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چکیده
کارکرد تزییناِت معماری  است. بررسی  قلم ثلث دارای ارزش های بصری واالیی در خوشنویســی اســالمی و منطبق با اهداف و 
که این حرف، از دوره ایلخانی تا اوایل عصر صفوی، اغلب  کتیبه های ثلث نشان می دهد  روند تطّور و تحّول»ی« معکوس در 
کرســی باال و  کوتاه و موّرب نگاشــته می شــد اما از نیمه عصر صفوی، از »ی معکوس شــالی یا قطاری« برای تقســیم  به صورت 
کتیبه نگاری ثلث، استفاده بیشتری شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و  پایین و ایجاد توازن و تعادِل حروف، در 
که تطّور »ی« معکوس  گرفته است. نتایج این مقاله موّید آن است  کتیبه های ثلث انجام  کار میدانی در خصوص  با عطف به 
کوتاه به بلند )قطاری(، مبتنی بر دو عامل مالحظات خوشنویسی از منظر ترکیب و ُحسن همجواری و ضرورت انطباق  از نوع 
گفتــه شــده، از به کار گیری نوع مــواد و مصالح،  خــط ثلــث بــا جلوه هــای بصرِی معماری اســالمی بوده اســت. همراه بــا عوامل 
کتیبه ها از عصر ایلخانی تا دوره صفوی نیز نباید غافل ماند. مجموع این عوامل، ضمن آنکه  نحوه دورگیری، تراش و ساخت 
کلمات تقویت می کرد، بــر زیبایی و هماهنگی این نوع اجرا با  کلی حروف و  کتیبه هــای ثلــث را از منظــر ترکیب بندی و انســجام 

مالحظات بصرِی معماری نیز تأثیر بسزایی نهاد.
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از اواخر قــــرن هفتم )عصر ایلخانان( تا پایــــان دوره صفویه، قلم 
ثلــــث به طــــور فــــراوان در تزیینات ابنیــــه و عمارات ایران اســــالمی 
گرفته شــــد. بخش مهمــــی از این امر به توانایــــی قلم ثلث،  کار  بــــه 
که امکان هم  نوایــــی و تطبیق با  بــــه ویــــژه در نوع مفردات آن بــــود 
گونه هــــای معمــــاری اســــالمی را فراهم می ســــاخت. به طــــور قطع 
کتیبه نگاری با شــــیوه های دورگیری حروف  تحّوالت بصری ثلث در 
کاشــــی  کاری و حجاری نیز مرتبط اســــت و ســــطحی  و اصالح فنون 
کتیبه تعریف می شــــود، هم خوشــــنویس و ســــلیقه او  که به عنوان 
کتیبــــه )همچون  و هــــم معمــــار و اصحاب معمــــاری و ســــازندگان 
گچ کار، آجرتراش،کاشــــی  کار و امثالهم( و هم سلیقه عمومی  حجار، 
کتیبه های  دوره تاریخی را شامل می شــــود. علیرغم اهمیت هنری 
گرفته و  کتیبه ها، مورد بازخوانی متــــن قرار  گونــــه  ثلــــث، اغلب این 
کله  هنوز مطالعات درخور توجهی درباره ســــیر تطّور مفردات و شــــا
حروف و شــــاخصه های هنری آنها انجام نگرفته اســــت. در معدود 
کوتــــاه به نوع  پژوهش هــــای مرتبط بــــا موضوع، عمدتًا اشــــاره ای 
کتیبه ها اشــــاره شــــده اســــت.  قلم، زمینه معماری و خوشــــنویِس 
خوشنویســــان همــــواره برای اصــــالح و پالودگی هر یــــک از حروف، 

وسواس و ریاضت نظری و عملی داشته اند و همچنین به استفاده 
کاملی  هوشــــمندانه از اقســــام حروف در ترکیب و چیدمــــان توجه 
کتیبه هم  داشته اند و دســــت آخر این حساسیت را در روند اجرای 
کرده  انــــد. از این رو برای ایجاد امکانــــات تازه تری در ترکیب  لحاظ 
کلمــــات، از ظرفیت و غنای بصــــری هر یک از  و ُحســــن هم جواری 
حروف استفاده شده است. مجموع این عوامل، ضرورت پژوهش 
کتیبه نگاری  در تاریخچه مفردات اقالم خوشنویســــی و بــــه ویژه در 
را، ضــــروری می نماید. این رویکرد می تواند چشــــم  انداز تازه تری را 

کند. کتیبه نگاری عیان  درباره تحّوالت خوشنویسی و 
کار میدانی نســــبتًا وســــیع در خصوص   ایــــن پژوهــــش مبتنی بر 
کتیبه هــــای ثلث طی ادوار ایلخانی تا صفوی اســــت و تالش نگارنده 
کتب  آن بوده اســــت، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع، 
و رســــاالت خوشنویســــی، قلم ثلث و ارزش »ی معکوس« را در روند 
کتیبه نگاری بررسی نماید. هرچند  تاریخ خوشنویســــی و مخصوصًا 
گردیده  کتیبه های ثلث بســــیار فراوان است، تالش  که جامعه آماری 
کتیبه های  تا مســــأله مورد نظر در خالل بازدید میدانی از مهم ترین 

گردد.   ثلث به قلم خوشنویسان زبردست ارزیابی 

مقدمه

پیشینه پژوهش 

کتیبه و خوشنویســــی،  در بســــیاری از پژوهش هــــای مرتبط بــــا 
کتیبه هــــا، توصیف ظاهری  خوانــــش متــــن و ادبیات به کار رفتــــه در 
کتیبه و نام خوشنویس همراه با معّرفی مساجد و ابنیه مذهبی مورد 
نظر بوده اســــت. این امر به خصوص دربــــاره حوزه ای چون اصفهان 
کتیبه نگاری اســــت مشاهده می شــــود )قدسی،  که سرشــــار از تنّوع 
13۸۸؛ همایــــی، 1375؛ هنرفر، 1350(. برای عــــّده ای دیگر ارزش و 
کتیبه های اســــالمی در شــــواهد تاریخی آنها اســــت؛ اصل بر  اهمّیت 
کتیبه ها حاوی اطالعات مهم سیاســــی - اجتماعی و  که  این اســــت 
مذهبی اســــت و از این رو می توان ســــیر تحّوالت سیاسی، اجتماعی 
کتیبه نگاری بررســــی نمــــود. در چنین  و شــــعائر مذهبــــی را در روند 
کلمــــات مورد توجه  پژوهش هایــــی، توجه به تاریخ تطــــّور حروف و 
گلمغانی  زاده  اصل،  13۸6؛  نیســــت )شایســــته فر،13۸4 ؛ یوســــفی و 
کیانمهــــر و تقوی نــــژاد،133،1390-154(. اغلب  پژوهشــــگران  عرصه   
کوفی  بنایی( را درخور  کوفی  زاویه  دار یا   معماری  خط  کوفی  )ترجیحًا
مطالعــــه و پژوهــــش دانســــته اند )ماهرالنقش،1370 ؛ زمرشــــیدی، 
که همواره مورد نظر  کتیبه ها از جمله بســــترهایی هســــتند   .)13۸4
پژوهشــــگران هنر اســــالمی در جهان غرب نیز بــــوده و در این میان، 
calligraphy and architecture in the mus-  کتب متعّددی همچون

 ،lim world )GHARIPOR AND IRVIN CEMIL SCHICH, 20133
کتیبه هــــای جهان  شــــامل مجموعه مقــــاالت ارزشــــمندی در باب 
کتیبه های ثلث ایران است. با این حال،  اســــالم و از جمله برخی از 

ارزش های بصری ظریف و متنّوع کتیبه ها، بسیار فراتر از پژوهش های 
 sacred script muhaqqaqکتاب عمومی در این  باره اســــت. نویسنده 
in Islamic calligraphy ، اشــــارات جالبــــی در خصوص توانایی های 
که بی ارتباط با قلم  کتیبه نگاری داشــــته اســــت  ذاتی قلم محّقق در 
کلی، تکافوی موضــــوع مورد بحث را  ثلث نیســــت، اما ایــــن مباحث 
نمی دهد )Mansour, 2011,71 (. در برخی آثار پژوهشی، رمزگشایی 
کتیبه هــــا با توجــــه به مبانی هنرهای تجســــمی، از  ارزش و اهمیــــت 
اهمیت خاصی برخوردار شــــده، اما همچنان قلم ثلث، مورد غفلت 
گرفته است  )حلیمی، 1390(. مقاله کتیبه محراب مسجد جامع  قرار 
تبریــــز، با توجه بــــه مبانی و اصطالحات خوشنویســــی چون ترکیب، 
کوفی این محراب را بررسی نموده  کتیبه  حسن مجاورت و امثالهم، 
کتیبه با معیار  که البته می تواند به عنوان درآمــــدی بر تحلیل  اســــت 
گردد )مکی نژاد و آیت اللهی و هراتی، 13۸۸(. در  خوشنویســــی تلقی 
کتیبه های ثلــــث در معماری ایــــران، از صفویه تا  مقاله ســــیر تحّول 
گرچه از اصطالحات خوشنویســــی بهره  قاجار )مکی  نــــژاد، 13۸۸(، ا
کتیبه های ثلث این دوره  کلی از  برده شــــده، اما در حقیقت تحلیل 
گرد،  گوهرشاد )صحرا کتاب هایی چون کتیبه های مســــجد  اســــت. 
گــــرد، 1395(، نیم  نگاهی  1393( و کتیبه هــــای صحــــن عتیق )صحرا
کتیبه های ثلث انداخته اما  به مالحظات مفردات خوشنویســــی در 
کلمات و جداول الزم  شیوه و روند تحلیل موضوع از حیث مفردات و 
کاربرد انواع  کافی اســــت و ضمنًا از روند تاریخــــی رواج و  همچنــــان نا
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تا صفویه

کتیبه های ثلث ابنیه مورد بحث پرهیز شــــده  کلمات در  مفــــردات و 
کتاب اطلس خط  اســــت. در میان پژوهش های خوشنویســــی، دو 
که به  و تعلیــــم خط، از حبیــــب اهلل فضائلی از منابع مهمی هســــتند 
واسطه جایگاه موّلف آن در مقام خوشــــنویس- پژوهشگر ارزشمند 
اســــت )فضائلی، 1390  و فضائلی، 1370(. به ویــــژه از حیث موضوع 
کتیبه نگاری  کتاب  تعلیم خط، اشــــارات مهمی به  پژوهــــش حاضر، 
که البته همچنــــان نیازمند تفصیل و تکمیل اســــت )فضائلی،  دارد 
کتیبه نگاری ثلث  1370، 130-133(. حلقه های مفقوده در تحّوالت 
گســــتره جغرافیایی وســــیع و بــــا نگاهی همه جانبــــه و تحّوالت  را در 
ســــبک آن باید جســــتجو نمود. چنین دشــــواری هایی از دید برخی 
کید  پژوهشــــگران و محّققان پوشیده نمانده اما در واقع آنها نیز با تأ
گفته اند و پاســــخ آن را موکول به بررســــی  بر چنین ابهاماتی ســــخن 
شــــواهد فراوان دانســــته اند )موســــوی  جزایری، 1390، 46(. منابع 
گرچه از حیث مالحظات خود دارای اهمیت هستند، اما  ذکر شــــده ا
در مجموع مالحظات خوشنویســــی و تطــــّورات مفردات خطوط در 
گر  کتیبه های اســــالمی، هنوز نیاز به مداّقه بیشتر و جّدی تر است و ا
کوفی بگذریم، بیشــــتر اقالم خوشنویســــی و از  کتیبه های  از مبحث 
که به طور فراوان در ابنیه مذهبی به کار رفته،  کتیبه های ثلث  جمله 

از حیث مطالعه و اهمیِت موّلفه های خوشنویسانه، درتنگناست. 

1- قلم ثلث و ارزش های بصری آن در کتیبه نگاری

درباره نخســــتین واضع قلــــم ثلث، اجماعی نیســــت )ابن ندیم، 
گاه ابن بّواب  1366، 12(. در رســــاله هــــای آداب الخط، ابن  مقلــــه و 
)متوّفی 413ق( و حتی یاقوِت ُمسَتعَصمی )متوّفی 69۸ق( را، واضع 
خط ثلث معرفی کرده اند. این ابهام امروزه نیز در میان محققان باقی 
است ولی بیشتر بر این باورند که ابن مقله)مقتول 32۸ق(، به عنوان 
کرد، در  که خطوط شش گانه ی اسالمی را قاعده مند  کسی  نخستین 
تکامل اولیه ی این خطوط و به ویژه ثلث، تأثیر بسزایی داشته و پس 
گردانش، بیشترین سهم  از وی، ابن بّواب و یاقوت مستعصمی و شا
را بــــه خود اختصاص داده اند )بیانــــی، 1363، 692؛ فضائلی،1390، 
242، 261-262 ؛ اصفهانــــی، 1369،  209(. قابلیت های فراوان قلم 
که بر ســــّکه ها، ابزارآالت جنگی، ســــفالینه و اشیاء  گردید  ثلث باعث 
کتیبه نگاری اجرا شــــود.  کاربرد قرآنی و  و لوازم روزمّره و مخصوصًا در 
که خط ثلــــث را قرص و محکم  گفته انــــد خّطاط وقتی معتبر اســــت 
بنویســــد و آن از مشــــکل ترین خطوط اســــت )طاهرالکردی ، 1939، 
263(. ثلث، خطی اســــت محتاج تشعیرات و تشــــکیالت و از حیث 

که این خط را نیکو نگارد،  کسی  عظمت و جالل خطی ممتاز است و 
نوشتن ســــایر اقالم برای وی آســــان خواهد بود )عبدالّسالم، 2002، 
120و1۸3(. خط ثلث به واســــطه امکانات بزرگ نمایی حجم خطوط 
کار  کتابت عمارات به  و سهولت خوانش آن از فاصله دور، همواره در 
رفته اســــت )احسان  اوغلو، 1997 ، 134(. چنانکه در مبانی هنرهای 
تجسمی ذکر شده است؛ سطوح متشکل از فرم های موّرب، به عّلت 
داشــــتن ارزش هــــای دینامیکــــی بیشــــتر، نتایج بهتری را به دســــت 
گردش قلم ثلث نســــبت  داده اند )حلیمی، 1392 ، 9۸و99(. در واقع 
کتیبه ها، نوعی  کادر مستطیلی شکل  کرسی، مایل به پائین و در  به 
که این هندسه پنهان، همراه  کج و موّرب را به وجود می آورد  خطوط 
با قــــدرت ترکیب و چیدمان مفــــردات و حروف ثلــــث، مخصوصًا در 
کتیبه نگاری نســــبت  ارتباط با »ی« معکوس، توانایی این قلم را در 
به سایر اقالم و خطوط اســــالمی، در اولویت قرار می دهد. نمونه ای 
از هندســــه پنهان ثلــــث در قالب خطوط مــــوّرب همراه بــــا ِاعراب و 

تشکیالت، در تصویر1، به چشم می آید . 

مختلــــف  اقــــالم  در  معکــــوس  »ی«  تنــــّوع   -2
خوشنویسی 

در اصطــــالح خوشنویســــان، بــــه »ی معکــــوس«، »ی برگردان« 
که  که آن را متمایــــز از »ی مجموع«  گفته می شــــود  یــــا »راجعه« نیز 
متعارف و معمولی اســــت، دانسته  اند. به نوشــــته محمد بخاری در 
فوائدالخطــــوط )مایل هــــروی، 1372، 415(، »ی« معکوس در ثلث 
کاف مبسوط از  کشیده شود،  گر خطی  که ا چنان باید نوشته شــــود 
آن بتــــوان حاصل نمود و نیز از رأس او، »بی با جیم« حاصل شــــود. 
در رســــم  الخط مجنون رفیقی هــــروی، »ی« معکــــوس را »ی« ثانی 
ح داده  که بعد از »ی« مدّور یا قوســــی شــــر در رتبت قرار داده اســــت 
کاشــــی  کاران و معماران سّنتی، به صورت  شده است )همان، 1۸0(. 
کمربندی، شالی  شــــفاهی و سینه به سینه واژه هایی همچون »ی« 
کرده اند )گفتگو با استاد  یا قطاری را در باب »ی« معکوس اســــتفاده 
کتیبه نویسان ثلث  محمد حسینی موحد و اســــتاد عباس قناعت از 
کوفی طی  معاصر، مردادماه 1392(. در اغلب سبک های مصاحف، 
کاتبان قرآن توجه ویژه ای به »ی« معکوس  قرون نخستین اسالمی، 
نمودند و چنین روندی به ســــایر خطوط اســــالمی و مخصوصًا قلم 

ثلث نیز تسّری پیدا نموده است )جدول1(. 
که اســــتفاده از این حرف ُپرجاذبه در قلم ثلث نیز،  بدیهی است 
کوفی بود و در ســــایر اقالم نزدیک به ثلث همچون محقق،  تابع قلم 
نســــخ، رقاع و توقیــــع و حتی در دوره های بعد در قلم نســــتعلیق نیز 

رواج فراوانی یافت )جدول2(.

کاربرد »ی« معکوس در راقمه ها   -3

گاه در خاتمه اثر و راقمه ها به ویژه برای حرف »فی«  »ی« معکوس 
که حرف »فی« می توانست در دوایر جای  در فی سنه، در نمونه هایی 
گیرد و مخصوصًا در لوحه نویسی مورد استفاده قرار می گرفت ) جدول3(. کتیبه محمدباقر بّنا در مسجد شیخ لطف  اهلل با تفکیک خطوط موّرب. تصویر1- بخشی از 
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کتابت قرآن به قلم ثلث به شیوه ابن بّواب.   1- »ی« معکوس در 
ماخذ: )ناجی زیدان، 2009، 150(

کتابت قرآن به قلم نسخ به قلم یاقوت مستعصمی.  2- »ی« معکوس در 
Y 1400 Yilinda Kurane - kerim, 2010, 140(  :مأخذ

کتابت قرآن به قلم محقق.  3- »ی« معکوس در 
Y 1400 Yilinda Kurane - kerim, 2010, 240(  :مأخذ

کتابت قرآن به قلم ریحان.  4- »ی« معکوس در 
Y 1400 Yilinda Kurane - kerim, 2010, 225(  :مأخذ

کتابت قطعه به قلم رقاع انجامه قرآن اولجایتو. 5- »ی« معکوس در 
Y 1400 Yilinda Kurane - kerim, 2010, 263( :6- »ی« معکوس در قطعه نویسی تعلیق، موزه رضا عباسی.ماخذ

7- »ی« معکوس در چلیپایی از میرعماد.
گلستان(  مأخذ: )کاخ 

جدول1- نمونه هایی از »ی« معکوس در مصاحف قرآن های قرون نخستین هجری.

1- »ی« معکوس در قرآن نسخه بیرمنگام، سده نخست هجری.
2- »ی« معکوس در قرآن منسوب به ائمه اطهار)ع(.

 ماخذ: )رامین نژاد، 13۸9، 210 (

3- »ی« معکوس در قرآن سده چهارم هجری.
Y 1400 Yilinda Kurane - kerim, 2010, 175(  :مأخذ

کوفی مغربی، سده چهارم هجری.  4- »ی« معکوس در قرآن به خط 
Y 1400 Yilinda Kurane - kerim, 2010, 235(  :مأخذ

جدول2- نمونه هایی از»ی« معکوس در اقالم مختلف اسالمی.
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بــــدون آنکه در مقام ارزش  گذاری و برتری »ی« معکوس نســــبت 
کاتبــــان حرفه ای و  بــــه دیگر حــــروف باشــــیم، اما ایــــن حرف بــــرای 
خوشنویسان، فضای مناسب و توازن بصری خوبی را فراهم می نمود. 

کتیبه نگاری  ۴- تطــــّور »ی« معکــــوس ثلــــث در 
عصر ایلخانی 

کتیبه نــــگاری در عصــــر مســــتعجل  خوارزمشــــاهیان، همچنان از 
کتیبه های زّرین فام  رونق بسزایی برخوردار بود و بخشی از زیباترین 
گرفته شــــد )ایمانپور و ســــیامیان  کار  کوتاه به  کاشــــان در ایــــن دوره 
گرجی، 13۸9(. خاندان ابوزید و طاهر از سده ششم هجری/ دوازده 
کتیبه نگاری ایران اسالمی و نشانی  میالدی به بعد، فصل مهمی در 
کتیبه نگاری در این دوره هســــتند )بلــــر، 1391، 394 ؛ پوپ  از رونق 

کرمن،13۸7/ 4، 1۸04؛ قانونی و صادقی  مهر، 1396، ۸6-۸1(.  و ا
که عصر ایلخانی، دوره ای مهم در خوشنویسی  بی  جهت نیســــت 
کتیبه نگاری اســــت. آنچه به عنوان »رنســــانس ایرانی«- اســــالمی  و 
در عصــــر ایلخانان نــــام برده می شــــود )نک: لیــــن، 13۸9 و جّباری، 
13۸7(، شــــامل تحّوالت مهم خوشنویســــی و معماری در این دوره 
نیز می گردد . »معماری ایلخانی از نظر زیباشناســــی، سبک جدیدی 
در تاریــــخ معماری ایــــران به وجود نیاورد؛ این معمــــاری را تا حدود 
گروبه،  زیادی می توان دنباله معماری ســــلجوقی دانست« )شراتو و 

1391، 7(. لــــذا معماری ایلخانی، دنباله رو ســــبک ســــلجوقی بود و 
تزیینــــات معماری نیز بی  ارتباط با معماری ســــلجوقی نبود. از نیمه 
عصــــر ایلخانان وترجیحًا از عصر غازان و اولجایتو، راه برای رواج علوم 
و هنرهای اسالمی از جمله خوشنویسی تحت مساعی وزرای ایرانی 
گردید  و از جملــــه خواجه رشــــیدالدین فضــــل اهلل همدانی فراهــــم 
گسترش  )بلر،13۸6، 13(. این خصیصه، یعنی رشد خوشنویسی، با 
کتیبه نگاری ثلث همراه شد.  کاربرد بیشــــتر  معماری و نهایتًا رواج و 
کاشی  کاری  گچ  بری،  همچنین در ادوار بعد از مغول، پیشرفت فنون 
و حّجاری، دقت بیشــــتری در تراش و دورگیری خطوط را باعث شد 
کتیبه با قواعد دشــــوار خطوط  و از این لحاظ، امکان وفاداری قالب 
کتیبه های ایلخانی  اســــالمی را فراهم نمــــود. این مهم در معمــــاری 
)و بعدها در دوره تیموری(، نســــبت به شــــیوه و ســــبک ســــلجوقی، 
به نحــــو ظریف تری عمل نمــــود )کیانــــی، 13۸۸ ، 26 ؛ وری، 136۸؛ 
کتیبه هــــای ثلث دوره ایلخانی، با  ویلبــــر و دیگران،1374، 90-۸5(. 
که  کتابت تفاوت داشتند  نمونه های ثلث در عرصه خوشنویســــی و 

کلمه »فی سنه«. جدول3- »ی«معکوس در راقمه، لوحه نویسی و 

گچ بری مقبره پیربکران اصفهان  به تاریخ 712ق. کتیبه ثلث  تصویر2- 

کاشــی،  کتیبه  1- »ی« معکــوس در راقمه»حاجــی زین ابن محمود جامع الشــیرازی«، 
مسجد غیاثیه خرگرد.

کاشــی،  کتیبــه  2- »ی« معکــوس در راقمــه »اســتاد حاجــی زیــن جامــع الشــیرازی«، 
۸44ق، مقبره شیخ احمد جام.

کاشی، 973ق، مسجد عتیق شیراز.3- »ی« معکوس در راقمه»علیرضا عباسی«، دوره صفوی،سردر عالی قاپوی قزوین. کتیبه ثلث  4- »ی« معکوس در لوحه  نویسی، 

5- »ی« معکوس در کلمه»فی«، انجامه قرآن به قلم نسخ، 9۸2ق، رقم عالءالدین تبریزی،
ماخذ: )مصحف بهارستان، 13۸۸  ،۸7(

کتیبه های ثلث از عصر مغول   ســیر تطّور جاذبه  بصری »ی معکــوس«  در 
تا صفویه



۸4
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره24، شماره  1، بهار 139۸

کتیبه ها در عین  بیشــــتر به واســــطه تکنیک و مواد اجرا بود. اما این 
که غالبًا با اجرای خلوت در  حال نمایانگر ســــبک و شیوه خاصی بود 
کشیده  گی بلند و مضاعف الف  و  الم و هیأت سرچماقی  کرسی دوم و 
گچ  بری مقبره شــــیخ  کتیبه ثلث  کاف های بلند همراه بود.  آنها و نیز 
گچ  بری مقبره  کتیبه ثلــــث  عبدالّصمــــد نطنزی به تاریــــخ 707ق، و 
که بر حســــب راقمه  پیربکــــران اصفهان بــــه تاریخ ،712ق )تصویر2( 
که هنــــوز موجود اســــت و متعلق به محمد شــــاه  موجــــود در بقعــــه 
نقاش و متعلق به دوره ایلخانی است، در این زمره است )حمزوی و 

اصالنی، 1391، 99(. 
کتیبه نگاری  کاربرد وسیع ثلث در  از قرون ششم و هفتم به بعد، 
که از تاراج مغوالن در امان ماند،  ایران، مخصوصــــًا در نواحی فارس 
مشــــهور و بارز است )میرزا ابوالقاسمی، 13۸7، 37-40(. با این حال 
که به قلــــم ثلث اجرا  کتیبه هایی  کشــــید تا مفــــردات  مّدت ها طول 
می شــــدند، به تعــــادل و نظم واقعــــی همانند نســــخه ها، قطعات و 
کاشی  کاری  مرقعات خط خوشنویســــی، ارتقا یابند. پیشرفت فنون 
به ویژه از عصر ایلخانان بدین  ســــو، به هنرمندان اجازه داد تا تجارب 
کتیبه نگاری خوشنویسانه به دست آورند )کاربونی و  ارزشــــمندی در 
که استفاده از »ی« معکوس  ماســــویا،13۸1، 9-11(. به نظر می رسد 
گرفته اســــت: نخست  موّرب در این دوره، تحت تأثیر دو عامل انجام 
با عطف به نمونه های موجود در ســــّنت خوشنویسی با روش ارسال 

)پرتاب قلم( در اجرای پایانی»ی« معکوس اســــتفاده شــــده اســــت 
کتیبه های  )بنگرید به تصویر1 در جدول 2(، این نوع اجرا در برخی از 
ایلخانــــی  و یا نزدیک به دوره ایلخانــــی )تصاویر3-5 در جدول4( به 
گر  که با تیزی و ارســــال »ی« معکوس دیده می شود. ا چشم می آید 
کنترل شــــده »ی«  چه در تصویر2 از جدول4، نمونه بدون ارســــال و 
کتیبه های ایلخانی،  معکوس نیز اجرا شده است، اما سبک غالب در 
کوتاه و با روش ارسال است.  عمدتًا استفاده از »ی« معکوس موّرب 
نکته دوم، استفاده از »ی«موّرب برای هماهنگی و تناسب با شیب 
کلمات ســــطر پایین بوده اســــت. مورد اخیر با توجه  و زاویه حروف و 
به نظام هندســــی در خوشنویســــی اسالمی، اصل نســــبت و ُحسن 
کلمات و حروف، ارزش بصری باالیی دارد.  هم جــــواری و هماهنگی 
در تصویــــر1 از جــــدول 4، نمونه ای از این تناســــب حــــروف پایین با 
شــــیب »ی« معکوس در باال را در قطعه ثلثــــی می بینیم و در نمونه  
کلمات  کتیبه های شــــماره 4 و5، ایــــن نوع »ی« معکوس با شــــیب 
باال و پایین هماهنگ شــــده اســــت. در برخی مــــوارد دیگر، از »ی« 
کلمــــات، مخصوصًا  معکــــوس عالوه بــــر هماهنگی با ســــایر حروف و 
که در لســــان عربی فراوان یافت می شود،  برای با الم معقود )گره  دار( 
کتیبه  استفاده شده اســــت. این نمونه را در تصویر3 از جدول4، در 
شــــیخ احمدجام می تــــوان دیــــد. بدین ترتیــــب با چنیــــن اجرایی، 

کتیبه های ثلث فراهم می شد.  هماهنگی بیشتری در 

کوتاه و بلند  در قطعه نویسی وکتیبه نگاری. کوتاه، »ی« معکوس متوسط، »ی« معکوس موّرب   جدول۴- نمونه هایی از »ی« معکوس 

کلمات پیرامون، قطعه ثلث.  کوتاه با شیب حروف و  1- تنظیم »ی« معکوس 
مأخذ: )ناجی زیدان، 2009، 116(

گنبــد  گــچ، دوره ایلخانــی،  کتیبــه ثلــث رنگینه نویســی  2- »ی« معکــوس متوســط، 
سلطانیه زنجان.

کتیبه ثلث  کلمات پیرامون،  3- تنظیم »ی« معکوس موّرب با شیب و زاویه حروف و 
گچبری، دوره ایلخانی، آرامگاه شیخ احمد جام.

کتیبه ثلث  کلمات پیرامون،  4- تنظیم »ی« معکوس موّرب با شیب و زاویه حروف و 
کاشی، 716ق، آرامگاه شیخ  عبدالصمدنطنزی.

کتیبه ثلث  کلمات پیرامون،  5- تنظیم »ی« معکوس موّرب با شیب و زاویه حروف و 
کاشی،740ق، آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنزی.
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کتیبه نگاری  ۵- تطــــّور »ی« معکــــوس ثلــــث در 
عصر تیموری 

عصر تیموری، بیانگر نوعی از هنر پیشــــرفته تری نســــبت به دوره 
ایلخانــــی اســــت. دوره ای از ابداع، اصــــالح و ظرافت بخشــــی به هنر 
که از عصر ایلخانی آغاز و در دوره  معمــــاری و به ویژه تزیینات آن بــــود 
کاووســــی،  گرفت )فریه، 1374، 1۸2؛  کاماًل نســــج و ســــامان  تیموری 
کرمــــن،4/13۸7، 2047؛ پوگاچنگــــووا،  13۸9، 50 و 266؛ پــــوپ و ا
گونه های  کــــه  13۸7، 29(. اهمیــــت عصر تیموری بدان حّد اســــت 
که در ایام مظفریــــان و ترکمانان، آق قویونلو  دیگــــر هنر از جمله آنچه 
و قراقویونلو نیز خلق شد، همچنان به مثابه هنر تیموری تلقی شده 
و سایه این سلسله؛ بر آفریده های هنری دیگران نیز سنگینی می کند 
گفته شــــده  )ویلبر و دیگــــران،1374، 19 و پوگاچنکووا، 13۸7، 111(. 
که عنصر تزیین در عصر تیموری، برای حس زیباپسند جامعه  اســــت 
بســــیار مهم بوده اســــت )ویلبر و دیگــــران، 1374، 24( و لذا تحّوالت 
گی  کتاب  آرایی، تذهیب و خوشنویســــی دوره تیموری، معّرف این ویژ
کیفیت بســــیار هنری و بــــا دانگ جّلی و  اســــت و قرآن هــــای با عیار و 
کتیبه های ارزشمند این دوره  کتیبه ای عصر تیموری نیز، بی  ارتباط با 
نیست. نسخه های این دوره از حیث قلم ثلث، محقق، ریحان و ثلث  
کم  نظیر است )حاج ســــید جوادی، 1379،  ریحانی، بســــیار نفیس و 
کتیبه های مســــجدجامع  که  120(. پیریحیــــی صوفی در عیــــن حال 
کاتب بزرگ قرآن نیز بود. عبداهلل صیرفی و  عتیق شــــیراز را نگاشــــت، 
کتیبه نگاری و قرآن نویســــی زبان زد  ســــلطان ابراهیم تیموری نیــــز در 
کتیبه هــــای فاخر و  بودنــــد )قمــــی، 1363 ،24(. عصــــر تیموری بــــه 
که اقبال عمومی  بزرگ نمای آن شــــناخته می شــــود و به  نظر می رسد 
خوشنویسان به قلم ثلث، محقق و ریحان، در این دوره بیشتر شده 
کتیبه های مادر و بچه  کتیبه های تلفیقــــی یا  بود. همچنین باید به 
کتیبه ها، ارتفاع حیرت آور »الف« و »الم«  اشــــاره نمود. در این نوع از 
کتیبه فراهم  کوفی تزیینــــی را در نمای باالی  ثلث امکان اســــتفاده از 
کتیبه های  می نمود. این ویژگی، همچنین اشــــارتی به فرعی شــــدن 

کتیبه نگاری بود. از حیث  کوفی تزیینی نســــبت به قلم ثلث در رونــــد 
کتیبه های عصر تیمــــوری، به جز آیات قرآن و اســــماء  محتوایــــی در 
گذشته به شعائر شیعی و سرانجام به شخص حضرت  الهی، بیشتر از 
علی)ع( توجه ویژه ای نشــــان دادند )ویلبر و دیگــــران، 1374، 2۸1(. 
کاشــــی  کاری در عصر تیموری، بــــه هنرمندان اجازه  پیشــــرفت فنون 
کتیبه نــــگاری با ابعاد خوشنویســــانه  داد تــــا تجارب ارزشــــمندی در 
و طّراحی حروف به دســــت آورنــــد )کاربونی و ماســــویا ،13۸1، 9-11؛ 
کتیبه های ثلث  رجایی باغســــرایی، 13۸۸، 70(. »ی« معکــــوس در 
که با  کوتاه  این دوره، به شــــکل موّرب نویســــی و اجرای نوعــــی»ی« 
گاهی در حال رســــیدن به خطی صاف و مســــتقیم بود،  تفاوت زاویه 
که عمدتًا برگرفته از نمونه های »ی« معکوس در  مشــــاهده می شــــود 
کتاب  آرایی است. این نوع »ی« معکوس به صورت نیمه  بند و بسته 
کتیبــــه اجرا می گردید. مــــوّرب بودن »ی«  کلمات  به جــــا و موقعیت 
کشیده »ی« معکوس یا  که اجرای طوالنی و  معکوس باعث می شــــد 
همان »ی« شالی، نافرجام بماند. همچنین در برخی از نمونه مّدات 
مســــتقیِم »ی«، نســــبت دقیق و مشــــخصی از طــــول »ی« معکوس 
کتیبه های ثلث  کتیبه به دســــت نیامده بــــود. در  کلیت  در ارتباط با 
کمک نقوش  کــــه با  این دوره، فضای خالی بیشــــتری وجود داشــــت 
که در این  کلمات، پوشــــش داده می شــــد  و یا بــــا ترکیب و چیدماِن 
راســــتا، نقش »ی« معکوس نیز اهمیت داشــــت. با وجــــود آنکه قلم 
ثلث قابلیت درهم تنیدگی و فشــــردگی بالقوه را داشــــت، اما تا قبل از 
کثر دوکرســــی همراه بود  کتیبه های ثلث با اجرای حدا دوره صفوی، 
کرسی دوم از نوعی  کرسی اول تحّمل می کرد و  که ســــنگینی واژه ها را 
آزادی، رهایی و خلوت واژه ها بهره می برد. به نظر می رســــد بخشــــی 
کتیبه ها و مخصوصًا قاب بندی بزرگ و  از این امر به موجزنویســــی در 
کتیبه های تیموری، نسبت به دانگ قلم باز می گردد. در این  عریض 
کمک به ترکیب  رونــــد، نقش»ی« معکوس در ُپرکردن فضای خالی و 
کرسی  کرسی اول و هم در  که هم در  کلی خط، بیشتر به چشم می آمد 
کرسی نیز اجرا می شد )تصاویر 3و4(. در این نوع  دوم و حتی در میانه 
کتیبه ها نیز حتی  المقدور، زاویه و شیب »ی« معکوس با زاویه و سطر 

کاشی، 7۴1ق، و سردر بقعه  کتیبه، ثلث  کرســــی  کوتاه با زاویه  تصویر3- تنظیم »ی« معکوس 
بابا قاسم، اصفهان.

کاشی، 8۴3ق، مسجد دودرب، مشهد. کتیبه ثلث  تصویر۴- 

کاشــــی، 89۵ق، رقم کمال بن شــــهاب الکاتب الیزدی، ســــردر خانقاه   کتیبه ثلث   تصویــــر۵- 
شیخ ابومسعود رازی، اصفهان.

کتیبه های ثلث از عصر مغول   ســیر تطّور جاذبه  بصری »ی معکــوس«  در 
تا صفویه
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کتیبه تنظیم می شد.
گرافیکی و بصری »ی« معکوس و تناسب آن  در این دوره، جاذبه 
در قاب  بندی های مختلف و قدرت انبساط و انقباض آن در ترکیب، 
معمــــار و خوشــــنویس را در اجــــرای آیــــات طوالنی از یک ســــو و ایجاد 
کتیبه و هماهنگی با فضای معماری مذهبی از  کرســــی بندی تازه در 
گنبد، سردرب های  گنبد، نوار دور  جمله در نمای محراب، زیرکاسه 
مســــاجد، دور مناره هــــا بــــه موفقیت هــــای تــــازه ای هدایــــت  نمود. 
گفته شده، خط ثلث از داشتن اشکال متعّدد برای یك حرف سرشار 
اســــت و نویسنده را در میدان دید وسیعی قرار می دهد و انتخاب هر 
کاری بس دقیق و دشــــوار اســــت )فضائلی،1390،  یك در جای خود، 
کتیبه هــــای ثلث در عصــــر تیموری، برافراشــــته تر و به  263و264(. 
کرسی سنگین در ذیل،  طرز حماســــی و اغلب به صورت اجرای یک 
کرســــی دوم، طّره و طرویس قوی و مشــــخص و مخصوصًا  خلوت در 
که در لسان عربی بسیار ُپرکاربرد است و در  ارتفاع دو حرف الف و الم 
کوفی و یا خطوط ثلث و ریحان با دانگ پایین تر  آن، استفاده از اقالم 
در صدر کتیبه را به خوشنویس می داد ، اجرا گردیده است )تصویر5(. 
کتیبه  کتیبه های عصــــر صفوی همچــــون  ایــــن رونــــد در  برخــــی از 
»مسجدعلی« از دوره شــــاه اسماعیل اول صفوی نیز استمرار یافت. 
کتیبه های این دوره،  که نقش »ی« معکوس در  به نظر می رسد 
کتیبه افزوده شد  کلی  اهمیت بیشــــتری یافت، بر طول آن در نمای 
و تقریبًا »ی« معکوِس صاف، جایگزین نوع »موّرب« شــــد. در برخی 
گره بندی  کتیبه های این دوره، »ی« معکوس همراه با تزیینات و  از 
که خود نشان از قابلیت این حرف  با زیبایی تمام اجرا شــــده اســــت 
کتیبه مادر و بچه در تصویر6، هماهنگی »ی«  کتیبه نگاری دارد.  در 

کوفی مشاهده می گردد. کتیبه  کرسی اصلی  معکوس با 
نکته جالب آنکه استفاده از »ی« معکوس ثلث، در مهرنگاری های 
دوره تیمــــوری رواج یافــــت و در این دوره، هم بــــا خطوط منفصل و 
گرده دار، مهرهایی  هم با »ی« معکوس ســــاده و هم »ی« معکوس 

کی شده است )جّدی،1392، 197 و 19۸(.  حّکا

تحّوالت بصری »ی« معکوس ثلث در کتیبه های 
عصر صفوی

کتیبه های عصر  دامنه ی تأثیر قلم ثلثِ عصر تیموریان در برخی از 
صفوی، مخصوصًا در دوره شــــاه اسماعیل و شــــاه طهماسب ادامه 

کرسی بندی حروف و نبود اعتدال  که همچنان ناهماهنگی در  یافت 
مناســــب و عدم توازن فضــــای مثبت و منفی )خلــــوت و جلوت( به 
کتیبه های این دوره به حساب  شــــیوه تیموری، از جلوه های بصری 
کتیبه هــــای ثلث به لحاظ نوع  می آمد. بــــا این  حال در عصر صفوی 
ترکیب و اجرا، اندازه، رنگ و نوع مفردات و حتی دانگ قلم به سبکی 
کتیبه ها نیز  جدا و خاص تبدیل شــــد. همچنین از حیث محتوایی، 
گردید چنانکه تکرار فراوان نام  با مضامین شــــیعی بیشــــتری همراه 
که می شــــد آن را با »ی« معکوس نگاشت، در روند  مقدس علی)ع( 
کتیبه های قطاری بی  تاثیر نبود. در تذکره نصرآبادی،  تکمیل و رواج 
شعری را با توجه به اهمیت »ی« معکوس و فرم زیبای آن آورده است: 

بر صفحه چهره ها خط لم یزلی
معکوس نوشته اند نام دو علی

یک الم و دو عین، با دو یای معکوس
از حاجب و عین و انف با خط جلی )نصرآبادی، 137۸، 152 (

کتیبه نویســــان سده دهم و یازدهم     آمار باالی خوشنویســــان و 
هجری، حائز اهمیت اســــت و مخصوصًا عصر شــــاه عباس، دوره ای 
طالیــــی از آبادانی، مرّمت و ســــاختن عمارات، مســــاجد، احداث یا 
مرّمت بقاع متبّرکه و زیارتگاه ها به ویژه در قم، مشهدالرضا، اردبیل، 
بقــــاع متبرکــــه در عتبات عالیات با رویکرد شــــیعی اســــت. این امر بر 
کتیبه نگاری و نیز بر  کارگاه های  تنّوع عمارات مذهبی، رشــــد و رونق 
کیفیت و ارتقای سلیقه خوشنویسان و معماران می افزود و لذا حجم 
کتیبه نگاری برای ابنیه جدید به وجود آمد و  زیادی از سفارش های 

کتیبه نگاری فراهم شد. امکان خلق تجارب تازه در 
کتیبه هــــای تیمــــوری در عصر  قــــدرت و صالبــــت زیــــاد ثلــــث در 
صفوی، همچون معمــــاری آن، به نرمی و ظرافت، اعتدال و زیبایی 
ســــوق داده شــــد و مخصوصــــًا از حیــــث ترکیــــب و قرار گرفتن حروف 
کرســــی باال و پاییــــن، نوعی تــــوازن و هماهنگی خلق شــــد. باید  در 
کتیبه های عالالدین محمّدتبریزی )اســــتاد علیرضا عباســــی( در  به 
که با  مســــجد جامع تبریز و مســــجد صاحب  االمر تبریز اشــــاره نمود 
کتیبه نگار عالء الدین  حّجاری اســــتادانه آن، ارزش های بصری قلم 
که  را به خوبی نشان داده است )تصویر7(. ذکر نام وی از آن  رو است 
کتیبه نویســــان ثلث از جمله علیرضا  نســــل مهمی از خوشنویسان و 
عباســــی و عبدالباقــــی تبریزی، در حلقــــه تعلیم وی رشــــد یافتند و 

کتیبه ثلث آجری،  کوفی در  کتیبه  کرســــی  تصویــــر6- »ی معکوس« تزیینی  و تنظیم آن با خط 
8۴8ق، رقم جالل  الّدین  بن محمدبن جعفر، بقعه زین  الدین ابوبکر، تایباد، خراسان.

کتیبه ثلث حجاری، 972ق، با »ی« معکــــوس، رقم عالءالدین تبریزی،  تصویر7- بخشــــی از 
مسجدجامع تبریز.
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بعدهــــا نیز همچنــــان خوشنویســــان از آثــــار وی مشــــق می نمودند 
)شهیدانی،1395، 1۸9(. 

کلــــی تجربه هــــای نوینــــی در عصــــر صفوی بــــه لحاظ  بــــه طــــور 
گذر از شکل خوانشی  گرفته شد و  کتیبه ها به کار  ترکیب بندی ثلث در 
که بیشــــتر به  کرســــی(  کتیبه های چند طبقه )یا چند  کتیبه هــــا بــــه 
نقوش تزیینی شــــباهت داشــــت، در عصر صفویه بیشتر محّقق شد 
کرســــی چند گانه  کتیبه هایی با  )تصویــــر۸(. از دالیل به وجود آمدن 
کلمات، ازدیاد القاب و نشــــان ســــالطین صفوی و  کم حروف و  و ترا
تصریح در نام ســــلطان وقت، ضرورت ذکر نام ائمه شیعی و تبّرک بنا 
که طوالنی تر از قبل بود  به نام آنها، استفاده از آیات و احادیث شیعی 
کتیبه های فرمانی، وقفی و  ح رخدادهای بیشتری در  و همچنین شر
کتیبه ها، اســــتفاده از »ی« معکوس برای  احداثی بود. در این نوع از 
کلمات و حروف  کرسی بندی و ترکیب بندی در صدر و ذیل و چینش 
کرســــی باال و پایین، ضرورت بیشــــتری یافت. در دوره ایلخانی و  در 
کرســــی  که عمومًا  کلمات و از آنجا  تیموری، با ســــبکی متن و تعداد 
کنده و جابجای »ی«  کاماًل تنظیم نشده بود، اجرای پرا صدر و ذیل 
کتیبه های عصر صفوی،  معکوس چندان به چشــــم نمی آمد، اما در 

کتیبه ها بود. کلیت معماری و محتوای  این امر هم  راستا با 

کتیبه نگاری ثلِث عصر صفوی، اســــتفاده از »ی«  از ایــــن لحاظ در 
معکوس از اهمیت بیشــــتری برخوردار شد. این امر به تدریج از شکل 
کتیبــــه دوره تیموری)تصویر1 در  کوتــــاه و مطّبق، چنانکه در  محدود 
کشیده ای بلندتر، مستقیم و  جدول5( مشــــاهده می شود، به صورت 
طوالنی تر و نیز به »ی« معکوس مکّرر و اغلب به دنبال هم و به شکل 
منظم تری به صورت کمربندی یا قطاری درآمد. این امر مخصوصًا با نوار 
کتیبه و قاب بندی آن هماهنگی بیشتری داشت )جدول5( .  حاشیه 
کرسی صدر و ذیل،  کتیبه ها، قاب بندی و تقسیم  در برخی دیگر از 
کلماتی همچون »ی« معکوس، بلکه صرفًا با خطی حائل  نه از جنس 
کتیبه هایی تلفیقــــی از خطوط  گاهــــی نیز  و منفصل ایجاد می شــــد. 
کتیبه از طریق »ی« معکوس  کرسی بندی  منفصل برای قاب بندی و 
مشاهده می شود )جدول6(. نمونه هنرمندانه ای از این نوع کتیبه ها، 
در ایوان شــــمالی مســــجدجامع اصفهــــان موجود اســــت )تصویر9(. 
که به »ی«  کلماتی  کتیبه ها، با تدبیر در قــــرار دادن  در این نــــوع 
کلمه »فی« )فی ســــنه( در ذکر  معکوس منتهی می شــــد، همچــــون 
گونــــه ای تلفیقی، با خــــط حائل و »ی«  کتیبــــه یا بنا و یــــا به  تاریــــخ 
کتیبــــه به صورت نــــواری میانی،  معکــــوس و امتداد آن در سرتاســــر 
کرده  خطوط را به دو قسمت باال و پایین در فضای دوکرسی تقسیم 

کاشی، 10۵3ق، رقم محمدرضا امامی، سردر مسجد ساروتقی، اصفهان، با ذکر نام ائمه المعصومین و القاب شاه عباس صفوی. کتیبه احداثیه، ثلث  تصویر8- 

کوتاه، متوسط و بلنِد مکّرر.  جدول۵- نمونه هایی از »ی« معکوس 

کاشــی، دوره تیموری مســجد  کتیبــه احداثیــه، ثلــث  کوتــاه در  1- »ی« معکــوس مکــّرر 
جامع اصفهان.

کاشــی، دوره صفوی، قوس محراب  کتیبه قرآنی، ثلث  کوتاه،  2- »ی« معکــوس مکــّرر 
مسجد شیخ لطف اهلل.

کاشــی، دوره صفوی مســجد شــیخ  کتیبه حدیثی، ثلث  کوتاه،  3- »ی« معکوس مکّرر 
لطف  اهلل.

کاشــی، دوره صفوی،  کتیبــه حدیثــی، ثلــث  کوتــاه و بلنــد در  4- »ی« معکــوس مکــّرر 
مسجد شیخ لطف  اهلل.

کتیبه های ثلث از عصر مغول   ســیر تطّور جاذبه  بصری »ی معکــوس«  در 
تا صفویه



۸۸
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره24، شماره  1، بهار 139۸

که این امر از  گره می زد  و تار و پود خطوط را در چشم مخاطب به هم 
لحاظ بصری، به وحدت و انسجام معماری بنا می افزود )جدول7(.
کتیبه هــــای ثلث با نمونه ُنســــخ  در واقــــع یکــــی از وجــــوه افتراق 
که بیشــــتر در راســــتای  کمربنــــدی و قطــــاری اســــت  خطــــی، نــــوار 
کتیبه ها،  انطباق با مقتضیات معماری اســــتفاده شــــد. در این نوع 
کلمــــات به صورت مــــوازی یــــا پلکانی، تا حــــدودی از هم  حــــروف و 
کرســــی بندی مختلف را  متمایــــز می شــــدند و اصطالحًا طبقــــات و 
بــــه صورت منظم یا نامنظم تشــــکیل می دادند )مصاحبه با اســــتاد 
کتیبه نگاران ثلث معاصــــر، مردادماه 1392(. »ی«  عبــــاس قناعت از 

کرسی صدر و ذیل با خطوط منفصل، »ی« معکوس و »ی« معکوس مکّرر. جدول6- تقسیم 

گچ  بری، 1098ق، رقم محســــن امامی، ایوان شــــمالی مســــجد  کتیبه حدیثی، ثلث  تصویر9- 
جامع اصفهان.

کتیبه های عصر صفوی. کمربندی یا قطاری در برخی از  جدول7- »ی« معکوس شالی، 

کاشی، دوره صفوی، مسجد عتیق شیراز. کتیبه ثلث   -1
کاشــی، دوره صفوی، آرامگاه شــیخ  کتیبــه قرآنــی، ثلث  2- »ی« معکــوس قطــاری در 

احمدجام، تربت جام.

گچ  بری،کتیبــه فرمانــی دوره شاه  اســماعیل، مســجد جامــع اصفهــان،  کتیبــه ثلــث    -1
قاب بندی با خط منفصل.

اصفهــان،  مســجدجامع  شاه  طهماســب،  دوره  ثلــث،  حجــاری  فرمانــی،  کتیبــه   -2
قاب بندی با خط منفصل.

کاشــی، 102۸، رقــم غیــاث الدین علی  کتیبــه صلــوات معصومیــن، ثلــث  3-  بخشــی از 
کرسی صدر و ذیل  جوهری، مســجد عتیق شــیراز، قاب بندی با خط منفصل و تقسیم 

با »ی« معکوس.

کتیبه حدیثی، ثلث حجاری، 9۸7ق، رقم علیجان معلم  -4
کرسی صدر و ذیل با »ی« معکوس. مسجد الفتح اصفهان، تقسیم 
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کنــــد با این مزّیت  معکوس می توانســــت ایــــن نقش را  به خوبی ایفا 
کتیبه ثلث، از خود حروف به وجود می آمد نه با  کرســــی بندی در  که 
که »ی« معکوس، در  خطی منفصل کننده محض. به نظر می رســــد 
کرســــی )چند طبقه( در عصر صفوی  کتیبه های ثلث دو یا چند  رواج 
نقش مهمی داشــــت. با وجود آنکه ضامن بقا و نگهداری بنا، مواد و 
گنبد،  مصالح مادی است، اما با اجرای»ی« معکوس در دور بیرونی 
گویی از لحاظ  گنبد، سردرب و حواشی دیوارهای ابنیه مذهبی،  زیر 
کتیبه ها حافــــظ و نگهدارنده بنا می باشــــد. از این لحاظ،  بصــــری، 
کالم خدا و  این خصیصه قلم ثلث، هم  راســــتا با محتوای جاودانگی 

کارکردهای معنوی در متون دینی است. 

۵_ نقش»ی« معکوس در ارتباط با سایر حروف 
و کلمات و ایجاد ترکیب بندی

که از اهّم مباحث  ذکــــر مفردات خط، ترکیبات دو یا چنــــد حرفی 
کید  تعلیم خوشنویســــی اســــت، در رســــاله های خوشنویســــی بــــا تأ
بیشــــتر بر اقالمی چون محقق، ثلث و نســــخ و فروعات آن می باشــــد 
)مایل هروی، 1372، 357-449(. »ی« معکوس مخصوصًا از حیث 
کتیبه مهم اســــت. ترکیــــب از مهم ترین قواعد  کلی در  قاعده ترکیب 
خوشنویســــی است؛ در رســــاله های خوشنویسی چنین عنوان شده 
که اصل خط؛ »نقطه« اســــت و از ترکیــــب آن، »خط« حاصل  اســــت 
کلمه و از جمله مفردات،  می شــــود. ترکیب یا جزیی است در حرف و 
کــــه آن  را ترکیب  کلمه و ترکیبات دو یا ســــه حرفی  یــــا به صــــورت یک 
کلی می گویند )مایل هروی، 1372، 149 و 325(. عبداهلل صیرفی در 
کلی( را در آن می داند  رســــاله »آداب الخط«، نکویی ترکیب )جزیی و 
کنند، مفردات  کلمه ای نویسند و حروف آن را از یکدیگر جدا  گر  که »ا
کلمه  که دو سه  آن در اصول بی  قاعده نباشــــد و ضعیف نبود و هرگاه 
کرسی خط و  کنی؛ یکی  که دو قاعده را رعایت  مرّکب بنویســــی، باید 
دیگری تناسب حروف« )مایل هروی، 1372، 32(. ترکیب را از قاعدۀ 

کلمه، جمله و سطر را  که وضعیت و جایگاه  ُحســــن وضع شمرده اند 
در خوشنویســــی تعریف می کند و آن عبارت است از آمیزش معتدل و 
کلمه، جمله، سطر، دو سطر با هم و بیشتر و نیز خوبی  موافق حرف، 
که خوشایند طبع سلیم و ذوق مستقیم  کلی آنها، به طوری  اوضاع 
گردد )فضائلی،1370، ۸9(. به بیانی واضح  تر، ترکیب ُحسن مجاورت 
کنار یکدیگر است به طوری  کلمات و حروف در  و قرار منظم و مرتب 
گفته شــــده  کــــه همه با هم، وضع معتدل و خوبی داشــــته باشــــند. 
اســــت: »ارجمندترین و مشــــکل ترین قاعدۀ خوشنویسی مخصوصًا 
گنجانیدن عبارات در سطوح  که  کتیبه  نویســــی، ترکیب است چرا  در 
که بستگی به شیوه و  کاری اســــتادانه و عالی است  محدود و معین؛ 

ذوق خاص نگارندۀ آن دارد« )فضائلی، 1370، 90(. 
کتیبــــه ای و قصارنویســــِی مغلــــوب، بــــرای آثــــار  کتیبــــه،  لفــــظ 
که در دانگ های متوسط و جّلی نوشته می شوند نیز،  خوشنویســــی 
که منظور از آن، روش ترکیب و اجرا بر اســــاس ســــوار و  کار می رود  به 
که در هنرهای  کتیبه ای است  کردن حروف به شــــکل ترکیب  پیاده 
کاربــــرد و عمومّیــــت دارد )تیموری،1390،  صناعی و ُمهرنــــگاری نیز 
576- 575؛ میرزا ابوالقاســــمی، 1394، 114- 91(. باید توجه داشت 
کتیبه ها در بافت معماری،  که قاعدۀ ترکیب، بنا به محدودیت ابعاد 
کلمات و ترکیب؛  آرامگاه هــــا و صنایع دســــتی و همچنین چیدمــــان 
نسبت به سایر اصول خوشنویسی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
کتیبه ها در چشــــم مخاطب، بیشــــتر از منظر ترکیب و حجم  در واقع 

زیاِد واژه ها، دیده می شود. 
کتیبه نگاری ثلــــث از حیث اصــــول و قواعد  مهم تریــــن ویژگــــی در 
کار، تسّلط بر اندازه و  خوشنویســــی، ترکیب است. شرط اصلی در این 
ابعاد هندسی، طول و عرض کتیبه و هوشیاری در انتخاب قلم ) دانگ 
گاهی بر کرسی های  و نوع قلم (، داشتن ذوق و سلیقه ، صبر و حوصله، آ
کرسی   کمربندی و  کتیبه های  اجرا )یک ردیف دو ردیف و بیشتر از آن، 
محوری، افقی و عمودی( اســــت )فضائلی،1370، 131- 132 و اســــناد 
خانوادگی اســــتاد حبیــــب اهلل فضائلــــی(. از این حیث، اجــــرای »ی« 

ادامه جدول 7.

ح زیارت  گنبد امام رضا)ع(، شــر کتیبــه ثلث فلزی، 10۸4ق، رقم محمدرضا امامی،   -3
مشهد توسط شاه عباس اول و تعمیر و تزئین حرم رضوی.

گنبد بقعه خواجه ربیع، مشهد،  کاشــی، 1024ق، رقم علیرضا عباسی،  کتیبه ثلث   -4
حدیث شیعی.

کاشــی، 1039ق، رقم محمدرضا امامی، مســجد جامع عباسی  کتیبه حدیثی، ثلث   -5
اصفهان.

کتیبه های ثلث از عصر مغول   ســیر تطّور جاذبه  بصری »ی معکــوس«  در 
تا صفویه
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کوفی بود و از  گردید؛ قلم ثلث تحــــت تأثیر قلم   چنان  کــــه مالحظه 
کوفی اقتباس شد. این امر البته نافی  این حیث »ی« معکوس از قلم 
استقالل قلم ثلث در دورهای بعدی نیست و حتی باید گفت در ثلث، 
اجرای »ی« معکوس به نحو استادانه تر و پرمعناتری به کار گرفته شد. 
کلمــــات در ثلث بی مانند  به خصــــوص آنکه قدرت ترکیب و چیدمان 
به نظر می رســــید. ایــــن امر در معمــــاری، با توجه خــــاص معماران و 
کتیبه نگاری  کوفــــی در  خوشنویســــان در جایگزینی قلــــم ثلث با قلم 
کتیبه های ثلث دوره ایلخانی، اغلب به صورت  بود. »ی« معکوس در 

کوتاه و موّرب نگاشته می شد، اما در دوره های بعدی به ویژه در عصر 
تیموری، از شکل موّرب به صورت مستقیم، صاف تر و با تکرار بیشتری 
کرســــی و ترکیب در خوشنویســــی اسالمی به طور  گردید. ضرورت  اجرا 
که از »ی معکوس«  گردید  کتیبه های ثلث، باعث  عام و اهمیت آن در 
کرسی جدید و تقسیم فضای باال و پایین و تقسیم حروف  برای ایجاد 
کتیبه استفاده شود. بیش از همه در تجارب کتیبه نگاری عصر صفوی 
و از دوره شاه عباس اول به بعد، این ویژگی رواج یافت. از ویژگی های 
کتیبه بود و از  کتیبه نگاری عصر صفوی، توجه بیشــــتر به قلم ثلث در 

نتیجه

که در ترکیب و ایجاد توازن در  کلی اســــت  معکوس هم تابعی از ترکیب 
سطر و کتیبه )به  خصوص کتیبه های ثلث(، نقش مهمی را ایفا می کند. 
کتیبه نــــگاران از تطور»ی« معکــــوس رقم خورد،  در واقع آنچــــه برای 
کتیبه و ایجاد ُحســــن ترکیب  کمک به ایجاد توازن و تعادل بصری در 
کشــــیدگی در تمام  کلمات دیگر، تا این حد قدرت مّد و  بود. حروف و 
کرسی بندی را نداشتند. حتی نقش  کتیبه و ایجاد  یا بخش مهمی از 
»الف و الم« هم از این حیث، قابل مقایســــه با »ی معکوس« نیست. 
کتاب تعلیم  خــــط، این امر را در ارتبــــاط با »ی« معکوس  فضائلــــی در 
کتیبه،  کرده و می نویسد: »هرگاه نویسنده بخواهد در وسط  یادآوری 
کلمات محتاج دقت بیشــــتر اســــت و  گنجانیدن  کمربندی قرار دهد، 
که یاءهای مفرد و آخر، در عبارت  کمربند تشکیل می شود  در صورتی 
وجود داشته باشد تا بتواند با نوشتن معکوس آنها )یاءراجعه(کمربند 
کمربندی( را  تشــــکیل دهد. در این مورد، باید اول خط وســــط )خط 
کند«  کلمات را در بــــاال و پایین آن منظم  بکشــــد و بعد از آن حروف و 
کتیبه،  کلِی  )فضائلی،1370 ، 32(. تطّور »ی معکوس« در روند ترکیب 
فراینــــد طوالنی و زمان  َبری جهت حل دشــــواری های انطباق خط با 
حسن از حروف و کلمات بود. از سوی دیگر،  زمینه معماری و انتخاب اَ
کلی و مطلقی را نمی توان درباره نســــبِت »ی معکوس«  قاعده و حکم 
که  کتیبه لحاظ نمود، چرا کلمات در ترکیب نهایــــی  با ســــایر حروف و 
کلماِت پس و پیــــش و ذوق و قریحه  موارد ذکر شــــده، تابعــــی از وضع 
خوشنویس بوده است. با این  حال، مهم ترین ارتباط بصری در حروف 
کلمــــات ثلث در تالقــــی»ی معکوس« با حروف »الــــف، الم« بود. در  و 
که هم بنا  کتیبه  نــــگاری، قرار دادن »ی معکوس« در البالی الف و الم 
به ُپر تعداد بودن آنها در لسان عربی و آیات قرآنی و هم زیبایی بصری 
این حروف حروِف ُپر تکرار، خوشایندتر بوده و بارها مورد استفاده قرار 
کتیبه های دوره  گرفته اســــت. چنانکه در جدول 4 تصاویــــر 5 الی7 از 
کندگی و فاصله میان حروف  ایلخانی مشاهده می شود، با توجه به پرا
)الف  و الم( و یا نزدیکی بیش از حد، انسجام و پختگی الزم را در ارتباط 
کتیبه وجود ندارد و از این لحاظ سایر  کلی  با »ی معکوس« در ترکیب 
حروف پس و پیش هم نقش و موقعیت مناســــبی در این باره ندارند. 
در ادوار بعدی و مخصوصًا دوره تیموری، با نزدیک تر شدن معقوالنه تر 
کلمات و از جمله الف و الم به یکدیگر، نقش »ی معکوس«  حــــروف و 
کلی بیشــــتر به چشــــم آمد )نک: جــــدول4، تصاویر 2 و4 (.  در ترکیب 
در دوره صفوی، خوشنویســــان با چیدمــــان نزدیِک چندین الف 

کنــــار هــــم، تالقی»ی«معکوس با الف و الم و رد شــــدن حرف  و الم در 
کتیبه را، بســــیار  کلی در  »ی معکــــوس« از میان این حــــروف، ترکیب 
خوشــــایند نمودند. معمواًل قرار دادن ابتــــدا و انتهای »ی معکوس« 
کتیبه منجر می شد.  کلی و ترکیب َاحسن  در بین دو الف، به انســــجام 
کتیبــــه ثلث حّجاری به تاریخ 972ق. به رقم عالءالدین تبریزی در  در 
کاشــــی، 1053ق، رقم  کتیبه ثلث  مســــجدجامع تبریز )نک: تصویر7( 
محمدرضا امامی در سردر مسجد ساروتقی )نک: تصویر۸( کتیبه ثلث 
گچ  بری، 109۸ق، رقم محســــن امامی، ایوان شــــمالی مســــجد جامع 
کتیبه های  اصفهان)نک: تصویر 9( و نیز نمونه هایی از این امر در دیگر 
عصر صفوی در جداول 5 و 6 و7 قابل ارائه اســــت. وجه دیگر در ســــیر 
تطّور »ی معکوس«، در ارتباط با سایر حروف و کلمات در کرسی بندی 
کلمات و حــــروف دوباره تعریف شــــده و با تازگی و  که جایگاه  آن بــــود 
کتیبه ثلث ســــنگی  ترکیب بهتری نگاشــــته می شــــد. در جدول6، در 
752ق مسجد عتیق شــــیراز، در حالی  که خوشنویس با بهره مندی از 
»ی معکوس« در قسمتی از کتیبه، تا حدودی به ترکیب بهتری دست 
کرسی  که فاقد این حرف است، از تنظیم  یافته، اما در قســــمت هایی 
کتیبه عاجز بوده اســــت. نکته مهم تــــر آنکه با اجرای »ی  صدر و ذیل 
کــــم ارتفاع و به اصطالح  کوتاه و  معکوس«، حروف مــــدّور و مجموع، 
کم به  کلمات سنگین وُ پر ترا کتیبه و حروف و  خرده حروف، به باالی 
گرچه حکم مطلق نداشت و  کرسی اول انتقال می یافت. این موضوع ا
کلمات و ازدحام  کتیبه نویس و یا در نوع  گاه با توجه به سلیقه و ذوق 
که اجتناب  ناپذیر بود، برهم  کلماتی  آنها و یا ضرورت جایابی و ترتیب 
که امکان  گرفته می شــــد، اما این نوع ترکیب تا آنجا  می خورد  و نادیده 
کتیبه نگاری این نوع فضاسازی  کلی  داشت، رعایت می شد و در روند 
کلمات، مطلوب تــــر و رایج تر بود )نک: جــــدول 5، تصاویر2  حــــروف و 
کتیبه های علیرضا عباســــی و محمد  الی4 و نیز جدول 7(. به ویژه در 
کتیبه های عبدالباقی تبریزی در  باقر بّنا در مســــجد شــــیخ لطف اهلل و 
مســــجدجامع عباســــی اصفهان این نوع ترکیب، در اغلب ســــطور آن 
که قرار  گفته پیداست  رویت شده است )شــــهیدانی، 1395 ، 2۸0(. نا
کتیبه و یا در باالی آن، بیشتر پذیرفته  گرفتن »ی« معکوس در میانه 
کرسی  گر چه در نمونه هایی از سبک ایلخانی تا تیموری در  شده بود ا
اول نیز، »ی« معکوس موجود اســــت )تصویر4(، اما مقام و شأن این 
کتیبه تثبیت شــــد و این امر بر ترکیب بندی  حــــرف در میانه و یا باالی 

کتیبه بی تاثیر نبود. کلمات در  کتیبه و جا به جایی حروف و 
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 از خانواده استاد حبیب اهلل فضائلی بابت برخی دست نوشته های منتشر نشده ایشان، از جناب آقای شهریار شاهمندی بابت در اختیار 
که برای پاسخگویی به  کتیبه نگاری ثلث، بابت وقتی  نهادن برخی تصاویر و از استاد محمد حسینی موحد و استاد عباس قناعت، از اساتید 

سواالت این پژوهش در مرداد ماه 1392در اختیار نگارنده قرار دادند، تشکر و قدردانی می گردد.

که در این دوره ساخته شد،  این رو، با توجه به ابنیه عمارات بسیاری 
کتیبه های ثلــــث این دوره، ارزش های بصری »ی« معکوس جلوه  در 
کمربندی، زمینه الزم  بیشــــتری دارد. با اجرای »ی« قطاری، شالی یا 
برای انســــجام بصری در ظاهر بنا خط و فضای معماری پدیدار  شــــد؛ 
چنان که از حیث بصری، خطوط ثلث و از جمله اجرای »ی« قطاری بر 
دورگنبد، پهنه دیواره، ســــردرب  و محراب  بیش از نوع مواد و مصالح، 
کاربرد »ی« معکوس  یکپارچگــــی بنا را تکمیل می نمود. در مجمــــوع 
کوتاه نویســــی و موّرب  نویســــی، تا  کتیبــــه، از روند اولیه آن در قالب  در 
دوره باشــــکوه آن در عصر صفوی، هم زمان خواســــته ی زیباشناختی 
کوفی بر  خوشــــنویس و معمار را برآورده ســــاخت. این امــــر از تأثیر قلم 

گردید و در ادامه، با  کتابت قرآن آغاز  ثلث و سّنت های خوشنویسی در 
نگارش راقمه ها، ضرورت اصل ترکیب و تناســــب، هندسه پنهان خط 
ثلث، همراهی شد. از این رو، خطوط ثلث در کتیبه های فاخر صفوی، 
غالبًا با نظم هندســــی و چیدمانی حساب شده و با هوشیاری فراوان 
کلمات و حروف و همراه با تأثیر ادبیات و  نسبت به ُحسن هم  جواری 
که استفاده فراوان از »ی« معکوس،  کتیبه ها، به اجرا در آمد  محتوای 
تأثیر بســــزایی در این روند داشــــت. با این ویژگی، »ی« معکوس جزء 
الینفکی از مهم ترین جلوه های قلم ثلِث ترکیبی در تمامی سبک ها و 
شیوه ها و در همه قالب های ثلث نویسی از کتیبه  نگاری، قطعه نویسی 

کتیبه درآمد. و لوحه نویسی و در انواعی از  قاب  بندی های 

کتیبه های ثلث از عصر مغول   ســیر تطّور جاذبه  بصری »ی معکــوس«  در 
تا صفویه
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