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Calligraphy is the manifestation of aesthetic beauty in the world of art which 
has recently crossed the traditional boundaries and has found its way into com-
puter-generated writing. The present study examined the aesthetic aspects of 
traditional calligraphy in historical texts with an emphasis on three types of sen-
sory, reasonable, and esoteric aesthetic. Thereafter, the traditional calligraphy 
was compared to computer-generated writing to find commonalities between 
traditional art and technological contexts. With an emphasis on Nastaliq script, 
the current research aimed to answer the following questions: How sensory, 
reasonable, and esoteric aesthetic can be manifested in Nastaliq script? On what 
commonalities are these aspects of aesthetic expressed in computer-generated 
writing?  For the purpose of the current research, the book titled “Beauty and 
Art in View of Islam” by Allameh Mohammad Taqi Ja’fari(1999) was used 
as the most useful and practical source of different opinions on aesthetics and 
its related concepts and questions.  This book categorizes the aspects of cal-
ligraphy into three types of aesthetics, including sensory, reasonable, and es-
oteric aesthetics. Sensory aesthetics derives from five senses and the general 
atmosphere of the artwork. Reasonable aesthetics is related to the form and the 
constituent elements of calligraphic work and esoteric aesthetics hinges on the 
content and theme of the script. Another source used in the current study was 
the book entitled “Truth and Beauty” written by Babak Ahmadi (2008) which 
deals with the philosophy of beauty and the origins of aesthetics from different 
perspectives.

Methodology
The present research was qualitative in terms of approach and data presenta-

tion and the data were collected by content analysis of calligraphic works. Li-
brary resources and content analysis of the artworks provided the needed infor-
mation and references. The artworks that underlie the current research entailed 
a series of computer-generated writings, including fonts and software that can 
generate Nastaliq script. The study was conducted on 18 samples, including 11 
raditional calligraphic works and 7 computer-generated writings which were 
selected using a purposive sampling technique.
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Findings
Diversity of opinions on beauty and its related concepts and questions in the 

traditional aspects of calligraphy, according to the theories of beauty, have led 
the findings towards three types of aesthetics. They include sensory, reasonable, 
and esoteric aesthetics. Sensory aesthetics is derived from the five senses and 
the general atmosphere of the artwork. Reasonable aesthetics is related to the 
form and the constituent elements of the calligraphic work, whereas esoteric 
aesthetics depends on the content and theme of the script. This classification 
is based on the studies performed on the word “aesthetics” and its different 
types from the perspective of “Allameh Mohammad Taqi Ja’fari” 1. This kind 
of attitude is consistent with the objectives of the current study with regard to 
the existing harmony between traditional characteristics of Nastaliq script and 
different aspects of aesthetics. 

From a sensory aesthetic point of view, any artwork may induce a sense of 
beauty since it stirs a range of emotions in the audience.  This being the case, 
artistic creations seem to be beautiful to the extent that they give the audience 
aesthetic pleasure and affect their hearts. Therefore, it seems futile to use ob-
jective and computable criteria in traditional calligraphy to understand aspects 
of sensory aesthetics. Computer-generated writings may appeal to the eyes of 
some audience who are surrounded by computer-generated works. Although 
some of the letters are not fully visible due to overlapping, this very graphic 
effect may be appealing to audiences with a visual taste. On the other hand, 
from a reasonable aesthetic point of view, the pleasure derived from this kind of 
aesthetics arises out of intrinsic relationships within the artwork.

According to the definition of reasonable aesthetics, these kinds of criteria 
of beauty can be manifested in computerized writing since the structure of such 
scripts is based on the systematic rules of Nastaliq which was mentioned earlier. 
Given this, the four basic principles of Nastaliq script exist in computer-gen-
erated writing. These principles based on which the letter designer has applied 
the geometric system to Nastaliq letters include rules, ratio, location, and com-
bination (Figure 1).

Both extrinsic and intrinsic beauty of the script is matters of interest in es-
oteric aesthetics with the assumption that in the perspectives of Islamic schol-
ars, intrinsic beauty prioritizes exterior beauty and is summarized in meaning 
perception. Therefore, specialized audiences, including traditionalist artists 
and calligraphers expect computer-based writing to convey the meaning of the 
words despite the adherence to calligraphic principles and rules.

Conclusion
In the existing definition of aesthetics, the audience is given a position of 

prominence and contributes significantly to understanding the artwork since the 
audience interacts with the artwork on the basis of their own sensory attitudes; 

Figure 11
Observing the principles of 
rules, including the extrinsic 
characteristics of letters in 
computer-generated writings 
(Source: author)
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therefore, each viewer offers a different perception of sensory beauty.  Some 
people find the most profound beauty in artworks when the visual beauty of the 
script serves the content. If that is the case, intrinsic beauty will be manifested. 
On the other hand, reasonable aesthetics can be tracked down in the principles 
of calligraphy that arise from a kind of logical reaction and systematic relation-
ships among the structure of letters.

Footnote
1. Allameh Mohammad Taqi Jafari is one of the commentators of Nahj al-Balagha, the contem-
porary Muslim philosophers and Rumi1.
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بررسی وجوه زیبایی شناسی خط نستعلیق در تحریرات رایانه ای با تاکید بر سه نوع  زیبایی شناسی حسی، معقول و باطنی

  چکیده
که در دورۀ معاصر بسترهای نوینی را فراتر از قالب  خوش نویسی در حقیقت، آشکارکنندۀ  زیبایی در عـالم هنر است 
سنتی خود داشته و به شکل وسیعی در قالب تحریرات رایانه ای نمود پیدا کرده است. تحریرات رایانه ای تابع اصول و قواعد 
سنتی خط است و به واسطۀ نرم افزارها و قلم های خوش نویسی ایجاد می شوند. بحث در مورد زیبایی، امر زیبا و زیبایی 
هنری، حاصل مواجهه با اثر هنری از دیدگاه های مختلف است. و از یک سو، ممکن است ارزش های زیبایی شناسانۀ یک 
کنش مخاطب در دریافت امر زیبا است. اما به نظر می رسد  اثر متفاوت باشد و از سوی دیگر، مفهوم زیبایی متضمن وا
هر آنچه در زیبایی یک اثر خوش نویسی جلوه می کند باید در صورت، یعنی فرم، ظاهر شود تا ملموس و قابل درک باشد. 
موضوع تحقیق حاضر بررسی وجوه زیبایی شناسی خط نستعلیق و هدف اصلی شناخت وجوه زیبایی شناسی از سه 
جنبه حسی، معقول و باطنی بر اساس متون تاریخی در خوش نویسی سنتی و تطبیق آن ها با تحریرات رایانه ای است. 
این تحقیق با تمرکز بر خط نستعلیق به این پرسش ها پاسخ می دهد: زیبایی شناسی حسی، معقول و باطنی بر اساس چه 
کی در تحریرات رایانه ای نمود یافته است؟  معیارهایی در خط نستعلیق قابل مشاهده است؟ این وجوه براساس چه اشترا
که مهم ترین معیار درک زیبایی حسی در خوش نویسی، ذوق و سلیقه مخاطب بوده و  کی از این است  نتایج پژوهش حا
کنش منطقی و روابط  که حاصل نوعی وا کرد  از طرفی زیبایی معقول را می توان در اصول و قواعد خوش نویسی جستجو 
نظام مند در ساختار حروف نستعلیق است؛ اما زیبایی باطنی با در نظرگرفتن رویکردهای حسی و منطقی در صورتی نمود 

که ترکیب اثر در خدمت مفاهیم باشد و درک معنا حاصل شود.  دارد 
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  مقدمه
 زیبایی شناسی در ابتدا شاخه ای از فلسفه بوده و امروزه، آمیزه ای از فلسفه، روان شناسی و 
جامعه شناسی هنر محسوب می شود. بنابراین، زیبایی شناسی جدید فقط به این که چه چیزی در 
هنر زیبا است نمی پردازد؛ بلکه می کوشد سرچشمه های حساسیت آدمی به صور هنری و ارتباط 
کند. توضیح  کشف  هنر با سایر عرصه های فرهنگ یعنی فلسفه، اخالق، دین، علم و صنعت را 
کنش انسان نسبت به زیبایی و هنر، توصیف این واژه ها، تبیین چگونگی دریافت پدیده های  وا
اثر  یا  کیفیت ها و راه های تجربه انسان در برابر یک شی زیبا  زیبا و هنری توسط انسان، توضیح 
هنری، تعیین این که مفاهیم زیبایی و هنر معانی دیگری جز معنای ذهنی دارند یا نه، همگی از 
کمی سنجید.  کیفی است و نمی توان آن را با  موازین   مباحث زیبایی شناسی است. زیبایی امری 

آزاد  را در مورد نگارش  این اصطالح  و  زیبا است  خوش نویسی در معنای خاص: هنر نگارش 
کباز،1383 :20۷(. در تعریفی دیگر، خوش نویسی، زیبانگاری  با قلم مو یا قلم نی به کار می برند )پا
که  آن جا از   .)1 )رشوند،138۴:  است  معین  و  مشخص  قواعد  و  اصول  اساس  بر  کلمات  و  حروف 
خوش نویسی، هیچ گاه هنری مجرد نبود و بر مبنای نیاز مردمان شکل می گرفت، ناچار بر اساس 
گون  گونا کرد و انواع معینی از قلم ها در خدمت نیازهای  نیازهای جدید، قالب و شکل آن هم تغییر 
کتاب های علمی و فقه  قرآنی و  که در متون  قرار  گرفت؛ مانند: قلم های نسخ، محقق و ریحان، 
در  نیز  رقاع  و  توقیع  قلم  یافت. همچنین  اختصاص  کتیبه نگاری  به  که  ثلث  قلم  و  رفتند  کار  به 
معروف  ششگانه  خطوط  به  خطوط،  این  می شد.  استفاده  کوتاه  و  بلند  فرمان های  نگارش 
تا امروز، همگان  کرد،  از اوایل سده هشتم، خط نستعلیق پیدایش خود را رسمًا اعالم  هستند. 
که واژه نستعلیق، از ترکیب دو واژه نسخ و تعلیق ساخته شده است. به دو معنا؛  بر این عقیده اند 
کم رونق شد.  نخست این که، نستعلیق نسخ کنندۀ تعلیق است و با پیدایش آن، بازار خط تعلیق 
دیگر این که، نستعلیق از قواعد دو خط نسخ و تعلیق ترکیب یافته است. این واژه تا سدۀ دهم، به 
392(. به عقیده اهل فن، خط نستعلیق  شکل »نسختعلیق« به کار می رفت )قلیچ خانی،1392: 
در برگیرندۀ نکات شــیوایی از اســتواری، زیبایــی، اصــول و قواعــد، ذوق و ســلیقه، صفــا و ترکیــب، 
که این هنر را  کســانی  کرســی و نســبت، ضعف و قوت، ســطح و دور و صعود و نزول اســت و برای 

ورزیده و دوست داشته اند، زیبایی، هدف اصلی بوده است )فضایلی، 1390: ۶02(.
که از تحریرات رایانه ای در این مقاله مد نظر است به طور خاص ابزار رایانه را در بر   مفهومی 
تایپ حروف  از  نوع خاصی  اما،  کار می رود  به  تایپ  و  نوشتار  به معنای  نیز،  تحریر  واژۀ  می گیرد. 
از  آن دسته  معنای  به  رایانه ،  با  ترکیب  در  واژه  این  بنابراین،  دارد.  خوش نویسی گونه  فرمی  که 
که توسط ابزار رایانه قابلیت تحریر و به عبارتی تایپ پیدا  نوشتارهای خوش نویسی گونه ای است 
خوش نویسی  نرم افزارهای  شامل  که  کرد  اشاره  کار  این  خاص  ابزار  به  باید  این جا  در  می کنند. 
کاربر،  با سرعت بسیار، توسط  و  نیاز به خطاط  را بدون  امور خوش نویسی  ابزارها،  این  می شود. 
که به کاهش سفارش های خوش نویسی  که بیان شد، این امر در عین حال  انجام می دهد و آن گونه 
کاربری شیوه های استفاده از خط را تسهیل می کند )تیموری، :1389 9۴(. بررسی  منجرمی شود، 
وجوه زیبایی  شناسانه خط نستعلیق در تحریرات رایانه ای، با ارایه تعریف از سه نوع زیبایی شناسی 
با  تطبیق  در  قدما  نستعلیق  خطوط  از  نمونه هایی  سپس  و  بوده  همراه  باطنی  و  عقلی  حسی، 
از  زیبایی شناسی  وجوه  شناخت  تحقیق،  این  از  هدف  است.  شده  آورده  رایانه ای  نمونه های 
سه جنبه حسی، معقول و باطنی بر اساس متون تاریخی در خوشنویسی سنتی و تطبیق آن ها 
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زیبایی  می دهد:  پاسخ  پرسش ها  این  به  نستعلیق  خط  بر  تمرکز  با  و  است  رایانه ای  تحریرات  با 
شناسی حسی، معقول و باطنی بر اساس چه معیارهایی در خط نستعلیق قابل مشاهده است؟ 
کی در تحریرات رایانه ای نمود یافته است؟  با توجه به اهمیت جایگاه  این وجوه بر اساس چه اشترا
خوش نویسی در عصر تکنولوژیک و شناخت توانایی های نرم افزاری در نمود زیبایی شناسانه خط، 

جستجوی راهی برای پاسخ به این سوأالت ضروری می نماید. 

پیشینۀ پژوهش 
کنون تحقیقات بسیاری در زمینه زیبایی شناسی بصری انجام شده است؛ اما در این متون  تا
به ندرت به حیطۀ زیبایی شناسی خط نستعلیق و به طور خاص تحریرات رایانه ای شده است. 
به عنوان مثال می توان به مقاله ای تحت عنوان »زیبایی شناسی خط نستعلیق«  نوشتۀ علیرضا 
کرد و نیز  کله خط نستعلیق پرداخته است اشاره  که به نکات تازه ای در شا هاشمی نژاد  )139۷( 
که به میزان ارتباط  مقاله »هنر خوش نویسی در عصر تکنولوژی« نوشتۀ میترا معنوی راد )1385( 
خوش نویسی  هنر  مختلف  ابعاد  بررسی  و  تکنولوژی  مختلف  وجوه  با  خوش نویسی  سنتی  وجوه 
زیبایی شناسی  وجوه  بررسی  به  تحقیقات  این گونه  در  اما  است.  پرداخته  پدیده  این  توسط 
جهت  بدین  و  نشده  اشاره  باشد  داشته  می تواند  رایانه ای  تحریرات  با  که  ارتباطی  و  نستعلیق 
پژوهش های خوش نویسی  با دیگر  آشکار  تفاوت های  از  مقاله حاضر،  در  نکات  این  به  پرداختن 

است. 

روش تحقیق
محتوای  تحلیل  با   آن  داده های  و  است  کیفی  داده ها  ارائه  و  رویکرد  جهت  به  تحقیق  این 
کتابخانه ای  منابع  از  برآمده  پژوهش  این  منابع  و  اطالعات  می شوند.  ارائه  خوش نویسی  آثار 
شامل  رایانه ای،  تحریرات  مجموعه  گرفتند،  قرار  پژوهش  این  تحلیل  مبنای  که  آثاری   است.  
با قابلیت نگارش خط نستعلیق است.  تعداد نمونه مورد بررسی در حوزه  قلم ها و نرم افزارهای 
خوش نویسی سنتی شامل 11عدد از آثار بزرگان خط نستعلیق از قبیل »میرعماد الحسنی قزوینی«، 
که به عنوان نمونه هایی شاخص در حوزه  »غالمرضا اصفهانی« و »غالمحسین امیرخانی« است 
دارد  وجود  رایانه  در  آن ها  خط  از  که  الگوبرداری  دلیل  به  و  می شوند  محسوب  زیبایی شناسی 
که از نظر  گزینشی انتخاب شده اند. و در حوزه تحریرات رایانه ای نیز، ۷ عدد اثر رایانه ای  صورت 
این  در  شده اند.  انتخاب  دارند  سنتی  آثار  نمونه  با  بیشتری  قرابت  زیبایی شناسی  معیارهای 
ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش بوده اند، شامل نظریات و  که در  خصوص، منابع دست اول 
منابع مستند در زمینه خوش نویسی و مبانی نظری زیبایی شناسی است و حجم عمده اطالعات 
گردآوری تصاویر و مقایسه های تصویری تحریرات رایانه ای با خطوط  در بخش یافته ها، از طریق 

سنتی به دست آمده است.

وجوه زیبایی شناسی در خوش نویسی
که به شناخت مفاهیم زیبایی و هنر می پردازد  زیبایی شناسی، به طور عام، اصطالحی است 
کنش حسی، عقالنی و یا تلفیق این دو  که در تعریف زیبایی نهفته است حاصل نوعی وا و نکته ای 
ج نهـادن بـه جایـگاه و نقـش  که از طرفی به دیدگاه مخاطب نیز وابسته است. ار با یکدیگر بوده 
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مخاطـب، از اهمیت باالیی در دوره معاصر برخوردار است.مخاطب به عنوان عامل مهم در فهم 
و دریافت اثر هنری و حلقــۀ ارتباطــی بین اثر هنری و خوانش آن بــوده و در فهم و دریافت زیبایی 
از جنبه هــای مهــم و  آثار  ارتباطــی  قــرن بیســتم، فرآینــد  اثر نقش مهمی دارد. در دهــۀ آخر  یک 
کلی در مبانی فلســفه، حفظ اثر هنری بســیار  اصلــی در حفظ یک اثر هنری شــناخته شــد. به طــور 
که باید ارتبــاط بیــن جنبــه بصری، نگــرش، تجربه و محتوای اثــر در درک آن  توصیه شده است 
گیــرد. بــر ایــن اســاس، دلیل ماندگاری یک شــاهکار هنری در دریافت مطلوب  مــورد بررســی قــرار 
بــه  هنــری  اثــر  دریافت  منظر،  این  از   .)1۶2  :1389 داتون،  و  )لیسنگ  است  مخاطب  توســط  اثر 
با  اثــر معنای جدیــدی می دهد )راودراد،1382:۴۷(.  کــه به  گــون وابســته اســت  گونا ارزش های 
زیبایی شناسانه  ارزش های  شناخت  اثر،  دریافت  و  خوانش  در  مخاطب  ک  ادرا فرایند  به  توجه 
حوزۀ  در  که  مخاطبانی  به  توجه  با  ترتیب،  بدین  است.  مخاطب  شناخت  گرو  در  خوش نویسی 
مخاطب  گروه:  دو  به  را  آن ها  می توان  دارند،  وجود  مدرن  و  سنتی  بسترهای  و  خوش نویسی 
بوده و شامل  این اساس دیدگاه مخاطب خاص، دیدگاهی عرفانی  بر  کرد؛  تقسیم  و عام  خاص 
نیز  و  می شود  سنتی  خوش نویسی  حیطۀ  نظران  صاحب  و  عرفا  هنرمندان،  خوش نویسان، 
که عمومًا در برگیرندۀ ُمد و جوانب  مخاطب عام، مردم عادی بوده و بر اساس معیارهای امروزین 
ظاهری اثر است، به خوش نویسی نظر می کنند.بر این اساس، سعی شده به وجوه زیبایی شناسانۀ 

خوش نویسی در فرم و محتوا بر اساس دیدگاه مخاطب پرداخته شود 1.
ح شده است وجوه خوش نویسی در قالب سه  که در باب زیبایی مطر با توجه به نظریه هایی 
به  حسی  لذت های  حاصل  که  محسوس  زیبایی شناسی  است:  شده  بیان  زیبایی شناسی  نوع 
که  کلی اثر است، زیبایی شناسی معقول  دست آمده از حواس پنجگانه و دریافت حسی از فضای 
زیبایی شناسی  می شود،  مربوط  خوش نویسی  اثر  عینی  عناصر  و  تشکیل دهنده  اجزای  و  فرم  به 
بر  گرفته در این تحقیق  که به محتوا و درون مایه خط بستگی دارد. دسته بندی صورت  باطنی 
که این نوع نگرش  اساس مطالعۀ واژه زیبایی و انواع آن از منظر » عالمه محمد تقی جعفری«2 بوده 
گی های سنتی خط نستعلیق با ابعاد مختلف زیبایی، هم راستا با اهداف  با توجه به هم خوانی ویژ

تحقیق است.

الف: زیبایی شناسی حسی
گارتن« و »پل والری« به عنوان سازندگان این  واژه »احساس گرایی«3 در ابتدا و از منظر » بوم 
گزیر، از دامنه گسترده  واژه، به آنگونه دریافتی اطالق می گردید که به واسطه حواس حاصل شده و نا
که آن ها حوزه وسیع تری از زیبائی و امر زیبا را مد نظر داشته اند. بوم  این تعریف معلوم می شود 
که  کرد  ک حسی از زیبایی، قلمرو دانش معینی را )به تعبیر او قلمرو شعر( مشخص  گارتن برای ادرا
در آن محتوا  با  فرم و شکل حسی پیوند خورده است. )هاسپرز، 1389: 8۷(. او بعدها این واژه را 
کار برد )گلدمن، 1385: 88(.  در معنای فهم زیبایی به وسیله احساسات، به خصوص در هنر به 
به نظر می رسد زیبایی شناسی حسی، معانی مختلفی درحیطه های امر محسوس و امر زیبا داشته 
که در رابطه با شکل گیری و تعریف این اصطالح نمی توان از نظر دور داشت، پیوند عمیق  و آن چه را 
نیز،  هگل«   « هم چون  ایده آلیستی  فیلسوف  حتی  است؛  محسوس  امر  با  زیبایی شناسی  دانش 
را »بیان حسی  را بیان می کند، زیبایی  با روح  ارتباط  از زیبایی در  که تعریف متعالی خود  جایی 
کید  روح آزاد« معرفی می کند )هولگیت، 1393 :2۴(. و به نحوی بر لزوم به حس دریافتن امر زیبا تأ
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می کند.
گاهی جمال به اظهار نظر راجع به زیبایی  گاهی ذیل واژه جمیل و  از طرفی، »حکیم مالصدرا« 
از بعد حسی پرداخته است؛ مثاًل »الجمیل هو الذی  ُیسَتحسن«)الشیرازی، 1981:128( و همچنین 
کوتاه، امر زیبا را به  »استحسان شمایل المحبوب«، )الشیرازی، 1981 :1۷2(. وی در این عباراِت 
و  خوشایندی  می رسد  نظر  به  که  می کند  تعریف  باشد،  انسان  خوشایند  یا  و  پسند  مورد  آن چه 

ک زیبایی است.  آن چه مورد پسند انسان است، در نتیجه ادرا
کلیدی  که از زیبایی شناسی حسی درک می شود می توان به چند نکته  با توجه به مفاهیمی 

کرد: در درک این مفهوم اشاره 
که به حس درآید و نه امری ذهنی  1( در زیبایی شناسی حسی، امر محسوس بررسی می شود 

و یا ماوراء عالم محسوس و معقول.
2( در این حیطه، به دلیل ذوقی بودن امر زیبا، جایی برای بحث و گفت وگو دربارۀ فایده مندی، 

کاربردگرایی و از این قبیل معیارهای تعیین ارزش، جهت ارزیابی وجود ندارد. هدفمندی، 
کسب  3( در این نوع زیبایی، نه به دنبال لذت هایی برای حواس پنج گانه هستیم و نه در پی 
شادمانی درون حاصل از امور نیک و پرفایده؛ بلکه زیبایی تنها به واسطه بهره بردن انسان از 

حس خوشایندی حاصل می شود )احمدی، 138۷: 58(.
هنری  اثر  شناخت  ضابطه  مهم ترین  و  اصلی  سرچشمه  احساسات  بیانگری  نگرش،  این  در 
که شهود زیبایی انسان را از راه  است. از دیدگاه عالمه جعفری بیانگر احساسات پدیده ای است 
حواس طبیعی برمی انگیزد و ارتباطی با اشکال و صورت ها و رنگ ها برقرار می نماید  و واسط انتقال 
اثر نستعلیق،  15۷(. جستجوی خوشایندی در یک  کارگاه مغز می شود )جعفری، 1389:  به  آن 
تأثیرات روانی و عاطفی متفاوتی را در بر دارد. میزان این تأثیرات در هر شخص می تواند بسته به 
سلیقه و روحیۀ آن شخص، با فردی دیگر متفاوت باشد. حتی ممکن است زمینه و فضای اطراف 
که، درتاریخ هنر اسالمی، به دلیل  ایجاد حس و ذوق نقش داشته باشد. هم چنان  نیز در  خط 
بهره گیری هنرمندان از ذوق و سلیقۀ زینتی، همواره نقش مایه های بسیاری از هنر ایران پیش از 
اسالم و نیز، نقش مایه هایی از آسیای مرکزی اقتباس شد. این نقش مایه ها در روح اسالم استحاله 
شدند  گرفته  کـار  به  حس افزایی  منظور  به  اسالمی  هنر  ساختارهای  از  اجزایی  عنوان  به  و  شده 
مطابقت  معنوی  و  توحیدی  نگرش  با  که  فرم هایی  نیز،  خوش نویسی  هنر  در  )نصر،۷2:13۷5(. 
گذشتگان اخذ و صورتی نو یافته و به عنوان بستری برای همنشینی با  داشته اند، از میراث هنری 
که در آن نقش بسته  گر خط، از بستری  کار رفته است و ممکن است از دیدگاه مخاطب، ا خط به 

ج شود، بخشی از زیبایی خود را از دست بدهد. )تصویر1(. است خار
تأثیرپذیری مخاطب در مورد تحریرات رایانه ای نیز متفاوت است و بر حسب فرهنگ و فضای 
کم یا  که مخاطب در آن رشد یافته، می تواند میزان لذت در حوزۀ ذوق و سلیقه مخاطب  هنری 

زیاد باشد.

ب: زیبایی شناسی معقول یا منطقی
کنون است،  ا که  آنگونه  و  به طور جدی  به نظر می رسد ریشه نظریه های معقول و منطقی    
که  گرفت  به تدریج شکل  بر شکل و فرم  بر اساس تحلیل استوار  نیمه نخست سده بیستم،  در 
گروه به دنبال اثبات  سردمداران آن فرمالیست های روسی بودند ۴ )احمدی, 138۷: 30۴(. این 

تصویر  1
اثر چلیپا از میرعمادالحسنی قزوینی
شعری از خمسه نظامی، قرن دهم هجری قمری
www.sadmu.ir :منبع
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که هر اثری باید بدون توجه به تحلیل های تاریخی، روان شناسی و اجتماعی و  این نظریه بودند 
گی های ظاهری اثر هنری  بر اساس خود اثر بررسی شود و تجربه زیبایی شناختی تنها توسط ویژ
گی های شکلی خود و نه  کامل بودن باید به وسیله ویژ برانگیخته می شود. پس، اثر هنری برای 
عامل دیگری از بیرون، مانند ایده یا مفهوم، احساس زیبایی مخاطبین را برانگیزد. از معیارهای 

مهم این نوع زیبایی شناسی می توان موارد زیر را نام برد:
1. تجربه زیبایی شناختی توسط جنبه های ظاهری اثر برانگیخته می شود.

2. زمینه اثر و شرایط تاریخی و اجتماعی آن در درک زیبایی مؤثر نیست.
کم  3. مخاطب در برخورد با اثر، نیاز به دانستن اطالعاتی در زمینه فرم و تناسبات و قواعد حا

بر اجزای اثر هنری دارد.
 آن چه از ارزیابی این نوع زیبایی شناسی حاصل می شود، بررسی ساختار و شکل ظاهری اثر 
کنار یکدیگر. آن گونه  که در معنای اول عبارت است: از نظم، ترتیب و آرایش اجزا  در قالب فرم است 
که فقط  که عالمه جعفری معتقد است، زیبایی معقول محصولی از فعالیت های درون ذاتی است 
از عامل شناخت اصول و ارزش های انسانی به وجود می آید و درون ذات، حالت شکوفایی به خود 
که  می گیرد )جعفری، 1389: 15۶(. این اصول به قوانین تناسبات هستی بی ارتباط نیست. جایی 
می توان منشأ نظام ساختارمند و ریاضی گونه فرم های موجود در طبیعت را با مشاهده همه عناصر 

بصری موجود مانند تناسبات، ریتم، سواد و بیاض، رنگ و غیره یافت. 
و  اصول  در  باید  را  زیبایی معقول در خوش نویسی سنتی  توضیحات، سرچشمه های  این  با 
کنتراست حروف و نقطه، قوت و ضعف حروف  کلی، در فرم حروف، نسبت،  قواعد خط و به طور 
کارگیری ظرافت ها و نکات فنی در  یافت. از این رو، حساسیت در بکارگیری قواعد خوش نویسی و به 
شیوه های خط نستعلیق، می تواند دالیلی منطقی مبنی بر حضور زیبایی معقول در خوش نویسی 

سنتی باشد. 
کلی و عمومی  کتاب تعلیم خط حبیب اهلل فضائلی، قواعد  طبق دسته بندی قطعات خط در 
در خطوط چهارگانه )نسخ، نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث( به چهار قاعده تقسیم می شوند 
از: »اصول«، »نسبت«، »ترکیب«، »کرسی« ) فضائلی، 138۷ :80 (. اصول به معنی  که عبارت اند 
نکات پایه ای خط، قوت و ضعف، سطح و دور، صعود و نزول و سواد و بیاض در خط است و نسبت 

گیرد. که در یکسان نویسی مفردات باید مد نظر قرار  شامل مواردی است 
که حروف  کرسی همان خط زمینه ای است  به معنی تکیه گاه و تخت است.  کرسی در لغت 
کرسی،  خط  بدون  هرگز  سنتی   خوش نویسی  در  می گیرند.  قرار  آن  روی  منظم  طور  به  کلمات  و 
در  ترکیب  می نامند.  نیز  حامل  خط  و  زمینه  خط  امروزه  را  کرسی  خط  نمی شود.  نوشته  حروف 
کلمه،  خوش نویسی نیز شامل ترکیب حروف با یکدیگر به صورت زوج حروف و نیز، ترکیب در قالب 
جمله و سطر است )فضائلی، 138۷: 89 (. بر اساس این توضیحات، زیبایی عقلی در خوش نویسی 
که ریشه این قواعد نیز همانند دیگر مبانی بصری، بر  سنتی در اصول و قواعد نمود پیدا می کند 
گرفته از نظام هستی و عناصر قابل محاسبه بوده و به این علت مجال بروز در تحریرات رایانه ای 
را دارند زیرا قابل تجزیه و تحلیل بوده و به شکل عناصر عینی می توانند در اجزای خط بروز یابند.

ج: زیبایی شناسی باطنی
می توان  است.  اسالمی  هنرهای  ذات  از  برگرفته  اسالمی  هنر  در  باطنی  زیبایی شناسی 
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دارای  تاریخ،  از  دوره هایی  در  که  است  سرزمین هایی  هنر  برای  کلی  عنوان  اسالمی،  هنر  گفت، 
حکومت های اسالمی بوده اند. از دیدگاه عالمه جعفری، زیبایی، هم شامل قطب عینی زیبایی 
که یک مجموعه زیبا را تشکیل می دهد و هم  که عبارت است از: هماهنگی وحدت هایی  می شود 
کمال مطلق  که وابسته به  کمالی  که عبارت است از داشتن  گر می شود  شامل قطب ذهنی تماشا
کمال مطلق یعنی وابسته به خدا است ) جعفری، 1389: 155(. هگل نیز این موضوع را به  است و 
ح می کند؛ او می گوید: »حقیقت، تا به روح مطلق نرسیده اساسًا دانستی نیست«  شکلی دیگر مطر
او زیبایی هنری را برتر از زیبایی طبیعی می داند، زیرا آسان تر به بیان مفهوم در می آید )احمدی، 

.)۴91 :138۷
ــه تجســم بخش معنــای  ک ــه صــوری اســت  کلــی، زیبایــی در هنــر اســالمی، معطــوف ب ــه طــور   ب
زیبایی انــد. صــورت در هنرهــای اســـالمی از زیـــبایی معنــا نشــأت می گیــرد و بــه عبارتــی صــور هنرهــای 
اســالمی، زیبایــی معنــا را براســاس اصـــل وحـــدت و یگانگــی، بــه مــدد قــوۀ خیــال رحمانــی، مـــجسم 
کـــرده اند. پــس، هنــر اســـالمی، هــم در صــورت و هــم در معنــا توصیــف می شــود؛ یعنــی هــر دو شـــرط 
کشف و شـــهود هـــنرمند در عوالم خـــیال5 مبدأ تحقق صورت های هنری اند  اصـــلی هنر را داراست. 

کــه تـــجارب هـــستی شناسانه هنرمنــد را از عوالــم قدســی و حقایــق ســنتی آشــکار می کننــد.
گفــت  ــوان  کــه در دل وجــوه ســنتی و عرفانــی هنــر وجــود داشــته، می ت ــا توجــه بــه مفاهیمــی   ب
کــه درک زیبایــی از هنــر خوش نویســی، نیازمنــد بازگشــایی برخــی مباحــث در ایــن زمینــه اســت 
کــه خــاص هنــر خوش نویســی اســت را  ــی را  ــوع زیبایــی ذات ــا بتــوان آمادگــی بیــان و مشــاهده آن ن ت
کهــن اشــاره شــده اســت، اهمیــت مراتــب شــناخت وجــوه  کــه در متــون  داشــته باشــد و همان گونــه 
کمتــر از شــناخت مراتــب خلــق زیبایــی نیســت. بــرای درک ایــن موضــوع، عالمــه  زیبایی شناســانه، 
جعفــری، اشــاره ای بــه مراتــب دریافــت زیبایــی دارد. ایشــان بــا توجــه بــه دو سرچشــمۀ بیرونــی 
کــه، یکــی واقعیــت بیرونــی اســت و دیگــری محتــوای ذهنــی  و درونــی در پدیــدار شــدن زیبایــی 
دریافت کننــده و درک کننــدۀ زیبایــی اســت، دو مرتبــه زیبایــی را از هــم تفکیــک می کنــد: زیبایــی 
فی نفســه )در خــود( و زیبایــی لغیــره )بــرای دیگــران(. او بــه منظــور بیــان اهمیــت درک زیبایــی، 

ک زیبایــی را بــه پنــج مرحلــه تقســیم می کنــد: اصــل دریافــت و ادرا
1. نگاه )تماس سطحی(: در این مرحله تنها ارتباطی بین دو وجه درونی و برونی برقرار شده، 

کنشی نشان نمی دهد. ولی وجه درونی هنوز غیرفعال است و به همین جهت هیچ وا
2. تماشا )نگاه دقیق(: در این مرحله وجه درون ذات با ذهنیت خاص خود به صورتی فعال، 
که ممکن است به صورت لذت، نفرت،  کنش نشان می دهد  نسبت به قطب برون ذات، وا

جذب یا دفع باشد.
کمک قطب درون ذات، به تطبیق و  3. نظاره داوری )نظر وتحلیل(: در این مرحله عقل با 

مقایسه زیبایی با محتویات فرد می پردازد وآن را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.
کلی(: در این مرحله، زیبایی جزیی در ارتباط با  ۴. نظاره با احساس دوم )بصیرت و دریافت 
که نسبت به  کلی از عالم قرار می گیرد؛ یعنی فرد از مجرای قطب درون ذات خود و درکی  ک  ادرا

کل هستی دارد، نگاه دوباره ای به مورد زیبا می کند.
را  زیبایی  عمق  که  است  مشاهده  نافذترین  نگاه،  این  )شهود(:  کمال  به  زیبایی  از  گذر   .5
ج است  از عهده قطب درون ذات مردم عادی خار نگاهی  تا سرچشمه آن می کاود و چنین 

)جعفری، 13۷8: 51(.
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گفتــه شــد،  کــه  کــه مراحــل نهایــی دریافــت زیبایــی از دیــدگاه عالمــه جعفــری، آنگونــه  هرچنــد 
بســیار فراتــر از اهــداف محقــق در شــناخت وجــوه ذاتــی زیبایی شناســی خــط اســت؛ امــا، ایــن نشــان 
کــه درک مــا از زیبایــی نیــز، حاصــل مراتبــی اســت و شــناخت زیبایــی نیــز، ماننــد خلــق  می دهــد 

ک مــا از وجــوه عرفانــی و معنــوی هنــر دارد.  زیبایــی، بســته بــه ادرا
تأثیــر فرهنــگ واندیشــه عـــرفانی در تـــاریخ تحــول خوش نویســی، در شــکل و محتــوی آن چنــان 
تحــوالت  از  برخــی  و  خوش نویســی  زیبایی شــناختی  مبانــی  شــکل گیری  می توانیــم  کــه،  اســت 
ــدانیم )هاشــمی نژاد، 1389: 2۶۴(. در  ــصوف بـ ــرفان و تـ ــر از عـ ــاختاری را متاّث ــات س شــکلی و ابداع
ــالم  واقــع، زیبایــی ذاتــی در خوش نویســی، بیان کننــده حقایــق معنــوی ، قدســی و تـــوحیدی در عـ
کــه معنویــت، باطــن آن و زیبایــی، حقیقــت  هنــر اســت و خوش نویســی متعلــق بــه عالمــی اســت 
ذاتــی اش اســت و در صــور هنــری تجّلــی یافتــه اســت. باطــن و ظـــاهر، صــورت و مـــحتوا، هــردو تـــجّلی 
امــر الهی انــد: یکــی نامحســوس )معنــا و محتــوا( و دیگــری محســوس)صور هنــری( اســت. صــورت، 
ــثرات، یـــک حقیقــت  کـ ــن  کــه دارد، تجّلــی حقیقــت زیبایــی الهــی اســت. منشــأ ایـ کثرتــی  علی رغــم 
گــون همچــون احــد، صمــد، علــی، جمیــل، جلیــل، مصــّور، حکیــم، لطیــف،  گونا کــه بــه اســماء  اســت 
کــه حتــی بــر عـــرفای حـــقیقی و صاحب مقــام هــم پوشــیده مانــده  اّول، آخــر، ظاهــر، باطــن و اســمائی 

ــر 2(. ــی می شــود )تصوی ــه خوش نویســی، متجّل کلمــات مزیــن ب ــه صــورت  اســت، ب
کمــال ســزاوار و ممکــن خــود  ــه  ک ــی، حســن هــر چیــز در ایــن اســت  ــه تعریــف حکیــم غزال ــر پای ب
کمــاالت ســزاوار و ممکــن خــدا باشــد در نهایــت، زیبایــی  گــر چیــزی، دارای همــه  را دارا باشــد و ا
اســت. وی، بــه نمونه هایــی اشــاره می کنــد »کمــال خــط، تناســب حــروف وی بــود و دیگــر معانــی و 
کــه در نگریســتن بــه خــط نیکــو و ســرای نیکــو و اســب نیکــو لذتــی اســت، پــس نیکویــی  شــک نیســت 
کــه  بــه صــورت روی، مخصــوص نیســت. لکــن ایــن همــه محســوس اســت بــه چشــم ظاهــر و باشــد 
کــه بــه چشــم آنــرا نتــوان دیــد نیکــو چــون بــود؟ و ایــن  کــه چیــزی  گویــد  کســی بدیــن اقــرار دهــد ولکــن 
ــا  ــی نیکــو دارد و شــجاعت ب ــه فــالن، خلــق نیکــو دارد و مروت ک ــه مــا می گوییــم  ک نیــز، جهــل اســت، 
ســخاوت، ســخت نیکــو بــود و امثــال ایــن. و ایــن همــه، بــه چشــم ظاهــر نتــوان دیــد بلکــه بــه بصیــرت 
کار، 1389: 55(. کــه جمــال، دواســت: ظاهــر و باطــن« )نقــره  عقــل در تــوان یافــت، پــس پیــدا شــد 
که از زیبایی  کــه باطــن و محتــوا در هنرهای اســالمی و مفهومــی  در یــک جمع بنــدی، از اهمیتــی 
کــه درک زیبایــی باطنــی نیازمنــد داشــتن  در هنرهــای اســالمی برداشــت می شــود، می تــوان دریافــت 
دیدگاهــی خــاص در زمینــه خوش نویســی ســنتی اســت و عمومــًا محتــوا و نظام هــای معنایــی و 
کــه باعــث می شــود مخاطــب خــاص نیــز بــه میــزان دوری و نزدیکــی بــا وجــوه  قدســی را در بــر می گیــرد 

کنــد.  قدســی و معنــوی خــط ، زیبایــی را درک 
ــاختار واژه »اهلل« از  ــه س ــوان ب ــتعلیق، می ت ــط نس ــی خ ــی باطن ــکات زیبایی شناس ــف ن در توصی
کــرد. ایــن واژه از موقعیتــی ممتــاز و قابــل تأمــل برخــوردار اســت و معنــای  منظــر معناشــناختی اشــاره 
آن، در زیبایــی خــط نســتعلیق بــه عالی تریــن نحــو ممکــن راه یافتــه اســت. بدیــن جهــت، همــواره 
ــگارش  ــالف ن ــر خ ــن واژه ب ــت. ای ــه اس کار رفت ــه  ــدس ب ــن واژه مق ــگارش ای ــی در ن ــه خصوص ــیوۀ ب ش
کلمــات  واژه هــای مشــابه خــود، همیشــه خــالف قاعــده بــوده و در نوشــتن آن از اصــول رایــج در 
ــود  ــای موج ــام الم ه ــالف تم ــر خ ــن واژه، ب ــال، »الم« در ای ــوان مث ــه عن ــود. ب ــتفاده نمی ش ــر اس دیگ
کــه در  کوتــاه نوشــته می شــود؛ ایــن مســأله در نــگارش بــه خــط ثلــث نیــز، این گونــه اســت  در خــط، 
حالــت معمــول بایــد همــه جــا بلنــدی الم، هفــت نقطــه باشــد، در المــه اهلل بــر خــالف قاعــده، چهــار 

تصویر  2
چلیپا، خط نستعلیق
 خوش نویس: میرعماد الحسنی قزوینی، قرن 11
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گفتــه شــده اســت ایــن قاعــده در تمــام خطــوط ریشــه دار عربــی و  کــه  نقطــه ای می شــود. آن چنــان 
کتابــت ایــن واژه  کــه ورای  کــه بــا تأمــل در آن می تــوان بــه درکــی پی بــرد  فارســی رعایــت می شــود 

ــرده اســت )ارشــی، 1395: 85(. ک ــز  نهفتــه اســت و آن را از ســایر واژه هــا، متمای
کلمــات »الرحمن«  کلمــه اهلل را می تــوان در خــط نســتعلیق بــا  بــرای درک ایــن موضــوع، الم هــای 
کلمــه اهلل، الم هــای اول و دوم  کــرد و ارتفــاع الم در آن هــا را بــا هــم ســنجید. در  و »الرحیــم« مقایســه 
کوتاه تــر نوشــته شــده اســت. ایــن نکتــه نیــز  کلمــات الرحمــن و الرحیــم  در مقایســه بــا حــرف الم در 
کــه، آنچــه مربــوط بــه قواعــد خــط نســتعلیق اســت شــامل نــگارش چنــد نــوع الم  جالــب توجــه اســت 
کــه معیــار انــدازه در نســتعلیق بــه شــیوه ســنتی نقطــه اســت حــرف الم بــر حســب  می شــود. از آن جــا 
ارتفــاع، بــه دو شــکل: دو نقطــه و ســه نقطــه نوشــته می شــود. امــا، شــکل خاصــی از ایــن حــرف وجــود 
ــدازه یــک نقطــه اســت  ــود و آن حــرف الم در ان ــتفاده می ش کلمــه اهلل اس ــگارش  ــه فقــط در ن ک دارد 
کلمــه اهلل، قــرار می گیــرد، از نظــر  ــا حــروف دیگــر در  کلــی در ترکیــب ب کــه در فــرم  ) تصویــر 3(. زمانــی 

کلمــه اســت )تصویــر ۴(. ارتفــاع، هــم تــراز بــا حــرف »ه« در ایــن 

کــه از محتــوا برگرفتــه  کلمــه، بــا توجــه بــه مفهــوم یگانگــی و احدیــت  در شــیوه نــگارش ایــن 
کــه در خــواص پنهانــی حــروف  کلــی بــه دلیــل اندیشــه ای  می شــود، تفاوتــی بــارز وجــود دارد. بــه طــور 
گرفتــه  کلمــه، الهام بخــش خوش نویســان قــرار  در »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« وجــود دارد، ایــن 

ــر 5(. ــت )تصوی اس

مؤلفه های زیبایی شناسی خط نستعلیق در تحریرات رایانه ای
کــه در مــورد ســه نــوع زیبایی شناســی حســی، معقــول و باطنــی بیــان شــد، می  تــوان  از تعاریفــی 
بــه عنــوان شــاخص هایی از وجــوه ســنتی خوش نویســی بــه منظــور شــناخت جایــگاه زیبایی شناســی 
گی هــای  کــه هرچنــد ویژ کــی از ایــن نکتــه اســت  کــه حا خــط نســتعلیق در رایانــه بهــره بــرد. شــناختی 
زیبایی شناســی خــط در فضــای ســنتی و بــه صــورت دســت نویس نمــود بارزتــری دارد، امــا می تــوان 
بــا شــناخت مشــابهت های زیبایــی در خــط بــا تحریــرات رایانــه ای در فــرم و محتــوا می تــوان بــه 

ردپــای وجــوه ســنتی خوش نویســی در فضــای رایانــه پــی بــرد.
کــه بــه طــور  کاوی مؤلفه هــای زیبایی شناســی در تحریــرات رایانــه ای بــا تطبیــق نمونــه آثــاری  وا
گرفتــه و بــرای  واضــح بیانگــر وجــوه حســی و معقــول و باطنــی خــط بــه لحــاظ زیبایــی اســت، صــورت 
کــه در برگیرنــدۀ نکاتــی مشــابه  گرفتــه شــود  هــر نمونــه ســنتی ســعی شــده نمونــه ای رایانــه ای در نظــر 

نمونــه ســنتی خــط از نظــر معیارهــای زیبایــی باشــد.

تصویر  3
نگارش انواع حرف »الم« در قواعد خط نستعلیق
منبع: )فضایلی، 1385: 1۷۴)

تصویر  4
کلمه اهلل در قواعد خط  تغییر حرف »الم« در 
نستعلیق. فضایلی
 منبع: )فضایلی، 1385: 1۷۴)
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زیبایی شناسی حسی در خط تحریرات رایانه ای
قبیــل  از  گانــی  واژ بــه  بنگریــم،  عــام  معنــای  در  هنــر  زیبایی شناســی  گی هــای  ویژ بــه  گــر  ا
گی هــای  ویژ کــه  همان طــور  می خوریــم.  بــر   »... از  معنایــی  رســاننده  مؤثــر،  درخشــان،  »پویــا، 
حــالوت،  بــا  محکــم،  قبیــل  از  گانــی  واژ ســنتی،  فرهنــگ  در  را  خوش نویســی  زیبایی شناســانه 
گان حســی فقــط بــه  کــه توصیــف ایــن واژ دلنشــین، بی تکلــف، باصفــا و باشــان، بیــان می کننــد 
گفتــه شــد از دیــدگاه  کــه پیشــتر  میــزان ذوق زیبایی شناســی مخاطــب بســتگی دارد. همان گونــه 
زیبایی شناســی حســی، هــر اثــری ممکــن اســت بــه جهــت برانگیختــن عاطفــه در انســان، حــس 
کــه در مخاطــب تأثیرگــذار اســت، بــه همــان نســبت زیبــا بــه  کنــد و بــه میزانــی  زیبایــی را منتقــل 
کار بــردن معیارهــای عینــی و قابــل محاســبه در خوش نویســی ســنتی  نظــر برســد. بنابرایــن، بــه 
کامــاًل  ــه نتایجــی  ــه منظــور شــناخت جنبه هــای زیبایی شناســی حســی، عمــاًل بی فایــده اســت و ب ب
کــه می توانــد یــک اثــر خوش نویســی را از ایــن  نامربــوط منتــج می شــود. بنابرایــن، تنهــا معیــاری 
کــه هــر شــخص  گفــت بــا توجــه بــه برداشــت ذوقــی و حســی  کنــد، مخاطــب اســت. بایــد  منظــر ارزیابــی 
ــه  ک ــی  ــه میزان ــد و ب ــالوت باش ــا ح ــایند و ب ــا، خوش ــر، زیب ــک اث ــد ی ــی دارد، می توان ــر خوش نویس از اث
کــه شــامل خوش نویســان، هنرمنــدان، عرفــا و اهــل فــن می شــود و  مخاطــب، چــه مخاطــب خــاص 
کــه شــامل عمــوم مــردم هســتند بــا آن اثــر از نظــر عاطفــی ارتبــاط برقــرار می کننــد  چــه مخاطــب عــام 
ــرای نمــود زیبایــی حســی در خوش نویســی  ــل اندازه گیــری ب ــه معیــاری مشــخص و قاب ک و از آن جــا 
وجــود نــدارد، از ایــن رو درک زیبایــی از اثــر بــه میــزان پیونــد عاطفــی و حســی مخاطــب از جلوه هــای 
ظاهــری اثــر خوش نویســی بســتگی دارد. در نتیجــه، درتحریــرات رایانــه ای نیــز، قابلیــت تطبیــق 
ــرار  ــط برق ــه ای خ ــود رایان ــا نم ــب ب ــه مخاط ک ــی  ــب ارتباط ــلیقه، برحس ــاس ذوق و س ــر اس ــی ب زیبای
کــه  می کنــد، وجــود دارد. بــرای مثــال، تصویــر ۶، نمونــه ای از آثــار خوش نویســی رایانــه ای اســت 
کــه در فضــای پیرامــون خــود، همــواره آثــار رایانــه ای  ممکــن اســت از دیــدگاه برخــی از مخاطبــان 
وجــود دارد، زیبــا و چشــم نواز بــه نظــر آیــد. علی رغــم این کــه بخشــی از حــروف بــه واســطه روی 
ــد  گرافیکــی، از دی ــوه  ــده نمی شــوند، امــا ممکــن اســت همیــن جل کامــل دی ــه صــورت  ــدازی ب هم ان
کــه ذوق بصــری و ســلیقه عــام دارنــد خوشــایند باشــد. حــذف ایــن نــوع نگــرش ذوقــی  مخاطبانــی 

گاهــی می توانــد مخاطــب را در چالــش بــا برخــی آثــار خوش نویســی ســنتی قــرار دهــد.
کــه یکــی از آثــار »میــرزا غالمرضــا اصفهانــی« اســت، عبارتــی تحــت  بــه عنــوان مثــال، در تصویــر ۷، 
کلمــات »کــج خلقــم«  کــه خوشــنویس  کنــم« بــه تحریــر در آمــده اســت،  عنــوان »کــج خلقــم، چــه 
ــی دو حــرف  ــه قرارگیــری متوال ک ــوع اتصــال  ــه یکدیگــر نوشــته اســت. ایــن ن ــه صــورت پیوســته ب را ب
کرســی اصلــی، فاصلــه  کــه حــرف »ک« از خــط  خــرد انــدام »ج« و »ح« را بــه دنبــال دارد، باعــث شــده 
گسســتگی و عــدم تــوازن را بــه  کــه در حــرف »خ« وجــود دارد،  کشــیدگی  بیشــتری بگیــرد و در نتیجــه 
ــان  ــی انس ــزل روح ــت تزل ــه حال ک ــارت  ــوای عب ــان محت ــرای بی ــس ب ــه خوش نوی ــه البت ک ــود آورد.  وج
را بیــان می کنــد، ســعی در عــدم تــوازن داشــته، امــا بــا ایــن وجــود، ممکــن اســت از دیــد برخــی 
کــه بــه محتــوای اثــر توجــه ندارنــد و زیبایــی فرمــی برایشــان اولویــت دارد، از نظــر حســی،  مخاطبــان 

ــی نداشــته باشــد. ــر، زیبایــی چندان علی رغــم شــکل ســنتی اث
شکل  و  سنتی  شیوه  در  حروف  کیفی  گی  ویژ به  می توان  موضوع،  این  بیشتر  درک  برای 
را  خط  زیبایی  که  کیفی  گی های  ویژ این  از  بخشی  سنتی،  خوش نویسی  در  کرد.  اشاره  رایانه ای 
از نمود رایانه ای آن متمایز می کند، خصوصیت عدم تکرار حروف و تنوع در آن ها است. از منظر 

تصویر  6
ترکیب نستعلیق در تحریرات رایانه ای
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که خط نستعلیق دارای هندسه ثابتی است، اما، این هندسه، با تکیه  زیبایی شناسی، هر چند 
و  آورده  وجود  به  خوش نویسی  در  را  تنوعی  همان  خوش نویس،  هنرمند  خالقیت  و  ذهنیت  بر 
که خود، نشان از ابداع شیوه و شکلی  گرفته است،  شیوه های مختلف اجرای حروف از آن نشأت 
که با توجه به ذات هندسی آن، این ابداع در محدودۀ ثابت قابل رویت، آن  متفاوت دارد. هر چند 

هم برای اهل فن است، اما همین ظرافت ها و تنوع شکل، وجوه سنتی خط را مشخص می کند.
که همه را با شیوۀ خاص خود  گون نستعلیق از یک استاد  گونا به طور مثال، در میان قطعات 
کمال  عالی و ممتاز نوشته، تفاوت هایی وجود دارد و ممکن است قطعه ای در نهایت زیبایی و 
از نظر زیبایی شناسی نوشته شده باشد. این تفاوت،  یا متوسط  و قطعه ای در سطحی پایین و 
رانش قلم، وضعیت روحی و جسمی خطاط، صفا وشأن، مکان  معلول عوامل متعددی است؛ 
یکدیگر مؤثر است. چنانچه  از  زمان خطاطی، همگی در متفاوت شدن قطعات خوش نویسی  و 
کاتب اثر  کتاب تعلیم خط می گوید: »حاالت خوب و بد نفسانی درخط  »حبیب اهلل فضائلی« در 
می گذارد و با انفعاالت روحی و جسمی، خط خوش نویس از نظر درجه زیبایی دگرگون می شود؛ 
بنابراین، خط زیبا و تابع اصول خوش نویسی، در تمام آثار یک خطاط یافت نمی شود و نیز، اشاره 
که استعداد  کیزه، باعث می شود  که محیط و شرایط جوی مانند طبیعت و هوای صاف و پا شده 
کند« )فضائلی،1385   کیفیت خط او جلوه  و قریحه هنری خوش نویس بارور شده و این شور، در 
کلماتی  51(. نکته اصلی در زمینه عدم تکرار در خط نستعلیق به شیوه سنتی، شکل حروف و   :
که با دست نوشته شده و به دلیل ارتباط و اتصال با حالت های متفاوت خوش نویس، زمان  است 
این  از  زیبایی حاصل  که  کلمات است  و  و بعدی همان حروف  قبلی  از شکل  و مکان، متفاوت 

نوشتن با دست، بسیار متفاوت از زیبایی خط نستعلیق به صورت ماشینی و تایپ شده است.
کــه میــان زیبایی شناســی در تحریــرات رایانــه ای بــا خوش نویســی ســنتی  بیشــترین تفاوتــی 
کــه این گونــه تحریــرات، در واقــع تکــرار فرم هــای ثابتــی اســت  وجــود دارد نیــز در همیــن نکتــه اســت. 
کــه بعــد از تکامــل نســبی در قواعــد، حــروف در آن، بــدون امــکان تغییــر و یــا دخــل و تصــرف، صرفــًا بــه 
شــکلی ماشــینی، تکــرار می شــوند؛ امــا از نظــر زیبایی شناســی حســی، مــرزی میــان زیبایــی حــروف 
ماشــینی شــده و حــروف خطاطــی شــده وجــود نــدارد؛ زیــرا علی رغــم این کــه حــروف در تحریــرات 
رایانــه ای، یکســان و یکنواخــت هســتند، امــا ممکــن اســت از دیــدگاه مخاطبــان عــام، ســهولت 
کــرده و بیننــده در رویارویــی  خوانایــی و یکســان بــودن حــروف بــه آن هــا حســی از آرامــش را منتقــل 
کلۀ خوش نویســی گونه دارد و در عیــن حــال، خصوصیــات نظــم و یکسان نویســی  کــه شــا بــا اثــری 
کــرده و ایــن  کــه در فونت هــای بــازار وجــود دارد، فضایــی بــه دور از اضطــراب و تشــویش را تجربــه  را 
کــم اســت، بــه عبارتــی،  کنــد. برعکــس ایــن موضــوع نیــز حا نــوع حــس را معیــاری بــرای زیبایــی تلقــی 
کــه هنرمنــدان ســنت گرا و اهــل فــن و عارفــان هســتند، در برخــورد بــا یــک اثــر  مخاطبــان خــاص 

ــند. ــته باش ــد، داش ــاره ش ــه اش ک ــی را  ــن حس های ــت نویس، چنی ــنتی و دس س
گی  که با فونت میرزا نگارش شده است، علی رغم ویژ برای مثال، در یکی از تحریرات رایانه ای 
که در الگوبرداری از  ماشینی و تکراری حروف، هندسه منظم و یکسان نویسی در حروف و تالشی 
اصل اثر متعلق به میرزا غالمرضا اصفهانی انجام شده، به چشم می خورد، اما تفاوت هایی میان 
که سطرنویسی به  شکل سنتی همان ترکیب با نمود آن در رایانه، وجود دارد. در شکل سنتی آن، 
که در رایانه  که یکسان نویسی، آن طور  خط میرزا غالم رضا اصفهانی از سورۀ توحید است، هرچند 
است دیده نمی شود، اما همین عدم تکرار حروف شبیه به هم مانند »ل«، »الف«، »ر« و»د«، جلوۀ 
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پویایی به اثر داده است )تصویر 8(.
»ل«،  مانند  حروفی  فرم  شباهت  عدم  می شود،  دیده  راست  سمت   8 تصویر  در  که  آنگونه 
که در تصویر سمت چپ دیده  »الف«، »ر« و »د«، جلوۀ پویایی به اثر داده است و از طرفی، آنگونه 
می شود، نمود ماشینی و یکسان نویسی در فرم حروف، در مقایسه با شیوۀ سنتی، از تنوع و پویایی 

کمتری برخوردار است.
تنوع  شرایط،  تغییر  موجب  به  سنتی  خوش نویسی  در  حسی،  زیبایی شناسی  منظر  از  پس 
در شکل حروف به وجود می آید و این عدم تکرار می تواند از دید مخاطبان خاص و عام، یکی از 
معیارهای زیبایی شناسی باشد و از طرفی یکنواخت نویسی تحریرات رایانه ای از نظر عده ای، معیار 
که به دلیل تکثیر یک نوع حرف به صورت  کیفیت یکسان،  زیبایی محسوب شود؛ یعنی آثاری با 
گذاشته و خود، تبدیل به  ماشینی، یکسان بودن حروف در سهولت خوانایی و حس آرامش، تأثیر 

معیاری در زیبایی حسی از دید مخاطب عام شود.

زیبایی شناسی معقول در خط تحریرات رایانه ای 
و  صوری  مناسبات  حاصل  زیبایی  نوع  این  درک  شد،  بیان  این  از  بیش  که  آنچه  اساس  بر 
که عناصر تشکیل دهندۀ یک اثر را  لت می کند  فرمی اثر است. فرم در اغلب موارد به شیوه ای دال
گر ما  ا این عناصر حاصل می آید.  ترکیبِی  برآینِد  از  که ساختار  با هم مرتبط می سازد؛ بدین معنا 
فرم را در این معنا مدنظر قرار دهیم، در این صورت شناخت ارزش اثر خوش نویسی در تحریرات 
رایانه ای صرفًا در لحاظ نمودن عناصِر ساختاری حروف بر اساس قواعد نستعلیق تحقق می یابد. 
در  یا  و  بافت  شکل،  سطح،  رنگ،  فرم،  از:  عبارتند  ترکیب گر  عناصر  نقاشی  اثر  یک  در  مثال  برای 
گان به دست می آید و وجود این چنین روابط نظام مند، باعث ایجاد  شعر، ساختار آن از ترکیِب واژ
زیبایی عقلی در اثر می شود. در این جا فرم به هیچ وجه از عناصر و اجزاء آن منفک نبوده و بدین 

گردآوری شده در ترکیب است. اعتبار فرم عبارت از: ساختار صحیح و متناسب اجزا و عناصِر 
که در زمینۀ زیبایی شناسی عقلی وجود دارد، این نوع معیارها در زیبایی   با توجه به تعریفی 
می تواند به میزان زیادی در تحریرات رایانه ای ظاهر شود؛ زیرا ساختار این گونه تحریرات، بر اساس 
ح آن ها پیش تر رفت، ایجاد شده است. بر این اساس، چهار  که شر قواعد نظام مند خط نستعلیق 
»اصول«،  شامل:  و  می دهند  تشکیل  را  خط  این  اساس  و  پایه  که  نستعلیق  خط  اصلی  قاعدۀ 
»نسبت«، »کرسی« و »ترکیب« است در اجزای تحریرات رایانه ای وجود داشته و طراح حروف بر 

اساس این نوع قواعد، نظام هندسی را در حروف نستعلیق به کار برده است )تصویر 9 و 10(.

تصویر  8
کتابت سوره توحید به خط نستعلیق سمت راست: 
خوش نویس: غالمرضا اصفهانی، قرن 13
www.arthibition.net:منبع   
سمت چپ:کتابت نستعلیق با فونت میرز
منبع: نگارنده

تصویر  9
که شامل ویژگی های ظاهری حروف می شود، در تحریرات رایانه ای رعایت قاعده اصول 
منبع: نگارنده

تصویر  10
کشیدگی در جمله در تحریرات رایانه ای  ایجاد 
منبع: نگارنده
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کــه از مهم تریــن عناصــر زیبایــی در خــط نســتعلیق اســت و اغلــب  کشــیدگی یــا )مــد(  از ســویی، 
اوقــات بیشــترین توجــه خوش نویســان را در ایجــاد ترکیــب بــه خــود معطــوف مــی دارد، در تحریــرات 
کــه در اجــرا، نیــاز بــه اتصــال دقیــق بــه حــرف قبــل و بعــد از  رایانــه ای قابــل نمــود اســت. ایــن قاعــده 
ــی از عوامــل زیبایــی عقلــی در ســاختار  کرســی اصل ــه حــروف از خــط  خــود داشــته و تغییــرات فاصل
کشــیده محســوب می شــود، در تحریــرات رایانــه ای بــه شــکلی نظام منــد در آمــده و قابــل اجــرا  حــرف 

بــه همــان صــورت ســنتی خــود اســت )تصویــر 10(.
در واقــع حســن و دســتاورد قابــل توجــه تحریــرات رایانــه ای نیــز در ایــن نــوع زیبایی شناســی 
کامــل اصــول و قواعــد ســنتی خــط نســتعلیق  خالصــه می شــود. زیــرا رایانــه قــادر بــه پیاده ســازی 
بــوده و حتــی در مــواردی ماننــد یکسان نویســی، ساده نویســی و نظــم در تناســبات، از نمــود ســنتی 

گرفتــه اســت )تصویــر 11(. خــط پیشــی 
ایــن نکتــه در مــورد تطبیــق معیارهــای زیبایــی عقلــی در خوش نویســی ســنتی بــا تحریــرات 
کــه ســاختار حــروف بــر آن اســاس شــکل  رایانــه ای نیــز حائــز اهمیــت اســت و فــرم حــروف و هندســه ای 
گــی  کــه مهم تریــن ویژ گرفتــه اســت، در واقــع همــان هندســۀ ماشــینی شــدۀ حــروف رایانــه ای اســت 
زیبایــی عقلــی در آن تناســبات صحیــح حــروف بــر مبنــای ســطح و دور، قــوت و ضعــف، ســواد و 
بیــاض، صعــود و نــزول در بخش هــای دوایــر، خطــوط عمــودی و خطــوط افقــی در حــروف رایانــه ای 

نســتعلیق اســت.

زیبایی شناسی باطنی در تحریرات رایانه ای 
خــط  باطنــی  زیبایــی   وجــوه  بیــان  در  کــه  مؤلفه هایــی  شــد،  گفتــه  نیــز  پیش تــر  کــه  آنگونــه 
کتاب هــا و رســاالت مختلــف خوش نویســی بــه آن هــا اشــاره شــده، عمدتــًا  نســتعلیق وجــود دارد و در 
کــه زیبایــی باطنــی در نظــر  کنــار هــم می شــود. بــا ایــن فــرض  شــامل زیبایــی ظاهــر و باطــن خــط، در 
اندیشــمندان اســالمی، بــر زیبایــی ظاهــری، اولویــت داشــته و در واقــع اصطالحــی نظیــر بــا حــالوت، 
دلنشــین و دیگــر صفت هــای زیبایــی در خــط، از ایــن نــوع دیــدگاه خــاص، نشــأت می گیــرد. بنابرایــن 
کــه مخاطبــان خــاص یعنــی هنرمنــدان ســنت گرا، خوش نویســان و  بایــد توجــه داشــت انتظــاری 
کــه این گونــه تحریــرات بــا وجــود  اهــل فــن از قابلیت هــای تحریــرات رایانــه ای دارنــد، ایــن اســت 
اینکــه در ظاهــر و فــرم، تابــع اصــول و قواعــد خوش نویســی هســتند، از نظــر زیبایــی باطنــی، ظرفــی 

گان محســوب شــوند. بــرای بیــان مفهــوم واژ
کــه میــان خوش نویســی ســنتی وخوش نویســی بــا رایانــه وجــود  بــه دلیــل چنیــن مقایســه ای 
دارد، بــرای بســیاری از خوش نویســان و اهــل فــن، حرکــت و چرخش هــای قلــم و ســواد و بیــاض 
کلمــه و تقــدس انتقــال یــک پیــام مذهبــی و یــا آیــه قــرآن، بــدون وجــود      نوشــته و مفهــوم نهفتــه در 
ــب  ــا مطل ــعر  ی ــد، ش ــت و معتقدن ــا اس ــتن آن ه ــرای نوش ــی ب کاف ــزۀ  ــا انگی ــوژی، تنه ــی از تکنول رد پای
ادبــی وقتــی بــه خــط زیبــا نوشــته می شــود، اثــر بیشــتری روی خواننــده دارد. زیبایــی ذاتــی و اصالــت 

خــط نســتعلیق نیــز، در همیــن نکتــه اســت.
ــس  ــدان خوش نوی ــب هنرمن ــق روز و ش ــی، مش ــای قرآن ــتن واژه ه ــده »نوش ــه ش گفت ــه  ک ــه  آنگون
ــی  ــواس خاص ــژه واژه اهلل، وس ــه وی ــدس و ب ــات مق کلم ــتن  ــدان در نوش ــن هنرمن ــت. ای ــوده و هس ب
کــه حــاوی واژه هــای مقــدس باشــد، نســبت بــه متــون دیگــر  کتابــت متونــی  دارنــد و در هنــگام 
ج می دهنــد. آرزوی بیشــتر خوش نویســان مبتــدی و حرفــه ای آن اســت  احتیــاط بیشــتری بــه خــر

تصویر  11
نظم در تناسبات تحریرات رایانه ای
منبع: نگارنده
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کتابــت قرآنــی را بــه خــط خــوب  کننــد و  کتابــت  کــه بتواننــد »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« را بــه زیبایــی 
کتــب  ــث »مــن  ــد و ایــن آرزو برخاســته از حدی ــادگار بگذارن ــه ی انجــام دهنــد و نامــی نیــک از خــود ب
گان  بســم اهلل الرحمــن الرحیــم وجبــت لــه الجنــة« اســت. )فضائلــی، 1391: 35(. اهمیــت نــگارش واژ
ــو  ــط نیک ــه خ ــم را ب ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــس بس ک ــر  ــده ه ــه ش گفت ــه  ک ــت  ــدازه ای اس ــه ان ــدس ب مق

ــرد )ســراج شــیرازی، 13۷۶: 12(. ک ــه او نیکویــی خواهــد  ــد ب نوشــت، خداون
کشــیدگی، در خوش نویســی ســنتی، بــر حســب محتــوای  کلمــات بــه صــورت  بــر ایــن اســاس، فــرم 
گاهــی بــر رمــوز ایــن هنــر، در  کــه می تــوان بــا آ کلمــات، جنبــه زیبایی شناســی باطنــی پیــدا می کننــد 
گرفتــن محتــوای حــروف، جنبــه مفهومــی را ظاهر ســاخت. در آیین  تحریــرات رایانــه ای نیــز بــا در نظــر 
کلماتــی چــون خــدا،  کلمــات دارای دو خصوصیــت: ظلمانــی و نورانــی هســتند.  خوش نویســان، 
گنــاه، ظلمانی انــد؛  کلماتــی چــون شــر، ابلیــس، شــیطان و  نیــک، جبرئیــل، فرشــته، نورانــی بــوده و 
کشــیدگِی یــک یــا چنــد حــرف، نمــود  کلمــات نورانــی بــه صــورت  گســتردگی  زیبایــی اثــر بیشــتر بــا 
کلمه هــای ظلمانــی در ترکیــب، حتــی، علی رغــم  کشــیدگی  می یابــد و خوش نویــس ســعی می کنــد از 
ــا بــه دیــد خــود، حضــور ظلمــت را در صفــای  کنــد، ت کــه بــه رســم الخط می دهــد، پرهیــز  انســجامی 

کنــد. خــط ناچیــز 
کلمــات نورانــی »طلــب«، »درویــش«، »عظــم«، »حدیث« و  کشــیدگی  ا یــن رویکــرد را می تــوان در 
کلمــات ظلمانــی »کــور«، »کــر« و »عــور« در انتهــای  کــم وزن  ع هــا و نیــز، نمــود  »چشــم« در میانــه مصر
کشــیدگی  کــرد )تصویــر 12(. در ایــن اثــر  ع هــای یکــی از آثــار خوش نویســان دورۀ قاجــار مشــاهده  مصر

کلمــات، بــر اســاس محتــوای خیــر، نوشــته شــده اســت.
واژۀ »چشــم« در جایــگاه ســنتی نیــز، معنــا پیــدا می کنــد و همــواره بــه صــورت نقطــه عطــف و 
کــه در جســم و صــورت  کارکــردی  کشــیدگی نــگارش شــده اســت. ایــن واژه بــه ســبب  اغلــب در حالــت 
مــادی انســان دارد، نمــاد شــهود حــق در صورت هــای جســمانی یــا همــان تعینــات، تلقــی می شــود.

گفتــۀ برخــی، مظهــر  ــه  کــه نمــاد نفــس حیات بخــش رحمانــی اســت و ب همچنیــن، واژۀ »لــب« 
کالم مقــدس قابلیــت تعریــف می یابــد  کائنــات را هســت می کنــد، در آوا و  ظهــور الفــاظ اســت و تمامــی 
گان، فــرم  )کمالــی دولت آبــادی، 1395: 325(. بــه دلیــل محتــوای آمیختــه بــا عرفــان در ایــن واژ
ــد  کشــیدگی در حــروف همــراه بوده ان ــا  ــًا ب ــر و عمدت ــه شــکلی زیبات کلمــه در ترکیــب از فــرم معمــول ب

ــر 13(. )تصوی
که در آثار تولید شده توسط تحریرات رایانه ای قابل مشاهده است نیز، می تواند در  اما آنچه 
برگیرنده بار معنایی و باطنی زیبایی شناسی باشد. این مسأله به دو دلیل قابل تعمیم است: اول 
این که به دلیل امکانات فنی که در استفاده از کشیدگی حروف در گزینه های پیش فرض نرم افزارهای 

گاهی  خوش نویسی وجود دارد و دوم بسته به سطح آ
کلمات،  محتوای  و  خط  عرفانی  مبانی  به  مخاطب 
کرد. به عنوان مثال،  می توان زیبایی باطنی را نمودار 
که برگرفته از تحریرات رایانه ای است،  در تصویر 1۴، 
کشیدگی حروف، سعی  هنرمند با استفاده از قابلیت 
»لیله«،  »القدر«،  ؛  همچون  معانی  دادن  نشان  در 
قرآن  در  خیر  و  مقدس  کلماتی  که  »شهر«  و  »الف« 

محسوب می شوند، داشته است.

تصویر  12
چلیپا به خط نستعلیق اثر محمد صالح, قرن 13 
کمالی دولت آبادی, 139۶: 3۴ منبع: 

تصویر  13
چلیپا به خط میرعماد الحسنی قزوینی، قرن
www.artworkshop.blogfa.com :منبع

تصویر  14
 ترکیب نستعلیق با استفاده از تحریرات رایانه ای
www.azizihinar.com :منبع
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بــرای زیباســازی  کلمــات  کــه خوش نویســان ســنتی در هم جــواری  ایــن میــان، تدبیــری  در 
مفهــوم انجــام می دهنــد نیــز قابــل تأمــل اســت. بــرای مثــال در اثــر »انــا مدینــه العلــم و علــی بابهــا«، 
کشــیدگی نشــان داده شــده اند و  کلمــات »علــی« و »علــم« بــه صــورت  اثــر »غالمحســین امیرخانــی«، 
کلمــه بــه صــورت ســوار بــر هــم نیــز، نشــان دهنــدۀ ارتبــاط معنایــی  افــزون بــر ایــن، قرارگیــری ایــن دو 
ــه همنشــینی علــی و علــم اشــاره  ــه در معنــای حدیــث شــریفۀ پیامبــر ب ک کلمــه اســت  بیــن ایــن دو 
کلمــه بــر  کشــیدگی حــرف »ع« در هــر دو  کلمــه و فــرم  دارد. خوش نویــس بــا روی هــم قــرار دادن ایــن 

اســاس مفهــوم، بــه نــگارش اثــر پرداختــه اســت )تصویــر 15(.
ــر هــم، نشــان دهنــدۀ ارتبــاط معنایــی  ــه صــورت ســوار ب کلمــه »علــی« و »علــم« ب قرارگیــری دو 

کلمــه اســت. بیــن ایــن دو 
کلمــات و جابه جایــی تمــام  گفتــه شــد، در بســتر نرم افــزار نیــز، امــکان ترکیــب  کــه  همان گونــه 
کــه بســیاری از ترکیبــات خوش نویســی در  عناصــر خــط بــه شــکل دلخــواه، وجــود دارد. همچنــان 
گرافیکــی،  ــه جنبه هــای  ــه مقاصــد تزئینــی و توجــه ب ــًا ب ــه صرف ــا در نظــر داشــتن محتــوا و ن ــه، ب رایان
ایجــاد شــده و از ایــن رو بــا اصالــت خــط و وجــه معنایــی آن، در ارتبــاط اســت. بــه عنــوان نمونــه، در 
کــه طراحــی پوســتری بــا عبــارت »ریحانــه النبــی« اســت، هنرمنــد حــروف »ن« و »ی« در  تصویــر  1۶ 
کــرده و در ضمــن، موقعیــت  کشــیدگی تایــپ  کلمــه »ریحانــه« را بــه شــکل  کلمــه »النبــی« و »ح« در 
ترتیــب،  بدیــن  تــا  داده  قــرار  یکدیگــر  امتــداد  در  و  مــوازی  صــورت  بــه  ترکیــب  در  را  کشــیدگی ها 

ــد. کن ــا  ــوم، الق ــر مفه ــن دو واژه را از نظ ــتگی ای همبس
کشــیدگی،  حالــت  در  و  هــم  بــر  ســوار  صــورت  بــه  »ریحانــه«  و  »النبــی«  کلمــه  دو  قرارگیــری 

اســت. کلمــه  دو  ایــن  بیــن  معنایــی  ارتبــاط  نشــان دهندۀ 
از جانــب  رایانــه ای  بــا تحریــرات  برخــورد  کــه در  رویکــردی  برحســب  رایانــه ای  اثــر  بنابرایــن، 
مخاطــب وجــود دارد، نیــز ممکــن اســت در بردارنــدۀ وجــه معنایــی خــط و در نتیجــه زیبایــی باطنــی 
کــه از نظــر مخاطبــان خــاص، زمینــه ســنتی اثــر نیــز در زیبایــی باطنــی تأثیرگــذار بــوده  باشــد. هــر چنــد 

ــر ســنتی، واالیــی و ارزش باطنــی بیشــتری دارد. ــه مخاطبــان، خلــق اث ــرای این گون و در نتیجــه، ب

نتیجه
کــه از زیبایی شناســی وجــود دارد نقــش مخاطــب بــارز بــوده و در درک اثــر از جایــگاه  در تعریفــی 
کــه بــر اســاس ذوق و نگــرش حســی مــی توانــد بــا  مهمــی برخــوردار اســت زیــرا ایــن مخاطــب اســت 
اثــر ارتبــاط یابــد و در نتیجــه در هــر بیننــده درکــی متفــاوت از زیبایــی حســی وجــود دارد . در نظــر 
عــده ای هــم هــر چــه زیبایــی هــای بصــری خــط بیشــتر در خدمــت محتــوا باشــد، اثــر زیباتــر بــه نظــر 
کــه حاصــل  کــه در ایــن صــورت زیبایــی باطنــی نمــود می یابــد. زیبایــی معقــول را  خواهــد رســید 
کنــش منطقــی و روابــط نظامنــد در ســاختار حــروف اســت، مــی تــوان در اصــل و قواعــد  نوعــی وا

کــرد. خوش نویســی جســتجو 
کــه در  بــر اســاس یافته هــا، زیبایــی حســی می توانــد در تحریــرات رایانــه ای بــه همــان انــدازه 
کنــش او  خوش نویســی ســنتی وجــود دارد، ظاهــر شــود و ایــن مســأله بــه نــوع دیــدگاه مخاطــب و وا
ــر خوش نویســی ســنتی از دیــدگاه  از نظــر احساســات و عواطــف، بســتگی دارد. از ایــن منظــر یــک اث
کــه هنرمنــد و اهــل فــن اســت، می توانــد بیشــتر برانگیزاننــدۀ احساســات باشــد و از  مخاطــب خــاص 
کــه تابــع ســلیقه امــروزی و متأثــر از جلوه هــای رایانــه ای در پیرامــون خــود اســت،  دیــد مخاطــب عــام، 

تصویر  15
قطعه خوش نویسی نستعلیق
خوش نویس غالمحسین امیرخانی
www.jahannews.com :منبع

تصویر  16
ترکیب نستعلیق با استفاده از تحریرات رایانه ای
www.aqat.ir :منبع
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کــه در ایــن وجــه زیبایــی  کی  ممکــن اســت یــک اثــر رایانــه ای زیباتــر بــه نظــر آیــد. بنابرایــن نقطــه اشــترا
کــه در  نهفتــه اســت، در دیــدگاه حســی مخاطــب خالصــه می شــود. از منظــر زیبایی شناســی عقلــی، 
برگیرنــده نظــام محاســباتی و هندســی حــروف اســت، تحریــرات رایانــه ای بــه میــزان دوری و نزدیکــی 
بــه فــرم حــروف در شــیوۀ ســنتی از نظــر اصــول و قواعــد، قابلیــت تطبیــق بــا خوش نویســی ســنتی را 

پیــدا می کننــد. 
کــه  همچنیــن، زیبایی شناســی باطنــی، حاصــل نوعــی تفکــر عرفانــی و دینــی خوش نویــس اســت 
ــه ای از نظــر محتــوا و  ــر رایان ــه یــک اث ک در درک معنــای حــروف خالصــه می شــود؛ بنابرایــن مادامــی 
گیــرد، زیبایــی باطنــی در آن آشــکار می شــود و می تــوان  باطــن خــط، غنــی و در ارتبــاط بــا مفهــوم قــرار 
ــوا و  ــه بیــان محت ــه ای، آمیختــه ب ــه هــرگاه زیبایــی حســی و عقلــی در خطــوط رایان ک گرفــت  نتیجــه 
باطنــی در خوش نویســی  زیبایــی  بــا  قابــل تطبیــق  باشــد، می توانــد  کلمــه و جملــه  از  مفهومــی 
ســنتی باشــد. ایــن نــوع نگــرش بــه برداشــت مخاطــب خــاص از اثــر مرتبــط می شــود؛ زیــرا این گونــه 
مخاطبــان، همــواره بــه هنرهــای ســنتی از روزنــه درک معنــای قدســی نــگاه می کننــد و ارزشــمندی 

ــد. ــروف می دانن ــی ح ــار معنای ــی را در ب ــر خوش نویس اث

پی نوشت
گروه هایــی از مــردم  1.در اینجــا الزم اســت تعریفــی دقیــق از مخاطــب ارائــه شــود. ایــن اصطــالح در ابتــدا و در اصــل بــه 

گفتــه می شــد. )گیــل، بریجیــت، ١٣٨٤(. امــا  گفتــار، ســخنرانی یــا بحــث در یکجــا جمــع می شــدند  کــه بــرای شــنیدن یــک 

بــه نظــر می رســد در دوره معاصــر، معنــای ایــن واژه در فراینــد ارتباطــات، بــرای اشــاره بــه دریافت کننــدگان و شــنوندگان 

انــواع بســترهای دیــداری و شــنیداری یــا هــر محتــوا و نمایشــی اشــاره دارد و از طرفــی بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی 

ج شــدن آثــار هنــری از بســتر ســنتی و قرارگیــری در زمینه هــای تکنولوژیــک، در نتیجــه ذائقــه  در دوره معاصــر و خــار

مخاطــب نیــز تغییــر یافتــه اســت. در فرآینــد مخاطب ســازی، محقــق ســعی داشــته بــر اســاس ســلیقه و عالیــق مخاطــب 

گســترش فنــاوری در زمینــه تولیــد آثــار خوشنویســی بــر اســاس نیازهــای جامعــه امــروز، آنهــا را بــه دو  و بــر حســب رشــد و 

کنــد. بنابرایــن می تــوان بــرای مخاطبــان خــاص ایــن تعریــف را در نظــر  گــروه مخاطبــان خــاص و مخاطبــان عــام تقســیم 

کــه زیبایــی، دارای مفهــوم و محتــوا اســت و تنهــا فــرم ظاهــری یــک اثــر، نمایش گــر زیبایــی آن نیســت. ایــن محتــوا  داشــت 

در احســاس زیبایــی موثــر اســت، در نتیجــه هــر چــه محتــوای اثــر هنــری غنی تــر باشــد، اثــر زیباتــر بــه نظــر خواهــد رســید 

گرایــش بــه هــر نــوع اثــری داشــته  کــه می توانــد  کــرد  و در مــورد مخاطبــان عــام تنهــا بــه ذوق و ســلیقه مخاطــب بســنده 

کــه هــر  گونــی اســت  گونا کلــی تفاوت هــای ســلیقه مخاطبــان از تفــاوت در میــزان ســرمایه های فرهنگــی  باشــد. بــه طــور 

کــرده اســت. )راودراد، 1391: ۴0)  کســب  نــوع مخاطــب 

ــران  ــر  ای ــان معاص ــلمان و مولوی شناس ــوفان مس ــه، فیس ــران نهج البالغ ــه مفس ــری از جمل ــی جعف ــد تق ــه محم 2. عالم

کتــاب »زیبایــی و هنــر  از دیــدگاه اســالم« بــه بیــان وجــوه زیبایی شناســی از دیــدگاه عرفانــی و منظــر  اســت. وی در 

ــت. ــده اس ــد آورده ش ــن فقی ــرات ای ــی از نظ ــق بخش ــن تحقی ــه در ای ک ــت  ــه اس ــالمی پرداخت اس

 Romanticism .3

۴.  اندیشــمندان اســالمی نظیــر فارابــی، ابن ســینا و ســهروردی نیــز بــه زیبایــی عقلــی و عینــی پرداخته انــد، امــا ایــن نــوع 

کـــّلی و  نگــرش در واقــع از مراتــب رســیدن بــه زیبایــی باطنــی و الهــی بــوده و از منظــر اســالم، زیبایــی ذاتــا تجّلــی حـــقیقت 

جهانــی اســت )بورکهــارت، 13۷0: 1۴(.

کــه عمــوم مــردم از واژه خیــال درک می کننــد بــا آنچــه مــراد عارفــان و حکیمــان اســت تفــاوت اساســی دارد؛  5.  معنایــی 

ــی  ــان در معان ــزد حکیمــان و عارف کلمــه ن ــدازد ایــن  ــر واقعــی می ان ــاد امــور موهومــی و غی ــه ی ــًا مــردم را ب ایــن واژه عموم
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ــت،  ــاص دارد )حکم ــه ای خ ــگاه و مرتب ــان، جای ــک از آن ــر ی ــه ه ــه اندیش ــی رود و در مجموع کار م ــه  ــاوت ب ــدد و متف متع

.)٢٣٦  :١٣٨٤

منابع
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- احمدی، بابک )138۷(. حقیقت و زیبایی. چاپ پانزدهم. تهران: نشر مرکز.
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گلنار نریمانی. تهران: انتشارات ققنوس. -هولگیت، استیون )1393(.  زیبایی شناسی هگل. ترجمه 
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