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چكيده
هنگام پژوهش در هنرهاي اسالمي، به ويژه در تزئينات، با نمونه شکل هاي الفبايي مواجه هستيم که با 
وجود شباهت کلي با ساختار الفبايي متن، معنايي از آن ها خوانده نمي شود. گرچه اين شکل ها در قالب 
الفباي متن  ترسيم شده اند اما معناي خوانشي ندارند. اين گونه از شکل ها، که شبيه نوشتار در کتيبه 
مي باشند، در پژوهش حاضر به شبه نوشتار مرسوم گشته اند. در مواجهه با اين نمونه ها، آنچه که توانسته 
مخاطب را به پذيرش- يا شک- در نوشتار بودن آن متقاعد نمايد، آشناپنداري يا مشابهتي بوده که ميان 
اين نمونه ها و ساختار حروف در الفباي اسالمي مي باشد. همچنين در بسياري از کتيبه هاي تزئيني؛ 
شبه نوشتارها و نوشتارهاي خوانشي  چنان با هم پيونِد شکلي و ساختاري دارند که تفکيک آن ها  به راحتي 
ممکن نيست، حتي تفکيک آن موجب عدم تعادل در صفحه مي گردد. از اين رو اين پژوهش، با هدف شناخت 
و معرفي اين دسته از شبه نوشتارها در هنرهاي اسالمي سامان يافته است. در اين مسير سوالهاي  
پژوهش چنين است: ١- داليل ترسيم شبه نوشتار در ميان کتيبه ها چيست؟  ٢- شبه نوشتار  ها چگونگي  
و در چه ساختاري ترسيم شده اند؟  روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات 
كتابخانه اي و ميداني است. نتايج نشان مي دهد ، شبه نوشتارها  به جهت تعادل صفحه و ايجاد تعادل 
بصري در کتيبه ايجاد شده اند. همچنين شبه نوشتارها به چهار گروه تقسيم مي گردند: گروه نخست شامل 
کتيبه هاي مي باشد که تمام سطح کتيبه را شبه نوشتارهاي شبيه حروف کوفي پوشش داده است. گروه 
دوم شامل کتيبه هايي مي گردد که شبيه دست نويس ها مي باشد. در گروه سوم حرفي از حروف الفباي 
اسالمي استفاده ميشود اما قابليت خوانايي در آن وجود ندارد. در گروه چهارم بخشي از کتيبه که قابليت 

خوانايي دارد با شبه نوشتارهايي که قابليت خوانش ندارد نقش مي شود. 

کليدواژه ها
شبه نوشتار، کتيبه، تزئينات، هنرهاي اسالمي، آشناپنداري.
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 مقدمه
به جز  اسالمي،  هنرهاي  در  نوشتار  از  استفاده   
دست نوشته ها و متوِن متن محور که با هدف آگاهي و 
اطالع رساني همراه بوده، مي توانسته با هدف ديگري که 
بيشتر جنبه تزئينات داشته به وجود آمده باشد (که بدا ن ها 
متوِن نقش محور مي توان ناميد). اين گونه از نوشتارها که 
بيشتر در چارچوب کتيبه ها جاي مي گيرند، در گستري 
به  بيشتر  و  مي شوند  ديده  اسالمي  صنايع  از  بزرگي 
گسترة  اين  مي آمده اند.  فراهم  محصولي  آرايش  منظور 
بزرگ مي تواند از سنگ قبرها تا البسه و قالي را  شامل 
گردد. وجود بسيار اين محصوالت از نخستين دوره هاي 
اسالمي، خود سندي است که در آن نوشتارها به جهت  
تزئينات بکار مي رفته اند. گرچه پيام رساني در کتيبه ها را 
بايد کارکرد مهمي دانست اما کارکرد تزئيني در کتيبه ها 
بيهوده  شايد  آورد.  به حساب  مهم تري  کارکرد  بايد  را 
نباشد اگر بگوييم کنار تزئينات هندسي و اسليمي در هنر 
اسالمي، مي توان چشم به راه دستة ديگر از تزئينات به 

نام کتيبه يا نوشتار هم بود۱.
هم چنين در ميان کتيبه هاي تزئيني،  هستند نوشتارها- يا 
خوانده  وجه  هيچ  به  که  شبيه نوشتارهايي-  تعبيري  به 
نمي شوند. اين خوانده نشدن نه به دليل بدخطي، شلوغي 
و تجمع در عناصر نوشتار و ... مي باشد، بلکه در اصل 
تنها به منظور و نيت خوانش  نه  اين عالئم شبه نوشتار 
ترسيم نشده اند، بلکه عالئم بکاررفته در آنان با هيچ کدام 
از قواعد خط هاي اسالمي شکل نگرفته است؛ اما به دليل 
هم شکلي کلي با فرم الفباي اسالمي و يا سبکي از نوشتار، 
شبيه نوشتار ديده مي شوند. اين شباهت را داليلي چون: 
پيروي از ساختار الفباي اسالمي، هم جواري با نظام هاي 
مبحث  البته  و  مشخص  کرسي  از  پيروي  تزئيني،  ديگر 

آشناپنداري بيشتر بر مي انگيزاند. 
در مبحث آشنا پنداري يا آشناسازي۲ شبه نوشتارها، شايد 
بتوان ساختار فيزيکي و خطا در ادراک بينايي را يکي از 
مهم ترين داليل آن دانست. در واقع ايهام با مشابهت هاي 
نوشتاري موجب چنين خطايي در چشم مي شود، و اين 
بدان ها  ادامه  در  مقاصدي-  براي  که  بوده  امکاني  ايهام 
اشاره خواهد شد- به ياري هنرمند آمده است. چرا که به 
طور نهادين و جوهري، ايهام ابزار و پديده ادراک است، 
و دانشمندان با خطا مي جنگند، در حالي که هنرمندان از 
ايهام استقبال مي کنند... در اين دريافت، گونة اداراک غير 
ادراک واقعي مي گردد. ديدگاه جانشين  واقعي، جانشين 
ادراک، دريافت اجسامي است که از طريق استباط به ذهن 
ما مي رسد، که عاليمش در انبار خاطرات به امانت گذاشته 
شده. ادراک چيزي است که به اعتبار انحراف از حقيقت 
در توجه قرار مي گيرد. الزمه آن هم انحراف از قاعده به 
طور سيستماتيک مي باشد۳. در واقع مشابهِت نوشتارهاي 
تزئيني با آنچه که در واقع نوشتار نيستند (تنها به دليل 

شبيه بودن به الفباي اسالمي نوشتار پنداشته مي شوند)، 
در  ويژه  به  تزئينات،  از  گونه هاي  آمدن  پديد  موجب 

هنرهاي صناعي اسالمي مي شده است. 
همانگونه که بيان شد، آنچه که مي توانست اين شباهت 
فرم هاي ناخوانا را در نزد ببيننده به فرم هاي آشنا با الفباي 
اسالمي برانگيزد و حتي آن را به عنوان نوشته بپذيرد 
ادراکي است که در اين مقاله به نام آشناپنداري۴ ناميده 
بررسي  از  پس  واژه،  اين  فهم  در جهت  حال  مي شود. 
سخني  ابتدا  اين موضوع،   به  پرداختن  پيشينه  فشرده 
در باب چيستي شبه نوشتارها گفته خواهد شد. البته در 
مبحث  به  عمل،  اين  چگونگي  راستاي  در  و  آن  البالي 
آشناپنداري و نقش آن در سيستم بصري اشاره مي گردد. 
سپس با استناد به نمونه هاي موجود در سنت ترسيمي 
هنر اسالمي، نمونه هايي که زير عنوان نوشتارهاي نمادين 
بندي مي شوند. الزم  به حساب مي آيند معرفي و دسته 
اين سنت نوشتاري با وجود فرازها و  به ذکر است که 
فرودهايش در طول هنر دوره اسالمي، کاربريش را در 
هنر کشورهاي مسلمان تا دوره معاصر ادامه داده است ۵.

بندي  دسته  و  معرفي  مقاله  اين  تدوين  از  هدف 
دوره  کتيبه هايي  بدنه  در  که  است  شبه نوشتارهايي 
عبارتند  پژوهش  اصلي  سوال هاي  دارد.  وجود  اسالمي 
از: ۱- داليل ترسيم شبه نوشتار در ميان کتيبه ها چيست؟  
۲- شبه نوشتار ها چگونگي  و در چه ساختاري ترسيم 
اين است که  اهميت پژوهش در  ضرورت و  اند؟  شده 
با معرفي و شناخت اين گونه از نوشتارها در کتيبه ها، 
به جنبه هاي  کتيبه ها، مي توان  به جز درست خواني متن 
طراحي (ديزاين) در کتيبه ها بيشتر تمرکز نمود و مبحث 

زيباشناسي کتيبه ها را دنبال نمود.

روش تحقيق
پژوهش پيش رو از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد. در اين 
راستا گردآوري اطالعات به روش کتابخانه اي و ميداني 
بوده است که مهمترين و اصيل ترين منبع، استناد به خود 
آثار مي باشد. چون تا به حال به صورت مشخص بدين 
موضوع پرداخته نشده است انتخاب داده هاي پژوهشي 
به صورت موردي خواهد بود، تا گستره بيشتري از آثار 
انتخاب آثار از گستره بزرگ  را در بر گيرد. از اين رو 
هنرهاي اسالمي از کتيبه در دست بافتها تا کتيبة بناها 
بوده است. اما وجه پيوند آنها در يکساني کارکرد نوشتار، 
يا شبه نوشتارها، با رويکرد تزئين مي باشد. در اين ميان 
سعي شده براي هر دسته يک يا دو نمونه آورده شود. 
بديهي است در برخي از گروه ها تعداد مثال ها مي  توانست 
بسيار زياد باشد که به دليل همساني در تعداد مثال ها اين 
رويه اتخاذ گرديد. روش تجزيه و تحليل داده ها بر مبناي 
کتيبه  چارچوب  در  نوشتار  و  نقوش  ساختاري  تحليل 
مي باشد. مقصود از واژه کتيبه؛ چارچوب بستة است که 

١. تزئينات اسالمي، به صورت عام 
اصطالح گستردهاي ميباشدکه شامل 
بسياري از سنتهاي ترسيمي در ايران 
و کشورهاي مسلمان ميباشد. حتي 
گروه نخست که به ترسيم روايت گونه 
در نقاشي پرداخته ميشود را ميتوان از 
دريچه اي، تزئيناتي ناميد و يا عنصر 
تزئين در آن را مشاهده نمود اما به 
هنر  ايران،   هنر  در  ويژه  صورت 
تزئيني وراي دو گروه پيشين و در 
صورت  که  آنهاست  مجموع  عين 
مستقل وجود داشته است.  معادل 
واژه تزئينات در هنر ايران را نميتوان 
 (decorative) دکوراتيو  راحتي  به 
و  ايراني  هنر  در  تزئينات   . دانست 
نظر  برخالف  را  اسالمي  هنر  حتي 
برخي از مستشرقين بايد دانست که 
دليل استفاده گسترده آن را پرکردن 
فضا  و ترس از خلع دانستهاند. تزئين 
در هنر ايراني اسالمي هسته مرکزي 
حضور در متن را به عهده دارد و 
نبود اين عنصر تجسمي در صفحه، 
نه تنها عدمتزئينات متِن صفحه، بلکه 
نقص و عدم متِن اثر به حساب ميآيد. 
پاره  يک  نه  ايراني  هنر  در  تزئينات 
از طرح کلي است بلکه خود کليت را 
مي سازد. تکپارهاي از اجزا تزئينات، 
در امتداد حرکت کلي طرح قرار ميگيرد 
و خود را کامل ميکند، و اين خود، همانا 
کليت طرح و نقش در هنر اسالمي 
اسالمي،  تزئينات  مورد  در  است. 
است  گرفته  صورت  تقسيمبندي 
معروفترين اين تقسيمبندي را ميتوان 
 Encyclopedia)در دانشنامه اسالمي
آرابسک  عنوان  زير   ،(of islamic

آنجا  در  يافت.   (ARABESQUE)
نام  اسالمي  تزئينات  از  دسته  چند 
برده ميشود؛ نقوش هندسي، گياهي 
و نوشتار ( kuhnel,1986,558). به 
بيان ديگر نوشتارها نيز جزو تزئينات 
بيان  بايد  گرچه  است.  گرفته  قرار 
برگردد برحي از نوشتارها که عموما 
کتيبه نيز هستند، در اين طبقه قرار 

دارند. 
٢. گرچه اين مقاله داعي ساخت واژه 
وجود ندارد اما به دليل فهم و اشتراک 
در تعريف مي بايست بر واژه اي اتفاق 
نظر داشت که به داليلي که آمده اين 
واژه در نظر پژوهشگر مناسب به نظر 
رسيده است. گرچه واژگاني چون آشنا 
پنداري نيز مي توانست مد نظر باشد. 
 déjà) اما به دليل خلط در مبحث دژاوو
vu) از بکار گيري آن صرف نظر شده 

است. گرچه مشابهت هاي اندکي نيز 
بقيه در صفحة بعد
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در آن از خط و نقش بهره گرفته مي شود که محل کاربرد 
آن از بنا تا کتاب ارايي در سنت هنر اسالمي مي باشد.  

پيشينه تحقيق
با وجود جستجو نگارنده، پژوهش مشخصي که به اين 
از  اما برخي  يافت نگرديد،  موضوع پرداخته شده باشد 
جهت گيري  با  البته  و  تلويحي  صورت  به  پژوهشگران 
در  دسته اي  به  اسالمي،  صنايع  در  خاص  محصولي 
تزئينات اسالمي اشاره داشته اند که شبيه نوشتار هستند 

و آنان را نقوش ناخوانا ناميده اند. از آن جمله:
پدون و کانتن۱ در مقاله اي با عنوان "تزئينات کوفي نمادين 
و نقش آن در روابط فرهنگي اسالم و بيزانس۲"موضوع 
رابطة تزئينات شبه کوفي و روابط بين فرهنگي ميان بيزانس 
و اسالم، با استناد به تصويرهاي بسياري، سعي در اثبات 
َتصور فرهنگ اسالمي دارند که توسط شبه نوشتارهاي 
اين  است.  گذاشته  بيزانس  دوره  آثار  و  بناها  بر  کوفي 
پاية نقاشي هاي کليسايي  پژوهش که بيشتر متمرکز بر 
است، با رويکرد بينافرهنگي تدوين يافته است و نگاهي به 

نمونه هاي از خط نويسي در فرهنگ اسالمي ندارد.
معصوم زاده، فرناز(۱۳۹۴). در رساله دکتراي خويش با 
نام؛ "زبان بصري رويه نگاري ظروف گالبه اي ساماني 
«نقوش  نام  به  را  بخشي  گرافولوژي"  اصول  پرتو  در 
به  توجه  با   .(۱۱۵ (ص  است  داده  اختصاص  ناخوانا» 
تاکيد رساله که بر سفال ها مي باشد، به تعبيري همان نظر 
خانم شيمل را پذيرفته و در کار خود گسترش داده است. 
ايشان سفالينه هاي ناخواناي ساماني را از طريق تکرار و 
تقليد کتيبه هاي مرغوب ممکن دانسته است. نقوش ناخوانا  
را به دو گروه کتيبه هاي تقليدي و کلمات و دعاهاي مکرر 
تقسيم نموده است. اين رويکرد نيز مانند رويکرد پيشين 
که بيشتر جنبه معنايي دارد وجه متمايز با پژوهش حاضر 

دارد که بيشتر مبحث ساختار را دنبال مي نمايد.
تاليف  اسالمي»  فرهنگ  و  «خوشنويسي  کتاب  در 
شيمل(۱۳۶۷). يکي از منابع مهمي که نزديک به بحث اين 
مقاله به موضوع نظر داشته است. در بخش هايي از اين 
کتاب و در تشريح برخي نمونه آثار سفالين، واژه اي با 
نام نقوش ناخونا آمده است. مولف دليل به وجود آمدن 
توانايي خواندن توسط  را عدم  ناخوانا  نوشتارهاي  اين 
کارگراني دانسته که اين محصوالت را به وجود آورده اند. 
از  اين دسته  از بررسي خود،  هم چنين در بخش ديگر 
البته  که  است  دانسته  دعا  و  حرز  نزديک  را  نوشتارها 
ديدگاه ايشان بيشتر بررسي جامعه شناسي و باورهاي 
ديني در آثار بوده است. در بيان خانم شيمل توجة به 
شبه نوشتارها  گوناگون  دسته هاي  و  اجرايي  شيوه هاي 

نشده است. 
به  مرتبط  پژوهش ها  از  برخي  موردها  اين  جز  به 
دوره  نقاشي هاي  بر  بيشتر  که  است  جستجوهايي 

اين  است.  گرفته  صورت  ايتاليا  ويژه  به  اروپا  نوزايي 
پژوهش گران شبه نوشتارهاي ناخواناي اسالمي را که در 
ترازها و جامگان در نقاشي اين دوران وجود داشته را 
با ديدن  از فرهنگ اسالمي دانسته اند که  نمود و نمادي 
آن مخاطب، پذيراي فرهنگ اسالمي مي شود. از اين گونه 
جمله  از  داشت  اشاره  پژوهش هاي  به  ميتوان  نگرش ها 

شفق۳ (۲۰۱۴)و َاگل۴ (۲۰۱۱).
هنر  در  تزئينات  و  آراستن  مبحث  اهميت  جهت  به 
دوره اسالمي، بايد به منابع ديگري نيز اشاره داشت که 
بوده اند.  بناهاي اسالمي  تزئينات در  بيان  پي  بيشتر در 
از مهم ترين و پيش رو ترين اين گروه از پژوهش ها بايد 
اشاره  پوپ،(١٣٨٧)  و  هيل،درک(۱۳۸۶)  گرابار،الگ؛  به 
داشت. ويژگي اين گونه از منابع، بجز پيش گامي در زمينه 
پژوهش  بر تزئينات، در زمينه بررسي است که به طور 

کلي و گسترده بر آذينهاي معماري داشته اند.

نوشتارهاي نمادين (شبه نوشتار)۵
خط و نوشتار در تمدن اسالمي داراي احترام و ارزش 
زيادي است. اين احترام و ارزش به واسطه پيام رساني 
قرآن-  ويژه  به  مقدس-  متون  آموزه هاي  گسترش  و 
نگاه  اهميت  ديگر  است. سوي  بوده  اسالمي  فرهنگ  در 
از  استفاده   تمدن اسالمي، گستره  به خط و نوشتار در 
اسالمي  هنرهاي  صناعي  فرايندهاي  اکثر  در  نوشتار 
يافت  مي توان  را  اسالمي  صناعي  هنر  کمتر  مي باشد. 
مباحث  بجز  باشد.  نشده  استفاده  نوشتار  از  آن  در  که 
شيوه  اين  غيره  و  زيباشناسانه  تبليغي،  رساني،  اطالع 
در  بيانجامد.  نيز  صرف  تزئيني  کارکرد  به  مي توانست 
واقع کارکرد دوگانه نوشتار؛ هم به منظور خوانش و هم 
براي  عمومًا  خوشنويسي  چه  "اگر  است.  بوده  آراستن 
خوانش و پيام رساني کاربرد داشته اما بهره  گيري از آن 
در معناها و آفرينش تزئينات، بدون نياز به خوانش نيز 
مورد استفاده بوده است"( Shafag,2014, 12). در سنت 
نگارشي هنرهاي اسالمي- به استناد نمونه  آثار موجود 
از دوره هاي اسالمي در سرزمين هاي مسلمان و به ويژه 
ايران- نوشتار هميشه به جهت اطالع رساني بکارگرفته 
نمي شده، بلکه در بسياري از مواقع  جنبه تزئينات داشته 
است و فرايند اطالع رساني و آگاهي در رده چندم اهميت 

بوده است. 
ايفاي نظام تزئيناتي  بهره گيري از چنين راهکاري به جز 
در محصول مي توانسته جنبه بازنماي فرهنگي نيز داشته 
باشد؛ چونکه با ديدن نوشتارهاي اسالمي مي توان حوزة 
تجسم  ذهن  در  برآمده،  آن  از  اثر  که  فرهنگي  و  تمدني 
با  ديدن نوشتاري  بدين معناست که  پاياني  نمود. جمله 
الفباي خاص، در مخاطب تداعي آن فرهنگ و حتي منطقه 
جغرافياي را خواهد داشت. در واقع مي توان چنين بيان 
داشت حضور الفباي اسالمي در ادراک مخاطب مبني بر 

به مبحث دژاوو در آن ديده مي شود. 
توضيح آنکه؛  واژة «آشنا پنداري» يا 
«پيش ديده» حالتي از ذهن است که در 
آن فرد پس از ديدن صحنه اي احساس 
مي کند آن صحنه را قبًال ديده  است و 

در گذشته با آن مواجه شده است.
٣. اين نکته را مي توان در کتاب  گريگوري 
(١٣٨٩)  و در صفحه  هاي ؛ ٦٧تا٧٢ 

مشاهده نمود.
اين  در  که  آشناسازي،  واژة  يا   .٤
مقاله ارئه مي گردد مي توان به معناي 
مشابهت نيز دانست. حتي اين تعريف 
بسيار نزديک به اصل مشابهت در 

اصول گشتالت گرايان مي باشد.
٥. براي مثال يکي از واپسين جنبش 
هاي هنري در کشورهاي اسالمي، به 
نام جنبش سقاخانه( مکتب سقاخانه) 
بوده است. در بسياري از نمونه هاي 
اين جنبش از شبه نوشتارها، استفاده 
شده است که البته به دليل پرداختن به 
نخستين نمونه ها، از ذکر آنان در اين 

مقاله خود داري مي شود.
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تداعي فرهنگ اسالمي مهم مي باشد. " محققان نشان دادند 
که خطاطي در اسالم نه تنها هويت بنا و يا سازنده و حامي 
آن را مشخص مي کرد، بلکه کارکردهاي بنا را، با تاکيد بر 
برخي از قسمتهاي آن روشن و شفاف مي ساخته. از اين 
رو از برخي لحاظ به گونه معادل انتزاعي تزئين پيکره اي 

در بناهاي مسيحي، عمل مي کرد"(جونز،۱۳۸۰؛ ۱۶۹).
نماد هويتي  به  تعبيري  را  الفباي اسالمي  مي توان شکل 
واقعيت  با  ارتباط  در  نمادها  که  همان گونه  که  دانست؛ 
مي دهند(ِدِره  رسميت  تمهيدات  از  گسترده اي  طيف  به 
نوشتارهاي  شکلي-  گونة  اين   ،(۲۳۳ گوفسکي،۱۳۸۹؛ 
جهت  به  نمادي  چون  آدمي،  ادراک  در  نيز  اسالمي-  
ادراک  "هر  مي نمايد.  را  خاص  اجتماعي  و  فرهنگي 
اجتماعي، حاصل مقايسة مجموعه اي از اطالعات واقعي 
با يک سلسله تصورات اجتماعي است؛ چنين برداشتي از 
ادراک، هم در موارد شخصي و هم در موارد اجتماعي 
صدق مي کند"( ايرواني و خداپناهي،۱۳۹۰؛۲۰۹). استفاده 
از شبه نوشتارهاي اسالمي، وراي سطح توانايي مخاطب 
الگوي بصري فرهنگي خاصي  در خوانش آن ها، تداعي 
خوانشي  الگوي  با  سازي  مشابهت  تنها  که  مي نمايد  را 
اينان-  دو  هر  کارکرد  و  مقصود  مي گردد.  ميسر  آن 
که  بوده  تزئين  شبه نوشتارها-  و  تزئيني  نوشتارهاي 
عمومًا در حاشيه ها يا ترازي از جامگان، در خدمت عوامل 

بصري ديگر در صفحه- يا محصول صناعي- نقش ايفا 
مي نموده است. تا جايي که دغدغه طراحي و چيدمان در 
محدوده مشخص دليلي بر اهميت آن مي گردد و پايبندي 
به قواعد خوانشي در آن ناديده گرفته مي شود و تنها به 
همان الگوي ادراکي و آشنا پنداري بسنده مي گردد. البته 
اين نکته نبايد فراموش گردد که جايگاه واالي حروف و 
حتي قداست شکل تجريدي آن، براي نماد فرهنگي شدنش، 

قابليتي بسيار مهم بوده است۱.
محور بودن نوشتارهاي اسالمي در جهت هويت بخشي 
کشورهاي  از  بيرون  در  مي توان  را  اسالمي  فرهنگ  به 
مسلمان نيز مشاهده نمود.  تاثيري که شبه نوشتارهاي 
به ويژه شبه کوفي ها۲ در مبحث ميان فرهنگي  اسالمي، 
داشته اند، دست کم در دوران رنسانس اروپا و به ويژه 
 pedone&) در کليساهاي ايتاليا بسيار رواج داشته است
از  بيزانسي  نقاشان  بهره گيري   .(cantone,2013

طرازهاي  در  بيشتر  که  اسالمي-  شبه نوشتارهاي 
جامگان، به جهت القاي حس ميان فرهنگي و تداعي باطن 
و درون ماية فرهنگي مسلمانان، استفاده مي شده است- 
نشان دهنده کاربرد اين گونه نوشتارها در جهت تداعي 
فرهنگي خاص مي باشد. اين گونه نوشتارهاي نمادين که 
يا  نمادين  با عنوان کوفي  اروپايي  بيان پژوهشگران  در 
شماتيک لقب گرفته، امکان بيان انتزاعي و نمادين از يک 

Nagel,2011 :تصوير ۱. بخشي از اثر مربوط به فرناندو يانزدال آلمدينيا . سده ۱۶ م. موزه دل پرادو مادريد. مأخذ

چون؛  نوشتاري  اعمال  حتي   .١
حرز، ابجد و غيره را مي توان بسان 
در  که  دانست  نوشتاري  الگوهاي 
خدمت مقاصد واالتر قرار دارد. چرا 
که حتي سخن خداوند در کلمه و نه 
در تصوير تجلي يافته است. «کشف 
ماهيت هستي به طور انتزاعي و با 
ابجدخواني صورت مي گيرد.  روش 
ابجدخواني نوعي تجريد است، يا خط-

نقاشي اي که نه به واقع، بلکه به غيب 
نگاه دارد(آدونيس،١٣٨٢؛ ٢٠٢)

2.The Pseudo- kufic 

دسته بندي کتيبه هاي  شبه  نوشتاري 
در هنر اسالمي /٤٥- ٥٥



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۴۹

فصلنامة علمي نگره

نموده  فراهم  را  روش مند  صورت  به  بينافرهنگي  زبان 
تعبيري  به   .(pedone& cantone,2013, 132)است
يک داللت کننده مبهم و غيرشفاف خارجي يا بيگانه در 
حکم مدلول قرار مي گيرد.  در نمونه  نقاشي هاي بيزانسي 
تقليدي  اسالمي،  شبه نوشتارهاي  گونه  اين  ايتاليايي  و 
اشياي  و  پارچه  ها  بر  که  بود  واقعي  نوشتارهاي  از 
آنان،  براي  ها  نمونه  اين  است.  داشته  وجود  اسالمي 
 nagel,  ) است  مي آمده  حساب  به  رمزنگاري۱  گونه اي 

2011,240). ( شکل ۱). 

بهره گيري از اصول ترسيمي آشنا در ذهن مي تواند آن 
نمونة شبيه را در ذهن مخاطب به نمادهاي آشنا هدايت 
نمايد. اصول کارکردي آشنا پنداري بسيار شبيه آن چيزي 
است که گشتالت گرايان به نام اصل تداعي۲ مي نامند. "ذهن 
انسان دوست دارد تا اشکال ناآشنا براي ذهن را شبيه به 
بر  که  دارد  قاعده اي وجود  دهد.  تشخيص  آشنا  اشکال 
مبناي آن، ما آن چيزي را که مي شناسيم، دوست داريم. 
بر همين مبنا، عقيده اي وجود دارد که بر اساس آن، ما 
اشياي  از  جذاب تر  و  زيباتر  را  ذهنمان  آشناتر  اشياي 
بيگانه  مي دانيم. به همين دليل است که اشيايي که يادآور 
يک پديدة طبيعي يا يک فرم آشنا هستند، براي ما داراي 
 .(۸۹ فالح،۱۳۹۲؛  اصل  و  مي شوند".(مرتضايي  جذابيت 

حال استفاده از اين ويژگي ادراک ذهني در ساختار مغز 
انسان، دست ماية آفرينش هايي شده که در آن طراح براي 
پديدار کردن نمادي از فرهنگ اسالمي در ذهن مخاطب، 
از ساختار الفباي اسالمي بهره گيرد. در اين زمينه يکي 
از مناسب ترين مکان ها در جهت پديدار شدن نمود فرهنگ 
اسالمي، کتيبه ها بوده است. در زير به دسته بندي بخشي 
از کارکرد اين گونه از کتيبه ها در صنايع اسالمي پرداخته 

مي شود.

نموِد شبه نوشتارها، در آثار هنرهاي دوره اسالمي
همانگونه که پيشتر بيان گرديد در سنِت عمومًا کتيبه نگاري  
از معماري تا هنرهاي صناعي-، شبه نوشتارهايي استفاده 
به  مي تواند  نگريستن،  ابتداي  در  کم  که دست  مي شدند 
عنوان نوشتاري تزئيني مورد پذيرش مخاطب قرار گيرد؛ 
اما با کمي دقت هيچ پيامي (آگاهي يا خبري) از هم شکلي 
آنان با الفبا حاصل نمي شده است. چرا که  نمونه ها، در 
برده  بکار  محصولي  در  تزئيني،  ديگر  نظام هاي  کنار 
اين  تا کارکرد تزئيني محصول کامل  گردد. در  مي شده 
نمي گردد  از صفحه حاصل  پيامي  و  هيچ خوانش  آثار، 
و تنها به ادراکي از نوشتار بسنده مي شود. اين نمونه ها 
را دست کم مي توان بدر چهار گروه مشاهده نمود. در 

تصوير ۲. بخشي از محراب مير نطنز، احتماًال اواخر سده هفت ه.ق. مأخذ: نگارنده
 

1.Cryptography

٢.Pragnanz  گشتالت گرايان روابط 
بين ميدان ها نيروي مغز و تجارت 
پرگنانس  باقانون  را  شناختي 
توصيف مي کنند؛ اين قانون هسته 
گشتالت  شناسي  روان  اصلي 
اندام هاي  مي دهد...  تشکيل  را 
حسي از گشتالت هاي موجود در 
و  مي شوند  متاثر  ادراکي  محيط 
گوناگون  محرک هاي  صورت  به 
مغز  مي شوند.  منتثل  مغز  به 
کمال پذيري  قانون  اساس  بر 
(پرگنانس) به آن ها شکل مي دهد 
خارج  دنياي  از  ما  تجربه  و 
ميدان هاي  متقابل  تاثير  اثر  بر 
نيروي مغز و محرک هاي حسي، 
ايجاد  شده اند،  وارد  آن  به  که 
١؛  ٣ ٨ ٦ ، ن يا ر پو شا ) د مي شو

٨٥و٨٦).



اينجا ابتدا به معرفي هر دسته پرداخته مي شود و سپس 
به تشريح آن ها، متناسب با ويژگي هاي هر کدام اشاره 

خواهد شد. 
۱) ويژگي بارز دسته نخست نقش دار بودن کتيبه است که 
هيچ حرفي از الفبا در آن نوشته نشده است اما تنها به دليل 
شباهت نقش مايه ها و شکل الفبا در ذهن ببينده با الفباي 
اسالمي آشناپنداري مي شود. در واقع اين گروه تزئينات 
شبه نوشتاري هستند که با بهره گيري از ساختار الفباي 
خط کوفي ساده به نقش درمي آيند. آثار اين دسته خود به 

دو گروه ترسِم منظم و ترسيِم آزاد تقسيم مي شوند.
خط  کوفي اوليه به دليل ويژگي هاي ساختاري، از جمله؛ 
"ضعف"  برابر  قوت دار(  و  راست خط  حرکت هاي  وجود 
در واژگان خوشنويسي)، پهناي زياد در ترسيم حروف، 
اجراي  افق،  خط  در  حرکت  کرسي،  خط  يک  از  پيروي 
مناسبي  انتخاب  غيره،  و  گوناگون  ماده هاي  بر  آسان 
به جهت پايه قرار گرفتن در تزئينات اسالمي و به ويژه 
طرازها و حاشيه ها بوده  است. "مهمترين ويژگي کوفي 
که آن را به شکل يک سبک خطاطي در مي آورد، هندسي 
از خط هاي  اين معني که  به  و معمارانه بودن آن است. 
راست، قوس هايي که تمايل به دايره دارد و زاويه هاي نود 
تا بسيار بسته و خط هاي موازي شکل مي گيرد"  درجه 
(حصوري،۱۳۹۸؛ ۶۱). اين گنجايش در ساختار خط کوفي 
اوليه، امکان شکل پذيري زيادي به طراح مي داده است تا 
با الگوبرداي از ساختار الفباي اين خط( وراي درگيري 
تزئينات  از  گوناگوني  شکل هاي  متن)  مفهوم  معناو  با 
را بيافريند که شبيه نوشتار نيز هستند. اين نمونه ها به 
دليل شباهت ظاهري با الفباي گونه اي خاص از قلم هاي 
به کوفي، شبيه خط کوفي مي شده اند؛ بسياري  مرسوم 
از آثار صنايع هنري و حتي نمود آن در نقاشي ايراني را 
مي توان مثال آورد که از ساختار خطوط کوفي به منظور 

شبه نوشتار بهره گرفته اند. 
اسالمي،  هنر  در  نخستين   کتيبه هاي  ويژگي هاي  از  يکي 
تکرار منظم يک واژه ( مانند الحکم اهللا) است. اين تکرار 
در صفحه و در ضرب آهنگ مداوم به نقش مي نشيند و 

براي مخاطب هنر اسالمي حرکتي آشنا به حساب مي آيد. 
در محراب مسجد مير نطنز، طراح از تکرار يک واحد که 
ساختار شکلي آن شبيه خط کوفي ساده است بهره گرفته 
برده و حاصل آن کتيبة شده که در نگاه نخست  شبيه 
کتيبة کوفي مي باشد. اما در اصل اين کتيبه هيچ نوشته اي 
بيشتر  از شبه نوشتارها، نوشتار ها  اين دسته  ندارد. در 
تکرار يک  از  بکار گرفته شده اندکه  ترازگونه(حاشيه اي) 
واگيره از شکلي شبيه نوشتار کوفي حاصل مي شده است 
(در در سنت هنر اسالمي نمونه هاي فراواني از کتيبة بناها 

تا کتاب آرايي، را مي توان مثال آورد)(تصوير ۲تا ۵).
نوشتارهايي  به  مربوط  از شبه نوشتارها  دوم  گروه   (۲
است که شبيه دست نويس هايي بوده اند که با دست آزاد 
نقوش  اين  است.  مي آمده  پديد  قلم مو  مانند  ابزاري  و 
غير منظم که به نيت آشناپنداري با الفباي اسالمي نقش 
مي شده، بيشتر روي محصوالتي مانند سفال، که امکان 
استفاده از قلم مو در آن بوده پديد آمده. در مواجه با اين 
نمونه ها و در نگاه نخست، مخاطب آن بخش از کتيبه را 
تنها  اين شکل ها آشنا  اما  شبيه دست نوشته  مي پندارد، 
شباهت ساختاري با دست نوشته ها داشته و معناي خاصي 
ندارند. نزديکي ساختاري اين شکل ها به دست نويس ها از 

تصوير ۴. قالي ترکمانان. دوره ترکمانان . مأخذ: بايگاني شخصي 
ميرزايي

تصوير ۳. سنگ گور از گورستان اخالط ترکيه، مربوط به دوره سلجوقي. مأخذ: بايگاني  شخصي 
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يک سو و استفاده از دست نويس ها در هنر دوره اسالمي، 
دو دليل مي شده که با ديدن چنين شکلهايي ذهن تصور 
آشناي از آن بپندارد. در صورتي که از آن شکل ها معنا 
و پيام خوانشي نمي توان دريافت. از ويژگي اين دسته از 
شبه نوشتارها مي توان به عدم پيروي از قواعده خطوط 
رسمي و هم چنين راحتي حرکت دست طراح در چارچوب 
نمونه ها،  اين  از  اشاره کرد. جلوه بصري حاصل  کتيبه 
مجاور  نقش مايه هاي  در   که  است  تزئيناتي  از  نمودي 
ايفا  را  مهمي  نقش  آشناپنداري،  در  اين  و  داشته  وجود 

مي نمايد(تصوير۶و۷).

۳) حروف خوش نويسي اسالمي، به دليل تنوع فرمي و 
آفرينش  بستر  مي تواند  فرم،  و  شکل  به سان  ساختاري 
فرمي براي تزئينات به حساب  آيد. از اين رو گروه ديگر از 
شبه نوشتارها به صورت مشخص از حرف خوش نويسي 
حالت خود شکل حرف  اين  در  گرفته اند.  اسالمي شکل 
تبديل به ابزار تزئين مي شود. رعايت قاعدة خوشنويسي 
در اين نمونه ها وجه شاخصي مي باشد. هم چنين استفاده 
از ديگر خطوط آشناي اسالمي به جز کوفي، آشنا پنداري 
را پذيراتر نموده است. براي مثال در شکل شماره هشت، 
تکرار حرف "الف" که از خط ثلث وام گرفته شده است، 

تصوير ۶. سفال لعابي مربوط به قرن ۶ه.ق  از ايران محفوظ در 
موزه آبگينه. مأخذ: نگارنده

تصوير ۷. ظرف لعابدار. از سده هفتم ه.ق محفوظ در موزه ايلخانيان 
مراغه. مأخذ: نگارنده

تصوير ۵.بخشي از نگاره  سودابه با نديمه اش مشورت ميکند. از شاهنامه طهماسبي. سده 
۱۰ ه.ق. مأخذ: رجبي: ۱۳۸۵، ۱۱۲



بدون هيچ حرف ديگر، کتيبه را شبيه نوشتار به ببينده 
و  آشنا  حرف  يک  تنها  تکرار  از  واقع  در  مي نماياند. 
مشخص، کتيبة تزئيني حاصل آمده که معناي خوانشي 
ندارد. (تصوير ۸ ). اين دسته که در دوره هاي نخستين هنر 
اسالمي ناياب مي باشند در هنر دوره معاصر کشورهاي 

اسالمي بسيار مورد توجه قرار گرفته اند۱.
تمام دسته ها و نمونه هاي باال، شبه نوشتارهايي بوده اند که 
در چارچوب کتيبه تزئيني شده اند و در خدمت نوشتاري 
به حساب نمي آمده اند. اين کتيبه ها يا شبيه حرفي يا خطي 
ترسيم مي شده  و يا حرف هاي الفبايي بوده اند که معنا و 
پيامي را نمي رسانيده اند. طرح ها در اين نمونه ها، تنها براي 
تزئينات صرف- و نه انتقال پيام-در چارچوبي مجزا از 
ديگر نوشتارها و نقوش، تبديل به آفرينش هايي شده بودند 
که به دليل آشناپنداشتن ذهن مخاطب به نمونة هم شکل 
نوشتار، تداعي نوشتار مي نمودند. در واقع تنها بهره گيري 
از انتزاع خط و نوشتار، در نزد خالقان اين نمونه ها در تمام 
چارچوب کتيبه يا محدوده نوشتاري– شبه نوشتاري- مد 
نظر بوده است. اما دستة ُپرکاربرد ديگري نيز وجود دارد 

که بدان اشاره مي گردد.
خدمت  در  که  هستند  شبه نوشتارهاي  چهارم  گروه   (۴
در  که  معنا  بدين  مي گيرند،  قرار  کتيبه  خوانش  نوشتار 
البالي نوشتارهاي تزئيني و عمومًا کتيبه هاي معماري، 
گرفت  بکار  کتيبه  نوشتة  ساختار  از  شبه نوشتارهايي 
مي شوند که حرِف خاصي نيستند و ناخوانا هستند. دليل 
و  چيدمان  به  رساندن  ياري  جهت  به  اين ها  بکارگيري 
ترکيب بندي کتيبه بوده است. در واقعه در ميانة کتيبه ا  ي که 
آيه  يا متني نوشته شده است، شاهد اشکال حرف مانندي 
تعادل  به جهت  تنها  و  نداشته  آيه وجود  در  که  هستيم 
که  از شبه نوشتارها  گروه  اين  است.  آورده شده  کتيبه 
بزرگترين گروه مورد استفاده در کتيبه ها هستند، خود به 

دو دسته قابل تفکيک هستند.

اين گروه؛ شبه حروفي هستند که  از  الف) حالت نخست 
شبيه متن کتيبه مي باشند- يا شبيه بخشي از متن- که 
حضور آن ها تاثيري در خوانش متن نوشتار نداشته و 
بهره  آن  از  در صفحه  چيدمان  و  ديزاين  جهت  به  تنها 
گرفته مي شود.  براي مثال در تصوير شماره ۹ که مربوط 
به کتيبه خانقاه نطنز مي باشد عبارت ”اهللا الصمد لم يلد“ 
انتخاب شده است؛ اما با کمي دقت مي توان حروفي مانند 
ال را باالي عبارت ”صمد“ ديد که در آيه وجود ندارد، اما 
حضور آن از بابت حفظ ضرب آهنگ و هم چنين تعادل در 
صفحه الزم بوده است. از اين رو طراح از اشکالي شبيه 
همان فرم نوشتار براي ُپر کردن فضا بهره برده است. به 
بيان ديگر، از آشناپنداري با ديگر حروف و از مشابهت با 

الفبا، به جاي نقش بهره برده است.  
از   (۱۰ شماره  (تصوير  دسته،  اين  از  ديگر  مثالي  در 
محراب مسجد جامع تبريز انتخاب شده، به نوعي ديگر از 
آشناپنداري و شباهت با نوشتار کل کتيبه استفاده شده 
است. آشناپنداري نقوش با شکل الفبا در اين نمونه ها به 
گونه اي است که تمايز و شناخت نقوش شبه نوشتارها 
از خود الفبا به سختي مقدور مي باشد، چرا که همراهي 
ساختاري و فرمي ميان دو نظام (نوشتار و شبه نوشتار) 
چنان به هم شبيه است، که در برخي مواقع بجز خوانش 
تک تک حروف و عبارات، يافتن آن مقدور نمي باشد. از 
سوي ديگر اولويت چيدمان و طراحي چارچوب کتيبه بر 
خوانايي، از ديگر ويژگي هاي بارز اين گروه از نمونه ها 
مي باشد. اين دسته از شبه نوشتارها در سنت هنرهاي 
مورد  بسيار  معماري،  کتيبه هاي  ويژه   به   اسالمي، 

استفاده بوده است. 
از ويژگي اين دسته از شبه نوشتارها، مي توان به پيوند 
و  شبه نوشتارها  ميان  که  کرد  اشاره  زيادي  شکلي 
نوشتارهاي خوانشي متن وجود دارد؛ تاجايي که يافتن 
شبه نوشتارها مشروط به تسلط مخاطب به متن نوشتار 

ايران. مأخذ:  تصوير ۸. جعبه فلزي مربوط به سده ۵و ۶ه.ق. 
Hertage of the great seljuks Museums

تصوير ۹. قسمتي از کتيبه بيروني خانقاه نطنز. سده ۷و ۸ ه.ق. 
مأخذ: نگارنده

١.مانند کاربرد نوشتار در مکتب 
آشناپنداري  دليل  به  که  سقاخانه 
معناي  و  بوده  اسالمي  الفباي  با 
نوشته ها  خوانش  از  خاصي 

حاصل نمي گردد.  
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به  صفحه  در  تعادل  حفظ  کارکرد  هم چنين  مي باشد. 
حضور اين شبه نوشتارها بستگي دارد. 

ب) دستة ديگر از گروه چهارم، مربوط به شبه نوشتارهايي 
مي شوند که باز به دليل تعادل بخشي در صفحه و عمومًا 
در يک کتيبة نوشتاري که جنبه تزئيني نيز داشته، مورد 
استفاده بوده است، اما از قالب و شکلي ديگر بجز از الفباي 
همراهي  عبارتي،  به  است.  شده  استفاده  آن  در  کتيبه، 
و  نوشتار  ميان  پيش-  گروه  به  نسبت  کمتري-  شکلي 
شبه نوشتارها برقرار شده است. براي اين دسته مثالي از 
کتيبه گچبري ديوار خانقاه شيخ احمد جام آورده مي شود. 
شبه حروف  مي شود،  ديده  تصوير  در  که  همانگونه 
گره دار، نه شباهتي به حروف ديگر دارد و نه تاثيري در 
خوانش متن داشته است. ولي عدم وجود آن در اين کتيبه 
ضرب آهنگ حرکتهاي افقي کتيبه را دچار خلل مي نموده 
رضا(ع)  امام  مرقد  سر  باالي  محراب  کتيبه  هم چنين 
.(۱۲-۱۱ تصوير  مي نمايد.(  پيروي  تعريف  همين  از 

به  مي توان  شبه نوشتارها،  دسته  اين  ويژگي هاي  از 

تصوير ۱۰. بخشي از کتيبه محراب مسجد جامع تبريز. احتماًال 
هفت ه.ق. مأخذ: نگارنده

مشخص بودن شبه نوشتارها از نوشتارهاي اصلي متن، 
فرمي  و  شکلي  شباهت  عدم  دليل  به  که  داشت  اشاره 
مي  جدا  هم  از  خوانشي  نوشتارهاي  شبه نوشتارها، 
(مانند  تزئينات  ديگر  با  آن ها  تمايز شکلي  باشند. گرچه 
نقوش اسليمي و ختايي) آشکار است، اما شکل آنان به 
دليل آشناپنداري با الفباي اسالمي در نظام نوشتار جاي 
مي گيرد. حتي به استناد تصوير شماره ۱۲، خود طراح با 
دادن رنگ الجوردي نوشتار به اين شبه نوشتارها آن را 

از نقوش تزئيني ديگر در کتيبه متمايز دانسته است. 
شبه نوشتارها را مي توان حتي در هنر متاخر کشورهاي 
آثار  از  بسياري  در  مثال  براي  کرد.  دنبال  نيز  اسالمي 
جنبش- مکتب- سقاخانه و بسياري از هنرمندان مسلمان، 
شاهد بکارگيري از همين قالب در چيدمان آثارشان هستيم. 
البته به دليل پي گيري نخستين نمونه ها از اين جريان در 
هنر اسالمي، ناگزير در اين مقاله از بيان و شرح رخدادهاي 
به سان  مي توان  اما  است.  شده  داري  خود  امروزين 

پيشنهادي براي پژوهش در اين زمينه، بدان نگريست.

تصوير ۱۱. کتيبه گچبري خانقاه شيخ احمد جام .سده هشت ه.ق. 
مأخذ: نگارنده

تصوير ۱۲. بخشي از محراب شماره دو باالسر حضرت امام 
رضا. سده شش ه.ق. موزه آستان قدس. مأخذ: نگارنده



نتيجه
در دسته بندي مرسوم تزئينات اسالمي، کتيبه ها را جزوي از تزئينات دانسته اند. اگر با کمي تسامح به 
اين دسته بندي نگاه گردد، مشخص مي شود که بسياري از کتيبه ها به قصد تزئينات محصول، مکان 
و ... ايجاد مي شده اند. از اين رو خوانش بسياري از کتيبه ها در اولويت نمي باشد. يکي از داليل تزئيني 
بودن اين کتيبه ها، وجود شبه نوشتارها در آن است. شبه نوشتارهايي که شبيه الفباي اسالمي بوده و 
يا عينا از همان حروف الفبا استفاده مي شده، اما ارزش و قابليت خوانش نداشته است. آنچه موجب 

جدول ۱. دسته بندي شبه نوشتارها در کتيبه ها. مأخذ: نگارنده

ويژگي ساختاريتصويرگروه ها

گروه 
نخست

ويژگي اين گروه از شبه نوشتارها نقش مدار بودن آنها مي باشد. نقوش شبيه خط 
کوفي از راست خط ها با گردشهاي با دور کم که در گونه هاي خط کوفي اتفاق 
مي افتد پيروي شده است. اين نمونه ها تداعي خط کوفي را مي نمايد. در نوشتارهاي 

اروپايي به نام کوفي شماتيک يا نمادين نام برده شده است.

گروه 
دوم

ترسيم با دست آزاد و شبيه ُنسخ دست نويس از ويژگي هاي اين گروه از نمونه ها 
مي باشد. در اين نمونه از شبه نوشتارها شباهت ميان حرکت راحت قلم يا قلم مو با 

دست نويس ها براي مخاطب حالت آشناپنداري با الفباي اسالمي را مي نماياند.

گروه 
سوم

بهره گيري از خود شکل الفباي اسالمي بارزه شاخص اين گروه مي باشد. تکرار 
يک حرف يا چند کلمه که تنها از نظر زيبايي و هم نشيني مطلوب مد نظر طراح 

بوده است. 

گروه 
چهارم

بهره گيري از نقوش شبيه همان قالب نوشتار در ميان کتيبه، پندار مخاطب را به آن 
مي دارد که اين نقوش بخشي از نوشتار هستند اما اين دسته از نقوش هيچ تاثيري در 

خوانش نداند و تنها به جهت همراهي شکلي و فرمي استفاده شده اند.

گروه ديگري از شبه نوشتارها شکلهايي که نه شبيه ساختار بدنه  نوشتار هستند و نه 
کمکي به خوانش کتيبه دارند، بلکه تنها به جهت ُپر کردن فضاي خالي استفاده 
شده اند. شباهت آنها به کتيبه هاي کوفي ياد آور کاربرد خط کوفي در کتيبه هاي 

مادر و فرزند مي باشد. 

دسته بندي کتيبه هاي  شبه  نوشتاري 
در هنر اسالمي /٤٥- ٥٥



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۵۵

فصلنامة علمي نگره

پذيرش اين اشکال در ذهن مخاطب به جاي الفبا شده است، به آشناپنداري باز مي گردد که ميان ادراک 
و ذهن مخاطب آشنا با الفباي اسالمي و اين شکل ها وجود دارد. چون ذهن مخاطب با ديدن شکلهايي 
شبيه نوشتار، مي پندارد که اين شکلها جزوي از نوشتارهاي قابل خوانش مي باشد. ناگفته نماند بستر 
تزئيني بودن کتيبه ها، به ادراک مخاطب در اين پذيرش ياري مي رسانده است.  از بررسي نمونه هاي 
موجود در صنايع هنري اسالمي- ايراني- برمي آيد که شبه نوشتارها دست کم به چهار شيوه تنظيم 
يافته اند. گروهي از شبه نوشتارها که گروه بزرگي را شامل مي شوند بر پاية خط کوفي بوده و در 
ترازها به جهت تزئينات محصول يا مکان مورد استفاده مي باشند. گروه ديگري از شبه نوشتارها 
با وجود استفاده از يک حرف الفباي اسالمي در ميان کتيبه وجود دارند، اما معنايي از حضورشان 
دريافت نمي شود. وجود اشکالي شبيه نوشتار در البالي نوشتارهاي خوانشي که تزئيناتي هستند، 
به تعادل صفحه ياري مي رساند. گرچه اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي گرديدند؛ گروهي که به 
دليل همراهي و شباهت شکلي ميان نوشتار و شبه نوشتار، تشخص و تفکيک آن سخت مي باشد، و 
گروهي که به دليل عدم شباهت ميان شبه نوشتار و نوشتار، تشخيص آنان آسان بوده است. گرچه 

پذيرش همه  آنان در جهت تعادل بخشي و چيدمان بخشي در کتيبه ها مي باشد.
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to say that inscription or writing may well be expected as another category of decorations along with 

geometric and arabesque decorations in Islamic art. As well as the decorative inscriptions, there 

are writings – or in a sense quasi-writings – that are not legible. This ineligibility is not because of 

scrambled handwriting, overflow and compactness of writing elements, etc, in fact these quasi-

writing signs have not been drawn to be read, since they have not been formed based on rules of 

Islamic scripts, but due to their general resemblance to the form of the Islamic alphabet, or a style 

of writing, they look like writing. This similarity is underlined by compliance with the structure of 

Islamic alphabet, vicinity to other decorative systems, compliance with a specific base line and of 

course the topic of déjà vu. Fantasy or orientation on familiar topics like literature, perhaps physical 

structure and visual perception error may be considered among the main reasons for it. In fact, 

ambiguity with textual similarities leads to an illusion in the eye.  This ambiguity has been a means 

that for certain purposes – which will be referred to – has helped the artists. Because ambiguity 

is a tool and phenomenon of comprehension institutionally and essentially, and scientists fight 

error, while artists welcome ambiguity ... in this perception, a type of unrealistic comprehension 

replaces the real comprehension. The succeeding view of comprehension is perception of objects 

which occur to our minds through inference which signs have been entrusted to our memories. 

Comprehension is something that is focused on due to deviation and digression from the truth. It 

is necessary to systematically deviate from the norm. In fact, similarity of decorative writings with 

what which is not in fact writing (and only deemed as writing because of its similarity to Islamic 

alphabet) has lead to creation of types of decoration, especially in Islamic handicrafts.  

Keywords: Quasi-word, Inscription, Islamic Arts, Decorations, Déjà vu
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TWhile doing research in Islamic art, especially decorative art, we face alphabetic samples that 

despite the similarity to the overall structure of alphabetic text cannot be read. Although these 

shapes have been drawn in the frame of alphabet of the text, they do not convey a meaning to 

be read. These figures, which are similar to the inscriptions, have been represented in the present 

study as quasi -writing. Faced with these examples, what has convinced the audience to accept – or 

doubt – them as writing, is déjà vu and similarity between the examples and the structure of letters 

in the Islamic alphabet. This research has been conducted with the aim of introducing this category 

of quasi-literature in the Islamic Arts. As a result, quasi-documents are divided into two groups, 

and each group includes two smaller divisions. The first group includes the inscriptions which are 

fully covered with Kufic-like quasi-texts. The second group includes inscriptions that resemble 

handwritings. Of these two groups, the second one is more likely to accompany other decorative 

designs. In many decorative inscriptions; the formal and structural elements are entangled together 

to the extent that their distinction and reading is simply not possible. In the third group, it is possible 

to identify letters of the Islamic alphabet, though they are not legible. In the fourth group, the 

inscription is partly readable, inscribed along with the quasi-writings that cannot be read. The 

purpose of this paper is to introduce and classify this type of quasi-writings in the Islamic art. In 

this regard, the main two questions are as follows: 1- What are the reasons for depicting quasi-

writings among the inscriptions? 2- How and within which structure have the quasi-writings been 

inscribed? To achieve this purpose, methods of visual analysis have been used in terms of the 

inscription samples of the Islamic period. The statistical population and samples have been chosen 

from the wide array of inscriptions of Islamic art. The use of writing in the Islamic arts, except 

to save and record the entries and text-based documents, which are associated to knowledge and 

information, could have been developed due to a different reason that has been more associated 

with decorative aspects (that could also be called the motif-centered texts). This type of texts that 

may fall in the framework of inscriptions is seen in much of the Islamic crafts and was mostly 

provided as ornamentation. This extensive field may include tombstones to clothing and carpets. 

Numerous examples of these products in the early Islamic periods testify to the application of texts 

as ornamentations. Messages on inscriptions should be considered as having an important function, 

but decorative function of inscriptions should be regarded as a more important one. It is not in vain 


