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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

تاثيرات تحوالت خوشنويسي (خط ثلث) 
بر کتيبه نگاري ابنيه اسالمي ايران

  سده چهار تا نهم هجري 

 مهدي صحراگرد * علي اصغر شيرازي * *

چكيده
کتيبه نگاري و خوشنويســي هريک بر اســاس تعريف و کاربردشان ســير تحول و تکامل ويژه اي 
دارند. خط ثلث يکي از قلم هاي اصلي کتابت قرآن و کتيبه نگاري در ايران است. تحوالت خط ثلث در 
خوشنويســي بر تحوالت کتيبه نگاري تا حد زيادي موثر بوده و به نظر مي رسد بيش ترين تحوالت 
مربوط به سده چهار تا نهم هجري مي باشد. در اين مقاله سير تحول و تکامل خط ثلث و مقايسه آن 
با تحوالت کتيبه نگاري ثلث در اين دوره مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده بخشي از ميزان تاثير 

پذيري کتيبه نگاري از خوشنويسي آشکار شود.
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تاثيـــرات تحوالت خوشنويسي 
(خط ثلث) بر کتيبه نگاري ابنيه 
اسالمي ايران  سده چهار تا نهم 

مقدمههجري 
اغلب کتيبه را نوشته اي مي دانند که به خط جلي بر 
دوره ديوار مساجد، مقابر و اماکن متبرکه يا سر در دروازه ها 
و غيره نويسند يا نقش کنند. (دهخدا،١٣٦٣ ،ذيل كتيبه)  کتيبه 
را گذشتگان کتابه مي گفتند.(فضايلي،١٣٨٧ ،١٣٠)افزون بر 
اين ها کتيبه نگاري در هنرها و صنايع ديگر همچون کتاب 
آرايي، سفال گري، فلز کاري و حتي قالي بافي نيز کاربرد 
دارد اما کاربردش در معماري اسالمي وسيع تر است. به 
علت رابطه بسيار نزديک خوشنويسي و کتيبه نگاري در 
هنر و معماري اسالمي، تاثير آن ها بر هم زياد بوده است؛ 
به طوري که حتي برخي محققان اين دو را با هم بررسي 
مي کنند، در حالي که خوشنويسي و کتيبه نگاري هم در 
کاربرد و هم در سير تحول و تکامل تفاوت هايي دارند.١ 
گمان مي رود با بررسي و مقايسه سير تحول اين دو هنر 
در دوره هايي از هنر ايران اسالمي به شناخت ويژگي هايي 
از کتيبه نگاري دست يافت که از خوشنويسي متاثر بوده 
است.  هدف از اين بررسي ها نخست شناسايي مرز افتراق 
و اشتراک اين دو هنر در قواعد کتابت و به دنبال آن تعيين 
معيارهاي دقيق براي کارشناسي و تعيين کيفيت هنري کتيبه 
هاي اسالمي است. در ميان خطوط کتيبه نگاري خط ثلث 
جايگاهي ويژه دارد، چنان که در بررسي اجمالي آثار به 
جا مانده مي توان گفت از اواخر سده ششم هجري کتيبه 
نگاري ثلث رو به فزوني گذاشت و از آن به بعد مهم ترين 
خط در کتابت متون عربي در کتيبه نگاري بناهاي اسالمي 
بود. کتيبه هاي ابنيه مربوط به پيش از اين زمان همه به خط 
کوفي کتابت شده اند از اين رو بر اساس بررسي هاي اين 
تحقيق کتيبه اي از سده چهارم و پنجم هجري که به خط ثلث 

باشد در دست نيست.
بهتر  ثلث  نگاري  کتيبه  و  بررسي خوشنويسي  براي 
است در آغاز چگونگي و تحوالت خط ثلث مورد مطالعه 
قرار گيرد و پس از آن ويژگي ها و عوامل زير را در کتيبه 
نگاري ثلث از سده چهارم تا پايان دوره تيموري به طور 

جداگانه بررسي نمود:
الف. تاثير مواد و فن اجرا بر گونه گوني کتيبه هاي ثلث.

ب: ويژگي هاي خط ثلث در طراحي کتيبه ها.
ج. کتيبه نگاران و خوشنويسان ثلث.

نگاهي به تحوالت خط ثلث در خوشنويسي
از آن جا که اظهارات تاريخ نگاران و محققان پيشين 
درباره آغاز پيدايش قلم هاي عربي در آغاز اسالم نامشخص 
و ناقص است تطبيق اين گفته ها براي رسيدن به واقعيت 
نيازمند تحقيقي مفصل است. پيدايش خط ثلث نيز از آن
بحث هايي است که با ابهاماتي بسيار مواجه است. اما بر 
اساس بررسي هاي محققان معاصر به طور خالصه شجره 

نامه خط ثلث چنين است:
کوفي، جليل، ديباج، طومار، ثلثين و مختصر طومار، 

١- به عنوان مثال در استنساخ 
که يکي از مهم ترين بسترهاي 
خوشنويســــــي است سرعت 
در کتــــــــابت از اهميت زيادي 
برخوردار است  در حالي که اين  
ويژگي در کتيبه نگاري اهميتي 

ندارد.
٢- در گذشته نيمه غربي ايران 
به  و  گفتند  مي  عجم  عراق  را 
نظر مي رسد منظور از خطاطان 
که  است  خوشنويساني  عراق 
از  اعم  ايران  غربي  نيمه  در 
فارس و اصفهان و آذربايجان 
و غيره فعاليت مي کردند.(عالي 

افندي،١٣٦٩ ،٧١)
برخی  ای خط  عده  ٣- هرچند 
محقـــــق  را  ها  کتيبه  اين  از 
می دانــند، برخی ويژگی ها هم 
چون انحنا و قوس زياد دواير و 
شکل خاص برخی حروف مانند 
«م» مدور از ثلث بودن خط آن ها 
حکـــايت می کند. البته گروهی 
خط  اشتباه  از  جلوگيری  برای 
اين کتيبه ها را محقق آميخته به 

ثلث می دانند.

نصف، ثلث، خفيف ثلث، که اکنون به جز قلم ثلث قلم هاي 
ديگر در ميان نيستند.(فضايلي،١٣٦١ ،٢٢٧)

نظران  ميان صاحب  در  نيز  ثلث  گذاري  نام  باره  در 
اختالف است؛ عده اي اين نام را به دليل درجه بندي اش 
و  دانند  مي  دور  دوسوم  و  سطح  سوم  يک  اساس  بر 
گروهي ديگر معتقدند به اعتبار يک سوم مساحتي(عرض 
قلم) که نسبت به قلم طومار دارد بدين نام مشهور گشته 

است.(همان)
محمدبن مقله بيضاوي در سده چهارم هجري قمري 
شکل حروف قلم ثلث را به وجود آورد و آن را به منزله 
خطي مستقل مطرح کرد. ابن بواب قواعد آن را در اواخر 
سده چهارم و سال هاي آغازين سده پنجم استحکام بخشيد 
هجري  هفتم  سده  در  و  آورد  پديد  آن  در  اصالحاتي  و 
يکي از مهم ترين خطوطي بود که ياقوت مستعصمي بدان 
مي نوشت و اصالحاتي ويژه  در آن اعمال کرد که به شيوه 
ياقوتي مشهور شد. مهم ترين اقدام ياقوت مستعصمي در 
تکامل قلم هاي ششگانه اين است که وي در تراش قلم، قط 
محرف را رايج کرد به اين ترتيب او و شاگردانش اگرچه 
پيرو اصول کلي و اسلوب بزرگ ترين استاد پيشين يعني 
دارد.  نزاکت خاصي  و  آثارشان ظرافت  بودند،  بواب  ابن 
سهروردي،  احمد  شيخ  کاملي،  ارغون  مشهدي،  يوسف 
نصراهللا طبيب، سيد حيدر گنده نويس، مبارکشاه زرين قلم و 
احمد رومي شاگردان معروف ياقوت بودند. شاگردان آن ها 
نيز هم چون عبداهللا صيرفي، يحيي صوفي جمالي، پير احمد 
شيرازي، معروف بغدادي، جعفر بايسنغري، عبداهللا طباخ 
هروي و غيره خوشنويسان سده هشتم و اوايل سده نهم 
بودند که با واسطه از شاگردان ياقوت به شمارمي روند. 
اين هنرمندان در آموزش و رواج خطوط  از  نقش برخي 
ششگانه به قدري است که «سلسله استادي خوشنويسان 
خراسان را به عبداهللا صيرفي و خطاطان عراق را به يحيي 

صوفي» مي رسانند.٢ 
اغلب هنرمندان ياد شده در کتيبه نگاري ثلث نيز دست 
هاي  کتيبه  که  است  صيرفي  عبداهللا  جمله  آن  از  داشتند 
بسياري را در تبريز و عراق نوشت و نيز يحيي صوفي که 
کتيبه هايي در تخت جمشيد و خدايخانه مسجد جامع عتيق 
شيراز از او به جا مانده است. از ديگر خوشنويساني که 
پس از اين زمان فعاليت مي کردند و در کتيبه نگاري ثلث 
نيز دست داشتند مي توان از دو شاهزاده تيموري ابراهيم 
سلطان و بايسنغر ميرزا نام برد که آثار آن ها به ترتيب 
کتيبه هاي آرامگاه حضرت علي بن حمزه در شيراز٣و کتيبه 

ايوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد مشهد است. 

نگاهي به کتيبه نگاري ثلث
آثار به جا مانده از گذشته نشان مي دهد که از اواسط 
سده ششم هجري قمري، خط ثلث کم کم در کتابت بخش هايي 
از متن کتيبه ها به کار رفته است. در آغاز مهم ترين خط 
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

١- توران پشت كه در تلفظ عامه 
آن را «تورون پشت»  مي خوانند از 
آبادي هاي بسيار كهن و معتبر 
سنگ  معدن  و  است  يزد  شهر 
دارد.  زيادي  شهرت  آن  مرمر 
اين  گذاري  نام  يزد  تواريخ  در 
لفظي  مناسبت  اساس  بر  شهر 
به توران دخت ساساني نسبت 

داده شده است.(افشار،٢٧٢)

کتابت کتيبه ها کوفي بود که پس از وضع قلم هاي ششگانه 
در سده چهارم و رواج آن در کتابت مصحف ها و ديگر 
کتيبه  نيز در  ثلث  از خط  کنار کوفي  تدريج در  به  متون 
نگاري استفاده مي شد. نمونه هايي هم چون کتيبه ثلث و 
کوفي و نسخ محراب مسجد توران پشت (سده ششم) گواه 
اين سخن است. براي آگاهي از روش بررسي کتيبه ها در 
اين تحقيق، چند کتيبه به عنوان نمونه از دوره هاي مختلف 

بررسي مي شود:

الف. سنگ قدمگاه مسجد توران پشت١
در گالري فرير واشنگتن يک سنگ کتيبه وجود دارد با 
تاريخ ٥٤٩هجري قمري، اين سنگ به دستور الجنيد بن عمار 
بن العال حاکم توران پشت ساخته شده و متن آن از تعمير 
مسجدي به نام مشهد علي بن موسي الرضا حکايت مي کند. 
اين سنگ ده کتيبه دارد که اغلب آن ها آياتي از قرآن است و 

در دو حاشيه آن صلوات بر ائمه است. (قوچاني،١٣٨٣ ،٣٩-٣٦)
کتيبه حاشيه بزرگ و طاق نماي کوچک محراب به خط 

تصوير١- کتيبه سنگ قدمگاه مسجد توران پشت به خط کوفی  گلدار و ثلث و نسخ، حجاری شده، سده ششم هجری قمری، ماخذ 
تصوير: عبداهللا قوچانی
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کوفي نوشته شده است. نحوه طراحي و اجراي اين دو کتيبه 
بسيار دقيق است. حاشيه دوم محراب به خطي شبيه به ثلث 
کتابت شده اما عاري از ظرافت ها و تناسباتي است که در 
خط ثلث نويسان همان دوره مشاهده مي شود. خط حاشيه 
سوم، همانند حاشيه دوم است زيرا ادامه همان متن است. 
در وسط محراب که نام باني به خط نسخ آمده تقريبا هيچ 
نشاني از رعايت قواعد خوشنويسي در آن مشاهده نمي شود. 
همچنين رقم اثر در قسمت پايين محراب نوشته شده است.

ب. محراب الجايتو 
غربي، ايوان  شمالي  ضلع  شبستان  در  محراب  اين 
معروف به شبستان محراب الجايتو، واقع و طبق كتيبه گچ 
بري آن، در سال ٧١٠ هجري قمري به روزگار الجايتو و 
بن علي ماستري  اهتمام عضد  به  وزيرش محمد ساوي 
ساخته شده و گچ بر آن نام خود را با امضاي «عمل حيدر» 

بر آن نهاده است. 
به جز کتيبه پيشاني طاق نماي محراب که به خط کوفي 
مي باشد بقيه کتيبه ها به خط ثلث است. شيوه اجراي تزيينات 
و نقوش گياهي محراب به روش محراب هاي عهد ايلخاني 
است. کتيبه حاشيه بزرگ محراب يک طبقه و سواد و بياض 
يکساني دارد. الف ها نسبتا بلند است و در کتابت برخي از 
حروف و واژه ها از رعايت برخي از قواعد خوشنويسي 
عدول شده، مثال کوتاه نوشتن «ي» معکوس در واژه «بني» 

و غيره.
کتيبه حاشيه کوچک نيز تقريبا همين ويژگي ها را دارد. 
کتيبه اي که در وسط طاق نماي بزرگ محراب نوشته شده 
تقريبا ويژگي هاي خط ثلث را ندارد و کمي به قلم توقيع 
مي ماند. نکته ديگر اين است که تمام نقطه ها در نوشته هاي 
اين محراب دايره اي است. اين کار در کتيبه نگاري بسيار 
رواج دارد و نمونه هاي زيادي از کتيبه هاي ثلث، اين  گونه 

نقطه گذاري  شده است.

کتيبه مسجد عتيق شيراز
کتيبه اي به خط ثلث در طاق نماي ضلع جنوبي مسجد 
عتيق شيراز اجرا شده که بدون رقم و تاريخ است. معناي 
متن اين کتيبه مشخص نيست اما آن چه که خوانده مي شود 
چنين است: «طرح هر اساس وسيع کرياس که مهندس تيز 

حدس صحيح القياس که ذيقطا». (علي نقي، ١٣٤٢، ٣٤)
موضوع مهم درباره اين کتيبه آن است که متن چند بار 

تکرار شده و اين کار در کتيبه هاي ثلث غير معمول است. 
شيوه اجراي اين اثر به روش نقاشي بر گچ است و 
تزيينات گياهي رنگ  به همراه  نيز  بين نوشته ها  فضاي 
آميزي شده است. اگرچه تاريخ نگارش، نام کاتب و آغاز و 
انجام اين کتيبه را به علت ريختگي نمي دانيم، اما شايد بتوان 
زمان ساخت آن را به حدود اواخر سده هشتم و اوايل سده 
نهم نسبت داد، زيرا شيوه خط ثلث به کار رفته در اين کتيبه 

شبيه به آثار هنرمندان کتيبه نگار اين دوره مي باشد. به 
اين صورت که الف ها و حروف عمودي نسبتا بلند نوشته 
شده و ترکيب بندي آن در دو طبقه استوار است اما کرسي 
سطر باال کمي نامرتب تر است. اين شيوه ترکيب بندي در 
سده هشتم بسيار رواج داشت. نمونه هاي مشابه اين ترکيب 
بندي را در دوره هاي بعد نيز مي توان ديد اما شيوه کتابت 
مفردات و کشيدگي الف ها نشان دهنده روش کار هنرمندان 
سده هشتم و نهم هجري قمري است. همچنين دليلي بر اين 
ادعا است که شيوه فني اجراي اين اثر به روش نقاشي روي 
گچ بوده و اين شيوه معمول اجراي کتيبه ها در سده هفتم 
و هشتم هجري قمري است چنان که کتيبه بناهايي هم چون 
گنبد سلطانيه (٧١٠هجري قمري) و مدرسه رکنيه در يزد 
(حدود نيمه نخست سده هشت هجري قمري) نيز اين روش 

اجرا شده است.

ج. کتيبه سنگي در آرامگاه حضرت علي بن حمزه شيراز
ابعاد اين کتيبه سنگي که بر سردر ورودي به صحن از 
طرف درون آرامگاه حضرت علي بن حمزه شيراز نصب 
شده  ٨٠ × ٢٠٠ سانتي متر است و آيه اي از قرآن کريم به 
رقم «کتبه ابراهيم سلطان» دارد. متن اين کتيبه چنين است: 
«قيل االبراهيم عليه السالم بما اتخذک اهللا خليًال قال ما تغديت 

و ما تعشيت اال مع الضيف- کتبه ابراهيم سلطان».
خط ثلث اين کتيبه الف هايي بلند دارد و بر دو طبقه 
استوار است. حروف در سطر باال تراکم کم تري دارد و  از 
نظر سواد و بياض يکنواخت نيست. رقم هنرمند در قسمت 
چپ و به صورت عمود بر کرسي با قلمي خفي تر نوشته 
شده است. در ترکيب بندي واژه «مع» بر هيچ يک از کرسي 

بندي ها استوار نيست.

د. کتيبه سردر بيت الشتا در مسجد جامع اصفهان
خط ثلث اين کتيبه هم مانند آثار ديگر همين دوره الف هاي 
بلند و کشيده دارد. نوشته ها اغلب در دو طبقه اصلي استوار 
است. سواد و بياض سطر دوم (بااليي)  در وسط عرض 
کتيبه يکسان نيست. نام سلطان محمد (پسر بايسنقر) در 
وسط کتيبه با کاشي زرد نوشته شده است. مفردات اين 

کتيبه کامال به شيوه خوشنويسي آن عهد است. 

بررسي معيارها 
الف. تاثير مواد و فن اجرا بر گونه گوني کتيبه ها

بررسي  تر  پيش  که  آثاري  اساس  بر  کلي  طور  به   
گرديد و نيز تحليلي که بر آثار معرفي شده در جدول پاياني 
انجام گرفته مي توان دريافت مواد و فن اجرا در کيفيت 
خوشنويسي کتيبه هاي ثلث موثر نيست. به عبارت ديگر 
تفاوت شيوه اجرا در کتيبه نگاري ثلث سبب نمي شود که 
کاتب در نحوه کتابت تغييراتي اعمال کند. در حالي که در 
کتيبه هاي کوفي تفاوت در مواد و شيوه اجرا در طراحي 

تاثيـــرات تحوالت خوشنويسي 
(خط ثلث) بر کتيبه نگاري ابنيه 
اسالمي ايران  سده چهار تا نهم 
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از اسلوب هاي  اگر نمونه هايي  کتيبه بسيار موثر است. 
مختلف اجرايي کتيبه هاي ثلث را درنظر بگيريم تفاوتي در 

شيوه نوشتار اين کتيبه ها مشاهده نمي شود.
 مثال کتيبه سنگي ابراهيم سلطان در آرامگاه حضرت 
علي بن حمزه (ع) شيراز، کتيبه هاي کاشي معرق کمال بن 
شهاب در مقبره ابومسعود اصفهان، کتيبه گچ بري محراب 
الجايتو، کتيبه نقاشي روي گچ مسجد عتيق شيراز و غيره 
در نحوه  کتابت مفردات و ترکيب بندي بسيار به هم شبيه 

هستند.
و اگر تفاوت هايي هم مشاهده مي شود بيش تر به 
ميزان مهارت کتيبه نويس و گاه ميزان مهارت سازنده کتيبه 
بستگي دارد. زيرا برخي از کتيبه هاي ثلث را کســــــاني 
اغلب  و  بودند  کتيبه  اند که صنعت گر و سازنده  نوشته 
از مهارت کافي در خوشنويسي بي بهره، همانند مسعود 
کرماني سازنده محراب مسجد کرماني در تربت جام  و 
احمد بن محمد آسنگ سازنده محراب مسجد توران پشت 

تصوير٢- قسمتی از حاشيه نخست و طاق نمای محراب الجاتيو به خط ثلث، گچ بری، مسجد جامع اصفهان، سده هشتم هجری قمری، 
ماخذ تصوير: نگارنده.
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گذشتگان  را  اصطالح  اين   -١
يک  در  مختلف  سطور  برای 
کتيبه به کار می بردند. هر طبقه 
يا سطر خود داری چند کرسی 

است.

و برخي از ديگر کتيبه ها را بزرگ ترين کتيبه نويسان و 
خوشنويسان آن دوره مانند ابراهيم سلطان و يحيي صوفي 

و بايسنقر نوشته اند.   

بررسي ويژگي هاي خوشنويسي
در نمونه هاي بررسي شده از کتيبه هاي ثلث اغلب با 
دو گونه کتيبه سرو کار داريم يکي آن دسته که نويسنده يا 
طراح کتيبه خود سازنده آن بوده که در اين آثار نشاني از 
نام کاتب به چشم نمي خورد و درعوض نام سازنده کتيبه 
با عنوان «عمل...» همراه است که معموالخط اين کتيبه ها از 
حيث خوشنويسي چندان مرغوب نيست و از گونه اي خط 
تحريري متاثر است؛ مانند کتيبه محرابي شبستان شرقي 
مسجد جامع اصفهان. در اين اثر خط کتيبه اصلي محراب 
چندان مشخص نيست و ويژگي هايي متفاوت از قلم هاي 
مختلف را در خود دارد، مانند کتيبه محراب مسجد کرماني.  
دسته دوم کتيبه هايي است که کاتب و نويسنده،  سازنده 
آن  نيست يا اگر هست وجه خوشنويسي را بر صنعت گري 
ارجح دانسته و در رقم کتيبه غالبا نام کاتب را همراه عباراتي 
هم چون «کتبه...» مي بينيم. خط بيش تر اين کتيبه ها از 
حيث خوشنويسي قابل توجه است و به دست خوشنويسان 
بزرگ آن عهد نوشته شده است. نمونه هايي فراوان از اين 
دسته در آثار سده هاي هشتم و نهم وجود دارد مانند کتيبه 
اثر  تايبادي  ابوبکر  اثر بايسنقر، خانقاه  مسجد گوهرشاد 

جالل جعفر و مسجد عتيق شيراز اثر يحيي صوفي  غيره. 
اما در آثاري که به دست خوشنويسان کتابت شده تاثير 
خوشنويسي بر کتيبه ها را بيش تر در نحوه کتابت مفردات 
بايد جست. زيرا چنان که در آثار مشخص است ترکيب 
بندي اغلب کتيبه هاي ثلث به ويژه آثار سده هشتم هجري 
به بعد تفاوت هايي بنيادي با ترکيب بندي آثار خوشنويسي 

و کتابتي ثلث دارد.
بندي  ترکيب  بودن  طبقه  چند  در  تفاوت  ترين  مهم   
کتيبه هاست که در خوشنويسي معموال چنين ترکيب بندي اي 
از مهم ترين ويژگي هاي کتيبه  اين ويژگي  وجود ندارد. 
از اصول  اين ويژگي  نگاري ثلث است. به نظر مي رسد 
اصلي کتيبه نگاري در سده نهم هجري به شمار مي رفته 
زيرا سراج شيرازي در رساله تحفه المحبين در ذيل معرفي 

قلم ها از قلم کتابه ياد کرده و برخي از قواعد کتابت آن 
اين  از آن جمله عبارتي است که در  داده است.  را شرح 
باره آورده است: «... وآن خط (کتابه) را شايد که بر باالي 
يکديگر نويسند و در يک سطر جايز است که سه طبقه١ 
نوشته شود، و در هر طبقه رعايت کرسي به نوعي بنمايند 
که مخالف اصول و قاعده نشود، و بايد که از اصول ثلث و 

محقق بيرون نباشد...».(شيرازي، ١٣٧٦، ١٤٥)
چنان که در متن آمده اين قاعده در باره کتيبه نويسي 
ثلث و محقق قابل اجرا است. از اين رو مي توان  آن را از 
اصولي دانست که منحصر به کتيبه نويسي مربوط مي شود 

و در خوشنويسي به کار نمي رود. 
چنانچه تحوالت خط ثلث را در نظر بگيريم و جوياي 
رابطه اين تحوالت با تحوالت کتيبه نگاري باشيم مي توان  
نتيجه گرفت که از زمان وضع قلم هاي ششگانه تا زماني 
که نخستين نمونه هاي خط ثلث در کتيبه نگاري مشاهده 
شده بيش از يک قرن فاصله زماني وجود دارد. اين فاصله 
را بايد مدتي دانست که اين قلم ها در ميان خوشنويسان و 
سپس کتيبه نگاران رواج يافت. البته براي اين ادعا مستندات 
مکتوب نيزدر دست است. قاضي احمد قمي در گلستان هنر 
کتيبه نويسي و مثني برداشتن را از اختراعات ابن بواب 
مي داند.(قمي قاضـي، ١٣٦٣، ٩٩) و از آن جا که اين بحث 
را در«در ذکر خط ثلث و مايشبه و پيدا شدن آن» مطرح 
کرده درباره خط ثلث صدق مي کند. از زمان وضع قلم 
هاي ششگانه به دست ابن مقله تا وفات ابن بواب نيز حدود 
يک قرن تفاوت زماني است. از سوي ديگر از آن جا که 
کتيبه هاي ثلث نخستين مانند کتيبه مسجد توران پشت کم 
تر به دست خوشنويسان ماهر کتابت شده و خط کتيبه ها 
را اغلب سازندگان کتيبه ها و صنعت گران  نوشته اند  پس 
بررسي تحوالت اين خط بر کتيبه نگاري تقريبا مقدور نيست 
زيرا کتيبه سازاني که بر اساس قواعد کتيبه نمي نوشتند از 
تحوالت آن نيز بي خبر بودند و آن چه را دراين کتيبه ها 
مي توان بررسي کرد بيش تر خط ثلث تحريري غالب بر اين 

کتيبه هاست.
گفتني است در آثاري که بررسي شد از آغاز سده هشتم 
نام خوشنويسان را در زمره کتيبه نگاران مي بينيم. همچنين 
از همين زمان است که شمار کتيبه هايي که در آن ها قواعد 

تصوير٣- کتيبه مدخل صحن، سنگ رنگ شده، مقبره علی بن حمزه، نگارش ابراهيم سلطان، سده نهم هجری، ماخذتصوير: نگارنده
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١- نمونه هايي پيش از اين زمان 
نيز وجود دارد اما بيش تر اين 
قبرها  سنگ  کتيبه  در  را  آثار 
استفاده  کرده اند که مورد بحث 
اين تحقيق نيست. مثال در ناحيه 
به  مربوط  قبرهايي  سنگ  يزد 
سده پنجم و اوايل سده ششم 
هجري قمري وجود دارد که در 
نوشتن متن آن ها از ثلث و گاه 
از نسخ  تحريري بهره برده اند. 

خوشنويسي به طرز نسبتا دقيقي افزايش پيدا كرده است. 
از زمان ابن بواب يعني آغاز سده پنجم هجري قمري 
تا ياقوت مستعصمي يعني سده هفتم هجري قمري تحولي 
اما  نداد.  ثلث و محقق روي  قلم هاي  اساسي در نگارش 
با  نيز هم زمان  و  ياقوتي  ياقوت و رواج شيوه  از زمان 
گسترش کار خوشنويسان در کتيبه نگاري تحولي اساسي 
در کار کتيبه نگاري ثلث مشاهده مي شود. هرچند در سده 
هشتم هم چنان آثاري ساخته مي شد که از حيث رعايت 
قواعد خوشنويسي چندان مورد توجه نيست، آثار زيادي 
هم وجود دارد که به دست خوشويسان نامي و با کيفيت 
عالــــي  و گاه ممتاز کتابت  شده است. در سده نهم اغلــب 
کتيبه هاي بناهاي مهم به دست مهم ترين خوشنويسان آن 

عصر نوشته شده است. 

به اين ترتيب اگر بخواهيم ميزان تاثير گذاري تحوالت 
قلم ثلث را بر کتيبه نگاري بيان کنيم مي توان گــــــفت 
قديمي ترين نمونه هاي کتيبه نگاري ثلث به  حدود نيمه سده 
ششم مي رسد١ و نخستين کاربرد آن در کتابت رقم و گاه 
متن فرعي کتيبه ها بوده است. در شيوه کتابت اين کتيبه ها 
بيش از هرچيز دور و پيچش خط رعايت شده و به قواعد 
اصلي خوشنويسي توجه نشده است. اين آثار از نظر ترکيب 

بندي نيز به ترکيب بندي هاي کتابت شباهت كمي دارد. 
يعني نوشته ها اغلب در يک رديف و يک طبقه است. اما 
از اواخر سده ششم به بعد که کاربرد خط کوفي در نگارش 
مصاحف رو به افول گذاشت و خط ثلث جايگزين آن شد؛ 
هم کاربرد اين خط در کتابت متن اصلي کتيبه ها بيش تر 
شد و هم قواعدي براي کتيبه نويسي وضع شد. مهم ترين 

تصوير٤- کتيبه سر در بيت الشتاء به خط ثلث اثر سيد محمود نقاش، کاشی معرق، مسجد جامع اصفهان، سده نهم هجری قمري، 
ماخذ تصوير:  نگارنده

 

تصوير٥ - کتيبه نقاشی روی گچ از مسجد جلمع عتيق شيراز، احتماال سده هشتم هجری قمری، ماخذ تصوير: نگارنده 
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تصوير٦ -کتيبه ثلث ترکيب سنگ و کاشي از مسجد جلمع عتيق شيراز، به تاريخ ٧٥٢ هجري قمري، ماخذ تصوير: نگارنده

تاثيرپذيري کتيبه نگاري ثلث از کتابت در نگارش مفردات 
است، زيرا مفردات خطوط ششگانه را ياقوت مستعصمي 
به درجه اي رساند که همه از او پيروي مي کردند. و نيز 
شاگردان او بودند که هريک در نقطه اي از ايران بزرگ به 
رواج و گسترش شيوه او پرداختند. اما در شيوه ترکيب 
بندي کتيبه هاي سده هشتم به بعد گونه اي ترکيب بندي 
پديد آمد و تکامل يافت که در کتابت کاربردي نداشت يا اگر 
داشت چندان همگاني نبود و آن نوشتن متن کتيبه در چند 

تصوير٧- کتيبه حجاري به خط ثلث بر جرز خدايخانه مسجدعتيق شيراز، نگارش پيرمحمد، سده نهم هجري قمري، ماخذ تصوير: نگارنده 

طبقه است به طوري که در هر طبقه قواعد کرسي بندي ثلث 
رعايت شود. براي اين کار الزم است که الف ها و  حروف 
عمودي بلندتر از اندازه کتابتي باشد. پس وجه افتراق کتابت 
و کتيبه نگاري در اين دوران همين نکته است وگرنه چنان 
که ديديم از سده هشتم اغلب کتيبه نگاران خود مصحف 
نويس و خوشنويس بودند و قواعد خوشنويسي را در کتيبه 
نگاري نيز رعايت مي کردند. اين قواعد بيش تر در نگارش 
مفردات و کرسي بندي و حسن مجاورت حروف مشاهده 

تاثيـــرات تحوالت خوشنويسي 
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تصوير ٨- کتيبه کاشي معرق به خط ثلث، سر در مقبره ابو مسعود، سده نهم هجري قمري، ماخذ تصوير: نگارنده 

تصوير ٩ - کتيبه کاشي معرق به قلم ثلث که در دو طبقه نوشته شده و در هر طبقه قواعد کرسي بندي تا حدي رعايت شده است، 
سردر مسجد دربکوشک اصفهان، آغاز سده دهم هجري قمري، ماخذ تصوير: نگارنده 

مي شود.
در جدول ١ که مربوط به آثار سده هاي چهارم و پنجم 
هجري قمري مي باشد تمام کتيبه ها به خط کوفي است، 
در جدول ٢ که آثار سده هاي شش و هفت را در برمي گيرد
شمار آثار کوفي کاهش يافته و بر تعداد آثار ثلث و محقق 
افزوده شده است. در جدول ٣، از آثار سده هاي هشتم 
ثلث  جز  به  خطي  به  که  دارد  وجود  اثري  تر  کم  نهم  و 
اگر همين بررسي را در خوشنويسي  کتابت شده باشد. 
انجام دهيم خواهيم ديد که کتابت مصاحف به خط کوفي 
تا پايان سده ششم است و از سده هفت و به ويژه ظهور 
مصاحف  تمام  تقريبا  شاگردانش  و  مستعصمي  ياقوت 
به خط ثلث و محقق و ريحان و نسخ نوشته مي شده و 
کتابت ترقيمه ها با رقاع و توقيع. از خط نسخ هم افزون 
بر کتابت قرآن در کتابت ديگر متون به سبب سهولت در 
پايان سده ششم  از  استفاده مي شد.  نوشتن و خواندن 
به طور قطع کاربرد خط کوفي به علت مشکالتي که در 
کتابت و خواندن داشت، در مصحف نويسي دچار رکود 
شد و قلم هاي ششگانه جاي آن را گرفت. از آغاز سده 
پنجم علي رغم استفاده خوشنويساني هم چون ابن بواب و

 شاگردانش از قلم هاي ششگانه - به ويژه نسخ و ثلث 
و محقق- در کتابت، مصاحف از اين خطوط تا آغاز سده 
هفت کم تر در کتيبه نگاري استفاده مي شد، اگر هم شده 
براي متن هايي غير اصلي و نه چندان مهم مانند رقم و 
تاريخ ساخت و غيره بوده است. اين موضوع نشان مي دهد 
که اگر آغاز سده ششم را زمان رواج قلم هاي ششگانه 
و به ويژه ثلث در ميان خوشنويسان بدانيم تا زمان رواج 
تدريجي آن در نگارش کتيبه ها، يعني اواسط سده هفتم 
حدود يک صد و پنجاه سال فاصله وجود دارد که نشانه 
دگرگوني هاي خوشنويسي تا تاثيرگذاري بر کتيبه نگاري 
نيازمند زمان است و نمي توان در اين سال ها به دنبال اثرات 
آني خوشنويسي بر کتيبه نگاري بود. اين مساله نشان مي 
دهد در اين دوره – سده هاي چهار تا پايان سده شش و 
آغاز سده هفتم هجري قمري- هنوز خوشنويسان در کتيبه 
نگاري چندان دستي نداشتند و بيش تر کتيبه ها توسط 
کساني نوشته شده که اغلب صنعت گر و سازنده کتيبه  
بودند. اما اين نسبت در سده هاي هشت و نهم هجري قمري 
دگرگون شده و چنان که مشاهده شد بيش تر کتيبه نگاران، 
خوشنويسان چيره دست زمان خويش بودند و بي شک هر 
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جدول۱- آثار سده چهارم و پنجم هجري قمري

جدول۲- آثار سده ششم و هفتم هجري قمري

تاثيـــرات تحوالت خوشنويسي 
(خط ثلث) بر کتيبه نگاري ابنيه 
اسالمي ايران  سده چهار تا نهم 

هجري 

مکانرديف
فن اجرا           انواع خط

تاريخ
 

کاتب 
سازنده محققکوفي

 ثلث
رقاع نسخ

تعليق
آجر گچبري

سفال
نقاشي 
بر گچ

کاشيحجاري

 مسجدجامع       ۱
نائين(محراب)

نداردق ۳۸۰

نداردق ۵      ديوار شبستان۲

تخت جمشيد ۳
(عضدالدوله)

ندارد۳۳۴ ق      

تخت جمشيد ۴
(بهاء الدوله)

ندارد۳۹۲ق      

دوازده ۵ بقعه 
امام

نداردق ۵      

نداردق۴۴۸      گنبد علي۶

ندارد۴۶۶ق      جامع کاشان۷

از       مدرسه نظاميه۸ پس 
۴۵۵ ق

ندارد

اصفهان ۹ جامع 
نظام  (گنبد 

الملک)

ندارد۴۷۳ق      

مکانرديف

فن اجرا    انواع خط
کاتب تاريخ

سازنده
محققکوفي

 ثلث
آجر  گچبريرقاع تعليقنسخ

سفال
نقاشي 
برگچ

کاشيحجاري

ندارد۵۴۹ق      رباط شرف (محراب)۱

ندارد   «     (سر در)۲

احمد ۵۴۹ق      مسجد  توران پشت (محراب)۳
آسنگ

     «   «        (کتيبة حاشية دو)۴

      «   «               (کتيبة وسط)۵

ندارد۵۱۵ق      جامع اصفهان (سردر)۶

احتماًال           (ايوان شرقي)۷
ق۶

ندارد

          حرم امام رضا   ( حاشيه ۱محراب)۸
زرينفام

ابوزيد  ۶۱۲ق
ابوطاهر

حرم امام رضا  ۹
( حاشيه ۲محراب)

      »   »    »     

    «    «    «         حرم امام رضا   ( حاشيه پائين)۱۰

احتماًال       جامع تبريز (محراب)۱۱
اواخر ق۷

ندارد

احتماًال       جامع عتيق  (تربت جام)۱۲
اواخر ق۷

ندارد

ندارد۶يا ۷      جامع اصفهان شاه نشين ايوان شرقي۱۳ 
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شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۶۱

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

 جدول۳- آثار سده هاي هشتم و نهم هجري قمري

مکانرديف
فن اجرا  انواع خط

کاتب/ سازندهتاريخ
محقق کوفي

 ثلث
رقاع  نسخ

تعليق
آجر گچبري

سفال
نقاشي 
بر گچ

کاشيحجاري

محراب الجايتو ۱
حاشيه و طاق نما

حيدر۷۱۰ق         

    «   «      پيشاني محراب۲

(احتماًال ق۸           جامع ورامين سردر۳
علي قزويني )

     «ق   ۷۲۲              «  ايوان گنبدخانه۴
      « ق  ۷۲۶                   «  زير گوشواره۵

جامع اصفهان محراب ۶
نداردق۸           گنبد خانه نظام الملک

ندارد۸۸۰ق           (ايوان جنوبي)۷

سر در شبستان ۸
زمستاني

محمود نقاش۸۵۱ق            

 ندارد ق۹/۸            ايوان شرقي۹

  ايوان شرقي ۱۰
(محراب)

عليکوهيار  ق ۷۷۸               
ابرقويي

 ايوان شرقي ۱۱
(محراب)

شبه 
محقق

ندارداحتماًال ق۸   

گنبد خانه مزار ۱۲
(تربت جام)

ندارد۷۳۶ق        

گنبد سفيد (تربت ۱۳
جام)

ندارد۸۴۴ق      

شبه مسجد کرماني۱۴
ثلث

مسعود کرماني ۷۱۲ق   

محراب امامزاده ربيع ۱۵
خاتون

   «۷۰۸ق   

ندارد۸۴۴ق     گنبد فيروز شاهي۱۶    

گنبد سلطانيه (تربت ۱۷
خانه)

ندارد۷۱۰ق     

گنبد سلطانيه (گنبد ۱۸
خانه)

ندارد۷۱۰ق     

گنبد سلطانيه (ايوان ۱۹
شرقي)

ندارد۷۱۳ق      

کمال  بن شهاب۸۶۳ق      جامع يزد (محراب)۲۰

جامع يزد (دهليز ۲۱
ورودي)

کمال  بن شهاب۸۷۵ق      

جامع يزد (دور ۲۲
صحن)

بهاء الدين بي تاريخ      
هزارسپ

احتماًال کمال  بن     ”       جامع يزد (محراب)۲۳
شهاب

نداردپس از ۷۳۳ق     مدرسه رکنيه (گنبد)۲۴

ندارد   ”      مدرسه رکنيه گنبد۲۵

مدرسه رکنيه (زير ۲۶
گنبد)

ندارد  ”      

مدرسه رکنيه ۲۷
محراب

ندارد   ”     

مدرسه رکنيه ۲۸
(زير گوشواره)

ندارد   ”        

مدرسه رکنيه طاق نماي ۲۹
تزئيني

ندارد   ”     
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نتيجه
براي کتيبه نگاري و خوشنويسي در جاي خود و به طور مستقل تحوالتي وجود داشته که قابل بررسي 
است اما تاثير پذيري کتيبه نگاري از خوشنويسي در قلم هاي مختلف با هم تفاوت دارد. درباره قلم ثلث 
که موضوع اين پژوهش است مي توان گفت به استناد آثار بررسي شده اگر نيمه سده ششم هجري 
قمري را آغاز کاربري قلم ثلث در کتيبه نگاري بدانيم آن گاه بايد گفت قلم ثلث در کتيبه نگاري تحوالتي 
مشابه با خوشنويسي داشته است. تنها برخي آثار نخستين اين حوزه تا اواخر سده هفتم هجري و 
شماري از آثار سده هشتم هجري قمري از نظر کتابت در برخي از ويژگي ها هم چون رعايت قواعد 
نگارش مفردات چندان دقيق و بر اساس قواعد خوشنويسي نبود و علت اصلي آن اين است که خط اين 
گونه آثار را نه خوشنويسان که کتيبه سازان و صنعت گران مي نوشتند که به علت عدم مهارت در 
نگارش مفردات و احتماال به دليل عدم مهارت در اجراي فني، از رعايت برخي قواعد غفلت شده است. اما 
در سده هاي هشت و نهم اين مساله تا حد زيادي رفع شد و چنان که ديديم بسياري از کتيبه هاي مهم 
اين دوره به دست خوشنويسان مشهور آن عصر نوشته شده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد در 
آثار سده هاي هشتم و نهم هجري قمري قواعدي ويژه براي نگارش کتيبه هاي ثلث وضع شده است، 
زيرا بيش تر کتيبه هاي ثلث کتابت شده در اين سده بر دو يا سه طبقه نگارش يافته و چنين قاعده اي در 
کتابت و خوشنويسي رواج نداشت و از ويژگي هاي خاص کتيبه  نگاري ثلث آن دوره شد. اما در رعايت 
جزييات مفردات هم چنان بر اساس قواعد خوشنويسي انجام مي شد مگر طول حروف عمودي که در 

کتيبه نگاري بلندتر از خوشنويسي نوشته مي شد.  

ادامه جدول۳

تاثيـــرات تحوالت خوشنويسي 
(خط ثلث) بر کتيبه نگاري ابنيه 
اسالمي ايران  سده چهار تا نهم 

هجري 

مکانرديف

فن اجرا    انواع خط
کاتب سازندهتاريخ

کوفي
محقق
 ثلث

رقاع نسخ
تعليق

آجر  گچبري
سفال

نقاشي 
برگچ

کاشيحجاري

يحيي صوفي ۷۵۲ق        عتيق شيراز خدايخانه۳۰

عتيق شيراز جرز ۳۱
خدايخانه

محمدبي تاريخ      

ابراهيم سلطان   ق۹         علي بن حمزه ۳۲

آرامگاه شاد ملک ۳۳
آقا 

ندارد۷۳۳ق      

آرامگاه خواجه ۳۴
احمد 

ندارد   ق۸         

آرامگاه محمد ۳۵
سلطان 

ندارد۸۰۵ق          

جالل جعفر ق۹          مسجد موالناي تايباد۳۶

جالل جعفر ۸۴۱قتا۸۴۸         مدرسه غياثيه۳۷

سر در زاويه ۳۸
معين منشي ق ۹۰۲         دربکوشک

محمد ابن ابواب۸۰۷ق         مسجد کبود۳۹

بايسنقر۸۲۱ق          مسجد گوهرشاد ۴۰

کمال  بن شهاب۸۹۵ق          مقبره ابومسعود۴۱
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شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۶۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی
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 اثري از يكي از بيماران رواني 
به نام هوشنگ . ر
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