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 *احمد اشرفی 

 
 
 

 

 چکیده
نظیری در نحوۀ نگارش و قواعد ترسیمی آن وجوود   خطوط کوفی از خطوط فاخر جهان اسالم بوده که تنوع بی

انود و   خووبی بواز کورده    دلیل دارابودن ماهیت هندسی، جای خود را در فضاهای معماری به دارد. این خطوط به

دهند و عنصر مهمی در پیوند  ویه را شکل میبدیل معماران قرون اولیه تا پیدایش صف بخش مهمی از تزیینات بی

روند. این خطووط در اشوکاا اصولی کووفی بنوایی،       میان صورت، هندسه، کلمه و معنا در معماری به شمار می

شوماری از خطووط اسوت. بورای م واا       کوفی تحریری، کوفی تزیینی به کار رفته و هر دسته شامل انوواع بوی  

ای کوه انوواع    گونه شود؛ به رکیب با گره، مشرقی، مغربی و... را شامل میهای تزیینی، خود اشکاا مشجر، ت کوفی

رسد. از آنجا کوه متسسوفانه ایون خطووط در      نوع خط کوفی می 063این خطوط در پهنۀ جهان اسالم به بیش از 

هریک از این  شوند. بنابراین اند، بناهای معدودی را شامل می ای از تاریخ تداوم نیافته و رو به فراموشی رفته برهه

نظیر جهوان اسوالم کوه     فردی هستند که جای مطالعه و تعمق دارند. یکی از بناهای بی م ابۀ سند منحصربه آثار به

نواز دارد، بنای مقبرۀ شیخ عبدالصمد نطنز است. در این مقاله، ضمن معرفوی   خطوط کوفی تزیینی و بنایی چشم

تناسبات و اصوا هندسی حاکم بر آن، این الگو با خط کووفی  کاررفته در بنا و قواعد و  الگوی حروف کوفی به

                                                           
 a-ashrafi@tvu.ac.ir/ ای علمی دانشگاه فنی و حرفه عضو هیئت *
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 کاررفته در قدمگاه فراشاه یزد مقایسه شده است. تزیینی به

نگاری، ابعواد زمینوه،    های موجود به روش ترسیم، نوع خط، دورۀ خط دهد که تفاوت نتیجۀ تحقیق نشان می

بودیل   فورد و بوی   ای منحصوربه  ا به نمونهگردد که هر لوح خط کوفی ر مصالح ساخت و روش اجرای خط برمی

 مبدا ساخته است.

 خط کوفی، کوفی تزیینی، آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنز، قدمگاه فراشاه یزد. ها: کلیدواژه
 
 

 . مقدمه۱

برر  نویسی در اسالم دارای جایگاهی ویژه و حائز اهمیت است. با توجه به تأکید دین اسالم  خوش

 انرد  ایفرا کررده  در انتقال معانی نقش مهمی  ،نی هندسیتزییهای  یهمنع صورتگری خط در کنار آرا

برای انتقال دادن دانرش، معرانی و کم ری بره   رت      ای  هتنها وسیل (. خطاطی نه۱1: 1831، )ایمانی

ای بره حقرایا ایهری نیرز      حافظه است، بل ه درکی از واقعیت، دانشی رمزی و روی ردی مشراهده 

کلی به زبان عربی، وجهره   طور بهبه نوشتن قرآن و  ب وحی بنا شده،باشد. اسالم که بر پایۀ کتا می

 هنرها و ابعاد اصلی دین و فرهنگ مسلمانان انتشار یافتره اسرت   بخشیده که در همۀ یو مفهومی م

(. خط کوفی در طی قرون متمرادی از خطرود دارای ارزش قدسری برا  در     11: 1831 ،)جزایری

و در کتر  نفریق قررآن، بناهرای معمراری و آ رار هنرری         رفت می میان خطود اسالمی به شمار

(. در 183: 1831 ،خوبی باز کرد )محسرنی  ابریشمین، جای خود را به  ها تا پارچۀ بسیاری از دیواره

خرورد کره در او     مری  کوفی بنایی و ترسیمی بسیاری بره چشر    ، آ ار کتی ۀبناهای معماری ایران

منظرور   بره نگاری در صدر اسالم  انگیزد. هنر کتی ه میرا برای  هصالبت و استواری تحسین هر بینند

هنرمندان مسلمان بوده است و چون  فرهنگی و هنری همواره مدنظر بخشی دینی، تاریخی، هویت

مسلمانان معتقد بودند آیات قرآن از نظر ظاهر و باطن، ایهی و معجزه است، بره کتابرت آیرات در    

برا ترکیر    ها  (. این کتی ه1۱8 و 1۱1: 1831 ،ردند )زمانیدرون و بیرون بناهای اسالمی همت گما

 خروبی ایجراد تروازن و همراهنگی     تزیینات هندسری، در بنرا بره   هندسی خاص خود در کنار سایر 

هرا   نگار از فنون مختلفی در راستای بخشیدن نظام هندسی بره ایرن کتی ره    کند و هنرمندان کوفی می

شرود، یر ا بره     مری  های بسیار آراسرته  دار است و به زمینه یهاند. این خط مستقی  و زاو استفاده کرده

بسریار متناسر ، در کرار    هرای   بندی دهد که از خط کوفی با ترکی  می معماران و هنرمندان ام ان

نرات  تزییگراه برا ت ررار    ها  این کتی ه .(88: 1838 ،نگاری استفاده کنند )رمضانی تزیین بناها و کتی ه

خروبی بره هر      انرد و نقرش و معنری را بره     دهپیچیده پیوند خور ای دره ه گل و بوته و گاه با گره
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و ایگروی  ها  و تفاوتها  بررسی و ش اهتها  نظیر از این کتی ه ۀ بیدو نمون ،. در این مقایهاند تهپیوس

 مندان و دوستداران این هنر مفید واقع شود. شود. امید است برای عالقه می معرفیها  آن حروف

 آن مقبرۀ عبدالصمد و کتیبۀعرفی بنای . م۲

نرات مختلرب بنرا    تزییشیخ ع دایصمد نطنز متعلا بره قررن هشرت  هجرری اسرت. در       بنای مق رۀ

های متفاوت ویی متعلا به یک دوره  خورد که ای ته همگی در سال متفاوتی به چش  میهای  تاریخ

ایرن   ،آن نرات و سراخت  تزییگیرر برودن اجررای     ؛ با توجه به روند سراخت و وقرت  ساخت است

برا خرط    مائره(  )ست عشر و سر ع  0۱7تاریخ  ،سردر نماید. بر روی کتی ۀ می موضوع امری ط یعی

به خط نسخ و با ت نیک سراخت  ای  همجاور مناره نیز کتی  ۀشد  نتزیی نسخ نگاشته شده است. بدنۀ

ین و )خمسرین و عشرر   013خاص دارد که تاریخ ای  هفام با رنگ فیروز های زرین مشابه به کاشی

ۀ اول قررن هشرت    نات این بنا بره نیمر  تزییشک زمان اجرای  پق بی شود. مائه( در آن دیده می س ع

 گردد که با چند دهه اختالف زمانی اجرا شده است. میهجری باز

شیخ ع دایصمد در مجاورت مسجد جامع شهر قرار دارد. بنرای مسرجد جرامع برا      بنای مق رۀ

تابسرتانه و زمسرتانه در نری     هرای   نری  ط قرات و ش سرتان    کشیده و فضاهای خاص برا های  ایوان

خلوص و سرادگی بناهرای ایلخرانی را یرادآور      ،آجری و گچی دۀو نماسازی بسیار ساها  اش وب

در  نشرین شرده اسرت.   طرز زی رایی هم  تزیینات خاص و متفاوت آن بهکه با بنای مق ره با شود  می

ر( مسجد جدیدی مجاور بنای مق رره و مسرجد   اهایی قدی  شه به گفتۀ 1883قرن حاضر )حوایی 

آجری به س ک ش ستانی ساخته شرده اسرت و برا بنرای مسرجد جرامع و        های سادۀ با طاق ،جامع

 مق ره پیوند خورده و این سه ا ر را با ه  ی ی کرده است.

 کنری ، بنرای مق ررۀ   نظرر   صرف دهد واحد را تش یل می ۀاگر از بناهای مجاور که یک مجموع

نواز در عین مساحت ک  آن شراهد هسرتی .    تزیینات خاص و چش ایصمد را با دنیایی از شیخ ع د

، مجموعرۀ  همراه گن د مخروطی خاص و منراره  ۀ مجاور آن بهورودی بنا و جدار تزییناتی که بدنۀ

لنرد و قردیمی مجراور آن    درختران چنرار ب   دهد و همۀ این عناصر در سرایۀ  را ش ل می باعظمتی

هرای   سازد. رنگ می گر وهاز همنشینی ط یعت و معماری را در عین سادگی جل مندی تصویر ش وه

برا سره رنرگ    ها  نات و کتی هتزیی خلوص و سادگی خاصی انتخاب شده و همۀکاررفته در بنا با  به

همره تنروع نقرش و     انگیز این مزین شده است که جای دادن حیرتای  هآجری،  جوردی و فیروز

را ای  هتحسین و حیررت هرر بیننرد    ،ت اندک با کمک سه رنگ خاصخط و هندسه در این مساح

 انگیزد. برمی
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 (۲0۳1 ،نگارنده): نمای کلی سردر بقعۀ شیخ عبدالصمد ۲تصویر 

 

شرده   تزیینی، کوفی بنایی، نسخ و دو کتی رۀ کوچرک  لرج حجراری    متعدد کوفی های  بنا کتی ه

 ،هجرری  311 لج متعلا به سرال  های  ای ته کتی ه ارد؛د نظیر و خطی بی روی سنگ با ظرافت اجرا

 صلی است و نحوۀ نگرارش و خرط آن تمرایز دورۀ   اهای  یعنی حدود دو قرن پق از ساخت کتی ه

ۀ منراره و دو  شده در این بنا در دو نوار پیچیده بر بدنتزیینی کاردهد. کوفی  می ساخت آن را نشان

آن  های سردر در این بنا روی کاشی اجرا شده و زمینرۀ  شود. کتی ه می دیدهبسیار فاخر سردر  کتی ۀ

اجرا و ظرافت تراش کاشی و خط دقیرا   ه است. از نظر نحوۀبا ت نیک خاصی با گچ پوشانده شد

 خود مانند کتابی قابل بازخوانی و تعما است. ،و زی ایی که دارد

، طررفین ورودی  می برر ترارک دو طاقچرۀ   ر چرخیده و دودها بر پیشانی سر ی ی از این کتی ه

خراص ایرن کتی ره    . تناس ات است دهید را در طرفین ورودی بنا نقش کرتوح ، سورۀطرز زی ایی به

شرک برا    تزیینات سردر هماهنگ کرده، محل تأمل است که بیو ها  ظریب گره که آن را با هندسۀ

، کتی رۀ سرورۀ   ی دارد. در ایرن مقایره  هرای  بناهای قرون پنج  تا هشت  تفاوت کاررفته در هتناس ات ب

بنایی قردمگاه امرام رضرا)ع(     یک خاص، تناس ات و ابعاد با کتی ۀنگارش، ت ن ۀیحاظ نحو توحید به

   ای فراشاه یزد مقایسه شده است.در روست

 

 

: مأخ  .نیم ار داخلی ایوان ورودی. 1تصویر

 1830 نگارنده
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 . معرفی بنای قدمگاه امام رضا)ع( در روستای فراشاه یزد و کتیبه آن۳

 
 

 
 (یزد سیمای و صدا سایتدر روستای فراشاه یزد و کتیبۀ آن ): بنای قدمگاه امام رضا)ع( ۱تصویر 

 

ت لرب، سراده و آرام در دل روسرتای     ، بنرایی بری  )ع( در روستای فراشاه یزدقدمگاه امام رضا

 سروی مشرهد   قرار دارد که در مسیر حرکرت از یرزد بره    یزد ویری و زی ای فراشاه یا اسالمیۀک نیمه

ایرضا)ع( محل قدمگاه این امام رئوف بوده است. بنا دارای بخش زیارتگاهی شامل محرل قردمگاه   

بوده که فضای قدسی و دینوازی را ش ل داده اسرت. در مجراورت   ای  هو محراب و گن دخانه ساد

جماعت و قدمت آن از بنای اصرلی  تان کوچ ی قرار دارد که محل اقامۀ نمازاین بنا مسجد و ش س

 است.کمتر 

ق( در سرال  318رر ۸33: عالءایدویه ابوکاییجرار گرشاسر   رانی )حرک    این قدمگاه به دستور 

نری زی رایی برر روی گرچ     تزییفتح با خط کروفی   ۀسور ،داخلی گن د و بر بدنۀ ق ساخته شده311

وختگران دانشرگاه یرزد برداشرت،     آم های اخیر توسط دو تن از دانرش  نقش بسته است که در سال

نگارنردگان ایرن کتراب     1منتشرر گردیرد.  با ایرن عنروان   ای  هکتابچ درو شد تند نگاری، مس حروف

هرا از دوران حیرات و ترداوم ایرن خرط       برای اویین بار پق از گ شت سال ،کوچک اما ارزشمند

راشراه یرزد   قردمگاه ف  این خط را با توجره بره کتی رۀ    تالش کردند ایگوی حروف و روش نگارش

ری خطود کوفی برای نوآموزان و نسل جدید را فرراه  کننرد کره    بازنگا استخرا  نمایند و زمینۀ

 .است رفتهؤ ر در احیای این خط ازیادگامی م

روی نرگ  با توجه به این ه این کتی ه با ت نیک اجرای کامالً متفاوتی از طریا ایجاد نقش برا ر 
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، معمراری و فضرایی خراص خرود خلرا شرده      های  گچ انجام شده و در ارتفاع متفاوت و ویژگی

هایی با کتی ۀ بنرایی   سازی نقش در آن، تفاوت ت نگارش و حتی قواعد و روش پیادهشک تناس ا بی

 شود. می بیان و بررسیها  و ش اهتها  در این مقایه برخی از این تفاوت شیخ ع دایصمد دارد؛

ای در معرفی و شناسایی این دو کتی ۀ ارزشمند برر  این امر عالوه بر نگاه تط یقی و تحلیلی آن

  ر و آموزنده باشد.تواند مؤ می مند به این نوع خط نیز نسل جوان عالقه

 . معرفی اجمالی خط کوفی۴

  خرورد و او  مری  ظهور اسالم و در نسخ بسیار قدیمی قرآن به چش  های اوییۀ خط کوفی از سال

ن اسرتگاه ایر  وم هجری قمری بوده است. بسریاری خ د زی ایی نگارش آن مربود به نیمۀ دوم سدۀ

عنروان   های بسیار فاخر آن بره  ویی نمونه ،دانند می عرابخط را شهر کوفه و اویین مخترعان آن را اَ

 یک طرح هنری در کت ، ظروف، نساجی و معماری توسرط هنرمنردان ایرانری بره ظهرور رسرید      

ایرن خطرود در مجرال ایرن نوشرتار      طرو نی   (. بیران تاریخچرۀ  3: 1833، بیگری و چرارئی   )علی

بره مقصرود اصرلی    پردازی  که مرا را   نگارش و قواعد حاک  بر آن می ۀبه نحو  ا فقطگنجد، ی نمی

 د.کن می تر نگارش مقایه نزدیک

حرکات قل  با خطرود   ، غل ۀشد می در خطود کوفی اوییه که برای کتابت قرآن مجید استفاده

ت نس ی خطرود  بورکهارت این تحرک را با   ا .بخشید می افقی بسیار کشیده بود که به آن تحرک

کند و ای ته رمزگرونگی ایرن خرط را     می کشیده و ایستا که بر قطعیت امر ایهی د یت دارد توصیب

   .(1۱: 18۱3 ،)بورکهارت نددا می داری شانی از پوشاندن اسرار ایهی پردهن

اسرالمی راه   ای ته این خطود زمانی که از کتابت به ترسی  نزدیک شدند و به بناهای معمراری 

تناس  با ایستایی فضای معماری و نیز برای همراه شدن با هندسه و نقش که صرالبت و   ، بهیافتند

عمرودی و حرکرات مروازی    بره خطرود    ،سازد می استواری کالم ایهی را در بنای معماری متجلی

 مند جای گرفتند. تر و در یک نظام هندسی قاعده کگونه نزدی ریت 

ی حروف، هماهنگی وحردت هرچره بیشرتر را در    منطقی بین فضای مث ت و منف وجود رابطۀ

هرای مردور و مسرطح( نقرش      این خط موج  شده و تناس ات و وحردت مروارد متضراد )شر ل    

ی نواخت و در عین حرال   در زی ایی ساختار آن دارد. همچنین وجود نظام موزون وای  هکنند تعیین

ساسری در زی رایی و   ، نقرش ا مناسر  برین حرروف افقری، مردور و عمرودی       واسطۀ رابطۀ پویا به

   .(3: 1833 ،بیگی و چارئی علیکند ) می مندی این خط ایفاساختار
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 معرفی الفبای کوفی تزیینی. 5

ایسرتی  ابرت   از جمله ضخامت حروف که ب هایی با کوفی بنایی دارد؛ تزیینی ش اهتایف ای کوفی 

در  ،کنرد  یمر  خالف نستعلیا و نسخ و  لج که ضخامت حروف برا چررخش قلر  ترییرر    باشد. بر

؛ کوفی اغل  ضخامت خط ی سان است. ای ته این موضوع در کوفی بنایی صددرصد صادق اسرت 

شانزده  خشت کامرل( در سرطح    بنایی از حرکت یک واحد کلوک )یک که حروف در کوفیچرا

تاری آید و چون روش ساخت و ت نیک اجرایی آن در فضای معماری با ماهیت نوشر  می به وجود

در کاربرد این خط در جاهای دیگر از جمله  ،تنیده شده است خط عجین و دره و حتی اس  این 

 نیز همین قاعده ت رار شده است.   پارچه، نقوش معماری، نقاشی و...در 

نرات متفراوتی   تزیی ،حروف با رعایت قواعد و اصول حاک  بر خطود کوفی ،نیتزییدر کوفی 

تروان چهرار دسرته را بررای آن      مری  ررفتره در آن کا تزیینات بره گیرند که بر اساس نوع  می به خود

تزیینری  کروفی   .8؛ نی سراده تزییکوفی  .1؛ کوفی بنایی که کامالً هندسی و ساده است .1 1:برشمرد

   .نی مشجر )دارای نقوش گیاهی(تزییکوفی  .۸؛ دار معقد یا گره

دگی حرروف  کشری  ،تحریرری های  و کوتاه وجود دارد. در کوفی حروف بلندها  در انواع کتی ه

بیشرتر برر    ،ترسریمی هرای   ویری در کروفی   ؛یابرد  می بیشتر است و نشستن آن روی کرسی اهمیت

 .بر فضای منفی غای  است 8شود و فضای مث ت می کشیدگی حروف تأکید

نی انواع بسیاری دارد و حتی در بناهای مختلب نیز بر اساس نوع کتی ره، زمران   های تزیی کوفی

 نگاری هستی . ، شاهد انواع مختلفی از کوفیناتتزییاهنگی با سایر ساخت، تناس ات زمینه و هم

 را از نظرر نحروۀ    آن ،کوفی سردر خانقاه نطنز ضمن پرداختن به قواعد نگارش کتی ۀاین مقایه 

 کند. می قدمگاه فراشاه یزد مقایسه ۀبا کتی  ،بندی و ترکی نگارش حروف و تناس ات 

 ی کوفی تزیینیها بندی حروف در کتیبه دسته. ۱ .5

 شوند. حرروف بلنرد کرل زمینرۀ     می قد تقسی ، حروف به دو دستۀ کوتاه و بلندکوفیهای  در کتی ه

 گیرد.   می بخشی از زمینه را در بر ،خطود کوتاه بسته به نوع آن ، اماکنند می خط را پر

 شروند. حرروف ح،  ،  ، دال   همیشه بلند نوشته مری « کاف»و « طاء»، « م»، «ایب»حروف 

شود تا تمرام زمینره را    ها کشیده می ها جزء حروف بلند هستند؛ یعنی امتداد آن در بسیاری کتی ه

اکثرراً  « ی»و « نرون »، «مری  »، «واو»، «ر»هرا کوتراه هسرتند. حرروف      پر کند، ویی در برخی کتی ه

« عرین »و « یراء »، «شرین »و « سین»شود و حروف  صورت بلند نیز نوشته می اند ویی گاه به کوتاه

 اند. همیشه کوتاه
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نرات و انحنرای برخری    تزییدر  ،نی )ترسیمی( با کوفی بناییتزییتفاوت بارز حروف در کوفی 

هرا را از   نرات کتی ره  تزییتفراوت در   .شروند  مری  مشخصی اضافههای  حروف آن است که در م ان

نوشرتن   کند. طراح برای پر کردن فضای خایی کتی ه را مشخص می کند و نحوۀ ی دیگر متمایز می

کنرد. طرراح بایرد کتی ره را      داخل کتی ه توجه می ۀهای ترسیمی ابتدا به تناس ات و طول نوشت کتی ه

یک طراحری گرافی ری برا سراختار      ،وی با حروف ،نوعی رستی در طول مورد نظر جا دهد؛ بهد به

ن نات که اغلر  حامرل یرک نقرش ی سرا     تزییکند. ی ا ت رار متوازن  هندسی بسیار قوی ایجاد می

 همراه فواصرل حرروف کشریده در طراحری هندسری کتی ره       ، بهشود می است و در کل کتی ه ت رار

ترا   ،تواند در حروفی که ام ان کشیده یرا کوتراه نوشرتن آن وجرود دارد     می یابد. طراح اهمیت می

حدودی انتخاب کند که کدام حروف را بلند بنویسد تا فضای برین کتی ره برا یرک نظر  هندسری       

ال در مثر بررای   گرارش از یرک حرروف نردارد؛    د. ای ته هر کتی ه غای اً چندین نروع ن ی سان پر شو

شرود. بررای پرر     با یک ش ل ی سان دیده می ل غا ،شود می کوتاه نوشته «ح»هایی که حرف  کتی ه

شرود کره جرزء     نی استفاده میتزیینی یا ایب تزییهای  ایب و  م ،ماند می کردن فضاهایی که خایی

شود، تفاوت آن با ایب و  م واقعی این است کره   می صورت ت میلی به آن افزوده به کتی ه ن وده و

 یابد. گیرد و تا پایین ادامه نمی می نی در میانه کتی ه پایانتزییایب و  م 

 های کوفی خط کرسی در کتیبه. ۲ .5

ایین آن که حد با  و پر  ، چند خط کرسی داردنظام هندسی مح   و دقیا خود دییل خط کوفی به

دو کرسری برا     ، در میانۀگیرند کند. خط کرسی اصلی که حروف روی آن قرار می را مشخص می

هرای   کند که در کتی ره  کرسی با  میزان کشیدگی حروف بلند را مشخص می :شود می و پایین واقع

 و...« ر»، «و»، «ن»یابنرد مثرل    مری  که از پایین امتدادرا کرسی پایین حروفی  ؛مختلب متفاوت است

دو برابرر  کند. در اغل  خطود کرسی پایین مشخص و مساوی ضخامت حروف یرا   مشخص می

 اسرت. در کتی رۀ   که کرسی با  بسته به نروع طراحری حرروف متریرر     این ضخامت است، درحایی

کشریده   میران حرروف   و فاصرلۀ  برابر ضخامت آن دوزادهخانقاه نطنز طول کشیدگی حروف بلند 

 8/1ر ضخامت حروف است. طراح با نقشی که نس ت طول به عرض آن براب هفتتا  ششحدود 

زی ایی پر کرده است. در واقرع خرود کتی ره از     ماندۀ بین حروف را به فضای تقری اً کامل باقی ،است

نی معقد های تزیی با کتی های ته که  ده و نقوش بین حروف آورده شده؛نی ساده بوهای تزیی نوع کتی ه

 تف یرک حرروف و نحروۀ    ،شود متفراوت اسرت. در ادامره    حروف ترکی  میو مشجر که نقش با 

 شرح داده خواهد شد.این کتی ه نگارش 
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 معرفی کتیبۀ طرفین ورودی سردر خانقاه شیخ عبدالصمد. 6

سرمت   ت: در طاقچرۀ طرفین سردر نوشته شده اسر  در دو بخش در دو طاقچۀتوحید  کتی ۀ سورۀ

صردق  »سمت چپ بخش پایانی تا  روع سوره، و در طاقچۀو ش« بس  اهلل ایرحمن ایرحی »راست 

 مانده را پر کرده است. که فضای باقی «صدق رسول ای ری »و  «اهلل ایعلی و ایعظی 

صورت کشیده نوشته شده و تا  آن با یک ایرب   هبرای پر کردن قاب ب «ب»حرف  ،در شروع

مانندی خت  شده که فضای زیر  لجپایین آمده و به انتهای مث« ب»نی پر شده است. زیر حرف تزیی

 بخش زیر کرسی اصلی که ق الً شرح داده شد.(. )کند میکتی ه را پر 

تزیینی بررای   « م»و  «ایب»از  «م»تر شده و با رسیدن به  صورت پل انی کوتاه به« سین»حرف 

برا  « اهلل» ۀجالیر  و کلمرۀ « بسر  »مانده بین  این بخش استفاده کرده است. فضای باقی بستن هندسۀ

نی بر روی تزییکشیده شده و با ایب  «اهلل» حرف دوم کلمۀ«  مِ» ،و در ادامهمدویی از گل پر شده 

قروش کوچرک   برا مردول گرل و گراه برا بررچ و پریچ و ن        ،فضای برین باز جفت شده است.  «ه»

 مانند پر شده است. گلدان

 
 (۲0۳1رامگاه عبدالصمد )نگارنده، شروع کتیبۀ خط کوفی در آ :0تصویر 

 

ز روی ه  ع ور داده شرده و  صورت مورب ا هب « م»و  «ایب» ،در طراحی این کتی ه ،ضمندر 

 زی ایی خاصی به کتی ه بخشیده است.   ،که در عین سادگی اند تهصورت مستقی  کنار ه  ننشس به

 «م» ،«ح» ،«ر»بعدی یعنری  ای ه ایرحمن استفاده شده و چون حرف « م»و  «ایب»از  ،در ادامه

نی برای ت رار ریت  حروف بلند استفاده شرده اسرت. بره    تزییاز ایب و  م  ، دوبارهندا کوتاه« ن»و 

نری اسرتفاده شرده    تزییسوره تا انتها نوشته شده که به تناس  از ایرب و  م یرا ایرب     ،همین ش ل

 است.  

 تحلیل و مقایسه. 7

هرایی دارد کره در    هرا و تفراوت   شیخ ع دایصمد نطنز قرابرت   ۀ بقعۀکتی ۀ قدمگاه فراشاه یزد با کتی
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صرورت   ، ابتردا حرروف آن بره   ه ر شناخت خطود کوفی درخور تأمل است. در تحلیل این دو کتی

 ترکی  کلری کتی ره و علرل شر اهت و تفراوت دو کتی ره بررسری        سپق ،مجزا با ه  مقایسه شده

 .گردیده است

 

 
 (۲0۳1، نگارنده)دالصمد و قدمگاه فراشاه یزد آرامگاه عبۀ خط کوفی در کتیب :۴ تصویر

 
 : تحلیل و مقایسۀ خط کوفی۲جدوا 

 تحلیل و مقایسه آرامگاه ۸قدمگاه حرف

ایب در هر دو کتی ره جرزء حرروف بلنرد اسرت.         ایب

محل تزیین در هر دو ی ی، ویی شر ل تزیینرات   

تر شده است. نس ت کشریدگی   در قدمگاه پیچیده

 1/11و در آرامگراه   ۸/17ط در قدمگاه به قطر خ

 3است.

ایرررررب 

تزیینی و 

ایرررب و 

  م

وجود تفاوت در تزیینات ابتدا و انتها. در قردمگاه    

ایب مستقی ، ویری در آرامگراه دارای ش سرتگی    

است و نوع تزیینات ساده است. نس ت کشیدگی 

و در آرامگرراه  ۸/11برره قطررر حرررف در قرردمگاه 

 است. 8/17

ب، پ، 

 ت، ث
 

 تنها در تزیینات متفاوت شده است. 

 ،  ، 

 ح
در قدمگاه ح جرزء حرروف کوتراه و در قردمگاه       

جزء حروف بلند است. هر دو حرف فرم منحنری  

انرد. ای تره در    دارند و از سایر حروف متمایز شده

قدمگاه بصورت مستقی  و تزیینی نیز نوشته شرده  

 است.
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زمینره بیشرتر اسرت.     در قدمگاه، کشیدگی آن در   د، ذ

هرای   ش ل کلی ش اهت زیرادی دارد و برا کتی ره   

بنایی مشابه است. در هر دو کتی ه جرزء حرروف   

کوتاه است. درآرامگاه شر ل آن بره یرک مقطرع     

شرود، ویری در قردمگاه در     بسته عمودی خت  می

دار و بخرش برا یی و پرایینی آن     یک سطح شی 

 ش ل متفاوت امتداد یابد.   تواند به می

در آرامگاه بسیار ساده و مستقی  ویی در قردمگاه     ر، ز

 در دو نقطه تزیین یافته و گاه پیچیده شده است.

در هر دو کتی ره، بسریار شر یه و مشرابه خطرود         س، ش

 کوفی است.

ص، 

 ض

تر نوشرته شرده و بره     در آرامگاه، صاد خیلی ساده  

کوفی بنایی نزدیرک اسرت امرا در قردمگاه دارای     

 تری است. یینات پیچیدهتز

های کوفی اسرت، فقرط    کامالً مشابه و ش یه کتی ه   د، ظ

در قدمگاه ش ستگی در دستۀ طاء و تزیین در دو 

 نقطه وجود دارد.

 ع، غ

 

ترر و در قردمگاه تنروع شر لی      در آرامگاه سراده  

زیادتری دارد و انحنرا و ترزیین در آن وارد شرده    

 اند. ر دو کتی ه جزء حروف کوتاهاست. در ه

ف در دو کتی ه، بسیار مشرابه و تنهرا در تزیینرات       ف، ق

تفرراوت انرردکی دارد. ف و ق وسررط در قرردمگاه 

انحنای زیادی یافتره اسرت. در هرر دو بنرا جرزء      

 اند.   حروف کوتاه
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در هررر دو بنررا جررزء حررروف کشرریده اسررت. در    ک

شریدگی بیشرتر   قدمگاه دارای انحنای ش یه ح و ک

روی خط کرسی اسرت، ویری در آرامگراه کرامالً     

 مستقی  و تا حدی ش یه کوفی بنایی است.

  ل

 

تنها در تزیینات تفاوت دارند. در هر دو بنا جرزء  

 حروف بلند هستند.

 م

 

 

ش ل کلی ش یه و در هر کتی ه جزء حروف کوتاه 

شود. کشریدگی افقری م در آرامگراه     محسوب می

ر و در قدمگاه فرم کلی انحنا و تزیینرات  ت طو نی

 بیشتری دارد.

  ن

 

هرای کروفی بنرایی     در آرامگاه ساده و ش یه کتی ره 

کرره در قرردمگاه فرررم آن بسرریار   اسررت، درحررایی

 تر در چند نقطه تزیین شده است. پیچیده

  و

 

انرد. تنهرا در    هر دو کوتاه و از نظر شر لی شر یه  

 فته است.انحنا و تزیین تفاوت کمی یا

 هر

  

تزیین و انحنای فرم در قردمگاه بیشرتر اسرت. در    

اند. فرم کلی برا هر     هر دو بنا جزء حروف کوتاه

 ش یه است.

شود، ویری   یاء در ابتدای کلمه مشابه باء نوشته می   ی

آخررر در کتی رره مررورد بررسرری در آرامگرراه  « ی»

 )سورۀ توحید( وجود ندارد.

 

 



999 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ای مقایسهبررسی 

 مقبرۀخطوط کوفی 
 شیخ عبدالصمد...

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  999  

حراظ تراریخ سراخت بره دو دورۀ تراریخی متفراوت )نزدیرک بره دو قررن(           ه از یاو ً دو کتی

مجرزا و   طرور  بهگردد. این موضوع در بررسی سیر ت امل یا نزویی خطود اهمیت دارد. ویی  برمی

زیررا عوامرل متعرددی چرون روش      ؛توان بدان پرداخت در نظر گرفتن سایر عوامل نیز نمیبدون 

 طراحی آن، قدرت و توان هنرمند و حتی اقتصاد پروژه نیرز  ساخت، محل قرارگیری کتی ه و زمینۀ

نات بیشتر تزییقدمگاه پرکارتر و دارای  ، کتی ۀند در نوع کتی ه ا رگ ار باشد. در این دو نمونهتوا می

مشرجر  هرای   کتی ره  ۀکند و به دست می نحوی که نوع آن را از کتی ه شیخ ع دایصمد متمایز ؛ بهاست

هنوز  تزیینی استفاده کرده،رامگاه شیخ ع دایصمد با وجود این ه از یک نقش آ سازد. کتی ۀ می وارد

چرا که نقش با حروف ترکی  نشرده و تنهرا فواصرل میران      ؛رود می ساده به شمارهای  جزء کتی ه

 حروف کشیده را پر کرده است.

قردمگاه  توان در زمینه و محل نگارش دو کتی ره بررسری کررد. در     می ی ی از د یل این امر را

نری دیگرری ماننرد گرره و     تزیینگاشته شده که هیچ عنصر ای  هکتی ه بر گن د گچی ساد ،فراشاه یزد

ای بره   هنات و پرکار کرردن کتی ره، یطمر   تزییی ا افزودن  ،کند را احاطه نمی نقوش و اسلیمی و... آن

نات تزییردری با شیخ ع دایصمد بر س که کتی ۀ مق رۀ کند. درحایی بندی کلی م ان وارد نمی ترکی 

 ،آن ه که احتما ً بخشی از نگارش سرادۀ و  جوردی نقش شدای  هفیروزهای  بسیار و گره و کاشی

 نات سردر بوده است.تزییتعمد معمار برای کنترل میزان 

 . کتی رۀ  ر اسرت دو کتی ه نیرز در نروع نگرارش آن مرؤ     اجرا و متریال خاص هر شک نحوۀ بی

گچ است که دست مجری را برای تنوع بخشیدن به نقوش وظرایب   قدمگاه فراشاه نقاشی بر روی

دوم جزئیات اجرایی روی کاشی کار شرده   ۀکتی در که  ، درحاییگ ارد نی آن باز میتزییهندسی و 

کرارگیری   ار هر  چیردن قطعرات معمرار را در بره     کنر هرای   ی ا برش دادن کاشی و دشواری ،است

ضوع برای مخاط انی که برا روش اجررای دو ت نیرک    سازد. این مو می نات تا حدی محدودترتزیی

بسریاری نیرز برا وجرود     هرای   ترر خواهرد برود. و امرا شر اهت      ، قابل یمق و قابل فه دنآشنا باش

تناسر ات هندسری، ریرت  و تروازن میران حرروف،        .شده بین دو کتی ه وجرود دارد کرذهای  تفاوت

و مروارد دیگرری کره    ل حروف ت رار و اتصا یان ضخامت حروف و کشیدگی آن، نحوۀتناس  م

گیرری   مان ساخت و سیر ت وین و م ان ش لدهد با وجود تفاوت در ز می نشان چشمگیر است،

را فراترر از زمران و   هرا   آن مشترکی میان شهرهای اسالمی وجود داشته که هنرهای  ریشه ،دو کتی ه

 پیوسته است. می م ان به ه 

 اوت دو کتی ه آمده است.موارد ش اهت و تف ،مختصر طور بهدر ادامه 
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 شباهت و تفاوت دو کتیبه :۱ جدوا

 مق رۀ شیخ ع دایصمد فراشاه یزد قیاس

 ش اهت ها

 هندسی قاعدۀ
در هر دو ریتمی از حروف بلند کشیده ت رار شرده  

  .است

 فواصل میان حروف کشیده
های تزیینی  ریت  حروف کشیده با ایب و ایب و  م

 کامل شده است.

 اتمحل تزیین
محل تزیین روی حرروف در ایگروی هرر دو کتی ره     

 .مشابه است

 است. نس ت کشیدگی در قدمگاه بیشتر از آرامگاه نس ت نگارش به ضخامت حروف

  

 ها تفاوت

 ق01۱ ق311 تاریخ ساخت

 نقاشی روی گچ ت نیک اجرا
 کاشری معرررق بررا زمینررۀ 

 گچی

 ای فیروزه  جوردی تیره رنگ

 هساد مشجر تزیینات

   

 

 گیری نتیجه

آن برا   وفی خانقاه شیخ ع دایصمد و مقایسرۀ کهای  کتی ه مقایه دو نتیجه از تحلیل و مقایسۀدر این 

   :شود می فراشاه یزد حاصلکتی ۀ 

اجرای فنون نگارش متمایز را بررسری  های  نگاه تط یقی مقایه که دو بنای متفاوت با ت نیک. 1

و قواعد حاک  بر ایرن   در پی یافتن وجوه ی سانها  ل این تفاوتکند و از د می و تحلیل و مقایسه

 ،ایگروی حرروف  هایی در تناس ات، قواعرد و نحروۀ نگرارش،     مالحظه شد ش اهت خطود است.

را ورای تاریخ و جررافیا برا هر  خویشراوند و    ها  آنوجود دارد که  ها کلی کتی ه چیدمان و هندسۀ

هرای   نرات جرزء کروفی   تزییصمد از یحاظ سادگی نقروش و  شیخ ع دای کند. کتی ۀ مق رۀ نزدیک می

که کتی ه  توان مشاهده کرد، درحایی می نزدی ی آن به خطود کوفی بنایی را  وضوح و به است ساده

نرات  تزیینی است کره در آن  تزییتر و متعلا به انواع خطود کوفی  مگاه فراشاه یزد کمی پیچیدهقد

شر اهت در هندسره و    ،ظراهری هرای   با وجود تفراوت و ایحاقات بیشتر در حروف مشهود است. 
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حرروف بلنرد و    ر ایگوی هندسی  ابرت و ریرت  ت رارشروندۀ   تناس ات میان حروف و زمینه، ت را

هرای   بنرایی ترا کروفی   هرای   سازد و تسلسلی از کروفی  می دو کتی ه را خویشاوند ،مواردی مانند آن

ترر شردن ایرن     مقایسه مشاهده کرد. برای کاملین توان در ا می نی )ترسیمی( ساده تا پیچیده راتزیی

تری که در بناهای دیگر ایران و جهان اسالم کار شده نیرز بهرره    های پیچیده توان از کتی ه می قیاس

دهرد. ای تره ایرن     مری خوبی نشان  گی و سیر ت املی خطود کوفی را بهگرفت که تسلسل و هم ست

مناسر ی بررای   توانرد موضروع مطایعراتی     مری  ترری اسرت و   موضوع نیازمند فرصت بیشتر و کامل

 این خطود فاخر جهان اسالم باشد. مندان به تحقیا دربارۀ عالقه

ایسرتی  ب تحلیل آن در یک کتی ه مشخص است، پرق چگونگی استخرا  ایگوی حروف و  .1

وضروح و کامرل آن را    هرا بتروان بره    برا خروانش ایرن کتی ره     ،ت حر محقاابتدا با کمک اهل فن یا 

تخرا  و بازنویسی کرد. در گام بعدی، اس ،هر بخش از آن را به تف یک حروف سپقو  بازخوانی

ترا ایگروی   شرود   مری  ایگوهای تناسر  و نظرام حراک  برر آن اسرتخرا       ،شده از حروف استخرا 

دانشرجویان و   ،ارزشرمند باشرد. بره بیران دیگرر     هرای   مشقی برای نگارش و بازتویید این کتی هسر

این خطرود و نگراه توصریفی بسرنده      فقط به تحقیا و تفحص دربارۀ ،روزمعماران و هنرمندان ام

ها زمینه را برای  چیدمان و نگارش کتی ه با مشا و آموختن این حروف و نحوۀ ن نند و سعی کنند

 ،این هنر اصیل و غنی را احیا کننرد بتوانند این خطود و تربیت هنرمندان خطاطی که  تویید دوبارۀ

 فراه  سازند.  

علمری و هنرری و در صرنایع و     ید روزی که این هنرهای ازیادرفته بار دیگرر در جامعرۀ  ام به

جایگاه خود را بازیابد و با تربیت نسلی که در خود عالقه به ایرن   ،معماری ارزشمند این سرزمین

 شاهد رشد و ش وفایی هنرهای این سرزمین باشی . ،فرهنگ را بارور ساخته است

 

 :ها نوشت پی

 . های قدمگاه فراشاه یزد نگاری کتی ۀ کوفی، 1831زهرا و عاییه سادات نجفی، . رشیدی، 1

. ای ته برخی محققان معتقدند از نظر ح می و عرفانی، تزیین جدای از خط نیست و با معانی متعایی حامل 1

ی رایر   بنرد  آن پیوند خورده است. که در این مقایه قصد ورود به مسائل ح می و عرفانی ن وده، ی ا تقسری  

 استفاده شده است.

مانردۀ برین حرروف     . منظور از فضای مث ت، فضای نوشته و ضخامت حروف و فضای منفی فضرای براقی  8

 است.
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اختصار آرامگاه و قدمگاه فراشاه یرزد،   . برای طو نی نشدن مطای  جدول، آرامگاه شیخ ع دایصمد نطنز به۸

 قدمگاه عنوان شده است.

شرده تقری راً میرانگین ایرن      شده و عدد ارائه ها گاه ک  یا زیاد می رسی  دستی کتی ه. این نس ت با توجه به ت3

 نس ت است.
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