ٔ
مقاله پژوهشی

10.30508/FHJA.2022.537411.1101

بررسی ترکیب بصری کتیبههای 1پنجره فوالدی دوره
تیموری موزه آستان قدس رضوی
سحر اسکندری ثانی *
 .۱دانشآموخته کارشناسی ارشد هنر اسالمی .مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران
1

تاریخ دریافت مقاله1400/6/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/11/9 :
صفحه 61-48

شماره پنجم
تابستان 1400

چکیده

بیــان مســئله :در طــول ســدههای مختلــف در دوران اســامی ،بــه دلیــل کاربــرد و مــوارد
اســتفاده فلــزکاری بــه یکــی از مهمتریــن هنرهــا درمیآیــد .همچنیــن باتوج هبــه جایــگاه
واالی حــرم امــام رضــا بهعنــوان یکــی از مراکــز مهــم مذهبــی در ادوار مختلــف تاریخــی
موردتوجــه هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت .یکــی از آثــار مربــوط بــه دوره تیمــوری پنجــره
فــوالدی در مــوزه آســتان قــدس رضــوی اســت .در ایــن پژوهــش بــر روی یکــی از ایــن
چندیــن پنجــره فــوالدی از نظــر بصــری از جملــه :تعــادل ،تناســب و تراکــم و فشــردگی
یهــای ایــن
تمرکــز شــده اســت و طر حهــای اســلیمی ،ختایــی و خــط جهــت شــناخت ویژگ 
اثــر مطالعــه انجــام گردیــده اســت.
هــدف مقالــه :تمرکــز بــر روی ویژگیهــای بصــری بهقصــد شــناخت بیشــتر آرایههــای
گیاهــی و هندســی در ســاخت پنجــره فــوالدی در دوران تیمــوری اســت.
سؤال پژوهش :پنجره فوالدی موردمطالعه دارای چه ویژگیهای بصری است؟
روش تحقیــق :روش انجــام ایــن تحقیــق توصیفــی تحلیلــی بــوده و جم ـعآوری اطالعــات
الزم بــر پایــه مطالعــات کتابخانـهای و مشــاهده اثــر موردنظــر بــوده اســت .تحلیــل محتــوا
در یــک اثــر ،بــه توصیــف عینــی و کیفــی پیامهــای حاصــل از آن بهصــورت نظــامدار بــر
اســاس مشــخصههای خاصــی از مضمــون میپــردازد و هــدف آن نتیجهگیــری از محتــوای
یــک متــن در ارتبــاط بــا جنبههایــی از واقعیــت اجتماعــی اســت .ایــن تحقیــق حاصــل
تطبیــق اطالعــات بهدســتآمده از مضمــون کتیبههــا پنجــره فــوالدی حاضــر در مــوزه
آســتان قــدس اســت.
نتیجهگیــری :یکــی از آثــار مربــوط بــه دوره تیمــوری پنجــره فــوالدی اســت کــه توســط
شــاهرخ فرزنــد تیمــور بــه حــرم امــام رضــا پیشــکش شــده اســت .در ایــن مقالــه بــه بررســی
و معرفــی ویژگیهــای زیباییشناســی خــط نگارههــای ایــن پنجــره پرداختــه شــده و مــورد
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .مســائل متفاوتــی از جملــه تناســب ،تعــادل ،آهنــگ بصــری،
ترکیببندیهــا و فضــای مثبــت و منفــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .هنرمنــد در ایــن
کتیبههــا بــرای اســتواری و بیــان ظرافتهــا از عوامــل بصــری متعــددی بهــره جســته کــه در
ادامــه بــه بیــان تفصیــل آن پرداختــه میشــود.
اصــول زیباییشناســی فلــزکاری دوران تیمــوری توانســته بــر وحــدت و جاذبــه بصــری در
ایــن رشــته هنــری افــزوده و بــه افزایــش کیفیــت هنــری در ایــن زمینــه کمــک کــرده اســت.
کلیدواژههــا :دوره تیمــوری ،هنــر فلــزکاری ،قلــم ثلــث ،فــرم و محتــوا ،ترکیــب بصــری ،پنجــره
فوالدی.
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Abstract
The holy shrine of Imam Reza maintains precious works in its treasury as one of the
main religious centres in Iran. The libraries and museums of Astan Quds Razavi have
paid a lot of attention to the presentation of these artworks. The treasures of libraries and
the Astan Quds Razavi Museum are among the supreme centres considered by artists
and researchers in Islamic studies. It preserves the most valuable artworks such as
calligraphy, painting, book decoration, and handicrafts. Keeping and protecting these
decorative motifs, as essential elements in Iranian art, has always been a part of Astan
Quds Razavi’s vital responsibilities. Art has been monopolized by religion, since the
arrival of Islam in Iran. Mosques and religious sites soon became one of the main bases for
artists. Khorasan is a vast land that has played a key role in political, social, and cultural
developments and producing works of art in different historical periods. Mashhad was one
of the important cities in producing these valuable works during Timur and his children.
Islamic metalworks has always been considered by archaeologists and artists as one of
the most prominent branches of Islamic art. Metalworking has found a high position in
Iran from the past to the present. The art of metalworking was discovered in Khorasan
and western Iran in the 7th and 8th centuries AH. The flourishing of metalworking art
after the Mongol invasion emerged from western Iran in the early 7th century AH and
gradually penetrated the Persian region of western Khorasan.
After the collapse of the Sassanid government and the beginning of the Islamic era, the
only art that could continue its way without interruption was the art of metalworking.
The art of metalworking quickly gained popularity due to its many properties. Gradually,
humans realized the many capabilities of metal, such as its strength and durability.
So as a very practical tool, artists decided to make use of it in the form of art. Also,
due to the strength of the metal, it was considered a complete source by researchers and
archaeologists. It became one of the most reliable evidence for the formation and evolution
of the artworks in different historical periods. In the meantime, the art of Timurid
metalworking with all its delicacies, motifs, decorations, and Islamic inscriptions had
been considered so precious. This period in terms of the artistic developments that took
place in it, is recognized a very significant era in Iranian art history because art had a
unique technical structure, thought, and worldview.
The research on the artistic value of artworks can be examined based on the visual
composition of the designs. One of the works related to the Timurid period is a steel
window presented to the shrine of Imam Reza by Shahrokh, son of Timur. In addition to
the plant and geometric arrays in the mentioned window, its embossed line works were
also examined visually. Principles of aesthetics of metalwork during the Timurid period
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have increased the unity and visual appeal in
this field of art. They have helped to increase the
quality of art in this field.
The calligraphy found its prominent place among
artists and people from the very beginning due
to the recording of the divine word. After metal
working artists realized the decorative nature of
Arabic calligraphy, they tried to use calligraphy
in creating their works. Examining the visual
composition from the perspective of rhythm,
fit, and balance of calligraphy with all plant
and geometric arrays in this steel window’s
composition can help us aesthetically understand
the artistic aspects of works of art in the Timurid
times. Combinations are proportions, concepts,
and definitions that add to the work’s visual
appeal in most visual arts. In terms of aesthetics,
decorations and patterns of steel windows
contribute to the positive and negative spaces
of the lines. This article studies the permanent
companionship between the illumination and
divine revelation in the aesthetic features of
the calligraphy, and analyses the window.
Various issues such as fit, balance, visual tone,
compositions, and positive and negative space
are also examined. Shapes take on a different
form visually from the space they occupy, Shapes
have different types visually from the space they
occupy, and due to the visual forces caused by
the shape, they acquire a particular conceptual
context., they acquire a separate meaning. In
these inscriptions, the artist used various visual
factors to strengthen and express the subtleties;
including Islamic and Khatai motifs, lines such
as Naskh and Nastaliq, and special gilding
techniques described in detail below.
Keywords: Timurid period, Metalworking art,
Thuluth, Form and Content, Visual composition,
Steel window.
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مقدمه

در عصــر مفــرغ و ســپس آهــن ،ســفال هنــوز برتــری خــود را
نســبت بــه آهــن از دســت نــداده امــا بهتدریــج انســانها بــه
قابلیتهــای مختلــف فلــز از جملــه گــداز ،ســختی و اســتحکام
و دوام پــی بــرده بهطــوری کــه در ســاخت برخــی از وســایل ماننــد
ادوات جنگــی و ظــروف فلــز را جایگزیــن اســتخوان ،عــاج و ...
میکنــد .در بررسـیهای تاریخــی نیــز اشــیا فلــزی نقــش بســزایی
را ایفــا میکننــد ،برخــاف اســناد کاغــذی و کتابخانههــا کــه
اگــر حتــی از آســیب جنگهــا در امــان بماننــد در صــورت عــدم
نگهــداری مناســب امــکان ازبینرفتــن آنهــا وجــود دارد .اشــیا
فلــزی میتوانــد بهعنــوان مهمتریــن مــدرک در پژوهشهــای
علمــی بــه علــت ثبــات ،دوام ،عــدم شــکلپذیری و شکســتن
و باقیمانــدن بهصــورت اولیــه مورداســتفاده قــرار گیــرد
(حیدرآبادیــان ،عباســیفرد.)10 ،1388 ،
هنــر فلــزکاری در خراســان و غــرب ایــران در قرنهــای  7و 8
هجــری آغــاز شــکوفایی هنــر فلــزکاری پــس از حملــه مغــول از
اوایــل قــرن  7هجــری از غــرب ایــران پدیــدار گشــت و بهتدریــج
بــه خطــه فــارس و غــرب خراســان نفــوذ یافــت.
اســتناد مــا در ایــن دوران بیشــتر بــر پایــه اشــیا مســی،
مفرغــی و برنجــی ایــن دوران ماننــد پایههــای چــراغ ،مشــعل،
هــاون و مشــربه و ســایر آثــار هنــری اســت کــه از فلــزکاران
ایــن ســده بهجایمانــده اســت .در ایــن دوران بهکاربــردن
کتیب ههــای عربــی بــر روی اشــیا فلــزی رایــج بــوده اســت .پــس
از بــه قــدرت رســیدن تیموریــان و تشــویق فلــزکاران هنــر خــاص
فلــزکاری دوره تیمــوری پدیــدار گردیــد .در عصــر شــاهرخ و
بایســنقر و شــاهزادگان و امیــران تیمــوری هنــر فلــزکاری رونــق

و حیــات دوره ســلجوقی را بــاز یافــت و فلــزکاران توانســتند در
هــرات مرکــز خراســان اشــیا مختلــف را از مــس ،برنــج ،مفــرغ و
آهــن و فــوالد در ســاخت ظــروف و اســلحه ســرد ،نقرهکوبــی و
طالکوبــی نماینــد (احســایی .)1384:165 ،ویژگــی و مؤلفههــای
هنرهــای تجســمی دوره تیمــوری ایــران و آســیای میانــه در قــرن
نهــم ه  /.پانزدهــم م .هنرهــای تجســمی ســایر مناطــق از قبیــل
ترکیــه و هنــد مســلمان را نیــز فراگرفــت و در ایــن مناطــق ســبک
بینالمللــی تیمــوری را بــه وجــود آورد .از ویژگیهــای ایــن ســبک
نقــوش اســلیمی و گیاهــی در بیــن کتیبههــای بهجامانــده
اســت کــه موجــب پیشــبرد و بالندگــی یــک ســبک مســتقل
عثمانــی در قــرن دهــم هـــ  / .شــانزدهم م .تأثیــری قاطــع داشــت.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــر روی نقــوش و تزیینــات
پنجــره فــوالدی بــه بررســی زیبــای بصــری و ترکیببنــدی آن
موردمطالعــه قــرار گیــرد .از منظــر ترکیببنــدی در فضــای
مثبــت و منفــی و حــس تعــادل و تناســب بررســی گــردد .تــا
بــه اطالعــات دقیقتــری از هنرمنــدان و ســبک آنــان در دوره
تیمــوری بــه دســت بیاوریــم.

پیشینه تحقیق

بــا جســتجو و مطالعــه کتابهــای متعــدد در ایــن زمینــه کاوش
بــه عمــل آمــد کــه درســت اســت کــه بهصــورت مــوردی از ایــن
پنجــره نامبــرده شــده اســت امــا تابهحــال در هیــچ کتابــی بــه
بررســی و توضیحــات تفصیلــی در ایــن مــورد پرداختــه نشــده
اســت .از جملــه کتــاب هفــت هــزار ســال هنــر فلــزکاری در
ایــران محمــد احســائی و یــا کتــاب راهنمــای مــوزه کــه بــه بیــان
و معرفــی ایــن پنجــره و کتیبههــای ایــن پنجــره پرداختــه اســت.
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امــا ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بیــان هدفمنــد و گســترده در
زمینــه زیباییشناســی و ویژگیهــای ظاهــری ایــن کتیبــه اســت.

فلزکاری در عهد تیموری

شماره پنجم
تابستان 1400

حکومــت ایلخانــی از ســال  1335م 736 / .ق .بــه دولتهــای
کوچــک منطقــهای تقســیم شــد امــا در پایــان قــرن  14م 8 .ق.
تیمورلنــگ ( 1370-1405م772-808/.ق ).بــه تأســیس دوبــاره
حکومتــی مغولــی توفیــق یافــت .او از ســال 1380م782/.ق.
بــه بعــد ســرزمینهای شــرقی را منقــاد خــود ســاخت ،در
1398م 801/.ق .پیروزمندانــه تــا دهلــی پیــش رفــت ،و در آغــاز
قــرن 9 / 15ق .گرجســتان ،آناتولــی ،شــام و عــراق را بــه تســخیر
خویــش در آورد .آثــار هنــری بــه یغمــا رفتــه و هنرمنــدان تســخیر
شــده را بــه تختــگاه تیمــور  -ســمرقند  -بردنــد .معمــاری و
هنــری کــه آنجــا نضــج گرفــت بیشــتر در راســتای نمایــش قــدرت
فرمانــروا بــود .تیمــور خــود را فرمانروایــی مقــرون بــه ادب و حامــی
هنــر نشــان م ـیداد .جانشــینان او نیــز بــا اینکــه تنهــا حکمرانــی
محلــی بودنــد موجــب ارتقــای هنرهــا شــدند .در اینجــا بایســتی
یــاد کــرد از فرزنــد تیمــور  -شــاهرخ ( 1405-47م 808/51/.ق).
کــه در دربــارش هــرات یکــی از مهمتریــن مکتبهــای نگارگــری
ایرانــی پدیــد آمــد ،و فرزنــد شــاهرخ  -بایســنقر میــرزا (1420-33
م  823-37 /.ق ).کــه ماهرتریــن هنرمنــدان و خوشنویســان
در دربــار وی مشــغول بــه کار بودنــد و در آن دوران هنرهــای
مختلفــی بــه وجــود آمــد از جملــه ظــرف برنجــی بــا ترصیــع طــا و
نقــره را میتــوان اشــاره کــرد .عالقــه وافــر دربــار بــه شــعر و شــاعری
و خوشنویســی در کارگاههــای تبریــز ،هــرات و ســمرقند باعــث
بهوجودآمــدن ســبکی یکپارچــه در قــرن  15م  9.ق .شــد( .هاگــه
دورن .)32-1394:28،آخریــن فرمانــروای تیمــوری ،ســلطان
حســین بایقــرا بــوده کــه پــس از او بــا پیدایــش دولــت صفــوی،
حکومــت تیمــوری در ایــران بــه پایــان رســید و ســرانجام شــاه
اســماعیل صفــوی در ســال ( 907هـــ .ق) سلســله صفــوی را
تأســیس کــرد (نصــری اشــرفی.)92 :1392،
پــس از ســقوط دولــت ساســانی تنهــا فلــزکاری اســت
کــه توانســته راه خــود را بــدون وقفــه ادامــه دهــد و بهعنــوان
نخســتین و معتبرتریــن مــدرک بــرای شــکلگیری هنــر
اســامی موردتوجــه هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت .وجــود نــام،
شــخصیتهای تاریخــی ،سیاســی و نیــز امضــای هنرمنــدان
فلــزکار و ترصیــع  1کار و ذکــر تاریــخ بــر روی اشــیا مبیــن اهمیــت
فلــزکاری اســت.
صنعــت فلــزکاری هماننــد یــک سلســله زنجیــر
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بههمپیوســته هنــر ســنتی ایــران پیــش از اســام را بــه دوران
اســامی پیونــد داده اســت .از مقایســه و تطبیــق ایــن اشــیا
فلــزی هــم عصــر دیگــر ف ،ارتبــاط و نفــوذ هنــری ممالــک را بــا
ً
یکدیگــر میتــوان ســنجید و بررســی نمــود کــه آن را اصطالحــا
گونهشناســی 2مینامنــد (حیدرآبادیــان ،عباس ـیفرد.)1388:11 ،
در دوران اســامی آثــار فلــزی نســبت بــه ســایر آثــار هنــری
بیشــتر اســت .برنــج و مفــرغ از رایجتریــن مــواد فلــزی بــوده
اســت .البتــه ظــروف ســیمین بــا قطعـهای مطــا یــا ســیاهقلم نیــز
3
برجایمانــده اســت .نقشبرجســته بیشــتر بهوســیله قلمزنــی
روی قالبهــا حاصــل م یشــد( .اتینگهــاوزن ،گرابــر.)1384:494،
نقــوش تزیینــی کــه بــر روی اشــیا مختلــف فلــزی حــک شــدهاند
از بهتریــن کتــاب مــدون در مــورد آدابورســوم ،عقایــد مذهبــی،
چگونگــی برگــزاری جش ـنها ،مراســم مذهبــی ،تشــریفاتی و نیــز
طریقــه شــکار و جنگیــدن اســت .بــا دقــت در عمــل فلــزکاران
میتــوان بــه بســیاری از امــور در گذشــته همچــون آرایــش،
تزییــن ســر و طــرز لبــاس پوشــیدن افــراد و طبقــات مختلــف
واقــف شــد (حیدرآبادیــان ،عباس ـیفرد.)1388:12،
طبقهبنــدی اشــیا فلــزی در دوران اســامی :در دوره اســامی
و ادوار ماقبــل آن از انــواع متفاوتــی از اشــیا بــا فلــزات مختلــف
ً
ســاخته م یشــد .معمــوال فــرم و شــکل اشــیا متناســب بــا نیــاز
انســان طراحــی میشــد و نــوع فلــز متناســب بــا مصــرف شــی
انتخــاب م یشــد ،بهطورکلــی اشــیا ســاخته شــده در دوران
اســامی از لحــاظ کاربــرد بــه  6گــروه اصلــی تقســیم میشــوند:
گــروه اول :اشــیایی کــه بــرای اســتفاده خانگــی و مذهبــی ســاخته
میشــدند و آلیاژهــای آن برنــز و برنــج بــود .بهعنوانمثــال)1 :
وســایل روشــنایی  )2عطردانهــا  )3آیینههــا  )4قلمدانهــا
 )5انــواع جعبههــا و صندوقهــا  )6آفتابههــا و کوزههــا )7
کاســهها ،فنجانهــا و لیوانهــا.
گــروه دوم :شــامل درهــا و پنجرههــا و متعلقــات آنهــا کــه
عبــارت بودنــد از :چکشهــای درب ،قفــل ،کلیدهــا و شــبکه
پنجرههــا .در ســاخت ایــن گــروه از فلــزات مختلــف و مقاومــی
مثــل آهــن و برنــز اســتفاده م یشــد .گــروه ســوم :شــامل آالت
و ابــزار علمــی کــه بســته بــه نــوع اســتفاده از فلــزات مختلــف
ً
ســاخته میشــد .گــروه چهــارم :تجهیــزات جنگــی کــه عمومــا از
فلــزات ســخت و مقاومــی مثــل آهــن و فــوالد ســاخته میشــد
و شــامل شمشــیر ،خنجــر ،قمــه ،ســرنیزه ،پیــکان ،گــرز ،زره،
تبــر ،چمــاق ،ســپر و  ...م یشــد .گــروه پنجــم :اشــیا تزیینــی کــه
بــا فلــزات گرانبهــا مثــل طــا و نقــره در ســاخت زین ـتآالت
و جواهرســازی اســتفاده م یشــد .گــروه ششــم :کــه اشــیایی

هســتند کــه از دوره هخامنشــی بــه بعــد بــا فلــزات گرانبهــا و
مختلفــی مثــل طــا ،نقــره و مــس و  ...ضــرب میشــد و در دوران
اســامی نیــز ضــرب آنهــا ادامــه داشــت .در دورههــای اســامی
شــیوههای مختلفــی بــرای تزییــن اشــیا بــه کار میرفــت کــه
متداولتریــن آنهــا عبــارت بــود از :مهــر کــردن ،کنــدهکاری،
قلمزنــی و حکاکــی ،تکنیکهایــی بودنــد کــه در دوران قبــل از
اســام بهویــژه دوره ساســانی بودنــد و ادامــه تکنیکهــا فنــون
رایــج در آن زمــان هســتند (توحیــدی.)49-42 :1386،
در عصــر ایلخانــی و تیمــوری ( 912-771هـــ .ق/1504-1370/
م ).هنــر بــه علــت تشــویق ســران ایــن دو خانــدان ترقــی و
گســتردگی چشــمگیری یافــت و در مــرز شــاهکارهای جهانــی
قــرار گرفــت (اتینگهــاوزن .)1382:163 ،فلــزکاران ایرانــی در ایــن
زمــان توانســتند ظــروف بــزرگ فلــزی را از مفــرغ ریختــه تــا در
مســاجد و بقــاع و اماکــن متبرکــه مورداســتفاده همــگان بــرای
آشــامیدن قــرار گیــرد .اشــیا فلــزی دوره تیمــوری ،از دیــدگاه
هنــر فلــزکاری جــز درخشــانترین نمونههــای هنــری جهــان
محســوب میشــوند کــه بــر اســاس انــواع تکنیکهــای اجــرا
شــده بــر آنهــا میتــوان مجموعــه از فنــون هنــری را مشــاهد
ً
کــرد و بــه طــور حتــم فــن مرصــعکاری نقــره مخصوصــا در دوره
تیمــوری بــر گروهــی از ظــروف خــاص ایــن دوره کــه دســتهای
اژدهــا گونــه دارنــد ،بســیار رایــج بــوده اســت .از طرفــی وجــود
کتیبههــای اســامی بــر اینگونــه اشــیا اطالعــات بســیار مفیــدی
در خصــوص تمرکــز یــا پراکندگــی ســاخت ایــن نــوع آثــار در
اختیــار قــرار میدهنــد ،و مهمتــر از آن بهعنــوان نمونــه اشــیایی
محســوب میشــوند کــه کهنتریــن نســخه از اشــعار شــاعران
بزرگــی چــون حافــظ بــر روی آن ثبــت شــده اســت (حیــدر
آبادیــان .)23-27 : 1387،تیمــور یکــی از مقتدرتریــن پادشــاهان
جهــان بــود کــه توانســته بــود یکــی از بزرگتریــن امپراتوریهــای
تاریــخ را گــرد هــم آورد .بــا اینکــه وی ســنی بــود امــا بــرای تمامــی
گرو ههــای مذهبــی ارزش قایــل بــود و بــه عقایــد شــیعه نیــز
احتــرام میگذاشــت تیمــور بــا هــر حملــهای کــه انجــام مــیداد
صنعتگــران ،هنرمنــدان و فرقههــای مختلــف مذهبــی را بــه
ســرزمین مــادری خــود (پایتخــت او) ســمرقند م ـیآورد .هرچنــد
ایــن امپراتــوری بیــش از  36ســال دوام نیــاورد و تنهــا قایــم بــه
شــخص خــود تیمــور بــود .از زمــان ســلطنت تیمــور نســخه
مصــوری باقــی نمانــده امــا چنــد شــی برجایمانــده ترکســتان
نشــاندهنده حمایــت او از هنرهــای دیگــر بهانــدازه معمــاری
اســت (رفیعــی.)1386:1 ،
طالکوبــی و نقرهکوبــی بــر مفــرغ و برنــج و قلــع از میــان نرفتــه

بــود گرچــه فقــط انــدک تعــدادی پراکنــده از آنگونــه اشــیا کــه
ً
ظاهــرا ســده هشــتم را بــه نیمــه دوم ســده نهــم مرتبــط مســی
ســازند شناســایی شــده و همچنیــن از توصیــف دربـ ٔ
ـاره امیــر
تیمــور بهخوبــی معلــوم میگــردد کــه اشــیا گرانبهایــی از جنــس
طــا و فلــزات گرانبهــا بــرای پذیرفتــن رســوالن خارجــی کــه از
آنهمــه غنــا و تجمــل بیکــران مــدارک ملمــوس بــه جــا نمانــده
اســت .ســلیقه عمــوم نیــز محافظــهکار یــا ایســتا بــوده اســت
زیــرا دارای شــکلهای پابرجایــی هســتند کــه از ســده هفتــم بــه
بعــد تغییــر قابلذکــری نیافتــه بودنــد (فریــه .)1374:361،نــوع
متفــاوت دیگــری از فلــزکاری دوره تیمــوری در الــواح تزیینــی
مشــبککاری شــده بــرای آذینبنــدی 4درهــا (مثــل درب
مســجد احمــد یســی در ترکســتان) ،صنــدوق چوبــی و ســایر
اثــاث خانــه بهکاررفتــه اســت.
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سیر تحوالت خراسان در عهد جانشینان تیمور

خراســان مرکــب از دو کلمــه خــور یعنــی آفتــاب و آســان کننــده
تشــکیل شــده او بــه معنــی طلــوع یــا مطلــع الشــمس اســت.
ایــن واقعیــت در ادوار مختلــف تاریخــی محفــوظ مانــده و در
دوره تیموریــان نیــز بــا همیــن تعبیــر بهکاررفتــه اســت .بــا ایــن
تفــاوت کــه زمچــی اســفراینی ،مــورخ دوره تیمــور ،کلمــه آســان را
بــه معنــی جانــی گرفتــه کــه بــه عبارتــی میتــوان گفــت ،خراســان:
شــرق آفتــاب اســت (دســتپاک.)41 :1390،
آنچــه در خراســان عهــد شــاهرخ و حســین بایقــرا بــر خــاف
ســایر مناطــق ایــران ،بیــش از هــر چیــزی آشــکار مینمــود
ثبــات نســبی بــود کــه آنهــا بــا روش کشــورداری خــود و ســایر
سیاســتهای آن نظیــر آبادانــی و امنیــت در شــهرها و راههــا
پدیــد آوردنــد و توانســتند در ســایه ایــن آرامــش و ثبــات از
کلیــه نیروهــای کارآمــد ،فعــال و درســتکار جهــت اداره آن بهــره
گیرنــد و تشــکیالتی پدیــد آوردنــد کــه آنهــا را قــادر ســاخت بــر
ایالــت وســیعی چــون خراســان حکمرانــی کننــد (همــان.)76 :
شــاهرخ جانشــین شایســته تیمــور توانســت  43ســال بخــش
اعظــم ایــن امپراتــوری را حفــظ و حراســت کنــد .تراکــم ثروتــی کــه
تیمــور در ســمرقند فراهــم ســاخت ،فروکشکــردن جنگهــای
خانگــی در ایــران ،برقــراری امنیــت در سراســر ایــران دوران تیمــور
و شــاهرخ موجــب شــد تــا راههــای تجــاری امــن و آســوده گــردد
(رفیعــی .)1386:1،در دوره حکومــت تیمــور آثــار هنــری همســران
و وابســتگان درجــه اول شــاه بودنــد ،امــا در دوره شــاهرخ و پــس
از آن ایــن دایــره وســیعتر شــد و بــه همســر وزیــران و والیــان
مناطــق دیگــر نیــز گســترش یافــت (صحراگــرد.)1391:10،
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در قــرن نهــم هجــری ( 821ه.ق)بــه دنبــال کوشــشهای
فــراوان شــاهرخ تیمــوری و همســرش بــه آبادانــی شــهر مشــهد
بهعنــوان مرکــز شــیعه پرداختنــد .از جملــه ایــن اقدامــات بــه
ایجــاد بنــای جدیــد در دوره شــاهرخ بــه دســت امیــر خواجــه
(ســاخت برجوباروهــای دومیــن حصــار ) و بهویــژه ســاخت
مســجد گوهرشــاد توســط گوهرشــاد آغــا نخســتین مســجد
شــهر در ســمت قبلـ ٔـه حــرم کــه صحــن جنوبــی آسـ ٔ
ـتانه مبــارک
را تشــکیل میدهــد ،معمــار ایــن بنــا قــوام الدیــن شــیرازی
بــوده اســت :احــداث مــدارس باالســر (مدرســه فیــروز شــاهی:
بــه اهتمــام احتمــال اجــال الدیــن فیــروزه شــاه) مدرســه پریــزاد
(بانــی ایــن مدرســه پریــزاد خانــم گنیــز گوهرشــاد) ،مدرســه
دودر و رواقهــای دار السـ ٔ
ـیاده و دار الحفاظــه و بنــای حکومتــی
چهاربــاغ و نیــز هدایــت آب چشــمه گیــاس بــه مشــهد کــه
توســط امیرعلــی شــیر نوایــی ،وزیــر دانشــمند ســلطان حســین
بایقــرا صورتگرفتــه و همچنیــن صحــن تیمــوری و صحــن
عتیــق و اســاس ایــوان طــا نیــز از اقدامــات مهــم عصــر تیمــوری
بــه شــمار میآیــد (زنگنــه.)67 :1388 ،

کتیبههای پنجره فوالد

در جهــان اســام خوشنویســی بــه علــت ثبــت کالم خــدا (اهلل)
مهمتریــن جایــگاه هنــری را داشــته و بــا وجــود همزمــان بــودن
خوشنویســی و نقاشــی :خوشنویســی در مرتبــه باالتــری قــرار
داشــت .خوشنویســی بســتری بــر بیــان مســتقیم عرفــان و
الوهیــت برگرفتــه از نوشــتار را فراهــم میســازد .خوشنویســی
بهعنــوان عنصــر تزیینــی در معمــاری جهــان اســام بشــمار
مــیرود چنانچــه در نگارگــری بهعنــوان عنصــر اصلــی و حتــی
مهمتــر از نــگاره بــه شــمار میرفــت .در مســاجد جایــگاه
مشــخصی بــرای خوشنویســی در نظــر گرفتــه م یشــد و ایــن
محــل شــامل فضــای خارجــی ،ورودی مســاجد ،منارههــا و ســاقه
گنبــد ،فضــای داخلــی ،محــراب ،محــل قبلــه ،ســاقه داخلــی و
نقطــه مرکــزی گنبــد و  ...بــود .قلــم رایــج در کتیبــه نــگاری کوفــی
بــود کــه پــس از ســده دوازدهــم  /ششــم ،اقــام شکســته از
جملــه ثلــث جانشــین آن شــد (شایســته فــر.)95-90 : 1384،
امــروزه بــرای ثبــت و مانــدگار کــردن یادبودهــا ،از جملــه بــر روی
ســنگقبر و ســنگ ســوگ و ســر در بناهــا ،بــه کار م ـیرود .تنهــا
کاربــرد کتیبــه نــگاری کــه از گذشــته تــا امــروز همچنــان باقیمانده
و جانشــینی مقبــول بــرای آن پیــدا نشــده ،بــر روی ســنگ قبرهــا
اســت (ســادات ،فانــی.)851: 1392،
هنرمنــدان فلزکار در دوران اســامی ،خیلــی زود به خاصیت
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تزیینــی خــط عربــی پــی بــرده و از آن بهعنــوان یــک عامــل تزیینــی
بــر روی اشــیا فلــزی اســتفاده کردنــد .گذشــته از جنبههــای
هنــری و تزیینــی خطــوط کــه بــر اشــیا و ظــروف فلــزی در ادوار
مختلــف اســامی دیــده میشــوند ،ایــن کتیبههــا از جهــت
مذهبــی و تاریخــی نیــز حایــز اهمیــت بســیارند .امضــای اســتاد
کاران فلــزکار و تزییــن کاران و رقمنویســان و خوشنویســان
روی فلــز در کمتــر مــدارک تاریخــی بــه جــز ایــن اشــیا دیــده
میشــوند ،بنابرایــن از دیــدگاه بررســی و پژوهــش هنــر دارای
ارزش هنــری بســیار باالیــی هســتند .ســفارش دهنــدگان
اشــیا اســامی اماکــن و مراکــز ســاخت ظــروف ،همچنیــن تاریــخ
ســاخت شــی ،همگــی میتواننــد کمــک مؤثــری در بررس ـیهای
باستانشناســی نیــز داشــته باشــند .ادعیــه و آیــات قرآنــی کــه
متضمــن خیروبرکــت و یمــن بــرای صاحبــان شــی بــوده ،بــه نحــو
شایســتهای زینتبخــش اشــیا فلــزی بودهانــد.
کتیبـ ٔـه بناهــای ایــران و ماوراءالنهــر در ســدههای نخســت
دوران اســامی ،کتیبههــا را بــر حســب مضمــون بــه دو گــروه
تاریخــی و غیرتاریخــی تقســیم کــرده اســت کــه کتیبههــای
تاریخــی خــود انــواع احداثیــه ،وقفیــه ،احــام و قوانیــن ،تدفینــی،
یــادگاری ،و رقــم معمــاران را در بــر میگیــرد .در قــرون اولیــه
اســام قلــم کوفــی بهتنهایــی و بهصــورت کتیبههــای ســاده
زینتبخــش اشــیا بــود ،امــا مدتــی بعــد بــا تحــول و تکامــل
خــط عربــی ،همــراه بــا خطــوط دیگــر از جملــه قلــم ثلــث و بــه
گونههــای تزیینــی دیگــری مثــل کوفــی معقــد (گــرهدار )  ،کوفــی
مشــبک ،کوفــی مزیــن ،و کوفــی موشــح و  ...بــه کار رفــت .متــن
ً
کتیبههــای مذهبــی غالبــا آیــات قــرآن ،احادیــث معصومیــن،
نامهــا و صفــات پــروردگار ،نــام پیامبــر (ص) و امامــان شــیعه (ع)
و اشــعاری در ســتایش پــروردگار و مــدح بــزرگان دیــن بــه زبــان
فارســی یــا عربــی اســت .امــا متــن کتیبههــای شــمار چشــمگیری
ً
از آنهــا در بناهــای دوران اســامی بهجامانــده و غالبــا بــه شــرح
مرمــت و بازســازی ابنیــه اختصاصیافتهانــد ،ترکیبــی از متــن دو
نــوع کتیبــه پــی شــگفته آمــده اســت (صحراگــرد .)1361:72،قلــم
نســخ از قــرن پنجــم هجــری همــراه قلــم کوفــی روی اشــیا فلــزی
ظاهــر میشــود و از قــرن هفتــم بــه بعــد بهکلــی جــای قلــم کوفــی
را میگیــرد تــا اینکــه در قــرن هشــتم قلــم ثلــث نیــز متــداول
میشــود.
تزیینیتریــن شــیوه قلــم کوفــی اســامی کــه از جملــه
مهمتریــن و کاملتریــن و زیباتریــن نــوع قلــم تزیینــی اســت و
فقــط روی نمونههــای فلــزی میتــوان آن را دیــد کتیب ههــای قلــم
تزیینــات حیوانــی و انســانی اســت ،بــه ایــن صــورت کــه انتهــای

حــروف بهجــای اشــکال نباتــی بــه انســان و یــا حیــوان یــا پرنــده
درآمــده اســت ،ایــن شــیوه خوشنویســی مخصــوص فلــزات
دوره ســلجوقی در قــرن پنجــم و ششــم هجــری اســت.
مالحســین فیــض کاشــانی کــه حکیــم ،فیلســوف ،عــارف،
و شــاعر بــود ،ســاخت پنجــره فــوالد را بــرای کســانی کــه بــه هــر
دلیلــی نمیتواننــد وارد حــرم شــوند را پیشــنهاد داد تــا بتواننــد
در نزدیکتریــن مــکان بــه ضریــح بایســتند :بنابرایــن پنجــره
فــوالدی در محلــی کــه مشــرف بــه ضریــح مطهــر بــود نصــب
شــد کــه بعدهــا بــه پنجــره فــوالدی معــروف شــد .یکــی از اولیــن
پنجر ههــای فــوالد نصــب شــده در حــرم کــه توســط شــاهرخ
تیمــوری از فــوالد زرکــوب و بــه قلــم ثلــث ســاخته شــده اســت
کــه در حــال حاضــر ایــن پنجــره در مــوزه آســتان قــدس رضــوی
نگهــداری میشــود و متــن ایــن کتیبههــا بــه ترتیــب بــه شــرح
زیــر اســت« .امــر بعمـ ٔ
ـاره هذالبنجــره مــن خــاص مالــه الســلطان
االعظــم مالــک الرقــاب االمــم معــز الدنیــا و الدیــن شــاهرخ بهــادر
خلــد اهلل ملکــه».
«فرمــان داده شــد بــه ســاختن ایــن پنجــره از دارایــی
مخصــوص ســلطان بــزرگ ،مالــک جــان ماتهــا ،عزیــز در دنیــا و
دیــن ،شــاهرخ بهــادر جــاودان باشــد حکومتــش».
کتیبــه دیگــری نظیــر کتیبههــای بــاال در پاییــن در بــدن
تفضیــل دیــده میشــود.
اعزالموالنــا الســلطان المعظــم مالــک الرقــاب االمــم
ســلطان الســاطین العــرب و العجــم فــی تمــت (تمــت فــی)
شــهور محــرم مــن ســنه ســبع عشــر و تمانمائــه عمــل اســتاد
شــیخ علــی خودگــر بخارائــی عمــل اســتادان کوفتگــر موالنــا
شــمس طبســی و اســتاد محمــود کوفتگــر و اســتاد (بــا)
ســعادت و شــرافت خواجــه حســین زاهــد» .در میــان ترنــج
کوچــک کــه در بــاال و پاییــن کتیبــه ســمت راســت در قــرار دارد
نوشــته شــده «عمــل حاجــی محمــد بــن علــی حافــظ اســفراینی
فــی شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و تمانائــه.
پنجــره مذبــور بــه ســال  984توســط محمــد بیــک ترکمانــان
تعمیــر و مرمــت گردیــده اســت .انــدازه :بلنــدی  56پهنــا 72/5
ســانتیمتر .کتیبــه پاییــن «افــاض علــی کافــه العالمیــن بــره و
عدلــه و احســانه از مــال ایالــت دســتگاه محمــد بیــک موصلــو
ترکمــان بــه تجدیــد مرمــت یافــت ایــن پنجــره مبارکــه بهاضافــه
آالت برنجــی در تاریــخ شــهر جمــادی االخــر ســنه اربــع و تمانیــن
و تســعمانه مــن الهجــره کتیبــه حســن رضــا بــن حاجــی محمــود
الخــادم» (صمــدی.)33-1335:31 ،
ابعــاد ایــن پنجــره فــوالدی  126X100ســانتیمتر اســت.

ایــن اثــر ارزشــمند در دولنگــه بهوســیله میلههــای فــوالدی
بهصــورت مشــبک اجــرا شــده ،میلههــای فــوالدی فــوق اشــکال
هندســی منظمــی (گــره پنــج) را بــه وجــود آورده اســت .همچنیــن
بــر روی درب کتیبههــای زرینــی کــه اندکــی محــو گردیــده بــه قلــم
زیبــای ثلــث برجســته نوشــته شــده اســت .دورتــادور دو لــت بــه
قلــم ثلــث و بهوســیله طــا درود و صلــوات بــر پیامبــر و امامــان
معصــوم نوشــته و در فاصلــه صلواتهــا عبــارت القــدره اهلل
تکــرار شــده اســت.
دومیــن پنجــره کــه تــا اوایــل انقــاب اســامی در حــرم بــود
بــه دالیــل فرسایشــی مســئولین تصمیــم گرفتنــد کــه آن را نیــز
بــه مــوزه منتقــل کننــد .ســومین پنجــره را کــه اوایــل انقــاب
اســامی ســاختند جایگزیــن پنجــره دوم کردنــد .امــا غیــر از
پنجــره فــوالد اصلــی در صحــن انقــاب ،پنــج پنجــره فــوالد دیگــر
نیــز وجــود دارد کــه معروفتریــن و جدیدتریــن آن بــه ترتیــب
پنجــره فــوالد صحــن جمهــوری و پنجــره فــوالد رواق دار الحجــه
اســت.
در ایــن قســمت دو کتیبــه بــا قلــم ثلــث بهصــورت برجســته
بــا ایــن مضمــون نوشــته شــده اســت« :امــر بعمـ ٔ
ـاره هذالبنجــره
مــن خــاص مالــه الســلطان االعظــم مالــک الرقــاب االمــم معــز
الدنیــا و الدیــن شــاهرخ بهــادر خلــد اهلل ملکــه».
«فرمــان داده شــد بــه ســاختن ایــن پنجــره از دارایــی
مخصــوص ســلطان بــزرگ ،مالــک جــان مــات هــا ،عزیــز در دنیــا
و دیــن ،شــاهرخ بهــادر جــاودان باشــد حکومتــش» (تصویــر .)2
ایــن کتیبــه از نــوع کتیبــه واقــف اســت و عبــارت اســت از
لوحــی دو ســطری کــه در قالــب مســتطیل اســت .ایــن کتیبــه در
قســمت فوقانــی در بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکوبــی اســت.
در کتیبــه مذکــور بــا اســتفاده از الــف و ل و حــروف گــرد ماننــد
ض و ن ایجــاد آهنــگ بصــری متنــاوب کــرده اســت کــه عــاوه بــر
ایجــاد تعــادل باعــث ایجــاد یــک ترکیببنــدی عمــودی شــده در
شــکل ظاهــری خطــوط ایــن کتیبــه در دو ســطر نوشــته شــدهاند
کــه خطــوط ســطر اول نوشــته شــدهاند کــه نقــاط خطــوط ســطر
اول لــوزی شــکل و نقــاط ســطر دوم گــرد هســتند.
نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه تعــدادی از حــروف ســطر
اول بــا بافتهــای کشــیده در بــاالی کتیبــه ایجــاد تعــادل بصــری
کــرده اســت .در ســطر دوم خطــوط گــرد کشــیدهای نیــز به چشــم
میخــورد .فضاهــای خالــی ایــن کتیبــه بهوســیله اعــراب و عالیــم
پــر شــدهاند .بهطورکلــی نوشــته ســطر اول روی نوشــته ســطر
دوم آمــده اســت .ایــن کتیبــه در قــاب قســمت باالیــی درآمــده
اســت .در انتهــای ایــن کتیبــه حرف ک بهوســیله کادر شکســته
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شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر شماره  .1پنجره فوالدی در موزه حرم مطهر رضوی
(ماخذ :نگارنده)

تصویر شماره  .2کتیبه قسمت باال سمت راست پنجره فوالدی
(ماخذ :نگارنده)
Figure 2. Inscription at the top right of the steel window

Figure 1. A steel window in the Museum of the Holy Shrine of Razavi
)(Source: Author

)(Source: Author

شــده اســت .در ادامــه ایــن قســمت (تصویــر  )3ادامــه کتیبــه در
کادر مســتطیل شــکل دیگــری آمــده اســت کــه از ویژگیهــای
یکســانی برخــوردار اســت .در ایــن قســمت کتیبــه که در ســمت
چــپ درآمــده اســت نیــز ترکیببندیهــای مســتطیل و مثلثــی
اســتفاده شــده اســت و نقــاط نیــز در ســطر اول لــوزی ســطر دوم
بهصــورت دایــره هســتند امــا نکتــه جالبتوجــه در ایــن کتیبــه
اســتفاده از تزییناتــی کــه در قلــم کوفــی رایــج بــوده اســت نیــز بــه
چشــم میخــورد.
کتیبــه دیگــری نظیــر کتیبههــای بــاال در پاییــن در بــدن
تفضیــل دیــده میشــود.
اعزالموالنــا الســلطان المعظــم مالــک الرقــاب االمــم
ســلطان الســاطین العــرب و العجــم فــی تمــت (تمــت فــی)
شــهور محــرم مــن ســنه ســبع عشــر و تمانمائــه عمــل اســتاد
شــیخ علــی خودگــر بخارائــی عمــل اســتادان کوفتگــر موالنــا
شــمس طبســی و اســتاد محمــود کوفتگــر و اســتاد (بــا)
ســعادت و شــرافت خواجــه حســین زاهــد ».
ایــن کتیبــه نیــز از نــوع کتیبــه واقــف کــه در دوطبقــه مجــزا
کــه هرکــدام در دو کرســی بــر روی فــوالد طالکوبــی شــده اســت.

متــن ایــن کتیبــه معــرف هنرمنــدان و ســازندگان ایــن پنجــره
اســت  .پیوســتگی و انســجام حــرف گــرد و وجــود الفهــای
فهــای کشــیدهای کــه از
کوتاهــی کــه بــه چشــم میخــورد و از ال 
جملــه ویژگیهــای بــارز قلــم ثلــث اســت ،خبــری نیســت باعــث
ایجــاد فشــردگی و ترکیببنــدی افقــی شــده اســت .حــروف ایــن
کتیبــه بهصــورت افقــی ،عمــودی و در بعضــی از قســمتها
اریــب شــکل اســت.
در برخــی از فضاهــای خالــی کتیبــه هنرمنــد بنــا بهتناســب
فضــای موجــود برخــی از قســمتهای حــروف را بلنــد یــا کوتــاه
نوشــته تــا در فضــای موردنظــر جــای گیــرد کــه خــود ایــن امــر
موجــب شــده کــه بــا تکــرار برخــی از حــروف و آهنگهــای بصــری
متنــاوب چشــم بیننــده بــه بــاال کشــیده شــود و هنرمنــد بــرای
ایجــاد تعــادل و تناســب و گــردش یکنواخــت بصــری از عالیمــی
همچــون نقطــه ،اعــراب و  ...اســتفاده نمــوده اســت و همچنیــن
در ایــن کتیبــه بــرای پیونــد شــکل نوشــتهها و فضاهــای منفــی و
پرکــردن آنهــا از اشــکال هندســی نیــز بهــره بــرده اســت و قلــم
را تکمیــل نمــوده کــه خــود نشــاندهنده ایــن اســت ،قلــم ثلــث
ادامــه قلــم کوفــی اســت.
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تصویر شماره . 3کتیبه قسمت باال سمت چپ پنجره فوالدی
(ماخذ :نگارنده)
Figure 2. Inscription at the top right of the steel window
)(Source: Author

(حلیمــی.)124:1390،
در دوره ســلجوقی قلمــی کــه در معمــاری اســتفاده میشــد
ً
عمومــا کوفــی ســاده بــود امــا از عهــد تیمــوری و بهخصــوص
صفــوی فضاهــای معمــاری کــه بــا کاشــی پوشــیده شــده بــا ســایر
خطــوط از جملــه ثلــث بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکــوب انجــام
شــده اســت.
ویژگــی بــارز ایــن حــروف دور و حرکتهــای مــدور اســت کــه
در بعضــی برخــی از قســمتها حــروف را بــه هــم پیونــد زده و
موجــب مشــکل خوانــده شــدن بــاری بیننــده را بــه وجــود آورده
اســت.
در دورتــادور ایــن کتیبــه از تزیینــات هندســی و اســلیمی
کــه در تصویــر آمــده اســت بهصــورت زر انــدود اســتفاده شــده
اســت کــه متأســفانه بــا گــذر زمــان بســیاری از آن از بیــن رفتــه
اســت .تزییــن مثلثــی ترتیبــی در دو طــرف و بهصــورت عمــودی
آمــده اســت و تزییــن اســلیمی بهصــورت افقــی در یــک نــوار
تکــرار شــده و دو طــرف آن نیــز دو دایــره کــه از مثلثهایــی
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تصویر شماره  .4کتیبه پایین درب پنجره فوالدی مشابه با کتیبه باال در سمت راست و چپ(ماخذ :نگارنده)
)Figure 4. The inscription at the bottom of the steel window door is similar to the inscription at the top left and right (Source: Author

ترکیــب و اســتفاده از نقــوش اســلیمی و تزیینــی و تکــرار آن
در فضــای مثبــت و منفــی از نــکات قابلتوجــه در نقشآفرینــی
هنــر ســنتی یــا ایرانــی اســت کــه در برجســتهکاری ،کاش ـیکاری،
نقــش پارچــه و تزیینــات در معمــاری موردتوجــه طراحــان اســت

تشــکیل شــده و هرکــدام بــا آهنــگ بصــری بــه ســمت مرکــز
کوچــک میشــوند بــا چهــار مثلــث در اطرافــش بــه چشــم
ً
میخــورد .نقــوش تزیینــات افقــی تقریبــا همــان گلهایــی
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

57

شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر شماره . 5کتیبه در میان ترنج کوچک در باال و پایین کتیبه سمت راست
پایین (ماخذ :نگارنده)
Figure 5. Small bergamot at the top and bottom of the suitable bottom
)inscription (Source: Author

هســتند کــه برخــی از حــروف کتیبــه بــه آن ختــم میشــدند.
خــط نگارههــای ایــن کتیبــه بهصــورت افقــی ،عمــودی و در
برخــی از قســمت آن اریــب شــکل اســت .در برخــی از فضاهــا
هنرمنــد بهتناســب فضــای موجــود برخــی از قســمتهای
حــروف را بلنــد یــا کوتــاه نوشــته تــا در فضــای موردنظــر جــای
گیــرد کــه خــود ایــن امــر موجــب شــده کــه بــا تکــرار و آهنــگ
بصــری بــه ســمت بــاال کشــیده شــود و هنرمنــد بــرای ایجــاد
تعــادل و تناســب و همچنیــن یکدســت ســاختن نوشــتهها
از عالیــم خطــی مثــل نقطــه ،اعــراب و  ...اســتفاده نمــوده اســت.
در ایــن کتیبــه هنرمنــد بــرای پیونــد شــکل نوشــته و
فضاهــای منفــی و پرکــردن آنهــا از اشــکال و نقــوش اســلیمی
ً
بهصــورت بــرگ بهــره جســته اســت کــه قبــا در قلــم کوفــی
بهصــورت بــارز نمایــان بــوده اســت کــه ایــن خــود نشــاندهنده
نمــود قلــم کوفــی در قلــم ثلــث اســت.
ترکیــب و اســتفاده از نقــوش اســلیمی و تزیینــی و تکــرار آن
در فضــای مثبــت و منفــی از نــکات قابلتوجــه در آفرینــش هنــر
اســامی اســت کــه در برجســتهکاری ،کاشـیکاری ،نقــش پارچــه
و تزیینــات در معمــاری موردتوجــه اســت (همــان).
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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از دیگــر ویژگیهــای ظاهــری ایــن کتیبــه تداخــل حــروف
در یکدیگــر و اســتفاده از کشــیدگی حــروف ماننــد ح ،تنــوع
اســتفاده
از نقــاط و اســتفاده از اعــراب و عالیــم بــرای پرکــردن فضاهای
منفــی و همچنیــن بهکاربــردن حــروف کشــیدهای مثــل ه ـ و ر
عــاوه بــر ایجــاد آهنــگ بصــری متنــاوب :ترکیببنــدی اریــب
را نیــز بــه وجــود آورده کــه ایــن ویژگــی در طبقــه اول ایــن کتیبــه
بهصــورت بــارز نمایــان اســت.
در ادامــه برخــی از حــروف و پیوســتگی و در یــک راســتا
بــودن آن در ســطر اول باعــث ایجــاد خــط فرضــی بیــن دوطبقــه
شــده اســت و مجــزا نمــودن دو ســطر شــده اســت.
در میــان ترنــج کوچــک کــه در بــاال و پاییــن کتیبــه ســمت
راســت در قــرار دارد نوشــته شــده «عمــل حاجــی محمــد بــن
علــی حافــظ اســفراینی فــی شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و
تمانائــه (تصویــر .)5
ایــن کتیبههــای کوچــک نیــز بــه قلــم ثلــث مــی باشــند کــه
بهوســیله گلهــای اســلیمی تزییــن شــدهاند .دارای ویژگیهــای
همســان آن دو کتیبــه قبــل اســت بــا ایــن تفــاوت کــه حــروف و
نقــاط و اعرابگذاریهــا ایجــاد توهــم بصــری و شــکل بیضــی
ماننــدی را بــه وجــود آوردهانــد .نقــاط حــروف هــم دایــره شــکل
و هــم لــوزی ماننــد هســتند .ترکیببنــدی کتیبــه عمــل حاجــی
محمــد بــن علــی حافــظ اســفراینی بهخاطــر وجــود الــف و المهــای
کشــیده بیشــتر عمــودی اســت ،امــا ترکیببنــدی کتیبــه فــی
شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و تمانائــه بهخاطــر وجــود حرفــی
همچــون در بیشــتر بهصــورت مــورب اســت کــه باعــث ایجــاد
آهنــگ بصــری مــوزون شــده اســت.
پنجــره مذبــور بــه ســال  984توســط محمــد بیــک ترکمانــان
تعمیــر و مرمــت گردیــده اســت .انــدازه :بلنــدی  56پهنــا 72/5
ســانتیمتر.
کتیبــه پاییــن «افــاض علــی کافــه العالمیــن بــره و عدلــه و
احســانه از مــال ایالــت دســتگاه محمــد بیــک موصلــو ترکمــان
بــه تجدیــد مرمــت یافــت ایــن پنجــره مبارکــه بهاضافــه آالت
برنجــی در تاریــخ شــهر جمــادی االخــر ســنه اربــع و تمانیــن و
تســعمانه مــن الهجــره کتیبــه حســن رضــا بــن حاجــی محمــود
الخــادم» (صمــدی.)33-1335:31 ،
ُ
ای ــن کتیب ــه در قس ــمت ک ــم پنج ــره در پایی ــن آم ــده اس ــت
ک ــه از ن ــوع کتیب ــه واق ــف و الحاق ــات بع ــد از مرم ــت اس ــت .ای ــن
ً
کتیب ــه نی ــز ب ــه قل ــم ثل ــث و دارای طبق ــات کام ــا مج ــزا اس ــت
ک ــه بهوس ــیله خط ــی از یکدیگ ــر ج ــدا ش ــدهاند .ای ــن کتیب ــه ب ــه
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ُ
تصویر شماره  .6کتیبه اضافه شده در سال  984در قسمت کم پنجره (ماخذ :نگارنده)
)Figure 6. The inscription was added in 984 in the lower part of the window (Source: Author

نوعــی الهــام بخــش کتیبههــای ثلــث در دوران صفــوی اســت.
ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه در کتیبهه ــای دوران صف ــوی خ ــط میان ــی
دوطبق ــه برگش ــت انتهای ــی حرف ــی مانن ــد ی میباش ــد  .ام ــا در
ای ــن کتیب ــه خط ــی می ــان دوطبق ــه ایج ــاد دو کادر مس ــتطیل
بهص ــورت مجـــزا نمـــوده اســـت و انســـجام حـــروف گـــرد و
فش ــردگی کلمـــات در ایـــن کتیبـــه نیـــز ایجـــاد ترکیببنـــدی
بصــری نمــوده اســت .از جملــه صفــات بــارز بصــری ایــن کتیبــه
نی ــز وج ــود کشــیدگی انتهای ــی و برگش ــت حروف ــی همچ ــون  :ر،
ه ـ  ،د  ،ع  ،ح  ،م در س ــطر پایی ــن موج ــب ایج ــاد آهن ــگ بص ــری
متن ــاوب و در قســـمتهایی نیـــز موجـــب ترکیببنـــدی
م ــورب نی ــز میکنـــد .در ایـــن ترکیببنـــدی بـــا اســـتفاده از
ح ــروف ریتـــم بســـیار زیبـــا و آهنـــگ بصـــری کـــه دارای ارزش
هن ــری اس ــت جل ــوه میکن ــد .خوان ــده ش ــدن کلم ــات و ح ــروف
ایــن قل ــم بــرای بیننــده بعــد از کمــی تأمــل دور از ذهــن نیســت
و چهبس ــا ب ــه نس ــبت س ــایر اق ــام ثل ــث س ــادهتر باش ــد ک ــه
ب ــا آرای ــش و ترکیببن ــدی ح ــروف در فض ــای مثب ــت و منف ــی
ص ــورت پذیرفتـــه اســـت .در کتیبـــه مزبـــور کلمـــات اغلـــب
ب هص ــورت مج ــزا هس ــتند و کمت ــر رویه ــم س ــوار هس ــتند ک ــه
ای ــن خ ــود دلی ــل دیگ ــری ب ــر وض ــوح و خوان ــدن آس ــان کتیب ــه
اس ــت :حلقهه ــا و گرهه ــا ب ــاز و در بعض ــی از قس ــمتها بس ــته

میش ــوند و ب ــرای پرک ــردن فضاه ــای خال ــی از اع ــراب ،حم ــزه و
ی ــا نق ــاط ح ــروف اس ــتفاده ش ــده ک ــه باتوجهب ــه فض ــای موج ــود
گســـترش و شـــکلگرفته اســـت.
آهنــگ بصــری کــه در اثــر تکــرار و ضربههــای عمــودی و بلنــد
ایــن حــروف ایجــاد شــده القاکننــده عظمــت و بزرگــی اســت.
انتهــای حــروف بهصــورت پیچیــده بارهــا رهــا شــده (ارســال)
یــا بهصــورت قوسهــا و دایرههــای گــود هســتند و بــه دنبالههــا
و رشــتههای باریــک و نــازک (تشــمیرات) ختــم میشــوند.
بــرای گذاشــتن اعــراب از قلــم نازکتــری اســتفاده شــده
اســت ،ایــن کتیبــه بــا قلــم ثلــث جلــی بــدون عناصــر تزیینــی و
در دو ســطر مجــزا بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکوبــی در دوران
و دســتگاه محمــد بیــگ موصلــو ترکمانــان شــکلگرفته اســت
کــه از بافــت و شــکل و ترکیــب یکنواختــی از کلمــات :فرمهــای
عمــودی و افقــی و ترکیبهــای موربــی را بــه وجــود آورده کــه
موجــب ایجــاد شــکلی مــوزون گردیــده اســت.
نقــاط اســتفاده شــده در ایــن کتیبــه بــه اشــکال و
ترکیبهــای متنوعــی بــر اســاس فضــای موجــود هســتند کــه
موجــب زیبایــی و ترکیببندیهــای مثلثــی و افقــی و مــورب
شــده اســت.
ب ــر خ ــاف کتیبهه ــای دیگ ــر پنج ــره مزی ــن ب ــه تزیین ــات و
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عناصـــر تزیینـــی هســـتند :در ایـــن کتیبـــه هیچگونـــه تزیینـــی
وج ــود ن ــدارد و تنه ــا از اع ــراب و عالی ــم ب ــرای پرک ــردن فضاه ــای
خالـــی کلمـــات اســـتفاده اســـت .در برخـــی از قســـمتهای
کتیبــه کلمــات از کادر خــارج شــدند و موجــب شکســته شــدن
کادر و زیبایـــی فزونتـــر آن شـــدهاند.
در دورتـــادور  4کتیبـــه اول در القـــدره اهلل و ســـام و درود
ب ــر ائم ــه و پیامب ــران و ام ــام بهص ــورت زرک ــوب نگاش ــته ش ــده
اســـت .امـــا متأســـفانه بســـیاری از قســـمتهای آن از بیـــن
رفت ــه اس ــت .نکت ــه مهم ــی را ک ــه اینگون ــه تزیین ــات ب ــرای م ــا
متذک ــر میش ــود  Tجنب ــه مذهب ــی و مفه ــوم کلم ــات و عش ــق
و عالقـــه هنرمنـــدان بـــه نوشـــتن نامهـــا و اســـامی مقـــدس
اله ــی همچ ــون اهلل و  ...ب ــرای بی ــان عظم ــت و ق ــدرت و بزرگ ــی
خداونـــد اســـت و یـــا شـــاید بهعنـــوان یـــک رســـم و ســـنت در
روزگاران قدیـــم در میـــان هنرمنـــدان بهخصـــوص شـــیعیان
رواج داش ــته اس ــت و بیش ــتر در معم ــاری اس ــامی و تزیین ــات
در بناهــا مذهبــی ،بــرای ارزشهــا و باورهــای دینــی و مذهبــی بــه
کار میرفتـــه اســـت.
خـــط بهخودیخـــود بـــه دلیـــل وابســـته بـــودن بـــه کالم
و وحـــی الهـــی دارای جنبـــه معنـــوی و ارزش روحانـــی اســـت:
بنابرای ــن هی ــچ ج ــا و مکان ــی مناســبتر از مکانه ــای مذهب ــی
نیس ــت ک ــه بتوان ــد حض ــور و نمای ــش اله ــی را نش ــان ده ــد.

پینوشتها

نتیجهگیری

هنر اسالمی از جمله هنرهایی است که تا به امروز در مورد روند
شکلگیری و سیر و تحول آن تحقیقات بسیاری صورتگرفته
است .چهبسا هنرمندان شرقی و غربی که سالیان سال به
بررسی این هنر پرداختهاند و هنوز به تمام جنبههای زیبایی و
عرفانی آن دست نیافتهاند.
حرم امام رضا نیز دربردارنده بسیاری از این هنرها است که
در ادوار مختلف تاریخی شکلگرفته است و یا مورد مرمت قرار
گرفته است :بنابراین دارای موضوعات و زمینههای مختلف و
قابلیتهای فراوانی برای مطالعه و تحقیق بیشتر است .در این
مقاله به بررسی یکی از چندین پنجره فوالد و نحوه ترکیببندی،
تعادل ،تناسب ،تراکم و فشردگی موجود در کتیبهها پرداخت
شده است .منطق تراکم و فشردگی عناصر تزیینی بهصورت یک
امر پژوهش شده و عالمانه در همه هنرهای اسالمی موردتوجه
هنرمندان بوده بهخصوص در معماری و تزیینات مربوط به
مکانهای مذهبی که شامل ،هندسی ،گیاهی و خط نوشتهها یا
ً
ترکیبی از آنها مکررا ابداع شده است .الکساندر پایا دوپولو 5نیز
به آن تاکید کرده است و بهعنوان یک اصل مهم زیباییشناسی
هنر اسالمی محسوب میشود و همه هنرها شامل معماری
و تزیینات آن در نقاشی ،مینیاتور و تذهیب در رشتههای
صنایعدستی و سایر هنرهای سنتی اسالمی رعایت میگردد.

-1نوشــتهای کــه بــر ســر در ورودی دیــوار ابنیــه (کاخهــا ،مســاجد ،اماکــن متبرکــه و غیــره) یــا بــر بدنــه کــوه بــه خطــوط مختلف نویســند.
کتیبــه  inscriptionنوشــتاری بــر روی مــادهای بــادوام .فــن و هنــر ســاخت کتیبــه را کتیبهنــگاری گویند.
 -2در لغت به معنای جواهر نشاندن است .به همین دلیل تاج جواهرنشان را مرصع گویند.
 . -3گونهشناســی یــا شــناخت ویژگــی هــر یــک از اشــیا اســت .شــاخه مطالعــه گونههاســت و دارای تقســیمبندیهای متعــدد اســت از
جملــه :زبانشناســی ،زیستشناســی ،روانشناســی ،باستانشناســی ،خداشناســی و برنامهریــزی شــهری و معمــاری اســت.
 - 4قلمزنــی :نقــوش و تزیینــات دلخــواه بهصــورت نیــم برجســته بــر ســطح اشــیا فلــزی ظاهــر میشــود .طریقــه انجــام ایــن روش بــه
ایــن صــورت اســت کــه حاشــیه دور اشــکال نقــوش مــورد لــزوم را بــا قلمهــای فلــزی و بــه کمــک ضربــات چکــش کمــی گــود میســازند
تــا طرحهــای تزیینــی در ســطح صــاف شــی فلــزی صــورت نیــم برجســته ظاهــر گــردد .ایــن روش بیشــتر روی فلزاتــی کــه جنــس نرمتــر
از مفــرغ دارنــد ماننــد برنــج بهکاررفتــه اســت.
 -5زینت و آرایش کردن دکانها و بازارها در ایام جشن و شادمانی.
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منابع و مآخذ:

اتینگهاوزن ریچارد ،گرابر،والگ ،1384،هنر و معماری اسالمی ،یعقوب آژند ،تهران ،انتشارات سمت.
احسائی ،محمد تقی ،1368 ،هفت هزار سال فلزکاری در ایران ،تهران ،چاپخانه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
اشرفی نصری،جهانگیر ،1392 ،تاریخ ادبیات و هنر ایران ،تهران  ،انتشارات آرون.
بلر،شیال ،بلوم ،جاناتان ،1390 ،هنر و معماری اسالمی ،یعقوب آزند ،تهران .انتشارات سمت.
چمنخواه ،عبدالرسول ،1380 ،حکمت هنر خوشنویسی ،شیراز ،انتشارات نوید شیراز
حیــدر آبادیــان شــهرام ،1387 ،معرفــی دو نمونــه از اشــیاء دوره تیمــوری موجــود در مــوزه ملــی ایــروان ارمنســتان ،پیــام باســتان
شــناس ،دوره پنــج ،شــماره  ،9از صفحــه .27-23
حیدرآبادیان،شهرام ،عباسی فرد ،فرناز ،1388 ،هنر فلزکاری اسالمی  ،تهران ،انتشارات سبحان نور.
دهخدا ،علی اکبر ،1377 ،لغت نامه دهخدا،تهران.
رفیعــی ،امیــر تیمــور ،1386 ،ســیری در اوضــاع اقتصــادی خراســان بــزرگ در عهــد تیمــوری ،نشــریه تاریــخ ،دوره دوم ،شــماره شــش ،از
صفحــه .84-61
زنگنه :ابراهیم ،1388 ،مشهد بزرگ ،مشهد ،انتشارات خاطره.
شایســتهفر ،مهنــاز ،1384 ،عناصــر شــیعی در نگارگــری و کتیبــه نــگاری تیموریــان و صفویــان ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات هنــر
اســامی.
شراتو ،امبرتو ،گروبه ،ارنست ،1376،تاریخ هنر ایران  9هنر ایلخانی و تیموری ،ترجمه یعقوب آژند،تهران ،چاپ فارابی.
صحراگــرد ،مهــدی ،عبــادی ،محســن و دیگــران  ،1391،شــاهکارهای هنــری در آســتان قــدس رضــوی جلــد ،1مشــهد ،مؤسســه چــاپ
و انتشــارات آســتان قــدس رضــوی.
صمدی ،حبیب اهلل ،1384 ،راهنمای موزه آستان قدس ،مشهد ،چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
عالمزاده ،بزرگ ،1394 ،دانشنامه رضوی ،تهران ،نشر شاهد وابسته به بنیاد شهید و ایثارگران.
فائــق ،توحیــدی ،1386 ،مبانــی هنرهــای :فلــزکاری ،نگارگــری ،ســفالگری ،بافتهــا و منســوجات ،معمــاری ،خــط و کتابــت ،تهــران،
انتشــارات ســمیرا.
فریه ،ر.دبلیو 1374 ،درباره هنرهای ایران ،پرویز مرزبان ،تهران ،مجموعه شرکت افست.
فضائلی ،حبیب اهلل ،1350 ،اطلس خط ،اصفهان  ،نشریه انجمن ملی اصفهان.
قلیــچ خانــی ،حمیدرضــا ،1373،فرهنــگ واژگان و اصطالحــات خوشنویســی و هنرهــای وابســته ،تهــران ،چاپخانــه انتشــارات علمــی
و فرهنگــی.
هاگه دورن ،آنته ،1394 ،هنر در سرزمین های اسالمی ،ترجمه اردشیر اشراقی ،تهران ،انتشارات روزنه.
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