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و  طراحی  شیوۀ  اساس  بر  )معقلی(،  بنایی  خط   گونه شناسی 
روش های اجرایی

حمیدرضا کشاورزی میاندشتی1، بهمن فیزابی2

چکیده
خوشنویسی در بین هنرهای اسالمی از ارزش ویژه ای برخوردار است. ازاین رو جایگاه خاصی در آثار گوناگون، به ویژه 
در تزیین بناهای مذهبی دارد. خط بنایی )معقلی( به واسطۀ انطباق با آجر به سبب راست گوشه بودن در تزیین بناها 
استفاده شد. این خط یک هنر ترسیمی اسالمی برگرفته از خط کوفی و نقوش معقلی است که بر زیرنقش های مختلف 
هندسی، به ویژه مربع، با رعایت تناسب فضای سیاه وسفید و در یک چارچوب معین طراحی و ترسیم می شود. این امر 
باعث شده تا گونه های متعدد بر اساس شیوه های مختلف طراحی و روش های اجرایی در این خط به وجود آید. اما 

تقسیم بندی هایی  که دربارۀ این خط صورت پذیرفته، عمومًا ناقص و دربردارندۀ همۀ ابعاد این خط نیست. 
این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و توسعه ای، با جمع آوری اطالعات و مشاهدات میدانی سعی داشته 
به پیوند بین شیوۀ طراحی و روش های اجرایی در کتیبه های کوفِی بنایی )معقلی( برخی بناهای اسالمی بپردازد. در 
این پژوهش، با توجه به ارزش مشاهدات، سعی شده برای تبیین مراحل بصری از روش »نگاشت ادراکی« که روشی 
مرسوم در تحقیقات بصری است، استفاده شود. یافته های تحقیق نشان  می دهد شیوۀ طراحی و روش های اجرایی، 
متناظر به  هم اند؛ یعنی نحوۀ اجرای کوفی بنایی، تابع شیوۀ طراحی خوشنویسی کوفی بنایی است، و از دیگر سوی 
معکوس آن نیز صادق است. شیوه های طراحی خوشنویسی  کوفی معقلی شامل شش گونۀ منفرد، گردان، پیچیده، 
سوادوبیاض، بنایی  خوشنویسی  و آزاد است. چهار گونۀ نخست )منفرد، گردان، پیچیده و سوادوبیاض(، دارای قواعد 
پایدار در طراحی است، اما دو گونۀ »بنایی  خوشنویسی«  و »آزاد«، برحسب فضای خوشنویسی بر پایۀ روش  های متنوع 
و ابتکاری، بر شبکه های مختلف قابل انجام بوده، و بر اساس نیازهای گرافیک امروز به  وجود آمده است. از دیگر سوی 
به لحاظ روش اجرا، چهار روش اجرایی )ساده، یک رگی، سه رگی و راسته خفته(، نیز با همۀ شش گونۀ کوفی معقلی، 

رابطۀ متناظر برقرار می سازند.
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۱. مقدمه
اساس کوفی بنایی )معقلی( امتدادهای افقی و عمودی و گردش خط با ضخامتی یکنواخت در راستای افقی یا عمودی 
است، به گونه ای که تمام سطوح هندسی شکل با این نوشته های افقی و عمودی پر می شود. در بعضی انواع کوفی 
بنایی، به نمونه هایی برمی خوریم که هم سیاهی و هم سفیدی بین آن ها از کلماتی تشکیل شده اند که هر دو دارای 

معناست و به آن »معقلی مشکل« یا »معلقی متداخل« گفته می شود.
خط معقلی با نحوۀ چیدن  آجرها در اجزای معماری ارتباط دارد. ازاین رو اشکال هندسی، به خصوص مستطیل، برای 
نمود این خط بسیار مناسب است. خوشنویسی  و کتیبه نویسی بعد از اسالم، نقشی مهم و اساسی در تزیین بناهای 
مذهبی می یابد. آیات قرآنی و تک نام های پیامبر و بزرگان دین و اسماءالحسنی از نمونه های خوِب این تک نگاری های 
کوفی بنایی است که در بناهای ایرانی اسالمی بسیار رایج است. در این خط، نظم به معنی نظم مفید و دارای انتظام 
در مقابل بی نظمی معنی پیدا می کند. بسیاری از صور هنر اسالمی با تکرار نقش های هندسی و تناوب در وزن ها و 
قرینه سازی انجام پذیرفته است. در خط معقلی، نظم هندسی خاصی حاکم است که بر اساس اصول هندسی و قواعد 
مشخص گسترش پیدا می کند. این خط به دلیل نوع طراحیِ  ملهم از کوچک ترین واحد بنا یعنی آجر، و راست گوشه 
بودن، ارتباط کالبدی با معماری  دارد. ازاین رو کوفی بنایی را می توان سازگارترین نوشته با فضای معماری دانست. در 
این خط به دلیل تقسیم فضاهای ُپر و خالی بر اساس یک تناسب منطقی، از فضای بیهوده پرهیز شده است؛ این موضوع 
در نوع سواد وبیاض آن که ُپر و خالی وظیفۀ نوشتار دارند، به خوبی مشهود است. تقسیم بندی هایی  که دربارۀ این خط 
صورت پذیرفته، عموماً ناقص و دربردارندۀ همۀ ابعاد این خط نیست. لذا  با توجه به کاستی های فوق، این مقاله سعی 
دارد به گونه شناسی خط  بنایی )معقلی(، بر اساس شیوۀ طراحی و روش های اجرایی، در کتیبه های کوفی بنایی )معقلی( 
برخی بناهای اسالمی بپردازد. هدف تحقیق شناخت بخشی از هویت خط کوفِی بنایی )معقلی( موجود در محیط معماری 

ایرانی  اسالمی به منظور تبیین گونه شناسی مناسب برای این خط بر اساس شیوۀ طراحی و روش های اجرایی است.
لذا به دنبال این پرسش های تحقیق هستیم که:

الف. آیا قواعد حاکم بر شیوۀ طراحی خط کوفی بنایی )معقلی(، می تواند به الگویی برای ترسیم روش های اجرایی 
قدیم و نمونه های جدید منجر شود؟

ب. آیا با مطالعۀ نمونه های متأخر و جدید کوفی بنایی )معقلی(، اصول و دستورالعمل شیوۀ طراحی و روش های 
اجرایی این خط قابل حصول خواهد بود؟

در هر حال، این پژوهش توسعه ای  با رویکرد ترکیبِی توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطالعات به شیوۀ کتابخانه ای و 
مشاهدات میدانی، سعی دارد به رابطه و پیوند بین شیوۀ طراحی و روش های اجرایی در کتیبه های کوفی بنایی )معقلی( 
برخی بناهای اسالمی بپردازد. نگارندگان در تدوین این مقاله به دلیل کمبود منابع و از سوی دیگر به دلیل به دست آوردن 
گزارش های اولیه، به مشاهدۀ مستقیم و جمع آوری و ترسیم نقوش اقدام کرده اند. در ضمن با توجه به ارزش مشاهدات، 

برای تبیین مراحل بصری از روش نگاشت ادراکی1 استفاده شده است. 

نمودار 1: روند و مراحل تحقیق
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۲. پیشینۀ تحقیق
تاکنون دربارۀ خط بنایی، در کتاب ها و مقاالت، مطالب زیادی ارائه شده که بیشتر در قالب کلی و کتیبه خوانی و 
به دور از روش های ترسیم و آموزش و همچنین گونه شناسی این خط صورت پذیرفته است. در اینجا سعی می شود 
به اختصار، دربارۀ پیشینۀ این خط مطالبی ارائه گردد. خط کوفی خطی منسوب به شهر کوفه است و از خطوط دوران 
اسالمی است که در کوفه شکل گرفته و در تمامی بالد اسالمی توسعه یافته است )دهخدا 13۷۷: 834(. این خط از 
صدر اسالم مورد استفاده قرار گرفته و نخستین نسخه های قرآن با این خط کتابت شده است. بعد از آن، خطوط کوفی 

متنوعی ابداع گردیده که یکی از انواع آن، کوفی بنایی یا معقلی است که در معماری کاربرد دارد. 
محمدمهدی هراتی اعتقاد دارد که نام تاریخی این خطوط، معقلی است و بایسته نیست از نام های نوخاسته برای 
این نوع خط استفاده شود )هراتی 1383: 34(. سه کتاب به طور تخصصی تر در این خصوص موجود است که در هریک، 
از زاویه ای نه به طور جامع، به موضوع این خط پرداخته اند. مرحوم حبیب اهلل فضائلی در کتاب اطلس خط، معقلی را به 
سه قسم آسان و متوسط و مشکل تقسیم بندی می کند، در حالی که محمود ماهرالنقش در کتاب طرح و اجرای نقش 
در کاشی کاری اول خط بنایی، این خط را شامل خط ساقه گنبدی، خط ساده متن، خط معقلی و دیگر خطوط متداول 
در تزیین معماری اسالمی می داند. وی در جایی دیگر از همین کتاب، خط بنایی را به سه قسم خط بنایی ساده، خط 
بنایی مشکل و خط بنایی متداخل تقسیم بندی می کند. حسین زمرشیدی نیز در جلد سوم از مجموعه کاشی کاری ایران 
با عنوان »خط معقلی«، ضمن استناد به مطالب کتاب اطلس خط، به تقسیم بندی خط معقلی بر پنجاه فرم پرداخته و 

معتقد است چگونگی این خطوط را باید در متن واقعی آن جست وجو کرد تا به سبک اجرایی آن پی برد. 
کاستی هایی که در هنگام خواندن این کتاب ها با آن مواجه می شویم، عبارت است از: 1. تعاریف عموماً ناکافی بوده 
و دربرگیرندۀ همۀ ابعاد این خط نیست. 2. طبقه بندی در آن ها یکسان نیست. 3. شیوۀ آموزش مدون و واضحی در 
آن ها دیده نمی شود. 4. در هیچ یک از آن ها مباحث زیبایی شناسی و فلسفی این خط مطرح نمی شود. 5. حاوی هیچ 

پیشنهاد عملی برای بسط و گسترش این نوع خط نیستند.
از سویی درخصوص انواع خط کوفی از جمله کوفی معقلی، تاکنون مطالب فراوان نوشته شده، اما دربارۀ گونه شناسی 
خط  بنایی )معقلی(، بر اساس شیوۀ طراحی و روش های اجرایی، دستورالعملی نگاشته نشده است. لذا این موضوع انگیزۀ 

اصلی برای توجه به کوفی معقلی های مورد تحقیق است.

۳. گونه شناسی )طبقه بندی( خط  بنایی
حبیب اهلل فضائلی در تقسیم بندی این خط به سه قسم آسان و متوسط و مشکل می  گوید: »آسانش آن است که در 
یک سطح هندسی، عبارتی را با حرکات مستطیلی و مربعی به طور آزاد و فواصِل وسیع که زیاد و کم آن را با خطوط 
اضافی و زایده ها پر کرده نوشته باشند، و متوسط آن است که زمینه و خط بدون فاصله و بدون خطوط اضافی، به 
موازی و تساوی تنظیم شده باشد، و اما مشکل چنان است که عالوه بر نظم و ترتیب دقیق زمینه و حرکات هر دو 
خط باشند و به اصطالح سوادوبیاض )سیاه وسفید( آن خوانده شود و به این گونه بنایی، اطالق متداخل نیز بی مناسبت 

نیست« )فضائلی 13۶2: 1۶2(.
در تقسیم بندی دیگر، محمود ماهرالنقش در دفتر اول طرح و اجرای نقش در کاشی کاری ایران با عنوان »خط 
بنایی« نوشته است: »خط ساقه گنبدی و خط بنایی متن که مورد اخیر خود بر سه قسم است: بنایی ساده، شامل کلمات 
مقدس مانند اهلل، محمد و علی می باشد که شکل هایی مانند شمسه، نیم شمسه، مربع و سایر اشکال هندسی را در 
بر می گیرد. یا اینکه از حرکت دورانی و درهم قفل شدگی حروف تزیین می گردد. در خط بنایِی مشکل از آیات قرآنی 
و جمله های ادبی و عرفانی استفاده می گردد که به مقیاس وسیع در اشکال هندسی جای داده می شوند. خط بنایی 
متداخل ترکیبی است از دو خط بنایی ساده و مشکل، خط بنایی ساده کلماتی مانند اهلل، محمد، علی و امثالهم را در 
بر می گیرد و در سطحی گسترده ترسیم می شود. سپس درون کلمه مانند دیگر شکل های هندسی، سوره یا آیه ای از 

قرآن کریم در آن نوشته می شود« )ماهرالنقش 13۶1: 11(.
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در تقسیم بندی فضائلی و ماهرالنقش تفاوت هایی دیده می شود. آن نوعی را که ماهرالنقش مشکل نامیده، فضائلی 
متوسط نام نهاده است. همچنین فضائلی آن نوع از خط بنایی را که سوادوبیاضش را بتوان خواند مشکل یا متداخل 
نامیده است، در حالی که ماهرالنقش آن نوع را متداخل نام گذاری می کند که از ترکیب دو نوع ساده و مشکل ایجاد 

شده باشد.
زمرشیدی نیز در جلد سوم از کتاب کاشی کاری ایران با عنوان »خط معقلی«، با توجه به فرم ها و آالت مختلف 
گره چینی، پنجاه فرم از اشکال مختلف کوفی بنایی و معقلی را معرفی کرده است. »خطوط معقلی که همان بنایی 
است، در اثر سلیقۀ خوش استادان و معماران هنرمند ایرانی که دارای نبوغ بوده اند، با گذشت ایام و در کنار تحوالت 
فرهنگی، اجتماعی و طبیعی به تدریج شکل گرفت و در فرم های گوناگون به اوج تکامل رسید. بدیهی است هریک از 

این فرم ها ویژگی های خاص خود را دارا می باشد« )زمرشیدی 1384: 5(.
در اینجا با توجه به تقسیم بندی های گذشته و به عنوان حاصل تجربیات و نیز پژوهش صورت پذیرفته، گونه شناسی 
و طبقه بندی جدیدی با وی ژگی های ذیل پیشنهاد و ارائه می شود. این طبقه بندی از منظر شکل ظاهری و روش اجرا، 
از دو سو )شیوۀ طراحی یا ترکیب بندی ـ جلوه یا روش اجرا( به طبقه بندی نگاره های خط بنایی می پردازد؛ تا هم بتوان 

تعریف و مرز مشخصی برای آن ها تعیین کرد و هم قابلیت های هریک را با توجه به خصوصیاتشان تشریح نمود.

۴. شیوۀطراحی یا ترکیب بندی
این شیوه ها به شش حالت منفرد، گردان، پیچیده، سوادوبیاض، بنایی  خوشنویسی )ساقه گنبدی( و آزاد تقسیم می شود.

۴ـ۱. بنایی منفرد
یک کلمه یا یک عبارت کوتاه مانند اهلل، محمد، یا علی، الملک  هلل، در یک چارچوب مشخص طراحی می شود. از 
این نوع اغلب با عناوین منفرد )همان، 5(، ساده )ماهرالنقش 13۶1: 11( و آسان)فضائلی 1390: 1۶2( یاد  شده است 

)تصاویر 1 تا 3(.

تصویر 1: بنایی منفرد با جلوه های ساده، یک رگی، سه رگی، راسته خفته

تصویر 2: بنایی منفرد، جلوۀ راسته خفته، 
نام مبارک علی)ع(، مسجد حکیم اصفهان

تصویر 3: بنایی منفرد، جلوۀ ساده، 
کلمۀ اهلل، امامزاده محروق نیشابور 
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۴ـ۲. بنایی گردان
با نگاهی به نمونه های موجود خط بنایی، نوعی را می یابیم که ارتباطی مشخص با دایره و َدَوران دارد. این نوع نگاره ها 
بنایی   گردان )زمرشیدی 1384: 10( نام  دارند. ناجی  زین الدین  از این نوع با عنوان تکرار تجمیعات )تکرار چندواژه ای( 
یاد کرده است که به تجمیع سه تایی، چهارتایی و باالتر تقسیم می شود. »ترکیب چندتایی واژۀ علی در نزد طراحان، 
جایگاه ویژه ای داشته و واژۀ هندی چارعلی به آن اطالق می شود. اهل بغداد به آن علیات می گفتند و این نام برای 
آرایۀ معروف چلیپای شکسته ]پیلی[ به کار می رفت که ترکیبی چهارتایی بود و شاید بتوان آن را پایه و اساس همۀ 
ترکیب های این چنینی دانست« )زین الدین المصرف 1393: 4۶2(. بنایی گردان در تقسیم بندی فضائلی یکی از انواع 
متوسط )بدون عنوان  گردان  و خاصیت چرخش در آن( ذکر و تصاویرش ارائه شده  است )فضائلی 1390: 1۶۶(. در 
نوع گردان، یک کلمه حول محور میانِی شکل به تعداد اضالِع آن تکرار و حروف و کلمات در هم تنیده می شوند. 
ترکیب بندی گردان غالباً در فضای گره شکل می گیرد و بر یکی از آالت گره می نشیند. از کنار هم قرار دادن این 
نوع طراحی می توان به گسترش آن پرداخت و یک سطح را پر کرد. گفتنی است که گرداندن یک کلمۀ منفرد در 
یک چارچوب لزوماً نقش گردان ایجاد نمی کند، بلکه حروف باید در هم قفل شده و ارتباط فضایی با هم داشته باشند 

)تصاویر 4 تا ۶(.

تصویر 4: نگاره های بنایی گردان با جلوه های ساده، یک رگی، سه رگی، راسته خفته

تصویر 5: بنایی گردان، جلوۀ ساده، چهار بار نام مبارک 
علی)ع(، مدرسۀ امام صادق)ع( )چهارباغ(، اصفهان

تصویر ۶: بنایی گردان، جلوۀ ساده، چهار بار نام 
مبارک محمد)ص(، مسجد آقانور، اصفهان 
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۴ـ۳. بنایی پیچیده
در بنایِی پیچیده، یک سوره، آیه، ذکر، یا یک بیت شعر در چارچوبی مشخص یا بر کلمه ای منفرد با ترکیب  های 
گوناگون طراحی می شود. ماهرالنقش از این نوع با عنوان مشکل یاد می کند: »در خط بنایِی مشکل از آیات و سورات 
داده  جا  اشکال هندسی  در  مقیاس وسیع  به  که  استفاده می گردد  عرفانی  و  ادبی  یا جمله های  کریم  قرآن  ]ُسَور[ 
)رووارو(،  رفت  وبرگشت  حلزونی،  متفاوتی چون  ترکیب های  پیچیده،  بنایِی  در   .)10 )ماهرالنقش 13۶1:  می شوند« 

کتیبه ای، متداخل، لوحه ای و تلفیقی از آن ها رایج است )تصاویر ۷ تا 9(.

تصویر ۷: نگاره های بنایی پیچیده با جلوه های ساده، یک رگی، سه رگی، راسته خفته

تصویر 8: بنایی پیچیده، جلوۀ ساده، ذکر: اسماء اهلل، بقعۀ پیر، پیر 
بکران

تصویر 9: بنایی پیچیده، جلوۀ یک رگی، سورۀ مبارکۀ فتح، 
ورودی غربی امامزاده اسماعیل)ع(، اصفهان 

۴ـ۴. سوادوبیاض )سیاه وسفید(
در سوادوبیاض عالوه بر متن )سیاهی(، فضای بین حروف )سفیدی( هم معنا و مفهوم دارد. صاحب کتاب اطلس 
خطاز آن با نام »کوفی معقلی مشکل« نام می برد )فضائلی 1390: 1۷1(. قدما سخت ترین نوع بنایی را سوادوبیاض 
می دانستند: »پیش از آنکه خط فارسی رواج یابد، خط معقلی بوده که مجموع آن سطح است و هیچ دوری ندارد و 
بهترین خط معقلی آن است که سوادوبیاض آن را بتوان خواند« )منشی قمی 1383: 12(. به هر حال بنا به گفته ها، 
بهترین خط معقلی آن است که سوادوبیاض آن هر دو خوانده شود، یعنی سیاهی آن چیزی و سفیدی آن چیزی دیگر 

خوانده شود )تصاویر 10 تا 12(.
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تصویر 10: نگاره های بنایی سوادوبیاض با جلوه های ساده، یک رگی، سه رگی، راسته خفته 

تصویر 11: بنایی سوادوبیاض، جلوۀ راسته خفته، لفظ جاللۀ اهلل به دو رنگ آجری و 
فیروزه ای، حرم امام علی)ع(، نجف اشرف، عراق

تصویر 12: بنایی سوادوبیاض، جلوۀ ساده،
 چهار بار لفظ جاللۀ اهلل در چارچوب مربع، 

صفۀ شاگرد مسجدجامع اصفهان
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۴ـ۵. بنایی  خوشنویسی )ساقه گنبدی(
این نوع که عموماً بر ساقۀ گنبدها و بعضاً سردرها و حتی بر کتیبۀ ایوان ها طراحی و اجرا می شود، اصل و 
پایه اش خطوطی  چون  کوفی، ثلث و بعضاً سایر اقالم خوشنویسی  است که بر شبکۀ شطرنجی نقش می بندد 
و قواعد ترسیمش با سایر نمونه ها کمی متفاوت است. ماهرالنقش )13۶1: 10( با عنوان ساقه گنبدی از آن 
یاد می کند، اما زمرشیدی به این نوع، عنوان خط بنایی داده است: »خط بنایی که آن را خط معماری نیز 
می گویند، خطی است سه خطی )سه رگی( که بیشتر در ساقه و گردونۀ گنبدها مورد استفاده قرار می گیرد« 
)زمرشیدی 1384: 195(. در خط  بنایی   خوشنویسی ترسیم بر شبکۀ هندسی و ترسیم در چارچوب رعایت می شود 
و رعایت اصل سوم )فرد بودن( از اصول سه گانه، ضروری نیست. فضای میان تهی حروف و کلمات با نقوش معقلی و 

انواع دیگرخط بنایی پر می شود )تصاویر 13 و 14(.

اِر(، گنبد درب امام اصفهان ّ الَْواِحِد الَْقَهّ تصویر 13: بنایی خوشنویسی بر پایۀ خط ثلث، آیۀ 1۶ سورۀ مبارکۀ غافر )لَِمِن الُْملْک الْیْوَم، هلِلَ

ُ ال إِلََه إاِلَّ اهلل]ُهَو[ َعلَیِه تََوکلُْت َوُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظیِم  تصویر 14: بنایی خوشنویسی بر پایۀ خط کوفی، بسم اهلل الرحمن الرحیم اهللَّ
)بخشی از آیۀ 129سورۀ مبارکه توبه(، ساقه گنبد مسجدجامع ساوه
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۴ـ۶. بنایی آزاد
در این سبک، کلمات عمومًا بدون قرار گرفتن در چارچوبی خاص، به صورت آزاد بر شبکۀ هندسی ترسیم 
می شوند. شیوۀ طراحی آزاد بر اساس نیازهای گرافیک امروز به وجود آمده است. این نوع بنایی در هنر و 
گرافیک امروزی کاربردهای فراوانی در طراحی نشانه، نشانه نوشته، پوستر، طراحی جلد، طراحی حروف و 
طراحی حجم های مجازی و حقیقی دارد. خط بنایی به سبب ویژگی های  خاص هندسی، قابلیت انطباق زیادی 
آزاد رعایت اصول سه گانه، جز اصل شبکه )ترسیم بر شبکۀ  بنایِی  )ارتباط تصویری( دارد. در  با گرافیک 
هندسی(، ضروری نیست. به عبارت دیگر، هنرمند مقید به رعایت اصول و قواعد وضع شده بر این خط ــ جز 
اصل ترسیم بر شبکۀ هندسی ــ نیست. در گرافیک امروز به نمونه هایی از خط بنایی برمی خوریم که عالوه 

بر دارا بودن ویژگی های خط بنایی از خالقیت و نوآوری هم برخوردارند )تصاویر 15 و 1۶(.

تصویر 15: بنایی آزاد، استفاده از خط بنایی در طراحی پوستر، اثر 
)com.todayposters.www//:http( بهرام حمیدی

تصویر 1۶: بنایی آزاد، استفاده از خط بنایی در طراحی پوستر، 
)http://www.todayposters.com( اثر زکریا باهوُطرودی

۵. جلوه یا روش اجرا
چگونگی ظهور و نمایش نگاره های طراحی شده با نماهای گوناگون، موضوع جلوه یا روش اجراست. روش اجرا در 
تقسیم بندی ماهرالنقش با عنوان خط  معقلی آمده است: »خط معقلی در حقیقت همان خط بنایی ا ست که به شکل 
است: معقلی یک  رگی، معقلی سه رگی، معقلی  بر سه قسم  ]...[ معقلی  بنا خودنمایی می کند  رویه های  بر  دیگری 
کشیده متن« )ماهرالنقش 13۶1: 14(. زمرشیدی روش اجرا )جلوه( را این گونه شرح می دهد: »خط معقلی شطرنجی را 
می  توان به شکل تک خطی )یک  رگی( و یا تکامل یافتۀ آن در شکل سه خطی )سه رگی( شطرنجی در حالت های مختلف 
باور نگارندگان، جلوه به چهار گونۀ ساده، یک رگی، سه رگی و راسته خفته  اجرا کرد« )زمرشیدی 1384: 159(. به 

تقسیم می شود.
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۵ـ۱. جلوۀ ساده
در این جلوه، نگاره های خط بنایی بدون  آرایه و تزیین طراحی و اجرا می شوند و خط با خطوط عمودی و افقی بدون 
هیچ تزیینی بر شبکه اجرا می گردد. با بررسی نمونه های موجود خط بنایی درمی یابیم که اغلب نگاره های بناها با جلوۀ 

ساده اجرا شده اند )تصاویر 1۷ تا 19(.

تصویر 1۷: جلوۀ ساده بر انواع نگاره های منفرد، گردان، پیچیده و سوادوبیاض

تصویر 18: جلوۀ ساده بر نگاره های گردان، لفظ جاللۀ 
اهلل  اکبر، چهار بار نام علی)ع(، مسجد حکیم، اصفهان

تصویر 91: جلوۀ ساده بر نگارۀ پیچیده، سورۀ مبارکۀ کافرون، 
مسجد شیخ لطف اهلل، اصفهان
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۵ـ۲. جلوۀ یک رگی
در این جلوه، حروف و کلمات بر شبکه ای مربع با چرخش 45 درجه و ارتباط زاویه های مربع ها با هم ایجاد شده است. 
در جلوۀ یک رگی مسیر حرکات خطوط از طریق ارتباط رأس مجموعه ای از مربع های یک رنگ است که با چرخش 

45درجه ای در رأس با یکدیگر مماس اند )تصاویر 20 تا 21(.

تصویر 20: جلوۀ  یک رگی بر انواع نگاره های منفرد، گردان، پیچیده و سوادوبیاض

تصویر 21: جلوۀ یک رگی بر نگارۀ منفرد، نام محمد)ص(، 
صفۀ استاد مسجدجامع اصفهان

تصویر 22: جلوۀ یک رگی بر نگارۀ منفرد، دو بار نام مبارک 
علی)ع(، ایوان جنوبی مدرسۀ نیم آورد
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۵ـ۳. جلوۀ سه رگی
در این جلوه نیز مانند جلوۀ یک رگی، حروف و کلمات بر شبکه ای مربع با چرخش 45 درجه و ارتباط زاویه های مربع ها 
با هم ایجاد شده است؛ با این تفاوت که در جلوۀ سه رگی، مسیر حرکت خطوط از طریق ارتباط رأس سه مربع  با دو 

رنگ متفاوت در میان هم که با چرخش 45درجه ای با یکدیگر مماس هستند، ایجاد می شود )تصاویر 23 تا 25(.

تصویر 23: جلوۀ سه رگی بر انواع نگاره های منفرد، گردان، پیچیده و سوادوبیاض

تصویر 24: جلوۀ سه رگی بر نگارۀ منفرد، نام مبارک علی)ع(، 
مسجد حکیم اصفهان

تصویر 25: جلوۀ سه رگی بر نگاره های گردان، ذکر های یا حنان 
یا غدیر، مسجد حکیم اصفهان
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۵ـ۴. جلوۀ راسته خفته
این جلوه که همانند جلوۀ سه رگی ایجاد می شود، واحدهای تشکیل دهندۀ حروف و کلماتش به صورت مستطیل هایی با 
نسبت 1 به 3 و به حالت عمودی و افقی در میان هم اجرا شده اند. به بیانی دیگر، چینش واحدها مانند سه  رگی است، 
با این تفاوت که از به هم پیوستن سه مربع جلوۀ راسته خفته به وجود می آید و یک واحد راسته خفته را با یک  رنگ 

تشکیل می دهند. در این جلوه برای جداسازی واحدها، بعضاً از بند میان واحدها استفاده می شود )تصاویر 2۶ تا 28(.

تصویر 2۶: جلوۀ راسته خفته بر انواع نگاره های منفرد، گردان، پیچیده و سوادوبیاض

تصویر 2۷: جلوۀ راسته خفته بر نگارۀ منفرد، نام مبارک محمد)ص(، 
مدرسۀ نیم آورد ایوان شمالی 

تصویر 28: جلوۀ راسته خفته بر نگارۀ پیچیده، متن: محمد رسول اهلل 
الصادق االمین، صفۀ استاد مسجدجامع اصفهان

نظر به موارد تصویری و نوشتاری فوق، گونه شناسی خط  بنایی )معقلی( بر اساس شیوۀ طراحی و روش های اجرایی، 
به صورت خالصه و برای اثبات گونه های کوفی بنایی به صورت نگاشت ادراکی، در جدول 1 آورده شده است.
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جدول 1: طبقه بندی خط بنایی بر اساس شیوۀ طراحی و روش اجرا 
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جلوه یا روش اجرا

چگونگی ظهور و نمایش نگاره های طراحی شده با نماهای گوناگون

تصویِر نمونه/ متن/ مکان

ساده

نگاره های خط 
بنایی بدون  آرایه و 

تزیین طراحی و اجرا 
می شوند.

یک رگی

حروف و کلمات بر 
شبکه ای مربع با چرخش 

45 درجه و ارتباط 
زاویه های مربع ها با هم 

ایجاد شده است.

سه رگی

از ارتباط رأس سه مربع  
با دو رنگ متفاوت در 
میان هم که با چرخش 
45درجه ای با یکدیگر 
مماس هستند، ایجاد 

می شود.

راسته خفته

همانند جلوۀ سه رگی ایجاد 
می شود و از به هم پیوستن 
سه مربع و همرنگ شدن 

به وجود می آید.

فرد
من

یک کلمه یا یک 
عبارت کوتاه مانند 

اهلل، محمد، یا 
علی، الملک  هلل، 
در یک چارچوب 
مشخص طراحی 

می شود.
اهلل / امامزاده محروق نیشابور

دان
گر

یک کلمه حول 
محور میانِی شکل 
به تعداد اضالِع 

آن تکرار و حروف 
و کلمات در هم 
چهار بار نام مبارک محمد)ص(،تنیده می شوند.

مسجد آقانور اصفهان

یده
یچ

پ

یک سوره، آیه، 
ذکر، یا یک بیت 
شعر در چارچوبی 
مشخص یا بر 
کلمه ای منفرد 
با ترکیب  های 

گوناگون طراحی 
عبارت: عجلوا بالصلوة قبل الفوت، می شود.

مدرسۀ نیم آورد اصفهان

عالوه بر متن 
)سیاه(، فضای بین 
حروف )سفید( هم 
معنا و مفهوم دارد.

اهلل/ مسجدجامع اصفهان

سی
نوی

وش
ی خ

بنای

عمومًا بر ساقۀ 
گنبدها و بعضًا 
سردرها و حتی 
بر کتیبۀ ایوان ها 
طراحی و اجرا 

می شود، اصل و 
پایه اش خطوطی 
 چون  کوفی، ثلث 
و بعضًا سایر اقالم 
خوشنویسی  است.

برحسب فضای نوع خوشنویسی )کوفی، نسخ، نستعلیق و ...( بر شبکۀ مربع اجرا شدنی است.

سورۀ مبارکۀ توحید/

ساقه گنبد امامزاده درب امام اصفهان

زاد
آ

بر اساس نیازهای 
گرافیک امروز به 
وجود آمده است.

با توجه به سلیقۀ طراح شامل ساده، یک رگی، سه رگی و راسته خفته می شود. بر شبکه های مختلف در شکل های 
گوناگون گرافیکی انجام پذیر است.

خط بنایی در طراحی پوستر، اثر بهرام 
حمیدی



شماره 1 ـ پاییز و زمستان 96
61

۶. نتیجه 
به منظور یافتن گونه شناسی خط  بنایی )معقلی(، بر اساس شیوۀ طراحی و روش های اجرایی، طی تحقیق فوق به ساختار 
و قواعد و الگوهایی دستیابی شد که با استفاده و تعمیم آن ها به روش نگاشت ادراکی، می توان به شیوه ای روشمند 

برای ترسیم نمونه های جدید به شرح زیر دست یافت:
ـ یافته های تحقیق نشان  می دهدکه شیوۀ طراحی و روش های اجرایی، متناظر به هم می باشند. به این معنا که 
از دیگر سوی، شیوۀ ترسیم  بنایی است.  تابع شیوۀ طراحی خوشنویسی کوفی  )معقلی(،  بنایی  اجرای کوفی  نحوۀ 
مهم ساختار  )از جمله محدودیت های  بناست  معمارانۀ  و ساختار  اجرا  نحوۀ  تابع  بنایی،  خوشنویسانۀ حروف کوفی 

معماری محدودیتی است که راست گوشه بودن آجر و نحوۀ چینش آن برای معقلی ایجاد می کند(. 
ـ همچنین شیوه های طراحی خوشنویسی ِ کوفی  معقلی شامل شش  گونه است: منفرد، گردان، پیچیده، سوادوبیاض، 
بنایی  خوشنویسی  و آزاد. این شش گونه به لحاظ قواعد خود به دو گروه تقسیم می شود: گروه اول شامل چهار گونه 
است:  منفرد، گردان، پیچیده و سوادوبیاض، که دارای قواعد پایدار و متقن در طراحی می باشد. گروه دوم شامل دو 
گونۀ »بنایی  خوشنویسی«  و »آزاد« است که برحسب فضای خوشنویسی )قاعده مند و روش  های نوین و ابتکاری(، بر 

شبکه های مختلف قابل انجام بوده و بر اساس نیازهای گرافیک امروز به  وجود آمده است. 
خوشنویسی کوفی بنایی )معقلی(، به لحاظ روش اجرا نیز شامل چهار روش اجرایی )ساده، یک رگی، سه رگی و 

راسته خفته( است که با همۀ شش گونۀ کوفی بنایی، رابطۀ متناظر برقرار می سازند.

پی نوشت ها
Perceptual Map .1 »نگاشت ادراکی روشی است برای بصری کردن اطالعات به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها و روابط بین 

.)Hager 1997: 163( »آن ها که به وسیلۀ آن می توان رابطۀ بین چند مفهوم یا کلمه یا متغیر را در چارچوبی مفهومی ارائه کرد
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