
۴ــ اﺟﺮای ﻳﮑﯽ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ در اﺷﮑﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺮﺑﻊ ،داﻳﺮه ،ﻣﺜﻠﺚ( را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ »ﺧﻂ« در ﻗﻠﻤﺮو »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« و ﺑﻴﺎن
ٔ
دﻫﻨﺪه آن را در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر « در »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« و
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
اﻫﻤﻴﺖ آن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.

ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫُﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ )ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮی( رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﯽ ﻋﻤﻴﻖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد .ﺗﻼش اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ آن در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮاﺷﻴﺪن و
واژه »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« از ﻣﺼﺪر ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ » «Grapheinﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻮﺷﺘﻦ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
ٔ
ﺣﮏ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
در روشﻫﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺷﻴﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻃﺮح ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ
آن را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﯽ »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﭼﺎپ ﺗﻮﺳﻂ »ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ« آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدی »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺷﺪه و از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﺳﺪه ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ،اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻨﯽ در ﭼﺎپ ،ﺣﺮوفﭼﻴﻨﯽ و ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺷﺪ .در اﻳﻦ دوران،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺪ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
»ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﺑﻮد.
زﻣﻴﻨﻪای ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و »ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻴﺰ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﻘﺶ »ﻃﺮاﺣﯽ
زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ.
ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ٔ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در
ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و زواﻳﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﻀﻮری ﺟﺪی و ﻣﺤﺴﻮس دارد.
ٔ

۱۱

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و راﻳﺎﻧﻪ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﻋﻼنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ و ﺗﺠﺎری ،ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و
اﻣﺮوزه ٔ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ،وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻨﺰل و ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻳﻢ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١و . (٢

١ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  EXPO۸۸ــ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ــ ۱۹۸۷م ــ Emery Vincent

٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه
)ﻫﻨﺮ و دﻳﺰاﻳﻦ(ــ David Harris

۱۲

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ ﻫﻨﺮ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮏ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻣﺮوز ،اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﺑﺖ
و ﺟﺎﻣﻌﯽ از آن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری
آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮاﻓﻴﮏ« اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
دﻳﮕﺮ» ،ﮔﺮاﻓﻴﮏ زﺑﺎن ﺑﺼﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز اﺳﺖ«.

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر ،رﻧﮓ ،ﺣﺮﮐﺖ و ...ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن »ﺗﺼﻮﻳﺮ« و »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺣﻮزه ﺑﻴﺎﻧﯽ وﻳﮋه ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﮏ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ،
ﺷﮑﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ،و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از دﻳﺮﺑﺎز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﻴﻖ »ﺗﺼﻮﻳﺮ« و »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ روش
ﺑﻴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻢ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ــ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ــ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺮﺗﺮ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ
و ﻧﻮﺷﺘﺎر ــ ﻫﺴﺘﻴﻢ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﺿﻮع  ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ،روش ﻃﺮاح ،و ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ،
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﺗﺮی داد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﻠﻂ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن و اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ از اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﮐﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻓﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺗﺼﻮﻳﺮ« و »ﻧﻮﺷﺘﺎر« و ﺗﺴﻠﻂ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻧﻮﺷﺘﺎر ،اﻧﺴﺎن را از وﻇﻴﻔﻪ دﺷﻮار ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ،
ﺻﺮﻳﺢ و اراﺋﻪ ﻓﺸﺮده اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺘﺎری در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﻳﮋﮔﯽ »ﮐﺎرﺑﺮدی« ﻧﻮﺷﺘﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد
اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ،دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﻳﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺼﺮی و دﻳﺪاری ،راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺮوز وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮی در
اﻳﻦ ٔ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم »زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺼﺮی ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺮزﻫﺎی درک ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﺮوفﻧﮕﺎری ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن،
ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺼﺮی ﺟﺎﻣﻊ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣ﺗﺎ .(٩
در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻳﮋهای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ،اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮزﻫﺎی درک ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری را ٣ــ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ــ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻓﺮم ﺣﺮوف از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ
 Siegfried Oderinatﺳﻮﺋﻴﺲ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﯽ در ﺑﻴﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
ﮔﺮاﻓﻴﮏ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

۱۳

٤ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

۱۴

٦ــ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

٥ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﻮﻣﻴﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم  ۱۳۸۸ﻫـ .ش

٧ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ــ ﻣﻬﺪی ﺳﻌﻴﺪی ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش

 ٨ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎن زاده

٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ دﻳﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﻴﻘﯽ )ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ( ،ﻣﺠﺎزی )ﻣﺜﻞ
اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ( ،ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮔﺮاﻓﻴﮏ( و ﻣﺘﺤﺮک )ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻢ( ﺗﺠﺴﻢ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ٔ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮه ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﮐﻪ واژهﻫﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ٔ
ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ ﻻزم در ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آن را دارد ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن آن ﻧﻴﺴﺖ
را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
درک ﺳﺮﻳﻊ ،آﺳﺎن و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ.
۱۵

۱۰ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺸﻖ ﺷﺐ ــ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﯽ ــ  ۱۳۶۸ﻫـ .ش

۱۱ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺗﺼﻮﻳﺮ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

۱۲ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ــ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ زرﻳﻦﮐﻠﮏ ــ  ۱۳۷۰ﻫـ .ش

۱۶

١۳ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻏﺮﻳﺒﻪ و ﻣﻪ ــ ﺑﻬﺮام ﺑﻴﻀﺎﻳﯽ ــ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻤﻴﺰ ــ  ۱۳۵۴ﻫـ .ش

۱۷

١۴ــ ﺗﺎﻳﭙﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ــ ﻧﺎم ﺟﺎﮐﻮﻣﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ــ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ــ Dietmar winlker

۱۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﮥ ﻓﺠﺮ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ ۱۳۸۴

داﻳﺮه ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ وﻳﮋهای
در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ »واﻗﻊﻧﻤﺎ«» ،اﻧﺘﺰاﻋﯽ« و »ﻧﻤﺎدﻳﻦ« ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎٔ ،
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻊﻧﻤﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ دارﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ اﺳﺖ.

۱۸

١۶ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ

١۷ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ــ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ ۲۰۰۹م

١۸ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ــ  ۱۳۷۱ﻫـ .ش

۱۹

وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده و
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺷﻴﺎ ،اﻓﮑﺎر و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮ از آﻏﺎز
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﺗﺠﺴﻢ ٔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ،ازﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ
ﮐﻪ ﻳﺎ واژهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺧﻂﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم و ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﻳﺎ
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ،ﻳﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ﻳﺎ »ﺧﻂ
ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺮ
دﻳﻮاره ﻏﺎرﻫﺎٔ ،
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮی« اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻣﺤﻮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن راﻫﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﯽ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﻴﺎن آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺑﻴﺎن آن ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ٔ

راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻳﮏ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٩ﺗﺎ .(٣٣

۲۰

١۹ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۲۰ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﺑﻴﺴﺘﻮن ــ  ۴۸۶ــ  ۵۲۲ق.م

٢۱ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﺮای داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮرداﻧﮏ ــ ۱۵۱۷م

۲۱

٢٢ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ

٢٤ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ آزادی ــ ﺳﻴﻤﻮر ﭼﻮآﺳﺖ ــ ۱۹۸۹م

۲۲

٢٣ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﯽ ــ ﺑﺮﮔﯽ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ــ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻴﺮاز ــ دورۀ ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن

٢٥ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ ــ )ﮐﻨﺴﺮت ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺎدی( ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﺮم ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ــ
Dertmar Winklers

٢٦ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮاب ﺧﺎک ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۲۳

٢٧ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﻨﮓ ــ ﺻﻠﺢ

۲۴

٢٨ــ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ روز زن در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرک ــ ۱۹۴۰م

٢٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ــ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ــ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻓﻴﻠﯽزاده

٣٠ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرت :ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﻢ داد .ــ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﯽ  ۱۳۷۶ﻫـ .ش

۲۵

٣١ــ واژه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ۱۹۸۱ (eye, bee, M) IBMم ــ اﺛﺮ ﭘﻞ راﻧﺪ

۲۶

٣٢ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻓﺠﺮ ــ ﻣﻬﺪی ﺳﻌﻴﺪی ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣

ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻮزهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻔﺤﻪآراﻳﯽ« ۱ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ در آن ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری و
ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر در
ﺗﺮﮐﻴﺐ دﻗﻴﻖ و
ٔ
ٔ
ﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« ،اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ّ
ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ را آﺳﺎن و دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﺎه »ﺗﺼﻮﻳﺮ« ﻣﺒﻨﺎی اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻪ آن دﻗﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﻗﺪام دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎرش ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن
ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺼﺮی ﺣﺮوف و ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺳﻌﯽ ﺑﺮآﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری از ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺑﺼﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ روﻳﮑﺮدی ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻳﻦ آﺛﺎر ﺟﻨﺒﻪ »ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ« دارﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت ،ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک
اﺳﺖ.

 Layoutــ۱

۲۷

دﺳﺘﻪای دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪای »ﺗﺠﺮﻳﺪی« ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﺮوف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ،ﻓﺮم
و رﻧﮓ ،ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آنﮐﻪ در ذﻫﻦ و ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه از ﺷﮑﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،درﻳﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻓﺮم ﺻﺮف را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﺮوفﻧﮕﺎری ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ »ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ« ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﻫﺪف« و »ﮐﺎرﺑﺮد« اﺛﺮ،
اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﻴﮏ اﻳﻦ دو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﺍﻧﻮﺍﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺼﺮﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
2ـ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺩﺍﻳﺮﻩ
ﻭ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰ ﻛﻤﻚ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.

۲۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

روش ﻫﺎی ﻧﮕﺎرش
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
۱ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۳ــ ﺧﻂ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۴ــ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭼﺎپ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۵ــ ﻣﺨﺘﺼﺮی از
ٔ
۶ــ ﺗﺎﻳﭗ و ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
۷ــ اﻫﺪاف ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۸ــ ﺑﺎ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﺷﻴﻮهﻫﺎ و اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﮐﻠﻤﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۹ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺧﻂ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۰ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﯽ ﻳﺎ دﺳﺖﻧﻮﻳﺲ ،ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻨﺮی ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺷﺘﺎر در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه د ّﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽِ ،
ﺳﺮدر ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﺣﺮوف ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺟﺬاب ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ  ،ﺣﺮوف ﻣﺘﺪاول در ﺗﻴﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ،ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ در و دﻳﻮار ﺷﻬﺮ ،آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺮﺣﻴﻢ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی
درﺑﺎره
دﻳﻮار و  ...ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎریاﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١و  .(٢اﻧﺲ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ
ٔ
آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﻴﺎم ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

۳۰

١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﺤﻴﻄﯽ

۳۱

٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﺤﻴﻄﯽ

ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﭘﻴﺎم ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ،
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺮوف ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
دﻗﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮوف و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽآﻳﻨﺪ:
 ۱ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ  ۲ــ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ  ۳ــ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ
ﻫﺮ ﻳﮏ از روشﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﺮی و روﺣﻴﻪای وﻳﮋه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،روﺣﻴﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﺷﻴﻮه ﺣﺮوفﭼﻴﻨﯽ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ رﺳﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و روش
دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ روﺣﻴﻪای آزاد و ﺧﻼق را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻫﺮﻳﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
وﻳﮋه در آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
۳۲

»ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﻂ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ«.
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ )ﻉ(

ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ در ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ از ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه.
۱
ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ آن ﮐﺎﻟﻴﮕﺮاﻓﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن اﺟﺰای ﻳﮏ ﺧﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
آﻣﻮزش ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﮑﺮار در اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣

٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟﻴﮕﺮاﻓﯽ ﻻﺗﻴﻦ ــ ﻋﺒﺎرت Calligraphy keep it going

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »درک ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻮﺷﺘﺎر«» ،اﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ« اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ« و »اﺑﺰار ﻧﮕﺎرش« »ﻣﻬﺎرت« و »ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ٔ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه »ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ و در رﺳﻢ اﻟﺨﻂﻫﺎی ﻣﻌﺪودی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﻴﻨﯽ و ﻻﺗﻴﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد.
اﺑﺰار در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ،ﻗﻠﻢ ﻧﯽ ،ﻗﻠﻢ ﭘَﺮ و ﻗﻠﻢ
 Calligraphyــ١

۳۳

ﻓﻠﺰی اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ ،اﺑﺰار ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﻗﻠﻢ ﻧﯽ« ﺑﺎ زاوﻳﻪای در ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه
ﺗﺮاﺷﻴﺪن و زاوﻳﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ﻗﻠﻢ ﭘَﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ
در ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺘﻮان ﺳﺮاغ آن را ﮔﺮﻓﺖ .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻗﻼم ﺳﺘﻪ« ۱اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻢﻫﺎی
ﻣﺤﻘﻖ ،رﻳﺤﺎن ،ﻧﺴﺦ ،ﺛﻠﺚ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ و رﻗﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،آن را ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪای ﭘﺮ ارزش ﺑﺮای ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری درﺳﺖ از آن ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی ،ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮوف و اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ در ﻫﺮﻳﮏ از اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻖ ﻧﻈﺮی ،از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از آﺛﺎر و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﺴﺐ اﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٤ﺗﺎ .(٩

٤ــ ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ
دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ــ ﺿﺮب اﺻﻔﻬﺎن ــ  ۱۱۰۰ــ  ۱۱۳۵ﻫـ .ش

۳۴

۱ــ »ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ« ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ وزﻳﺮ اﻳﺮاﻧﯽ درﺑﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ.

۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ اﻳﺮان در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ــ  ۱۳۵۶ﻫـ .ش

۶ــ ﺣﺮوف ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺘﻦ در اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻴﻨﺪﻳﺴﻔﺎرن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻻﺗﻴﻦ

۸ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻮﻧﺎ رﺣﻴﻢزاده  ۱۳۸۶ ،ﻫـ ش

۷ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺧﻂ ﻻﺗﻴﻦ  ۱۵۰۰م

۹ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻳﺎدﺑﻮد ﻣﻴﻼد ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و ﻳﮑﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
وﻻدت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ)ره(  ۱۳۷۸ﻫـ ش

۳۵

ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ :اوﻟﻴﻦ ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻓﻪ روﻧﻖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد  ،آن را »ﮐﻮﻓﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻂ از آﻏﺎز ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد.ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رواج ﻳﺎﻓﺖ و در
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ.
اﻧﻮاع راﻳﺞ در آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ »ﮐﻮﻓﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ« و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی راﻳﺞ در اﻳﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﻳﻪ »ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮﻗﯽ« ﻧﺎم دارﻧﺪ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٠ﺗﺎ .(١٤

١٠ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮن اول ﻫـ .ق

١١ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮن اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫـ .ق

١٢ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﺰرگ

۳۶

١٣ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ ــ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ

١٤ــ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ــ ﻗﺮآﻧﯽ

ﺗﻼش ﺑﺮای زﻳﺒﺎﻧﮕﺎری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻼم وﺣﯽ ،ﺧﻄﺎﻃﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ذوق و اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده ،ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ و ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.ﮐﻮﻓﯽ
ﺳﺎده ،ﺧﻄﯽ ﺗﺤﺮﻳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و از  ۵ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ و  ۱ﻗﺴﻤﺖ دور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻮﻓﯽ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻞ و ﺑﺮگ دار ،ﮔﺮه دار ،ﻣﺸﺒﮏ ،ﻣﺼﻮر ،ﻣﺰﻳﻦ و… ﺑﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۵ــ اﻟﻒ و ب(.
ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ،ﺑﺮایﮐﺘﻴﺒﻪﻧﮕﺎری و ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻴﭻ دوری ﻧﺪاﺷﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٦و
 .(١٧اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﺳﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ آن از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺻﺎﻟﺖ ،ﻗﺪﻣﺖ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ و روﺣﻴﻪای ﻣﺤﮑﻢ ،اﻳﺴﺘﺎ ،و ﮔﺎه اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﺷﻤﺎره  ١٨ﺗﺎ  ٢١ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻳﻦ ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
دارد .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ

۳۷

اﻟﻒ

ب
١٥ــ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮزه ﺑﺮﻟﻴﻦ

۳۸

١٦ــ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ

١٧ــ ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ

١٨ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻮزهﻫﺎ ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش .ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ

١٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ــ ﻗﺒﺎد ﺷﻴﻮا ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر

ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

ﮔﺮاﻓﻴﮏ

٢٠ــ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﻢ ــ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ــ  ۱۳۸۶ﻫـ .ش ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

٢١ــ ﻣﻮﻧﻮﮔﺮام دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻬﺮان )ﺑﺎ دو
ﺣﺮف پ و ت( ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺪاﻟﻬﯽ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش ــ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

۳۹

وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ و دﻗﻴﻘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ :در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،اﺑﻦ ُﻣﻘﻠﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ را ﭘﺪﻳﺪ آورده و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ از
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﻂ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺧﻂ ٔ
رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺪازه و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﺧﻮد ،اﺻﻠﯽ در زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﻂ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۲۲

۲۲ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﻧﺴﺦ ،ﺧﻄﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺘﺪل ،ﻣﻨﻈﻢ ،و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ،زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮاد در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻮﺟﻮد
آورد و ﺧﻂ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﺪ.
در ﻃﯽ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺪهﻫﺎ ،اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ
رﺳﻤﯽ ﻧﮕﺎرش ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺟﻠﻮهای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،اﻧﻀﺒﺎط ،ﭘﺎﻳﺪاری ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪی
و دارای روﺣﻴﻪ ای آرام و دروﻧﮕﺮاﺳﺖ.
در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ،اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰی در اﻳﻦ ﺧﻂ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻧﺴﺦ اﻳﺮاﻧﯽ« ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ و از
ﺷﻴﻮه »ﻧﺴﺦ ﻋﺮﺑﯽ« ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٣

۴۰

٢٣ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ رﻗﻢ اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰی

ﺧﻂ ﻧﺴﺦ اوﻟﻴﻦ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮوف دﻗﻴﻖ ،ﻣﻨﻈﻢ و روﺷﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺣﺮوف ﭼﺎپ ﺳﺮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ.
در ﭘﯽ آن ﮐﺸﻴﺪﮔﯽﻫﺎ ،ارﺗﻔﺎع و ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺼﺎﻻت آن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﺎپ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
رواج در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺧﻂ »ﻧﺴﺦ روزﻧﺎﻣﻪای« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٧و .(٢٨
ﺧﻂ ﻣﺤﻘﱠﻖ :اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ذوق اﻳﺮاﻧﯽ در آن ﺑﺎرز اﺳﺖ .ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه،
ﺑﺎ اﻧﺪام درﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،ﻳﮏ دﺳﺖ و ﺳﺎده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﺣﺮف ﺷﮑﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻴﻦ دارد ﺑﺎ ﺣﺮف دﻳﮕﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﻮ در ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻄﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ) ۱.ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٤و (٢٥
ﻫﻤﻪ
ﺧﻂ رﻳﺤﺎن :اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﻘﺘﺒﺲ از ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ اﺳﺖ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﺑﻪ »اﺑﻦ ﺑ َ ّﻮاب« ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻂ ٔ
ﻣﺤﺎﺳﻦ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ را دارد و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺣﺮﮐﺎت و َاﺷﮑﺎل ﺣﺮوف در ﺧﻂ رﻳﺤﺎﻧﯽ ﻧﺎزکﺗﺮ و ﻇﺮﻳﻒﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻄﻮط
ﻋﻤﻮدی آن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه و ﮐُﻼ ً ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ و رﻳﺤﺎن در ﻧﻈﺮ اول ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻘّﻖ و رﻳﺤﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫـ .ق در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآنﻫﺎ
رواج داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐُﻨﺪی ذاﺗﯽ آن درﮐﺘﺎﺑﺖ و
ﻟﺰوم ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد ،از رواج آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺮوک ﮔﺸﺘﻨﺪ .دوام ﺧﻂ رﻳﺤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻘّﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٦

٢٤ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ ﺟﻠﯽ ــ اﺛﺮ ﺷﻘﻴﻖ ــ  ۱۲۹۲ﻫـ .ق

٢٥ــ ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻳﺎﻗﻮت

ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻴﻦ وﺳﻂ و آﺧﺮ ،ﻓﺎ ،ﻗﺎف ،واو ،ﻣﻴﻢ ،ﻻم ،ﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺻﺎد و ﻃﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ
دﺳﺘﻪ ﻃﺎ در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ِ
۱ــ اﻟﻒ و ﻻم و ٔ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﺎز و ﮔﺸﺎده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ »اﺑﻦ ﻣﻘّﻠﻪ« ﭘﻴﺮاﻳﺶ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪ و آن را ﺟﺰء اﻗﻼم ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
آنﻫﺎ در ٔ

۴۱

۲۶ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮرۀ ﻓﺠﺮ ــ ﺧﻂ رﻳﺤﺎن ــ ﺑﺎﻳﺴﻨﻘﺮ )ﺷﺎﻫﺰاده ﺗﻴﻤﻮری(

۴۲

۲۷ــ ﻃﺮح ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺴﺦ روزﻧﺎﻣﻪای در آﺛﺎر

٢٨ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻮﻳﻦ ــ ﻋﻠﯽ زﻋﻴﻢ ــ  ۱۳۸۶ﻫـ .ش ــ ﮐﺎرﺑﺮد

ﮔﺮاﻓﻴﮏ

ﻧﺴﺦ روزﻧﺎﻣﻪای در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ

۲۹ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﻳﯽ

ﺧﻂ ﺛﻠﺚ :ﺛﻠﺚ ﺧﻄﯽ ﭘﺮﺣﺮﮐﺖ و ﻣﻮاج اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ
رﻗﺺﮔﻮﻧﻪ دارد .ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ در اﻳﻦ ﺧﻂ روان اﺳﺖ و  1آن را
3
ﺳﻄﺢ و  2آن را دور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آن را »ﺛﻠﺚ«
3
ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد درﺷﺘﯽ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دارﻧﺪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯽ
و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺣﺮوف در آن ﻣﺜﻞ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ٔ
ﺣﺮوف اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﻧﺎزک )ﺗﺸﻤﻴﺮ( ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻴﺶ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺣﺮوف )ا ،ج ،ط ،ک ،ل( و ﻧﻴﺰ
دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آﻏﺎز ﺣﺮوف ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮرﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮک )ﺗﺮوﻳﺲ(
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣۳و .(٣۴
در ﺛﻠﺚ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺣﺮف ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد و اﻳﻦﮐﺎر
اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﻬﺎ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎری دﻗﻴﻖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل اﻳﻦ ﺧﻂ اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۳۰ﺗﺎ .(٣٤

ﺴﺒ ُﺤﻮن« ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ داود ﺑﮑﺘﺎش ــ ﺗﺮﮐﻴﻪ ــ
۳۰ــ آﻳﻪ » َو ُﮐ ّﻞ ﻓﯽ ﻓَﻠﮏ َﻳ َ
 ۱۳۷۴ﻫـ .ش

۴۳

٣١ــ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب »ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآن« ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۸ﻫـ.ش ــ

٣۲ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺮاﻗﻢ اﻟﻤﺪرس ــ  ۱۲۲۳ﻫـ .ق

ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺛﻠﺚ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

۴۴

۳۳ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﻳﯽ

٣۴ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪﻫﺎ ،ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب و ﻋﻨﻮان ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻗﺮآن و ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺘﻴﺒﻪ و
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎریﻫﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪاﺳﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ ،ﺟﺪﻳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ،و روﺣﻴﻪای
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،ﺑﺮون ﮔﺮا و ﭘﺮ اﻧﺮژی دارد.
ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ :اﻳﻦ ﺧﻂ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺧﻂ ﺛُﻠﺚ اﺳﺖ و از آن ﺟﻬﺖ »ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻗﻴﻊ« ﺑﻪ آن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﻳﻢ »ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ« و »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ«
را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺮوف آن در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺛُﻠﺚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻇﺮاﻓﺘﺶ از ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﺶ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺮوف ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻇﺮﻳﻒﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛُﻠﺚ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ و رواﻧﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮآنﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻧﺎم ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ او اﻫﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ
»رﻗﺎع« ﺟﺎی ﺗﻮﻗﻴﻊ را ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣٥و .(٣٦
و ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﻂ ُ

٣۵ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ــ ﺷﻴﻮه اﺑﻦ ﺑﻮاب ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺠﺰی

٣۶ــ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺑﻦ ّﺑﻮاب

۴۵

ﺧﻂ ُرﻗﺎع :ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت )رﻗﻌﻪﻫﺎ( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و از ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ از آﺳﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
»رﻗﺎع« رﻳﺰﺗﺮ و ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ از ﺣﺮوف »ﺗﻮﻗﻴﻊ« اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و ﮔﺮهﻫﺎی ﺣﺮوف آن )از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺎ ،ﻗﺎف ،ﻣﻴﻢ ،واو و ﻻم(
ﺣﺮوف ُ
ﭘﺮ و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ در رﻗﺎع از ﺛﻠﺚ و ﺗﻮﻗﻴﻊ آزادﺗﺮ اﺳﺖ.
ُرﻗﺎع ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم دور و ﮐﻤﺘﺮ از  1آن ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﺣﺮوف آن ﻣﻨﺴﺠﻢ وﻟﯽ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ .ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﻮ در ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ
6
ﺣﺮوف در ﺧﻂ رﻗﺎع راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮوف و َاﺷﮑﺎل آن دارای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮑﺴﺎناﻧﺪ .ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ِاﻋﺮاب و ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﺧﻂ ُرﻗﺎع ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣٧و .(٣٨

٣۷ــ ﺧﻂ ُرﻗﺎع ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺑﻦ ّﺑﻮاب

۴۶

٣۸ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻠﻢ ُرﻗﺎع

ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﺗﻼش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ
اﻳﺮاﻧﯽ ،ﭘﺲ از »ﻧﺴﺦ اﻳﺮاﻧﯽ« ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ »ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ
اﺳﺎﺳﺎً از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﻂﻫﺎی ﻧﺴﺦ،ﺗﻮﻗﻴﻊ و رﻗﺎع و ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎ و دﻳﻮانﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺖ و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻣﻨﺸﻴﺎن درﺑﺎر ﺑﻮد »ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺮﺳﻞ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﮐﻴﺐ آن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﻻروﻧﺪه داﺷﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﻳﺎ »ﺗ َ ﱡ
.(٣٩
ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت آن از ﻟﺤﺎظ درﺷﺘﯽ ،رﻳﺰی  ،ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻧﺎزﮐﯽ
ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ.از اﻳﻦ رو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺰاء در اﻳﻦ ﺧﻂ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﻳﮕﺮ دارد
و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٠ــ اﻟﻒ(.
در ﺗﺤﺮﻳﺮ »ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﻣﻴﺰان دور ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺧﻄﻮط ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮاﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ
از ﻧﻈﺮ آن ﮐﻪ اﺳﺎس و
ٔ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
»ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« و »ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« ﺑﻮده دارای ّ
٣۹ــ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ــ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ واﻟﻪ ــ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر

۴۰ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ــ رﻗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ واﻟﻪ ــ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر

۴۷

ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭘﺲ از رواج ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ در آن اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ذوق و
ٔ
ﺷﻴﻮه ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه را ﺧﻂ »دﻳﻮاﻧﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .ﺧﻂ
و ٔ
دﻳﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺪاول
»ﺟﻠﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه » َﺧﻔﯽ« و َ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٤٠ــ ب و ٤٠ــ ج(.

۴۰ــ ب ــ ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ ﺧﻔﯽ

۴۰ــ ج ــ ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ َﺟﻠﯽ

ِ
ِ
ِ
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮐﻮﭼﮏ
»دﻳﻮاﻧﯽ َﺟﻠﯽ« ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ و
»دﻳﻮاﻧﯽ ﺧﻔﯽ« ﺣﺮﮐﺎت و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرود اﻣﺎ ﺷﻴﻮه
در ﺧﻂ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ روﺣﻴﻪای ﺟﻮان ،ﺳﺮﮐﺶ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﻧﺎﺷﮑﻴﺒﺎ ،دارد.
ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ :ﺣﺪود ﻳﮏ ﻗﺮن ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر و رواج » ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﻮزون و زﻳﺒﺎ از دو ﺧﻂ »ﻧﺴﺦ« و »ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰی« ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه درآﻣﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ از ﮐﻨﺪی ﻧﺴﺦ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و
ﺳﻠﻴﻘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
دواﻳﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ دور ﺑﻮد و ﻧﻈﻢ و اﻋﺘﺪال و ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻫﻨﺪﺳﻪای ﻣﻮزون داﺷﺖ از
ٔ
ﻫﻤﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ
ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮازن ،اﺳﺘﻮاری ،ﺗﻨﺎﺳﺐُ ،ﺣﺴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺰا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﻳﺮا ٔ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ در آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﻨﻈﺮ ،آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ،از
دﻻﻳﻞ رواج آن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤١

۴۸

٤۱ــ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻴﺮزا ﻏﻼم رﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ــ  ۱۳ﻫـ .ق

ﺣﺪود ﻗﺮن  ۱۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﺘﺎﺑﺖ« » ،ﺳﻄﺮ« و »ﭼﻠﻴﭙﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ« رواج ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت در آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻓﺸﺮده ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ وﻳﮋهای ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آن ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٢
ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ  ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺻﺎﻟﺖ ،آراﻣﺶ و ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ،
ﺷﻤﺎره  ۴۳ﺗﺎ  ۴۹ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺮﻓﺎن و ادﺑﻴﺎت را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽآورد ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ

٤۲ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺎهﻣﺸﻖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ــ  ۱۳۷۵ﻫـ .ش

۴۹

