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چکیده
بیــان مســئله: در طــول ســده های مختلــف در دوران اســامی، بــه دلیــل کاربــرد و مــوارد 
اســتفاده فلــزکاری بــه یکــی از مهم تریــن هنرهــا درمی آیــد. همچنیــن باتوجه بــه جایــگاه 
واالی حــرم امــام رضــا به عنــوان یکــی از مراکــز مهــم مذهبــی در ادوار مختلــف تاریخــی 
ثــار مربــوط بــه دوره تیمــوری پنجــره  موردتوجــه هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت. یکــی از آ
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 
ح هــای اســلیمی، ختایــی و خــط جهــت شــناخت ویژگی هــای ایــن  تمرکــز شــده اســت و طر

ــت. ــده اس ــام گردی ــه انج ــر مطالع اث
آرایه هــای  بیشــتر  شــناخت  به قصــد  بصــری  ویژگی هــای  روی  بــر  تمرکــز  مقالــه:  هــدف 

گیاهــی و هندســی در ســاخت پنجــره فــوالدی در دوران تیمــوری اســت. 
سؤال پژوهش: پنجره فوالدی موردمطالعه دارای چه ویژگی های بصری است؟

ــق: روش انجــام ایــن تحقیــق توصیفــی تحلیلــی بــوده و جمــع آوری اطاعــات  روش تحقی
الزم بــر پایــه مطالعــات کتابخانــه ای و مشــاهده اثــر موردنظــر بــوده اســت. تحلیــل محتــوا 
آن به صــورت نظــام دار بــر  ، بــه توصیــف عینــی و کیفــی پیام هــای حاصــل از  در یــک اثــر
اســاس مشــخصه های خاصــی از مضمــون می پــردازد و هــدف آن نتیجه گیــری از محتــوای 
یــک متــن در ارتبــاط بــا جنبه هایــی از واقعیــت اجتماعــی اســت. ایــن تحقیــق حاصــل 
تطبیــق اطاعــات به دســت آمده از مضمــون کتیبه هــا پنجــره فــوالدی حاضــر در مــوزه 

آســتان قــدس اســت.
کــه توســط  فــوالدی اســت  تیمــوری پنجــره  بــه دوره  ثــار مربــوط  آ از  نتیجه گیــری: یکــی 
خ فرزنــد تیمــور بــه حــرم امــام رضــا پیشــکش شــده اســت. در ایــن مقالــه بــه بررســی  شــاهر
و معرفــی ویژگی هــای زیبایی شناســی خــط نگاره هــای ایــن پنجــره پرداختــه شــده و مــورد 
ــری،  ــگ بص ــادل، آهن ــب، تع ــه تناس ــی از جمل ــائل متفاوت ــت. مس ــه اس ــرار گرفت ــل ق تحلی
ترکیب بندی هــا و فضــای مثبــت و منفــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. هنرمنــد در ایــن 
کتیبه هــا بــرای اســتواری و بیــان ظرافت هــا از عوامــل بصــری متعــددی بهــره جســته کــه در 

ادامــه بــه بیــان تفصیــل آن پرداختــه می شــود.
ــه بصــری در  ــر وحــدت و جاذب ــزکاری دوران تیمــوری توانســته ب اصــول زیبایی شناســی فل
ایــن رشــته هنــری افــزوده و بــه افزایــش کیفیــت هنــری در ایــن زمینــه کمــک کــرده اســت. 
کلیدواژه هــا: 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:Keywords: Timurid period, Metalworking art, 
Thuluth, Form and Content, Visual composition, 
Steel window.
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 مقدمه
را  خــود  برتــری  هنــوز  ســفال  آهــن،  ســپس  و  مفــرغ  عصــر  در 
آهــن از دســت نــداده امــا به تدریــج انســان ها بــه  نســبت بــه 
ــتحکام  ــختی و اس ، س ــداز ــه گ ــز از جمل ــف فل ــای مختل قابلیت ه
و دوام پــی بــرده به طــوری کــه در ســاخت برخــی از وســایل ماننــد 
ادوات جنگــی و ظــروف فلــز را جایگزیــن اســتخوان، عــاج و ... 
می کنــد. در بررســی های تاریخــی نیــز اشــیا فلــزی نقــش بســزایی 
کــه  کتابخانه هــا  و  کاغــذی  اســناد  برخــالف  می کننــد،  ایفــا  را 
ــدم  ــورت ع ــد در ص ــان بمانن ــا در ام ــیب جنگ ه ــی از آس ــر حت اگ
نگهــداری مناســب امــکان ازبین رفتــن آن هــا وجــود دارد. اشــیا 
فلــزی می توانــد به عنــوان مهم تریــن مــدرک در پژوهش هــای 
علمــی بــه علــت ثبــات، دوام، عــدم شــکل پذیری و شکســتن 
گیــرد  قــرار  مورداســتفاده  اولیــه  به صــورت  باقی مانــدن  و 

.)10  ،1388 عباســی فرد،  )حیدرآبادیــان، 
ــای 7 و 8  ــران در قرن ه ــرب ای ــان و غ ــزکاری در خراس ــر فل هن
هجــری آغــاز شــکوفایی هنــر فلــزکاری پــس از حملــه مغــول از 
ــج  ــت و به تدری ــدار گش ــران پدی ــرب ای ــری از غ ــرن 7 هج ــل ق اوای

ــت. ــوذ یاف ــان نف ــرب خراس ــارس و غ ــه ف ــه خط ب
مســی،  اشــیا  پایــه  بــر  بیشــتر  دوران  ایــن  در  مــا  اســتناد 
مشــعل،  چــراغ،  پایه هــای  ماننــد  دوران  ایــن  برنجــی  و  مفرغــی 
فلــزکاران  از  کــه  اســت  هنــری  آثــار  ســایر  و  مشــربه  و  هــاون 
به کاربــردن  دوران  ایــن  در  اســت.  به جای مانــده  ســده  ایــن 
کتیبه هــای عربــی بــر روی اشــیا فلــزی رایــج بــوده اســت. پــس 
از بــه قــدرت رســیدن تیموریــان و تشــویق فلــزکاران هنــر خــاص 
و  شــاهرخ  عصــر  در  گردیــد.  پدیــدار  تیمــوری  دوره  فلــزکاری 
ــق  ــزکاری رون ــر فل ــوری هن ــران تیم ــاهزادگان و امی ــنقر و ش بایس

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، نقره کوبــی و 
طالکوبــی نماینــد )احســایی، 1384:165(. ویژگــی و مؤلفه هــای 
هنرهــای تجســمی دوره تیمــوری ایــران و آســیای میانــه در قــرن 
ــل  ــق از قبی ــایر مناط ــمی س ــای تجس ــم م. هنره ــم ه ./ پانزده نه
ترکیــه و هنــد مســلمان را نیــز فراگرفــت و در ایــن مناطــق ســبک 
بین المللــی تیمــوری را بــه وجــود آورد. از ویژگی هــای ایــن ســبک 
به جامانــده  کتیبه هــای  بیــن  در  گیاهــی  و  اســلیمی  نقــوش 
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 
آن  ترکیب بنــدی  و  بصــری  زیبــای  بررســی  بــه  فــوالدی  پنجــره 
فضــای  در  ترکیب بنــدی  منظــر  از  گیــرد.  قــرار  موردمطالعــه 
تــا  گــردد.  بررســی  تناســب  و  تعــادل  حــس  و  منفــی  و  مثبــت 
دوره  در  آنــان  ســبک  و  هنرمنــدان  از  دقیق تــری  اطالعــات  بــه 

تیمــوری بــه دســت بیاوریــم.

پیشینه تحقیق
بــا جســتجو و مطالعــه کتاب هــای متعــدد در ایــن زمینــه کاوش 
ــن  ــوردی از ای ــورت م ــه به ص ــت ک ــت اس ــه درس ــد ک ــل آم ــه عم ب
پنجــره نامبــرده شــده اســت امــا تابه حــال در هیــچ کتابــی بــه 
بررســی و توضیحــات تفصیلــی در ایــن مــورد پرداختــه نشــده 
در  فلــزکاری  هنــر  ســال  هــزار  هفــت  کتــاب  جملــه  از  اســت. 
ــان  ــه بی ــه ب ــوزه ک ــای م ــاب راهنم ــا کت ــائی و ی ــد احس ــران محم ای
و معرفــی ایــن پنجــره و کتیبه هــای ایــن پنجــره پرداختــه اســت. 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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امــا ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بیــان هدفمنــد و گســترده در 
زمینــه زیبایی شناســی و ویژگی هــای ظاهــری ایــن کتیبــه اســت. 

فلزکاری در عهد تیموری 
حکومــت ایلخانــی از ســال 1335 م. / 736 ق. بــه دولت هــای 
کوچــک منطقــه ای تقســیم شــد امــا در پایــان قــرن 14 م . 8ق. 
ــاره  ــیس دوب ــه تأس ــگ )1405-1370 م./808-772ق.( ب تیمورلن
1380م./782ق.  ســال  از  او  یافــت.  توفیــق  مغولــی  حکومتــی 
در  ســاخت،  خــود  منقــاد  را  شــرقی  ســرزمین های  بعــد  بــه 
1398م./801 ق. پیروزمندانــه تــا دهلــی پیــش رفــت، و در آغــاز 
قــرن 15 / 9ق. گرجســتان، آناتولــی، شــام و عــراق را بــه تســخیر 
خویــش در آورد. آثــار هنــری بــه یغمــا رفتــه و هنرمنــدان تســخیر 
و  معمــاری  بردنــد.   - ســمرقند   - تیمــور  تختــگاه  بــه  را  شــده 
هنــری کــه آنجــا نضــج گرفــت بیشــتر در راســتای نمایــش قــدرت 
فرمانــروا بــود. تیمــور خــود را فرمانروایــی مقــرون بــه ادب و حامــی 
هنــر نشــان مــی داد. جانشــینان او نیــز بــا اینکــه تنهــا حکمرانــی 
ــا بایســتی  ــدند. در اینج ــا ش ــای هنره ــب ارتق ــد موج ــی بودن محل
یــاد کــرد از فرزنــد تیمــور - شــاهرخ )47-1405 م./808/51 ق.( 
کــه در دربــارش هــرات یکــی از مهم تریــن مکتب هــای نگارگــری 
ایرانــی پدیــد آمــد، و فرزنــد شــاهرخ - بایســنقر میــرزا )1420-33 
کــه ماهرتریــن هنرمنــدان و خوشنویســان  م ./ 37-823 ق.( 
هنرهــای  دوران  آن  در  و  بودنــد  کار  بــه  مشــغول  وی  دربــار  در 
ــال و  ــع ط ــا ترصی ــی ب ــرف برنج ــه ظ ــد از جمل ــود آم ــه وج ــی ب مختلف
نقــره را می تــوان اشــاره کــرد. عالقــه وافــر دربــار بــه شــعر و شــاعری 
ــث  ــمرقند باع ــرات و س ، ه ــز ــای تبری ــی در کارگاه ه و خوشنویس
به وجودآمــدن ســبکی یکپارچــه در قــرن 15 م .9 ق. شــد. )هاگــه 
ســلطان  تیمــوری،  فرمانــروای  آخریــن  دورن،32-1394:28(. 
حســین بایقــرا بــوده کــه پــس از او بــا پیدایــش دولــت صفــوی، 
حکومــت تیمــوری در ایــران بــه پایــان رســید و ســرانجام شــاه 
را  صفــوی  سلســله  .ق(  هـــ   907( ســال  در  صفــوی  اســماعیل 

تأســیس کــرد )نصــری اشــرفی،1392: 92(.
اســت  فلــزکاری  تنهــا  ساســانی  دولــت  ســقوط  از  پــس 
کــه توانســته راه خــود را بــدون وقفــه ادامــه دهــد و به عنــوان 
هنــر  شــکل گیری  بــرای  مــدرک  معتبرتریــن  و  نخســتین 
ــام،  ــود ن ــت. وج ــه اس ــرار گرفت ــدان ق ــه هنرمن ــالمی موردتوج اس
هنرمنــدان  امضــای  نیــز  و  سیاســی  تاریخــی،  شــخصیت های 
ــت  ــن اهمی ــر روی اشــیا مبی ــخ ب ــر تاری ــع 1 کار و ذک ــزکار و ترصی فل

اســت. فلــزکاری 
زنجیــر  سلســله  یــک  هماننــد  فلــزکاری  صنعــت 

به هم پیوســته هنــر ســنتی ایــران پیــش از اســالم را بــه دوران 
اشــیا  ایــن  تطبیــق  و  مقایســه  از  اســت.  داده  پیونــد  اســالمی 
فلــزی هــم عصــر دیگــر ف، ارتبــاط و نفــوذ هنــری ممالــک را بــا 
 
ً
یکدیگــر می تــوان ســنجید و بررســی نمــود کــه آن را اصطالحــا
گونه شناســی2 می نامنــد )حیدرآبادیــان، عباســی فرد، 1388:11(.

در دوران اســالمی آثــار فلــزی نســبت بــه ســایر آثــار هنــری 
بــوده  فلــزی  مــواد  رایج تریــن  از  مفــرغ  و  برنــج  اســت.  بیشــتر 
اســت. البتــه ظــروف ســیمین بــا قطعــه ای مطــال یــا ســیاه قلم نیــز 
برجای مانــده اســت. نقش برجســته بیشــتر به وســیله قلم زنــی3 
 .)1384:494، ــر ــاوزن، گراب ــد. )اتینگه ــل می ش ــا حاص روی قالب ه
نقــوش تزیینــی کــه بــر روی اشــیا مختلــف فلــزی حــک شــده اند 
از بهتریــن کتــاب مــدون در مــورد آداب ورســوم، عقایــد مذهبــی، 
ــم مذهبــی، تشــریفاتی و نیــز  چگونگــی برگــزاری جشــن ها، مراس
طریقــه شــکار و جنگیــدن اســت. بــا دقــت در عمــل فلــزکاران 
آرایــش،  همچــون  گذشــته  در  امــور  از  بســیاری  بــه  می تــوان 
تزییــن ســر و طــرز لبــاس پوشــیدن افــراد و طبقــات مختلــف 

واقــف شــد )حیدرآبادیــان، عباســی فرد،1388:12(.
طبقه بنــدی اشــیا فلــزی در دوران اســالمی: در دوره اســالمی 
و ادوار ماقبــل آن از انــواع متفاوتــی از اشــیا بــا فلــزات مختلــف 
ــاز  ــا نی ــب ب ــیا متناس ــکل اش ــرم و ش ــواًل ف ــد. معم ــاخته می ش س
انســان طراحــی می شــد و نــوع فلــز متناســب بــا مصــرف شــی 
دوران  در  شــده  ســاخته  اشــیا  به طورکلــی  می شــد،  انتخــاب 
اســالمی از لحــاظ کاربــرد بــه 6 گــروه اصلــی تقســیم می شــوند: 
گــروه اول: اشــیایی کــه بــرای اســتفاده خانگــی و مذهبــی ســاخته 
 )1 به عنوان مثــال:  بــود.  برنــج  و  برنــز  آن  آلیاژهــای  و  می شــدند 
قلمدان هــا   )4 آیینه هــا   )3 عطردان هــا   )2 روشــنایی  وســایل 
 )7 کوزه هــا  و  آفتابه هــا   )6 صندوق هــا  و  جعبه هــا  انــواع   )5

لیوان هــا. و  فنجان هــا  کاســه ها، 
گــروه دوم: شــامل درهــا و پنجره هــا و متعلقــات آن هــا کــه 
: چکش هــای درب، قفــل، کلیدهــا و شــبکه  عبــارت بودنــد از
پنجره هــا. در ســاخت ایــن گــروه از فلــزات مختلــف و مقاومــی 
ــامل آالت  ــوم: ش ــروه س ــد. گ ــتفاده می ش ــز اس ــن و برن ــل آه مث
و ابــزار علمــی کــه بســته بــه نــوع اســتفاده از فلــزات مختلــف 
 از 

ً
ســاخته می شــد. گــروه چهــارم: تجهیــزات جنگــی کــه عمومــا

ــد  ــاخته می ش ــوالد س ــن و ف ــل آه ــی مث ــخت و مقاوم ــزات س فل
زره،   ، گــرز پیــکان،  ســرنیزه،  قمــه،   ، خنجــر  ، شمشــیر شــامل  و 
، چمــاق، ســپر و ... می شــد. گــروه پنجــم: اشــیا تزیینــی کــه  تبــر
زینــت آالت  ســاخت  در  نقــره  و  طــال  مثــل  گران بهــا  فلــزات  بــا 
اشــیایی  کــه  ششــم:  گــروه  می شــد.  اســتفاده  جواهرســازی  و 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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هســتند کــه از دوره هخامنشــی بــه بعــد بــا فلــزات گران بهــا و 
مختلفــی مثــل طــال، نقــره و مــس و ... ضــرب می شــد و در دوران 
اســالمی نیــز ضــرب آن هــا ادامــه داشــت. در دوره هــای اســالمی 
کــه  می رفــت  کار  بــه  اشــیا  تزییــن  بــرای  مختلفــی  شــیوه های 
کنــده کاری،  کــردن،  مهــر   : از بــود  عبــارت  آنهــا  متداول تریــن 
قلم زنــی و حکاکــی، تکنیک هایــی بودنــد کــه در دوران قبــل از 
ــون  ــا فن ــه تکنیک ه ــد و ادام ــانی بودن ــژه دوره ساس ــالم به وی اس

آن زمــان هســتند )توحیــدی،1386: 49-42(. رایــج در 
ــوری )771-912 هـــ .ق/1504-1370/  ــی و تیم ــر ایلخان در عص
و  ترقــی  خانــدان  دو  ایــن  ســران  تشــویق  علــت  بــه  هنــر  م.( 
گســتردگی چشــمگیری یافــت و در مــرز شــاهکارهای جهانــی 
قــرار گرفــت )اتینگهــاوزن، 1382:163(. فلــزکاران ایرانــی در ایــن 
در  تــا  ریختــه  مفــرغ  از  را  فلــزی  بــزرگ  ظــروف  توانســتند  زمــان 
ــرای  ــگان ب ــتفاده هم ــه مورداس ــن متبرک ــاع و اماک ــاجد و بق مس
دیــدگاه  از  تیمــوری،  دوره  فلــزی  اشــیا  گیــرد.  قــرار  آشــامیدن 
جهــان  هنــری  نمونه هــای  درخشــان ترین  جــز  فلــزکاری  هنــر 
اجــرا  تکنیک هــای  انــواع  اســاس  بــر  کــه  می شــوند  محســوب 
شــده بــر آن هــا می تــوان مجموعــه از فنــون هنــری را مشــاهد 
 در دوره 

ً
کــرد و بــه طــور حتــم فــن مرصــع کاری نقــره مخصوصــا

تیمــوری بــر گروهــی از ظــروف خــاص ایــن دوره کــه دســته ای 
از طرفــی وجــود  گونــه دارنــد، بســیار رایــج بــوده اســت.  اژدهــا 
کتیبه هــای اســالمی بــر این گونــه اشــیا اطالعــات بســیار مفیــدی 
در  آثــار  نــوع  ایــن  ســاخت  پراکندگــی  یــا  تمرکــز  خصــوص  در 
ــه اشــیایی  ــوان نمون ــر از آن به عن ــرار می دهنــد، و مهم ت ــار ق اختی
ــاعران  ــعار ش ــخه از اش ــن نس ــه کهن تری ــوند ک ــوب می ش محس
)حیــدر  اســت  شــده  ثبــت  آن  روی  بــر  حافــظ  چــون  بزرگــی 
آبادیــان،1387 : 27-23(. تیمــور یکــی از مقتدرتریــن پادشــاهان 
جهــان بــود کــه توانســته بــود یکــی از بزرگ تریــن امپراتوری هــای 
ــی  ــرای تمام ــا ب ــود ام ــنی ب ــه وی س ــا اینک ــم آورد. ب ــرد ه ــخ را گ تاری
نیــز  شــیعه  عقایــد  بــه  و  بــود  قایــل  ارزش  مذهبــی  گروه هــای 
احتــرام می گذاشــت تیمــور بــا هــر حملــه ای کــه انجــام مــی داد 
بــه  را  مذهبــی  مختلــف  فرقه هــای  و  هنرمنــدان  صنعتگــران، 
ــمرقند مــی آورد. هرچنــد  ســرزمین مــادری خــود )پایتخــت او( س
ــه  ــم ب ــا قای ــاورد و تنه ــال دوام نی ــش از 36 س ــوری بی ــن امپرات ای
نســخه  تیمــور  ســلطنت  زمــان  از  بــود.  تیمــور  خــود  شــخص 
مصــوری باقــی نمانــده امــا چنــد شــی برجای مانــده ترکســتان 
نشــان دهنده حمایــت او از هنرهــای دیگــر به انــدازه معمــاری 

)رفیعــی، 1386:1(. اســت 
طالکوبــی و نقره کوبــی بــر مفــرغ و برنــج و قلــع از میــان نرفتــه 

بــود گرچــه فقــط انــدک تعــدادی پراکنــده از آن گونــه اشــیا کــه 
 ســده هشــتم را بــه نیمــه دوم ســده نهــم مرتبــط مســی 

ً
ظاهــرا

امیــر  دربــارٔه  توصیــف  از  همچنیــن  و  شــده  شناســایی  ســازند 
تیمــور به خوبــی معلــوم می گــردد کــه اشــیا گران بهایــی از جنــس 
طــال و فلــزات گران بهــا بــرای پذیرفتــن رســوالن خارجــی کــه از 
ــده  ــا نمان ــه ج ــوس ب ــدارک ملم ــران م ــل بیک ــا و تجم ــه غن آن هم
اســت. ســلیقه عمــوم نیــز محافظــه کار یــا ایســتا بــوده اســت 
ــم بــه  زیــرا دارای شــکل های پابرجایــی هســتند کــه از ســده هفت
بعــد تغییــر قابل ذکــری نیافتــه بودنــد )فریــه،1374:361(. نــوع 
تزیینــی  الــواح  در  تیمــوری  دوره  فلــزکاری  از  دیگــری  متفــاوت 
درب  )مثــل  در هــا  آذین بنــدی4  بــرای  شــده  مشــبک کاری 
مســجد احمــد یســی در ترکســتان(، صنــدوق چوبــی و ســایر 

اثــاث خانــه به کاررفتــه اســت.

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. 
در  و  مانــده  محفــوظ  تاریخــی  مختلــف  ادوار  در  واقعیــت  ایــن 
ــن  ــا ای ــت. ب ــه اس ــر به کاررفت ــن تعبی ــا همی ــز ب ــان نی دوره تیموری
، کلمــه آســان را  تفــاوت کــه زمچــی اســفراینی، مــورخ دوره تیمــور
بــه معنــی جانــی گرفتــه کــه بــه عبارتــی می تــوان گفــت، خراســان: 

شــرق آفتــاب اســت )دســت پاک،1390: 41(.
ــالف  ــر خ ــرا ب ــین بایق ــاهرخ و حس ــد ش ــان عه ــه در خراس آنچ
می نمــود  آشــکار  چیــزی  هــر  از  بیــش  ایــران،  مناطــق  ســایر 
ثبــات نســبی بــود کــه آنهــا بــا روش کشــورداری خــود و ســایر 
آبادانــی و امنیــت در شــهرها و راه هــا  آن نظیــر  سیاســت های 
از  ثبــات  و  آرامــش  ایــن  ســایه  در  توانســتند  و  آوردنــد  پدیــد 
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 43 ســال بخــش 
ــم ثروتــی کــه  ــم ایــن امپراتــوری را حفــظ و حراســت کنــد. تراک اعظ
تیمــور در ســمرقند فراهــم ســاخت، فروکش کــردن جنگ هــای 
خانگــی در ایــران، برقــراری امنیــت در سراســر ایــران دوران تیمــور 
ــردد  ــوده گ ــن و آس ــاری ام ــای تج ــا راه ه ــد ت ــب ش ــاهرخ موج و ش
)رفیعــی،1386:1(. در دوره حکومــت تیمــور آثــار هنــری همســران 
و وابســتگان درجــه اول شــاه بودنــد، امــا در دوره شــاهرخ و پــس 
آن ایــن دایــره وســیع تر شــد و بــه همســر وزیــران و والیــان  از 

مناطــق دیگــر نیــز گســترش یافــت )صحراگــرد،1391:10(.
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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کوشــش های  دنبــال  ه.ق(بــه   821( هجــری  نهــم  قــرن  در 
فــراوان شــاهرخ تیمــوری و همســرش بــه آبادانــی شــهر مشــهد 
به عنــوان مرکــز شــیعه پرداختنــد. از جملــه ایــن اقدامــات بــه 
خواجــه  امیــر  دســت  بــه  شــاهرخ  دوره  در  جدیــد  بنــای  ایجــاد 
ســاخت  به ویــژه  و   ) حصــار دومیــن  برج وباروهــای  )ســاخت 
مســجد  نخســتین  آغــا  گوهرشــاد  توســط  گوهرشــاد  مســجد 
ــارک  ــتانٔه مب ــی آس ــن جنوب ــه صح ــرم ک ــٔه ح ــمت قبل ــهر در س ش
شــیرازی  الدیــن  قــوام  بنــا  ایــن  معمــار  می دهــد،  تشــکیل  را 
ــاهی:  ــروز ش ــه فی ــر )مدرس ــدارس باالس ــداث م ــت: اح ــوده اس ب
بــه اهتمــام احتمــال اجــالل الدیــن فیــروزه شــاه( مدرســه پریــزاد 
مدرســه  گوهرشــاد(،  گنیــز  خانــم  پریــزاد  مدرســه  ایــن  )بانــی 
دودر و رواق هــای دار الســیادٔه و دار الحفاظــه و بنــای حکومتــی 
کــه  مشــهد  بــه  گیــالس  چشــمه  آب  هدایــت  نیــز  و  چهاربــاغ 
توســط امیرعلــی شــیر نوایــی، وزیــر دانشــمند ســلطان حســین 
صحــن  و  تیمــوری  صحــن  همچنیــن  و  صورت گرفتــه  بایقــرا 
عتیــق و اســاس ایــوان طــال نیــز از اقدامــات مهــم عصــر تیمــوری 

بــه شــمار می آیــد )زنگنــه، 1388: 67(.

کتیبه های پنجره فوالد
ــدا )اهلل(  ــت کالم خ ــت ثب ــه عل ــی ب ــالم خوشنویس ــان اس در جه
ــودن  ــان ب ــود هم زم ــا وج ــته و ب ــری را داش ــگاه هن ــن جای مهم تری
قــرار  باالتــری  مرتبــه  در  خوشنویســی  نقاشــی:  و  خوشنویســی 
و  عرفــان  مســتقیم  بیــان  بــر  بســتری  خوشنویســی  داشــت. 
الوهیــت برگرفتــه از نوشــتار را فراهــم می ســازد. خوشنویســی 
بشــمار  اســالم  جهــان  معمــاری  در  تزیینــی  عنصــر  به عنــوان 
حتــی  و  اصلــی  عنصــر  به عنــوان  نگارگــری  در  چنانچــه  مــی رود 
جایــگاه  مســاجد  در  می رفــت.  شــمار  بــه  نــگاره  از  مهم تــر 
ایــن  و  می شــد  گرفتــه  نظــر  در  خوشنویســی  بــرای  مشــخصی 
محــل شــامل فضــای خارجــی، ورودی مســاجد، مناره هــا و ســاقه 
گنبــد، فضــای داخلــی، محــراب، محــل قبلــه، ســاقه داخلــی و 
ــم رایــج در کتیبــه نــگاری کوفــی  نقطــه مرکــزی گنبــد و ... بــود. قل
از  از ســده دوازدهــم / ششــم، اقــالم شکســته  کــه پــس  بــود 
 .)95-90  :  1384، )شایســته فــر شــد  آن  جانشــین  ثلــث  جملــه 
ــر روی  ــه ب ــا، از جمل ــردن یادبوده ــدگار ک ــت و مان ــرای ثب ــروزه ب ام
ســنگ قبر و ســنگ ســوگ و ســر در بناهــا، بــه کار مــی رود. 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،1392 :851(.
هنرمنــدان فلزکار در دوران اســالمی، خیلــی زود به خاصیت 

تزیینــی خــط عربــی پــی بــرده و از آن به عنــوان یــک عامــل تزیینــی 
جنبه هــای  از  گذشــته  کردنــد.  اســتفاده  فلــزی  اشــیا  روی  بــر 
هنــری و تزیینــی خطــوط کــه بــر اشــیا و ظــروف فلــزی در ادوار 
جهــت  از  کتیبه هــا  ایــن  می شــوند،  دیــده  اســالمی  مختلــف 
ــتاد  ــای اس ــیارند. امض ــت بس ــز اهمی ــز حای ــی نی ــی و تاریخ مذهب
خوشنویســان  و  رقم نویســان  و  کاران  تزییــن  و  فلــزکار  کاران 
دیــده  اشــیا  ایــن  جــز  بــه  تاریخــی  مــدارک  کمتــر  در  فلــز  روی 
از دیــدگاه بررســی و پژوهــش هنــر دارای  می شــوند، بنابرایــن 
دهنــدگان  ســفارش  هســتند.  باالیــی  بســیار  هنــری  ارزش 
ــخ  ــن تاری ــروف، همچنی ــاخت ظ ــز س ــن و مراک ــامی اماک ــیا اس اش
ــی های  ــری در بررس ــد کمــک مؤث ــی می توانن ــی، همگ ــاخت ش س
باستان شناســی نیــز داشــته باشــند. ادعیــه و آیــات قرآنــی کــه 
متضمــن خیروبرکــت و یمــن بــرای صاحبــان شــی بــوده، بــه نحــو 

بوده انــد. فلــزی  اشــیا  زینت بخــش  شایســته ای 
ــت  ــده های نخس ــر در س ــران و ماوراءالنه ــای ای ــٔه بناه  کتیب
دوران اســالمی، کتیبه هــا را بــر حســب مضمــون بــه دو گــروه 
کتیبه هــای  کــه  اســت  کــرده  تقســیم  غیرتاریخــی  و  تاریخــی 
ــی،  ــن، تدفین ــام و قوانی ــه، اح ــه، وقفی ــواع احداثی ــود ان ــی خ تاریخ
اولیــه  قــرون  در  می گیــرد.  بــر  در  را  معمــاران  رقــم  و  یــادگاری، 
ســاده  کتیبه هــای  به صــورت  و  به تنهایــی  کوفــی  قلــم  اســالم 
تکامــل  و  تحــول  بــا  بعــد  مدتــی  امــا  بــود،  اشــیا  زینت بخــش 
خــط عربــی، همــراه بــا خطــوط دیگــر از جملــه قلــم ثلــث و بــه 
( ، کوفــی  گونه هــای تزیینــی دیگــری مثــل کوفــی معقــد )گــره دار
ــن  ــت. مت ــه کار رف ــح و ... ب ــی موش ــن، و کوف ــی مزی ــبک، کوف مش
آیــات قــرآن، احادیــث معصومیــن،   

ً
کتیبه هــای مذهبــی غالبــا

، نــام پیامبــر )ص( و امامــان شــیعه )ع(  نام هــا و صفــات پــروردگار
ــان  ــه زب ــن ب ــزرگان دی ــدح ب ــروردگار و م ــتایش پ ــعاری در س و اش
فارســی یــا عربــی اســت. امــا متــن کتیبه هــای شــمار چشــمگیری 
 بــه شــرح 

ً
از آنهــا در بناهــای دوران اســالمی به جامانــده و غالبــا

مرمــت و بازســازی ابنیــه اختصاص یافته انــد، ترکیبــی از متــن دو 
نــوع کتیبــه پــی شــگفته آمــده اســت )صحراگــرد،1361:72(. قلــم 
ــزی  ــی روی اشــیا فل ــم کوف ــراه قل ــری هم ــم هج ــرن پنج ــخ از ق نس
ظاهــر می شــود و از قــرن هفتــم بــه بعــد به کلــی جــای قلــم کوفــی 
را می گیــرد تــا اینکــه در قــرن هشــتم قلــم ثلــث نیــز متــداول 

می شــود.
جملــه  از  کــه  اســالمی  کوفــی  قلــم  شــیوه  تزیینی تریــن 
مهم تریــن و کامل تریــن و زیباتریــن نــوع قلــم تزیینــی اســت و 
فقــط روی نمونه هــای فلــزی می تــوان آن را دیــد کتیبه هــای قلــم 
تزیینــات حیوانــی و انســانی اســت، بــه ایــن صــورت کــه انتهــای 
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ــده  ــا پرن ــوان ی ــا حی ــان و ی ــه انس ــی ب ــکال نبات ــای اش ــروف به ج ح
فلــزات  مخصــوص  خوشنویســی  شــیوه  ایــن  اســت،  درآمــده 

دوره ســلجوقی در قــرن پنجــم و ششــم هجــری اســت.
ــارف،  ــوف، ع ــم، فیلس ــه حکی ــانی ک ــض کاش ــین فی مالحس
و شــاعر بــود، ســاخت پنجــره فــوالد را بــرای کســانی کــه بــه هــر 
ــد  ــا بتوانن ــنهاد داد ت ــوند را پیش ــرم ش ــد وارد ح ــی نمی توانن دلیل
پنجــره  بنابرایــن  بایســتند:  ضریــح  بــه  مــکان  نزدیک تریــن  در 
فــوالدی در محلــی کــه مشــرف بــه ضریــح مطهــر بــود نصــب 
شــد کــه بعدهــا بــه پنجــره فــوالدی معــروف شــد. یکــی از اولیــن 
شــاهرخ  توســط  کــه  حــرم  در  شــده  نصــب  فــوالد  پنجره هــای 
ــت  ــده اس ــاخته ش ــث س ــم ثل ــه قل ــوب و ب ــوالد زرک ــوری از ف تیم
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــوزه آس ــره در م ــن پنج ــر ای ــال حاض ــه در ح ک
نگهــداری می شــود و متــن ایــن کتیبه هــا بــه ترتیــب بــه شــرح 
زیــر اســت. »امــر بعمــارٔه هذالبنجــره مــن خــاص مالــه الســلطان 
االعظــم مالــک الرقــاب االمــم معــز الدنیــا و الدیــن شــاهرخ بهــادر 

خلــد اهلل ملکــه«.
دارایــی  از  پنجــره  ایــن  ســاختن  بــه  شــد  داده  »فرمــان 
مخصــوص ســلطان بــزرگ، مالــک جــان مات هــا، عزیــز در دنیــا و 

حکومتــش«. باشــد  جــاودان  بهــادر  شــاهرخ  دیــن، 
بــدن  در  پاییــن  در  بــاال  کتیبه هــای  نظیــر  دیگــری  کتیبــه 

می شــود. دیــده  تفضیــل 
االمــم  الرقــاب  مالــک  المعظــم  الســلطان  اعزالموالنــا 
ســلطان الســالطین العــرب و العجــم فــی تمــت )تمــت فــی( 
شــهور محــرم مــن ســنه ســبع عشــر و تمانمائــه عمــل اســتاد 
موالنــا  کوفتگــر  اســتادان  عمــل  بخارائــی  خودگــر  علــی  شــیخ 
)بــا(  اســتاد  و  کوفتگــر  محمــود  اســتاد  و  طبســی  شــمس 
ترنــج  میــان  در  زاهــد«.  حســین  خواجــه  شــرافت  و  ســعادت 
ــرار دارد  ــت در ق ــمت راس ــه س ــن کتیب ــاال و پایی ــه در ب ــک ک کوچ
ــفراینی  ــظ اس ــی حاف ــن عل ــد ب ــی محم ــل حاج ــده »عم ــته ش نوش

فــی شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و تمانائــه. 
پنجــره مذبــور بــه ســال 984 توســط محمــد بیــک ترکمانــان 
ــا 72/5  ــدی 56 پهن ــدازه: بلن ــت. ان ــده اس ــت گردی ــر و مرم تعمی
. کتیبــه پاییــن »افــاض علــی کافــه العالمیــن بــره و  ســانتیمتر
ــو  ــک موصل ــد بی ــتگاه محم ــت دس ــال ایال ــانه از م ــه و احس عدل
ــه  ــه به اضاف ــره مبارک ــن پنج ــت ای ــت یاف ــد مرم ــه تجدی ــان ب ترکم
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(.
اســت.  ســانتیمتر   126X100 فــوالدی  پنجــره  ایــن  ابعــاد 

فــوالدی  میله هــای  به وســیله  دولنگــه  در  ارزشــمند  اثــر  ایــن 
به صــورت مشــبک اجــرا شــده، میله هــای فــوالدی فــوق اشــکال 
هندســی منظمــی )گــره پنــج( را بــه وجــود آورده اســت. همچنیــن 
بــر روی درب کتیبه هــای زرینــی کــه اندکــی محــو گردیــده بــه قلــم 
زیبــای ثلــث برجســته نوشــته شــده اســت. دورتــادور دو لــت بــه 
ــم ثلــث و به وســیله طــال درود و صلــوات بــر پیامبــر و امامــان  قل
اهلل  القــدره  عبــارت  صلوات هــا  فاصلــه  در  و  نوشــته  معصــوم 

ــت. ــده اس ــرار ش تک
ــود  ــرم ب ــالمی در ح ــالب اس ــل انق ــا اوای ــه ت ــره ک ــن پنج دومی
ــز  ــه آن را نی ــد ک ــم گرفتن ــی مســئولین تصمی ــل فرسایش ــه دالی ب
بــه مــوزه منتقــل کننــد. ســومین پنجــره را کــه اوایــل انقــالب 
از  غیــر  امــا  کردنــد.  دوم  پنجــره  جایگزیــن  ســاختند  اســالمی 
پنجــره فــوالد اصلــی در صحــن انقــالب، پنــج پنجــره فــوالد دیگــر 
نیــز وجــود دارد کــه معروف تریــن و جدیدتریــن آن بــه ترتیــب 
ــه  ــوالد رواق دار الحج ــره ف ــوری و پنج ــن جمه ــوالد صح ــره ف پنج

اســت. 
در ایــن قســمت دو کتیبــه بــا قلــم ثلــث به صــورت برجســته 
بــا ایــن مضمــون نوشــته شــده اســت: »امــر بعمــارٔه هذالبنجــره 
ــز  ــم مع ــاب االم ــک الرق ــم مال ــلطان االعظ ــه الس ــاص مال ــن خ م

الدنیــا و الدیــن شــاهرخ بهــادر خلــد اهلل ملکــه«. 
دارایــی  از  پنجــره  ایــن  ســاختن  بــه  شــد  داده  »فرمــان 
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 
ــت.  ــی اس ــیوه طالکوب ــه ش ــوالد ب ــر روی ف ــی در ب ــمت فوقان قس
ــد  ــرد مانن ــروف گ ــف و ل و ح ــتفاده از ال ــا اس ــور ب ــه مذک در کتیب
ض و ن ایجــاد آهنــگ بصــری متنــاوب کــرده اســت کــه عــالوه بــر 
ایجــاد تعــادل باعــث ایجــاد یــک ترکیب بنــدی عمــودی شــده در 
شــکل ظاهــری خطــوط ایــن کتیبــه در دو ســطر نوشــته شــده اند 
ــطر  ــوط س ــاط خط ــه نق ــده اند ک ــته ش ــطر اول نوش ــوط س ــه خط ک

اول لــوزی شــکل و نقــاط ســطر دوم گــرد هســتند.
نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه تعــدادی از حــروف ســطر 
اول بــا بافت هــای کشــیده در بــاالی کتیبــه ایجــاد تعــادل بصــری 
کــرده اســت. در ســطر دوم خطــوط گــرد کشــیده ای نیــز به چشــم 
می خــورد. فضاهــای خالــی ایــن کتیبــه به وســیله اعــراب و عالیــم 
پــر شــده اند. به طورکلــی نوشــته ســطر اول روی نوشــته ســطر 
ــمت باالیــی درآمــده  دوم آمــده اســت. ایــن کتیبــه در قــاب قس
اســت. در انتهــای ایــن کتیبــه حرف ک به وســیله کادر شکســته 
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شــده اســت. در ادامــه ایــن قســمت )تصویــر 3( ادامــه کتیبــه در 
کادر مســتطیل شــکل دیگــری آمــده اســت کــه از ویژگی هــای 
یکســانی برخــوردار اســت. در ایــن قســمت کتیبــه که در ســمت 
چــپ درآمــده اســت نیــز ترکیب بندی هــای مســتطیل و مثلثــی 
اســتفاده شــده اســت و نقــاط نیــز در ســطر اول لــوزی ســطر دوم 
ــه  ــن کتیب ــه در ای ــه جالب توج ــا نکت ــتند ام ــره هس ــورت دای به ص
اســتفاده از تزییناتــی کــه در قلــم کوفــی رایــج بــوده اســت نیــز بــه 

ــورد.  ــم می خ چش
بــدن  در  پاییــن  در  بــاال  کتیبه هــای  نظیــر  دیگــری  کتیبــه 

می شــود. دیــده  تفضیــل 
االمــم  الرقــاب  مالــک  المعظــم  الســلطان  اعزالموالنــا 
ســلطان الســالطین العــرب و العجــم فــی تمــت )تمــت فــی( 
شــهور محــرم مــن ســنه ســبع عشــر و تمانمائــه عمــل اســتاد 
موالنــا  کوفتگــر  اســتادان  عمــل  بخارائــی  خودگــر  علــی  شــیخ 
)بــا(  اســتاد  و  کوفتگــر  محمــود  اســتاد  و  طبســی  شــمس 

 .» زاهــد  حســین  خواجــه  شــرافت  و  ســعادت 
ــزا  ــه مج ــه در دوطبق ــف ک ــه واق ــوع کتیب ــز از ن ــه نی ــن کتیب  ای
کــه هرکــدام در دو کرســی بــر روی فــوالد طالکوبــی شــده اســت. 

متــن ایــن کتیبــه معــرف هنرمنــدان و ســازندگان ایــن پنجــره 
الف هــای  وجــود  و  گــرد  حــرف  انســجام  و  پیوســتگی   . اســت 
ــه از  ــیده ای ک ــای کش ــورد و از الف ه ــم می خ ــه چش ــه ب ــی ک کوتاه
جملــه ویژگی هــای بــارز قلــم ثلــث اســت، خبــری نیســت باعــث 
ایجــاد فشــردگی و ترکیب بنــدی افقــی شــده اســت. حــروف ایــن 
قســمت ها  از  بعضــی  در  و  عمــودی  افقــی،  به صــورت  کتیبــه 

ــت. ــکل اس ــب ش اری
در برخــی از فضاهــای خالــی کتیبــه هنرمنــد بنــا به تناســب 
ــاه  ــا کوت ــد ی ــروف را بلن ــمت های ح ــی از قس ــود برخ ــای موج فض
نوشــته تــا در فضــای موردنظــر جــای گیــرد کــه خــود ایــن امــر 
موجــب شــده کــه بــا تکــرار برخــی از حــروف و آهنگ هــای بصــری 
ــرای  ــد ب ــود و هنرمن ــیده ش ــاال کش ــه ب ــده ب ــم بینن ــاوب چش متن
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 نوشــته ها و فضاهــای منفــی و 
ــم  پرکــردن آن هــا از اشــکال هندســی نیــز بهــره بــرده اســت و قل
را تکمیــل نمــوده کــه خــود نشــان دهنده ایــن اســت، قلــم ثلــث 

ــم کوفــی اســت. ادامــه قل

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

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

 

تصویر شماره 2. کتیبه قسمت باال سمت راست پنجره فوالدی
)ماخذ: نگارنده(

Figure 2. Inscription at the top right of the steel window

(Source: Author)
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ترکیــب و اســتفاده از نقــوش اســلیمی و تزیینــی و تکــرار آن 
در فضــای مثبــت و منفــی از نــکات قابل توجــه در نقش آفرینــی 
ــی کاری،  ــته کاری، کاش ــه در برجس ــت ک ــی اس ــا ایران ــنتی ی ــر س هن
نقــش پارچــه و تزیینــات در معمــاری موردتوجــه طراحــان اســت 

)حلیمــی،124:1390(.
در دوره ســلجوقی قلمــی کــه در معمــاری اســتفاده می شــد 
از عهــد تیمــوری و به خصــوص  امــا  بــود  کوفــی ســاده   

ً
عمومــا

صفــوی فضاهــای معمــاری کــه بــا کاشــی پوشــیده شــده بــا ســایر 
ــه شــیوه طالکــوب انجــام  خطــوط از جملــه ثلــث بــر روی فــوالد ب

شــده اســت.
ویژگــی بــارز ایــن حــروف دور و حرکت هــای مــدور اســت کــه 
در بعضــی برخــی از قســمت ها حــروف را بــه هــم پیونــد زده و 
موجــب مشــکل خوانــده شــدن بــاری بیننــده را بــه وجــود آورده 

ــت.  اس
در دورتــادور ایــن کتیبــه از تزیینــات هندســی و اســلیمی 
ــده  ــتفاده ش ــدود اس ــورت زر ان ــت به ص ــده اس ــر آم ــه در تصوی ک
اســت کــه متأســفانه بــا گــذر زمــان بســیاری از آن از بیــن رفتــه 
اســت. تزییــن مثلثــی ترتیبــی در دو طــرف و به صــورت عمــودی 
نــوار  یــک  در  افقــی  به صــورت  اســلیمی  تزییــن  و  اســت  آمــده 
مثلث هایــی  از  کــه  دایــره  دو  نیــز  آن  طــرف  دو  و  شــده  تکــرار 

بــه ســمت مرکــز  آهنــگ بصــری  بــا  تشــکیل شــده و هرکــدام 
چشــم  بــه  اطرافــش  در  مثلــث  چهــار  بــا  می شــوند  کوچــک 
گل هایــی  همــان   

ً
تقریبــا افقــی  تزیینــات  نقــوش  می خــورد. 

تصویر شماره3 . کتیبه قسمت باال سمت چپ پنجره فوالدی
)ماخذ: نگارنده(

Figure 2. Inscription at the top right of the steel window

(Source: Author)

 

تصویر شماره 4. کتیبه 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)
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آن ختــم می شــدند. کتیبــه بــه  کــه برخــی از حــروف  هســتند 
خــط نگاره هــای ایــن کتیبــه به صــورت افقــی، عمــودی و در 
برخــی از قســمت آن اریــب شــکل اســت. در برخــی از فضاهــا 
قســمت های  از  برخــی  موجــود  فضــای  به تناســب  هنرمنــد 
حــروف را بلنــد یــا کوتــاه نوشــته تــا در فضــای موردنظــر جــای 
گیــرد کــه خــود ایــن امــر موجــب شــده کــه بــا تکــرار و آهنــگ 
بــرای ایجــاد  کشــیده شــود و هنرمنــد  بــاال  بــه ســمت  بصــری 
تعــادل و تناســب و همچنیــن یکدســت ســاختن نوشــته ها 
از عالیــم خطــی مثــل نقطــه، اعــراب و ... اســتفاده نمــوده اســت.
و  نوشــته  شــکل  پیونــد  بــرای  هنرمنــد  کتیبــه  ایــن  در 
فضاهــای منفــی و پرکــردن آنهــا از اشــکال و نقــوش اســلیمی 
کوفــی  قلــم  در  قبــاًل  کــه  اســت  جســته  بهــره  بــرگ  به صــورت 
به صــورت بــارز نمایــان بــوده اســت کــه ایــن خــود نشــان دهنده 

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 قابل توجــه در آفرینــش هنــر 
اســالمی اســت کــه در برجســته کاری، کاشــی کاری، نقــش پارچــه 

و تزیینــات در معمــاری موردتوجــه اســت )همــان(.

حــروف  تداخــل  کتیبــه  ایــن  ظاهــری  ویژگی هــای  دیگــر  از 
تنــوع  ح،  ماننــد  حــروف  کشــیدگی  از  اســتفاده  و  یکدیگــر  در 

اســتفاده 
از نقــاط و اســتفاده از اعــراب و عالیــم بــرای پرکــردن فضاهای 
منفــی و همچنیــن به کاربــردن حــروف کشــیده ای مثــل هـــ و ر 
عــالوه بــر ایجــاد آهنــگ بصــری متنــاوب: ترکیب بنــدی اریــب 
ــه  ــن کتیب ــه اول ای ــی در طبق ــن ویژگ ــه ای ــود آورده ک ــه وج ــز ب را نی

ــت. ــان اس ــارز نمای ــورت ب به ص
راســتا  یــک  در  و  پیوســتگی  و  حــروف  از  برخــی  ادامــه  در 
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 

.)5 )تصویــر  تمانائــه 
ــه  ــند ک ــی باش ــث م ــم ثل ــه قل ــز ب ــک نی ــای کوچ ــن کتیبه ه ای
به وســیله گل هــای اســلیمی تزییــن شــده اند. دارای ویژگی هــای 
همســان آن دو کتیبــه قبــل اســت بــا ایــن تفــاوت کــه حــروف و 
ایجــاد توهــم بصــری و شــکل بیضــی  نقــاط و اعراب گذاری هــا 
ــکل  ــره ش ــم دای ــروف ه ــاط ح ــد. نق ــود آورده ان ــه وج ــدی را ب مانن
ــم لــوزی ماننــد هســتند. ترکیب بنــدی کتیبــه عمــل حاجــی  و ه
محمــد بــن علــی حافــظ اســفراینی به خاطــر وجــود الــف و الم هــای 
کشــیده بیشــتر عمــودی اســت، امــا ترکیب بنــدی کتیبــه فــی 
شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و تمانائــه به خاطــر وجــود حرفــی 
همچــون در بیشــتر به صــورت مــورب اســت کــه باعــث ایجــاد 

آهنــگ بصــری مــوزون شــده اســت.
 پنجــره مذبــور بــه ســال 984 توســط محمــد بیــک ترکمانــان 
ــا 72/5  ــدی 56 پهن ــدازه: بلن ــت. ان ــده اس ــت گردی ــر و مرم تعمی

. ــانتیمتر س
کتیبــه پاییــن »افــاض علــی کافــه العالمیــن بــره و عدلــه و 
ــان  ــو ترکم ــد بیــک موصل ــت دســتگاه محم ــال ایال ــانه از م احس
آالت  به اضافــه  مبارکــه  پنجــره  ایــن  یافــت  مرمــت  تجدیــد  بــه 
و  تمانیــن  و  اربــع  ســنه  االخــر  جمــادی  شــهر  تاریــخ  در  برنجــی 
ــود  ــی محم ــن حاج ــا ب ــن رض ــه حس ــره کتیب ــن الهج ــعمانه م تس

.)33-1335:31 )صمــدی،  الخــادم« 
ایـــن کتیبـــه در قســـمت ُکـــم پنجـــره در پاییـــن آمـــده اســـت 
ـــن  ـــت. ای ـــت اس ـــد از مرم ـــات بع ـــف و الحاق ـــه واق ـــوع کتیب ـــه از ن ک
ــزا اســـت  ــاًل مجـ ــات کامـ ــم ثلـــث و دارای طبقـ ــه قلـ ــز بـ ــه نیـ کتیبـ
کـــه به وســـیله خطـــی از یکدیگـــر جـــدا شـــده اند. ایـــن کتیبـــه بـــه 

تصویر شماره5 . کتیبه 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)
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ـــت.  ـــوی اس ـــث در دوران صف ـــای ثل ـــش کتیبه ه ـــام بخ ـــی اله نوع
ــی  ــط میانـ ــوی خـ ــای دوران صفـ ــه در کتیبه هـ ــاوت کـ ــن تفـ ــا ایـ بـ
ــا در  ــد . امـ ــه برگشـــت انتهایـــی حرفـــی ماننـــد ی می باشـ دوطبقـ
ایـــن کتیبـــه خطـــی میـــان دوطبقـــه ایجـــاد دو کادر مســـتطیل 
و  گـــرد  حـــروف  انســـجام  و  اســـت  نمـــوده  مجـــزا  به صـــورت 
ترکیب بنـــدی  ایجـــاد  نیـــز  کتیبـــه  ایـــن  در  کلمـــات  فشـــردگی 
ـــه  ـــن کتیب ـــری ای ـــارز بص ـــات ب ـــه صف ـــت. از جمل ـــوده اس ـــری نم بص
 ، ـــون : ر ـــی همچ ـــت حروف ـــی و برگش ـــیدگی انتهای ـــود کش ـــز وج نی
ــری  ــاد آهنـــگ بصـ ــطر پاییـــن موجـــب ایجـ هــــ ، د ، ع ، ح ، م در سـ
ترکیب بنـــدی  موجـــب  نیـــز  قســـمت هایی  در  و  متنـــاوب 
از  اســـتفاده  بـــا  ترکیب بنـــدی  ایـــن  در  میکنـــد.  نیـــز  مـــورب 
ارزش  دارای  کـــه  بصـــری  آهنـــگ  و  زیبـــا  بســـیار  ریتـــم  حـــروف 
ـــروف  ـــات و ح ـــدن کلم ـــده ش ـــد. خوان ـــوه میکن ـــت جل ـــری اس هن
ایـــن قلـــم بـــرای بیننـــده بعـــد از کمـــی تأمـــل دور از ذهـــن نیســـت 
و چه بســـا بـــه نســـبت ســـایر اقـــالم ثلـــث ســـاده تر باشـــد کـــه 
ــی  ــت و منفـ ــای مثبـ ــروف در فضـ ــدی حـ ــش و ترکیب بنـ ــا آرایـ بـ
اغلـــب  کلمـــات  مزبـــور  کتیبـــه  در  اســـت.  پذیرفتـــه  صـــورت 
به صـــورت مجـــزا هســـتند و کمتـــر روی هـــم ســـوار هســـتند کـــه 
ایـــن خـــود دلیـــل دیگـــری بـــر وضـــوح و خوانـــدن آســـان کتیبـــه 
اســـت: حلقه هـــا و گره هـــا بـــاز و در بعضـــی از قســـمت ها بســـته 

ــزه و  ــراب، حمـ ــی از اعـ ــای خالـ ــردن فضاهـ ــرای پرکـ ــوند و بـ می شـ
یـــا نقـــاط حـــروف اســـتفاده شـــده کـــه باتوجه بـــه فضـــای موجـــود 

گســـترش و شـــکل گرفته اســـت.
آهنــگ بصــری کــه در اثــر تکــرار و ضربه هــای عمــودی و بلنــد 

ایــن حــروف ایجــاد شــده القاکننــده عظمــت و بزرگــی اســت. 
انتهــای حــروف به صــورت پیچیــده بارهــا رهــا شــده )ارســال( 
یــا به صــورت قوس هــا و دایره هــای گــود هســتند و بــه دنباله هــا 

و رشــته های باریــک و نــازک )تشــمیرات( ختــم می شــوند.
شــده  اســتفاده  نازک تــری  قلــم  از  اعــراب  گذاشــتن  بــرای 
ــی و  ــر تزیین ــدون عناص ــی ب ــث جل ــم ثل ــا قل ــه ب ــن کتیب ــت، ای اس
در دو ســطر مجــزا بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکوبــی در دوران 
و دســتگاه محمــد بیــگ موصلــو ترکمانــان شــکل گرفته اســت 
ــای  ــات: فرم ه ــی از کلم ــب یکنواخت ــکل و ترکی ــت و ش ــه از باف ک
کــه  آورده  وجــود  بــه  را  موربــی  ترکیب هــای  و  افقــی  و  عمــودی 

موجــب ایجــاد شــکلی مــوزون گردیــده اســت.
و  اشــکال  بــه  کتیبــه  ایــن  در  شــده  اســتفاده  نقــاط 
ترکیب هــای متنوعــی بــر اســاس فضــای موجــود هســتند کــه 
مــورب  و  افقــی  و  مثلثــی  ترکیب بندی هــای  و  زیبایــی  موجــب 

اســت. شــده 
ــات و  ــه تزیینـ ــن بـ ــره مزیـ ــر پنجـ ــای دیگـ ــر خـــالف کتیبه هـ بـ

تصویر شماره 6. کتیبه اضافه شده در سال 984 در قسمت ُکم پنجره )ماخذ: نگارنده(
Figure 6. The inscription was added in 984 in the lower part of the window (Source: Author)
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عناصـــر تزیینـــی هســـتند: در ایـــن کتیبـــه هیچ گونـــه تزیینـــی 
وجـــود نـــدارد و تنهـــا از اعـــراب و عالیـــم بـــرای پرکـــردن فضاهـــای 
قســـمت های  از  برخـــی  در  اســـت.  اســـتفاده  کلمـــات  خالـــی 
کتیبـــه کلمـــات از کادر خـــارج شـــدند و موجـــب شکســـته شـــدن 

شـــده اند. آن  فزون تـــر  زیبایـــی  و  کادر 
در دورتـــادور 4 کتیبـــه اول در القـــدره اهلل و ســـالم و درود 
ــته شـــده  ــام به صـــورت زرکـــوب نگاشـ ــران و امـ ــه و پیامبـ ــر ائمـ بـ
بیـــن  از  آن  قســـمت های  از  بســـیاری  متأســـفانه  امـــا  اســـت. 
ــا  ــرای مـ ــات بـ ــه تزیینـ ــه این گونـ ــی را کـ ــه مهمـ ــت. نکتـ ــه اسـ رفتـ
متذکـــر می شـــود T جنبـــه مذهبـــی و مفهـــوم کلمـــات و عشـــق 
مقـــدس  اســـامی  و  نام هـــا  نوشـــتن  بـــه  هنرمنـــدان  عالقـــه  و 
ــی  ــان عظمـــت و قـــدرت و بزرگـ ــرای بیـ الهـــی همچـــون اهلل و ... بـ
خداونـــد اســـت و یـــا شـــاید به عنـــوان یـــک رســـم و ســـنت در 
شـــیعیان  به خصـــوص  هنرمنـــدان  میـــان  در  قدیـــم  روزگاران 
رواج داشـــته اســـت و بیشـــتر در معمـــاری اســـالمی و تزیینـــات 
در بناهـــا مذهبـــی، بـــرای ارزش هـــا و باورهـــای دینـــی و مذهبـــی بـــه 

اســـت. می رفتـــه  کار 
کالم  بـــه  بـــودن  وابســـته  دلیـــل  بـــه  به خودی خـــود  خـــط 
اســـت:  روحانـــی  ارزش  و  معنـــوی  جنبـــه  دارای  الهـــی  وحـــی  و 
بنابرایـــن هیـــچ جـــا و مکانـــی مناســـب تر از مکان هـــای مذهبـــی 

نیســـت کـــه بتوانـــد حضـــور و نمایـــش الهـــی را نشـــان دهـــد.

نتیجه گیری
هنر اسالمی از جمله هنرهایی است که تا به امروز در مورد روند 
آن تحقیقات بسیاری صورت گرفته  شکل گیری و سیر و تحول 
به  سال  سالیان  که  غربی  و  شرقی  هنرمندان  چه بسا  است. 
و  زیبایی  جنبه های  تمام  به  هنوز  و  پرداخته اند  هنر  این  بررسی 

عرفانی آن دست نیافته اند.
حرم امام رضا نیز دربردارنده بسیاری از این هنرها است که 
در ادوار مختلف تاریخی شکل گرفته است و یا مورد مرمت قرار 
گرفته است: بنابراین دارای موضوعات و زمینه های مختلف و 
قابلیت های فراوانی برای مطالعه و تحقیق بیشتر است. در این 
مقاله به بررسی یکی از چندین پنجره فوالد و نحوه ترکیب بندی، 
تعادل، تناسب، تراکم و فشردگی موجود در کتیبه ها پرداخت 
شده است. منطق تراکم و فشردگی عناصر تزیینی به صورت یک 
امر پژوهش شده و عالمانه در همه هنرهای اسالمی موردتوجه 
به  مربوط  تزیینات  و  معماری  در  به خصوص  بوده  هنرمندان 
مکان های مذهبی که شامل، هندسی، گیاهی و خط نوشته ها یا 
 ابداع شده است. الکساندر پایا دوپولو5 نیز 

ً
ترکیبی از آن ها مکررا

به آن تاکید کرده است و به عنوان یک اصل مهم زیبایی شناسی 
معماری  شامل  هنرها  همه  و  می شود  محسوب  اسالمی  هنر 
رشته های  در  تذهیب  و  مینیاتور  نقاشی،  در  آن  تزیینات  و 

صنایع دستی و سایر هنرهای سنتی اسالمی رعایت می گردد. 

پی نوشت ها
1-نوشــته ای کــه بــر ســر در ورودی دیــوار ابنیــه )کاخ هــا، مســاجد، اماکــن متبرکــه و غیــره( یــا بــر بدنــه کــوه بــه خطــوط مختلف نویســند. 

کتیبــه inscription نوشــتاری بــر روی مــاده ای بــادوام. فــن و هنــر ســاخت کتیبــه را کتیبه نــگاری گویند.
2- در لغت به معنای جواهر نشاندن است. به همین دلیل تاج جواهرنشان را مرصع گویند.

3- . گونه شناســی یــا شــناخت ویژگــی هــر یــک از اشــیا اســت. شــاخه مطالعــه گونه هاســت و دارای تقســیم بندی های متعــدد اســت از 
جملــه: زبان شناســی، زیست شناســی، روان شناســی، باستان شناســی، خداشناســی و برنامه ریــزی شــهری و معمــاری اســت.

ــم برجســته بــر ســطح اشــیا فلــزی ظاهــر می شــود. طریقــه انجــام ایــن روش بــه  4 - قلم زنــی: نقــوش و تزیینــات دلخــواه به صــورت نی
ایــن صــورت اســت کــه حاشــیه دور اشــکال نقــوش مــورد لــزوم را بــا قلم هــای فلــزی و بــه کمــک ضربــات چکــش کمــی گــود می ســازند 
تــا طرح هــای تزیینــی در ســطح صــاف شــی فلــزی صــورت نیــم برجســته ظاهــر گــردد. ایــن روش بیشــتر روی فلزاتــی کــه جنــس نرم تــر 

از مفــرغ دارنــد ماننــد برنــج به کاررفتــه اســت.
5- زینت و آرایش کردن دکان ها و بازارها در ایام جشن و شادمانی.
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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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