
کارتوش و صورت بندي فضایی نوشتارنمونِپیش
سولماز نراقی

تر این هاي کهناما ریشه.  نگاري دارد در سنت کتیبهاي تاریخی، ریشهجاسازي حروف و کلمات در چارچوب هاي هندسیدر فرهنگ بصري ما 
هایی جستجو کرد که درون و نیز در هیروگلیفهاي منقش به خطآرایهها، ها، سکهانگشتري-تجربه فرمی را باید ابتدا در الواح گلی،  ُمهر

اي هکادري بیضی یا مستطیل شکل بود که نام پادشاهان و ملکه،شدند. کارتوش(فرانسويِ کارتریج) ترسیم می1هایی موسوم به کارتوشحاشیه
ها گذاشتند. بر این کتیبه1798حمله ناپلئون به مصر در عنوان کارتوش را سربازان فرانسوي هنگامکردند. مصر باستان را درون آن نقش می

». تانداخهایشان(کارتریج) میگهاي درون تفنتعدادي از حروف هیروگلیف درون یک طرح بیضی شکل در یک کتیبه آنها را به یاد فشنگ«
)30(رابینسون، ص

ردند تا کشد که بر سردر بناها نصب میاي گفته میهاي برجستهد و به کتیبهتر در معماري اروپایی به کار رفته بواما این اصطالح دو قرن پیش
ها اغلب بیضی و یا مستطیل بودند و حواشی آنها بعضاً به صورتی طراحی و گچبري شده بود که نام صاحب بنا را درون آن بگنجانند. کارتوش

تاکارواژهدرریشهکارتوششده است. دلیل این نام گذاري روشن است:اي شکلی باشد که از طرفین باز تداعی کننده طومار یا کاغذ لوله
کی از یکهو در زبان انگلیسی به صورت کارد در آمد رفتمیکاربهشده لولههاي طویلکاغذمعنايبهالتینزبان در(قرطاسِ عربی) دارد که

2. معانی امروز آن کاغذ است
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ها اما مصري3. تزئینی از اوایل قرن شانزدهم در معماري اروپایی رواج یافت و خاستگاه آن ایتالیاي عصر رنسانس بودکارتوش به مثابه عنصري 
چیزیکگردمدروخطیکشیدنیاگیريدورکردن،احاطهمعنیبهsheniشنیفعلازبرگرفتهکهنامیدند¬میshenuشنوراکارتوش

. استی آنباستانکارکرد وکارتوشسنتی دیرینه دارد برگرفته از شکل جواهرسازيصنعتدرکه »کارتی«سبک موسوم به 4. است

کارتوشکارکردوظاهريصورتکردند. نقش محافظ یا مراقب را براي صاحب خود ایفا میوندشدمیقلمدادماورائینیروییواجدهاکارتوش
بهمنقشهايآرایههادر اغلب فرهنگ. اند¬ماندهجابهباستانهاي¬تمدنازکهداردخطبهمنقشهاي¬انگشتريومهرهابهزیاديشباهت

حک کردن نام پادشاهان و .شدندقلمداد میاثربخشنیروییواجدیا،معنويپیامیحاملرفتندعالوه بر آنکه همچون شناسه به کار میخط
ها براي نام قائل بودند. آنها باور داشتند که مراقبت از نام یک فرد، ضامن جاودانگی فراعنه درون کارتوش ریشه در اهمیتی داشت که مصري

میان این عقیده و باور به اصالت هستی شناسانه حروف در یهودیت، اسالم و ادیان و مکاتب کهن دیگر، نسبتی انکارناپذیر برقرار صاحب نام است. 
ها وکارتوشبه طور کلی.شودمیدیدهمقدساسماءبهمزینهايانگشترينیزوانگشترمهرازبیشماريهاينمونهاست. در دوره اسالمی

ایی بندي فضدر تحلیل صورتکنند که هایی از رابطه نوشتار و قدرت را برمال میالیهاندمهرهایی که حامل اسماء مقدس یا نام صاحبان مناصب 
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رون د» حضور«نمونِ فضایی است که نوشتار همچون یک و پیش» کادر مشخص«از یک کارتوش، الگوي کوچکینوشتار بدان خواهیم پرداخت. 
یابد. آن تعین می

توان کادر یا کارتوشی قلمداد کرد که یک واحد نوشتاري شود را میمشخصی از عناصر نوشتاري کشیده بدین ترتیب هر خطی که دور زنجیره
اشد. اي از کارتوش بتواند صورت بسط یافتهمتمایزي مستقر کرده است. با این تعریف،  صفحه به خودي خود میمشخص را مرزبندي و در فضاي 

ترین واحد ، را کوچک5زا در نظام معنایی و گرافمترین واحد تفاوتزا در نظام آوایی زبان، مورفم را کوچکترین واحد تفاوتاگر فونم را کوچک
و آن زا در نظام فضایی نوشتار در نظر آوریمترین واحد تفاوتتوانیم کارتوش را  مبنایی براي تعیین کوچکبدانیم، میتفاوت زا در نظام نوشتاري 

توان تمامی خطوط و من جمله خطوط بنامیم.  به اتکاي این عنصر است که می» تک کادر«یا Cartemeرا به قیاس واحدهاي یاد شده، کارتم 
کاتوگرافی کرد. اسالمی را نقشه نگاري یا

یابد هویت خود را در نسبت با آن محدوده تعریف اي موسوم به کادر تحقق میدرون محدودهو شود هر اثر هنري که بر سطحی دو بعدي خلق می
هر .روندي تاریخی تکامل یافته استدرمشخصی ست که فضاییساختار کند. صفحه نوشتاري نیز همانند هر اثر دو بعدي دیگري واجد می

هاي راست، منحنی یا ها از خطگذار مفهوم فضا نزد کاتب است. در اغلب خطوط جهان، عالئم و نویسهشود، پایهسطري که بر کاغذ نوشته می
تصویرنگاشتازاعم(بصريمنفردعناصرترسیمازرانوشتارگیريشکلاگرشوند. اندکه بر یک محور افقی  مفروض عمود میموربی تشکیل شده 

تسلسلیایتوالخطوط،همهمشتركیافت که وجهخواهیمدرکنیمتعقیبجمله،و تبدیل شدن بهیکدیگربهآنهایافتناتصالتا) آوانگاشتو
، نوعی نوشتار. اندزبانايزنجیرهخصلتهاي مختلف نوشتاري برآیندصورتدردورانیبعضاًیاعموديافقی،هايتوالی. هاستنویسه

گفتار، شود ومیمنعقدموجودیت فیزیکیِ نوشتارآندرکهست، فضاییصفحهآن است.  سپاريمکانمندسازي گفتار در راستاي ثبت و یاد 
داخطیت خط، یا آنچه خط را از یک نگاره یا تصویر جگذارد. اما آید و به قلمرو تصویر قدم میاي زمانمند، به قید مکان در میهمچون پدیده

است. خط، همچون اثري دیداري، از رهگذر پیوند با گفتار که جریانی وابسته به تنفس است، با » سطر«اي موسوم بهزنجیرهکند حضور ثابتِمی
و دادهرخزمان مرورجمالت، اتفاقی ست که بهوهاواژهجداسازيباید دانست کهشود.این صفت ذاتی از هر اثر تجسمی دیگري متمایز می

نبودهجدایکدیگرازجمالتوهاواژه... هنديخطوطبرخیواياژههجاییالنهرین،بینمیخیمصري،جملهازکهنخطوطاغلبدر«گرنه 
فیدسفضاهايهاواژهبینکنونینوشتارهايسیستم. اما درنداردوجودکلماتبینفضاییهیچعاديگفتاردر«چرا که. )) 62گاور، ص . (»اند

) 44ص ،رابینسون(» .شودمیدیده

اي از عناصر پیوسته با فواصل مشخصی در کنار هم قرار بدین ترتیب یک صفحه نوشتاري عبارت از محورهایی متوالی است که در آنها، مجموعه
ر اي که در مجاورت پاره دیگشوند. هر پارههاي معینی از یکدیگر جدا میشناختی با مکثهاي پیوسته طبق قراردادهایی زباناند. این پارهگرفته

ود. در خواهد ب» تک کادر«یا » کارتم«تواند درون کادر یا کارتوشی فرضی قرار بگیرد قابل تحویل به یک واجد استقاللی فضایی است و می
قاللی فضایی باشد، در تعاملی تواند واجد استترین جزء قابل تحویل به کارتم، نقطه است. این عنصر ضمن آنکه میخطوط اسالمی کوچک
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- گیري یک الگوي کارتوگرافیک را فراهم مییا آخرین محدوده تعریف شده براي اثر است، موجبات شکل» کارتوش-ابَر«پیوسته با صفحه، که 
ا خط رآن صورت غایی و ماند،ترین ردي که از قلم به جا میهسته مولد فرم است.  اولین و خودبسندهو نیزکند. در حقیقت نقطه، صادر اول، 

کند. ریزي میپی

تکوین صفحه

یمبرنیازاینتامینبرايگوناگونیوسایلبهتاریخطولدرما. شودنوشتهخاصمادهنوعیبرکهیابدمیموجودیتزمانیازنوشتار،«
موم،رس،گلصدف،استخوان،درختان،حیوانات، برگپوستفلز،چوب،سنگ،اند،رفتهمیکارهبامراینبرايکهجمله موادياز...خوریم
باید پذیرفت ماده اي که بر آن نوشته می شود در تکامل خط بی تاثیر نیست. این ماده ...بردنامتوانمیراجز آنوکاغذ،پنبه،ابریشم،کوزه،

می تواند تکامل خط را در زمینه هایی چون شکل ظاهري، قالب نشانه هاي منفرد، و سمت نگارش تحت تاثیر قرار دهد و اغلب بر شکل و قطع 
نه استفاده از برگ نخل در جنوب و جنوب شرقی آسیا ایجاب می کرد که شکل کتاب نیز تاثیري تعیین کننده بر جاي گذارد. به عنوان نمو

هتجاصلیعاملراچیندرنوشتارموادترین¬متداولازیکینیشکر یعنیشکلکهمواجهیماينظریهباامروزه..ماکتاب مستطیل باشد.
بایدمنطقاً می،متوالیمحورهايیاسطرهاازشدهتشکیلمتنِبنا بر این نظریه،). 53و 36، 35ص ، گاور(» ...داند¬میخط چینیعمودي

تمایلمدر وجه غالبفضایی نوشتارساختاربه خود گرفته باشد. با این همهشدهمیتحریریاحکاکیآنبررا کهبستريیامادهقالب هندسی
احتمال دارد.استبودهمشابه ساختار کارتوش)-به بیضی(مربع، مستطیل، مربع متمایل به دایره یا مستطیل متمایلچهارگوشمحیطیبه

یر را شده موجبات این تغیدباغیچرمیاپاپیروسگلی،هايلوحهسنگ،مانندفسادناپذیريبه موادفسادپذیرموادازنوشتاريصفحهتغییر
دانست.سطرواحدزنجیروارگیفرم رااینگیريیل شکلدالترینمهمشاید بتوان یکی ازفراهم آورده باشد اما

، پارادایم فضا در نهایت محیطی دوبعدي،  چارگوش و بدانیمعبارت از عمود کردن عناصر و عالئمی بر سطوح مستوي را گر عملِ نوشتن، ا
کاسته یا صورت فروهاي افقی متوالی است.بر رشتهفرود آمدن یا عمود شده اشکالی ایستاده ،گرد و کجمشبک خواهد بود که حاصل 

توان محور چینش سازد. به یاري این طرح میشدة این ترکیب، دو محور متقاطع افقی و عمودي است که طرحی از صلیب را مجسم میچکیده
خطوط درون یک صفحه را چنین ترسیم کرد: 



- افق جایی ست که آسمان به زمین پیوند میدر اغلب خطوط جهان، محور همنشینیِ کلمات، سطحی مستوي موازي با خط افق است، و خط 
دهد، محل تالقیبندي فضایی در نوشتار  را تشکیل میشوند. طرح صلیب نیز که هستۀ اولیۀ صورتخورد و زمان و مکان بر هم منطبق می

شود. زمان و مکان است. مقطع صلیب جایی است که مرکز مربع بر مرکز دایره منطبق می

ه رسد کهاي بشر از گیتی، زمین چارگوش است و آسمان گرد. زمین مکان است و آسمان زمان. به نظر میترین برداشتکهنبر اساس برخی از 
صورت » زمان«و » مکان«ها از بندي فضایی نوشتار نیز متناسب با برداشت صاحبان یا مبدعان هر خطی، در چارچوب درك آنالگوهاي صورت

ه است. بودچارگوشودایره تعاملبیش از هر چیز نتیجهساختار فضایی نوشتار ست شاید، که تحوالت کادر یا هم از این روتحقق یافته است. 

همزمان دربردارنده عناصر زمانی و مکانی ست. وبندي شده یا کیهان، صورتجهاناي از بر مبناي انگارهاز آغاز ساختار فیزیکی صفحه گویی 
هر گونه معماري مقدس، متعلق به هر سنتی که باشد «رابطه خط با معماري و به ویژه معماري مقدس نیز ریشه در همین پیوند بنیادین دارد. 

یر مبدأ اعلی تلقی شود چهارگوش نمودگار قابل تاویل به مضمون اساسیِ تبدیل دایره به مربع(تربیع) است. اگر دایره رمز وحدت تقسیم ناپذ
توان از ساختار فضایی نوشتار را بیش از هر چیز می) » 18، صبورکهارتتعین نخستین و ثابت آن یعنی نمودار قانون یا معیار کلی است...(

ی مرکب از دایره و مربع و نماد تمامیت و اي کیهانست تحلیل کرد. مانداال  انگارهترین نمادهاي بشريطریق نمودار مانداال  که یکی از کهن
که طرح و گرتۀ آن از طریق آیین جهت vastu-mandalaیا vastu-Purusha-mandala«در فرهنگ هندو یکپارچگی هستی ست. 

هاي الودهآید که شها به وجود میاي از چهارگوششود و بدین گونه شبکهتر تقسیم میآید خود به چندین مربع کوچکیابی به دست می
)  30گیرند. (همان، ص ساختمان در داخل آنها قرار می



ظاهر یکی از نخستین منیز کارتوشي مستقیم دارد. به طور کلی خط کشیدن و مرزبندي کردن یک محدوده با مفهوم تملک یا تصاحب رابطه
نیز داللت دارد.مالکیت و قدرتاین الگوي مرزبندي است که در عین حال بر مفهوم 

رو ماگر آرایش صفحه را برداشتی از هندسه مثالی گیتی بدانیم، کاتب به مثابه عالِم این فن شریف، سوژه شناساي عالم است که در مرکز این قل
یباشناسانه خط، در روند تکامل زکرانمند واقع شده. قلمروي که خود ترکیبی از مربع و دایره ، یعنی زمان و مکان، و آسمان و زمین است. 

اینجاست که نقطه به مثابه کارتم، در بندي فضایی نوشتار تاثیر گذاشته است. همجواري آنها نیز بر چگونگی صورتمفردات حروف و شیوه
خطوط در اینجا گیري الگوي کارتوگرافیک خطوط (شود و موجبات شکلتعامل با ساختار کلی صفحه در نقش هسته مولد فرم ظاهر می

سازد.  می) را فراهم میاسال

الگوهاي کارتوگرافیک خطوط اسالمی

تحوالت زیباشناختی خطوط بندي فضایی نوشتار را دو محور متقاطع عمودي و افقی در نظر آوریم، خواهیم دید که ي اولیه صورتاگر هسته
یابد و دومی در که اولی در گردکردن (تدویر) تجلی میرخ داده استکجروي از محور عمود یاچرخش بر محور افق و یا باایرانی اسالمی 

» سطح«است. وقتی از » سطح و دور«هاي ذکرشده در اصول خط یکی از دوگانهشکستن؛ یکی مداخلۀ ایجابی است و دیگري مداخلۀ سلبی. 
ف شوند. حروشسته بر کرسی متبلور میگوییم، منظورمان نوعی توازي یا همسویی با خط زمینه است که عمدتاً در مدّات یا حروف نسخن می

ر یک شدن هکشند. سیماي کلی صفحه متناسب با برجستهمیمدور  قاهریت و عاملیت کرسی را با دورزدن آن یا سرپیچیدن از آن به پرسش
شود. میکند و تأثیرات حسی متفاوتی به بیننده منتقلاز عناصر متضاد نسبت به دیگري(سطح بر دور یا بالعکس) تغییر می

گوید: المشق چنین میباباشاه اصفهانی در رساله آداب



د، اما سطح؛ و آن آن است که چون ناظر نظر کند، حالت خشکی دریابد، چون اوایل مدّات و غیرِ آن. اما دور؛  و آن آن است که چون به نظر آی«
خانی،رساالت خوشنویسی، قلیچ»( دور از خط استاد نقل باید کرد...طبیعت حالت رطوبت دریابد، چون نهایت مدّات و مثل آن. و اعتدالِ سطح و

) 31ص 

را اساس تحولِ اقالمِ  پس از » تدویر«توان آشکار است، چنان که می» سطح«بر » دور«اسالمی غلبۀ تدریجی -در تحوالت شکلی خطوط ایرانی
گوید:طوط و سطح و دور و وجه تسمیه هر یک میدر بیان اقسام خ» الخطوطمداد«کوفی دانست. میرعلی هروي در رساله 

معمول بوده و مجموع آن سطح است و اصالً دور ندارد و بهترین خط معقلی آن است که سواد و بیاض آن را توان خواند، » مَعقِلی«قدیم، خط 
کردند... در آن خط، دانگی دور است و باقی امیه خط کوفی را استخراج و معقلی براي آن گویند که محل تعقل است و بعد از آن در زمان بنی

ودل قابل داشت، حضرت غایت عاقل و کامل بود و دستنام که به» مقله«عباس شخصی سطح... چون مدتی بر آن گذشت، در زمان بنی
ر آن خط پدید آورد... علی ابن السّالم را در خواب دید و از آن جناب ارشاد یافت و در خط کوفی تصرف کرد و اندکی تدویر دامیرالمؤمنین علیه

ن و از آمقله وضع خط در دایره نهاد و بالمره از طریق کوفی بگردانید و مردمان را تعلیم کرد. چنانکه قلمی اختراع نمود و آن را ثلث نام نهاد،
قطه براي هر حرفی مقداري تعیین جهت ثلث گویند که دو دانگ او دور و چهار دانگش سطح است، و بناي آن بر نقطه نهاد، یعنی به میزان ن

که] تر ساخت و توقیع نام نهاد [تر کرد محقق نام کرد... و دور بیشکرد و از ثلث پنج قلم دیگر استخراج نمود بر این طریق که... سطح او را بیش
... باریک ها است وم نهاد که ناسخ خطنصفی از آن دور است و نصفی سطح. چون آن قلم باریک کرد سه قلم دیگر پیدا شد، باریک ثلث را نسخ نا

اند. بعد از آن تعلیق پیدا شد که یک نوشتهها را بدان خط میمحقق را ریحان نام نهاد و باریک توقیع را رقاع نامید، براي آن که در آن وقت رقعه
عد از آن نگارند. و برا نامه نیز گویند که بدان نامه میدانگ او سطح است و پنج دانگ او دور، و تعلیق براي آن گویند که تعلق به نسخ دارد، و آن 

». ندانسخ تعلیق پیدا شد که یک دانگ او سطح است و پنج دانگ او دور، و او را نسخ تعلیق از آن جهت گویند که از نسخ و تعلیق وضع نموده
)7و 6(همان، تلخیص، ص 

شود و وخم مییابند و مسیر صاف و بی خدشۀ سطر گرفتار پیچافزایش میها در خطها و منحنیفرایندي است که طی آن قوس» تدویر«
شده است آید که تدویر در تحوالت خط، گامی انقالبی محسوب مییابد. از سخن میرعلی هروي چنین برمیتري میشیدایی و تموّج بیش

گیرد. باید دانست که تدویر هرگز به معناي ین ارشاد میبراي آنکه تدویر در خط کوفی بیاورد، در خواب از امیرالمؤمن» مقله«چندان که 
ند توان نتیجه گرفت که در روواردکردن عنصري تازه نیست، بلکه تقویت عنصري از پیش موجود و افزودن به دامنۀ نفوذ آن است. بنابراین می

. هر یک از اقالم خوشنویسی گذاردتاثیر مینوشتار بندي فضایی صورتهمجواري آنها نیز بر تکامل زیباشناسانه خط، مفردات حروف و شیوه
تاري آید. فضا در یک اثر نوشبندي فضایی اثر به دست میتوان به یک سلول بصري فروکاست که در اثر تکثیر آن نمودار صورتاسالمی را می

- وشیوه همجواري آنها درون صفحه شکل میهاي منفرد عبارت از کادر یا محدوده دوبعدي قاب و کاغذ نیست. الگویی ست که از تکثیر فرم
گیرد. رابطه مربع و دایره در هر یک از این نمودارها با یکدیگر متفاوت است،

بندي فضا مرور با نگاهی به خطوط ایرانی اسالمی دو مداخلۀ ایجابی و سلبی یعنی گردشدگی و شکستگی را در مفردات حروف و صورت
خواهیم کرد:  

) 6و 5(تصاویر واجد تنوعات بسیاري است. گونۀ شاخصی از آن که موسوم به کوفی قرآنیشود، هاي اسالمی خوانده میمخط کوفی که مادر قل
هایی است که با ها و زاویههاي متناسب و مشخصی دارد و بیانگر چارگوشاندازه«است و از اصالح خطوط نامأنوس مکی و مدنی به وجود آمده 



کوفی قرآنی را نشان الگوي کارتوگرافیک خط، 3). نمودار 12(سفادي، ص» اند.هاي عمودي کوتاه و خطوط افقی امتداد یافتهاستفاده از سرکش
6اي که در میان چارگوش رسم شده، نقطه یا همان کارتم خط کوفی است..دایرهدهد. می

قرآنیکوفی-3نمودار کوفی قرآنی                                       -5تصویر 

کوفی ایرانی یا منکسر-6تصویر 

اده بر خط کرسی اند. باید دهند که حاصل فرود آمدن حروف ایستمربع نیز الگوي چیدمان سطرها را نشان می-خطوط متقاطع درون دایره
هند. دهاي متنوع کوفی، خطوطی که موسوم به کوفی مائل یا کوفی منکسر اند، انحرافاتی از محور عمود را نیز نشان میدانست که میان شیوه

ي شاید بتوان الگوبه نحوي که اتفاقاً در این خطوط، نقطه نیز دیگر گرد نیست و به شکل نقطه در خطوط سته یا ششگانه شباهت دارد. 
کارتوگرافیک آن را تا حد زیادي بر خطوط سته منطبق دانست. 

2

ھای بھ جا مانده از کوفی، غیر از نقطھ، خورد، اما در اغلب نمونھھای کھن کوفی نقطھ بھ چشم نمیباید دانست کھ در نمونھ-٦
ھا نیز دوایر قرمز رنگی است کھ اگر پایین حرف قرار گیرد، کسره است، اگر باالی حرف باشد فتحھ و اگر باالی حرف و اعراب«

)١۶٧(قلیچ خانی، ص» شود.ضمھ خوانده میاندکی جلوتر از حرف باشد،



+

کردند، و مخصوصاً براي اهداف و عموماً ظرافت نداشتند و از قانونی خاص پیروي نمی«دادن به خطوط مستدیر و مقور اولیه که ابن مقله، با نظام
کند که شامل ثلث و نسخ و ریحانی و رقعه و توقیع و رقاع اند. اقالم سته را ابداع می) 18(سفادي، ص» شدندمقاصد غیرمذهبی استفاده می

در اواخر قرن سوم ه.ق/ نهم م، بیش از بیست سبک نگارش خوشنویسی «کند، که حمید سفادي در کتاب خوشنویسی اسالمی اشاره میآنچنان
یافته بودند...بنابراین ابن مقله بر خود وظیفهفاقد ظرافت و زیبایی کوفی تحولها مستدیر و قوسی مورد استفادة همگانی بود و بسیاري از آن

يدانست تا طراحی خطی انحنادار(مستدیر و قوسی) را ابداع کند که هم خطی زیبا و متناسب باشد و هم بتواند به طور مؤثر با خط کوفی برابر
ها و به تبع آن در خطوط مستدیر را که در دوایر و منحنینافرمانیبن مقله آن توان نتیجه گرفت که ا).  از این سخن می20(همان، ص» کند.

- می» وضع خط در دایره نهادن« اي از قواعد هندسی رام کرد. اما آنچه هروي نسبت به سطوح مستوي مندرج بود، مهندسی، و آن را با سلسله
ع صرفا حاصل نهادن وضگذار از خط کوفی قرآنی به خط نسخ و ثلث،اماگذارد.به صورتی بطئی در خطوط ششگانه رو به گسترش می7خواند،

اي از نیز پیوند دارد که خود شکل تازهاست انحراف از محور عمود که سرچشمهچرخیدن مربع میانی باهمزمانخط بر دایره نیست بلکه
هاي ظریفی با توقیع و محقق و ریحان، از حیث میزان تدویر، تفاوتثلث و نسخ و دهد. در میان خطوط سته،را سامان میرابطه مربع و دایره

اما در تمامی آنها شکستگی یا انحراف از محور عمود حضوري آشکار دارد . شکل نقطه نیز در این خطوط از دایره به لوزي که خود رقاع دارند. 
از نامند آغکه از کوفی منکسر که آن را کوفی ایرانی هم میشود. این روندي ست مربعی چرخیده نسبت به دو محور متقاطع است تبدیل می

زا در ساختار فضایی خط، با ترین واحد تفاوتدهد که در آن کارتم، یا کوچکالگوي کارتوگرافیک خطوط سته را نشان مینمودار زیر شده بود. 
رنگی دیگر مشخص شده است. 

خطوط سته-4نمودار 

سوم ھای این خط دارد. بر طبق این نظریھ، [تنھا] یکھا بھ خمیدگیھا یا سرکشاشاره بھ نسبت عمودی«اند کھ نام ثلث برخی گفتھ-٧
)١٩سفادی، ص»(شود...ھای مستقیم تشکیل میھا یا سرکشخط ثلث از عمودی



بندي حروف و ساختمان کلی فضا به نفع نتیجۀ  تغییر بنیادینی که در صورتاما نوع رابطه مربع و دایره در خط تعلیق قدري متفاوت است 
نستعلیق است. اگر گفتۀ هروي را در باب وجه تسمیۀ گیريدهد، ظهور خط تعلیق است. این تلفیق، خاستگاه شکلکجی و شکستگی رخ می

تعلیق(تعلق داشتن به نسخ) به یاد بیاوریم، ردپاي نسخ را در تعلیق با دقت در چارگوشی که اینک تقریباً نصف شده تشخیص خواهیم داد، و 
سنخ آن اي و تموج که از این خط و خطوط همواژة تعلیق، و حس ناپاید» ِ بودگیمعلق«اگر این وجه تسمیه را فراموش کنیم، میان معناي 

توان یک جور یابد، پیوند برقرار خواهیم کرد. در واقع، تعلیق را میهمچون دیوانی، رقعه، شکسته تعلیق و شکسته نستعلیق به بیننده انتقال می
:دهدکارتوگرافیک خط تعلیق را نشان میالگوي نمودار زیر نسخِ معلق به شمار آورد. 

تعلیق-5نمودار ن    

و هم هم گردتر استیعنی . دهد و هم انحراف از محور افق را، هم  چرخش بر محور عمود را نشان میآنشمایل کلی خطی است کهتعلیق 
به شکل است وترکیبی از مربع و دایره کمابیش کنیم که نقطه نیز در اینجا اند. مالحظه میها هم شکسته و اریب شدهتر. حتی گرديشکسته

تر شوید، خواهید دید که غالباً پایان سطرها حرکتی صعودي و اریب دارند . اگر در این خطوط دقیقنقطه در خط نستعلیق  شباهت بسیار دارد
الم در ترین اقکشیدن به باالترین نقطۀ صفحه. این خطوط سرکشسازند شبیه شعلهبه حاشیۀ سمت چپ کادر، که روي هم گاه تصویري می

میان خطوط هشتگانۀ اسالمی هستند.

حاصل تزریق نسخ به تعلیق است، براياما رود. نستعلیق ترین خط به نستعلیق است و در واقع ریشه و بنیاد آن به شمار میتعلیق نزدیک
پارادایم ». تعادل«نستعلیق اما تالشی است در جهت تحقق آرمان 8دانند.پس از اسالم میتسکین خلجانات آن. تعلیق را نخستین خط ایرانی

. نقطه یا کارتم نستعلیق، شکلی ست مرکب از نیم دایره و نیم چارگوش. فضا در نستعلیق الگویی بسیار متعادل و متکامل است

ایرانیان روش خاصی را توسعھ دادند کھ تعلیق(معلق) نام دارد و مطابق با برخی منابع موثق ایرانی( ھمانند کتاب قاضی احمد) از نظر نوشتاری -٥
خوشنویسی اسالمی، آن ماری شیمل، (ھای رقاع و توقیع اقتباس شده، اما تأکید کمتری بر خطوط عمودی و حرکت تند و مورب دارد.از سبک

).٢٢ص



زوسی آن روح دیونی،روح آپولونی نستعلیق و تعلیق،ونیزوس است: نسخحاصل جمع دو الوهیت متضاد آپولون و دینستعلیق، اي به بیان نیچه
است. 

نستعلیق-6نمودار 

مت بخشد و به سحقیقت نستعلیق با ترکیب سنجش پذیري و نظم آپولون، و هرج و مرج و شوریدگی دیونیزوس، آرمان تعادل را تحقق میدر 
وجه دیونیزوسی نستعلیق در رود. اما کند که  به برهم خوردن این توازن بینجامد پیش میاي حرکت میکجرويپیراستن خط از هر گونه 

و شکسته خود انحراف یا خروجی از ساختار بیش از حد مهندسی شده و متوازن نستعلیق است. یابدشکسته نستعلیق مجال ظهور می


