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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۲۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

سير تحول کتيبه های ثلث
 در معماری ايران (صفوی تا قاجار)

دکترمهدی مکی نژاد * 

چكيده
خط ثلث يکي از اقالم مهم خوشنويسي در هنر ايراني و اسالمي است كه بر گرفته از خط کوفي مي باشد. 
ابن مقله بيضاوي، ابن بواب و ياقوت درپيدايش، تکميل ونظام مند کردن آن، نقش مهم و اساسي داشته اند.

ســاختار وقابليت هاي حرکتي خط ثلث ،در دو محور عمودي مانند«الــف ها» وحرکت هاي افقي مانند «ي » 
معکوس، همراه با ترکيبات پيچيده، به کمک گردش حروف مختلف، توانايي بااليي به اين خط بخشــيده 
اســت. اين خط حالتي ايستا، محکم و اســتوار دارد و سازگاري متناسبي با کتيبه نگاري دارد. از دوران 
ايلخاني کتيبه نگاري با خط ثلث آغاز وتا به امروز هم چنان ادامه دارد. دوره تيموري نقطه اوج و فراز خط 
ثلث و دوره قاجار به جهت اندام، مفردات و قدرت حروف، نقطه فرود وتنزل مي باشد اما از نظر خالقيت، 
تنوع رنگ و شادابي، آثار کم نظيري در اين دوره خلق شده است. در مجموع در دوره قاجار از اهميت خط 
ثلث کاسته شد  و خط نستعليق توسعه چشمگيري پيدا کرد. کتيبه هاي ثلث دوره صفوي از نظر مصالح 
متنوع هستند و از جهت اجرا، داراي استحکام خوبي هستند. اين خط به دليل گستردگي بناها رشد و افزايش 
قابل توجهي پيدا  كرده و هنرمندان مطرحي چون عليرضاي عباسي به کتيبه نگاري روآوردند. اين مقاله 
با در نظر گرفتن تنوع و ازدياد كتيبه ها بر اساس بناهاي شاخص مانند مساجد جامع به روش توصيفي و 

تحليلي به ويژگي ها و تفاوت هاي فني کتيبه هاي ثلث در اين دو دوره پرداخته است. .
 

واژگان كليدي 
کتيبه ، صفوي ، قاجار، ثلث، معماري ايران. 

            Email:makinejadm@gmail.com                      عضو هيئت علمي فرهنگستان هنر،استان تهران، شهر تهران 

تاريخ دريافت مقاله :   ٨٨/٦/١٨
تاريخ پذيرش مقاله :  ٨٨/١٢/٥
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مقدمه : 
با کالم  ارتباط  خوشنويسي در هنراسالمي، به دليل 
الهي، مقدس شمرده مي شود . يکي از راه هاي مهم ارتباط و 
انس مسلمانان از جمله ايرانيان با اسالم، خط وخوشنويسي 
است. در قرآان کريم به حرمت قلم، ارزش کتابت و قسم به 
آن ها اشاره شده است «ن والقلم وما يسطرون».(قرآن 
كريم، سوره علق، آيه ٣ - ٥)  و در سوره علق تعليم خط 
و نوشتن را به خود نسبت مي دهد. «اقرا وربک االکرم 
الذي علم بالقلم علم االنسان ما لم يعلم» همچنين احاديث و 
روايات متعددي از ائمه و بزرگان ديني وفرهنگي در وصف 
و در اهميت کتابت و ارزش زيبا نوشتن، وجود دارد که 
نشان مي دهد اين هنر داراي اهميت و مقامي ويژه اي در 
هنر اسالمي است. پيامبر اکرم (ص) فرموده اند «کسي که 
قلمي بتراشد و با آن در باب علم و دانش چيزي بنويسد 
خدا درختي در بهشت به او اعطا کند که از دنيا و آن چه در 
آن است بهتر باشد».(فضائلي، ١٣٧٦، ١٧) مسلمانان تالش 
نمودند آيات و مظاهر قرآني و ديني را در تمام شئونات 
زندگي خود هويدا كرده و به نمايش بگذارند تا به اين وسيله 
قرآن از گزند نابودي رها يابد وهم حضور هميشگي در 
زندگي مردم داشته باشد. بناهاي عمومي و مذهبي مانند، 
مسجد، مدرسه، تکيه ها و غيره براي اين موضوع بسيار 
در  نبوي  واحاديث  قرآني  آيات  نوشتن  بودند.  مناسب 
معماري رواج پيدا كرد « امعان نظر در كتيبه هاي قراني 
براي طلب رحمت ونعمت از آن ها، به عبارت ديگر چنان 
كردن كه نور ملكوتي، نشانه هاي الهي (كه آيات قرآن نيز خود 
نشانه هاي الهي اند ) بتواند از روزن چشم در روح نفوذ كند ،

(لينگز، ١٣٧٧، ١٦ ) ابتدا در سده هاي اوليه اسالمي از محراب 
و دروازه ها که محل سجود و ورود به اين اماکن بود آغاز 
شد و به مرور تمام بخش هاي معماري را در بر گرفت. با 
گسترش معماري اسالمي ايران، کتيبه ها وکتيبه نگاري از 
اهميت خاصي بر خوردار شدند. در دوره سلجوقي اغلب  
از کتيبه ها به خط کوفي و آجري يا گچي بودند اما در

دوره هاي بعد يعني دوره ايلخاني بسياري کتيبه ها گچي و 
با انواع خطوط تزئيني کوفي و خط ثلث اوليه نوشته شده اند . 
دوره تيموري عرصه هنر نمايي کتيبه هاي با ارزش به خط 
ثلث و محقق بود كه تا به امروز همتايي براي بعضي از اين 
کتيبه ها پيدا نشده است. در دوره صفوي به دليل ساخت 
و سازهاي زياد و ازدياد ابنيه هاي مذهبي، کتيبه هاي هفت 
رنگ و بيشتر به خط ثلث رواج پيدا کرد و اصفهان پايتخت، 
کانون ثلث نويسان و کتيبه نويسان برجسته گرديد. اين 
دارد و در دوره  ادامه  ايران  روند هم چنان در معماري 
قاجار نيز کتيبه نگاري، اهميت پيشين خود را حفظ نمود با 
اين تفاوت که در عصر قاجار خط نستعليق جايگزين خط 
ثلث صدر نشين در کتيبه نگاري شد. نحوه تعامل و ترکيب 
با فضاهاي معماري و رعايت تناسب هاي کلي وجزئي در 
کتيبه ها و نسبت آن با ابعاد و اندازه هاي بناها و ابعاد 

انساني، همچنين توازن و هماهنگي رنگ ها  و نقش ها، از 
جمله مسائل مهم در کتيبه نگاري به شمار مي آيند. 

  اهميت كتيبه ها در معماري 
کتيبه ها تنها عناصر بصري هستند که به طورمستقيم 
ظاهري)و  تصويري(شکل  جنبه،  دو  از  و  معنايند  حامل 
محتوا و متن، داراي اهميت زيادي در بناهاي دوره اسالمي 

ايران مي باشند .
کتيبه ها حتي از نگاه غير مسلمانان نيز با اهميت و 
جالب توجه هستند. پروفسور پوپ ايران شناس مشهور 
در اين زمينه مي گويد: «کتيبه ها، که در پيچيدگي خطوط 
هيجان زيادي پديد مي آورند، بايد واقعا در جاي خود مورد 
بررسي قرار گيرند. آن ها در مقام طرح ناب در خور بيش ترين 
تحسين هستند، ولي در عين حال مسلمانان آن ها را داراي 
او  نظر  از   (١٥  ،١٣٨٦ دانند».(پوپ،  مي  باطني  خواصي 
پيچيدگي هاي فني خط، ناب بودن طرح ها و خواص باطني 

کتيبه ها، اهميت فوق العاده اي دارند.
به عوامل مختلفي بستگي  ماهيت و زيبايي کتيبه ها 
دارد: متن و محتوا، نوع خط، ترکيب و تناسب، نوع مواد 
و مصالح، اجراي دقيق و ظريف و عوامل ديگري که هر 
يك سهمي در زيبايي نقش کتيبه بر عهده دارند. از ميان 
همه عوامل مضمون و خط ،نقش بي بديلي دارند.»خط ذاتا 
حاوي معناست، معنايي پند آموز، محترم و مقدس. گويي معمار 

با نشاندن خط بر همه چيز، بنا را محترم و مقدس مي کند. 
خط در فضا به گونه اي که حتما بايد خوانده شود به 
کار نمي رود، به نظر مي رسد طراح، احساس حضور خط 
در فضا را نزد مخاطب مهم تر و تاثير گذارتر از خواندن 
آن و دست يابي به مفاهيم آن مي شمارد. به اين ترتيب خط 
در همه جا از مسجد و مدرسه، قصر وخانه، کاروانسرا 
و مقبره، تکيه و آ ب انبار، کاربردي وسيع يافته و همه چيز را 
متبرک کرده است. «اغلب کتيبه ها بازتاب آيات قرآن کريم اند و 
از منظر ما مسلمانان، قرآن منشاء تمام زيبائي ها، سعادت، 
کالم  انعکاس  پس  است؛  و کالم خداوند  بشر  رستگاري 
خدا و نمايش دائمي آن در معرض عموم بسيار با اهميت 

مي باشد.
 از اهداف مهم ديگر کتيبه ها، ايجاد فضاي معنوي با 
آيات قراني است همان چيزي که مارتين  از  بهره گيري 
لينگز از آن به منظر قرآني تعبير کرده است. به گفته او :

« نبايد فراموش کرد که يکي از اهداف مهم خط قرآن ايجاد 
قداست بصري است. امعان نظر در کتيبه هاي قرآني براي 

طلب رحمت و نعمت از آن ها.» 
در احاديث و روايات نيز به موضوع نگاه کردن به آيات 
قرآني اشاره شده است. امام صادق(ع) به يكي از يارانش 
فرمود:« قرآن را در حالي بخوان كه در مصحف مي نگري 
و آن بهتر است آيا نمي داني كه نگاه كردن به قرآن عبادت 
به  كردن  مي فرمايد:«نگاه  نيز  (ص)  اکرم  پيامبر  است». 
خطوط قرآن،بدون خواندن نيز، عبادت است». در روايت 

سير تحـول کتيبـه های ثلث در
معماری ايران (صفوی تا قاجار)
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۳۱

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

ديگري نقل شده «المؤمن في المسجد، كالسمك في الماء» 
يعني مومن در مسجد مثل ماهي در آب است. همان طور كه 
زندگي، آرامش و رشد ماهي در آب است، حضور مؤمن 
نيز در مسجد اين اثرات را در پي دارد وکتيبه هاي قرآني 
به همراه حضور قلب مومن، زمينه ساز و ايجاد کننده چنين 

فضاي معنوي و قدسي در مساجد هستند .
از طرف ديگر در كتيبه ها اطالعات مهم تاريخي نهفته 
است «كتيبه ها از آن جايي كه جزو مستندترين مدارك در 
پژوهش در باره يك بنا هستند مورد توجه مي باشند و 
همواره بر نقل و قول هاي تاريخي رجحان دارند». (بهپور، 
١٣٨٤، ٨٤ )  بسياري از تغيير و تحوالت و اطالعات جامعه 
را مي توانيم در کتيبه ها جست وجو كنيم. وقف نامه مسجد 
سپهساالر (مدرسه شهيد مطهري) به طور دقيق مسائل 
به ما  اندر کاران مسجد را  پيرامون حق و حقوق دست 

نشان مي دهد.
ساختار هندسي و زمينه تاريخي خط ثلث 

برخي  نيست  روشن  ثلث  خط  دقيق  و  اوليه  واضع 
«ابن مقله بيضاوي شيرازي» را در سده سوم هجري، آغاز گر

قطبه  نديم  «ابن  به  را  آن  بعضي  و  دانند  مي  خط  اين 
محرر»،کاتب معروف اواخر عصر اموي يا کاتب مشهور 
دوره مامون عباسي  « ابراهيم شجري ( سجزي ، سگزي ، 
شحري ) نسبت مي دهند. خطوط ثلث، ريحان، محقق و 
نسخ به جهت ساختاري به هم شبيه و داراي ريشه هاي 
مشترك هستند. اين خطوط از خط كوفي منبعث شده و به 
مرور زمان تكامل يافته اند. متاسفانه آثار اندكي از اين دوره ها 
باقي مانده است، تقريبا از سده ششم نمونه هاي متعددي از 
مصحف هاي مختلف به جا مانده که نشان مي دهد، همه اين 
خطوط پيوسته جلي به مرتبه عالي از كمال رسيده بودند اما 
شكوفايي و بهترين نسخه هاي قرآن كريم مربوط به بعد 
از سده هفتم و هشتم هجري است. دليل تعالي خط در اين 
دوره  را دو عامل حمايت و توجه حاكمان مغول مسلمان 
شده در ايران و مملوكان در مصر و شام و همچنين رواج 
عرفان و تصوف نظير فرق مولويه، شاذليه و قادريه در 
اين دوره مي دانند». برجسته ترين ويژگي اين دوره رشد 
گرايش به عرفان در جامعه بود، گرايشي كه نتيجه گسترش 
طريقه هاي صوفيه كه خود حاصل ظهور چند شخصيت 
معنوي است كه مقدر بوده كمابيش هم زمان با يكديگر در 
اين دوران استثنايي متولد شوند».(لينگز، ١٣٧٧ ، ١٠٠ )  
بهترين و كامل ترين نمونه هاي خط محقق در كتيبه نگاري 
مربوط به دوره تيموري و ثلث مربوط به دوره صفوي 

است.
در وجه تسميه خط ثلث نقل هاي گوناگوني موجود 
است. برخي خط  ثلث را بدان جهت ثلث گفته اند که:«يک سوم 
حرکات خطي آن سطح و دو سومش دور است.(فضائلي، 
١٣٧٦، ٢٨٨ ) در تحفه المحبين در اين باره آمده «اقالم سته »

سه اصل است و سه فرع و هم چنان که ريحان در اصول 

و قاعده تابع محقق است، نسخ تابع ثلث است. پس گويا هر 
کس که ثلث دانست نسخ نيز دانسته. بر اين تقدير چون 
از شش قسم دو قسم دانسته باشد رقم «ثلث» برين خط 
صدق آيد. (سراج شيرازي، ١٣٧٦، ١٣٧ )  و وجه ديگر را 
به آن سبب که دو دانگ آن دور و چهار دانگ سطح(همان، 

١٣٧) مي باشد ثلث مي نامند. 
خط ثلث هم چون ساير خطوط، داراي قواعد و معيار 
سنجش بر اساس نقطه است ولي اندازه و ابعاد نقطه در 
ثلث با نستعليق تفاوت دارد، در خط ثلث نقطه ها کشيده 
و به شکل مستطيل هستند اما در نستعليق به شکل مربع 
مي باشد در نتيجه اندازه نقطه در ثلث بيش تر از نستعليق 
است. حـروف در کتابـت به سـه بـخش عمـده تقســيم 

مي شوند:
١-حروف تخت يا افقي مانند: ب، ت،ک، گ و...

٢-حروف ايستاده يا عمودي مانند: الف، م، و...
٣-حروف مدور مانند : ي ، ل ، ح ، ق و...

انواع مختلف خوشنويسي  در  اين خطوط  شخصيت 
متفاوت است به عنوان مثال حرف الف در ثلث از اهميت 
زيادي بر خوردار است وهيئت و ترکيب و تناسبات کلي 
خط ثلث، تحت تاثير اين حرف قرار مي گيرند، در حالي 
كه «الف» در نستعليق يا شکسته نستعليق، چنين نقشي 
ايفا نمي کند بلکه حروف مّدور، نقش اصلي و مهم تري را 
بر عهده دارند. البته مبناي سنجش همه خطوط بر اساس 
اندازه حرف «الف» تعيين مي شود. در کتابت ثلث، اندازه 
الف هفت نقطه، محقق هشت نقطه و در نستعليق سه نقطه 
تعيين شده است. اين اندازه ها در کتيبه نگاري کمي متفاوت 
است، مثال طول الف ها در کتيبه تا حدودي بستگي به عرض 
کتيبه دارد چنانچه عرض کتيبه کم باشد طول الف کوتاه تر 
انتخاب مي شود و اگر عرض زياد باشد، طول الف بلندتر در 
نظر گرفته مي شود، از اين رو معموال طول الف در کتيبه ها 

بين هفت تا چهارده نقطه نيز متغيير است.
ترکيب در ثلث 

 اولين اصل از اصول دوازده گانه خوشنويسي، ترکيب 
موافق  و  معتدل  آميزش  از  است  عبارت  «ترکيب  است. 
حرف، کلمه، جمله، سطر و دو سطر با هم و بيش تر، و خوبي 
، به طوري که خوش آيند طبع سليم  اوضاع کلي آن ها 
هنرهاي  در   (٨٩  ،١٣٧٦ گردد».(فضائلي،  مستقيم  وذوق 
تجسمي، نحوه و محل قرارگيري مناسب تک تک عناصر 
بندي  ترکيب  را  تعيين شده  محدوده  و  تابلو  در  تجسمي 
مي گويند. عناصر بصري در محدوده ها و اشکال مختلف 
هندسي و غير هندسي مانند مربع، مستطيل، دايره و غيره 
واکنش هاي مختلفي نشان مي دهند لذا در ترکيب به اين 
مهم و ارتباط اشکال با عناصر تجسمي بايد توجه شود. 
ترکيب در خوشنويسي بسيار با اهميت مي باشد، ممکن 
خوبي  به  را  حروف  تک  تک  يعني  مفردات  کسي  است 
بنويسد اما نتواند آن ها را به نحو مطلوب ترکيب نمايد لذا 
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کلي خوشنويسي نقش ويژه اي دارد. بسياري از بزرگان 
خوشنويسي از جمله استاد بزرگ خط، مير عماد الحسني، 
ترکيب را به دو بخش تقسيم کرده اند: ترکيب کلي و جزئي. 
بر دو قسم است جزئي و کلي و جزئي  ترکيب آن  «اما 
نيز بر دو قسم است قسم اول آن است که اجزاي حرف 
مفرد را چنان ترکيب کنند که به اعتدال اصول در آيد چون 
حرف قاف و غيره که مرکبند از ضعف و قوت و سطح و 
دور و تناسب و مانند اين ها و قسم دويم آن است که چند 
حرف مفرد را مرکب ساخته کلمه اي سازد به نوعي که 
واضع وضع کرده».(آداب المشق، ١٣٧١، ٧) قابليت هاي 
حروف وتنوع شکل ها ، امکان ترکيب هاي جزيي و کلي 
را به خوبي فراهم مي نمايد. ترکيب «کلي آن است که چند 
حرف مفرد يا مرکب و يا مفرد و مرکب را ترکيب کرده 
باشد». سليم  طبع  مرغوب  که  نحوي  به  سازند  سطري 

( همان،٧) 

تناسب   
ساختار شکل شناسانه هر اثر هنري بر اساس مجموعه اي 
از عناصر بصري شناخته مي شود. اين عناصر در يک اثر 
هنري و در ارتباط با هم قرار مي گيرند همان طور که در 
طبيعت و کائنات اين نظم و ارتباط به نحو احسن وجود دارد. 
تناسب از اصول اوليه و مهم هر اثر هنري است. تناسب 
اندازه گيري اشياء نسبت به يکديگر را تناسب  چيست.« 
يا نسبت مي گويند». (آيت اللهي، ١٣٧٦،  ٢٧٣) تناسب به 
معني نسبت داشتن بين چند چيز است در تناسب، رعايت 
اندازه ها و نسبت ها مهم است. براي سنجش تناسبات نياز 
به اندازه هاي معين و معيار مشخص داريم.« غير ممکن 
است که بدون در نظر گرفتن اندازه يا اندازه هايي به مثابه 
ضابطه، بتوانيم نسبت ها و بزرگي يا کوچکي چيزها را 
اندازه بگيريم.»(همان، ١٨٢) در خوشنويسي نقطه معيار و 
عمل سنجش است و تناسب بر اساس اندازه نقطه تعين 

مي شود. در رساله آداب المشق، نسبت اين گونه تعريف 
شده است: «اما نسبت و آن است که هر حرف را چنان 
نويسند که نسبت به قلم١ کوچک و بزرگ نباشد و چون 
اين صفت در خط به فعل آيد هر دو هيئت که مثل يکديگر 
باشند کمال مشابهت خواهند داشت و اگر خالف اين باشد 
مطبوع نخواهد بود».(مير عماد، ١٣٧١، ٩) چنانچه اگر يک 
چشم کوچک و چشم  ديگر بزرگ تر باشد نامتناسب است. 
نخستين اصل تناسب در کتيبه نگاري، نسبت پهناي قلم به 
طول و عرض کتيبه مي باشد. بر اساس اين نسبت، خطاط 
مي تواند يک متن را در طول و عرض تعين شده بنويسد به 
نحوي که ابتدا و انتهاي يک کتيبه از يکنواختي و هم گوني 

يکساني برخوردار باشد.    

سير تحـول کتيبـه های ثلث در
معماری ايران (صفوی تا قاجار)

تصوير ١- کتيبه ايوان ورودي کاروانسرا( مدرسه)گنجعليخان در کرمان، به خط عليرضا عباسي، دوره صفوي ( مأخذ عکس ، نگارنده 
(١٣٨٦

پيرامون محراب مسجد حکيم، اصفهان،  تصوير٢- کتيبه هاي 
دوره صفوي، هر دو کتيبه ساق گنبد و محراب به خط محمد 

رضا امامي اصفهاني هستند.( مأخذ عکس ، نگارنده ١٣٨٥)
١-  منظور نوک قلم و اندازه عرض 

قلم می باشد
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۳۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

 ُکرسي 
خوشنويسي هنري است که بر اساس نظم سامان مي يابد 
و جزء جزء آن چه در کليات و چه در جزئيات بايد مبتني 
بر قاعده نظم ايجاد شود. کرسي از اصولي است که براي 
ساماندهي و نظم بهتر کلمات و حروف در خوشنويسي به 
ويژه در خط ثلث به کار گرفته مي شود. کرسي به معني 
نشستنگاه و تکيه گاه است، «جعفر بايسنغري در رساله 
خود در باب ثلث گويد» ، کرسي باصطالح محاذات حروف 
است بعضي با بعضي در يک جهت».(فضائلي، ١٣٧٦،١٠٣) 
منظم شود  کلمات  و  که جاي نشستن حروف  اين  براي 
خطوط مستقيمي را در محور افقي رسم مي کنند به اين 
خطوط راهنما، خط کرسي مي گويند. «کرسي خط عبارت 
است از : خط (يا خطوط) مستقيمي است که خطاط در نظر 
مي گيرد تا کلمات و حروف را به ميزان آن به طور قرينه 
و برابر و معادل هم در سطري مرتب و جايگزين سازد 
و مثل آن مثل رشته اي است که دانه هاي جواهر را از 
درشت و ريز به قرينه هم و به طور منظم بياورد و نگاه 
دارد».(همان، ١٠٤) کرسي ارتباط تنگاتنگي با قاعده ترکيب 
دارد و ترکيب اوالتر از کرسي مي باشد و در واقع کرسي 
در خدمت ترکيب قرار مي گيرد تا ترکيبي زيباتر حاصل 
شود، به هر جهت اين دو از اصول مهم دستگاه «حسن وضع » ١

در خوشنويسي به شمار مي آيند  .
 تعداد کرسي ها در خوشنويسي  متغير است، باالترين 
کرسي که انتهاي حروف کشيده عمودي مانند الف ها بدان 
ختم مي شوندکرسي عرش و پائين ترين را کرسي فرش 
مي نامند. ما بين کرسي باال و پائين کرسي هاي مختلفي بنا 
به اقتضاء در نظر گرفته مي شود. اهميت کرسي در خطوطي 
مانند ثلث، کوفي و همچنين ريحان، محقق و نسخ بيش از 
ساير خطوط است زيرا حرکت هاي افقي و عمودي در اين 
نوع خطوط خيلي بارز و به عنوان يک عنصر تجسمي، بار 
اصلي بصري را بر عهده دارند لذا مرتب بودن و در يک 
راستا قرار گرفتن اين نوع حرکت ها بسيار مهم مي باشد . 

 کتيبه هاي ثلث در دوره صفوي  
دوران صفويه نقطه عطفي در تاريخ سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي ايران محسوب مي شود. بعد از دوران اسالمي 
براي نخستين بار حکومت ملي تشکيل و شيعه به عنوان 
مذهب رسمي اعالم شد. با تشکيل حکومت مرکزي نوعي 
مديريت فرهنگي متمرکز در ايران شکل گرفت و با حمايت 
حاکمان صفوي، بناهاي مذهبي و غير مذهبي گسترش قابل 
توجهي يافتند. به دنبال اين توسعه کتيبه نگاري نيز رونق 
بسياري پيدا كرد چرا كه کتيبه ها جزء ساختار معماري 
مساجد، مدارس علوم ديني و بناهاي عمومي مانند تکايا و 
حسينيه ها بودند و آنچه در نگاه اول مشهود است تعداد 
زياد کتيبه هاي ثلث در معماري صفوي است در نتيجه 
مستقيم  حمايت  با  و  تربيت  اي  برجسته  خوشنويسان 
پادشاهان صفوي به ويژه شاه عباس به امر کتيبه نگاري 

مشغول شدند.
شاه عباس عالقه زيادي به هنر خوشنويسي داشت 
و از خوشنويسان كشورهاي ديگر براي کتابت و کتيبه 
کرد.  مي  دعوت  خود  پايتخت  مرکز  دراصفهان،  نگاري 
هورات در مورد يکي از خوشنويسان برجسته چنين ياد 
شاگرد  دانشمند  به  متخلص  تبريزي  کند:«عبدالباقي  مي 
عالء بيگ، در بغداد و در خانقاه درويشان و قلندران روزگار 
مي گذراند ... هنگامي که صيت شهرت او در تحرير خطوط 
ثلث، نسخ و تعليق به گوش شاه عباس کبير رسيد، حسين 
چلبي را روانه بغداد کرد تا به او پيشنهاد کند که بغداد را 
ترک و براي نوشتن کتيبه هاي مسجد بزرگ اصفهان به آن 
جا بيايد ولي او نپذيرفت. با اين همه پس از فتح قندهار شاه 
ايران او را به رضا يا زور به اصفهان آورد».(گدار، ١٣٧١، 
٢٤٢) اولين کتيبه هاي ثلث عبدالباقي تبريزي در سال ١٣٠٥، 
در مسجد حضرت امام (ره) اصفهان ديده مي شود. محل 
قرارگرفتن آن ها در پاي گنبد غربي و ايوان شمالي است. 

مشهورترين کتيبه نگاران عصر صفوي عبارتند از : 
االمامي  محمدرضا  عباسي،  عليرضا  تبريزي،  عبدالباقي 

تصوير٣- مقايسه دو روش کاشي کاري، سمت راست، کاشي هفت رنگ.بخشي از کتيبه ايوان مسجد ومدرسه شيخ عبدالحسين در بازار 
تهران، دوره قاجار. سمت چپ، کاشيکاري معرق، بخشي از کتيبه مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان ، دوره صفوي( عکس از نگارنده، ١٣٨٧)

١-ُحسن وضع به نحوه اتصال 
، موقعيت های  حروف  حروف 
کلمات  بين  فاصله   ، هم  از  جدا 
( طرز مجاورت ) ، فواصل ميان 
خطوط ( نظام ) ، کشيدگی(مّد) برای 
برابر سازی سطر ها می پردازد .
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سير تحـول کتيبـه های ثلث در
معماری ايران (صفوی تا قاجار)

تصوير٥- کتيبه گچي به روش تخمه در آوري، بقعه هارونيه در 
اصفهان، دوره صفوي، ( مأخذ عکس ، حجت اهللا اماني ١٣٨٧) 

تصوير ٤- کتيبه سردر وايوان ورودي کاروانسراي نطنز، دوره 
عباسي  عليرضا  به خط  احتماال  صفوي، حجاري روي سنگ( 

است) حجاري روي سنگ( عکس از نگارنده، ١٣٨٥)

تصوير ٦- کتيبه گچي به روش بر جسته، ايوان ورودي مسجد سرخ سمنان(مأخذ عکس ، فرهاد نظري١٣٨٦)

االصفهاني، باقر بنا، محمد صالح اصفهاني، محمد حسن 
االصفهاني،  نوه محمدرضا  االصفهاني  علينقي  اصفهاني، 
عبداهللا، عبد الرحيم الجزايري، محمد صادق و کتيبه نگاراني 
که در مناطق ديگر ايران آثاري از خود بر جا گذاشته اند. 
عمده اين هنرمندان در اصفهان متمرکز بودند اما در ساير 
شهرهاي ايران نيز مانند قم، مشهد وکرمان هم کار مي کردند، 
نظير کتيبه هاي بناي گنجعلي خان در کرمان که به خط 
عليرضا عباسي، خوشنويس مشهور نوشته شده (تصوير١) 
يا کتيبه هاي مطالي ساق گنبد حرم امام رضا(ع) در مشهد 

که اثر محمد رضا امامي اصفهاني است.
تقريبا در اغلب بناهاي مشهور اين دوره نام اين هنرمند 
ديده مي شود. «محمد رضا امامي، پسرش محمد حسن 
و نوه اش علينقي الاقل در طول نزديك به يک سده، يعني 
از ١٣٠٩ تا ١١٢٧ هجري قمري  بزرگ ترين کتيبه نگاران 

بناهاي بزرگ ايران بوده اند».( همان، ٢٤٦)  
در کنار گسترش و استفاده خط ثلث، از خط نستعليق 
نيز براي کتيبه نگاري استفاده مي شود. حجم اين کتيبه ها در 
مقايسه با کتيبه هاي ثلث بسيار ناچيز است، در اين دوره 
خط ثلث در صدر است و جايگاه معنوي و  ويژ ه اي دارد.

بررسي دقيق رنگ ها، مصالح، روش ها و زيبايي شناسي 
کتيبه هاي ثلث دوره صفوي نياز به بحث مفصل تري دارد اما 
شناخت کلي اين گذاره ها به ما کمک مي کند ويژگي کتيبه هاي 
اين عصر را بهتر شناسايي نماييم، از اين رو با نگاه کلي به 

اين موضوعات مي پردازيم .
رنگ در کتيبه ها صفوي

 رنگ مهم ترين و اولين عنصر تجسمي است که به 
چشم بيننده مي نشيند. معماري مذهبي صفوي سرشار از 
رنگ هاي جذاب است و از اين بابت بسيار غني مي باشد. 

براي نشان دادن دامنه استفاده از رنگ کافي است به دو بناي 
مشهور مسجد حضرت امام(ره) و مسجد شيخ لطف اهللا در 
ميدان نقش جهان نظري بيافکنيم. از ابتدا تا انتها و از صدر 
تا ذيل اين دو بنا پوشيده از کاشي هاي رنگارنگ است. اين 
رنگ ها هم با محيط و هم با ساير رنگ ها، هماهنگي کاملي 
دارند و عالوه بر اين نيز در جزئيات و کليات، ارزش رنگي 

و هماهنگي شان حفظ شده است . 
 رنگ غالب کتيبه ها در اين دوره الجورد و سفيد است. 
اين دو رنگ به همراه فيروزه اي، پايه اصلي رنگ هاي تزئينات 
کاشيکاري صفوي را تشکيل مي دهند. معموال رنگ تيره به 
عنوان زمينه و نوشته ها به رنگ سفيد هستند. تضاد اين دو 
رنگ باعث جذابيت و ديد بهترکتيبه ها شده است. استفاده 
از اين رنگ ها ضمن اين که هماهنگي کاملي با ساير تزئينات 
غير کتيبه اي بر قرار کرده، نوع حرکت هاي مختلف کلمات 
و حروف نيز تفاوت آشکاري با بقيه قسمت هاي معماري 
به وجود آورده به طوري که مشخص ترين عنصر ديداري 

در اين فضاها همين کتيبه ها هستند
. كاربرد رنگ هاي سفيد، فيروزه و الجوردي از دوران 
ايلخاني در کتيبه ها وجود داشته است. در اين دوره عالوه 
بر رنگ هاي مورد اشاره از رنگ زرد نيز براي کتيبه نگاري 
استفاده مي شد، مانند بعضي از کتيبه هاي مسجد حکيم 
که به خط محمدرضا امامي اصفهاني نوشته شده است.

( تصوير٢ )
مصالح و شيوه ها

و  فيزيکي  فني،  هاي  ويژگي  داراي  مصالحي  هر   
شيميايي است. اين خواص هر کدام قابليت ها خاصي دارند 
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۳۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

تصوير ٧- مقايسه دو نوع ترکيب بندي کتيبه هاي ثلث دوره 
صفوي، باال بخشي از کتيبه مسجد شاه اصفهان. پايين ، بخشي 
از کتيبه مسجد جامع اصفهان( مأخذ عکس ، نگارنده ١٣٨٦)

که تاثير زيادي در اجرا  و در ظاهر و سيماي اثر هنري 
مي گذارند .

در کتيبه هاي ثلث صفوي، تنوع مصالح و روش هاي 
اجرا ديده مي شود. مهم ترين مصالح، کاشي وگچ است. 
کاشي به دو طريق معرق و هفت رنگ مورد استفاده قرار 
گرفته است. در کاشي معرق، قطعات ريز کاشي از رنگ هاي 
مختلف، همانند يک پازل در کنار هم چيده مي شوند. اين 
تراشيده  زياد  با دقت  قطعات، توسط کاشي كاران ماهر 
و بعد از طي چندين مرحله آماده سازي در محل اصلي 
نصب مي شوند. دقت اجرا در کاشي کاري معرق بسيار 
باالست به طوري که کاشي كاران مي توانند مانند همان 
خطي که خطاط بر روي کاغذ نوشته، هيچ کم و کاستي 
اجرا نمايند. ويژگي دوم کاشي هاي معرق کيفيت و خلوص 
رنگ است. به دليل اين که هر قطعه از روي يک کاشي سالم 
و با رنگ مناسب بريده و تراش مي خورد اين قابليت وجود 
دارد که همه سطح کتيبه را به صورت يکنواخت و همگون 
درآورد. ويژگي سوم کاشي معرق اين است که در سطوح 
صاف و ناصاف همانند سطوح محدب و مقعر قابل استفاده 
است، در گردش و پيچ خم ها هيچ مشکل اجرايي ندارد در 
صورتي که کاشي هاي هفت رنگ چنين قابليتي ندارند. با 
همه امتيازات کتيبه هايي که با اين روش در دوره صفوي 
كار شده اند بيش تر از کاشي هاي هفت رنگ نيستند. به 
احتمال زياد يکي از داليل عمده آن صرف هزينه و زمان 

زياد اين گونه کاشي ها است.( تصوير ٣ )
حجم کتيبه هاي هفت رنگ کمي بيش تر از کاشي هاي 
معرق است. در کاشي کاري هفت رنگ سرعت انجام کار 

باال و هزينه هاي آن کم تر از کاشي هاي معرق است. با 
توجه به تعداد زياد بناها، مصالح اصلي اين دوره کاشي 
با  اما کيفيت اجرا در مقايسه  انتخاب مي شد  هفت رنگ 
معرق، پايين تر و رنگ ها يکدستي کاشي هاي معرق را 
ندارند. در اين کاشي ها، يک بار هنرمند خط را روي کاغذ 
مي نويسد و دو بار توسط کاشي کار گرده برداري، دور 
بر  انتقال خط  آميزي مي شود. در  گيري و سپس رنگ 
روي سطح کاشي تخت، هر بار مقداري از کيفيت اصلي 
خط کاسته مي شود به ويژه زماني که هنرمند کاشي کار 

شناختي از خط نيز نداشته باشد.
از گچ و سنگ نيز در کتيبه هاي دوره صفوي استفاده 
شده است. کتيبه هاي سنگي اغلب در پايه ستون ها، سر 
اماکن  سردر  در  و  محراب  سنگ  آب،  سنگ  ها،  ستون 
عمومي مثل کاروانسرا و حمام نيز به کار رفته است. کتيبه 
سر درکاروانسراي نطنز، کتيبه هاي رباط خرگوشي و سر 
در ورودي حمام گنجعليخان کرمان با سنگ اجرا شده اند 
تزئين  وبدون  گود  زمينه  و  برجسته  به صورت  حروف 
است. قطعات سنگ بايد هم عرض کتيبه باشند تا در وسط 
درزي ديده نشود. حجاري روي سنگ کار دشواري مي 
نمايد لذا براي اين كار و تراشيدن حروف روي سنگ، دقت 
زيادي الزم است. اين کار هم نياز به زمان زيادي دارد و هم 

پر هزينه است اما در مقابل استحکام بسيار باالي دارد.
گچ ماده بسيار منعطف و داراي قابليت هاي بسياري 
در اجراي کتيبه نگاري است. دوخاصيت شکل پذيري و 
رنگ پذيري، فرصت مناسبي براي هنرمندان دوره صفوي 
فراهم آورده تا بعضي از کتيبه هاي ثلث را با روش گچ بري 
اجرا کنند. اين کتيبه ها  به چند روش مختلف اجرا شده اند: 
روش « تخمه در آوري» ، «نقش برجسته» و نيم برجسته 

با رنگ آميزي. 
هر يك از اين روش ها داراي قابليت ويژه اي در کتيبه نگاري 
است. در روش تخمه در آوري، ابتدا سطح کتيبه را با گچ 
سفيد به صورت يکدست مي پوشانند و بعد نوشته ها را 
قعر و از سطح کتيبه در مي آورند، در مرحله پاياني حفره هاي 
کنده شده حروف و کلمات را با گچ هاي رنگي پر مي کنند. 
عمق اين حفره ها در حدود دو تا سه ميلي متر بيش تر 
نيست. در اين روش رنگ کتيبه ثابت مي ماند و بر اثر مرور 
زمان بي رنگ يا کم رنگ  نمي شود، لذا هميشه با طراوت  

وزنده جلوه مي کنند.(تصوير ٥)
پنج  تا  در روش برجسته، زمينه کتيبه در حدود دو 
سانتي متر کنده و گود مي شود، در نتيجه نوشته ها به 
صورت برجسته در مي آيند. نقطه اوج کتيبه هاي برجسته 
عنصر  از  استفاده  با  روش  اين  در  است.  ايلخاني  دوره 
تجسمي حجم، کتيبه ها، گيرايي و نمود بهتري پيدا مي کنند، 

مانند کتيبه هاي مسجد سرخ در ساوه.( تصوير ٦)
ساختار کتيبه هاي ثلث در دوره صفوي  

ساختار يک کتيبه يعني ارتباط معقول و منطقي تمام 
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عناصر بصري اعم از شکل حروف، رنگ و نقوش تزئيني، 
همچنين قدرت ترکيب بندي و تناسب بين حرکات عمودي 
و افقي در سرتاسر کتيبه، به طوري که کل نوشته ها در 
هماهنگي کامل با همديگر فضاي چشم نوازي را القا نمايند. 
ساختار يا سازمان در واقع تمام عناصري را که در زيبايي 

يک کتيبه دخيل هستند، در بر مي گيرد در نتيجه زيبايي 
کتيبه ها بستگي به ساختار منسجم و محکم آن ها دارد. 

قدرت  از  دوره  اين  ثلث  هاي  کتيبه  کلي  نگاه  يک  در 
هماهنگي  و  همگوني  و  برخوردارند  بااليي  بندي  ترکيب 
منطقي و معقولي مابين نوشته ها و نقوش تزئيني ديده 

سير تحـول کتيبـه های ثلث در
معماری ايران (صفوی تا قاجار)

تصوير١٠- بخشي از کتيبه ايوان شمالي مسجد امام( شاه) بازار تهران. به خط محمد مهدي تهراني ملقب به کاتب السلطان. دوره 
قاجار ، ترکيب بسيار فشرده و تو در تورات نشان مي دهد.( مأخذ عکس، نگارنده ١٣٨٨) 

تصوير٨- حرف « ي « معکوس، ُکرسي کتيبه را به دو بخش باال 
وپايين تقسيم کرده است. بخشي از کتيبه حاشيه ايوان اصلي مدرسه 
شاه سلطان حسين( مادر شاه) اصفهان.( مأخذ عکس نگارنده ١٣٨٧)

الملک شيراز،  ايوان مسجد نصير  از کتيبه  تصوير٩- بخشي 
( مأخذ عکس  قاجار،  االيزدي، دوره  به خط عبدالعلي اشرف 

نگارنده١٣٨٦)
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۳۷

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

تصوير ١١ - دو نمونه از کتيبه هاي ثلث دوره قاجار با زمينه هاي رنگارنگ به روش هفت رنگ. باال، سر در حمام ظهير الدوله 
در کرمان، پايين، کتيبه گنبد خانه امام زاده زيد در بازار تهران،( مأخذ عکس نگارنده ١٣٨٦ و ١٣٨٩)

مي شود. به عنوان نمونه مي توان به کتيبه هاي ثلث مسجد 
شيخ لطف اهللا در ميدان نقش جهان اصفهان اشاره كرد.

 بدون شک نقطه اوج و شاهکار خالقانه عرصه کتيبه 
نگاري عصر صفوي در اين مسجد به بار نشسته است. 
اين کتيبه ها هم در مفردات و هم در ترکيب جمعي، نهايت 
هماهنگي و همنشيني را با نوشته ها  و فضاهاي معماري 
و طاق و قوس ها نشان مي دهند . گويي اين کتيبه ها هاله 
نوري هستند که گرداگرد شبستان مي چرخند و آسمان و 
زمين را به هم پيوند مي دهند. کتيبه ها به شكلي طراحي 
شده اند که مخاطب از هر سو بنگرد چشمش به اين نوشته هاي 
قراني  آيات  را محاط  افتد و خود  نوراني سفيد رنگ مي 

مي بيند.
تقريبا دو نوع کتيبه ثلث با ترکيبات ساده و پيچيده 
(فشرده) در معماري صفوي ديده مي شود.( تصوير ٧ ) وظيفه 
مهم نوشته ها، پر کردن فضاي کتيبه است، در ترکيب هاي 
استفاده  تزئيني  هاي  عالمت  و  اعراب  از  تر  کم  فشرده 
مي شود اما در کتيبه هاي ساده براي پر کردن تمام سطح ، 
از اِعراب، حروف و عالمت هاي تزئيني کمک مي گيرند، گاه 

در استفاده از اين عالمت ها افراط هم ديده مي شود.
ُکرسي بندي در کتيبه هاي ثلث صفوي متغير است. در 
اغلب کتيبه هاي اين دوره از الگوي دو ُکرسي استفاده شده 

كه يکي در ميانه ١/٢ پايين و ديگري در ميانه ١/٢ باالي 
کتيبه ، معموال کشيده هاي معکوس اين دو کرسي را تشديد 
مي کنند. البته در خط ثلث، کلمات و حروف حالت سيالي 
دارند و چنانچه ضرورت داشته باشد مي شود بدون در 
نظر گرفتن قاعده کلي ُکرسي بندي در جاي مناسب قرار 

داد. (تصوير ٨)
 در مجموع مي توان گفت  کتيبه هاي ثلث دوره صفوي ، 
بسيار پويا بوده و حرکت هاي بديع و خالقانه اي در آن ها 

ديده مي شود . 
ويژگي هاي کتيبه هاي ثلث در دوره قاجار 

مرکزي  وحکومت  ايران  که  صفوي  دوران  برخالف 
داراي قدرت بود، هنر و هنرمندان از مرتبه بااليي برخوردار 
ايران حاکم  بر  ثباتي  با  قاجار وضعيت  دردوران  بودند، 
نبود و پادشاهان قاجاري نيز درايت و قدرت متمرکزي بر 
کشور نداشتند. تغيير و تحوالت و نفوذ غرب،  همراه با 
جنگ هاي متعدد، در مجموع وضعيت مناسبي براي ايران 
پديد نياورده بود. بديهي است چنين وضعيتي بر  فرهنگ و 

هنر تاثير مي گذارد. 
 با اين همه هنر دوره قاجار مشخصه هاي ويژه اي 
دارد که آن را از ساير دوره ها متمايز مي سازد.  معماري 
اين دوره اگر چه بعضي از عناصر غربي را به خدمت گرفت 
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اما هم چنان داراي هويت ايراني و پاي بند به مباني معماري 
گذشته است. سنت کتيبه نگاري نيز ادامه پيدا كرد با اين 
تفاوت که ديگر خط ثلث آن جايگاه اصلي و مرتبه نخست را 
نداشت، در عوض خط نستعليق گسترش قابل توجهي پيدا 
كرد. به طور عام، تمرکز خوشنويسي بر خط نستعليق بود 
و هنرمندان مطرحي چون ميرزا غالمرضا اصفهاني، مير 
حسين ترک، وصال شيرازي، کلهر و عمادالکتاب همه تالش 
شان در خدمت تعالي و ترويج اين خط قرار مي گرفت. 
حتي کتيبه هايي که نوشته شد به خط نستعليق است مانند 
کتيبه ورودي غربي مسجد سپهساالر در تهران که از آثار 

با ارزش ميرزا غالمرضا اصفهاني است. 
گرايش به خط نستعليق و کم توجهي به خط ثلث مي تواند 
به   توان  مي  جمله  از  كه  باشد  داشته  گوناگوني  داليل 
جذابيت اين خط و نياز جامعه قاجار به امر کتابت اشاره 
باز مي گردد که کامال  به هويت آن  کرد. موضوع ديگر 
ايراني است و رگه هاي عربي يا ترکي ندارد و با هجومي

که از طرف غرب به ايران شده بود، فرهنگ ايراني سخت 
نياز به تکيه گاه محکمي داشت. خط نستعليق از اين نظر 
پايگاه مطمئني براي تثبيت جايگاه خود در مقابل ساير خط هاي 

ديگر بود.
 موضوع بعد، دور شدن از پايگاه ثلث يعني ترکيه بود. 
با همسايه غربي خود  روابط خوبي  ايران  زمان  اين  در 
نداشت و مراودات فرهنگي نيز تحت تاثير اين مساله قرار 
داشت در نتيجه به کيفيت خط ثلث لطمه زده شد. موضوع 
ديگر، فقدان هنرمندان برجسته و ممتاز در اين رشته هنري 
بود. اگر ثلث نويسان در دوران تيموري در هرات و صفوي 
در اصفهان متمرکز بودند و پايگاه منسجمي داشتند، در 
اين دوره چنين انسجامي بين ثلث نويسان وجود نداشت. 
به همين دليل نمي توان در دوره قاجار هنرمند مطرحي در 
عرصه كتابت ثلث پيدا کرد که مدت طوالني به امر کتيبه 
نگاري پرداخته و يا در مناطق مهم ايران کتيبه نگاري کرده 
باشد. کتيبه نگاران ثلث قاجار اغلب از اساتيد بومي بودند، 
البته در شيراز  توسط خانواده هاي وصال شيرازي اين 

تمرکز  بيش تر بود.
از کتيبه نگاران مشهور قاجار مي توان به محمد باقر 
مسجد  هاي  کتيبه  از  بسياري  که  کرد  اشاره  شيرازي 
سيد اصفهان در سال ١٢٥٥ هجري قمري به خط اوست. 
عبدالعلي اشرف الکتاب يزدي هم کتيبه هاي با ارزشي در 

سير تحـول کتيبـه های ثلث در
معماری ايران (صفوی تا قاجار)

تصوير ١٢- مقايسه سه کتيبه  و بررسي تطبيقي آنها با هم . باال: مدرسه غياثيه ُخرِگرد١  خراسان، دوره تيموري، به خط  استاد 
برجسته ،جالل جعفر از نوادگان شاهزاده بايسنقر ميرزا. وسط: کتيبه ايوان ورودي مسجد شيخ لطف اهللا در اصفهان، به خط 

عليرضا عباسي به روش کاشي معرق. 
توضيح كتيبه پايين : بخشي از كتيبه مسجد سليمان سيد اصفهان ، به خط خوشنويس نامدار دوره قاجار محمد باقر شيرازي، 

به روش هفت رنگ .

خورشيد  معنای  به  ١-خور 
شهر  شهر،  معنای  به  گرد  و 

خورشيد   
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۳۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

به  اين دوره  بناهاي  الملک شيراز و ساير  مسجد نصير 
يادگار گذاشته است.(تصوير ٩) 

به خط حاج  هم  تهران  بازار  امام  هاي مسجد  کتيبه 
ميرزا عبداهللا طهراني ملقب به کاتب السلطان، از ثلث نويسان 
پايتخت است. حاج ميرزا عبداهللا تهراني هم از کتيبه نگاران 
پايتخت بوده که کتيبه هاي او به صورت نقش برجسته 
روي کاشي در ايوان ورودي حرم حضرت عبدالعظيم در 
شهر ري و کتيبه محراب مسجد نظام الدوله در تهران به 
خط زيباي او نوشته شده اند. کتيبه هاي مختلفي با نام 
عبداهللا امضا شده که براي شناخت اين خطاط بايد تحقيق 
ثلث  نگاران  کتيبه  و پژوهشي ديگر صورت گيرد. ساير 

مربوط به مناطق بومي و محلي هستند. 
ساختار خط ثلث در دوره قاجار 

ثلث در کتيبه هاي دوره قاجار متنوع است و از الگوي 
واحدي پيروي نمي کند، در اين ميان کتيبه هاي وجود دارند 
که بسيار قوي، قرص و محکم نوشته شده و البته كارهاي 
ضعيف هم ديده مي شود که  اتفاقا در بناهاي مهم اين دوره 
اند. در کتيبه هاي ثلث قاجار همانند دوران  نوشته شده 
صفوي از دو الگوي ترکيب بندي ساده و فشرده استفاده 
شده است. از نظر اجرا به غير از چند مورد استثنايي عموم 

کتيبه هاي قاجاري ضعيف تر و با دقت كم تري نوشته شده 
اند. از روش اجراي کاشي معرق خبري نيست، تقريبا همه 
کتيبه هاي اين دوره با روش کاشي هفت رنگ كار شده اند 
كه حتما وضعيت نابسامان اقتصادي در اين مورد تاثير 
داشته است. به طور کلي تنوع مصالح اجرايي در کتيبه هاي 
قاجار ديده نمي شود. عمده روش ها و مصالح عبارتند از 
کاشي کاري هفت رنگ و مقداري کتيبه هاي گچ بري شده. 
گرايش به کرسي دو تايي در عرض کتيبه ها، يعني 
در قسمت پايين و همراه با «ي» معکوس که اغلب طول 
کتيبه را در مي نورديده بيش تر از دوران صفويه است. در 
ترکيب بندي هاي فشرده بيش از دوره صفوي اغراق شده 
به اندازه اي که ديگر فضاي خالي در کتيبه ها وجود ندارد 
و تمام سطح کتيبه با حروف و کلمات پر و نوشته ها روي 

هم سوار شده اند.(تصويري ١٠)
آشكارترين تفاوت کتيبه هاي ثلث قاجار با ثلث صفويه 
و  مفرح  قاجار  کاري  کاشي  هاست.  آن  آميزي  رنگ  در 
دوره  اين  نگاري  کتيبه  در  موضوع  اين  است،  رنگارنگ 
تاثير گذار بوده است. کتيبه هاي گوناگوني وجود دارد که زمينه 
پر کار و رنگارنگي دارند، گاهي به زمينه پر نقش و نگار کتيبه 
نسبت به خط ثلث توجه بيش تري شده است.(تصوير ١١ )

نتيجه 
براي اين که درک درستي از روند تغيير و تحوالت خط ثلث در ايران به دست آوريم کافي است 
سه کتيبه از دوره هاي تيموري، صفوي و قاجار را که توسط اساتيد مطرح و به نام  نوشته شده اند 
کنار هم قرار دهيم تا بتوانيم بهتر متوجه اين تغييرات شويم.(تصوير ١٢) اين نمونه ها که از ميان آثار 
شاخص انتخاب شده اند نشان مي دهند کتيبه هاي ثلث در ايران سير نزولي داشته اند. هر چند ممکن 
است مواردي اين فرضيه را رد کند اما يافته هاي مقاله پيش رو نيز اين موضوع را تاييد مي كند . داليل 
متعددي مي شود براي اين تنزل ارائه كرد كه از مهم ترين آن مي توان به فقدان اساتيد طراز اول، 
اولويت و اهميت دادن به خط نستعليق در مقابل خط ثلث، حمايت نکردن مناسب حاکمان از هنرمندان، 
فاصله گرفتن از پايگاه خط ثلث يعني ترکيه عثماني، در کنار اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي اشاره 
كرد. البته اين سير نزولي حرکت هاي خالقانه و بديع در اين عرصه را رد نمي كند. اتفاقا در بعضي 
کتيبه ها، هم در دوره صفويه و به ويژه قاجار كارهاي بسيار به جا و نو آورانه اي هم ديده مي شود.

منابع و ماخذ 
بهپور ، باوند ، كتيبه نگاري دوره قاجار ، نشريه هنرهاي زيبا،شماره ٢٢،تابستان، ١٣٨٤ .

فضائلي ، حبيب اهللا ، تعليم خط ، سروش، ١٣٧٦ .
لينگز ، مارتين ، هنر خط وتذهيب قراني ، ترجمه مهرداد قيومي ، انتشارات گروس ، ١٣٧٧ . 

بن حسن سراج شيرازي، يعقوب تحفه المحبين ، به کوشش رعنا حسيني وايرج افشار،نشر مکتوب ، 
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