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مجموعه حرم حضرت  عبدالعظیم   )ع( در شهرری، یکی از گنجینه های ارزشمند آثار معماری و هنرهای وابسته به آن 
است که شالوده اش در نیمه دوم قرن سوم ه.ق گذاشته شده و تا عصر حاضر توسعه و تکامل یافته است. از شاخص ترین 
تزئینات این مجموعه، هنر کتیبه نگاری »محمدابراهیم  طهرانی مشهور به میرزاعمو« است که به دو شیوه خوشنویسانه 
بر روی کاغذ و معمارانه بر روی کاشی هفت رنگ به قلم نستعلیق کتابت و اجرا شده  است. از آنجا که تألیفات حوزه 
خوشنویسی در قلم  نستعلیق عموماً بر شناخت تحوالت شکلی قطعات و نسخ خطی استوار است؛ کتیبه نگاری و تحوالت 
شکلی آن به ویژه در اماکن مذهبی، و هم چنین چگونگی انطباق ویژگی های شکلی این قلم با ویژگی ها و اقتضائات 
کتیبه نویسی کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف این پژوهش بنیادی، شناخت وجوه افتراق این دو شیوه 
از کتیبه نگاری و تغییرات شکلی حروف و کلمات قلم نستعلیق در انتقال خط بر روی کاشی بود که با استفاده از منابع 
کتابخانه ای- میدانی و روش مشاهده ای تطبیقی و تحلیلی به آن پرداخته شد. برای رسیدن به هدف پژوهش، پاسخ به 
این پرسش ها ضروری است که 1. تفاوتهای شکلی در نحوه کتابت و ترکیب بندی کتیبه های کاغذی در موزه حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع( و کتیبه های کاشی هفت رنِگ ایوان امامزاده طاهر)ع( به قلم نستعلیق محمدابراهیم  طهرانی کدام 
است؟ 2. بر اساس کدام مولفه ها می توان این کتیبه ها را طبقه بندی نمود؟ نتایج بررسی ها در هر دو نوع کتیبه نگاری، 
اختالفات جزئی نظیر اجراِی کوچک تر، ضخیم تر و اغلب با میزان کشیدگِی کمتر در حروف و کلمات، عدم پیوستگی 
مفرداتی نظیر» ر«» و« به حرف »ه« زاویه نقطه گذاری 36 تا 50 درجه، و نیز تعداد کرسی کمتر و یک نوع تشدیدگذاری 
در ترکیب بندی کتیبه های کاشی را نشان داد. عالوه بر تبحر کاشیکار، نظارت مستقیم خوشنویس و تسلط وی در کتابت 
بر روی انواع بوم،  سبب کمترین تغییرات شکلی در انتقال خط بر روی کاشی شده است. هم چنین کتیبه های کاغذی این 
مجموعه به تاریخ 1291 ه.ق و رقم محمدابراهیم طهرانی، به صورت متن سیاه بر زمینه نخودی رنگ در قالب دو نوع 
قاب بندی منحنی و زاویه دار طبقه بندی شدند. حال آن که کتیبه های کاشی به تاریخ 1301 ه.ق و رقم محمدابراهیم 

مشهور به میرزاعمو، به صورت متن سفید بر زمینه الجوردی در قالب یک نوع قاب  بندی منحنی قابل بررسی بودند.

واژه های کلیدی:  کتیبه نگاری، خط نستعلیق، حضرت عبدالعظیم )ع(، امام زاده طاهر)ع(، محمدابراهیم طهرانی.
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مقدمه
مجموعه حرم حضرت  عبدالعظیم)ع( واقع در شهر تاریخی 
و  عبدالعظیم)ع(،  حضرت  متبرک  مزارهای  شامل  ری، 
امام زادگان حمز ه-بن موسی)ع( و محمدبن طاهر)ع( است 
که به تدریج بناها و متعلقات دیگری نظیر رواق ها، ایوان ها، 
گردید.  احداث  آن  پیرامون  در  وابسته،  آثار  سایر  و  موزه 
و  مجموعه  شمالی  قسمت  در  طاهر)ع(  زاده  امام  صحن 
ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم)ع(، و موزه آستان در 
ضلع جنوب شرقی صحن مصلی همراه با آرایه های تزئینی 
متنوع واقع شده است. از میان این تزئینات، انواع کتیبه ها و 
کاشی نگاری های گوناگون دوره قاجار با بهره گیری از قلم 
نستعلیق، در کنار سایر اقالم مورد استفاده در کتیبه نگاری 
های این دوره، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در کنار 
معدود کتیبه های این بنای مذهبی به اقالم کوفی، نسخ، 
و ثلث، اغلب کتیبه های این مجموعه به قلم   نستعلیق 
این کتیبه ها،  اند. در احداث و اجرای  کتابت و اجرا شده 
مواد و مصالح متفاوتی نظیر آجر، سنگ، چوب، فلز، شیشه، 
کاشی و کاغذ یا بوم مقوایی مورد استفاده قرار گرفته  که 
در قالب کتیبه های احداثیه، یادمانی، اجرایی و سنگ مزار 

به اشکال متفاوت هنری به منصه ظهور رسیده اند. 
شناخت  معماری،  و  خوشنویسی  جامعه  نیازهای  جمله  از 
تحوالت شکلی و هم چنین ساختار رایج کتیبه های نستعلیق 
در  ثلث  قلم  کنار  در  مورد عالقه  اقالم  از  یکی  عنوان  به 
توجه  مورد  چندان  که  است  قاجار  دوره  معماری  تزئینات 
پژوهشگران قرار نگرفته است. با توجه به این که همواره 
بخش زیادی از کیفیت خط در انتقال بر روی کاشی، سنگ 
و سایر مواد دچار نقصان و تغییر می شود؛ از این رو بررسی 
تحوالت شکلی خوشنویسی از طریق کتیبه های کاغذی 
اند؛  شده  کتابت  خوشنویس  توسط  مستقیم  طور  به  که 
بستری مناسب و تخصصی است؛ اما تطبیق این نوع کتیبه 
رنگ  هفت  کاشی  روی  بر  اجرایی  های  کتیبه  با  نگاری 
نیز در اجرای  بر خوشنویس، کاشیکار  که در آن ها عالوه 
در  نگاری  کتیبه  به هنر  نو  نگاهی  است؛  ها دخیل  کتیبه 
کاشی هفت رنگ محسوب می شود. از این رو کتیبه های 
کاغذی محمدابراهیم طهرانی مشهور به میرزاعمو موجود 

در موزه حرم حضرت  عبدالعظیم)ع(، به همراه کتیبه های 
کاشی  هفت رنگ موجود در ایوان امام زاده طاهر)ع( مورد 
خوانش و بررسی قرار می گیرند تا از این طریق بتوان به 
اطالعات ارزشمندی از جمله مبانی زیبایی شناسی، تحلیل 
فرم و شکل حروف و کلماِت قلم  نستعلیق و نیز وجوه تمایز 

این دو نوع کتیبه نگاری دست یافت.
نگاری  کتیبه  افتراق  وجوه  شناخت  حاضر  پژوهش  هدف 
های کاغذی و کاشی هفت رنگ و تغییرات شکلی حروف 
و کلمات قلم  نستعلیق در انتقال خط بر روی کاشی، هم 
با  قلم  این  شکلی  های  ویژگی  انطباق  چگونگی  چنین 
ویژگی ها و اقتضائات کتیبه نویسی است. برای رسیدن به 
هدف پژوهش، پاسخ دادن به این پرسش ها الزامی بوده که 
تفاوت های شکلی در نحوه کتابت و ترکیب بندی کتیبه 
های کاغذی به قلم  نستعلیق محمدابراهیم  طهرانی در 
موزه حرم حضرت  عبدالعظیم)ع( و کتیبه های کاشی هفت 
رنِگ ایوان امام زاده طاهر)ع( کدام است؟ و بر اساس کدام 
محمدابراهیم  نستعلیق  های  کتیبه  توان،  می  ها  مولفه 
طهرانی در مجموعه حرم حضرت   عبدالعظیم )ع( را طبقه 

نمود؟ بندی 
تحلیلی،  مشاهده ای،  بنیادی،  پژوهش  این  اجرایی  منطق 
و تطبیقی است که به صورت میدانی و با استفاده از منابع 
مکتوب تاریخی در کنار مشاهده آثار هنری بازمانده از دوره 
ا نجام  )ع(  عبدالعظیم  ت   حضر  حرم  مجموعه  در  قاجار 
قطعه   21 میان  از  مطلوب،  نتیجه  حصول  برای  می شود. 
کتیبه کاغذی در موزه حرم حضرت   عبدالعظیم  )ع(، تعداد 
رنگ  هفت  کاشی  کتیبه  قطعه   36 میان  از  و  کتیبه   18
بهره گیری  با  19کتیبه  تعداد  طاهر)ع(،  امام زاده  ایوان  در 
نستعلیق  قلم    به  انتخابی  وصفی-  نمونه گیری  روش  از 
و  مفردات  اساس ساختار شکلی  بر  محمدابراهیم طهرانی 
کلمات و نیز نوع قاب بندی کتیبه ها به عنوان جامعه نمونه 
قرار می گیرند.  انتخاب شده و مورد مطالعه  این پژوهش 
روند پژوهش حاضر این گونه است که در آغاز به معرفی 
اجمالی مجموعه حرم حضرت   عبدالعظیم )ع(، کتیبه های 
کاغذی در موزه آستان و کتیبه های کاشی هفت رنگ در 
امام زاده طاهر)ع( می پردازد؛ و سپس ترکیب بندی،  ایوان 
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نحوه اجرا و ساختار شکلی حروف و کلمات، کرسی بندی و 
عالیم نگارشی و تزئینی کتیبه های کاغذی و کاشی هفت 
رنگ، به صورت فنی و دقیق مورد بررسی و تطبیق قرار 

گیرند.  می 

پیشینه پژوهش
طبق بررسی های انجام شده در راستای ادبیات نظری این 
پژوهش، مطالعات فرمی و ساختاری متعددی در رابطه با 
شیوه های مختلف خوشنویسی و به ویژه قلم نستعلیق در 
ادوار مختلف صورت گرفته است؛ اما پژوهش منسجمی که 
به تحلیل شکلی و تطبیق حروف و کلمات در کتیبه های 
دوره  رنِگ  هفت  کاشی  های  کتیبه  و  کاغذی  نستعلیق 
از  جهت  بدین  است.  نشده  نگاشته  باشد؛  پرداخته  قاجار 
میان تمامی این پژوهش ها، تنها تعدادی از مقاالت که به 
نوعی با موضوع و یا هدف پژوهش حاضر هم جهت بودند 
معرفی می شوند. »مالحظاتی چند در دانش کتیبه نگاری 
تحلیل  در  خوشنویسی  قواعد  و  اصول  کاربرد  ضرورت  و 
کتیبه ها«، عنوان مقاله شهاب شهیدانی )1397( است که 
با هدف ارائه مبانی نظری و تحلیلی در خصوص چگونگی 
بهره مندی از اصول و قواعد خوشنویسی در کتیبه شناسی 
و  هدف  لحاظ  به  و  شده  انجام  خوشنویسی  هنر  منظر  از 

جامعه آماری با پژوهش حاضر مغایرت دارد.
مهدی مکی نژاد )1390( مقاله ای را با عنوان »خوشنویسان 
طهرانی«  محمد ابراهیم  استاد  آثار  بررسی  و  معرفی  قاجار 
به چاپ رسانده است. این پژوهش با وجود منابع تاریخی 
اندک در ارتباط با زندگی نامه محمد ابراهیم طهرانی، ابتدا 
به معرفی این خوشنویس قاجاری پرداخته؛ سپس تعدادی 
حضرت  حرم  در  وی  به  منتسب  و  رقم دار  کتیبه های  از 
معصومه )س(، مقبره شیخ صدوق، مدرسه شهید مطهری، 
و سایر بناها را معرفی نموده است. طبقه بندی و بررسی 
کاشی  و  کاغذی  کتیبه های  در  هنری  و  فنی  مشخصات 
هفت رنگ مجموعه حرم حضرت  عبدالعظیم  )ع(، مبحث 

مورد توجه این پژوهشگر نبوده است.
با عنوان »بررسی ویژگی  امیر فرید )1394( در مقاله ای 
های بصری حروف در نستعلیق«، به بررسی ویژگی های 

شکلی و بصری حروف شامل قوت و ضعف، درجه شروع 
و پایان، گستره تناسب، و نیز سواد و بیاض حروف در قلم 
نستعلیق پرداخته است. پژوهش پیش رو به تحلیل شکلی 
گذاری،  نقطه  زاویه  جهت  به  کلمات  و  حروف  تطبیق  و 
مفردات حروف الفبا، اتصاالت تعدادی از حروف غیرکشیده 
کلی  بندی  ترکیب  و  تزئینی  و  نگارشی  عالیم  کشیده،  و 
سطرها در کتیبه های کاغذی و کاشی هفت رنگ محمد 
ابراهیم طهرانی پرداخته که عامل تمایز این پژوهش است.

ای  مقاله  در   )1396( دیگران  و  کاخکی  صالحی  احمد 
نستعلیق  های  کتیبه  مضمونی  طبقه بندی  عنوان»  با 
در  صفوی  دوره  معماری  به  وابسته  چوبی  های  آرایه  در 
ایران«، مضامین کتیبه های چوبی به قلم نستعلیق را در 
تزئینات معمارِی آثار دوره صفوی مورد بررسی قرار دادند. 
ماده  نظیر  اطالعاتی  بندی  به طبقه  بنیادی،  پژوهش  این 
تاریخ، مضمون و قالب ادبی در کتیبه های چوبی پرداخته و 
بررسی روند تحوالت شکلی حروف و کلماِت قلم نستعلیق، 

است. نبوده  پژوهش  این  اهداف  از 
مقاله »تحلیل شکلی  در   )1397( دیگران  و  گلستان  آمنه 
امام  حرم  در  طهرانی  محمدابراهیم  نستعلیق  های  کتیبه 
زاده حمزه)ع(«، به تحلیل شکلی حروف و کلمات در کتیبه 
روش  با  حمزه)ع(  زاده  امام  حرم  در  موجود  کاغذی  های 
توصیفی و تحلیلی پرداخته اند. حال آن که پژوهش پیش رو 
عالوه بر معرفی کتیبه های کاغذی موجود در موزه حرم 
حضرت عبدالعظیم )ع( و کتیبه های کاشی هفت رنگ ایوان 
امام زاده طاهر)ع( به رقم محمدابراهیم طهرانی، به تحلیل 
شکلی حروف و کلمات در این دو نوع کتیبه نگاری پرداخته 

و سپس وجوه افتراق آن ها را بررسی کرده است.

مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم )ع(
و  تاریخی  شهر  در  عبدالعظیم)ع(  حضرت  حرم  مجموعه 
شهرهای  از  یکی  شک  »بی  که  شده  واقع  ری  باستانی 
 ،1349 )کریمان  است«  ایران  تمدن  تاریخ  در  کلیدی 
118(. به نظر می رسد »نخستین بار بنا و مقبره حضرت 
عبدالعظیم)ع( در اواخر قرن سوم ه.ق که علویان در اوج 
اقتدار خود بودند تأسیس شده باشد« )قائدان 1382، 78(. 
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کارشناسان در سال 1348 طی کاوش هایی، به این مهم 
سال   20 حدود  مطهر  حرم  اولیه  »بنای  که  یافتند  دست 
پس از وفات حضرت عبدالعظیم)ع( یعنی حدود سال های 
272 275 ه.ق تأسیس شده است. ساختمان نخستین بقعه 
زید  محمدبن  توسط  ه.ق  سوم  قرن  دوم  نیمه  در  مطهر 
داعی علوی تعمیر اساسی یافت و درگاه این بنا نخست به 
امر پادشاهان آل بویه ساخته شده است« )قائدان 1382، 

.)17  ،11337 لسترنج  78؛ 
از دو قسمت  از توسعه حرم  ابتدا و قبل  این مجموعه در 
حضرت  آرامگاه  قسمت  یک  که  بود  شده  تشکیل  اصلی 
آن ها  اطراِف  بناهای  و  حمزه)ع(  زاده  امام  عبدالعظیم)ع(، 
و قسمت دیگر، بنای آرامگاه امام زاده طاهر)ع( قرار داشت. 
حضرت  حرم  ساختمان  از  جدا  طاهر)ع(  امام زاده  آستان 
نهم  سده  در  »اما  بود؛  بازار  مجاورت  در  و  عبدالعظیم)ع( 
ه .ق مزار امام زاده طاهر)ع( همراه با ساختمان های اطراِف 
به  عبدالعظیم)ع(«  و حضرت  حمزه)ع(  »امام زاده  بقعه  دو 
373(؛  )مصطفوی1361،  درآمدند«  مجموعه  یک  صورت 
و به تدریج بناها، متعلقات و سایر آثار وابسته در پیرامون 

شدند. احداث  آن ها 
متعاقب پایتختی تهران در دوره قاجار )1200 1343 ه.ق(، 
این مجموعه بیشتر از هر زمان مورد توجه واقع شد و تزئینات 
فراوانی نیز در آن ایجاد گردید. از میان هنرهای موجود در 
اطالع رسانی،  جنبه  سبب  به  کتیبه نگاری  هنر  بارگاه  این 
و  فنی  خصوصیات  و  تاریخی،  تحوالت  سیر  دادن  نشان 
هنری حائز اهمیت ویژه ای است. »گرچه کتیبه نگاری پیرو 
نگاه تزئینی در معماری است، کالم و اطالع رسانی کارکرد 
اصلی کتیبه هاست« )میرزاابوالقاسمی 1387، 10(. کتیبه ها 
امکان دسترسی به تاریخ آغاز و پایان احداث بنا، چگونگی 
این  از  اطالعاتی  و  خوشنویس،  معمار،  بانی،  نام  ساخت، 
دست را فراهم می نمایند. به طور قطع فاخرترین کتیبه ها 
در ارتباط با بناهای مذهبی معنا یافته اند و از این جهت »در 
از  نیز  و  تزئینات معماری لحاظ می گردند  شمار مهم ترین 
منظر زیبایی شناسی ابنیه اسالمی، خطوط کتیبه ها، زیبایی 
)اتینگهاوزن و  بنا را شکل می دهند«  ارزش های هنری  و 

گرابر2 1394، 508(.

های  کتیبه  متعدد،  بناهای  در  که  خوشنویسانی  جمله  از 
نستعلیق بی شماری از وی به یادگار مانده؛ »محمدابراهیم 
میرزاغالمرضا  شاگرد  میرزاعمو،  به  معروف  طهرانی 
شاه  ناصرالدین  دوره  زبردست  خوشنویسان  از  اصفهانی 
است« )بیانی 1345، 18(. وی »در تحریر خط  نستعلیق 
از خفی و جلی دستی توانا داشت و به ویژه استادیش در 
کار  به  آن  در  زیادی  سلیقه  و  آشکار  بیشتر  سازی  کتیبه 
محمدابراهیم   .)27  ،1364 )راهجیری  است«  برده  می 
دوم  دوره  سبک  خوشنویسان  از  یکی  عنوان  به  طهرانی 
قاجار، عالوه بر نوشتن اقالم مختلِف کتابت در کنار استاد 
خود »میرزاغالمرضا اصفهانی«، این سبک را هم چنین در 
کتیبه نویسی به کار برد. »این خوشنویس، آثارش را اغلب 
میرزاعمو«  به  الشهیر  الطهرانی  »محمد ابراهیم  عنوان  با 
امضا می کرد که مربوط به حدود سال های 1291 تا 1314 
نژاد 1390، 337(.کتیبه های  نستعلیق  ه.ق است« )مکی 
محمدابراهیم طهرانی در مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم 
)ع( که به لحاظ جنس و پرداخت، تعدد، تنوع و هم چنین 
نحوه اجرا، متفاوت و شاخص هستند؛ یکی از بهترین انواع 
کتیبه نگاری  های این مجموعه، به جهت مطالعه تحوالت 

است. قاجار  دوره  نستعلیق  قلم  شکلی 

کتیبه های کاغذی به تاریخ 1291 ه.ق واقع در 
موزه حرم حضرت عبدالعظیم  )ع( 

به  )ع(،  عبدالعظیم  حضرت  بقعه  بنای  ساخت  ابتدای  از 
تدریج آثار و تزئیناتی در اطراف حرم پدید آمد و هدایایی 
از سوی سالطین و مردم به این مجموعه اهدا شد که هر 
کدام در نوع خود، از جمله آثار نفیس هنری به شمار می 
روند. امروزه این اشیا در موزه ای در جوار آستان نگهداری 
می شوند. »موزه در فضایی بالغ بر سه هزار مترمربع در ضلع 
جنوب شرقی صحن مصلی واقع شده که در دو طبقه، آثاری 
از دوره های مختلف هنری در آن به نمایش گذاشته شده 

است« )عزیززاده 1391، 26(.
21 قطعه از کتیبه های نستعلیق میرزاعمو در قالب کتیبه 
های کاغذی بر روی بوم مقوایی به قلم تحریر درآمده اند؛ 
فضای خوشنویسی این کتیبه های انتقالی به موزه در طرح 
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توسعه آستان، توسط دو نوع قاب بندی منحنی)به شکل های بیضِی کشیده، ِشبه دایره ای، و ترنجی( و زاویه دار )به شکل 
مستطیلی( احاطه شده است. مضمون کتیبه های دارای قاب بیضِی کشیده، اشعاری در ارتباط با آیینه کاری بخشی از حرم 
امام زاده حمزه)ع( به دستور ناصرالدین شاه توسط امیر دوست محمدخان معیرالممالک از اواسط دوره قاجار است. این 

هشت کتیبه با ابعاد 18/5 × 68 سانتی متر و با قلم 15میلی متری کتابت شده اند )تصویر 1(.

پنج قطعه دیگر از موزه با مضمون اسماء ائمه معصومین علیهم السالم، در ابعاد 20 × 22 سانتی متر با شماره های ثبت 12 تا 
16 نگهداری می شوند که با قلم 12 میلی متری کتابت شده اند )تصویر 2(. پنج قطعه نیز در موزه آستان با قاب بندی زاویه 
دار به شکل مستطیلی با ابعاد 19 × 99/5 سانتی متر نگهداری می شوند. این کتیبه ها به لحاظ اندازه قلم، هم چون کتیبه های 
دارای قاب بیضِی کشیده در موزه، با قلم 15 میلی متری کتابت شده اند. مضمون کتیبه های مستطیل شکل نیز در خصوص 

آیینه کاری حرم امام زاده حمزه)ع( توسط امیر دوست محمدخان معیرالممالک در اواسط دوره قاجار است )تصویر 3(.

تصویر 1. کتیبه های کاغذی، با قاب بیضی کشیده، رقم محمدابراهیم طهرانی، موزه حضرت عبدالعظیم)ع(، شماره های ثبت240- 247 )مأخذ: نگارنده 1398(

تصویر 2. کتیبه های کاغذی شبه دایره ای، موزه حضرت  
عبدالعظیم )ع(، رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

تصویر 3. کتیبه های کاغذی با قاب مستطیلی، موزه حضرت عبدالعظیم )ع(، رقم 
محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

عالوه بر این کتیبه ها، سه قطعه کتیبه با قاب بندی ترنجی و ابعاد 15/5 × 46 سانتی متر و نیز شماره ثبت 258 در موزه 
نگهداری می شوند که با قلم 13 میلی متری کتابت شده اند. این کتیبه ها بخشی از مجموعه قطعات تزئینی ایوان امام 

زاده حمزه)ع( به قلم نستعلیق محمدابراهیم طهرانی بوده اند )تصویر 4(.
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»در کاشی های هفت رنگ، یک بار هنرمند خط را روی 
برداری،  گرته  کاشیکار  توسط  بار  دو  و  نویسد  می  کاغذ 
دورگیری و سپس رنگ آمیزی می شود. در انتقال خط بر 
روی سطح کاشی تخت، هر بار مقداری از کیفیت اصلی 
کاشیکار  هنرمند  که  زمانی  ویژه  به  کاسته می شود  خط 
شناختی از خط نیز نداشته باشد« )مکی نژاد 1388، 35(. 
این نوع کاشیکاری ها در بخش های مختلفی از مجموعه 
کاشی  می شوند.  دیده  نیز  )ع(  عبدالعظیم  حضرت   حرم 
های ایوان امام زاده طاهر)ع( و ازاره های دیوار داخلی این 
حرم، یکی از بهترین نمونه های کاشی هفت رنگ در این 
مجموعه به شمار می روند که به کارگیری آن ها در کنار 
کاشی های معرق بر جلوه و زیبایی این ایوان افزوده است 

 .)5 )تصویر 
ابعاد 8/62 × 1/90 مترمربع در  با  ایوان امام زاده طاهر)ع( 
شرق صحن عتیق واقع شده است. »صحن عتیق امروزه 
محل تردد و ورود زائران است و از جنوب به حرم، از غرب 
به صحن باغ توتی و از شرق نیز به امام زاده طاهر)ع( و 
از شمال به مسجد جامع راه دارد« )عقابی 1378، 368(.

کتیبه های کاشی هفت رنگ به تاریخ 1301 ه.ق 
واقع در ایوان امام زاده  طاهر)ع(

اماکن  در  ُپرکاربرد  تزئینات  از  یکی  کاشیکاری  هنر 
مجموعه حرم حضرت  در  تزئینی  ارائه  این  است.  مذهبی 
هفت  معرق،  کاشی  تکنیک  و  شیوه  سه  با  عبدالعظیم)ع( 
رنگ، و معقلی همراه با نقش و نگار، آیات قرآنی، اشعار و 
احادیث بر ازاره های دیوار، سقف گنبد و نیز گرداگرد مناره 
ها نصب شده است. برای تهیه کتیبه با کاشی هفت رنگ 
را روی کاغذ پوستی کشیده،  از قبل طرح  »کاشیکار، که 
روی  نظرش  مورد  طرح  خطوط،  کردن  سوراخ  سوراخ  با 
کاغذ پوستی را، به وسیله گرد ذغال بر روی کاشی منتقل 
می کند. پس از آن حدود خط را با رنگ کاشی به وسیله 
قلم تثبیت نموده و سپس رنگ آمیزی الزم را با لعاب های 
رنگی مختلف طبق طرح، نقش و رنِگ کشیده شده قبلی 
)سیف  برد«  می  کوره  به  پخت  برای  و  دهد  می  انجام 
1376، 52(. به همین علت همواره بخش زیادی از کیفیت 
انتقال و گرته برداری توسط کاشیکار یا حجار بر  خط در 
زیرا  تغییر می شود؛  و  نقصان  دچار  یا سنگ  کاشی  روی 

تصویر 4. کتیبه های نستعلیق کاغذی با قاب ترنجی، موزه حرم حضرت عبدالعظیم)ع(، رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

تصویر 5. موقعیت ردیف کتیبه های نستعلیق کاشی هفت رنِگ  ایوان 
امام زاده طاهر)ع(، دو کتیبه پایانی آن: کتبه محمدابراهیم مشهور 
به میرزاعمو و عمل استاد علی اکبر کاشانی )مأخذ: نگارنده 1398(

تصویر 6. تجزیه خطوط به رقم محمد ابراهیم مشهور به میرزاعمو 
امام زاده  ایوان  رنِگ  کاشی هفت  نستعلیق  ازکتیبه های  دربرخی 

طاهر)ع( )مأخذ: نگارنده 1398(
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ورودی ایوان امام زاده طاهر)ع( در بخش زنانه با 36 قطعه 
کاشی هفت  نوع  از  کاشی  روی  بر  اجرایی  کتیبه های  از 
تعداد  که  شده  مزین  طهرانی  محمدابراهیم  رقم  به  رنگ 
آن ها در مقایسه با کتیبه های کاغذی این خوشنویس در 
مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم )ع( کمتر است. بر اساس 
ناصرالدین شاه  فرزند  السلطان  بنا ظل  بانی  کتیبه ها  متن 
قاجار معرفی شده که دستور تعمیر و بازسازی سقف، رواق و 
ایوان این بارگاه را به سراج الملک و او نیز اجرای این فرمان 
را به رضا قلی خان سپرد. نام کاتب »محمدابراهیم مشهور 
به میرزاعمو« و کاشیکار »علی اکبر کاشانی« در دو کتیبه 

پایانی این ایوان مرقوم شده است )تصویر 5(. 
کتیبه های ایوان امام زاده طاهر)ع( در ارتفاع 3/66 متری 
از سطح زمین در قابی آجرکاری شده به رنگ فیروزه ای در 
دو ردیف بر ازاره های دیوار نصب شده اند که هر ردیف نیز 
به طور مجزا در یک قاب به شکل بیضِی کشیده قرار گرفته 
است. هر کتیبه از سه قطعه کاشِی مربع شکل به ابعاد 21 
× 21 سانتی متر تشکیل شده و در قابی مجزا با ابعاد 21 
× 63 سانتی متر جای گرفته است. تمام کتیبه های کاشی 
هفت رنگ این ایوان با قلم 17 میلی متری اجرا شده اند 

)تصویر 6(.

تحلیل شکلی حروف و کلمات کتیبه های کاغذی 
حضرت  حرم  مجموعه  رنگ  هفت  کاشی  و 

عبدالعظیم)ع( 
حضرت  حرم  مجموعه  در  میرزاعمو  های  کتیبه  اغلب 
عبدالعظیم )ع( از جنس کاغذ و تعداد آن ها 91 قطعه است 
زاده  امام  این کتیبه های کاغذی در حرم  از  که 70 قطعه 
حمزه)ع( نصب و 21 قطعه در موزه آستان واقع شده اند. 
زاده  امام  ایوان  در  رنگ  هفت  کاشی  های  کتیبه  تعداد 
طاهر)ع( نیز، از مجموع کتیبه های کاغذی در این بنا کمتر 
دارای  این مجموعه،  اغلب کتیبه های  و 36 قطعه است. 
در  نستعلیق  قلم  تأثیرات  از  که  است  منحنی  بندی  قاب 
کتیبه نگاری دوره قاجار محسوب می شود. »تغییر شکل 
هماهنگ  راستای  در  ترنج،  به  چهارگوش  از  کتیبه  کادر 
منظور، شکل  بدین  که  بوده  نستعلیق  قلم  با  بیشتر  شدن 
قاب ها به سمت انحنای بیشتر پیش رفته است« )صالحی 
کاخکی و دیگران 1395، 67(. کتیبه های کاغذی به تاریخ 
1291 ه.ق. و کتیبه های کاشی هفت رنگ به تاریخ 1301 
ه.ق. کتابت و اجرا شده اند. مضمون و محتوای این کتیبه 
ها، حاوی اطالعاتی نظیر نام کاتب، کاشیکار، و نیز تاریخ 
کتیبه  در  کلمات  و  حروف  است.  آن ها  اجرای  و  کتابت 
های کاغذی این مجموعه با رنگ سیاه بر زمینه نخودی 
و در کتیبه های کاشی هفت رنگ با رنگ سفید بر زمینه 

اند )جدول 1(.  الجوردی کتابت و اجرا شده 

ایوان امامزاده طاهر)ع(موزه حرم حضرت عبدالعظیم)ع(مکان کتیبه

36 قطعه21 قطعهتعداد کتیبه
12911301تاریخ )ه.ق(
کاشیکاغذیجنس کتیبه

منحنیمنحنی و زاویه دارنوع قاب بندی

شکل قاب بندی

ترنجی- بیضِی کشیده- ِشبه دایرهای- مستطیلی
بیضِی کشیده

اندازه قاب بندی

) سانتیمتر(

ترنجی: 5/ 15 × 46– بیضی کشیده: 18/5 × 68

شبه دایره: 20 × 22– مستطیل: 19 × 99/5
63 × 21

سفیدسیاهرنگ متن
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این  های  نگاری  کتیبه  نوع  دو  هر  که  این  به  توجه  با 
مجموعه، رقم محمدابراهیم طهرانی در دوره قاجار را دارد؛ 
وجوه اشتراک میان آن ها نیز فراوان است. از این رو به دلیل 
گستردگی مطالب، تنها به وجوه تمایز و افتراق میان کتیبه 
های کاغذی و کاشی هفت رنگ پرداخته می شود. برای 
حصول نتیجه مطلوب نیز تعداد 18 قطعه کتیبه کاغذی در 
موزه آستان، و نیز تعداد 19 قطعه کتیبه کاشی هفت رنگ 
در ایوان امام زاده طاهر)ع( به عنوان جامعه نمونه انتخاب 

می شوند.
زاویه نقطه گذاری در کتیبه های کاغذی حدود 36 تا 50 
درجه و این زاویه در کتیبه های کاشی هفت رنگ حدود 
40 تا 57 درجه است. این خوشنویس در اغلب کتیبه نگاری 
های خود، مقید به رعایت کرسی نقطه ها بوده و آن ها را 
بر اساس شکل قاب بندی کتیبه به استثناء کتیبه های شبه 
دایره ای، اغلب در راستای محور افقی کتابت کرده است 

)جدول 2(. 

از  »ر«  حرف  ارتفاع  میرزاعمو،  کاغذی  های  کتیبه  در 
خط کرسی، حدود دو و نیم نقطه و در کتیبه های کاشی 
هفت رنگ، گاهی کوتاه تر و با ارتفاع دو نقطه کتابت شده 
است. حرف »م« در کتیبه های کاغذی با زاویه قلم گذاری 
انتهایی این  64 و 65 درجه نوشته شده؛ که غالبًا »الف« 

الجوردینخودیرنگ زمینه

اسماء ائمه معصومین علیه مالسالم و آیینه کاری بخشی از حرم امامزاده حمزه)ع( به دستور مضمون
ناصرالدین شاه

مدح  ناصرالدین شاه و بازسازی ایوان 
امامزاده طاهر)ع( به دستور ظل السلطان

محمدابراهیم طهرانیمحمدابراهیم طهرانیکاتب
نستعلیقنستعلیقنوع قلم

اندازه قلم 
17ترنجی:13-  بیضی کشیده: 15- شبه دایره: 12 -  مستطیل: 15)میلیمتر(

محمدابراهیم مشهور به میرزاعمومحمدابراهیم طهرانیرقم کاتب

پراکندگی نقاطزاویه نقطه گذارینوع کتیبه

در حدود 36 تا کاغذی
50 درجه

اغلب در راستای 
محور افقی جز 
در کتیبه های 
شبه دایرهای

در حدود 40 تا کاشی
57 درجه

اغلب در راستای 
محور افقی

جدول 2. تحلیل زاویه نقطه گذاری و پراکندگی نقاط در کتیبه های کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

حرف در کرسِی اصلی، به صورت چهار و نیم تا شش نقطه 
به قلم تحریر درآمده است. حال آن که در کتیبه های کاشی 
هفت رنگ حرف »م« با زاویه قلم گذاری 62 درجه نوشته 
شده؛ که غالبًا »الف« انتهایی این حرف نیز در کرسِی اصلی 

به صورت پنج نقطه ای اجرا شده است )جدول3(.
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 انتهای حروف »ر« و »و« در کتیبه های کاغذی دارای 
انحنایی کوچک به سمت داخل است و این شیوه اجرایِی 
خاص، در کتابت محمدابراهیم طهرانی مشاهده می شود 
که در کتیبه های کاشی هفت رنگ، این انحنا گرفته شده 
است. میرزا عمو فضای سفید و بیاض در داخل حرف »ه« 
و  راست،  در سمت  مثلثی  تقریبًا  دو شکل  با  را  دو چشم 
دایره ای با اندکی شکستگی در سمت چپ، کتابت نموده؛ 

»ص«  حرف  داخل  در  بیاض  و  سفید  فضای  چنین  هم 
اجرا  آن  راست  سمت  در  مالیمی  و  نرم  شکستگی  با  را 
کرده است. در حالی که این شکستگی در حرف »ص« و 
فضای سفیِد سمت چپ در حرف »ه« دو چشم، بر روی 
کاشی های هفت رنگ به صورت انحنا و دور دیده می شود 

.)4 )جدول 

در کتیبه های مذکور غالب دوایر، بزرگ و به صورت دایره 
حقیقی اجرا شده اند و ابتدای تمام دوایر نیز حدود یک نقطه 
از شماره3 انتهایی شان بلندتر است. الف ابتدای حرف »ن« 

مفردات حروف الفبا )به جز دوایر و مّدات(
کتیبه های کاشی هفت رنگکتیبه های کاغذی

ارتفاع کلی: حدود دو نقطهارتفاع کلی: حدود دو و نیم نقطهر

م
زاویه قلم گذاری: 64  و 65 درجه

ابتدا: یک نقطه 
الف انتها: اغلب چهار و نیم تا شش نقطه

زاویه قلم گذاری: 62 درجه
ابتدا: حدود یک و نیم نقطه 
الف انتها: اغلب پنج نقطه

جدول 3. تحلیل شکلی مفردات حروف الفبا )به جز دوایر و مّدات( درکتیبه های کاغذی و کاشی هفترنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

در کتیبه های کاغذی، حدود دو و نیم نقطه و در کتیبه های 
کاشی دو نقطه است؛ اما فضای منفِی حرف »ن« در هر 
دو نوع کتیبه نگاری ها ، حدود پنج نقطه است )جدول 5(. 

تحریر حروف » ر، و، ص، ه «

کتیبه های کاشی هفت رنگکتیبه های کاغذی

انحنایی  با  انتهای حروف »ر، و«: 
به سمت داخل کوچک 

انتهای حروف »ر، و«: بدون انحنا 
به سمت داخل

حرف  داخل  راست  سمت  سفیدی 
مثلثی تقریباً  »ه«: 

سفیدی سمت چپ حرف »ه«: دایره 
ای شکل با اندکی شکستگی 

»ص«:  حرف  داخل  سفیدی 
سمت  در  مالیم  و  نرم  شکستگی 

ست ا ر

داخل حرف  راست  سفیدی سمت 
با  »ه«: تقریبًا مثلثی شکل همراه 

دور و انحنای بیشتر در زوایا 
سفیدی سمت چپ داخل حرف »ه«: 

کاماًل دایره ای شکل 
انحنا  سفیدی داخل حرف »ص«: 

در سمت راست

جدول 4. نمونه ای از تحریر حروف »ر، و، ص، ه« در کتیبه های  کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(
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در کتیبه های کاغذی، ارتفاع و شیب حرف »س« کشیده 
ای که بعد از آن، سایر حروف متصل شده باشد؛ نسبت به 
خط کرسی سه نقطه و میزان کشیدگی آن ها حدود نه و نیم 
نقطه است. در کتیبه های کاشی هفت رنگ، ارتفاع این نوع 
از کشیده ها دو و نیم نقطه، و میزان کشیدگی آن ها هشت 
و نیم نقطه است که در سایر موارد، کاماًل مشابه کتیبه های 
کاغذی کتابت شده اند. میزان کشیدگی حرف »س« آخر و 
کشیده حدود هفت نقطه است که دایره متصل به آن نیز به 
اندازه سایر دوایر منفصل کتابت شده است. َشمره انتهایی 

دایره نیز نسبت به ابتدای آن نیم نقطه پایین تر قرار دارد.
در کتیبه های کاشی هفت رنگ، میزان کشیدگی این حرف 

حدود نه نقطه است که دایره متصل به آن نیز کمی بزرگتر 
انتهایی  َشمره  است.  شده  کتابت  منفصل  دوایر  سایر  از 
پایین تر  نقطه  یک  حدود  آن  ابتدای  به  نسبت  هم  دایره 
قرار دارد. حرف »ی« کشیده در کتیبه های کاغذی با دو 
نقطه گردش و در کتیبه های کاشی هفت رنگ با حدود دو 
نقطه گردش به سمت چپ و پایین آغاز و با دوری مالیم 
به کشیده متصل شده است. کشیدگی این حرف در کتیبه 
های کاغذی حدود یازده نقطه، و شیب آن نیز از کرسی 
هفت  کاشی  کتیبه های  در  است.  نقطه  یک  خود،  اصلِی 
رنگ،کشیدگی این حرف حدود نه نقطه و شیب آن نیز از 

کرسی اصلِی خود، حدود یک نقطه است )جدول 6(.

دوایر، حرف »ن«

کتیبه های کاشی هفترنگکتیبه های کاغذی

الف ابتدای حرف »ن«: دو نقطهالف ابتدای حرف »ن«: حدود دو و نیم نقطه

جدول 5. تحلیل شکلی مفردات حروف الفبا ) دوایر( در کتیبه های  کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: 
نگارنده 1398(

مدات

کتیبه های کاشی هفترنگکتیبه های کاغذیحروف

س 
کشیده

شیب ابتدای کشیده: سه نقطه
میزان کشیدگی: حدود نه و نیم نقطه

شیب ابتدای کشیده: دو و نیم نقطه
میزان کشیدگی: هشت و نیم نقطه

س 
آخر و 
کشیده

کشیدگی: حدود هفت نقطه
دایره: دوایر منفصل، حدود نیم نقطه کوچکتر از 

کتیبه های کاشی
َشمره انتهایی دایره نسبت به ابتدای آن: 

نیم نقطه پایین تر

کشیدگی: حدود نه نقطه
دایره: بزرگتر از دوایر منفصل و حدود نیم نقطه 

بزرگتر از کتیبه های کاغذی 
َشمره انتهایی دایره نسبت به ابتدای آن: حدود 

یک نقطه پایین تر

ی 
کشیده

گردش چپ و پایین: دو نقطه
میزان کشیدگی: حدود یازده نقطه

شیب نسبت به کرسی اصلی: یک نقطه

گردش چپ و پایین: حدود دو نقطه 
میزان کشیدگی: حدود نه نقطه

شیب نسبت به کرسی اصلی: حدود یک نقطه

جدول 6. تحلیل شکلی مفردات حروف الفبا ) مدات( در کتیبه های  کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(
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قلم  برگشت  و  رفت  حرکت  با  »ع«  حرف  داخلی  فضای 
ایجاد می شود که از تالقی این دو حرکت، در قسمت زیریِن 
فضای داخلِی این حرف، گودی و فرورفتگی کوچکی ایجاد 
نیز  شکستگی  اندکی  با  کاغذی  های  کتیبه  در  که  شده؛ 

همراه است. پیوستگی حرف »ه« به حروف »د، و« درکتیبه 
های کاغذی این خوشنویس به ندرت دیده می شود حال 
آن که در کتیبه های اجرایی بر روی کاشی هفت رنگ این 

مورد دیده نمی شود )جدول 7(.

در کتیبه های کاغذی، اغلب َمدهایی که بعد از آن ها قلم 
به سمت پایین حرکت کرده است؛ با کشیدگی هشت و نیم 
سایر  کشیدگی  اما  اند؛  شده  اجرا  نقطه  نیم  و  نه  حدود  تا 
است.  نقطه  نیم  و  شش  تا  شش  ها  کتیبه  این  در  مدات 
میرزاعمو غالبًا کشیده هایی که بعد از آن ها قلم به سمت 
پایین حرکت کرده را با شیب دو نقطه، و کشیده هایی که 

بعد از آن ها قلم به سمت باال رانده شده را با شیب حدود 
اما در کتیبه های کاشی،  نگاشته است؛  نقطه  نیم  یک و 
بیشتر مدات در اتصال به حروف پایین رونده با کشیدگی 
شش و نیم تا حدود هفت نقطه و شیب حدود دو نقطه؛ و 
در اتصال به حروف باالرونده با کشیدگی حدود پنج نقطه و 

شیب حدود یک و نیم نقطه اجرا شده اند )جدول 8(.

اتصاالت

کتیبه های کاشی هفت رنگکتیبه های کاغذیاتصال حروف

حرف »ع« به 
حرف »الف«

فضای داخلی حرف »ع« و محل تالقی آن 
با حرف »الف«: دارای گودی و فرورفتگی با 

اندکی شکستگی

فضای داخلی حرف »ع« و محل تالقی آن با 
حرف »الف«: دارای گودی و فرورفتگی

حروف »و، د« به 
حرف »ه«

پیوستگی حرف »و« به حرف »ه«: به ندرت 
پیوستگی حرف »د« به حرف »ه«: منفصلپیوسته

جدول 7. تحلیل شکلی اتصاالت حروف غیرکشیده در کتیبه های  کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

اتصال حروف کشیده به حروف” ه، ر، الف، ل، د”

کتیبه های کاشی هفت رنگکتیبه های کاغذی

کشیدگی در اتصال به حروف پایین رونده: هشت و نیم تا حدود نه و نیم نقطه
کشیدگی در اتصال به حروف باال رونده: شش تا شش و نیم نقطه

ارتفاع و شیب در اتصال به حروف پایین رونده: دو نقطه
ارتفاع و شیب در اتصال به حروف باال رونده: یک و نیم نقطه

کشیدگی در اتصال به حروف پایین رونده: شش و نیم تا حدود هفت نقطه
کشیدگی در اتصال به حروف باال رونده: حدود پنج نقطه

ارتفاع و شیب در اتصال به حروف پایین رونده: حدود دو  نقطه
ارتفاع و شیب در اتصال به حروف باال رونده: حدود یک و نیم نقطه

جدول 8. تحلیل شکلی اتصاالت حروف کشیده در کتیبه های  کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(
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در ترکیب بندی کتیبه های کاغذی، بر اساس اندازه و تعداد 
حروف و کلمات در هر سطر و هم چنین فضا و قاب آن ها، 
به طور میانگین از دو تا ده خط کرسی به شکل های نیم 
چنگ4، کاماًل صاف و گاهی نیز هاللی استفاده شده است. 

حال آن که در کتیبه های کاشی، به طور میانگین از دو تا 
هفت خط کرسی استفاده شده است و بر اساس شکل قاب 
و  چنگ  نیم  های  شکل  به  کرسی  خط  ها،  کتیبه  بندی 

گاهی نیز کاماًل صاف مشاهده می شود )جدول 10(. 

تشدیدنوع کتیبه

سه نوع تشدیدگذاری با دو شیوه مختلف؛ شیوه اول: شبیه به دندانه های حرف »س«  در قلم نستعلیق.کاغذی
شیوه دوم: شبیه به دندانه های حرف »س« در قلم نسخ و با نصف و تمام قلم

یک نوع تشدیدگذاری با یک شیوه بر روی حروف ، شبیه به دندانه های حرف »س«  در قلم نستعلیقکاشی

جدول 9. نحوه تشدیدگذاری در کتیبه های  کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

کرسی
کتیبه های کاشی هفت رنگکتیبه های کاغذی

استفاده از 2 تا 7 خط کرسیاستفاده از 2 تا 10 خط کرسی

شکل خط کرسی: نیم چنگ و گاهی نیز کاماًل صافشکل خط کرسی: نیم چنگ، کاماًل صاف و گاهی نیز هاللی
جدول 10. تحلیل ترکیب بندِی کلی سطرها درکتیبه های کاغذی و کاشی هفت رنگ به رقم محمدابراهیم طهرانی )مأخذ: نگارنده 1398(

خالِی  به فضای  توجه  با  کتیبه های کاغذی  در  میرزاعمو 
مختلف  شیوه  دو  با  تشدیدگذاری  نوع  سه  از  کتیبه،  قاب 
بر روی حروف استفاده کرده است. در شیوه اول تشدیدها 
در  و  نستعلیق  قلم  در  حرف »س«  های  دندانه  به  شبیه 

شیوه دوم شبیه به دندانه های حرف »س« در قلم نسخ با 
نصف و گاهی نیز با تمام قلم بر روی حروف گذاشته شده 
است؛ اما در کتیبه های کاشی، فقط شیوه نخست و یک 

نوع تشدید گذاری دیده می شود )جدول 9(. 
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نتیجه گیری
آثار خوشنویسی،  زیبایی شناسی هر سبک و شیوه ای در 
وابسته به شناخت هنرمند از تکامل فرم و شکل است. از این 
رو کتیبه ها به عنوان اسنادی تاریخی در جهت شناخت مبانی 
زیبایی شناسی، فرم و ساختار اقالم خوشنویسی محسوب 
می شوند. محمدابراهیم طهرانی ملقب به میرزاعمو یکی از 
کتیبه نگاران دوره ناصرالدین شاه است که به دلیل تجربه 
فراوان در کتابت به قلم نستعلیق بر روی انواع بوم، نظیر 
کاشی هفت رنگ و نیز کاغذ و مقوا، در اماکن بسیاری از 
جمله در مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم )ع(، کتیبه های 

فراوانی را کتابت و اجرا کرده است. 
در هنگام  نشان می دهد که  الفبا  مفردات حروف  بررسی 
و  حروف  اجرای  شاهد  اغلب  کاشی،  روی  بر  خط  انتقال 
کلمات به شکل کوتاه تر، تا حدودی قوی تر، ضخیم تر و 
کوچک تر هستیم. عدم پیوستگی مفرداتی چون »ر، و« به 
حرف »ه« و اغلب میزان کشیدگی کمتر در کلمات کشیده، 
از نکات قابل توجه در کتیبه های کاشی هفت رنگ این 
خوشنویس به شمار می روند. محمدابراهیم طهرانی کتیبه 
متری  میلی   15 و   ،13  ،12 های  قلم  با  را  کاغذی  های 
که  نموده؛  کتابت  درجه   50 تا   36 گذاری  نقطه  زاویه  و 
 17 حدود  رنگ  هفت  کاشی  های  درکتیبه  ضخامت  این 
نیز 40 تا 57 درجه است.  میلی متر و زاویه نقطه گذاری 
کتیبه  کلماِت  و  حروف  اجرای  در  جزئی  اختالفات  وجود 
های کاغذی و کاشی هفت رنگ نشان می دهد که تبحر 
کاشیکار، حضور و نظارت مستقیم خوشنویس و نیز تسلط 
وی در کتابت بر روی انواع بوم از جمله کاشی هفت رنگ، 
سبب آن شده که کمترین تغییرات شکلی در انتقال خط از 

ایجاد گردد.  روی کاغذ به کاشی، 
از  سطر  هر  کلی  بندی  ترکیب  در  طهرانی  محمدابراهیم 
کتیبه های کاغذی، به طور میانگین از دو تا ده خط کرسی 
به شکل نیم چنگ، کاماًل صاف و گاهی نیز هاللی، و نیز در 
هر سطر از کتیبه های کاشی هفت رنگ از دو تا هفت خط 
کرسی به حالت نیم چنگ و گاهی نیز کاماًل صاف استفاده 
عالیم  از  استفاده  وجود  با  خوشنویس  این  است.  نموده 
در  نگاری،  کتیبه  نوع  دو  هر  در  متنوع  تزئینی  و  نگارشی 

کتیبه های کاغذی از سه نوع تشدیدگذاری با قلم نستعلیق و 
قلم نسخ، و تنها یک نوع تشدیدگذاری به شیوه قلم نستعلیق 

در کتیبه های کاشی هفت رنگ بهره گرفته است.
)بیضِی  منحنی  قاب بندی  نوع  دو  با  کاغذی  های  کتیبه 
کشیده، ِشبه دایره ای و ترنجی( و زاویه دار )مستطیلی( به 
تاریخ 1291 ه.ق و رقم محمدابراهیم طهرانی، به صورت 
طبقه  و  بررسی  قابل  رنگ  نخودی  زمینه  بر  سیاه  متن 
بندی است. کتیبه های کاشی هفت رنگ نیز، با یک نوع 
قاب بندی منحنی )بیضِی کشیده( به تاریخ 1301ه.ق و رقم 
محمدابراهیم مشهور به میرزاعمو به صورت متن سفید بر 
زمینه الجوردی مطالعه شده اند. مضمون و محتوای متوِن 
و  علیهم السالم  معصومین  ائمه  اسماء  کاغذی،  کتیبه های 
امام زاده  حرم  از  بخشی  آیینه کاری  با  ارتباط  در  اشعاری 
که  حالی  در  است.  شاه  ناصرالدین   دستور  به  حمزه)ع( 
هفت  رنگ،  کاشی  کتیبه های  متوِن  محتوای  و  مضمون 
فرزند  ظل السلطان  دستور  به  بنا  این  بازسازی  و  تعمیر 

است. ناصرالدین شاه 
با توجه به کمبود پژوهش های موجود در این حوزه، ضرورت 
انجام پژوهش های گوناگونی محسوس است. در این راستا 
تطبیق کتیبه های کاغذی موزه حرم حضرت  عبدالعظیم )ع( 
با کتیبه های کاغذِی منتسب به این خوشنویس در عمارت 
کتیبه های  در  کلمات  و  حروف  شکلی  تحلیل  مسعودیه، 
و  اصفهانی  میرزاغالمرضا  با  میرزاعمو  هفت رنگ  کاشی 
حرم  در  میرزاعمو  رقم  به  کاشی  های  کتیبه  تطبیق  نیز 
حضرت معصومه)س( با کتیبه های کاشی در ایوان امام زاده 
طاهر)ع(، می توانند مباحثی مناسب برای پژوهش های آتی 
باشند تا از مجموعه مطالعات موجود در مباحث خوشنویسی 
و جامع تری دست  دقیق تر  نتایج  به  بتوان  کتیبه نگاری،  و 

یافت.
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Abstract
 The Shrine of Abdolazim located in Ancient historical city of Ray is a complex including holy
 shrines of Immamzadeh Taher, Immamzadeh Hamzeh and Abdolazim Hassni. Immamzadeh
 Taher’s shrine is placed at the north side of the complex and at the east side of Abdolazim
 Hassni’s shrine and the museum of the complex also is at the south east of Mosalla (praying
 room for muslims) which is ornamented with decorative arrays. The complex is one of the
 most valuable treasures of architectural works and related arts. Its construction dates back
 to the second half of third Hijri century and it has been developed and evolved up to the
 present century. The complex has been greatly decorated with some artistic works. Some of
 the most significant of which are inscriptions by "Mohammd Ebrahim Tehrani known for
 Mirza Amo" who has been one of the outstanding and well-experienced inscription creators
 of Qajar era in Iran. The inscriptions were executed by applying Nastaliq script, and are
 considered important documents in the study of the development of Nastaliq scripts. They
 were written and made in two calligraphic and architectural methods, respectively, on papers
and on seven-color tiles.
 Nastaliq as a favorite script has appeared in architectural designs attributed to Qajar era along
 with Thulth script. Thus recognition and awareness of prevalent Nastaliq inscriptions and their
 transformations are considered crucial needs for calligraphy and architecture communities, but
 the subject has been neglected by most researchers. Evaluation of calligraphic transformation
 through paper inscriptions which are directly written by calligraphers is an excellent and
 professional case study. Furthermore, since the quality of scripts undergo some changes or
 defects when transferring to tiles, stones or other things, analysis and comparison of paper
 inscriptions and seven-color tile inscriptions should be paid close attention to. Actually, it is
 a new look at epigraphy on seven-color tiles in which not only the calligrapher but the tiler
also is involved.
 It can not be denied that production of calligraphic works specially Nastaliq script, is
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 epigraphy, Nastaliq script, Abdolazim Hassani’s shrine, Imamzadeh
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 influenced by understanding transformations of scripts and manuscripts in form and structure over time;
 hence epigraphy and its transformation especially in holy places and the conformity of Nastaliq script
 with characteristics and requirements of epigraphy as well, have been overlooked by researchers. The
 purpose of this survey is to distinguish the differences between two methods of epigraphy, on papers and
 on tiles, and to realize transformations of Nastaliq letters and words when they were transferred from
 paper sheets to tiles. Library-based and field study resources as well as observational descriptive and
 analytical methods have been implemented to conduct the study. Some questions should necessarily be
 answered to obtain the aim of this study. Firstly, what are the differences between Mohammd Ebrahim
 Tehrani’s paper inscriptions kept in the museum of Abdolazim Hassani’s holy shrine and his seven-color
 tile inscriptions located in the veranda of Imamzadeh Taher’s holly shrine in terms of writing form of
 Nastaliq and its composition (tarkib)? Secondly, which attributes should be taken into consideration to
classify these inscriptions?
 The result of evaluation in both types of epigraphy indicated some stylistic features and visual standards
 for the works available from second period of the Qajar era, namely, writing big sizes of words and
 letters plus relative structural coherence in Nastaliq writings. It was revealed that slight variations exist
 between the two types of epigraphy. In the tile inscriptions, for instance, letters and words were written
 smaller in size and they were also executed bolder in comparison to the paper inscriptions. Thestretched
 letters (kashidas)are noticed to be elongated shorter in this type of epigraphy, though. Individual letters
 such as ra and vav "و،ر" are not attached tothe letter of ha "ه". Additionally, the angel between calligraphy
 pen and the paper while writing dots (noghte) varies between 36 and 50 degrees. Furthermore, fewer
 ‘seating’ lines (korsi) and the same type of gemination, the doubling of a consonantal sound, were
conceived in composition (tarkib) of the tile inscriptions.
 It was observed that words and letters underwent minor changes when they were transferred from the
 papers to the tiles, due to direct supervision of the calligrapher and his expertise in writing on variety of
 surfaces in addition to theskillful tiler who neatly created the tile inscriptions. Tehrani also has signed
 his paper inscriptions (1291 Hijri), available in Abdolazim Hassani’s Shrine, as "Mohammd Ebrahim
 Tehrani" which is the calligrapher's full name. He has utilized black ink on the pale gold background
 papers to make the inscriptions. Another notable feature is that two types of curved and angular frames
 are perceived in his paper inscriptions. His tile inscriptions (1301 Hijri), however, have been signed
 as "Mohammd Ebrahim, Mashhor Be Mirza Amo" which includes calligrapher’s first and nick names.
 White ink, navy blue backgrounds and curved shape frames were noted as the characteristics of the tile
inscriptions by Tehrani.




