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چكيده
 خط کوفي تزييني يکي از کهن ترين خطوط در کتيبه هاي معماري و بناي اسالمي به شمار مي آيد. ظرافت و 
زيبايي خط کوفي تزييني را مي توان در کتيبه هاي ايراني به ويژه مسجد حيدريه و جامع قزوين مربوط به 
دوره سلجوقي جستجو کرد. هدف اصلي مقاله حاضر شناسايي و استخراج تمام حروف  کتيبه براي بررسي 
ويژگي هاي ساختاري و تزييني از نظر تشابه و تفاوت است. سؤال هاي تحقيق آن است که١- تشابهات 
و تمايزهاي بين ساختار نوشتاري، هندسي و تزيين گياهي خط كوفي مسجد حيدريه و جامع قزوين به 
چه صورت هايي نمودار گشته است؟٢- آيا خطوط کوفي  آمده درکتيبه هاي مساجدجامع و حيدريه قزوين 
از لحاظ ساختاري    و تزيين از يکديگر تأثير پذيري داشته اند؟ روش تحقيق در اين  پژوهش براساس 
توصيفي-تحليلي ومبناي گردآوري کتابخانه اي، مشاهدات ميداني و بازديد مي باشد. نتايج  تحقيق نشان 
دهنده وجود اشتراکات ساختار نوشتاري و تزيين گياهي در هر دوکتيبه است؛ به دليل اين که مسجد حيدريه 
بر اساس فاصله زماني بعد از مسجد جامع ساخته شده است تا حدودي از لحاظ ساختار    و تزيين از اين کتيبه 
تأثيرپذيري داشته است،کتيبه حيدريه عالوه بر ساختار نوشتاري و گياهي از ساختار هندسي نيز بهره جسته 
و پا را فراتر نموده و ساختاري نوين با شاخصه هايي، زيبايي را با ورود حرکت مورب حروف در کتيبه و 
ترسيم تزييني گره هاي هندسي و گره اتصال، تکامل و پيشرفت نويني ازساختارخط کوفي ايراني را معرفي 
مي نمايد. به دليل قدرت بياني در ساختار بنا نوعي استحکام، انسجام و تعادل با فضاي معماري اين دو بنا 
برقرار شده است و همين ويژگي ها مي تواند به عنوان نمونه اي شاخص براي طراحان گرافيک در زمينه طراحي 

حروف، الگويي براي تجربيات نوين مورد بهره برداري قرار گيرد. 
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مقدمه 
پيروي از ساختار مشخص الزمه هر اثر هنري است که اين 
ساختار از اصول و قوانين خاصي نيز پيروي مي کند. از 
جمله عناصر بسيار مهم تشکيل دهنده کتيبه ها را مي توان 
در به کارگيري همزمان خط، نقوش هندسي و تزيين گياهي 
درکنار هم دانست، اما عالوه بر به کارگيري خط، نقوش 
نکات  به  بايد  کتيبه  در ساختار  گياهي  تزيين  و  هندسي 
قابل توجه ديگري نيز اشاره نمود از قبيل: مکان، نسبت 
و نحوه ارتباط آن با فضاي بنا و جايگاه معماري مذهبي 
و غير مذهبي در فضاهاي شهري که خود داراي اهميت و 
نماينگر جايگاه کتيبه در بين مردمان مسلمان است. مي توان 
به اين نکته مهم نيز اشاره نمود که ممکن است، در عصر 
سلجوقي کتيبه نگاران به عنوان هنرمنداني خوشنويس و يا 
متخصصين طراحي حروف مطرح بوده اند که با فراخ بالي 
و آزادانه تنوع ساختاري و تزييني را وارد خطوط کوفي 
کتيبه ها در اين دوره نموده اند. با توجه به اين که خط كوفي 
توانسته  هنرمند  است  هندسي  ساختاري  داراي  تزييني 
و  دقيق  تناسبات  با  را درترکيبي همزمان  زاويا  و  دواير 
متنوع درهمه جهات  کتيبه توسعه دهد زيرا خط کوفي داراي 
قابليت اجرايي بسيار بااليي بر سطوح مختلف با استفاده 
از مصالح گوناگون و تکنيک هاي متنوع مي باشد. خط كوفي 
مسجد جامع و حيدريه قزوين از نوع کوفي مورق،که به 
صورت گچبري نقش شده است با ساختاري متنوع،زيبا 
و داراي زمينه اي با شکل هاي برگ درختي است که انتهاي 
تمام حروف وكلمات به برگ هاي تزئيني و اسليمي ختم و 
اوج مي گيرد. کوفي فاطمي نام ديگر خط کوفي مورق در 
قرن هاي دوم و سوم هجري است که در مصر رواج و 
شناخته مي شود، اين خط مورق در ايران، سوريه و عراق 
کوفي  کتيبه هاي  به  توجه  با  است.  مي شده  استفاده  نيز 
تزئيني مورق گچبري شده در بناهاي تاريخي مسجد جامع 
وحيدريه قزوين که هر دو متعلق به دوره سلجوقي است 
مي توانيم اجزاي اصولي و قواعد ساختاري خط كوفي در 
اين كتيبه ها را به سه بخش دسته بندي کنيم. الف) ساختار 

نوشتاري، ب) ساختار هندسي، ج) ساختار گياهي.
لحاظ  از  کتيبه  دو  هر  مقايسه حروف هاي  و  بررسي  با 
محور هاي عمودي، افقي و مورب به همراه حرکت هاي مدور، 
منحني و خطوط زاويه دار هماهنگ با اشکال پايه هندسي، 
قالب هاي  داراي  حروف ها  تمام  که  شد  خواهيم  متوجه 
هندسي با رعايت استانداردهاي طراحي حروف و ورود 
خالقيت هاي بي شمار طراحي شده است که تبحر هنرمندان 
عنوان  به  گذشته  قرون  در  را  کاتبان  يا  حروف  طراحي 
ميراثي گرانبها به طراحان حروف امروزي متذکر مي شود، 
که عالوه بر استفاده از خطوط زاويه دار و مستقيم، ساختار 
منحني و نقوش تزييني نيز در کتيبه مشاهده مي شود براي 
مثال: حرف(ع) در هر دو کتيبه از ساختار و قالب شکل 
هندسي دايره تبعيت نموده و عالوه بر خط کرسي با ايجاد 

گريدهاي اصلي و مجازي کامال شباهت به طراحي حروف 
امروزي مثل مونوگرام و لوگوتايپ دارد.

واستخراج  شناسايي  حاضر  مقاله  نگارش  اصلي  هدف 
تفاوت ها  و  شباهت ها  تطبيق  براي  کتيبه  حروف  تمام 
تناسبات  و  با خط کرسي  تزيين،که  و  نوشتار  اساس  بر 
هندسي در ارتباط است، با وجود تشابهاتي درتزيينات و 
ساختار اين دو کتيبه و تأثير پذيري از کتيبه جامع با قدمت 
بيشتر، طراحي اين حروف به عنوان تقليد صرف ازيکديگر 
ساختارنوشتاري،  وارد  نويني  خالقيت هاي  بلکه  نبوده 
هندسي وگياهي شده است. سوال هاي تحقيق آن است که

 ١-تشابهات و تمايزهاي بين ساختار  نوشتاري، هندسي 
و تزيين گياهي خط كوفي مسجد حيدريه و جامع قزوين به 
چه صورت هايي نمودارگشته است؟ ٢- آيا خطوط کوفي 
آمده درکتيبه هاي مساجدجامع و حيدريه قزوين ازلحاظ 
ساختارنوشتاري، هندسي وتزيين گياهي ازيکديگر تأثير 
پذيري داشته اند؟درانتخاب نمونه معيارهاي اصلي انتخاب 
کتيبه اي که با خط کوفي مورق مزين و مربوط به يک دوره 
گچبري  و  ترسيم  هم  از  زماني  فاصله  اندکي  با  زماني 

شده اندکه مربوط به بازه زماني دوره سلجوقي مي باشد. 
براساس  که  است  آن  در  تحقيق  اهميت  و  ضرورت 
قابليت هاي گرافيکي و تزييني خط کوفي که تناسبات نظام مند 
و هويت اصيل سنت هاي پيشين را دارا مي باشد به عنوان 
الگويي براي طراحي حروف هاي تزييني، هندسي کاربردي 
و احياي آن در قالب نويني که ياري دهنده طراحان سنتي، 
صنايع دستي وگرافيگ قرار گيرد که بدون شک با مطالعه 
ارزش هاي زيبايي شناختي، ساختار خط کوفي و همچنين 
همراه کردن چاشني ايده پردازي و خالقيت درحرکات اين 
خطوط بر اساس استاندارد هاي طراحي حروف به همراه 
نقش پردازي هاي تزييني مي توان راهگشايي نسبي و سبکي 

نو را در طراحي حروف پايه ريزي کرد. 

روش تحقيق
پژوهش حاضر به روش توصيفي و -تحليلي  و رويکرد 
تطبيقي تنظيم شده است. شيوه جمع آوري اطالعات  و 
تعداد دو کتيبه متعلق به يک دوره زماني با اندکي فاصله 
زماني مربوط به دوره سلجوقي انتخاب شده است و شيوة 
جمع آوري اطالعات، كتابخانه اي و بررسي هاي ميداني و 

بازديد بنا صورت گرفته است.
به دوره زماني سلجوقي  كتيبه متعلق  آماري دو  جامعه 
است يكي  كتيبه خط كوفي مورق مسجد جامع و مسحد 
حيدريه در قزوين مي باشد. دراين بررسي بعد از فرآيند 
عكاسي و استخراج تمام  حروف کتيبه ها مبادرت به ترسيم 
گرافيکي درگستره نرم افزار، تجزيه تحليل و آناليز تمام 
را  بودند  کوفي سوار  بر حروف  که  تزييناتي  و  حروف 
شناسايي و دست به آشکار سازي شباهت ها و تفاوت ها 
هندسي  تزييني،  ساختاري،  اشتراکات  سنجش  شد.  زده 
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صفويه براساس کتيبه ها به وجوه متفاوت وبرترخط کوفي 
پرداخته است.  از جمله موارد مهم مي توان به کتاب خط كوفي 
و كاربرد آن درگرافيك باب اهللا زارعي( ۱۳۷۳)كه به معرفي 
اجمالي خط كوفي و كاربرد آن درگرافيك پرداخته شده 
است. سيدوحيد موسوي جزايري در مجموعه کتاب هاي 
کتيبه هاي  و  خط  معرفي  به  خط کوفي(۱۳۸۴)  دانشنامه 
جلد۳  ايران  هنر  در  سيري  است.کتاب  پرداخته  کوفي 
معماري دوران اسالمي ،آرتوراوپهام پوپ(۱۳۷۰) اطالعات 
ارزشمندي در مورد معماري اسالمي و اين دو مسجد بيان 
شده است، درکتاب خوشنويسي اسالمي آنه ماري شيمل 
شايسته فر، مهناز(۱۳۸۱). اطالعات ارزشمندي را در مورد 
کوفي تزييني فراهم نموده.كتاب مينودر يا باب الجنه قزوين 
به نوشته محمدگلريز( ۱۳۸۲) منبعي كه به صورت كلي 
به معرفي مسجد جامع ومسجد حيدريه پرداخته شده،كه 
انواع  خواندن  راهنماي  کتاب  است.  قزوين  آثار  خاص 
خطوط کوفي که توسط محمد مشيري( ۱۳۵۴) دراين کتاب 
حروف الفبا هاي مختلف کوفي و تغيير و تحوالت در آن 
کوفي  ابتدايي  توسعه  و  منشا  است.کتاب  نموده  بيان  را 
گلدار آدلف گرومن، ترجمه ي مهناز شايسته فر، (۱۳۸۳).

کتاب خط کوفي محمدآصف فکرت(۱۳۷۷) به معرفي خط 
کوفي و ويژگي هاي حروف و نمونه هاي تصويري تعدادي 
از کتيبه ها بسنده نموده.کتاب خوشنويسي اسالمي نوشته 
به  ١٣٨١)،که  فر(  شايسته  مهناز  سفادي،ترجمه  حميد 
تاريخچه خطوط اسالمي و اصول و قواعد خطوط پرداخته 

شده است.
صورت  به  شده  سعي  پژوهش  دراين  طورکلي  به 
درهردو  خطوط کوفي  بصري  قابليت هاي  با  اختصاصي 
کتيبه و ويژگي هاي ساختاري، تزيينات با ارائه نمونه هاي 
ترسيم شده گرافيکي به صورت استخراج و بازنمايي در 
و  تطبيق  وحيدريه  مسجدجامع  کتيبه کوفي  حروف  تمام 

فني  شبکه هاي  داخل  در  قرارگيري  با  حروف  تمام  و 
ترسيمي حروف، اشکال هندسي و خطوط کرسي سنجيده 
رساتر  وتطبيق  شناسايي  براي  مخصوص  درجداول  و 
پرداخته شده است. روش تجزيه و تحليل اطالعات براساس 

تحقيقات کيفي است. 

پيشينه تحقيق
پيرامون پژوهش مورد نظر، آن هم به صورت اختصاصي 
توجه  مورد  کمتر  کوفي  خطوط  بصري  قابليت هاي  با 
پژوهشگران واقع شده است و منابع معدودي دردسترس 
تاريخي  جنبه هاي  و  معماري  باب  در  ولي  دارد.  قرار 
پژوهش هاي  مختلف  دربناهاي  و  خط کوفي  کتيبه نگاري 
متعددي صورت گرفته است که درقالب کتاب، پايان نامه و 

مقاالت علمي و پژوهشي منتشر شده است. 
درآثار  تزييني  با موضوع خط کوفي  زماني  عباس  مقاله 
تاريخي اسالمي درمجله هنر و مردم شماره۱۲۸(۱۳۵۲) 
انواع خطوط کوفي تزييني و اشارات کوتاهي  به معرفي 
است.  داشته  حيدريه  مدرسه  مسجد  کتيبه کوفي  به  نيز 
مهدي مكي نژاد مقاله ساختار و ويژگي کتيبه هاي کوفي 
ايلخاني  و  سلجوقي  دوره  در  تزئيني(گل دار-گره دار) 
بيگي  علي  رضوان   .(۱۳۹۷) شماره۴۶  نگره  درفصلنامه 
قرآن هاي سده  درنگارش  سيرتحول خط کوفي  مقاله  در 
درفصلنامه  ساختارآن  بررسي  و  هجري  تاپنجم  اول 
و  تحول  سير  بررسي  به   (۱۳۸۸)۱۲ شماره  به  نگره 
ساختارخط کوفي پرداخته است که هر سه مقاله راهنماي 
خوبي در روند پژوهش بوده است، از جمله موارد مي توان 
به رساله مهدي مکي نژاد، ساختارو قابليت هاي ويژه خط 
کوفي در کتيبه نگاري معماري ايران، به راهنمايي دکترحبيب 
اهللا آيت الهي دانشگاه شاهد، مقطع دکترا( ۱۳۸۹) به ساختار 
و قابليت هاي ويژه خط کوفي دردوره هاي سلجوقي تا دوره 

تصوير١ ، انواع مختلف خطوط ، مأخذ: نگارندگان



پرداخته شود تا توانمند ي هاي خطوط اين کتيبه شناسايي و 
مورد ارزشيابي قرار گيرد. که اين نکته، عامل تمايز پژوهش 

پيش روست.

تعاريف و مباني نظري پژوهش
کتيبه نگاري کوفي

کتيبه در عربي به معناي سپاه و لشگر يا رمه اسبان است. 
وقتي ما منظره کتيبه اي را به دقت بنگرم مطابقت آن را با 
معني لغوي متوجه مي شويم که همچون سواره نظام در 
حال رژه ديده مي شوند. (فضائلي،١٣٨٢، ١٣٠) خط کوفي 
کتيبه نگاري با خطوط کوفي ُمصحف نويسي ، درکاربرد 
نقوش تزييني هندسي وگياهي که جزو بدنة اصلي و ساختار 
خطوط کتيبه ها هستند متفاوت مي باشد. (اردالن،٤٥،١٣٨٠) 
در کتيبه ها اصالعات مهم تاريخي نهفته است، کتيبه ها از 
آن جايي که مستندترين مدارک در پژوهش درباره يک 
بنا هستند مورد توجه مي باشند و همواره بر نقل قول هاي 
تاريخي رجحان دارند. (بهپور،۸۴،۱۳۸۴) «کتيبه ها که در 
پيچيدگي خطوط هيجان زيادي پديد مي آورند، درمقام طرح 
حال  درعين  ولي  هستند،  تحسين  بيشترين  درخور  ناب 
مي دانند»(پوپ،  باطني  خواصي  داراي  را  آنها  مسلمانان 
١٣٨٦، ١٥٩)انواع مختلف خطوط شامل: کوفي، نسخ، ثلث، 
طغراي، ريحان، محقق، نستعليق وغيره درکتيبه نگاري هاي 
اسالمي ازصدر اسالم تا کنون مورداستفاده قرارگرفته اند، 
مضمون کتيبه ها در بناهاي ايران شامل آيات قرآن، احاديث 
نبوي، شعر، ماده تاريخ، و...است. تصوير۱(خاني پور،۱۳۸۳، 
۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳).کتيبه ها درذخيره سازي اطالعات و انتقال 
افکار، انديشه ها و تمدن بشري از نسل هاي گذشته به نسل 
حاضر نقش بسزا داشته اند(ذولفقاريان، ۱۳۸۴، ۹۴-۸۱ ). 
درعبارت ها و موارد اصيل کتيبه نگاري،کوفي تزئيني به اوج 
ترقي و تکامل خود رسيدکه اين امر در قرن پنجم/يازدهم 
دراواخردوران  که  سلجوقي  سالطين  حکومت  درزمان 
خلفاي عباسي قدرت رابه دست گرفتند به وقوع پيوست. 

(سفادي،۱۳۸۱ ،۱۳-۱۲ ) 
جايگاه  اسالمي  معماري  در  تدريج  به  خوشنويسي  هنر 
ارجمندي يافت وتزيين بنا که تا حدود سال ۳۰۰ هجري 
عموما با طرح هاي مختلف ساده وهندسي وگياهي انجام 
مي شد از آن پس به نوشته هاي کوفي روي آورد. (قوچاني، 
۱۳۶۴، ۳) در ساختار کلي کتيبه نظام نوشتاري در قسمت 
پايين كتيبه كه حروف و کلمات در اين بخش مستقر مي 
شوند و نظام هندسي بخش مياني کتيبه هست که با انواع 
نقوش هندسي ترکيب و تلفيق مي شود. نظام گياهي شامل 
قسمت باال و فوقاني كتيبه هاست که معموًال با عناصر تزئيني 
همانند اسليمي ها ساخته و پرداخته مي شود. اين سه بخش، 
سه ُکرسي اصلي خط كوفي در كتيبه ها را تشكيل مي دهند 
كه به صورت متحد، منسجم و با روابط منطقي، تركيبي 
زيبا از تلفيق حروف، نقوش هندسي و گياهي مي سازند. 

البته ممکن است در کتيبه اي از هرسه بخش استفاده نکنند. 
(مکي نژاد، ١٣٩٧ ،١٩) به نظر مي رسد در دوره سلجوقي از 
لحاظ ساختاري با دو نوع از کتيبه هاي کوفي تزييني مواجه 
هستيم. نوع اول کتيبه هايي که داراي ساختار نوشتاري و 
گياهي هستند و در نوع دوم کتيبه هايي که داراي ساختار 

نوشتاري، هندسي و گياهي هستند.

ساختار خط کوفي تزييني
مقصود از خط کوفي تزييني بيشتر خطي است که خود مزين 
به موضوعات تزييني باشد يعني از هيات ساده خود خارج 
شده و اضافه بر کتابت، نقوش ديگري از گياهان و يا اشکال 
هندسي و غيره نشان دهد و هم سطوحي را با فرم خود و 
اشکال ملحق به خود مزين سازد. وقتي کاتب انتهاي حروف 
کوفي را به گل و برگ استيليزه مبدل مي کند شايد غرق در 
تخيل و تصور است و خيال مي کند اين حروف مي تواند گل 
و برگ بدهد، آن هم گل و برگي که در طبيعت واقعيت ندارد 
کتيبه اي از مسجد مدرسه حيدريه قزوين منسوب به قرن 
ششم هجري که خطوط آن مي تواند در زمره کوفي برگ 
دار و پيچنده محسوب شود. (زماني،۱۳۵۲، ۲۵-۲۱) کوفي 
تزييني با ذوق و ابتکارخطاط، سر و کاردارد و سليقه او 
در ايجاد و ابداع آن موثر است، کوفي تزييني، جزء رعايت 
حروف الفبا، تحت قواعد اساسي ثابت و معين نمي باشد و 
اکثرا پيچيده و سخت خوانده مي شود، زيرا در آن تصرفات 
و ابداعات بسيارشده است و براي نظم وترتيب و قرينه 
سازي و پر کردن زمينه، متوسل به رسم نقاشي شده، خط 
را در ميانه شاخ و برگ و تزيينات هندسي که همراه حروف 

به کار رفته، پنهان ساخته اند.(ايماني:۱۳۸۵، ۲۰۵). 

 تصوير٢ . باالمسجد جامع، پايين مسجدمدرسه حيدريه، مأخذ:
نگارندگان
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فرق اساسي ميان کوفي ساده و تزئيني اين است كه نوع 
ساده داراي اصول و قواعد معينه است، ولي كوفي تزئيني 
جز رعايت حروف الفبا تحت قواعد اساسي ثابت و معين نمي 

باشد. ( فضائلي:١٣٩١ق، ١٥٥ )                               
است؛  برخوردار  هندسي  کامًال  ساختاري  از  کوفي  خط 
يعني تمام اجزاي آن از خطوط عمودي و افقي و مورب ( 
٤٥ درجه) تشکيل شده است. البته اين ساختار بدون شک 
نه در مصاحف بلکه در کتيبه هاي تزييني تکامل يافته است، 
به خصوص که درک دو عامل نهفته در خط يعني هندسة 
زمان و مکان در اين کتيبه ها مشهود است و خط کوفي 
را به سويي برده که قابليت هاي بصري آن شکفته شود. 
(معصوم زاده،١٣٩٢، ١٧) چون خط کوفي داراي کشيدگي 
افقي است، مناسب نوشتن بر سطوحي شد که ارتفاع آن 
به طور قابل مالحظه اي کمتر از پهنايش بود. حتي هنگامي 
نوشتن  براي  نبود،  قرآن  کتابت  مختص  کوفي  خط  که 
کتيبه ها و سرلوحه هاي عربي به کارگرفته مي شد، يا به 

عنوان خطي تزييني به صورت متنوع وگوناگون بر روي 
زمينه هاي مستطيل شکل طويل نگاشته مي شد. (سفادي، 
١٣٨١، ١٢) هنرمند مسلمان با استفاده از انواع آرايه هاي 
هندسي و گياهي در بناهاي اسالمي به نوعي اين آرايه ها را 
وسيله اي در جهت بيان عقايد ديني و مذهبي خود قرار داده 
است. (ايمني، ۱۳۸۹، ۸۹) معموًال اعتقاد بر اين است که دليل 
اصلي تزئينات و زيبايي هاي نمايش داده شده در مساجد 
به عنوان نشانه قدرداني از خداوند باشد وهمچنين حضور 
نقوش تزئيني و هنرهاي اسالمي نشانه اي از مهمان نوازي 
بررسي  با   Sabari,2016,128)) است.  مسلمانان  جامعه 
نمونه هاي مختلف کوفي تزييني دوره سلجوقي بر روي 
سطوح و مصالح مختلف از قبيل: کتيبه هاي سنگي، آجري، 
گچبري، ظروف اعم از سفال يا فلز، پارچه و غيره مي توان 
به خصوصيات مشترکي دست يافت که هر کدام داراي 
خصوصيت هاي تزييني ويژه اي هستند. ۱- دسته بعضي 
از حروف ها مانند(الف-ل-ن)، عمود بر کرسي است. ۲- 
بعضي از حروف، مانند (ن-و)، زاويه دار يا مدور است 
۳- انتهاي دسته حروف عمود بر خط کرسي مورب است. 
۴- وجود پيچ در انتهاي دسته حروف که عمود بر کرسي 
است که کم وبيش تمام اين ويژگي ها در کتيبه هاي موردي 

وجود دارد.

ساختارخط کوفي
خط کوفي قديمي ترين رسم الخط در کشورهاي عربي است 
در عصر عباسي خط کوفي به جايگاه متعالي خود رسيد. يکي 
از ويژگي هاي آن اين است که از نظر هندسه ، تزئين و شکل 
آن با کتابت مطابقت دارد.( الکردي،۱۲۵۸ه،۱۱۰-۱۱۱)خط 
گوناگوني  چنان  اسالمي  اوليه  قرن  چند  طي  در  کوفي 
ساختاري به خود گرفت که پس ازآن، اين گوناگوني را در 
هيچ يک از خط ها نمي توان ديد. که در هر مکاني و در هر 
قالبي شکل ويژه و منحصر به فرد همان مکان يا صنعت 
را به خود مي گيرد.(لينگز، ١٣٧٧ ، ٦ )خط کوفي عربي با 
تکنيک ها ، روش ها و ارزش هاي زيبايي شناختي، شناخته 
شده است و موقعيت هنري که به آن رسيده است، يکي 
از تاريخي ترين تحوالت است. سازندگان خوشنويسي بعدًا 
توانستند قوانين و اصولي وضع کنندکه در آن حروف از 

تصوير٣ .باال کتيبه حيدريه، پايين کتيبه جامع، مأخذ: نگارندگان

تصوير٤. تحليل گرافيکي خطوط کوفي کتيبه در نمونه هاي موردي، مآخذ: نگارندگان



نظر صوري و عملکرد خوب به نظر برسد. ، يک حرف واحد 
در الفباي عربي مي تواند به اشکال مختلف و متنوع ترسيم 
اندازه  و  ، ضخامت  نرمي  در  زيرا  باشد،  گرفته  و شکل 
اصوًال   (Abo ElesaadT, 2016,259-266) اس  متفاوت 
همه خطوط اسالمي مخصوصا کوفي براي تزيين از ساير 
الفباها مناسب تر است زيرا که ترکيبات حروف آن از حيث 
عمودي و افقي بودن و اتصال آن ها به يکديگر برحسب 
ذوق و تفنن کاتب صورت پذير است به عالوه عالمات، نقطه 
و اِعراب نيز بر زيبايي آن مي افزايد. (فضائلي،١٣٩١ق،١٨٨) 
خط کوفي در نسخه هاي قرآني داراي سبک هاي نوشتاري 
متفاوت هستند و حتي حروف از همان سبک ممکن است 
اندازه هاي مختلفي داشته باشند. (Aasim, 2020,3) خط 
کوفي، به مرور زمان با تصرفات کاتبان و تفنن اساتيد، 
خط و تزيين به کلي از وضع ساده اوليه اصلي خود تغيير 
پيروي  را  خاصي  اختيارات  دوره  هر  در  و  داده  شکل 
به کلي متفاوت است.  با خطوط دوره هاي ديگر  کرده و 
(مشيري،١٣٥٤، ٨-٩). خط كوفي نتيجه جستجوي آگاهانه 
و منبعث از احساس نياز به شكل تصويري تر در حروف 
بود، نيازي كه خود موجب تالشهاي متعددي در جهت هنر 
قدسي شد. شكلي كه عاقبت به نتيجه رسيد و غالب شد، 
(لينگز،۱۳۷۷، ۶) در زمان بني اميه خط کوفي استخراج شد 
که در آن خط دانگي دور است و باقي سطح، وکسي که از 
همه نيکوترنوشت حضرت شاه واليت است. (قليچ خاني، 

.(١٣٧٣، ٦
نخستين شيوه نوشتار اسالمي كه در آن هنر و ظرافت و 
زيبايي مشهود است، خط كوفي است. ولي خوشنويسان 
هردياري ويژگي هاي سليقه خويش رادرآن به كار برده 
اند. (فكرت،۱۳۷۷،الف) خط کوفي اوليه بدون (اعراب، فتحه، 

کسره، ضمه...) بود و مردم قرآن را بطريق سماعي شنيده 
و حفظ مي کردند. (ايراني،؟،۵۴) خط کوفي مايه پيدايش چند 
قلم گوناگون شدکه عمدتا درتزيين معماري و ساختمان 
است.  ممتاز  ثابت حروف  با سرشت  که  مي رود  کار  به 
(بوکهارت،۱۳۶۵، ۶۰) فضاي آرايش خط كوفي بر كتيبة 
ديواري به مراتب پيش از فضاي كتابت است، هركلمه و 
حرف درآغوش دهها گل و برگ و پيچ و تاب وگره خفته 
است. چنانكه گاهي شاخه ها، گلها و برگها، ياگردش پيچ ها 
پي  وكلمات  حروف  به  بردن  پي  براي  را  اسليمي ها  و 
مورق۱  کوفي  ز). حروف خط  (فكرت، ۱۳۷۷،  بايدگرفت. 
به خصوص الف و الم، در انتهاي فوقاني غالبا به وسيله 
با  يا اسليمي تکميل مي شود. زمينه آن  تزييني  برگ هاي 
است.  مي شده  تزيين  درختي  برگ  فرم هاي  از  استفاده 
(گرومن، ۱۳۸۳، ۸ ) در خط کوفي مورق انتهاي حروف و 
کلمات به وسيله برگ هاي تزييني و اسليمي تکميل مي شود. 
اين خط داراي استعداد هاي بالقوه فراوان براي تأثير گيري 

هنرمندان است. (زارعي، ۱۲،۱۳۷۳)   
                      

ساختار نوشتاري در خط کوفي و کتيبه
  اندازه کلمه در انواع مختلف خط کوفي مي تواند متفاوت 
باشد ولي ساختار حروف هميشه کامال متناسب با يکديگر 
تمام  در  قالب  يا  حروف  ساختار  رو  همين  از  هستند. 
حالتهاي طراحي به عنوان يک پايه ثابت مطرح است. در 
حرکت خط کوفي، دو حرکت عمودي وافقي مهمتر ازساير 
حرکات ها مي باشد. خط کوفي سنگين و نياز به تکيه گاه 
محکمي همچون خط کرسي اسفل دارد. خط کوفي از نظر 
تعادل و هماهنگي دشوارترين خط نسبت به مابقي اقالم 
خوشنويسي است زيرا خط کوفي ساده تقريبا يک هشتم 

تصوير٥، تحليل ساختار نوشتاري، هندسي و گياهي در کتيبه کوفي تزييني مورق حيدريه و جامع قزوين، مأخذ: نگارندگان
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دور و بقيه (سطح) است و تزيين آن اکثرا درهمين حدود 
بيشتر  که دورش  بعضي شيوه هاي خاص  مي باشد جز 
و گاهي به نصف مي رسد. (فضايلي، ۱۸۹،۱۳۵۰). درخط 
کوفي قامت کتيبه ها وابسته تام به حرف الف مي باشد و اگر 
اين حرف از کتيبه هاي کوفي کنار گذاشته شود، ساختار 
کتيبه ها مخدوش مي شود، شکل الف در کتيبه ها سه حالت 
دارد. ١-ساده بدون آذين ٢ – گره دار آميخته با نقوش 
هندسي٣- نقش دار تلفيق با نقوش گياهي، موقعيت و اندازه 
کتيبه ها ايجاب مي کرده است که طول و عرض خطوط تغيير 
پيدا کند لذا هنرمندان براي هماهنگي و همخواني با ابعاد و 
تناسبات سطوح معماري، شکل حروف را در راستاي پر 
کردن سطح کتيبه ها تغيير دهند.از اين رو نقوش هندسي 
و گره ها توسط هنرمندان خالق، به بدنه حرف الف اضافه 
شدند(همان) الف خطي به بلنداي راس الخط(نهايت منطقه 
بااليي)و عمود بر کرسي محوري است که تصور واالترين 
مرتبه را در ميان ساير حروف به ذهن مي افکند. اما در 
«الف»  با  تراز  هم  مقامي  نيز  نقطه  حروفي،  انديشه هاي 
انوع  خوشايندترين  از  يکي   (۶۱،۱۳۹۴، دارد.(جوزداني 
ترکيبات، تلفيق کوفي با خطوط کشيده عمودي وپيچک هاي 
درهم بافته درخت مو در يک جريان پي درپي است گاهي 
پيچک ها مستقيما از ميان حرف جاري مي شوند و بدون 
شک اين منشاءکوفي گلدار مي باشد. ( شيمل، ١٣٨١، ١٦) 
هيچ خطي مناسب تر از خط كوفي درخدمت مقاصد تزييني 
نبوده است. از آنجا كه بدنه حروف آن به خط كرسي مي 
نشيند. "خطاط هاي ايراني نوعي خط ابتکار کردند که ازخط 

کوفي عباسي مشتق است و درآن مدها واضحتر از جرها 
قسمتهاي  از  حروف  عمودي  قسمت هاي  يعني  مي باشد. 
افقي روشنتر و واضحتر مي باشد. در عهد دوره سلجوقي 
خط کوفي ايراني حداکثر نمو، رشد و ترقي را نموده".(دي 
علت  به  فارسي  و  عربي  خطوط   (  ٧٧-٧٩  ،١٣٣٦ ماند، 
خصوصيات موافق و به سبب کيفيت حروف، جنبه تزييني 
به خود مي گيرد و در کنار گل و بوته ها و اتصال به آنها، 
منظرة زيبايي به وجود مي آورد. (وزيري، ١٣٣٧، ٩-١٠) 
دسته بند ي هاي متنوعي براي خط کوفي وجود دارد. برخي 
براين اعتقادند که شيو ه هاي خط کوفي منحصر به مناطق 
جغرافيايي خاص هستند (موسوي جزايري، ١٣٨٤، ١٣) گچ 
بري هاي نفيس کتيبه مسجد حيدريه نيز مانند گچبري هاي 
مسجد جامع قزوين است و دور نيست که گچ بري هاي 
کتيبه هر دو مسجد از پنجه هنرمند يک استاد به وجود آمده 

باشد.(گلريز،١٣٨٢، ٥٦٢).

کتيبه مساجد حيدريه وجامع قزوين 
   کتيبه هاي کوفي حيدريه و جامع داراي مفاهيم متفاوتي 
مي باشد.کتيبه جامع،  حاوي وقفنامه خمارتاش۲ و به عنوان 
سند و اطالعات تاريخي بسيار گرانبهايي مي باشد. مسجد 
با گچ  از زيباترين خطوط کوفي تزييني  مدرسه حيدريه 
قوي  نقوش  داراي  هجري  ششم  قرن  به  مربوط  بري 
است. کتيبه کوفي حيدريه به دليل قسمت هاي تخريب شده 
از خوانايي کمتري برخوردار است، ولي کلماتي از قبيل: 
الهل، المدينه،کذبوا، عنهم (عيهم)، واهللا، الذي و غيره... قابل 

تصوير٧،ساختارحرف(ح-خ-ج)، مأخذ:نگارندگانتصوير٦،ساختارحرف(ب)، مأخذ:نگارندگان



شناسايي است. خط كوفي هر دو کتيبه از انواع کوفي مورق 
است که با ساختاري متنوع و زيبا با زمينه شکل هاي برگ 
درختي گچبري شده است و همين طورانتهاي حروف به 

برگ هاي تزييني ختم مي شود.(تصوير۲-۳)
به  سالم  بنا  ظاهري  لحاظ شکل  از  مسجدحيدريه  داخل 
نظر مي رسد و بيرون بنا نمايي متفاوت از ساير مساجد 
معمول دارد.خطوط و تزييناتي که طاق هاي مسجد را به 
خود آراسته نسبتا سالم مانده در قسمت محراب تمام سطح 
پاييني که شامل تزيينات و خطوط مي باشد تخريب شده. از 
جمله کتيبه هاي همجوار محراب سوره مبارکه توحيد است 
همچنين از اسماء اهللا و نام پيامبراکرم و جانشينان او و نيز 
برخي آيات قرآني و احاديث نبوي در کتيبه ها ديده مي شود 
کتيبه هاي مسجد  (تصوير۲۳-۲۴)  است.  ناقص  غالبا  که 

جامع سالم و مرمت شده اند.
در تصوير٤ بخشي ازکتيبه ها به صورت گرافيکي بازسازي 
و ترسيم شده است.کرسي ابتدايي و انتهايي با خط چين 
جداگانه  صورت  به  نيز  داخلي  وکرسي  قرمزمشخص 
ترسيم شده است، کرسي زمينه با رنگ سبز به عنوان حمل 
کننده حروف و تزيينات کلمات مي باشد. خط سبز فوقاني 
حدود تمام شده کتيبه را نشان مي دهد محدوده بين دو 
خط سبز مکاني براي تجمع سواد طرح است دراين قسمت 
بسته به نوع طراحي حروف، پراکندگي و تجمع قابل مشاهد 
بين خطوط سبز  به خطوط کرسي در  باتوجه  مي باشد. 
خطوط ديگري نيز وجود دارد که تمام کننده حروف هايي، 
در سطح پايين تر مي باشد و با رنگ خاکستري مشخص 

شده است.

وجامع  حيدريه  مساجد  کتيبه هاي  ساختار  بررسي 
قزوين

اين  در  در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد، که 

کتيبه ها با دو نوع از ساختار کتيبه هاي کوفي تزييني مواجه 
هستيم: نوع اول کتيبه هايي که داراي ساختار نوشتاري و 
گياهي هستند مانند کتيبه جامع و در نوع دوم کتيبه هايي 
که داراي ساختار نوشتاري، هندسي و گياهي هستند مانند 

کتيبه حيدريه.
درکتيبه حيدريه ساختار هندسي با وجود گره هاي هندسي 
نمايان مي شودکه وجود همين شاخصه يکي از ويژگي هاي 
خاص و متمايز کننده اين دو کتيبه، از هم مي باشد. در اين 
ويژگي متمايز، هيچ تأثيرپذيريي از مسجد جامع صورت 
نگرفته است.کتيبه حيدريه مصداق بارزي از وجود گره هاي 
متنوع مي باشد. در اين کتيبه حروف عمودي درحين صعود 
با حالت گره پيچ درهم قفل شده اند ولي کتيبه مسجد جامع 
تزييني  کوفي  گره دار  نقش هاي  و  هندسي  ساختار  فاقد 
است. درکتيبه حيدريه به دليل تزيينات افزوده شده به تمام 
حروف و فشردگي زياد، ازخوانايي کمتري برخوردار است. 
فشردگي و طول حروف درتمام کتيبه به صورت يکسان 
رعايت و براساس طول و ارتفاع نوارکتيبه، تنظيم و وسعت 
انتخاب شده  کتيبه بر اساس تناسب در فضاي معماري 
است. ضخامت حروف درکتيبه ها متفاوت است. حروف 
مسجد  به  نسبت  بيشتري  داراي ضخامت  جامع  مسجد 
حيدريه است و در قسمتي از کتيبه حيدريه کلمات ريز کوفي 
قابل مشاهده است که در هم تنيده و به دور کلمه هاي اصلي 
کتيبه پيچيده است (تصوير٣)درنتيجه مي توان طبق تحليل 
ساختار نوشتاري، هندسي و گياهي درکتيبه کوفي تزييني 
مورق حيدريه و جامع قزوين به اين ويژگي هاي مهم اشاره 
نمود. درکتيبه حيدريه و جامع با وجود نقوش تزييني با چند 
نوع از خط کوفي مواجه هستيم: الف) به صورت مشترک 
و تأثير پذيري از هم در هر دو کتيبه : استفاده ازکوفي برگ 
دار مورق.ب) به صورت مشترک در هر دو کتيبه: استفاده 
ازکوفي تزييني گل و برگ دار و همينطور وجود گل ها و 

کتيبه حيدريهکتيبه جامع

 تنوع حرکت و
پويايي

 ايستايي
وتعادل

 تعادل،حرکت بيروني
دروني

 تحرک و
پويايي بيشتر

 ايستايي در
حين حرکت

جدول ١ ،نقش الف در تعيين شکل ظاهري،بصري،تعادل کتيبه، مأخذ:نگارندگان

تزيينات  و  تطبيقي ساختار  مطالعه 
کتيبه خط کوفي مورق مسجد  جامع و 

مسجد حيدريه قزوين /٢٣- ٤٣



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۳۱

فصلنامة علمي نگره

برگ ها که کتيبه را احاطه کرده اند و خروج شاخه هايي از 
انتهاي دسته حروف.ج) به صورت متمايز در کتيبه حيدريه: 
استفاده از کوفي درهم تابيده که دسته بعضي از حروف ها 
در انتهاي مياني مانند دو طناب به حالت پيچشي به هم ديگر 
قفل شده اند که مي توان به کوفي پيچيده(معشق) اشاره کرد 
و همين طور وجود گره در بخش مياني انتهايي در تعدادي 
از حروف که همسطح با حرف الف قرار دارند. (تصوير٥) 

تحليل ساختار و تزيينات حروف در کتيبه هاي کوفي 
مسجد جامع و حيدريه

با بررسي کتيبه هاي کوفي مسجد حيدريه و جامع قزوين 

از  نمود  اشاره  برجسته اي  ويژگي هاي  به  مي توان  کامال 
قبيل: قائم بودن، استقامت ، تقارن ، تناسب ، لطافت، امتداد 
و چرخش که با وجود اين عوامل، ديگر خبري از خشکي 
ابزار  با کمک  بلکه  نيست  بر سنگ  خط کوفي حک شده 
گچبري و هنرمند گچبر از خشکي حروف خارج شده و 
سپس وارد مرحله جديدي از تکامل با ترکيب هاي عناصر 
بصري درفضاي زيبا سازي تزئيني از گل ها که بر شاخه ها 
و ساقه هاي در حال چرخش دوار آويزان است که روحيات 
سر زندگي را وارد کتيبه نموده و درپايان عالوه بر مفاهيم 
در راستاي عنصر تزييني به زيبايي شناسي هنري ختم 

مي شود.
بين  بلندترين حروفي که در  به عنوان  اين حرف  «الف» 
مشاهده  مسجد  دو  اين  کوفي  کتيبه هاي  الفباي  حروف 
ظاهري،  راستاي شکل  در  کننده اي  تعيين  نقش  مي شود 
تنظيمات بصري و تعادل حروف کتيبه را ايفا مي کند.انتهاي 
تمامي حروف الف و حروفي که عمود بر خط کرسي است 
لبي ختم مي شود و همچنين  تزيينات برگچه هاي سه  به 
الف هايي اضافي البه الي متن در سرتا سرکتيبه مشاهده 
مي شود که احتماًال تالش کاتب يا هنرمند در راستاي ايجاد 
تناسب، نظم و تعادل در جهت تزيين بصري کتيبه بوده. 
دو  به  کرسي  خط  برروي  قراگيري  ازلحاظ  حرف  اين 
صورت متفاوت کوتاه و بلند ترسيم وگچبري شده است، 
درکتيبه مسجد جامع ترسيم حرف«الف» درکلمه(الرحمن) 
بلند است ولي درکلمه(الرحيم)کمي کوتاه تر ترسيم شده 
است که داراي تزيين مياني ساده گياهي برگ دارمي باشد. 
روي  بر  کشيدگي  ازلحاظ  حيدريه  درکتيبه  حرف«الف» 
خط کرسي سهم کمتر و نيز ضخامت کمتري نسبت به 
کتيبه جامع دارد، درهردوکتيبه جهت وحرکت پويا به سمت 

راست، پرتحرک و نشانگر تأثيرپذيري است.(جدول١)

تصوير٨، ساختارحرف(د-ذ)، مأخذ:نگارندگان

تصوير ٩ . تجزيه و تحليل ساختاري حرف (ر)، مأخذ:نگارندگان



ساختار  همانند  ساختاري  دقيقا  ث)  حروف(ت،  «ب» 
حرف(ب) دارد. حرف (ب) از لحاظ بصري و ساختاري 
کامال از قوانين و خطوط عمودي، افقي و خط کرسي پيروي 
آغازين حرف(ب)  دندانه  کتيبه حرکت  نموده، در هر دو 
از حرکت حرف(الف) تبعيت و در راستاي خط عمود بر 
کرسي امتداد يافته است. فواصل بين دندانه براي اتصال 
با حرف بعد از خود، ازکشيدگي کمي بر روي سطح خط 
کرسي برخورداراست. درتزيينات فوقاني۴ نيز از تزيينات 
حرف(الف)پيروي شده است و گاهي همسطح با حرف الف 
در راستاي عمود امتداد يافته است. نشانه تأثيرپذيري اين 
حرف از هم ديگردرکتيبه قابل مشاهده است. (تصوير۶ و 

جدول ۵)
 «ح»حرف (ح-خ-ج)در هر دو کتيبه از جمله حروفي است 
که دستخوش تغييرات فراواني شده است. حروف(ح) در 
کتيبه جامع از تنوع بيشتري برخوردار است. در هر دو کتيبه 
ميزان حرکت و کشيدگي حرف بر خط کرسي به صورت 
يکسان رعايت و از لحاظ حرکت عمودي گاهي همسطح با 
حرف (الف) امتداد يافته است، تزيينات حرف(ح) به طرز 
پيچيده اي مانند دو ماري که به هم پيچيده و به سمت باال 
حرکت و سر آنها مجدد به سمت پايين برگشته است و 
گاهي اوقات در حرکتي مدور در انتهاي فوقاني حرف به 
شکلي از گل ختم مي شود که وجود اين ويژگي خوانايي 
حروف را سخت مي کند. مي توانيم حروف هاي (ح-خ-ج) 

را از لحاظ بصري به عنوان زيباترين حروف تزييني خط 
کوفي در هر دو کتيبه مطرح کنيم که شباهت و نزديکي 
قابل مالحظه اي به يک شکل تزييني و يا به عبارتي ديگر به 

عنوان يک نشانه بصري نيز در نظر گرفت. (تصوير۷)
«د» ساختارحرف(د-ذ) روي خط کرسي به صورت دو خط 
موازي افقي امتداد دارد که کاتب توانسته بنا بر تشخيص 
خود نسبت هاي مقياسي اين حروف را درخط افق يا عمود 
تغيير دهد. حرف (د) در هر دو کتيبه بدون در نظر گرفتن 
تزيينات کامال در داخل ساختار هندسي مستطيل  بخش 
افقي آرام گرفته و هنرمند گچبر يا کاتب بر اساس فضايي 
که دراختيار داشته توانسته تزيين حروف را وسعت دهد.
البته درکتيبه حيدريه با دو نوع از ساختار متمايزحرف(د-

ذ) مواجه هستيم.۱- ساختار دو خط موازي۲- ساختار 
غير موازي که اين ساختار در کلمه الذي به وضوح قابل 
مشاهد است که ساختار مورب و عمود جايگزين ساختار 
دو خط موازي شده است. همين ساختار حرکتي حرف 
(د)درکلمه (الدين)موجود در محراب حيدريه (تصوير۲۴)به 

عنوان ساختارحرف(ن)مطرح مي شود.(تصوير۸)
«ر» حرف (ر) ساختارهاي متغيري درکتيبه کوفي مسجد 
جامع دارد. اين حرف در کتيبه به دليل شباهت به حروف(و-

ق-ن) گاهي به اشتباه قرائت مي شود حروف(ر- و-ق-ن) 
شباهت به حروف کوفي مدور۵ دارد که داراي ساختار دايره 
است.(تصوير ۹) وگاهي به صورت زاويه دار مثل حرف(ن) 

تصوير ١١. تجزيه و تحليل ساختاري حرف (و)، مأخذ:نگارندگان

تصوير ١٢. ساختار دندانه درحروف(س-ش)،مأخذ:نگارندگانتصوير١٠. ساختار حرف (ف-ق)، مأخذ:نگارندگان

مأخذ:نگارندگان (ص-ض-ط-ظ)،  حرف  ساختار  تصوير١٣. 

تزيينات  و  تطبيقي ساختار  مطالعه 
کتيبه خط کوفي مورق مسجد  جامع و 

مسجد حيدريه قزوين /٢٣- ٤٣



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۳۳

فصلنامة علمي نگره

در راستاي افقي و عمودي به يک اندازه بر روي خط کرسي 
کشيده شده، و با قرار گيري در قالب هندسي مربع ساختاري 
خنثي به خود مي گيرد،گاهي به صورت دوراني قالب دايره 
کامل را بر روي خط کرسي به خود مي گيرد، و در مواردي 
با اهداف تزييني با يک حرف شبه(الف) در انتهاي آن در 
راستاي عمود به سمت باال صعود مي کند. درکتيبه حيدريه 
حرف(ر)به دليل تخريب شناسايي و مشاهده نشدتا قابل 
استناد باشد. در(تصوير۹) به وضوح شباهت هاي حروف 

(ر-ن-و-ق-ف) قابل مشاهده است.
«ف-ق» ساختار (ف-ق) در هر دو کتيبه با بهره گيري 
افقي و عمودي خط کرسي کامل مي شود ولي  ازحرکت 
در کتيبه حيدريه عالوه بر اين ساختار، حرکت مورب۳ نيز 
وارد سطح فوقاني حرف شده که نمايانگر پويايي بيشتر 
است و خود را به عنوان نوعي ساختار مجزا مطرح مي کند. 
درجدول۵ مي توان مشاهده نمود که درکتيبه جامع با انوع 
که  مواجه هستيم  نيز  مدور  هندسي  از ساختار  مختلفي 
شباهت به حرف(و-ر) نيزدارد. در هر دو کتيبه به صورت 
تلفيق همزمان از ساختار حروف مدور و زاويه دار استفاده 

شده است. (تصوير۱۰)
«و» حرف(و) درهردوکتيبه داراي ساختاري مشابه و اين 

موضوع به نوعي نشانگر تأثير پذيري از هم مي باشد، ولي 
درکتيبه جامع داراي تنوع تزييني بيشتري است و حرکت 
کامل  دايره  قالب  داراي  و  دوراني  به صورت  ساختاري 
است. انتهاي حرف(و) داراي شبه الف تزييني است که با 
هدف برقراري تعادل در تناسبات کتيبه به کار برده شده 
است. حروف (و- ر- ق-ف) بعد از چرخشي دايره اي، 
شکل انتهايي آن به سمت باال صعود وباحروف الف والم 
دريک سطح ازارتفاع قرارمي گيرند.( جدول ۵-تصوير۱۱). 
«س-ش» اين حرف از لحاظ ساختاري داراي سه دندانه 
نزديک به هم است و در کوفي اوليه اندازه دندانه ها کوتاه 
ترازدندانه هاي حروفي مثل(ب)،(ي)،(ث) بوده ولي درکتيبه 
جامع با دندانه هاي متفاوتي مواجه هستيم که اندازه دندانه اول 
و سوم بلندتر از دندانه هاي حروفي مثل(ب)،(ي)،(ث)است 
و دندانه دوم کوتاه تر از دندانه هاي اين حروف ها است. 
شکل ظاهري دندانه هاي حرف (س) به صورت عمود بر 
کرسي ترسيم شده. ساختار اندازه دندانه ها در اين کتيبه 
به چند گونه متفاوت در کلمه هاي بسم، النفسکم، المدرسه، 
هراس، خمسه، سهما، بستان، الجوسق، الباسطه، بستان، 
سهما، سهمين، بقاسمان، الناس ترسيم شده است. حرف 
(س) در ابتداي جمله به شکل متصل به حرف بعد از خود 

تصوير١٤. تجزيه و تحليل ساختاري حرف (ع)، مأخذ:نگارندگان

تصوير١٥، ساختارحرف (ک)، مأخذ:نگارندگان

تصوير١٦، ساختارحرف (ل) مأخذ: نگارندگان

نگارندگان مأخذ:  (م)  مشترک  حروف  ساختار  تصوير١٧، 



مانند: (سهما،سهمين) ودر کلمه هايي که به شکل مفرد و 
منفصل استفاده شده است عبارتنداز:هراس، الناس، درکتيبه 
حيدريه با دو نوع از ساختار دندانه ها مواجه هستيم دندانه 
اول بلندتر و دندانه دوم و سوم کوتاه تر و در يک سطح 
برابر قرار دارند در نوع دوم هر سه دندانه همسطح هم 
الف  حرف  مشابه  کتيبه  دو  هر  در  تزيينات  دارند.  قرار 
است. حرف (س) داراي تزيينات پيچيده اي نيست تا تداخل 
بين دندانه ها و يا حروف متصل قبل يا بعد از خود ايجاد 
شود گاهي اندازه دندانه اول همسطح با حرف الف شده 
است تا از لحاظ بصري نقش خود را به درستي ايفا کند. 
حرف(ش) نيز به مانند حرف(س) نوشته شده است، و به 
دليل تشابهات اين حرف در هر دو کتيبه ازلحاظ تزييني و 
ساختاري مي توان به تأثير پذيري از هم نيز اشاره نمود. 
تنوع ساختار اين حرف در کتيبه جامع بيشتر از حيدريه 

مي باشد.(تصوير۱۲)
غالب  کتيبه  دو  هر  در  حرف(ص)  -ط-ظ»  ص-ض   »
برخط افقي کرسي است وشباهتي نيز به حرف(م) دارد. 
درکتيبه جامع کامال در شکل هندسي مستطيل افقي قرار 
اين  حيدريه  درکتيبه  وکلمه(غرض).  درکلمه(ايضا)  دارد 
حرف در ساختار هندسي متفاوتي ترسيم شده است که 
تداعي  را  ذوزنقه  هندسي  شکل  مورب،و  حرکت  داراي 
مي کند که حتي حفره تهي هم به شکل ذوزنقه تعبيه شده 

است. (تصوير۱۳)

حرف (ط-ظ) ساختاري شباهت به حرف(د-ض) دارد با 
اين تفاوت که دندانه يا دسته ي عمودي به ارتفاع حرف )الف) 
بر روي دو خط موازي بر خط کرسي قرار دارد. درکتيبه 
جامع با سه نوع از ساختار حرکتي دندانه يا دسته عمود 
بر کرسي درحرف(ط-ظ)مواجه هستيم:۱) عمود بر کرسي 
همسطح با (الف)مانند کلمه بطريق، باسطه،بطرف،تنطق،۲) 
عمود راست بر کرسي با دسته کوتاهتر مانندکلمه الغيظتين 
۳)عمود مورب بر کرسي با تزيين گياهي متفاوت در انتها 

مانند کلمه اعظم.(جدول۵) 
 «ع» وجود حرف (ع) از لحاظ ساختاري و تزييني در نوع 
خود جالب توجه مي باشد گاهي بر روي حرف آغازين(ع) 
يک شبه الف در ارتفاع و همسطح با حروف الف والم قرار 
گرفته است. حرف(ع) در هر دو کتيبه کامال از ساختار و 
قالب شکل هندسي دايره تبعيت نموده و با ايجاد گريدهاي 
اصلي و مجازي کامال شباهت به طراحي حروف امروزي 
برتنوع ساختار  دارد.عالوه  تايپ  لوگو  و  مونوگرام  مثل 
بصري انحناي بيشتري نيز واردحرف (ع)درکتيبه جامع 
شده است.درکتيبه حيدريه حرف(ع) منفصل در اول و وسط 
کلمه از لحاظ ساختاري و تزييني داراي تشبهاتي باکتيبه 
حرف(ع)درکتيبه  بسته تر  دهانه  استثناي  دارد    به  جامع 

حيدريه. (تصوير۱۴)
«ک» درهردوکتيبه، طول کشيدگي حرف(ک) برخط کرسي 
به حداقل رسيده و بار آن تقريبا به صورت مساوي بين 

 تصوير١٨، ساختار حروف مشترک (م)
مأخذ: نگارندگان

مشترک(ن)  تصوير١٩،ساختارحروف 
مأخذ: نگارندگان

مأخذ:  (ي)  ساختارحرف  تصوير٢٠، 
نگارندگان

مأخذ:  (ه)  ساختارحرف  تصوير٢١. 
نگارندگان

بيرونی ،نمای   ٢٢  تصوير٢٢،تصوير 
مسجد حيدريه، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٢٤. محراب حيدريه، مأخذ: نگارندگان،تصوير٢٣.محراب حيدريه ، مأخذ: نگارندگان حيدريه،  مسجد  کوفي  تصوير٢٥.کتيبه 
مأخذ: نگارندگان

تزيينات  و  تطبيقي ساختار  مطالعه 
کتيبه خط کوفي مورق مسجد  جامع و 

مسجد حيدريه قزوين /٢٣- ٤٣

خط  حروف  مورق:  کوفي  خط   .١
کوفي مورق به خصوص الف و الم، 
در انتهاي فوقاني غالبا به وسيله برگ 
هاي تزييني يا اسليمي تکميل مي شود. 
زمينه آن با استفاده از فرم هاي برگ 

درختي تزيين مي شده است.
٢ .خمارتاش: امير خمارتاش بن عبد اهللا 

عمادي حاکم وقت قزوين
٣. تکرح بروم : تروص هب تکرح ، اي 

ليام .يرطق
٤. تزيينات فوقاني حروف: قسمت هاي 
انتهايي حروف که در امتداد خط عمود 

به سمت باالي خط کرسي قرار دارد.
٥.کوفي مدور: نوعي خط کوفي ماليم 
توام با انحنا و استداره(دايره دار) است 
که از آن به نام(مقور) ياد شده است و 

بعضي هم آن را (مستدير)گفته اند.



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۳۵

فصلنامة علمي نگره

کوفي  خالف  بر  است  شده  تقسيم  عمودي  و  افقي  خط 
اوليه که بار کشيدگي آن غالب بر خط افقي کرسي بوده 
است. يکي ازتفاوت هاي چشمگيري که درساختار و تزيين 
کتيبه حيدريه مشاهده مي شود، وجودگره درسطح مياني 
و حرکت ساختاري مورب درامتداد عمود برخط کرسي 
است، همين حرکت مورب، بر روي بدنه حروف به صورت 
شکل هندسي ذوزنقه بر خط کرسي نيز مشاهده مي شود. 
فضاي ورودي به داخل حفره ذوزنقه برخالف حرف(ک) 
در کتيبه جامع کامال مسدود است ولي فضاي داخلي تهي 
مي باشد. به عالوه حرکت فوقاني حرف (ک)نيز به صورت 
است.  کرده  حرکت  برعکس  يا  راست  به  ازچپ  مورب 

(تصوير١٥-جدول ٥)
«ل» اين حرف در هر دو کتيبه داراي تأثير پذيري از لحاظ 
ارتفاع که همسطح با حرف الف تنظيم شده است و با توجه 
به محورهاي خط کرسي حرف (ل) بر پايه ساختار محور 
عمودي و افقي است، ولي پايه محور عمودي غالب بر محور 
افقي است. اين حرف کامال داخل قالب هندسي مستطيل 
عمودي قرار گرفته و فاقد هر گونه انحنا يا انعطاف است که 
به صورت نظام مند داراي ساختار زاويه دار و قائمه بر روي 
خط کرسي در حالت تعادل و ايستايي قراردارد. از لحاظ 
تزييني به زيبايي داراي سه سطح تزييني فوقاني، تحتاني و 
مياني مي باشند. عمده تفاوت ويژه ظاهري درکتيبه جامع، 
وجودتزيين مورق برگ داردر راستاي سطح مياني عمود، 
ابتدا و انتهاي حرف(ل) مي باشد. در کتيبه حيدريه وجود 

 تصوير٢٦،خط نسخ،طاق نما حيدريه،مأخذ:
نگارندگان

ساختار هندسي گره مياني با حرکت داخلي وگره اتصال با 
حرکت بيروني به حرف ماقبل خود اتصال و داراي تحرک 

و پويايي بيشتري مي باشد. (تصوير١٦،جدول٥) 
«م» کاتب يا هنرمند در هر دو کتيبه از دو نوع ساختار 
هندسي پايه دايره و مربع بهره جسته است که با توجه به 
مشاهده(تصوير١٨-١٧)، وجود خط کرسي حامل حرف 
و رعايت تساوي کامل ميان اضالع عمودي و افقي حرف، 
کامال مشخص است. کاتب بر اساس در نظر گرفتن خطوط 
دقيق  تناسبي  در  نيز  را  مورب  خطوط  افقي،  و  عمودي 
وارد تنظيمات و ساختار حرف (م) در کتيبه نموده است. 
در هر دو کتيبه حرف(م) متصل به آخر کلمه همسطح با 
حرف الف است که با تغيير درجه ٩٠ به ١٢٠ در راستاي 
مورب خط عمود اوج گرفته است اين ويژگي مي تواند نشانه  
تأثيرپذيري ترسيم از يکديگر باشد، درهر دو کتيبه انتهاي 
حرف (م )همسطح با حرف الف است در کتيبه جامع يکي از 
حروف (م) بدون انحراف، مستقيما به انتهاي کتيبه صعود 
ولي در کتيبه حيدريه اين روند وجود ندارد و به صورت 
ويژه مورب است که کاتب هنرمند به زيبايي هرچه تمام تر 
فضاي منفي کتيبه را به اين شيوه ترسيم اختصاص داده 
است که در پايان انتهاي حرف را با پيچشي دوار و در 
کتيبه حيدريه تاجي از گل بر آن مي نهاند، به اتمام رسانيده. 
حرف (م)در کتيبه جامع بسيار متنوع تر و به گونه هاي 
متعددتري ترسيم شده و اين نشان از به کاربردن خالقيت 

و تنوع براساس تناسبات کتيبه است.

حيدريه، مورق  کوفي   تصوير٢٧،کتيبه 
مأخذ: نگارندگان

 تصوير٢٨عبارت وقفا صحيا،کتيبه کوفي
جامع، مأخذ: نگارندگان

تصوير٣٠کتيبه کوفي،مسجد جامع مأخذ: نگارندگانتصوير٢٩،کتيبه به خط نسخ ثلث، مأخذ: نگارندگان



تصوير٣١،طاق نماها و تريينات مسجد حيدريه ، مأخذ:گلريز،٥٦٣.

«ن»حرف (ن) از ساختارهاي متغيري در کتيبه کوفي جامع 
برخوردار است. که ازلحاظ ساختاري و قرارگيري بر خط 
دايره است.  نيم  دايره و  دار،  به سه حالت زاويه  کرسي 
وقتي به صورت زاويه دار نوشته مي شود درحالتي مساوي 
حرکت عمودي و افقي را در خط کرسي دراختيار دارد ولي 
محور غالب اين حرف عمود است و بيشتر از زواياي مدور 
تشکيل شده است. در نوع دوم از قالب هندسي دايره کامل 
استفاده شده و در نوعي ديگر به صورت نيم دايره نوشتار 
شده است. حرف(ن) در اين کتيبه پايه حروفي مانند (س- 
انواع حرف(ر) در اين  ل -ر) است و شباهت به يکي از 
کتيبه دارد. حرف(ن)درکتيبه جامع کامال ساختاري شبيه 
از  درکتيبه حيدريه حرف(ن) متصل  دارد.  (ر)  به حرف 
تنوع کمتري برخوردار و شباهت به حرف (ب)دارد ولي 

کشيدگي آن بر خط کرسي کمتر است. (تصوير ١٩)
«ي»حرف(ي) درهردوکتيبه داراي ساختار و تزيين مشابه 
مي باشد.دربرخي  هم  از  پذيري  تأثير  نشانگر  که  است 
هنرمند  يا  کاتب  دراختيار  که  سطحي  براساس  ازمواقع 
است يک شبه حرف الف درانتهاي حرف(ي) همسطح با 

حرف(الف) قرار مي گيرد. (تصوير٢٠،جدول ٥)
 «ه» حرف (ه) در هر دو کتيبه از نظر ساختاري به صورت 
شکلي بسته ترسيم شده است و بدنه حرف به صورت کامل 
برخط کرسي نشسته است.     درکتيبه حيدريه قرارگيري 
حرف(ه) به همراه تزيين در قالب هندسي مربع، مثلث قائم 

الزاويه و حرکت آغازين(فوقاني) حرف به صورت مورب 
و در حرکت دوم مماس با خط عمود برکرسي امتداد و در 
حرکت سوم مسافت خط کرسي را طي نموده و در حرکت 
پاياني در جهت مورب موج دار مي شود که تشابهي با يکي از 
حرف هاي (ه) موجود در کتيبه جامع دارد. حرف(ه)درکتيبه 
جامع از تنوع ساختاري و تزييني بيشتر و در سطح باالتري 
قابل مشاهد است. ساختار اصلي حرف(ه)در هر دو کتيبه 
به صورت يکسان بر روي خط کرسي در حالت خنثي، 
عمودي و افقي است. در مواقعي با تزيينات افزوده شده 
بر حرف سير حرکت عمودي خط کرسي بيشتر شده و 

همسطح با حرف (الف) است. (تصوير٢١)
تنوع کلمه «ال» کلمه و يا حرف متصل(ال) در کتيبه حيدريه 
و جامع نه تنها در پيکره اصلي ساختار و جهت هاي مختلف 
توجهي  قابل  تنوع  از  نيز  تزييني  لحاظ  از  بلکه  ترسيم 
از لحاظ زيبايي شناسي بصري(ال) در  برخوردار است. 
کتيبه حيدريه زيباتر و پيچيده تر از کتيبه جامع به نظر 
مي رسد. زيرا در ترکيبي کامال حرفه اي تزيينات گياهي با 
نوشتار، تلفيق و قابل تفکيک و جدايي ناپذيرند به همين دليل 
است که وقتي بيننده طراحي و ترسيم پيچيده حروف يا 
کلمات(ال) را مشاهده مي کند بدون شک، يک شکل تزييني 
يا نشان بصري براي او تداعي خواهد شد. تزيين و ترسيم 
داراي تنوع و تعدد به گونه اي که ساختار هيچ کدام از آنها به 
صورت تکرار و شبيه به هم نيستند و به نحوي خارق العاده 

تصوير٣٢.کوفي مزهرگلدارمسجدجامع، مأخذ: نگارندگان

تصوير٣٣.کتيبه به خط نسخ ثلث مأخذ: نگارندگان

تزيينات  و  تطبيقي ساختار  مطالعه 
کتيبه خط کوفي مورق مسجد  جامع و 

مسجد حيدريه قزوين /٢٣- ٤٣



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۳۷

فصلنامة علمي نگره

جدول ٢. تحليل و تطبيق حرف «ال» در نمونه هاي موردي، مأخذ: نگارندگان

جدول ۳. تزيينات گياهي در انتهايي حروف کتيبه ها، مأخذ: نگارندگان



جدول٤.شباهت ها و تمايز هاي موجود درکتيبه حيدريه و جامع، مأخذ: نگارندگان

تزيينات  و  تطبيقي ساختار  مطالعه 
کتيبه خط کوفي مورق مسجد  جامع و 

مسجد حيدريه قزوين /٢٣- ٤٣

شباهت ها

کوفي برگ دار 
مورق

داراي برگ مياني و شيار ظريف مانندS ،در حالت قرينه تشکيل يک برگچه سه لبي داده و 
دسته دو حرف درتقارن عمود بر خط کرسي تشکيل يک برگچه پنج لبي را مي دهند.

 
گل و برگ دار

 وجود گل ها و برگ ها کتيبه را احاطه کرده است و از انتهاي دسته حروف شاخه هايي 
خارج مي شود

نواري-افقي سرتاسر محوطه درسطوح باال دور از دسترسقطع کتيبه

پيچ انتهاي 
حروف

انتهاي حروف (ميم آخر - ظ –خ-ر-ج...)در انتهاي سطوح باالي کتيبه

انتهاي دسته حروف اريب است-ک-ط-ج-خ-م-و...حرکت مورب

نقوش برش 
داخلي

در ابتدا و انتهاي حروف در هر دو کتيبه

تمايز هاي کتيبه حيدريه

ساختارمورب 
در سواد طرح

حروف مورب در قسمت تراکم سواد طرح(خط کرسي)
 ذ-ک-ف-ق-ه-ص-ض...

کوفي پيچيده 
تابيده 
(معشق)

زيرا دسته بعضي از حروف در انتها مانند دو طناب به حالت پيچشي به هم ديگر متصل 
شده اند و همين طور وجود گره در بخش مياني انتهايي تعدادي از حروف همسطح حرف 

الف. 

کوفي معقد-
معشق

 گره نقطه يا پيچ

کوفي معقد-
معشق

گره

معقد يا گره دار
 گره هندسي در اين شيوه افزون بر گل و برگ در البه الي خطوط حروف عمودي بسيار

 بلند کشيده مي شوند و بر درباال با هم گره خورده ترکيبي شبيه به نقوش هندسي اسالمي
 .پديد مي آورند

ضخامت 
حروف

باريک در کتيبه حيدريه ضخيم (قطور) در کتيبه جامع

قواعد خط 
کرسي

رعايت شده کشيدگي کمتر در کتيبه حيدريه کشيدگي بيشتر در کتيبه جامع–   

فشردگي بيشتر نسبت به کتيبه جامع داردفاصله حروف
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حروف
مسجد جامع  مسجد

حيدريه
حروف مسجد جامع مسجد حيدريه

الف ف-ق

ب-پ-ت ک

ح-خ ل

د-ذ م

ر-ز ؟ ن

س-ش ي
 

ص-ض ه

ط-ظ ؟

و

ع-غ

جدول ۵ . مقايسه حروف کتيبه کوفي (مورق)در نمونه هاي موردي تحقيق، مأخذ: نگارندگان



نتيجه
 پژوهش حاضربا هدف بررسي ساختار و تزيينات کتيبه کوفي صورت گرفته است، و در آن دو نمونه 
شاخص و متقدم سلجوقي در ناحيه قزوين گزينش شده تا با مقايسه و تطبيق هر دو کتيبه، خصوصيات 
ساختاري، تزييني و هندسي موجود استخراج گردد تا راهگشايي در راستاي طراحي حروف باشد. 
قبل از پاسخ به سواالت اصلي مي پردازيم به، از جمله نتايج به دست آمده در راستاي طراحي حروف، 
با بررسي حروف اين دو کتيبه گران بها مي توان به اين نکات مهم اشاره نمود که براي خلق حروف 
در مبحث طراحي حروف در هر دوره از تاريخ هنرمند و يا کاتب نياز به قالب و پايه هندسي دارد که 
بر اساس مد نظر قرار دادن ضخامت حروف در دو نوع باريک و يا ضخيم و حتي تلفيق دو نوع از 
ساختار با زواياي مختلف و مدور مي توان طراحي حروف هاي متنوعي را ارائه نمود تمام اين عوامل 
بستگي به رعايت قواعد ساختاري، قوانين اجرايي و تناسبات دقيق بر پايه خط کرسي و ايجاد شبکه 
هايي از خطوط مجازي ميسر خواهد شد. به منظور دستيابي به نخستين پرسش پژوهش يعني وجود 
تشابهات و تمايزهاي بين ساختار و تزيين خط كوفي مسجد حيدريه وجامع قزوين، مي توان دريافت که 
در عصر سلجوقي کتيبه نگاران به عنوان هنرمنداني خوشنويس و يا متخصصين طراحي حروف مطرح 
بوده اند که با فراخ بالي و آزادانه تنوع ساختاري و تزييني را وارد خطوط کوفي کتيبه ها در اين دوره 
نموده اند. هنرمند دوره سلجوقي تمام سعي خود را نموده تا با به کارگيري ابتکار، خالقيت و با استفاده 
ازنظم موجود درعنصرترکيب و ايجاد تناسبات دقيق به همراه اجراي دقيق، ظريف و تلفيق هوشمندانه 
عناصر بصري و تزييني کتيبه اي ويژه طراحي و اجرا کند که با وجود ويژگي هاي قائم بودن، استقامت 
، تقارن ، تناسب ، لطافت، امتداد و چرخش در هر دو کتيبه، هيچ گسستي در آن راه نداشته باشد. با 
اين که خط كوفي تزييني داراي ساختاري هندسي است هنرمند توانسته دواير و زاويا را در ترکيبي 
همزمان با تناسبات دقيق و متنوع در همه جهات  کتيبه توسعه دهد. خط كوفي مسجد جامع وحيدريه 
قزوين از نوع کوفي مورق به صورت گچبري شده است که با ساختاري متنوع و زيبا با زمينه شکل هاي 
برگ درختي گچبري شده است که انتهاي تمام حروف وكلمات به برگ هاي تزئيني و اسليمي ختم 
مي شود. تمام اجزاي خط کوفي اين دو کتيبه از خطوط عمودي و افقي و يا مورب بهره جسته است. 
يکي ازتفاوت هاي که در اين دو کتيبه وجود دارد، وجود شاخصه اي مهم که مربوط به کتيبه حيدريه 
کاربرد گره و گره اتصال است که دو حرف را به هم ديگر اتصال مي دهد و همچنين استفاده از کوفي 
درهم تابيده که دسته بعضي از حروف ها در انتهاي مياني مانند دو طناب به حالت پيچشي به هم ديگر 
قفل شده اند که مي توان به کوفي پيچيده(معشق) اشاره نمود و همين طور وجود گره در بخش مياني 
انتهايي در تعدادي از حروف که همسطح با حرف الف قرار دارند.در هر دو کتيبه مشاهده مي شود که 
تمام حروف بر اساس الگو و قالب هندسي از قبيل: دايره، مربع، مستطيل و مثلث طراحي شده است ، 
فاصله حروف در کتيبه مسجد حيدريه داراي فشردگي بيشتري نسبت به کتيبه جامع است، و همين 
طور ازنظر اجراي گچبري حروف به صورت اندازه تقريبي با ضخامت باريک اجرا شده، ولي حروف 
کتيبه جامع با ضخامت بيشتر وکمي قطورتر اجرا شده است. يکي از شباهت هاي مهم در هر دو کتيبه 
وجود تزيين انتهايي تمام حروف وكلمات که به برگ هاي تزئيني و اسليمي ختم مي شود، برش ظريف 

تزيينات  و  تطبيقي ساختار  مطالعه 
کتيبه خط کوفي مورق مسجد  جامع و 

با هم تفاوت دارند، و اين موضوع نشانگرتبحر و هنرمندي مسجد حيدريه قزوين /٢٣- ٤٣
استاد کار خوشنويس يا کاتب و گچبر را مي رساند. در 

اکثر اين ترسيم ها قرينه سازي در حرف (ال) قابل مشاهده 
است. (جدول ۲)
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داخلي به شکل S، وجود برگ مياني در حروفي که عمود بر خط کرسي است، عينا تکرار شده است. 
درمسجد حيدريه به دليل کشيدگي کمتر حروف بر سطح خط کرسي و وجود بيش از حد تزيينات 
پرکار و متنوع در سر تا سر کتيبه قرائت حروف وکلمات کمي دچار پيچيدگي است. بيشترين سهم 
حرکات مورب حروف در قسمت سواد طرح و دسته حروف به کتيبه حيدريه اختصاص دارد که نکته 
تمايزي تکامل يافته تر از کتيبه مسجد جامع مي باشد. ولي کاتب در کتيبه جامع حروف را به صورتهاي 
مختلف و متنوع تري تزيين و طراحي نموده است. در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شده که در 
اين کتيبه ها با دو نوع از ساختار کتيبه هاي کوفي تزييني مواجه هستيم: نوع اول کتيبه هايي که داراي 
ساختار نوشتاري و گياهي هستند مانند کتيبه مسجد جامع و در نوع دوم کتيبه هايي که داراي ساختار 
نوشتاري، هندسي و گياهي هستند مانند کتيبه حيدريه قزوين.  در پاسخ به دومين پرسش به دليل اين 
که مسجد حيدريه بعد از مسجد جامع ساخته شده است تا حدودي از خطوط کوفي کتيبه مسجدجامع 
ازلحاظ ساختاري    وتزيين تأثير پذيري داشته و در مواقعي با ساختاري کامال متفاوت بوده است، وجود 
تأثير پذيري مربوط به بخش تزيين مورق است که به شکل برگ کوچک در انتهايي حروف، برش ظريف 
داخلي به شکل Sو وجود برگ مياني در حروف است و همچنين قطع کتيبه که به صورت نواري-افقي 
است، پيچ انتهاي حروف و حرکت مورب تزييني در انتهاي دسته حروف (جدول۴). وجود ساختار 
متفاوت در کتيبه حيدريه با وجود کلماتي مانند الذي و کذبو درحروف (د-ذ) از لحاظ ساختاري به دو 
شکل متفاوت مطرح شده است.١- با ساختار دو خط موازي که روي خط کرسي قرار مي گيرد.٢- با 
ساختار غير موازي که روي خط کرسي قرار گرفته است. در نوع دوم حرف (ذ) که حکم حرف (د) 
رانيز دارد به جاي ساختار دو خط موازي بر روي خط کرسي از ساختار يک خط مورب و عمود بهره 
برده است. به وضوح قابل مشاهد است که همين ساختارحرف (د-ذ)در محراب مسجد حيدريه به 
عنوان حرف(ن) در کلمه (الدين) مطرح مي شود، و بدنه حروفي مانند(ک)که کامال بر خط کرسي تکيه و 
عالوه بر ساختار خطوط عمودي و افقي از حرکت مورب نيز بهره جسته است. هنرمندان مبتکر اعم از 
کاتب خوشنويس يا هنرمند گچبر با در نظر داشتن موقعيت و مقياس کتيبه ها گاهي اوقات طول، عرض 
و ضخامت حروف را در راستاي کل کتيبه با در نظر داشتن تناسبات تغيير مي دهند. در پايان بايد اشاره 
کنيم که درکتيبه حيدريه و جامع از ساختار سه بخشي کوفي تزييني شامل: نوشتاري، هندسي و گياهي 
استفاده شده است. مطالعه تطبيقي کتيبه نمونه هاي موردي را مي توان در مقايسه با کوفي تزييني عربي 
مورد بررسي و تحليل قرار داد تا براساس سير تحول هاي به وجود آمده به ساختارکوفي ايراني دست 

يافت که مي توان راهگشايي براي تفکيک کوفي ايراني از عربي را در پي داشته باشد.
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the Kufic letter Ain (ع) in both inscriptions follows a circular structure and format which 

creates main and virtual grids with the base line; quite similar to modern letter designs such 

as monogram and logotype. Since decorative Kufic script enjoys a geometric structure, the 

artists were simultaneously able to precisely and proportionately expand circles and angles 

in all directions of the inscription. Kufic scripts are highly applicable on different surfaces, 

using different materials and techniques. The stuccos in Heydarieh and Jame mosques employ 

foliated Kufic script, with a beautiful and varied structure, on a vegetal background in which 

all letters and words end in decorative and arabesque leaves. Observing a definite structure is 

a prerequisite for any work of art which is subjected to specific principles and rules. One of 

the main constituents of inscriptions is simultaneous incorporation of written, geometric and 

vegetal decoration, but there are other components which should also be taken into account 

including: placement, ratio and relation of the inscription to the building space, and the 

location of religious and non-religious architecture in the urban space which emphasize the 

status of inscriptions among the Muslims. It can be noted that in Seljuk dynasty, inscription 

makers -as calligraphy artists and letter designing specialists- felt free to introduce structural 

and aesthetical innovations to Kufic inscriptions. After examining the letters of these two 

precious inscriptions, it can be concluded that in order to create a set of letters, the artists or 

calligraphers of any historical period are obliged to create a geometrical mold in which the 

thickness of letters in two fonts (thick, and slender) are observed. Even the combination of 

two structures with different angles and curvature can lead to designing innovative letters and 

decorative signs. All the above factors depend on the structural rules, execution limitations, 

and precise proportions regarding the base line, as well as creating a virtual grid of horizontal, 

vertical and diagonal lines.                

Keywords:Inscription, Movaragh Decorative Kufic Script, Jame Mosque, Heydarieh Mosque
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Decorative Kufic is one of the most archaic scripts utilized in the architectural inscriptions 

of Islamic buildings. Elegance and beauty of the decorative Kufic script is well-documented 

in Persian inscriptions, esp. Heydarieh and Jame (Congregation) mosques in Qazvin, both 

dating back to Seljuk dynasty. The present study aims to identify and extract all letters found 

in these inscriptions and to investigate their decorative and structural features, as well as 

any similarities or differences. We try to answer the following questions: How are written, 

geometric or vegetal decorative uses of the Kufic script similar or different in these two 

inscriptions? Have structure and design of Kufic inscriptions in Heydarieh and Jame mosques 

affected one another? The present study is descriptive-analytic, but it is laboratory-based as 

well, and it is aided by field observations. The findings indicate that there are some common 

features in written structure and vegetal decorations of the inscriptions. Heydarieh mosque 

was built a few years later than Jame mosque, and consequently some influences can be traced 

in its inscriptions. In Heydarieh’s inscription, geometric designs as well as written and vegetal 

decorations are employed. It excels in decoration, utilizing a new structure with slant letters, 

and geometric and connective knots which demonstrates the advances in the structure of the 

Persian Kufic script. Due to the explanatory power manifested in the structure of these two 

buildings, a sort of strength, coherence and balance is felt in the architectural space of these 

buildings. These prominent features can be employed by graphic designers to devise new 

letters and patterns. The stucco Kufic inscriptions of these monuments (Heydarieh and Jame 

mosques) date back to Seljuk dynasty, and their basic components and structural features can 

be categorized into three sections: a) written b) geometric, and c) vegetal. If you examine and 

compare the letters of both inscriptions in vertical, horizontal, and diagonal axes- as well as 

round, curved, and angled movements of letters in harmony with geometric designs- you will 

notice that all letters are in a geometric mold. The letter designing standards are precisely and 

creatively observed. This reminds us of the skill of ancient letter designers or calligraphers 

whose precious heritage may guide the modern letter designers. As well as straight and angled 

lines, curved and ornamental features are also evident in these inscriptions. For instance, 

*This paper is extracted 

from the MA thesis 

of the first author in 

Visual Communication, 

titled “Comparative 

Study of the Structure 

and Decorations of the 

Kufic Script Inscription 

of Jame Mosque and 

Heydariye in Qazvin” 

which is conducted 

under supervision of 

Dr. Chareie at Shahed 

University.


