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چكيده
در دهه هاي اخير، تحريرات رايانه اي جايگزين جدي خوشنويسي سنتي شده اند. شکل حروف و نقطه ها در 
اين تحريرات تابع اصول و قواعد ازپيش  تعيين شــده توسط طراحان و برنامه نويسان رايانه اي بر اساس 
اصول خوشنويسي سنتي است. هدف اصلي در اين تحقيق شناسايي دقيق شکل نقطه در خط نستعليق به 
شيوه سنتي و ارتباط آن با اجراي رايانه اي نقطه بر اساس اصول و قواعد سنتي است و به اين پرسش پاسخ 
داده مي شود که شکل نقطه در تحريرات رايانه اي با شکل آن درخوشنويسي سنتي تا چه اندازه قابل انطباق 

است؟
پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي نگارش شــده و روش گردآوري اطالعات در آن کتابخانه اي 

است.
با توجه به بررســي کيفي اجراي نقطه در ســه نمونه از تحريرات رايانه اي بر اساس شيوه خوشنويسان 
تأثيرگذار در توليد اين ابزارها، يافته هاي پژوهش شامل نکات و وجوه تمايز نقطه در شکل مفردات و ترکيبات 
خط نستعليق در شيوه خوشنويسان بوده و از طرفي، با تجزيه و تحليل نقطه در آثار سنتي مشخص شد که 
خوشنويس بر اساس سواد و بياض در ترکيب حروف و کلمات و اصل توازن و به منظور رعايت فواصل 

منظم بين حروف، اقدام به تغيير شکل نقطه داده است.
با توجه به يافته هاي تحقيق، اين نتيجه حاصل مي شود که با مقايسه تطبيقي شکل نقطه در خوشنويسي سنتي 
و اجراي رايانه اي نقطه که مؤلفه هايي نظير زواياي نقطه در شيوه خوشنويس، نوع نقطه گذاري و مرکز قلم در 
شيوه ها را نشان مي دهد، کيفيت نقطه در رايانه آنگونه که بايد ارتقا نيافته است و نياز به رعايت ساختار نقطه 

با توجه به مؤلفه هاي ذکر شده در اجراي رايانه اي وجود دارد.
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مقدمه
از دوران ابداع خط نستعليق در ايران، اين خط در مسير 
انسجام خود، دستخوش تغييرات فراواني بوده است که 
ابتدا، به واسطه ورود صنعت  اين تغييرات، در  مهمترين 
چاپ به ايران و در دوره معاصر، به دليل ظهور تکنولوژي 
رايانه شکل گرفته است. تحريرات رايانه اي در زمينه خط 
نستعليق، بواسطه ابزارهاي برنامه نويسي بروز يافته و از 
اين رو، بررسي تغييرات حاصل در خط نستعليق بواسطه 
اينگونه تحريرات، نيازمند تامل در مباني تجسمي وجوه 
مختلف خوشنويسي سنتي است که در اين مقاله در قالب 
مطالعه شکل نقطه در خط نستعليق و نمود آن در رايانه به 
اين مباحث پرداخته شده است. هدف اصلي در اين تحقيق 
شناسايي دقيق شکل نقطه در خط نستعليق به شيوه سنتي 

با شکل نقطه در اجراي رايانه اي است.
داده  پاسخ  پرسش  اين  به  شده  سعي  پژوهش  اين  در 
شود که شکل نقطه در تحريرات رايانه اي با شکل آن در 

خوشنويسي سنتيتا چه اندازه قابل انطباق است؟
با توجه به اهميت ماندگاري و دوام خط نستعليق در فضاي 
مجازي و قرابت شيوه خوشنويس در آن، توجه به ظرايف 
خط نستعليق در رايانه با توجه به اصول و قواعد سنتي 

خط نستعليق ضروري است.

روش تحقيق
صورت  به  تحقيق،  ماهيت  لحاظ  به  تحقيق  انجام  روش 
اطالعات  جمع آوري  شيوه  و  محتوا  تحليل  و  توصيفي 
کتابخانه اي است. رويکرد اين مقاله، مطالعه تطبيقي و روش 
تجزيه و تحليل آن کيفي است. جامعه آماري عبارتست از 
مجموعه تحريرات رايانه اي که شامل قلم ها و نرم افزارهاي 
نمونه مورد  تعداد  نگارش خط نستعليق است.  قابليت  با 
قلم  و  ميرعماد  نرم افزار  کلک،  نرم  افزار  شامل  بررسي 
اجراي خطوط  ترتيب حاصل  به  هرکدام  که  است  ميرزا 
عباس  يعني  خوشنويسي  اساتيد  از  تن  سه  دستنويس 
اخوين، اميراحمد فلسفي و ميرزا غالمرضا اصفهاني است. 
در اين خصوص، منابع دست اول که در ارتباط مستقيم 
با موضوع پژوهش بوده اند، شامل اسناد مرتبط به متون 
نظري تحقيق، کتاب هاي مرتبط، نظريات و منابع مستند در 
زمينه خوشنويسي مي شوند و به دليل جديد بودن موضوع 
در ارتباط با نکات مربوط به نقطه گذاري، محقق مجبور به 
تفحص و صرف زمان بسيار به منظور گردآوري داده ها 
به صورت ميداني بوده و حجم عمده اطالعات از طريق 
گردآوري تصاوير و مقايسه هاي تطبيقي تحريرات رايانه اي 
با جنبه هاي گوناگون  خط نستعليق از نظر شکل و موقعيت 

نقطه به دست آمده است. 

پيشينه تحقيق
اصول و قواعد خط نستعليق در بسياري از متون و رساالت 

خوشنويسي به صورت توصيف مفردات و ترکيبات خط 
که  اول  دست  منابع  جمله  از  است.  شده  بيان  نستعليق 
محقق به طور مستقيم در جهت مقايسه کيفي ويژگي ها 
است  کرده  استفاده  آنها  از  خوشنويس  سبک  وظرايف 
کتاب «تعليم خط»نوشته حبيب اهللا فضايلي (١٣٨٧) است 
نويسندگان ساير  آراي  از گردآوري  نمونه  اي فصيح  که 
رساالت خوشنويسي به شمار مي رود و نيز مي توان به 
منابعي اشاره کرد که به صورت جامع به طرح مباحثي 
افزار  نرم  واسطه  به  سنتي  هنرهاي  بقاي  خصوص  در 
می پردازد به عنوان نمونه در کتاب «خوشنويسي در ايران» 
در  خوشنويسي  تمايز  به  برات زاده(١٣٨٤)،  ليلي  نوشته 
رايانه و خوشنويسي سنتي پرداخته شده و به اين موضوع 
اشاره دارد که تکنولوژي و ورود نرم افزارها، خوشنويسي 
معاصر را ميان دو راهي قرار مي دهد و انتخاب هر کدام 
مشخص مي کند که خوشنويس در مسير پيشرفت به همان 
اصول کالسيک و سنتي خود وفادار مانده يا از اصول و 
قواعد خط خارج شده و يا حتي بدون اين ها خود مبتکر 
به  از آن جهت که  نو شود. مطالب کتاب  شيوه و راهي 
دارد  توجه  رايانه  بستر  در  خوشنويسي  اصول  اهميت 
همسو با تحقيق حاضر است. اما در زمينه بررسي نکات و 
ظرايف خط نستعليق به صورت خاص، بايد به مقاله «مباني 
زيبايي شناسي در شيوه ميرعماد» از محمد مهدي قطاع 
(١٣٨٣) در کتاب ماه هنر (شماره ٧٠) اشاره کرد . تحقيق 
حاضر افزون بر جنبه هاي زيبايي شناسي مانند زاويه قلم 
و نوع نقطه گذاري که در اين مقاله ذکر شده به مرکزيت 
قلم در خط نستعليق، شکل نقطه در شيوه هر خوشنويس، 
کيفيت خطوط دورگيري در رايانه پرداخته است. از ديگر 
منابع مرتبط که به اين پژوهش ياري رسانده است مي توان 
به مقاله تحت عنوان «زيبايي شناسي خط نستعليق»نوشته 
عليرضا هاشمي نژاد،(١٣٩٧) در فصلنامه هنر (شماره ٣٧٤) 
که به نکات تازه اي در شاکله خط نستعليق اشاره داشته و 
نيز مقاله «هنر خوشنويسي در عصر تکنولوژي»نوشته 
ميترا معنوي راد (١٣٨٥) در کتاب ماه هنر (شماره ٩٦) که 
به ميزان ارتباط وجوه سنتي خوشنويسي با وجوه مختلف 
تکنولوژي و بررسي ابعاد مختلف اين هنر توسط اين پديده 
رضا  محمد  نوشته  نرم افزاري»  «هنر  کتاب  و  پرداخته 
مريدي (١٣٩٤) که به وجوه مختلف هنر توسط نرم افزار 
پرداخته وتحقيقاتي پيرامون نمود هنر در بستر تکنولوژي 

و رايانه به شمار مي رود اشاره کرد. 

خوشنويسي
و  زيباست  نگارش  هنر  خاص،  معناي  در  خوشنويسي 
يا قلم ني  با قلم مو  اين اصطالح را در مورد نگارش آزاد 
ديگر،  تعريفي  در   .(۲۰۷، (پاکباز،۱۳۸۳  مي  برند.  به کار 
خوشنويسي، زيبانگاري حروف و کلمات بر اساس اصول 
و قواعد مشخص و معين است. (رشوند،۱۳۸۴ ،۱).گاهي 
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براي  به عنوان يک هنر مشکل است.  درک خوشنويسي 
بايد  خوشنويسي  بصري  تجربه  از  بردن  لذت  و  درک 
افزون بر نگارش يک متن، سعي  دانست که خوشنويس 
داشته اثري هنري با ارزش هاي زيبايي شناختي خلق کند.

(Addiss50,2006)
و  نبود  مجرد  هنري  هيچگاه  خوشنويسي،  آنجاکه  از 
اساس  بر  ناچار  مي گرفت،  مردمان شکل  نياز  مبناي  بر 
نيازهاي جديد، قالب و شکل آن هم تغيير مي يافت و انواع 
معيني از قلم ها در خدمت نيازهاي گوناگون قرار مي گرفت؛ 
مانند: قلم هاي نسخ، محقق و ريحان، که در متون قرآني و 
کتاب هاي علمي و فقهي به کار مي رفتند و قلم ثلث که به 
کتيبه نگاري اختصاص يافت و قلم تعليق که در فرمان ها 
استفاده مي شد و قلم نستعليق که مختص متون فارسي شد 
و شکسته نستعليق که در نامه نگاري و اشعار، جاي خود 
را يافت. اين خطوطي که از آنها نام برده شد به خطوط 

ششگانه معروف هستند.

خط نستعليق
از اوايل سده هشتم  که اين خط پيدايش خود را رسما اعالم 
کرد، تا امروز، همگان بر اين عقيده  اند که واژه نستعليق، از 
ترکيب دو واژه نسخ و تعليق ساخته شده است، به دو معنا: 
نخست اينکه، نستعليق نسخ کننده تعليق است و با پيدايش 

اينکه،  به سردي گراييده شد. ديگر  تعليق  بازار خط  آن، 
نستعليق از قواعد دو خط نسخ و تعليق ترکيب يافته است. 
اين واژه تا سده دهم، به شکل «نسخ تعليق» به کار مي رفت. 
(قليچ خاني، ۱۳۸۷،۳۹۲). خط نستعليق، شناسه و نماد هنر 
ايراني است؛ اين خط، بيش از ساير شيوه هاي خوشنويسي، 
با روحيه و سليقه زيباشناسانه مردم ايران همخواني دارد 
(فضايلي،  ۶۸، ١٣٨٧) و گفته شده، اين نوع خط که ايراني ها 
آن را ترويج داده اند تصويري عالي از تمدن و جهان ديدگي 
را به نمايش گذاشته و از دقيق ترين و زيباترين هنرها به 
شمار مي رود (زعيمي، ۳۶، ۱۳۵۶). از اين خط به عنوان 
فن،  اهل  عقيده  به  کرده اند.  ياد  اسالمي  خطوط  عروس 
خط نستعليق در برگيرنده نکات شــيوايي از اســتواري، 
و  و ســليقه، صفــا  ذوق  قواعــد،  و  اصــول  زيبايــي، 
ترکيــب، کرســي و نســبت، ضعف و قوت، ســطح و دور 
و صعود و نزول اســت و براي کســاني که اين هنر را 
ورزيده و دوست داشته اند، زيبايي، هدف اصلي بوده است 
(فضايلي، ۶۰۲ ، ۱۳۸۷). خط نســتعليق، به عنــوان خطي 
ديداري-  فرهنــگ  در  ويــژه اي  بصري  هويت  ايرانــي، 
نوشــتاري ايرانــي دارد و خطي است با قاعده و اندازه هاي 
معين و منظم که تقريبا دو ششم آن سـطح و حرکت  دور  
متمايل از راســت به چپ دارد. حضور منحني ها، در تمامي 
جزييات خط نستعليق، ايجاد حس افزايي مثبت مي نمايد و 

تصوير۱.  شكل هاي حس برانگيزسطح ودور  درخط  نستعليق؛ سياه مشق،اثرميرزاغالمرضااصفهاني،  مأخذ:  جباري،۱۳۹۷ ،۱۱۷.



ارزش خطي و کنتراست بصري، که حاصل تضاد قوت و 
ضعف و اندازه ضخامت در قلم نستعليق است، موجب شده 
تا با وجود منحني هاي بي شمارش، صالبت و ايستادگي 

خود را حفظ نمايد. (تصوير۱)

جايگاه نقطه در خط نستعليق
پايه هاي خوشنويسي محسوب  اصلي ترين  از  يکي  نقطه 
مي شود ( قطاع، ۱۳۸۳، ۱۰۵)شکل کلي نقطه در نستعليق 
مربعي است که گوشه هاي آن در باال، پايين، چپ و راست 
قرار مي گيرد. نقطه عبارت است از كشيدن دم قلم بر روي 
كاغذ تا به حّد تشكيل مرّبع كه اضالع آن تقريبًا مساوي 
يا اندكي كمتر است. اين عنصر، افزون بر اينکه به عنوان 
واحد اندازه گيري حروف و كلمات است، آن را براي رعايت 
فاصله هاي بين حروف و كلمات نيز، ميزان قرار داده اند و 
خوشنويسان اندازه  فواصل حروف را با معيار نقطه تعيين 
کرده اند. اندازه گيري با نقطه از دوره ابن بواب آغاز شد 
او به واسطه مشاهده تفاوت هايي در تناسبات حروف و 
ترکيب آن ها به اندازه  گيري حروف با استفاده از نقطه گذاري 
پرداخت (سبزواري، ١٣٨٦، ٢٢٩). اين شيوه، براي رسيدن 
ارتفاع، کشيدگي  لحاظ  از  کلمات،  استاندارد در  اندازه  به 
و اندازه دواير کاربرد داشت (يوسفي، ١٣٨٤، ٢٢). ايجاد 
فاصله با اين روش مي تواند در اجراي رايانه اي حروف، 
موثر بوده و به حسن همجواري کلمات در قالب ترکيب 
کمک کند. در تصوير ۲، نقطه ها در بين حروف به همجواري 

کلمات و اصالح فاصله بين آنها کمک کرده است.

تحريرات رايانه اي
نوشتارهاي  از  آندسته  شامل  رايانه اي  تحريرات 
قابليت  رايانه  ابزار  توسط  که  است  خوشنويسي گونه اي 
تحرير و به عبارتي تايپ پيدا مي کنند که شامل نرم افزارها 
امور  تحريرات،  اين  مي شود.  خوشنويسي  قلم هاي  و 
باال،  سرعت  با  و  خطاط  به  نياز  بدون  را  خوشنويسي 

توليد کرده و اين امر در عين حال که به کاهش سفارشات 
خوشنويسي منجرشده، کاربري شيوه هاي استفاده از خط 
را تسهيل مي کند. (تيموري، ۱۳۸۹: ۹۴). از اين رو تحريرات 
قابليت نگارش  ابزارهايي را شامل مي شود که  رايانه اي، 
خوشنويسي را با رعايت چهارچوب اصول و قواعد سنتي 
در رايانه دارند.در اين تحقيق به بررسي سه نمونه از اين 

تحريرات پرداخته شده است که شامل موارد ذيل است:
۱.نرم افزار کلک 

۲. قلم ميرزا 
۳. نرم افزار ميرعماد 

در اين سه نمونه، تمرکز بر نگارش خط نستعليق است. 
در محيط نگارش خط نستعليق در رايانه قابليت هايي وجود 

دارد که شامل اين موارد مي شود:
۱. قابليت هاي نگارشي

۲. قابليت هاي ويرايشي
۳. قابليت هاي فني

منظور از قابليت هاي نگارشي، آن دسته امکاناتي است که 
رايانه از نظر نگارش صحيح و کامل يک کلمه درقالب متن 
در اختيار کاربر مي گذارد و منظور از قابليت هاي ويرايشي، 
ايجاد  حروف،  شکل  تغيير  نقطه گذاري،  نظير  امکاناتي 
کشيدگي حرف و تمام مواردي است که به تغيير و تنظيم 
يک متن مي انجامد. قابليت هاي فني نيز، به گزينه هاي جانبي 
موجود در برنامه، نظير چگونگي ذخيره متن و انتقال متن 

به برنامه هاي برداري و پيکسلي مربوط مي شود.

شيوه هاي نقطه گذاري
اندازه گيري  زمينه  در  نقطه  که  خصوصياتي  بر  افزون 
حروف و فواصل بين کلمات دارد، خود، به عنوان عنصري 
تعيين کننده و مجزا، يک شخصيت محسوب شده و به سه 
شکل تک نقطه، دو نقطه و سه نقطه نمود پيدا مي کند. هر 
يک از انواع نقطه به شيوه هاي متفاوت مي تواند در ترکيب 

حروف استفاده شود.

www.maryamsoft.com :تصوير ۲. توجه به همجواري کلمات در طراحي حروف قلم ميرزا با قرار دادن نقطه در فواصل بين آنها ،  مأخذ
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هنرنمايي با نقطه، به قالب خط نيز بستگي داشته و نقطه ها 
زيبايي  تناسب  به  مي توانند  چليپا  ترکيب  در  که  آن طور 
دورتر يا نزديکتر به حروف شوند در کتابت نمي توانند از 
موضع خود تغيير مکان دهند و به منظور راحت تر خواندن 
و سريع خواندن متن در کتابت، هر نقطه بايد در جاي خود 
اين نکته در طراحي حروف رايانه اي،  قرار گيرد. رعايت 

موجب خوانايي بهتر متن مي شود. 
در مجموع مي توان ۳ روش نقطه گذاري را در خط نستعليق 

بيان کرد:
الف: نقطه گذاري ضلعي:  در  نقطه گذاري  ضـلعي  واحـد 
اندازه گيري، همان پهناي سر قلم است. به عنوان مثال طول 

۲ نقطه برابر با ۲ ميليمتر است. در اين روش اضالع نقطه ها 
به يکديگر وصل مي شوند و نقطه در راستاي اضالع يکديگر 

جاي مي گيرند ( قطاع، ۱۳۸۳، ۱۰۵؛ تصوير ۳).
ازضلع  نيمي  روش  اين  نيم ضلعي: در  نقطه گذاري  ب: 
يک نقطه به نيمي از ضلع ديگر يک نقطه وصل مي شود.

(همان). در اين شيوه چون دو گوشه نقطه روبروي هم 
قرار نمي گيرند طول مجموعه دو نقطه کمتر از نقطه گذاري 
ضلعي است و آنگونه که گفته شده به دليل کوتاه شدن 
طول دو نقطه، تأثيرگذاري کمتري بر فضاي پيرامون خود 
در راستاي افق خواهد داشت (تصوير ۴) . در اين شيوه 
مجموع دو نقطه داراي شيب ماليم و يا حتي بدون شيب 

تصوير ۳. نقطه گذاري به شيوه ضلعي. مأخذ: قطاع، ۱۳۸۳، ۱۰۵

تصوير ۴. نقطه گذاري به شيوه نيم ضلعي. مأخذ: همان

تصوير ۵. در شکل سمت راست نقطه ها با فاصله، کنار هم قرار داشته 
و وزن کمتري را نشان مي دهندو در شکل سمت چپ نقطه ها با اتصال 
بيشتر بوده و وزن بيشتري را نشان مي دهند. مأخذ: اسحاق زاده، 

۱۹ ،۱۳۹۴

تصوير ۶. نقطه گذاري به شيوه قطري در نستعليق، مأخذ: قطاع، ۱۳۸۳، 
۱۰۵

تصوير ۷. زاويه قلم در نقطه گذاري قطري. مأخذ: همان



است. هر کدام از نقطه ها محور جداگانه اي دارند و همچنين، 
در راستاي هم قرار نمي گيرند.

از منظر هنرهاي تجسمي، نقطه به شيوه نيم ضلعي شبيه 
به شکل هاي به هم پيوسته است که اين شکل ها، سنگين تر 
(حليمي،  هستند.  يکديگر  از  جدا  و  پراکنده  شکل هاي  از 
دو  بين  قوي تري  اتصال  که  وقتي  بنابراين،   .(۱۳۹۳،۲۳۰
نقطه برقرار مي شود وزن سنگين تري پيدا مي کند (تصوير 
۵) و هنگامي که بين دونقطه فاصله ايجاد شود وزن کمتري 

خواهد داشت (اسحاق زاده، ۱۳۹۴،۱۹).
به  نقطه ها  گوشه  روش  اين  قطري: در  نقطه گذاري  ج: 
قطرهاي  راستاي  در  نقطه ها  و  مي شود  وصل  يکديگر 
يکديگر جاي مي گيرند.( قطاع، ۱۳۸۳،۱۰۵). در اين شيوه، 
به جاي آنکه اندازه ها بر اساس پهناي قلم باشند، بر اساس 
قطر مربعي هستند که با قلم پديد مي آيد. يعني اگر قلمي به 
پهناي۱ ميليمتر وجود داشته باشد، در نقطه گذاري قطري 
واحد اندازه گيري تقريبًا برابر با ۱/۴ ميليمتر خواهد بود، اين 
نوع نقطه گذاري، منظور خط نستعليق است که با زاويه ۶۰ 
و۳۰ درجه که پيشتر اشاره شد، هم راستا است. (تصوير 

.(۶
نقطه گذاري قطري در خط نستعليق، از حرکت قلم با زاويه 
قلم گذاري (۶۰ درجه) و در راستاي خط شيب قرينه (۳۰ 
درجه) و با پهناي قلم پديد مي آيد و نيز، برحسب شرايط و 

شيوه خوشنويس، اندازه آن مي تواند تغيير کند که به اين 
مورد، جلوترخواهيم پرداخت (تصوير ۷)

از ديدگاه مباني هنرهاي تجسمي انرژي تصويري دروني 
طبق  و  مي شود  جمع  هم  با  افق  راستاي  در  نقطه  دو 
(تصوير۸)دو نقطه مي تواند از اين حيث به مستطيل کشيده 

شباهت داشته باشد (اسحاق زاده، ۱۳۹۴، ۱۹).
ميزان تأثيرگذاري سياهي دو نقطه با تک نقطه بر سفيدي 
ديده   ۹ تصوير  در  که  همان طور  است  متفاوت  اطراف 
مي شود به لحاط ميزان انرژي که در طول دو نقطه جريان 

تصوير ۹. ميزان تأثيرگذاري سياهي دو نقطه بر سفيدي اطراف. مأخذ: همان

تصوير٨.  تشکيل مستطيل فرضي از محل قرارگيري دو نقطه به صورت قطري که از حيث تجسمي شبيه به مستطيل کشيده است . مأخذ: 
اسحاق زاده، ۱۳۹۴، ۱۹

جدول ۱. مقايسه شکل نقطه در شيوه خوشنويسان با اجراي نقطه در 
رايانه. مأخذ: نگارنده
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دارد فضاي منفي پيرامون خود را در راستاي افق بيشتر 
از عمود تحت تأثير قرار مي دهد. دانستن اين نکته هنگام 

نقطه گذاري حايز اهميت است (همان).

مطالعه تطبيقي شکل نقطه در خط نستعليق به شيوه 
سنتي با اجراي نقطه در تحريرات رايانه اي

نقطه  نگارش  در  خوشنويسان  شيوه  به کارگيري  لزوم 
در رايانه به منظور درک بيشتر صفا در خط که همواره 
مورد نظر خوشنويس بوده مي تواند در طراحي رايانه اي 
نقطه راه گشا باشد و اين نوع نگاه باعث مي شود که تفاوت 
شيوه ها محسوس شود . مرحوم فرادي ، در اين زمينه 
مي گويد: «خطي داراي صفا است که خطاط هنگام نوشتن 
آن، عالوه بر به کار بردن قوه تخيل، به شيوه و اسلوب 
ديگري نظر ننمايد تا به سمت و سوي ديگر نرود (فرادي، 
۱۳۴۸، ۱۴۷).شکل نقطه در شيوه هر کدام از خوشنويسان 

نستعليق نويس متفاوت است. 
نقطه در قلم ميرزا تا حدودي با توجه به مجاورت حروف 
طراحي شده است که برگرفته از شيوه هاي نقطه گذاري در 
خط ميرزا غالمرضا اصفهانی است. آنگونه که محقق از 
مشاهده آثار نستعليق به جا مانده از قدما و خوشنويسان 
نقطه در نون متصل به شيوه متفاوتي  معاصر دريافت، 
بوده که برگرفته از قوس اتصال بوده و بنابراين، قوس 
نقطه بيشتر شده و نقطه گردتر است. همچنين، نقطه در نون 
منفصل به دليل تيزي شروع نقطه، تيزتر بوده و با زاويه 
۶۲ درجه که زاويه قلم گذاري در شيوه ميرزا غالمرضاست 
نوشته شده است از ديگر خصوصيات نقطه در شيوه او، 
دانگ نقطه است که به جاي شش دانگ، پنج دانگ نوشته 
مي شود. طبق مقايسه تطبيقي که ميان نقطه در الگوي خط 
با نمود رايانه اي آن در قلم ميرزا انجام شده، تطابق بين اين 

دو از نظر زاويه نقطه و دانگ آن وجود دارد.
در شيوه اخوين نقطه شش دانگ نوشته مي شود و با زاويه 
۶۲ درجه قلم گذاري مي شود. شيوه نقطه گذاري در قلم کلک 

هم در تبعيت از شيوه اخوين قرار دارد. در شيوه اميراحمد 
فلسفي همانند اخوين نقطه با شش دانگ قلم نوشته شده و 

زاويه آن نيز، ۶۲ درجه است (جدول ۱).
افزون بر زاويه و دانگ نقطه، اين عنصر از عوامل بصري 
در خوشنويسي بوده که در سبک خط تأثير به سزايي دارد. 
با دقت در شيوه خوشنويسي قدما مشخص شد، نقطه به 
عنوان عنصر بصري در ايجاد تنوع و سواد و بياض خط 
نقشي مهم دارد و ايجاد تغيير در چهارچوب آن، مي تواند 
بستري مناسب براي ايجاد تنوع شده و از يکنواخت نويسي 
در خوشنويسي  کند.  کاسته  متون طوالني  نوشتن  حين 
سنتي، خوشنويس با وجود رعايت يکسان نويسي سعي در 
تطبيق نقطه با شکل حروف بنا بر تأثيري که اندازه نقطه 
در همجواري با حروف دارد داشته و با کمي دقت مشاهده 
مي شود که در ترکيبات نستعليق به شيوه سنتي، شاکله 
نقطه به لحاظ شکل متفاوت و به لحاظ دانگ قلم يکسان 
است. شکل نقطه بر حسب موقعيتي که در آن واقع شده 
قابل تغيير بوده و به منظور کنترل فضاي مثبت و منفي، 
در  دارد.  به عهده  را  ترکيب بندي  در  تعادل  ايجاد  وظيفه 
تصوير۱۰که خوشنويسي آيه اي به خط عباس اخوين است 
مشاهده مي شود که خطاط به منظور ايجاد تعادل در سواد 
و بياض خط و ايجاد تنوع و توازن، تغييراتي در موقعيت و 

شکل نقطه ايجاد کرده است.

تحليل تصوير ۱۰ بر اساس کنترل سواد و بياض با 
نقطه

آنگونه که در شکل نقطه ها در (تصوير ۱۰) ديده مي شود ۴ 
حالت گوناگون از نقطه در مقايسه با يکديگر قرار گرفته اند. 
مورد شماره ۱ مربوط به نقطه حرف «ق» است که تغيير 
موقعيت داده و به منظور ايجاد توازن، در باالي حرف «ل» 
در کلمه "خلق" قرار گرفته است. مورد شماره ۲ نيز، دو نقطه 
مربوط به حرف «ي» متصل است که در فضاي بين دايره 
حرف «ض» در محور عمودي و از باال در وسط فضايي 

تصوير۱۰. خوشنويسي آيه اي به خط عباس اخوين. در اين تصوير تنوع نقطه بر حسب موقعيت آنها نسبت به حروف و کلمات به منظور کنترل 
azizihonar.com :سواد و بياض در ترکيب، ديده مي شود. مأخذ



نقطه  که کلمه «جميعا» بوجود آورده، قرار گرفته است. 
شماره ۳ مربوط به حرف «ض» در کلمه "االرض" است که 
از فضاي مربوط به کلمه جدا شده و در وسط حرف "ج" در 
کلمه"جميعا" قرار گرفته است. نقطه شماره ۴ نيز، مربوط به 
حرف «ذ» است که در فضاي خالي بين حرف «ل» و «ذ» 
در کلمه "الذي" قرار گرفته است. آنگونه که مالحظه مي شود 
موقعيت نقطه ها نه صرفا بر حسب حرفي که به آن تعلق 
دارند بلکه بر حسب فضايي که به لحاظ تقارن و توازن و 

سواد و بياض مناسبتر است چيدمان شده اند.
افزون بر اين، شکل نقطه ها متفاوت از يکديگر است و با 
حفظ زاويه قلم، گاهي به صورت پهن تر و گاهي به صورت 
باريک تر دچار تغيير شده اند. براي اثبات اين نکته همان گونه 
که در نقطه شماره يک ديده مي شود محل قرارگيري در باالي 
حرف "الم" بوده و به دليل شکل بصري که ترکيب "الم" با 
دونقطه باال دارد مانند پايه اي عمودي است که به نگه داشتن 
توازن نقطه شماره ۱ کمک کرده است. بنابراين، خوشنويس 
نقطه روي  دو  از وزن  ناشي  کاستن سنگيني  منظور  به 
حرف "الم" که شکلي عمودي دارد نقطه ها را باريکتر نوشته 
و برعکس نقطه شماره ۲ به دليل قرارگيري در فضايي 
وسيع و موقعيت مرکزي که نسبت به عناصر سمت چپ 
است. همچنين،  نوشته شده  پهن  به صورت  دارد  باال  و 
نقطه شماره ۳ به دليل قرارگيري در فضاي نستبا خالي 
باالي کلمه «جميعا» پهنتر از نقطه شماره ۴ است که در 
فضاي باال و ميانه حروف «ل» و «ذ» به دليل قرارگيري در 
موقعيتي مشابه نقطه شماره ۱ است. براي تاييد اين مساله 
در تصوير ۱۱که برگرفته از تصوير ۱۰بوده و به منظور 
تحليل دقيق تر، نقطه ها از تصوير استخراج شده اند، مقايسه 
تطبيقي ۴ حالت نقطه را از طريق روي هم گذاري نشان داده 
شده و با توجه به فضاي مشخص شده در خالل نقطه ها 
مي توان به تغيير شکل نقطه درمحدوده زاويه ۶۲ درجه در 

خط اخوين پي برد.
بي شمار خوشنويسي  نمونه هاي  از  نمونه، مصداقي  اين 
است که به منظور ايجاد توازن در ترکيب بندي با استفاده از 
کلفت تر و نازک تر کردن نقطه، ايجاد شده است. به منظور 
درک بيشتر، در تصوير ۱۲به تنوع نقطه در خط نستعليق 

به شيوه اميراحمد فلسفي با مقايسه تطبيقي نقطه ها پرداخته 
شده و در تصوير ۱۳به خوشنويسي نستعليق در شيوه 

غالمرضا اصفهاني از اين منظر پرداخته شده است.
آنگونه که در آثار خوشنويسي به شيوه ميرزا غالمرضا، 
حالت  در  نقطه  بين  شد،  مشاهده  نيز،  اخوين  و  فلسفي 
منفصل و متصل وجه تمايز وجود داشته و عمومًا نقطه 
و  بزرگتر  حرف،  اين  استقالل  دليل  به  در "نون" منفصل 
تيزتر بوده و نقطه در اين حرف در حالت متصل، گوشه 
هالل تري داشته و اندازه آن کوچکتر است. اما، آنگونه که 
در جدول (۲) مشاهده شده صرفًا در قلم ميرزا تنوع نقطه 
در دو شکل ”ن“ وجود داشته و در نرم افزار ميرعماد و 

تصوير ۱۲. تنوع نقطه از طريق روي هم گذاري نقطه ها در شيوه امير 
احمد فلسفي.. مأخذ: نگارنده

تصوير ۱۱. چهار حالت مختلف نقطه که با روي هم گذاري آنها ديده 
مي شود. مأخذ: نگارنده

تصوير ۱۳. تنوع نقطه از طريق روي هم گذاري نقطه ها در شيوه 
غالمرضا اصفهاني.. مأخذ: نگارنده

 مطالعه تطبيقي شکل نقطه در خط 
نستعليق به شيوة سنتي با  اجراي نقطه

در تحريرات رايانه اي/١١٣-١٢٣
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کلک اين نکته رعايت نشده است.

فاصله متناسب نقطه با حرف درخط نستعليق
نقطه گذاري  پيداست،  خوشنويسي  اصول  از  که  آنگونه 
حروف در نستعليق بايد تابع قاعده سواد و بياض باشد، 
طوري که نقطه ها بايد در يک فاصله متعادل و منطقي از 
کلمات قرار بگيرند و نه چندان از کلمه دور باشند که با 
کلمات بيگانه شوند و نه چندان نزديک باشند که به زيبايي 
سطر لطمه بزنند. شماي کلي فاصله خيلي نزديک و خيلي 

دور و متعادل درتصوير ۱۴گوياي اين نکته است.
به  به شيوه سنتي  نقطه  پر  کلمات  نقطه ها در  قرارگيري 
از  نقطه  ازدهام،  از  جلوگيري  منظور  به  که  است  شکلي 
محل مربوطه فاصله گرفته و گاهي ممکن است باال و پايين 
يک حرف بي نقطه قرار گيرد، اين نکته در رايانه نيز، حائز 
اهميت بوده و به اين اصل توجه مي شود که اگر به طور 
مثال، کاربر کلمه «ببينيم» را نگارش مي کند، بهتر است نقطه 

حرف «ب» کمي پائين تر از نقطه هاي ديگر قرار گيرد که 
هم از تداخل نقطه ها جلوگيری شود و  در هماهنگ کردن 

فضاهاي منفي الزم است.
به طور کلي هنگام نگارش ترکيبات چند حرفي در اقالم 

خوشنويسي دو اصل وجود دارد:
در  عمده   کلمه  (به طور  در  يکديگر  با  نقاط  تداخل   -

 ترکيباتي که داراي کثرت نقطه هستند).
- تداخل نقطه با حرف بعد يا قبل خود.

حروف رايانه اي به منظور ايجاد حاالت بهتر در همنشيني 
با يکديگر به کاربر اين امکان را مي دهند که بر حسب نياز 
و ميزان تسلط بر قواعد خوشنويسي، نقطه هاي حروف 
را به شکل خوشايندتري کنار يکديگر قرار دهد. الزم به 
ذکر است در برخي موارد اين ترکيبات به طور جداگانه در 
حالت هاي چند حرفي طراحي شده و به دليل مشکالت ذکر 
شده، طراح حروف، برحسب نياز، حروف را در قالب کلمه 

طراحي مي کند.

khosh-khati.ir :تصوير ۱۴. شماي کلي فاصله خيلي نزديک و خيلي دور و متعادل در نقطه گذاري .مأخذ

جدول ۲. آن گونه که در جدول ديده مي شود تنوع نقطه در حرف «ن» فقط در طراحي قلم ميرزا رعايت شده است.. 
مأخذ: نگارنده



صورت  به  حروف  ترکيبات  ۱۵و  ۱۶نمونه  درتصاوير 
پيش فرض  در قالب هاي چندحرفي در فونت ايران نستعليق 

مشاهده مي شود.
به  فونت  که در طراحي  ترکيباتي  رايانه اي،  تحريرات  در 
صورت پيش فرض وجود دارند، ديده نشده اما، هنگامي 
که کلمات نگارش مي شوند در صورت بروز مشکل قابل 
اصالح هستند وکاربر مي تواند با امکان جابه جا کردن نقطه 

و يا حرف اين ايرادها را برطرف کند.
در نرم افزار ميرعماد امکان اصالح ترکيبات بعد از ايجاد 
فاصله وجود دارد؛ زماني که در يک ترکيب، نقطه و حرف 
با يکديگر تداخل پيدا مي کنند برنامه به صورت خودکار 
محل نقطه ها را تغيير مي دهد و به حالت صحيح آن تبديل 
کمک  به  مي تواند  کاربر  صورت  اين  غير  در  و  مي کند 

تصوير ۱۵ ترکيبات شش حرفي در فونت ايران-نستعليق .مأخذ: نگارنده

مأخذ:  ايران-نستعليق..  فونت  در  ترکيبات سه حرفي  تصوير۱۶، 
نگارنده

گزينه هاي جهت دار، حرکت حرف و نقاط و اعراب ونيز، 
محل قرارگيري آنها را نسبت به يکديگر و نسبت به خط 

کرسي تغيير دهد.
در نرم افزار کلک بعضي از ترکيبات با تداخل نقطه با نقطه 
و يا نقطه با حرف همراه هستند و پس از قرار گرفتن فاصله 
نيز، قابل اصالح نيستند و کاربر بايد با امکانات نرم افزار از 
جمله استفاده از گزينه انتخاب نقطه و يا حرف، نسبت به 
جابه جايي و حرکت نقطه اقدام کند. اين مورد در  قلم ميرزا 

مشاهده نشده است تصوير۱۷. 

تصوير ۱۷، تغييرات محل نقطه بر حسب تداخل با يکديگر. مأخذ: 
نگارنده

 مطالعه تطبيقي شکل نقطه در خط 
نستعليق به شيوة سنتي با  اجراي نقطه

در تحريرات رايانه اي/١١٣-١٢٣
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نتيجه
با مقايسه تطبيقي شکل نقطه در تحريرات رايانه اي با خطوط دست نويس که مؤلفه هايي نظير زواياي 
نقطه در شيوه خوشنويس، نوع نقطه گذاري و مرکز قلم در شيوه ها را نشان مي دهد مي توان پي برد 
که زاويه نقطه گذاري در شيوه خوشنويسان با نمود رايانه اي حروف در هر سه نمونه تطابق داشته اما 
يافته هاي تحقيق در زمينه تغيير اندازه و ضخامت نقطه در ترکيبات مختلف، عدم انطباق شکل نقطه در 
شيوه خوشنويسان را با مصاديق رايانه اي نشان مي دهد و اين نتيجه حاصل مي شود که نوع نقطه گذاري 
در شيوه خوشنويسان تأثيرگذار در توليد تحريرات رايانه اي عالوه بر حفظ زاويه قلم در هر کدام از 
شيوه ها، بر اساس سواد و بياض در ترکيب بندي متفاوت از يکديگراند و همچنين اندازه نقطه در حروفي 
مانند «ن» در حالت متصل کوچکتر از شکل نقطه در حالت منفصل است که به دليل کوچک تر و بزرگ تر 

بودن فضاي درون دايره «ن» اين نوع تغيير شکل حادث مي شود.
از سويي، هنگام نگارش ترکيبات چندحرفي که تعدد نقطه در آنها وجود دارد دو نكته قابل توجه است که 
شامل تداخل نقاط با يکديگر در کلمه و تداخل نقطه با حرف بعد يا قبل خود مي شود و مشخص شد که اين 

دو مورد در طراحي حروف نستعليق در رايانه مد نظر طراح قرار گرفته است.
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form of singularities and combinations of the Nastaliq script in calligraphy. Furthermore, 
analysis of letters in traditional works revealed that the calligrapher has transformed the 
types based on the clarity of the letters and words as well as the principle of equilibrium and 
in order to maintain regular intervals between the letters.
Comparing the dot’s shape in the handwritten scripts with its shape in types shows the 
components such as the angles of the point in the calligraphic style, the type of punctuation 
and the center of the stylus in the styles, and we can see that the dot’s angle in the calligraphy 
style corresponded to the computer representation of the letters in all three samples. But the 
findings in terms of variation of the size and thickness of the dots in different compositions 
show the inconsistency of the dot’s shape in calligraphic style with computerized 
instances.
Accordingly, it is concluded that the kind of punctuation which was adopted by calligraphers 
who influenced the production of computer types, in addition to adherence to the angle of 
the pen’s nib in each of the methods are different in terms of legibility and impersonality. 
Also, the size of the dot in letters like «Noon», when joined together with other letters, is 
smaller than the dot in the letter’s separated state due to the spatial transformation of Noon’s 
circle and its decrease in size in its joined form. There are also two important principles 
when writing multi-letter combinations that contain a multiplicity of types, which involve 
the overlap of types in the word and the overlap of the letter with its next or previous letter, 
both of which have been found to be involved in the design of the letters of computer-based 
types by designers.
Keywords: Calligraphy, Nastaliq Script, Dot, Computer-based Types
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In recent decades, calligraphy types have replaced the traditional calligraphy seriously. The 
form of the letters and dots in these types are subject to predetermined principles and rules set 
by computer designers and programmers based on traditional calligraphy principles. Since the 
invention of the Nastaliq script in Iran, this script has undergone many changes in its cohesion, 
most notably due to the advent of computer technology in the contemporary period as well as the 
advent of the printing industry in Iran.
Computational changes to the Nastaliq script have been updated through programming tools and 
hence, investigating changes to the Nastaliq script through such types requires reflection on the 
visual basics of the various aspects of traditional calligraphy in this paper in the form of a typing-
in-script study. Nastaliq and its appearance on the computer have been discussed in these topics. 
The main purpose of this study is to precisely identify the shape of the dot in the traditional way 
in comparison with the dot’s shape in computer implementation.
In this study, we have attempted to answer the question of how compatible is the dot’s shape in 
computer implementation with its shape in traditional calligraphy?
The research is conducted using a descriptive method and content analysis. Data was collected 
through library research. The paper adapts a comparative approach and draws on qualitative 
analysis. The statistical population consists of a set of computer variables that include fonts 
and software. The studied samples include Kelk software, Mir-Emad software and Mirza font, 
each of which has been created by three calligraphy professors, Abbas Akhavein, Amir Ahmad 
Phalsaphy and Mirza Gholam-Reza Isfahani respectively.
In this regard, main  sources that are directly related to the topic of the research include documents 
related to theoretical research texts, related books, theories and documentary references in the 
field of calligraphy, and due to the newness of the subject in terms of punctuation, the researchers 
had to spend a considerable amount of time on the field data, and a huge amount of information 
that has been obtained through comparing images as well as comparing computer-based types 
with various aspects of the Nastaliq script in terms of shape and position. Regarding the qualitative 
study of typing performances in three computer-based types based on the calligraphers> method 
of producing these tools, the findings of the study included types and their distinctive aspects in 
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