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چكيده
مسجدجامع  شوشتر در دوره خالفت خليفه المسترشدباهللا ابومنصور فضل بن المستظهربن المفتدي (٥١٢-٥٢٩ق) 
ساخت آن به پايان رسيد تاريخ شروع ساخت آن سال ٢٥٤ ق است. مي توان آن را يکي از مساجد اوايل دوره اسالمي 
در ايران دانست که در دوره هاي بعد مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است. کتيبه هاي کوفي گچ بري اين مسجد شامل 
کتيبه کوفي محراب  اصلي (آيات ســوره اسراء) و کتيبه کوفي (سوره يس) است. کتيبه کوفي (سوره يس) بر ديوار 
محراب مسجدجامع شوشتر از نمونه هاي موفق خط کوفي در تزيينات بناست. طول کتيبه سي و دو متر شامل آيات ٨ 
تا ٢٣ سوره يس است. اين کتيبه ترکيبي از خط کوفي ساده و برگدار با پس زمينه اي از نقوش اسليمي است. هدف اين 
پژوهش دستيابي به ساختار و ويژگي هاي بصري کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر است. سؤال اين است 
که ساختار تشکيل دهنده در نظام نوشتاري خط کوفي کتيبه (سوره يس) مسجدجامع شوشتر چگونه است و ازچه 
ويژگي ها و قابليت هاي بصري پيروي مي کند؟ روش تحقيق  پيش رو توصيفي- تحيلي است و جمع آوري اطالعات به 
صورت کتابخانه اي_ميداني انجام شده است. تجزيه و تحليل داده ها به صورت کيفي است. نتايج تحليل ها نشان مي دهد 
که ساختار اين کتيبه از نظام نوشتاري و نظام گياهي مورد استفاده در کتيبه هاي کوفي پيروي مي کند. نظام نوشتاري 
کتيبه کوفي (سوره يس) داراي ساختار نظامند ديگري است که شامل خطوط کرسي و خطوط راهنماست. اين خطوط با 
نسبت معيني از يکديگر قرار گرفته اند و کلمات در سي و دو متر کتيبه روي اين خطوط طراحي شده اند. ضخامت حروف 
عمودي، فاصله بين حروف و کلمات، از خطوط راهنماي عمودي با فاصله يکسان نيز پيروي مي کند. ارتفاع کشيدگي هاي 
حروف ارتفاع دار مانند الف ها دو برابر نظام نوشتاري در اين کتيبه است. فضاي خالي بين کشيدگي هاي حروف ارتفاع دار 
در کل کتيبه باهم برابر است. تکرار فضاهاي برابر در اين کتيبه ضربآهنگي از فضاهاي منفي ايجاد کرده است که با 

طراحي نقوش اسليمي پر شده است.
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مقدمه
از  جزئي  کتيبه نگاري  ايران  هنر  و  فرهنگ  تاريخ  در 
تزيينات معماري ايران به حساب مي آيد. تحليل کتيبه هاي 
موجود در معماري دوره اسالمي از جنبه هاي بصري و 
ويژگي هاي ساختاري، مي تواند در هنر معاصر تاثيرات 
از  شوشتر  مسجدجامع  ساخت  باشد.  دارا  را  بسزايي 
سال ۲۵۴ ق شروع و احتماال تا سال  هاي ۵۱۲-۵۲۹ ق 
المعتزباهللا  عباسيان،  خالفت  دوره  در  انجاميد.  طول  به 
محمدبن جعفر متوکل آغازگر بناي مسجدجامع شوشتر 
بوده است. او خليفه سيزدهم بني عباس بود و در سال 
٢٥٤ در زمان امام حسن عسگري (ع) به خالفت نشسته 
و در نهايت خليفه بيست ونهم المسترشدباهللا ابومنصور 
مسجد  تا ساخت  کوشيد  المفتدي  بن المستظهربن  فضل 
مسجدجامع شوشتر  ترتيب ساخت  اين  به  کند  تمام  را 
از سال ٢٥٤ ق تا دوره خليفه بيست ونهم المسترشدباهللا 
دو  از  بيش  المفتدي،  بن المستظهربن  فضل  ابومنصور 
کهن ترين  از  يکي  مي تواند  مسجد  اين  کشيد.  طول  قرن 
معماري هاي اسالمي بعد از مسجدجامع نايين و تاريخانه 
دامغان  باشد. مسجدجامع شوشتر کتيبه هاي بسياري را 
از دوره هاي مختلف درخود دارد، کتيبه اي به طول سي و 
دو متر برکل ديوار محراب آن نقش بسته است که شامل 
ازخط  تلفيقي  کتيبه  اين  است  يس  تا ٢٣ سوره   ٨ آيات 
نقوش اسليمي  از  پس زمينه اي  با  برگدار  و  ساده  کوفي 
ويژگي هاي  به  دستيابي  پژوهش  اين  کلي  هدف  است. 
بصري و همچنين يافتن ساختار نهفته در نظام نوشتاري 
اين کتيبه است. سؤال مطرح شده اين است که ساختار 
تشکيل دهنده در نظام نوشتاري کتيبه کوفي (سوره يس) 
و  ويژگي ها  از چه  و  است  مسجدجامع شوشتر چگونه 
قابليت هاي بصري پيروي مي کند؟ با توجه به تقسيم بندي 
خط کوفي به سه بخش عمده شامل: نظام نوشتاري، نظام 
گياهي و نظام هندسي، به بررسي نظام نوشتاري در کتيبه 
کوفي  (سوره يس) مسجدجامع شوشتر پرداخته مي شود 
و به ساختار و ويژگي هاي نهفته درنظام نوشتاري دست 
ارائه نمونه هاي ترسيمي توانمندي ها  با  مي يابد همچنين 
و ويژگي هاي ساختاري خط کوفي اين بنا را در عرصه 

کتيبه نگاري مورد بررسي قرار مي دهد. 
اهميت و ضرورت اين پژوهش يافتن ساختار خط كوفي 
شامل خطوط کرسي زمينه۱ و خطوط راهنما که شامل 
خط راهنماي باالترين قسمت حروف۲، خط راهنماي پايين 
حروف۳  و ديگر خطوط راهنماي استفاده شده براي تنظيم 
حروف نظام ساختاري آنست.  از سويي چگونگي استفاده 
از  استفاده  چگونگي  نوشتاري،  نظام  بخش  در  ريتم  از 
ريتم در حروف و فضاهاي مثبت و منفي کتيبه و همچنين 
مسجدجامع  يس)  (سوره  کوفي  کتيبه  کلي  ويژگي هاي 
شوشتر ازجمله نوع کشيدگي هاي حروف و ويژگي هاي 
حروف چشمه دار و نوع نوشتار جداي از نقوش اسليمي 

مورد استفاده در پس زمينه کتيبه کوفي (سوره يس) اين 
بنا از جنبه هاي مهم اين پژوهش است.

روش تحقيق
گردآوري  است.  توصيفي-تحليلي  پژوهش  اين  روش 
اطالعات به صورت کتابخانه اي-ميداني انجام شده است.  
در اين پژوهش با اجراي سيستمي تصاوير عکاسي شده از 
کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر، به بررسي 
و تحليل ساختار تشکيل دهنده در نظام نوشتاري اين کتيبه 
مي پردازد و ويژگي ها و قابليت هاي بصري آن را مي يابد. 

تجزيه و تحليل داده ها به صورت کيفي است.

پيشينه تحقيق
در  ايراني  بناهاي  در  کتيبه ها  ساختار  زمينه  در 
مسجدجامع  با  ارتباط  در  همچنين  و  اسالمي  دوره هاي 
شوشتر پژوهش هايي انجام شده است. اين پژوهش ها به 
بيان برخي از ويژگي هاي خطوط کوفي در کتيبه ها پرداخته 
به جنبه هاي معماري آن  و درباره مسجدجامع شوشتر 
پرداخته اند وکتيبه هاي اين مسجد از جنبه هاي ساختاري و 
چکونگي استفاده کيفيات بصري درآن مورد تجزيه تحليل 
قرار نگرفته است. در اينجا به بررسي پژوهش هايي که انجام 

شده است، پرداخته مي شود.
در جديدترين پژوهش ها مي توان به مقاله اي با عنوان 
«ساختار ويژگي  کتيبه هاي کوفي تزييني (گل و برگدار) در 
دوره سلجوقي و ايلخاني» نوشته مهدي مکي نژاد در نشريه 
علمي-پژوهشي نگره سال ١٣٩٧شماره ٤٦، اشاره کرد که 
به بررسي  برخي نمونه ها از کتيبه هاي کوفي تزييني (گل و 
برگدار) در دوره سلجوقي و ايلخاني پرداخته است و نتيجه 
اين پژوهش اين است که کتيبه هاي کوفي تزئيني، از سه 
بخش عمده شامل نظام نوشتاري، هندسي (گره) و گياهي، 
تشکيل شده اند که بيشترين دامنه خالقيت و تنوع، در نظام 
هندسي و گياهي صورت گرفته است. در مقاله ديگري با 
عنوان«فاعليت خدا در نظام هستي از نگاه عالمه طباطبايي و 
انعکاس آن در کتيبه هاي بناهاي اسالمي» نوشته غالمعلي 
در  رحماني  جهانبخش  و  شمشيري  محمدرضا  احمدي، 
سال ١٣٩٨ شماره ٣٦ در نشريه مطالعات هنر اسالمي به 
چاپ رسيده است. پس از درک ديدگاه و نظريه فاعليت خدا 
در نظام هستي از نگاه عالمه طباطبايي، به عنوان تئوري 
آفرينش و خلقت مي توان به انعکاس انديشه هاي عرفاني 
به  مفهومي  جنبه  از  و  است  يافته  کتيبه نگاري دست  در 

کتيبه نگاري توجه کرده است.
در پايان نامه  دکتري با عنوان«ساختار و قابليت هاي 
تا  (سلجوقي  ايران  معماري  نگاري  درکتيبه  کوفي  خط 
صفوي) » نوشته مهدي مکي نژاد به راهنمايي دکتر حبيب 
آذرماه  در  هراتي  مهدي  محمد  مشاور  و  اللهي  آيت  اهللا 
١٣٨٩دانشگاه شاهد به بررسي ساختار وقابليت هاي خط 
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کوفي درکتيبه نگاري پرداخته شده و به ويژگي هاي کلي در 
کتيبه هاي کوفي دوره هاي مورد بررسي دست يافته است.

با  پايانامه  کارشناسي ارشد  نيز در  ابراهيم دالوران 
عنوان«مطالعه زيبايي شناسي کتيبه هاي اسالمي شوشتر 
ازقرن سوم ق تا اواخر دوره قاجار (نمونه هاي موردي:١-

شوشتر٣-بقعه  عبداهللا  شوشتر٢-امامزاده  مسجدجامع 
سيد محمد گالبي) »به راهنمايي دکترحميدرضا قليچ خاني 
در سال ١٣٩٥دانشگاه سوره به بررسي زيبايي شناسي و 
معناي معنوي بخش هايي از تزيينات وکتيبه ها پرداخته است. 
امامزاده  و  شوشتر  مسجدجامع  کتاب«کتيبه هاي  در 
رحيمي  مهناز  و  قوچاني  عبداهللا  آن  نويسند گان  عبداهللا»، 
معرفي  همچنين  و  بنا  توصيف  به   ،١٣٨٠ سال  فردر 
پرداخته اند.  شوشتر  مسجدجامع  در  موجود  کتيبه هاي 
مسجدتاريخي  کوفي  نام«کتيبه هاي  به  ديگري  درکتاب 
موسوي جزايري،  سيدمحمدوحيد  شوشتر»  جامع 
رينگنبورگ،  پاتريک  موسوي جزايري،  سيدمحمدحسين 
علي محمد چهارمحالي و پرت ميکلي نويسندگان آن هستند 
دراين  شده است.  چاپ  به  نيويورک  در   ٢٠١٥ سال  در 
کتاب عالوه بر اينکه عکس هاي بسيار باکيفيتي از کتيبه هاي 
مسجدجامع شوشتر وجوددارد، مفهوم و معناي متن کتيبه 
و همچنين دليل مفهومي نوع نوشتار را بررسي مي کند. 
سيدعبداهللا جزايري شوشتري در کتاب «تذکره شوشتر» به 
توصيف مسجدجامع شوشتر پرداخته و تمامي کتيبه هاي 
موجود در آن را شناسي و از آنها نام برده است و همچنين 
روند ساخت اين بنا توسط خليفه هاي عباسي را شرح داده 
نشر  باز  ترآوا  نشر  در  سال ١٣٨٨  در  کتاب  اين  است. 
شده است. شيال بلر در کتاب «نخستين کتيبه ها دردوران 
اسالمي ايران زمين» به بررسي بسياري از بناهاي تاريخي 
ايران پرداخته است و کتيبه هاي آنها را معرفي و بررسي 
کرده که بناي مسجدجامع شوشتر در اين بناها معرفي و 
تحليل نشده است. همچنين آدولف گرومن در کتاب «منشأ 
خط  پيشرفت  روند  گلدار»  کوفي  خط  ابتدايي  توسعه  و 
قبرها،  جمله سنگ  از  کتيبه هايي  بررسي  با  گلدار  کوفي 
پرداخته است.  اشياء  و  برخي ظروف  پارچه ها وهمچنين 
سيدمحمدوحيد موسوي جزايري و همکاران کتاب ديگري 
گرافيک؛   خط،  فرهنگ،  کوفي:  نوشته هاي  «سنگ  نام  به 
تحليل هنري خط کوفي بر سنگ نوشته هاي کوفي» در اين 

کتاب به ويژگي هاي کلي خطوط کوفي مي پردازند. 
منابع ديگري نيز به موقعيت و نوع معماري مسجدجامع 
شوشتر، دوره ساخت و همچنين معرفي ديگر کتيبه هاي 
از  نيز  پژوهش  اين  در  که  پرداخته اند  آن  در  موجود 
آنهاستفاده شده است و در منابع نام آنها ذکر شده است. لذا 
هدف پژوهش پيش  رو دستيابي به ويژگي هاي بصري و 
همچنين يافتن ساختار نهفته در نظام نوشتاري کتيبه کوفي 
(سوره يس) مسجدجامع شوشتر است. در پژوهش هاي 
کتيبه وکيفيات  اين  به ساختار و ويژگي هاي  انجام شده 

اين  و  نشده است  پرداخته  آن  در  استفاده  مورد  بصري 
پژوهش درنظر دارد در جهت بيان آنچه تا به حال در زمينه 
کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر مغفول باقي 

مانده است گام بردارد.

موقعيت جغرافيايي شهرستان شوشتر و مسجد جامع 
شوشتر 

و  بين رودکارون  فاصل  «شهرستان شوشتر درحد 
آب گرگر، در٦٤ کيلومتري محلي که کارون به جلگه وارد 
مي شود، قراردارد. اين شهرستان حدودا ٣٥٣٨ کيلومترمربع 
و  دزفول  به شهرستان  از طرف شمال  و  دارد  مساحت 
ايذه و از شرق به مسجدسليمان و از مغرب و جنوب به 
شهرستان اهواز محدود شده است. درمورد زمان احداث 
اين شهر اطالعاتي دردست ناست ولي به نظر مي رسد اين 
شهرستان از قدمت بسياري برخوردار باشد و احتماال از 
قبل ازدوره ساسانيان وجود داشته است. در اين شهر آثار 
ارزشمندي از دوران مختلف به ويژه ساسانيان و دوران 
اسالمي باقي مانده است» (قوچاني نژاد، رحيمي فر، ١٣٨٢: 
٥). موقعيت مکاني مسجدجامع شوشتر درضلع غربي بافت 
کهن شوشتر و در محله دکان سيد که از محله هاي تاريخي 

شهرشوشتر است، قراردارد.

 پيشينه تاريخي مسجدجامع شوشتر 
«احمد (معزالدوله) يکي از فرزندان بويه در سال ٣٢٦ 
ق کرمان و خوزستان را متصرف شد. وي پس از کسب 
از تصرف مرکز  و پس  بغداد رفت  به  با سپاهي  قدرت، 
خالفت عباسي در سال ٣٣٤ ق مستکفي خليفه بغداد را 
مزول و کور کرد و المطيع باهللا را به خالفت منصوب داشت. 
معزالدوله تا سال ٣٥٦ ق با قدرت حکومت کرد و چون 
درگذشت، پسرش عزالدوله بختيار در بغداد به حکومت 
رسيد. در اين احوال عضدالدوله پسر رکن الدوله (حسن) 
که به موجب وصيت عموي خود عمادالدوله به حکومت 
فارس و خوزستان رسيده بود، به سوي بغداد حرکت و 
در سال ٣٦٦ ق مقر خالفت را متصرف شد و به حکومت 
عزالدوله بختيار خاتمه  داد. عضدالدوله در٤٧ سال گي و 
به سال ٣٧٢ ق درگذشت. پس از درگذشت عضدالدوله، 
صمصام  خود  برادر  سوي  از  او  پسر  احمد  ابوالحسن 
الدوله به حکومت خوزستان منصوب شد، در همين سال 
٣٧٢ ق شرف الدوله پسر ديگر عضدالدوله که پس ازمرگ 
پدر از کرمان آمده بود، فارس را تصرف کرد و سپس به 
خوزستان لشکر کشيد و آنجا را نيز فتح کرد. شرف الدوله 
برادر خود بهاء الدوله را به حکومت خوزستان گماشت. 
شرف الدوله در سال ٣٧٧ ق درگذشت و بين برادرانش 
صمصام الدوله و بهاءالدوله بر سر حکومت اختالف افتاد و 
جنگي سخت روي داد. سرانجام قرار بر اين شد که فارس 
(بهبهان)  ارجان  ناحيه  يعني  و قسمت شرقي خوزستان 



متعلق به صمصام الدوله و بقيه خاک خوزستان و ناحيه 
عراق تحت فرمان بهاءالدوله باشد. بدين ترتيب خوزستان 
در قلمرو حکمرانان فارس و تحت تصرف خاندان ديالمه 
فارس بود. در سال ٤٣٧ ق ابوکاليجار ديلمي که سالجقه او 
را از همدان رانده بودند، ازسوي اينان به حکومت خوزستان 
منصوب شد و تا سال ٤٤٣ ق که درگذشت بر اين سمت 
باقي بود» (سيستاني، ١٣٧٣: ٢٣٠-٢٣١). دردوره ساخت 
مسجدجامع شوشتر حاکمان نامبرده شده درخوزستان 
شده  نامبرده  هاي  تاريخ  بنابراين  مي کردند.  حکمراني 
مي توان گفت که بخشي از مسجدجامع شوشتر دردوره 

آل بويه ساخته شده است.
از  يکي  شد  گفته  که  همانطور  شوشتر  مسجدجامع 
بناهايي است که «به دستور خلفاي عباسي ساخته شده، 
در سال ٢٥٤ ق خليفه المعتزباهللا عباسي دستورساختمان 
آن را داد ولي چون مدت خالفت او کوتاه بود در زمان 
خالفت المسترشد (٥١٢-٥٢٩ ق، ١١١٨-١١٣٥م) به پايان 
رسيد. اساس مسجد مذبور عبارت ازيک تاالرسنگي بزرگ 
مستطيل بوده است. در اصل به شکل پنج رديفي مرکب از 
ستون هاي حامل تراس بوده است. پهنايش سيزده فاصله 
به  با ستون هاي چوبي  فاصله  آن هشت  عمق  و  ستون 
موازات ديوار قبله است که امروز بيش ازشش فاصله نيست 
و دو فاصله1  اول طرف حياط از ميان رفته است. اين مسجد 
روي همان نقشه اوليه تجديد بنا شده و اکنون به  شکل 
کلفت  برروي ستون هاي  گنبدهاي کوچک  از  مجموعه اي 
آجري است. گلدسته زيباي اين مسجد به دستورسلطان 
جاليري شيخ اويس (٧٥٦-٧٧٦ ق، ١٣٥٥-١٣٧٤ م) ساخته 

شده است» (گدار، ١٣٧٧: ٣٧٥، ٣٧٦). 
جزايري معتقد است که «برديوار قبله آن (سوره يس) 

يک سطر به خط کوفي گچ بري شده است و در آنجا کتيبه ها 
به خط کوفي نوشته شده اند مشتمل بر اسم خلفا و غيره، 
آنچه االن موجود است، کتيبه اي چوبي است که درطرف 
راست منبر باالي سطر (سوره يس) و نزديک به سقف در 
هفت سطرنقش بسته است، مورخ به تاريخ خمس و اربعين 
و اربعمائه و کتيبه چوبين ايضا ديگر بر محراب چوبين 
باالي منبر نوشته شده است و کتيبه اي برضلع غربي منبر 
ايضا  پايين وکتيبه گچ بري  و کتيبه گچ بري دور محراب 
بااللي محراب در پنج سطر وکتيبه هاي ديگر بوده که به 
مرور ايام فرسوده شده و از مجموع آنها مي شود فهميد 
که المعتزباهللا محمدبن جعفرمتوکل آغازبناي آن نموده و او 
خليفه سيزدهم بني عباس است و در سال ٢٥٤ در زمان امام 
حسن عسگري (ع) به خالفت نشسته و اسم او در چوبي 
که در زير منبر بود و مدت خالفت او سه سال و شش ماه 
و نه روز بود، و به اتمام نرساند و بعد از او کسي توجه 
به اتمام آن ننمود تا خليفه بيست و پنجم القادرباهللا احمدبن 
اسحق المقتدر، واسم او به چوب کتيبه اي نوشته بود که تا 
منبر کشيده  شده بود و اين دو چوب حال برداشته شده اند 
و مدت خالفت چهل و سه سال بود و او نيز تمام نکرد و 
در سال ٤٢٢ قمري وفات نمود و بعد از آن خليفه بيست 
وهفتم مقتدي بامراهللا ابوقاسم عبداهللا بن القادر شروع به کار 
مسجد نمود او نوزده سال وپنج ماه حکومت کرد و قبل از 
اتمام مسجد وفات نمود و اسم او در باالي محراب چوبي 
باالي منبر نوشته شده است مورخ به تاريخ شعر رمضان 
و تخته چوبي که اسم سال بر آن مکتوب بوده افتاده و بعد 
از او خليفه بيست ونهم المسترشدباهللا ابو منصور فضل 
بن المستظهربن المقتدي درآن کوشيد تا به اتمام رسانيد» 

(جزايري، ١٣٢٨: ١٩-٢٠). 

ويژگي هاي کلي مسجدجامع شوشتر

شبستاني- ستون دار (داراي ٥٤ ستون) - سبک خراساني- بدون گنبد- داراي مناري به 
ارتفاع ٢٤,٧٠

نوع مسجد

داراي تزيينات گچ بري و آيات سوره اسراء به خط کوفي تزييني، در وسط 
آن کتيبه اي به خط ثلث دارد، داراي دو نيم ستون در اطراف محراب است، 
پيشينه اين محراب مي تواند همزمان با ساخت مسجدجامع باشد به دليل نوع 
خط کوفي که دارد، در قديم نام خليفه در باالي آن وجود داشته که امروزه 

موجود نيست.

ويژگي هاي 
محراب اصلي 

محراب 
مسجد

بندي  پشت  ستون هاي  درپشت  و  مسجدجامع  درصحن  محراب  تابستاني 
مسجد قرار گرفته است. اين محراب در دوره صفويه ساخته شده است، داراي 
تزيينات گچ بري و آجرچيني است، در نقوش آجرچيني پيشاني محراب بيروني 
ده مرتبه نام علي ابن ابي طالب نقش بسته است، درقوس محراب بخشي از 

سوره توحيد به خط کوفي معقلي کارشده است. 

ويژگي هاي 
محراب 

 تابستاني

جدول ١. ويژگي هاي کلي مسجدجامع شوشتر، مأخذ: نگارندگان.

١. ستون

تحليل ساختار و ويژگي هاي بصري 
کتيبه کوفي سوره يس مسجدجامع 

شوشتر/  ٥ -١٩ 



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۹

فصلنامة علمي نگره

کتيبه هاي کوفي مسجدجامع شوشتر
مسجدجامع شوشتر داراي سه کتيبه کوفي به شيوه 
گچ بري است که شامل، کتيبه کوفي ديوار محراب است که 
سوره يس بر آن نوشته شده که از ابتداي ديوار محراب 
شروع و تا انتهاي آن ادامه دارد. کتيبه ديگر اين مسجد 
کتيبه محراب اصلي است که سوره االسراء برآن نوشته 
محراب  باالي  کوفي  کتيبه  نيز  کتيبه  سومين  شده است. 

 اصلي مسجدجامع شوشتر است. 
در انتهاي شبستان مسجدجامع شوشتر ديوار محراب 
قراردارد که ديواري آجري و بازسازي نشده است و به 
نظر مي رسد کتيبه ها روي اين ديوار اضافه شده اند. اطراف 
محراب کتيبه اي بسيار طوالني از ابتداي ديوار شروع و تا 
انتهاي ديوار ادامه دارد اين کتيبه به خط کوفي و به شيوه 
شماتيک  نمايي  تصوير٢  در  شده است.  نوشته  گچ بري 
ازفضاي ديوار محراب اصلي و محل قرارگيري کتيبه  کوفي 

(سوره يس) نشان داده مي شود.
 قسمت ج محل قرار گيري کتيبه قوس محراب است 
است.  محراب  باالي  کتيبه  قرارگيري  محل  ح  قسمت  و 
قسمت هاي الف، ب، پ، ت و ث شامل آيات ۸ تا ۲۳ سوره 
يس است که برديوار محراب به خط کوفي که تلفيقي از خط 
کوفي ساده و کوفي برگدار است نوشته شده ؛ پس زمينه  اين 
کتيبه شامل نقوش اسليمي است که اين نقوش اسليمي در 
بعضي قسمت ها با نوشته ترکيب شده است و از قسمت هايي 
دوسمت  در  کتيبه  اين  شده اند.  متصل  کتيبه  حروف  به 
محراب اصلي اجرا شده که ارتفاع آن از زمين۱۶۰سانتي متر 
بيشتر  نيز  ارتفاع  اين  محراب  قوس  باالي  در  ولي  است 
به  محراب اصلي  راست  سمت  در  کتيبه  اندازه  مي شود. 
کوفي  کتيبه  چپ  سمت  و  سانتي متر  «ابعاد۱۰۵۰*۴۵ 
(سوره يس) ۲۱۵۰*۴۵ سانتي متر است» (دالوران،۱۳۹۵: 
ابعاد تقريبًا سي و دو متر بر ديوار  اين کتيبه  به   .(۱۳۶
محراب اصلي که ديوار جنوبي شبستان است، نقش بسته 
است. در قسمت الف، انتهاي آيه ٨) تا آيه ١١ سوره يس 

طراحي شده است. قسمت ب شامل آيه١٢ سوره يس است 
قسمت پ و ت شامل آيه١٣و بخشي از آيه١٤ سوره يس 
است که در باالي طاق محراب قرار گرفته است. در ادامه 
قسمت ث نوشته شده است که اين قسمت کتيبه تا انتهاي 
اين قسمت  است.  تا ٢٣ سوره يس  آيه ١٤  ديوار شامل 
نسبت به ساير بخش هاي کتيبه فضاي بيشتري را به خود 
اختصاص داده است. قسمت الف و ب برديوار سمت راست 
محراب اصلي قرار دارد و قسمت ت و ث درقسمت سمت 
چپ محراب  و قسمت پ  و ح   باالي قوس محراب اصلي 
قرار دارند. بخشي ازکتيبه کوفي (سوره يس) در تصوير۳ 

نشان داده شده است.
کتيبه کوفي (سوره يس) داراي دو بخش است؛ بخشي 
که کتيبه اصلي است و بخش ديگر، توسط ميراث فرهنگي 

شوشتر اجرا و بازسازي شده است.

کتيبه  کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر

تصوير۱. کتيبه محراب اصلي و کتيبه باالي محراب اصلي مسجدجامع شوشتر، مأخذ: نگارندگان. 

يس)  (سوره  کوفي  کتيبه  قرارگيري  نماي شماتيک  تصوير ٢. 
مسجدجامع شوشتر، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ٣. بخش هايي ازکتيبه کوفي (سوره يس) ديوار محراب 
.(Mousavi jazayeri 2015: 29-28 , :مسجدجامع شوشتر، مأخذ



يس) مسجدجامع  (سوره  اصلي  قسمت  کوفي  کتيبه  
شوشتر شامل اين آيات است: فُهْم ُمْقَمُحوَن ﴿۸﴾ َوَجَعْلَنا ِمْن 
َبْيِن َأْيِديِهْم َسًدا َوِمْن َخْلِفِهْم َسًدا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم َال ُيْبِصُروَن 
﴿۹﴾ َوَسَواٌء َعَلْيِهْمُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ 
ْحَمُن ِمْن  َشْيءٍ.... ﴿۱۲﴾َقاُلوا َما َأْنُتْم إِالَّ َبَشٌر ِمْثُلَنا َوَما َأْنَزَل الرَّ
َشْيءٍ إِْن َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبوَن ﴿۱۵﴾اتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه آلَِهًة إِْن ُيِرْدِن 

ْحَمُن ِبُضرٍّ َال ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َوَال ُيْنِقُذوِن ﴿۲۳﴾  الرَّ
محراب اصلي  برديوار  يس)  (سوره  کوفي  کتيبه  در 
مسجدجامع شوشتر بخش هايي از آن تخريب شده و ديگر 
وجود ندارد. فضاي خالي آن کتيبه ها باقي مانده است که 
به  باتوجه  را  قسمت ها  اين  فرهنگي شهرشوشتر  ميراث 
قسمت هايي که باقي مانده  متن کتيبه را کامل کرده است و 
به صورت ماکت چاپ شده برروي فضاهاي خالي جاي 
گذاري کرده است. کتيبه هاي جاگذاري شده (سوره يس) 
شامل اين آيات است: إِنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال َفِهَي إَِلى 
اْألَْذَقاِن... ﴿۸﴾... َأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم َال ُيْؤِمُنوَن ﴿۱۰﴾ إِنََّما ُتْنِذُر 
ْرُه بَِمْغِفَرةٍ َوَأْجٍر  ْحَمَن بِاْلَغْيِب َفَبشِّ َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّ
َكِريٍم ﴿۱۱﴾ إِنَّا َنْحُن... ﴿۱۲﴾ َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة 
اْثَنْيِن َفَكذَُّبوُهَما  إَِلْيِهُم  َأْرَسْلَنا  اْلُمْرَسُلوَن ﴿۱۳﴾ إِْذ  إِْذ َجاَءَها 
ْزَنا بَِثاِلٍث َفَقاُلوا إِنَّا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن ﴿۱۴﴾ َقاُلوا َربَُّنا َيْعَلُم إِنَّا  َفَعزَّ
إَِلْيُكْم َلُمْرَسُلوَن ﴿۱۶﴾ َوَما َعَلْيَنا إِالَّ اْلَبَالُغ اْلُمبِيُن ﴿۱۷﴾ َقاُلوا إِنَّا 
نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َألِيٌم  َتَطيَّْرَنا بُِكْم َلِئْن َلْم َتْنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّ
ْرُتْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن  ﴿۱۸﴾ َقاُلوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم َأِئْن ُذكِّ
﴿۱۹﴾ َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّبُِعوا 
اْلُمْرَسلِيَن ﴿۲۰﴾ اتَّبُِعوا َمْن َال َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن ﴿۲۱﴾ 

َوَما لَِي َال َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن ﴿۲۲﴾ 

ساختار و ويژگي هاي بصري کتيبه کوفي (سوره يس) 
مسجدجامع شوشتر 

در بررسي ساختار و ويژگي هاي بصري، اين نکته مهم 
است که ويژگي هاي بصري جداي از ساختار اثر هنري 

مورد  آن  ويژگي هاي بصري  که  هنري  اثر  هر  و  نيست 
مورد  نيز  آن  ساختار  است  بهتر  مي گيرد  قرار  بررسي 
تحليل قرار گرفته تا کيفيات بصري مورد استفاده در آن 
شامل:  برسي  مورد  بصري  ويژگي هاي  شود.  مشخص 
تناسب، تعادل وتوازن، ريتم و ضرب آهنگ، جلوت و خلوت 
(فضاي مثبت ومنفي) و تاکيدبصري در ترکيب بندي فضاي 
ساختاري کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر 
است که دراين بررسي ساختار و ويژگي هاي بصري کتيبه 
کوفي (سوره يس) درکنار هم مورد بررسي و تحليل قرار 

مي گيرند.
بناهاي  در  تزييني  کوفي  کتيبه هاي  کلي  ساختار 
تاريخي ايران را مي توان «به سه بخش عمده تحت عنوان 
نظام  هندسي،  نظام  نوشتاري،  نظام۱   کرد:  تقسيم بندي 
گياهي البته لزوما همه کتيبه ها واجد هر سه بخش نيستند 
بلکه عمومًا کتيبه هاي تزييني به نحوي اين سه بخش را دارا 
مي باشند» (مکي نژاد، ۱۳۹۷: ۱۹). با توجه به اين که گفته 
شد اجزاي خط کوفي تزييني در کتيبه ها را مي توان به سه 
بخش عمده تقسيم بندي کردکه شامل بخش نظام نوشتاري، 
نظام هندسي و نظام گياهي مي تواند باشد. درکتيبه (سوره 
يس)، فقط از دو نظام گياهي و نوشتاري استفاده شده است. 
در بسياري از ديگر کتيبه هاي موجود در بناهاي تاريخي 

تصوير٤. بررسي ساختار نظام  مند خط کوفي تزييني، مأخذ: مکي 
نژاد، ١٣٩٧: ٢٠.

تصوير٥. بررسي آيه ١١) از نظر رعايت نظام نوشتاري، کتيبه آيه ١٠ پيروي از نظام گياهي و نظام نوشتاري، مأخذ: نگارندگان.

١. نظام: اصول و قواعدي که چيزي 
بر اساس آن نهاده شده است. نظم 
و آراستگي. (فرهنگ فارسي عميد) 

تحليل ساختار و ويژگي هاي بصري 
کتيبه کوفي سوره يس مسجدجامع 

شوشتر/  ٥ -١٩ 



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۱

فصلنامة علمي نگره

ايران از هر سه نظام نوشتاري، نظام گياهي و نظام هندسي 
استفاده شده است، مانند تصوير٤.

بخش هاي  دربعضي  يس)  (سوره  کوفي  دركتيبه 
متن کتيبه فقط داراي ساختار نظام نوشتاري است و در 
دارد  وجود  نيز  گياهي  نظام  کتيبه  اين  ديگر  بخش هاي 

(تصوير۵).
 (تصوير ٥) وجود نظام نوشتاري را در کتيبه کوفي 
(سوره يس) نشان مي دهد. در نظام نوشتاري اين کتيبه 
که به طول سي و دو متر نوشته شده است مي توان گفت 
قانونمند  ساختار  بدون  نمي تواند  طوالني  کتيبه  اين  که 
نوشتاري شکل گرفته باشد. اين نظام نوشتاري در درون 
نهفته  نظام  اين  که  است  ديگري  نهفته  نظام  داراي  خود 
ازخطوط راهنما و خطوط کرسي زمينه تشکيل شده اند که با 
توجه به قواعد و قوانين بررسي شده در تحليل ها وتصاوير 
نمونه با شماره تصاوير٦، ٧ و٨ در ادامه به چگونگي وجود 
اين ساختار پرداخته شده است. که مي تواند راهگشايي براي 
تعيين قوانين استفاده شده درطراحي کتيبه هاي کوفي اين 

چنيني باشد.
خطوط راهنما در کل کتيبه کوفي (سوره يس) ٩ خط 
راهنما است. در نظام نوشتاري اين کتيبه از ٨ خط راهنما 
اين ٨ خط راهنما دو خط، خط  از  استفاده شده است که 
کرسي زمينه١  است که اتصاالت حروف در سي و دو متر 
کتيبه برروي اين دو خط شکل گرفته اند (تصوير٦، خط 
راهنماي٣ و٤) شش خط راهنماي ديگر در نظام نوشتاري 
ابتدا و انتهاي حروف را در اين نظام نشان مي دهد. عالوه بر 
خطوط کرسي، اين کتيبه داراي خطوط راهنماي اصلي نيز 
است که خط راهنماي شماره ٩ و خط راهنماي شماره ١ و 
٢ در تصاوير٦، ٧ و٨ نشان داده  شده است. خط راهنماي 
شماره ٩ ارتفاع کشيدگي ها (باالترين قسمت حروف ٢) و 
پايين ترين قسمت  انتهاي  خطوط راهنماي شماره ١ و ٢ 

) را نشان مي دهد.  پايين حروف٣  حروف (خط راهنماي 
خطوط راهنما در اين کتيبه با فاصله يکساني از يکديگر 

قرارگرفته اند.
در تصوير۶ چگونگي وجود اين خطوط راهنما در قسمتي 
ديوار محراب اصلي  بر  آيه ۸ سوره يس  کوفي  کتيبه  از 

مسجدجامع شوشتر نشان داده شده است.
در کتيبه آيه ٨ سوره يس ٩خط راهنما وجود دارد. خط 
راهنماي اصلي که خط کرسي زمينه است خط راهنماي٤    ٣    در 
تصوير٦ است و پايه تمام حروف در اينجا روي آن قرار 
گرفته است. در زير اين خط دو خط راهنما قرار دارد که 
انتهاي حروف روي اين دو خط تمام مي شوند. در کل سي 
و دو متر اين کتيبه تمامي قوس هاي حروف ف، ع، ه، ن، و، 
ي روي خط راهنماي ١ تمام مي شود درکل سي و دومتر 
اين کتيبه انتهاي دواير حروف م و خط انتهايي حرف د 
و انتهاي کشيدگي حرف و برروي خط راهنماي (٢) تمام 
مي شود. در اين کتيبه دو خط راهنماي کرسي زمينه در پايه 
طراحي کلمات کتيبه استفاده شده است که اتصاالت حروف 

درکلمات روي آن شکل گرفته است.
چهار خط راهنما درباالي خط کرسي زمينه (٣و٤) است 
که ابتداي شروع حروف و انتهاي اوج قوس هاي حروف 
درکل سي و دو متر اين کتيبه روي آنها قرار مي گيرد. خط 
راهنماي (٥) : قوس هاي دروني حرف (ع)، انتهاي حرف د، 
اوج قوس دايره حرف م، و و ن در محل قرارگيري اين خط 
شکل گرفته اند. خط راهنماي (٦) : روي اين خط اوج قوس 
حروف (ع)، ه، م، ن، ق و ح   و ابتداي حرف ي در محل 
قرارگيري اين خط شکل گرفته اند. خط راهنماي (٨) : ابتداي 
حرف ف، (ع) و انتهاي قوس حرف ن بر روي آن شکل 
گرفته است. اين حروف در سي و دو متر کتيبه از اين ويژگي 
پيروي مي کند. خط راهنما (٩) : اين خط راهنما انتهاي ارتفاع 
تمام حروف باال رونده و يا ابتداي تمام حروف ارتفاع دار 

١ .«کرسي خط فرضي است که کلمات 
مي گيرند».  قرار  آن  روي  وحروف 

(مکي نژاد، ١٣٩٧: ٢٠) 
1.Ascender

2. Disender

٤ .خط کرسي اصلي در اين کتيبه

تصوير ٦. بررسي تصويري خطوط راهنماي کتيبه کوفي (سوره يس) درآيه ٨)، مأخذ: نگارندگان.



مانند تمامي حروف الف و ل برروي اين خط راهنما شروع 
شده اند و بعضي حروف ک، د، و، ر، ن که به صورت باال 
رونده (هم ارتفاع با الف ها) نوشته شده اند برروي اين خط 

راهنما خاتمه يافته   اند (تصوير٧).
آيه ١١ کتيبه (سوره يس) از همان خطوط راهنما آيه 
١٠ پيروي مي کند و حروف در کلمات به همان صورت 
کتيبه  از  آيه  اين  در  گرفته اند.  قرار  راهنما  خطوط  روي 
خط کرسي زمينه دوم يعني خط راهنماي ٤ نيز استفاده 
شده است. خط کرسي دوم در کتيبه به ندرت استفاده شده 
و در کل کتيبه چند کلمه روي آن قرار گرفته است. درکل 
نوشته  اصلي  کرسي  ازخط  باالتر  که  کلماتي  کتيبه  اين 
شده اند برروي خط کرسي دوم زمينه يعني خط راهنماي ٤ 
طراحي شده اند (تصوير۸). اين بررسي ها درباره سي و دو 
متر کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر صدق 
مي کند. برخي روي هم قرارگيري حرف هايي مانند الف و ال 
از خطوط کرسي زمينه پيروي نمي کنند اما ازخطوط راهنما 

براي قرارگيري آنها درمتن کتيبه استفاده شده است. 

در تصوير۹  هم از همان ويژگي هاي ساختاري تعريف 
شده براي آيات ۸، ۱۰ و ۱۱ کتيبه (سوره يس) در تصاوير 
باالستفاده شده است و کلمات با پيروي از همان ساختار 

طراحي و نوشته شده اند.
وجود خطوط راهنماي افقي با فاصله يکسان و رعايت 
قرارگيري حروف به صورت دقيق برروي اين خطوط اين 
سوال را به وجود مي آورد که حروف داراي کشيدگي هاي 
عمودي نيز از قواعد و قوانين خاصي پيروي مي کنند؟ با 
شکل گيري اين سوال براي پاسخ به آن خطوط عمودي با 
فاصله يکسان از يکديگر را برروي اين کتيبه اجرا و سپس 
مشاهده شد اين خطوط روي خطوط عمودي حروف قرار 
راهنماي  قرارگيري حروف روي خطوط  از  گرفتند. پس 
افقي و عمودي با فاصله يکسان از يکديگر احتمال استفاده 
از صفحات شطرنجي که طراح به صورت دستي طراحي 
کتيبه  دراين  کرده است  ايجاد  آن  برپايه  را  تناسبات  و 
ديده مي شود. رعايت خطوط با فاصله يکسان به صورت 
تصوير۱۰و۱۱ بدست آمده، نشان از صحت اين بررسي 

تصوير٧. بررسي تصويري خطوط راهنماي کتيبه کوفي (سوره يس) در آيه ١٠. مأخذ: نگارندگان.

تصوير٨. بررسي تصويري خطوط راهنماي کتيبه کوفي (سوره يس) در آيه ١١)، مأخذ: نگارندگان

تحليل ساختار و ويژگي هاي بصري 
کتيبه کوفي سوره يس مسجدجامع 

شوشتر/  ٥ -١٩ 
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دارد.
ضخامت حروف ارتفاع دار عمودي مانند الم، ن، ر، ز، 
ط، ظ، و، ک بر روي خطوط راهنماي عمودي رسم شده 
قرار مي گيرند و از ضخامت هايي هستند که از اين خطوط 
راهنما عمودي پيروي مي کنند. البته خطوطي که زاويه دار 
رسم شده اند روي اين خطوط راهنما قرار نمي گيرند ولي 
مي توان گفت که ابتدا و انتهاي آنها از اين خطوط پيروي 

مي کند.
تا انتهاي سي و دو متر کتيبه کوفي (سوره يس) اين 

تناسبات در خطوط عمود و افقي رعايت شده است.
با رعايت ساختاري که شامل: خطوط راهنما، خطوط 
و  تعادل  است،  حروف  ضخامت  رعايت  و  کرسي زمينه 
توازن نوشتاري در اين کتيبه به بوجود آمده است. «دريك 
قبيل  از  [عوامل]  فاكتورها  تمام  متعادل،  تركيب بندي 
شكل، جهت و محل جايگيري چنان به يكديگر وابسته اند 
كه هيچ تغييري به نظر امكان پذير نمي رسد؛ بدين ترتيب، 
مي گيرند»  خود  كيفيتي"ضروري"به  كل،  اجزاي  تمامي 
(آرنهايم،١٣٨٦: ٢٩). در اين کتيبه نيز تعادل بين حروف در 
کلمات و به صورت گسترده در کل کتيبه به گونه اي است 
که حضور تمامي اجزاي کتيبه در کنار هم براي يک انسجام 

دروني ضروري است.
داراي  منظم  جدول  يک  توسط  تناسبات  رعايت 
ترکيب بندي  و  همبستگي  ايجاد  باعث  دقيق  اندازه هاي 

حروف با يکديگر و همچنين باعث ايجاد يک فضاي ريتمي 
در اين کتيبه شده است. براي بدست آوردن يکي ديگر از 
ويژگي هاي ساختاري اين کتيبه که فضاهاي مثبت و منفي 
(خلوت و جلوت) را نشان مي دهد، فضاي کلي کتيبه به دو 

محدوده ١و٢ تقسيم شد، مانند تصوير١٢.
«فضاي اثر هنري متشکل از دو فضاي مثبت و منفي 
است. در اينجا منظور از فضاي منفي يا مثبت وجه ارزشي 
و مفهومي آن نيست بلکه مراد ارزش هاي بصري و ميزان 
سطح و اندازه اي است که اين دو عنصر در آن شريک و 
سهيم اند. معموًال فضاي مثبت به فضاي اصلي گفته مي شود 
و اين فضا در کتيبه ها شامل نوشته ها و انواع نقوش است 
و زمينه خالي و بدون نقش را، فضاي منفي بحساب مي 
آورند» (مکي نژاد، ١٣٨٨: ٨٧). در تصوير١٣ فضاي مثبت 
اين  بين  است وفضاهاي  کتيبه مشخص شده  نوشتاري 

نوشتار فضاهاي منفي است.
در اين تقسيم بندي در محدوده اول که نظام نوشتار 
وجود دارد و تأکيد نوشته در اين قسمت از فضاي کتيبه 
است که در آن حروف و کلمات طراحي شده اند. بيشترين 
خالقيت در طراحي تک حرف ها، در نظام نوشتاري توسط 

طراح بوجود آمده است. 
«در خط كوفي دو حركت عمده وجود دارد يكي عمودي 
و ديگري افقي است، حركت هاي مدور در ساختار كوفي 
تأثير كمتري دارند لذا در ميان حركات عمودي، حرف الف 

تصوير٩. بررسي تصويري خطوط راهنماي کتيبه کوفي (سوره يس) در آيه ٢٢)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٠. بررسي تصويري استفاده از خطوط عمودي کتيبه (سوره يس) در آيه ١٠)، مأخذ: نگارندگان.



مهمترين عنصر تعادل بخش در كتيبه ها مي باشد. در خط 
كوفي، قامت الف ها كامال حالت ايستا و درنتيجه حركتي 
متعادل كننده دارند.حركت حروف و موقعيت مكاني، يعني 
محل قرارگرفتن كلمات دريك كتيبه دركنار اندازه حروف، 
در توازن تأثير مي گذارند. بطور كلي وزن اصلي كتيبه و 
حروف درخط كوفي روي محور افقي و عمدتا روي حروف 
تخت وكشيده و در ١:٣ پايين كتيبه قرار مي گيرند» (مکي 
نژاد، ١٣٨٩: ١٨٨). در بررسي نظام نوشتاري کتيبه کوفي 
(سوره يس) محدوده دوم در تصوير١٣ تقريبًا دو برابر 
محدوده اول است. در محدوده دوم حروفي که کشيدگي 
دارند و عمودي هستند بيشتر حضوردارند و در اين فضا 
تقسم بندي  را  که فضا  است  تأکيد روي حروف عمودي 

کرده است. 
تقسيم بندي  در فضاي بين حروفي که داراي کشيدگي 
هستند مانند الف ها، الم، ن، ر، ز، ط، ظ، ک، و باهم داراي 
اندازه فضاهاي منفي مي باشند. «هر چه سر  برابري در 
حروف به باال کشيده مي شد، فضاي خالي بيشتري در اين 
ايجاد تعادلي  بخش کتيبه پديد مي آمد. استادکاران براي 
پاييني کتيبه و سبکي بخش بااليي،  ميان سنگيني بخش 
آلت هايي تزييني1 به باالي کتيبه مي افزودند» (بلر،١٣٩٤: 
٦٥). در کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر اين 
فضاهاي منفي با نقوش اسليمي طراحي شده در پس زمينه 

پرشده است (تصوير١٤).
در تصوير١٤ بخش هاي زرد رنگ با يکديگر از لحاظ 
اسليمي  نقوش  وسيله  به  که  خالي  فضاي  سطح  اندازه 
درسطوح  برابري  نسبت  اين  برابراست  پرشده است، 

فضاي رنگ قرمز و آبي رنگ نيز وجود دارد (تصوير١٤). 
«اگر فرم هاي واحد بيش از يك بار در طرح به كار رود 
اين حالت را تكرار مي گويند» (ونگ، ١٣٨٧: ٥٣). از روند 
تکرار عناصر، ريتم يا ضرب آهنگ شکل مي گيرد. تکرار 
اين برابري ها درکل کتيبه ضرب آهنگي از برابري فضاها 
را بوجود آورده است که به چشم نوازي اين کتيبه کمک 
نقوش  با  طراح  را  برابر  فضا هاي  اين  طراح  کرده است. 

اسليمي پرکرده است. 
نقوش اسليمي استفاده شده در پس زمينه اين کتيبه، 
جداي از طراحي نوشته کتيبه نيست و حتي در برخي نقاط 
با نوشتار ترکيب شده اند. «برخي نقوش گياهي از خود 
حروف سرچشمه مي گيرند: مثل اينکه کلمات الهي باعث 
شکوفايي تزيينات گياهي مي شوند وگويي تزيينات گياهي 
را  ايده  اين  مي توان  مي گيرند.  قرآن  کلمات  از  درخشش 
مطرح کرد نقوش گياهي که بين حروف شکوفا مي شوند 
جلوه اي از کلمات الهي درجامعه يا درون بشريت هستند که 
روح ها را احيا و قلب ها را به باغ تبديل مي کند. در ارتباط 
با آيات کتيبه جالب است بدانيم که نقوش گياهي نوعي از 
نقطه مقابل را نشان مي دهند. اگر خود آيات از بي اعتمادي 
قومي به دليل امتناع خود، به عذاب کشيده شدند، بگويد 
نقوش گياهي به عقب باز مي گردند در حالي که آياتي که به 
دقت عدالت و عذاب خدا اشاره دارند نقوش گياهي به بهشت 
روز  وعده  و  خداوند  رحمت  به  بنابراين  و  آن  تجديد  و 
Mousavi jazayeri2015:50-) «رستاخيز اشاره دارند

51). مي توان گفت در اين کتيبه نقوش اسليمي استفاده شده 

با توجه به مفهوم آيه طراحي شده اند. «کتيبه ها عالوه بر 

تصوير١١. بررسي تصويري استفاده از جدول خطوط عمودي و افقي کتيبه کوفي (سوره يس) در آيه ١١)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٢. بررسي تصويري تقسيم فضاي بخشي از کتيبه (سوره يس)، مأخذ: نگارندگان.

١.  نقوش تزييني

تحليل ساختار و ويژگي هاي بصري 
کتيبه کوفي سوره يس مسجدجامع 

شوشتر/  ٥ -١٩ 
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۱۵

فصلنامة علمي نگره

اينکه يادآور کلمات و معناي آنان هستند، بيننده را متوجه 
قدرت معنوي و روحاني آفريننده، که در فعل هنرمند تابيده و 
اينک در اين خطوط به شکل تجلي عظمت الهي منعکس گرديده 
است، مي نمايد و به او خاطر نشان مي دهد که؛ همه چيز از 

حقيقت الهي و برگرفته از اوست» (احمدي،١٣٩٨: ٣١٢).

ساختار و ويژگي هاي بصري در حروف کتيبه کوفي 
(سوره يس) مسجدجامع شوشتر 

يکي از ويژگي هاي چشمگير خط کوفي، حضور خطوط 
افقي وعمودي درنوع نوشتار آن است. «خطوط افقي باعث 
ايجاد حس آرامش در متن مي شود. گاه برخي اضالع افقي 
يک کلمه بيش از معمول امتداد و کشش مي يابد. خط کوفي 
از جنبه هاي گوناگون داراي ويژگي هاي زيبايي شناسانه 
است از جمله موارد استقامت ظريف و کامل خطوط عمودي 
و افقي که در اندک کجي و خراش يا دندانه اي نگارش شده 
ميان  کامل  توازي  به کرسي و رعايت  توجه  و همچنين 
اضالع عمودي و افقي حروف، درآن ديده مي شود از ديگر 
موارد تناسب در ترکيب حروف پيوسته يک کلمه از لحاظ 
فاصله، ارتفاع، شکل و يکنواختي در حروف ناپيوسته در 
اين خط است. دواير حروف کوفي براساس قواعد هندسي 
ترکيب  و  تناسب  به  همينطور  گرفته اند.  صورت  خاص 

قرارگيري خطوط  در سطر و صفحه توجه شده است و 
عمودي و دورها (حروف مدور) باعث ايجاد تعادل بصري 
و تناسب درمتن کتيبه است.» (شيمل، ١٣٨٦: ٣٠). «تناسب 
به معني نسبت داشتن بين چند چيز و رابطه اي است نسبي 
ميان اجزا و ميان جزء به كل. در تناسب رعايت اندازه ها و 
نسبت ها مهم است و براي سنجش تناسبات به اندازه هاي 
معين و معيار مشخص نيازمنديم» (مکي نژاد، ١٣٨٩: ١٧٤). 
قاعده نسبت«يعني حروف هم جنس و شكل هاي مشابه، 
اعم از مفرد يا مركب در همه موارد به يك اندازه و برابر هم 
باشد» (يوسفي، ١٣٧٥: ٧١). «تناسب هم جزيي و هم كلي 
است كه البته از تناسب جزيي، تناسب كلي حاصل مي شود. 
در تناسب جزيي حروف با خود و كلمات متصل سنجيده 
مي شوند» (مکي نژاد، ١٣٨٩: ١٧٧). در تناسبات کتيبه کوفي 
(سوره يس) با توجه به استفاده از خطوط راهنما و پيروي 
طراحي حروف از اين خطوط و هم چنين حفظ فضاهاي هم 
شکل و تکرار آن ها درکل کتيبه با رعايت تناسبات جزئي در 
نهايت به ايجاد تناسب کلي درکتيبه انجاميده است. تساوي 
دواير چشم هاي م، ف، ق، ه و و درکتيبه کوفي (سوره يس) 
کتيبه  اين  از ويژگي هاي  يکي ديگر  مسجدجامع شوشتر 
محسوب مي شود. تکرار اين دواير يکسان باعث ايجاد يک 
تناسب کلي اين حروف در کل کتيبه شده است (جدول٢). 

«حروفي مثل د، ک، ط را تا جايي که فضا در اختيار 
تقريبًا  بين حروف  فاصله  نوشت  کشيده  مي توان  باشد؛ 
مساوي است» (شيمل، ١٣٨٦: ٣٠). در نمونه حروف کتيبه 
کوفي (سوره يس) کشيدگي حروف د، ک، ط و در بعضي 
کلمات حروف ن، ر، ي، و هم ارتفاع با حروف ارتفاع دار 
(عمودي) مانند الف، ل و ط/ظ نوشته شده است. (جدول٣) 
شکل هاي  مشابه،  حروف  عالوه بر  کوفي  خط  «در 
خواندن  وقت  در  که  دارد  تشابه  ديگر  برخي  با  بعضي 

تصوير١٣. محدوده نوشته بدون ترکيب با نقوش اسليمي، مأخذ: 
نگارندگان.

نمونه تساوي دواير (ف/ق) نمونه تساوي دواير و نمونه تساوي دواير م نمونه تساوي دواير ه 
جدول٢. نمونه تساوي دواير چشم هاي م، ف، ق، ه و و در کتيبه کوفي (سوره  يس)، مأخذ: نگارندگان

نمونه کشيدگي هاي ط نمونه کشيدگي هاي ک نمونه کشيدگي هاي د 

جدول ٣. نمونه کشيدگي هاي و شباهت هاي حروف د و ک درکتيبه کوفي (سوره يس)، مأخذ: نگارندگان.



موجب اشتباه مي شود مثل ر و و که نزديک به هم نوشته 
مي شوند يا (ـعـ)، ف، ق و م که در اول و وسط کلمه با 
جزئي تفاوت نسبت به هم است و براي رفع آن الزم است 
نويسنده بين اين حروف مشابه تفاوت آشکار قائل شود. 
مثال بين د و ک هميشه کوتاه و کوچک نوشتن د و دراز و 
بزرگ نوشتن ک را رعايت کند» ( فضائلي،١٣٦٢: ١٩٠). در 
کتيبه (سوره يس) اين شباهت ها در اين حروف زياد است، 
شباهتي که ميان حروف د، ک، ط وجود دارد در جدول 

(شماره ٣) قابل مشاهده است. 
حرف ال در کتيبه کوفي (سوره يس) داراي (٨) نوع 
طراحي متفاوت است. که باکمي تفاوت تقريبًا شبيه به هم 
هستند. حرف ال داراي مفاهيم باطني است که اهميت آن 
را در کتيبه ها بيشتر مي کند. «بيست و هشت حرف الفباي 
عربي منطبق با بيست و هشت منزل ماه است که نمود ماه 

در اين منازل قابل رؤيت است و مقام ال (الم-الف) منطبق با 
بيست ونهم است که در آن ماه کامال از ديده ها پنهان است؛ 
به همين دليل ال به عنوان حرف بيست ونهم از ديدگان ما 
نهان و ناپيدا ولي باطن آن موجود است» (خزائي،١٣٩٥: 
٩٦). حالج مي گويد: « کسي که توحيد را در غير (الم-

الف) جستجو کند، پس به پيش َروي براي غرق شدن در 
کفر[تن داده است]،و...» (اخبارحالج،١٣٩٠: ٢١٨). عالوه 
زيبايي  ارزش هاي  از  (الم-الف)  باطني حرف  مفهوم  بر 
طراحي  با  هنرمندان  است.  برخوردار  نيز  شناسانه اي 
به  توجه  با  مذهبي  اماکن  کتيبه هاي  بيشتر  در  ال  حرف 
شکل متقارن اين نقش و همساني سطوح مثبت و منفي به 
ايجاد تنوع در طراحي آن پرداخته اند و در برخي موارد با 
تکرار آن باعث تزيين و ايجاد تعادل و تقارن در کتيبه ها 
مي شوند. «ايجاد تعادل، تقارن و تناسب از اصول اساسي 

تصوير١٥. استفاده از نقوش اسليمي در پس زمينه کتيبه (سوره يس)، مأخذ: نگارندگان

تصوير١٤. بررسي تصويري برابري فضاهاي بين حروف داراي کشيدگي هاي عمودي درکتيبه (سوره يس)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٦. محراب کوچک مسجدجامع گلپايگان، مأخذ: عزيزپور، کاخکي، ١٣٩٢: ٣٧.

تحليل ساختار و ويژگي هاي بصري 
کتيبه کوفي سوره يس مسجدجامع 

شوشتر/  ٥ -١٩ 
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جدول٤. تنوع حرف ال در کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع 
شوشتر، مأخذ: نگارندگان.

شوشتربا  مسجدجامع  (الم-الف)  ال  حرف  شباهت  جدول٦. 
مسجدجامع گلپايگان، مأخذ: نگارندگان.

حرف ال کتيبه کوفي 
(سوره يس) مسجدجامع 

شوشتر

حرف ال کتيبه کوفي 
(سوره اعراف) محراب 

کوچک مسجدجامع 
گلپايگان

جدول٥. حروف الم-الف درکتيبه محراب کوچک مسجدجامع گلپايگان، مأخذ: عزيزپور، کاخکي، ١٣٩٢: ٥٥.

تنوع حرف ال درکتيبه محراب کوچک مسجد جامع گلپايگان

   

تنوع حرف ال حرف

 ال 

نتيجه
کتيبه  کوفي ديوارمحراب مسجدجامع شوشتر شامل آيات٨ تا٢٣ (سوره يس) است. اين کتيبه به شيوه 
گچ بري انجام شده که تلفيقي از خط کوفي ساده و برگدار با پس زمينه  اي از نقوش اسليمي است. اين 
کتيبه به طول سي و دو متر و عرض٤٠ سانتي متر است که ارتفاع حروف عمودي کتيبه مانند الف ها نيز 
همين اندازه است همچنين حروف د، ک، ط در بعضي کلمات نيز حروف ن، ر، ي، و هم ارتفاع با حروف 
ارتفاع دار (عمودي) مانند الف، ل و (ط/ظ) نوشته مي شود. در اين کتيبه نوع طراحي حروف د، ک، ط به 
يکديگر شباهت دارند که در وقت خواندن موجب اشتباه مي شود. تساوي دواير حروف چشمه دار در کل 
متن اين کتيبه رعايت شده است همچنين هنرمند براي طراحي حرف (الم-الف) توجه ويژه اي داشته دليل 
آن هم ارزش هاي معنايي و نمادين حرف (الم-الف) است. حرف الم-الف (ال) درکل کتيبه کوفي (سوره 
يس) داراي هشت نوع است که از لحاظ ظاهري بسيار به هم شبيه هستند اما در جزييات باهم متفاوت 
هستند. حرف الم-الف در کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر با حرف الم-الف کتيبه کوفي 
محراب مسجدجامع گلپايگان (٥٠٨ق) شباهت بسيار دارد. عالوه بر حرف (الم-الف) شکل کلي حروف 
نيز به کتيبه کوفي (سوره يس) شباهت شماتيک دارد اما از نقوش اسليمي در پس زمينه آن استفاده 

زيباشناسي هنر اسالمي است» (خزائي،١٣٩٥: ٩٥). تنوع 
حرف ال درکتيبه کوفي (سوره يس) به صورت (جدول٤) 

است. در تمامي اين کتيبه تقارن حرف ال ديده مي شود.
شباهتي ميان حرف (الم-الف) موجود در کتيبه کوفي 
(سوره يس) مسجدجامع شوشتر و حرف (الم-الف) در 
هـ.ق)   ٥٠٨) گلپايگان  کوچک مسجدجامع  محراب  کتيبه 
وجود دارد. در تصوير١٦) نمونه اي از حرف (الم-الف) 

شده  داده  نشان  گلپايگان  مسجدجامع  در  کتيبه اي  در 
 است.

انوع حرف (الم-الف) موجود در کتيبه هاي مسجدجامع 
گلپايگان در (جدول ۵) نشان داده شده است. شباهت حرف 
(الم-الف) کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر 
مسجدجامع  کوچک  محراب  کتيبه  (الم-الف)  حرف  با 

گلپايگان در جدول ۶ نشان داده شده است. 



نشده است. اين شباهت مي تواند صحتي بر دوره ايجاد کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر 
باشد. کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر عالوه بر داشتن اين ويژگي ها از ساختار نظام مند 
خط کوفي، شامل نظام نوشتاري و نظام گياهي پيروي مي کند و بيشترين تنوع حروف در نظام نوشتاري 
ايجاد شده است. در اين کتيبه از ٩ خط راهنما براي طراحي حروف و اتصاالت آنها در کلمات پيروي 
مي کنند. ٨ خط راهنما در نظام نوشتاري استفاده شده است و خط راهنماي نهم ارتفاع حروف عمودي را 
تعيين مي کند. دو خط راهنما از اين خطوط، خطوط کرسي زمينه هستند و اتصاالت حروف در کل کتيبه 
برروي اين دوخط قرار گرفته است. شش خط راهنماي ديگر ابتدا و انتهاي حروف را در نظام نوشتاري 
مشخص مي کند. هر حرف برروي يک خط راهنما شروع مي شود و برروي خط راهنماي ديگري تمام 
مي شود و حروف خارج از اين خطوط طراحي نشده اند. اين هشت خط راهنماي افقي با فاصله هاي 
يکساني از يکديگر قرار گرفته اند و ساختار حروف در کلمات کتيبه برروي اين خطوط طراحي شده  اند. 
خط راهنماي ١، تمامي قوس هاي حروف ف، (ع)، ه، ن، و، ي در کل سي و دو متر اين کتيبه برروي آن 
تمام مي شود. خط راهنماي ٢، انتهاي دواير حروف م و خط انتهايي حرف د و انتهاي کشيدگي حرف و 
درکل سي و دو متر اين کتيبه برروي اين خط راهنما تمام مي شود. خط راهنماي (٥)، ٦، ٧، ٨ که ابتداي 
شروع حروف و انتهاي اوج قوس ها حروف درکل سي و دو متر اين کتيبه روي آنها قرار مي گيرد. در 
چگونگي طراحي ساختار کتيبه کوفي (سوره يس) مسجدجامع شوشتر به نظر مي رسد که هنرمند در 
طراحي اين کتيبه از صفحات شطرنجي طراحي شده با نسبتي از يک واحد مشخص استفاده کرده است 
به اين دليل که تمامي ضخامت هاي حروف افقي و عمودي و همچنين خطوط راهنماي طراحي حروف 
افقي اين کتيبه از اندازه مشخصي پيروي مي کند. پس از اجراي سيستمي متن کل کتيبه و قرار دادن 
اين کتيبه بر جدول کشي تمامي حروف افقي و عمودي حروف برروي خطوط خانه هاي شطرنجي 
قرار گرفتند. رعايت اين قواعد باعث ايجاد تناسب و زيبايي در اين کتيبه شده است. تمام تناسباتي که 
در تمامي قسمت هاي اين کتيبه رعايت شده است باعث ايجاد تناسب کلي در سي و دو متر اين کتيبه 
شده است. درباره فضاي کلي اين کتيبه فاصله بين خط راهنماي هشتم تا خط راهنماي نهم دو برابر 
فضاي نظام نوشتاري است. فضاي خالي بين کشيدگي هاي حروف ارتفاع دار مانند الف ها، در کل 
کتيبه متنوع بوده و اين تنوع اندازه در سي و دو متر کتيبه بارها تکرار شده است و اين تکرارها با هم 
برابر است و ضرب آهنگي از فضاهاي منفي را درکل کتيبه ايجاد کرده است. آنچه درساختار اين کتيبه 
مشخص است ريتم فضاهاي خالي درکل کتيبه است که اين فضاي ريتمي با طرح هايي از نقوش اسليمي 
که بدون ارتباط با مفهوم آيات سوره يس نيست پر شده است. استفاده از نقوش اسليمي فضاهاي منفي 

به ايجاد تعادل بين فضاي مثبت ومنفي موجود درساختار اين کتيبه کمک کرده است.
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letters ف , (ع) , ه , ن , و and ی in the whole thirty-two-meter inscription end on this line. The guideline (2) 
: the end of circles in letter م and the end line of letter د and the end of elongation in letter و in the whole 
thirty-two-meter inscription end on this guideline. The guidelines (5) , (6) , (7) and (8) : the beginning of the 
letter and the end of arcs in the whole thirty-two-meter inscription place on these guidelines. To know about 
how the structure of the Kufic inscription (Surah Yasin) of Shushtar Grand Mosque is designed, we can say 
that the artist has used the checkered tables pages with the specific proportion of units due to the fact that 
all the thickness of the horizontal and vertical letters as well as the guidelines for designing the horizontal 
letters follow a specific size. After systematically executing the text of the whole inscription and placing 
it on the tabulation of all horizontal and vertical letters on the lines of the checkered table squares. All the 
proportions regarded in this inscriptions lead to a general appropriateness in the thirty-to-meter inscription. 
About the whole space of the inscription, the space between the eighth guide line to ninth guide line is twice 
the space of the written system. The empty space between the elongations of the high letters such as الــف is 
various in the whole inscription which is repeated over and over throughout the inscription equally creating 
a rhythm of negative spaces. What is clear in the structure of this inscription is the rhythm of empty spaces 
throughout the inscription filled with designs of Islamic motifs that are related to the verses meaning (Surah 
Yasin). Using Islamic motifs in the spaces helps balance the positive and negative spaces in the structure of 
the inscription.
Keywords: Shushtar Grand Mosque, Kufic inscription, Surah Yasin, visual features
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The construction of the Shushtar Mosque was completed in the year (512-529) AH. The construction date 
of that year is (254) AH. The Kufic inscription (Surah Yasin) on the wall of Shushtar Grand Mosque’s 
Altar is one of the successful examples of Kufic script in buldings’ decoration. This inscription in thirty-two 
meters long containing verses 8 to 23 of Surah Yasin. It is a combination of simple and barg-dar Kufic script 
with plastered Islamic motifs in the background. This study aims to discover the structure and visual features 
of Kuifc inscription (Surah Yasin) in Shushtar Grand Mosque. The questions are: what are the constituent 
structures in the written system of Kufic inscription (Surah Yasin) in Shushtar Grand Mosque? What visual 
features and capabilities does it follow? The research method is descriptive-analytical and data are collected 
from library and field. Data analysis is qualitative and based on logic and reasoning. this inscription is thirty-
two meters long and forty centimeters wide which shows the height of the vertical letters such as الــف. The 
letters د , ک , and ط and in some words the letters ن , ر , ی and و have the same height as vertical letters such 
as الــف , ل and (ط، ظ). The letters د , ک and ط are designed similarly which lead to mistakes during reading. 
The artist also paid special attention to design the letter (الم-الــف) due to its semantic and symbolic values of 
letters. The letter (الم-الف) consists of eight types which are similar in appearance but different in details. The 
letter (الم-الــف) in the Kufic inscription (Surah Yasin) of Shushtar Grand Mosque is very similar to the letter 
 in Kufic inscription of Golpayegan Grand Mosque’s Altar (508 AH). Moreover, the whole form (الم-الــف)
of the letters is schematically similar to the Kufic inscription (Surah Yasin) but Islamic motifs are not used 
in the background. This similarity can show the period of the Kufic inscription origin of Shushtar Grand 
Mosque. The Kufic inscription (Surah Yasin) of Shushtar Grand Mosque follows a systematic structure 
of Kufic script including the written system and vegetal design system with the most various letters in the 
written system. Nine guide lines are used to design the letters and their connections in the words. Eight 
guide lines are used in the written system and the ninth guide line shows the height of the vertical letters; two 
of them are background baselines and the letters’ connections are placed on them in the whole inscription. 
Six other guide lines determine the beginning and the end of the letters in the written system. Each letter 
starts on a guide line and ends on another guide line; the letters are designed so that they do not cross over 
the guide lines. The eight horizontal guide line are placed with the same distance from each other and the 
letters’ structure in the inscriptions’ words are designed on these lines. The guideline (1) : all the arcs of 
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