
  ۵۰  

٤۳ــ سياه مشق نستعليق ــ ميرزا غالمرضا اصفهانی



  ۵۱  

رضا  ــ  نستعليق  خط  ــ  ايرانی  فرهنگ  پوسترهای  نمايشگاه  پوستر  ٤۵ــ 
عابدينی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

٤۷ــ عنوان کتاب اّول ــ سيد محمد احصائی ــ ۱۳۷۴ هـ .ش

٤۴ــ پوستر نمايشگاه تايپو گرافی ــ بيژن صيفوری

٤۶ــ نشانه هنرکدۀ سيمرغ ــ طراح؛ حسين درخشانی ــ خط 
هادی سيدخانی



  ۵۲  

۴۸ــ نشانه نوشته طرح و نشر سياه مشق ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

٤۹ــ نشانه نوشته نقد کتاب ــ بيژن صيفوری



  ۵۳  

خط شکسته نستعليق:خط شکسته نستعليق: استفاده روزافزون از خط نستعليق و نياز منطقی به تندنويسی در اواخر دوره صفوی، سبب شکل گيری 
خط «شکسته نستعليق» شد که برای نگارش سريع، بسيار مناسب بود. ساختار اين خط به تمامی بر دور استوار است و نسبت به خط 
نستعليق، حرکت دست و قلم در آن آزادتر، خطوط قائم آن کوتاهتر و کشيدگی حروف در آن بيشتر است وگاه برخی حروف منفصل در 

آن پيوسته و متصل نوشته می شود (تصوير ٥٠ تا ٥٣). 

۵۰ــ خط شکسته نستعليق ــ منسوب به عبدالمجيد درويش طالقانی ــ ۱۱۸۳ هـ .ق

ــ  احصائی  محمد  سيد  ــ  معاصر  هنرهای  موزۀ  ــ  ايران  هنر  بخش  نوشتۀ  نشانه  ٥۲ــ 
۱۳۷۳ هـ .ش ــ کاربرد خط شکسته نستعليق در آثار گرافيک

٥۱ــ نشانه نوشتۀ واحد موسيقی حـوزۀ هنری ــ صداقت جبـاری ــ ۱۳۷۲ 
هـ .ش ــ کاربرد خط شکسته نستعليق در آثار گرافيک



  ۵۴  

۵۳ــ خط شکسته نستعليق ــ امير صادق تهرانی ــ ۱۳۷۵ هـ .ش

۵۴ــ نشـانه نوشـته گروه هنـری دانا ــ با الهام از خط شکسـته نسـتعليق ــ 
عليرضا مصطفی زاده ابراهيمی ــ ۱۳۸۰ هـ .ش

در اين خط، شکل حروف و ترکيبات آن با يکديگر به جهت سرعت ، ابتکار و بديهه نويسی از تنوع زيادی برخوردار است و از 
اين جهت امکانات متعددی در ترکيب بندی بوجود می آورد که گاهی از آنها ، نيازمند تمرين فراوان و مطالعه دقيق است ، بی شک خط 
شکسته نستعليق با سرعت ابتکار و بديهه نويسی خاص خود توانسته است يکی ديگر از جلوه های ذوق و قريحه هنری ايرانيان در خط 

و خوشنويسی به شمار آيد. 
خط شکسته نستعليق، نمايانگر حس رهايی، شادابی، حرکت، 
است.  حاکم  آن  بر  موسيقی وار  و  موزون  ريتمی  و  است  ظرافت 
نستعليق  شکسته  خط  کاربرد  از  نمونه هايی   ٥٨ تا   ٥٤ شمارٔه  تصاوير 

در گرافيک امروز است. 



  ۵۵  

٥٥ــ بسمله ــ دامون خانجان زاده

۵٧ــ نشانهٴ همايش بزرگداشت استاد کمال الدين بهزاد ــ صداقت جباری

ــ  .ش  هـ   ۱۳۸۴ ــ  ياقوتی  عبدالرسول  ــ  قم  مقدسه  آستانه  موزه  نشانهٴ  ٥٦ــ 
کاربرد خط شکسته نستعليق در آثار گرافيک



  ۵۶  
۵۸ــ پوستر نمايشگاه يادگارها ــ مصطفی اسداللهی ــ ۱۳۸۴ هـ .ش ــ با بهره گيری از خط شکسته نستعليق



  ۵۷  

جدول مقايسهٴ خطوط

جدول مقايسهٴ خطوط ۱ــ برگرفته از کتاب تعليم خط استاد حبيب الله فضائلی ــ چاپ سروش ــ ۱۲۶۳ هـ .ش



جدول مقايسهٴ خطوط ۲ــ بر گرفته از کتاب تعليم خط استاد حبيب الله فضائلی ــ چاپ سروش ــ ۱۲۶۳ هـ .ش  ۵۸  

جدول مقايسهٴ خطوط



  ۵۹  

۵۹ــ کوفی سبک شمال و غرب آفريقا ــ مغربی نخستين

۶۰ــ خط نسخ به سبک ابن بواب

۶۱ــ خط نسخ ــ استاد موحد حسينی

۶۲ــ خط تعليق



  ۶۰  

۶۳ــ خط ايرانی نخستين

۶۴ــ خط نستعليق

شيوه های تزئينی خطوط:شيوه های تزئينی خطوط: ذهن خالق و طبع نوجوی خوشنويسان سرزمين های اسالمی همراه با رشد و شکل گيری اقالم 
مختلف خوشنويسی، گونه های جديدی را پديد می آورد که بيشتر جنبٔه تزئينی داشت. اين نمونه ها گونه ای قلم خوشنويسی محسوب 

نمی گردند، بلکه ترکيبی خالقانه اند که به منظور ابداع شکل های نو و در پی کشف ظرفيت های بصری نوشتار اجرا شده اند.
نمونه های متنوعی از اين آثار که گاه خط در آن به «نقش» تبديل شده است برروی مهرها، سکه ها، سرلوحه ها، ظروف و بناها 

جای گرفته که بررسی آنها بسيار آموزنده خواهد بود (تصاوير ۶٦ و ٦٧).
نکتٔه قابل توجه آنست که شيوه های بکار گرفته شده در اين خط ها، الگوی بسياری از آثار گرافيک معاصر بوده که با دقت در 

آثار مختلف می توانيد نمونه های آن را بيابيد. برخی از اين خطوط عبارتند از:
طغرا:طغرا: عبارت است نگارش کلمات و عبارات در ترکيبی کمانی شکل که حروف در آن به صورت منحنی و پيچيده با حرکات 

موازی اجرا می شود (تصوير ٦٨).



  ۶۱  

۶۵ــ خط شکسته نستعليق

۶۷ــ شهادتين و بسمله به شکل ماه و ستاره به خط ديوانی کوفی  خط  به  خدا)  (اوست  «هوالله»  عبارت  تکرار  چرخشی  ترکيب  ۶۶ــ 
بنايی

اين گونه تزئينی به عنوان مهر و امضاء و تأييد بر سر نامه ها و فرمان های حکومتی بکار می رفت و بعدها بر روی سکه ها و نگين 
انگشترها نيز نقش شد. پيشينٔه خط طغرا به دوران سلجوقيان می رسد. اين خط به ويژه با قلم های ثلث، رقاع و ديوانی اجرا شده 

است.



  ۶۲  

۶۸ــ بسمله به خط طغرا ــ حامد اآلمدی

مثنی يا آينه ای:مثنی يا آينه ای:  به معنای دوتايی است و شامل ترکيبی متقارن 
از خط نوشته است که با انوع قلم ها، به ويژه کوفی و ثلث نوشته شده 
انواع  در  ترکيب  اين  است.  رفته  بکار  معماری  تزئينات  در  ويژه  به  و 

قالب های هندسی و فيگوراتيو اجرا می شود (تصوير ٦٩). 
به  است  کلمات  سلسله وار  و  پيوسته  نوشتن  شامل  مسلسل:مسلسل:  
گونه ای که بين آنها جدايی بوجود نيايد. برخی خط نوشته ها به شيوه 
مسلسل سخت خوانده می شوند اين گونه تزئينی و نيز ترکيباتی پيچيده 
از حروف و کلمات که خواندن آن ها مشکل و نيازمند دقت زياد است، 

معما ناميده می شوند (تصوير ۷۰). 

۶۹ــ «ال اله اال هو ربی و رب العالمين» ــ خط ثلث به شيوهٴ مثنی



  ۶۳  

۷۰ــ بسمله به خط مسلسل ــ احمد قره حصاری ــ ترکيه ــ ۹۳۷ هـ .ق

مرّصع و گلزار:مرّصع و گلزار:  در اين شيوه، سطوح و بدنه عبارت اصلی [و گاه فضای منفی آن] با نوشتاری از قلم کوچکتر(غبار) و يا 
نقوش و طرح های مختلف پر شده و جلوه ای بافت دار پيدا می کند (تصوير ۷١). گونه ای از اين شيوه، «گلزار» ناميده می شود (تصاوير 
۷٢ و ۷٣). گونه های ديگری از اين نمونه ها شامل ترکيب حروف و کلمات در قالب شکل های مختلفی از جانداران و پرندگان، اشياء 

و شمايل انسانی است که بوسيله آن نام های خدا، پيامبر، امامان و آيات و احاديث و... را می نگارند. 

۷۱ــ کتيبهٴ کوفی بنايی مسجد امير چخماق به شيوهٴ مرصع ــ در کلمه «محمد» يک دور صلوات چهارده معصوم 
گنجانده شده است.



  ۶۴  

۷۲ــ خط نستعليق به شيوه گلزار ــ قرن ۱۳ هـ .ق

٧۳ــ کارت تبريک ــ فرزاد اديبی با الهام از شيوه گلزار

اسالمی،  خطوط  در  شده  ياد  نمونه های  بر  افزون 
در  را  تزئينی  قالب های  در  خط  حضور  از  نمونه هايی 
(تصاوير  ديد  می توان  هم  باستان  ايران  هنری  آثار  برخی 

۷۳ تا ٧۸). 



  ۶۵  

۷۵ــ نشانه دانشگاه تهران که با برداشت از نمونهٴ باال طراحی شده است٧۴ــ لوحه گچی کاخ تيسفون دورهٴ ساسانی به خط پهلوی

۷۶ــ شير بر ساخته از نيايش های شيعی



  ۶۶  

ــ ٧۷ــ مرغ بسمله ــ برگرفته از مجلهٴ فکر و فن ــ چاپ آلمان الرافعی  عزيز  ــ  ثلث  خط  به  و  ميوه  شکل  به  بسمله  ٧۸ــ 
۱۳۴۳ هـ .ق

تمرين
1ـ نمونه هايى از كاربرد خط در جامعه از قبيل تابلوهاى عمومى نصب شده در فضاهاى داخلى1 
با  آنها،  گوناگون  ويژگى هاى  مورد  در  و  كرده  تهيه  را  و...  فروشگاه ها  سردر  اعالنات  خارجى2،  و 

يكديگر گفتگو كنيد.
2ـ با توجه به جدول مقايسه خطوط در صفحهٴ 57 و 58 ويژگى حروف در قلم هاى مختلف 

خوشنويسى را در قالِب كار گروهى با هم مقايسه و بررسى نمائيد.
يا  مربع  كادر  در  بنايى  كوفى  شيوه  به  را  خود  نام  شطرنجي  كاغذ  ساختار  از  استفاده  با  3ـ 

مستطيل طراحى كنيد.
4ـ با كپى بردارى از حروف يكى از اقالم خوشنويسى مناسب، نام يكى از مشاهير ايرانى را 

طراحى نمائيد. (خوارزمى، ابوعلى سينا، حافظ و...)
5ـ عنوان يك كتاب را با يكى از قلم هاى خوشنويسى طراحى كنيد. (بوستان سعدى، كليله و 

دمنه، هنر اسالمى، فرهنگ پايدارى، خرد جاويدان و...)
6ـ با استفاده از قلم هاى خوشنويسى كلمه يا عبارتى را در قالب يكى از انواع خطوط تزئينى 

طراحى كرده و يا به شيوه اى خالق در كادر دلخواه تركيب بندى نمائيد. 
(يا ضامن آهو، چو ايران نباشد تن من مباد، كتاب و...)

  Outdoor  ــ٢   Indoor ــ١



  ۶۷  

حروفچينی
با توجه به نياز روزافزون به کتاب، کار طاقت فرسا و پرزحمت کاتبان، وقت گير بودن کار کاتب و نياز به سرعت بيش تر در کار، 
اشتباه در امر کتابت و... زمينه های نياز به صنعت چاپ پديد آمد و انسان آن عصر را به فکر اختراع صنعت چاپ انداخت (تصوير 

٧۹ و ۸۰). 
با اختراع اين صنعت و تکثير اطالعات نوشتاری به کمک ابزار مکانيکی، شکل جديدی از کاربرد خط آغاز شد.

۸۰  ــ تصويری از يک کارگاه حروف چينی و نمونه های حروف فلزی و فرم بسته شده برای چاپ۷۹ــ کاتب



  ۶۸  

فن چاپ به منظور تکثير و توليد انبوه متون، به روش های جديدی نياز داشت. از جملٔه اين روش ها که به توسعٔه چاپ انجاميد، 
ساختن حروف مجزا و برجستٔه فلزی بود. با چينش و ترکيب اين حروف، واژه، جمله و متون مختلف ساخته می شد و پس از سپرده شدن 
به دستگاه چاپ و پايان کار دوباره از آن ها برای مطالبی جديد استفاده می کردند. کار با اين حروف به تخصص ديگری هم نياز داشت زيرا 

در واقع شکلی که ماشين در اختيار طراح می گذاشت بدون در نظر گرفتن اصول زيباشناسی خط بود.
 به همين دليل برای رسيدن به شيوه مطلوب، تخصصی بوجود آمد که وظيفه آن بهبود شکل قرارگيری حروف و افزايش زيبايی 

و کيفيت متن چاپی بود .
به عنوان مثال فاصلٔه معمول بين حروف که نتيجٔه کار حروفچين بود، در بازنگری طراح و به منظور يافتن شکلی زيباتر، کم يا 

زياد می شد.
بدين ترتيب «فن ابداع و گزينش و تنظيم انواع حروف» به عنوان يک تخصص مطرح شد و «تايپوگرافی»۱ نام گرفت.

Typography ــ١

٨۱  ــ کاتب از نگارگری ايرانی



  ۶۹  

۸۲  ــ نمونه ای از حروف سربی برای چاپ ماشينی

۸۴ ــ پوستر نمايشگاه آثار عکاسی مهران مهاجر و آثار گرافيک ــ رضا عابدينی ــ 
۱۳۸۳ هـ .ش

۸۳  ــ جلد کتاب راهنمای تايپوگرافی

همگام با رشد تکنولوژی و متناسب با گسترش ارتباطات بصری و ايجاد گرايش های جديد، اهداف نوينی درتايپوگرافی مطرح 
شد، که از آن جمله می  توان به موارد زير اشاره کرد: 

۱. طراحی اقالم چاپی متنوع
۲. کمک به درک هر چه بهتر و بيش تر مفاهيم نوشتار

۳. ثبت نوشته در ذهن مخاطب
۴. بررسی قابليت های تصويری و آشکار کردن موضوع نوشتار

۵. کشف جنبه های خالق کاربرد حروف.
تصاوير شمارٔه ۸۲ تا ۸۹ نمونه هايی از تايپوگرافی با گرايش های جديد است.



  ۷۰  

۸٥ ــ ج ــ پوستر همايش بررسی طالق ــ  کوروش جدی ــ داود مرگان

۸۵ ــ الف ــ طراحی عنوان ماهنامۀ سينما حقيقت ــ رضا عابدينی

۸۵  ــ ب ــ حروف چينی ــ جلد کتاب ــ بيژن صيفوری



  ۷۱  

٨۶  ــ جلد کتاب رمان زوو ــ بيژن صيفوری

٨۹ ــ طراحی عنوان مجموعۀ تلويزيونی سينما ٨۸  ــ کارت دعوت نمايشگاه کتاب ــ استان فارس ــ سيامک فيلی زاده ــ ۱۳۸۰ هـ .ش
۱ ــ رضا عابدينی

٨۷  ــ جلد کتاب ــ مسعود نجابتی



  ۷۲  

تمرين
1ـ نمونه هايى از اقالم تايپى را(در صورت امكان با ذكر نام آن ها) جمع آورى كنيد و در كالس 
به نمايش بگذاريد و با هدايت هنرآموز، شكل، وزن،اندازه و ديگر ويژگى هاى آنها را مورد بحث و 

بررسى قرار دهيد. 
2ـ عنوان يك نمايشگاه، همايش يا يك مراسم اجتماعى را انتخاب كرده و سپس با استفاده 
يكى از قلم هاى حروف چينى كه روحيه بصرى متناسب با موضوع دارد يك كارت دعوت يا آگهى 

طراحى كنيد.



  ۷۳  

دست نويس۱
اين شيوه شامل نگارشی آزاد است که طراح در آن به شيوه های شناخته شده و قانونمند پايبند نيست، گرچه ريشه های اين اقالم 
را می توان در خط های دست نويس پيدا کرد. خط های دست نويس، از هر الگوی خوشنويسی يا حروف چينی که برداشت شده باشند، 
تحت تأثير ويژگی های فردی، ابزار، احساسات و ساليق و... صورت های متنوع و بی همتايی به خود می گيرند و از اين جهت، گسترٔه 

جذاب و قابل انعطافی را در نگارش و طراحی حروف پديد می آورند. 
در اين شيوه پيش از آنکه شکل ظاهری نوشته مدنظر باشد، تناسب و ارتباط آن با موضوع اثر گرافيکی دارای اهميت است و 

چنانچه به درستی بکار گرفته شود می تواند در برقراری ارتباط، با مخاطب بسيار مؤثر باشد. 
حروف در اين شيوه حس غير رسمی، صميمی و خودمانی و پويا دارند و می توانند احساس هيجان ، آزادی و گاه ناپختگی را 

بيان کنند.
در اين زمينه ، بکارگيری مواد و ابزار جديد و غير متعارف برای نگارش، و سطوح اجرايی و هرگونه تغيير در زاويه، ضخامت، 

حرکت، شکل، اندازه و وزن حروف می تواند عاملی برای پيدايش اثری خالق و بيانی در گرافيک باشد.
همچنين سرعت در نگارش، فاصله گرفتن از الگوهای رسمی و سنتی حروف، بداهه نويسی و نيز تبعيت از احساس موضوع در 

اجرا، از شيوه هايی هستند که می توانند طراح را در رسيدن به نتيجه مطلوب ياری کنند (تصاوير شمارٔه ۹۰ تا ۱۰۲). 

  Hand Writting ــ١

۹۱ــ عنوان شاهنامۀ شوکران ــ ساعد مشکی فرهنگ  توسعه  برای  هم انديشی  همايش  پوستر  ۹۰ــ 
صلح ــ امرالله فرهادی



۹۳ــ جلد کتاب همه گرفتارند ــ ساعد مشکی  ۷۴  

۹۲ــ  عنوان پوستر هفتمين نمايشگاه دوساالنه طراحان گرافيک ايران ــ قباد شيوا ــ ۱۳۸۰ هـ .ش



  ۷۵  

۹۵ــ نشانۀ نمايش بزرگداشت سيصدهزار شهيد ــ اصفهان ــ ۹۴ــ طراحی جلد (CD) ــ موسيقی مقامی تربت جام ــ ساعد مشکی
اميررضا خوردآزاد

ـ اميرحسين قوچی بيک ـ نوشتۀ نگارخانۀ بارانـ  ٩۷ــ طراحی نشانهـ  ۹۶ــ طراحی نشانه نوشتۀ مقدسی جهت ُمهر ــ اميرحسين قوچی بيک



۱۰۱ــ طراحی عنوان کتاب الل بازی ها ــ ساعد مشکی  ۷۶  

٩۸ــ پوستر بزرگداشت ميراث فرهنگی و روز جهانی 
موزه ــ فرشيد مثقالی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

فتح الله  ــ  خيابانی  تئاتر  جشنوارۀ  پوستر  ٩۹ــ 
مرزبان ــ ۱۳۸۱ هـ .ش

۱۰۰ــ جلد کتاب تائوت چينگ ــ مسعود نجابتی  ــ 
۱۳۸۲ هـ .ش



  ۷۷  

الزم است بدانيم نگارش های دست نويس و دست خط های فردی می توانند مبنا و الگوی «طراحی قلم» قرار بگيرند، چنانچه 
برخی فونت های موجود چاپی برهمين اساس شکل گرفته اند.

ناميده  «اسکريپت»۱  التين،  خط های  در  می شود  ديده  آن ها  در  (خوشنويسی)  سنتی  خطوط  منشأ  که  اقالم  اين  از  نمونه هايی 
می شوند (تصوير ۱۰۳و ۱۰۴).

Script ــ١

۱۰۲ــ عنوان کتاب تاريخ داخائو ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۰ هـ .ش

۱۰۴ــ پوستر نمايش آنتيگون ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۹ 
هـ .ش

۱۰۳ــ جلد کتاب شعر عصيان ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۴ 
هـ .ش



  ۷۸  

تمرين
دست  شيوة  با  گرافيك  زمينه هاى  از  يكى  براى  را  آن  و  كرده  انتخاب  مناسب  كلمه اى  1ـ 
نويس طراحى نمائيد. (نام يك محصول غذايى، عنوان يك كنسرت موسيقى، عنوان يك اثر نمايشى 

يا سريال،...) 
2ـ با توجه به روحيه شيوه دست نويس عنوان يك كتاب و يا پوستر را طراحى نمائيد.


