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چکیــــده: 

کاربرد  ضرورت  و  کتیبه نگاری  دانش  در  چند  مالحظاتی 
اصول و قواعد خوشنویسی در تحلیل کتیبه ها

شهاب شهیدانی*
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرّم  آباد لرستان، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 96/07/25      تاریخ پذیرش نهایی:97/03/11      

رویکردهای کتیبه شناسی موجود، اغلب وجوه مختلف ادبی و مالحظات محتوایی متن، اهمّیت تاریخی و توجه به وقایع 
گذشته در بطن کتیبه ها را مّد نظر دارد؛ و این امر منجر به گونه شناسی و طبقه بندی کتیبه ها از حیث مضامین وقفی، 
فرمانی، یادمانی و احداثی و در نوع دیگر شناخت مواد و مصالح شده است. در این میان، جنبه های هنرِی کتیبه ها از منظر 
خوشنویسی -که دارای ارزش باالیی می باشد- کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخش مهمی از این نقیصه به فقدان 
مبانی و روش های نقد کتیبه ها بر اساس مالحظات خوشنویسی و اصول و قواعد آن باز می گردد. با آنکه این اصول و 
قواعد، منبع و معیاری مهم برای درک زیبایی، شناخت و تحلیل آثار خوشنویسی است؛ اما این سنجه بیشتر در قالب های 
غیرکتیبه نگاری و از جمله قطعه نویسی، چلیپا، کتابت و کتاب آرایی به کار گرفته شده و در خصوص کتیبه نگاری مورد 
غفلت قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارائه ی مبانی نظری و تحلیلی در خصوص چگونگی بهره مندی از اصول و 
قواعد خوشنویسی در کتیبه شناسی از منظر هنر خوشنویسی است. این امر با روش تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر مطالعات 
بر  مبنی  پژوهش  اصلی  و مسأله ی  یافتن سؤال  پی  در  است.  گرفته  انجام  کتیبه ها  از  میدانی  اطالعات  و  کتابخانه ای 
چگونگی تحلیل کتیبه ها از منظر اصول و قواعد خوشنویسی، و با عطف به رساله های خوشنویسی و پژوهش های مرتبط، 
یافته های پژوهش بیانگر آن است که استفاده از  اصول و قواعِد مندرج در رساله های خوشنویسی، بنا به مالحظات خاص 
کتیبه نگاری و مقتضیات معماری با جرح و تعدیل الزم و با توجه به میزان انطباق برخی از آنها در کتیبه نگاری امکان پذیر 
خواهد بود. اصل نسبت، ترکیب و کرسی در روند تحلیلی کتیبه ها دارای ارزش مهم تری است؛ و اصول صفا و شأن، 
قاعده مشق نظری و عملی در درجه ی بعدی قرار می گیرد. نحوه ی شناخت سبک و شیوه به عنوان مولّفه ای اساسی در 
تحلیل کتیبه نگاری نیز، با توجه به کیفیت و کمیت کتیبه ها دارای اهمیت است. طبیعی است که مبانی ارائه شده در جنب 
سایر روش ها و گونه شناسی مطالعاِت کتیبه نگاری، می تواند به درک روشمندتری از ارزش های کتیبه نگاری منجر شود و 

چشم انداز تازه تری را برای ارزیابی و تحلیل وجوه زیباشناختِی کتیبه ها فراهم  سازد.

واژه های کلیدی: خوشنویسی، اصول و قواعد، کتیبه نگاری، ترکیب، نسبت.

* shahidani.sh@lu.ac.ir
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مقدمه
کتیبه های اولیه ی اسالمی، اغلب در حد رعایت عرِف خوانش 
و  رواج  با  اما  بوده اند؛  آیات  این  به  بنا  تبّرک  و  قرآن  آیات 
تنّوع قلم کوفی و اهمیت یافتن قلم ثلث، مخصوصاً از اواخر 
دوره ی تیموری و رواج کتیبه های نستعلیق از دوره ی صفوی، 
بر حجم کتیبه-نگاری افزوده شد؛ و بخش مهّمی از تاریخ 
به  گردید.  را شامل  اسالمی  ایران  معماری  و  هنر  تزئینات 
نحوی که ارزش و اهمیت ابنیه و مساجد، گاه به کتیبه های 
استادانه و نفیِس آن بود. به طور آشکار، تأثیر خطوِط کتیبه ها 
در بهترین و مهم ترین قسمت بناهای مذهبی، بر دیوار داخلی 
یا خارجی مساجد، اطراف محراب ، بنای ایوان ها، ساقه های 
گنبد، ازاره ها و مناره ها مشهود است. در واقع می توان گفت 
خطوط کتیبه ها در معماری اسالمی، حامل موسیقی بصرِی 
مهمی هستند که همراه با سایر تزئینات، سمفونِی معماری 
اسالمی به حساب می آید. با چنین اهمیتی، گونه های مختلف 
کتیبه های اسالمی هنوز مورد تحلیل و ارزیابی همه جانبه قرار 
نگرفته و مطالعات کتیبه شناسی، در مرحله ی شناخت تاریخِی 
کتیبه و بازخوانی و همچنین خوانش متن و ادبیات به کار 
رفته در کتیبه ها، باقی مانده است؛ و وجوه هنری و مالحظات 
خوشنویسانه در آن کمتر دیده شده است. حداکثر مطالعات 
هنرِی کتیبه ها، معرفی نوع قلم یا کاتب و خوشنویِس آن در 
تنّوع و سبک شناسِی  از  و بخش مهّمی  است  کتیبه نگاری 
خوشنویسی در کتیبه ها نادیده گرفته شده است. عمده ی این 
غفلت به واسطه ی امساک در کاربرد اصطالحات و اصول 
و قواعد خوشنویسی در تحلیل کتیبه هاست. پژوهش حاضر 
تالش دارد تا با عطف به مبانی و نظرات موجود از تعاریف 
کتیبه و کتیبه نگاری، راهگشایِی تازه ای در حوزه ی تحلیل 
کتیبه ها از منظر برخی اصول و قواعد خوشنویسی در قالب 
نظری داشته باشد. از آنجا که رساله های خوشنویسی عمدتاً به 
اقالمی چون ثلث و فروعات آن و نیز قلم نستعلیق پرداخته اند 
لذا انطباق اصول و قواعد خوشنویسی، بیشتر بر این اقالم 
کارایی دارد. قلم کوفی با تمام اهمیت، در نوع کوفی بنایی، با 
اصول و قواعد خوشنویسی ارتباط کمتری دارد و نوع کوفی 
تزئینی، از حیث خصلت های طراحی و کاربرد فراوان نقوش، 
با اصول و قواعد خوشنویسی در دوری و نزدیکی قرار دارد 

نتایج این پژوهش متغّیر و خود موضوع  از منظر مفاد و  و 
با این وجود، اصول و قواعد خوشنویسی  جداگانه ای است. 
می تواند در برخی موارد به تحلیل کتیبه های کوفی تزئینی 

هم بیانجامد.
 الف( هدف: بررسی و تحلیل اصول و قواعد خوشنویسی و 

میزان انطباق آن با کتیبه نگاری
ب( بیان مسأله: میزان انطباق اصول و قواعد خوشنویسی 
و  اصول  از  یک  کدام  است؟  اندازه  چه  تا  کتیبه نگاری  با 
قواعد خوشنویسی در تحلیل کتیبه ها از منظر و مالحظات 
و شأن  اصطالحات صفا  است؟  اهمیت  دارای  خوشنویسی 
در روند تحلیلی کتیبه ها ناظر به چه اموری است؟ واژگان 
ُپرکاربرد سبک و شیوه، چگونه در تحلیل کتیبه نگاری باید 

گیرد؟ قرار  استفاده  مورد 
ج( روش پژوهش: این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی در 
پی ارزیابی و امکان میزان انطباق اصول و قواعد خوشنویسی 
با کتیبه نگاری است. در این روند ابتدا با استفاده از نظرات 
و  نظرات  اهّم  به  اسالمی،  کتیبه شناسی  باب  در  تحلیلی 
کاستی ها و معضالت موجود در این باره پرداخته شده و در 
گام بعدی با عطف به اصول و قواعد خوشنویسی در رساله ها 
و  انطباق  میزان  تا  است  منابع خوشنویسی، تالش شده  و 
از  تبیین گردد. گذشته  و  تعریف  کتیبه نگاری  با  آن  کاربرد 
مطالعات کتابخانه ای، مورد اخیر با توجه به تحقیق و اطالعات 
میدانی در خصوص کتیبه ها و مجموعه های هنری مرتبط با 

کتیبه نگاری، میّسر شده است.
1. ادبیات موضوع

الف( پراکندگی تعاریف کتیبه و کاربرد آن 
از  آن  معمارِی  غیر  حوزه های  به  کتیبه،  تعریف  در  اگرچه 
جمله کتیبه های فلزی، چوبی، سفالی، شیشه ای، منسوجات 
و حتی کتیبه های  قبور نیز اشاره شده )قلیچ خانی 1388، 
310- 311(؛ اما به طور قطع فاخرترین کتیبه های اسالمی 
در ارتباط با معماری اسالمی، بناهای مذهبی و مساجد، معنا 
از این رو آنها در شمار مهم ترین تزئینات معماری  یافته و 
لحاظ می گردند. خطوِط کتیبه ها از نظر زیبایی شناسِی ابنیه ی 
اسالمی، ارزش های هنرِی بنا را شکل می دهند )اتینگهاوزن 
و گرابر 1386، 508(. کتیبه ها از منظر و ویژگی های دیگری 
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چون موضوع و مضمون، مواد و مصالح، زبان، خط، تاریخ، 
نوع بنا و محل قرارگیری، مطالعه و دسته بندی کرده اند و به 
عالوه، در قالب کتیبه های یادمانی، دینی و بنایی نیز طبقه بندی 
از  کتیبه-ها   .)11-10  ،1387 ابوالقاسمی  )میرزا  نموده اند 
یک سو مورد توجه محّققان تاریِخ معماری و از سوی دیگر 
مورد عالقه ی بسیاری از پژوهشگران هنر و خوشنویسان، 
موّرخان و نظریه پردازان و فیلسوفان هنر اسالمی است. اغلب 
کوفی  )ترجیحاً  کوفی  معماری، خط  پژوهشگران عرصه ی 
زاویه دار یا کوفی بنایی( را در خور مطالعه و پژوهش دانسته اند 

)نک: ماهرالنقش 1370؛ و زمرشیدی 1384(.
برای عّده ای دیگر، ارزش و اهمّیت کتیبه های اسالمی در 
مهم  اطالعات  حاوی  کتیبه ها  است.  آنها  تاریخی  شواهد 
می توان  رو  این  از  و  هستند  مذهبی  و  اجتماعی  سیاسی، 
سیر تحّوالت سیاسی، اجتماعی و شعائر مذهبی را در روند 
جزو  را  کتیبه  می توان  واقع  در  نمود.  بررسی  کتیبه نگاری 
مستندترین مدارک پژوهش درباره ی یک بنا به شمار آورد که 
گاه بر نقل قول های تاریخی رجحان دارند )بهپور 1384، 84(. 
آنها در عین حال، سند مطمئنی در اعالم حمایت سیاسی 
)دربار( و اقتصادی )بازار( از ابنیه ی مذهبی و مساجد هستند 
که عالوه بر روزگار خود، در دوره های بعد نیز مورد احترام 
واقع می شدند. در واقع کتیبه ها را می توان در بستر معمارانه، 
همراه با اهمّیت محتوایی و معنایی در انتقال باورهای دینی و 
اعتقادِی هر دوره ای، لحاظ نمود. کتیبه ها همواره بیانگر نوع 
اعتقاداِت جامعه در هر دورۀ تاریخی است )ر.ک: شایسته فر 
1384؛ یوسفی 1389؛ کیانمهر 1390، 133-154(. موّرخان 
تاریخ هنر به ویژه پژوهشگران اروپایی، در مقایسه ی مساجد 
اسالمی با کلیساها، اغلب به فقدان شمایل ها و مجسمه ها 
کرده اند.  توجه  آنها  بجای  کتیبه ها  جایگزینی  و  مساجد  در 
در جهان  معماری  تزئینات  میان  تفاوت  از  بخش عمده ای 
از اهمیت وافر متن و آیات قرآن کریم در  اسالم و غرب، 
روند کتیبه های اسالمی، در مقابل شخصیت مسیح، حواریون 
اروپایی  پژوهشگران  این حال،  با  اما  است  کلیسایی  آبای  و 
کتیبه ها،  نشده اند.  غافل  کتیبه-نگاری  ارزش های  از  نیز 
بافته ای  درهم  و  منقوش  گوناگون  سطوح  مّتصل کننده ی 
هستند که همراه با شبکه های اصلی و فرعِی سطوح تزئیینی 

به  کتیبه ها  خوشنویسِی  و  دارند  خواندن  به  نیاز  اسالمی، 
صورت نواری خطی است که در پیرامون بنا کشیده شده و 
نگارنده با خواندن متن آنها، در ترکیب بندی دوباره ی عناصر 
 ،1386 گرابر  و  )اتینگهاوزن  می کند  شرکت  آن،  تزئینی 
تزئینات  عنصر  غربی،  پژوهشگران  برخی  نگاه  از   .)164
از  از جمله کتیبه های اسالمی،  و  معماری مساجد اسالمی 
که  حقیقتی  بیان  به سوی  و حرکت  است  ماده  بردن  بین 
کمتر قابل لمس و محسوس باشد )براند 1385، 123-122(. 
و»تیتوس  نصر«  حسین  »سید  چون  سّنت  گرایانی  نگاه  از 
بورکهارت«، کتیبه، تجلّی کالم الهی بر صفحه ی معماری 
است. آنها صریح ترین اشارات به خداوند، عالم معنا و اولیای 
الهی است و از آنجا که اساس اسالم بر کالم و متن قرآن 
بنابراین کتیبه ها نقش مستقیم تری نسبت  استوار می باشد؛ 
دینی  شعائر  به  توجه  در  معماری  تزئینات  عناصر  سایر  به 
ایفا می کنند )نک: بورکهارت 1365(. به عقیده ی »نصر«، 
نسبت های خوشنویسی، کلید درک معماری اسالمی است 
)نصر 1389، 33(. حتی در ارتباط و پیوند خطوط با اسلیمی-

ها در کتیبه، تفسیر معنایی و تناظر موجود میان قرآن و جهان 
طبیعت و نیز ازلی بودن وحی قرآنی را می توان رمز گشایی 
نمود )نصر 1389، 37- 38(. کتیبه های اسالمی در مساجد، 
با اجرای درهم تنیده شان یادآور تار و پودند؛ خط های عمودی 
نیز گویی جوهر هستی را استوار نگاه می دارند و همچنین 
خطوط افقی مایه ی کثرت می شوند )بورکهارت 1365، 59(. 
در این دیدگاه، اگرچه کتیبه ها جزیی از عناصر تزئینِی معماری 
به شمار می آیند؛ لکن آنها از جنبه های هوّیت دینی و معنوی 
و نیز تجلّی بخشیدن به مفاهیم واالی مذهبی در معماری 
مساجد و ابنیه های مذهبی، در خور اهمّیت است؛ تا آنجا که 
مساجد و بناهای اسالمی اغلب با کتیبه های آن توصیف و 
تحلیل می شود. کتیبه های قرآنی مساجد، تأثیر آشکاری در 
یا  و خروج  ورود  در  معتکفین  و  نمازگزاران  برای  و  مصلّی 
یا قرائت قرآن و استماع خطبه  نماز  قیام و رکوع در حین 
ای از منبر، دارند. در تمامی این مراحل، کتیبه های قرآنی، 
حضور فّعاالنه و همدالنه ای با مخاطب نشان می دهند. آنها 
و مواعظ حکمی  آیات  به  اشاره  تلطیف فضای معنوی،  در 
و اخالقی سهم بسزایی دارند )فوزی سالم 2004، 43(. در 
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تعاریف مرتبط با حوزه های نزدیک به خوشنویسی همچون 
تذهیب و کتاب آرایی، کتیبه، شکل مستطیل گونه ای است که 
داخل آن با نقوش مختلف و الوان تزئین می شود و مّذهبان 
از این شکل در سر سوره ها و سر فصل ها استفاده می کنند 
)لینگز 1377، 72(. این تعریف، ناظر به تأثیرات کتیبه نگاری 
در هنر تذهیب و کتاب آرایی اسالمی است. علیرغم این موارد، 
به نظر می رسد کتیبه ها ارتباط بیشتری با معماری داشته اند 
و با وجود کاربرد آنها در سایر هنرهای صناعی، اما در گام 
نخست، لفظ کتیبه با ابنیه ی مذهبی پیوند عمیق تری دارد و 
لذا کتیبه ها با تاریخ تحّوالت معماری، بیشتر گره خورده است. 
باید توجه داشت که اگرچه در این وضعیت، کتیبه ها از عناصر 
معنایی و ادبیات دینی تأثیر مستقیم می پذیرند؛ اما در ارتباط 
با فضا، سطح، نسبت طول به عرض و به ویژه، استقالل خط 
و خوشنویسی و در برخی موارد حتی چیرگی آن بر نقوش و 
نیز جهت و سمت اجرای کتیبه ها، از منظر مالحظات معماری 
قابل تأّمل و بررسی است )بهپور 1384، 84(. از این رو باید 
در مجالی تازه تر و جّدی تر، از سوی پژوهشگراِن خوشنویس 
بررسی گردد. با نگاهی به نظرات موجود در باب کتیبه های 
اسالمی، به نظر می رسد؛ چارچوب های نظری در خصوص 
واقع دربرگیرنده ی  نیست و در  استوار  کتیبه شناسی چندان 

همه ی جوانب کتیبه و کتیبه نگاری نیست. 
در  بحث  مورد  منظر  از  کتیبه شناسی  تنگناهای  ب( 

پژوهشگران آثار 
در بسیاری از پژوهش های مرتبط با کتیبه نگاری، سهم تحلیل 
خوشنویسانه در کتیبه ها صرفاً معطوف به نام خوشنویس کتیبه 
مورد نظر بوده است. این امر به  خصوص در مورد اصفهان 
که سرشار از تنّوع کتیبه نگاری است مشاهده می شود )بنگرید 
فضائلی  1350؛  هنرفر  1375؛  همایی  1388؛  قدسی  به: 
1377(. در برخی آثار، رمزگشایی از ارزش و اهمیت کتیبه ها، 
برای  تالش  و  تجّسمی  هنرهای  مبانی  به  توجه  علی رغم 
تحلیل کتیبه نگاری، فارغ از اصول و قواعد خوشنویسی است 
و بیشتر مبتنی بر ذوق و سلیقه شخصی در ارزیابی کتیبه 
است )بنگرید به: حلیمی 1390(. مهدی مکی نژاد، حبیب اهلل 
با  ای  مقاله  در   ،)1388( هراتی  محمدمهدی  و  آیت اللهی 
عنوان »کتیبه محراب مسجد جامع تبریز« براساس مبانی 

و اصطالحات خوشنویسی چون ترکیب، حسن مجاورت و 
امثالهم، کتیبه سی کوفِی این محراب را بررسی نموده است 
که البته می تواند به عنوان درآمدی بر تحلیل کتیبه ها با معیار 
و سنجه اصول خوشنویسی تلقی گردد. مکی نژاد در مقاله ی 
دیگری بنام »سیر تحّول کتیبه های ثلث در معماری ایران« 
همچون  که  نموده  واکاوی  را  قاجار، 1388(  تا  )از صفویه 
اما در  برده؛  از اصطالحات خوشنویسی بهره  مقاله ی قبلی 

حقیقت تحلیلی کلی از کتیبه های این دوره است. 
آثاری چون کتیبه های مسجد گوهرشاد )صحراگرد 1393( 
و کتیبه های صحن عتیق )صحراگرد 1395(، نیم نگاهی به 
مالحظات خوشنویسی در کتیبه های ثلث انداخته اند؛ اما شیوه 
بحث  مبانی  گرفتن  نظر  در  بدون  موضوع،  تحلیل  روند  و 
مبتنی بر چند موضوِع  و اصول و قواعد خوشنویسی، غالباً 
ضمنًا  و  است؛  تشکیل  ُحسن  و  مجاورت  ُحسن  ترکیب، 
معرفی  شاهکار  عنوان  تحت  که  نمونه هایی  -به کارگیری 
ارزشمنِد  کتیبه های  در  خوشنویسی  مولّفه های  با  گردیده- 
ثلث، بی ارتباط است. بخش قابل توجهی از این امر، بدین 
نکته ی مهم باز می گردد که بین کتیبه در مقام سند و منبع 
تاریخی یا شناسنامه ی بنا، با کتیبه هایی که دارای ارزش های 
می- که  دارد  وجود  بسیاری  تفاوت  است؛  باالیی  بصری 

در  کند.  متفاوت  را  کتیبه  نفاست  و  عیار خوشنویسی  تواند 
کوششی دیگر، همین نویسنده در مقاله ی »چهل اصطالح 
در داوری خط )1394(«، برخی از واژگان متروک و گاه کهن 
ارزیابی  برای  را -که خوشنویساِن گذشته  فراموش شده  و 
دوره ی  در  به خصوص  آثار خوشنویسی،  اهمیت  و  ویژگی 
و  کرده  جستجو  و  تتبع  منابع،  در  برده اند-  کار  به  صفوی 
اصطالحات  این  این حال،  با  است.  نموده  معرفی  خوبی  به 
بیشتر مؤّید جنبه های ذوقی و سلیقه اِی خوشنویسان و نیز 
تحلیل و قضاوت فردی آنها درباره ی ارزش آثار خوشنویسی 
است تا روش و معیاری علمی تر برای سنجیدن و تحلیل و 
نقد کتیبه ها. اگرچه می توان با تصریح و تکمیل این واژگان 
جمله  از  و  آثار خوشنویسی  ارزیابی  و  نقد  دایره ی  مهجور، 
کتیبه نگاری را توسعه داد؛ اما همچنان جای واژگاِن اصول 
و قواعد خوشنویسی را نمی گیرد. باید توجه داشت کتیبه های 
اسالمی همواره مورد نظر پژوهشگران غربِی هنر اسالمی نیز 
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بوده است. در کتاب
calligraphy and architecture in the muslim world -که حاوی 

مجموعه مقاالت ارزشمندی در باب کتیبه های جهان اسالم و 
از جمله برخی کتیبه های ایران است- در مدخل کتیبه-های 
عصر قاجار، نیم نگاهی به ارزش های خوشنویسِی کتیبه های 
میرزاغالمرضا اصفهانی در مسجد سپهساالر داشته است؛ اما 
این مباحث بسیار کلی است و تکافوی موضوع مورد بحث 

را نمی دهد. 
ج(  دیدگاه های خوشنویسان در باب کتیبه نگاری

در  ریشه  خوشنویسی،  خوِد  همچون  اسالمی  کتیبه نگاری 
قرآن دارد و از ظرفیت های متعالِی کالم خدا ناشی می شود. 
قرآن کتابی است که علیر غم باطِن تودرتو و رمزگونه اش، به 
آشکارترین بیان برای تمام عالمیان نازل شده و کاربرد آیات 
الهی در کتیبه نویسی، از حیث اعالن عمومی کالم خدا در 
معماری و سایر اشیا و لوازم بود. اقالم خوشنویسِی اسالمی 
از همان آغاز برای وضوح، تصریح و عظمت بخشی به آیات 
نورانی کالم خدا به کار می رفت و این امر در کتیبه نگاری 
تأثیر بسزایی داشت. قرار نبود آیات الهی صورتی از سحر و 
طلسم هایی باشد که فقط برای خواص و دور از چشم، خوانده 
شود؛ لذا اقالم کوفی، محقق، ریحان و ثلث از این خصیصه ی 
عظیم آشکارگی در بیان قرآنی بهره مند است. به نظر می رسد 
آنچه بعدها تحت عنوان قلم غبار، خفی و امثالهم شکل گرفت؛ 
تحت تأثیر محدودیت های ابعاد کاغذ مربوط به کاربردهای 
دیگر خوشنویسی و نیازهای اداری، سیاسی و تجاری بود؛ 
وگرنه، شأن کالم خداوند از جنس وضوح و از حیث بصری 
در اجّل و اتّم  است. از این رو قرآن نگارِی مطلوب چنانکه 
در قرآن های قرون نخستین اسالمی به چشم می آید؛ همواره 
نگاشته شده  کتیبه  تا  جلّی  بزرِگ خطوط  ابعاد  و  اندازه  در 
است. در رساله ی »مجنون« رفیقی هروی، به نقل از کالم 
حضرت علی)ع( در باب توصیه به کاتب قرآن  آمده است: 
»اجّل قلمک نّوره  کم انوراهلل عّزوجل: جلّی کن قلم خود را 
تا روشن باشد همچو نور خدای عزوجل« )قلیچ خانی 1373، 
263( . عبدالکریم سمعانی )در قرن ششم( از قول حکمای 
عرِب صدر اسالم می آورد: پسندیده است که کاتب، خط را 
بپرهیزد زیرا بهترین  از خط ریز  بنویسد و  درشت و کلفت 

خط، خط درشت و واضح است. وی از کالم علی)ع( روایت 
می کند که قرآن را باید روشن و درخشان نوشت؛ همچنانکه 
خداوند آن را نورانی و درخشان ساخته است )سمعانی 1381، 
27- 28(. وی تنها دلیل ریزنویسی را در نداشتن پول برای 
اتالف  از  پرهیز  همچنین  و  کتب  نکردن  سنگین  و  کاغذ 
که  حدیث  اصحاب  برای  خصوصاً  امر  این  می داند.  کاغذ 
نگارش همه ی  به  و مجبور  بوده  روبرو  احادیث  فراوانی  با 
آنها بوده اند؛ عذری پذیرفتنی بود. ظاهراً چنین پنداری سبب 
شد که در برخی از رساالِت خوشنویسی در کنار توصیه های 
اخالقی و هنری به طالبان خط، آنها را از کتابت خط غبار 
نیز برحذر دارند )اصیلی 1381، 37(. با این حال، رساله های 
خوشنویسان آنقدر که از کتاب آرایی، کتابت و خوشنویسی بر 
باب کتیبه نگاری مطلِب  رانده اند؛ در  صفحات کاغذ سخن 
در خوری ننوشته اند و اشارات ذکر شده بیشتر درباره ی لزوم 
نگارش جلّی مخصوصاً در کتابت قرآن است که البته خود، 
مقدمه و زمینه ی مهمی برای کتیبه نگاری تلقی می شود. از 
قدیمی ترین منابعی که در باب کتیبه و کتیبه نگاری به زبان 
فارسی در دست است؛ »تحفه المحبین« اثر یعقوب ابن سراج 
شیرازی است که آن را در سال 858 ق/  م. تألیف نمود. وی 
در ذیل کلمه ی »کتابه« چنین می نویسد: »کتابه عبارت از 
و خوانق  بقاع  و  مدارس  و  در مساجد  است که  غلیظ  قلم 
)خانقاه ها( و ایوان ها و خان ها نویسند و اَلِفات آن در طول و 
عرض به قدر محل ُکتابه و ارتفاع عمارات است و آنکه از 
سی گز ارتفاع مشکل خوان نباشد« )سراج شیرازی 1376 ، 
144- 145(. مندرجات سراج شیرازی در این خصوص بس 
موجز و کوتاه است. در این کتاب صریحاً از ادوات و اسباب 
کتیبه نویسی یاد شده است: »قلم کتابه را چهار شق است 
)چهار فاق( و بعینه سر آن مشابه دندانه شانه است و پهن تر از 
قامت آن و در حال کتابت )خوشنویس( ناچار است از آنکه به 
پاره ای سالو )پارچه نازک( پیچند و سالو بر سر قلم به ابریشم 
محکم کنند تا کاغذ کتابه در زیر قلم پاره نشود و به آسانی 
توان نوشت« )همان، 145(. بنابراین، کاغذ کتیبه نگاری نیز 
در ابعاد واقعی آن ساخته می شد. در ادامه، مؤلّف اسباب دیگر 
کتیبه نگاری را ذکر می کند: »و اسباب کتابه، نوشتن سطاره 
است و تخته مربع مستطیل که دو قایمه پیش آن کوتاه تر 
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از قوایم عقب آن باشد و بر روی تخته وصله نمد می باید 
دوخت و بر باالی نمد همان مقدار تیماج که جلد را الیق 
باشد؛ چنانکه روی تخته تمام بپوشاند می باید کشید تا نیکو 
کتیبه ها  خوشنویسی،  پژوهشگران  )همان(.  نوشت«  تواند 
بررسی  اقالم  تنّوع  و  شیوه  ارزش خط، سبک،  لحاظ  از  را 
کرده اند. طبیعی است که آنها خطوط را صرفاً از نوع »کوفِی 
بنایی« نمی-نگرند؛ بلکه تمامی اقالم خطوط را مورد توجه 
قرار می دهند )فضائلی 1390؛ همان 1386(. گفته شده است، 
دارد که خطوط خوِش حواشی  به »کتابه «  اشاره  »کتیبه« 
و  )میرزا سنگالخ 1389، 960(؛  می کند  تداعی  را  عمارات 
نیز »کتیبه« به معنای دسته ای از سپاه و لشگریان و رمه ی 
اسبان است که وقتی به منظره ی کتیبه ای به دقت نگاه شود؛ 
مطابقت آن با معنی لغوی متوجه می شود که همچون سواره 
نظام در حال رژه دیده می شود )فضائلی 1370، 130(. شرط 
اصلی در کتیبه نویسی، تسلّط بر اندازه و ابعاد هندسی، طول 
و عرض کتیبه، هوشیاری در انتخاب قلم )دانگ و نوع قلم( 
داشتن ذوق و سلیقه، صبر و حوصله، آگاهی بر کرسی های 
اجرا )یک ردیف دو ردیف و بیشتر از آن، کتیبه های کمربندی 
و کرسی محوری، افقی و عمودی( می باشد )فضائلی 1370، 
213- 212؛  قلیچ خانی 1388، 312- 315(. با وجود اهمّیت 
به  توصیفی  نگاهی  با  بیشتر  منابع  قبیل  این  تعاریف،  این 
یک  کتیبه ی  بر  تمرکز  و  افکنده  نظر  اسالمی  کتیبه های 
نبوده؛  نظر  مّد  آثارش،  موشکافانه ی  بررسی  و  خوشنویس 
بلکه توجه به ارزش های کلی اقالم خوشنویسی و کیفیت 
عمومی  طور  به  کتیبه نگاری،  جنب  در  خوشنویس  حیات 
مطرح شده است؛ که در نهایت، با معّرفی اجمالی و با نمونه 
امضای هنرمنِد خوشنویس، خاتمه یافته است. همچنین در 
پژوهش های عام تِر خوشنویسی، خوانش متن، ادبیات به کار 
نام خوشنویس  و  کتیبه  توصیف ظاهری  کتیبه ها،  در  رفته 
بوده  نظر  مورد  مذهبی،  ابنیه ی  و  مساجد  معّرفی  با  همراه 
است. در عرف خوشنویسان، قلم کتیبه به قلمی که بالفاصله 

پس از قلم جلّی )تقریباً 1.5 سانتیمتر و اغلب
2 سانتیمتر به باال(؛ شروع و تا هر اندازه ای که خوشنویس 
قابل  هم  قلم  این  می شود.  گفته  باشد،  آن  اجرای  به  قادر 
اطالق به خوشنویسی در اوراق و صفحات بزرگ و هم ناظر 

به کتیبه نگاری در نوع معماری آن می باشد که منظوِر مؤلّف 
»تحفه المحّبین« از قلم »کتابه« نیز این مقام است. بنا به 
عرف شناخته شده در کتیبه نگاری ، خوشنویس می توانست 
هم با قلم خوشنویسی در دانگ دلخواه و هم به گونه ای که 
خط را در ابعاد کتیبه اِی خود طّراحی نماید، کتیبه نگاری را اجرا 
کند. در تعریف تجربی و شفاهی دیگر، قلم »کتیبه« به دانگ 
باالتر از قلم جلِّی صفحه که نتوان آنرا در دانگ طبیعِی دست 
نوشت؛ قابل اطالق است. دانگ طبیعی، چرخش محوری و 
جدا نشده ی دست از صفحه ی کاغذ در اجرای یک مّد کامل 
همچون »ب« کشیده و »ی« معکوس است؛ و لذا در صورت 
حرکت مچ و جابجایی آن از صفحه برای اجرای کامل مّد، 
وارد حیطه و حوزه ی کتیبه نویسی می شود. این در حالیست 
و ظرفیت دست خوشنویس  پایین تر، حرکت  دانگ  در  که 
وی را بیشتر یاری می دهد و اجرا تحت ضابطه و قانونمندی 
بیشتری قرار دارد. در کتیبه نویسی، حفظ این اصول و قواعد 
بسیار مشکل می گردد )شیرازی 1391(. شناخت صحیح و 
اجرای درست مفردات، ترکیب مناسب، کادربندی و دانِگ 
انتخابی، همگی از معیارهای الزم در امر کتیبه نویسی است. 
هدف از کتیبه نگاری، بیشترین لذِت بصری برای بیشترین 
خطِی  نسخه های  برخالف  و  است  متمادی  ایام  در  افراد 
آحاد  نگاه  و  دید  معرض  در  همواره  ها  خوشنویسان،کتیبه 
مردم قرار داشته و عوام و خواص بدان می نگرند. کتیبه نویسی 
به ویژه در عصر ماقبِل رایانه و امکانات فنِی امروزی، نیاز به 
مهارت و تمرکز  فوق العاده ای داشت و مستلزم آن بود که 
در حافظه ی عملی هنرمند هر چه دیده و اندوخته، حضور 
را  اثر  باز،  کاماًل  چشمانی  با  خوشنویس  لذا  و  باشد  داشته 
خلق می نمود و ابتدا، میانه و انتهای اثر در ذهن و انگشتان 
وی جاری بوده است )حسینی موحد 1391(. در مجموع، بنا 
به اهمیت  مطلب ذکر شده و حساسیت کتیبه ها در سرتاسر 
تمّدن اسالمی، کتیبه نگاری همواره برای خوشنویسان مقامی 
این وجود، هنوز  با  بوده است.  بدیل  افتخاری بی  و  عظیم 
و  ها  واژه  استفاده ی  در  خوشنویسی  پژوهشگراِن  از  برخی 
امساک  کتیبه نگاری،  تحلیل  در  خوشنویسی  اصطالحات 
می کنند؛ گویی که واژه ها و اصطالحات خوشنویسی منحصر 

به خوشنویسی بر پهنه ی کاغذ و کتاب آرایی است.
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2. نگاهی به اصول و قواعد خوشنویسی
برای خوشنویسی، اصول دوازده گانه و گاه بنا به اهمیت بیشتر، 
اصول هشت گانه ای را برشمرده اند که غالباً آن را به »یاقوت 
مستعصمی« منتسب کرده اند. باباشاه اصفهانی در رساله ی 
اجزای  شامل  را  دوازده گانه  قواعد  این  المشق«،  »آداب 
تحصیلی یا اکتسابی شامل ترکیب، کرسی، نسبت، ضعف، 
قّوت، سطح و دور، صعود مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا 
و شأن، دانسته  است. اجزای غیرتحصیلی یا غیراکتسابی را 
نیز  شامل سواد و بیاض، تشمیر، صعود حقیقی و نزول حقیقی 
دانسته است. علت نام-گذاری »غیرتحصیلی«، آن است که 
با هر نوع کتابت و هر نوع مهارِت خوشنویسی، موارد اخیر نیز 
محّقق می شود. همچون سواد و بیاض که در هر خطی وجود 

دارد )مایل هروی 1372، 149- 152(.
عبداهلل صیرفی در »آداب الخط«، مجموع اصول هشتگانه ی 

خط را چنین برشمرده است: 
اصول و ترکیب، کراس و نسبت.  

 صعود و تشمیر، نزول و ارسال 
)مایل هروی 1372، 22(.

بسته به نوع قلم، گاه »ارسال« را جزئی از »اصول« دانسته 
و یا خارج از آن فرض کرده اند. از جمله آنکه ارسال را در 
رساله  در  مشهدی  سلطانعلی  ندانسته اند.  جایز  نستعلیق 
می نویسد:  هشتگانه،  اصول  به  اشاره  ضمن  صراط السطور 

ظاهر خط اصول و ترکیب است
کرسی و نسبتش به ترکیب است

بعد از اینها بود صعود و نزول
شمره هم داخل است و هست قبول

نسخ تعلیق را مجو ارسال
کاندرین باب هست قیل و مقال

هست ارسال در خطوط دگر
این بدان از این سخن بگذر
)مایل هروی 1372، 79(.

 در نگاه کلی، ُحسن خط را از حیث اشکال و نیز اوضاع تقسیم 
پاره ای نظرات جدید و  نموده اند )مایل هروی 1372، 39(. 
انتقادی به این نکته اشاره دارند که اصول و قواعد خوشنویسِی 
مندرج در رساله های خوشنویسی را نمی توان مطلق، بی عیب 

و بی چون و چرا دانست؛ و همواره روندی تکاملی و تا حدی 
مبتنی بر بازنگری و افزودنی مطالب جدید یا متناقض، در 
فدایی 1393،  )ر.ک:  به چشم می آید  این رساله ها  نگارش 
91-93؛ قلیچ خانی 1388، 289-290(. تفاوت های موجود در 
رساله های خوشنویسی از منظر برخی اصول و قواعد، در واقع 
با ذوق و سلیقه ی شخصی خوشنویسان و مولّفان رساله ها 
اصول خوشنویسی  در  فردی  قرائت های  و  نیز همراه شده 
انتقادات  و  نواقص  این  همه ی  با  است.  گردیده  باعث  را 
نظری، مسیر آموزش خوشنویسی و روند تمرین مفردات، دو 
حرفی ها و ترکیبات جزئی و کلِی سطرنویسی، کتابت و چلیپا 
امثالهم، تا حدود زیادی بر اساس همین اصول و قواعد  و 
رفته است.  اساتید سلف پیش  نمونه های عینی  از  و مشق 
طبیعی است در کتیبه نگاری نیز -که خود شاخه ای مهم از 
خوشنویسی است- بخشی از اصول و قواعد خوشنویسی به 
باید  البته  کار گرفته شود. کاربرد اصطالحات خوشنویسی، 
متناسب با جایگاه و مقام کتیبه نگاری باشد. از این رو اصول 
برخی  و  بیشتر  اهمیت  با  برخی  دوازده گانه ی خوشنویسی، 
کمتر، و پاره ای با توجه به تفاوت-های آشکار میان کتیبه 
اصول  ندارند.  کتیبه  تحلیل  در  کاربردی  قطعه نویسی،  و 
ُحسن تشکیل خوشنویسی، همچون صعود و نزول مجازی 
و حقیقی، قوت و ضعف، سطح و دور، قلم گذاری و ارسال، 
سواد و بیاض، خلوت و جلوت و تناسب و توازن در کتیبه 
نیز اجرا می شود. اما دو اصِل  ُحسن وضع یعنی ترکیب و 
چراکه  است؛  برخوردار  بیشتری  و  غایی  اهمیت  از  کرسی، 
کتیبه ها عمدتاً با وضعیت ترکیب و کرسی، مورد توجه بصری 
قرار می گیرند و به عبارتی این دو نکته ی اصلی بیشتر در 
کاربرد  و  آنکه هدف  نکته ی مهم  دارد.  قرار  نگاه مخاطب 
قالب  کتابت،  قطعه،  عرصه ی  در  که  آنچه  با  کتیبه نگاری 
چلیپا و امثالهم رخ داده؛ متفاوت است و نیز مجموعه عوامل 
دیگری غیر از خوشنویس، از سفارش دهنده ی کتیبه، حامی 
و بانی، سازندگان کتیبه همچون معمار و کاشیکار، گچکار، 
حجار و امثالهم در روند کتیبه نگاری حضور دارند. افزون بر 
این، کتیبه می تواند تابعی از متِن سفارش شده، سطح و نوع 
مصالح، محدودیت اندازه و ابعاد بستر کار باشد؛ و لذا سلیقه، 
سبک و عیار هر یک از این افراد و عناصر موجود، بر نوع، 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
:0

2 
IR

S
T

 o
n 

F
rid

ay
 N

ov
em

be
r 

23
rd

 2
01

8

http://jria.iust.ac.ir/article-1-944-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره هجدهم /بهار 1397 / سال ششم 94

کیفیت، ارزش و اهمیت هنری کتیبه ها، مؤثر واقع می گردد 
و کاربرد اصطالحات خوشنویسی را به طور دقیق در عرصه ی 

کتیبه نگاری، متفاوت می سازد.
3. اصل نسبت در کتیبه نگاری

اندازه ی  از  است  عبارت  خوشنویسی  در  تناسب  یا  نسبت 
متعادل و درست کلمات و حروف نسبت به قلمی که با آن 
نگاشته می شود. نسبت در حروف را با نقطه ی همان قلم یا 
با  با سایر حروف و کلمات و حتی گاه  مشابهت و مقایسه 
ابعاد هندسی دایره و خط، می سنجند و گاهی نیز برای فهم 
با عناصر  را  اندازه حروف و کلمات آن  و  از نسبت  بهتری 
مثال،  برای  آدمی سنجیده اند.  یا هیأت و شاکله ی  طبیعت 
»راوندی« در معرفه اصول خط »مّد الف}ثلث{ را چو مردی 
که راست بایستد و اندک مایه در پشت پای خود می نگرد« 
در  »صیرفی«   .)4  ،1372 )مایل هروی  است  کرده  تشبیه 
رساله آداب الخط می نویسد: »تناسب آن است که هر مقدار 
کتابت که کنی باید حروف آن، آنچه از جنس یکدیگر بود؛ 
مشکل  به غایت  این  و  باشد  یکسان  بزرگی  و  کوچکی  در 
مستحسن  کردن  حروف  تناسب  صفحه ی  در  اما  است؛ 
است و در سطری واجب« )مایل هروی، 1372، 32؛ رساله 
فوائد  رساله  عقیلی رستمداری:333؛  حسین  مرکب،  و  خط 
هروی«  »مجنون رفیقی   .)544 بخاری:  محمد  الخطوط، 
نیز در سواد الخط می نویسد: »نسبت}یعنی{ یک حرف را 
هرچند مکّرر نویسند؛ همه به یک شکل باشد )مایل هروی 
1372، 206(. توصیه ی او به رعایت تناسب در مشق صفحه 
اما وی  است؛  جالب  در سطرنویسی  و مخصوصاً  کتابت  و 
محدوده ی  کتیبه،  جمله  از  خوشنویسی  قالب های  سایر  در 
نسبت را مشخص نکرده است. »باباشاه اصفهانی« نسبت را 
چنان می داند که هر حرفی را چنان نویسند که نسبت به قلم 
کوچک و بزرگ نباشد و »چون این صفت در خط به فعل آید 
هر دو هیأت که مثل یکدیگر باشند؛ کمال مشابهت خواهند 

داشت« )مایل هروی 1372، 150(. در خصوص »نسبت« 
این اصل، در خود رساله های  از جزئیات  پاره ای  باید گفت 
خوشنویسی نیز محل اختالف است؛ از جمله آنکه در رساله 
فوائد الخطوط؛ فتح اهلل سبزواری - مغایر با اقوال متواتر و 
مشهور- طول »الف« نستعلیق را چهار نقطه ارزیابی کرده 
است )مایل هروی 1372، 137(. نیز در این رساله، نسبت 
حرف »نون« )نستعلیق( را به گونه ای برمی شمارد که آغاز 
را  »ن«  ابتدای  دیگر  اقوال  طبق  و  نقطه  نیم  و  دو  با  آن 
سه نقطه دانسته است )همان، 440(. طبیعی است که شرح 
مفردات و نسبت آنها، چه در نوع نگارش و چه در رساله های 
خوشنویسی، روندی تکمیلی داشته است و نیز در برخی موارد 
تناسب را با احتساب نقطه، به طور مطلق فرض نکرده اند. مثاًل 
برای »الف« محقق، هشت تا نُه نقطه و برای ثلث، هفت 
)مایل هروی 1372،  نیز جایز شمرده اند  را  نقطه  تا هشت 
22( . اما نسبت در کتیبه، با معیارهای متعارف خوشنویسی 
گاهی متفاوت است و باید آن را در ظرفیت معماری و توجه 
به لزوم جاذبه ی بصری آن در نمای معماری ارزیابی نمود. 
اضافه بر این، اگرچه نسبت در خط باید با نقطه و ظرفیت 
همان قلمی سنجیده شود که خوشنویس با آن می نویسد؛ 
اما بیش از میزان مهارت خوشنویس، ممکن بود »نسبت« 
در کتیبه با نوع دورگیری، تراش و پردازش حروف و کلمات 
توسط حّجار، کاشیکار، گچبر و سازندگان کتیبه و یا تعدد 
واژگان و فشردگی آنها، درهم بریزد؛ و یا خوشنویس برای 
ُپر کردن فضای موجود و یا ایجاد خلوت و جلوت مناسب، 
تغییراتی را در ابعاد و شکل حروف به نسبت قلم اصلی کتیبه 
ایجاد کند. این گونه برهم خوردن نسبت کلمات و حروف در 
قالب سطرنویسی و چلیپا، به شدت نازیبا جلوه می کند؛ اما 
در کتیبه نویسی وقتی که تنگنای قاب بندی و مقتضیات و 
ضرورت ترکیب در میان است؛ اجتناب ناپذیر و گاهی مطلوب 

است )تصویر 1(. 

تصویر 1. اجرای مّد کوتاه و برهم خوردن تناسب، بنا به تراکم حروف و محدودیت فضا، بخشی از کتیبه ی نستعلیق فرمانی عصر فتحعلی شاه قاجار، 
مسجد شاه)امام( اصفهان )مأخذ: به لطف آقای شهریار شاهمندی(
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تا حد زیادی باید »نسبت« در کتیبه نگاری را با کاربرد آن 
معماری،  نیاز  مورد  فضای  و  ارتفاع  با  هماهنگی  و  بنا  در 
کتابت،  عرصه ی  در  با خطوط  مقایسه  در  که  نمود  لحاظ 
تغییرات  قالب های خوشنویسی؛ در نوسان و  چلیپا و سایر 
شاکله ی  احتساب  گاهی  رو  این  از  و  دارد؛  قرار  فراوانی 
خوشنویسی  متعارف  روش  به  نقطه،  سنجه ی  با  خطوط 
به  که  همانطور  نیست.  پذیرفتنی  کتیبه نگاری  تحلیل  در 

4. اصل ترکیب در کتیبه نگاری
ترکیب از مهم ترین قواعد خوشنویسی است. در رساله های 
خوشنویسی چنین عنوان شده است که اصل خط؛ »نقطه« 
است و از ترکیب آن، »خط« حاصل می شود )مایل هروی 
به  نقطه  از  بالفاصله  خوشنویس  واقع  در   .)325  ،1372
»آداب  رساله  در  صیرفی  عبداهلل  می-رسد.  »ترکیب« 
الخط«، نکویی ترکیب را در آن می داند که »اگر کلمه ای 
نویسند و حروف آن را از یکدیگر جدا کنند؛ مفردات آن در 
دو سه  که  هرگاه  و  نبود  و ضعیف  نباشد  بی قاعده  اصول 
کنی؛  رعایت  را  قاعده  دو  که  باید  بنویسی،  مرّکب  کلمه 
یکی کرسی خط و دیگری تناسب حروف« )همان 1372، 
32(. این مهم اشاره به این است که نمی توان ترکیب را از 
دیگر اجزا و قواعد خط، جدا نمود. ترکیب یا جزئی است در 
حرف و کلمه و از جمله مفردات، یا به صورت یک کلمه و 
ترکیبات دو یا سه حرفی و یا در جمله، مصراع، سطر و چند 
)همان 1372،  ترکیب کلی می گویند  آنرا  سطرنویسی که 
می نویسد:  سواد الخط  در  نیز  رفیقی هروی  مجنون   .)149
»ترکیب آن است که حروف را ترکیب مالیم کنند و حروف 
را نزدیک یکدیگر نویسند؛ چنانچه شیرین نماید« )همان 

     .)206 ،1372

نیز اشاره گردید؛ کتیبه ها  المحبین«  از رساله »تحفه  نقل 
باید از نمای دورتری دیده شوند و لذا برهم خوردن نسبت 
جزئی در حروف و کلمات، طبیعی و گاه الزام آور است. از 
به »الف« ثلث در  ثلث در کتیبه ها نسبت  این رو »الف« 
قطعه نویسی )هفت یا هشت نقطه( به مراتب بیشتر است و 
گاه تا یازده نقطه و حتی بیشتر از آن نیز نگاشته شده است 

.)2 )تصویر 

و  وضعیت  که  شمرده اند  وضع  ُحسن  قاعدۀ  از  را  ترکیب 
جایگاه کلمه، جمله و سطر را در خوشنویسی تعریف می کند 
و آن عبارت است از آمیزش معتدل و موافق حرف، کلمه، 
اوضاع  خوبی  نیز  و  بیشتر  و  با هم  دو سطر  جمله، سطر، 
کلی آنها، به طوری که خوشایند طبع سلیم و ذوق مستقیم 
گردد )فضائلی 1370، 89(. به بیانی واضح تر، ترکیب ُحسن 
کنار  در  حروف  و  کلمات  مرتب  و  منظم  قرار  و  مجاورت 
و  معتدل  وضع  هم،  با  همه  که  طوری  به  است؛  یکدیگر 
خوبی داشته باشند. در هر دو ترکیب جزئی و کلی، حسن 
اتصال و انفصال مهم است؛ به ویژه در ترکیب کلی که با 
وجود انفصال کلمات و سطرها چگونه منظم و مرتب قرار 
در  بنماید.  بی عیب  و  پسندیده  و  خوب  نظر  در  که  گیرند 
و  جمله ها  بین  فاصله ی  و  بیاض  و  سواد  رعایت  ترکیب، 
تمام  با  کلمات  و  که حروف  مجاورت  ُحسن  نیز  و  سطور 
اندام خود، به گونه ای جالب و درست کنار هم قرار گیرند؛ 
اهمیت وافری دارد )فضائلی همان(. اگرچه اهمیت ترکیب 
بالفاصله  سلطانعلی-مشهدی  چون  نستعلیق نویسی  برای 

از قاعده اصول، مطرح می شود:  بعد 
ظاهر خط اصول و ترکیب است

کرسی و نسبتش به ترتیب است

تصویر 2. مقایسه نسبت »الف« در نوع قطعه نویسی و کتیبه نگاری 
تصویر سمت راست: امشاق الخطاط محمدشوقی. 2010، سمت چپ: »الف« در کتیبه های عبدالباقی تبریزی، مسجد جامع عباسی اصفهان )مسجد امام( 

)مأخذ: نگارنده(
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)مایلی هروی 1372، 79(.
اصول  از  نخست  جزء  را  ترکیب  نیز  اصفهانی  باباشاه   
تحصیلی خط دانسته است )مایل هروی 1372، 149(. در 
که  حرفی  چند  یا  دو  ترکیبات  به  خوشنویسی  رساله های 
بعد از مفردات خط از اهّم مباحث تعلیم خوشنویسی است؛ 
و  نسخ  و  ثلث  اقالمی چون محقق،  به  اما  اشاره شده اند؛ 
مجنون  مثال،  برای  نموده اند.  بیشتری  توجه  آن  فروعات 
قواعد  و  مفردات  حروف  از  تفصیل  به  حالیکه  در  هروی 
خط ثلث و نسخ یاد می کند؛ نسخ تعلیق را به طریق اجمال 
می نویسد )ر.ک: مایل هروی 1372، رساله فوائدالخطوط، 
مجنون هروی(. به هر حال، توضیح ترکیب دو یا سه حرفی 
این  در  کلی  ترکیب  شرح  و  خوشنویسی  رساله های  در 
سطرنویسی  کتابت،  قطعات  نگارش  برای  اغلب  رساله ها، 
اینحال گفته شده  با  برای کتیبه نویسی.  نه  یا چلیپا است؛ 
خوشنویسی  قاعده ی  مشکل ترین  و  »ارجمندترین  است: 
مخصوصًا در کتیبه نویسی، ترکیب است؛ چرا که گنجانیدن 
عبارات در سطوح محدود و معین، کاری استادانه و عالی 
است که بستگی به شیوه و ذوق خاص نگارنده ی آن دارد« 
لفظ کتیبه، کتیبه ای و قصارنویسِی  )فضائلی 1377، 90(. 
مغلوب، برای آثار خوشنویسی که در دانگ های متوسط و 
جلّی نوشته می شوند نیز؛ به کار می رود که در این  صورت، 
منظور، روش ترکیب و اجرا بر اساس سوار و پیاده کردن 
کتیبه-ای  ترکیب  به شکل  اجرای خط  واقع  در  و  حروف 
و  کاربرد  نیز  ُمهرنگاری  و  صناعی  هنرهای  در  که  است 
عمومّیت دارد )تیموری 1390، 575- 576 ؛ میرزا ابوالقاسمی 
1394، 91-114(. در نگاه دیگر، اصطالح »ترکیب« اگرچه 
ترکیب جزئی )مفردات حروف( و کلی )جمالت و عبارات( 
را شامل می گردد؛ اما هر نوع چیدمان کلمات، رعایت سواد 
و بیاض، خلوت و جلوت و درهم ریختگی حروف و جابجایی 

تناسب و  اندازه آن و حتی  آن، میزان مّدات و کشید ها و 
دیگر،  عبارت  به  نشست.  نظاره  به  می توان  نیز  را  توازن 
هیچ کتیبه ای فارغ از ترکیب نیست؛ بلکه آنچه مهم است 
تالش برای ترکیب اَحسن و لزوم رعایت مقتضیات ترکیب 

است. درکتیبه نگاری 
محدودیت  به  بنا  ترکیب،  قاعده ی  که  داشت  توجه  باید   
ابعاد کتیبه ها در بافت معماری، آرامگاه ها و صنایع دستی و 
همچنین چیدمان کلمات و ترکیب، نسبت به سایر اصول 
واقع  در  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  خوشنویسی 
کتیبه ها در چشم مخاطب، بیشتر از منظر ترکیب و حجم 
پیش  و  جابجایی حروف، پس  می شود.  دیده  واژه ها،  زیاِد 
محدودیت  کتیبه،  قاب  در  گرفتن  قرار  جهت  آنها  کردن 
مصالح،  و  مواد  اقتضائات  قاب بندی،  در  موجود  فضای 
یا  اِعراب گذاری  افزودن  آن،  حذف  یا  نقطه  از  استفاده 
تشکیالت وابسته به خط یا جدای از آن، همگی ضرورت و 
اهمیت ترکیب در کتیبه را نشان می  دهد. گاه »نقطه« که 
است؛  در خوشنویسی  بصری  نخستین عنصر  و  مهم ترین 
بود و نبود آن، تابع مالحظات ترکیب است که ضمن ایجاد 
تناسب و توازن بصری در کتیبه، با اضافه و کاستن، ترکیب 
در کتیبه را نیز سامان می دهد. در واقع چینش نقطه ها در 
زیبایی ترکیب کتیبه، سهم بسزایی داشته و حتی می توان 
گفت مهم تر از قالب های سطرنویسی و چلیپا است؛ از آن رو 
که در کتیبه مرتبًا تراکم یا فضای خلوت به وجود می آید و 
خوشنویس باید تا حد امکان برای ُپرکردن درست و مناسب 
 .)3 )تصویر  نماید  هوشمندانه ای  استفاده ی  نقطه  از  فضا، 
چنانکه گاهی نیز فضای بسیار تنگ در قاب کتیبه )به ویژه 
کتیبه های غیر قرآنی(، اجازه ی نقطه گذاری را از خوشنویس 

می گرفت.

تصویر 3. استفاده از سه نقطه جهت ُپرکردن فضای خلوت در کتیبه، کتیبه مزار شیخ محمد تقی رازی، رقم محمدحسین ضیاء تکیه مادرشاهزاده، عصر 
فتحعلیشاه قاجار، تخت فوالد اصفهان. این نقطه ها مخصوصًا در زیر حرف سین و غالبًا برای ُپرکردن خلوت کتیبه و کمک به ترکیب مورد استفاده قرار 

گرفته است )مأخذ: نگارنده(.
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مناسب  چیدمان  در  خوشنویس،  خالقیت  که  آنجا  از 
و  ذوق  به  باید  نهایت  در  لذا  دارد؛  بسزایی  سهم  حروف 
داشت.  بیشتری  توجه  خوشنویسی  هنرمندانه  سلیقه ی 
برای  آدابی  قطعه نویسی،  و  چلیپا  کتابت،  سطرنویسی،  در 
کشیده ها وجود دارد که از قدیم چه در وجه نظری و چه در 
وجه عملی، مورد رعایت و توجه بود؛ اما در کتیبه نگاری جز 
با عطف به آنچه نگاشته و تجربه شده است، نمی توان سخن 
کتیبه نویسی  در  که  است  شده  گفته  جزئی  به طور  گفت. 
و  دارد  ترکیب  به  بستگی  کشیده ها  تعداد  قصارنویسی  و 
نمی توان محدودیتی قائل شد )فلسفی 1386، 197-101(.

نقش  کتیبه نویسی  و  قصارنویسی  در  مکّمل  کشیده های 
بلند و  یا  ایفا می کنند. کشیده های کمانِی کوتاه  را  مهّمی 
ترکیبی  هر  در  تخت،  کشیده های  یا  نیم کشیده  همچنین 
)فلسفی  باشند  داشته  را  می توانند نقش کشیده ی مکمل 
1386، 116(. اجرای کشیده های روی هم، یا قرینه نیز در 
کتیبه نگاری، ترکیب استادانه ای را به دست می دهد. این امر 

نهایت هماهنگی  با  از کتیبه  قابی  در چنین شرایطی، گاه 
و اعتدال و ترکیب اَحسن و قابی دیگر با خلوت یا شلوغی 
بسیار همراه می شد و در پاره ای موارد، ابداعات فردی در 
زیاد  و  کم  همراه  به  و  می آورد  وجود  به  را  کتیبه نگاری 
نقطه گذاری و  نوع  با حروف و کلمات،  نمودن نسبت قلم 
تنظیم فواصل نقطه و حتی وام گیری از اِعراب و تشکیالت 
خط )به ویژه در ثلث( یا برگچه ها و عناصر تزئینی )به ویژه 
در کتیبه های کوفی(، ترکیب کلی کتیبه را کامل می کرد. 

همراه با کشیده ها یا مّدات متناوب، چیدمان هوشمندانه ی 
جایگزینی  می طلبید.  را  نقطه ها  و  حروف  خرده  و  دوایر 
مهم ترین  از  آنها،  اتصال  نحو ه ی  و  دوایر  و  مّدات  درست 
ویژگی در ترکیب کتیبه هاست. در هیچ قالبی چون کتیبه، 
و  مّدات  اندام کلمات، طول  و درشتی  ُخردی  خوشنویس، 
میزان دور و قوس دوایر و همچنین نحوه ی اتصال آن را 
کم و زیاد و به نفع ترکیب برهم نمی زند. همچنین در قالب 
کتیبه، نسبت حروف به شدت تحت تأثیر ترکیب قرار دارد. 
از سوی دیگر باید به برخی عوامل از جمله کنار هم قرار 
مّد  نداشتن  متعّدد در یک قاب،  گرفتن کلمات و جمالت 
کافی در جمله یا تعداد زیاِد خرده حروف توجه کرد که به 
طور اجتناب ناپذیری دست و ذوق خوشنویس را در ترکیب 
اَحسن می بندد و یا منجر به ترکیب اَحسن در کتیبه نگاری 
می شود؛ از این رو خلوت و جلوت یا سواد و بیاض کتیبه را 

دگرگون می سازد )تصاویر4 و 5(.

بدیهی است که موارد اخیر )تزئینات و تشکیالت خط( جزئی 
از اصول و قواعد خوشنویسی نیست؛ اما در کاربرد فراگیر و 
گاه اجتناب ناپذیر در کتیبه های کوفی و ثلث، گاه جزئی از 
لوازم ضروری کتیبه نگاری، در ارتباط با ترکیب بندی خط، 

محسوب می شود )تصویر 6(.

تصویــر 4. ترکیــب اجبــاری و نامتعــارف بــه واســطه قــرار گرفتــن ســه حــرف ارســالی و پاشــنه دار »عالمگیــر، گوهــر، قطــره و بحــر« و نبــود دوایــر 
مناســب در کتیبــه، رقــم محمــد صالــح اصفهانــی، 119 ق، مدرســه چهاربــاغ اصفهــان )مأخــذ نگارنــده(

تصویــر 5. ترکیــب اَحســن در کتیبــه بــا دوایــر الزم، کشــیده ی معکــوس و خــرده حــروف، کتیبــه نســتعلیق کاشــی، رقــم میرزامهــدی شــیرازی 1331ق، 
مصــالی نائیــن )مأخــذ: بــه لطــف آقــای شــهریار شــاهمندی(
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نقل نویسی،  معرض  در  که  خوشنویسی  قطعات  برخالف 
در  داشتند؛  قرار  مرتب  تمریِن  و  تکرار  و  نظیره نویسی 
خصوص کتیبه ها )جز در مورد آیات و برخی عبارات آغازین( 
غالبًا متن و نوشتار تازه ای بود و سابقه ای در ترکیب بندی، 
همچنان که  نداشت؛  خوشنویسان  تجارِب  و  تمرین 
محدودیت ابزار از جمله کاغذهای طوماری را نیز در اعصار 
گذشته باید لحاظ نمود. لذا؛ ترکیب در کتیبه از یک سو به 
ذوق، سلیقه و هنرنمایی خوشنویس باز می گشت و از دیگر 
سو، وجود حروف و کلمات خوش منظر و خوش فرم برای 

ترکیب و ُحسن مجاورت حروف در کتیبه نگاری، به ذوق و 
برای مثال، خوشنویس  سلیقه خوشنویس کمک می نمود. 
می توانست با کنار هم قراردادن چند مّد کوتاه )در نستعلیق( 
یا در اختیار داشتن دوایر متعّدد و همسان و نیز تکرار»الف« 
»الم« و »ی« معکوس )در ثلث(، بر زیبایی کتیبه بیفزاید 
کشیده های  ایجاد  و  یکدیگر  در  کلمات  ادغام  با  گاهی  و 
سواِرهم، فضای خالی و کوتاهی سطر در کتیبه و هماهنگ 

با قاب کتیبه را جبران نماید )تصاویر 7 و 8(. 

تصویر 6. کتیبه ی گچبری ثلث با تشکیالت )اِعراب گذاری( ُپرکار، رقم محمد محسن امامی 1115 ق، امامزاده احمد اصفهان )مأخذ: نگارنده(

تصویر 7. بخشی از کتیبه ی نستعلیق با قرار گرفتن دوایر متعدد »ن« رقم اسداهلل حسینی تفرشی، سردربازار قیصریه اصفهان )مأخذ: نگارنده(

تصویر 8. کتیبه ثلث دور محرابچه مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان، با تعداد مکفی »الف و الم و ی معکوس« در ترکیب، رقم محمدباقر بّنا، عصر صفوی 
)مأخذ: نگارنده(
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اصواًل بزرگی و کوچکی حروف و کلمات -حتی خارج از معیار 
و شاخص های خوشنویسی- در کتیبه نگاری به نفع ترکیب، 
پذیرفتنی است و تمام تالش کتیبه نگار آن بود که از همه ی 
عناصر موجود برای ترکیب اَحسن بهره برد. توجه به ارزش های 
بصری در ترکیب کتیبه می تواند سنجه و معیار مهمی برای 
تحلیل و ارزیابی کتیبه ها از منظر اصول و قواعد خوشنویسی و 

توانایی خوشنویس در ارتباط با مالحظات معماری باشد.
5. کرسی در کتیبه نگاری  

کتیبه ها در اقالم مختلف خطوط اسالمی، وابستگی بسیاری به 
کرسی خط دارند. چرا که کرسی به واسطه ی ارزش و اعتبار در 
نگارش کتیبه ها و نیز بنا به ضرورِت نظامی هندسی در معماری 
و قاب بندی، اصل مهمی است. در رساله های خوشنویسی 
به کرسی در اقالم ثلث و محقق و فروعات آن بیشتر توجه 
شده است. در رساله »آداب الخط« عبداهلل صیرفی آمده است: 
»کرسی خط سه نوع است؛ اعلی و اسفل و اوسط و اصلی در 
کرسی وسط است. چه هرگاه که کرسی وسط رعایت گردد؛ 
اعلی و اسفل راست می-آید و کرسی را تا چهار مرتبه جایز 
رساله  رستمداری،  عقیلی  )مایل هروی 1372، 32؛  داشته اند 
خط و مرکب، 325(. باباشاه اصفهانی درباره ی تنظیم کرسی 
می نویسد: »چند هیأت در مصرعی باشند؛ پس آنها را به قدر 
مشتبهتی با هم باشد برابر نویسند چون دائره نون و یا واو و 
یا  اگر در آخر مصرع  شین... ترتیب در کرسی نگاه دارند و 
سطری از کرسی تجاوز کرده حرف باالتر نویسند مجوز است 
بلکه مستحسن...« )مایل هروی 1372، 149(. مجنون رفیقی 
هروی در سواد الخط به اختصار می نویسد: »کراس}یعنی{ 
کرسی های خط نیک نگاه دارند« )مایل هروی 1372، 206(. 
اشاراتی که به کرسی عمودی و افقی در خوشنویسی شده، 

همچنان در قالب کتیبه های ثلث کاربرد بیشتری دارد )ر.ک: 
قلیچ خانی 1388، 313-315(. در قلم ثلث به تعداد نیاز )حداکثر 
در سه یا چهار کرسی(، حروف و کلمات بر روی هم سوار 
می شوند؛ اما در نستعلیق، کرسی تابعی از نوع اجراست و با 
مثال،  برای  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  آن  خاص  مالحظات 
اگرچه تراکم و ایجاد کرسِی چندگانه در کتیبه های نستعلیق 
بی  معنا نیست؛ اما با توجه به میزان سطح و دور و خصلت 
حروف و کلمات در نستعلیق نسبت به ثلث، کرسی خط در 
کتیبه های نستعلیق را بیشتر از دو کرسی نمی توان به درستی 
تنظیم و اجرا نمود. با این حال، دانگ باالی خط در کتیبه نگاری، 
دورگیری حروف و کلمات و مخصوصاً جابجایی آن در انتقال 
از خِط نوشته شده به بستر کتیبه، ضرورت جا دادن حروف 
و کلمات در قاب-بندی و باال و پایین بردن خط کرسی به 
قالب  در  کرسی  خِط  موجود  تفاوت های  باعث  ترکیب،  نفع 
چلیپانویسی  و  سطرنویسی  کتابت،  قطعات،  با  کتیبه نگاری 
می شود. برای مثال، در قلم ثلث با توجه به امکانات بصری 
و توانایی ذاتی کتیبه نگاری، به راحتی می توان در چند کرسی 
اجرا نمود. باید توجه داشت کرسی در کتیبه با قاب بندی نیز 
در ارتباط است و بسته به نوع قلم یا نوع ترکیب، کرسی نیز 
دگرگون می شود. همچون اصل ترکیب، اگر از حیث نوع و 
جنس کلمات، اوضاع بر وفق مراد خوشنویسی زبردستی بود؛ 
از کرسی  انواعی  انجام می گرفت.  به درستی  تنظیم کرسی 
به صورت سطرنویسی، دو سطرنویسی و گاه کرسِی چندگانه 
و شناور، در کتیبه نگاری وجود دارد و در واقع بسته به تعداد 
کلمات و حروف و ابعاد و اندازه ی قاب کتیبه، کرسی بندی هم 

متفاوت می شود )تصاویر 9 و10(. 

رقم  نستعلیق،  کتیبه  در  تک سطری  کرسی   .9 تصویر 
فتح اهلل جاللی، محراب مسجد صفا، دوره ی قاجار، اصفهان 

)مأخذ: نگارنده(

ایوان جنوبی مسجد سّید اصفهان، 1255 ق  نستعلیق،  تصویر 10. کتیبه دوسطری 
)مأخذ: به لطف آقای شهریار شاهمندی( 
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باید مالحظات  نادرست،  یا  لذا در سنجش کرسِی صحیح 
تعداد کلمه و حروف را نیز لحاظ نمود. گاه بنا به اقتضای 
متعددی  کرسی های  کلمات،  و  حروف  ازدحام  و  ترکیب 
مشخص  دوم  و  اول  کرسی  میان  مرز  و  می گیرد  شکل 
دارد  مّواج، شناور و سیالی وجود  واقع کرسی  نیست و در 
که هم ضامن پایداری حروف و هم عاملی در هماهنگی 

6. اصول، صفا و شأن در کتیبه نگاری
در برخی از رساله های خوشنویسی، اصول را این گونه تعریف 
اجزای  ترکیب  اعتدال  از  که  است  کیفیتی  »آن  کرده اند: 
تسعه }منظور هشت اصل اولیه قواعد خوشنویسی است{

حاصل می-شود و در هر خطی که این صفت، اندکی باشد 
آن خط نفیس می باشد« )مایل هروی 1372، 151(. باباشاه 
به شأن  و صفا  اصول  یادآور می-شود که چون  ادامه  در 
بپیوندد؛ بعضی او را »مزه« گویند و بعضی »اثر« نیز گویند 
)همان(؛ چنین می نماید که راه ورود به دو مقام باالتِر شأن 
با رعایت اصول  و صفا، دستیابی به اصول است. در واقع 
یافته  به اصول دست  اثر خوشنویسی  و قواعد گفته شده، 
واژه جای دو اصطالح  این  اصول،  اهمیت  با وجود  است. 
و  صفا  اصل  خصوص  در  نمی گیرد.  را  شأن  و  صفا  مهم 
رساله های  خود  در  مقام  دو  این  جایگاه   گفت  باید  شأن 
خوشنویسی ذوقی و مبتنی بر سلیقه فردی است و حّد و 
عیار مطلق و آشکاری در این زمینه وجود ندارد و از این رو 
گاهی مورد ایراد و نقد پژوهشگران قرار گرفته است )نک: 
فدایی 1393(؛ اما با وجود این نواقص همچنان عالی ترین 
را  عرصه  این  در  ماندگار  آثار  و  خوشنویسی  نمونه های 
نمی توان بدون توجه به این دو اصل مهم، رها نمود. صفا 
و شأن، تحت تأثیر متون صوفیانه و عرفانی و بنا به پیوند 

کلمات و کلّیت کتیبه در معماری ست )تصاویر 11 و 12(. 
معیارهای  از  فارغ  که  کتیبه هایی  در  آنکه  دیگر  نکته ی 
خوشنویسانه ساخته شده است و تعداد این قبیل کتیبه ها 
نیز کم نیست؛ دغدغه ی  تنظیم کرسی، همچون قاعده ی 

است. نداشته  جایی  ترکیب، 

از  به رساالت خوشنویسی،  اسالمی  و عرفان  خوشنویسی 
جمله به رساله ی معروف آداب المشق باباشاه اصفهانی، راه 
یافته و بعد از وی مورد قبول خوشنویسان واقع شده است. 
گفته شده که صفا و شأن، اشاره ای است به پاکی و روح 
معنوِی اثر و آنچه آدمی از دیدنش سیر نگردد. در واقع صفا 
و شأن، کمال اثر و باالترین مرحله از خط و خوشنویسی 
اشارتی  )قلیچ خانی 1373، 217(. »شأن«، همچنین  است 
چنانکه  است.  خوشنویسی  قدسِی  هنر  در  شهود  مقام  به 
مرّوح  و  مسرور  را  طبع  که  است  حالتی  »صفا«  گفته اند: 
 ،1372 هروی  )مایل  می کند  نورانی  را  چشم  و  می سازد 
شود؛  موجود  خط،  در  چون  که  است  حالتی  شأن،   .)151
کاتب از تماشای آن مجذوب گردد و از خودی فارغ شود و 
چون قلِم کاتب، صاحب شأن شود؛ از لذات عالم، مستغنی 
گشته روی دل بسوی مشق کند و پرتو انوار جمال شاهِد 
حقیقی در نظرش جلوه نماید )مایل هروی 1372، 151(. در 
هر حال، اصطالح »شأن و صفا« برای سنجیدن اوج شکوه 
و  کیفی خط  نشان  و  است  رفته  به کار  و عظمت خطوط، 
اشاره ای به جاودانه های آثار فاخر خوشنویسی و اوج توانایی 
نیست(  متصّور  آن  از  باالتر  )که  اثر  خلق  در  خوشنویس 
می باشد؛ اما در بررسی و تحلیل کتیبه نگاری جایی ندارند.

فردِی  محصول  کتیبه نگاری،  در  صفا  و  شأن  گفت  باید 

)مسجد  پادرخت  مسجد  شناور،  کرسی  با  مطّبق  ثلث  کتیبه   .11 تصویر 
سوخته(، عصر صفوی )مأخذ: نگارنده(

تصویر 12. کرسی شناور در قاب کتیبه نستعلیق رقم محمدحسین ضرابی 
1302ق، زیر گنبد بقعه خواجه تاج الدین کاشان )مأخذ: نگارنده(
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توافقی  و  هماهنگی  نتیجه ی  بلکه  نیست؛  خوشنویس 
متعالی و کامل میان معمار و خوشنویس، همراه با مساعدت 
و  گچکار  کاشیکار،  آجرتراش،  از  گمنام  هنرمندان  سایر 
را جز  تعامل و هماهنگی  این  امثالهم، حاصل شده است. 
در پرتو ایمان درونِی هنرمنداِن مسلمان به نتیجه ی کار و 
از هنِر خود و توجه به آنچه  افراد  از  آگاهی کامل هریک 
است  حالت  این  در  کرد.  تفسیر  نمی توان  خلق شود؛  باید 
اسالمی خلق شده اند.  معماری  در  جاودانی  کتیبه های  که 
قابل  نیز  در کتیبه های اسالمی  مقام  این دو  بایدگفت  لذا 
مشاهده است. از آن رو که مقام صفا و شأن با جلوه و جایگاه 
معماری بنا و اهمیت آن نیز مرتبط است؛ تقریبًا در بناهای 
مهم معماری جهان اسالم و ایران، کتیبه های ارزشمندی 
نگاشته شده است. چنین بناهایی غالبًا از پشتوانه های مهم 
با  همراه  و  بوده اند  برخوردار  مذهبی  و  اقتصادی  سیاسی، 
را  کتیبه ها  نیز  خوشنویسان  زبده ترین  معماران،  بهترین 
نگاشته و دیگر اصحاب معماری و بهترین سازندگان کتیبه، 
کرده اند  هنرنمایی  و...  گچکار  حّجار،  کاشی تراش،  از  اعم 
و کتیبه ها را به بهترین شکل ممکن اجرا نموده اند. زمانی 
که کتیبه های استادانه ی محمدبّواب در مسجد کبود تبریز، 
بقعه  و  لطف اهلل  در مسجد شیخ  علیرضاعباسی  کتیبه های 
خواجه ربیع مشهد و کتیبه عبدالباقی تبریزی در مسجدجامع 
زین الّدین  آرامگاه  در  جالالّدین جعفر  ثلث  کتیبه  عباسی، 
تایبادی و همچنین کتیبه های بایستقر در مسجد گوهرشاد 
مسجد  در  اصفهانی  میرزاغالمرضا  نستعلیق  کتیبه های  و 
سپهساالر و میرزاعمو در آرامگاه حضرت عبدالعظیم حسنی 
در شهر ری و بسیاری از کتیبه های ارزشمند ابنیه مهم به 
اقالم مختلف در دوره های تاریخی در نظر گرفته شود؛ مقام 

صفا و شأن در کتیبه نگاری دیده می شود.
مقام  به  رسیدن  افتخار  کتیبه نگاری، صرفًا خوشنویس  در 
جمعی  تالش  حاصل  کتیبه  و  ندارد  را  صفا«  و  »شأن 
نتیجه ی  کتیبه،  در  شأن  و  صفا  بنابراین  است.  هنرمندان 
نوعی توافق و تالش جمعی و آگاهانه در اجرای کتیبه از 
نگارش خِط آن به دست خوشنویس تا مکان یابی آن توسط 
معمار و تالش سایر سازندگان گمنام کتیبه، در وفاداری به 
اصول خط و خوشنویسی است. این که هنرمندان کاشی کار، 

حجار، گچ کار و دیگران چه مرارت ها کشیده اند تا با دستان 
زحمتکش خود دور و انحنای بسیار دشوار حروف و کلمات 
استادان خوشنویس را با وفاداری به اصول آن، بر پهنه ی 
و  کنند  پیاده  آن  امثال  و  گچ  کاشی،  از  بستری  یا  سنگ 
نشانه های مطمئنی از زیبایی های متعالی خوشنویسی را در 
معماری برای ما به یادگار بگذارند؛ ستودنی و غیرقابل انکار 
است. لّذت بی حّد و حصری که از کتیبه های فاخر اسالمی 
و  کامل  هماهنگی  محصول  واقع  در  می-شود؛  ما  عاید 
ارزش  به  از دست  اندرکاران ساخت کتیبه ها  وقوف هریک 
ارزیابی  گفت  باید  مجموع  در  است.  کار  نهایی  اهمیت  و 
دورگیری  خوشنویسی،  در  دقت  نهایت  با  که  کتیبه هایی 
و تراش، گچبری و حجارِی استادانه و قرارگیری در جای 
مناسب، همراه با نقش بی بدیل هنرمنِد معمار انجام گرفته 
است را؛ با اصطالح »صفا و شأن« بهتر می توان درک و 

نمود. فهم 
اصطالحات  کاربست  از  دیگر  نمونه هایی   .7

کتیبه نگاری در  خوشنویسی 
الف(  سبک و شیوه در کتیبه نگاری

در تعریف سبک و شیوه در خوشنویسی گفته شده است: 
»روش خاصی است که استادی سالها بدان روش خط نوشته 
گاه   .)47  ،1370 )فضائلی  است«  شده  شناخته  و  شایع  و 
منظور از »سبک«، نوع و گونه ی شناخته شده و مورد ارجاع 
خوشنویساِن یک دوره است؛ همچون سبک صفوی یا قاجار 
و گاهی بنا به اهمّیت و نبوغ خوشنویس در خلق سبک، به 
نام فرد نامگذاری می شود همچون سبک میرعماد یا کلهر. 
اما اصطالح »شیوه« غالبًا به ذوق و سلیقه ی خوشنویس 
برساند،  فردی  شاخصه های  یا  کمال  به  را  خود  خط  که 
اطالق می شود. باید توجه داشت که سبک و شیوه، مبتنی 
مرکب برداری،  قلم،  تراش  و  است  فنی  ظریف  مسائل  بر 
ابزار مورد استفاده، توانمندی فردِی خوشنویسان و تجارب 
شخصی آنها را نیز شامل می شود. حتی می توان گفت که 
و  تاریخی  مقتضیات  برخی  از  خوشنویس  سبِک  و  شیوه 
با این حال، اطالق این  فرهنگی زمانه نیز ناشی می گردد. 
اصطالحات، در قالب کتیبه نگاری باید با ملزومات خود انجام 
پذیرد. طبیعی است که کتیبه ها همچون نسخه های خطی 
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به تعداد فراوان و انبوه نوشته نشده اند؛ اما همواره نمونه های 
چلیپا  قطعه،  کتابت،  قالب  در  آثار خوشنویسان  از  بسیاری 
این  پناه  در  می توان  که  است  دسترس  در  مشق  سیاه  و 
جامعه ی آمارِی باال و گاه دقیق، کاربرد اصطالح سبک و 
شیوه در خوشنویسی و آثار خوشنویسان هر دوره ای را به 
انجام رساند؛ اما جامعه ی آماری کتیبه ها از آن ر و محدودتر 
است که با مقتضیات اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مذهبی 
ساخت بنا مواجه بوده اند و یا در معرض سودجویی های مادی 
و تخریب کتیبه ها بر اثر بالیای طبیعی چون زلزله و سیل 
قرار داشته اند. با توجه به تعداد بسیار کمتر کتیبه ها نسبت 
به نسخه های خطی و آثار و قطعات خوشنوسی، پرداختن به 
اصطالحاتی چون سبک و شیوه در این حوزه تا حدی دشوار 
ابنیه،  ساختن  به  منوط  کتیبه نگاری،  واقع  در  بود.  خواهد 
ذکر  و  نام  درخور  بنایی  ساختن  و  معتبر  و  مجلّل  عمارت 
و اغلب با پشتوانه ی مستمّر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
را  کتیبه نگاری  شیوه ی  و  سبک  داستان  فرایند،  این  بود. 
و  منطقه ای  جغرافیایی،  زمانی،  محدودیت های  و  موانع  با 
شواهد تاریخی همراه کرده است. در واقع اصطالح سبک و 
شیوه در کتیبه نگاری بیشتر معّرف دوره است تا برشمردن 
ویژگی های منحصر به فرد یک خوشنویِس کتیبه نگار، مگر 
نمونه های  ُپرکار،  و  موفق  کتیبه نگار  خوشنویسان  از  آنکه 
زیادی در راستای سبک شناسی موجود باشد که بتوان آنها 
نمود.  معرفی  سبک  موجد  یا  و  شیوه  شمار صاحب  در  را 
برای مثال کتیبه های نسبتًا متعّدد علیرضا عباسی )متوفی 
یا  و  ثلث  در  وی  خاندان  و  امامی  محمدرضا  ق(،   1038
کتیبه های محمدصالح اصفهانی )متوفی 1022 ق( و میرزا 
و  نستعلیق  قلم  در  ق(   1304 )متوفی  اصفهانی  غالمرضا 
این دست کتیبه نگاران، می تواند  از  نمونه های کمی  دیگر 
مورد مطالعات سبک شناسی قرار گیرد. برای مثال در مورد 
محمدصالح اصفهانی با توجه به آنکه وی شاگرد با واسطه 
میرعماد بوده و کتیبه های متعّددی از وی به جا مانده است؛ 
می توان سبک میرعماد را در آثار وی به صراحت مشاهده 

نمود )شهیدانی 1396، 250(. 
ب( مشق نظری و مشق عملی 

استادانه،  خطوط  دیدن  خوشنویسان،  میان  در  دیرباز  از   

غنیمتی بوده است و نگریستن به خط خوب را مشق نظری 
دانسته اند. محمدبخاری در رساله فوائد الخطوط می نویسد: 
»بدان که تعلیم دو نوع است؛ قلمی و زبانی و زبانی اهم 
است از قلمی«. وی مشق را به قلمی و نظری تقسیم کرده 
که در ابتدا قلمی است و بعد که مبتدی صاحب تشخیص 
شد؛ دیگر نظری بر قلمی بسیار خوب است« )مایل هروی 
چشمی  را  نظری  مشق  اصفهانی،  باباشاه   .)348  ،1372
)همان  است  دانسته  عملی  مشق  همان  را  قلمی  مشق  و 
1372، 152(. قاعده ی مشق نظری از دو جهت در تاریخ 
آنکه کتیبه های مهم همواره  اول  کتیبه نگاری مهم است؛ 
اسالمی  بزرگ  خوشنویسان  نظری  مشق  اصلِی  منابع  از 
بوده است و خوشنویسان همیشه در پی دیدن کتیبه های 
خوشنویسان معروف بوده اند. محمد صالح اصفهانی )متوفی 
معروف  شاگردان  از  اصفهانی،  ابوتراب  فرزند  ق(   1022
خوشنویسان  مهم-ترین  از  وی  است.  میرعمادقزوینی 
رساله  در  و  است  صفوی  عصر  نستعلیق  کتیبه نویسان  و 
یاد  مختلفی  کتیبه های  از  کّرات  به  الخطاطین«  »تذکره 
از آنها بازدید کرده و در واقع به مشق نظرِی  می کند که 
خود اشاره دارد. برای مثال می نویسد: »...میرزا نورای ولد 
قاضی غالمعلی... کتابه مسجد آقا نور واقعه در محله درب 
دردشت را ...نوشته... علی خان بیگ تویسرکانی...کتابه درب 
لواسانی  آقا حسین  اوست...  خط  عباسی  کبیر  مسجد  نقره 
در  کتابه  داشت...  قلمی  قدرت  بود.  خوبی  خوش نویس 
خط  صّباغان  بازار  در  واقعه  قرچغای بیگ  حاجی  مدرسه 
به  مزه  پرزور، چسبان و  ابرقوهی...  اوست... میر  ابوالبقای 
اوست....«  خّط  داود  حکیم  مسجد  دِر  کتابه  می نوشت... 
در  قوچانی  میرزاسنگالخ    .)23-22  ،1386 )اصفهانی 
را بررسی و  مسافرت های مکّرر خود، کتیبه های مختلف 
یک   .)1388 سنگالخ  میرزا  )ر.ک:  می نمود  مشق  آنها  از 
شهیر  خوشنویس  کلهر،  محمدرضا  جوانِی  ایام  از  قسمت 
کتیبه  روی  از  کردن  مشق  به  1304ق(،  )متوّفی  قاجار 
)که  قزوین  حمام های  از  یکی  سردر  در  قزوینی  میرعماد 
در  میرفندرسکی  قبر  کتیبه ی  نیز  و  نیست(  موجود  امروز 
میرعماد  خط  نمونه های  بهترین  از  دو  هر  -که  اصفهان 

.)13  ،1366 طهرانی  )نواب  شد  است- صرف 
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در  خوشنویسان  ارزِش  با  و  مهم  آثار  برخالف  آنکه  دوم 
قالب های کتابت، چلیپا، قطعه و سیاه مشق که دارای مقام 
در  پنهان  به طور  تاکنون  گذشته  از  و  بوده  وصفا«  »شأن 
معاریف  و  بزرگ  خاندان های  نزد  سلطنتی،  خزانه های 
و  موزه ها  مخازن  و  گنجینه  در  کتابخانه ها،  در  امروزه  و 
در  کتیبه ها  می شوند؛  نگهداری  خانوادگی  مجموعه های 
در معرض چشم  تاریخی، سخاوتمندانه  دوره های مختلف 
مخاطبان قرار داشته است. آنها با کریمانه ترین حالتی، زیبایی 
فراوان خوشنویسی اسالمی را همراه با نقوش، رنگ و سایر 
از  این رو،  به دیدگان خاص و عام هدیه می کنند.  تزئینات، 
و  مساجد  شهری،  فضای  در  کتیبه ها  که  نیست  بی جهت 

ج( مرکب برداری
 باید توجه داشت اگرچه مرکب برداری از اصول خط نیست؛ 
اما از مهارت های مهم خوشنویسی است و از آنجا که اصل 
خِط کتیبه پس از نوشته شدن، در زیر حجم مواد و مصالح در 
کتیبه، فراموش می شوند و نیز گاه حروف با مداد و ابزارهایی 
از این دست طراحی می شود و جای خوشنویسی را می گیرد؛ 
نمی توان در موضوع مرکب برداری به صراحت سخن گفت. 
مهم  ارزش های  وجود  با  کتیبه  نگاری،  طومارهای  واقع  در 
خوشنویسانه، همچنان پس از ساخت کتیبه مورد توجه نیستند 
کتیبه نگاری  طومارهای  خصوص  در  زیادی  شواهد  لذا  و 
مهم  طومارهای  اما  ندارد.  وجود  قاجار  یا  صفوی  ادوار  از 
کتیبه نگاری دیر یا زود باید همپایه ی قطعات و مرقعات، جای 
خود را در میان آثار نفیس خوشنویسی بیابند و اهمیت آنها 
در راستای شناخت چگونگی اجرای کتیبه مشخص گردد. بنا 
به یافته های شفاهی، سینه به سینه و تجارب فردی در این 

مدارس، در واقع مرجعی برای آشنایی و عالقه مندی عام 
و خاص مردم به هنر خوشنویسی بوده است )تصویر 13(. 
لذا گستره ی مشق نظری در کتیبه ها از قطعات و خطوط 
استادان بنام، در کتاب آرایی و قطعه-نویسی، چلیپا و کتابت 
و  ارزش  است. می-توان  مهم تر  گاه  و  وسیع تر  مراتب  به 
اهمیت کتیبه ها در جایگاه مشق نظری را با توجه به ارزش 
و اهمیت بنا، نوع معماری، نحوه و چگونگی پیوند و ارتباط 
کتیبه های  لذا؛  گرفت.  نظر  در  مخاطبان  با  آن  اجتماعی 
مهم در بناهایی چون مسجد جامع، مدارس، بازار، آب انبار 
منابع  زمره ی  در  کاروانسراها،  و  خانه ها  سردِر  سقاخانه،  و 

است. کتیبه نگاری  نظرِی  مشق 

خصوص، گفته شده است که برای خوشنویسِی کتیبه، باید 
قدرت، تسلط، تمرین، تجربه، ذوق و سلیقه، صبر و حوصله و 
نیز تمرکز فوق العاده داشت و از مداد کور )کمرنگ( در طرح 
اولیه ی کتیبه نگاری و سپس از مرکب بسیار رقیق بر روی 
 ،1377 )فضائلی  نمود  استفاده  خوشنویسی  نخستیِن  طرح 
131(. در واقع چنین اشاراتی با وجود اهمیت و قابلیت توصیه 
برای کتیبه نویسی، هنوز محتاج تفصیل و تکامل بحث است. 

 8. تأثیر معماری بر اصول و قواعد خوشنویسی
تاریخ معماری ایرانی نانوشته های بسیاری دارد؛ در حالیکه 
خّست منابع تاریخی، تذکره ها و اسناد معماری، در خصوص 
)سرکار  ناظرعالی طرح  یا  بزرگ  معماران  عملکرد  و  نقش 
عمارت( سخن درخور توجهی نگفته اند؛ از دیگر سازندگان 
کاشی تراش،  کاشی کار،  کتیبه نویس،  همچون  بنا  جزئی تر 
گچ کار، بنا، حّجار و امثالهم اطالع چندانی در دسترس نیست 

تصویر 13. نقل نویسی و مشق عملی استاد حسین خوشنویس زاده از کتیبه ثلث علیرضا عباسی در سردر مسجد جامع عباسی )مأخذ: مجموعه هنری استاد 
علی خوشنویس زاده(
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و  از چند  منوال  به همین  و  )قیومی بیدهندی 1390، 96(؛ 
چون و ارتباط دقیق عوامل معماری و خوشنویسان کتیبه ها 
نیز اطالع دقیقی موجود نیست؛ اما دست کم می توان پذیرفت 
که غالباً کتیبه های ابنیه احداثی را خوِد بانی -که از نقش 
آنها در انتقال مفاهیم مطلع بوده است- انتخاب می-نمود 
)گل رو 1394، 59(. با این همه نواقص نظری، باز هم بخش 
در  خوشنویسی  قواعد  و  اصول  در  مهم  تغییرات  از  مهّمی 
تأثیرات  باز می گردد.  کتیبه نگاری، به خصلت های معماری 
معماری در روند کتیبه نگاری هم نوع مواد و مصالح و کیفیت 
مادی بنا و هم افراد مشغول در معماری، از خود معمار گرفته 

تا حامی و سفارش دهنده و بانی بنا، را شامل می گردد. 
و  مادی  عناصر  کتیبه ها،  بر  تأثیرگذار  مهم  عوامل  از  یکی 
مواد و مصالح معماری بود. چندان که کیفیت خطوط کتیبه از 
سبک و شیوه ی خوشنویس یا مقتضیات سبک دوره ی خود 
پیروی می کند و جزئی از سنت خوشنویسی است؛ با عوامل 
مادی در روند ساخت کتیبه و حضور غیِر خوشنویسان نیز 
عجین است و پیوستگی کتیبه ها با معماری و وابستگی آنها 

به مواد و مصالح، تفاوت هایی را به وجود آورده است.
مّدت ها طول کشید تا کتیبه ها به تعادل و نظم واقعی چنانکه 
دست  می شدند؛  نگاشته  خوشنویسی  خطِی  نسخه های  در 
یابند. حروف و کلمات در کتیبه ها با آثار کتابت و قطعه نویسی، 
تفاوت و تمایز بسیاری داشت و می توان گفت که از اواخر 
دوره ی ایلخانان و به ویژه از عصر ترکمانان و تیموریان این 
فاصله کمتر شد. برخی از این عدم تطابق و تناسب را باید 
در نوع، جنس مواد و مصالح به کار رفته و یا ضریب خطای 
فنون  پیشرفت  کرد.  لحاظ  خطوط  تراشندگان  و  معماران 
هنرمندان  به  بدین سو  ایلخانان  از عصر  به ویژه  کاشیکاری 

اجازه داد تا تجارب ارزشمندی در کتیبه نگاری خوشنویسانه 
ماسویا 1381، 11-9(.  توموکو  و  )کاربونی  آورند  دست  به 
به تدریج کاشی و تکنیک های استفاده از آن، قدرت بیشتری 
به وضوح و نزدیکی کتیبه با اراده و ذوق اصلی خوشنویس را 
فراهم  ساخت. این روند در عصر تیموری و صفوی به اوج 
رسید؛ در این دوره با پیشرفت فنون کاشیکاری و حجاری،  
تجارب ارزشمندی در کتیبه نگاری خوشنویسانه به  وجود آمد 

)رجایی باغسرایی 1388، 70(.
اما  دارد؛  فّعال  حضوری  کتیبه نگاری  آغاز  در  خوشنویسی 
در ادامه به شدت از تأثیرات و نوسانات سازندگاِن کتیبه از 
معمار و حّجار و کاشیکار و امثالهم برخوردار می شود و کیفیت 
اصلِی  برخالف خط  را  شیوه  و  حتی سبک  و  کتیبه نگاری 
خوشنویس، دچار دگرگونی و دستخوش تغییر می کند. بنابراین، 
الزم است که در کاربرد این اصطالح، توجه همه جانبه ای به 
مواد و مصالح و تکنیک های مختلف کتیبه سازی مبذول شود 
)از نوع و چگونگی خوشنویسی کتیبه تا دورگیری و تراش 
حروف، حجاری و امثال آن(. مواد و مصالح معماری، دست 
سازندگان کتیبه را برای اجرا هنرمندانه و وفادار به اصول و 
قواعد خوشنویسی باز می گذاشت و یا آنها را محدود می نمود.

برای مثال اجرای دقیق شاکله ی حروف و کلمات در حّجاری 
سنگ عموماً سخت تر می نمود؛ اما کاشی و مخصوصاً گچ 
ممتازی  جایگاه  کتیبه ها  انواع  زیبایی  و  اصول  حفظ  در 
دارد و عنصر مناسبی است که قابلیت به نمایش درآوردن 
زیبایی های خط و مفهوم سبک و شیوه را داراست و لذا با 
نظارت دقیق  یا  و  میزان مهارت سازندگان کتیبه  به  توجه 
معمار و خوشنویس، کتیبه هایی با عیار متفاوت خلق می شد 

و  15(.  )تصاویر14 

کتیبه  حروف»ص-ح-ه«  حلقه های  در  ضعیف  دورگیری   .14 تصویر 
حّجاری سنگ مزار، امامزاده شاهزید اصفهان، عصر صفوی )مأخذ: نگارنده(

تصویر 15. دورگیری دقیق در حلقه های حروف»ص-ف«کتیبه نستعلیق 
اسماعیل  امامزاده  رواق  1111ق،  اصفهانی،  محمدصالح  راقمه  گچبری، 

اصفهان، )مأخذ: به لطف آقای شهریار شاهمندی(
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تأثیر بسیار مهم دیگر قاب بندی یا لوحه هایی بود که از سوی 
معمار، حامی و یا سفارش دهند هی کتیبه در اختیار خوشنویس 
قرار می گرفت. چنین فضایی با عدم تناسب در میزان کلمات 
کتیبه نگاری،  برای  موجود  قاب  با  شده  خواسته  جمالت  و 
کیفیت خط را دگرگون می کرد و خوشنویس برای ُپرکردن 

و  در قطعات  نمونه های خوشنویسی  با  مقایسه  در  امر  این 
کتابت بیشتر مشخص می گردد. چراکه خوشنویس و کاتب با 
اضافه نمودن برگ و تعیین ابعاد کاغذ و دانگ قلم با سلیقه 
خود هنرنمایی می نمود؛ اما در نوع کتیبه نگاری، محدودیت 
و  ذوق  کلمات،  و  حروف  تعداد  و  نوع  و  مصالح  و  بستر 
سلیقه ی معمار و حامیان معماری در کیفیت و عیار کتیبه 
مؤثر واقع می شد و درواقع خوشنویس غالباً مجبور به رعایت 
محدودیت های ناخواسته بود که هم از الزامات معماری و هم 
موارد  این  متأثر می شد.  معماری  و سلیقه اصحاب  از ذوق 
خوشنویسی  در  کرسی بندی  و  تناسب  و  ترکیب  وضوح  به 
کتیبه ها را تعیین می کرد. حتی باید گفت؛ مقام صفا و شأن در 
کتیبه را نیز تحت تأثیر قرار می داد. این مر رابطه ای دو سویه 

فضای قاب-بندی مجبور به خلوت و جلوت می شد. این امر از 
اختیار خوشنویس خارج بود و در واقع نمی توانست قاب بندی 
دلخواه خود را تنظیم و اجرا کند و بسته به ُحسن اتفاق، عیار 

و ترکیب خط نیز دگرگون می شد )تصاویر 16 و 17(.

ارزش های  به حذف  منجر  نظر هم می توانست  به  که  بود 
و  نظارت  با ُحسن  و هم  کتیبه نگاری شود  در  خوشنویسی 
با ارزش  دقت معمار و اصحاب معماری به خلق کتیبه های 
تعیین  در  همواره  که  آنجاست  مهم   نکته ی  شود.  منتهی 
قواعد خوشنویسی  و  و کاربرد اصول  عیار خط در کتیبه ها 
باید به مقتضیات معماری و اصحاب آن و از جمله مهارت 
در انتقال خّط خوشنویس به بستر کتیبه توجه نمود این امر 
خود موضوع مهمی است. برای مثال، سوزن زنی استادانه و 
یا ناشیانه خط به منظور انتقال آن بر بستر کتیبه، کیفیت و 
عیار آن را دگرگون می نمود. تصاویر 18 و 19 گویای این 

است. مطلب 

تصویر 16. عدم تناسب در قاب بندی و دانگ قلم و ایجاد خلوت زاید در 
قاب، کتیبه نستعلیق کاشی، رقم والیت اهلل گلپایگانی1199ق، مدرسه میرزا 

حسین، اصفهان )مأخذ: به لطف آقای شهریار شاهمندی(

سردر  گچ،  زمینه  بر  کتیبه  خط  انتقال  در  نادرست  سوزن زنی   .18 تصویر 
شمالی مسجدجامع اصفهان، عصر قاجار )مأخذ: نگارنده(

تصویر 17.تعادل و توازن در قاب بندی و دانگ قلم، کتیبه نستعلیق کاشی، 
رقم محمدصالح اصفهانی 1122ق، سردر مسجد علیقلی آقا، اصفهان

)مأخذ: به لطف آقای شهریار شاهمندی( 

حبیب اهلل  استاد  خط  کتیبه،  انتقال  جهت  درست  زنی  سوزن   .19 تصویر 
فضائلی )مأخذ: مجموعه محسن سلیمانی(
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مالحظات کاربرد در تحلیل کتیبه نگاری ردیف
- دارد 1. اصول
- دارد 2. ترکیب
- دارد 3. کرسی
- دارد 4. نسبت
- دارد 5. ضعف و قّوت
- دارد 6. سطح و دور
- دارد 7. صعود و نزول مجازی

با لحاظ نمودن ارزش های معماری، مجموعه مهارت 
سازندگان و ارزش عناصر مادی کتیبه دارد 8. صفا و شأن

با لحاظ نمودن تعداد مکفی از کتیبه های خوشنویس یا با 
عطف به دوره تاریخی از کتیبه نگاری خوشنویسان قابل 

اطالق است.
دارد 1. سبک و شیوه

در خصوص کتیبه های فاخر و نفیس و میزان رجوع 
خوشنویسان به کتیبه های ارزشمند قابل اطالق است. دارد 2. مشق نظری و عملی

درباره طومارهای کتیبه )کتیبه کاغذی( قابل بررسی 
و توجه است؛ اما در حوزه ی کتیبه نگاری در حوزه ی 

معماری موضوعیت ندارد.
دارد 3. مرکب برداری

جدول 2. کاربست های دیگری از واژگان و قواعد خوشنویسی در تحلیل کتیبه نگاری )مأخذ: نگارنده(

نتیجه گیری 
کتیبه ها از منظر هنری، اعالن آشکار استادِی خوشنویسان 
و  معماری  در  حساسیت  و  اهّمیت  به  بنا  امر  این  و  بوده 
برای  بی بدیل  افتخاری  و  عظیم  مقامی  آن،  ماندگاری 
و  تعاریف  در  این حال  با  است.  شده  تلّقی  خوشنویسان 
خوشنویسانه  ارزش های  سهم  کتیبه شناسی،  رویکردهای 
نادیده گرفته شده و معدود اشارات موجود در این باره تکافوی 
اهمیت بحث را نمی دهد و پژوهش های موجود تا رسمیت 
بسیاری  فاصله  به حوزه ی کتیبه شناسی  آن  یافتن و ورود 
دوازده گانه ی  قواعد  و  اصول  تثبیت  و  نگارش  روند  دارد. 
و  تناقض ها  برخی  وجود  با  و  بوده  تدریجی  خوشنویسی، 
آثار  ارزش گذاری  برای  مهمی  معیار  همچنان  اختالفات، 

با  مرتبط  اصطالحات  کاربست  است.  خوشنویسی  متنّوع 
آن  قطعه نویسِی  و  کتاب آرایی  نوع  در  عمدتًا  خوشنویسی 
به  ندرت  کتیبه نگاری  درباره ی  معیارها  این  و  داشته  رواج 
مورد توجه قرار گرفته است. اضافه نمودن برگ جدیدی در 
نقد و بررسی کتیبه ها از منظر اصول و قواعد خوشنویسی، 
نیازمند توجه کافی به مقتضیات کتیبه و کتیبه نگاری است. 
تفاوت های موجود در ویژگی کتیبه ها از نظر ابعاد و اندازه، 
فاصله تا چشم مخاطب، نوع و مواد و مصالح، نوع کاشیکاری 
و حجاری، گچبری و دورگیری و تراش، ادبیات و محتوای 
کتیبه ها، نوع سفارش و میزان نظارت یا دخالت در روند کار 
و عوامل دیگری، بر نحوه ی کاربرد اصطالحات و واژگان 
اصول و قواعد خوشنویسی مؤثر است. در باب اصل نسبت 
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و کاربرد آن باید گفت: این اصطالح در کاربرد کتاب آرایی، 
تعاریف و تصریح آن در رساله های  قطعه-نویسی و حتی 
متفاوت  حدودی  تا  کتیبه نگاری  جایگاه  با  خوشنویسی، 
است و در واقع بزرگی و کوچکِی بیش از اندازه ی حروف و 
کلمات در تناسب، به واسطه ی الزامات کتیبه نگاری است و 
از سوی دیگر برهم خوردن این تناسبات برخالف معیارهای 
رساله ها، چیزی از ارزش های کتیبه-نگاری از منظر اصول 
کم نمی کند؛ بلکه باعث تقویت ارزش های بصرِی خطوط 
مهم ترین  از  »ترکیب«  می شود.  کتیبه نگاری  قالب  در 
اصول در خوشنویسی است؛ اما برخالف قالب های مختلف 
اصلی  شرط  خوانایی  که  مشق(  سیاه  )بجز  خوشنویسی 
است؛ چیدمان حروف و جابجایی آن، اصلی مهم و بنیادی 
مکّرر  جابجایی  کتیبه نگاری،  در  است.  کتیبه  ترکیب  در 
حروف و کلمات از موضع خود، برهم زدن تناسب حروف 
در  و تصرف  و دخل  تغییر  گاه  و  و جلوت  ایجاد خلوت  و 
ترکیِب جزئی حروف و کلمات در راستای ترکیب و چیدماِن 
به  که  می گردد  و الزم محسوب  متعارف  امری  خوشایند، 
وفور در کتیبه های مختلف اسالمی در اقالم مختلف ثلث 
می شود.  مشاهده  نستعلیق  قلم  در  حتی  و  آن  فروعات  و 
اهمیت  بسیار  ترکیب  منظر  از  کتیبه ها  مخاطب،  نگاه  در 
دارند. این موضوع با در نظر داشتن سایر تزئینات و نقوش 
مکّمل کتیبه، نقش ترکیب و چیدمان حروف و کلمات را 
در زیبایی نهایی کتیبه، دو چندان می کند و این اصل را در 
کاربرِد کتیبه ای، ُپر رنگ  تر می نماید. کتیبه ها بنا به الزامات 
معماری، نوع حروف و کلمات، نوع ادبیات و تعداد واژگان 
نسبت به ابعاد و بستر کتیبه، به ایجاد کرسی بندی به میزان 
پیدا می کند.  نیاز  شناور  نوعی کرسی  گاه  و  مکّرر  و  الزم 
در این صورت با نوع تعریف و کاربرد کرسی در رساله های 
متفاوت  خوشنویسی  آثاِر  عینی  نمونه های  و  خوشنویسی 
است. کاربرد اصل صفا و شأن -به هر طریقی که به ادبیات 
رساله های خوشنویسی وارد شده است- در خصوص کتیبه 
مراحل  در  جمعی  هّمت  و  گروهی  کار  به  اشاره  نگاری، 
مختلف کتیبه از نگارش تا اجرا و نصب آن است و لذا افتخار 
این مقام برای همه ی عوامِل مرتبط با کتیبه از خوشنویس 
تا معمار و زیرمجموعه های وی از جمله سازندگان گمنام 

و  پیدایش سبک  روند  منوال،  به همین  می باشد.  کتیبه ها 
شیوه در کتیبه نگاری تنها متعلق به خوشنویس نیست؛ بلکه 
عمدتًا متکی به کیفیت و کمّیت جامعه آمارِی ساخت و ساز 
ابنیه و عمارت و نیز سیر مکاتب معماری و عوامل مختلفی 
جز  کتیبه نگاری  در  است.  معماری  مصالح   و  مواد  نوع  از 
درباره ی معدود کتیبه نگاران ُپرکار، اصطالح سبک و شیوه 
را باید در دوره تاریخی و روند طوالنی تری نسبت به کاربرد 
و  بستر  چنین  بر  نمود؛  لحاظ  خوشنویسی  حوزه ی  در  آن 
زمینه هایی است که ذوق و سلیقه و سبک غالب خوشنویس 
در کتیبه نگاری معنا می یابد. برخی از مهارت-های نوشتاری 
اگر  مرکب برداری،  چون  کتیبه نگاری،  خوشنویسانه ی  و 
طومارهای  اصل  در  اما  نمی آید؛  به چشم  کتیبه ها  در  چه 
کتیبه، نمی توان نادیده گرفت که عمدتًا مهارت و استادی 
خوشنویس را در خوشنویسی اولیه کتیبه نشان می دهد؛ اما 
در انتقال اثر به مواد و مصالح معماری اغلب از بین می رود. 
و  معماری  پیوند  نظر  از  کتیبه ها  ویژگی  مهم ترین  شاید 
از  کتیبه هاست.  نظری  مشق  وجه  مردم،  قاطبه ی  با  هنر 
نفیس  نُسخ  و  مرقعات  قطعات،  با  مقایسه  در  منظر  این 
خوشنویسی، کتیبه ها بی محابا و کریمانه، خود را در معرض 
نگاه عام و خاص قرار می دهند و مرجع مهمی برای آشنایی 
جامعه ی عام و خاص با خط و خوشنویسی است. همه ی 
موارد فوق، با توجه به مقتضیات معماری و مالحظات آن 
و  کتیبه  سفارش دهنده ی  و  بنا  حامی  معمار،  سهم  یعنی 

باالخره سازندگان کتیبه باید مود توجه قرار گیرد.
معنایی  و  بصری  فنی،  ارزش  متأسفانه  تفصیالت  این  با 
هوّیت  با  ما  روزگار  معنایی  گسست  اثر  در  کتیبه-نگاری 
در خلق یک  متعّددی که  زوال هنرمندان  و  اسالمی  هنر 
اثر متعالِی کتیبه در توافق کاملی قرار داشتند و جاودانه های 
به  بی توجهی  زدند؛  می  رقم  را  اسالمی  معماری  تزئینات 
اصول  انگاشتن  نادیده  و  کتیبه نگاری  در  مهم  الگوهای 
از  استفاده  عدم  کتیبه،  اجرای  در  خوشنویسی  قواعد  و 
ظرفیت های خوشنویسی و اقالم متعّدد و بجا در معماری 
عدم  نستعلیق(،  محقق،  ریحان،  نسخ،  ثلث،  کوفی،  )انواع 
وضوح و آشکارگی کتیبه ها در معماری، نبود روحیه همکاری 
در کتیبه نگاری و مسائلی از این دست، باعث شده است 
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امروزه  -که  معماری    تزئینات  ارکان  مهم ترین  از  یکی 
نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد- به دور از معیارهای 
هنری مخصوصًا از حیث مالحظات خوشنویسی باشد. جان 
از  افزودن نکات جدید در باب تحلیل کتیبه ها  کالم آنکه 
منظر اصول و قواعد خوشنویسی، تکمیل و استمرار نکات 

مغفول مانده در رساله ها و پژوهش های خوشنویسی است 
که باعث ایجاد رویکردهای علمی و هنری مناسب تری در 
باب تحلیل کتیبه ها، تقویت سنت غنِی خوشنویسی و نهایتًا 

می گردد.  کتیبه ها  هنرمندانه-تر  اجرای  به  منجر 
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