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چکیده
کلمات، دارای ساختار  کالم و تصویر، دو عامل مهم برای ایجاد ارتباط هستند. در خوشنویسی، انتقال پیام از طریق تصاویر و 
کیفیت هــای بصری، ایــن خــط را از نظر بصری و ســاختار  کنــار زیبایــی و توجه بــه  تجســمی اســت. حضــور اصــول و قواعــد در 
گذشت  زیباشناختی ممتاز نموده است. آثار میرعماد درمیان خوشنویسان دوره صفوی، نمایش اوج تکامل این خط پس از 
کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به مقایسه  گردآوری اطالعات با استفاده از منابع  چند قرن می باشد. این مقاله با 
کی در دو شــیوه صفــوی و معاصر را  گزیــده ای از آثــار میرعمــاد و امیرخانــی پرداخته، تــالش دارد تا ارتباطات عینی و ادرا کیفــی 
که؛ چه نیازی بــه ایجاد ارتباطات ظاهری و پنهانی در خط نســتعلیق  ح عبارتند از این  بررســی نمایــد. پرســش های قابل طــر
ک این ارتباطات و اساســًا وجوه افتراق و تفاضل میان نمونه آثار مشــابه ارایه شــده  وجــود دارد؟ و نقــش دانــش بصری در ادرا
کی عناصر بصری  دو هنرمند چیســت؟ نتیجه بررســی ها حکایت از حساســیت بیشــتر هنرمند صفوی بر ارتباطات عینی و ادرا
نسبت به هنرمند معاصر دارد چنانکه درک این ارتباطات، عالوه بر لزوم شناخت اصول و قواعد خط، نیازمند شناخت روابط 

کیفیت های بصری موجود در آثار خوشنویسی خط نستعلیق می باشد. میان عناصر تجسمی و 

کلیدی واژههای
روابط بصری، نستعلیق، صفوی، معاصر، میرعماد، امیرخانی.
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"عالیم و سمبل هایی که ما بدان زبان و کالم می گوییم، در  روزگارهای 
پیشــین به صورت رشــته ای از تصاویر ســاده ترســیم می شــدند و این 
تصاویر ســاده، نتیجه ی محسوســات بشــر بودند")داندیــس، ۱۳85، 
گیــری نظام عالمتی در قالب حروف، برای بیان اندیشــه  ۲۹). "شــکل 
گذشــته های دور صــورت می گرفت. با اســتفاده از  و مفاهیــم ذهنــی از 
عالیــم نوشــتاری در صــورت وجود فاصلــه ی زمانی و مکانــی، دریافت 
گردیــد" )ورامینــی، ۱۳۹0، ۷6). در واقع"تکامل زبان  معنــا نیز ســاده تر 
که در آن شکل های  از تصاویر آغاز شد و به صورت تصویرنگاری درآمد 
کار رفت، سپس به واحدهای آوایی  ســاده با معانی روشــن و واضح به 
گرفت")داندیــس، ۱۳85،  تبدیل شــد و ســرانجام شــکل الفبا به خود 
۲۷). به همین لحاظ "سبک معنایی و لحن کلمات می تواند بر نوشته 
کند"  کدهای جدیدی را برای موضوع تعریف  گذارده و نمادها و  تاثیــر 
)ورامینــی، ۱۳۹0، ۷۷). ایــن دو، هــر یــک بر دیگری تاثیرگــذار بوده، به 
کیفیت های بصری در نگارش خط، عالیم قراردادی، بار معنایی  مدد 
کلمات را تقویت نموده اند. چنانکه به زعم کپس؛ "هنرهای تجسمی، 
تجلیات عالی زبان بصری هستند" )کپس، ۱۳۷5، ۱6) و سرچشمه ی 
این زبان را می توان در تجلیات معانی عناصر تجسمی و ارتباط آنها با 

یکدیگر مشاهده نمود.

ایــران  کوتــاه در تاریخچــه ی تحــوالت خوشنویســی  "بــا مــروری 
کــه ارزش تصویــری خط نســتعلیق و  می تــوان بــه این نتیجه رســید 
کنــش ارتباطی  زیبایــی منحصــر به فرد آن، به شــکل قابــل توجهی، 
که  خــود را در آثــار مکتــوب فرهنــگ ایــران نشــان داده اســت و آنچه 
کمــال  در جوهــره ی خــط نســتعلیق اهمیــت اساســی دارد، نهایــت 
که هــر هنرمند خطاطــی در روش  و ایــده آل در زیبانویســی آن اســت 
خاص خود بایستی آن را الگوی تجربیات آفرینش آثار خود قرار دهد" 

)رشوند، ۱۳۹۱، ۱0۹(.
امروزه با توجه به اهمیت خط نستعلیق به عنوان عروس خطوط 
اســالمی و زیباتریــن خط متــون فارســی، فعالیت تحقیقاتــی جامع، 
کاربــردی در بحــث اصــول و قواعــد زیباشناســی آن انجــام  کافــی و 
نشــده اســت. اساســًا بدون تجزیــه و تحلیــل دقیق و منطقــی در آثار 
خوشنویســان بزرگ و شــاخص هر دوره، نمی توان به تحوالت جدید 
کنون پژوهش های معدودی  کــرد. تا در عرصه خوشنویســی راه پیدا 
در بحث مبانی بصری خط نســتعلیق انجام شــده اســت اما در هیچ 
یــک از آنهــا، ارتبــاط بصری عینــی و روابــط پنهان عناصر تجســمی و 
کیفیت هــای بصری موجود در آثار خوشنویســی نســتعلیق مورد  نیــز 

گرفته نشده است. تحلیل جدی قرار 

مقدمه

پیشینهتحقیق

طاهریان)۱۳8۲) در کتاب: »نگاهی علمی به زاویه قلم نستعلیق«، 
زاویه قلم و تأثیر آن بر خط نستعلیق را از منظر علمی بررسی می نماید 
همچنین در سال ۱۳8۳ در مقاله ی: »میرعماد و کشیده های تخت«، 
کشــیده های میرعمــاد۱ پرداخته و دلیــل عالقه میرعماد به  به بررســی 
کشــیده های تخــت را بــا زبــان مبانــی زیباشناســی معاصر  اســتفاده از 
کرده اســت. قطاع )۱۳8۳) در مقاله ی: »مبانی زیباشناســی در  عنوان 
کلمه ها پرداخته،  کرسی بندی های حرف و  شیوه میرعماد«، ابتدا به 
ســپس بــا توجــه بــه دســتاوردهای نخســت، چگونگــی ترکیب بنــدی 
کلمه ها در ســطر و چلیپا را بررســی و در نهایت نوع تراش قلم و حرکات  
مخصوص دست برای قلم هایی با این تراش را ارائه می دهد. احسنت 
کتاب: »میرعماد تا حجاب شــیراز: مروری بر ناقل شــیوه و  )۱۳86) در 
مکتــب میرعمــاد و تاثیــر آن در خوشنویســی«، بــه معرفی نمونــه آثار و 
کار حجــاب شــیرازی پرداخته، انعکاس شــیوه ی میرعماد را  شــیوه ی 
کتاب: »زیبایی  بر آثار حجاب معرفی نموده اســت. حلیمی)۱۳۹0) در 
شناسی خط در مسجد جامع اصفهان«، تحلیلی زیباشناسی بر روی 
کتیبه های مســجد جامع اصفهان صورت داده است. روانجو )۱۳۹4) 
کامل آموزش سنتی  در مقاله: »آموزش خوشنویســی، به مثابه نسخه 
هنر«، معتقد است: آموزش خوشنویسی به عنوان نظام آموزش سنتی 
هنر، به لحاظ کامل بودن آموزش هاى فنی، می تواند فقدان اطالعات 
کند. فرید)۱۳۹4) در  مربوط به آموزش هاى تجسمی سنتی را جبران 

مقاله ای با عنوان: »بررســی ویژگی های بصری حروف در نســتعلیق«، 
تناســب در میــان حــروف نســتعلیق را متنــوع دانســته، معتقد اســت 
می توان این تناسب ها را هم از نظر اندازه و گستره حروف و هم از بابت 

گستره هر حرفی محاسبه نمود. حضور قوت ها در 
کتاب: »اصول و مبانی خط نســتعلیق«،  اســحاق زاده )۱۳۹4) در 
گی هــای تجســمی خــط نســتعلیق بــر پایــه  گرافیکــی بــه ویژ نگاهــی 
که این مقالــه بطور اختصاصی به  مطالعه تطبیقی دو شــیوه داشــته 

تشریح بخشی از مبحث آن می پردازد.

روشتحقیق

نــوع  از  توصیفی-تحلیلــی،  مقالــه  ایــن  در  نظــر  مــورد  روش 
گــردآوری داده هــا بــا اســتفاده از اســناد و منابــع  مقایســه ای اســت. 
یافته هــای  عقلــی  تحلیــل  و  مشــاهدات  آن  اســاس  و  کتابخانــه ای 
شــخصی نگارنــدگان اســت. در ایــن مقالــه، ضمــن نگاهــی تحلیلــی 
هنرهــای  مبانــی  و  اصــول  بــا  آن  تطابــق  در  نســتعلیق  خــط  بــه 
گزیــده ای از آثــار منتشــر شــده ی غالمحســین امیرخانــی۲  تجســمی، 
 در تطبیق با آثار میرعماد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. انتخاب 
آثار ایشان، به دلیل عمومیت یافتن این شیوه در نگارش خط نستعلیق 
ک میرعماد و امیرخانی، شهرت آنهاست  معاصر می باشد. وجه اشترا



۳۷
مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و 

معاصر )میرعماد و امیرخانی)

چنانکه مشهورترین خوشنویس نستعلیق در دوره ی صفوی،  میرعماد 
و مشــهورترین خوشــنویس معاصر امیرخانی بــوده، غالب نمونه های 
انتخاب شــده ی خطوط برای مقایسه، قطعات منتخب غالمحسین 
امیرخانــی باعنــوان؛ "صحیفه هستی"می باشــد. همچنیــن نمونه آثار 
ارایه شده از دو هنرمند، در تناسب با موضوع مقاله انتخاب شده اند.

ارتباطاتتصویریدرنستعلیق

این گونــه روابط در خط نســتعلیق شــامل ســه دســته:  ارتباطات 
کی و ارتباطات نگارشــی هســتند. در این مقاله  عینی، ارتباطات ادرا
کــی یا پنهانی در  بــه طور اختصاصــی ارتباطات عینی و ارتباطات ادرا

گرفته است. دو شیوه ی معاصر و صفوی مورد بررسی قرار 

1-ارتباطاتتصویریعینی
که عینًا توســط چشم مشاهده می گردد،  به هر گونه ارتباط ســیاهی 
ارتباطات تصویری عینی گفته می شود. در این نوشتار، منظور اتصاالت 
غیرمعمول و تزیینی است. نمونه ای از این نوع ارتباط در نوشتن حرف 
»ه« کلمه »تجده« شیوه ی صفوی و کلمه ی »گلچهره« شیوه ی معاصر 
و همچنین اتصال در کلمه ی »باغ« تصاویر۱ و ۲ قابل مشاهده می باشد.
کــه باید مجزا  میرعمــاد در مــواردی بســیار انــدک، بیــن دو حرفی 
کرده اســت؛ به طوری که  نوشــته شــود، با احتیاط تمام اتصــال برقرار 
کلمه نشــود و به زیبایی آن  موجــب ابهــام در فــرم و همچنین قرائت 

کند )تصاویر ۳ و 4).  کمک 
کلمات شیوه  ی معاصر  تصاویر 5 تا 8، روابط عینی را در حروف و 

نشان می دهد.

کلماتدرترکیب. تصویر6 –اتصال
ماخذ:)امیرخانی1،1376،1(

تصویر1-اتصاالتغیرمعمولوتزیینیدرچلیپا.
ماخذ:)امیرخانی،12،1380(

تصویر2-اتصاالتغیرمعمولوتزیینیدرچلیپا.
ماخذ:)میرعماد،1380(

کلماتدرسطر. تصویر3 –اتصال
ماخذ:)باباشاهاصفهانی،1391(

کلماتدرسطر. تصویر4 –اتصال
ماخذ:)باباشاهاصفهانی،1391(

کلماتدرترکیب. تصویر5-اتصال
ماخذ:)امیرخانی،91،1380(
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کییاپنهانی 2-ارتباطاتبصریادرا
مشــاهده ی این نوع ارتباط با چشــم امکان پذیر نیست و بیننده 
باید آنها را در ذهن خود تجسم کند. نقش فضای منفی در این قسمت، 
بســیار حائــز اهمیت اســت. در حقیقــت نیمه ی پنهــان زیبایی خط 
نســتعلیق، در تجســم و برقراری این نوع ارتباطات می باشــد."هر گاه 
ح شــوند، عالوه بر جلوه ی  دو  نقطه با فاصله، ولی مرتبط با  هم مطر
ک خواهد  بصــری دو نقطه، فاصله ی بیــن آنها نیز به صورت خط ادرا
شــد" )حلیمــی، ۱۳۹۳، 40). "همیشــه بیــن عناصــر تصویری مشــابه 
ارتبــاط ســریع    تری برقــرار می شــود" )همــان، ۲۲۹). تصاویــر ۹ و ۱0، 
کــی عناصــر شــبیه بــه هــم را نشــان می  دهــد.  به خوبــی ارتبــاط ادرا
ارتباطات ذهنی می تواند در کلمه و روابط بین کلمات و حروف در 
گیرد. اساسًا زمانی یک ترکیب بندی زیبا  یک ســطر مورد بررســی قرار 
کشــیده ها، نقطه گذاری)  کلمات، انتخاب  )موقعیت مکانی حروف و 
کــه بتوان ارتبــاط تصویــری پنهانِی مناســب و خوبی  شــکل می گیــرد 

کرد. ایــن ارتباطات  کلمــات در خط نســتعلیق برقــرار  بیــن حــروف و 
بیــن عناصــر مشــابه ماننــد نقطه ها، ســر تیزی صعــود و نزول هــا و... 
ایجاد می شود. در این قسمت، به برخی از این روابط در دو شیوه ی 
کلمه ی »تو« تصویــر ۱۱، امتداد  معاصــر و صفوی اشــاره می گــردد. در 
حرف »ت« به زیر قوت »واو« وصل می شــود. این ارتباط در ســیاهی 
پنهان است. در تصویر ۱۲، امتداد »ت« به وسط قوت »واو« برخورد 

می کند؛ در حقیقت ارتباط پنهانی برقرار نشده  است.
کلمه ی »مردان« تصویر ۱۳، زاویه ی قلم گذاری »مر« دقیقًا در  در 
کی در ذهن تداعی  راســتای حــرف »ر« قرار می گیرد و یک ارتبــاط ادرا
کلمه ی »مر« تصویر ۱4 )شیوه ی  می گردد. زاویه ی شــروع قلم گذاری 
معاصــر) در مســیر ســیاهی »ر« نیســت و بــه ســمت بیــرون ســیاهی 

کشیده می شود.
کلمــه ی »نهال« در  در تصویــر ۱5، قســمت فوقانــی صعود و نزول 
کلمه در بهترین موقعیت نسبت  راستای خط افق هستند و دو جزء 
به  هم قرار دارند. ترتیب قرار گرفتن حروف این کلمه هماهنگ با مسیر 
کلمات در ابتدای ســطر اســت. در شــیوه ی معاصر )تصویر ۱6)  فرود 
تیزی های باالی این کلمه در امتداد خط مایل هستند و مشاهده ی 
ســر تیزی ها بر عکس شــیوه ی صفوی جهت از پایین به باال را تداعی 
می کننــد. ایــن رابطــه ی پنهانــی در ابتــدای ســطر مناســب نیســت.
کی در  گاه ارتباطات بصری ادرا در برخی آثار ممکن اســت، ناخــودآ
گر بیننده متوجه آن شــود، برای چشــم  که ا ترکیب بندی ایجاد شــود 

تصویر7 –اتصالحروفدرچلیپا»بخشیازمصراع3و4«.
ماخذ:)امیرخانی،120،1380(

تصویر8-اتصالدرترکیب
ماخذ:)امیرخانی2،1376،2(

تصویــر9-خــطمجــازیحاصــلانــرژی
بصریبیننقاطهمسان.

کلمه»تو«.تصویر10-ارتباطبصرینقاطمشابه. تصویر11-ارتباطاتپنهاندر
ماخذ:)میرعماد،39،1367(

تصویر12-ارتباطاتپنهاندرسیاهمشق
ماخذ:)امیرخانی،17،1370(.
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کلمات محســوب می گردد. تصاویر  آزاردهنده و عامل منفی در آرایش 
۱۷ تــا ۱۹ برخــی از آنهــا را نشــان می دهد. راســتاهای عمــودی افقی در 
کم به گونه ای در صفحه قرار  حــرف »می« و »م« تصویــر ۱۷ با فاصله ی 
گرفته اندکه موجب تجسم اتصال این دو جهت در ذهن و در نتیجه تداعی 
شکل حرف »L« می شود. چشم در نگاه اول این دو راستا را می بیند.

در تصویر ۱8، قرارگرفتن مسیرکشــیدگی های ســیاهی در دو ســطر، 
کلمه ی »کو« در سطر اول  عامل ایجاد مســیر خطی از ابتدای ســرکش 
ع چهارم می شــوند. این مســیر  کلمــه  »کننــد« مصر تــا انتهــای »دال« 
خطی، هرچند جدا و گسسته از هم است ولی در ذهن به صورت خطی 
گرفتــن نزول ها در  ک می گــردد. در تصویــر ۱۹، ترتیب قرار  پیوســته ادرا

محوطه ی  A، باعث تداعی یک  خط عمود بلند در بین کلمات می شود.
کاری بس دشــوار اســت  نوشــتن متــون عربــی با خط نســتعلیق، 
که جایگاه بســیار  و ســوره ی حمد یکی از مهم ترین ســوره های قرآن 
ویــژه ای در نــزد مســلمانان دارد؛ هنرمنــدان خوشــنویس بســیاری 
کدام ســعی  کرده اند و هر  در خطــوط مختلف ســوره حمد را نــگارش 

داشته  آخرین توان هنری خود را در نوشتن آن بکار برند. 
به کارگیــری  بــا  توانســته  خوشنویســی  تاریــخ  نابغــه ی  میرعمــاد 
زیبایی هــای ظاهــری و پنهانــی در این اثر، قــدرت و ذوق هنرمندان 
ایرانــی را بــرای جهانیــان بــه نمایــش بگــذارد. در اینجــا بــه برخــی از 

شگفتی های این اثر می پردازیم.

کیدرچلیپا. تصویر13-ارتباطادرا
ماخذ:)میرعماد،15،1359(

کیدرچلیپا. تصویر14-ارتباطادرا
ماخذ:)امیرخانی،20،1380(

کیدرچلیپا. تصویر15-ارتباطاتادرا
ماخذ:)میرعماد،19،1359(

کیدرچلیپا. تصویر16-ارتباطاتادرا
ماخذ:)امیرخانی،77،1380(

کیدرترکیب. تصویر17-ارتباطاتبصریادرا
ماخذ:)امیرخانی،18،1370(

کیدرچلیپا. تصویر18-ارتباطاتبصریادرا
ماخذ:)امیرخانی،82،1380(

مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و 
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کلمه ی »الحمد« شــیوه ی صفــوی )تصویر۲0)، مقابل  »الــف« در 
گرفتــه و توانســته بهتریــن هماهنگــی را بــه لحــاظ  حــرف »ل« قــرار 
کند؛ اما در شــیوه ی معاصر  کلمه ایجاد  موقعیت مکانی بین دو جزء 

)تصویر ۲۱) این ارتباط به زیبایی شیوه ی صفوی نیست.

کی شگفت انگیزی در کلمه ی »مالک«  هنرمند صفوی، ارتباط ادرا
مستتر کرده است که مخاطب با مشاهده ی آن دچار حیرت می شود 
کلمه ی »مالک«،  )تصویــر ۲۲). نقــاط تیز صعــود و نزول ها و انتهــای 
گرفته اســت؛ همچنین امتداد مسیر  در راســتای یک خط مایل قرار 
کشــیده ی »ک« دقیقــًا به قــوت »واو« منتهی می گــردد. بیننده با در 
گرفتن ایــن ارتباطات، لذت بصری دو چندانــی از دیدن این دو  نظــر 
کلمه می برد درحالیکه در نمونه ی معاصر، به این ارتباطات اهمیت 
چندانــی داده نشــده )تصویــر ۲۳). در تصاویــر زیــر، بــه نمونه هــای 
دیگــری از ایــن ارتباطــات پرداختــه شــده اســت )تصاویــر ۲4 و ۲5(.

کلمــه را نشــان  تصویــر۲6، موقعیــت تــک نقطــه در بــاال و پاییــن 
می دهد. تک نقطه ها در آثار مشاهده شده از میرعماد، دقیقًا زیر هم 
گرفتن تک نقطه ی باال و پایین، خط عمودی  نیســتند. زیر هم قرار 
که بیشــترین حالت تضاد را با راســتای افق  را در ذهن تداعی می کند 
 D و C کثــر آثــار خــود از حالت هــای کــرده تقریبــًا در ا دارد. وی ســعی 
کشــیده ها).  کنــد )به خصوص تــک نقطه باال و پایین روی  اســتفاده 
شــاید وی قصد داشته با برقراری بیشترین تضاد عمودی افقی، نظر 
کاربرد ایــن تکنیــک در هنرهای  کنــد.  کلمــه  بیننــده را متوجــه ایــن 
که هنرمند برای رســاندن یک پیام یا مفهوم  تجســمی زمانی اســت  
خاصی )از تضاد شــدید) استفاده می کند؛ به عبارت دیگر، هماهنگی 
و هارمونــی فــدای موضــوع یــا پیــام می شــود. تصویــر ۲۷، موقعیــت 

دو نقطه و تک نقطه را نسبت به خط عمود نشان می دهد.
کیدرترکیب. تصویر19-ارتباطاتادرا

ماخذ:)امیرخانی،128،1380(

کیدرسورهحمد. تصویر20-ارتباطاتبصریادرا
ماخذ:)میرعماد،39،1359(

کیدرسورهحمد. تصویر21-ارتباطاتبصریادرا
ماخذ:)امیرخانی،1380(

.Bکیدربخشیازسورهیحمدامیرخانی کیدربخشیازسورهیحمدمیرعمادB.تصویر22-ارتباطاتبصریادرا تصویر23-ارتباطاتبصریادرا
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در تصویر ۲8، موقعیت دو نقطه ی باال و دو نقطه ی پایین کلمه و سطر 
را نشان می دهد. حالت A به دلیل دونقطه ای بودن، تضاد را به باالترین 
حد خود می رساند و وزن سنگین تری اعمال می کند. هنرمند می بایست 
جهت استفاده از حالت A، دلیل محکم و قانع کننده ای داشته باشد.
تصاویــر ۲۹ و ۳0، موقعیــت تــک نقطــه بــا ســه نقطه و همچنیــن 

دو نقطه با سه نقطه را نشان می دهد.

کیموقعیتدونقطهوتکنقطهنسبتبهمحورعمودی. تصویر27-ارتباطاتبصریادرا

کیموقعیتتکنقطهدرباالوپایینکلمهنسبتبهمحورعمودی. تصویر26-ارتباطاتبصریادرا

. Cکیدربخشیازسورهیحمدامیرخانی تصویر25-ارتباطاتادرا

.Cکیدربخشیازسورهیحمدمیرعماد تصویر24-ارتباطاتادرا

کیموقعیتتکنقطهباسهنقطهنسبتبهمحورعمودی. تصویر29-ارتباطاتبصریادرا

کلمهوســطر ودونقطهیپایین کیموقعیتدونقطهیباال تصویر28-ارتباطاتبصریادرا
نسبتبهمحورعمودی.

بــا توجــه بــه حالت هــای B ، C و D  )تصاویــر ۲5 تــا ۳۱)، می توان 
که هرکدام از حالت های مذکــور، دارای وزن تصویری متفاوتی  گفــت 
هســتند. در واقــع هــر چقــدر تضــاد افــق و عمــود بیشــتر باشــد، وزن 
تصویری باالتری دارد و هرچقدر هارمونی افق و عمود بیشــتر باشــد، 
کمتری خواهد داشــت. دانستن این مطلب، در برقراری  وزن بصری 
کمتر و شــاید   A تعادل بســیار حائز اهمیت اســت. میرعماد از حالت

مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و 
معاصر )میرعماد و امیرخانی)
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اصاًل استفاده نکرده است؛ زیرا این حالت، شدیدترین تضاد عمودی 
افقی را به  همراه دارد )تصویر ۳۲(.

در تصاویــر ۳۳ تــا ۳6، موقعیت نقطه بــا قوت هایی مانند پهنای 

کلی اســتفاده از حالت های  »و« »قــ « » غ « و... دیده می شــود. به طور 
کلمات بهتر می باشــد. تصویر ۳5، از شــیوه ی  B و C در نقطه گذاری 

گویای این مطلب هستند. صفوی به خوبی 

کیموقعیتدونقطهباسهنقطهنسبتبهمحورعمودی. تصویر30-ارتباطاتبصریادرا

تصویر31-تفاوتوزنتصویردرموقعیتهایمختلفنقطه.

تصویر33-موقعیتنقطهباقوتهاومرکزثقلحروف.
تصویر32-موقعیتسهنقطهدرباالوپاییننسبتبهمحورعمودیدرچلیپا.

ماخذ:)میرعماد،21،1359(
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تصویر37-موقعیتمکانینقطههانسبتبهمحورعمودیدرچلیپا.
ماخذ:)میرعماد،1،1380(

تصویر36-موقعیتنقطهدرارتباطباقوتهادرکلمات.
ماخذ:)میرعماد،1359(

تصویر35-موقعیتنقطهدرارتباطباقوتها.

کلمه. تصویر34-موقعیتنقطهدرارتباطباقوتهاومرکزثقل

مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و 
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 ارتبــاط پنهانــی بین نقطه هــا و قوت های متمرکــز )»و« » غ     « »ف  
« »ق«) بســیار جالــب و ســاده اســت. روابط بیــن نقطه های باال و 
کــه با فاصله منطقــی از هم قرار دارند) را  پاییــن ســطر )نقطه هایی 
کرد. این ارتبــاط بین نقطه ها و  باید نســبت به خط عمود بررســی 
قوت هــای متمرکز نیز تعریف می شــود. به طورکلــی منظور اصلی در 

کــی مابین قوت های باالی ســطر و پایین  ایــن قســمت، روابط ادرا
ســطر نســبت بــه خــط عمود اســت. چلیپاهــای تصاویــر ۳۷ تا ۳8، 
موقعیــت مکانــی نقطه ها را نســبت به خــط عمود نشــان می دهند.    
کاربرد حالــت A )در نقطه گذاری) را در  دو چلیپــای تصاویــر ۳۹ و 40، 

شیوه ی معاصر نشان می دهد.

تصویر40-موقعیتمکانیدونقطههادرچلیپا.
ماخذ:)امیرخانی،54،1376(

تصویر39-موقعیتمکانیسهنقطههادرچلیپا.
ماخذ:)امیرخانی،43،1386(

تصویر38-موقعیتمکانینقطههانسبتبهمحورعمودیدرچلیپا.
ماخذ:)امیرخانی،12،1380(
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نتیجه
تطبیق قطعاتی از نمونه آثار مشابه میرعماد و امیرخانی، نمایشی 
از توجــه و حساســیت ویــژه ی هنرمنــد دوره ی صفــوی بــر ارتباطات 
کــی- پنهانی عناصر تجســمی در  بصــری عینــی و خصوصــًا روابط ادرا
خط نستعلیق می باشد. با مطالعه ی دقیق تر آثار میرعماد، می توان 
کیــد و دقــت نظــر او را در چگونگــی ترکیــب حــروف، چیدمــان آنهــا  تا
و نیــز پیونــد میــان عناصــر تجســمی مشــاهده نمــود بــه طــور واضح 
ایــن دقــت نظــر در آثــار امیرخانــی نمود چندانــی نــدارد چنانکه پس 
گذشــت قرن هــا از شــکل گیری و توســعه ی ایــن شــیوه در دوره ی  از 
صفــوی، همچنــان تفاضــل خــود را نســبت بــه آثــار دوره ی معاصــر 
کرده اســت. لذا الزم اســت هنرمندان و خوشنویســان معاصر  حفــظ 
گذشــته، علیرغم حساســیت  بر مبنای تجربیات حاصل از دوره های 
در بکارگیــری قواعد خوشنویســی، شــناخت خود را نســبت به روابط 

کیفیت های بصری و تجســمی تقویت  کــی عناصر، نیز  ظاهــری و ادرا
نموده، آن را در خلق آثار معاصر سرمشق قرار دهند. 

شکل گیری این نظام بصری برای انتقال مفاهیم و خلق زیبایی از 
کیفیت های تجسمی تالش  که با توســل بر  عالیم تصویری قراردادی 
گونه ی نوشــتاری چه از نظــر زیبایی و چه رعایت  بــر برقراری بهترین 
اصــول و قواعــد خوشنویســی ترکیبــی نظام منــد و مبتنی بر شــناخت 
اصــول و مبانــی هنرهــای تجســمی، پیونــد عمیق میــان مطالعات و 
دقــت نظــر هنرمنــد از نظــر زیبایی شــناختی و البته تســلط بــر اصول 
خوشنویســی خط نســتعلیق را مشــخص می کند. همچنین الزمه ی 
کارگیری اصول و قواعد خط، شناخت درست و همه جانبه ی این  به 
کیفیت های بصری موجود در آن است  روابط میان عناصر تجسمی و 
کــه تاثیر دانش بصری برای آفرینش خط نســتعلیق را معین می کند.

پینوشتها

هــ .ق)،   ۱0۲4-۹6۱ میــالدی/   ۱6۱5-۱554( قزوینــی  حســنی  میرعمــاد   ۱
خوشنویس پرآوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس 
در خط "نســتعلیق" اســت. میرعماد خود را از ســادات حســنی می دانســت و از 
این رو رقم یا امضایش بیشتر »میرعماد الحسنی« بود. در سده یازدهم هجری 
میر عماد مشهورترین خوشنویس ایرانی، این شیوه از خوشنویسی را به تکامل 
رســاند و در اوج ظرافت و زیبایی قطعاتی ماندگار نوشــت. در روند تاریخی خط 
که  کاتبان امپراتــوری عثمانی نیز راه یافت  گورکانیان هند و  نســتعلیق بــه دربار 

به ویژه در هندوستان آثار ارزنده ای از این خط پدید آورد.
۲  غالمحسین امیرخانی )متولد ۱۳۱8شمسی، در طالقان - تهران)، هنرمند 
خوش نویس ایرانی معاصر اســت. وی در نگارش خط نســتعلیق مهارتی مثال 
زدنــی و فوق العاده دارد. بســیاری او را برترین نســتعلیق نویس حال حاضر می 
کل هنرهــای زیبــا در وزارت فرهنگ و  داننــد. امیرخانــی از ســال ۱۳40 در اداره 
هنر ســابق )وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی امروز) به ســمت خطاط استخدام 
شــد. از مشــاغل دیگر وی می توان به مدیریت و ریاســت شــورای عالی انجمن 
خوشنویســان ایران، مدیریت فرهنگســرای ارســباران )هنر) و ریاســت شــورای 
کرد. امیرخانی در نستعلیق نویسی شیوه ای  عالی خانه هنرمندان ایران اشاره 
که مورد اقبال بســیاری از اســتادان خوشنویســی اســت.  ویــژه بــه خــود را دارد 
گرد غالمحســین امیرخانــی  بســیاری از خوشنویســان صاحــب نــام معاصــر شــا
هستند و بیشتر خوشنویسان معاصر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خط او 
گروهی در داخل  کرده اند. غالمحسین امیرخانی ده ها نمایشگاه فردی و  مشق 

کرده است. کشور بر پا  ج از  و خار
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