
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 بررسی آرایه های کتیبه مسجد جامع تبریز

 

 
  مسلم زندی

  بروجرد، ایران آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد،  
 moslem.zandi999@gmail.com  

 

  سعیده نصرتی
  بروجرد، ایران آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد،  

Saeedeh.nosrati94@gmail.com 
 

  سجاد معماری نژاد
 کارشناس ارشد معماری 

S.memarinejad@gmail.com 

 
 

 چکیده 

کتیبه های گچی به دلیل قابلیت های منحصر به گچ، دارای ارزش و اعتبار ویژه ای هستند و به نسبت به 

ار، دقیق تر و متنوع تر می باشد. در فرهنگ و هنر ایرانی خطاطی و خوشنویسی جایگاه مصالح دیگر، پرک

خاصی داشته است. یکی از شاخه های عمده ی خوشنویسی، کتیبه نگاری است. کتیبه نگاری نیز 

همچون سایرشاخه های هنری در طول حیات خود همواره فراز و نشیب داشته، اما با توجه به درون مایه 

هویت بخشی اش، همواره در همه یدوره های تاریخی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  و نقش

اهمیت ترکیب در خوشنویسی چنان است که اگر کسی، تک تک حروف را به خوبی بنویسد اما نتواند آنها 

خاب را به نحو مطلوب ترکیب نماید مسلما نمی تواند مجموعه ی زیبا ابجاد کند؛ لذا جایگزینی و انت

صحیح نوع کلمات و حروف، در ترکیب کلی خوشنویسی نقش ویژه ای دارد. اولین اصل از اصول دوازده 

گانه خوشنویسی، ترکیب است. ترکیب عبارت است از آمیزش معتدل و موافق حرف، کلمه، جمله، سطر و 

  ق مستقیم گردد.دوسطر با هم و بیشتر و خوبی اوضاع کلی آنها، به طوری که خوش آیند طبع سلیم و ذو

ترکیب گره ها حروف و کلمات را به هم پیوند می دهند و سرتاسر کتیبه را همچون تار و پود به هم 

مسجد جامع تبریز با توجه به اینکه یکی از مساجد نادری است که آثار  متصل و یکپارچه می نمایند.

مقایسه ارزش های هنری دوره  هنری چند سده را در دوره های مختلف در خود جای داده است. از نظر

نوع هدف کاربردی و با روش  های مختلف با همدیگر بسیار مورد اهمیت است. در پژوهشی حاضر که از

تحلیلی انجام گردید و سعی بر این است که به بررسی کتیبه مسجد جامعه تبریز پرداخته تا  -توصیفی

  ر این مسجد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اطالعات کاملی از نحوه آثار کتیبه ای و نقش مایه ای د
 

 .مسجد جامع تبریز، محراب، تناسب، کتیبه، ترکیبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

، سمنان های مساجد جامع اورمیه، ورامین، نیریز، ها و کتیبه توان به محرابهای این دوره می ها و کتیبه ترین محرابمهم

الگویی   ها، تقریباً از ها و محراب اشاره کرد. ساختار و طراحی کلی کتیبه«یر حمزه سبزپوشپ» اردستان، ابرقو، زواره، بسطام،

ای به صورت یک اثر هنری واحد با توجه به فضا و ابعاد هر کتیبه .کنند و دارای یک قالب مشترک هستندواحد پیروی می

ها کار گروهی  ای این دوره و کارهای متعدد این کتیبههاش طراحی شده است و اصوالً با توجه به حجم عظیم گچبریپیرامون

های ایرانی بیشتر کار فردی طراحان بود. در واقع این آثار متعلق به چند گروه کامالً  محراب»اند. از هنرمندان مختلف بوده

ک توالی موقت ها ناشی از ی مشخص است که هر گروه نماینده سبک و احساس مشابهی است؛ ولی تفاوت میان این گروه

ها  و کتیبه  گچبری ایران در هنر ساسانی(. 6831)پوپ، «ستند از استقالل هنری و سرزندگیای هنیست. در عوض آنها نشانه

ها به خط کوفی و عمدتاً با آجر یا گچ اجرا  ی ایلخانی در هنر سلجوقی ریشه دارند. در این دوره کتیبههای دوره و گچبری

ای هستند و نسبت به مصالح دیگر، های منحصر به گچ، دارای ارزش و اعتبار ویژه ی گچی به دلیل قابلیتها شدند. کتیبهمی

 یکی از شاخه. باشند. در فرهنگ و هنر ایرانی خطاطی و خوشنویسی جایگاه خاصی داشته استتر میتر و متنوعپرکارتر، دقیق

های هنری در طول حیات خود همواره فراز  اری نیز همچون سایر شاخهنگ کتیبه. نگاری است ی خوشنویسی، کتیبههای عمده

های تاریخی از اهمیت خاصی  ی دورهاش، همواره در همه بخشی مایه و نقش هویت و نشیب داشته، اما با توجه به درون

  .برخوردار بوده است

 

 سواالت تحقیق:

 ؟ساختار در کتیبه نگاری براساس کدام اصول مطرح می شود .6

 اندازه قلم چه تاثیری در تناسب کتیبه دارد؟ .2

 اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده کتیبه ها چیست؟ .8
 

 فرضیه تحقیق:

مشترک  الگوی واحدی پیروی می کنند و دارای یک قالب ها، تقریباً ازها و محراب ساختار و طراحی کلی کتیبهفرضیه اول: 

اش طراحی شده است و اصوالً با توجه به ا توجه به فضا و ابعاد پیرامونای به صورت یک اثر هنری واحد بهرکتیبه .هستند

 اند.ها کار گروهی از هنرمندان مختلف بوده های این دوره و کارهای متعدد این کتیبه حجم عظیم گچبری

ب باید لحاظ شود. اولین اصل تناسب در کتیبه نگاری تعیین اندازه ی قلم است، چند نکته ی مهم در این انتخافرضیه دوم: 

اندازه قلم باید به گونه ای انتخاب شود که طول کتیبه را پوشش دهد. اگر قلم کوچکتر انتخاب شود، انتهای کتیبه خالی و 

کتیبه کامل نمی شود و کلمات و حروف فشرده و در نتیجه از تناسب ناقص می ماند و اگر زیاد در نظر گرفته شود انتهای 

 ر نتیجه انتخاب اندازه ی قلم اولین قدم در ایجاد تناسب است.معمول خارج می شوند د

خط و نقوش هندسی و گیاهی، اصلی ترین عناصر تشکیل وهنده هر کتیبه ای هستند اما ساختار کلی کتیبه ها فرضیه سوم: 

 گی دارد.عالوه بر خط و نقش؛ به موقعیت، نسبت و چگونگی ارتباطش با فضای پیرامون در فضاهای معماری نیز بست

 

 اهداف تحقیق:

. کتیبه ها را از ابعاد مختلف هنری، تاریخی، فنی، محتوایی و... می توان بررسی کرد.6  

.. بررسی و شناسایی نقش ها و چگونگی هماهنگی و تاثیر پذیری خطوط و تزیینات در کتیبه مسجد مذکور2  
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ت که آثار هنری چند سده را در دوره های مختلف در خود . مسجد جامع تبریز با توجه به اینکه یکی از مساجد نادری اس8

 .جای داده است. از نظر مقایسه ارزش های هنری دوره های مختلف با همدیگر بسیار مورد اهمیت است

 

 روش تحقیق

انی تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات با دو روش مید –روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و با روش توصیفی 

و مطالعات کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش سعی بر این است که به بررسی کتیبه مسجد جامع تبریز پرداخته تا اطالعات 

 کاملی از نحوه آثار کتیبه ای و نقش مایه ای در این مسجد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 کتیبه نگاری

اول ترکیبب،  »گانه خوشنویسی یعنیت، ساختار اثر بر اساس اصول دوازدهنگاری آنجا که بحث خوشنویسی مطرح اس در کتیبه 

م نسبت، چهارم ضعف، پنجم قوت، ششم سطح، هفتم دور، هشتم صعود مجازی، نهم نزول حقیقی، دهم اصول، وُدوم کرسی، سِ

معماری در میان است،  شود و آنجا که بحث موقعیت مکانی در فضای(سنجیده می6836 میرعماد،«)یازدهم صفا، دوازدهم شان

 .شوداش در کل مجموعه تعریف میی معماری و تناسبساختار کتیبه درهندسه

شود. این عناصر در یک اثر هنری در ارتباط با هم ساختار و صورت هر اثر هنری بر اساس شماری از عناصر بصری شناخته می

تناسب را عامل اصلی « غزّالی»باط به نحو احسن وجود دارد. گیرند، همانطور که در طبیعت و کائنات این نظم و ارتقرار می

مناسبتی هست و عالم علوی عالم  –که آن را عالم ارواح گویند–گوهر آدمی را با عالم علوی»داند و اعتقاد داشتزیبایی می

م، چه هر چه حُسن و جمال است و اصل حُسن و جمال تناسب است و هر چه متناسب است نمودگاری است از جمال آن عال

 (6838غزالی، «)جمال و حُسن و تناسب که در این عالم محسوس است همه ثمره حُسن و جمال و تناسب آن عالم است

گیری اشیاء نسبت به یکدیگر را تناسب یا نسبت اندازه»تناسب از اصول اولیه و مهمترین اصل هر اثر هنری است.

ای است نسبی میان اجزاء و میان جزء به و رابطه  سبت داشتن بین چند چیزتناسب به معنی ن(. 6831اللهی، آیت«)گویندمی

های معین و معیار مشخص نیازمندیم.  به اندازه ها مهم است و برای سنجش تناسبات و نسبت  ها در تناسب رعایت اندازه. کل

ها و بزرگی یا کوچکی چیزها را بتوانیم نسبت ی ضابطه،غیر ممکن است که بدون در نظر گرفتن اندازه یا اندازه هایی به مثابه»

تعیین  ی نقطه(. در خوشنویسی نقطه، معیار و عمل سنجش است و تناسب بر اساس اندازه6831آیت اللهی، «)اندازه بگیریم

یسند آن است که هر حرف را چنان نو  اما نسبت و آن» گونه تعریف شده است: نسبت این« المشقآداب»یدر رساله د.شودمی

( کوچک و بزرگ نباشد و چون این صفت در خط به فعل آید، هر دو هیئت که مثل یکدیگر باشند کمال 4که نسبت به قلم )

چنانچه اگر یک چشم کوچک و چشم  (.6836میرعماد، «)بود مشابهت خواهند داشت و اگر خالف این باشد مطبوع نخواهد

ای هستند اما دهنده هر کتیبهترین عناصر تشکیلندسی وگیاهی، اصلیخط و نقوش ه  ت.تر باشد نامتناسب اسدیگر بزرگ

و چگونگی ارتباطش با فضای پیرامون در فضاهای معماری نیز  ها عالوه بر خط و نقش؛ به موقعیت، نسبتساختار کلی کتیبه

با فضای پیرامون هم بستگی  ی این صُورشود بلکه به رابطههنر خطاطی تنها در مهار صُور فردی خالصه نمی«. بستگی دارد

فضای معماری و بنا ناهماهنگ باشد،   با  اگر یک کتیبه بسیار زیبا، در یک مکان نامناسب قرار گیرد یا  (.6831اردالن، «)دارد

 .گذارندبیند و هر دو تاثیر منفی بر هم میهم زیبایی کتیبه و هم فضا آسیب می
  
، عناصر تشکیل دهنده کتیبه)منبع: گردآورندگان(1نمودار شماره   
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 ی محراب مسجد جامع تبریزکتیبه 

 ای به نام جامع تبریز بوده و طیی مسجد، نمازخانهی اولیهتاریخ دقیق بنای اولیه مسجد جامع مشخص نیست. هسته 

های رنگی  هایی از گچبریعناصری به مسجد اضافه شده است. در قسمت زیرزمین کنونی مسجد، نشانه های مختلف،دوره

تعمیرات بعد از  ایلخانان دارد که در یای از دورهمحراب گچبری شده نمازخانه قدیمی،»ی سلجوقی نمایان است. محراب دوره

شبستان اصلی واقع شده و کار مرمت  در اکنون این محرابهم (.6838)گنجنامه،  «روی آن را پوشانده بودند ،6618زلزله سال 

ی صفر، یعنی ع کتیبه از روی نقطهاست. با توجه به اینکه شرو آن، توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به پایان رسیده

ی ها خط از نقطه کف صحن کنونی است، به احتمال زیاد تغییراتی در این قسمت صورت گرفته است. چون در سایر محراب

رسد که کالم خدا ی حدود یک متر باالتر شروع شده است، این امر منطقی به نظر میشود؛ بلکه کتیبه به اندازهصفر آغاز نمی

به هر روی، با توجه به هماهنگی بین نقوش  د.یی قرار نگیرد که به آن پا بخورد یا رطوبت به آن سرایت کند و آسیب ببیندر جا

های  ها و بهره بردن از ترکیب خطی، هندسی و گیاهی در کنار اجرای دقیق و قدرت طراحی حروف کوفی و رعایت تناسب

ها، دارای محراب نیز همانند سایر محراب مانده از عصر ایلخانی استهای باقیونهپیچیده و ساده، این کتیبه یکی از بهترین نم

باشد. طول این کتیبه هجده ی اصلی در پیرامون مینما و قوس در وسط و یک کتیبهابعادی مستطیل شکل و یک یا دو طاق

و کرسی، یکی در وسط محور طولی و متر و هشتاد سانتیمتر و عرض آن یک متر و چهل سانتیمتر است. خط کتیبه دارای د

دار و موّرق است و هماهنگی مناسبی با قسمت پایینی محور عمودی است. خط کتیبه ترکیبی از کوفی گره 4/6یکی در 

این  .هایی از محراب، نام یا تاریخ و سازنده و هنرمند آن نامشخص استعلت تخریب بخش تزئینات گیاهی دارد. متاسفانه، به

کلمه و کلمه اللغو در مرکز و محور عمودی محراب و کلمات حافضون و للزکاه در گوشه ی سمت  83جموع دارای کتیبه در م

چپ و راست محراب واقع شده اند. خط کتیبه را فارغ از نقش و نگارش مورد بررسی و یکپارچه به ما نشان می دهد که در آن 

می دهد که در آن خط در البالی  منظم کلی و یکپارچه به ما نشان نام ببریم. اما این هماهنگی اجزا یک ساختار منسجم و

نقش و نگارهای گیاهی غوطه می خورد و چون پیچیدگی، تار و پود خط و نقوش گیاهی در کتیبه نگاری تعیین عرض و پهنای 

ه های کوفی حروف سانتیمتر است. در کتیب 1قلم به نسبت طول و عرض کتیبه، دارای نقش کلیدی است، عرض و پهنای قلم 

الف و الم و همچنین حرف هایی مانند کاف نقش تعیین کننده ای در زیبایی و در ترکیب کلی و جزیی خط ایفا می کنند. از 

نکات جالب توجه در کتیبه های کوفی این است که نقطه اهمیت ندارد و در کتیبه محراب مسجد جامع تبریز نقطه بکار نرفته 

د خطوطی مانند ثلث یا نسخ و نستعلیق صدق نمی کند در اینگونه خطوط، نقطه ی اهمیت فوق العاده است. این مسئله در مور

 ای در ترکیب بندی خط ایفا می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

بریز(تمیراث فرهنگی منبع: )مسجد جامع تبریز کتیبه در سم اهلل الرحمن الرحیم ب  -1تصویر شماره   

 کتیبه)منبع: گردآورندگان(
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ی صَلَاتِهِمْ ( الَّذِینَ هُمْ ف6ِبسم اهلل الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) باشد:متن کتیبه آیات اول تا هفتم سوره مومنون می

( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ 5( وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )4وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ )( 8( وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )2خَاشِعُونَ )

 .( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُون1َ)أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ 

 

 

 

 

 

 

 : ترکیب

ترکیب عبارت است از آمیزش معتدل و موافق حرف، کلمه، جمله، »گانه خوشنویسی، ترکیب است. اولین اصل از اصول دوازده

)فضائلی،  «ند طبع سلیم و ذوق مستقیم گرددآیسطر و دو سطر با هم و بیشتر و خوبی اوضاع کلی آنها، به طوری که خوش

  درآمیختن، اتصال حروف و کلمات با یکدیگر بر اساس قوانین حُسن، اندام خط و جایگاه آن در سطر»(. همچنین ترکیب6831

(. در هنرهای تجسمی، نحوه، محل قرارگیری و چیدمان مناسب تک تک عناصر تجسمی در تابلو و 6833هراتی، ) است

ترکیب در خوشنویسی بسیار متنوع و گسترده است، بخشی از این تنوع مربوط  .گویندبندی میعیین شده را ترکیبمحدوده ت

حرف نون در قلم نسخ به دو شکل، در نستعلیق یک شکل، در تعلیق سه شکل، در »به ساختار و قابلیت ذاتی خطوط است مثالً 

برد. اهمیت ترکیب در خوشنویسی هنرمند در ترکیب را باال میاین اشکال قدرت (6831حسینی، «)شکسته هفت شکل دارد

تواند چنان است که اگر کسی، تک تک حروف را به خوبی بنویسد اما نتواند آنها را به نحو مطلوب ترکیب نماید مسلماً نمی

ای دارد. سی نقش ویژهی زیبا ایجاد کند؛ لذا جایگزینی و انتخاب صحیح نوع کلمات و حروف، در ترکیب کلی خوشنویمجموعه

اند، ترکیب کلی و ترکیب الحسنی، ترکیب را دو بخش کردهبسیاری از بزرگان خوشنویسی از جمله استاد بزرگ خط، میر عماد

اما ترکیب و آن بر دو قسم است جزوی وکلی و جزوی نیز بر دو قسم است؛ قسم اول آنست که اجزای حرف مفرد را »جزئی. 

اند از ضعف و قوت و سطح و دور و تناسب و ن ترکیب کنند که به اعتدال اصول در آید چون حرف قاف و غیره که مرکبچنا

میرعماد، «)ای سازد به نوعی که واضع وضع کردهمانند اینها و قسم دویم آنست که چند حرف مفرد را مرکب ساخته کلمه

کلی آن است »نماید. ترکیب های جزئی و کلی را به خوبی فراهم میکیبها، امکان ترهای حروف و تنوع شکل(. قابلیت6836

میرعماد، «)که چند حرف مفرد یا مرکب و یا مفرد و مرکب را ترکیب کرده سطری سازند به نهجی که مرغوب طبع سلیم باشد

6836.). 

 

 عناصر ترکیب

 اتصال حقیقی 

 اتصال های مجازی متصل 

 اتصال های مجازی منفصل 

 تحسن مجاور 

 گره بندی 

 

 ی های حقیقاتصال

گردآورندگان(بع: من) ساختار ترکییب در کتیبه -2شماره  نمودار  

 کتیبه)منبع: گردآورندگان(
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معمبوالً در محبور    کنبد و دهد و در آنها عبرض قلبم تغییبر پیبدا نمبی     ها در بخش اصلی بدنه حروف یا کلمات رخ میاین اتصال

تبریز، درست در وسط عرض کتیببه   های حقیقی در کتیبهپذیرد. مرکز و محور اصلی اتصالعمودی حروفی مانند الف انجام می

 موثر است. اند. انتخاب دقیق این محل در تعادل و تناسب کتیبه بسیارواقع شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لهای مجازی متصاتصال  

شود. ی اصلی با عنصر تزئینی کمتر میشوند، پهنای قلم در محل اتصال بدنهها معموالً در انتهای حروف واقع میاین اتصال 

اصلی از عنصر تزئینی تفکیک شود. بطور کلی ماهیت این گونه  شود که حرفاین نازکی خط در این قسمت موجب می

سب استفاده های کوفی برای پرکردن فضاهای خالی به منظور رسیدن به یک ترکیب مناتزئینی است و در کتیبه  اتصاالت،

ی کوفی دوره هایهخالقیت کتیب ای ازبخش عمده ترند.ها مناسببرای اینگونه اتصال« واو، ر، نون»شوند. حروفی مانندمی

  (.6836)میرعماد، گیردها نشات میایلخانی از این اتصال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  های مجازی منفصلاتصال

اگر در فضای کتیبه جای خالی زیادی وجود داشته باشد به نحوی که نتوانیم آن فضا را با اتصال حقیقی و اتصال مجازی متصل 

 ه برگرفته از طراحی کلی نوع خط هستند، استفاده نمائیم. اینگونه حرکات و عناصر، هیچعناصر بصری ک  توانیم ازپر کنیم، می

ز(میراث فرهنگی تبری منبع:)حرکات حرف الم ، الف و حا در کلمه بسم اهلل الرحمن الرحیم اتصال حقیقی دارد -2تصویر   

 

(میراث فرهنگی تبریزمنبع:) اتصال مجازی  «واو»انتهای حرف  -3تصویر   
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آیند. نقش اساسی آنها در پر کبردن فضباهای   گونه ارتباطی، با خط کتیبه ندارند و صرفاً یک عنصر بصری تزئینی به حساب می

ی اصلی خط ندارنبد و  گونه اتصالی به بدنهند و هیچداری نیستمنفی و خالی است، این عناصر بصری حرف یا کلمه خاص مفهوم

   .شوندبه صورت مجزا بکار گرفته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حُسن مجاورت

هبای موافبق اعتبدال و رعایبت سبواد و      گانه حُسن است که مبتنی بر ترکیباز اصطالحات هنر خوشنویسی و یکی از ارکان سه

گانبه، ببه تنهبایی جزئبی از ُحسبن اسبت کبه اعتببار مسبتقل          از این ارکان سه بیاض و سنجش قلم و اندازه زمینه است. هریک

باشد به نحوی کبه  اجزاء کتیبه در کنار همدیگر می  (. حسن مجاورت به معنای همنشینی متعادل و مطلوب6833هراتی، )دارد

نفب   »نماینبد. حبروف در  ی منطقبی و مبنظم ببا هبم ایجباد      ها باعث آزار و اذیت چشم نشوند و عناصبر بصبری رابطبه   حرکت

هبای   نفسبه دارای حرکبت  هبا فبی   ( این کشه6831اردالن، «)است  ی طولی وعرضیهای بهم بافتهساختارخط، مرکب از کشه

هبا   شود. این حرکتهای افقی، عمودی، مورب و دَورانی، زیبایی خط ظاهر می متضاد و غیرمتضادند. از حُسن همجواری حرکت

   .رعایت فواصل منظم و منطقی، ایجاد نظم و هماهنگی کلی را نشان دهند باید در کنار هم و با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گره بندی

بندی توانند از نوعی ترکیببندی است، مثالً خطوط ثلث و نستعلیق میهای ویژه ترکیب هر خطی دارای شماری قابلیت 

 به را پرکنند اما در خط کوفی مرسوم نیست که حروف استفاده نمایند که حروف و کلمات روی هم قرار گیرند و کل فضای کتی

(ی تبریزمیراث فرهنگ منبع:) مه ملومین و ابتغی، روی کلمه فمناتصال مجازی منفصل، مابین کل  -4تصویر  

 

(میراث فرهنگی تبریز منبع:) در کلمه فاعلون  «ع»با حرف « فا»همنشینی حرف   -6و5تصویر  
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ی خط کوفی روی یک خط کرسی اصلی و در قسمت تحتانی و در یک چهارم یا کلمات روی هم قرار گیرند بلکه شالوده و پایه

شود. این فاده میگیرد؛ لذا برای پرکردن فضای وسط و باالی کتیبه از نقوش گره یا نقوش تزئینی دیگر استپایین کتیبه قرار می

ها به  ی ماهیتی این گرهها حتماً باید هماهنگ با خط باشند تا باعث ایجاد انفصال و شکستگی در توالی خط نشوند. فلسفهگره

ی میانی کتیبه ایجاد نمایند و نیز توانند توازن و تعادلی در منطقهروشنی مشخص نیست، اما در قالب یک عنصر بصری می

بندی کمک  ها در ترکیب گره.نوشتار و حروف به نقوش تزئینی انتهای حروف عمودی را به عهده داشته باشندی پیوند وظیفه

ها همچنین در زوایای مختلف گردش کتیبه امکان انتقال یکنواخت و حرکت  ها رعایت شود. گره کنند تا تناسب بین فضامی

ی سمت راست و چپ ای خط در دو گوشهد، مانند گردش نود درجهکننخط و کتیبه را از یک مسیر به مسیر دیگر فراهم می

پود به هم متصل و  و دهند و سرتاسر کتیبه را همچون تارها حروف و کلمات را به هم پیوند می باالی کتیبه. همچنین گره

توانند در بیننده ن میها به دلیل نوع حرکتشانمایند. چنان که گویی اجزای کتیبه از هم ناگسستنی است. گرهیکپارچه می

این خطوط از  رود که منشاء اولیهای که مخاطب در این فکر فرو میپرسش و تعمق و درنگ توام با تفکر نمایند؛ به گونه ایجاد

 ت.اسکدام قسمت آغاز شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(گردآورندگانمنبع:) عناصر گره بندی در کتیبه -4نمودار  

 

(ریزمیراث فرهنگی تب منبع:)اهیوگیتقارن، توازن و تناسب میان سه نظام نوشتاری، هندسی  -7ثصویر  
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  تناسب

از دو فضای مثبت ومنفی است. دراینجا منظبور از فضبای    فضای اثر هنری متشکل یناسب بین فضای مثبت ومنفی )پُر یا خالت

ای است که ایبن دو عنصبر   های بصری و میزان سطح و اندازه منفی یا مثبت وجه ارزشی و مفهومی آن نیست؛ بلکه مراد ارزش

ها و انواع  وشتهها شامل نشود و این فضا در کتیبهاصلی گفته می  یمعموالً فضای مثبت به فضا شریک و سهیم هستند  در آن

های خالی  آورند. در این کتیبه غلبه فضای مثبت بر فضای خالی و بدون نقش را فضای منفی به حساب مینقوش است و زمینه

ها پوشانده شده و برای توازن و تناسب بین این فضاها،  سراسر طول و عرض کتیبه یا با خط یا با گل و برگ ت.کامالً مشهود اس

خل و توری مانند استفاده گردیده است. این بافت، کتیبه را همچون حریری سبک و به آن لطافت بخشیده اسبت  از بافتی متخل

تحبرک یبا   ای ببی و با استفاده از این بافت که ایجاد عمق نموده، بین این دو فضا توازن منطقی بر قرار کرده است. خال یا نقطبه 

شده، با استفاده از عناصر مختلف بصری آنبرا  جا چنین خالئی احساس می خورد. هرغیرضروری در سرتاسر کتیبه به چشم نمی

همچون نگبارگری    اند. این کار در ادامه سنت هنر ایرانی است که میل به گریز از خالء و پر کردن تمام فضاها داردپوشش داده

تناسب هم جزئبی  . سادگی و خلوتی دارد ی مقابل هنر چینی است که میل بهو تزئینات کاشیکاری در معماری و دقیقاً در نقطه

شود. در تناسب جزئی حروف با خود و کلمات متصل سنجیده و هم کلی است که البته از تناسب جزئی، تناسب کلی حاصل می

بایبد متناسبب ببا    « البرحیم »یبا کلمبه   « الرحمن»ی حرف ح در کلمه باز بودن دهانه  شوند به عنوان مثال میزان تحدیق یامی

های ی حرکتها در میانهخورد. یا اندازه گرههای کتیبه باشد، در غیر این صورت توازن و تناسب بهم میود و کل نوشتهشکل خ

ای گیاهی باید داشته های صدر حروف یعنی نقش مایهباشد و چه تناسبی با بدنه خط و نیز حرکتعمودی حروف چه اندازه می

رغبم پرکاربودنشبان انفصبالی در حرکبت     ی خط، علیها در میانهخورد گرهه به چشم میباشد. مسلماً همانگونه که در این کتیب

و از جهت وزن بصری، نقطبه تعبادل     اند؛ بلکه تنها به عنوان عنصر واسط، فضای میانی کتیبه را پر کردهاصلی خط ایجاد نکرده

اجزاء و حفظ شخصبیت انفبرادی کلمبات و حبروف شبده      اند این دیدگاه موجب پرداختن به باال وپایین کتیبه را به وجود آورده

ای به صورت مجزا دارای تناسب و اندازه معین در نسبت با خود و کل کتیبه باشد است. لذا از این حیث باید هر حرف و یا کلمه

ا بسبته ببه زیببایی و    هب دانند. به تعبیری، زیبایی کتیببه نگارن رعایت تناسب در اجزا را بسیار ضروری و مهم میاز این رو کتیبه

حُسن خط نیز در  هی اصول و قواعد خطوط سته گفتدر رساله« سبزواری»باشد، همچنان که رعایت تناسبات دقیق در اجزا می

 .ای ناهماهنگ و نامتناسب خواهید داشت( در غیر اینصورت شما مجموعه6838تناسب حروف است )قلیچ خانی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تناسب کلی 

تناسبب کلبی مرببوط     ی یک کتیبه اعم از خط، نقش، بافت، حجم، سطح و...مربوط به کلیات عناصر تشکیل دهندهتناسب کلی 

 عناصر باید متناسب  ی اینی یک کتیبه اعم از خط، نقش، بافت، حجم، سطح و... است. مجموعهبه کلیات عناصر تشکیل دهنده

(1373)منبع: قلیچ خانی، در کلمه الرحیم  «ل»و حرف « الف» تعادل وتوازن در نسبت فضای هندسی حرف  -8ثصویر  
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ی قلبم اسبت، چنبد    نگاری تعیبین انبدازه   مایند. اولین اصل تناسب در کتیبهی معین تبعیت نبا هم باشند و از یک الگو و اندازه

 .ی مهم در این انتخاب باید لحاظ شودنکته

کتیبه خالی و ناقص  ی.اگر قلم کوچکتر انتخاب شود، انتها ای انتخاب شود که طول کتیبه را پوشش دهداندازه قلم باید به گونه

شود و کلمات و حروف فشرده و در نتیجه از تناسب معمول خارج ود انتهای کتیبه کامل نمیماند و اگر زیاد در نظر گرفته شمی

ی قلم باید به نحوی باشد کبه نباظر بتوانبد آن را    اندازه. ی قلم اولین قدم در ایجاد تناسب استشوند در نتیجه انتخاب اندازهمی

حدود سه متر اسبت و در ایبن کتیببه حبدود یبک متبر و چهبل         بخواند. مثالً طول حرف الف در کتیبه گنبد سلطانیه از داخل،

کنبد و ببر   ی قلبم تغییبر نمبی   سانتیمتری قلم. در تناسب کلی از ابتدا تا انتهای کتیبه این میزان انبدازه  1سانتیمتر با ضخامت 

تهبای یبک کتیببه از    تواند یک آیه را در طول تعیین شده بنویسد، به نحوی کبه ابتبدا و ان  اساس این نسبت است که خطاط می

یکنواختی و هماهنگی یکسانی برخوردار باشد و خط از چشم ناظر خوشایند دیده شود تا حبروف و کلمبات نبه ریبز و نبه زیباد       

نمودن بعضبی از کلمبات اسبت؛ مبثالً     اندازه  هم  درشت دیده شوند. یکی دیگر از موارد رعایت تناسب در این کتیبه، همشکل و

انبد.  ی سمت راست و کلمه حافظون در سمت چپ کتیبه به لحاظ ساختاری و نوشتاری با هم متفباوت در گوشه« للزکاه»کلمه 

اما هنرمند برای تناسب بهتر و ایجاد تقارن و تعادل بصری این دو کلمه را به نحوی طراحی نموده است کبه در نگباه اول تصبور    

 .(6838)قلیچ خانی، گره مدور ایجاد کرده است شود یک کلمه هستند و این همان تناسب ظاهری است که با حرکتمی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

آیند و جا دارد تک تک ایبن آثبار مبورد مداقبه     ی ایلخانی اثر هنری منفرد و واحد به شمار میهای گچی دوره هر یک از کتیبه

آیبد. ایبن کتیببه    ای این دوره به حساب مبی هی یکی از زیباترین کتیبهی محراب مسجد جامع تبریز در زمرهقرار گیرند. کتیبه

ای است بهم پیوسته و تشکیل شده از سه نظام خطی، هندسی و گیاهی که در آن هماهنگی بسیار مناسببی ببین ایبن    مجموعه

ی سبلجوقی و  الگوی طراحی حروف و کلمات بر اساس الگوی خطبوط دوره  د.دهبررسی اجزاء نشان می عناصر ایجاد شده است

هایی در سراسر ایران نیز باشد که البته این الگو با تفاوتهای مسجد جامع و مدرسه حیدریه قزوین می متاثر از کتیبهمخصوصاً 

ای بنا به تناسب و ابعادش در این الگو تغییراتی ایجاد کرده است از جمله کتیبه محبراب مسبجد   رواج داشته است. اما هر کتیبه

ها و ترکیبات جدیدی بوجود بیاورد که در سایر کتیبه  ای ممتاز طراحیناپذیری کتیبه وصف جامع تبریز که توانسته با خالقیت

این کتیبه با استفاده از عنصر ترکیب و تناسب در کنار اجرای دقیبق و ظریبف، عناصبر بصبری از چنبان رواببط       . شوددیده نمی

کنبد. در نتیجبه   بصری به ساختار اثبر آسبیب وارد مبی   محکم و زیبایی برخوردار هستند که جابجایی هر حرف یا کلمه و عنصر 

 شالوده و تاروپود یک کتیبه بستگی تام به رعایت این دو اصل دارد؛ لذا شناخت این اصول وآگاهی از نقش و روابط حروف و

رهنگی( )منبع: میراث فاینکه کلماتشان یکی نیست اما به جهت دیداری یکسان دیده گوشه راست وچپ کتیبه با -9صویرت

شوندمی تبریز(  
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هبای اطبراف و   ها ضروری است. بنابراین هر کتیبه دارای روابط مشخص و تنگاتنگی ببا ابعباد معمباری، انبدازه    کلمات در کتیبه
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