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یکی از جذاب ترین و متنوع ترین تزئینات معماری بناهای دوره صفوی ،کتیبه های نستعلیق هستند که به شیوههای مختلف
در بناهایی با کاربری های متنوع اجرا شده اند .این کتیبه ها حاوی اطالعات ارزشمندی مانند توصیف بنا ،بانیان و هنرمندان
نیز هستند که شناسایی و معرفی آنها به روشن شدن زوایای پنهان تاریخ هنر معماری و خوشنویسی ایران منجر میشود.
عالوه بر این ،جنبه های زیبایی شناسانه این آثار نیز قابل بررسی است .از این منظر ،یکی از نکاتی که نمیتوان به آن بی توجه
بود ،گوناگونی شیوه های اجرایی کتیبه ها است که تاثیر آن بر کیفیت خوشنویسی بیتاثیر نبوده است .هدف این پژوهش،
شناسایی شیوه های رایج و معرفی شیوه های کمتر شناخته شده در اجرای کتیبه های نستعلیق در تزئینات وابسته به معماری
دوره صفوی است تا از این منظر ،راه های پیوند دو هنر شناخته شده ایرانیان در دوره اسالمی ـ خوشنویسی و معماری ـ هر
چه بیشتر آشکار شود.
در پژوهش بنیادی حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته ،از شیوه نمونهگیری طبقه بندی پسین استفاده شده
است .بر این اساس 205 ،کتیبه در دسترس در  137بنای تاریخی صفوی مورد مطالعه قرار گرفته که اطالعات بیش از شصت
درصد آنها به روش میدانی جمع آوری و مستندنگاری شده است .بر پایه نتایج حاصله ،بناهای حاوی کتیبه نستعلیق در دوره
صفوی را می توان در قالب  11کاربری دسته بندی نمود که بیشترین کاربری آن ها به ترتیب بناهای مقبره ای ،مساجد،
مدارس و آب انبارها هستند.
نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شروع کتیبهنگاری نستعلیق ،به شیوه حجاری و از اواسط قرن نهم هجری در
مجموعههای آرامگاهی شهر هرات بوده است .در دوره صفوی ،این سنت ادامه یافته و به  6شیوه اجرای اصلی ـ حاوی 17
زیر مجموعه متمایز ـ قابل تفکیک است .درصد فراوانی کتیبه ها نشان میدهد که رایج ترین شیوههای اجرایی به ترتیب:
حجاری ( )% 51و کاشیکاری ( )% 24.9است و تزئینات گچی ،چوبی ،فلزی و نقاشی از نظر تعداد نمونه ،در رده های بعدی
قرار میگیرند .ترتیب زمانی بهکارگیری این شیوه ها نیز بر پایه نمونه های حاوی تاریخ ،ارائه شده است.
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اهداف پژوهش

 .1شناسایی و معرفی شیوه های مورد اقبال و رایج در اجرای
کتیبه های نستعلیق در تزئینات وابسته به معماری دوره
صفوی بر اساس تقدم زمانی.
 .2شناسایی و معرفی شیوه های کمتر شناخته شده در کتیبه
نگاری نستعلیق صفوی.
پرسش های پژوهش

 .1شیوه های رایج در تزئینات معماری ،از چه بازه زمانی
برای اجرای کتیبه های نستعلیق در ابنیه صفوی مورد
استفاده قرار گرفته است؟
 .2آیا شیوه های منحصر به فردی در اجرای کتیبه نگاری
نستعلیق صفوی دیده می شود؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،جزء پژوهشهای های بنیادی
و از نظر روش ،توصیفی تحلیلی به شمار می رود.
با توجه به این که تعداد طبقات ممکن در جامعه آماری
مشخص نیست ،از روش نمونهگیری طبقه بندی پسین
( )Post Stratificationاستفاده میگردد .در این روش پس از
جمع آوری دادهها ،اقدام به طبقهبندی میشود و بر اساس
آن میتوان جامعه آماری را از چند جهت دستهبندی نمود.
در این پژوهش ،بر اساس دسترسی به نمونه های موجود،
نمونه ها تمام شماری و بررسی شده و نتایج حاصله بر
پایه آن تدوین گردیده است .جامعه آماری مد نظر ،تمامی
نمونه های در دسترس و موجود از دوره صفوی است (205
کتیبه در  137بنا) که بیش از شصت درصد آن به روش
میدانی جمع آوری و مستندنگاری شده است .تحلیل نتایج
بر پایه مطالعه و توصیف روش های گوناگون اجرای کتیبه
ها صورت گرفته است.
پیشینه پژوهش
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در پژوهش های پیشین ،به تالیفاتی بر میخوریم که
مشابهت هایی از منظر اهداف با این پژوهش دارند .کیانی
( )1376و مکی نژاد ( ،)1387تالیفاتی در زمینه تزئینات
وابسته به معماری ایران داشته اند که در آن تاریخچه و
شیوههای اجرای آن را بیان کرده اند .صالحی کاخکی و
اصالنی ( )1390تقسیم بندی جامعی از تزئینات گچی در

معماری ایران را ارائه داده اند که بر اساس آن ،آرایه های
گچی به دوازده شیوه متنوع تقسیم شده است؛ البته در این
مقاله و نیز منابع سابق الذکر ،تزیینات بررسی شده صرفا
کتیبه نگاری نبوده است .معیار تقسیم بندی شیوه های
اجرای تزئینات کتیبه ای در انتهای مطالب این پژوهش،
جمع بندی مطالب پژوهش های نامبرده است.
از دیگر سو ،در پژوهش های انجام شده توسط هنرفر
( ،)1348-1346-1344ورجاوند ( ،)1349مدرس طباطبایی
( ،)1350-1346رفیعی مهرآبادی ( ،)1352ستوده (-1366
 ،)1375دانش یزدی ( )1387و برخی دیگر ،نیز مطالبی
درخور و مرتبط ارائه شده است .البته از این نکته نباید
چشم پوشی کرد که این پژوهشگران تاکید و تفکیکی برای
تزیینات کتیبه ای یا قلم های خوشنویسی قایل نشده اند
و از منظر تاریخی در توصیف ابنیه برخورد کرده ،متن و
مشخصات کتیبه های آن را نیز ذکر کرده اند.
عالوه بر این ،تالیفاتی نیز اختصاصا در حوزه کتیبه نگاری
نستعلیق انجام شده است که میتوان به موارد زیر اشاره
کرد :هاشمی نژاد ( )1384کتیبه ای نستعلیق را بررسی
کرده که به زعم وی متعلق به دوره تیموری و در زمره
اولین کتیبههای نستعلیق ایران است .روح االمین ()1386
در مقاله ای ،کتیبه گچبری میرعماد در تکیه میر اصفهان
را مورد بررسی قرار داه است .خسروی بیژائم ( )1386نقش
قلم نستعلیق را در کتیبههای مکتب اصفهان با تکیه بر آثار
محمد صالح اصفهانی مورد بررسی قرار داده و در پژوهش
دیگری ( )1392کتیبه های نستعلیق بقاع متبرکه اصفهان را
طبقهبندی فرمی و مضمونی کرده است .در پژوهشی دیگر،
خسروی بیژائم و یزدانی ( )1390کتیبه گچبری علی رضا
عباسی در تربت جام را معرفی نموده اند .در تالیفی متاخر،
معتقدی ( )1394در آخرین اثر منتشر شده اش ،کتیبههای
نستعلیق تهران را فارغ از دوره زمانی آن بررسی کرده است.
از خالل پژوهش های نامبردگان نیز میتوان مطالبی در
مورد شیوه های اجرای کتیبه ها به دست آورد.
از آن جا که هیچ یک از مطالب فوق ،طبقه بندی شیوه های
اجرایی را به طور مستقل مد نظر قرار نداده اند ،پژوهش
حاضر تدوین شده است تا روشنگر بخشی از تاریخ توامان
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مقدمه

در بررسی مقدماتی نگارندگان ،این نکته کامال مشهود
است که استفاده از قلم نستعلیق در تزئین ابنیه در محدوده
زمانی اواسط تیموری تا اواسط صفوی ،کم کم گسترش
می یابد و پس از آن ،نستعلیق در کتیبه نگاری با اقبال
تام رو به رو میشود .در واقع ،قلمی که در اواسط قرن نهم
هجری با تردید و احتیاط در مقبره های تیموری اعالن
حضور کرده بود (تصویر  ،)1در اواخر قرن دهم هجری
کامال پذیرفته شده و رواج می یابد.
به دنبال ورود قلم نستعلیق در معماری بقاع تیموری،
نمونه هایی با کاربری دیگر نیز دیده می شود .در دوره
سلطان حسین بایقرا ،نمونه خطوط سلطان علی مشهدی در
کتیبههای طوالنی عمارات متعدده و طاقهای رواقهای
مختلفه و حوض مرمر باغ جهان آرای مشهور به باغمراد
هرات شکل می گیرد که اشعار حجاری شده بر آن ،سروده
امیر علیشیر بوده است (ایرانی ،بیتا 160 ،ـ قمی ،1383
 .)61عالوه بر این ،چند کتیبه دیگر به رقم سلطان علی
مشهدی ،خوشنویس شهیر تیموری موجود است که از
نمونه های آن میتوان به سنگ قبر سلطان حسین بایقرا

ه.ق ،هــرات
ﺗﺎﺭﻳﺦ849
تاریــخ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ
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خوشنویسی و معماری ایران عهد صفوی باشد .طبیعتا با
این رویکرد ،نتایج پژوهش پیش رو ،میتواند مورد استفاده
جامعه خوشنویسی و معماری قرار گیرد و امکان پیوند
عمیق این دو زمینه هنری ایران اسالمی را فراهم سازد.
ادبیات پژوهش
واژه کتیبه (یا کتابه) در خوشنویسی دو بار معنایی مشابه و
در عین حال متفاوت دارد .در کاربرد اول ،کتیبه به اثری
گفته می شود که با قلم خوشنویسی جلی نوشته شده
باشد .در این معنا ،پهنای قلم از حدود شش میلیمتر تا
دو سانتیمتر را شامل می شود (قلیچ خانی .)170 ،1373
در کاربرد معنایی دوم ،کتیبه به اثری گفته می شود که بر
سطحی غیر از کاغذ مثل گچ ،سنگ ،کاشی ،فلز و  ...در
بناهای تاریخی اجرا شده باشد (فضائلی  .)130 ،1384در
معنای اخیر ،جلی بودن قلم الزامی نیست چرا که به نوشته
های روی سکه ها ،منسوجات و  ...هم واژه کتیبه اطالق
میشود .منظور از کتیبه در پژوهش حاضر ،معنای اخیر
است و آن دسته از آثار را شامل میگردد که در تزئینات
وابسته به معماری صفوی دیده میشود.
با این تعبیر ،کاربری اولیه کتیبه های نستعلیق در معماری
و تزئینات وابسته به آن ،برای اولین بار در کتیبه های
حجاری لوح مقابر بزرگان تیموری دیده میشود و با گذشت
زمان ،آثاری از این قبیل بیشتر در هرات قابل مشاهده
است .چنان که در اواسط قرن نهم هجری در گازرگاه و در
جوار آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری ،الواح مقبره تنی چند
از درباریان تیموری وجود دارد که با این قلم نگارش یافته
است (قلیچ خانی .)114 ،1392
در دوره صفوی ،کاربرد فراوان کتیبهها در بناهای مختلف
(مسجد ،کاخ ،آرامگاه ها )... ،و تعدد اساتید برجسته ،چه
در زمینه نگارش متن و چه در زمینه ساخت و پرداخت
آنها ،واقعا چشمگیر است .در این دوره ،هنرمندان رشتههای
متعددی در خدمت کتیبه نگاری بودند؛ گچبری ،منبت،
حجاری ،قلمزنی ،کاشی سازی و کاشی تراشی .همین
مساله ،دلیل گسترش ،خالقیت و نوآوری در کاربرد خط
در زمینه های گوناگون بهویژه تزیینات وابسته به معماری
گردید.
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اشاره کرد (عالی افندی  .)61 ،1369آن چه مسلم است،
قدیمیترین کتیبه نستعلیق رقمدار به خط وی نوشته شده
است .این اثر ،سنگ مزاری در آرامگاه اجداد سلطان حسین
بایقرا در گازرگاه هرات است که تاریخ  882هـ.ق را بر خود
دارد (اوکین  600 ،1386ـ قلیچ خانی  115 ،1392ـ آژند
 .)36 ،1383به بیانی واضحتر ،کتیبه نگاری نستعلیق ،با
رقم سلطانعلی مشهدی بر همین کتیبه ،رسمیت مییابد.
اگر چه نمونههای تاریخ دار معدودی قبل از  850هـ.ق در
هرات موجود است ( ،)55-54 ,2013 Wannelولی هیچیک
از آن ها حاوی رقم خوشنویس نیست و تا کنون در تذکره
ها و شرح احوال خوشنویسان هم نشانی از کاتبان آن ها
به دست نیامده است .از دیگر آثار سلطانعلی در مشهد،
کتیبه حمام خلیل نیزه چی است که متاسفانه جز در منابع
مکتوب نشانی از آن در دست نیست .سلطانعلی مشهدی
در سال  ۹۲۶هـ.ق در مشهد وفات یافت و در محوطه حرم
امام رضا (ع) به خاک سپرده شد (قمی  )61 ،1383و لوح

مزار وی ،به شعر و قلم موالنا محمد ابریشمی نگاشته شده
است (قمی  62 ،1383ـ بیانی  ،1363ج .)249 ،1
در دوره صفوی ،کاربری بناهایی که کتیبه نستعلیق دارند
تنوع زیادی پیدا می کند و بناهای مذهبی و غیر مذهبی
فراوانی به چشم میخورد که حاوی کتیبه های نستعلیق
هستند .بر اساس مطالعات اولیه و مقدماتی ،میتوان حداقل
یازده کاربری مختلف برای این ابنیه ذکر کرد :مسجد،
مدرسه ،مقبره ،کاخ ،خانه ،حمام ،بازار ،آب انبار ،کاروانسرا،
پل و سقاخانه (جدول  .)1شروع این امر از مقابر بوده و با
گذر زمان ،در بناهای مذهبی و عامالمنفعه نیز مورد استفاده
قرار گرفته است .بر پایه نمونه های موجود ،اوج کاربری و
تنوع را میتوان قرن یازدهم هجری دانست.
در کنار این تنوع کاربرد ابنیه ،شیوه های اجرای این
کتیبه ها نیز بسیار گونهگون می شود که در ادامه به آن
میپردازیم.

جدول  :1دسته بندی کاربری بناهای صفوی حاوی کتیبه نستعلیق (نگارندگان)

نمونه موردی

حکیم
اصفهان
1067
ه.ق

گنجعلی خان
کرمان 1007
ه.ق

امامزاده
محروق
نیشابور
 1119ه.ق

عالی قاپو
اصفهان

ناسار
سمنان
 1118ه.ق

قیصریه
الرستان

ساروتقی
قم 1054
ه.ق

پیرنیا
نایین

مارنان
اصفهان
1102ه.ق

شیخ
علیخان
اصفهان
 1098ه.ق

مسجد
جورجیر
 1075ه.ق

جامع
اصفهان
1112
ه.ق

میرزاحسین
اصفهان 1109
ه.ق

تکیه میر
اصفهان

عالی قاپو
قزوین

گنجعلی
خان کرمان
 1020ه.ق

ساروتقی
اصفهان
 1056ه.ق

علیمردا 
ن
خان 1029
ه.ق

ورزنه

شامانلو
اصفهان
1101ه.ق

شیخ
علیخان
بیستون

مسجد
لنبان
1100ه.ق

جامع
بجستان
1024
ه.ق

عباسقلی خان
مشهد 1078
ه.ق

حرمرضوی
-1011
 1086ه.ق

چهلستون
اصفهان
1118
ه.ق

خور بیرجند
 1079ه.ق

شیخ جام
 1010ه.ق

ابیانه

قلعه سرخ
دهلی
1031ه.ق

گناباد
 1084ه.ق

درب امام
 1117ه.ق

آقانور
اصفهان
1034
ه.ق

خان شیراز
 1024ه.ق

هارون
والیت
 1067ه.ق

قلعه آگرا
1011
ه.ق

عقدا یزد
 1055ه.ق

شاه مشهد
 1027ه.ق

گجرات
هند
1054ه.ق

میدان
نقشجهان
 1092ه.ق

علیقلی
آقا
اصفهان

چهارباغ اصفهان
 1118ه.ق

امامزاده
اسماعیل
 1111ه.ق

قجر قزوین
 1057ه.ق

مسجدوزیر
کاشان
 1055ه.ق

مجلسی
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مسجد

مدرسه

مقبره

کاخ

حمام

بازار

آب انبار

خانه

پل

کاروانسرا

سقاخانه
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جامع
نیشابور
1126
ه.ق

دودر مشهد
 1088ه.ق

بقعه
شاهزادگان
 1041ه.ق

تعداد (حداقل)

32

17

41

منابع جدول

میدانی
ـ اوکین
،1386
 281ـ
مولوی
،1354
208

میدانی
ـ هنرفر
میدانی ـ حاجی
قاسمی 526 ،1344 ،1379
 236 ،225 ،132ـ هنرفر
138 ،1346

مصالی
عتیق یزد
 957ه.ق

قلعه ایزد
خواست
 1110ه.ق

عزیز اهلل
 1087ه.ق

4

9

2

16

3

میدانی
ـ هنرفر
،1344
،423
566

میدانی ـ
مالزاده
،1379
،154 ،131
،171 ،162
249

میدانی
ـ هنر فر
،1344
 552ـ
اسالمی
70 ،1353

میدانی
ـ حاجی
قاسمی
،1379
،99 ،58
177 ،106
ـ افشار
،1354
663

میدانی

شیوه های اجرای کتیبه های نستعلیق صفوی

3

میدانی ـ
حکمت
49 ،1337
ـ مالزاده
،70 ،1379
72

4

میدانی
ـ هنرفر
،1344
648

6

میدانی ـ
دادمهر
،82 ،1378
98 ،84

در ادامه ،روش های اجرای کتیبه های نستعلیق در دوره صفوی
را می توان بدین شرح بیان نمود:

 -1حجاری

 -1-1برجسته :بررسی های انجام شده حاکی از آن است که
اولین شیوه اجرای کتیبه های نستعلیق ،حجاری برجسته بوده
است .همان گونه که ذکر شد ،نمونه های اولیه آن را از اواسط
قرن نهم هجری در لوح مقبرههای هرات میتوان دید (تصویر
 .)1در این شیوه ،متن کتیبه از فضای اطراف آن برجستهتر است.
از شاخص ترین نمونه های اولیه آن ،کتیبه سلطان علی مشهدی
( 882ه.ق) در هرات است که پیشتر ذکر آن رفت .از نمونههای
اولیه آن در دوره صفوی ،میتوان به کتیبههای مسجد میدان
کاشان ( 922ه.ق) و امامزاده ابوالفتوح وانشان گلپایگان (923
ه.ق) اشاره کرد .از زیباترین نمونههای موجود میتوان از کتیبه
سردر آب انبار علیمردان خان در کرمان نام برد (تصویر .)2
 -2-1نقری :در این شیوه اجرا ،متن کتیبه نسبت به فضای پس
زمینه گود است .تعداد انگشت شماری از کتیبه های نستعلیق
صفوی به این روش اجرا شده که از در دسترس ترین نمونهها
می توان کتیبه ورودی حمام گنجعلی خان کرمان ( 1020ه.ق) و
نیز کتیبه کاروانسرای شیخ علی خان زنگنه (تصویر  )3در بیستون
را نام برد.
 -3-1معرق سنگ :از تزئینات رایج معماری در دوره گورکانیان
هند است که در جغرافیای ایران امروز نمونه ای بدین شیوه
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مطالعه شیوه های اجرای کتیبه های نستعلیق صفوی نشان می
دهد که نمونه های اولیه به شیوه حجاری اجرا شده اند و به تدریج
کتیبه های کاشی معرق ،گچبری ،کاشی خشتی ،چوبی و  ...نیز
مورد آزمون و اجرا قرار گرفته اند .همچنین ،این بررسی نشان
دهنده آن است که تنوع مواد اولیه و روش های اجرای کتیبه
ها ،آگاهانه و غیر آگاهانه بر شیوه نگارش و به تبع آن بر کیفیت
خوشنویسانه آن تاثیر گذار بوده است .خوشنویس همواره این نکته
را مد نظر قرار می دهد که اجرای مجدد قطعه خوشنویسی شده
اش توسط صنعتگران ،با کاستی هایی رو به رو است و بسته به
شیوه اجرا نمیتوان تمام دقایق و ظرایف خوشنویسی را در کتیبه
ها لحاظ نمود .همین امر تا حدی کاتبان را وادار ساخته تا به
نحوی در کتابت تغییر ایجاد کنند تا اجرای کتیبه ای آن ساده
تر باشد.
در کتیبه نگاری ،میزان رعایت قواعد و قدرت نگارش ،اهمیت
ویژه ای دارد چرا که قلم کتیبه از حدود نوشتنهای معمول و
متعارف میگذرد و تسلطی ویژه می طلبد (فضائلی .)131 ،1384
در همین رابطه باید این نکته را در نظر داشت که توان اجرایی
هنرمند ـ صنعتگر سازنده کتیبه هم در حفظ عیار خوشنویسی
بسیار تاثیر گذار است چرا که انتقال طرح بر زمینه اجرا عموما به
شیوه سوزنی کردن (گرده کردن) صورت میگرفته است (همان،
.)133-132

147

148

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

دیده نشده است .از آن جا که چند نمونه از کتیبه های معرق
سنگ هند توسط خوشنویسان ایرانی نگاشته شده ،در تقسیم
بندی شیوههای اجرایی قرار گرفته است .از نمونه های زیبای

آن میتوان به کتیبه پل قلعه سرخ دهلی به تاریخ  1031ه.ق
(حکمت  )49 ،1337و کتیبه مزار امیر خسرو دهلوی در 1063
ه.ق (تصویر  )4اشاره نمود.

ﺧﺎﻥخــان
مــردان
انبــار عل
حجــاری
کتیبــه
تصویــر :2
ﻋﻠﻲیﻣﺮﺩﺍﻥ
آب ﺍﻧﺒﺎﺭ
برجســته ،ﺁﺏ
ﺣﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ :2
بیژائــم)
خســروی
فرهــاد
(عکــس:
کرمــان
ﻛﺮﻣﺎﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(

ﺧﺎﻥ خــان
ﻋﻠﻲعلــی
ﺷﻴﺦــیخ
ـرای ش
ـری ،کاروانسـ
حجــاری
کتیبــه
تصویــر :3
ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻱ
ﺣﺠﺎﺭﻱنقـﻧﻘﺮﻱ،
ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ :3
ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(ــم)
ـروی بیژائ
ـ
خس
ـاد
ـ
فره
ـس:
ـ
(عک
ـتون
ـ
بیس
ﺑﻴﺴﺘﻮﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ

خانی)
ﺗﺼﻮﻳﺮ
قلیچ ﺧﺎﻧﻲ(
حمیدرضا ﻗﻠﻴﭻ
(عکس:ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
دهلوی )ﻋﻜﺲ:
خسرو ﺩﻫﻠﻮﻱ
امیر ﺧﺴﺮﻭ
مقبره ﺍﻣﻴﺮ
معرق،ﻣﻘﺒﺮﻩ
حجاری ﻣﻌﺮﻕ،
کتیبه ﺣﺠﺎﺭﻱ
تصویر:4:4ﻛﺘﻴﺒﻪ

 -2تزیینات چوبی
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 -1-2منبت :شناخته شده ترین و رایج ترین شیوه
اجرای تزیینات معماری چوبی است که برای نخستین
بار در نیمه دوم قرن دهم هجری برای اجرای کتیبه
های نستعلیق در امامزاده قاسم تجریش ( 963ه.ق)
(مصطفوی  )229 ،1351و شاهزاده حسین قزوین (967
ه.ق) (کیانمهر  – 244 ،1384گلریز  )689 ،1368مورد
استفاده قرار گرفته است (تصویر .)5
 -2-2رویه کوبی :شیوهای است که در آن ،طرح به
صورت مشبک از یک صفحه چوبی جدا میشود و بر
اساس طرح اصلی روی سطح چوبی دیگری چسبانده
میشود (خسروی بیژائم  .)4 ،1394از آنجا که این شیوه
تزیین نسبت به منبت ناشناخته تر بوده ،فقط در دو نمونه

از جامعه آماری این پژوهش دیده شده است .اولین نمونه
روی در ورودی بقعه هفده تن گلپایگان ( 1091ه.ق) و
نمونه دیگر بر دستاویزهای چوبی هشتی ورودی مدرسه
چهارباغ ( 1119ه.ق) اجرا شده است (تصویر .)6
 -3-2حکاکی (نقری) :در این روش ،تزیینات با ابزار
کاهنده مثل مغار یا چاقو بر سطح چوب نقر میشود.
کاربرد آن در کتیبه نگاری و به ویژه نستعلیق ،بسیار
محدود است .فقط در یک مورد برای اجرای کتیبه
نستعلیق از این شیوه استفاده شده و آن هم بخشی از در
شمالی مسجد جامع نطنز ( 1012ه.ق) است (تصویر .)7
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ﻛﺘﻴﺒﻪمنبت،
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :5:5کتیبه
تصویر
ﻣﻨﺒﺖ،
بیژائم)
خسروی
فرهاد
(عکس:
قزوین
ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩحسین
ﺑﻘﻌﻪشاهزاده
بقعه
ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺰﻭﻳﻦ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
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ﻛﻮﺑﻲ چوب،
ﺭﻭﻳﻪ کوبی
ﻛﺘﻴﺒﻪ رویه
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ::66کتیبه
تصویر
ﭼﻮﺏ،
بیژائم)
خسروی
فرهاد
(عکس:
اصفهان
ﻣﺪﺭﺳﻪچهارباغ
مدرسه
ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(

بیژائم)
خسرویﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
فرهادﺧﺴﺮﻭﻱ
(عکس:ﻓﺮﻫﺎﺩ
نطنز )ﻋﻜﺲ:
جامع ﻧﻄﻨﺰ
مسجد ﺟﺎﻣﻊ
چوب ،ﻣﺴﺠﺪ
حکاکی ﭼﻮﺏ،
کتیبه ﺣﻜﺎﻛﻲ
تصویر:7:7ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ

 -3تزیینات فلزی
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 -3-1قلمزنی :رایج ترین تزیین فلزی به شمار میرود
و در کتیبه نگاری نستعلیق صفوی هم به کار رفته است.
یکی از نفیس ترین آثار اجرا شده بدین شیوه ،کتیبه طالی
ضریح صفوی مضجع شریف امام رضا (ع) است که در موزه
آستان قدس نگهداری میشود .این کتیبه به قلم علیرضا
عباسی ( 1011ه.ق) نوشته شده است .از نمونههای دیگر
این دوره میتوان در ورودی مسجد امام اصفهان را نام برد
( 1046ه.ق) (هنرفر  .)433 ،1344این کتیبه ابتدا با "قلم
نیم بر" روی فوالد اجرا شده و سپس با الیهای از طال
پوشانده شده است (تصویر .)8
 -3-2قلمزنی برجسته :در این روش ،بر اثر ضربه
قلم بر سطوح فلزی ،بخش هایی از طرح بعضا تا یک
سانتیمتر نیز برجسته میشوند و اختالف سطح طرح و پس
زمینه کامال مشهود است .از نمونههای به جا مانده از دوره

صفوی ،کتیبه در ورودی مدرسه چهارباغ اصفهان (1120
ه.ق) را میتوان نام برد (تصویر .)9
 -3-3مشبک :از روش های ایجاد طرح روی سطوح
فلزی است .در این روش زمینه طرح با "قلم تیزبر" خالی
میشود و طرح به صورت مشبک باقی میماند .تنها نمونه
به جای مانده از کتیبههای نستعلیق مشبک فلزی ،چندین
قاب متعلق به بقعه درب امام اصفهان است که تعدادی از
این قاببندیها در موزه ملک تهران و تعدادی در موزه
اسالمی قاهره ( )287 ,2006 Okaneنگهداری میشود .با
توجه به شیوه خوشنویسی ،میتوان آن را به نیمه دوم قرن
یازدهم هجری منسوب کرد (تصویر .)10
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بیژائم)
ﻣﺴﺠﺪ امام
ﻗﻠﻤﺰﻧﻲ ،مسجد
ﻛﺘﻴﺒﻪ قلمزنی،
 :8کتیبه
خسرویﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
فرهادﺧﺴﺮﻭﻱ
(عکس:ﻓﺮﻫﺎﺩ
اصفهان )ﻋﻜﺲ:
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
تصویر :8
ﺗﺼﻮﻳﺮ

بیژائم)
خسرویﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
فرهادﺧﺴﺮﻭﻱ
(عکس:ﻓﺮﻫﺎﺩ
اصفهان)ﻋﻜﺲ:
چهارباغ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
مدرسه ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ
برجسته ،ﻣﺪﺭﺳﻪ
قلمزنیﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
کتیبهﻗﻠﻤﺰﻧﻲ
تصویر:9:9ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ

اوکین)
برناردﺍﻭﻛﻴﻦ(
(عکس:ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ
اصفهان)ﻋﻜﺲ:
امام ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
درب ﺍﻣﺎﻡ
بقعه ﺩﺭﺏ
فلز ،ﺑﻘﻌﻪ
مشبک ﻓﻠﺰ،
کتیبه ﻣﺸﺒﻚ
 :10ﻛﺘﻴﺒﻪ
تصویر:10
ﺗﺼﻮﻳﺮ

 -4تزیینات گچی
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 -1-4گچبری
گچبری شیوههای متعددی دارد که برای اجرای کتیبههای
نستعلیق در پژوهش حاضر ،از دو شیوه اجرایی آن استفاده
شده است.
 -1-1-4شیر و شکری :تزیینی است که اختالف سطح
گچ در طرح و پس زمینه ،از حدود دو تا سه میلیمتر تجاوز
نمیکند (روح االمین  .)27 ،1385نمونه این شیوه در تکیه

میرفندرسکی دیده میشود که خط میرعماد بر دیوار داخلی
بقعه سران بختیاری ـ بدون تاریخ ـ کتیبه شده است (روح
االمین ( )153 ،1386تصویر  )11و نیز کتیبه آب انبار
مجموعه شیخ جام ( 1010ه.ق) (خسروی بیژائم و یزدانی
.)8 ،1390
 -2-1-4برجسته :در گچبری برجسته ،اختالف سطوح
گچبری شده با پس زمینه ،بیشتر از شیوه شیر و شکری
و به اندازه تقریبی نیم تا دو سانتی متر است (روح االمین
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 .)27 ،1385از نمونه های شاخص آن میتوان به کتیبه
هارون والیت ( 1067ه.ق) و امامزاده اسماعیل (1111ه.ق)
در اصفهان اشاره نمود (خسروی بیژائم )608 ،1392
(تصویر  .)12قدیمیترین کتیبه گچبری نستعلیق مشاهده
شده تا کنون ،در بقعه چهل اختران قم ( 979ه.ق) (عقابی
 )439 ،1376واقع است.
 -2-4کشته بری :برای انجام تزیین کشته بری ،ابتدا
الیه نازکی از گچ کشته روی گچ زمینه اجرا میشود ،سپس
انتقال طرح صورت می گیرد .برای اجرای طرح با ابزار
کاهنده مثل دم بر و بوم خوار که در شیوه های دیگر
گچبری نیز کاربرد دارند ،اقدام به برداشتن الیه گچ کشته
اطراف طرح میکنند .بدین ترتیب ،طرح اصلی به صورت
برجستگی یک تا پنج میلیمتر روی دیوار باقی میماند
(صالحی کاخکی و اصالنی  .)98 ،1390از معدود کتیبه
هایی که بدین شیوه اجرا شده ،کتیبه خانه پیرنیا در نایین
است (تصویر .)13
 -3-4تخمه گذاری :یکی دیگر از شیوه های اجرای
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تزیینات گچی در معماری است .بدین طریق که برای ایجاد
طرح ،ابتدا گچ زمینه در فضاهای مورد نظر ،حفر و سپس
با گچ رنگی پر میشود و در پایان ،گچ رنگی طرح با گچ
زمینه هم سطح میگردد (همان .)102 :تنها کتیبه نستعلیق
احصا شده به این روش ،کتیبه مدرسه نیم آورد اصفهان،
متعلق به اواخر دوره صفوی است که البته تاریخ دقیق آن
قید نشده است (تصویر .)14
 -4-4الیه چینی :در این شیوه که عموما روی زمینه
گچی اجرا میشود ،ابتدا در قسمت طرح مورد نظر با گِل
سرخ ،برجستگی مختصری ایجاد شده ،سپس ورقه طال
توسط روغن کمان به آن چسبانده می شود .از این رو ،آن را
"طالچسبان" هم می نامند .تنها نمونه موجود بدین روش،
کتیبه ایوان عالی قاپو در اصفهان است .انتهای این کتیبه
که احتماال حاوی رقم و تاریخ بوده ،از بین رفته ،ولی بر
پایه متن کتیبه ،متعلق به زمان شاه سلطان حسین صفوی
است (تصویر .)15

ﺑﺮﻱ،
::13
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺮﻱ،
ﻛﺸﺘﻪ
ﻛﺘﻴﺒﻪ
تصویر 13
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻛﺸﺘﻪ بری،
ﻛﺘﻴﺒﻪ کشته
 :13کتیبه
ﻛﻴﺎﻧﻤﻬﺮ(
ﻗﺒﺎﺩ
)ﻋﻜﺲ:
ﻧﺎﻳﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺒﺎﺩ کیانمهر)
(عکس :قباد
ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ نایین
خانه پیرنیا
ﻛﻴﺎﻧﻤﻬﺮ(
ﻧﺎﻳﻴﻦ )ﻋﻜﺲ:
ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ
ﺧﺎﻧﻪ

گذاریﮔﭽﻲ،
تخمهﮔﺬﺍﺭﻱ
کتیبهﺗﺨﻤﻪ
:14ﻛﺘﻴﺒﻪ
تصویر14
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮔﭽﻲ،
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺗﺨﻤﻪ
ﻛﺘﻴﺒﻪ
::14
ﺗﺼﻮﻳﺮ
گچی،
ﺍﺣﻤﺪﻱ(
ﻣﻠﻚ
ﻣﺤﺴﻦ
)ﻋﻜﺲ:
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺁﻭﺭﺩ
ﻣﺪﺭﺳﻪ
احمدی)
ﻣﻠﻚک
محسن مل
مدرسه نی
ﺍﺣﻤﺪﻱ(
(عکس:ﻣﺤﺴﻦ
اصفهان)ﻋﻜﺲ:
آوردﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻧﻴﻢمﺁﻭﺭﺩ
ﻧﻴﻢ
ﻣﺪﺭﺳﻪ
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ﺷﻜﺮﻱ،
ﺷﻴﺮ
ﮔﭽﺒﺮﻱ
ﻛﺘﻴﺒﻪ
تصویر 11
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻴﺮ وﻭﻭ شکری،
ﮔﭽﺒﺮﻱ شیر
ﻛﺘﻴﺒﻪ گچبری
 :::11کتیبه
ﺷﻜﺮﻱ،
11
ﺗﺼﻮﻳﺮ
بیژائم)
خسروی
فرهاد
(عکس:
اصفهان
ﺗﻜﻴﻪ میر
تکیه
ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
ﺧﺴﺮﻭﻱ
ﻓﺮﻫﺎﺩ
)ﻋﻜﺲ:
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﻴﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
ﻣﻴﺮ
ﺗﻜﻴﻪ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥاصفهان
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞــماعیل
امامــزاده اس
ﺑﻘﻌﻪبقعــه
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،ــته،
ﮔﭽﺒﺮﻱـری برجس
ﻛﺘﻴﺒﻪــه گچبـ
 :12کتیب
تصوی
ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ
::12
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ
ﺑﻘﻌﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
ﮔﭽﺒﺮﻱ
ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮــر12
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(بیژائم)
ـروی
ـ
خس
ـاد
ـ
فره
ـس:
ـ
(عک
ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ
)ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ
)ﻋﻜﺲ:
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شمارهﺑﺮﻱ،
ﻛﺸﺘﻪ
معماریﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ :13

ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻧﺎﻳﻴﻦ )ﻋﻜﺲ :ﻗﺒﺎﺩ ﻛﻴﺎﻧﻤﻬﺮ(

ﺗﺼﻮﻳﺮ  :14ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﮔﭽﻲ،
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﺣﻤﺪﻱ(

اصفهان
ﻗﺎﭘﻮ قاپو
ﻋﺎﻟﻲعالی
ﻛﺎﺥ کاخ
است)،
ﻣﺎﻧﺪﻩمانده
ﺑﺎﻗﻲباقی
ﺳﺮﺥسرخ
ﮔﻞ گل
ﻻﻳﻪالیه
ﻓﻘﻂفقط
رفته و
ﺑﻴﻦبین
طال از
(الیه
چینی
ﻻﻳﻪالیه
کتیبه
:15:15
تصویر
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺍﺳﺖ(،
ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﻃﻼ ﺍﺯ
)ﻻﻳﻪ
ﭼﻴﻨﻲ
ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
بیژائم)
خسروی
ﻓﺮﻫﺎﺩفرهاد
(عکس:
ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
ﺧﺴﺮﻭﻱ
)ﻋﻜﺲ:

 -5کاشی

 -1-5معرق :از رایج ترین شیوه های تزیینات دوره
تیموری و صفوی است که برای کتیبه نگاری نیز مورد
استفاده قرار گرفته است (تصویر  .)16از قدیمیترین
نمونههای تاریخدار صفوی آن میتوان به کتیبه سردر
آبانبار فیروزآباد میبد ( 951ه.ق) (افشار  )73 ،1354اشاره
کرد .البته اگر زمان اجرای کتیبه نستعلیق بدون رقم و
تاریخ سردر بقعه هارون والیت اصفهان را با زمان اجرای
کتیبه ثلث سردر ( 918ه.ق) یکی بدانیم ،میتوان آن را
قدیمیترین کتیبه نستعلیق کاشی معرق ایران دانست.
 -2-5هفت رنگ :روش اجرای ساده تر آن نسبت به
کاشی معرق باعث شد به سرعت جای آن را در اجرای
تزیینات معماری بگیرد .کتیبه های بسیاری از دوره
صفوی باقی مانده که بدین روش اجرا شده است .یک
نمونه که شاید قدیمیترین نمونه موجود باشد ،بر سردر
ورودی مسجد شیخ لطفاهلل جای گرفته و با فرض

همزمانی اجرای آن با کتیبه ثلث سردر به قلم علی رضا
عباسی ،میتواند در  1012ه.ق اجرا شده باشد .همچنین،
عالوه بر قدیمیترین نمونه تاریخ دار آن در مسجد آقا
نور اصفهان ( 1034ه.ق) (تصویر  ،)17میتوان کتیبههای
مسجد حکیم ( 1067ه.ق) و مسجد لنبان ( 1080ه.ق) در
اصفهان را نیز نام برد.
 -6نقاشی

در جامعه آماری این پژوهش ،چند کتیبه بدین روش
موجود است .تنها نمونه تاریخدار آن ( 1073ه.ق) ،کتیبه
ای از دوره شاه عباس دوم ( 1077-1052ه.ق) است که
در فضای زیر گنبد بقعه هفدهتن گلپایگان به شیوه رنگ
روغن اجرا شده است (تصویر  .)18نمونههای دیگری نیز
در مدرسه گنجعلیخان کرمان و مسجد جامع اصفهان
موجود است که رقم و تاریخ ندارد ولی با توجه به شواهد
و قراین فرمی و نگارشی ،متعلق به دوره صفوی است.
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بیژائم)
ﺍﻣﺎﻡاصفهان
ﻣﺴﺠﺪامام
ﻣﻌﺮﻕ،مسجد
ﻛﺎﺷﻲمعرق،
ﻛﺘﻴﺒﻪکاشی
 ::16کتیبه
تصویر
خسروی ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
فرهاد ﺧﺴﺮﻭﻱ
(عکس :ﻓﺮﻫﺎﺩ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻋﻜﺲ:
ﺗﺼﻮﻳﺮ 16
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ﺗﺼﻮﻳﺮ  :16ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﻣﻌﺮﻕ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(

رنگ،
هفتﺭﻧﮓ،
کاشیﻫﻔﺖ
کتیبهﻛﺎﺷﻲ
:17ﻛﺘﻴﺒﻪ
تصویر:17
ﺗﺼﻮﻳﺮ
بیژائم)
خسروی
فرهاد
(عکس:
اصفهان
آقانورﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
مسجدﺁﻗﺎﻧﻮﺭ
ﻣﺴﺠﺪ

میتوان موارد زیر را نام برد :امامزاده هفده تن گلپایگان
با در بر داشتن دو شیوه منحصر به فرد در اجرای کتیبه
های نستعلیق (رویه کوبی و نقاشی) ،مدرسه چهارباغ با در
بر داشتن شیوه های خاص و متنوع (هفت رنگ ،معرق،
رویه کوبی و قلمزنی برجسته) ،خانه پیر نیا در نایین (تنها
نمونه کشته بری) ،مدرسه نیم آورد (تنها نمونه تخمهگذاری
گچی) ،بقعه درب امام اصفهان (تنها نمونه مشبک فلز) و
مسجد جامع نطنز (تنها نمونه حکاکی چوب).
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جمع بندی نتایج آماری حاصل از بررسی شیوههای مختلف
اجرایی و زمان ورود آن به تزیینات کتیبه نگاری نستعلیق
در دوره صفوی ،در جدول  2قابل مشاهده است .بدین
منظور ،تعداد  205کتیبه مورد مطالعه قرار گرفته که در
این میان ،با پژوهشهای کتابخانه ای و میدانی ،روش
اجرای تعداد  199کتیبه مشخص گردیده و چگونگی اجرای
 6کتیبه ـ من جمله :مدرسه بهزادیه و مدرسه سعدیه در
مشهد ـ میسر نشده است.
در بین شیوه های مختلف اجرا ،چند نمونه منحصر به
فرد قابل توجه است که میتواند در زمره خاصترین آثار
کتیبهای نستعلیق ایران عهد صفوی قرار گیرد :کتیبه
کشته بری خانه پیرنیا در نایین ،کتیبه تخمه گذاری
مدرسه نیمآورد اصفهان ،کتیبه الیه چینی ایوان عالی قاپو
اصفهان ،کتیبه مشبک فلز بقعه درب امام اصفهان ،کتیبه
چوبی حکاکی (نقری) مسجد جامع نطنز و کتیبه قلمزنی
برجسته مدرسه چهارباغ اصفهان .در کنار این پنج مورد که
شیوه اجرای یگانه ای دارند ،در پژوهش انجام شده ،سه
شیوه اجرای دوگانه نیز قابل توجه است :حجاری نقری در
کتیبه حمام گنجعلی خان کرمان و کتیبه کاروانسرای شیخ
علی خان زنگنه در بیستون ،معرق سنگ در کتیبه مزار امیر
خسرو دهلوی و کتیبه پل قلعه سرخ دهلی؛ و رویهکوبی
چوب در کتیبه بقعه هفده تن گلپایگان و کتیبه مدرسه
چهارباغ اصفهان.
از بناهای شاخص صفوی که از این منظر قابل توجه هستند،

نقاشی،
کتیبه ﻧﻘﺎﺷﻲ،
:18ﻛﺘﻴﺒﻪ
تصویر:18
ﺗﺼﻮﻳﺮ
بیژائم)
خسروی
فرهاد
(عکس:
گلپایگان)ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻴﮋﺍﺋﻢ(
تن ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ
هفده ﺗﻦ
بقعه ﻫﻔﺪﻩ
ﺑﻘﻌﻪ
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شیوه اجرا
حجاری

جدول  :2طبقه بندی شیوه های اجرای کتیبه های نستعلیق صفوی (نگارندگان)

برجسته

بقعه شاهزادگان صفوی اصفهان

101

معرق سنگ

مزار امیر خسرو دهلوی

2

رویه کوبی

مدرسه چهارباغ اصفهان

نقری

منبت

چوبی

بقعه شاهزاده حسین قزوین

نقری (حکاکی)

مسجد جامع نطنز

1

قلمزنی برجسته

مدرسه چهارباغ اصفهان

1

تکیه میر اصفهان

3

مشبک

گچبری
گچی

شیر و شکری
برجسته

نقاشی

نتیجه گیری

مسجد امام اصفهان

بقعه درب امام اصفهان

2
3
1

بقعه هارون والیت اصفهان

12

تخمه گذاری

مدرسه نیم آورد اصفهان

1

معرق

مسجد امام اصفهان

22

کشته بری
الیه چینی

کاشی

حمام گنجعلی خان کرمان

2

13

قلمزنی

فلزی

نمونه آثار

تعداد (حداقل)

هفت رنگ

رنگ روغن

خانه پیرنیا نایین

کاخ عالی قاپو اصفهان
مسجد آقانور اصفهان

امامزاده هفده تن گلپایگان

16

5

18

51

%

7.8

2.4

8.8

%

%

%

1

29
4

51

24.9

%

4

1.9

%

( )% 24.9است و تزئینات گچی ،چوبی ،فلزی و نقاشی از
نظر تعداد نمونه ،در رده های بعدی قرار میگیرند .نکته
قابل تامل ،نفیس بودن کتیبه های فلزی علیرغم تعداد
بسیار کم این آثار است.
در مورد زمان تقریبی به کارگیری شیوه های مختلف اجرایی
برای کتیبه نگاری نستعلیق میتوان بر پایه آثار تاریخدار
موجود ،روند زیر را پیشنهاد داد :اولین شیوه ،حجاری است
که در واقع ادامه سنت کتیبه نگاری نستعلیق تیموری است
و اولین نمونه های صفوی آن ،در مسجد میدان کاشان
( 922ه.ق) و امامزاده ابوالفتوح وانشان ( 923ه.ق) دیده
می شود .کاشی معرق دومین شیوه ای است که احتماال
در  918ه.ق و قطعا در  951ه.ق مورد استفاده قرار گرفته
است .پس از کاشی معرق ،به ترتیب :منبت ( 963ه.ق)،
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بر اساس نمونه های موجود ،میتوان شیوه های اجرای
کتیبه های نستعلیق را دسته بندی نمود .بر این اساس،
 6شیوه اجرای اصلی ـ حاوی  17زیر مجموعه متمایز ـ از
لحاظ اجرا دیده می شود .کتیبه سازان برای اجرای کتیبه
های نستعلیق از شیوههای مختلف؛ حجاری (برجسته،
نقری ،معرق سنگ) ،چوبی (منبت ،رویه کوبی ،نقری)،
فلزی (قلمزنی ،طالکوبی ،مشبک) ،گچی (گچبری
برجسته ،گچبری شیر و شکری ،کشتهبری ،تخمه گذاری
و الیه چینی) ،کاشی (معرق ،هفت رنگ) و نقاشی استفاده
کرده اند.
درصد فراوانی کتیبه ها نشان میدهد که رایج ترین
شیوههای اجرایی به ترتیب :حجاری ( )% 51و کاشیکاری

1

105

درصد فراوانی
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گچبری ( 979ه.ق) ،قلمزنی ( 1011ه.ق) ،حکاکی چوب
( 1012ه.ق) ،حجاری نقری ( 1020ه.ق) ،معرق سنگ
( 1031ه.ق) ،هفت رنگ ( 1034ه.ق) ،نقاشی ( 1073ه.ق)،
مشبک فلز (نیمه قرن  11ه.ق) ،رویه کوبی ( 1091ه.ق)،
تخمه گذاری (اوایل قرن  12ه.ق) ،الیه چینی (اوایل قرن
 12ه.ق) و قلمزنی برجسته ( 1120ه.ق) ،به خدمت کتیبه
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نگاری نستعلیق درآمده است .این مطلب همچنین بیانگر
آن است که تنوع شیوه های اجرا در نیمه اول حکومت
صفوی (قرن  10ه.ق) محدود به چهار شیوه (حجاری،
معرق ،منبت و گچبری) است و اوج تنوع اجرایی در قرن
یازدهم هجری صورت گرفته است.

قدردانی
نگارندگان بر خود الزم می دانند از بزرگوارانی که در این پژوهش با همراهی و در اختیار قرار دادن تصاویر مورد نظر ،در تکمیل یافتههای
پژوهش ،همکاری ارزشمندی داشتهاند؛ سپاسگزاری نمایند :پروفسور برنارد اوکین ،دکتر پرویز هالکویی ،دکتر حامد صیاد شهری ،دکتر محمد
مرتضوی ،محسن ملک احمدی ،محسن ناصری ،کیانوش معتقدی ،زهرا قطب الدینی بافقی ،سجاد خسروی بیژائم ،نرگس وفادار و ملیکا
یزدانی.
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Abstract
One of the most attractive and most diverse decorations of the Safavid period architecture is Nastaliq
inscriptions that have been implemented in different ways in buildings with different applications.
The scrolls contain valuable information such as a description of the building, patrons and artists
who identify and introduce them to clear the hidden aspects of architecture and calligraphy history.
In addition, the aesthetic aspects of this work are also being investigated. From this perspective, one
of the things that cannot be oblivious to it, the variety of practices those impacts on the quality of
calligraphy in the inscriptions. The aim of this study is to identify common practices and introducing
lesser-known practices in the implementation of Nastaliq inscriptions in the architectural decoration
belonging Safavid dynasty.
This fundamental research is the descriptive study was conducted; the sampling method used is Post
Stratification. Accordingly, the 204 available inscriptions have been studied. More than sixty percent
of the documentary has been gathered by field researches. The results indicate that the first Nastaliq
inscriptions were in 9th mid-century A.H. carving used in the series of gravestones in Herat.
Results show that in the Safavid period, this way has continued. In this period, the techniques divided
to 6 main ways which containing 17 separable distinct subsets. The abundance percentage of the most
common methods in inscriptions shows that: Stoney (51%) and Tile working (24.9%) are the most
two usage ways. After those, the ornaments made of plaster, wood, metal and painting in terms of
the number of samples are the other techniques. According to the classification of different methods,
there are 6 unique techniques in research samples: Koshte-bori and Tokhme-gozari (two branches of
Stucco Decorations) at Pinia House in Naein and Nim-Avard School at Isfahan, Laye-Chini (Gilded
Decoration on Plaster) at Aliqapou Palac in Isfahan, Hakkaki (Wood Engraving) at Jame mosque
in Natanz, Moshabbak-felez (Metallic Reticular) at Darbe-Imam in Isfahan and Qalamzani Barjaste
(Metallic Relief Scrimshaw) at Chaharbagh School in Isfahan.
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Also, when applying such methods was used in architectural decoration are investigated based on
dated samples. On the basis of dated inscriptions can be proposed as follows: the first technique is
Stone Carving at 922-923 A.H. in Maydan mosque in Kashan and tomb of Imamzade Abolfotooh
in Vanshan. Mosaic Tile is the next method which used probably in 918 and certainly in 951 A.H.
After these two styles, respectively: Woodcut (963 A.H), Stucco (979 A.H), Metallic Scrimshaw
(1011 A.H), Wood Engraving (1012 A.H), Stone Engraving (1020 A.H), and Stone Mosaic (1031
A.H), Haft-Rang Tile (1034 A.H), Painting (1073 A.H), Metallic Reticular (mid-11th century A.H),
Rooye-koobi (1091 A.H), Tokhme-gozari and Laye-Chini (early 12th century A.H) and finally
Metallic Relief Scrimshaw (1120 A.H).
This study shows that the variety of technical method used in Nastaliq Inscription was limited on
first half of Safavid era and the culmination of a variety of methods has been in the 11th century A.H.
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