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احمد صالحی کاخکی** قباد کیانمهر*** حمیدرضا قلیچ خانی
*****
فرهاد خسروی بیژائم
****

چكيده

خوشنويسي همواره به دلیل کتابت كالم خدا نزد جامعۀ مسلمانان شایستۀ احترام بوده است .از این رو بهراحتی
ميتوان تأثیر خوشنویسی را در ساير جنبههای هنري جهان اسالم ،مانند تزئینات معماری مشاهده كرد .ب یشک 
یکی از مهمترین ویژگیهای کتیبهها ،انتقال و القای مضامین به کالبد ابنیه بوده است .مطالعۀ مضامین بهکاررفته
در این آثار نشان از تنوع چشمگیر خوشنویسی  -با توجه به تفکیک قلمهای آن  -دارد.
هدف اصلي اين پژوهش بررسی مضامین كتيبههای چوبی نستعلیق است که در تزئينات معماري آثار صفویه
از آنها بهره گرفتهاند .جامعۀ آماری پژوهش حاضر مجموعۀ بناهایی است که در جغرافیای امروز ایران قرار دارد و
دارای تزئیناتی چوبی با قلم نستعلیق است .از آنجا که قلم نستعلیق در کتیبهنگاری دورۀ صفوی به جایگاه نسبتاً
ثابتی دست یافت و در راستای مطالعۀ این نکته که آیا بهکارگیری و رواج این قلم بهمنظور بیان مضامین خاص بوده
یا خیر؛ بازۀ زمانی این پژوهش ،دورۀ صفوی ( 1135-906ه.ق ).انتخابشده است .پس از انجام مطالعات مقدماتي
کتابخانهای و ميدانی ،به دلیل محدود بودن نمونه ها ،تمامشماری صورت گرفته است.
پرسشهای اصلی این پژوهش عبارتند از :استفادهکردن از قلم نستعلیق در تزیینات  چوبی وابسته به معماری
ایران از چه دورهای آغاز شده و در عصر صفوی ،کتیبههای چوبی نستعلیق برای انتقال چه مضامینی بیشتر استفاده
میشدهاند؟
نتايج بهدست آمده نشان میدهد كه مضامین کلی بهکاررفته در  17کتیبه -که بيشتر بر روي درهای ورودی بناها
قرارگرفتهاند -اطالعات تاریخی ارزشمندی است که باعث شده این کتیبهها در زمرۀ اسناد معتبر و دست اول قرار
بگیرند .مضامین نوشتهشده در این کتیبهها ،آیات قرآنی و ادعیۀ اسالمی نیستند و غالباً اشعار مناسبتیای هستند
که دارای مضامینی چون :ماد هتاریخ ،توصیف بنا یا اثر ،اسامی افراد مختلف (پادشاه ،بانی ،خوشنویس ،سازنده و
شاعر) و مدیحهسرایی و نعت اشخاص است.
کلیدواژهها :نستعلیق ،مضامین كتيبههای چوبی ،تزئينات معماري در عصر صفوی
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکترای فرهاد خسروی بیژائم با عنوان پیدایش کتیبهنگاری نستعلیق در تزئینات معماری دوره
تیموری ایران و سیر تحول آن در دوره صفوی ،به راهنمایی دکتر صالحی و کیانمهر در دانشگاه هنر اصفهان است.
**

دانشیار ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان( .نويسنده مسئول)    	                                   salehi.k.a@aui.ac.ir

***

دانشیار ،دانشکده صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان.
				           q.kiyanmehr@aui.ac.ir

دکترای ادبیات فارسی ،پژوهشگر مستقل	   				 .
*****
دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهانFarhadkhosravi121@yahoo.com .                           		        .
****

hr.ghelichkhani@gmail.com
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مقدمه
طبقهبندی مضمونی کتیبههای نستعلیق در آرایههای
چوبی وابسته به معماری دورۀ صفوی ایران

124

كتيبه نگاری ،يكي از ویژگی های مهم معماري اسالمي
است که عالوه بر زيبايي ،دربردارندۀ اطالعاتي ارزشمند در
راستای مستندسازی تاريخي است .پیشینۀ كتيبهنگاري در
ايران باستان به كتيبههاي ایالمی و دیوارههای آجری در
چغازنبیل ،کتیبههای شاهان هخامنشي در تخت جمشيد،
بيستون ،همدان و  ...میرسد .همچنین بوده است (یاوری،
 .)15 :1383عالوه بر آن ،قدمت استفاده از تزئینات چوبی در
معماري ايران حداقل به دورۀ هخامنشی میرسد .كتيبههاي
موجود در كاخ خزانۀ تخت جمشيد بیانگر آن است که به
هنرمنداني كه روي درهاي چوبي کندهکاری کردهاند ،دستمزد
پرداخت شده است .در دورههای سلوكي ،اشكاني و ساساني
تزئينات چوبي چشمگيري ديده نشده است (كياني:1376 ،
 .)197همانگونه كه اشاره شد :عالوه بر كاربرد چوب در 
بناهاي سنتي ،از انواع مختلف آن برای تزئينات و نماسازي
استفادهشده است .برای مثال :در مسجد جامع نيشابور كه به
دست ابومسلم خراساني ساختهشده ،از تيرهاي بلند و قطور
چوبي جهت قالببندي قوسها و پوشش گنبدها استفاده
شده است (زمرشيدي .)109 :1377 ،همچنين در قسمتي از
بناهاي دورۀ صفویه مانند چهلستون ،عالیقاپو و هشتبهشت،
از چوب براي ستونسازی و  طرهبندي و ساختن سقفهاي
مسطح نقشدار استفاده کردهاند .افزون بر این ،در بناهاي
دورۀ قاجار مانند :عمارت باغ ارم شيراز ،بناي شمسالعماره،
كاخ گلستان تهران و بسياري از بناهاي ديگر ،چوب بهکاررفته
است (همان.)110 :
همانطور که میبینیم در دوران اسالمی از چوب برای
کارهای تزئینی در معماری بسیار استفاده کردهاند .برای مثال:
در تزئين در ،پنجره ،ميز خطابه ،منابر و صندوقها از شیوه
های متنوعي چون :منبت ،خاتم ،معرق و مشبك استفادهشده
است (ميشل )138 :1388 ،كه در بسیاری از بناهاي ايرانی و
ساير كشورهاي اسالمي نمونههای مناسبی را میتوان مشاهده
کرد (تصویر  .)1در این آثار در كنار نقوش پيچيدۀ هندسي،
نقشهای گياهي و گاه حيوانيای بهکاررفته است كه عالوه
بر بهنمایشگذاشتن تزئینات زیبایی که در ساختشان مورد
استفاده قرار گرفته ،مفاهيم و اطالعات مختلفی را به ما منتقل
میکنند .این کتیبهها تا دورۀ تیموری و صفوی با قلم کوفی
یا اقالم سته نوشته میشدند .در دورۀ تیموری به تدریج قلم
خوشنویسی ایرانی نستعلیق برای کتیبهنگاریها استفاده شد
و در آثار تزئینی چوبی نیز جای خود را باز کرد .نظر به این که
در دورۀ صفویه کتیبهنگاری نستعلیق جایگاه نسبتاً ثابتی در

تزیینات معماری پیدا کرد و در راستای مطالعۀ این مسئله که
آیا بهکارگیری و رواج قلم نستعلیق برای بیان مضامین خاص
بوده یا خیر؛ بازۀ زمانی حکومت صفوی ( 1135-906ه.ق  ).
انتخاب شد .در واقع بخشی از این مقاله به دنبال یافتن این
نکته است که آیا استفاده از قلم خوشنویسی در دورۀ صفوی
آگاهانه بوده و با اهداف خاصی همراه بوده است یا خیر.
از طرفی دیگر در کتب و مقاالتی که دربارۀ هنر ایرانی و
اسالمی نوشتهشده ،بهطور پراکنده دربارۀ تزئینات چوبی در
معماری ،مطالبی ارائه گشته و در واقع پژوهش مستقلی در
زمینۀ معرفیکردن و طبقهبندیکردن کتیبههای چوبی (با
توجه به مضامینشان) انجام نشده است .ازاینرو ،این موضوع
بهعنوان هدف اصلی این تحقیق بیان شده و در همین راستا
پرسشهای زیر برای دستیابی به این هدف مطرح شده است:
 شروع استفاده از قلم نستعلیق در تزیینات چوبی معماریایران از چه دورهای بوده است؟
 کتیبههای چوبی نستعلیق در آرایههای معماری صفویبیشتر برای انتقال چه مضامینی استفاده شده است؟
پیشینۀ پژوهش

مژگان خیراللهی ( )1388دربارۀ تزئینات چوبی و صندوقهای
چوبی مقبرهها تحقیقاتی انجامداده است که فقط چکیدهای
از آن منتشر گردیده است .قباد کیانمهر و همکاران ()1384
نیز پژوهشی گسترده دربارۀ منبتکاری دورۀ صفوی انجام
دادهاند که در قسمتهایی از آن به کتیبههای این دوره نیز
اشارهشده است .پژوهشگرانی چون لطفاهلل هنرفر (،)1344

تصویر  .1بخشی از منبری متعلق به شمال ایران 1109 ،میالدی502/
هجری )(Richert, 1985: 130

این پژوهش در زمرۀ پژوهشهای بنیادی قرار می گیرد که
با رویکرد تاریخی و توصیفی تدوینشده است .در مقالۀ حاضر،
عالوه بر انجامدادن مطالعات کتابخانهای ،برای دستیابی به
نتایج مطلوب ،تحقیقات مستندنگاری میدانی و بررسی های
تطبیقی نیز صورت پذیرفته است .جامعۀ آماری این پژوهش،
همۀ کتیبههایی است که با قلم نستعلیق و به یکی از شیوه
های اجرای تزئینات چوبی (در دورۀ صفویه) کار شده است .با
توجه به محدودبودن نمونههای آماری در دسترس ،تمام موارد
بهدست آمده ،در نتیجهگیری مورد استناد قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
با تکیه بر شواهد موجود و آثار باقيمانده در تزئینات معماری
چنین استنباط می شود كه :کتیبهنگاری در تمامي ادوار و
در سرزمينهاي اسالمي يكي از مو ارد مهم و موردعالقۀ
هنرمندان برای تزئينات بناها بوده و جنبۀ اطالعرسانی نیز
داشتهاست .با ورود اسالم به ايران و همزمان با رواج كاربرد
تزييني چوب در معماري ،از كتيبههاي چوبي حاوی عقايد
و گرايشهاي مذهبي مختلف استفاده شده است که اکنون
ميتوان آنها را در بناهایی متفاوت مشاهده كرد.
بر پایۀ مطالعات انجامگرفته ،شيوههای ساخت کتیبههای
چوبي در تزئینات وابسته به معماری ایران را بدون درنظرگرفتن
محدودۀ زمانی ،میتوان در پنج مورد دستهبندی کرد :منبت،
کند هکاری ،1خاتم ،مشبک و روی هکوبی( 2خسروی بیژائم
و همکاران 4 :1394 ،و  .)12رايجترين قلم استفادهشده
در كتيبههاي چوبي ،بهترتیب :ثلث (در حدود  50درصد)،

تصویر  .2پراکندگی جغرافیایی نمونههای آماری
(فرهاد خسروی بیژائم)1395 ،
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پرویز ورجاوند ( ،)1349منوچهر ستوده ( ،)1366ابوالقاسم
رفیعی مهرآبادی ( 1336و  ،)1352عبدالحمید مولوی (،)1354
محمدیوسف کیانی ( )1376و حسین زمرشیدی ()1377
نیز در بین نوشتههایشان -هنگام شرح و توصیف بناهای
تاریخی ایران -اشارهای غیرمستقیم و مختصر به این مقوله
داشتهاند و در این پژوهش از این نوشتهها استفادهشده است.
از متأخرترین پژوهشهای انجامشده :مقالۀ فرهاد خسروی
بیژائم و همکاران ( )1394است که بهصورت اختصاصی دربارۀ
کتی بههای چوبی تحقیق کردهاند .در این مقاله ،قلمه ای
خوشنویسی بهکاررفته در کتیبههای چوبی معرفی شده و
همچنین به شیوههای مختلف اجرای کتیبه ها اشارههایی
شده است .نکتۀ مهم این است که در هیچیک از تألیفات
انجامشده ،اهداف این پژوهش بررسی نشده است.

نستعلیق و کوفی است .عالوهبرآن از قلم نسخ ،بنایی و رقاع
نیز در موارد محدودي استفادهشده است (همان .)12 :آثاری
که در این پژوهش بررسی شده ،هفده کتیبۀ نستعلیق است
که دستهبندی و اطالعات مختصری دربارۀ آنها در جدول
شمارۀ  1نشان داده شده است.
در جدول شمارۀ  1مشاهده میشود که در میان بناهایی
که از کتیبههای چوبی نستعلیق استفاده شده ،بقاع متبركه
( 12مورد) بيشترين تزئينات چوبي را دارند و این تزئینات
در مساجد ( 3مورد) ،مدارس ( 1مورد) و خانهها ( 1مورد)
کمتر ديده میشوند .در جامعۀ آماري پژوهش حاضر ،بيشترين
كتيبهها ،برای آراستن درها ( 10مورد) و سپس صندوقهای
مقابر (ضريحها) ( 4مورد) بهکاررفته اند .همچنین ،کمترین
کاربرد کتیبه ها ،برای آراستن پنجره ،دستاویز (نرده) و ستون
(هر کدام با يك مورد) بوده است.
بر پایۀ نمونههای موجود میتوان گفت :که کتیبههای
چوبی نستعلیق برای اولین بار در سال  963ه..ق .در امامزاده
قاسم تجریش و سپس در  967ه.ق .در شاهزاده حسین قزوین
بهکاررفته اند .با توجه به اینکه صندوق شاهزاده حسین در
مازندران ساختهشده است (کیانمهر ،)233 :1384 ،میتوان
ورود نستعلیق به کتیبههای چوبی را در دامنههای البرز
دا ن ست .در تقس ی مات جغرافی ای ی امروزی ،استان اصفه ان
بیشترین تعداد نمونههای آماری را در بر دارد که از این
میان ،موقعیت شهرستان گلپایگان با  4مورد بسیار درخور
توجه است .پراکندگی جغرافیایی نمونههای آماری در تصویر
شمارۀ  2قابلمشاهده است.
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ردیف

نام بنا

تاریخ
ه .ق.

کاربری اثر

منبع

توضیحات

1

خانه قدیمی ابیانه

صفوی

در

(نگارندگان)

مستند نگاری شده در آذرماه 1384

2

بقعه شیخ صفی
اردبیل

صفوی

در

(نگارندگان)

3

امامزاده قاسم
تجریش

963

صندوق
مقبره

(مصطفوی)229 :1351 ،

4

شاهزاده حسین
قزوین

967

در

5

مسجد پا درخت
(خیاطها) اصفهان

(نگارندگان)؛
(کیانمهر)233 :1384 ،؛
(گلریز)697 :1368 ،

مستند نگاری شده در 1394/6/10

975

در

(نگارندگان)

مستند نگاری شده در 1389/11/10

6

مسجد سر آور
گلپایگان

979

در

(نگارندگان)

7

امامزاده عمران گوگد
گلپایگان

فقط رقم سازنده به قلم نستعلیق
است.
مستند نگاری شده در 1389/2/1

984

در

(کیانمهر)233 :1384 ،

8

امامزاده ابوالفتوح
وانشان گلپایگان

990

در

(کیانمهر)233 :1384 ،

9

امامزاده حمزه بوانات
فارس

1007

صندوق
مقبره

(فقیه بحرالعلوم)1393 ،؛
(عقابی)172 :1376 ،

بر روی در ضریح به قلم ثلث
نوشتهشده «کتبه الفقیر بمان علی فی
السنه الف و سبع»

10

مسجد جامع نطنز

1012

در

(نگارندگان)،
(هنرفر)876 :1344 ،؛
(عقابی).605 :1376 ،

مستند نگاری شده در 1390/4/31

11

بقعه چهار پادشاه
الهیجان

1015

در

(نگارندگان)؛
(نفیسی)269 :1306 ،؛
(عقابی)438 :1376 ،

شعری در چهار بیت حاوی ماده
تاریخ ،این در به موزه ایران باستان
منتقلشده است.
مستند نگاری شده در 1395/6/18

12

شاهزاده اسماعیل
برز ابیانه

1023

ستون

(هنرفر888) :1344 ،؛
(عقابی)243 :1376 ،

13

پیر مرتضی اردستان

1039

صندوق
مقبره

(عقابی)434 :1376 ،؛
(رفیعی مهرآبادی)34 :1336 ،

14

امامزاده محمد
محروق نیشابور

1045

صندوق
مقبره

(نگارندگان)؛
(مولوی)314 :1354 ،

15

امامزادگان عبداهلل
و عبیداهلل دماوند

1067

پنجره

(فرحانی و خلیلیان)54 :1394 ،

16

بقعه هفده تن
گلپایگان

1091

در

(نگارندگان)

17

مدرسه چهارباغ

1119

دستاویز

(نگارندگان)؛
(هنرفر).695 :1344 ،

کتیبه ،باالی دریچه ورودی ضریح
نوشتهشده است .مستند نگاری شده
در .1394/6/14

مستند نگاری شده در 1390/5/26
مستند نگاری شده در بهمن  1386و
1390/5/27
(نگارندگان)
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به کارگیری دو قلم خوشنویسی مختلف (ثلث و نستعلیق)
بهمنظور نگارش دو متن با مضامین متفاوت بر روی در شمالی
مسجد جامع نطنز بسیار توجهبرانگیز است .این در داراي
کتیبهای با خط ثلث به شرح زير است« :اللهم صل علي النبي
و الوصي و البتول و السبطين و زینالعابدین و الباقر و الصادق
و الكاظم و الرضا و التقي و النقی و العسكري و المهدي صلوات
اهلل و سالمه علي نبينا و عليهم اجمعين» .در مراجعه حضوری،
این کتیبه رؤیت نشد .جای آن را با چند قطعه چوب بدون
نقش ،پرکردهاند .همچنین لطفاهلل هنرفر کتیبه دیگری را
در پایین این در ذکر کرده که آن هم امروزه موجود نیست.
متن آن حاوی وقف نامهای به قلم ثلث است که نام سازنده
که همان واقف نیز هست ،استاد علی بن استاد حسین نجار
نطنزی ذکر گردیده است (هن رفر .)876 :1344 ،این در،
کتیبهای به خط نستعليق نيز دارد كه تاريخ اتمام و نصب آن
را بيان میکند« :اتمام اين در در تاريخ سنه اثني و سبعين
و تسعمائه [ 972ه.ق ].شد و نصب اين در در تاريخ شهر
ذیالحجه الحرام سنه اثني عشر و الف [ 1012ه.ق ].شد»
(تصویر  .)3بنا بر متن کتیبۀ اخیر ،بین زمان ساخت تا نصب
این در ،چهل سال وقفه افتاده است.
تفکیک قلم خوشنویسی در دیگر نمونههای آماری این
پژوهش بهمنظور نگارش متونی با مضامین متفاوت نیز دیده
میشود .مث ً
ال در امامزاده «عمران گوگد» رباعی فارسی به قلم
نستعلیق؛ و صلوات بر حضرت محمد (ص) ،عبارات مذهبی
و تکرار نام حضرت علی (ع) به قلم کوفی بنایی نوشته شده
است (تصویر  .)4متن این رباعی به این صورت است:
«فتح ابواب عنایت برخت گر ازلیســــت
                                سر این حال بمرآت ضمیر تو جلیسـت
ّ
کان سعادت که از آن اهل کمالند سعید
                               حاصل خلق جهان از در عمران علیست»

همچنین در امامزاده «سر آور» نیز دو نوع قلم خوشنویسی
دیده میشود که قلم ثلث برای نوشتن آیات قرآنی و قلم
نستعلیق برای نوشتن رقم سازندۀ آن بهکاررفته است .شاهد
دیگر این ادعا ،مسجد «پا درخت» واقع در بازار اصفهان است
که روی در چوبی آن تاریخ  975ه.ق .به چشم می خورد .در
این اثر ،حدیثی از پیامبر اسالم (ص) به قلم ثلث و دو بیت
شعر فارسی به قلم نستعلیق نوشتهشده و به علت آسیب
زیادی که به کتیبۀ نستعلیق وارد شده است ،نمیتوان شعر
آن را بهطور کامل خواند .با این حال از معدود کلماتی که
در این کتیبه سالم مانده است ،میتوان فهمید که در وصف
مسجد و در چوبی آن است.
قاعدۀ تفکیک قلم خوشنویسی در نوشتههایی با مضامین
مختلف ،بر روی در بقعۀ چهار پادشاه الهیجان نیز دیده   می
شود .در این اثر ،صلوات بر ائمۀ معصومین (ع) ،نام امامزادگان،
نام شاهعباس دوم و بانی این اثر به قلم ثلث؛ و شعری فارسی
که حاوی نام بانی است و مضامینی چون :تشبیه این در به در
بهشت و نیز مادهتاریخ آن ،به قلم نستعلیق نوشتهشده است.
از آنجا كه كتيبههاي مورد نظر اکثرا ً در بناهاي مذهبي
استفادهشدهاند؛ بیشتر مضامین رنگ و بوی مذهبی دارد .در
مواردي نيز اشعار فارسي بهکاررفته در این کتیبهها عموماً در
قالب قصيده و حاوی مادهتاريخ ساخت يا ترميم بنا است كه از
نمونههای آن ميتوان ،كتيبههاي مدرسۀ چهارباغ ،امامزاده
محمد محروق و شاهزاده اسماعيل برز را نام برد .در مادههای
تاریخی شاعر به دنبال واژهها یا عباراتی است که در متن
شعر میتواند تاریخ موردنظر را با اجتماع ارزش عددی حروف
بیان کند (یار شاطر .)198 :1390 ،فن ماده تاریخنویسی
از ظرایف فنون شعري است .اين فن مربوط است به حساب
جمل .در اين حساب براى هر حرف از حروف ابجد ،عددى 
قائل شدهاند .بیشترین مزیت اين فن آن است كه ،گوينده
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از طريق نثر يا نظم ،سال تاريخ را گنجانده و وقوع حادثه يا
شرح بنا ،فوت و والدت و غيره را ثبت میکرده تا خاطرها به
ضبط آن بيشتر مايل و راغب شوند .امتياز ديگر اين فن آن
است كه ماده تاريخ تحريف پذير نیست و تغيير و تبديل در
آن راه ندارد (فتحی.)711-712 :1355 ،
قصیدۀ مدرسۀ چهارباغ طوالنیترین کتیبه است که در
دورۀ شاه سلطان حسین صفوی و در سی قاب بر دستاویزهای
طبقۀ فوقانی هشتی ورودی نوشتهشده است (تصویر  .)5در
این شعر برای توصیف مدرسۀ چهارباغ   اغراقهای بسیاری
دیده میشود .همچنین نام شاه ،بانی و شاعر آن با صراحت
در آن ذکرشده است .3متن اين كتيبه قصیدهای است با
مطلع و مقطع زير:
به عهد دولت سلطان حسين شاه جهان
                                       كه از عدالت او گشته ملــك دين آباد
قلم گرفت و نوشت ازهري بـه تاريخش
                                       بـه نام مـدرسه شه شد از كـمال آباد
در انتهاي قاببندی مصرع آخر که تاریخ اثر را به حروف
ابجد نشان میدهد ،چنين آمده است« :كتبه محمد صالح
( »1119خسروی بیژائم.)106 :1386 ،
کتیبۀ طوالنی دیگری که بیش از بیست قاب است ،کتیبۀ
در چوبی بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی است .همچنین
کتیبۀ بقعۀ پیرمرتضی اردستان حاوی قصیدهای در هفت
بیت است .متن کتیبههای دیگر بیشتر از چند بیت یا چند
جمله نیست.
در میان گنبد بقعۀ پیرمرتضی اردستان سه قبر وجود دارد
که محجری چوبی پیرامون آن کشیده شده و دارای کتیبهای
به شرح زیر است (رفیعی مهرآبادی:)33-34 :1336 ،

از یمن عطای حقتعالــــی
                                                آن شهر سخا و جـــود را در
عباس ولی بک آنکه باشــد
                                              چون مهر سپهر ذرهپـــــرور
در روضۀ پیر مرتضی ساخت
                                              بـا صدق عقیده ایــن محـجر
مقبول قلوب اهـــل دل شد
رب داور
                                              چون گشت معینـش ّ
در سال هزار با سیونه ()1039
                                              این خلعــــت خلد کرد در بر
داریم امید آنکه بـــــــادا
                                              تا هست نشان چرخ اخضــــر
گردونش بکام دهر بــــادا
                                              کام دو جهانیـــــــش میسـر
در کنار کتیبههای منظوم ،کتیبههای غیرمنظوم یا آمیخته
با نظم و نثر نیز دیده میشود .متن کتیبه در بقعۀ هفده تن
گلپایگان ،پایین دو لنگۀ درب ورودی به این صورت است:
«کلب آستان در دولتسرای علی بن ابیطالب العبد محمد
طاهر بن محمدتقی  /خرد با دل شاد گفتا بگو ،دهد مزد
استاد این در رسول» .این متن نمونهای از متنهایی است
که در آن تلفیق نظم و نثر دیده میشود .در برخی نمونهها
فقط از نثر استفادهشده است مانند :کتیبۀ شاهزاده حسین
قزوین ،امامزادگان عبداهلل و عبیداهلل دماوند؛ و مسجد جامع
نطنز .متن کتیبۀ در ورودی شاهزاده حسین در چهار قاب
و به این صورت است« :تم هذالباب فی زمان دولت سلطان
االعدل خالصه اوالد خیر البشر رواج  /دهندۀ مذهب اثنی
عشر ابوالمظفر سلطان شاه طهماسب بهادرخان خلد اهلل ملکه
و سلطانه   /امر باتمامه اسداهلل بن درویش محمد طهرانی
اصفهانی  /تحریرا فی شهر رمضان المبارک سنه سبع و ستین
و تسعمایه» (تصویر .)6

تصویر  .5دو قاب پایانی کتیبۀ چوبی مدرسۀ چهارباغ
(فرهاد خسروی بیژائم)1386 ،

تصویر  .4نیمه پایینی در امامزاده عمران گوگد
(قباد کیانمهر)1389 ،
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یکی دیگر از کتیبههای نثر ،کتیبۀ منبت پنجرۀ مشبک 
امامزادگان عبداهلل و عبیداهلل دماوند است .متن این کتیبه
به قلم نستعلیق که فرحانی و خلیلیان سهوا ً قلم آن را نسخ
درج کردهاند ،به این شرح است« :وقف این حایل ضریح ...
مغفرت  ...توفیق آثار کربالیی عبدالخالق ولد حاجی ابراهیم
ولد درویش محسن  /عمل نادر العصری استاد  ...نجار  /فی
شهور ذیالحجه الحرام سنه سبع و ستین و الف [1067
ه.ق ].کاتب خلیلاهلل بن کمالالدین سعد اهلل» (فرحانی و
خلیلیان.)54 :1394 ،
چند تن از شاعران کتیبهها ،نام خود را در اشعار ذکر
کردهاند که در این میان میتوان به ازهری و استاد محب اشاره
کرد .ستون چوبی امامزاده شاهزاده اسماعیل در روستای برز
(نزدیک ابیانه) به کتیبهای حاوی مادهتاریخ و نام شاعرش
مزین شده است .ارزش عددی حروف مصرع پایانی ،تاریخ
 1023ه.ق .را نشان میدهد:
نجار چو کــــرد کشته فیض درو
                                         من هم پی تاریخ نمودم یک و دو
ز استاد محب حساب جستم گفـتا
                                         کـــــردم آباد فرش مسجد از نو
از جملۀ بانیان بناها که نامشان در کتیبهها ذکرشده ،میتوان
به اسداهلل بن درویش محمد طهرانی اصفهانی ،جاللالدین
امیر بیک وانشانی ،ابوتراب ،چخان شاه ابن ابراهیم ،عباس
ولی بک (حاکم اردستان) ،عبدالوحید الواعظ ،آقا کمال و
 ...اشاره کرد.
یکی از کتیبهها که مضمون آن شعری مناسبتی است،
کتیبۀ ضریح امامزاده بوانات در استان فارس است .بر روى 
در ضریح به قلم ثلث چنین نوشتهشده است« :کتبه الفقیر
بمان على فى سنه الف و سبع» .در ضلع دیگر آن قصیدهای
که هنگام سلطنت شاهعباس اول تهیه گردیده ،مرقوم شده
است (فقیه بحرالعلوم:)1393 ،
به دور سلطنـــــت شاه عـــــــادل باذل
عباس شاه عرش جنـــاب
                                          ابوالمـظفر ّ
بلندمرتبه شـــــــاهى که باب فتح و ظفر
                                         گشاده است به رویش مفتح االبــواب
غالم شاه چخانـــــشاه ابن ابراهیـــــــم
محمد و احبــاب
                                         که هست خادم آل ّ

ز روى صدق و صفا ساخت این محجــر را
                                         در این مقام شریف از براى نیـل ثواب
چو فیض لم یزل است این ،تو نیز تاریخش
                                         اگر طلب کنى از فیض لم یزل دریاب
طبق حروف ابجد «فیض لم یزل» ماده تاریخ  1007ه.ق.
را نشان میدهد.
مادهتاریخ نوشتهشده در کتیبۀ ضریح امامزاده محروق
نیشابور شامل نام بانی آن اثر است (تصویر  .)7در مصرع آخر
این کتیبه بر پایه ارزش عددی حروف ابجد سال  1045ه.ق.
به دست میآید که متن آن به شرح زیر است:
«از برای دوام دولت شاه  /عقل مفتاح این ثواب شده  /عمل
نقی محمد  /هاتفی گفت بهر تاریخش  /بانی این ابوتراب شده».
در چند مورد نام كاتب و سازندۀ اثر نيز در پايان كتيبهها
ذکرشده است .در کتیبهها نام خوشنویس شهیر مکتب اصفهان
در اواخر عهد صفوی :محمد صالح اصفهاني ،همچنین نام
کسانی چون :محمد بن داوود کیا ،خلیلاهلل بن کمالالدین و
بمان علی نجار دیده میشود .اسامي زير نام سازندههای کتیبه
ها است که عبارتند از :عنایت بن میرعلی نجار ابیانهای ،محسن
نجار ،نقی محمد ،استاد علی بن استاد حسین نجار نطنزی،
محمد طاهر بن محمدتقی ،حسین بن قاسم خوانساری و
عالءالدین بن محمد نجار رازی .نکتۀ درخور توجهی که باید
به آن اشاره کرد این است که :ذکر نام هنرمندان و صنعتگران
تزئینات چوبی در کتیبهها به مراتب بیشتر از خوشنویسانشان
است .ویژگی این کتیبهها در مقایسه با ویژگیهای کتیبههای
کاشی و سنگی این دوره درخور تأمل است؛ چرا که در بیشتر
کتیبههای کاشی و سنگی نام خوشنویسانشان ذکرشده است
و شاید این امر نشاندهندۀ این باشد که در ساخت تزیینات
چوبی نقش خوشنویسان در مقایسه با نقش درودگران دارای
ارزش کمتری است .البته موردی استثنائی در اینباره دیده
میشود و آن ،کتیبۀ چوبی مدرسۀ چهارباغ است که به دلیل
شهرت بسیار خطاط آن (محمد صالح) جایی برای ذکر نام
سازندۀ کتیبه باقی نماندهاست.
در پایان باید گفت که میتوان کتیبهها را (از نظر مضمون)
در چهار گروه مختلف طبقهبندی کرد .این طبقهبندیها (به
ترتیب فراوانیشان) و به همراه توضیحاتی مختصر در جدول
شمارۀ  2نشان داده شدهاند.
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ردیف

مضمون

1

نام اشخاص
(شاه ،بانی،
خوشنویس،
سازنده ،شاعر)

2

ذکر تاریخ

3

وصف بنا یا اثر

4

مدیحه و نعت
اشخاص

قالب ادبی

نمونه

توضیحات

خانه ابیانه

بانی :اسماعیل بک بن عبد الباقی
سازنده :عنایت بن میرعلی نجار ابیانهای

امامزاده ابوالفتوح

نثر

شعر (رباعی)

شعر (قصیده)

نثر

بانی :جاللالدین امیر بیک وانشانی
سازنده :حسین بن قاسم خوانساری

شاهزاده حسین

شاه :شاه طهماسب
بانی :اسداهلل بن درویش محمد طهرانی اصفهانی

امامزاده هفده تن

سازنده :محمد طاهر بن محمدتقی

مسجد سر آور

سازنده :محسن نجار

امامزاده محمد محروق

سازنده :نقی محمد

مدرسه چهارباغ

خوشنویس :محمد صالح

امامزادگان عبداهلل و
عبیداهلل

بانی :کربالیی عبدالخالق
سازنده :استاد  ...نجار
خوشنویس :خلیلاهلل بن کمالالدین

شاهزاده اسماعیل برز

شاعر :استاد محب

بقعه پیر مرتضی

بانی :عباس ولی بک

امامزاده محمد محروق

بانی :ابوتراب

امامزاده حمزه

شاه :شاهعباس
بانی :چخان شاه بن ابراهیم

مدرسه چهارباغ

شاه :سلطان حسین
بانی :آقا کمال ،شاعر :ازهری

بقعه چهار پادشاه

بانی :عبدالوحید الواعظ

٪82.3

مسجد جامع نطنز
شاهزاده حسین
امامزادگان عبداهلل و
عبیداهلل

شعر
(تکبیت)

امامزاده هفده تن

مادهتاریخ

شعر (رباعی)

شاهزاده اسماعیل برز

مادهتاریخ

امامزاده حمزه

مادهتاریخ

مدرسه چهارباغ

مادهتاریخ

امامزاده محمد محروق

مادهتاریخ

بقعه چهار پادشاه

مادهتاریخ

شعر (قصیده)

درصد فراوانی

٪58.8

بقعه پیرمرتضی
شعر (دوبیتی)
شعر (قصیده)

مسجد پا درخت
امامزاده حمزه بوانات

٪17.6

مدرسه چهارباغ

شعر (رباعی)

امامزاده عمران گوگد

نعت امامزاده عمران

شعر (قصیده)

مدرسه چهارباغ

مدح شاه سلطان حسین

٪11.7
(نگارندگان)
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تصویر  ..6قاب پایین لنگۀ در سمت راست شاهزاده حسین (فرهاد خسروی بیژائم)1394 ،

تصویر  .7کتیبۀ ضریح امامزاده محروق منتقلشده به موزه نیشابور (محسن ناصری)1394 ،

نتيجهگيري

نگارش کتیبهها يكي از موارد موردعالقۀ هنرمندان سرزمينهاي اسالمي برای تزئينات آثار تاریخی بوده است.
برای ساخت كتيبههاي چوبي از عقايد و گرايشهاي مذهبي گوناگونی الهام میگرفتند كه ميتوان آنها را در بناهايي
با كاربريها مختلف مشاهده كرد .رايجترين قلمهای مورد استفاده در كتيبههاي چوبي ،ثلث و سپس نستعلیق و
کوفی بوده و به صورت محدود از قلمهای نسخ ،بنایی و رقاع نیز استفادهشده است.
نتایج بیانگر آن است که اولین بار از قلم نستعلیق در سال  963ه .ق .در امامزاده قاسم تجریش ،و سپس در 967
ه .ق .در شاهزاده حسین قزوین برای نگارش کتیبههای چوبی استفادهشده است .ازاینرو میتوان ورود نستعلیق
به کتیبههای چوبی را در اواسط قرن دهم هجری دانست .در تقسیمات جغرافیایی امروزی مشاهده می شود که
استان اصفهان بیشترین تعداد نمونههای آماری را دارد که از این میان موقعیت شهرستان گلپایگان با  4مورد ،بسیار
شاخص است.
در نمونههای آماری این پژوهش ،تفکیک قلم خوشنویسی بهمنظور نگارش متونی با مضامین متفاوت دیده
میشود .از آنجا كه كتيبههاي مورد تحقیق اکثرا ً در بناهاي مذهبي استفادهشدهاند؛ متن بيشتر كتيبهها رنگ و
بویی مذهبی دارد  .اشعار فارسي این کتیبهها عموماً در قالب قصيده و حاوي مضامینی چون :مادهتاريخ ساخت يا
ترميم آن بنا هستند و از نمونههای آن ميتوان به كتيبههاي مدرسۀ چهارباغ و امامزاده محمد محروق اشاره کرد.
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در کنار کتیبههای منظوم ،کتیبههای غیرمنظوم و آمیخته با نظم نیز دیده میشود که عبارتند از :کتیبۀ بقعۀ هفده
تن گلپایگان و کتیبههای شاهزاده حسین قزوین و مسجد جامع نطنز.
مضامین کتیبهها را میتوان در چهار گروه مختلف طبقهبندی کرد که به ترتیب درصد فراوانیشان عبارتند از:
نام اشخاص ( ،)٪82.3ذکر تاریخ ( ،)٪58.8وصف بنا یا اثر ( )٪17.6و مدیحهسرایی و نعت اشخاص ( .)٪11.7از
بانیان بناها که نامشان در کتیبهها ذکرشده میتوان به نامهایی چون :اسداهلل بن درویش محمد طهرانی اصفهانی،
جاللالدین امیر بیک وانشانی ،ابوتراب ،چخان شاه ابن ابراهیم ،عباس ولی بک (حاکم اردستان) ،کربالیی عبدالخالق،
عبدالوحید الواعظ و آقا کمال اشاره کرد .چند تن از شاعران کتیبهها نامشان را در اشعار ذکر کردهاند که در این میان
میتوان ازهری و استاد محب را نام برد .از معروفترین کاتبانی که نامشان در این آثار دیده میشود :محمد صالح
اصفهانی خوشنویس شهیر اواخر عهد صفوی است .در چندين مورد نیز نام سازند ۀ اثر در پايان كتيبهها ذکرشده
است؛ مانند :عنایت بن میرعلی نجار ابیانهای ،محسن نجار ،نقی محمد ،استاد علی بن استاد حسین نجار نطنزی،
محمد طاهر بن محمدتقی ،حسین بن قاسم خوانساری و عالءالدین بن محمد نجار رازی .نکتۀ درخور توجهی که
باید به آن اشاره کرد این است که نام صنعتگران و هنرمندان سازندۀ تزیینات چوبی در کتیبهها به مراتب بیشتر از
نام خوشنویسانشان در آثار است.
پینوشت
1 .1در شیوه منبت ،زمینه اطراف طرح کندهشده و نقش به صورت برجسته باقی میماند ولی در کندهکاری یا حکاکی ،برعکس عمل
میشود؛ به طوری که نقش ،کندهشده و زمینه اطراف طرح به صورت برجسته باقی میماند.
2 .2در شیوه رویه کوبی ،ابتدا طرح موردنظر ،روي قطعه نازكي از چوب ،اجرا و سپس روی زمينه چوبی دیگری چسبانده میشود.
تفاوت آن با معرق در این است که برخالف معرق ،فضای اطراف طرح اصلی ،با چوب پر نمیشود و طرح ،همواره با زمینه ،اختالف
سطح دارد.
 3 .متن کامل این شعر در صفحه  695گنجینه آثار تاریخی اصفهان قید گردیده است.
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Content classification of Nastaliq Inscriptions in the
Wooden Arrays of Architectural Safavid Iran
Ahmad Salehi kakhki * Ghobad Kian mehr* *
Hamidreza Ghelich khani * * * Farhad Khosravi bizhaem * * * *

Abstract
Calligraphy is the outstanding art of the Islamic world. Hence, one can easily see the
influence of the art of calligraphy in the Islamic art branches, including architectural
decorations. The main purpose of this fundamental research, assess and compare the
content of wooden Nastaliq inscriptions that have been used in architectural decoration
in Safavid dynasty in Iran .The case studies are chosen among of those samples that
contain Nastaliq inscription which made of wood. The time limitation of this study is the
Safavid era (9061135- AH). In this paper, after preliminary library studies, due to limited
statistical samples (because of separation of Nastaliq of the other calligraphic styles)
census is taken.The two main questions of this study are: When Nastaliq inscriptions used
in the wooden architectural decorations for the first time? And what are the main contents
inscribed on wooden decoration by Nastaliq in Safavid period? The results indicate that
the 17 inscriptions have been studied, in most of the buildings are located on the entrance
doors. In the case of chronology, Nastaliq was used in middle 10th century A.H for the
first time in the wooden inscriptions. General concepts used, including valuable historical
information that can be invoked as evidence first-hand. Also, the results show that Content
posted in this group of inscriptions are not the Koranic verses and Islamic phrases. Often,
themes of the inscriptions are lyrics fit with the date, description of the building or work
and mentioning the names of various people (King, Bonnie, Calligrapher, Poet and
Manufacturer) and panegyric writing.

Keywords: Nastaliq, Content of Wooden Inscription, Safavid Architectural Decoration
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