
کارتوشنمونِپیشوفضایی نوشتارصورت بندي
سولماز نراقی

پیش نمون کارتوش 

هاي اما ریشه.  نگاري دارد در سنت کتیبهاي تاریخی، ریشهجاسازي حروف و کلمات در چارچوب هاي هندسیدر فرهنگ بصري ما 
جستجو هاییهیروگلیفدر نیزو هاي منقش به خطآرایهها، ها، سکهانگشتري-مهرتر این تجربه فرمی را باید ابتدا در الواح گلی،  ُ کهن

کادري بیضی یا مستطیل شکل بود که ،شدند. کارتوش(فرانسويِ کارتریج) ترسیم می1هایی موسوم به کارتوشکرد که درون حاشیه
هنگام حمله ناپلئون به مصرسربازان فرانسوي کارتوش را عنوان کردند. هاي مصر باستان را درون آن نقش مینام پادشاهان و ملکه

اي هاز حروف هیروگلیف درون یک طرح بیضی شکل در یک کتیبه آنها را به یاد فشنگتعدادي«. ها گذاشتندبر این کتیبه1798در 
.)30رابینسون، ص»( انداخت.میهایشان(کارتریج) گتفندرون 
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صب شد که بر سردر بناها ناي گفته میبرجستههاي کتیبهتر در معماري اروپایی به کار رفته بود و به پیشدو قرن اما این اصطالح 
راحی و به صورتی طبعضًا ها اغلب بیضی و یا مستطیل بودند و حواشی آنها کردند تا نام صاحب بنا را درون آن بگنجانند. کارتوشمی

اي شکلی باشد که از طرفین باز شده است.لولهگچبري شده بود که تداعی کننده طومار یا کاغذ





راکارتوشاما 2. بوداین عنصر تزئینی که از اوایل قرن شانزدهم در معماري اروپایی رواج یافت ایتالیاي عصر رنسانس خاستگاه
گردمدروخطیکشیدنیاگیريدورکردن،احاطهمعنیبهsheniشنیفعلازبرگرفتهکهنامیدند¬میshenuشنوها¬مصري

3. استچیزیک

نباستامصردرآنکارکردهايوکارتوشسنتی دیرینه دارد برآمده از شکل جواهرسازيصنعتدرکه »کارتی«سبک موسوم به 
معنايبهالتینزبان درکارتا،صورتبهکلمهاینکهاینجاستجالبوداردکارتوشواژهدرریشهنیز) card(کارتکلمه. است
4. ستیکی)کاغذمعنايبه(قرطاسعربیواژهباکهرفتمیکاربهکاغذ

project/cartouche-ornament-http://www.vam.ac.uk/blog/engravedنگاه کنید بھ -٢

http://www.egyptianmyths.net/cartouche.htmبرگرفتھ از -٣
http://www.egyptianmyths.net/cartouche.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartouche

http://www.etymonline.com/index.php?search=Cartoucheنگاه کنید بھ -٤



ه کارکردبگرفتهمییک عبارت، نام یا پیام صورت سازي یا متمایز کردنبرجسته به قصدشکل از کادربندي کهرسد این به نظر می
راقب نقش محافظ یا موندشدمیقلمدادماورائینیروییواجدهاکارتوشداشته است. پیام بستگی تام سیاسی، مذهبی و جادویی آن 

داردخطبهمنقشهاي¬انگشتريومهرهابهزیاديشباهتکارتوشکارکردوظاهريصورت. ندکردرا براي صاحب خود ایفا می
درفتنشناسه به کار میهمچونعالوه بر آنکهخطبهمنقشهايآرایههادر اغلب فرهنگ. اند¬ماندهجابهباستانهاي¬تمدنازکه

حک کردن نام پادشاهان و فراعنه درون کارتوش ریشه در اهمیتی .شدندقلمداد میاثربخشنیروییواجدیا،معنويپیامیحامل
عقیده نمیان ایها براي نام قائل بودند. آنها باور داشتند که مراقبت از نام یک فرد، ضامن جاودانگی صاحب نام است. داشت که مصري

وره اسالمیدر دانکارناپذیر برقرار است. ینسبتیهودیت، اسالم و ادیان و مکاتب کهن دیگر، و باور به اصالت هستی شناسانه حروف در 
ها و مهرهایی کهکارتوشبه طور کلی.شودمیدیدهمقدساسماءبهمزینهايانگشترينیزوانگشترمهرازبیشماريهاينمونه

ایی بندي فضدر تحلیل صورتکنند که هایی از رابطه نوشتار و قدرت را برمال میالیهاندحامل اسماء مقدس یا نام صاحبان مناصب 
نوشتار بدان خواهیم پرداخت. 

نوشتار5کارتولوژي
ابد. یدرون آن تعین می» حضور«همچون یک نمونِ فضایی است که نوشتار پیشو » کادر مشخص«الگوي کوچکی از یک کارتوش، 

توان کادر یا کارتوشی قلمداد کرد که یک واحد شود را میمشخصی از عناصر نوشتاري کشیده بدین ترتیب هر خطی که دور زنجیره
د صورت بسطتواننوشتاري مشخص را مرزبندي و در فضاي متمایزي مستقر کرده است. با این تعریف،  صفحه به خودي خود می
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ترین واحد کارتوش را کوچکتوانیممی، بدانیمترین واحد تفاوت زا در نظام نوشتاري ، را کوچک6گرافماي از کارتوش باشد. یافته
.آوریمدر نظر یا نموداري از صورتبندي فضایی نوشتار مرزبندي 

آندر نسبت با هویت خود را و یابدتحقق میاي موسوم به کادر شود درون محدودههر اثر هنري که بر سطحی دو بعدي خلق می
طی روندي ست که مشخصی فضاییساختار واجدهمانند هر اثر دو بعدي دیگري نیز . صفحه نوشتاري کندتعریف میمحدوده 

الئم عگذار مفهوم فضا نزد کاتب است. در اغلب خطوط جهان، شود، پایهسطري که بر کاغذ نوشته میهر . تاریخی تکامل یافته است
گیريشکلاگرشوند. اندکه بر یک محور افقی  مفروض عمود میهاي راست، منحنی یا موربی تشکیل شدهاز خطها و نویسه
،جملهبهو تبدیل شدنیکدیگربهآنهایافتناتصالتا) آوانگاشتوتصویرنگاشتازاعم(بصريمنفردعناصرترسیمازرانوشتار
ورانیدبعضاً یاعموديافقی،هايتوالی. ستهانویسهتسلسلیاتوالی،خطوطهمهمشتركکه وجهیافتخواهیمدرکنیمتعقیب

پاريسدسازي گفتار در راستاي ثبت و یاد ، نوعی مکانمننوشتار. اندزبانايزنجیرهخصلتبرآیندي نوشتارهاي مختلف صورتدر
اي زمانمند، به قید مکانشود و گفتار، همچون پدیدهمیمنعقدموجودیت فیزیکیِ نوشتارآندرکهست، فضاییصفحهآن است.  

این همه خط، همچون اثري دیداري، از رهگذر پیوند با گفتار که جریانی وابسته به با گذارد. آید و به قلمرو تصویر قدم میدر می
ند کخطیت خط، یا آنچه خط را از یک نگاره یا تصویر جدا میشود؛از هر اثر تجسمی دیگري متمایز میتنفس است، در یک نقطه 

بینمیخیمصري،جملهازکهنخطوطاغلبدر«که نکته جالب توجه این استاست . » سطر«موسوم بهايزنجیرهحضور ثابتِ
وهاواژهجداسازي.)) 62، ص گاور. (»اندنبودهجدایکدیگرازجمالتوهاواژه... هنديخطوطبرخیواياژههجاییالنهرین،

هايسیستم. اما درنداردوجودکلماتبینفضاییهیچنیز عاديگفتاردر«چرا کهدادهرخمرورجمالت، اتفاقی ست که به
) 44ص ،رابینسون(» .شودمیدیدههاواژهبینسفیدفضاهايکنونینوشتار
، پارادایم فضا در نهایت محیطی بدانیمسطوح مستوي این عبارت از عمود کردن عناصر و عالئمی بر را گر عملِ نوشتن، احال 

ها فرود بر آنی ست کهعمودي، مقور یا مورببا اشکالهاي افقی رشتهحاصل آمیزشخواهد بود که و مشبک چارگوش دوبعدي، 
ا ري است که طرحی از صلیب شدة این ترکیب، دو محور متقاطع افقی و عمودیا چکیدهاند. صورت فروکاسته آمده یا قطعشان کرده

توان محور چینش خطوط درون یک صفحه را چنین ترسیم کرد: . به یاري این طرح میسازدمجسم می
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جایی ست که آسمان به زمین در اغلب خطوط جهان، محور همنشینیِ کلمات، سطحی مستوي موازي با خط افق است، و خط افق 
بندي فضایی در نوشتار  را تشکیل شوند. طرح صلیب نیز که هستۀ اولیۀ صورتخورد و زمان و مکان بر هم منطبق میپیوند می

شود. دهد، محل تالقی زمان و مکان است. مقطع صلیب جایی است که مرکز مربع بر مرکز دایره منطبق میمی

ر به نظهاي بشر از گیتی، زمین چارگوش است و آسمان گرد. زمین مکان است و آسمان زمان. ترین برداشتبر اساس برخی از کهن
ها از بندي فضایی نوشتار نیز متناسب با برداشت صاحبان یا مبدعان هر خطی، در چارچوب درك آنالگوهاي صورترسد که می

یافته است. صورت تحقق » زمان«و » مکان«
بوده است. چارگوشبادایره مکالمهبیش از هر چیز نتیجهساختار فضایی نوشتار شاید، که تحوالت کادر یا هم از این روست

وسایلبهتاریخطولدرما. شودنوشتهخاصمادهنوعیبرکهیابدمیموجودیتزمانیازنوشتار،«نباید از نظر دور داشت 
وانات، حیپوستفلز،چوب،سنگ،اند،رفتهمیبکارامراینبرايکهجمله موادياز...خوریممیبرنیازاینتامینبرايگوناگونی

ماده اي که برتباید پذیرف...بردنامتوانمیراجز آنوکاغذ،پنبه،ابریشم،کوزه،موم،رس،گلصدف،استخوان،درختان،برگ
انه لب نشا در زمینه هایی چون شکل ظاهري، قاتکامل خط رآن نوشته می شود در تکامل خط بی تاثیر نیست. این ماده می تواند 

و سمت نگارش تحت تاثیر قرار دهد و اغلب بر شکل و قطع کتاب نیز تاثیري تعیین کننده بر جاي گذارد. به عنوان ،هاي منفرد
يانظریهباامروزه..مانخل در جنوب و جنوب شرقی آسیا ایجاب می کرد که شکل کتاب مستطیل باشد.گنمونه استفاده از بر

»...داند¬میخط چینیعموديجهتاصلیعاملراچیندرنوشتارموادترین¬متداولازیکینیشکر یعنیشکلکهمواجهیم



ایمادهقالب هندسیبایدمنطقاً می،متوالیمحورهايیاسطرهاازشدهتشکیلمتنِ،این نظریهبربنا). 53و 35،36ص ، گاور(
هبمتمایلدر وجه غالبفضایی نوشتارساختاربا این همهد. به خود گرفته باششدهمیتحریریاحکاکیآنبرکهرا بستري

.تاسبوده)مشابه ساختار کارتوش-مستطیل متمایل به بیضی، مربع متمایل به دایره یا مستطیل(مربع، چهارگوشمحیطی
اغیدبچرمیاپاپیروسگلی،هايلوحهسنگ،مانندفسادناپذیريبه موادفسادپذیرموادازنوشتاريصفحهتغییراحتمال دارد

سطردواحزنجیروارگیفرم رااینگیريیل شکلدالترینمهمشاید بتوان یکی ازاماموجبات این تغییر را فراهم آورده باشد شده 
همزمان دربردارنده عناصر وبندي شده صورت،کیهانیا جهاناي از بر مبناي انگارهاز آغاز ساختار فیزیکی صفحه گویی دانست.

هر گونه معماري «نیز ریشه در همین پیوند بنیادین دارد. و به ویژه معماري مقدس رابطه خط با معماري ت. زمانی و مکانی س
قسیم ره رمز وحدت تمقدس، متعلق به هر سنتی که باشد قابل تاویل به مضمون اساسیِ تبدیل دایره به مربع(تربیع) است. اگر دای

، رتبورکها(ناپذیر مبدأ اعلی تلقی شود چهارگوش نمودگار تعین نخستین و ثابت آن یعنی نمودار قانون یا معیار کلی است...
لیل ست تحترین نمادهاي بشرياز کهنکه یکی توان از طریق نمودار مانداال ساختار فضایی نوشتار را بیش از هر چیز می» ) 18ص

-vastu«در فرهنگ هندو نماد تمامیت و یکپارچگی هستی ست. ومرکب از دایره و مربع اي کیهانی انگارهمانداال  کرد. 
Purusha-mandala یاvastu-mandalaآید خود به چندین مربع که طرح و گرتۀ آن از طریق آیین جهت یابی به دست می

- هاي ساختمان در داخل آنها قرار میآید که شالودهها به وجود میشاي از چهارگوشود و بدین گونه شبکهتر تقسیم میکوچک
) 30(همان، ص گیرند. 





همجواري آنها نیز بر چگونگی در روند تکامل زیباشناسانه خط، مفردات حروف و شیوهتوان این نکته را نادیده گرفت که نمیاما 
از گیتی نگاري یا کارتوگرافی بر مبناي الگویی مثالیاگر آرایش صفحه را نوعی نقشهتاثیر گذاشته است. فضایی نوشتار بنديصورت

7افییا کارتوگرخط نزدیک شده تسامحًا  آن را نوعی کارتولوژي دربندي فضا هاي  صورتتوانیم به بررسی شیوهقلمداد کنیم می

نوشتار بنامیم. 

مالکیت و قدرتنوشتار،
یل برآوردن ماست. این پیوند کارتوش یکی از مظاهر و قدرت پی برد. ، توان به رابطه خط، مالکیتسایه کارتولوژي نوشتار میدر 

بهها همچون ابزارهایی براي ابدي کردن یک نام بوده است. اما ها و نشانها، مهرجاودانگی نتیجه ضمنی در اختیار داشتن کارتوش
بند بهمقید کردن، از آن سو، طور کلی خط کشیدن و مرزبندي کردن یک محدوده با مفهوم تملک یا تصاحب رابطه مستقیم دارد. 

ت که هورث شخصیتی سهاي ایرانی نیز تدر اسطورهو مکانمند ساختن مفاهیمی اند که با نوشتار پیوندي بنیادین دارند. کشیدن، 
کسی بدان دست نیافته است: کهدهندرا به او میان در ازاي آزادي خود وعده آموختن هنريکشد و آندیوان را به بند می

آشکارکنندنهانیتازینهار/ بداندادشاننامورکی
اوپیوندناچاراو/ بجستندبندازگشتندآزادچو
برافروختنددانشبهرابیاموختند/ دلشخسروبهنبشتن

پارسیچهوتازيچهرومیسی/ چهنزدیکِکهنهیکینبشتن
بشنويکجاآنپهلوي/ نگاریدنچهوچینیچههنديچه

باید به نیازهایی که خط براي برآورده ساختن آنها به وجود آمده مراجعه براي بررسی رابطه مالکیت، ثروت و قدرت با نوشتار، می
یخی، قوانین، دفاتر و دواوین حکومتی، پیشگویی و جادوگري کرد. حسابرسی، شمارش، ذخیره سازي اطالعات، ثبت رویدادهاي تار

اند...متون تاریخی به جا رهبران سیاسی همواره از نوشتار براي پیشبرد اهداف خود بهره جسته«هایی از کارکردهاي نوشتارند. نمونه
کزي بر روي دیوار قصرها و معابد هاي مصري و عالئم مایاها در امریکاي مرمانده که با خط میخی بابلی و آشوري، هیروگلیف

ها در دنیاي باستان به عنوان کارترفتند... بسیاري از نوشتهاند، همچون پوسترهایی تبلیغاتی و سیاسی به کار میحکاکی شده
-زرگاشیا از برفتند. کارتوشی که نام توتانخامون را دربر دارد روي تمام شناسایی یا سند مالکیت و یا در امور بازرگانی به کار می

) 14رابینسون، ص(» شود.هاي مقبره وي دید میترین جعبهها تا کوچکترین تخت
کهن و به ویژه مناطقی از ةهایی از قاراگرچه خط و کتابت بسی پیش تر از پیدایش و ظهور دین اسالم در بخش«، نیزدر ایران

ساز بشري عموما در اختیار روحانیون زرتشتی، شاهزادگان، گروهی اما این اختراع سرنوشت،النهرین و فالت ایران رواج یافته بودبین
. )213-214. (نصري اشرفی، صص از نجبا و دهگانان بزرگ قرار داشت

در که استسوژه شناساي عالم م این فن شریف، عالِاگر آرایش صفحه را برداشتی از هندسه مثالی گیتی بدانیم، کاتب به مثابه 
بر این ترکیبی از مربع و دایره ، یعنی زمان و مکان، و آسمان و زمین است. . قلمروي که خود مرکز این قلمرو کرانمند واقع شده

ی خط شناختنوشتار بیش از هر چیز بر تصویر مرد ویترووین منطبق است. آنچه بعدها در تحوالت جمالککارتوگرافیالگوي منوال 
خورد و حروف خود به تجلی این انسان هاي باطنی از حروف گره میدهد با برداشترخ میالمی اسخوشنویسی به خصوص در 

اي از خلقت بدلکه کنش نوشتن به استعارهاي ستههنگامشوند و این همان مرکزي که بازنمودي از عالم صغیر است تبدیل می
در سایه همین برداشت جمالی همتراز جمال الهی برسند.باید به هایی از مخلوقات میحروف نیز همچون استعارهشده و

اند. دانش تھیھ نقشھ و کارتولوژی ھر دو بھ معنای كارتوگرافي -٧



کند و در هاي زیبایی از اندام انسان و جانداران دیگر حرکت میخوشنویسی ایرانی، در روند توسعه هنري خود به طرف اخذ فرمول
تن آدمی ست. 8نگاريِ اي چکیدهرسد که به واقع، گونهمی» نستعلیق«نقطه اوج خود به 

اي از جمال گرایانهاي که خوشنویسی اسالمی را جهت داده خود برآمده از برداشت نابمنوال ذوق یا سلیقه زیباشناختیبر این 
هاينظماین هنر برحاکماستتیکشاید به همین دلیل است که با جالل، شکوه و قدرت آمیزشی وجودي دارد. است که 

.اندپذیرفتهمتماديهايقرنگذردرراايمحتاطانهومختصرتغییراتکهگذاردمینمایشبهرانفوذناپذیري
*

توان ذیل هنر خط تحلیل کرد شامل آنچه میبریم؛ به پایان میوجه جنسیتیِ رابطه خط و قدرتاي مختصر مقاله حاضر را با اشاره
شود وصنعتی ظریفه ظاهر میدو الگوي کارتوگرافیک مرتبط اما متفاوت است که یکی در صورت رسمی خوشنویسی همچون 

آرایش عالئم جادویی هنگامی که به ها و تعویذات. تري چون خطوط جادویی، طلسمغیر رسمی و بدويخانگی، دیگري در صور 
- ردهپشت کبینیم که انگار عمداً به آداب خوشنویسانهمیاشکالی ناشناخته و درهم ریختهاعداد و ، حروفنگریمدرون یک کادر می

9نحويهايهاي رایج عبور کرده، به توالینظماز رسد که شرط رازآلودي عناصر جادُوانه این است کهدر واقع چنین به نظر میاند.

هاي مربع شکل، دوایر تقسیم شده و جدول.حاصل شودناهمگناز اجزاي که در نتیجۀ آن خروجیِ همگنی تن دهندسمبلیکی 
همحروف،اینکلیفرماند. این عناصر نامألوفهایی از نحوة قرارگیرياعداد و کلمات نمونهعمودي -هاي ضربدري، و افقیچینش

ردمورسمینوشتارانحصاريقلمروباتقابلیارویاروییهمومذکرهندسیهاي¬نظامازشان¬خروجوبصريناهمگونیحیثاز
گر¬کنشوجودازاي¬نمونههیچواست] بوده[نوشتاردرمسلطعنصروسرورتنها« تاریخطولدرمرداند؛¬تأملقابلمحور،

به. اند¬دادهشکلمرداننیز،راخطزیباشناختیمبانینسبت،همانبه). 28صغذامی،.» (نداریمسراغمکتوبزبانحوزةدرزن
درکهدیدخواهیدفارسینویسی-خطسنتبررامذکرمَنشیسلطۀشوید،دقیقاسالمی/ایرانیخوشنویسیدراگرویژه
ارد شمهایی را برمیزنانه ویژگی»نوشتار«براي »لن سیکسوه«.کند¬میخودنماییمعمارانهموازینومحصورهندسیهاي¬قالب
نشانه گذاري، -نوع نگارشی که سیکسو متعلق به زنان می دانست«.رسندنیز به نظر می» نگاشتن«هایی از قابل انطباق بر شیوهکه 

بیان تلویحی حرکاتی است که رودخانه هراکلیت را به ذهن -هاي سردستینوشتن و خط زدن، خرچنگ قورباغه نوشتن، و یادداشت
سازد که مدام در حال تغییر است... مردان در هراس از چندگونگی و بی نظمی موجود در بیرون از نظم نمادین خود متبادر می

معین و به شدت تحمیل دهند که ساختاري با مرزهاي هاي خود را در قالبی جاي میندیشهنویسند و اهمواره با جوهر سیاه می
را از تمامی الگوهاي کارتوگرافیک ها ترین خروجمتهورانهدر خوشنویسی رسمی نیز از آن سو).358رزمري تانگ، صشده دارد. (
ه و سفید و بسط مالیخولیایی حروف در تمام کادر، تعریف فضا زدن موازنۀ سیاوجو کردکه با برهمجستهایی »مشقسیاه«باید میان 

کرده بود، به حصاري که خطاط با مراقبت معمارانه طراحی آید و آن صفحهکنند؛ جایی که ظلمت بر نور فائق میرا دگرگون می
که شودمیتبدیلآثاريمنبع الهام به بیش از هر ژانر دیگري به همین دلیل است که سیاه مشق  شاید شود.  نفوذ تبدیل میبی

ها و تعویذات و با مراجعه به طلسممکتب سقاخانه هنرمندان از آن طرف خلق کردند.خطاستفاده از بعدها نقاشان مدرنیست با 
رو مو به قلههاي بصري آن در واقع از منطق مذکري که بر الگوهاي کارتوگرافیک خط کالسیک حاکم بود خروج کرداحیاي ظرفیت

از ايتر جلوهجادویی ، الفباي اندرونِگی، تعلیق، ناهمگونی، بدویت، رازآلودي، و از همه مهمالفباي .ندبصریتی زنانه پا گذاشت
ر را اند، تاریخ مذککه با آن مدنیت مذکر را شکل دادهبود. خطیدیگربودگی و تقابل با نظام معنایی و بصري حاکم بر خط رسمی 

نظام بصري سرکوب شده از یکاز نه چندان عمیقییجه نهایی، گرته برداري با این همه نتاند.ذکر را خلق کردهاند و هنر منوشته
هایی زیباشناسانه داد که خود ترجمانی مذکر از این الگوهاي بدوي بودند. کلیشهبه کار درآمد و به سرعت جاي خود را 

8 - stylization
9 -syntactic
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