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چکیده

هنر خوشنویسی یکی از هنرهای خاص و واالی دوران اسالمی ایران در تزیینات معماری به شمار می رود. خط کوفی در سده های 5 

و 6 هجری قمری دچار تغییرات بسیار شد و در راستای خوانایی و زیبابخشی در تزیینات معماری حرکت کرد. هنرمند با اتصال دو 

هنر خط و ترسیم و نقاشی الگوی جدیدی از خط کوفی را به وجود آورد که نمونه آن را در کتیبه نقاشی ارسالن جاذب در سنگ 

بست می توان مشاهده کرد. در پژوهش حاضر به منظور شناخت بیشتر خط کوفی ایرانی در سده های 5 و 6 هجری قمری، دو اصل 

فرم و ساختار حروف و تزیینات وابسته به آن در کتیبه نقاشی مقبره ارسالن جاذب مورد توجه قرار گرفته است. برای رسیدن به دو 

اصل مطرح  شده نگارنده به بررسی فرم و ساختار حروف کتیبه ارسالن جاذب از لحاظ  معیارهای تناسب، تعادل و نوع خط پرداخته 

و در نگاه دوم فرم حروف و تزیینات وابسته به آن را بررسی کرده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، نشان دهنده رشد و دانش خط 

و خط نگاره در این سده ها است که باعث خلق خطی جدید در محدوده خراسان شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی 

انجام گرفته و اطالعات به روش مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و به ویژه عکاسی میدانی جمع آوری شده است.
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مقد  مه
زایش و سیر رشد قلم کوفی ایرانی )مشرقی( که مشتق شده از قلم 
اولیه کوفی است در کتیبه های قرون3 تا 6 هجری قمری موجود است. 
حروف قلم کوفی در یک کتیبه مدام به صورت ترکیبات عمودی و افقی 
شکل گرفته است که حکایت از تالش کتیبه نویسان دارد؛ به ویژه از قرن 
4 هجری قمری در دست یافتن به ساختاری جدید. ابداع شیوه جدید خط 
کوفی در ایران با نام کوفی شرقی یا کوفی ایرانی است که باعث تغییراتی در 
ساختار و شکل ظاهری رسم الخط کوفی شد؛ به خصوص از اواخر قرن سوم 
هجری و قرن چهارم، تبدیل به عنصری اصلی در تزیینات وابسته به معماری 
شد. معماری غزنوی  از اواخر قرن چهارم هجری از بهترین نمونه هایی است 
اندازه خود ساختمان حائز اهمیت شمرده  به  که تزیین را در معماری 
است. هنر این دوره، به نوعی احیاکننده هنر ایران باستان، به ویژه دوره 
ساسانی است. بنای ارسالن جاذب، از بناهای آجری به جای مانده غزنوی در 
سنگ بست خراسان است. قلم کوفی ایرانی )مشرقی( قالب جدیدی از خود 
نمایان کرد که بهترین نمونه آن را می توان در کتیبه نقاشی ارسالن جاذب 

مشاهده کرد. حروف در کوفی ایرانی از حالت افقی که در کوفی نخستین 
داشته اند، خارج شده و به صورت نظامی عمودی و زاویه دار، جهت خوانایی 
بهتر به کوفی مشرقی تبدیل شده اند. نبودن اطالعات از ویژگی هنر خط و 
کتیبه نویسی این دوره از تاریخ، موجب شد این نوشتار به پژوهش و بررسی 
بصری و تجسمی کتیبه نقاشی ارسالن جاذب از دوره غزنوی بپردازد و 
ویژ گی های آن را در قرن پنجم هجری در محدوده خراسان مورد بررسی و 

ارزیابی قرار دهد که به »کوفی خراسانی« شهره شده است. بنابراین:
1- ویژگی های ساختار بصری حروف و نقوش تزیینی کتیبه نقاشی 

بنای ارسالن جاذب چیست؟
2- مشخصه های حروف و فرم کتیبه نقاشی ارسالن جاذب چیست؟ 
بررسی و مطالعه خط و ساختار حروف کتیبه در این حوزة جغرافیایی از 
دوره غزنوی، بخشی از تاریخ خط و خوشنویسی را روشن خواهد کرد که 
می تواند جهت هنر هایی چون گرافیک و هنرهای سنتی ایران کاربرد یابد.

روش پژوهش
 نوع تحقیق کیفی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. در ارتباط 
با فرم و ساختار حروف در کتیبه نقاشی ارسالن جاذب تحقیق مدونی 
وجود ندارد. بررسی ساختار کتیبه  نقاشی ارسالن جاذب، گامی در جهت 
شناسایی هنر غزنوی در تاریخ هنر ایران است، که اطالعات دقیقی از آن 
در دست نیست. در این پژوهش کتیبۀ نقاشی در سه گام مورد بررسی قرار 
گرفته است. در گام اول، حروف کتیبه به صورت مجزا استخراج شده اند. 
در گام دوم این پژوهش، نگارنده  به تحلیل و توصیف فرم حروف و نقوش 
آن در کتیبه پرداخته است و در پایان کل کتیبه از لحاظ بصری )ساختار 

و فرم حروف( مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش
معماری  و  تاریخی  دسته  دو  به  موضوع،  با  مرتبط  پژوهش های 
فرم شناسی خط دسته بندی می شوند. بینش )1352( در مقاله  »بازخوانی 
کتیبه نقاشی مقبره و مناره« به ناخوانابودن کتیبۀ بنا اشاره داشته و کل 
کتیبه را تکرار کلمه محمود دانسته است و این در صورتی است که در 
 .)Sourdel, 1979, 112-113( کل کتیبه، چنین کلمه ای دیده نمی شود
در سال )1357( به بررسی و بازخوانی کتیبه ها پرداخته است. آرتور پوپ 
)1363( در کتاب معماری ایرانی دونالد ویلبر و لیزا گلمبک )1374( در 
کتاب معماری تیموری در ایران و توران به معماری و اجزای بنای ارسالن 
 ،)1356( غروی   ،)1379( مهدوی   ،)1382( کیانی  پرداخته اند.  جاذب 
جاذب  ارسالن  سیاسی  موقعیت  باب  در  مقاالتی  در   )1381( عطاری 
پرداخته اند. صالحی کاخکی و موسی تبار )1391( در مقاله »پژوهشی بر 
شناخت مجموعه ارسالن جاذب« با نگاهی متمایز از پژوهش های پیشین 
به موقعیت بنا از لحاظ باستان شناسی پرداخته اند. ایشان )1394( در مقاله  
»بازنگری پالن تزیینات« در نگاهی کلی تر، این بار به تکمیل پژوهش 
پیشین خود در صدد بررسی تزیینات بنا از جمله کتیبه نقاشی پرداخته اند 

و به ویژگی های تزیینات و آیه نوشته شده، اشاره کردند.

همچنین در )1395( در کتاب سنگ بست، مجموعۀ تاریخی از دوره 
این  یازیده اند. در  بنا دست  باستان شناسی  تاریخی و  به بررسی  غزنوی 
پژوهش ها نقوش، فرم و ساختار خط در کتیبه مطالعه و تحلیل نشده است. 
در حیطه فرم شناسی خط کوفی: بهنام )1341( در مقاله »هنر تزیینی به 
وسیله خط،« برزین )1341( در مقاله »فرم تزیینی روی ظروف سفالین« 
یساولی )1357( در کتاب پیدایش و سیر تحول هنر خط به ویژگی های 
فرم  کتاب  در   )1375( زمانی  پرداخته اند.  آن  قواعد  و  مشرقی  کوفی 
تزیینی در آثار تاریخی اسالمی در باب خوانایی و انواع کوفی تالش نموده 
است. آصف فکرت )1377( در کتاب خط کوفی به معرفی خط کوفی 
خراسانی و کوفی غزنوی پرداخته. مقاالت در این باب، محسنی )1381( 
»فرم هنر مقدس،« ایمانی )1381( »سهم ایرانیان در هنر خوشنویسی، 
با تکیه بر فرم«، گرومن و شایسته فر )1386( »خوشنویسی اسالمی،« 
چارئی )1388( »سیر تحول خط کوفی در نگارش قرآن های دوره اول تا 
پنجم هجری  قمری و بررسی ساختار آن« به تحلیل قرآن ها در سده های 
متفاوت، در جدول های جداگانه پرداخته  و با کشیدن حروف در جدول های 
مجزا ساختار حروف بر محور افقی، عمودی را بررسی کرده است. افشار 
مهاجر، صالحی و فرید )1395( در »شاخصه های تشخیص حروف الفبای 
خط اسالمی« به تحلیل حروف الفبای اسالمی به ویژه فرم نخستین و 
مقایسه آن در جدول کنار سایر حروف الفبای اسالمی پرداخته و مورد 
تجزیه وتحلیل قرار داده اند، نگارنده به بررسی ویژگی های بصری کتیبه 
نقاشی مقبره ارسالن جاذب از دو منظر فرم و نوع حروف و ساختار بصری 
حروف و تزیینات نوار کتیبه اهتمام داشته تا کامل کننده پژوهش های قبل 

در این زمینه باشد.

چارچوب نظری پژوهش
معماری و ویژگی های بنای ارسالن جاذب

مقبره ارسالن جاذب، از لحاظ موقعیت جغرافیایی در محوطه تاریخی 
سنگ بست واقع در فاصله 35 کیلومتری جنوب مشهد در منطقه فریمان 
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بنا شده است. این مقبره واقع در محوطه تاریخی سنگ بست قرار گرفته که 
براساس پژوهش های انجام شده مقبره یک بنای منفرد محسوب نمی شود، 
بلکه جزئی از یک مجموعه تاریخی است و توسط بانی بنا امیر ارسالن 
ساخته شده است )تصاویر 1 و 2(. با استناد به متون تاریخی، بنای ارسالن 
جاذب و مجموعه پیرامون آن در ابتدای قرن چهارم هجری قمری در 
دوره غزنوی ایجاد شده است )موسی تبار و صالحی کاخکی، 1395، 12(. 
از جمله بناهای اولیه شیوة رازی است. مقبره گنبدخانه ای دو اشکویه )دو 
طبقه( دارد. گنبد دو پوسته بوده، آجرکاری زیر گنبد به گونۀ زیبایی خفته 

راسته کار شده است )مولوی، 1383، 173(.
آرامگاه ارسالن جاذب تنها نمونه یک شیوه تزیین است که سرچشمه 
و هدف متفاوتی داشته است. بر نمای خارجی بنا، هیچ گونه آذینی اجرا 
نشده است. ولی از دیوارهای داخلی بنا آثار جالبی در دست است. تمامی 
بنا ساده و بی پیرایه است؛ بغل های پهن نورگیر، قرنیزهای گرد و رویه های 
صاف به بنا  سادگی و آرامش خاصی بخشیده است. تزیینات حجمی بنا، 
فقط در سکنج ها به کار رفته است که زنجیره مستطیل شکلِ  درهم تنیده 
آن به طرز مبهمی یادآور خط های کوفی اولیه است. در حال حاضر، در 
زیر گنبد آرایه ای دیده نمی شود و اگر هم در آغاز تزیین شده بوده، اکنون 
به کلی از میان رفته است )پوپ، 1387، 1505(. بنای ارسالن جاذب، دو 
کتیبه قرآنی به خط کوفی در داخل بنا دارد، یکی در زیر گلویی گنبد که 
با آجرچینی دورتادور بنا را فرا گرفته و کتیبه دیگر به صورت نقاشی رنگی 

روی گچ نوشته شده که پایین تر از گنبد قرار گرفته  است. 

نقوش و تزیینات کتیبه نقاشی ارسالن جاذب
آرایش  برای  از تذهیب  استفاده  با  در حدود سده 4 هجری قمری، 
قلم کوفی، نوعی جدید از قلم کوفی در ایران رایج شد. تذهیب در اوایل 
و بدو ورود کاماًل ساده و بی پیرایه بود، اما در قرون 5 تا 6 هجری قمری 
به صورت کاماًل منسجم و متین همراه با حروف نوشته یا در بین کلمات 
تنیده می شد. در این دوره خط به تنهایی زینت بخش تمامی هنرها و نقوش 
گیاهی از هنر قبل اسالم شده است که الهام بخش هنرمند ایرانی است و 
با خالصه سازی و ساده شدن، تبدیل به جزئی جداناشدنی از فرم در آثار 
هنری شد )ایمانی، 161،1386(. قرن 5 هجری قمری، شاهد ظهور نقوشی 
متصل به حروف هستیم که از سر و انتهای حروف ترسیم شده و در کتیبه 
نقاشی ارسالن جاذب به چشم می آید. نقوش بیرون زده از حروف جزئی 
مجزا از حروف نوشته شده را شکل داده اند و از قواعد و قوانین اصلی حروف 

جدا هستند. کتیبه نویس، با توجه به فضای نوشتن و شکل حروف در حفظ 
تعادل و هماهنگی و برقراری ریتمی دل انگیز، دست به کشیدن نقوشی از 

دل حروف زده است.
هنر  خصوص  به  باستان  ایران  نقوش  همان  استفاده،  مورد  نقوش 
ساسانی است  که با قدرت درک تصویری باالی هنرمند در دل حروف 
و نوشته ها جای  داده شده است. در آن از نقوش گیاهی و انتزاعی شده 
که بعدها اسلیمی نام گرفتند استفاده شده است. تصاویر به جای مانده در 
کتیبه ارسالن جاذب در این دوره  تاریخی، نقوش تجریدی و خالصه شده  
گیاهان در زمینه خطوط می باشند. در نقوش کتیبه های دورة  اسالمی در 
قرون اولیه، نقوش و اشکال حروف به سطوحی غول پیکر تبدیل شده اند. در 
مقابل، سایه های عمیق تزیین گیاهان با ظاهری متقارن طراحی شده اند. 
در نقوش منفصل از حروف در این اثر، نقش ها به صورت هدایت کننده 
در زیر نوشته های کتیبه نقش بسته اند تا همواره به ریتم و فضاسازی کل 

کتیبه کمک کنند.

فرم شناسی حروف کتیبه ارسالن جاذب 
با نگاه به کتیبه نقاشی ارسالن جاذب می توان دید در نوشتن کتیبه در 
حالت اول  به خوانایی خط و متمایزکردن حروف از نقوش توجه شده است 
و در مرحله بعد به ترکیب بصری و زیباسازی اهتمام ورزیده است. کاتب 
کتیبه با اتصال نقوشی گیاهی )اسلیمی( از ابتدا و انتهای حروف توانسته 
است کل کتیبه را متعادل و فضاهای مثبت و منفی را به بهترین حالت در 

البه الی حروف و کلمات پخش کند. 
آنچه، در فرم و ساختار این خط مشخص است، رابطه شکلی و ظاهری 
حروف با کلمه قبل از خود و کلمه بعد از خود بوده که در رعایت تناسبات 
بارز است. حروف در کتیبه، با پیچش و تابندگی بیشتری در کنار هم قرار 
گرفته و حرف قبل به نحوی با حرف بعد خودسازگار شده است. مثاًل 
صورت نوشتاری حرف الف با حرف الم میان، به سختی قابل تشخیص و 
تفکیک هستند. آنچه که اشاره مستقیم به هدف خوشنویس دارد، در نگاه 
اول حفظ ظاهر زیبا و چشم نواز حروف و کلمه در کل کتیبه است و خوانایی 
در درجه دوم قرار می گیرد. نکتۀ مهم و قابل ذکر دیگر، ترکیب چند نوع از 
قواعد خط در حروف کتیبه است. این در حالتی است که حروف، ایستایی و 
عمودبودن خود را از قواعد و اسلوب نوشتن کوفی مشرقی گرفته  اند. ویژگی 
روشن، حرکت های عمود و ارجحیت آن بر خط افق و حرکت هماهنگ 
است که حاصل ترکیب مناسب حروف افق با حروف عمود به شمار می رود 

تصویر 1- موقعیت رباط های دشت سنگ بست.
مأخذ: )موسی تبار و صالحی کاخکی، 1395، 23(

تصویر 2- تفکیک فضایی آثار مجموعه ارسالن جاذب.
مأخذ: )موسی تبار و صالحی کاخکی، 30،1395(
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و از کسالت و خستگی چشم جلوگیری می کند. این خط درعین حال از 
قاعده حرکت های دوار و نرم و ریزنقش خود، از کوفی اولیه اقتباس کرده 
است. حروف در کل کتیبه دارای حالتی پویا و چرخش و انعطاف پذیری 
باالیی هستند. »می توان به این نکته هم اشاره کرد که در هنرهای بصری 
اسالمی دو قطب مهم، یعنی معماری و خط، قابل توجه اند. هنر معماری 
محدود به عوامل مادی و اصول ثابت است؛ درحالی که هنر خط، به مراتب 
آزادتر و از وحدتی بی نظیر برخوردار است. حتی با داشتن قوانین مشخص 
با قابلیت های بسیار )در طراحی و شکل آفرینی( دارای سبکی کاماًل مستقل 
تا  روان ترین و  بنایی  و آزاد است. همچنین از سبک چهارگوشه کوفی 
بر می گیرد«  در  را  عالم هنری  از  ثلثی  و  مدورترین سبک های نسخی 
)حلیمی،1390، 17-18(. هنرمند خوشنویس با اتصال بین فرم خطوط 
و تزیینات »متصل« و »منفصل« به نقطۀ اصلی هنر دوره اسالمی یعنی، 
رابطه زیباشناسی و هنر اسالمی، بین خط و ساختار بنا به یک شکل واحد 
در مجموع رسیده است. آنچه در این هنر مشخص و بارز است، استقالل 
و هویت مشخص شده  خط و خوشنویسی در معماری است که در عین 

هماهنگی با فضا و معماری بنا، دارای هویتی مستقل است. 
برای شناخت خط کوفی و مقایسه الفبای حروف کوفی این کتیبه، 

هرکدام از حروف  به سه حالت )پیش کلمه، میان کلمه، پس کلمه( در جدول 
)1( مشخص شده  تا از لحاظ فرم مورد بررسی قرار گیرد. 

اولین کلمه، در حروف کوفی )الف( است که در تمامی حاالت نوشتن 
حالتی عمود و ایستا به خود می گیرد. این در حالتی است که حرف الف در 
کل کتیبۀ نقاشی ارسالن جاذب با حالت عمود در برقراری ریتم کل کتیبه 
نقش اساسی داشته است )جدول 1(. حرف الف، تنها در حالت قرارگیری 
و اتصال به حرف بعد خود، اتصال کوچک افقی در ساختار عمود خود دارد. 
آنچه از ویژگی های بارز این حرف به شمار می رود، حالت نوشتن و نشستن 
حرف روی خط کرسی است که در تمامی حالت های نوشتن بر روی خط 
کرسی می نشیند. در کل کتیبه بنا، حرف الف دو نوع تزیین دارد که اولی 
تزیین کوچکی در سر عمود حرف است که حالتی از برگ سه لبی را دارد 
و دوم، تزیینات اسپیرالی شکل با نقوش گیاهی است که در حالت پیش 
از کلمه قرار می گیرد در قسمت افقی، باعث زینت و کشیدگی و همچنین 
زیبایی حرف می شود. تزیینات اسپیرالی شکل، دو نقش بارز را در اینجا 
ایفا  می کنند: اول، در جهت  زیبایی و زیباسازی کل کتیبه و حرف است 
که به ریتم نقش ها کمک می کند و دوم، دادن حالت عمود و کشیده که 
موجب ایستایی و استواری حرف می  شود و درعین حال، سعی در القاکردن 
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جدول 1- ساختار حروف در کتیبه بنای ارسالن جاذب.
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خطوطی نرم و دوار دارد که پویا و دینامیک هستند )تصویر3(.
به دلیل تخریب و آسیب کتیبه، نگارندگان نتوانستند حرف )ت( از 
مجموع این حروف را استخراج کنند )جدول    1(. بر اساس ساختار، این 
چهار حرف شکل ثابتی در نوشتن دارند. حالت افقی، تنها ویژگی مشترک 
این حروف است که در کتیبه کاماًل نقض شده و معکوس نوشته شده است. 
این چهار حرف، شرایط یکسان و ساختار مشترکی در کل کلمات دارند و 
تنها نقطه تمایز و شناخت این چهار حرف، تعداد نقطه ها و جای قرارگرفتن 
آن ها در این حروف است. حرف )ت( در هر سه حالت قرارگیری شباهت 
زیادی با حرف )الف( دارد و تنها وجه تمایز این حرف در وسط کلمه، آن 
است که اتصال دوطرفه با کلمات قبل و بعد از خودش دارد. دو مورد دیگر، 
خطوط نرم و دوار است که در این حرف، تنها دو نقطه اتصال در وسط 
کلمه دارای فرمی دوار و نرم است. در بقیه حاالت خط حالتی هندسی 
به خود می گیرد، محل قرارگیری حرف روی خط کرسی است  که در هر 
سه حالت به شکل بارز  برعکس  در خط کوفی میان کلمه و حرف

L التین برعکس در پیش کلمه و پس کلمه این خط مشهود است )تصویر 
4(. میزان کشیدگی این حرف، مانند حرف الف در هر 3 حالت است. حرف 
)ت( در آخر کلمه یا پس کلمه با حالتی از تزیینات اسپیرالی ظاهر شده 
است که در حرف الف در مطلب باال بیان شد و به کشیدگی و ریتم عمود 

تمامی خط های ایستا بی عمود کمک کرده است )جدول 1(.
خط کوفی، خطی پرقدرت و انعطاف پذیر است. آنچه به طور مشهود در 
حرف )ح( مشخص است این است که تنها حرف از حروف )ح- خ- ج( در 
آن دیده می شود، انعطاف و پیچش خط در راستای عمود در این حرف 
مشخص است. طراح به زیبایی هرچه تمام تر یک قرینگی در این خط به 
وجود آورده که در نگاه اول از لحاظ ساختار بصری به یک تعادل بصری 

رسیده است.
حرف )ح( در این کتیبه، تنها در حالت پیش کلمه استخراج شد و در دو 
حالت دیگر به علت ریختگی یافت نشد )جدول 1(. کتیبه نویس در کل این 
کتیبه تالش برای ایستایی حروف را اصل کار خود قرار داده است. حرکت 
دور و نرم خط در این حرف، به زیبایی باعث یک پیچش در ناحیه سر این 
حرف شده است. می توان حدس زد که حرف به پایین خط کرسی کشیده 
می شود و در حالت تک حرف یا پس کلمه باید مانند شکل همیشگی خط 
به پایین کشیده شود. طراح با زینت دادن قسمت باالی حرف به حالت یک 
برگ اسلیمی تالش دارد ارتباط بصری برای این حرف با حرف قبل و بعد 
خود را ایجاد کند و این موجب برقراری یک چرخش و ریتم کلی در کل 
کتیبه شده است. در این حرف اصل پویابخشی و دینامیک بارز و مشهود 

است. حرکت رفت وبرگشت افقی با وجود غلبه خط عمود در این حرف، 
مهم ترین شاخصه شناسایی این حرف در تمامی نمونه ها است.

اما، حروف د-  ذ در این کتیبه حالت و شکلی متفاوت از سایر کتیبه ها 
دارد. هر دو حرف با حالتی افقی روی خط افق کشیده شده اند؛ اما بسیار 
پیچیده و فرم دار که باز با توجه به هدف کتیبه نویس در دید بصری حروف 
با پیچیدگی هایی در راستای خط عمود حرف حالتی کشیده به خود گرفته 
است )جدول    1(. در حرف )د(، بعد از نوشتن حالت و شکل همیشگی 
حرف به آن پیچش داده است و شاید، ظاهری شبیه به کوفی معلقی را 
نشان داده است؛ اما سعی در خلق تصویری بصری در جهت هماهنگی با 
کل کتیبه را داشته است. تشکیل زوایای هندسی و مربع در این حرف از 
ایستایی و ایستاتیک آن وجود دارد و در پایان با حالتی مثلثی شکل و 
کشیده در جهت عمود، حالت افقی حرف را به تعادل با حالت عمودی 
و  اریب  مدور،  که خط  )د(  حرف  برعکس  اما  است)تصویر 5(.  رسانده 
پیچ های نرم ندارد، حرف )ذ( بعد از نوشتن حالت اولیه )ذ( روی خط افق 
و برای تمایز )ذ( از )د( با تاباندن خطوطی در راستای عمود حالتی از نقطه 
حرف )ذ( را ترسیم کرده  و در این حرف برعکس حرف )د( حالت مدور و 
پویابخشی دینامیک مشخص و مشهود است. قرار گرفتن دو دایره در دل 
هم، درست در مرکز شکل از لحاظ بصری به تعادل حرف کمک کرده و 

بیشتر القاءکننده حرکت به هم چسبیده خطوط است )تصویر6(.
حرف )ر( از لحاظ شکلی در تمامی خط ها حالتی خنثی از حالت افقی 
و عمود را دارد. شاخصه )ر( شیب این حرف است که از باال به پایین قرار 
می گیرد. آنچه در اینجا از لحاظ ساختاری و بصری کتیبه متمایز است، 
معکوس بودن تمامی این نکته ها در حرف )ر( است. در این کتیبه، حرف )ر( 
به باالی خط کرسی کشیده شده است و حالتی از حرف )د( و )V( باز را به 
خود گرفته است. بلندی و حالت عمود در آن کاماًل مشهود است )جدول 
1(. نویسنده، به دلیل حرکت های رو به باالی کلمات حالت ریتمیک را 
در تمامی حروف نشان داده است و حرف با حالتی دینامیک و پویا به باال 
صعود می کند و با زینت اسلیمی برگی، بیشترین تأکید را بر حالت عمود 
حروف داشته است و آن را از حالت ایستا خارج کرده است تا حالتی مدور 
و پویا به آن ببخشد. اما، در )ر( میان کلمه کاماًل حالت ایستا و استاتیک به 
خود گرفته است و بیشتر بلندی آن به باالی خط افق کشیده شده است.

حرف )س( شاخصه سه دندانه دارد. کاماًل حالت عمود بر صفحه را به 
خود گرفته و دارای دندانه های کاماًل کشیده  است تا با فرم بقیه حروف در 
کتیبه هماهنگی داشته باشد و بتواند یک ریتم ایستا و کشیده درعین حال 
اما حرف میانه )س( حالتی  دینامیک را به نمایش بگذارد )جدول 1(. 

تصویر 3- قرارگیری حرف )الف( بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب
نمای جنوب )قبله(.

تصویر 4- قرارگیری حرف )ت( بخشی از کتیبه  بنای ارسالن جاذب
نمای جنوب )قبله(.

تزیین و  ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسالن 
جاذب



76
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  1، بهار 1401

متمایز و فرمیک دارد و می توان در آن حالت بصری و نمادین ارجحیت 
بر خوانش حروف را دید. طراح با تکرار و قراردادن چندین حالت مختلف 
در خطوط سعی در برقراری یک شکل جامع و یک ریتم مشخص شده در 
کل کتیبه  را دارد )تصویر 7(. حرف )س( میانه به مانند حرف )ال( و )اهلل(، 
دارای یک حرکت پیچشی است. دندانه ها را در هم تابانده که می توان از 
این حالت به یک تفسیر اساطیری اشاره نمود )تصویر 8(. در کتاب تفسیر 
مایکل بری بر هفت پیکر نظامی آمده است: نشانه این پیچش می تواند 
نمایانگر دو مار و اژدهای در هم تابیده برای پاسداری و محافظت از گنجی 
باشد. »اژدهای هفت پیکر که از گنج خود پاسداری می کند به مار بی خواب 
پیشینۀ زرین شباهت دارد. دسته های برنزی در کاخ های شاهانه بغداد در 
دوران خالفت نیز به صورت اژدها ی دوگانه، طلسم حفاظتی، ساخته شده 
بودند« )بری، 1394، 87-88(. وجود فرم ها به حالت ایستا و استاتیک بر 

آن است که حالتی کاماًل پایدار و ایستا را نمایش می دهد.  
شاخصه شناخت و هویت اصلی حرف )ص-       ض( در تمامی خطوط 
شکل بیضی کشیده شده بر خط افق است و در سمت چپ آن در تمامی 
خطوط سنتی همراه با دندانه است.  وجه تضاد این حرف در کتیبه حرکت 
پیچ وتاب و تابیده شده خطوط در راستایی عمودی است. )جدول    1( در 
حرکت اول نویسنده شاخصه اصلی نوشتن این حرف را با قراردادن قلم 
روی خط کرسی نشان داده است. در حرکت بعدی مجدداً می توان ریتم 
کل کتیبه و اصل مهم حالت زینتی و چشم نواز را مالک پیچ وتاب خط ها 
در حالت عمود دانست. خطوط با حالتی تابیده به صورت عمود به سمت 
باال در پیچش هستند که به فرم حروف، حالت پویایی و مدور داده است 

و از اصل پویابخشی فرم ها تبعیت می کنند. همچنین نبود حرکت عامل 
گردشونده در زیر خط کرسی که در تمامی خطوط از ارزش خوانشی این 
حرف به حساب می آید نشان می دهد که در این خط حالت موازی خط 

افق به خود گرفته که خوانشی ندارد )تصاویر 9 و 10(. 
حرف )ظ( از لحاظ ساختار و فرم مشابه حرف )ص( است. این حرف 
در کتیبه با حالتی از پیچش خط در راستای عمود نمایان شده  است، 
همان گونه که در حرف )ک(، )ص( و )ن( دیده می شود. وجود پیچش و 
تابیدن خطوط در این حرف را می توان بر اساس کتاب تفسیر مایکل بری 
نمادی از طلسم محافظ معنا نمود که در این حرف به شکل بهتری می توان 
آن را مشاهده کرد. دو خط پیچ خورده در انتهای عمودی حرف به شکلی 
از دو مار به هم تابیده درآمده اند که به هم متصل شده و حالتی محافظت 
گونه به خود گرفته اند. حرف حالت هایی از پویایی و پویابخشی دینامیک 

به خود گرفته است.
هویت  و  حالت  همان  به  )ف(  حرف  کلی  شاخص  و  ساختار    
اصلی است که در تمامی خطوط نوشته می شود. تنها وجه تمایز در اینجا 
کشیدگی مثلثی شکلی است که از مرکز دایرة حرف به حالت عمود به باال 
رفته است   و   در نوک آن تزیین یک گل 3 پر قرارگرفته است  .    کشیدگی 
دایرة حرف به ایستایی آن کمک کرده و باعث ریتم کلی در کتیبه شده 

است )جدول1(.
حرف )ک( از 3 پاره تشکیل می شود و روی خط کرسی با حالتی افقی 
شکل می بندد. در این کتیبه نویسنده، در 3 حالت و 3 بار فرم )ک( را به 
دست آورده است. برای یکپارچگی کل کتیبه از فرم خط های پیچیده 

تصویر 5 و 6- قرارگیری حروف )د( و )ذ( بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای شمالی.

تصویر 8- حرف )ال( بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای غربی. تصویر7- حرف )س( بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای جنوبی )قبله(.
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درهم استفاده شده است که در توضیحات )س( به اساطیری بودن این 
دست از فرم ها اشاره می کند. کشیدگی سرکش حرف، همراه تزیینات آن 

یک حرف با حالت کشیده را تداعی می کند. 
کلیت شاخص حرف )ل( بر راستای عمود و ایستا بودن آن است. به 
لحاظ تناسب و ایجاد یک ریتم هماهنگ و همگون حروفی مثل )ل، ت، 
ی( تشابه و شاخصه های مشترک دارند و بر آن اساس ترسیم شده اند که 
هم تراز با حرف )الف( در کل کتیبه باشند. حرف )ل( از لحاظ تمایز و تفاوت 
از )الف( بلندتر ترسیم شده است )جدول 1(. این حرف در حالت پس کلمه 
حالت معکوس حرف )الف( در پس کلمه را به خود گرفته است. تنها وجه 
تمایز این حرف قرارنگرفتن دایرة )ن( مانند در این حرف است، که به 
صورت پاره شکلی بر روی خط افق، در زیر خط کرسی قرار می گیرد. حرف 
در حالت پیش کلمه، کاماًل مشابه حرف )الف( و )ی( دیده می شود که 
تنها ارتفاع بیشتری نسبت به آن ها دارد. در نگاهی کلی به کتیبۀ نقاشی، 
حروفی مانند )ل، ی، ت، ن، الف( ریتم و تناسبات این کتیبه به حساب 
می آیند که با قرار دادن برگ سه لبی در انتهای عمود حرف )ل( و )الف( 

یک حاشیه و نوار مرزی ایجاد کرده است.
)م( از حرکت یک دایره    و در پاره ای از خطوط به حالت مربع      نوشته 
می شود. در هر دو صورت بر روی خط کرسی قرار می گیرد. در حالت اول 
دایرة چشم حرف )م( رو به سمت باالی کرسی قرار می گیرد و در حالت 
دوم دایره رو به سمت پایین و پایین خط کرسی است. در این کتیبه، بر 
اساس ریتمی که تمامی حروف در تناسب باهم به خود گرفته اند، حرف 
)م( در تمامی حاالت پیش کلمه و میان کلمه و پس کلمه به صورت دایره ای 
رو به سمت باال ترسیم شده است که نویسنده با قراردادن تزیین مثلثی 
شکل     روی دایره حرف )م( به کشیده شدن آن کمک کرده است )جدول 
1(.  در نگاهی کلی، حرف در یک قاعده یکسان و مساوی نسبت به حالت 
عمودی و افقی نوشته شده و حالت خنثی گرفته است. آنچه نسبت به این 
حرف در مورد شاخصه آن نسبت داده می شود، حالت ایستا و ایستاتیک 
است که حروفی از قبیل )م، ف، و( در این کتیبه به خود گرفته اند و از 

حالت مدور و پویا خارج شده اند.
پاره شکل تشکیل شده. شاخصه حرف )ن( دایره  از یک  حرف )ن( 
باال است. حدوداً 1/3 حرف )ن( در زیر خط کرسی قرار  به  نیم باز، رو 
می گیرد و حالتی کاماًل، مدور و نرم و پویا را به خود اختصاص می دهد.  
البته، شاخصه حرف )ن( در حالت میان کلمه و پیش کلمه، وجود دندانه 
است. در این کتیبه حرف حالتی کاماًل پویا و ریتمیک به خود گرفته 
و پیچیده شده است. در قالب اصلی حرف حالتی از حرکت مدور را به 

خود گرفته که پیچش و نرمی خاص خودش را دارد و حالت دینامیک در 
حرف است. در این کتیبه، حرف )ن( با دو حالت کشیده و به هم تابیده در 
حالت تک حرف و پس حرف ترسیم شده است. که در حالت تک کلمه با 
قلمی بسیار ظریف و نرم تر از حالت پس کلمه ترسیم شده است و فرمی از 

اسلیمی در انتهای آن دیده می شود.
تشکیل  گرد  ریزاندام های  از  اسالمی  الفبای  در  حروف  از  برخی 
می شوند و متناسب با هر خطی فضای میان این اشکال گرد می تواند 
بسته یا باز باشد )به تعبیر سنتی حرکت های کور       / چشم دار(. حرف 
)و( نیز در پاره نخست خود از این ریزاندام ها تشکیل شده است. )افشار 

مهاجر، صالحی و فرید، 50،1395(
لحاظ شاخصۀ  از  که  است  تشکیل شده  پاره شکل  دو  از  )و(  حرف 
شناسایی در این کتیبه، شباهت زیادی به حرف )م( و )ف( دارد. البته، در 
همین حالت تمایز ویژه ای با حرف )م( پس کلمه دارد. در حرف )و( دایره 
چشم متصل شده به پاره دوم، در جهت عمود و سپس در راستای خط افق 

است ترسیم شده است؛ شکلی )L( مانند. 
دو  از  که  می آید  حساب  به  الفبا  حروف  متنوع ترین  از  )ی(  حرف 
پاره شکل تشکیل می شود. حرف )ی( از جمله حروفی است که حالتی 
کشیده و افقی دارد و بر روی خط کرسی کشیده می شود )جدول 1(. به 
علت تخریب زیاد کتیبه، حرف در حالت های تک کلمه و پس کلمه یافت 

نشد و تنها می توان به میان کلمه و پیش کلمه در اینجا اشاره کرد. 
»شاید بتوان گفت که ریزاندام ترین حروف اسالمی، حرف )ه( است 
که دو پاره ریزاندام دارد. در واقع )ه( از حرکت رفت وبرگشت دو پاره خود 
به وجود می آید« )افشار مهاجر، صالحی و فرید، 1395، 59(. حرف )ه( از 
شکل های نیم دایره، مثلث یا ذوزنقه به وجود می آید و در همۀ حالت ها به 
یک تکیه گاه که در سمت راست آن- یک پاره شکل عمود کوتاه وجود 
دارد- ختم می شود تا محور افقی و عمودی این حرف را خنثی کند و حالت 
یکسانی به آن ببخشد. اما، در این کتیبه وجه تمایزی وجود دارد و آن 
همین ارجحیت محور عمود حرف )ه( بر محور افق آن یا ریخت مربع مانند 
حرف است که تمایز بین این حرف با حرف )ه( در آن دوره را به وجود 
آورده است. )جدول1( شاخصه حرفی )ه( در این کتیبه به فرم   است که 
در وسط آن یک چشم وجود دارد و با اتصال یک کشیدگی کوتاه به سمت 
راست آن، حرف حالتی از ایستایی را به خود می گیرد و در انتهای عمودی 
حالتی از مثلث تیز مانند - وجه اشتراکی در کل کتیبه و در حروف )ن، ی، 

ت، الف، ل(  - را به خود می گیرد.

تصویر 10- حرف )ض( بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای شرقی.تصویر 9- حرف )ص( بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای غربی. 

تزیین و  ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسالن 
جاذب
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ساختار حروف نقاشی ارسالن جاذب بر اساس محور افقی 
و عمودی

قراردادن حروف در  با  این خط  بر  نظام حاکم  برای شناخت دقیق 
کادرهای مجزا، حروف براساس محور افقی و عمودی بررسی شده است. 
می توان به این نکته اشاره مستقیمی داشت که در قرن 5 هجری قمری، 
فرم و شکل جدیدی از کوفی ایرانی ظهور کرده که افزون بر حالت عمود، 
دارای حالت های مدور در عین ایستایی بوده و عالوه بر قرارگرفتن در 
زمینه هایی پر  نقش  و  نگار اسلیمی، حروف نیز اسلیمی هایی در پایان و شروع 

خود به عنوان نقشی الحاقی دارند. حروف فرم های تازه ای به خود گرفته و 
از حالت نوشتاری به حالت زینتی تبدیل شده اند. در این کتیبه با توجه به 
برقراری تناسب و ریتم یکسان، حروف بر راستای محور عمود ترسیم شده 
و این قاعده در تمامی حروف، در کتیبه رعایت شده و کاتب ارتباط بین 
کوتاه ترین حرف نوشته شده )ه( با بلندترین آن )الف، ل( را رعایت نموده 
است. در این کتیبه، بعضی از حروف در وضعیت عمودی و افقی آن، حالت 
خنثی به خود گرفته است و در ساختار کلی حروف حالتی از عمودی و 

ایستایی را تداعی می کنند. 

 

–– 

 

 

                         تصویر 17- حرف ذ )ابتدا(.                                            تصویر 18- حرف ر )ابتدا(.

تصویر 11-حرف الف )ابتدا(.                           تصویر12-حرف ب )ابتدا(.

حروف )الف( )تصویر11( و )ل( )تصویر 24( جزء مهم ترین و کشیده ترین 
حروف کل کتیبه به حساب می آیند که در خیلی از قسمت های کتیبه به 
صورت زیبایی در هم تابیده اند و بر ایستایی و عمودبودن این دو حرف، 

با کشیدن یک برگ سه لبی تأکید داشته است. مانند: )ال، الف و الم در 
کلمه اهلل( )تصویر 15 و 16( می توان گفت از ساختار کاماًل غالب عمود 

بهره برده اند. 

                تصویر13-حرف ح )ابتدا(.                            تصویر14-حرف د )آخر(.

تصویر 15-حرف الف و الم.       تصویر 16- حرف ال.

از ویژگی های کتیبه، نوشتن و ترسیم افقی ترین حروف کوفی ایرانی، 
)ت( )تصویر12(، )د( )تصویر14(، )ک( )تصویر22(، )ط( )تصویر21( است 
که در نظام و حالت عمود غالب قرار گرفته اند و خط عمود آن ها به حالت افق 
حروف کاماًل ارجحیت دارد. هنرمند در این کتیبه با قراردادن حرکت های 
تابیدة مدور و منحنی خطوط در حروف )د-ذ( )تصویر17(،  پیچیده و 
)ک( )تصویر22(، )ط( )تصویر21( سعی در پویایی و پویابخشی در این 
حروف، با توجه به ساختار عمود و ایستا داشته است؛ اما بیشتر این پویایی 
و مدوربودن و غالب بودن حرکت های دور را می توان در حروفی مثل )ج( 
)تصویر 17(، )ر( )تصویر18(، )ن( )تصویر 27( دید که البته با مدوربودن 
و حالتی غالب از عمود بودن، در قالب ایستا نوشته شده اند. دیگر آنکه 
وجود دندانه های کشیده و عمود حروف )س( )تصویر 19( و همچنین 
حروف میانۀ  حرف )ت( )ن( )ی( است. اما با تمام تالش کتیبه نویس در 
عمودبودن حروف، از جمله )ص( )تصویر20(، )م( )تصویر 25(، )و( )تصویر  

26( حالت عمود در حرف )ص( بدیل کشیدگی آن بر روی خط افق کاماًل 
خنثی شده است که در اینجا کاتب با اعمال زینت های اسپیرال شکل، به 
کمک عمودبودن حروف برآمده است و حرف را از حالت کشیده بر خط 

افق خارج کرده است.

تناسب حروف با نوار کتیبه و تزیینات وابسته به آن
خواندن خط در نگاه اول برای بیننده میسر نمی شود زیرا که جلوه 
زیبایی فرم های اسلیمی و پیچ  وتاب  فرم ها و نقش ها، مرتباً نظر را جلب 
تسلط  که  است  گرافیکی  ارزش  دارای  خط  ترکیب  اینجا  در  می کند. 
طراحان خط و حروف را مشخص می نماید. خط، با توجه به تمام نقوش به 
صورت مشخص هدایت می شود تا بیننده بتواند نوشته را دنبال کند و آیه 
مربوط به آن را بخواند. در کل کتیبه تمامی قسمت ها که در زیر  هستند، 
با نقوش گیاهی و اسلیمی پر شده تا ترکیب هماهنگی را با خط به وجود 

                                 تصویر 19-حرف س )آخر(.                                                                                                  تصویر 20- حرف ص )آخر(.
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آورد )تصویر 29(. کاتب، به بهترین فرم با متعادل سازی نقوش کشیده و 
بیرون زدگی آن ها از حروف، به تناسب و ریتم مناسبی دست یافته و باعث 
به وجود آمدن، ترکیب زیبایی شده است. آنچه که در کل کتیبه نقاشی 
مقبرة ارسالن جاذب بارز و مشهود است، )وحدت( بین نقوش و حروف و 
آیات قرآنی است که هنرمند با دانش و پشتوانۀ کهن هنری خود در کل 

کتیبه رعایت کرده است. وحدت »به عنوان مهم ترین رمز جاودانه در هنر 
اسالمی تجلی یافته است؛ تالشی خارق العاده از جانب هنرمند مسلمان 
برای بروز و ظهور )وحدت و نظم( « )حلیمی، 1390، 54(. همراهی نقوش 
اسلیمی و گیاهی در کتیبه، در دو حالت متصل و نقوش پس زمینه و 
منفصل از حروف در کل کتیبه، توانسته به خوبی این سنت را در جهت 

 

 

 

– 

– 

 

تصویر 27-حرف ن )آخر(.                                                                           تصویر 28-حرف ه )آخر(.

 

                                       تصویر 21- حرف ط )آخر(.                                                                                               تصویر 22- حرف ک )آخر(.

تصویر 23- حرف ف )ابتدا(.                     تصویر 24-حرف ل )آخر(.

                            تصویر 25- حرف م )آخر(.                                                                            تصویر 26- حرف و )آخر(.

تصویر 29- بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای غربی.

تزیین و  ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسالن 
جاذب
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هماهنگی و تناسب بین حروف به کار گیرد. آنچه در کتیبه مشهود است 
پیروی تمامی حروف از نظم و الگوی مشخص است که سبب هماهنگی 
در نوار کتیبه شده است. کتیبه نویس، این نظم و هماهنگی و این تعادل 
و تکامل را در جلوه هایی از نقش ها و فرم هایی از گل و گیاه و اسلیمی ها 
که در تعامل کامل با حروف در البه الی آن ها تنیده اند ترسیم کرده است.

کل نوار کتیبه، با متعادل کردن حروف در قامت نظام عمود و اتصال 
موتیف ها و نقوش اسلیمی حالتی از )تقارن در ترکیب( را در بر می گیرد. 
بافت شکلی به وجود آمده با ترکیب حروف و نقوش، یک ریتم هماهنگ با 
حروف در کتیبه به وجود آورده است و از فرم های عمود و افق خط، نقوش 
ساده شده سطح کتیبه را پُر کرده و حالتی موزون و پویا در آن ایجاد شده 
است که خواننده  در عین خواندن از زیبایی و ظرافت کتیبه بهره می برد. در 
نوار کتیبه، نقوش متصل به حروف  و کتیبه  به هماهنگی رسیده که موجب 

نظم و ساختار متناسبی در کل کتیبه شده است.

بررسی فواصل حروف کتیبه 
در کتیبه، حروف با یک فاصله مشخص، به صورت یک ریتم کامل 
در کنار هم قرار گرفته اند و در خیلی از قسمت ها، نویسنده با اتصال یک 
خط باریک کلمات را به هم متصل کرده است. همان گونه که، در کوفی 
مشرقی به خاطر خوانش بیشتر و پیوست کلمات با نیم تایی قلم، آن ها را به 
هم متصل کرده است. البته، از این نکته هم غافل نباید شد که کاتب برای 
نوشتن تمامی کلمات و آیه بر روی نوار کتیبه، نیاز به فشرده کردن و اتصال 
کلمات به هم بوده و بر مبنای کلی، تمامی حروف به نحو ی در دل یکدیگر، 
جای گرفته اند. در نوار کتیبه، تنها می توان بیشترین حدفاصل را بین )الف( 
در اول کلمه، با حرف قبل خود )پ( حفظ شود که فاصله ممکن را با 
نقوش پر کرده است تا تعادل کتیبه. )تصویر30( »هنرمند با استفاده از فرم 
کلمات و ترکیب و آرایش آن ها باهم، اثری را ایجاد کرده تا پر  رمز  و  راز باشد، 

تا ذهن بیننده و خواننده را متوجه سیر و سلوکی در عالم غیرمادی کند و با 
آزادی و رهایی و در آن عالم تعمق نماید؛ حتی اگر بسیار دید متوجه قرائت 
صحیح آن شود و محو در معنی کلمات قرآنی شود« )حلیمی، 1390، 78(.

بررسی نقش حروف عمودی در کتیبه 
کتیبه  کل  در  بارز  نکته   کتیبه،  حروف  ساختاری  جدول  براساس 
در  بوده که  کتیبه  نوار  نشان دادن  ایستا  برای  تمامی حروف  کشیدگی 
عین نرمی و دوار بودن یک سری از حروف، در سرتاسر  نوار کتیبه دیده 
می شود. می توان به این نکته هم اشاره داشت که وحدت در کتیبه با حفظ 
ضرباهنگ در کل کتیبه، به صورت کاماًل عامدانه اجرا شده است، چراکه 
حفظ ضرباهنگ به وحدت در کل کتیبه کمک کرده است.کتیبه نگار، با 
هماهنگ کردن و الگو کردن عمده حروف، ساختار عمود بر افق را در کل 
کتیبه رعایت و الگوی یکسانی را در تمامی نوار کتیبه حفظ نموده است. 
برای ایجاد یکپارچگی حروفی مانند: )م، ه، و، ف، ت( را به قامتی عمود 
نزدیک کرده تا ترکیبی واحد و جامع به دست آورد. در این امر از اتصال 
نقوش اسلیمی به حروف بهره برده که  این خود موجب پرشدن فضای 
پس زمینه در کتیبه شده است. براساس جدول ساختار حروف، عمود و 

ایستابودن از قابلیت کل حروف در نوار این کتیبه است )تصویر31(.

نوع خطوط و شکل حروف کتیبه
نوع خط کتیبه، بر اساس تجزیه وتحلیل فرم شناسی حروف و استخراج 
ساختار حروف بر مبنای دور و محور افق و عمود مبین بر این است که در 
قرن 5 هجری قمری قلمی با نام )کوفی غزنوی( به گفتۀ آصـف فکرت، 
رایج بوده که در بناها و آثار آن دوره متداول بوده است و تمایزی با کوفی 

مشرقی )خراسانی( دارد )تصویر 23( .

تصویر 30- بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای شرقی.

تصویر 31- بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای جنوب )قبله(.
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                   تصویر 32- کوفی غزنوی. مأخذ: )فکرت، 1378، 29(                                                   تصویر 33- بخشی از کتیبه بنای ارسالن جاذب نمای جنوب )قبله(.

هنر خوشنویسی در سده 5 هجری قمری و حکومت غزنویان به  تحول 
قابل اعتنایی دست یافت. در باب سؤال اول  می توان بیان کرد کاتب از 
ویژگی های ساختاری کتیبه نویسی دانش و شناخت دارد که با تحلیل 
بصری شاخصه های ساختاری حروف کتیبه به دست آمد. چیدمان آرایه ها 
به شکل آزاد و مدور است که چشم بیننده را به نوار کشیدة دورتادور 
می کند  کمک  کتیبه  بصری  ساختار  به  که  آنچه  می کند.  هدایت  بنا 
ایستایی، هماهنگی و ریتم هم نوای تمامی حروف و کلمات است. استفاده 
از هماهنگی و تناسب بین حروف و تزیینات وابسته به آن و هماهنگی 
و ریتم کل کتیبه در مورد ساختار کل بنا در کتیبه رعایت شده اسـت. 
هنرمند با درک شایسته ای از قواعد نوشتن و ترسیم کردن نقوش توانسته 
است، ساختاری عمود و درعین حال پویا و مدور را با ضرباهنگی هماهنگ 
به کتیبه ببخشد. دو مورد دیگر، به کار بردن دور بیشتر، در حروفی همانند: 
)و، ف، م( در کتیـبه است که باعث تغییر در ساختار آن شده است. هنرمند 
با برجسته کردن حروف، به وسیله نقوش گیاهی و تجریدی توانسته کمک 

کند تا حروف در نوار کتیبه بهتر دیده شود. تفاوت رنگ نقوش وصل 
شده به حروف در اینجا در هیچ کدام از آثار قبل دیده نشده و این خود، 
گواه می شود که این خط را بتوان از دستۀ کوفی های گلدار مجزا کرد. 
زیرا، نقـوش متصل به حروف تنها، درصدد تناسـب حروف با کل کتیبه و 
همچنین ریتم حرف با حرف قبل و بعد خود ترسیم شده اند. در مورد سؤال 
دوم، جدول های ساختار و فرم حروف، بدون قراردادن نقوش اسلیمی مورد 
بررسی قرار گرفت. چرخش نقوش اسلیمی در زیر حروف و حرکت آن  در 
نوار کتیبه به سبب باالتـر آمدن حروف در کتیبـه بوده است. نقوش گیاهی 
بدون کپـی و نمایش واقـعی به حالتی غیرواقعی ترسـیم و با غوطه ورکردن 
حروف در البه الی خود، کمک به خلق نمایشی پویا در نوار کتیبه کرده اند. 
حفظ تعادل به همراه تقارن در حروف و کلمات فرم های جدیدی از خط را 
بر اساس قواعد اصلی خط کوفی مشرقی به وجود آورده و با میزان دور و 

مدور بودن حروف، تفاوت آشکاری را با کوفی مشرقی به وجود آورد. 
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Calligraphy art is one of the top and special arts related to 
Islamic periods in Iran and is used in architecture decoration 
that has a great value among Muslim artists for its divine 
word credit. Kufic script after getting into Iran and Being 
accepted as main art by artists,appeared in artistic fields 
and with artists` passion found its way in all arts as after 
passing two centuries from entering Islam into Iran,it is one 
of the best decorative elements in building decorations and 
Islamic architecture. Kufic script could reach to the top of 
its glory and aesthetic in two periods of Ghaznavian and 
Salgoqian governorship. Iranian Kufic became popular 
with the combination of ancient Kufic as the best decorative 
element in buildings and artistic industries . Like all Islamic 
arts, it encompasses diverse arrays of forms created in a 
wide variety of contexts. During 5th and 6th )Hijri), Kufic 
script got lots of changes in legibility and aesthetic in 
architecture decoration . artists appeared a new model of 
Kufic script by combining,Script, drawing and painting .as 
a model we can refer to Arsenal Jazzed painting inscription 
Which is related to Ghanaian governorship in 5th century 
and is placed in Khorasan. it is considered one of the most 
popular and brilliant Islamic arts in Iran. In the present 
study, Two principles, words structure and form has been 
noticed in order to identify Kufic script in centuries 5and 6 
according to decoration and aesthetic inscription of Arsenal 
Jazzeb tomb . in order to reach these principles )structure 
and form ), in the first view, form and structure of words in 
painting inscription of Arsalan Jazeb tomb has been studied 
and In the second view the form of words and decorations 
related to the whole border of painting has been considered. 
Taking a look at this Islamic art model, we can notice that 
the walls of the tomb are adorned with inlayed and also 
you can see an inscription in Kufic script. this tomb has a 
short stone dome placed on an octagonal base,which is with 
Kufic script too. it must have been one of the best building 
in its time according to architecture and aesthetic elements 

of it that has made it one of Islamic art models and is still 
popular. The result of this study shows a great growth and 
knowldege in calligraphy and script during those centuries 
which has made a new script in region of Khoarsan. this 
study has been done about form and structure of Kufic script 
in Khoarsan in a descriptive,analytical way, and documents, 
especially field photography have been collected in order 
to provide a better and clearer vision into one of the most 
popular Islamic masterpieces in the hope of identifying and 
introducing Islamic art and specially calligraphy to all who 
are interested in this case in order to get a better view of 
Islamic arts seed in famous buildings like Arsalan Jazeb 
tomb .
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