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چكيده
خط کوفي نخستين نوشتار  اسالمي است که داراي ظرافت و استحکام است. قديمي ترين نسخه قرآن به 
خط کوفي  کهن، به امام علي(ع) منسوب است. خواندن اين خط که بسيار پيچيده مي نمود، موجب پيدايش 
قلم هاي ششگانه (اقالم سته) شد. درنهايت حروف با رابطه هاي گرافيکي، تصوير نوشتاري يک زبان را 
نشان دادند و قلم ها خلق شدند؛ که يکي از عوامل موثر در گرافيک مي باشند. از قلم هاي مطرح در حوزه 
گرافيک، فونت «موال» اســت و از اين رو به اين نام است که طراحي آن بر اساس قرآن هاي کوفي کهن 

منسوب به امام علي(ع) است. 
فونت(قلم) موال در نگاه کلي شبيه به خط کوفي کهن است، اما بر اثر دقت تفاوت هاي واضحي در شکل 
حروف و ترکيبات آن مي توان يافت که بر اثر استانداردسازي حروف در اين قلم شکل گرفته است. شناخت 
ساختار فونت موال و مقايسه آن با کوفي کهن موردنظر و آسيب شناسي حروف و بررسي تفاوت ها و 
شباهت هاي اين قلم با خط کوفي کهن و همچنين اصالح اين قلم جهت کاربرد صحيح در گرافيک، هدف 
اصلي مقاله پيش روست و براي مقايسه هرچه بهتر، حروف آن ها در قالب جدول هايي قرار داده شد و 
همچنين محورهايي جهت نمايش نظام هندسي حروف طراحي شد. پرسش هاي پژوهش به ترتيب زير 
است: ١. اصول و قواعد فونت «موال» کدامند؟ ٢. تفاوت ها و شباهت هاي فونت موال با خط کوفي کهن 
مذکور چيســت؟ روش تحقيق براساس توصيفي- تحليلي و مبناي گردآوري کتابخانه اي و مشاهدات 
ميداني است و در دستاورد حاصل از اين پژوهش شاهد تفاوت در طراحي حروف مفرد در فونت موال 
نسبت به خط مذکور، عدم رعايت کرسي حروف در ترکيبات اين قلم، و ضخامت متغيير در اتصاالت 

بين حروف بوديم. 
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مقدمه
سير کمال خط کوفي را در کتابت قرآن کريم بايد يافت که 
امام  به خط  از آن دوران  از قرآن هاي برجامانده  برخي 
علي(ع) است. اوج خط کوفي در قرن دوم هجري بوده که 
حدود سه قرن تنها خط نگارش کالم وحي به شمار مي رفته 
و در ميان خطوط مختلف از ويژگي هاي برجسته اي مانند 
خطوط مستقيم و زاويه دار، انحنا و دور کم برخوردار بوده 
که حاکي از ساختار مستحکم و نظام هندسي حاکم بر آن 

است. 
اثر  امروزه يک  که  از بستر هاي مهم در حوزة خط، 
که  است  قلم(فونت)  طراحي  مي رود،  شمار  به  گرافيکي 
هماهنگي بين حروف در آن داراي اهميت و مستلزم ساختار 
بي نقص حروف است. با نظر به اينکه خط و خوشنويسي 
توجه  دارند،  بسزايي  نقش  مدرن  قلم هاي  در شکل گيري 
به ساختار خطوط سنتي در طراحي فونت حائز اهميت و 
شناخت آن، از عوامل موفقيت در اين امر است. از جمله 
آمده  وجود  به  کوفي کهن  براساس  که  مطرح  فونت هاي 

فونت«موال»ست. 
فونت(قلم) موال در نگاه کلي شبيه به خط کوفي کهن 
است، اما بر اثر دقت تفاوت هاي واضحي در شکل حروف و 
ترکيبات آن مي توان يافت که بر اثر استانداردسازي حروف 
در اين قلم شکل گرفته است. شناخت ساختار فونت موال و 
مقايسه آن با کوفي کهن موردنظر و آسيب شناسي حروف 
و بررسي تفاوت ها و شباهت هاي اين قلم با خط کوفي کهن 
و همچنين اصالح اين قلم جهت کاربرد صحيح در گرافيک، 
هدف اصلي مقاله پيش روست و براي مقايسه هرچه بهتر 
حروف آن ها در قالب جدول هايي قرار داده شد و همچنين 
محورهايي جهت نمايش نظام هندسي حروف طراحي شد. 
پرسش هاي پژوهش به ترتيب زير است: ١. اصول و قواعد 
فونت «موال» کدامند؟ ٢. تفاوت ها و شباهت هاي فونت موال 

با خط کوفي کهن مذکور چيست؟

روش  تحقيق
اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي نوشته شده است. 
و  کتابخانه اي  صورت  به  اطالعات  جمع آوري  روش 
مشاهدات ميداني صورت پذيرفته است. . جامعه آماري اين 
پژوهش فونت موال و قرآن کوفي منسوب به امام علي(ع) 

است. 

پيشينه  تحقيق
در مورد خط کوفي پژوهش هاي متعددي صورت گرفته 
است که برخي از آن ها در قالب کتاب، پايان نامه و مقاالت 
علمي منتشر شده است. از جمله رضوان علي بيگي در مقاله 
«سيرتحول خط کوفي درنگارش قرآن هاي سده اول تاپنجم 
هجري وبررسي ساختارآن» در شماره دوازدهم نشريه 
نگره دانشگاه شاهد به بررسي سير تحول و ساختار ٥ 

نمونه قرآن به خط کوفي متعلق به سده هاي ١ تا ٥ هجري 
پرداخته، که در نتيجه آن آمده است: «تغييرات وتحوالتي که 
درشکل حروف اين خط ايجادشده باتغييرات اندکي درشکل 
ظاهري خطوط، نه اصول کلي آن حاصل ترکيب وتلفيق برخي 
ازشيوه هاي اين خط وهمچنين روش هاي بديع وخالقانه اي 
است که درآن ظهورکرده وبا استفاده ازفضاي خالي بين 
حروف،هماهنگ کردن فضاي منفي بافضاي مثبت،آشنايي 
به رموزنهفته دراين خط وشناخت دقيق ازعناصربصري 
وبابهره گيري صحيح ازآن ها به نتايج جديدي رسيده است. 
اين خط به دليل سادگي درحروف وتناسب اجزاء،تعادل 
وزيبايي کم نظير،ازقدرت قلم،پويايي وايستايي برخوردار 
است وبه دليل نداشتن محدوديت وقوانين سخت نگارشي 
رادرزمينه  الزم  ديگر،انعطاف پذيري  باخطوط  درمقايسه 

طراحي حروف دارد. »
همچنين سيدمحمد وحيد موسوي جزايري در کتاب 
آموزش خواندن و خوشنويسي در دست نوشته هاي خط 
کوفي اوليه به آموزش نوشتار حروف خط کوفي پرداخته 
و در قسمتي ديگر ٩٩ صفحه از يک قرآن تاريخي به خط 

کوفي را ارائه کرده است. 
کتاب خوشنويسي و فرهنگ اسالمي آنه ماري شيمل 
فصل(فصل   ٤ شامل  که  آزاد(١٣٦٨)،  اسداهللا  ترجمة 
خوشنويسي،  دوم:  فصل  خوشنويسي،  شيوه هاي  اول: 
درويشان و شاهان، فصل سوم: خوشنويسي و عرفان و 
فصل چهارم: خوشنويسي و شعر) است، که پيرامون پيوند 
استوار خوشنويسي با فرهنگ و تمدن اسالمي و رابطه 
خوشنويسي با نمايه هاي عرفاني و خيال گرايي هاي شعر 

فارسي و مفاهيم زيبايي شناسي است. 
هنر خط و تذهيب قرآني، نوشتة مارتين لينگز، ترجمة 
کتاب  اين  در  نويسنده  بيد   هندي(١٣٧٧)،  قيومي  مهرداد 
مي کوشد با بررسي بهترين نمونه هاي خط و تذهيب در 
سرتاسر عالم اسالم،در اين  هنر رسوخ کند و ظاهر آن را 

ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

تصوير ١. نمودار پيدايش خطوط، مأخذ: فضائلي،١٣٦٢: ١٠٧
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به باطن و معنا و به پيامي که حمل مي کند تأويل نمايد. 
کتاب مقدمه اي  نسبتا مفصل در تبيين مناسبت خط قرآني 
با محتواي قرآن و تداوم و رسالت الهي پيامبر صلي اهللا 
عليه  و آله در هنر قدسي دارد. در پي اين مقدمه ٨ فصل 
مي آيد. فصل اول به نخستين خط کامل و شاخص  بعد از 
اسالم،يعني خط کوفي مي پردازد؛و ضمن تبيين اصطالحات 
عرفاني صفات جمالي و جاللي  الهي،خط کوفي را بيشتر 
مظهر صفات جاللي مي شمارد. فصل دوم به خط نسخ و 
نکات حکمي آن  مي پردازد. سپس پيش از آنکه به بحث در 
خطوط ديگر وارد شود،براي روشنتر شدن مطالب فصول 
بعد فصلي را به مبادي و اسباب ظهور و اصول حکمي 
تذهيب قرآن اختصاص مي دهد که از غني ترين فصول کتاب 
محسوب مي شود. فصل چهارم به خطوط جلي تري که در 
مشرق عالم اسالمي  نشو و نما يافت يعني خطوط محقق و 
ريحاني و ثلث تعلق دارد. فصول پنجم و ششم و هفتم به 
تذهيب  در دوره مماليک و ايلخانان مغول تيموريان،عثمانيان 
و صفويان اختصاص يافته است. کتاب با فصلي  درباره 

خط و تذهيب در مغرب عالم اسالمي خاتمه مي يابد. 
ترجمة  سفادي،  حميد  نوشتة  اسالمي  خوشنويسي   
کتاب  اين  نوشته هاي  اکثر   ،(١٣٨١) فر  شايسته  مهناز 
پيرامون تاريخچه خطوط اسالمي، اصول و قواعد و ابزار 

کار است. 
خط کوفي، نوشتة محمد آصف فکرت(١٣٧٧)، به معرفي 
خط کوفي و ويژگي هاي حروف آن پرداخته و نمونه هاي 
پايان نامه  است.  شده  ارائه  کوفي  خط  انواع  از  تصويري 
کارشناسي ارشد«بررسي اصول گرافيکي حروف در خطوط 
کتيبه هاي ابنيه دوره سلجوقيان»، نوشته علي بختياري، استاد 
راهنما: سيد ابوتراب احمدپناه(١٣٨١)، به بررسي ارزشهاي 
بصري و ويژگي هاي گرافيکي حروف کوفي در ابنيه دوره 
سلجوقي پرداخته و در نهايت با تعميم دادن آن اصول به 

طراحي حروف امروزي، از آن بهره مند شده است. 
 پايان نامه دکتري «ساختار و قابليت هاي خط کوفي 

مکي نژاد،  مهدي  نوشته:  ايران»  معماري  کتيبه نگاري  در 
استاد راهنما: دکتر حبيب اهللا آيت الهي(١٣٨٩) به ساختار 
وقابليت هاي ويژه خط کوفي در دوره هاي سلجوقي تا دوره 
صفويه، بر اساس کتيبه هاي باقي مانده پرداخته و به وجوه 
ممتاز وبرتر خط کوفي مي پردازد. در زمينة طراحي حروف 
نيز مي توان به کتاب «خوشنويسي و طراحي حروف با 
رضائي  امير  نوشتة  حروف»  طراحي  به  جامع  نگرشي 
نبرد(١٣٩٢)که در سه بخش کلي ارائه شده است. بخش اول 
شامل ٣ فصل: تاريخچه طراحي گرافيک در جهان، تاريخچه 
طراحي گرافيک در ايران و شاخه هاي طراحي گرافيک است. 
بخش دوم که پيرامون طراحي حروف است به دو فصل 
تاريخچه طراحي حروف در غرب و ايران تقسيم شده است. 
بخش پاياني (خوشنويسي و طراحي حروف) شامل پنج 
فصل: ١. مباني و اصول خوشنويسي و طراحي حروف، ٢. 
طراحي حروف در نشانه، ٣. طراحي حروف در پوستر، ٤. 
طراحي حروف در قلم(فونت)، ٥. طراحي حروف در ديگر 

شاخه هاي گرافيک، است. 
ارتباط  کارشناسي  پايان نامه  در  نيز  کاسپور  هدي 
تصويري «بررسي و تجزيه تحليل فونت ايران نستعليق و 
ارتباط آن با خط نستعليق»، به بررسي فونت ايران نستعليق 

پرداخته است. 
در زمينة شناخت ساختار خط کوفي مطالعاتي صورت 
گرفته اما بايد گفت که قرآن هاي برجامانده از خط کوفي 
تا حدودي متفاوت از يکديگر است و هيچ يک به شناخت 
ساختار خط کوفي منسوب به امام علي(ع) و تفاوت ها و 
از خط کوفي  بر گرفته  امروزي  قلم هاي  با  آن  تشابهات 
نپرداخته، در اين راستا، پژوهش حاضر در پي جبران خأل 

موجود است. 

خط کوفي 
بر اساس سنگ نوشته ها و اسناد موجود متعلق به سده 
اول هجري، قديمي ترين عناصر نسخ و کوفي به هم آميخته 

تصوير٢. قرآن منسوب به حضرت علي بن ابي طالب (ع)،موزه آستان 
قدس رضوي، مأخذ: نگارندگان

تصوير٣. صفحه  اي از قرآن بر پوست آهو،منسوب به موالي متقيان 
علي(ع)،مأخذ:   ايماني،١٣٨٥: ١٢٨



جهت هنر قدسي شد (لينگز،١٦،١٣٧٧)و رشد نخستين آن 
به جهت کتابت قرآن کريم و لزوم دقت در ثبت کالم الهي 
بوده؛ به اين صورت که از خطي بدوي و ناقص در نيمه 
دوم قرن دوم هجري(سال ٨١٥ م) به اوج خود رسيد. (قليچ 

خاني،٣٨،١٣٨٢)
همان  به  قمري  هجري  اول  سده  در  کوفي  خطوط 
صورت ساده خود به رسم الخط هاي مکي و مدني،کوفي 
نوشته مي شد و در تنوع و تحسين آن کوشش به عمل 
نمي آمد. (زماني،٢٠،١٣٨١) با وجود اختالفات، تا وقتي که 
کتابت اين خط محدود به شبه جزيرةعربستان و اطراف 
بود، تغيير مهمي در اصول و اشکال آن به وجود نيامد؛ 
(آصف فکرت، ١٣٧٧، الف) و به مرور ايام دوازده نوع خط 
که به منزله شاخه هاي خط کوفي به شمار مي رونداستخراج 

گرديد. (زماني،٢٠،١٣٨١) 
خطي که از کوفه به حکم اين که مرکز سياسي و فرهنگي و 

ديني بود، شايع شد و انتشار يافت، سه صورت داشت: 
١. صورت خشک و دشوار ياب و سنگين که هرکسي بدان 
دست نمي يافت و جز براي اغراض بلند به کار نمي رفت و در 
اين کتاب به نام « کوفي تذکاري» از آن نامبرده شده است. 

٢. نوعي که در دست کاتب به سهولت جريان مي يافته و 
هرکسي مي توانسته است با آن کتابت کند و آن را «تحرير» 

نام نهاده ايم. 
٣. نوعي ديگر که جمع بين اين دو نوع است و به جالل و 
استواري معروف است به خط «ُمصاحف» شهرت دارد. اما 
خط ليني که کوفه براي مقاصد تدويني و تحريري برگزيده 
بود از شمار خطوط خارج شد زيرا شهرهاي ديگري در آن 
شريک شدند و در نتيجه براي کوفه دو نوع خط باقي ماند: 

١. تذکاري ٢. ُمصحفي(ايماني،١٣٨٤، ٨٥)
در سدةسوم هجري قمري (قرن ٩م)، دو قسم مهم از 
خط کوفي ظهور کرد، يکي در شرق و ديگري در شمال 

که در آن کرسي، استقامت و هندسةخط کمتر مورد توجه 
بوده و نشانه اي از ظرافت و هنر و قواعد و ضوابط در 
آن  نيست و هدف تنها ثبت و ضبط مطالب و مفاهيم بوده 
است. (آصف فکرت، ١٣٧٧، الف) اما با ظهور اسالم، ظرافت 
و زيبايي در  خط کوفي پديدار گشت. (لينگز،١٦،١٣٧٧) اين 
خط برگرفته از خط حجازي بوده که اصل آن به ترتيب: 
فنيقي  و  ُمسند  نبطي، صفوي،  و  کندي  انباري،  و  حيري 

پنداشته مي شود. (آصف فکرت، ١٣٧٧، الف)
گوناگوني  نام هاي  مختلف  شهرهاي  در  خط کوفي 
داشته، اما آخرين نام مشهور آن کوفي است؛ زيرا در زمان 
خالفت عمر، شهر کوفه، نزديک حيره و انبار ساخته شده 
بود و مسلمان ها از هر طرف به اين شهر روي آوردند؛ و 
در نهايت چون در کوفه به کمال رسيد، نام اين شهر عراقي 
که از نخستين مراکز تعليم اسالم بوده را به خود گرفت. 
(فضائلي،١٨٧،١٣٦٢) اين خط نتيجةآشکار احساس نياز به 
شکلي تصويري در حروف بود، که موجب تالش هايي در 

ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

تصوير٤. قرآن منسوب به حضرت علي بن ابي طالب (ع)،موزه آستان 
قدس رضوي، مأخذ: سحاب، ١٣٨١: ٦٥

تصوير ٥، طراحي حروف انتظار، برگرفته از خط کوفي ايراني،
               www.iranfont.ir   :طراح : سيد محمد زاهدي، مأخذ

          

تصوير ٦، طراحي حروف نارنج، برگرفته از خط کوفي مشرقي 
 قرمطي، طراح: کوکب طاهباز، مأخذ: همان
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آفريقا، و هر کدام به دليل تفاوت با منشأ خود نام متفاوتي 
را به خود گرفت؛ اما عرب ها هيچ تفاوت لفظي ميان آن ها 
نام کوفي  با  اقسام  اين  از  گاه  اينکه  نمي شوند، جز  قائل 
فارسي(کوفي بغدادي يا کوفي مشرقي) و کوفي مغربي ياد 
مي کنند. اين دو خط نرمتر و پوياتر و تزئيني تر از منشا 
خودند که محققان غربي گاه آن را به خاطر غلبةخطوط 
عمودي و افقي«کوفي مربع» يا «کوفي راست گوشه» ناميده  
و در مقابل،خصوصيت کوفي مشرقي، عدم وجود خطوط 
بلند و ضخيم افقي (مگر در يکي دو حرف) و افزايش خطوط 
مورب و حروف مثلث شکل است که از آن به «کوفي مورب» 

ياد مي کنند. (لينگز،١٧،١٦،١٣٧٧)

توسعه و تکامل خط کوفي
اعجام در لغت به معناي برطرف ساختن عجمه و گنگي و 
ابهام است و چون با نقطه گذاري، حروف متشابه و همانند 

از قبيل(ب)، (ت)،(ث) و جز آن ها از اين حروف رفع ابهام 
مي شود و شخص به هنگام خواندن آنها امتيازي بين آنها 

برقرار مي سازد. (ايماني، ١٣٧٤، ٤٠٥)
توجه  کوفي  تکميل خط  و  توسعه  در جهت   حرکت 
مسلمانان به اعراب و اعجام بود. زيرا با گسترش اسالم 
به سرزمين هاي غير عربي و آشنايي غير عرب با قرآن، 
لزوم درست خواندن کتاب آسماني مطرح بود و اين نياز، 
مسلمانان را وا داشت تا براي پرهيز از ارتکاب اشتباه در 
کالم الهي چاره اي بينديشند،زيرا خط کوفي اوليه فاقد نقطه 
وحرکت وعالمت بود واين مساله در امر مکالمه ومکاتبه در 
آن روز مشکلي را ايجاد نمي کرد ودر ابتدا قرآن ها را به 

همين نحو مي نوشتند واين يک امر معمولي وعادي بود. 
مشکل خط کوفي صدر اسالم تنها با اعراب واعجام حل 
نمي شد، بلکه حتي حروف عله مشکل افزا بوده است بدين 
معنا که مثال کلمه (قل) به معناي (قال )هم به کار مي رفته 

www.iranfont.ir :تصوير ٧، طراحي حروف پيرآموز در ٢ استايل، برگرفته از خط کوفي، طراح : هما دلواري،مأخذ: ايران فونت، مأخذ

تصوير ٨، طراحي حروف رابط، برگرفته از خط کوفي مغربي مأخذ: 
ايران فونت، مأخذ: همان

کوفي  خط  از  برگرفته  بوستان،  حروف  طراحي   ،٩ تصوير 
مشرقي،مأخذ:   همان 



ويا لفظ کتب مشترک بين اسم وفعل ومفرد وجمع ومعلوم 
ومجهول بوده است. (ايماني،١٣٨٤، ٩٦)

خط کوفي اوليه بدون اعراب و به غير اعجام بود و 
مردم قرآن را به طريق سماعي شنيده و حفظ مي کردند و 
چون حافظان معدود بودند چندان خوفي از اشتباه خواندن 
از هجرت گذشت. چون  قسم ٥٠ سال  وبدين  رفت  نمي 
دايره دين وملک توسعه يافت و... استنساخ قرآن زياد شد. 
ابتدا غلط کاري وبراي تميز حروف متشابه مانند ج، ح، خ 
و س، ش توليد اشکاالت شد. در اين وقت ابواالسود دوئلي 
براي سهولت خوانندگان قرآن، وضع نقطه نمود تاکلمات 
و حرکات شناخته شود. گمان مي رود که ابواالسود اين 
طريقه را از خطوط کلدانيان و سريانيان اخذ کرده باشد. 
زيرا اين طوايف از همسايگان بين النهرين و بابل بوده و 
در کتابت آن ها نقطه استعمال مي شده و به خالف خطوط 
ميخي و پهلوي ايرانيان و هيروگليف مصري و فينيقيان بود 

که در کتابت آن ها نقطه مستعمل نبوده است. (همان، ٩٦)
 نقطه گذاري بر ضبط حرکات نيز دو نوع دارد:

در  قاريان  بيشتر  که  دور  نقطه هاي  با  گذاري  نقطه   .١

مصاحف خود به کار مي برند و بنا به مشهور ابواالسود 
دوئلي آن را وضع کرده است. 

٢. شکل آن عالمات مختلفي چون تشديد، همزه، ضمه، فتحه 
و کسره بود. که نخستين بار خليل ابن احمد از حروف 
آن را وضع کرد. مثال عالمت( ّ) را از اول تشديد گرفت و 
ضمه، واو کوچکي است که باالي حروف گذارده و غيره. 

(همان: ٩٨)
مقصود از شکل ضبط کلمه بر حرکات است تا معناي مورد 
نظر از آن فهميده شود و با تلفظ صحيح ادا گردد و گفته شده اول 

طايفه اي که براي کلمات شکل وضع کردند سريانيان بودند. 
اما در خصوص وضع نقطه هايي که به جاي حرکات 
بکار گرفته شده اند، اکثرا هم نظرند که واضع اين نقطه ها 
ابواالسود بوده است. نويسنده کتاب اطلس خط در مورد 
هر چيزي روشنايي  براي  مي گويد:«  نقطه ها  اين  اهميت 

است، روشنايي خط نقطه است». (فضائلي، ١٣٦٢: ١٣٥)

تحسين و تزيين خط کوفي
بعد از اين که مساله اعراب و اعجام يا نقطه و شکل، در 

ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

تصوير١٠. مربع شاخص و مستطيل طاليي،مأخذ:   آيت اللهي، ١٣٩٤: 
٢٤٣

تصوير١١.ساختار حرف(الف) 
در فونت موال، مأخذ: نگارندگان 

ساختار  شماره١٢.  تصوير 
کهن،  کوفي  در  حرف(الف) 

مأخذ:   همان 

تصوير ١٣. ساختار حرف(ب) 
در فونت موال، مأخذ:   همان 

ساختار  شماره١٤.  تصوير 
حرف(ب) در کوفي کهن، مأخذ:   

همان 

حرف(ح)  ساختار  تصوير١٥. 
در فونت موال، مأخذ:   همان 

تصوير١٦. ساختار حرف (ح)  در 
کوفي کهن، مأخذ:   همان 

تصوير ١٧. ساختار حرف(د) 
در فونت موال ، مأخذ:   همان 

ساختار   .١٨ شماره  تصوير 
حرف(د) در کوفي کهن، مأخذ:   

همان 
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اثر نياز و ضرورت انجام شد و مشکل غلط خواني قرآن 
حل شد، هنرمندان خوشنويس قدم بعدي را برداشتند و 
بعدي  اقدام  يافت.  گوناگون  صورت هاي  خط  نتيجه  در 
توجه به آرايش و تحسين و تذهيب اين هنر ارزنده بود 
و با استعدادي که حروف کوفي براي اين منظور داشت، 
خط  که  رساندند  جايي  به  را  وتصنع  تکلف  هنرمندان 
افتاد و جنبه تزييني آن به  از مقاصد اوليه به کلي دور 
قدري قوت گرفت که خود در ميان تزيينات و آرايش هاي 
پيچ در پيچ و گره خورده کمتر قادر به خودنمايي بود. 

(ايماني،١٣٨٤: ١٠٦)
تاريخ تحول خط کوفي از سادگي به تکلف و تزيين و 
تکامل را آغاز قرن سوم هجري مي دانند، اين خط بنا به قول 
اکثر محققان در قرن پنجم و ششم هجري به اوج تکامل 
رسيد و قواعد علمي بر آن وضع شد و اسلوب ها و سبک ها 

ابداع گرديد. (همان،١٠٨)

کاربرد خط کوفي
آثار برجامانده اي چون خطوط قرآني و سنگ هاي قبور در 
دوران اولية اسالم، و اغلب قرآن هاي اول تا سوم هجري 
مبين استعمال ديني خط کوفي و مقام آن در کتابت قرآن 
بيشترآثار  مقدسات،  حفظ  اهميت  دليل  به  است.  کريم 
کاربردهاي  از  هستند.  مصاحف  خط،  اين  از  برجامانده 
ديگر اين خط مي توان به معماري،کتابت بر روي سنگ هاي 
قبور، تزئين پارچه، کتب خطي، سکه ها و ساير اشياي فلزي 

اشاره نمود. (همان،٩٣)

گونه هاي خط کوفي:
بيشترين  داراي  کوفي  اسالمي،  خطوط  انواع  ميان  در 
شيوه ها و قلم هاي گوناگون است؛ که در يک تقسيم بندي 
کلي به اعتبار تطورات منطقه اي آن به دو دستةبزرگ تقسيم 

مي شود. (سحاب،٢٧،١٣٧١)
١. خط کوفي مغربي

٢. خط کوفي مشرقي
- خط کوفي مغربي خود مشتمل بر چند شيوه است:

قيرواني(اندلسي، قرطبي، فاسي)، تونسي، جزائري، سوداني
خط مغربي خود مشتق از خط کوفي قديم است. 

- خط کوفي مشرقي شامل سه شيوة متفاوت:
کوفي،  مدني،  مکي،  بر  مشتمل  عربي  اصيل  شيوة  يکي 

بصري، شامي، مصري و توابع آنهاست. 
ديگري شيوة ايراني و سوم شيوة مختلط است. 

تمام اين شيوه ها نيز، از نظر دقت و بررسي مصاحف و 
کتيبه هاي مساجد و ابنيه از آجري و کاشي کاري و ظروف 
سفالين و فلزي و سنگ نبشته ها، به سه نوع عمده و متمايز 

منقسم ميگردد:
١. نوع ساده (محّرر)

٢. نوع تزئيني
٣. نوع بنائي (معقلي)

(فضائلي،١٣٦٢: ١٤٣و١٤٤)

تصوير ١٩. ساختار حرف(ر) 
در فونت موال ، مأخذ: همان

تصوير ٢٠.  ساختار حرف(ر) 
در کوفي کهن ، مأخذ: همان         

تصوير ٢١. ساختار حرف(س) 
در فونت موال، مأخذ: همان

تصوير ٢٢. ساختار حرف(س) 
در کوفي کهن ، مأخذ: همان

تصوير٢٣. ساختار حرف(ص) 
در فونت موال، مأخذ: همان

تصوير  ٢٤.  ساختار حرف(ص) 
در کوفي کهن،  مأخذ: همان

تصوير  ٢٥.  ساختار حرف(ط) 
در فونت موال ، مأخذ: همان

در  حرف(ط)  ساختار    .٢٦  
کوفي کهن، مأخذ: همان  



تنزل و انحطاط
پس از رواج اقالم سته: محقق، ريحان،نسخ، ثلث، توقيع و 
رقاع، خط کوفي از رونق افتاد ولي تا قرن هفتم و هشتم هم 
معمول بود. . . تا حدود قرن يازده که هزار سال از عمر 
آن گذشته بود يکباره با تمام انواع آن دست به فراموشي 
سپرده شد و امروز در بعضي ممالک اسالمي انواعي از آن 

خط تجديد شده است. (همان، ٤٢)

ويژگي هاي ساختار الفباي خط کوفي
که  است  باقاعده اي  و  خوش  خط  نخستين  کوفي  خط 
نسخه هاي متعددي از قرآن مجيد با آن نگارش يافته که 
يعني  ؛  است  مشهود  آن ها  در  تناسب  و  کرسي  رعايت 
اضالع معين يا بخش هاي معيني از حروف بر حسب قاعده 
روي يک خط مستقيم در هر سطر قرار دارند و هر قدر 
هم که مکرر شوند، محل قاعده و توازي و تناسب آنها با 
همانند هاي ماقبل و ما بعدشان مراعات مي گردد. (آصف 
فکرت، ١٣٧٧، الف)در واقع مي توان گفت، زيبانگاري نگارش 
کوفي، در استقامت ظريف و کامل خطوط عمودي و افقي، 
قواعد هندسي دواير حروف و همچنين رعايت کرسي به 

چشم مي خورد. (همان، ج)
خط کوفي ساده تقريبًا يک هشتم دور و بقيه سطح و 
اغلب دنباله هاي (الف) به طرف عقب برگشته و نکته حائز 
اهميت اين که دراين خط،عالوه برحروف متشابه،شکل هاي 
بعضي بابرخي ديگرتشابه دارد،که دروقت خواندن موجب 
اشتباه مي گردد،مانند (ع) و(ح)، (ح) و (ک)، (د) و (ط) ونيز 
(ص) و(ک) که با اندک تفاوتي مثل هم نوشته شده ومانند 

(ر) و(و) که نزديک به همديگرديده مي شوندوهمچون سر 
(ع) و (غ)، (ف) و(ق) و(م) که دروسط کلمه باجزيي تفاوت 
شبيه هم هستندواگربخواهيم اين نقيصه برطرف شود،الزم 
است نويسنده تفاوت آشکاري بين اينگونه متشابهات قائل 
شود. مثالبين (د) و (ک) هميشه رعايت کند که (د) را کوتاه 
وکوچک و (ک) را دراز و بزرگ بنويسدوباقي رابرهمين 
قياس تفاوت قائل گردد؛(فضائلي، ١٣٦٢، ١٩٠) و همچنين 
نويسنده  که  جايي  تا  (د)،(ک)،(ط)  مانند  نگارش حروفي 
فضا داشته، مي توان کشيده باشد،(شيمل،٣١،١٣٦٨)به همين 
دليل خط کو في را نمي توان ايستا خواند، زيرا خطوط افقي آن 
غالبا کشيده  است، و (لينگز،١٦:١٣٧٧)از همين رو بيشتر 
بر روي سطوح مستطيل شکل که در آن پهنا به طور قابل 
مالحظه اي بيشتر از ارتفاع و بلندي است نوشته، که سبب 

پويايي آن مي شود. (سفادي،٤٦:١٣٨١)

قرآن هاي منسوب به امام علي(ع)
خط کوفي که در مدتي کوتاه به کمال دست يافت، حدود 
سه قرن در قلمرو خود بر دوام بود؛ و بر اساس توافق 
همگاني، مقام تنها خط شايسته نگارش قرآن را پيدا کرد. 
که  شهر کوفه  از  را  نامش  خط  اين  (سحاب،٢٥:١٣٧١) 
نخستين مرکز علمي اسالم و محل خالفت حضرت علي(ع) 
بوده، وام گرفته است. بسياري ايشان را واضع خط کوفي 
و به بياني ديگر بهترين کسي که اين خط را  مي نوشته، 

مي دانند. 
امام علي(ع) کاتب قرآن و در عين حال، حامي کاتبان و 
خوشنويسان کالم وحي بوده و در توسعةاين خط اهتمام 

ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

تصوير  ٢٧.  ساختار حرف(ح) 
از:  طراحي   ، موال  فونت  در 

نگارندگان  

تصوير  ٢٨.  ساختار حرف(ح) در 
کوفي کهن طراحي از: نگارندگان  

تصوير  ٢٧.  ساختار حرف(ح) 
در فونت موال ، مأخذ: همان

تصوير  ٢٨.  ساختار حرف(ح) 
در کوفي کهن ، مأخذ: همان

تصوير  ٢٧.  ساختار حرف(ح) 
در فونت موال ، مأخذ: همان

تصوير  ٢٨.  ساختار حرف(ح) 
در کوفي کهن ، مأخذ: همان

تصوير  ٢٩.  ساختار حرف(ف) 
در فونت موال، مأخذ: همان

تصوير  ٣٠.  ساختار حرف(ف) 
در کوفي کهن ، مأخذ: همان
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فرموده است. چنانکه موالنا سلطان علي مشهدي در اوايل 
قرن دهم هجري در منظومه اش بيان نموده که:مرتضي 

اصل خط کوفي را/ کرد پيدا و داد نشو و نما
به هر حال اگر ايشان واضع خط کوفي هم نباشند، در 
نوشتن آن مهارت بسيار داشته اند و در ترکيب حروف و 
ترتيب و اتصال و انفصال آن ها کرامت به خرج داده اند. 
(گرومن، ١٣٨٣، ٦ و٧) (قليچ خاني،١٣٩٢، ٣٨ و٣٩)تصاوير  
٢ تا ٥ نمونه قرآن هايي است كه كتابت آن  منسوب به 

حضرت امام علي (ع) است.

طراحي حروف(فونت)
تکثير و حروف چيني در اوايل صنعت چاپ با حروف سربي 
آغاز شد؛ در آن زمان طراحان حروف با توجه به مقتضيات و 
محدوديت هاي حروف سربي، حروف بسياري را براي رفع 
نياز جامعه و صنعت چاپ به وجود آوردند. ورود صنعت 
چاپ به ايران، در واقع زمينه ساز نياز گسترده به حروف 
قابل تکثير فارسي شد و چون ماشين وسيله اي وارداتي 
بود. اولين نمونه هاي وارداتي اين حروف، حاصل تالش 
طراحان اروپايي بود که به خط فارسي آشنايي نداشتند و 
به همين دليل اين نوع حروف مناسب حال استفاده کنندگان 
ايراني نبود. به دنبال اين نارضايتي طراحي حروف فارسي 

در ايران آغاز شد. (کاسپور،١٣،١٣٨٨)

طراحي حروف در واقع مجموعه الفبايي است شامل 
عاليم و سمبل ها، که با کنار هم قرار دادن آن ها مي توان هر 
مقصودي را بيان داشت، که شکل ظاهري و طرز اتصال 
مالک  مي کند.  ايفا  مهمي  نقش  آن  در  حروف،  کرسي  و 
ارزش گذاري و چگونگي تغيير طراحي حروف الفبا به حالت 
نمايش، سبک، فرم، خوانايي و بافتي که از ترکيب حروف و 
کلمات در سطر ايجاد مي شود، برمي گردد و از جمله عوامل 
موثر در آن توجه به خطوط گذشته و سنتي به عنوان مرجع 
تصويري است. طراحي يک فونت که از يکسري کاراکتر يک 
نوع و يک اندازه که شامل حروف، اعداد و ساير عالئم مورد 
نياز در حروف چيني است، کاري پيچيده و از پردوام ترين 
آثار گرافيکي است که تاريخ مصرف آن نامحدود و کاربرد 
آن قابل تکرار است؛ به همين دليل مستلزم صرف زمان و 
تالش بي وقفه است، زيرا حرفي که به وسيله هنرمند طراح 
گرافيک، طراحي مي شود داراي مفهومي پيام رسان است 
و بايد در اجراي بدون نقص و با ظرافت آن دقت به عمل 
آيد تا مفاهيم موردنظر را بيان کند. (ظاهرياني،١٣٨٨، ١٤٢ 

و١٤٨)
در طراحي حروف شيوه هاي مختلفي وجود دارد: انواع 
خوشنويسي هاي قديمي و جديد و استفاده از انواع دست 
فونت هاي  انواع  موجود،  لوگوتايپ هاي  انواع  و  نوشتها 
انگليسي و انواع خطهايي که قابليت تبديل شدن به يک فونت 

تصوير  ٣٥.  ساختار حرف(ل) 
در فونت موال ، مأخذ: همان

تصوير٣٦.  ساختار حرف (ل) در 
کوفي کهن ، مأخذ: همان

تصوير  ٣٧.  ساختار حرف(م) در 
فونت موال ، مأخذ: همان

تصوير  ٣٨.  ساختار حرف(م) در 
کوفي کهن،  مأخذ: همان

تصوير  ٤١.  ساختار حرف(و) 
در فونت موال، مأخذ: همان

تصوير  ٤٢.  ساختار حرف(و) 
در کوفي کهن، مأخذ: همان

تصوير  ٣٩.  ساختار حرف(ن) 
در فونت موال  ،  مأخذ: همان

تصوير  ٤٠.  ساختار حرف(ن) 
در کوفي کهن 



زيبا را داشته باشند. 
طراحي حروف با استفاده از خوشنويسي ها و دست 
نوشت ها، وقتي تبديل به فونت مي شوند نوعي از طراحي 
حروف صورت مي گيرد که از لحاظ فني تبديل به يک فونت 
کامپيوتري مي شوند مگر اينکه يک خوشنويس به ابداع خط 
نوشتاري بپردازد حال در يک مسير نوشتاري نسخ باشد 
ثلث، شکسته  يا خطوط نوشتاري ديگري مثل نستعليق، 
نستعليق، معلي و. . . که در اين روش ها آن دست نوشته 
با اجراي مراحلي تبديل به فونت کامپيوتري مي شود اما در 
روش ديگر يک المان رابه عنوان پايه و اساس براي طراحي 
حروف و تبديل شدن به فونت کامپيوتري و کاربردي قرار 

مي دهند. 

نکات و شاخصه هاي طراحي حروف
قلم داراي ويژگي هايي نظير: ترکيب، کرسي و خط زمينه 
حروف، تنظيم فشردگي وکشيدگي حروف، ميزان ارتفاع 
حروف، ضخامت حروف، اتصال حروف، اندازه حروف، 
فواصل و چينش حروف در يک کلمه (پاساژ متعادل) و 
بين کلمات، نقطه در حروف و رنگ حروف است. و طراح 
ابداعي لحاظ نمايد.  اين موارد را در قلم  بايد به درستي 
اين ويژگي ها پيوند تنگاتنگي با اصول و قواعد خوشنويسي 

دارند. (رضائي نبرد،١٣٩٢: ٢٤٥)
نکات متعددي در ابداع يک فونت جديد دخالت دارند، که 
هر کدام از اهميت قابل مالحظه اي برخوردارند: ١. ابداع يک 
المان جديد و زيبا ٢. ساخت حروف از روي المان ابداعي ٣. 
تعيين ضخامت مناسب با طول و عرض حروف ٤. متناسب 
سازي فضاي بين حروف و فاصله گذاري ٥. کنار هم قرار 
دادن حروف با يکديگر و نسبت آن ها نسبت به همديگر 
٦. متناسب کردن فاصله دو سطر با يکديگر و در نهايت 
در  فضاها  کنترل  و  مختلف  سايزهاي  در  پيرينت  تست 
چاپ حروف در اندازه هاي مختلف. (حسين زاهدي، کوکب 

طاهباز،١٣٨٧: ١٣)

نمونه هاي طراحي حروف با استفاده از خط کوفي
تصوير ٥، طراحي حروف انتظار، برگرفته از خط کوفي 
ايراني طراح: سيد محمد زاهدي، مأخذ: ايران فونت.تصوير 

٦، طراحي حروف نارنج، برگرفته از خط کوفي مشرقي 
از نوع قرمطي، طراح : كوكب طاهباز، مأخذ: ايران فونت 
و تصاوير٧، ٨ و ٩. طراحي حروف «اندلس»، «توبا»، « 
تميز»، «احد»، « کوفي نيشابوري»،« بنايي» نيز از جمله 

فونت هايي مي باشند که برگرفته از خط کوفي اند. 

معرفي فونت موال
نام فونت: موال، وزن: ضخيم، فرمتOTF:، زبان: فارسي، 

عربي، اردو، پشتو و کردي، سال ساخت: ١٣٨٨
نمونه صفحات قرآني  از  فونت موال در سال ١٣٨٨، 
منسوب به موالي متقيان علي (عليه السالم)توسط حسين 
زاهدي١طراحي شده و داراي نقطه، حروف ترکيبي و اعراب 

کامل است. 
طراح اين فونت، هدف از ساخت اين قلم را احياء خط کوفي 
آن  از  قديمي  قرآن هاي  نوشتن  در  که  خطي  به  نزديک 
استفاده مي شده، بيان کرده است. اين قلم شامل همه اعراب 
تکي و ترکيبي است و داراي حروف ترکيبي است و اعراب 
در محل خود روي حروف قرار مي گيرد. طراحي اين فونت 
شش ماه زمان برده است، اين فونت در تمام برنامه هايي 
که فونت استاندارد را حمايت مي کنند و از نظر قرار دادن 
و  مي کند  عمل  ندارند،  مشکل  ترکيبي  حروف  و  اعراب 
هماهنگ است. نسخه اصلي اين فونت، از زبان هاي فارسي، 

عربي، اردو، پشتو و کردي پشتيباني مي کند. (جدول ١)
طراح فونت موال در خصوص طراحي اين فونت گفته اند: 
همانطور که از نام فونت موال مشخص است اين فونت از 
قرآني به خط کوفي کهن منسوب به امام علي(ع) که در 
موزه آستان قدس رضوي است، طراحي گرديده که در 
واقع مي توان گفت به نوعي استاندارد سازي انجام گرفته 
و در آن سعي شده حروف به حالت امروزي طراحي شود 
که خواندن آن آسان تر باشد. نقطه ها نيز پس از طراحي 
حروف، طبق انتخاب، به صورت دايره اضافه گرديده. اين 
فونت حالت گرافيکي قوي دارد که در ترکيب بندي مربع 

کامل مي شود. 

الفباي فونت موال
درون  حروف  ساختاري،  تفاوت  اين  دادن  نشان  براي 

ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

سال  متولد  پور  زاهدي  حسين   .١
وي  است.  تهران  استان  در   ١٣٥٢
مدرک کارشناسي ارتباط  تصويري 
از دانشگاه  خود را در سال ١٣٧٩ 
آزاد اسالمي، واحد تهران مرکزي با 
رساله اي پيرامون طراحي فونت اخذ 
کرد، که فونت فرزانه يکي از نمونه 
آن رساله  در  کار شده  هاي  فونت 
است. او از سال ١٣٨٠ بطور حرفه اي در 
ساخت فونت در شرکت نرم افزاري 
هامون فارسي نويس پروين شروع 

بکار کرد. 
شوراي عالي اطالع رساني، سفارش 
و  نيريزي»   » هاي  فونت  ساخت 
«ايران نستعليق» و همچنين استاندارد 
فونت  ترين  ازرايج  تعدادي  سازي 
هاي موجود، همچون لوتوس، بدر، 
تيتر، نازنين، زر و. . . که به «آي آر» 
واگذار  وي  به  را،  هستند  معروف 
کرد. با توجه به فعاليت هاي مستمر و 
تجربيات هنري اش در زمينه طراحي 
فونت هاي فارسي و قرآني، وزارت 
مدرک  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ 
درجه دو هنري را که معادل با فوق 
ليسانس هنرهاي تجسمي است رابه 

او اهدا نمود. 

تصوير  ٤٣.  ساختار حرف(ه) در 
فونت موال،  مأخذ: همان

  تصوير  ٤٤.  ساختار حرف(ه) 
در کوفي کهن، مأخذ: همان

تصوير  ٤٥.  ساختار حرف(ي) 
در فونت موال ،  مأخذ: همان

   تصوير  ٤٦.  ساختار حرف(ي) 
در کوفي کهن،، مأخذ: همان
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جدول ١. الفبای فونت موال
فونت موال

آخر کلمه وسط کلمه اول کلمه الفبا

ا
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م

ن

و

ه

ی

کادري با محورهاي عمودي و افقي قرار داده شده بر مبناي 
آن  ها  اختالفات  بيان  به  طاليي  مستطيل  و  مربع شاخص 

پرداخته شده است. 

نحوه تعيين مربع شاخص و مستطيل طاليي
از تمام شکل هايي که به عنوان «گستره اصلي»، « زمينه» يا 
«زيربنا»ي يک اثر استفاده شده اند، از همه بيشتر، اشکال 
و گستره هايي است که به «مربع» مربوط است،به عبارت 
ديگر« اشکال چهارگوش» با گوشه هاي راست، به صورتي 
کشيده، خواه افقي، خواه عمودي،آنچه که «مستطيل» نام 
گرفته است. کوچکترين قسمت هر شکل براي چشم انسان، 
مبدا طبيعي مقايسه و سنجش «کيفيت و چگونگي» آن شکل 
پهلوي  مستطيلي،  چهارگوش  اشکال  در  بنابراين  است، 
کوچکتر، مقياس و معيار ساير نسبت هاست. اين سنجش در 
مربع به طرزي «بي تفاوت» عمل مي شود و اين به کشش ها 
مي گردد.  مربوط  آن  گوشه هاي  و  اضالع  نيروهاي  و 
کشش هاي مربع دو گونه اند: کشش هايي که از مرکز مربع 
به ميانه اضالعش وارد مي گردد و مانع مي شود که اضالع 
مربع به سوي بيرون «ورم» کرده و مربع را شکلي«خميده 
خطي» کنند. اين کشش ها به صورت دو ميانگر عمود بر هم 
اضالع نشان داده مي شوند،که هر کدام به تنهايي مربع را به دو 
نيم مساوي با نسبت هاي ١ بر ٢ بخش مي نمايد. با رسم هر يک 
از اين ميانگرها پديده تازه اي آشکار مي گردد: تنها شکل«مربع» 
به دو شکل هم مرز و به هم چسبيده مستطيلي تبديل مي گردد 
که هر کدام کشش ها و نيروها و ويژگي هاي متفاوتي نسبت به 
«مربع زاينده» آنها يا «مربع شاخص»دارند. از سوي ديگر اين 
دوکشش ديگر، کشش اقطار به سوي بيرون سبب مي شود 
که گوشه ها راست مانده و مربع را به دگرديس شدن بکشاند. 
چنين است حرکت متناسب مربع به سوي تشکيل مربع-

مستطيل آغازيده مي شود. چون در ساختن مستطيل از مربع 
استفاده مي کنيم، اين مربع را «مربع زاينده» يا «مربع شاخص» 
مي گوييم؛ که اضالع و اقطار و ساير ويژگي هايش در ترکيب 
اثري که در مستطيل ايجاد خواهد شد، تاثير فراوان و مستقيم 

دارد. (آيت اللهي،١٣٩٤: ٢٤١)

«الف»
در بررسي ساختار حرف (الف) در تصوير شماره١١مشاهده 

 تصوير  ٤٧.  ساختار حرف(ي) معکوس در کوفي کهن ، مأخذ: همان



انحناي قسمت پايين مماس با دايره نيست. 
 
«س»

اين حرف ترکيبي از دو دندانه و حرف(ن) است، که فاصله 
دندانه دوم با ابتداي حرف(ن)(دندانه سوم) و انحناي دندانه 
سوم،در فونت موال زياد است. دندانه هاي (س) در کوفي 
کهن، ارتفاع کمتري از ساير دندانه ها در حروف ديگر دارد 
که به نوعي به تشخيص آن کمک مي کند. (همان،٧٠) در 
حالي که در فونت مذکور اين قضيه به چشم نمي خورد 
باالي  انحناي  است،  حرف(ب)  دندانه  از  تر  بلند  حتي  و 
داندانه ها، کوفي کهن کم، ولي در فونت نامبرده که برگرفته 

از حرف(الف) است، بيشتر است. 

«ص»
انتهايي اين حرف، همان (ن) است. در فونت موال  بخش 
حرف(ص) داراي يک زائده در قسمت انتهايي سمت چپ 
است. تفاوت ظاهري شکل هاي زير بيشتر مربوط به فضاي 
منفي داخلي، دندانه و حرف(ن) انتهايي است. با توجه به 
محورهاي رسم شده، اين حرف بيشتر متمايل به حالت 

افقي است اما در فونت موال در قالب مربع است. 

 «ط»
ساختار حرف(ط)، از ترکيب حرف(ص) و (الف) تشکيل 
(ط)  در  حرف(ص)  دندانه  که  تفاوت  اين  با  است،  شده 
زائده اي که در فونت موال در حرف(ص)، وجود  نيست. 
داشت، در حرف(ط) نيز تکرار شده، قسمت عمودي اين 

مي شود که، اين حرف در فونت موال، داراي ارتفاع زياد و 
انحنا در قسمت چپ عمودي و همچنين کشيدگي زياد دنباله 
(الف) در قسمت افقي، نسبت به کوفي است. حرف (الف) 
يکي از بلندترين حروف کوفي کهن است، اماارتفاع آن در 

حد ارتفاع فونت موال است. 

«ب»
در حرف (ب) آخر، دندانه ابتدايي به صورت عمود نيست، 
بلکه داراي انحنا و مورب است، که در نمونه فونت موال، 
دندانه اول همانند قسمت باالي (الف) و عمود است. دندانه 
صورت  به  کلمه،  ميانه  و  ابتدا  حالت  در  (ب)فقط  حرف 
عموداست. در فونت مذکور حرف (ب) داراي سه محور 
افقي است که ناشي از انحناي قسمت انتهاي اين حرف است 
که از خط کرسي بلند و به باال آمده است، در حالي که در 
کوفي کهن حرف (ب) تحت هر شرايطي، روي خط کرسي 

اصلي قرار مي گيرد. (موسوي جزايري،٥٤:١٣٩٢)
محور مورب نيز در حرف(ب) فونت موال، در ابتدا و 
انحنا داراي زواياي مختلف است؛ در حالي که در کوفي کهن 
اينگونه نيست. الزم به ذکر است که اندازه کشيدگي هاي 
افقي تمام حروف در خط کوفي اوليه کامال متغيير بوده 
است؛ براي مثال حرف (ب) را از اندازه خيلي کوتاه تا اندازه 
خيلي بلند مي توان نوشت که بسته به فضاي سطر نوشته و 

صفحه دارد. (همان،٥٤)
«ح»

حرف (ح) از جمله حروفي است که در اين فونت به کلي 
تغيير يافته، و به صورت امروزي نوشته شده است،قسمت 
اما  کهن،  کوفي  از  برگرفته  تا حدودي  اين حرف  مورب 
امتداد آن، همانند کوفي، معکوس نيست. حرف(ح) در کوفي 
کهن، در قسمت افقي، به روي کرسي قرار مي گيرد و قسمت 

منحني آن، مشابه انحناي حرف (و) است. 
 
«د»

از جمله حروفي که بر اساس ساختار در فونت موال،شبيه 
به کوفي کهن است، حرف(د) است. اين حرف روي خط 
مايل  آن،  انتهايي  زائدةقسمت  و  مي گيرد  قرار  کرسي 
به سمت راست است. همانطور که پيش از اين ذکر شد، 
کشيدگي در قسمت افقي حروف، بسته به فضا و انتخاب 

خوشنويس دارد. 
 
«ر»

حرف (ر) از جمله حروفي است که در شيوه هاي گوناگون 
با  حال  اين  (همان،٦٦)با  دارد.  متفاوتي  کوفي، شکل هاي 
بررسي ساختار آن، ميانه بودن آن را مي يابيم، يعني نه 
حالت افقي دارد، نه حالت عمودي، و انحناي آن با دايره 
نشان داده شده؛قسمت ابتداي اين حرف در کوفي داراي 
همچنين  انحناست،  بدون  موال،  فونت  در  اما  انحناست، 

ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

تصوير  ٤٩. کلمه(هم) در فونت موال ، مأخذ: همان

   تصوير٥٠.  کلمه(هم) در کوفي کهن، مأخذ: همان

تصوير٤٨.  بخشي از قرآن منسوب به حضرت علي بن ابي طالب (ع) 
،موزه آستان قدس رضوي،  مأخذ: همان
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چشم نمي خورد. 
«ک»

حرف (ک) داراي وجه اشتراک با حرف(د) و (ط) است. 
زماني که اين حرف در حالت اتصال (اول و وسط کلمه) 
قرار مي گيرد، کامال شبيه به حرف(د) در وضعيت کشيده 
است، اما زماني که در حالت مفرد و اتصال به آخر کلمه، 
مشابه حرف (ط) است و سرکش آن مانند (الف)، عمود 

قرار مي گيرد. 
در فونت موال اين حرف در حالت منفرد، همچنان مانند 
با کوفي کهن تفاوت دارد.  حالت اتصال ترسيم شده که 
حرف(ک) از جمله حروفي است که، کامال در باالي کرسي 

قرار مي گيرد. 

«ل»
که  مي شود  (ل)،مشاهده  حرف  محورهاي  به  توجه  با 
ساختار آن، بر پايه محور عمودي است. ارتفاع اين حرف از 
باالي خط کرسي، به اندازةارتفاع حرف (الف)، و انتهاي آن، 
اندکي کوتاه تر از سمت انتهاي حرف (ن) است. حرف (ل) 
درواقع جز حروف مسطح و نامنعطف کوفي اوليه است. 

(همان،٩٨)
عمده تفاوت ظاهري اين حرف در فونت موال با کوفي 

کهن، در تفاوت (الف) و (ن) است. 

«م»
از حروف مدور که شباهت زيادي به حرف(ف) و  يکي 
(و) دارد، حرف(م) است. اين حرف، بر روي خط کرسي 
قرار مي گيرد. در فونت موال، فضاي منفي مياني اين حرف 
به سمت پايين است که در شکل کلي اين حرف تاثير منفي 

گذاشته است. 

«ن»
حرف(ن) که پايةحروفي نظير(س)(ص)(ل) است، در کوفي 
کهن نقش مهمي ايفا مي کند. (همان،٦٨). محور غالب اين 
مدور  زواياي  از  بيشتر  و خود حرف  است  حرف،عمود 
تشکيل شده   و حدود يک سوم از کل ارتفاع اين حرف در 
باالي خط کرسي، و دو سوم بقيه در قسمت پايين آن قرار 

مي گيرد. 

«و»
حرف(و) از جمله حروفي است که در اغلب ترکيبات، روي 
کرسي قرار مي گيرد مگر در برخي از ترکيب کلمات که، 
به زير خط زمينه جابجا مي شود. (همان،٨٢)؛ حرف(و) نيز 
همانند حرف(ن) از مهم ترين حروف کوفي است، چرا که 
مبناي حروف مدور ديگر قرار مي گيرد. کشيدگي پايين در 
سمت چپ اغلب از منحني باال جلوتر و متمايل به باالست 

ولي در فونت موال کمي متفاوت است. 

حرف، ارتفاع حرف(الف) را دارد. اين حرف در هر وضعيتي 
قرار گيرد(مفرد، متصل) هميشه در روي خط زمينه قرار 

خواهد گرفت. (همان،٧٧)

«ع»
حرف(ع) نيز همانند حرف(ح) از جمله حروفي است که در 
اين فونت به کلي تغيير يافته، بخش آغازين اين حرف در 
فونت موال، تا حدودي برگرفته از کوفي کهن، اما امتداد آن، 
معکوس نيست. حرف(ع) در کوفي کهن، در قسمت افقي، 
به روي کرسي قرار مي گيرد و قسمت منحني آن، مشابه 
انحناي حرف (و) است. با توجه به محورهاي رسم شده، 

ساختار اين حرف در کوفي کهن، بر محور افقي است. 

«ف»
ساختار اصلي اين حرف در کوفي کهن، افقي است و از 
قرار  کرسي  خط  روي  بر  کامال  که  است  حروفي  جمله 
مي گيرد،که در فونت موال، انتهاي آن به سمت باال تمايل 

دارد. سر اين حرف تقريبا مشابه حرف(و) است. 

«ق»
حرف(ق) را در خط کوفي کهن، مي توان جز حروف(کم و 
بيش) مدوري دانست که بعد ها به فرمي کامًال مدور تبديل 
گرديد،اين حرف درواقع از ترکيب حروف (ف) يا (و) و (ي) 
با اندک تفاوتي تشکيل شده است. (همان،٩٢)اين حرف در 
فونت موال در قسمت انتهايي که بر گرفته از حرف(ي) است 
داراي زائده اي با ضخامتي است که به سمت چپ تمايل 
دارد که در مشابه آن در قرآن منسوب به امام علي(ع) به 

تصوير٥١.  بخشي از قرآن منسوب به حضرت علي بن ابي طالب (ع) 
،موزه آستان قدس رضوي، مأخذ: همان.

تصوير٥٢. کلمه(من) در کوفی کهن،  مأخذ: همان

تصوير ٥٣. کلمه(من) در فونت موال، مأخذ: همان

کلمه(من) در فونت موال، مأخذ: همان



ساختار  بررسي  و  آسيب شناسي   
گرافيکي فونت «موال» بر اساس خط 

کوفي کهن

«ه»
حرف (ه) از حروفي است که در نسخه هاي موجود کوفي 
کهن، داراي اندک تفاوت ظاهري است، اما در مصحفي که 
منسوب به حضرت علي(ع) در موزه آستان قدس رضوي 
به جامانده، به اين شکل است. اين حرف نيز مانند حرف(و) 
اغلب بر روي خط کرسي است، مگر در برخي اتصاالت که 

پايين تر از خط زمينه قرار مي گيرد. 
عمده تفاوت اين حرف در فونت موال با کوفي کهن، 
در حرکت عمود سمت راست است و در محل قرارگيري 

فضاي منفي مياني است. 

«ي»
حرف (ي) در حالت منفرد داراي دو شکل است. در تصوير 
(٤٦)، ساختار اين حرف طبق محورها نمايش داده شده که 
منطبق بر دايره است و بيشتر باالتر از کرسي قرار مي گيرد. 
در فونت موال فضاي بين دو انحنا زياد و انحناي رو به 
باال در شروع اين حرف کم است. نوع ديگر حرف(ي)، به 

صورت معکوس داراي ساختاري افقي است. 
 

بررسي خط کرسي و اتصاالت در برخي ترکيبات
در اين قسمت به بررسي چند نمونه از ترکيبات و نحوه 
اتصال آن ها مي پردازيم که در ابتدا با قرار دادن قسمتي از 
تصوير قرآن منسوب به امام علي(ع)، کلمه را نمايش و بعد 
ابتدا آن را با فونت موال نوشته و سپس شيوه صحيح آن 

را اجرا نموده ايم. 
در تصوير شماره ٤٨ که ترکيب (هم)مورد بررسي 
بر  (ه)  موال، حرف  فونت  در  که  است، مشاهده مي شود 
روي خط کرسي قرار ندارد و از طرفي حرف (ه) زماني 

که در قسمت ابتداي کلمه واقع شده، حالت صحيح خود 
تغيير شکل  اندک  داده و حرف(م) هم دچار  از دست  را 
است. همچنين اتصال بين دو حرف در فونت موال بسيار با 
ضخامت است. نکته اي که در اکثر حروفي که داراي فضاي 
منفي مياني هستند، در فونت موال به چشم مي خورد اين 

است که، در جاي صحيح خود قرار نگرفته اند. 
نکته اي که در کلمه «من»  مطرح است، صرف نظر از شکل 
متفاوت (م)، نحوه اتصال (م) و (ن) است که در قرآن هاي 
مورد نظر با ضخامتي کم متصل شده اند ولي در فونت 
از  بيش  اتصال  نشده و ضخامت  رعايت  نکته  اين  موال، 
اندازه است، که با توجه به اينکه فونت موال برگرفته از قرآن 
منسوب به امام علي (ع) است، در آن استقالل حروف ديده 

نمي شود. 
السموت)  (خلق  ديگر،ترکيب  نمونه اي  بررسي  در   
قرار گرفت، که  اتصال مورد بررسي  لحاظ کرسي و  از 
مشاهده گرديد در نمونه فونت موال، کرسي داراي مشکل و 
حرف (الف) زير خط کرسي قرار مي گيرد و همچنين عالوه 
بر صورت حروف که تا حدودي متفاوت است؛ فواصل بين 

اتصاالت (اتصال (م)،(و) ) نيز رعايت نشده است. 

نمونه طراحي حروف انجام شده
و  کرسي  خط  روي  بر  قرارگيري  نحوه  و  العالم  کلمه 
الفباي  بررسي  با  اتصاالت بررسي شده است. جدول ٢ 
فونت موال و مقايسه آن با قرآن  هاي برجامانده منسوب 
به علي ابن ابيطالب(ع) تهيه گرديده، که نتايج حاصله نشان 
دهنده تفاوت الفباي اين فونت با خط کوفي منسوب به امام 
علي(ع) است، که در بعضي حروف کم و متوسط و در 

برخي شکل حروف کامال عوض شده است. 

تصوير٥٤. بخشی از قرآن منسوب به حضرت عالی بن ابی طالب (ع) 
،موزه آستان قدس رضوی، مأخذ: همان

تصوير٥٥. ترکيب حروف (خلق السموت) در فونت موال ، مأخذ: 
همان

تصوير  ٥٦. ترکيب حروف (خلق السموت) در کوفي کهن، مأخذ: همان

تصوير   ٥٧. کاراکترالعالم(طراحي نمونه اي از کوفي منسوب به امام 
علي (ع) ، مأخذ: همان.

تصوير ٥٨. کاراکترالعالم، فونت موال،  مأخذ: همان
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آسيب شناسي فونت موال 
نسبت به کوفي منسوب به 

امام علي (ع)

کوفي منسوب به امام علي(ع) فونت موال

الفبا آخر کلمه وسط کلمه اول کلمه الفبا
ارتفاع زياد و انحنا در قسمت 

چپ عمودي و همچنين کشيدگي 
زياد دنباله (الف) در قسمت افقي، 

نسبت به کوفي

ا

دندانه ابتدايي در حرف»ب» آخر 
کوفي کهن داراي انحنا و مورب 

است که در فونت موال عمود است.

ب

حرف ”ح“ آخر در فونت موال به 
کلي تغيير يافته

ج

د

تفاوت در انحنا ابتداي حرف ر

فواصل زياد بين دندانه ها و 
ارتفاع بلند دندانه ها در فونت موال 

نسبت به کوفي

س

تفاوت در فونت موال نسبت به 
کوفي: زائده در قسمت انتهايي 
سمت چپ،فضاي منفي داخلي، 
دندانه و حرف(ن) انتهايي است.

ص

زائده در قسمت انتهايي وصل به 
دسته،ارتفاع بلند دسته»ط»

ط

حرف ”ع“ آخر در فونت موال به 
کلي تغيير يافته

ع

ف

در فونت موال حرف»ق» داراي 
زائده اي با ضخامتي که به سمت 

چپ تمايل دارد

ق

در کوفي کهن سرکش اين حرف در 
حالت(کلمه اول و آخر) به صورت 

عمود است ولي در فونت موال 
مورب است

ک

عمده تفاوت ظاهري اين حرف در 
فونت موال با کوفي کهن، در تفاوت 

(الف) و (ن) مي باشد.

ل

در فونت موال، فضاي منفي مياني 
اين حرف به سمت پايين مي باشد 
که در شکل کلي اين حرف تاثير 
منفي گذاشته، تفاوت ديگر  در 

حالت وسط اين حرف است.

م

ن

در اين حرف کشيدگي پايين در 
سمت چپ اغلب از منحني باال 

جلوتر و متمايل به باالست ولي در 
فونت موال کمي متفاوت است.

و

در فونت موال،حرکت عمود سمت 
راست و محل قرارگيري فضاي 

منفي مياني متفاوت است، همچنين 
در تمامي حاالت(اول، وسط، آخر) 

متفاوت است.

ه

در فونت موال فضاي بين دو انحنا 
زياد و انحناي رو به باال در شروع 

اين حرف کم مي باشد. و «ي» 
برعکس طراحي نشده.

ي

جدول٢.  مقايسه الفبای فونت «موال» و خط کوفی منسوب به امام علی(ع) ، مأخذ: همان.



نتيجه
با آسيب شناسي و بررسي اصول و قواعد و تفاوت ها و شباهت هاي فونت موال با خط کوفي منسوب به امام 
علي(ع)، در مي يابيم که اين فونت(قلم)به طور کامل از خط کوفي متاثر نبوده و دست خوش تغييراتي گشته؛ 
که اين تغييرات گاه ناچيز و گاه متوسط است. اين تغييرات در بعضي حاالت مفرد حروف در فونت موال 
مانند حرف(ک آخر، تصوير شماره ٣٣) که سرکش آن مورب است ديده مي شود، حال آنکه در خط مذکور 
حالتي کامال عمود دارد و يا مي توان به زائده هايي اشاره کرد که در بعضي حروف اين قلم(ص(تصوير 
شماره ٢٣)،ط(تصوير شماره ٢٥) ق(تصوير شماره ٣١) وجود دارد و در خط کوفي مشاهده نمي گردد.  
شاکلة حرف (الف)(تصوير شماره ١١) در فونت موال به مراتب بلندتر و کشيدگي دنباله آن، بيشتر از (الف) 
کوفي است.  دندانه ابتدايي حرف ب (تصاوير ١٣ و ١٤) در فونت موال عمود است حال آنکه در کوفي کهن 
مورب و داراي انحنا است.  حرف (ه) فاقد حرکت عمود سمت راست است که در ساختار آن تاثير گذاشته 
است. حروف(ن،(تصوير شماره ٣٩)) و (و،(تصوير شماره ٤١) از حروف مهم در کوفي کهن مي باشند 
چرا که مبناي حروف ديگري چون(ف،ق، ل،س،ص) قرار مي گيرند؛ در قلم مذکورحرف (و) تا حدودي 

متفاوت با کوفي کهن است. حرف(ي) معکوس، در فونت موال طراحي نشده است. 
محل قرارگيري فضاي منفي مياني در حروف (م(تصوير شماره ٣٧)، و(تصوير شماره ٤٠)،نيز در مقايسه 
با خط کوفي متغيير است. و همچنين حروف(ح،(تصوير شماره ١٥)،ع(تصوير شماره ٢٧) به صورت کامل 
دچار تغيير گشته است. اين تغييرات در بعضي حروف ممکن است به دليل استانداردسازي صورت گرفته 
باشد که حالت خواندن اين خط آسان تر گردد. در بررسي خط کرسي اين قلم نيز، شاهد عدم رعايت کرسي 
در ترکيب حروف بوديم؛که گاه حروف در جايي که بايد بر روي کرسي قرار گيرند، باالتر يا پايين تر از 

آن مي باشند(تصوير ٤٩ و ٥٠)
در قسمت اتصال حروف در ترکيبات (تصوير شماره ٥٢ و ٥٣)شاهد ضخامت اتصال در در قلم موال 
نسبت به کوفي کهن بوديم. و اجراي رايانه  اي حروف در بعضي قسمت ها،(در سايز بزرگ حروف) داراي 
شکستگي است که ناشي از ضعف در اجراي حروف است. در نهايت مي توان گفت طراحي فونت، به 
خصوص بر مبناي خطوط سنتي،کاري پيچيده است، که با شناخت دقيق خطوط سنتي و توجه به قابليت هاي 

آن ها مي توان قلمي بي نقص جهت استفاده در هنر معاصر ايجاد کرد. 
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Kufic script is the first Islamic writing style which has elegance and firmness. The oldest version 
of Quran was in ancient Kufic style and it is ascribed to Imam Ali (AS).
Reading this writing style was so complicated that resulted in the invention of the sextet fonts. 
Finally with the graphic relations, the letters demonstrated a textual portrait of a language and the 
fonts were invented, which was one of the effective factors in graphic arts.
Among the well-known fonts in graphic domain, we can name the“Mola» font and since its 
designing was based on ancient Kufic Qurans ascribed to Imam Ali (AS), it is called Mola.
This font as a whole is similar to ancient Kufic writing style, but due to theobvious differences in 
form of its letters and their combinations, we understand that this font was formed according to 
the standardization of letters in it.
The main goal of this essay is to know the structure of this font and comparing that with the 
ancient Kufic style,pathology of the letters and the study of its similarities and differences with 
the ancient Kufic style, as well as editing this font for the correct use in graphic arts. For better 
comparison, the letters of these two fonts are put in tables, and there are also some axes to show 
the geometrical order of letters. 
The questions of the research would be:
1. What are the rules and principles of the Mola font?
2. What are the differences and similarities of theMola font with the ancient Kufic font?
The research is based on the descriptive-analytical method and the data collection was based on 
library sources and field observation.
Among the achievements of this research, the changes in designing the letters of Mola 
font,noncompliance in letter seats regarding thecombinations in this font, and variable thickness 
in connections between the letters are observed.

Keywords: Kufic Writing Style, Ancient Kufic, MolaFont, Designing Letters.
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