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چكيده
هنر خوشنويسي در طول تاريخ وابستگي چشمگيري به فرهنگ يک ملت داشته است. خوشنويـــسي يک 
هنر ملي محســـوب مي شود. خط بّنايي نوعي خط کوفي زاويه دار به شمار مي رود که بر اساس خانه هاي 
شطرنجي طراحي شده و از ترسيم اشکال هندسي مانند مربع، مستطيل، خطوط موازي ايجاد مي گردد. اين 
نوع خط در بناها و مساجد به خصوص دوره تيموري از جمله مسجد گوهرشاد ديده مي شود. پژوهش هاي 
زيادي در رابطه با خط بّنايي صورت گرفته، اما هيچ يک به طور خاص به پايه کار (گريد که آن را مسطر يا 
مسطره نيز مي گويند) در کتيبه هاي مسجد گوهرشاد نپرداخته اند. اين پژوهش با هدف مطالعه و بررسي دو 
کتيبه  بّنايي مسجد گوهرشاد و پايه کار موجود در آن، به طراحي حروف فارسي پرداخته است. سوالهاي 
اين پژوهش عبارتند از : : ١- ويژگي هاي اصلي خط بّنايي چيست؟ ٢- عامل مؤثر خط بّنايي مسجد گوهرشاد 
در طراحي حروف چيست؟ روش تحقيق به صورت توصيفي _ تحليلي و شيوه گردآوري آن به صورت 
کتابخانه اي و ميداني و تجزيه و تحليل داده ها به صورت کيفي است.  بر اساس تحقيقات انجام شده که 
بر کتيبه هاي بّنايي مسجد گوهرشاد و با توجه به ويژگي هاي آن صورت گرفت نتا يج حاکي از آن است 
که، خط   بّنايي از قابليت هندسي و ساختار گرافيکي زيادي برخوردار است. زيرا همواره برروي يک پايه کار 
ترسيم مي شود. قرار گرفتن بر روي پايه کار اين امکان را ايجاد مي کند که خط بّنايي داراي اندازه محاسبه 
شده باشد. خط  بّنايي به دليل دارا بودن ويژگي هايي از جمله قانونمند بودن، رعايت تناسبات و تعيين عواملي 
مانند: ارتفاع حروف، فاصله حروف از يکديگر، در خلق آثار گرافيکي، از جمله طراحي حروف و نشانه نوشته 

و... نقش عمده اي دارد.
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مقدمه
محسوب  اسالمي  خوشنويسي  انواع  از  يکي  بّنايي  خط 
مي شود. خط بّنايي نوع تزئين نشده و هندسي خط کوفي 
است، که در تزئين مساجد کاربرد فراوان داشته است. يکي 
از نمونه هاي به کارگيري خط بّنايي، صحن مسجد گوهرشاد 
افقي،  خطوط  امتداد  بّنايي،  خط  اساس  است.  مشهد  در 
عمودي و گردش خط با ضخامتي يکنواخت در راستاي 
افقي يا عمودي است به گونه اي که تمام سطوح هندسي با 
اين نوشته هاي افقي و عمودي پر مي شود. مجموعه خطوط 
افقي و عمودي شبکه شطرنجي را ايجاد مي کند، که حروف 
و کلمات خط بّنايي بر اساس آن شکل مي گيرند. با مطالعه 
مقدماتي پايه کار در خط بّنايي، اين فرض شکل مي گيرد، 
برد.  بهره  از آن در طراحي حروف معاصر  که مي توان 
پژوهش هاي زيادي در رابطه با خط بّنايي صورت گرفته، 
اما هيچ يک به طور خاص به پايه کار موجود در اين خط و 
باالخص کتيبه هاي مسجد گوهرشاد نپرداخته اند. کتيبه هاي 
مسجد گوهرشاد به دليل دارا بودن نوع ساده خط بّنايي، 
بّنايي  خط  گرفته اند.  قرار  مطالعه  مورد  پژوهش  اين  در 
ساده به وفور در کتيبه هاي دوره تيموري ديده مي شود از 
جمله کتيبه هاي بّنايي مسجد گوهرشاد مشهد. سادگي و 
سهولت در نوشتن و اجراي اين کتيبه ها که سبب کاربرد 
آن در طراحي حروف گرافيکي گرديده از جمله مواردي 
است که در انتخاب اين بنا مورد پژوهش قرار گرفته است. 
پژوهش پيش رو با هدف مطالعه و بررسي دو کتيبه  بّنايي 
طراحي  به  آن،  در  موجود  کار  پايه  و  گوهرشاد  مسجد 
حروف فارسي پرداخته و درصدد يافتن پاسخي براي اين 
پرسش هاست: ويژگي هاي اصلي خط بّنايي چگونه است؟ 
۲- عامل مؤثر خط بنّـايي مسجد گوهرشـــاد در طراحـــي 

حروف چيــست؟ 

روش تحقيق
اين پژوهش، از نوع کاربردي و با ماهيت توصيفي – تحليلي 
و  کتابخانه اي  به صورت  داده ها  جمع آوري  روش  است. 
و  (مشاهده  ميداني  از روش  ابتدا  در  است.  بوده  ميداني 
عکاسي از کتيبه هاي بّنايي مسجد گوهرشاد مشهد) اطالعات 
ارزشمندي کسب شد و سپس به فراخور موضوع، بخشي 
از اطالعات به روش کتابخانه اي بدست آمده است. ابزار 
گردآوري اطالعات به صورت يادداشت برداري از کتاب، 
بيشتر صورت  اطالعات  نامه جهت کسب  پايان  و  مقاله 
گرفت. که اين منابع به صورت مستقيم و غير مستقيم در 

انجام اين پژوهش تأثيرگذار بودند. مشاهده  کتيبه هاي  بّنايي 
گرفته  انجام  عکاسي  روش  به  مشهد،  گوهرشاد  مسجد 
است. جامعه  تحقيق در اين پژوهش کتيبه هاي  بّنايي مسجد 
گوهرشاد، واقع در مشهد و تعداد نمونه گيري، ۲ کتيبه  بّنايي 
مسجد گوهرشاد مشهد است. روش نمونه گيري به صورت 
غيرتصادفي (انتخابي) بوده است. شيوه تجزيه و تحليل 
يافته ها در اين پژوهش، به صورت کيفي بوده است، که 
مبنا و معيار در اينگونه تجزيه و تحليل بر اساس منطق 
و استدالل است. بدين منظور، اطالعاتي که در قالب متن، 
تصوير و امثال آنها گردآوري شده اند ارزيابي و مقايسه 
طريق  از  سپس  مي شود.  کشف  مجهوالتشان  و  شده 
استدالل، تفسير و تشخيص داده مي شوند که جملگي اين ها 
به کمک تعقل، تفکر و منطق صورت مي پذيرد و در نهايت 

نتيجه گيري انجام مي گيرد.
 

پيشينه تحقيق 
در اينجا به گزيده اي از پژوهش هايي که در قالب کتاب، مقاله 
و پايان نامه و در راستاي خط بّنايي صورت گرفته اشاره 
مي شود. سيد محسن حسيني در کتاب کتيبه هاي تيموري 
در خراسان جلد اول خطوط بّنايي مسجد گوهرشاد (۱۳۹۰) 
که توسط بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي 
منتشر شده دوره تيموري را يکي از دوران هاي درخشان 
فرهنگ و هنر خراسان معرفي نموده و مسجد گوهرشاد از 
بناهاي اين دوره به شمار مي رود و با وجود تحوالت بسيار 
در طول زمان، همچنان معماري آن پابرجا مانده است.در 
ابتداي کتاب، فصلي با عنوان «شيوه هاي خط نويسي بّنايي 
در ايران» آورده شده که در اين بخش نمونه هايي از خط 
بّنايي در حوزه نفوذ فرهنگ ايراني قرار دارد. در اين کتاب 
سعي شده سير تحول خط بّنايي به صورت آموزشي بيان 
شود و کاربرد خطوط بّنايي در بخش هاي تزئيني به کار 
رفته در سکه ها، مهرها، فرش ها نيز بررسي شده است.

(١٣٨٤)که  ايران  کاشيکاري  کتاب  در  زمرشيدي  حسين 
توسط انتشارات سازمان عمران و بهسازي شهري تهران 
به چاپ رسيده است در ابتدا به معرفي خط کوفي و سپس 
بّنايي و همچنين مباحثي از جمله پيدايش، اصول و قوائد 
در  رفته خط  بّنايي  کار  به  نمونه هاي  بررسي  و  نگارش 
آثار و ادوار مختلف تاريخي و بعضا در پاره اي موارد به 
پايه کار موجود درآن ها پرداخته است. حبيب اهللا فضائلي در 
کتاب اطلس خط (١٣٦٢) که توسط انتشارات مشعل ارغوان 
به چاپ رسيده است تحقيقي پيرامون خطوط اسالمي انجام 

    تصوير١. نام مقدس علي عليه السالم، گردش، حرکت و ايجاد سواد و بياض در خط بّنايي. مأخذ: نگارندگان.
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داده و در اين راستا به بنياد، پيدايش و تاريخچه خطوطي 
از جمله کوفي و انواع آن، محقق، ريحان، ثلث، نسخ و... 
پرداخته است. محمد ماهر النقش در کتاب طرح و اجراي 
نقش در کاشيکاري ايران دفتر مقعلي (٦٢ – ١٣٦١) که در 
انتشارات موزه رضا عباسي به چاپ رسيده است به خط 
بّنايي پرداخته است، که اين خط نوع ديگري از روش تزئين 
نماهاي مذهبي و ساختمان هاي مسکوني معرفي شده هدف 
اين اثر، تبيين رواج آسان آن در بين کاشيکاران امروزي 
است. در مقاله اي با عنوان« شناسايي عوامل تاثير گذار بر 
ماندگاري خط کوفي بّنايي در دوره معاصر و روند استفاده 
از آن در طراحي آرم نوشتاري» که توسط کاظم خراساني 
و اصغرکفشچيان مقدم در سال ١٣٩٦ شماره ٤٦ مجله باغ 
نظر به چاپ رسيده است پژوهشي صورت گرفته است 

 تصوير٢. بسم اهللا الرحمن الرحيم، زاويه ي ٩٠ ، درجه در خط بّنايي. 
مأخذ:  همان. 

تصوير٣. ١. زمينه طرح نقش گره معقلي هشت چهار لنگه ٢ – متن چهارلنگه ها گلچين معقلي بازوبندي، خط بّنايي معقلي شمسه اي، در شمسه ها 
به عبارت : الف – محمدبن عبداهللا نبي اهللا  ب – علي بن ابوطالب ولي اهللا    ج – السلطان علي بن موسي الرضا  د – محمد جواد آل علي  مرتضي. 

مأخذ: زمرشيدي،١٣١٨ ،٩٢.



پيرامون شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ماندگاري خط  بّنايي 
در دوره معاصر و روند استفاده از آن در طراحي آرم 
هندسي  و  بررسي خصوصيات ساختاري  با  نوشتاري. 
خطي  عنوان  به  را  آن  ماندگاري  دليل  مي توان  خط  اين 
سنتي با روحيه اي نو بررسي کرد و اين ويژگي ها را در 
تأثير خط   » مقاله  در  داد.  تعميم  نوشتاري  آرم  طراحي 
کوفي بر خط کوفي بّنايي و تحول آن تا آرم نويسي هاي 
امروز» که توسط حسن زمرشيدي، حسن فريدون زاده 
و کاظم خراساني در سال ١٣٩٥ شماره ١٠ دوفصلنامه 
مطالعات معماري ايران به چاپ رسيده است در اين تحقيق 
به روش توصيفي تحليلي سعي شده تا عوامل تأثيرگذار 
بر ماندگاري اين خط شناخته شود و روند استفاده از اين 
قابليت ها در طراحي آرم هاي نوشتاري معاصر مورد مداقه 
قرار گيرد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بهره گيري 
از خطوط بّنايي خصوصيتهاي ممتازي را در بر دارد که 
شامل سطوح تخت، حرکات عمودي، افقي موازي و زاويه 

داِر هندسي و ساختاري است و توانايي بسيار زيادي در 
ايجاد فضاهاي مثبت و منفي قابليت شکل پذيري فراوان و 
استعداد بسياري در راز و رمزدار داشتن نوشته ها دارد. 
گرافيکي  ويژگيهاي  «تبيين  ارشد  کارشناسي  نامه  پايان 
کتيبه هاي کوفي بّنايي مسجد جامع اصفهان» نوشته مطهر 
دانشگاه  چارئي،  عبدالرضا  راهنما،  استاد   ،١٣٨٩ رادي، 
شاهد دانشکده هنر، به قابليت هاي گرافيکي خط کوفي بّنايي 
پرداخته است، که آن ها را در خصوصيات تجسمي خاص 
جستجو کرد. مانند ساختار منظم و دقيق هندسي، روابط 
شفاف و مشخص رنگ، خط و سطح در اين کتيبه ها، سادگي 
و ناب بودن اجزاء اثر و ايجاد يک کليت واحد با وجود تعداد 
اجزاء اوليه و نوگرايي باالي آن. بنابراين محقق بر آن شد 

تا از آن ها در خلق آثار تجسمي بهره گيرد.

ساختار خط بّنايي
يکي از ويژگي هاي خط کوفي داشتن يک دانگ دور۱ 
و پنج دانگ سطح۲  است. اما خط  بّنايي به طور کلي سطح 
است (زمرشيدي، ۱۳۱۸، ۴). به اين دليل در هنگام گردش 
و حرکت در سطح کار، تنوع ايجاد مي کند و سبب ايجاد 
سواد وبياض مي شود (معروف، ۱۳۹۳، ۴۶۱؛ تصوير۱). 
خط  بّنايي شامل خطوطي صاف و زوايايي تند است (يار 
شاطر، ۱۳۸۴، ۳۵). و داراي حرکات مربع شکل و گاهي هم 
مستطيل شکل است، که در انتخاب زواياي آن دقت زيادي 
مي شود (بهرام زاده، ۱۳۸۲، ۸۷). در کنار هم قرار گرفتن 
عمودي  يا  افقي  جهت  در  شده  خالصه  و  ساده  خطوط 
آنها در زاويه  آنها به صورت موازي و حرکت  و تکرار 
۹۰ درجه سبب ايجاد يک ساختار مستحکم در خط  بّنايي 
مي گردد (تصوير۲) و در نتيجه يک طرح کامل هندسي را 
ايجاد مي کند (معروف، ۱۳۹۳، ۴۶۱). خط بّنايي به سه شکل 
آسان، متوسط، مشکل نوشته مي شود. نوع آسان آن در 
يک سطح هندسي و با توجه به حرکات مستطيلي و مربعي 
به صورت آزاد شکل مي گيرد و فواصل موجود در آن، با 
استفاده از خطوط اضافي و زايده ها پر مي شود. در بناهاي 

تصوير٤. نمونه اي به خط بّنايي (متوسط) بــا عبارت محمد علي، اهللا، 
سبحان اهللا، علي ولي اهللا، مسجد جامع  اصفهان. مأخذ: نصرتي ليالماني، 

.١٣٩٧، ٣١

تصوير٥.نمونه اي به خط بّنايي مشکل با عبارت قل هواهللا احد 
اهللا الصمد لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد، سرپايه نماي 
خارجي مسجد گوهرشاد، مجموعه زيارتي امام رضا(ع). مأخذ: 

مصدقيان،١٣٨٤،٧.

تصوير٦. جهت حرکت حروف در خط بّنايي. مأخذ: نصرتي ليالماني، 
.١٣٩٧، ٣٥

  بررسي پايه کار (گريد) در دو کتيبه 
بّنايي از مسجد گوهرشاد وکاربرد آن 
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در  که  منحني  حرکت هاي  به   .١
خطوط خوشنويسي ايجاد مي شود 

دور گفته مي شود.
در  مستقيم  حرکت هاي  به   .٢

خوشنويسي  سطح  گفته  مي شود. 
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باستاني نوع ساده بّنايي فراوان ديده مي شود مخصوصا در 
مسجد گوهرشاد مشهد، از بناهاي دوره تيموري (فضائلي، 
۱۳۹۰، ۱۶۵؛ تصوير۳). در نوع متوسط ارتباط بين زمينه و 
خط به گونه اي استکه فاصله  زيادي ما بين آنها نيست و به 
صورت موازي در کنار يکديگر قرار مي گيرند تصوير۴. نوع 
مشکل از نظم و دقت بااليي برخوردار است. در اين نوع از 
خط بّنايي ارزش سواد و بياض به يک ميزان حفظ مي شود 
و هر دو خوانده مي شوند (همان، ۱۶۱-۱۶۰؛ تصوير ۵). 
به طور کلي مي توان گفت بهترين خط بّنايي خطي است، که 
سواد وبياض آن جدا از يکديگر خوانده شوند. يعني خط 
سواد عبارتي است و خط بياض عبارتي ديگرـ  در اين خط 
فضاي سفيد و سياه در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر قرار گرفته 
و هم ارزش محسوب مي شوند (زمرشيدي ۱۳۱۸، ۴). خط 
بّنايي عالوه بر دارا بودن جنبه هاي زيبايي از حيث خوانايي 
نيز قابل بررسي است. نحوه  خواندن و گردش حروف در 
از بيرون به درون  بّنايي از سمت راست به چپ و  خط 
است. و همواره حرکتي مانند خالف حرکت طواف دارد. اين 
موارد امکاني را فراهم مي کند تا خط بّنايي عالوه بر زيبايي، 

خوانايي هم داشته باشد (تصوير۶). قابليت کاربردي اين 
خط آنقدر باال است که مي توان، گاهي با حداقل حروف 
بدون وارد کردن کمترين لطمه به مفهوم، آن را ساده نمود 
(معروف، ۱۳۹۳، ۶۱). از ويژگي هاي مهمي که اين پژوهش 
به دنبال آن است وجود پايه کار در خط بّنايي است. پايه 
کار عالوه براينکه کمک مي کند نقوش نوشتاري خط بّنايي 
داراي تناسبات هندسي، سواد و بياض، زاويه تند، حرکت، 
تنوع و... باشد سبب شده که از اين خط بهره بيشتري در 
زمينه گرافيک برده شود. در قسمت در مجموع به دليل 
ويژگي هاي گرافيکي و قابليت هايي که در خط  بّنايي وجود 
دارد  سبب جدا شدن اين خط از ساير خطوط و به کارگيري 

آن در آثار گرافيکي معاصر مي شود. 

پايه کار 
پايه کار۱ عبارت است از قانونمند کردن و تعيين عواملي 
مانند سطرها و فاصله آن ها از يکديگر (افشارمهاجر، ۱۳۸۸، 
۱۲). در واقع پايه کار (گريد) دستگاه شبکه مانندي است اين 
شبکه با مجموعه اي از خطوط افقي، عمودي و مورب، که 

 تصوير ٧. چهار خط مورد استفاده در رسم گريد. مأخذ: چارئي، ١٣٩٥، ٦٢.

تصوير٨. زمينه طرح، شمسه هشت  ٢ – زمينه خط  (علي). ٣- خط 
بّنايي معقلي دنباله دار و متداخل به عبارت سوره مبارکه (توحيد). مأخذ: 

نصرتي ليالماني، ١٣٩٧، ١٠٦.

تصوير٩. شمسه. مأخذ:  همان، ١٠٦.

1. grid



به صورت موازي در يک صفحه قرار مي گيرند يک نظام 
قانونمند و هندسي ايجاد مي کند و خلق اثر را ساختارمند 
مي سازد (چارئي، ۱۳۹۵، ۶۱). به عبارت ساده تر براي رسم 
گريد به چهار خط: الف _ عمودي (۱۸۰) ب _ افقي (۹۰) ج 

_ مورب (۴۵) د _ مورب (۱۳۵) نياز است ( تصوير۷).
   

تحليل و بررسي پايه کار موجود در کتيبه هاي بّنايي 
مسجد گوهرشاد مشهد

تصوير۸ نمونه اي از خط  بّنايي را نشان مي دهد، که از سه 
زمينه مختلف تشکيل شده است . زمينه اول سطحي است 
ديگر در آن ترسيم  به شکل شمسه هشت، که دو زمينه 
نام  که  است  خطي  بّنايي  دوم  زمينه  تصوير٩  شده اند. 
مبارک حضرت علي بدان نوشته شده است.  تصوير١٠: اين 
خط همانطور که ترسيم شده از يکسري خطوط شطرنجي 
عمودي، افقي و مورب تشکيل شده که اين امر سبب ايجاد 
استحکام در خط بّنايي مي گردد.اين خط محاط در يک مربع 
و لوزي است و اندازه سواد وبياض در آن يکسان ناست. 
زمينه سوم سوره مبارکه توحيد است که در بطن کلمه  علي 
نوشته شده است. تصوير١١: اين خط بّنايي هم از شبکه 
شطرنجي تبعيت مي کند. و جهت حرکت نوشتار همانطور 
که در تصوير ديده مي شود يک ترکيب چند ضلعي و کامال 
هندسي ايجاد کرده است. شايان ذکر است که جهت نوشتار 
سوره (توحيد) هماهنگ با حرکت و چرخش خط (علي) از 
سمت راست است. اين سه زمينه در يک ترکيب مناسب و 
بسيار مطلوب در کنار يکديگر قرار گرفته اند و يک طرح 

کامال منسجم را به وجود آورده اند. 

تصوير ١١. پايه کار خط بّنايي سوره مبارکه ي توحيد. مأخذ: همان، تصوير ١٠. پايه کار خط بّنايي (علي). مأخذ: همان، ١٠٨.
   .١٠٧

 تصوير١٢. مأخذ: زمرشيدي، ١٣١٨،  ١٠٩.

چهار  داراي  که  مي دهد،  نشان  را  خط  بّنايي   تصوير١٢ 
نشان  را  جداگانه اي  عبارت  شمسه  هر  و  است  شمسه 
مي دهد. در اين قسمت براي رساتر شدن مطلب، هر شمسه 
به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند. همانطور که 
رسم گرديدخطوط  بّنايي که در اين چهار شمسه نگاشته 
شده اند  (تصاوير١٤-١٣) و از يک گريد پيروي مي کنند و از 
مجموع خطوط افقي و عمودي تشکيل شده اند اندازه بياض 
در هر چهار خط يکسان است. درهر شمسه سعي شده که 
ارتفاع خطوط عمودي و افقي طوري رسم شوند، که شاکله  

  بررسي پايه کار (گريد) در دو کتيبه 
بّنايي از مسجد گوهرشاد وکاربرد آن 
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کلي خط  بّنايي در يک مربع قرار گيرد. اين خط به دليل 
استفاده از زواياي ٩٠ درجه از انسجام و تعادل مطلوبي 
برقرار است . جهت حرکت نوشته در هر چهار خط از باال 

گوشه  سمت راست است.

جدول ١. طراحي حروف بر اساس خط بّنايي مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٣ (راست) پايه کار خط بّنايي محمدبن عبداهللا نبي اهللا و (چپ) علي بن ابوطالب ولي اهللا. مأخذ:زمرشيدي، ١٣١٨، ١١١.    

طراحي حروف 
واژه فونتوگرافي۱ معادل طراحي حروف است. طراحي 
تايپوگرافي۲  با حروف  براي طراحي  را  حروف زمينه اي 
فراهم مي آورد (چارئي، ۱۳۹۵، ۳۱). در طراحي حروف، 
انديشه طراح خلق يک شخصيت جديد، از حروف و کلمات 
و  حروف  از  مجموعه اي  يک  به  طراح  اينکه  براي  است. 
قابليت ها و روش هاي  از  بايد  يابد،  همجواري آنها دست 
گوناگوني از جمله: حساسيت بخشيدن به حروف و کلمات 
از طريق فضاي مثبت و منفي دگرگوني شکل، ايجاد برش، 
بهره مند  (آناليز)  تجزيه  و  خالصه نمايي  تکرارحروف، 
شود. تالش طراح در مجموعه حروف خط الفبايي جديد و 
با همجواري اين حروف در کنار يکديگر نشانه نوشتاري 
حوزه  در  حروف  طراحي  که  است  ذکر  به  الزم  است. 
فعاليت هاي تخصصي طراح گرافيک است (نسل شريف، 

.(۱۱۰ -۱۰۹ ،١٣٨٨

قوائد عمومي طراحي حروف 
در ابتدا بايد اين نکته را متذکر شد که طراحي حروف 
ارتباط تنگاتنگي با شناخت هندسه  حروف دارد. در طراحي 
موجود در خط  اقالم۳  از هر چيز شناخت  حروف، بيش 
و  شکل  بايد  اقالم  اين  شناخت  براي  است.  نياز  فارسي 
هندسه  هر حرفي را مطالعه و آن را با اقالم ديگر مقايسه 
کرد. در اين راستا، شناخت انواع اتصاالتي که در حروف 
است  برخوردار  زيادي  اهميت  از  دارد  وجود  فارسي 

(نجابتي، ۱۳۸۸، ۸۴).
قواعد عمومي طراحي حروف به چهار دسته تقسيم 
مي شوند : الف _ اصول ب _ نسبت ج _ ترکيب د _ کرسي. 

1. fontography

2.typography

٣. اقالم سته (شش گانه) عبارتند از: 
محقق، ريحان، توقيع، رقاع، نسخ، ثلث.



از مهم ترين عوامل طراحي تايپ فارسي، درک و مالحظه  
کرسي بندي هاست. نسبت دندانه  اول به دندانه هاي وسط، 
نسبت کرسي پايين و باالي (ف) اول به ارتفاع (الف)، ويا 
به عمق (ع) طرز قرارگيري (ر) با (و)، جاي نقطه ها، محل 
فرضي اعراب، و همه  ظرايفي که مي توانند به خوانايي و 
زيبايي حروف بيانجامند در راز نسبت کرسي ها به يکديگر 

است (همان، ۳۶؛ تصوير۱۵).
 

تحليل و بررسي ساختار و پايه کار حروفي که بر اساس 
خط بّنايي طراحي شده اند 

درک زيباشناسي و مباني هنرهاي ايراني و اسالمي به 
صورت مستند به ارتقاء و انتقال مباني هنرهاي ايراني و 
اسالمي در هنرهاي امروز گامي اساسي و ضروري است 
(هراتي، ۱۳۸۵، ۱۹۶). در اين قسمت نيز پس از تجزيه و 
بّنايي موجود در دو کتيبه مسجد گوهرشاد،  تحليل خط 
۱۹ حرف از حروف الفبا (به دليل شباهت ساختاري برخي 
حروف با يکديگر تنها در يک حالت طراحي شده اند) طراحي 
شده است. با توجه به مطرح شدن عدم انسجام ميان پايه 
کار مسجد گوهرشاد با پايه کار قلم طراحي شده توسط 
داور محترم در صفحه ۹ مقاله به شرح زير پاسخ داده 
شده است. «بر اساس تحقيقات انجام شده بر روي پايه کار 
کتيبه هاي مسجد گوهرشاد سعي شده است نظام هندسي و 
شبکه بندي موجود در خط بناي مزبور در طراحي حروف 
پژوهش حاضر مؤثر واقع شود. الزم به ذکر است که ايده 
ابتدايي اين طراحي حروف، براساس ساختار اعداد التين 
شکل گرفته است (تصوير ۱۶). به دليل تناسبات مشابه 
اين اعداد با پايه کار حروف بّنايي از اين اعداد به عنوان 
در  و  گشته  استفاده  حروف  طراحي  اصلي  فوندانسيون 
نهايت با به کارگيري اصول طراحي حروف اين اعداد تبديل 

   تصوير١٤ (راست) پايه کار خط بّنايي السلطان علي بن موسي الرضا و (چپ) محمد جواد آل علي مرتضي. مأخذ: همان، ١١١.

دو قائده اصول ونسبت به قوائد ساختاري، ترکيب و کرسي 
نيز به تنظيم و زيبايي خط مربوط مي شوند. 

الف. اصول: به معناي پايه است. که عبارت است از 
شکل، ساختار، استحکام و اعتدال تمام حروف. به عبارت 
ساده تر مي توان گفت: که همه  حروف از يک قاعده  يکسان 
پيروي مي کنند (به دليل اينکه تمامي حروف در يک پايه کار 
يکسان قرار مي گيرند فرم کلي و شاکله اصلي آن ها شبيه 

يکديگر مي شود).
ب. نسبت: نسبت يا تناسب به معني هم جنس بودن و 
مشابه بودن تمام حروف است. الزم به ذکر است که، نسبت 
تمام حروف به يکديگر، بايد برابر باشد (مثقالي ۱۳۹۰، ۳۴). 
مقياس ها، اندازه و نسبت ها در تمامي اجزاي طراحي حروف 
نقشي بنيادي را ايفا مي کنند. در واقع نسبت ها سبب ايجاد 
خوانايي و زيبايي در طراحي حروف مي شوند. ضخامت 
خطوط مختلف، ميزان کشيدگي هاي افقي و عمودي، اندازه  
دهنه ها، ميزان خميدگي ها، و در غايت نسبت حروف در 
ترکيب نهايي که کلمات را مي سازند عواملي هستند، که 
ما به نام طراحي حروف مي شناسيم (همان، ۳۷) (اين بند 

اشاره به اندازه و تناسبات هندسي دارد).
ج . ترکيب: به معني تعادلي است، که بين تمامي حروف 
بايد برقرار باشد. زماني که حروف در کنار يکديگر در قالب 
کلمه، جمله، سطر و سطرهاي گوناگون قرار مي گيرند بايد 

يک نظم منطقي را نشان دهند. 
د. کرسي: در لغت به معني نشست گاه است. ضياءالدين 
محمد مي گويد سطور چنان بايد به کرسي نوشته شود که 
هرگاه از ميان کلمه  اول سطر خط مستقيمي کشيده شود به 
ميان کلمه  آخر سطر خورد. در واقع کرسي مجموعه اي از 
خطوط است، که طراح با استفاده از آن، حروف و کلمات را 
با يک نظم منطقي در کنار هم قرار مي دهد (همان، ۳۴). يکي 
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به حروف فارسي شده اند (نمونه هاي طراحي شده بر اين 
اساس فاقد اصول و قواعد طراحي حروف فارسي مي باشند. 
پرداختن به اين مسئله از چارچوب محتوايي اين مقاله خارج 
است.) پايه کار يا شبکه  شطرنجي اين حروف (که از آن 
به مسطر يا مسطره نيز ياد مي شود) همانند پايه کار خط 
بّنايي بر اساس خطوط افقي، عمودي و مورب، شکل گرفته 

که با قرارگيري اين اشکال بر روي يکديگر فضاي مثبت و 
منفي در سطح کار ايجاد شده و داراي ويژگي هايي چون 
سطح، حرکات مربع و مستطيل شکل و در برخي موارد 
مورب، نظم، ضخامت يکسان، خطوطي صاف با زواياي 
تند مي باشند. اين حروف بر اساس ويژگي هاي خط بّنايي 
مسجد گوهرشاد کامال ساده طراحي شده اند و خوانا نيز 
بّنايي  مي باشند (جدول۱). در تصوير ۱۷ پايه کار کتيبه 
مسجد گوهرشاد با پايه کار حروف طراحي شده مقايسه 
شده است و در زير نويس تحليل تصاوير شرح داده شده 
اين طراحي  به کارگيري  از  نمونه اي  در تصوير۱۸  است. 
حروف در نوشتن متني کوتاه ديده مي شود. گفتن اين نکته 
الزامي است، که نقطه  شروع براي طراحي حروف، بايد با 
نگاه دقيق به خوشنويسي سنتي و کشف قوائد آنها و سعي 
در به کارگيري اين قوائد باشد. اين درست برعکس نگاه به 
ساختار ظاهري بسيار منظم طراحي فونت در غرب است 
که ما معموال براي طراحي حروف فارسي در ذهن داريم. 
حروف  طراحي  براي  طراح  ذهني  مدل  معموال  ايران  در 
فارسي، حروف و فونت هاي التين است (نصرتي، ۱۳۹۷، 

تصوير١٥. انواع خط کرسي. مأخذ: مثقالي، ١٣٩٠، ٣٦.

تصوير١٦. اعداد ٠ تا ٩ التين که مبناي طراحي حروف قرار گرفته اند. 
مأخذ: نصرتي ليالماني، ١٣٩٧، ١١٧.

تصوير ١٧. در اين تصوير پايه کار دو کتيبه بّنايي مسجد گوهرشاد با پايه کار يکي از حروف طراحي شده (حرف الف) مقايسه گرديد. در تصوير 
الف پايه کار خط بّنايي از خطوط افقي، عمودي، موازي، مورب و از اشکال هندسي مربع، مستطيل، لوزي و مثلث تشکيل شده است که تصوير ب 
شکل گيري نام مقدس علي عليه السالم را بر اساس اين پايه کار نشان مي دهد. در تصوير ج اساس و پايه خط بّنايي تنها خطوط افقي، عمودي و 
موازي هستند که بر اساس سواد و بياض ايجاد شده در تصوير د عبارت محمدبن عبداهللا نبي اهللا نشان داده شده است.تصوير ه پايه کار اعداد التين 
را نشان مي دهد که همانند تصوير الف متشکل از خطوط افقي، عمودي، موازي، مورب و از اشکال هندسي مربع، مستطيل، لوزي و مثلث است. در 
نهايت در تصوير و، ز پايه کار حرف الف قابل مشاهده است. اين پايه کار متشکل از خطوط افقي، عمودي، موازي، مورب و اشکال هندسي مستطيل 

و مثلث استکه برگرفته شده از خطوط و عناصر هندسي سه پايه کار قبلي است که با بيان تصويري جديدي ايجاد شده است.مأخذ: نگارندگان.

جب الف

وهد
ز



   تصوير١٨. نمونه اي از به کارگيري حروف طراحي شده بر اساس خط بّنايي در عبارت کوتاه. مأخذ: همان.

تصوير ١٩. تصوير الف، ب نشانه نوشته داريوش مختاري که بر اساس گريدي متفاوت از آنچه که در کتيبه هاي بّنايي تجزيه و تحليل 
شد طراحي شده است. اين نشانه نوشته به رغم دارا بودن خطوط افقي و عمودي محاط دايره است. تصوير ج، د نشانه نوشته مرتضي 
مميز که از خطوط افقي، عمودي، مورب و از اشکال هندسي لوزي تشکيل شده و ساختار و پايه کار (مسطر يا مسطره) اين نشانه 
نوشته را مي توان با ساختار خط بّنايي مسجد گوهرشاد مقايسه شده است. زيرا خطوط افقي، عمودي، مورب و اشکال هندسي چهار 
ضلعي و چند ضلعي عناصري هستند که در شکل گيري اين آثار نقش عمده اي داشته اند. به عبارت ساده تر مي توان گفت استفاده از 
گريد خط بّنايي در طراحي حروف و نشانه نوشته سبب ايجاد حروفي با زواياي تند و راست گوشه مي شود. مأخذ: تصوير ب، د : 

عفراوي، ١٣٨٨، ٩٩. الف، ج: همان.

دجبالف

۶۹). در تصوير ۱۹ ساير نتايج حاصله از پژوهش پايه کار 
کتيبه هاي مسجد گوهرشاد در نشانه نوشته ارائه شده که 

اين نشانه نوشته در مقايسه با نشانه نوشته ديگري که گريد 
متفاوتي نسبت به گريد خط بّنايي دارد قرار گرفته است. 

نتيجه
گسترش اسالم زمينه  بسيار خوبي را براي رشد خوشنويسي در ملل مختلف فراهم آورده است . از جمله  اين 
خطوط  خط  کوفي است که پيشينه اي ديرينه دارد  و يکي از انواع آن  بّنايي است . در نتيجه گيري به سؤاالت 
به شرح زير پاسخ داده شده است. ١- ويژگي هاي اصلي خط بّنايي چيست؟ خط بّنايي به دليل دارا بودن 
قابليت هايي نظير ساختار بسيار مستحکم و کامًال هندسي و همچنين قابليت نو شدن نقش انکارناپذيري در 
طراحي گرافيک امروز دارد. از آنجايي که ساختار اين خط کامًال هندسي است و يکي از شاخصه هاي آن 
سادگي و بي پيرايگي است مي توان از آن در طراحي گرافيک معاصر بهره برد. ويژگي حرکت در سطح، 
گردش و انعطاف حروف، ايجاد تنوع، سواد و بياض، ويژگي زواياي تند و ٩٠ درجه، هماهنگ بودن خطوط 
افقي و عمودي و ايجاد اشکال هندسي مربع و مستطيل شکل، قابليت ساده شدن، هم ارزش بودن حروف 
کوچک و بزرگ و نحوه خوانش (که حرکتي به سمت داخل دارد) از جمله ويژگي هاي خط بّنايي به شمار 
مي رود. ٢- عامل مؤثر خط بّنايي مسجد گوهرشاد در طراحي حروف چيست؟ طراحي حروف در گرافيــک 
امروز عالوه بر چهار اصل از اصول، نسبت، ترکيب و کرسي بر اساس چهار خصوصيت حاکم بر خط  بّنايي 
نيز انجام مي شود. که عبارتند : الف. پايه کار ب. اندازه و تناســـبات هنـــــدسي ج. سواد وبياض)فضاي مثبت 
ومنفي (د. جهت و حرکت خوانش حروف. خط  بّنايي از قابليت هندسي و ساختار گرافيکي زيادي برخوردار 
است. زيرا همواره برروي يک پايه کار ترسيم مي شود. قرار گرفتن خط بّنايي بر روي پايه کارو شبکه شطرنجي 
اين امکان را مي دهد که داراي اندازه هاي محاسبه شده و تناسبات هندسي و رياضي گونه باشد. ويژگي سطح 
در خط بّنايي که هنگام گردش و حرکت تنوع قابل توجهي ايجاد مي کند  سبب ايجاد سواد وبياض مي شود. 

  بررسي پايه کار (گريد) در دو کتيبه 
بّنايي از مسجد گوهرشاد وکاربرد آن 

در طراحي حروف/ ٧١ -٨١



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۸۱

فصلنامة علمي نگره

خط  بّنايي با ويژگي هايي از جمله قانونمند بودن، رعايت تناسبات و تعيين عواملي مانند: ارتفاع حروف، فاصله 
حروف از يکديگر، در خلق آثار گرافيکي، از جمله طراحي حروف نقش عمده اي دارد.

 نتايج پژوهش حاکي از آن است که:
١-در روند خلق يک اثر هنري، طراحي حروف به عنوان يک اثر گرافيکي از ساختار هندسي آن بهره برده 

مي شود.
٢-کتيبه هاي بّنايي با تعقل و تفکر هنرمند از ساختار هندسي و شبکه شطرنجي بهره مند مي باشند. خط بّنايي 
در شطرنج کشي و با قرار گرفتن اجزاء حروف به صورت عمودي و يا افقي در اين شطرنج که به صورت 
مربع خانه بندي مي شود پديد مي آيد. به طور کلي حرکات اين خط تحت زاويه ٩٠ درجه شکل مي گيرد. اما در 

مواردي با زاويه ٤٥ درجه نشان داده شده است. 
٣-امروزه بر اساس چهار اصل اصول، نسبت، ترکيب و کرسي مي توان به عنوان اصول پايه اي در طراحي 

حروف از آن ها بهره مند شد. 
٤. مهم ترين عاملي که اين پژوهش به دنبال آن است تحليل پايه کار و تناسبات ساده و هندسي خط بّنايي 
مسجد گوهرشاد در نوشتن و اجراي حروف جديد است. امروزه نيز مي توان با رعايت اصول طراحي حروف 
و زيربنا قرار دادن ساختار هندسي و ساده خط بّنايي (مسجد گوهرشاد) به طراحي حروف خالقانه اي دست 
يافت. به عبارت ساده تر خطوط افقي، عمودي، مورب و اشکال هندسي چهارضلعي و چندضلعي عناصري 
هستند که در شکل گيري خطوط بّنايي سهم بسزايي دارند. نکته کليدي اينجاست که استفاده از گريد خط بّنايي 

در طراحي حروف سبب ايجاد حروفي با زواياي تند و راست گوشه مي شود.
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important features of Banna’iscript is the importance of positive and negative spaces. In Banna’i 

inscriptions, the negative space is as important as the positive one; in some ways, the negative 

space between the inscriptions is also read.The purpose of this research was to study and examine 

two masonry Kufic scripts of the Mosque of Goharshad and its work basis in designing Persian 

letters. Grid is a regular network with foundational capability. Grid is known in Persian as work 

basis, model and frame. Grid is regarded as the foundation and basis of today’s graphic design. In 

fact, grid is a network-like system and device; it creates a rule-based and geometric system with a 

series of horizontal, vertical, and diagonal lines that appear in parallel on a single page and render 

creation process of the work structured. The design of letters is closely related to the recognition 

of geometry of the letters. In designing letters, it is more than necessary to know the features of 

the Persian writing system. To understand these features, one should study the shape and geometry 

of each letter and compare it with other items. In this regard, it is important to know the types of 

connections of Persian letters. The research method is descriptive-analytical, drawing on library and 

field research, and the data were analyzed qualitatively based on logic and reasoning. Here there are 

two questions: 1. What are the main features of the Kuficscript?  2. What is the effective factor of 

Kufic script of the Goharshadmosque in designing contemporary letters? Based on the research on 

Banna,i inscriptions of Goharshad mosque and according to their features, the result implied that 

the KuficBanna,iscript has a great geometric capability and a substantial graphic structure since it 

is always depicted on a grid. Being set up on the grid and the plaid network allows the Banna,iscript 

to have a calculated size. Banna,iscript has a major role in creating graphic works such as designing 

the letters and signs which is due to having features such as regularity and proportionality, as well 

as assigning some factors such as height of the letters, the space between the letters and etc.

Keywords: Banna’i Kufic, Goharshad Mosque,Grid, Fontography.
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Writing system has been evolved during several centuries and through several stages, each stage 

requiring decades and hundreds of years. The most complete level of a writing system is the 

alphabetic writing system. Calligraphy has historically been dependent on the culture of a nation. 

Calligraphy is considered as a national art; therefore, it has been affected by turning points. One 

of these major developments is the advent of Islam and its spread to various regions. The Kufic 

script is the oldest Islamic writing system. The most common type of the Kufic script is the brick 

script, called the Banna’i or the masonry Kuficscript. The masonry script is considered as a kind 

of angular Kufic script which is designed on the basis of checkered squares and is created from 

geometric shapes such as squares, rectangles, parallel and crossover lines. The masonry script is 

one of these items. This type of Kufic script is seen in ancient buildings and mosques, especially 

those belonging to the Timurid period, including the Goharshad Mosque. Many studies have been 

conducted on masonry script, but none have specifically addressed the work basis of this script 

and in particular the inscriptions of the Goharshad Mosque. Banna’i is a kind of script which 

has a surface; it is not distant, and is often used in buildings. The bases on which Banna’i is used 

often include tiles, inscriptions and buildings in general. Besides various scripts such as thuluth, 

decorative kufic, Naskh and etc.,Banna’i script is used to decorate various buildings. In Banna’i 

script, the letters are arranged within different hypothetical frames and boxes, such as square, 

rectangular, circle, rhombus, and polygon. Banna’iscript may simply be compared to the seat of 

the field in a direct and horizontal shape. In others, the seat of the field is not always straightforward 

or direct, but the letters can rotate around a hypothetical frame, or in some cases combinations of 

a word can be written with straight seats and other combinations in a portrait state; in a way that 

create a 90 degrees angle with the seat of the field line. So, in Banna’i script, plenty of the used 

seats and even the words are mounted on each other. The use of word repetition and spin is another 

feature of Banna’i script inscriptions. Symmetry and mirroring in Banna’iare among the most 

important principles. Asmaal-Husna (God’s best names) and Imams’ names have been repeatedly 

used with the similar rhythm and symmetrical movements in Banna’iscript. One of the most 

1.This article is based 

on the MA thesis of 

the first author, titled 

«The Effect of Grid on 

Kufic Banna,i Script 

of the Goharshad 

Mosque of Mashhad 

and Its Application 

in Designing 

Contemporary Letters» 

conducted at the Art 

College of Shahed 

University, supervised 

by Dr. Abdul Reza 

Chareie.


