
بهار و تابستان 1398شماره 35 فرش ایران  انجمن علمی بهار و تابستان 1398 دوفصلنامه علمیشماره 35 فرش ایران  انجمن علمی دوفصلنامه علمی

دوفصلنامه علمی
 انجمن علمی 

فرش ایران 
شماره 35 

بهار و تابستان 1398

25

تاریخ دریافت مقاله: 97/02/12
تاریخ پذیرش مقاله: 98/06/23

نقد زیباشناختی کتیبه های قالی ایرانی با تکیه بر 
اصول خوشنویسی*
احسان حمیدی
 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم. دانشگاه تهران
حمید فرهمند بروجنی)نویسنده ی مسئول(
 عضو هیئت  علمی دانشکده ی مرمت دانشگاه هنر اصفهان
hfb48@live.com

مهدی ابراهیمی علویجه    
عضو هیئت  علمی دانشگاه هنر اصفهان

* این مقاله مستخرج از پایان نامه ی مقطع کارشناسی با عنوان بررسی نقش و جایگاه خط و خوشنویسی در فرش در  دانشکده ی صنایع دستی دانشگاه 
هنر اصفهان به راهنمایی حمید فرهمند بروجنی و مشاوره ی مهدی ابراهیمی علویجه است.

■ چکیده
با ورود اسالم و هم زمان با ایجاد محدودیت هایی در 
انسان، هنرمندان جهان  بردن نقش جانوران و  کار  به 
اسالم به ابداع نقش ها و شیوه های مختلف تزیین در 
عناصر  این  ازجمله ی  زدند،  دست  مختلف  هنرهای 
استفاده از اقالم مختلف خوشنویسی در تزیین آثار بود 
و قالی نیز چنان که شواهد نشان می دهد از همان ابتدا 
از این عنصر تزیینی بهره ی فراوان برده است. پژوهش 
با بررسی نمونه های جمع  آوری شده به صورت  حاضر 
میدانی و کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی به 
قالی و  اقالم مختلف خوشنویسی در  بررسی جایگاه 
اجرای  و  کیفیت  میزان  بر  تأثیرگذار  همچنین، عوامل 
از آن جاکه  انجام پذیرفته است.  دقیق هندسه ی خط 
قالی در مقایسه باهنرهای دیگر دارای محدودیت های 
طرح  ارائه ی  در  به خصوص  بیشتری  اجرایی  و  فنی 
محدودیت های   تأثیر  بر  فرض  با  پژوهش  این  است، 
فنی، به  عنوان عامل اصلی و مانع، در اجرای حروف 

در نهایت کمال و زیبایی و همچنین استفاده از خط به 
 عنوان عنصری فرعی که خود باعث عدم توجه  کافی 
نمونه های  بررسی  به  می شود،  آن  درست  اجرای  به 
قاجار  دوران  تا  قالی بافی  تاریخ  طول  در  مختلف 
پرداخته است. آنچه در نهایت مشخص شد عالوه بر 
انسانی  محدودیت های فنی در برخی موارد خطاهای 
و بی توجهی و کم دقتی عوامل دخیل در اجرای طرح 
مؤثر  عوامل  جزو  بافت،  تا  گرفته  طراحی  از  قالی، 
زیبایی خطوط و  آمدن بی نظمی و عدم  به وجود  در 
کتیبه های به  کار رفته در قالی بوده اند. از میان اقالم 
و  هندسه  که  بود  خطی  تنها  نستعلیق  خط  مختلف، 
و  فنی  ازنظر محدودیت های  قالی، چه  در  آن  زیبایی 
درست  اجرای  در  بذل توجه  کوچک ترین  ازنظر  چه 

حروف، بیشترین آسیب را دیده است.

کتیبه،  خوشنویسی،  فرش،  قالی،  کلیدی:  واژه های 
نستعلیق.
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■ مقدمه
با مطالعه ی آثار باقی مانده در هنرهای مختلف اسالمی، 
شاهد استفاده از خوشنویسی در تزیین این آثار هستیم 
که در کنار جنبه ی کاربردی، به جنبه ی تزیینی آن نیز 
توجه فراوان شده است. ازجمله هنرهایی که خط در 
زمان  درگذر  و  قرارگرفته  استفاده  مورد  به  وفور  آن 
بوده است،  بیشتر مورد توجه  فنی آن  تزیینی و  وجه 
فلزی  ظروف  یا  و  هجری   4 و   3 قرون  سفال های 
کتیبه نگاری  و  که خوشنویسی  است  سلجوقی  دوران 
ازنظر  و  شده  آثار  این  ذاتی  خصیصه ی  به  تبدیل 
زیبایی شناسی و هندسه ی خطوط بسیار مورد توجه و 
مطالعه قرارگرفته اند. از آنجا که شواهد نشان می دهد، 
کتیبه نگاری  و  خوشنویسی  از  استفاده  نیز  قالی  در 
نقوش،  کنار  در  که  دارد  سابقه  پر  حضوری  تقریبًا 
اما  است؛  داده  اختصاص  خود  به  را  ویژه  جایگاهی 
در  دیگر  هنرهای  با  قالی  ساختاری  تفاوت  ازآنجاکه 
میزان  بررسی  است،  اجرایی  و  فنی  محدودیت های 
خطوط،  شاکله ی   و  زیبایی  حفظ  در  فرش  موفقیت 
بر  تأثیرگذار  عوامل  است.  بوده  پژوهش  این  مدنظر 
هندسه ی اصلی خطوط، میزان توجه به حفظ قواعد، 
کیفیت و جایگاه اقالم خوشنویسی اصلی ترین مسأله 

برای انجام این پژوهش است.
قالی های  بررسی  نیز  پژوهش  این  انجام  از  هدف 
کتیبه دار تا دوران قاجار و شناسایی جایگاه و عوامل 
تأثیرگذار بر زیبایی و اجرای صحیح قواعد آن در قالی 

است.

■ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
فرش  در  خط  حضور  با  رابطه  در  کنون  تا  آنچه 
که  است  پژوهش هایی  است،  واقع شده  بررسی  مورد 
نویسندگان تنها به خوانش متن کتیبه ها پرداخته اند و 
توجهی به مسائل زیبایی شناسی خوشنویسی در قالی 
نداشته اند. ازجمله مقاله ای تحت عنوان: »تعامل خط و 
نقش در قالی های سده های نوزدهم و بیستم/ سیزدهم 

به  که   1387 شایسته فر  مهناز  نوشته ی  چهاردهم«  و 
بررسی قالی های کتیبه دار پرداخته و نمونه ها را ازنظر 
ارتباط مضمون طرح و نوع قلم خوشنویسی انتخاب و 
بررسی کرده است. میرزایی 1388 در مقاله ای با عنوان 
را،  قالی  در  کتیبه  متن«،  به  مثابه یک  قالی ها  »کتیبه ی 
عنوان یک  به   را  آن  بلکه  ندانسته  نوشتار صرف  تنها 
دانسته  تزیینی  نوشتار که یک عنصر  معنی  به  نه  متن 
که هم می تواند شامل نوشته باشد و هم عناصر تزیینی، 
در واقع کتیبه را به  عنوان یک فرم مورد بررسی قرار 

داده است. 
دیگر  مشابه  تحقیقات  مانند  پژوهش ها،  این  در 
 »Islamic inscriptions« ازجمله در کتابی تحت عنوان
کتیبه های  بررسی  به  که   ،1998  Sheila s, Blair اثر 
از  پرداخته و در بخشی  اسالمی در هنرهای مختلف 
قالی های  کتیبه ی  به  اشاره ای  مختصر  به  صورت  آن 
آناتولی و نشانه هایی از وجود کتیبه در قالی های ایرانی 
در تصاویر نقاشی نموده، توجهی به عنصر زیبایی خط 
نشده است، چراکه در این پژوهش  ها عمومًا خط را 
به عنوان عنصر مکمل طرح نگریسته و در نهایت تنها 

به خوانش متن و مضمون آن ها پرداخته اند 

.• کتیبه
ترنج  )بین  ترنج  باالی  نگاره ی  به  Panel هم  یا  کتیبه 
اصلی و سر ترنج( فرش های لچک اطالق می شود و 
هم به نگاره های مربع یا مستطیل شکل که در حواشی 
کابلی، 1381: 74(.  و  استفاده می شود )عصاره  فرش 
است  مستطیلی  »چهارگوشه ی  خوشنویسی:  در  کتبیه 
که در دو طرف آن با نیم دایره و ربع دایره های کوچک 
در  مذهبان  و  نقاشان  و  صحافان  است.  آراسته شده 
حواشی چهار طرف جلد )نزدیک به لبه( برای نگارش 
اقالم رقاع و نسخ، برای جلدهای قرآن مجید و ادعیه و 
اذکار و قلم نستعلیق برای نسخ تواریخ و دواوین شعرا 

تعبیه نموده اند« )قلیچ خانی، 1388: 310(.
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■ قواعد خوشنویسی
از آنجا که هر فن و صناعتی در عمل دارای قواعد   
از  عمل  در  نیز  خوشنویسی  است،  خود  به  مربوط 
اصولی تشکیل شده است. سلطان علی مشهدی )926-
841 ق( در رساله ی منظوم خود با عنوان »آداب خط« 
خط و خوشنویسی را دارای هشت قاعده دانسته که 
نسبت، صعود،  کرسی،  ترکیب  »اصول،  از:  عبارت اند 
خط  در  را  ارسال  البته  و  ارسال«  و  تشمیر  نزول، 
نستعلیق جایز نمی داند. این تقسیم بندی پیش از او به 
بیان  نیز  ق(   698 )ف  مستعصمی«  »یاقوت   وسیله ی 
»بابا شاه اصفهانی«  بعد  به هفتادسال  می شود. نزدیک 
در رساله ی آداب المشق اجزای خط را به دو دسته ی 
تحصیلی شامل: ترکیب، کرسی، نسبت، ضعف، قوت، 
سطح، دور، صعود مجازی، نزول حقیقی، اصول، صفا 
تشمیر،  بیاض،  سواد،  شامل:  تحصیلی  غیر  و  شأن  و 
صعود حقیقی و نزول، تقسیم بندی کرده است )همان: 

.)289

■ روش پژوهش
و  است  بنیادی  پژوهش های  گروه  در  پژوهش  این 
است.  پذیرفته  توصیفی صورت  تاریخی-  رویکرد  با 
صورت  به   پیش رو  پژوهش  در  انجام شده  مطالعات 
جمع  جهت  میدانی  مطالعات  همچنین  و  کتابخانه ای 
آوری نمونه های مختلف صورت پذیرفته است. تمرکز 
و  صفوی  دوره ی  دو  نمونه های  روی  بر  تحقیق  این 
نمونه های  تعداد  گستردگی  دلیل  به  که  است  قاجار 
ذکرشده، تعدادی از آن ها به  صورت تصادفی انتخاب 

و مورد مطالعه قرار گرفته اند.

■ تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
• تاریخچه ی قالی های کتیبه دار

درباره ی قالی بافی قبل از اسالم باید گفت که به استثنای 
قالی  از  نمونه ای  تیموری  دوره ی  تا  پازیریک  قالی 
محققان  مستندات  و  نیست  دسترس  در  ایران  بافی 

از  و... است که  بر دست نوشته ها و سفرنامه ها  متکی 
اسالم  از  بعد  و  قبل  مختلف  دوران  طی  در  هنر  این 
می دهد.  خبر  ایران  در  هجری  نهم  قرن  از  پیش  تا 
اولیه ی  قرون  در  کتیبه دار  قالی های  به  اشاره ها  اولین 
اسالمی در نوشته های مورخین قابل پیگیری است چنان 
سهل«  بن  محمد  »ابوالعباس  از  نقل  به  مسعودی  که 

می نویسد:
»من به دوران خالفت منتصر ]247 ه. ق[ در دیوان 
وارد  روزی  بودم،  عتاب  عتاب  بن  دبیر  شاکریه  سپاه 
یکی از ایوان ها شدم که با قالی سوسنگرد [محلی در 
خوزستان] مفروش بود، حاشیه ی فرش خانه ها نقشی 
بود که در آن تصویر آدم ها و نوشته های فارسی بود. 
]...[ نوشته را خواندم چنین بود: تصویر شیرویه قاتل 
پدرش پرویز شاه که شش ماه پادشاهی کرد. ]...[ در 
طرف چپ نمازگاه، تصویر دیگری دیدم که باالی آن 
قاتل  عبدالملک  بن  ولید  یزید  بن  تصویر  بود:  نوشته 
پسرعمویش ولید بن یزید بن عبدالملک که شش ماه 

پادشاهی کرد« )حشمتی رضوی، 1387: 155(.
قالی هایی  ایران  از  خارج  در  است  ذکر  به  الزم 
مربوط به اوایل دوران اسالمی وجود دارد که در آن ها 
نقش مایه های شبه کوفی نقش بسته است. این قالی ها 
را شاید بتوان اولین نمونه از قالی های کتیبه دار اسالمی 
)قاهره ی  فسطاط  فرش  قالی ها  این  نمونه ی  دانست. 
حفریات  »در  است  گفته شده  که  است  مصر(  قدیم 
فسطاط )قاهره ی قدیم( در مصر قطعاتی از چند قالی 
از آن کتیبه ی کوفی وجود  پیدا شده که در دو قطعه 

دارد« )همان: 158(.
همچنین فرش مسجد عالءالدین در قونیه که »طرح 
فرش مذکور هندسی است که از خطوط هشت گوش 
آن  حاشیه ی  در  که  سامان یافته  بیضی شکل  ترنجی  و 
 .)159 )همان:  می شود«  دیده  کوفی  خط  به  کتیبه ای 
با این که از دوره های تاریخی قبل از دوران تیموری 
نمونه های کتیبه دار باقی نمانده و یا کشف نشده است 
به  دوره ها  برخی  قالی بافی  با  رابطه  در  اظهارنظر  اما 
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نقش  و  طرح  آن ها  در  که  موجود  نگاره های  استناد 
همچنین  و  است  ترسیم  شده  فراوان  دقت  با  قالی ها 
تعداد معدودی قالی که از زمان تیموری برجای مانده 
است.  امکان پذیرتر  قبل  دوره های  به  نسبت  است 
موزه  در  که  است  تکه ای  ها  فرش  این  از  »نمونه ای 
نگهداری می شود« )ژوله،  )Benaki( یونان  بناکی  ی 

1390: 16( )تصویر 1(. 

میالدی،    ۱۴ قرن  )ایران(  تیموری  دوره ی  قالی  یک  از  قطعه ای   -۱ تصویر 
موزه ی بناکی )ژوله، ۱390: 37(

با بررسی چند قطعه قالی که از زمان سلجوقیان1 
باقی مانده می توان پذیرفت که کاربرد نگاره های کوفی 
تیموری  و  سلجوقی  قالی های  بین  مشترک  وجوه  از 
است و سابقه ی آن بر اساس شواهد موجود، به قرون 
اولیه هجری می رسد و حتی شواهدی در دست است 
به  مانند  کوفی  یا  کوفی  های  آرایه  گرفتن  شکل  که 

دوران ساسانیان بازمی گردد )همان(.
در دوره ی صفویه قالی بافی مانند سایر هنرها به اوج 
خود می رسد، ازجمله قالی های ممتاز این دوره، قالی 
قالی های کتیبه داری  اردبیل است که جزو  به  معروف 
است که در آن تاریخ بافت، نام بافنده و همچنین بیتی 

از شعر حافظ نگاشته شده است )تصویر 2(. 

در  پل گتی  در مجموعۀ  که  آن   قالی و جفت  این 
لس آنجلس نگهداری می شود به همراه قالی شکارگاه 
تنها قالی هایی از اواسط سده ی دهم هستند که دارای 
دبلیو،  )ر.  هستند.  آن ها  کتیبه ی  بر  ضبط  شده  سند 
1374: 119(. در دوره ی قاجار قالی بافی بعد از رکودی 
نسبی مجدداً احیاء می شود و هم زمان با بافت قالی های 
تصویری شاهد حضور چشمگیر کتیبه و خط در قالی 
هستیم چنان که می توان بیشترین نمونه های موجود از 

قالی های کتیبه دار را در این دوره جستجو کرد2.

.azerbaijanrugs.www( ۱0 تصویر 2- کتیبه ی قالی شیخ صفی اواخر قرن
)htm, 2019.history_carpet_ardebil/articles/com

•  بررسی کتیبه ها ازنظر کاربرد
کتیبه های قالی را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

1- کتیبه های معرف 2- کتیبه های مضمونی
قدیمی ترین قالی های ایرانی دارای کتیبه های گروه 
به  مربوط  می نامند،  معرف  یا  شناسا  را  آن ها  که  اول 
قالیچه ها  این  تعداد  درباره ی  است،  صفویه  دوران 
اشاره می کند  بیکر۱  پاتریشیا  از  نقل  به  صباغ پورآرانی 
که: »تنها پنج تخته از میان هزار و پانصد تا دو هزار 
موثق  تاریخ  دوره،  این  از  باقی مانده  قالیچه ی  و  قالی 
دارند. این در حالی است که در نمونه های باقی مانده از 
دوره ی قاجار، خط نوشته های شناسا بسیارند« )صباغ 

پورآرانی، 1390: 103( 

1- Patricia Baker
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قدیمی ترین قالی کتیبه دار از این نوع قالی شکارگاه 
در میالن است که تاریخ آن را عده ای ازجمله ژوله در 
کتاب خود به سال 929 و در سال های آخر سلطنت 
شاه اسماعیل اول می داند و عده ای دیگر مانند؛ فریه 
یا  خوانده شده،   929 گاه  مضبوط  »سنه ی  می گوید: 
 949 همان  اکنون  ولی  است،  قرارگرفته  استناد  مورد 

مورد قبول عمومی است« )فریه، 1374: 119(.
کتیبه های معرف، بعد از دوره ی صفویه و در دوره ی 
قاجار کاربرد فراوانی می یابند و عمدتًا بیان کننده ی نام 

قبیل  این  از  مشخصاتی  و  سفارش دهنده  نام  کارگاه، 
کتیبه ی  در  رفته  کار  به  دوران خطوط  این  در  است. 
قالی ها از تنوع بیشتری برخوردار شده و انواع خطوط 
مانند نستعلیق، نسخ و ثلث و حتی در مواردی خطوط 
تحریری یعنی آن دسته از خطوطی که اصول هندسی و 
زیبایی شناسی مشخصی ندارند دیده می شود. این گونه 
قالیچه های روستایی و غیرسفارشی  بیشتر در  کتیبه ها 
و به  طور معمول به تقلید از قالیچه های شهری بافته 

می شدند. )تصاویر 5-3(

تصویر 3- کتیبه ی قالیچه بختیاری متعلق به ۱323 ه.ق ) ژوله، ۱390: 375(

تصویر ۴- کتیبه ی شناسا به قلم ثلث، قالی تصویری احمدشاه قاجار، موزه ی مجلس شورای اسالمی )ژوله، ۱38۴: 55(

تصویر 5- نمونه ای از کتیبه ی شناسا به قلم نستعلیق، قالی درخت زندگی، بافت کرمان )متن کتیبه: فرمایش آقای بهجه  الملک، نگارنده ی نقشه فرصت شیرازی، بافنده 
ابوالقاسم کرمانی ۱3۱6 ه. ق(، )نگارندگان، ۱393(
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انتقال  به  منظور  که  است  نوشته هایی  دیگر  گروه 
و...  ادبی  مذهبی،  مضامین  مانند  خاص،  مضمونی 
به کاربرده شده اند. در این گروه که از نظر تعداد تقریبًا 
بیش از کتیبه های شناسا هستند می توان ارتباط بین نوع 
مضمون طرح  همچنین  و  قرارگیری  محل  کتیبه،  قلم 
قالی های  در  رفته  کار  به  نمود. خط  مشاهده  را  قالی 
دارای مضامین خاص عمدتًا خطوطی هستند که عمل 
خوانش آن ها به سهولت انجام می پذیرد و با توجه به 
طرح قالی بیشتر از خطوط ثلث، نستعلیق و گاهی نیز

نسخ استفاده شده است. خط کوفی )بنایی( نیز تنها در 
قالی هایی با مضامین مذهبی آن  هم به  صورت محدود 
قالی های  در  رفته  کار  به  خطوط  است.  رفته  کار  به  
کتیبه دار بیشتر هماهنگ با نوع نقش و مضمون قالی ها 
این  به  صفویه  زمان  از  موجود  قالی های  در  است. 
از دوره ی  مانده  به جا  نگاره های  البته تصاویر  و  سو 
قالی های  در  را  خط  نوع  چهار  می توان  تیموری، 
موجود شناسایی کرد که عبارتند از: کوفی، ثلث، نسخ 

و نستعلیق. )تصاویر 8-6(

تصویر 6- بخشی از نگاره ی کلیله ودمنه با طرح قالی با کتیبه کوفی، جالیری 
۱370-7۴ م. محل نگهداری: کتابخانه ی دانشگاه استانبول

)www.iranicaonline.org/articles/kalila-wa-demna-iii( 

تصویر 7- بخشی از کتیبه ی قالی تبریز به خط ثلث، قرن ۱۱ ه. ق 
)دادگر، ۱38۱: ۱۱(

تصویر 8- بخشی از کتیبه ی قالی میرزا کوچک خان به خط نستعلیق 
)ژوله، ۱38۴: 52(

مضمون  و  محتوا  با  نگاره ها  خط  نوع  ارتباط    •
قالی ها

کافی  بیان  برای  نقش  و  رنگ  و  طرح  که  »زمانی   
گاه  گیرد.  می  کمک  خوشنویسی  از  هنرمند  نباشد، 
خوشنویسی خود به  عنوان طرح و نقش بدیع در قالی 
قالی،  روی  ]کتیبه ها[  نگاره های  خط  می رود.  کار  به 
متناسب با طرح ها و تصاویر بافته شده ی قالی انتخاب 
می شوند و طرح و خوشنویسی مکمل یکدیگرند و 
هر دو در خدمت هرچه زیباتر و بهتر بیان کردن پیام 

هنرمند هستند« )شایسته فر، 1387: 110(.
شایسته فر کتیبه های قالی را از نظر مضمون در یک 
تقسیم بندی کلی به هفت بخش تقسیم بندی می نماید 
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3۱

که عبارتند از:
1- غنایی 2- تاریخی 3- مذهبی  4- رزمی و حماسی    
شخصیت ها    -7 مکان ها    -6 تقدیم نامه ها    -5

)شایسته فر و خانعلیو، 1381: 77-78(.
است،  مشهود  آنچه  کتیبه دار  قالی های  میان  در 
قالی هایی که خطوط در حاشیه ی آن ها قرارگرفته است 
بخشی  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  بیشتری  تعداد 
از نمونه های باقی مانده از دوره ی صفوی را قالی های 
در  مهم  نکات  »از  می دهند.  تشکیل  کتیبه دار  محرابی 
این  گونه قالی ها، این است که عبارات قرآنی و ادعیه 
باالی طرح محراب  قالی و  باالیی  نیمه ی  همگی، در 
که محل قرارگیری نمازگزار نیست، با خطوط کوفی، 
 :1388 خزایی،  )تنهایی،  بسته اند«  نقش  ثلث  و  نسخ 
انجام عمل  ازآنجاکه قالی های محرابی به  منظور   )12
نماز و عبادت استفاده می شوند، معموالً حاوی آیات و 
ادعیه ای هستند که عمومًا در لچک قالی قرار می گیرند 

)تصویر شماره 9(.

تصویر 9- قالیچه ی سجاده، اواسط قرن دهم هجری، مجموعه ی فلچر، موزه ی 
هنری متروپولیتن )پوپ، ۱39۴: 23۴(

دوره ی  در  قالی  ]کتیبه[ های  نگاره  خط  »بیشتر 
تعداد  و  است  قرآنی  آیات  و  مضامین  شامل  صفویه 
خود  با  را  فارسی  مضمون های  یا  و  حدیث  کمتری 
قبل  دوره های  به  نسبت  نیز  عربی  خطوط  دارند. 
مذهبی  گرایش های  شدت  از  شاید  که  افزایش یافته 
 :1384 )شایسته فر،  می نماید«  حکایت  صفوی  دوره 

.)38
»طرح های محراب در سجاده های نو بافته همانند 
با  معماری مساجد  رفته در  کار  به  طرح های محراب 
خوشنویسی و با مضامین قرآنی و اسماء متبرکه آراسته 
شد. در زمان صفویان این طرح تکامل یافته و عالوه بر 
مضامین اسالمی در گروهی دیگر از طرح های محرابی 
عبارات فارسی نیز بکار می روند« )وکیلی، 1382: 21(.
»در بیشتر فرش های محرابی تبریز دوره ی صفوی 
 ،]4-1 تصاویر   ،1 شماره ی  جدول  به  شود  ]رجوع 
قسمت نیمۀ باالیی فرش پر از نوشته هایی به خط ثلث، 
نسخ و نستعلیق است. در این نوع فرش ها خط نستعلیق 
به دلیل ویژگی خاصی که بر محور انحناء و گردی رقم 
و  ثلث  مثل  عربی  کاماًل  خطوط  برخالف  می خورد، 
نسخ فاقد مطلوبیت است، طاق یا محراب فرش پر از 
اسماء اهلل است که در برخی از فرش ها نسبت به جهت 
تقسیم شده  محراب وارونه و در داخل فضای خاص 

قرارگرفته اند« )میرزایی، 1388: 128(
در  کتیبه  که  کتیبه دار  قالی های  از  دیگری  گروه 
رفته  کار  به  قالی  پهن  حاشیۀ  به خصوص  حاشیه ها، 
است، قالی هایی است که کتیبه ی آن ها به خط فارسی 
و بیشتر با مضامین ادبی هست. )تصاویر 5-9 جدول 
شماره ی 1( در این گروه برخالف قالی های محرابی، 
کتیبه ها در سرتاسر حاشیه ی قالی به گردش درآمده اند.
قلم استفاده شده در این قالی ها قلم نستعلیق و مضامین 
به کاررفته نیز مضامینی ادبی و یا ابیاتی در وصف قالی 

هست.
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جدول ۱- تقسیم بندی قالی های کتیبه دار بر اساس تاریخ، تنوع اقالم خوشنویسی و مضامین

محل قرارگیری کتیبه هانوع خطمضمون کتیبه هاتاریخمشخصات کلیشماره

1

قالیچه ی جانمازی تبریز، موزه ی متروپولیتن
 )بصام، فرجو و ذریه زهرا، 1383: شماره 48(

اوایل قرن 
دهم 

هجری 
شمسی

آیات و ادعیه ی 
مذهبی شامل
آیه الکرسی
اسماء الهی

عبارت اهلل اکبر کبیراً

ثلث، 
نسخ
توقیع

کوفی 
بنایی

نیمه باالیی لوار قالی و
حاشیه ی اصلی و 
حاشیه ی داخلی/

زمینه ی طاق نمای 
محراب

نوار اطراف محراب

2

قالیچه ی جانمازی موزه ی توپکاپی 
)blog.lexingtonorientalrugs.com(

حدود 
قرن دهم 

هجری

حاشیه ی اصلی 
آیه الکرسی، به خط 

ثلث/ حاشیه ی 
داخلی اّن اهللُ

و مالئکه یصّلون 
علی النبی  به خط 

نستعلیق

ثلث
نستعلیق

نیمه ی باالیی حاشیه ی 
اصلی و حاشیه               ی 

داخلی

3

قالیچه ی جانمازی اصفهان یا کاشان )بصام، 
فرجو و ذریه زهرا، 1383: شماره 90(

قرن 
یازدهم 
هجری 
شمسی

کتیبه ی لچکی 
محراب:

عجّلوا بالصلوه َقبل 
الُفوت و َعجّلوا 
بالتّوبه قبل الموت

کوفی 
تزیینی 
و کوفی 
بنایی 
ساده

حاشیه ی پهن قالی و 
قسمت لچکی دو طرف 

طاق محراب

4

قالیچه ی جانمازی، موزه ی فرش
 ایران )خشکنابی، 1378: 31(

حدود 1120 
هجری 
شمسی

دعوت به نماز:
عجّلوا بالصلوه 

َقبل الُفوت وَعجّلوا 
بالتّوبه قبل الموت 
به خط نسخ/ال 
اله اال اهلل محمد 
رسول اهلل به خط 

ثلث/ علی ولی اهلل/ 
اهلل اکبر به خط نسخ

نسخ
ثلث

قسمت عرضی زمینه ی 
طاق نمای محراب/ 

گوشه ی سمت راست 
محراب/ سر محراب
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ادامه ی جدول ۱- تقسیم بندی قالی های کتیبه دار بر اساس تاریخ، تنوع اقالم خوشنویسی و مضامین

محل قرارگیری کتیبه هانوع خطمضمون کتیبه هاتاریخمشخصات کلیشماره

5

فرش زربفت تبریز، )دادگر، 1381: 25(

سده ی 
11 ه.ق

غزل حافظ با 
مطلع:

می خواه و 
گل افشان کن، 
از دهر چه 

می جویی/ این 
گفت سحرگه 

گل، بلبل تو چه 
می گویی...

حاشیه ی  اصلی قالینستعلیق

6

قالی افشان ترنج دار، موزه ی توپکاپی مجموعه ی 
)davidmus.dk( سالتینگ

 1600
میالدی

اشعاری در وصف 
قالیچه با بیتی:
ای خجل از 

خاک پایت مشک 
ناب/

وی گل قالیچه 
تو آفتاب

حاشیه ی اصلی قالینستعلیق

7

 

محرابی درختی، موزه ی فرش )نگارندگان، 1393(

کاشان 
اوایل 
قرن 14

ه.ق

دو غزل از سعدی 
حاشیه ی بیرونی 
با مطلع: درخت 
غنچه برآورد و 
بلبالن مستند...
و حاشیه ی 

داخلی غزلی با 
مطلع: باد آمد و 
بوی عنبر آورد

حاشیه ی بیرونی و نستعلیق
حاشیه ی داخلی قالی

8

قالیچه بختیاری )معماریان، 1395(

حدود 
 1250
هجری

شرحی از زندگی 
حضرت یوسف 

)ع(
حاشیه ی اصلی قالیثلث
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ادامه ی جدول ۱- تقسیم بندی قالی های کتیبه دار بر اساس تاریخ، تنوع اقالم خوشنویسی و مضامین

محل قرارگیری کتیبه هانوع خطمضمون کتیبه هاتاریخمشخصات کلیشماره

9

شکارگاه بهرام، موزه ی فرش )نگارندگان، 1393(

اواسط 
قرن 13  

ه.ق

بخشی از شعر 
نظامی با مطلع: 
شاه روزی شکار 

کرد پسند...

حاشیه ی اصلی قالینستعلیق

10

فرش تبریز، موزه ی فرش )نگارندگان، ۱393(

واسط 
سده ۱3  

ه.ق

شعری از موالنا: 
ساربانا بار بگشا ز 

اشتران....
زمینه ی اصلی قالی )سر نستعلیق

ترنج(

• خطوط به کار رفته در قالی ها
خطوط به کار رفته در قالی های ایرانی را می توان به 

چهار دسته تقسیم بندی نمود:
کار  به  خط  اولین  کوفی  خط  کوفی:  خط  الف- 
رفته در قالی بافی است. خط کوفی عالوه بر قالی های 
ایرانی در قالی های آناتولی نیز قابل مشاهده است. »در 
کتیبه ها  این  از  نمونه  بهترین  به  محرابي  فرش هاي 
اشجار  و  ازهار  با  عمومًا  کوفي  برمی خوریم، خطوط 
بیشتر  هرچه  باری تعالی  کالم  تا  مي شوند  درهم تنیده 

مورد عنایت واقع شود« )میرزایی، 1388: 2(.
»Sheila s, Blair « درباره ی این گونه نقوش در 

قالی های آناتولی می گوید: »شبیه نقوش سبک عربی
)کوفی( در قالی های آناتولی )آسیای صغیر( به صورت 
دسته های گره  زده شده پدیدار می شود که اولین آن ها 
فرش قونیه نامیده می شود و مربوط به قرن 14 میالدی 

.)Blair, 1998: 179( »است
وی همچنین وجود این نوع حاشیه ی )کوفی( در 
معماری  معاصر  نقاشی  کتاب  در  را  ایرانی  قالی های 
ایرانی قابل  مشاهده دانسته و آن ها را مشابه فرش های 
می خواند  کافکایی  حاشیه ی  یا  و  ]قونیه[  کوفی  شبه 

)همان: 179(.
خط کوفی دارای انواع مختلفی است که عبارتند 

از:
1- نوع ساده )محرر(

2- نوع تزیینی »...کوفی تزیینی جز رعایت حروف 
الفبا، تحت قواعد اساسی ثابت و معین نیست و اکثر 
پیچیده و سخت خوانده است...« )فضائلی،150:1382(.
دسته ی  سه  به  خود  که  )معقلی(  بنایی  نوع   -3

آسان، متوسط و مشکل دسته بندی می شود.
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تصویر ۱0- نمونه ای از خط کوفی تزبینی، مشجر، مورق یا گره دار )فضائلی، ۱382: ۱56(

تصویر ۱۱- قسمتی از تصویر شماره ی 3 جدول ۱، نمونه ای از حاشیه ی شبه کوفی )تزیینی(، استفاده  شده در قالی های محرابی )کاشان(
)بصام، فرجو و ذریه زهرا، ۱383: شماره ی 90(

تصویر ۱2- خط کوفی بُنایی یا moaqeli   )فضائلی، ۱382: ۱66(

خط کوفی بیشتر در قالی های محرابی و در حاشیه ی 
فرش ها کاربرد داشته است. نوع کوفی به کار رفته در 
از دو دسته ی آخر یعنی نوع  ایرانی معموالً  قالی های 

تزیینی و بنایی است. خط کوفی تزیینی بیشتر در 
حاشیه ی قالی ها به کار رفته و تنها جنبه ی تزیینی دارد 
اما؛ کوفی بنایی که تزیین نشده ی خط کوفی است و 
به کاربرده  مساجد   و  مذهبی  بناهای  تزیین  در  بیشتر 
در  خصوص  به  قالی،  طراحی  در  است،  می شده 
قالی های محرابی در کنار خطوط عربی دیگر همانند 
شیوه ی به کارگیری آن در معماری، در درون قاب های 

تصویر ۱3- نمونه ای از خط کوفی بنایی استفاده  شده در قالی های محرابی  
)azerbaijanrugs.com(

مربع شکل کاربرد داشته است.
ب-  قلم ثلث: خط ثلث بیشتر در قالی هایی که کاربرد 
مورداستفاده  مقدس  مکان های  در  یا  و  داشته  مذهبی 
قرار می گرفته، به جهت نوشتن ادعیه و آیات کالم اهلل 
استفاده   نمونه های  بیشترین  استفاده  شده است.  مجید 
دوره ی  تبریز  محرابی  قالی های  در  ثلث  از خط  شده 
صفویه که به سالتینگ هم شهره هستند، قابل مشاهده 

است.
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تصویر ۱۴- قالی هریس و بخشی از کتیبه ی آن به خط نسخ روزنامه ای، ۱280 ه.ق، متن کتیبه: ای بسا ابلیس آدم روی هست/ پس به هر دستی نباید داد دست. 
)www.azerbaijanrugs.com/guide/heriz/antique_heriz_rug64.htm, 2019(

پ- قلم نسخ: در قالی های دارای مضامین مذهبی 
ترکیبی  به صورت  گاهی  و  ثلث  کنار خط  در  معموالً 
به  معموالً  قالی بافی  در  نسخ  است. خط  رفته  کار  به 
از هم در حاشیه های  مفردات و حروف جدای  دلیل 
و  داشته  کاربرد  قالی بافی  درونی(  )بیرونی.  کوچک 
به منظور  )روزنامه ای(  تحریری  نسخ  به صورت  گاهی 
استفاده در کتیبه های شناسا و یا در قالی های روستا باف 

که عمومًا بدون نقشه بافته شده اند به چشم می خورد
ت- قلم نستعلیق: نمونه های اولیه ی این خط در 
قالی را می توان در کتیبه های دو قالی شکارگاه و شیخ 
اوج  )تصویر شماره ی 2(. دوه ی  صفی مشاهده کرد. 
از  می توان  را  قالی بافی  در  نستعلیق  خط  از  استفاده 
دوره ی قاجار و هم زمان با دوره ای که بافت قالی های 
اما  پیدا کرد دانست؛  ادبی رواج  با مضامین  تصویری 
پیش از آن و در دوره ی صفویه قالی های لچک ترنجی 
به خط  اشعار فارسی و  با  نیز دارای کتیبه هایی  تبریز 
قالی ها  این  کتیبه ی  در  که  هرچند  هستند.  نستعلیق 
کل  در  اما  است  نشده  زیبایی خط  به  چندانی  توجه 
نمود ظاهری کتیبه ها با طرح قالی ها هماهنگی خود را 

حفظ نموده است.

تصویر ۱5- قالی لچک ترنج تبریز سده ی ۱۱ ه.ق )دادگر، ۱38۱: 23(

)غ(  واژه ی  از  نمونه ای  به  فوق  قالی  کتیبه ی  در 
مواجه  رنگین"  گلزاریست  خلد  باغ  "چو  مصرع:  در 
وام  توقیع  و  ثلث  از خطوط  که  این  با   که  می شویم 
گرفته شده و در نمونه های نستعلیق کاربرد یافته است 
این که از خط نستعلیق استفاده شده  با  اثر  این  اما در 
است، »دور« و شاکله  ی حرف به سمت خط ثلث و 

توقیع گرایش پیداکرده است.
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در کتیبه ای دیگر از همین قالی نحوه ی ترکیب بندی 
کلمات به شیوه ی ترکیب بندی حروف در کتیبه نگاری 
»الف ها«  مانند  ثلث که حرکت در دو محور عمودی 

حرف )غ( به کاررفته در 
نمونه ای به خط نستعلقنمونه ای از خط توقیعحاشیه ی قالی فوق

ویژگی های  از  معکوس«  »ی  مانند  افقی  محور  و 
است  خطوط  دیگر  به  نسبت  این خط  ترکیب بندی  

استفاده شده است.

تصویر ۱6- بخشی از کتیبه ی تصویر فوق

تصویر ۱7- بخشی از کتیبه ی سردر مسجد شیخ لطف اهلل به خط ثلث علیرضا عباسی )مکی نژاد، ۱388: 38(

کتیبه ای  در  مجموعه  همین  از  دیگر  نمونه ی  در 
نظر  از  که  است  نوشته شده  به  گونه ای  سبزه  کلمه ی 
خوانده  د  به  اشتباه  ر  حرف  و  بوده  اشتباه  نگارشی 
می شود این گونه اتصال حرف )دال( به )هـ( در خط 
تعلیقی3  هـ(  و  )دال  به  که  است  شیوه ای  نستعلیق 

داشته  رواج  تعلیق  خط  در  شیوه  این  دارد.  شهرت 
و  برده اند  فراوان  استفاده ی  آن  از  نویسان  نستعلیق  و 
قالی  در  می توان  را  قالی  در  آن  از  قدیمی تر  نمونه ی 

اردبیل مشاهده نمود.
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تصویر ۱8- قالی ابریشمی ترنج دار، تبریز، اوایل قرن ۱0 هـ. موزه ی هنرهای 
تزیینی پاریس )خشکنابی، ۱377: ۴۱(

اتصال کلمه ی ز به هـ       در قالی فوق

قسمتی از کتیبه ی قالی شیخ صفی )کلمه ی بنده با دال و هـ تعلیقی که 
در خط نستعلیق مرسوم بوده است.(

نمونه ای از خط تعلیق به قلم مرحوم فضائلی

•  بررسی کتیبه ها بر اساس اصول و قواعد
در هنر خوشنویسی، مانند هر هنر دیگری اصول و رعایت آن 
مهم ترین معیار جهت ارائه ی اثری فاخر و با ارزش است. در 
کتیبه نگاری هنگامی که کتیبه را با محور خوشنویسی مورد 
اصول  اساس  بر  را  اثر  باید ساختار  دهیم،  قرار می  بررسی 
آیت اللهی  )مکی نژاد،  دهیم  قرار  سنجش  مورد  دوازده گانه 
با  رابطه  از دوازده اصل ذکرشده در  و هراتی، ۱388: 82(. 
خوشنویسی، ساختار اصلی کتیبه بر اساس دو اصل ترکیب و 

تناسب شکل گرفته و سنجیده می شود )همان(. 
به هیئت و شکل حروف و هم نشینی آن ها  ترکیب مربوط 
است و تناسب نیز نسبت قطر حروف با قطر قلم، به  نحوی که 
حروف مشابه هم شکل باشند. دیگر اصول عبارت است از: 
به خط  به  جای حروف نسبت  کرسی: کرسی مربوط است 
کرسی در سطر بندی، ضعف و قوت: نازکی و ستبری جاهای 

گوناگون حروف، سطح و دور: راستی یا گردی حروف، صعود 
نیست  مستقیم  که  حروف  صعود  حقیقی:  نزول  و  مجازی 
اجزای  اگر کاتب همه  نزول آن ها در جای الزم، اصول:  و 
نفاست  او  خط  به  که  چیزی  کند  مراعات  هم  را  نه گانه 
می بخشد چیزی فراتر از اجزای یادشده است. اصولی که بابا 
شاه از آن سخن می گوید چیزی شبیه به مالحت )»آن«( در 
نزد حافظ است )قیومی، ۱386: ۱2-۱3(. صفا و شأن  هم دو 
اصل دیگری هستند که معمواًل آن را مرتبط با خوشنویس و 

حضور آن را مرتبط با درونیات خوشنویس می دانند.
در جدول شماره ی 2 تعدادی از کتیبه های نمونه های مورد 
بررسی آورده شده است که در آن به میزان رعایت اصول 
کتیبه نگاری  در  فرش  موفقیت  سنجش  جهت  ذکرشده، 

پرداخته ایم.
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جدول 2- بررسی کتیبه ها

میزان رعایت اصول نوع خط مشخصات فنی کتیبه قالی

رعایت کرسی حروف، رعایت 
تناسب، حفظ ترکیب بندی ثلث قالیچه ی جانمازی، موزه ی فرش 

ایران، 1120 )خشکنابی، 1378: 31(

رعایت کرسی، حفظ تقریبی 
ضعف و قوت، رعایت تناسب، 

حفظ تقریبی ترکیب بندی
ثلث

قالیچه ی جانمازی تبریز، موزه ی 
مترو پولیتن، اوایل قرن دهم هجری
azerbaijan-( 1120 هجری شمسی

)rugs.com

عدم رعایت ضعف و قوت، 
ضعف در ترکیب بندی، ضعف 

در رعایت تناسب
ثلث

قالیچه ی زربفت، شمالی غربی 
ایران، مجموعه ی خانم پاراوینچی 

)شایسته فر، 1384: 33(

رعایت کرسی حروف، رعایت 
تناسب، ضعف و قوت و سطح 

و دور، حفظ ترکیب بندی
ثلث قالیچه ی بختیاری، حدود 1250 

هجری، )معماریان، 1395(

عدم رعایت ضعف و قوت، 
نبود تناسب، ُگم بودن کرسی 
حروف، ضعف در اجرای 

سطح و دو

نستعلیق

کتیبه ی قالی بافت اردبیل، با نام 
مقصود کاشانی به تاریخ 942 

 tanyushenka.tumblr.( ،هجری
)com

عدم رعایت کرسی حروف، 
عدم رعایت ضعف و قوت، 

نبود تناسب، ضعف در سطح 
و دور، ضعف در ترکیب بندی

نستعلیق
قالی لچک ترنج تبریز سده ی 11 

ه.ق )دادگر، 1381: 23(

عدم تناسب، عدم رعایت 
ضعف و قوت، ضعف در 

اجرای سطح و دور، ضعف در 
ترکیب بندی

نستعلیق
قالی لچک ترنج تبریز سده ی 11 

ه.ق )دادگر، 1381: 23(
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ادامه ی جدول 2- بررسی کتیبه ها

میزان رعایت اصول نوع خط مشخصات فنی کتیبه قالی

عدم تناسب، ضعف در سطح 
و دور، عدم رعایت ضعف 

و قوت، نبود کرسی حروف، 
ضعف در ترکیب  بندی

نستعلیق قالی تبریز، سده 11 هـ. ق )دادگر، 
)25 :1381

عدم تناسب، ضعف در سطح 
و دور، عدم رعایت ضعف و 
قوت، ضعف در ترکیب بندی

نستعلیق قالی صفوی با طرح گرفت و گیر 
)pinterest.dk(

نبود تناسب، عدم رعایت 
صحیح کرسی حروف، بی 
توجهی به ضعف و قوت، 

ضعف در ترکیب بندی، ضعف 
در سطح و دور

نستعلیق
 قالی کاشان، شکارگاه بهرام، اواسط 
قرن 13 ه. ش، موزه ی فرش ایران 

)نگارندگان، 1393(

عدم رعایت کرسی حروف، 
عدم رعایت ضعف و قوت، نستعلیق

قالی محرابی درختی کاشان، اوایل 
قرن 14 ه. ق، موزه فرش ایران 

)نگارندگان، 1393(

■ نتیجه گیری
 1 شماره ی  در جدول  آنچه  و  محققان  گفته ی  بر  بنا 
دارای  قالی های  تعداد  صفوی  دوره ی  در  شد  آورده 
عربی  اقالم  همچنین  و  مذهبی  مضامین  با  کتیبه هایی 
)ثلث، نسخ و...( بیش از اقالم فارسی است. نمونه های 
بیشترین  می توان  که  تبریز  قالی های  از  باقی مانده 
قالی های کتیبه دار دوره ی صفویه را در این مجموعه 
مورد بررسی قرار داد شاهدی به این مدعاست که در 
اقالم عربی  با مضامین مذهبی و  کتیبه هایی  تعداد  آن 

بسیار بیشتر از کتیبه های فارسی است.
از دوره ی صفویه به بعد و هم زمان با شروع بافت 
فارسی  و  ادبی  مضامین  حضور  تصویری  قالیچه های 
از  بیشتر  استفاده  باعث  که  می یابد  رواج  قالی ها  در 

در  که  شده  کتیبه ها  مضامین  با  مطابق  نستعلیق  قلم 
قالی هایی  بافت  می رسد.  خود  اوج  به  قاجار  دوره ی 
از قبل  این دوران کم رنگ تر  با کتیبه های مذهبی در 
تقریبًا حضوری همیشگی  می شود و کتیبه های شناسا 

در قالی های این دوره پیدا می کنند.
فرش های کتیبه دار به  ندرت در مناطق روستایی و 
عشایری بافته می شدند چراکه به دلیل رج شمار نسبتًا 
پایین این فرش ها اجرایی کردن منحنی خطوط بسیار 
ناخوانا،  کتیبه ها  نیز  نادر  نمونه های  در  بوده و  دشوار 
شهری  نمونه های  از  تقلید  دلیل  به  گاهی  و  شکسته 
غلط نویسی  مانند  عواملی  درست،  دانش  نداشتن  و 
حروف و حروف وارونه در فرش ها مشاهده می شود.
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درون  نمونه های  و   2 شماره ی  جدول  اساس  بر 
 متن، مشخص شد که از بین تمام خطوط به کار رفته 
در قالی ها، قلم نستعلیق، به دلیل دارا بودن دور بیشتر 
در اجرای حروف نسبت به دیگر خطوط امکان کمتری 
برای هماهنگی با محدودیت های تکنیکی و فنی بافت 
و  هندسه  نمونه ها  اکثر  در  دلیل  به همین  و  داشته  را 
شاکله ی اصلی قلم از بین رفته و خط فاقد زیبایی اولیه 
هست. از بین دوازده اصل خوشنویسی، نبود تناسب و 
همچنین عدم رعایت ضعف و قوت حروف، بیش از 
دیگر اصول و بیش از همه در خط نستعلیق خودنمایی 
دیگر  از خطوط  بیش  این خط  در  همچنین،  می کند. 
محدودیت های  البته،  است  رفته  بین  از  جزئیات 
تکنیکی  و زمینه ی مورد اجرا نیز در این امر بی تأثیر 
نیست؛ اما خطوطی که دارای زوایای بیشتری هستند 
خواناتر  و  بهتر  نسخ  و  ثلث  بنایی،  کوفی  خط  مانند 
نمونه ها  بیشتر  در  قالی جلوه گر شده اند. همچنین  در 
به  نه  آن ها خطوط  در  که  است  قابل مشاهده  مواردی 
در  که  انسانی  مسائل  خاطر  به  بلکه  تکنیکی،  دالیل 
طرح و بافت دخیل بوده اند زیبایی و سهولت خوانایی 

خود را از دست  داده اند.
اگرچه در این هنر محدودیت های تکنیکی )سوای 
خطوط  درست  اجرای  از  مانع  انسانی(  خطاهای 
قاعده مند می شود اما بافت ویژه ای که هنر قالی بافی به 
نمایش می گذارد خود می تواند زمینه ای مناسب برای 
هنرمندان نوگرا در ارائه ی آثار نوین خوشنویسی باشد.

■ پی نوشت ها
1- قدیم ترین فرشی که از ترکان سلجوقی باقی مانده است تکه 
فرشی است با نقوش هندسی متعلق به قرن هفتم هجری که در 
موزه ی اوقاف شهر استانبول نگهداری می شود« )حشمتی رضوی، 

.)160 :1387
2- علت جهش از قالی بافی عصر صفوی به قاجار به دلیل کاهش 
تولید قالی بافی و عدم توجه به این هنر در دوران مذکور و نبود 
نمونه های قابل توجه از این دوران است. برای مطالعه ی بیشتر در 

این مورد رجوع شود به: )حشمتی رضوی، 1387(
استفاده  دعاها  و  قرآن  نوشتن  برای  که  است  خطی  نسخ:   -3
می شود، قواعد و اصل خط نسخ جدید به وسیله ی ابن مقله )ف 
328 ق( طرح ریزی و به وسیله ی یاقوت مستعصمی )ف 698 ق( 
به اوج زیبایی رسید. )قلیچ خانی، 1388: 398( ثلث: بر یک سوم 
سطح و دوسوم دور است، در ایران برای نوشتن کتیبه ها، قطعات 
و پشت جلد و... به کار می رود. )همان، 50( تعلیق؛ آغازش قرن 
هفتم و رواج و تداول آن قرن هشتم است که در ایران تا سه قرن 
از آن خبر  بعد درنهایت رواج و توسعه بوده، در ممالک عربی 
نستعلیق:  )فضائلی، 1363: 404(.   است  نبوده  میان  در  اثری  و 
نسخ کننده ی  را  آن  عده ای  تعلیق  و  نسخ  واژه ی  دو  ترکیب  از 
دانسته اند.  تعلیق  قواعد نسخ و  از  یافته  ترکیب  تعلیق و عده ای 
قانونمند  را  خط  این  که  است  کسی  نخستین  تبریزی  میرعلی 
از خط  )قلیچ خانی، 1388: 392(. شکسته نستعلیق: پس  ساخت 
نستعلیق، شکسته نستعلیق در میان نویسندگان رایج و متداول شد 
که در آغاز بر اساس سرعت نگارش نستعلیق فاصله چندانی با 
شد  اضافه  آن  به  خاصی  شکل های  زمان  درگذر  و  نداشت  آن 

)فضائلی،1363: 607(
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This paper is extracted from the Bachelor’s Degree thesis entitled “Study on the role of Calligraphy on Carpets”, presented 
in the faculty of Handicrafts of Isfahan Art University, under the guidance of Hamid Farahmand  Boroujeni and The advice 
of Mahdi Ebrahimi Alavijeh.
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‘
paid to the correct performance of letters.

beauty and geometry was very harmed, both because of technical limitations and the least attention 

on execution of the carpet. Between different types of writing, Nastaliq was the only script which its 

in some cases human mistakes, carelessness and inattentiveness were factors, which had influence 
factor, leads to less attention to its execution. Eventually, it is concluded that the technical limitation, 
utmost beauty and maturity, and also taking into consideration that the use of writing as a subsidiary 
cal limitations as the main obstacle for the lack of executing the letters in calligraphy although with 
design. This investigation has analyzed the samples up to Qajar period while considering the techni- 
comparison with the other branches of art, has a limitation in execution and techniques especially in 
ing the collected samples with a descriptive-analytical method. It is well known that the carpet, in 
influence on the quality and execution of rules and geometry of writing in carpet through analyz- 
raphy. This investigation will study the importance of writing and calligraphy; and the factors which 
different calligraphy styles in their pieces. carpet was one those arts which was influenced by callig- 
artists invented new and different manners to decorate various art forms; one of them was applying 
After the arrival of Islam and the prohibition of the use of animals and human figures, the Islamic 
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