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چكيده
از حدود قرن سوم هجري خط کوفي در معماري ظاهر شد و تا حدود قرن هفتم هجري، گونه هاي متنوعي از 
كوفي در مناطق مختلف ايران شكل گرفت. در يك تقسيم بندي كلي،  مي توان عنوان كوفي تزئيني به آنها اطالق 
كرد.اين خط، محكم، استوار و ساختار هندسي اش مبتني بر حركت هاي صاف، زاويه دار و کشيده هاي طوالني 
است. خطوطي مانند «کوفي بّنايي، كوفي ُمعقِلي، كوفي هاي گره دار و ُگل دار». اين گونه ها، بيشترين سازگاري 
و هماهنگي را با فضاهاي معماري از جهات اجرا،  زيبايي و مصالح داشــتند و به واسطه قابليت هاي ويژه اي 
مانند: انعطاف پذيري، هندسه و اندازه هاي متغير حروف، ضخامت هاي متفاوت، کشيدگي، ترکيب و تلفيق با 
نقوش هندسي و گياهي و ساير قابليت ها، زمينه شکل گرفتن و پديد آمدن انواع کوفي تزئيني را فراهم ساختند. 
بيشترين نمونه هاي کوفي گل دار و گره دار را مي توان در آجرکاري هاي دوره سلجوقي و گچبري محراب هاي 
دوره ايلخاني مشاهده کرد. هدف اين پژوهش، بررسي ساختار و قابليتهاي متنوع کتيبه هاي کوفي تزئيني دوره 
سلجوقي و ايلخاني در معماري دوره اسالمي ايران است. سؤال اين است که اجزاي تشکيل دهنده کتيبه هاي کوفي 
تزئيني کدامند و چه ويژگي ها و قابليت هايي دارند؟ روش اين تحقيق توصيفي و تحليلي و جمع آوري اطالعات 
به صورت کتابخانه اي و تصاوير ميداني تهيه شده اند. گزينش کتيبه هاي مورد نظر به صورت انتخابي و از 
هر دوره تاريخي، پنج کتيبه که با اهداف اين پژوهش مطابقت داشته اند گزينش شده اند. بررسي ها نشان مي دهد 
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. 

 واژگان كليدي 
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مقدمه
يک سنت  کتيبه نگاري  و  متقن  نوشتاري  يك سند  كتيبه 
ديرينه در هنر و معماري جهان اسالم،  به خصوص ايران 
است. اصوًال خط و خطاطي بخش جدايي ناپذير فرهنگ 
ايراني بوده و خوشنويسي و كتابت، داراي فضيلت، شأن 
و منزلت ويژه اي بوده است. از اين منظر، خط که حاوي 
پيام معنوي بوده در ساحت معماري، امکان ظهور و تجلي 
يافته است. اين تجلي همواره آميخته با ذوق، خالقيت و 
نوآوري پديدآورندگان بوده و متناسب با فضا و مکان 
مورد نظر، تحت تاثير مصالح مختلف، شکل گرفته و پديدار 
همنشيني  در  تزئيني  کوفي  خط  بنابراين  است.  گشته 
به جرأت مي توان  بالنده شد و  معماري و خوشنويسي 
ادعا کرد که نه در اقالم سته و نه در هيچ يک از خطوط 
پيوند عميقي بين حروف، نقوش هندسي و  ديگر، چنين 
گياهي ايجاد نشده است. زيرا در کوفي تزئيني اين نقوش، 
جذب حروف شده اند و مثل ساقه و برگ، از جان و بدنه 
حروف و کلمات، نشأت گرفته اند. هنرمندان کوفي نگار، در 

طراحي از آزادي عمل بيشتري برخوردار بودند. 
در  که  است  ديگري  نکته  تزئيني  کوفي  در  نقطه  فقدان 
قرار  نظر  مد  بايد  هندسي  و  گياهي  نظام  شکل گيري 
ترکيب  و  تناسب  در  مهم  عومل  از  يکي  نقطه  زيرا  داد، 
خوشنويسي، مخصوصًا خط نستعليق است. لذا از نقوش 
هندسي براي گسترش و تناسب و تنظيم سواد و بياض 

کتيبه ها بهره برده اند. 
سؤالي که مطرح مي شود اين است که خط کوفي تزئيني 
چه ويژگي ها و قابليت هايي داشته که متناسب با هر فضا و 

در ابعاد و اندازه هاي مختلف طراحي و اجرا شده است. 
 کشش هاي طولي و عرضي حروف کوفي و ظرفيت پايان 
و  دامنه خالقيت  هندسي،  و  گياهي  نقش مايه هاي  ناپذير 
انواع کوفي تزئيني را در کتيبه هاي معماري دوره  تنوع 
اسالمي را افزون بخشيده است. در اينگونه خطوط کوفي، 
تار و پود کتيبه ها در هم تنيده شده و زنجير وار، همچو 
کمربندي، فضاهاي داخلي و خارجي را به هم پيوند داده 

است. 

روش تحقيق
ده  وتعداد  است  تحليلي  توصيفي-  تحقيق  اين  روش 
(گره)  هندسي  قابليت هاي  و  ويژگي ها  اساس  بر  کتيبه، 
ايلخاني  تاريخي سلجوقي و دوره  و گياهي،از دو دوره 
اطالعات،كتابخانه اي  گردآوري  شيوه  مي شوند.  انتخاب 
موردي  صورت  به  تصاوير  گزينش  است.  ميداني  و 
كتيبه ها  غيرهندسي  و  هندسي  نظام  و  نوع  براساس  و 
اند. ابزار گردآوري داده ها، منابع ترسيمي  انتخاب شده 
قابليت هاي  نشان دادن  براي  عکاسي شده اند.  تصاوير  و 
خط كوفي تزئيني، از روش تطابق تصاوير، ترسيم ها و 
استفاده شده  گياهي  و  هندسي  نظام  نمونه هاي  مقايسه 

است.جامعه آماري از بناهاي دوره سلجوقي و ايلخاني، 
از هر دوره پنج نمونه و بصورت انتخابي گزينش شده اند. 

روش تجزيه و تحليل آثار نيز کيفي است. 

پيشينه تحقيق
و خطوط  کتيبه ها  درباب  منتشرشده  پژوهش هاي  اغلب 
جنبه هاي  به  معطوف  بيشتر  معماري  در  تزئيني  کوفي 
تجسمي  قابليت هاي  و  ظرفيت ها  و  بوده  تاريخي 
کتاب  قرار گرفته است.  مداقه  خطوط کوفي كمتر مورد 
کتيبه هاي  رضوي،  قدس  آستان  در  هنري  شاهکارهاي 
صحن عتيق نوشته مهدي صحراگرد، مرکز آفرينش هاي 
هنري آستان قدس رضوي (۱۳۹۵) کتاب جامعي است که 
همه کتيبه هاي اين صحن را با تقسيم بندي و دسته بندي 
کتيبه  کتاب  است.  کرده  معرفي  و  شناسايي  مطلوبي 
کوفي مسجد جامع قزوين نوشته باب اهللا زارعي، سروش 
(۱۳۷۳)، مرجع مناسبي براي شناخت ظرفيت تصويري و 

گرافيکي خط کوفي مّورق و مّزهر است. 
 مسجد جامع اصفهان گنجينه با ارزشي از انواع و اقسام 
محمدحسين  است.  کوفي  خط  جمله  از  مختلف  خطوط 
عنوان  تحت  را  مسجد  اين  کتيبه هاي  مجموعه  حليمي 
زيبايي شناسي خط در مسجد جامع اصفهان جمع آوري 
و منتشر کرده است. در اين کتاب ساختار هندسي خطوط 
زيبايي خط و  به وجوه  بلکه  بررسي نشده است  کوفي 
ارتباط آن با ساير تزئينات توجه داشته اند. در کتاب هاي 
نوشته  معقلي  و  بنايي  کوفي  مجلد  ايران،  کاشي کاري 
محمود ماهرالنقش (۱۳۶۱) نمونه هاي مختلفي از کاربرد 
انواع خطوط کوفي در معماري ايران را مشاهده مي کنيم. 
کتاب نخستين كتيبه ها در معماري دوران اسالمي ايران 
زمين اثر شيال بلر با ترجمه گلچين عارفي (۱۳۹۴) مرجع 
مناسبي براي شناخت سير تاريخي کتيبه ها در معماري 

ايراني است.
عبداهللا قوچاني در کتاب گنبد سلطانيه به استناد کتيبه ها 
ميراث فرهنگي (۱۳۸۱) انواع و اقسام کتيبه هاي اين بناي 
شکوهمند را بررسي و متن کتيبه ها را قرائت و بعضي ها 

را مثني سازي نموده اند.
مقاله «سير تحول خط كوفي در نگارش قرآن هاي سده 
نوشته  آن»  ساختار  رسي  بر  و  هجري  پنجم  تا  اول 
رضوان علي بيگي و عبدالرضا چارئي (۱۳۸۸) در بخش 
نخست به سير تحول تاريخي خط كوفي و در بخش دوم 
مي پردازد.  كوفي  حروف  مفردات  طراحي  ساختار  به 
تبيين فضاهاي مثبت و منفي و همچنين ارتباط و تعامل 
حركت هاي عمودي و افقي و ميزان كشيدگي هاي حروف 
مقاله  در  مي باشد.  مقاله  اين  تأمل  قابل  نکات  از  كوفي 
ديگري با عنوان « شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ماندگاري 
خط کوفي بّنايي در دوره معاصر و روند استـفاده از آن 
در طراحـي آرم نوشـتاري» از كاظم خراساني و اصغر 
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کوفي  ويژه خط  قابليت هاي  به   (۱۳۹۶) مقدم  كفشچيان 
آرم  طراحي  در  اين خط  از  استفاده  چگونگي  و  بنايي۱ 
پرداخته است. مقاله «تناسب و ترکيب در کتيبه محراب 
مسجد جامع تبريز» نوشته مهدي مکي نژاد وحبيب اهللا آيت 
اللهي (۱۳۸۸) به چگونگي ارتباط فضاهاي مياني و فوقاني 

کتيبه گچي اين محراب مي پردازد.
تزئيني  کوفي  خطوط  عمده  بخش  سه  به  مقاله  اين 
مي پردازد و با ارائه نمونه هاي ترسيم شده، توانمندي ها 
مورد  را  کتيبه نگاري  عرصه  در  خط  اين  ويژگي هاي  و 

بررسي قرارمي دهد.

کتيبه۲ و کتيبه نگاري در معماري ايران
سابقه استفاده از عنصر خط در قالب كتيبه ها سابقه طوالني 
آجرنوشته هاي  است.  داشته  ايران  معماري  و  هنر  در 
زيگورات چغازنبيل در شوش مربوط به هزاره دوم پيش 
از ميالد، سنگ نبشته هاي هخامنشي مثل كتيبه سه  زبانه 
در كوه بيستون كرمانشاه و همچنين كتيــبه هاي متعدد 
موارد  جمله  از  تخت جمشيد  بزرگ  مجموعه  در  ميخي 
استفاده از خط در فضاهاي معماري قبل از دوره اسالمي 

به حساب مي آيند.
در دوره اسالمي خط بسيار ارجمند و ارزشمند شد و 
عالوه بر اهميت ثبت و ضبط، در موارد قرآني و ادعيه، 
 قداست و ارزش اجتماعي فراواني پيدا كرد. با نگرش هاي 
عرفاني مبتني بر اينکه:«هيچ حرفي نيست که خدا را در 
آميخت  هم  در  (شيمل،۱۹۴،۱۳۷۹)  نکند»  نيايش  زباني 
و تأثيرات قابل توجهي بر جريان خوشنويسي گذاشت. 
يافتن خط و نوع نگاه واالمندي به خوشنويسي،  اهميت 
به  مختلف  رويكردهاي  و  متنوع  كاربردهاي  سبب 
در  آن  جلوه هاي  رو،  همين  از  و  گرديد  خوشنويسي 
معماري و ساير هنرهاي صناعي گسترش و بيش از پيش 

مورد توجه قرار گرفت. 
يادگاري عضدالدوله  مثل  يادبود  نوشته  چند  از  غير  به 
نقش  و  جمشيد  تخت  در  بويه  آل  امير  دو  يادگاري  و 
رستم، تقريبًا تا دو سه قرن اوليه دوره اسالمي از سنت 
دليل  به  و  نداريم  چنداني  اطالع  بناها،  در  كتيبه نگاري 
در  خط  كاربرد  از  نمونه هايي  نمي توان  بناها،  تخريب 
معماري مشاهده و درباره آنها قضاوت كرد. البته در اين 
محدوده زماني از خوشنويسي و خط، هم در نسخه نويسي 
و كتابت و هم در سفالينه ها مثل ظروف سراميكي، ظروف 
مسي وفلزي به نحو شايسته و خالقانه اي استفاده شده 
است. بخشي از خالقيت در كتيبه نگاري، ملهم از خالقيت ها 
و نوآوري هايي است كه در همين محدوده زماني، درساير 
و  گرفت  شكل  نيشابور  سفالينه هاي  مخصوصًا  هنرها 

آفريده شد. 
 به احتمال زياد كتيبه گچي مسجد جامع نائين به سال 
۳۵۰ قمري اولين كتيبه باقي مانده از دوران اوليه اسالمي 

است كه مختص كتيبه براي فضاي معماري طراحي شده 
است. كتيبه آجري ميل گنبد قابوس و كتيبه آجري گنبد 
عالي ابرکو، ساده و صرفًا حروف و كلمات براساس واحد 
و هندسه آجر طراحي شده اند و مي توانيم اين كتيبه ها را 
بّنايي در معماري محسوب كنيم.  پيش درآمد خط كوفي 
«كتيبه گنبد قابوس نماينده پيشرفتي در استفاده از خط 
كتيبه  قابوس  گنبد  در  است؛  اسالمي  معماري شرق  در 
بخشي از ساختار بناست». ( بلر، ۱۳۹۵، ۱۰۵) اين رويه در 
دوره غزنويان و سلجوقي ادامه يافت و از همين دوره به 
بعد، خط همواره به عنوان عنصري ثابت، مهم و تأثيرگذار 
در قالب انواع كتيبه ها در بناها مورد استفاده قرار گرفت. 
 دوره غزنوي، سلجوقي و تا انتهاي دوره ايلخاني، اوج 
است. كتيبه نگاري  در  كوفي  خطوط  انواع  از  استفاده 

مواد و مصالح مختلف،  اقسام  و  انواع  با  كه  كتيبه هايي 
از آجر تا گچ و رنگ، با شيوه هاي مختلف در گونه هاي 

مختلف خط كوفي اجرا و نوشته شده اند.
خط كوفي،  همچون ساير هنرها و پديده هاي تجسمي تحت  
تأثير مسائل مختلف دچار تغيير و تحول و دگرگوني هايي 
به گونه اي است  تغييرات  اين  بوده است.  تاريخ  در طول 
با  مختلف،  هندسه  و  اشكال  با  كوفي  خطوط  انواع  كه 

كاربري هاي گوناگون به وجود آمد.

خط کوفي و اجزاي آن
«مهم ترين ويژگي كتيبه هاي كوفي در ايران تنوع طراحي 
كوفي  خط  انواع  همه  نتوان  راحتي  به  شايد  آنهاست. 
تزييني در كتيبه نگاري را برشمرد، اما سير تحول شكل 
حروف را در اين خط از كوفي ساده همچون كتيبه سنگ 
قبر سبكتكين غزنوي تا شكل پيچيده محراب هاي گچبري 
دوره ايلخاني،  همچون كتيبه محراب مسجد جامع تبريز،  
مي توان پيگيري كرد». (صحراگرد، ۱۳۹۲، ۴۵) مهم ترين 
دليل تنوع گونه هاي خط کوفي در معماري، مختلف بودن 
فضاها و سطوح متنوع معماري بوده است. اصوًال خط 
كوفي در كتيبه نگاري با توجه به ابعاد، اندازه و تناسبات 
فضاي معماري شكل و شخصيت مي گيرد. به همين دليل 
نمي توان رسم الخط و قوانين هندسي ثابت و متعيني براي 
تزئيني  کوفي  کتيبه هاي  به  توجه  با  گرفت.  نظر  در  آن 
در بناهاي تاريخي ايران مي توانيم اجزاي خط كوفي در 
تقسيم بندي  عنوان  تحت  عمده  بخش  سه  به  را  كتيبه ها 

كرد: 
- نظام۳ نوشتاري

-نظام هندسي
- نظام گياهي 

 البته لزومًا همه کتيبه ها واجد هر سه بخش نيستند بلکه 
عمومًا کتيبه هاي تزئيني، به نحوي اين سه بخش را دارا 
كتيبه  پايين  قسمت  نوشتاري  نظام  از  منظور  مي باشند. 
كه حروف و کلمات در اين بخش مستقر مي شوند. نظام 

کوفي  نوعي  بّنايي  کوفي  بّنايي:   .١
ساده ، زاويه دار و بدون ُدور است 
که عموما براي گريو گنبد ( ساقه ) 
و يا کتيبه ميل و مناره هاي آجري ه 
کار مي رفته که توسط بّنا ، به طور 
همزمان با آجر يا کاشي رگ چين 
مي شود . حرکت کوفي بّنايي بيشتر 
بر الف هاي عمودي  وحروف  تخت 
مثل «ب «استوار است . کوفي معقلي 
، پيچيدگي طراحي دارد و حتما نقشه 
و الگوي از پيش طراحي شده الزم 
خط  االيام  قديم  در  بدانکه  دارد.« 
معقلي بوده مجموع آن سطح است و 
هيچ دور نيست و بهترين خط معقلي 
آن است که سواد و هم بياض او را 
آن  براي  معقلي  را  او  خواند،  توان 
خوانند که محل تعقل است » ( هروي 

   (٢٥٧،١٣٧٣ ،
٢. كتيبه: کتيبه را تذکره نامه ها در 
سياق فارسي، کتابه هم گفته اند و 
از خطوط درشت  است  عبارت  آن 
و جلي است که از روي کاغذ و از 
دست کاتب به صفحات کاشي منتقل 
و بر سردرها و ديوار و محرابهاي 
مساجد و مکانهاي مقدس و بناهاي 
گيرد.(  مي  و  قرارگرفته  ديگر  مهم 

فضائلي ، تعليم خط، ١٣٠)
٣. نظام: اصول و قواعدي که چيزي 
است.  شده  نهاده  آن ها  اساس  بر 
فارسي  فرهنگ   ) نظم   ، آراستگي 

عميد)



هندسي بخش مياني کتيبه هست که با انواع نقوش هندسي 
باال  گياهي شامل قسمت  نظام  تلفيق مي شود.  و  ترکيب 
وفوقاني كتيبه هاست که معموًال با عناصر تزئيني همانند 

اسليمي ها ساخته و پرداخته مي شود. (تصوير۱) 
اين سه بخش، سه ُکرسي۱ اصلي خط كوفي در كتيبه ها را 
تشكيل مي دهند كه به صورت متحد، منسجم و با روابط 
و  هندسي  تلفيق حروف،  نقوش  از  زيبا  تركيبي  منطقي، 
گياهي مي سازند. البته ممکن است در کتيبه اي از هرسه 
بخش استفاده نکنند، مانند کتيبه آجري مدرسه ّخرِگرد۲ 
که فقط از نقوش گياهي و نوشتاري تشکيل شده باشد 
(تصوير۳) يا ممکن است نظام نوشتاري، فقط با نقوش 
هندسي تلفيق و ترکيب شده باشد، در پاره اي از موارد 
کتيبه هايي به دليل نبودن فضاي کافي و داليل ديگري، فقط 
از نظام نوشتاري استفاده کرده اند اما در اغلب کتيبه هايي 
که فضاي مناسب و کافي در اختيار داشته اند مي توانيم 

اين سه بخش اصلي را مشاهده کنيم. 
يکي از تفاوت هاي خط کوفي کتيبه نگاري با خطوط کوفي 
ُمصحف نويسي، در کاربرد همين نقوش تزييني هندسي 
وگياهي است که جزو بدنة  اصلي و ساختار خطوط کتيبه ها 
شده اند. در كتيبه نگاري عالوه بر تركيب بندي خط ونقش؛ 
زيبايي كتيبه به موقعيت، نسبت و چگونگي ارتباطش با 
دارد.  نيز بستگي  پيرامون در فضاهاي معماري  فضاي 
«هنر خطاطي تنها در مهار ُصور فردي خالصه نمي شود 
بستگي  هم  پيرامون  فضاي  با  ُصور  اين  رابطه  به  بلکه 

دارد» (اردالن، ۱۳۸۰، ۴۵) 
ابعاد و تناسبات در فضاهاي معماري متغيير و به گونه اي 
ابعاد بزرگ  با  است که ضرورت دارد گاهي کتيبه هايي 
در  زوزن  ملک  مسجد  ايوان  کتيبه  مانند  شوند  نوشته 
خراسان، که با حاشيه اش حدود ۵ متر مي شود يا کتيبه هاي 
منار جام در ايالت غزني افغانستان «اين كتيبه به صورت 

آجرهاي  زمينه ساده  در  رنگ  فيروزه اي  لعابدار  كاشي 
نخودي قرارگرفته است. كتيبه به خط كوفي برجسته و 
عريض است؛ به گونه اي كه كشيدگي «الف و الم»ها به 
سه متر مي رسد». (خزائي،  ۱۳۹۵، ۵۷) در کتيبه هاي گنبد 
و  محتلف  ترکيب هاي  و  بزرگ  ابعاد  چنين  نيز  سلطانيه 
درهم پيچيده با نقوش مختلف هندسي و غيرهندسي ديده 
مي شود، اين مسئله نشان مي دهد هنرمندان و کتيبه نگاران 
براي پوشاندن سطوح بزرگ، مي بايست از ساير نقوش 
به عنوان مّکمل کلمات و حروف استفاده نمايند در غير اين 
صورت ُپرکردن چنين فاصله هاي بزرگي دشوار مي شده 
و  قابليت ها  داراي  كتيبه ها  بخش  از سه  کدام  هر  است. 
نقش  و  دقيق  تبيين  براي  هستند.  خاصي  ويژگي هاي 
اين گونه نقوش به طور جداگانه به آنها پرداخته مي شود. 

 

تصوير ۱. بخشي از کتيبه محراب مسجد جامع تبريز مربوط به دوره ايلخاني. مأخذ ترسيم: نگارنده، ۱۳۸۷

تصوير ۲. بخشي از کتيبه آجري مسجد جامع گلپايگان دوره 
سلجوقي به خط کوفي گره دار منتظم و کلمات متصل به هم از 

پايين و باال. مأخذ عکس: (فرهاد نظري ۱۳۶۶)

ساختار و ويژگي  کتيبه هاي کوفي 
تزئيني (گل دار،  گره دار) در دوره 

سلجوقي و ايلخاني

که  است  فرضي  خط  ُکرسي،   .١
قرار  آن  روي  حروف  و  کلمات 
تنظيم  آن  به  نسبت  و  گيرند  مي 
مي شوند .در رساله آداب المشق، 
اصول  از  اصل  دومين  را  کرسي 
دوازده گانه خوشنويسي دانسته اند 
که  آنست  آن  و  کرسي  اما   »
واقع  مصرعي  در  که  هيئت  چند 
مشابهتي  بقدر  را  انها  که  باشد 
 « نويسند  هم  برابر  باشد  هم  با 

( آداب المشق ،  ٩،١٣٨٠)  
٢.« ُخور « به معناي خورشيد و ِگرد 

به معناي شهر ، شهر خورشيد .



شماره۴۶  تابستان۹۷
۲۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 نظام نوشتاري 
منظور از نظام نوشتاري متن و نوشته ها اعم از حروف يا 
کلمات بدون در نظر گرفتن تزيينات هندسي و غيرهندسي 
مي باشد که قابل خواندن است و مهم ترين بخش معنايي 
و محتوايي کتيبه به حساب مي آيد. محل قرارگرفتن اين 
بخش، در يک سوم پايين کتيبه ها و روي ُکرسي زيرين يا 
کرسي تحتاني است، همانطور که گفته شد، اين بخش از 
کتيبه هم از باب محتوا و هم از نظر شکلي، بدنه اصلي خط 
محسوب مي شود و قابل حذف از فضاي کتيبه نمي باشد.

ساختار خط کوفي به غير از خط كوفي معقلي، به گونه اي 
رعايت  نوشتار  وتسلسل  ترتيب  کتيبه ها،  در  که  است 
مي شود، يعني کلمات پس و پيش نوشته نمي شوند چون 
و  است  افقي  محور  در  کشيده  کوفي خطي  اصوٌال خط 
به  کمتر روي هم سوار مي شوند مگر  حروف وکلمات، 
ضرورت، در صورتي که در کتيبه هاي ثلث براي رسيدن 
براي جايگزيني  معموال حروف  آل،  ايده  تركيب بندي  به 

مناسب مقداري از ترتيب اصلي خارج و جابه جا مي شوند 
و حتي روي هم قرارمي گيرند. 

دو  از  سنگين تر  بصري،  وزن  نظر  از  نوشتاري  نظام 
بخش ديگر است به دليل اينکه بايد همانند پايه و ستون 
مستحکم، تحمل نقوش هندسي و نقوش گياهي را داشته 
باشد و همواره بايد بين اين سه نظام،تناسب و هماهنگي 

کامل وجود داشته باشد.
درکتيبه ها ممکن است نظام نوشتاري حالت هاي مختلفي 
وجود داشته باشد. مثًال در بعضي از کتيبه  ها مانند کتيبه هاي 
آجري مسجد جامع گلپايگان يا بعضي ازکتيبه هاي گچي 
صورت  به  نوشتاري  نظام  يزد،  رکن الدين  سيد  مقبره 
يعني  است،  گرفته  نيز  را  گياهي  نقوش  جاي  معکوس، 
کلمات هم در پايين و هم به صورت معکوس در باالي 
کتيبه نوشته شده اند؛ جهت نوشته ها در پايين از راست 
به چپ و در باالي کتيبه، از سمت چپ به سمت راست 
است و الف ها و حروف عمودي به صورت مشترک، در 

تصوير ۳. کتيبه کوفي مورق مشجر با برجستگي زياد حروف، مدرسه خرگرد خراسان، دوره سلجوقي. مأخذ عکس:نگارنده، 
۱۳۸۲، موزه ايران باستان، دوره اسالمي

تصوير ۴. بخشي از کتيبه کوفي آجري ساده، مسجد جامع اصفهان، دوره سلجوقي. مأخذ عکس: نگارنده، ۱۳۸۶



شبکه اي از گره ها درهم تنيده شده اند. (تصوير۲) 
 هماهنگي و تطابق حرکت هاي عمودي در نوشته هاي پايين 
با نوشته هاي معکوس باالي کتيبه مسجد جامع گلپايگان به 
منظور اشتراک و اتصال حروف در ميانه کتيبه به همديگر، 
يکي از خالقيت هاي منحصربه فردي بوده که در اين كتيبه 
و پاره اي از کتيبه هاي ديگر ديده مي شود. درواقع در اين 
کتيبه ها، نظام نوشتاري پيرامون و دورتادور کتيبه و کادر 
را فراگرفته و قاب کرده است، انسجام و درهم آميختگي 
کلمات در اين کتيبه ها به گونه اي است که سرتاسر کتيبه 
همچون زنجير و شبکه اي ناگسستني به هم پيوند خورده 

و نمي توان حروف يا کلمات را از همديگر جدا نمود. 
در حالت ديگر، ممکن است نظام نوشتاري با نقوش ديگري 
نيز تلفيق و ترکيب شده باشد. اين نقوش تزييني مي توانند 
از جنس نقوش هندسي يا نقوش گياهي (اسليمي و ختايي) 
باشند. گاه ممکن است نوشتار فقط با نقش مايه هاي گياهي 
ترکيب شوند (تصوير۳) نقش مايه هاي گياهي اين قابليت 
تمام  وکلمات،  با حروف  هماهنگ  و  همگام  که  دارند  را 
سطح کتيبه را بپوشانند، در اين هنگام با انواع اتصاالتي 
که از بدنه خط گرفته مي شود به صورت منفصل يا متصل 
مي توان سطح کتيبه را با اين نقوش پرکرد همانند کتيبه 
مدرسه نظاميه ُخرِگرد كه هم خوانايي دارد و هم زنده و 
پوياست. به گفته آندره گدار: «کتيبه پر ارزش نظام الملک 
بدون ترديد زيباترين کتيبه موجود در ايران است». (گدار، 

 (۲۵۱ ،۱۳۷۱
«اين كتيبه كه هرتسفلد آن را «شاهكار كتيبه نگاري كوفي 
حاشيه دار  كوفي  از  عالي  نمونه اي  «دانسته  ايران  در 
بدنه  پائيني  يك سوم  دارد.  بخش  كتيبه سه  نوار  است. 
حروف كوتاه را در خود جاي داده است. وزن اين بخش 
از كتيبه با نقش هاي ُپر كار و ظريف يك سوم بااليي در 
تعادل است. اين دو بخش را ساقه برجسته حروف به هم 
از نقش هاي گياهي  مي پيوندد؛ ساقه هاي كه بر زمينه اي 
عميق نشسته است.كوفي حاشيه دار مشكلي را كه كوفي 
موشح ُپر كارپديد آورده بود حل مي كند. تزئينات را به 
بخش بااليي خط مي برد و بخش پاييني را كه شامل بدنه 
حروف است خلوت و خوانا مي كند و ميان سنگيني بخش 
مي آورد».  پديد  تعادل  بااليي  بخش  آرايه هاي  و  پاييني 

(بلر، ۱۳۹۵، ۲۳۴) 
ساده  کوفي  با خط  کتيبه  است  ممکن  حالت  آخرين  در 
نقوش  با  نه  و  گياهي  نقوش  با  نه  و خط،  نوشته شود 
هندسي ترکيب يا تلفيق نشده باشد، زمينه کتيبه نيز به 
صورت ساده باشد و فقط نوشتار، کلمات و حروف بر 
که  كتيبه ها  اين گونه  معموًال  باشند  حاکم  کتيبه  فضاي 
اوليه  سده هاي  در  هستند  کمي  و  محدود  عرض  داراي 
دوره اسالمي ديده مي شوند و بيشتر به تركيب و ساختار 
كوفي كتابت نزديک هستند و هنوز شخصيت و طراحي 

پيچيده اي پيدا نكرده اند. (تصوير۴)

تصوير ۵. رسم گره در ميانه دو حرف الف. ترسيم از نگارنده 
۱۳۹۶

تصوير ۶. رسم گره در مسير حرف الف با حرکت ساده تا گره 
درهم تنيده روي يک خط کرسي. ترسيم از نگارنده ۱۳۹۶

تصوير ۷. منار آجري نگار، کرمان، دوره سلجوقي، عکس حميد 
صادقي۱۳۸۴ 

ساختار و ويژگي  کتيبه هاي کوفي 
تزئيني (گل دار،  گره دار) در دوره 

سلجوقي و ايلخاني



شماره۴۶  تابستان۹۷
۲۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گياهي،  نظام  درکنار  ساده،  کتيبه هاي  از  بعضي  در 
پس زمينه و تمام سطح کتيبه با نقوش اسليمي و ختايي 
پوشانده مي شود. در اين گونه کتيبه ها نقوش اسليمي يا 
ختايي درميان و البه الي حروف و کلمات جاي مي گيرند 
و بافتي جذاب ايجاد مي کنند. نقوش پس زمينه مي توانند 
از نظر فشردگي کم کار يا ُپر کار باشند. در هر صورت 
و  مي کند  پيدا  خاصي  جلوه  نقوش  اين  در  کوفي  خط 
اين تضادي که بين سطوح نرم اسليمي ها و ختايي ها با 
سطوح زاويه دار و ضخيم خطوط کوفي وجود دارد باعث 

جذابيت بيشتر کتيبه مي شود. 
 شخصيت و شکل کلي کتيبه هاي کوفي تزئيني، بستگي 
به نوع طراحي نظام نوشتاري کتيبه دارد، اگر خط داراي 
نظام هندسي و همچنين  باشد،  نرم و ظريف  انحناهاي 
خط  وظرائف  نرمي  همان،  با  مطابق  بايد  گياهي  نظام 
انتخاب  جنس  هم  نقوش  اصطالح،  به  و  شوند  طراحي 
شوند تا از نظر شکلي و صوري، ناهمگوني در حروف 
و عناصر تزئيني پيش نيايد. در هر صورت نقش هاي که 

به خطوط کوفي کتيبه ها الحاق و اضافه مي شوند، به دليل 
پيوند و اتصالشان به نظام نوشتاري، از اعتبار خاصي 
بهره مند مي شوند و مي توانيم بگوييم از ديدگاه معنايي، 

اين نقوش ارزشي همپاي خود خط پيدا مي کنند.

 نظام هندسي 
دومين بخش خط کوفي تزئيني را نقوش هندسي و گره دار 
تشکيل مي دهند. اين نقوش غالبًا در جبهه مياني کتيبه ها 
و در محور عمودي حروف دسته دار مثل «الف، الم، ط، 
نوشتاري  نظام  ميان  واسط  حلقه  و  مي گيرند  قرار  ظ» 
و نظام گياهي هستند. نمونه هاي تاريخي نشان مي دهد، 
نظر  از  و  قرارمي گيرند  الف  بدنه حرف  در  اغلب  گره ها 
شکل ساده تا پيچيده و بسيار متنوع و مختلف هستند. 
رسم اين گره ها در زمينه شطرنجي با زاويه انحناي ۴۵ 

درجه مي باشد. (تصوير۵ و ۶) 
دور،  به  نسبت  سطح  بودن  زياد  دليل  به  کوفي  خط 
کشيدگي هاي افقي وعمودي وهمچنين رها بودن از قيود 
انواع  با  که  دارد  را  قابليت  اين  ثابت،  متّعين  اندازه هاي 
نقوش هندسي ترکيب يا تلفيق شود. دامنه نقوش هندسي 
مکاني،  موقعيت  به  بنا  کتيبه اي  هر  است،  متنوع  بسيار 
اندازه و نوع مصالح کاربردي، مي تواند صورت متفاوتي 
از نقش هاي هندسي به خود بگيرد. نظام هندسي مي تواند 

به حالت ها و شکل هاي مختلفي تقسيم بندي شود:
حروف  از  منفصل  و  منفرد  گره دار  هندسي  ۱.ترکيب 

ديگر.
۲.ترکيب هندسي گره دار حروف متصل به هم.

۳. ترکيب پيچيده هندسي و ايجاد شبکه از گره ها.
۴. ترکيب هندسي گره دار مجازي منفصل يا متصل.

مشخصات  و  جزئيات  داراي  گونه ها  اين  از  کدام  هر   
مي تواند  تقسيم بندي  اين  اما  هستند  به خود  مخصوص 

کليات کوفي هاي تزئيني گره دار را شامل شود. 

تصوير ۹. کتيبه آجري گره دار متصل به هم، محراب مسجد جامع گلپايگان، دوره سلجوقي، عکس، فرهاد نظري ۱۳۸۳

تصوير ۸. کتيبه کوفي گره دار، بقعه سيد رکن الدين يزد، دوره 
www.alamy.com ،ايلخاني، مأخذ تصوير



ترکيب هندسي گره دار منفرد و منفصل از حروف ديگر
اين ترکيب مي تواند به دو صورت گره دار منظم و گره دار 
نامنظم وجود داشته باشد. در نوع اول، معموًال يک گره 
عمودي  حرکت هاي  مياني  قسمت  در  همسان،  هندسي 
حروف قرار مي گيرد و به ساير حروف هم جوار اتصالي 
يک  عمودي  بدنه  در  فقط  مي تواند  گره  نقش  اين  ندارد. 
حرف (الف) يا دو حرف و چند حرف به صورت (جفت، 
جفت) درکنارهم و همچنين مابين چند حرف تعبيه شوند و 
به صورت منظم و به طور متوالي، روي يک خط کرسي در 
محور افقي کتيبه ها تکرار شوند، همانند کتيبه منار آجري 
مسجد نگار در کرمان (تصوير ۷) در گره هاي منظم چند 
عنصر تکراري، نقوش گره مي توانند با هم متفاوت باشند، 
حتي هر حرف الف مي تواند يک نقش گره مختلف داشته 
باشد اما نظم و وحدت کتيبه ها ايجاب مي کند که نقوش 
گره، هم اندازه، يکنواخت و از يک خانواده باشند. کتيبه 
نقاشي شده روي گچ به خط کوفي تزئيني گره دار بقعه 
سيد رکن الدين يزد، تنوع نقش مايه هاي هندسي و بهره 
بردن از عناصر منفصل هندسي به منظور تنظيم و ريتم 
مي دهد.  نشان  را  متناسب  و  منظم  حرکت هاي  با  کتيبه 

(تصوير ۸) 
 ترکيب هندسي گره دار حروف متصل به هم 

يک يا دو نقش ثابت گره، با فواصل منظم، در محور عمودي 
حروف ايستاده، طراحي و به صورت منظم و به هم پيوسته 
تکرارمي شوند. در اين گونه ترکيب ها نقوش هندسي و گره ها 

به صورت زنجيره منظم درهم قفل مي شوند و يک شبکه 
هندسي منظم و پي درپي را سامان و تشکيل مي دهند. گاهي 
براي تنظيم فواصل حروف، اگر ضرورت ايجاب کند، مي توان 
امتداد حروف عمودي را خم کرد و جهت آن را به سمت چپ 
يا راست تغيير داد تا ريتم حروف عمودي و فواصل آنها 
منظم و با نقوش هندسي گره ها، ترکيبي درست و منطقي 
بسازند. (تصوير۹) معموًال اين ترکيب براي کلماتي که در 
طول کتيبه تکرار مي شوند مثل «الملک هللا يا الحمدهللا، سبحان 
اهللا» مناسبت بيشتري دارند. نمونه اين ترکيب هندسي را 

مي توان در کتيبه گنبد سيد رکن الدين يزد مشاهده کرد. 

ترکيب پيچيده هندسي و ايجاد شبکه از گره ها 
گاهي نقوش هندسي در سطح کتيبه ها فراگير مي شوند و با 

ساختار و ويژگي  کتيبه هاي کوفي 
تزئيني (گل دار،  گره دار) در دوره 

سلجوقي و ايلخاني

تصوير ۱۰.کتيبه کوفي گره دار و تشکيل شبکه هندسي منظم، محراب مسجد جامع ني ريز، ايلخاني، عکس، نگارنده ۱۳۸۴

تصوير ۱۱. کوفي گره دار، ترکيب مجازي منفصل روي کلمه 
الرحمن بدون اتصال به حروف ديگر، ايوان صفه، مسجد جامع 

اصفهان، ترسيم: نگارنده ۱۳۹۴
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اتصال گره ها و حروف به همديگر، شبکه اي منظم به وجود 
مي آورند که اين شبکه تاروپود کتيبه را به هم پيوند، درهم 
تنيده و يکپارچه مي سازد. با قفل شدن نقش هاي هندسي 
درهم، مي توانند فضاهاي قاب مانندي به وجود بياورند که 
از نقوش گوناگون و  اين قاب ها، مي توان  ُپرکردن  براي 
خطوط مختلف استفاده نمود. نمونه اين نوع شبکه سازي 
با گره ها در کتيبه هاي کوفي را مي توان در محراب مسجد 
جامع اروميه، محراب مسجد جامع بسطام يا محراب گچي 

مسجد جامع ني ريز مشاهد ه کرد. (تصوير۱۰)

ترکيب هندسي گره دار مجازي منفصل يا متصل 
 قابليت ترکيب پذيري خط کوفي تزئيني با عناصر هندسي 
به منظور فضاسازي هاي مجازي بسيار زياد است. براي 
کتيبه ها،  کلي  هماهنگي  همچنين  و  ترتيب  رعايت  و  نظم 
مي توان حرکت هاي مجازي که به جهت شکل و اندازه با 
ساير نقوش هندسي همسان مي باشند به صورت منفصل 
يا متصل به حروف ايجاد کرد. در حالت عادي در طول 
عمودي  کشيده  حروف  تعداد  هست  ممکن  کتيبه،  يک 
لذا در  مثل الف به صورت نامنظم و پراکنده قرارگيرند 
اين گونه موارد مي توان از حروف هاي مجازي که خوانده 
نمي شوند و معنايي نيز ندارند استفاده کرد. اين حروف به 
دو صورت متصل به حروف ديگر و يا به صورت منفرد 

به حروف و کلمات ديگر قرارمي گيرند.  اتصال  و بدون 
(تصوير۱۱)

 براي تبيين ونشان دادن ظرفيت نقوش هندسي در کتيبه ها، 
گونه هاي متعددي از نقش مايه هاي هندسي در بخش مياني 
کتيبه هااز روي  نمونه هاي اصلي گرده برداري، مثني سازي 
و ترسيم شده است. تنوع و ترکيب هاي متقارن و متوازن و 
همچنين تلفيق گره ها با خطوط صاف و خطوط منحني دار 

در زيبايي کوفي تزئيني مؤثر بوده اند.(تصوير۱۲)
 

نظام گياهي 
کتيبه ها،  در  وکلمات  حروف  فوقاني  بخش  باالترين 
اختصاص به نقوش گياهي دارد. دو گونه شناخته شده 
اين نقوش، اسليمي ها و ختايي ها هستند. اين نقوش نشأت 
گرفته از عناصر طبيعي و نقوش انتزاعي اند. حرکت هاي 
پيچان و انتزاعي، مي توانند آزادانه در فضاي کتيبه ها در 
حرکت باشند و کشيدگي و گسترش اين نقوش، بستگي به 
ظرفيت فضاي کتيبه ها دارد. نظام گياهي در کتيبه ها به دو 
بخش نقوش متصل و نقوش منفصل از هم ديده مي شود. 
ايجاد يک شبکه منظم مي کنند که قسمت  نقوش متصل، 
فوقاني کتيبه را کامًال مي پوشاند مانند کتيبه ايوان صفه 

در تصوير شماره ۱۰.
در نقوش منفصل، هر يک حرف يا دو حرف به صورت 

تزئيني،  کوفي  گره دار  هندسي  نقش هاي  نمونه   .۱۲ تصوير 
ترسيم از نگارنده ۱۳۹۳

فوقاني  قسمت  به  مربوط  گياهي  نقش هاي  نمونه  تصوير۱۳. 
حروف و کلمات. ترسيم از نگارنده ۱۳۸۹



متقارن، شکلي از نقوش تزئيني گياهي به خود مي گيرند. 
معموًال نقوش متصل و منفصل بايد به جهت شکل و طرح 
شوند.  طراحي  خانواده  يک  از  و  همسان  متوازن،  کلي، 
هر  با  که  دارند  را  قابليت  اين  انتزاعي،  و  گياهي  نقوش 
حرف و کلمه اي درهم آميزند و در گستره فضاي کتيبه ها، 
ترکيب هاي زيبا و جديدي به وجود آورند. گونه هاي مختلفي 
نمونه سازي  اصلي  نمونه هاي  روي  از  که  نقوش  اين  از 

شده اند.(تصوير ۱۳) 
در نظام گياهي از عنصر تقارن براي تکرار و نظم بخشيدن 
به حرکت هاي عمودي استفاده مي کنند.ممکن است يک يا 
چند عنصر تزييني گياهي در روي يکي از حروف عمودي 
قرارگيرد و مابقي حروف نيز همان نقش را تکرار نمايند، 
اين حالت مي تواند چندين نقش تکرار شونده، در سراسر 

کتيبه پديد آورد.
عناصر گياهي از نظر بصري سبک تر از ساير نقوش اند 
خط  اصلي  بدنه  بر  که  مي شوند  طراحي  گونه اي  به  و 
گردش هاي  و  منحني دار  حرکت هاي  نکنند.  سنگيني 
شکل هاي  ايجاد  امکان  نقوش،  اين  در  افالکي(حلزوني) 
حرکت اند  در  دائم  که  مي آورد  به وجود  را  نامحدودي 
و جنبش خاصي  پويايي  کتيبه ها،  وکلمات  به حروف  و 
مي بخشند. هرکدام از اين طرح ها مي تواند در ترکيب کتيبه 

و در زيبايي آن مؤثر واقع شود.
ماهيت نقوش اسليمي و ختايي، به دليل فقدان حرکت هاي 
تند و تيز، ساختاري آرام پديد مي آورد که درکنار نقوش 
مي کنند.  ايجاد  درکتيبه ها  را  خاصي  جذابيت  هندسي، 
همنشيني و موانست دو نظام تزييني هندسي و گياهي با نظام 
نوشتاري، جنبه ايجابي و ضرورتي اجتناب ناپذير است. در 
کتيبه هايي که اين سه بخش (نوشتاري، هندسي و گياهي) 
وجود داشته باشند حذف هر کدام از اين قسمت ها مي تواند 
بر زيبايي و تکميل کتيبه ها تأثير منفي گذارد. (تصوير۱۴) 

نتيجه
تنها قلمي که از نظر ساختار و طراحي مي تواند با نقوش ديگر درهم آميزد و به بدنه اصلي خط متصل 
شود، قلم کوفي در کتيبه هاست. اين خط مي تواند با ضوابط مشخصي، از حالت نوشتار به حالت گياهي 
يا هندسي حرکت کند و ترکيب هاي جديد به وجود بياورد. ساختار خط كوفي تزئيني، ساختاري هندسي 
اما در عين حال سيال و قابل گسترش در همه جهت ها است. کوفي تزئيني رسم الخطي براي آموزش 
ندارد اما در نظام نوشتاري قاعده مند و اصول تناسب و ترکيب؛ و ميزان سواد و بياض، همانند ساير 
کتيبه ها رعايت و لحاظ مي شود. در دو بخش نظام هندسي و نظام گياهي به واسطه کشش هاي طولي 
و عرضي، حرکت هاي افقي و عمودي ، مّورب و مدّور، بيشترين حرکت و خالقيت توسط طراح اعمال 
مي شود در نتيجه، كتيبه نگار محدوديتي در استفاده از اين عناصر و همچنين نوع تركيب آنها ندارد و 
مي تواند آزادانه و خالقانه، متناسب با فضاها و سطوح موجود؛ همچنين نوع مصالح، خطوط كوفي 
تزئيني را طراحي نمايد. آنچه مهم است ثابت بودن اندازه (دانگ قلم) و نظم و تناسب نقوش تزئيني با 
نظام نوشتاري و همچنين رعايت قواعد ُکرسي بندي است، اين پيوند بايد به گونه اي باشد که يکپارچگي 
کتيبه حفظ و نظام نوشتاري بر ساير عناصر تزئيني ارجحيت و نمود بيشتري داشته باشد. در خطوط 
كوفي تزئيني نسبت سواد و بياض كتيبه، با عناصر هندسي و گياهي متعادل و تنظيم مي شود. كتيبه هاي 
تاريخي نشان مي دهد فضاها و سطوح غيرمسطح مثل هالل ها و قوس ها، گوشواره ها به تنوع و پيچيدگي 
و درهم تنيدگي کوفي تزئيني کمک کرده و در بروز خالقيت و پديد آمدن گونه هاي مختلف کوفي تزئيني 

نقشي مؤثر داشته است. 

ساختار و ويژگي  کتيبه هاي کوفي 
تزئيني (گل دار،  گره دار) در دوره 

سلجوقي و ايلخاني

تصوير ۱۴.کتيبه محراب مسجد جامع تبريز، دوره ايلخاني - در 
بخش باال همه عناصر تزئيني حضور دارند. در بخش پايين، 
عناصر تزئيني حذف شده و هويت بصري کتيبه مخدوش و 

ناقص شده است. ترسيم از نگارنده ۱۳۹۰.
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The only script in which the structures and design may combine in connection to the main body 
of the line is Kufic script in the inscription. This script, with its defined rules, comes more from 
written system rather than vegetal or geometric condition and create new compositions. The 
structure of decorative Kufic calligraphy is a geometrical one but in the meantime flowing and 
extendable to all directions.
There is no prescribed form of writing in teaching decorative Kufic calligraphy, but in a 
systematic written system the arrangement, combination and amount of whiteness and blackness 
are observed as in other inscriptions. In geometrical and vegetal systems, because of lines, 
transversal, horizontal, vertical, diagonal and circular tractions, the most motions and creations 
are applied by the designees.       
 Most of the examples, Gereh-dar Kufic (Knotted Kufic) and Gol-dar Kufic (Floral Kufic), 
can be seen in the brickwork of the Seljuk period and the stucco of the Ilkhanid mihrabs. The 
brickwork inscriptions of the mosque of Malek Zozan of Khorasan, the Khorgerd School, the 
Kerman Minaret and the Bastam stucco inscriptions, the inscription of the mosque of Orumieh, 
the inscription of the Mihrab of the Tabriz Jame- Mosque, are among these works.
The question is what the components of decorative Kufic inscriptions are and what are their 
capabilities and attributes?
 Using visual and library resources and descriptive-analytic methods, this article aims at 
answering to the following question: how geometric structure of the decorative Kufic could 
be adapted to each level and size? It also investigates the special features of the Knotted Kufic 
and Floral Kufic, and explains three different types of writing, geometric and vegetal design 
systems for the first time in Kufic calligraphy framework.
Keywords: Inscription, Decorative Kufic calligraphy, Iranian Architecture, Calligraphies’ 
Structure, Seljuk, Ilkhanid.
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From the third century AH Kufic calligraphy appeared in architectural works and until about the 
seventh century AH, various species of that were formed in different regions and areas of Iran, 
among which are the cities of Isfahan, Kerman and Khorasan. In a general classification, they 
can be described as «decorative Kufic». This kind of script is stable and sturdy in style, and its 
geometric structure is based on smooth, angled and long drawn strokes. It includes scripts such 
as banna-i Kufic (Square Kufic) and Moaqqeli Kufic, Gereh-dar Kufic (Knotted Kufic) and Gol-
dar Kufic (Floral Kufic). These species had the most adaptability and harmony with architectural 
spaces in terms of implementation, beauty as well as materials, and due to their special flexibility, 
variable geometry, different size and thickness of their letters, length, combination with floral 
and geometrical patterns and other capabilities, provided ground for the formation of various 
kinds of decorative Kufic.
The main reason for diversity in Kufic calligraphy in architecture is its diversity in spaces and 
various architectural surfaces. Kufic calligraphy gets its identity from the dimension, size and 
the space in handwriting, so it is not possible to find rigid and fixed geometric rules for it.
According to the decorative Kufic inscriptions in the historical buildings of Iran, we can divide 
the components of the Kufic calligraphy into three major parts of written, geometric and vegetal 
systems. 
Written system: It is readable texts and writings, either letters or words apart from geometric 
and non-geometric decorations, which are most important as content and semantic parts of 
inscriptions. It is cansidentd on the following lower seat of the Tines. 
This part of inscription, in regard to both content and formality, is considered the main body of 
the line and cannot be removed from the inscription space. The character and general form of 
Kufic inscriptions depend on the type of writing system. If the line has soft and delicate curves, 
the engineering system as well as herbaceous system should be designed in accordance with the 
same softness and elegance, in other words homogeneous designs should be selected to avoid 
non-convergence in letters and decorative elements.
Geometric system: the second part of the decorative Kufic category consists of geometric and 
knotted motifs. These motifs are often placed in the middle of the vertical axis of the handled 
words, Alfie, Lam, Ta, and Za. They connect loops between the written system and vegetal 
system.
Vegetal system: the upper part of the letters and words in the inscriptions is allocated to vegetal 
designs. The two best known types of these motifs, Eslimis and khatais, derived from natural 
elements and abstract motifs with twisting and abstract motions can move freely in the space of 
inscription. Extending and expansion of these designs depend on the space of the inscription.

3
Summer  2018  No46

    Abstract


