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ساختار  بررسی  و  آسيب شناسی 
گرافيکی فونت «موال» بر اساس خط 

کوفی کهن

www.SID.ir
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

آسيب شناسی و بررسی ساختار گرافيکی
 فونت «موال» بر اساس خط کوفی کهن
 معصومه هادی همراه  *  عبدالرضا چارئی**

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

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

٢. تفاوت ها و شباهت هاي فونت موال با خط کوفي کهن مذکور چيست؟
روش تحقيق براساس توصيفي- تحليلي و مبناي گردآوري کتابخانه اي و مشاهدات ميداني است و در دستاورد 
حاصل از اين پژوهش شاهد تفاوت در طراحي حروف مفرد در فونت موال نسبت به خط مذکور، عدم رعايت 

کرسي حروف در ترکيبات اين قلم، و ضخامت متغيير در اتصاالت بين حروف بوديم. 

 واژگان كليدي 
خط کوفي، کوفي کهن، فونت موال، طراحي حروف.  
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