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چکیده
ظروف فلزی سلجوقی نمایندهی یکی از منحصربهفردترین تحوالت کتیبههنگهاری در آثهار ننهر ایهرا
است .در این پژونش ،ظروف فلزی کتیبهدار ایرا از اوایل قر چهارم تا اوایل نفتم نجری /دنم تها
سیزدنم میالدی که محقق توانسته به تصاویر آ نا دسترسی پیدا کند ،مورد بررسی قرار گرفته اسهت.
تمام کتیبهنای این ظروف با خطوط کوفی و ثلث و با انواع تزیینی مختلف ترسیم شدهاند .این مقاله به
شیوهی توصیفی -تحلیلی انجام شده و ندف آ شناسایی انواع کتیبهنهای کهوفی و ثلهث بهر ظهروف
فلزی این دورا است .در این پژونش مبنای دستهبندی کتیبهنا ،نوع خط ،سهاختار طراحهی حهروف و
شیوهنای تزیینی بهکاررفته در آ نا بوده است .در کتیبهنهای کهوفی دو شهیوه متفهاوت از نهم دیهده
میشود که دارای گونهنای تزیینی فرعیتری نستند .شیوه اول ،خطوطی نستند که تغییرات ضخامت
خط در آ نا دیده نمیشود و بیشتر با فن مرصعکاری بر ظروف فلزی این دورا نگاشته شدهاند .ایهن
شیوه از خطوط کوفی دارای سه نوع تزیینی ،برگدار ،گرهدارِ برگدار و گرهدارِ انسا نما نسهتند .شهیوهی
دوم ،خطوطی است که در آ نا طراحی نر حروف با توجه به موقعیتش در بین حروف دیگر شکلنای
متنوعتری دارد؛ در این شیوه ،برخی از حروف با ساختار نندسی متفاوتی طراحهی شهدهانهد و دوایهر در
آ نا بیشتر دیده میشود .این کتیبهنا از نظر تزیینی به سه حالت دایرهوار (ساده) ،برگدار و گرهدار قابل
دستهبندی نستند .خطوطی که در این پژونش با نام ثلث از آ نا یاد شده است ،حاصل تأثیرات نسهخ
و کوفی نستند و در دورهی گذار به خط «ثلثِ تکاملیافته» طراحی شدهاند .در این کتیبههنها ترکیه
خط و تصویر از شیوهنای ساده و بدو تزیینات تا شیوهنایی که تسلط کامل تصویرگری این دورا را
نشا میدند در نوسا بوده است .در نمونهنای سادهتر ،تنها صورتنای «انسا نما -جانورسا » بهه
انتهای حروف عمودی شکل افزوده شدند ،اما در نمونهنای پیچیدهتر بهتدریج ،شدت نمآمیزی خهط و
صور انسانی و جانوری تا مرزنای تصویرگری پیش رفته است و در حقیقت تالقی ادبیات ،تصهویرگری
و اندیشهنای عرفانی حاکم بر جامعه با کتیبهنگاری بر اشیاء فلزی را آشکار میسازد.
واژگان کلیدی :فلزکاری سلجوقی ،کتیبه ،خط کوفی ،خط ثلث.
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مقدمه
کتیبه نگارا عصر سلجوقی در حقیقت دستهای از خوشنویسها و
طراحا حروف بوده انهد کهه ابهداعات خهود را بهر بنانها و اشهیاء
کاربردی زندگی ثبت نمودهاند .در میا اشیاء برجایمانهده از ایهن
دورا  ،ظروف فلزی جایگاه ویژهای از نظر تحوالت کتیبهنگهاری
دارد؛ اما آ چنا که باید مورد توجه قرار نگرفته است .آتهور پهو
در این درباره چنهین مهینویسهد« :درحهالیکهه اسهناد و مهدار
کتیبهنگاری بهدستآمده در بنانای مذنبی و غیرمهذنبی نمهواره
از سهوی کتیبههپژونها مشهتاقانه مهورد بررسهی و تحلیهل قههرار
گرفتهاند تا شاید آثار معماری اسالمی را بهدقت تاریخگذاری کنند،
کتیبهنای کاالنای پیشهوری که وسایل خانگی را تهزیین نمهوده
معموالً نادیده گرفته شده است ،بهه ایهن دلیهل کهه محتهوای آ
کتیبهنا ،به عبارات تکهراری در بیها دعانهای خیهر و اسهتعانت،
محدود بوده است» (پو )6336 :6231 ،
کیفیت فلز و رواج فنو اجرایی جدیهد در ایهن دورا سهب شهد
طراحا کتیبه بتوانند خطوط و تزیینات وابسته را با نهایت ظرافت
و با ابداعاتی خاص ،اجرا کنند .از طرفی دیگهر ،ایهن ظهروف ازآ
جهت دارای انمیت نستند که گونهنایی از خطوط انسها نمها 6و
جانورسا  3برای اولین بار بر بدنهی آ نا نقشبست کهه قبهل از
آ در نیچ شیء دیگری رایهج نبهود .مسهللهی پهژونش حاضهر،
بررسی خطوط و تزیینات کتیبهنهای ظهروف فلهزی سهلجوقی در
قلمرو ایرا است ،بنابراین سؤال اصلی این است:
کتیبهنای کوفی و ثلث بر ظروف فلزی سلجوقی از چه شیوهنا و
تزییناتی برخوردارند؟
چارچوب نظری
روش پژونشههی ایههن مقالههه ،توصههیفی -تحلیلههی بههوده و نتههایج
بهدستآمده بر اساس بررسی و مقایسه تصهاویر بهیش از سیصهد
ظرف فلزی کتیبهدار انجام شده است .ایهن تصهاویر از کتها نها،
مقاالت ،کاتالوگنا و پایگاه نای اینترنتی که محقق توانسهته بهه
آ نا دست پیدا کند ،جمعآوری و دستهبندیشده است.
در این پژونش تعیین محدوده ی جامعه آماری ،مرزنای تهاریخی
و جغرافیایی ننر سلجوقی ضروری بود .در مورد محدوده تهاریخی
بههه نظههرات «نههیلن برنههد»( 2نههیلن برنههد )6231 ،و «مارگاریتهها
کاتلی( »1کاتلی )6231 ،استناد شد که معتقهد بهه زبها مشهتر
ننری نستند که از آ به «سبک سلجوقی» یاد نمودهاند .بر این
اساس ،محدودهی زمانی ننر سلجوقی فراتهر از دورهی حکومهت
1. Anthropomorphic
2. Zoomorphic
3. Helen Brand
4. Margarita Catteli

سلجوقی است و از حدود  232نجری 6222 /میالدی آغاز شهده
و تا  161نجری 6332 /میالدی ،یعنی سالنا په از فروپاشهی
حکومت سلجوقیا ادامه داشته است.
در مورد مرزنای جغرافیایی سلجوقی به نظر «آرتور پو » اسهتناد
شده است که معتقد است تشخیص دقیق آثار فلزکاری ایهرا بهه
دلیل نمبستگی فرننگی بین ننر سرزمیننهای اسهالمی دشهوار
است و بهتر است برای ارائه تصویری درستتر ،آثاری را که حتی
نمیتوا با اطمینا به مرزنای جغرافیایی ایرا در زما ِ سهاخت
آ نسبت داد بررسی کرد .بر این اساس در این پهژونش ظهروف
فلزی خراسا  ،موصل و آسیای میانه در محدودهی ننر فلزکهاری
ایرا مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
در حوزهی ظروف فلزی سلجوقی آنچه تاکنو منتشر شده ،بیشتر
متعلق به منابع غیرفارسی بوده؛ که مهمترین آ نا به ایهن شهر
است:
5
 اسدا ...سورِ ملیکیا شیروانی ( )6333در کاتالوگی بهرایموزهی «ویکتوریا و آلبرت» 1با عنوا «فلزی کاری اسالمی
از جها ایرانی »1به معرفی ظهروف فلهزی ایهرا  ،از قهر
نشتم تا نجدنم میالدی پرداخته است .این مجموعهه کهه
 115صفحه دارد شامل آثار موجود در این موزه است.
 آرتور پو و نمسرش فیلی آکرمن )6231( 3در مجموعهه«سیری در ننر ایرا  ،»3جلهدنای یهازده ،دوازده و سهیزده،
آثار فلزکاری ایرا را به تصویر کشیدهاند.
 جیمز آلن )6333( 62در کتا «فلزکاری اسهالمی» ظهروففلزی مجموعهی  Es-said Nuhadرا معرفی نموده اسهت.
بخشی از آثار معرفیشده در ایهن کتها  ،ظهروف برنهزی و
برنجی قر نای  1و  1نجری 63 /و  62میالدی نهرات و
قر  1نجری 62 /میالدی موصل است.
 ریچههل وارد )6231( 66در کتهها «فلزکههاری اسههالمی،»63ترجمهی مهناز شایسته فر ،فلزکاری ایرا در دورا اسالمی
را توصیف نموده است.
معموالً پژونش نای انجام شده در مورد ظروف فلهزی سهلجوقی
بیشتر مربوط به اطالعاتی عمومی درباره محتوای کتیبهنا ،جن ،
مکا و تاریخ ساخت این ظروف بوده و کتیبهنا و تزیینات آ نها
5. Asadullah Souren Melikian-Chirvani
6. Victoria and albert museum
7. Islamic metalwork from Iranian World, 8th-18th Centuries
8. Phyllis Ackerman
9. A Survey of Persian Art
10. James W. Allan
11. Rachel Ward
12. Islamic Metalwork
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کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین این پژونش ،تنهها بهر
کتیبهنای این ظروف و تزیینات آ نا متمرکز شده است.
خراسان ،مهد فلزکاری سلجوقی
در حوزهی فلزکاری سلجوقی دو مکت خراسا و موصهل مهورد
توجه اکثر محققها و شهرش شناسها اسهت .زکهی محمدحسهن
جایگاه ارزشمند خراسها را در فلزکهاری عصهر سهلجوقی چنهین
توصیف میکند:
«در میا سرزمین نای سلجوقی که در این عرصه برجسته بودند،
استا خراسا در پیشاپیش نمه قرار دارد .شاید از آ رو که ایهن
استا در روزگار فرمهانروایی سهامانی ( 233-316نجهری-311/
 333میالدی) مرکز بزرگ تولید ظروف برنزی با نقشنای قهدیم
ایرا به سبک ساسانی بهوده اسهت ...از ایهن گذشهته در روزگهار
سلجوقی ،خراسا به ساخت آثاری از م و نقره یا آبکهاری آثهار
فلزی با نقره در قر نای پهنج و شهش نجهری /یهازده و دوازده
میالدی نام و آوازه یافت» (محمدحسن.)31 :6233 ،
نمچنین ریچارد اتینگهاوز  6در مورد فلزکاری خراسا مینویسد:
«خراسا  ،نخستین کانو تولید آثار فلزی ایهرا بهود؛ مخصوصهاً
نام شهر نرات بر روی دیگچهی فلزی سال  553نجهری6612/
میالدی و نیز بر روی کهوزه سهال  511نجهری 6633/مهیالدی
موجود در مهوزه تفلهی آمهده اسهت .در دوات حهدود سهال 531
نجههری 6322/مههیالدی محفههو در نگارخانههه ننههری والتههرز در
بالتیمور نیز امضای ننرمندی با نسبت نروی آمده است نمچنین
قلمدا سهال  121نجهری 6362/مهیالدی در نگارخانهه ننهری
فریر 3که در مرو یا نرات ساخته شده است»
(اتینگهاوز )52 :6211،
مکت دیگری که پ از خراسا بهعنهوا مرکهز اصهلی فلهزی
سلجوقی میتوا از آ نام برد ،مکت موصل است« .از ربهع دوم
سدهی  1نجری 62 /میالدی مهمتهرین مرکهز فلزکهاری ،شههر
موصل بود .شهرت اولیه ایهن مرکهز را مهیتهوا مرنهو جهذ
صنعتکارا خراسانی دانست که قبل از حملهی مغولنا در دنهه
 161نجری 6332 /میالدی بهه سهمت غهر گریختهه بودنهد»
(برند)621 :6211،
2
مهم ترین نمونه از فلزکاری موصل« ،مشهربه ی بالکهاز» اسهت.
کتیبهی اطراف گرد این ظرف چنین ترجمه میشود :تزیین شده

1. Richard Ettinghausen
2. Freer and Sackler Galleries
3. The Blacas Ewer

توسط شجاع بن منه از موصل در ماه رج (آوریل) در سال 131
نجری 6323 /میالدی در موصل( .وارد)32 :6231 ،
ظرو فلزی کتیبهدار سلجوقی
بهطورکلی آثار فلزی دورا اسالمی به شش گروه اصهلی تقسهیم
میشوند :اشیاء خهانگی و مهذنبی ،درنها و پنجهرهنها ،ابزارنهای
علمی ،وسایل جنگی ،زیورآالت و سکهنا .بر این اساس ،ظهروف
فلزی سلجوقی در گروه اشیاء خانگی و مذنبی قرار میگیرنهد .در
این پژونش ،این ظروف بر اسهاس کاربردشها بهه یهازده دسهته
طبقهبندیشدهاند (تصاویر  6تا )66
 -6مشربه 1
 -3دیگچه 5
 -2ظروف پایهدار 1شامل جام و کاسه
 -1ظروف مسطح 1شامل ظرفنای پایه چراغ 3و سینی3
 -5پارچ ،کوزه ،گلدا 62
 -1شمعدا (66پایه شمعدا  ،63چراغنای ایستا )62و پیهسوز61
 -1بخوردا یا عود سوز65
 -3قلمدا 61
 -3مرکبدا 61
 -62ناو 63
 -66صندوقچه و جعبه63

4. Ewer
5. Bucket, Cauldron
6. Footed Bowl
7. Flat dish
8. Dish incense Burner
9. Tray
10. Jug, Pitcher, Vase
11. Candlestick
12. Candle holder
13. Lamp stand
14. Oil lamp
15. Incende burner, Pomander
16. Pen box , Pen case
17. Inkwell
18. Mortar
19. Box, Cassette, Casket
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تصویر .5مشربههای کتیبهدار :تصویر راست :مشربهی بالکاز ،قرن هفتم میالدی ،موصل ،موزه بریتانیا /وسط :مشربه برنجی ،مرصعکاری با مس و
نقره ،سده پنجم هجری ،موزه متروپولیتن /چپ :مشربه هرات ،چکشکاری و مرصعکاری با نقره و مس ،اواخر قرن ششمEs-Said Collection،

تصویر .5دیگچههای کتیبهدار :تصویر راست :دیگچه برنجی ،سده ششم ،مرصع کاری شده ،ایران ،موزه ارمیتاژ /تصویر وسط :دیگچه برنج ،کندهکاری،
سده ششم و هفتم ،موزه بریتانیا  /تصویر چپ :دیگچه بروبرینسکی ،مفرغ با مرصعکاری نقره و مس ،هرات ،موزه ارمیتاژ

تصویر .9کاسههای کتیبهدار :تصویر راست :کاسه پایهدار مفرغ مرصع شده با نقره ،هرات ،اوایل سده هفتم/ Es-Said Collection ،تصویر وسط :جرا
وید ،کاسه برنجی ،مرصع شده با نقره 255 ،هجری ،موزه کلیولند /تصویر چپ :جا مفرغ ،مرصعکراری شرده برا نقرره ،قررن هفرتم هجرریEs-Said،
Collection
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تصویر .4سینیهای کتیبهدار :تصویر راست :بشقاب آلپ ارسالن ،نقره ،حکاکی شده ،سده پنجم هجری ،موزه هنرهای زیبای بوستون /تصویر وسط:
سینی برنج ،مرصعکاری شده با نقره و مس ،موزه هنر والترز /تصویر چپ :سینی مرصعکاری شده با نقره ،سده هفتم هجری ،خراسان ،موزه متروپولیتن

تصویر .2کوزهها و گلدانهای کتیبهدار .تصویر راست :قمقمه برنز ،حکاکی و نقرهکاری با مس و نقره ،سده پنجم و ششم ،موزه بریتانیا /تصویر وسط:
گلدان برنز ،حکاکی و مرصع شده با نقره ،خراسان ،موزه متروپولیتن /تصویر چپ :گلدان برنجی ،مرصعکاری شده با نقره ،آسیای میانه ،سده ششم ،موزه
بریتانیا

تصویر .2پایه شمعدانهای کتیبهدار :تصویر راست :پایه چراغ کندهکاریشده از برنز و نقره ،ایران ،سده ششم هجری ،موزه ارمیتاژ /تصویر وسط :پایه
شمعدان برنز ،حکاکی شده ،موزه بریتانیا /تصویر چپ :مفرغ ،کندهکاری و مرصعکاری شده با نقره ،سده ششم و هفتم هجری ،موزه کاخ گلستان

 |94فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

تصویر .7بخوردانهای کتیبه دار :تصویر راست :بخوردان مفرغ ،ساخت خراسان ،موزه متروپولیتن /تصویر وسط :بخوردان برنز ،مرصعکاری با طال و نقره،
اوایل سده هفتم ،موزه هنرهای بوستون /تصویر چپ :بخوردان مفرغ مشبک نقرهکوب ،ایران ،سدههای چهار و پنجم هجری ،موزه ارمیتاژ

تصویر .8قلمدانهای کتیبهدار :تصویر راست :قلمدان برنج با مرصعکاری نقره و مس و مرکب سیاه ،نگارخانه فریر واشینگتن دی سی /تصویر چپ:
قلمدان برنجی ،مرصعکاری با نقره و مس ،موصل ،سده هفتم ،موزه بریتانیا

تصویر .3مرکبدانهای کتیبهدار :راست :درپوش مرکبدان برنز ،آسیای مرکزی ،سده چهار و پنجم هجری / Barakat Gallery،وسط :درپوش مرکبدان
مرصع شده با نقره ،هرات ،قرن هفتم /Es-Said Collection ،راست :مرکبدان مرصع شده با نقره و مس ،سده هفتم ،ایران ،موزه متروپولیتن
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تصویر .50هاونهای کتیبهدار :تصویر راست و وسط :هاونی از خراسان در دو نما ،سده هفتم هجری ،مجموعهی ناصر خلیلی /تصویر چپ :هاون برنجی،
کندهکاری ،حکاکی شده و مرصعکاری شده ،قرن پنجم و ششم هجریEdward C. Moore Collection ،

تصویر .55جعبهها و صندوقچههای کتیبه دار :تصویر راست :جعبه برنج ،کندهکاری و مرصع شده با نقره و طال ،سده هفتم ،در مالکیت دموت /تصویر
وسط :جعبهای با قالب برنج و مرصع شده با مس ،خراسان ،سده ششم هجری ،موزه بریتانیا /تصویر چپ :صندوقچه مرصعکاری شده ،صندوقچه مرصع
شده با نقره و مس ،قرن ششم ،مجموعه شخصی

تأثیر جنس و فنون اجرایی در طراحی کتیبهها
«مصالح اجرایی بهکاررفته در نرکدام از اقالم ،دارای تفاوتنهایی
جدی در نحوهی اجرا نستند .مصالحی نمچو گچ ،سنگ ،آجهر،
چو و نظایر آ  .نمگی دارای خاصیتنای اجرای منحصربهفرد
میباشند .به نحوهی اجرای نر کدام از مصالح بهکاررفته در اقالم،
تکنیک اجرایی میگوییم» (موسوی جزایری)31 :6232 ،
«تولید آثار خوش نویسانه نمهواره بهه وسهیله ابزارنهای فیزیکهی
متعارف و متناس با بستر اقالم صورت میپهذیرد .برخهی از آثهار
خوش نویسی با قلمنای مخصوص نگهارش مهیگردنهد و برخهی
دیگر به وسیلهی روش نای طراحانه و با ابزارنهایی متفهاوتتهر و
متناس با نوع مصهالح بهه کهار گرفتهه شهده تولیهد مهیگردنهد»
(موسوی جزایری.)35 :6232 ،
وحید موسوی جزایری تمام کتیبههنهای ثلهث و کهوفی را بهه دو
سبک نگارشهی و ترسهیمی تقسهیم نمهوده اسهت کهه اشهاره بهه
چگونگی نگارش حروف با توجه به جن و تکنیهک اجرایهی آ

دارد .بر اساس این دستهبندی ،کتیبهنای ظروف فلزی سهلجوقی
از سهبک ترسهیمی برخوردارنهد کههه تفهاوتنهای چشههمگیری در
طراحههی حههروف و تزیینههات بهها سههبکنههای نگارشههی دارنههد؛
بهعبارتدیگر؛ خاصیت فلزی اشیاء و فنهو اجرایهی سهاخت ایهن
ظروف تأثیراتی در سبک نا و شیوهنای کتیبهنگهاری ایهن دورا
داشته است .بههعنهوا مثهال کتیبههی سهفالینهنهای ایهن دورا
نیچگاه از نظر ظرافت قابلمقایسه با ظروف فلزی نیستند ،چرا که
سطح فلز بهه دلیهل خاصهیت فیزیکهی ،قابلیهت ایهن را دارد کهه
میتوا ظریفترین حرکات خطوط را بر آ ترسیم نمود.
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روشنای متداول ساخت و تزیین آثار فلزی در سدهنای چهارم و
پههنجم نجههری شههامل
1
(فلزکوبی ،جوانرنشانی) ،چکشکهاری (برجسهتهکهاری چکشهی،
گوژکاری) و قلمزنی( 5حکاکی) است( .توحیدی)53: 6231 ،
از مهم ترین فنو اجرایی در ظروف فلزی این دورا مرصعکاری
است که باعث ایجاد تضاد بیشتر تزیینات با زمینه ظهرف شهده و
انمیت آ نا را دوچندا نموده است .ریچل وارد در مورد انمیهت
تکنیک مرصعکاری در تزیینات آثار فلزی این دورا مهینویسهد:
«مهمترین پیشرفت در فلزکاری این دوره ابداع روش مرصعکاری
بود که بخهشنهای شهرقی در طهول سهدهنهای  1نجهری63 /
میالدی شروع و بهطرف غر در سراسر جها اسالم منتشر شد.
مرصعکاری که می توانست با طال و نقره رقابت کند مورد حمایت
ثروتمنهههدا بهههود و در ایهههن راسهههتا گسهههترهی نامحهههدودی از
نقشمایهنای تزیینی ابداع شد و تکامل یافت(».وارد)11 :6231 ،
متن و مفاهیم کتیبههای ظرو فلزی سلجوقی
الف -عبارات دعایی و تمجید در قال نثرنایی آننگین
متن کتیبهنای ظروف فلزی سلجوقی با زبا عربی و دربردارنهده
عبارتنای دعایی برای دارنده ظرف است .ریچهل وارد در کتها
فلزکاری اسالمی در مورد این نوشتهنا چنین میگوید:
کتیبهنای دعایی و شمایلنگاری نجومی (مربوط به طهالع بینهی)
مثل تلفیق تصاویر سیارهنا و منطقهالبروج ،نمادی طلسهمگونهه و
تعویذی مؤثر برای مالک ظرف بود( .وارد)6231:13،
این عبارات با نثری مسجع تنظیم شدهاند ،بهطوری که کلمات بها
حرف واو به دنبال نم آمدهاند .بهعنوا نمونه بهر شهانهی ابریهق
نرات در تصویر  31چنین متنی نقش بسته است:
«العز و االقبال و الدوله و السهعاده و العافیهه و الراحهه و النعمهه و
الشاکره و البقا» )(Allan, 1982:49
شکل حروف این عبارات مسجع ،از نظر بصری نم دارای نظمهی
آننگین نستند .نما طور کهه در عبهارت دعهایی بهاال مشهانده
مههیشههود ،الههف و الم جههزو اصههلیتههرین حههروف عمههودیانههد و
کتیبهنگارا تکرار منظم این حروف را دستمایهای بهرای تهزیین
قرار دادهاند؛ و عجی تر آ که برای ایجاد نظمی آننگین ،بسیاری
از حروف غیرعمودی را نم به شکلنای عمودی طراحی کردهاند
و از آ فراتر؛ در برخی نمونهنا حتی حروفی اضافی برای تقویهت
ایههن نظههم در البهههالی مههتن بهههکاررفتههه اسههت .در بسههیاری از
کتیبهنای ثلث نم انتهای حروف عمودی بههطهور قابهلتهوجهی

کنههدهکههاری ،6مشههبککههاری ،3ترصههیع2

1. Chasing
2. Perforating, Opening Decoration
3. Inlay
4. Hammered
5. Bossing & Engraving

ضخیمتر شده که نشا از تأکیهدی ویهژه بهر تقویهت ضهرباننگ
حروف عمودی شکل دارد .این عامهل بصهری نقهش مهؤثری در
تزیین کتیبهنا داشته است.
بهعبارتدیگهر ،کتیبههنگهارا ایهن عبهارات مسهجع را عرصههی
ننرنمایی خود در تزیینات قرار دادهاند ،بهطهوری کهه ضهرباننگ
تکرار این حروف با سایر نقوش ،نمصدا و نماننگ جلوه میکند.
در کتیبهی سرپوش یک مرک دا در تصویر  ،63متن کتیبه بها
کلمه «العز» شروع می شود ،اما به دلیل تقسیمات نقوش نندسی،
کلمات کتیبه به بخشنایی جدا شده از نم و بهصورت زیر نوشته
شده است:
العز و االقبال و ا | لدوله و الق | اعه و البقا لصاحبه
نکته جال توجه اینکه کلمات از قسمتی جدا شدهاند کهه از نظهر
امالیی نادرست خوانند بود ،اما احتماالً بهرای کتیبههنهوی ایهن
شیوه جزئی از اصول طراحی محسو میشده است .این طراحا ،
متن را بر اسهاس سهاختار تزیینهات توزیهع و تنظهیم مهیکردنهد.
بهعبارتدیگر ،متن جزئی از عناصر تزیینی بوده است که بایهد بها
سایر تزیینات نم نمگام و نمصدا شود.
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تصویر .55سرپوش یک مرکب دان مرصعکاری شده برا نقرره ،اوایرل سرده هفرتم هجرری ،سراخت خراسرانEs-Said Collection ،

 تمجید و بیا قدرت دارنده ظرف«رنبرا سیاسی بهمنظور نمایش قلمرو حکومت و تثبیت قهدرت
خود به تهیه کتیبهنای منقوش و نقهش برجسهته و نسهخهنهای
خطی میپرداختند( »...معنوی راد.)11 :6233،
کتیبهی سینی معروف به سینی آلپ ارسال از نمونهنای برجسته
این نوع کتیبهنا است .کتیبهنای این ظرف نخسهتین بهار توسهط
ساموئل فلوری چنین خوانده شد:
السلطا عضد الدین (کتیبهی مرکزی) .نمچنین کتیبههنهایی در
تمجیهد از آلههپ ارسهال در حاشههیهی درونهی ایههن سهینی دیههده
میشود؛ ترجمه متن این کتیبه به فارسی چنین است:
ندیه ای به اعلیحضرت ،سلطا معظم ،آلپ ارسهال  ،اطهال ا
سلطنه ،دستور داد به ساخت آ  ،ملکهی نمایو  ،قبلهی نمههی
بانوا شونردار ،عمل حسن کاشانی ،سهنهی  153نجری(پهو ،
سیری در ننر ایرا  ،جلد چهارم.)3331 :6231،

ج -نام ننرمندا  ،صنعتگرا و سفارشدنندگا و تاریخ سهاخت
آثار
امضههای اسههتادکارا ِ فلزکههار ،تههزیین کههارا  ،رقَههم نویسهها و
خوشنویسا در کمتر مدار تاریخی بههجهز اشهیاء فلهزی دیهده
میشود .نام سفارشدننهدگا اشهیاء ،اسهامی مکها نها و مراکهز
ساخت ظروف و نمچنین تاریخ سهاخت شهیء مهیتوانهد کمهک
مؤثری در بررسینای باستا شناسی داشته باشد .مُفاد نوشهتهنها
حتی چگونگی مورد مصرف شی را روشن میسازد .کلماتی چهو
ضَرَ َ به معنی صنعت ،عَمِلَ به معنی عمل ،پیش از نام سازندگا
و یا تزیینکارا آمده است .نمچنین نس نا و القا کهه گهانی
نمراه نام اشخاص آورده شده شغل و حرفه آنا و شهری را کهه
منسو به آ نا نستند را تعیین میکند( .بیانی)63 :6211،
این کتیبهنا گانی با نما شهیوهی مهتن اصهلی در گوشههای از
ظرف نگاشته می شد ،مانند بخوردانی که به دستور محمد گهال
فروش طیبات از ساکنا اعیا نشین شهر طیبهات خراسها و بهه
دست جعفر بن محمد بن علی ساخته شده اسهت .در یهک سهمت
بد این شیر نام سهازنده (تصهویر  )62و در سهمت دیگهر تهاریخ
ساخت درج آ شده است (تصویر  .)61در برخی دیگهر از ظهروف
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نام سازنده و سایر اطالعات ظرف به شکلی ساده و ابتهدایی و در

بخشهههههی خهههههالی از تزیینهههههات نوشهههههتهشهههههدهانهههههد.

تصویر .59تصویر راست :بخشیهای از بخوردان (عود سوز) مفرغ ،ساخت خراسان ،برای محمد گالب فروش طیبات ،در  277یا 273
هجری ،موزه متروپولیتن نیویورک (فریه .)575 :5974 ،تصویر راست :عمل جعفر بن محمد بن علی
تصویر .54تصویر چپ :متن این کتیبه تاریخ ساخت بخوردان را نشان میدهد.

-

تزیینات انسان نمرا و جانورسران در کتیبره هرای

کوفی و ثلث
در ظروف فلزی این دورا شاند کتیبهنایی موسوم به انسا نما و
جانورسا نستیم که قبل از آ در نیچ شیء دیگری دیده نشهده
است .گرایش به یکسا دانستن صُور انسانی و حروف ،قاعهدتاً از
دل خوشنویسی برآمد ،به طوری کهه برخهی از اصهطالحات فنهی
خوشنویسی به شبانت میا انسا و حروف اشاره دارد .در دورا
سلجوقی شاعرا زیادی به سرود شهعر بها تشهبیه اصهطالحات
خوشنویسی بهصورت و حاالت انسانی پرداختهاند که از آ جملهه
می توا به منوچهری دامغانی ،مسعود سعد سهلما  ،ناصرخسهرو،
فرخی سیستانی ،سنایی ،خاقانی و عطهار نیشهابوری اشهاره کهرد.
بهعنوا مثال در شعری از دیوا فرخی سیستانی مشانده میشود
چگونه حروف بهصورت و زلف انسا تشبیه شدهاند:
«جعد تو جیم نه و صورت او جیم
زلف تو دال نه و صورت او صورت دال
نم ز جی ِم سر زلف تو خروشِ عشاش
نم ز دالِ سر زلف تو فغا اِبدال»
(محمودی)23 ،6231 ،
با توجه به چنین اشعاری که از نظر زمانی با این ظروف کتیبه دار
نمدورهاند می توا نتیجه گرفت احتماالً کتیبه نگارا با به تصویر
کشید این تشبیهات و استعارهنا به آفرینش خطوط کوفی و ثلث
انسا نما دستزدهاند.

«آنه ماری شهیمل» معتقهد اسهت اندیشهه اولیههی نگهارش ایهن
کتیبهنها در میها نویسهندگا قهر نهای میانهه رواج داشهت .او
تعبیری زیبا از این کتیبهنا ارائه میدند:
«نر انسانی زشت یا زیبا ،حرفی است نوشته با قلم ازلی و واقع بر
کاغذی ظریف ،شکننده و بیدوام؛ چه بخواند یا نخواند با دیگهر
حروف ارتباط دارد( ».شیمل)622 :6232،
ریچارد اتینگهاوز این کتیبههنها ایهن گونهه توصهیف مهی کنهد:
«کتیبهنای اشیاء طهوری بها انسها صهحبت و بیها احساسهات
میکنند که گویی موجودات انسانی نستند .چشمگیرترین نوآوری
در این قلمرو ،شهکلنهای مختلفهی از نوشهتهنهای جانورگونهه و
انسا گونه بود که بر روی اشیاء فلزی این دوره و ادوار بعد ظهانر
شده است .اینکه که خط عربی یکزما دارای حرمت و قداسهتی
ویژه بود ،حال استحاله یافته و به شکل انسا و حیوا جلوه یافته
است ،نشهانه بهارزی از حهاالت و برداشهت عمهومی ننرمنهدا و
حامیا ننری آ نا بود» ()56: 6211
آرتور پو در بخش پانوشت کتها «سهیری در ننهر ایهرا » در
مورد این نوع کتیبهنا چنین نوشته است:
«خطوط کوفی و نسخ جانوری نمونهای دیگهر از ابتکهاری اسهت
که ذنن مایهه ورز ننرمنهد ایرانهی از آ مسهیر ،تحهریم شهرعی
صورتگری را دور میزند»( .جلد چهارم)3331،
«بدین ترتی ادبیات و خوشنویسی نمواره در ارتباط گسهترده بها
یکدیگر بودهاند و در صورت و محتوای نر دو ،نشانهنایی آشهکار
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از تأثیر اندیشه و ذننیت غال بر جامعهی ایرانی در ادوار مختلف
را میتوا یافت» (محمودی)61 :6231 ،

تصویر .52قلمدان برنجی با ترصیع کاری نقره و مس و مرکب سیاه ،برای مجدالملک آل مظفر 207 ،هجری ،فریر گالری ،واشینگتن دی سی

 -5انواع کتیبههای کوفی بر ظرو فلزی سلجوقی
در این پژونش تفکیک کتیبهنای کوفی بر اسهاس نهوع طراحهی
حروف آ نا انجام شده است ،چرا که تزیینات در اغل مهوارد بهه
این حروف افزوده میشوند ،درحالیکه سهاختار حهروف ثابهتانهد؛
بنابراین کتیبهنای کوفی این ظروف از نظر نوع طراحی حروف به
دو شیوه اصلی قابل تفکیک نستند که نر کدام از آ نها از نظهر
تزیینی دارای زیرشاخهنای فرعیتری میباشند:
الف-کتیبههای کوفی نوع اول
در برخی از خطوط کوفی با شیوهنایی از طراحهی حهروف روبهرو
نسههتیم کههه گرچههه بهها ابزارنههایی خههاص ترسههیم شههدهانههد امهها
شبانتنایی با شیوهنای نگارشی دارند ،بهطوری که میتهوا بها
ابزارنایی مانند مداد مشابه آ نا را تحریهر نمهود .ایهن کتیبههنها
غالباً با تکنیک مرصعکهاری طراحهی شهده انهد بنهابراین تغییهرات
محسوسی در ضخامت حروف آ نا دیده نمیشود و تنها افهزود
تزیینات بهه انتههای حهروف برخهی از آ نها باعهث شهده اسهت
خصوصیات تزیینی پیدا کنند .از دیگر ویژگینهای ایهن کتیبههنها
میتوا به ذیل اشاره نمود:

 حرف «و» به شیوهی کهوفی اولیهه نوشهته شهده اسهت( .درکوفی نوع دوم ،حالتی مدور و صعودکننده دارد)
 الفنایی اضافی البهالی متن کتیبه تعبیه شهده اسهت کههاحتماالً تالش کتیبه نگار را برای ایجاد ضرباننگی منظم در
جهت آرایش بصری نشا میدند.
 در برخی نمونهنا در انتهای حروف تزییناتی از برگچههنهایسه لبی دیده میشود.
 انواع تزیینی این کتیبه نهای شهامل« :سهاده» « ،برگهدار»،«گرهدارِ برگدار» و «گرهدارِ انسا نما» است که در ادامه بهه
معرفی آ نا میپردازیم.
 کوفی ساده(تحریری)این کتیبهنای کوفی در بسیاری مرکبدا نای این دورا مشانده
میشود .در این شیوه نیچ تزیینهاتی بهه حهروف افهزوده نشهده و
کتیبه خوانایی باالیی دارد .فشردگی و طول حروف در نمونهنهای
مختلف متفاوت است و با توجه به طول و ارتفاع نوار کتیبه تنظیم
شده است( .تصویر )61
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تصویر .52کوفی نوع اول (ساده) .کتیبهی بر بدنه یک مرکبدان برنجی ،ترصیع شده با نقره و مس ،ششم و هفتم هجری/دوازده و سیزده
میالدی ،موزه بریتانیا

 کوفی برگداردر این کهوفی تزیینهی ،الهفنها و المنهای جفهت شهده اسهت و
برگچهنای سه لبی را تشکیل دادهاند .نمچنین شاند نظم دقیقی
در تکرار

حروف عمودی شهکل نسهتیم ،بهه طهوری کهه کتیبههنهوی از
الفنایی اضافی برای تأکید بیشتر بر ضهرباننگ مهنظم اسهتفاده
نموده است( .تصویر )61

تصویر .57کتیبهی کوفی برگدار ،سینی متعلق به خراسان .اوایل قرن  7هجری 59/میالدی .موزه متروپولیتن

بررسی خطوط و تزیینات کتیبههای کوفی و ثلث45 |...
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 کوفی گرهدارِ برگدارحروف عمودی در حین صعود با حالتی گرهدار در نم قفل شدهاند
و انتهای حروف به برگچهنایی سه لبی ختم شده است .کشیدگی

الفنا و المنا در این شیوه ،نسبت به حالت برگدار بیشتر به نظهر
میرسد( .تصویر )63

تصویر .53کوفی گرهدار برگدار -نمای جانبی از سینی نقره چکشکاری شده و مرصع شده با نقره ،اوایل قرن  7هجری ،ساخت خراسان.
موزه متروپولیتن

 کوفی گرهدارِ انساننماانتهای حروف عمودی بهه سهرنای انسها  ،جهانورا و پرنهدگا
مختلف منتهی شده است .در تصویر  32کتیبهی مشربه ای متعلق
به خراسا را مشانده میکنیم که حروف عمودی بهصورت

گرهدار به سرنای انسانی ختم شهده اسهت .سهرنا متقهار انهد و
طوری با خطوط ترکی شدهاند که به نظر میرسد کهه انسها نها
یکدیگر را در برگرفتهاند.

تصویر .50کتیبه کوفی گرهدار انساننما -بخشی از کتیبه مشربه برنجی ،خراسان (هرات) 237 ،هجری 5500 /میالدی ،موزه بریتانیا/
عبارت و الدوله و السرور در تصویر دیده میشود.
(مأخذ :وارد)70 :5982 ،

ب -کتیبههای کوفی نوع دو
در برخی دیگر از کتیبهنای کوفی ظروف فلزی سلجوقی ،حروف،
ساختار نندسی ویژهای دارند و دوایر صافتر ترسیم شدهاند .ایهن -
خطوط دارای تنوعپذیری بیشتری نسبت به نوع اول مهیباشهند و
غالباً با توجه به شکل حروف قبل و بعد تغییراتی دارند به طهوری
که به نظر می رسد در برخی موارد چگونگی طراحهی حهروف بهه

تشخیص و تبحر طرا بستگی دارد .برخی دیگهر از ویژگهینهای
این نوع از کتیبهنا به این شر است:
حهههروف «و»« ،خ»« ،ر»« ،ه»« ،د» « »« ،ی»« ،ه» بعهههد از
چرخشی دایرهای شکل به سمت باال صعود کردهاند ،به طوری که
با الفنا و المنا در یک ارتفاع قرار مهیگیرنهد؛ بنهابراین در ایهن
شیوه ،شکلنای مدور بیشتر از کوفی نوع اول نمایانگر است.
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 در انتهای حروف برخی از ایهن کتیبههنها معمهوالً زائهدهنهاییتزیینی به صورت پیکانی دیده میشود.
 در مههواردی حروفههی ماننههد « » و «ع» و خههانواده آ نهها ونمچنین « » آخر و «ن» وسط ،با تزیینات گیانی آراستهشدهاند.
 شیوهنای تزیینی این نوع از کتیبهنا شهامل :سهاده ،برگهدار وگرهدار است که به شر نر یک از آ نا میپردازیم:

کوفی ساده
در این شیوه بهجز زائدهنایی پیکانی شکل ،تزیین دیگهری دیهده
نمیشود .در سینی مشهور به آلپ ارسال نمونهای از ایهن کتیبهه
به چشم میخورد (تصویر )36

تصویر .55کوفی ساده .بخشی از کتیبهی پیرامونی سینی آلپ ارسالن ،نقره حکاکی شده -رقم :عمل حسن کاشانی 423 ،هجری5022/
میالدی ،موزه هنرهای زیبای بوستون

کوفی برگدار
در این شیوه تزیینی ،تزیینات برگدار در برخی از حروف ،بههویهژه
« »« ،م»« ،ع» و « » بیشتر دیده میشود .کتیبهنای نگاشته

شده بر عود سوز موزهی متروپولیتن از ایهن مهوارد مهیباشهد .در
تصویر  33کلمهی «محمد» از کتیبه این عود سوز برداشت شهده
است .حروف «م» و « » با تزیینات گیانی تهزیین شهده اسهت.

تصویر .55کلمهی «محمد» با خط کوفی برگدار بر یک بخوردان مفرغی به شکل یک شیر عظیمالجثه ،موزه متروپولیتن ،ساخت خراسان،
به دست جعفر بن محمد بن علی(استاد جعفر فلزگر) برای «محمد گالب فروشِ طیبات»  277یا  273هجری5585-5585 /میالدی.
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بررسی خطوط و تزیینات کتیبههای کوفی و ثلث49 |...

کوفی گرهدار
تزیینات گره دار از جفهت شهد دو حهرف عمهودی در کنهار نهم
حاصل میشود که گانی به صورت چنگکدار ،بهرگدار و گهانی
نم ساده تزیین شده است( .تصویر )32

تصویر .59کتیبه کوفی با تزیینات گرهدار بر دهانهی هاونی از خراسان ،قرن  2و  7هجری 55/و  59میالدی ،از مجموعه ناصر خلیلی
)(Francis,1997

 -5انواع کتیبههای ثلث بر ظرو فلزی سلجوقی
دسته ای دیگر از کتیبهنای ظروف فلزی سهلجوقی ویژگهینهای
خههط ثلههث دارنههد امهها دارای آمیههزهای از خطههوط کههوفی و نسههخ
میباشند ،بااینوجود در این پژونش از آ نا با نام ثلث یهاد شهده
است چهرا کهه؛ «از تغییهرات بهه وجهود آمهده در خطهوط نسهخ،
سبکنایی متفاوت با قابلیتنای بصری ویژهتری به وجود آمدنهد
که از مهمترین آ نا میتوا سبک ثلث نام برد .این خط ،عالوه
بر تنوع فراوا شکل حروفش در مفردات ،از خاصیت ترکی بندیِ
بیشماری نیز در متو برخوردار میباشد .باوجود آ که از این خط
– تقریباً -بهندرت برای دستنوشتهنا به کار گرفته میشد ،سهایر
اقالم ،به طرز گستردهای تحت سیطرهی این خط درآمدند .شهاید
بتوا چنین اظهارنظر کهرد کهه اصهلی تهرین دلیهل بهرای ابهداع
خطوطی نمانند خط ثلث ،کاربرد اینگونه خطوط در اقالمی ویژه
بوده است .خطوط ثلث میتوانستند تا ضعف و نارسهایی-نسهبی-
خط نسهخ را در نحهوهی ترکیه بنهدینهایی بها مشخصههنها و
گرایشنای عمدتاً تزیینی جبرا کنند»(موسوی جزایهری:6232 ،
.)35
از طرفی دیگر در ننهر دوره ایلخهانی کهه بعهد از سهلجوقی قهرار
میگیرد ،شاند رواج گستردهی کتیبهنای ثلث بهر ظهروف فلهزی
نسههتیم؛ بنههابراین خطههوطی کههه بهها سههبک ثلث(ثلههث اولیههه) بههر
کتیبهنای آثار فلزی سهلجوقی دیهده مهیشهود ،در دوره ایلخهانی
تکاملیافته و به شکل امروزی خود در آمده است.
(تصاویر  31و )35

این کتیبهنای ثلث مانند کتیبهنای کوفی ،از نظر طراحی حهروف
تنهوع زیهادی ندارنهد ،امها ترکیه حهروف آ نها بها شهکلنهها و
صورت نای انسانی موج ایجاد حالت نای تزیینی متنوعی شهده
است .در این پژونش این کتیبهنای ثلث را به دو دسهته سهاده و
انسا نما-جانورسا تقسیم نمودهایم و سپ با توجهه بهه میهزا
ترکی ه و تلفیههق حههروف بهها صههورتنههای انسههانی و جههانوری،
زیرشاخهنای فرعیتری را تعیین نمودهایم:
الف -ثلث ساده
این شیوه فاقد نرگونه تزیینات گیانی و جانوری است .گونهنهای
متنههوعی از ایههن خطههوط بههر ظههروف فلههزی سههلجوقی در کنههار
کتیبهنای کوفی دیده میشود .به نظر میرسد ایهن کتیبههنها در
دوره گذار خط کوفی به ثلث ابداع شدهانهد ،بنهابراین نمونههنهای
اولیه آ نا شبانت بیشتری به خط کوفی دارند .به نظر میرسد در
اواخر سلجوقی و اوایل ایلخانی ،کتیبهنهای ثلهث اولیهه از کهوفی
فاصله گرفتند و به ثلث تکاملیافته و امروزی نزدیکتر شدند.
در تصویر  31تأثیرات خط کوفی در ثلث دیده مهی شهود ،امها در
تصویر  35ویژگینای ثلث امروزی بیشتر احسهاس مهیشهود .در
نمونهنای متأخر ،حروف دیگر وابسته به خط کرسی ثابتی نیستند
و در فضانای خالی بر یکدیگر سوار میشوند ،حالتی که بیشتر در
ترکیبات ثلث تکاملیافته دیده میشود.
از دیگر ویژگینای ایهن کتیبههنها تأکیهد بهر ضهخامت حهروف
عمودی شکل است؛ کتیبه نوی ضخامت بخش باالیی حروف را
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افزایش داده و در واقع تنها تهزیین ایهن کتیبههنها نمهین تمهیهد
بصری است.

بصری است.

تصویر .42ثلث اولیه بر بخشی از یککاسه پایهدار ،ایران 257 ،هجری 5550/میالدی ،موزه لوور
ترسیمشده توسط نگارنده بر اساس )(Chirvani,1982: 145

تصویر .52ثلث تکاملیافته بر بخشی از یک سینی ،خراسان ،سده  257-257هجری 5550-5590 /میالدی ،موزه لوور پاریس.
ترسیمشده توسط نگارنده بر اساس )(Chirvani,1982: 145

ب -ثلث انساننما و جانورسان
در این دسته از کتیبهنا ،شدت نمآمیزی خطوط با صور انسانی و
جانوری را میتوا در سه مرحله دنبال نمود:
مرحله اول -ترکیب ثلث با سرهای انسانی در انتهرای
حرو
این کتیبهنا ابتدایی ترین شکل از ثلث انسها نمها اسهت .در ایهن
نمونهنا انتهای حروفی که به صورت عمودی به سمت باال صعود
کرده اند به سرنای انسانی با چهرهنای مشابه نم ختم شدهاند اما
بقیهی قسمتنای حروف مانند شیوهی ثلث ساده بدو تزیینهات
است .این دسته از کتیبهنای ثلث نسهبت بهه نمونههنهای کهوفی
انسا نما از تعداد و تنوع بیشتری برخوردار نستند .به نظر میرسد

به دلیل تعداد زیاد حروف الف و الم در متو دعایی ،امکا تکرار
منظم این سرنای انسانی میسر شده است .بهعنوا مثال در متن
کتیبه ی یک کاسهی پایهدار در تصهویر 31شهاند نظهم تکهرار در
حروف الف و الم نستیم .متن این کتیبه چنین است:
العز و االقبال و الدوله و السعاد (ه) و الشفاعه و القناعه و العافیهه
و الزیاده و النظامه و الکرامه و الدوامه و الشکر و الشاکر و البقا (ء)
د (ائما)
در برخی موارد حتی انتهای حروفی چو «ه» و «د» به سهرنای
انسانی ختم شدهاند ،که البته احتماالً برای جبرا کمبهود حهروف
عمودی شکل بوده است .بیشترین نمونه از این کتیبهنا بر بدنه و
شانهی مشربهنا ،درپوش مرکبدا نا ،بدنهی دیگچهنا و برخی از
کاسههههههنهههههای ایهههههن دورا مشهههههانده مهههههیشهههههود.

بررسی خطوط و تزیینات کتیبههای کوفی و ثلث42 |...
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تصویر .52کتیبهی انساننما بر یککاسه پایهدار ،مفرغ مرصع شد با نقره ،هرات ،اوایل قرن  7هجری 59 /میالدی ،مجموعه Nuhad Es-
Said.
)(Allan, 1982: 49

بر شانهی مشربهای تصویر  31یکی از ظریفترین کتیبهنای ثلثِ
انسا نما دیده میشود .در این کتیبه انتهای برخی از مانند حروف

«ه» و «د» تبدیل به سر خرگوش شده اسهت .مهتن ایهن کتیبهه
چنین است(شانه ظرف) :العز و االقبال و الدوله و السعاده و العنایه
و العافیهههههه و الراحهههههه و النعمهههههه و الشهههههاکره و البقههههها.

تصویر .57ثلث انساننما بر ابریق هرات ،چکشکاری و مرصع شده با نقره و مس ،سیاهقلم ،اواخر قرن  2هجری 55 /میالدی (به همراه
نمایی از شانه مشربه)
)THE NUHAD ES-SAID (Allan, 1982: 49
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بررسی خطوط و تزیینات کتیبههای کوفی و ثلث22 |...

مرحله دو  -تلفیق ثلث برا سررهای انسران و انردا
جانوران مختلف
این دسته از خطوط ثلهث بههگونههای طراحهی شهدهانهد کهه بهه
مصورسازی نزدیکتر به نظر مهیرسهند .برخهی از آنههنها نهوعی
تصویرسازی با خط را نشا میدند کهه احتمهاالً از نقاشهینهای
نسخ خطی این دورا الههام گرفتهه شهدهانهد .لینهدا کمهارف 6در
مقالهای با عنوا «تزئینات فلزکاری ایرانی و ارتباط آ نا با مصور
کرد نسخ خطهی» 3ایهن موضهوع را در فلزکهاری قهر نشهتم
نجری موردمطالعه قرار داده است.

در این کتیبه نا عالوه بر انتهای حروف ،سایر اجزاء کلمات نم بها
سرنای انسا  ،جانورا و پرندگا ترکی شدهاند ،به طهوری کهه
کارکرد تصویری کتیبه بر خوانایی آ غلبه دارد .جهانورانی ماننهد
خرگوش ،بز ،اژدنا و جانورا افسانهای دیگر در این نمونهنا دیده
می شود .تصویر این جانورا در برخی از نقاشینای متهو ادبهی
این دورا مانند شاننامه دیده میشود و بهه نظهر مهیرسهد ایهن
تصویرگرینا حاصهل ارتبهاط فلزکهارا و نقاشها و تأثیرپهذیری
آ نا از یکدیگر بوده اسهت .در کتیبههی تصهویر  33کهه از یهک
گلدا سلجوقی برداشت شده است .عبارت «و السالمه و النعمه»
با شکل حیوانات و پرندگا به نحوی ترکی شدهاند کهه خوانهایی
به نفع تصویرگری کانش یافته است.

تصویر .58کتیبه ثلث انساننما و جانورسان بر گردن یک گلدان برنجی ،مرصع شده با نقره ،تزیینات کندهکاریشده ،خراسان4-2 ،
هجری55-55 /میالدی ،موزه بریتانیا
(مأخذ :وارد)99 :5984،

1- Linda komaroff

 3این مقاله با ترجمه مهناز شایسته فر در نشریه ننرنهای تجسهمی ،زمسهتا
 ،6213شماره نفتم به چا رسیده است.
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مرحله سو -تلفیق ثلث با حرکات انسانها و جانوران
مختلف
در این دسته از خطوط ثلث ،که پیچیدهترین شیوهی انسا نمها-
جانورسا است ،حروف بر اساس حرکات طبیعی انسا و حیوانات
مختلف ترسیمشدهاند؛ ازاینرو تشخیص حروف و کلمات بهعنوا
کتیبه دشوار است .بهه نظهر نمهیرسهد در ایهن کتیبههنها روایهت
مشخصی به تصویر درآمده باشد.
در این شیوه ،حیوانهات در البههالی انسها نها در حهال حرکهت
نستند و فضانای خالی با بخشنایی از بد حیوانات و پرنهدگا
مختلف پر شده است .انسا نها در حهال نهواختن آالت موسهیقی،
رقص ،شادی و آواز نستند.
حیوانات استفاده شهده شهامل :مهار ،خرگهوش ،اسه و پرنهدگا
مختلف است .حرکات پرجن وجوش انسا نها و جهانورا چنها
پرقدرت ترسیمشدهاند که تداعیکننهدهی یهک نقاشهی متحهر
می باشند .در بررسی مجموعهی ظروف فلزی این پهژونش تنهها
سه ظرف بها چنهین کتیبههنهایی بهه چشهم مهیخهورد؛ دیگچهه
بوبرینسکی(6تصویر  ،)33مشهربهی بالکهاز( 3تصهویر  )22و جهام
وید( 2تصویر .)26

Bobrinsky -1
Blacas Ewer -2
Wade cup -3

این شیوه از خطوط ثلهث ،نهوعی تصهویرگری بها خهط محسهو
میشوند .ریچارد اتینگهاوز  1در مقالهای با عنوا «جهام ویهد در
موزه کلیولند» خاستگاه و تزیینات ایهن جهام را بررسهی نمهوده و
کتیبههه آ را بهها عنههوا «نسههخ متحههر نمهها »5یههاد کههرده
است).)1957, .Ettinghausen
نقوش انسانی و جانوری به کار گرفته شده در این خطهوط تقریبهاً
خالصه شده ای نقوش حواشی ظروف است ،بنابراین این کتیبهنها
در نگاه اول بهسختی از تزیینات حواشی تشخیص داده میشود.

Richard Ettinghausen-4
Animated Naskhi Inscription-5

 |48فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ
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تصویر .53بخشی از کتیبهی ثلث انساننما بر دیگچهی بوبرینسکی ،هرات ،محر  /223دسامبر  ،5529موزه آرمیتاژ ،سنپترزبورگ.
)(Loukonine and Ivanov, 1995: 116

تصویر .90کتیبه متحرک نما بر بدنهی مشربه بالکاز ،ساختهشده از ورقهی برنج 234 ،هجری 5595/میالدی ،موزه بریتانیا

تصویر .95بخشی از کتیبهی ثلث متحرک نما بر جا وید ،ترسیمشده توسط D.S.Rice
برنج با مرصعکاری نقره ،ایران 255،هجری 5552 /میالدی و  237هجری 5500/میالدی ،موزه هنر کلیولند(Ettinghausen,2011) .

همجواری کتیبههای کوفی و ثلث در یک ظر
در برخههی از ظههروف مرصهعکههاری شههده ،مههیتههوا نههمجههواری
کتیبهنای کوفی و ثلث را بر یک ظرف مشانده نمهود .ایهن نهوع
ترکیبات ،بیشتر در ابریقنا ،دیگچههنها ،نهاو نها ،مرکبهدا نها
مشانده میشود.

«در سده پنجم نجری (یازده میالدی) خط ثلث و کوفی در کنهار
یکدیگر دیده میشوند ،در این مرحله ترکی انهواع مختلهف خهط
بهجای استفاده از یک خط در اندازهنای مختلهف کهمکهم ظهانر
میشود» (پو )3261 :6231،
بر بدنهی مشربهای از خراسا در تصویر  23کتیبهه نهای ثلهث و
کوفی انسا نما درکنار نم به چشم میخورد ،نمچنهین نهواری از
کتیبهی کوفی برگدار در بخش پایینی ظرف دیده میشهود .تنهوع
خطوط به نمراه تنوع در اندازهی کتیبههنها ،غنهای تزیینهی ایهن

بررسی خطوط و تزیینات کتیبههای کوفی و ثلث43 |...
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مشربه را افزایش داده است .این مشهربهنها کهه متعلهق بهه اوج
فلزکاری سلجوقی نستند موردعالقه ثروتمندا آ دورا بوده و
از شهرت باالیی در ظرافت برخوردارند.

تصویر .95تنوع خطوط بر اجزاء مختلف یک مشربه دوره سلجوقی ،برنج با خاتمکاری نقره ،خراسان (هرات) ،حدود  ،237/5500موزه
بریتانیا

نتیجهگیری
کتیبهنای ظروف فلزی سلجوقی با خطوط کهوفی و ثلهث تهزیین
شدهاند .در این پژونش دستهبندی کتیبهنای کوفی بر مبنای نوع
طراحی حروفشا انجام شده است ،بنهابراین تزیینهات بهه عنهوا
ویژگههیای کههه بههه حههروف و کلمههات افههزوده شههدهانههد در
دستهبندینای فرعیتری گنجانده شده است.
به طورکلی کتیبهنای کوفی به دو دسته مختلف تقسیم شهدهانهد.
کتیبهنای کوفی نوع اول که غالباً با تکنیک مرصهعکهاری نقهش
شدهاند و حروف و کلمات آ نا فاقد تغییرات قوت و ضعف نستند

در کوفی نوع دوم ،حروف از سهاختار نندسهیتهری برخوردارنهد و
دوایر بیشتر و نندسه دقیقتری در آ نها دیهده مهیشهود ،ماننهد
کتیبه نای بشقا آلپ ارسال  .این کتیبهنا از نظر تزیینی به سه
حالت ساده ،برگدار و گرهدار قابل دستهبندی نستند.
در کتیبهنای ثلث تأثیرات نسخ و کوفی بها نوسهانات کهموبهیش
دیده میشود ،در برخی نمونهنا قویتر و در برخی ضعیفتر .ایهن
کتیبهنای ثلث مرحلهای گذرا از تحول این خط را نشا میدنند.
تزیینههات کتیبهههنههای ثلههث از نظههر تزیینههی فقههط محههدود بههه
صورتنای انسا نما و جانورسها نسهتند ،چهرا کهه خهط ثلهث
قابلیتنای تنوعپذیری کوفی را در تزیین ندارد.
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در کتیبهنهای ثلهث ،میهزا تلفیهق خهط و تصهاویر انسها نمها-
جانورسا  ،بسیار متنوعتر از نمونهنای کهوفی اسهت کهه در ایهن
پژونش در سه مرحله پیشرفت آ نا تشریح شده است .در برخهی
از این نمونهنا که بر بیشتر مشربهنا و مرکبدا نا دیده مهیشهود
صورتنای انسانی تنها به انتهای حروف متصل شدهاند ،بنهابراین
ساختار کلهی حهروف تغییهری نکهرده اسهت ،امها در نمونههنهای
پیچیده تر ،شاند ابداع نهوعی تصویرسهازی بها خهط نسهتیم کهه
خوانایی به نفع تزیین بهشدت کانشیافته است.
این دسته از کتیبهنا ،مرزنای نزدیک ادبیات و مصورسهازی ایهن
دورا را آشکار مینماید .اندیشهنای عرفانی و وجود اصهطالحات
خوشنویسی در شعر شاعرا این دورا بر شکلگیری این شیوه از
کتیبهنا مؤثر بوده است.
در برخی از این نمونهنا که بهه «متحهر نمها» شههرت دارنهد،
ویژگینای تصویری در حهدی ارتقها یافتهه کهه مهیتهوا تهأثیر
نسخهنای مصور این دورا را مانند شهاننامه در آ نها جسهتجو
نمود .کتیبهنای متحر نما ،حاالت انسانی را مانند رقص ،شکار،
نواختن آالت موسیقی با ترکیبی پرجن وجوش به نمایش گذاشته
است ،بهگونهای که تشخیص آ نا بهعنوا کتیبه دشوار است .در
این کتیبهنا تصاویر طوری ترسیم شدهاند که گهویی مهیخواننهد
محتوای کتیبه را به نمایش بگذارند؛ حالتی از شادی و سرخوشهی
برای مالک ظرف.
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