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چكيده
صحن عتيق، از قديمي ترين بخش هاي حرم امام رضا (ع) است که در آن شيوه هاي متنوع تزيين به کار رفته است. 
گروه مهمي از اين تزيينات، کتيبه هايي است که بر ايوان ها و جرزهاي آن نصب شده است. کتيبه هاي طوماري 
ثلث بيشترين کارکرد را در اين مجموعه دارد. برخي از اين کتيبه ها را هنرمنداني نظير محمد رضا امامي اصفهاني 
از دوره صفوي و محمد حسين شهيد مشهدي از دوره قاجار کتابت کرده اند. در کتيبه هاي اين دو هنرمند از 
مباني بصري ويژه اي جهت استواري ترکيب کتيبه ها استفاده شده است. در اين نوشتار مي کوشيم ترکيب بندي، 
عوامل تأثير گذار در ترکيب نظير ويژگي حروف، برخي کيفيت هاي بصري و کرسي بندي را مشخص کرده و 
تفاوت ترکيب در اين دو کتيبه شناسايي شود. سؤاالت اين پژوهش عبارتند از: جنبه ها و عوامل بصري مؤثر 
در ترکيب دو کتيبة ثلث طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني و محمد  حسين شهيدي مشهدي چه مواردي را 
شامل مي شود ؟ از کدام ويژگي هاي حروِف قلم ثلث در ترکيب اين دو کتيبه استفاده شده است؟ چه شباهت و 
تفاوت هاي بصري در اين دو کتيبه وجود دارد؟ اين مطالعه به  روش توصيفي- موردي انجام شد و جمع آوري 
اطالعات و تصاوير براساس مطالعات کتابخانه اي، مصاحبه و استفاده از بايگاني تصاوير آفرينش هاي هنري 
آستان قدس استوار است. نتايج بررسي نشان مي دهد، در هر دو کتيبه از ويژگي هاي اصلي خط ثلث نظير 
افراشته ها، حروف کشيده و حروف گرداندام در ايجاد صور بصري مهمي چون آهنگ بصري، تعادل، تباين 
و تناسب جهت پديد آوردن ترکيب  استفاده شده است. استفاده از ياء راجعه، کرسي بندي، حرکت هاي افقي، 
عمودي و مورب نيز در هر دو کتيبه وجود دارد. در همه اين موارد تفاوت هايي در نحوه اســتفاده از اين 
کيفيت ها مشاهده مي شود که در نهايت منجر به ايجاد فضايي آرام در کتيبه محمد رضا امامي اصفهاني و 

فضايي پرتحرک  در کتيبه محمد حسين شهيد مشهدي شده است.

 واژگان كليدي 
صحن عتيق، کتيبة طوماري ، کيفيت هاي بصري، ترکيب بندي، محمدحسين شهيد مشهدي، محمدرضا 

امامي اصفهاني. 

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٥/١/٢٨ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٦/١/١٩   

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث طوماري از 
محمد رضا امامي اصفهاني و محمد حسين شهيد
مشهدي در صحن عتيق حرم امام رضا (ع)

    سميرا سادات داننده* 

  کارشناس ارشد ارتباط تصويري، مدرس گروه ارتباط تصويري موسسه آموزش عالي اقبال الهوري مشهد، شهر مشهد، استان 
Email:samiradanandeh@eqbal.ac.ir                                                                                             .خراسان



شهيد مشهدي در صحن عتيق حرم امام رضا (ع). 
شناسايي ويژگي هاي بصري حروِف ثلث به کار رفته در 

ترکيب دو کتيبه. 
مشخص ساختن وجوه اشتراک و افتراق بصري در دو 

کتيبه.
سؤاالتي که اين پژوهش درپي پاسخ گويي به آن ها است، 

عبارتند از:
ثلث  جنبه ها و عوامل بصري مؤثر در ترکيب دو کتيبة 
محمد  حسين  و  امامي اصفهاني  محمد رضا  از  طوماري 

شهيدي مشهدي چه مواردي را شامل مي شود ؟
اين دو  ترکيب  ثلث در  قلم  از کدام ويژگي هاي حروِف   

کتيبه استفاده شده است؟ 
چه شباهت و تفاوت هاي بصري در اين دو کتيبه وجود 

دارد؟

روش تحقيق
در اين پژوهش به  روش توصيفي- موردي، پاسخ سواالت 
ياد شده جستجو مي شود. براي اين منظور ابتدا مطالب 
کتيبه هاي  معرفي  و  طوماري  کتيبه  دربارة  مختصري 
بر  بصري  خواص  تأثير  و سپس  مي شود  بيان  مذکور 
ايجاد ترکيب بندي اين دو کتيبه، مورد تحليل قرار مي گيرد. 
روش جمع آوري اطالعات در اين مقاله، براساس مطالعات 
تصاوير  بايگاني  از  استفاده  و  مصاحبه  کتابخانه اي، 

آفرينش هاي هنري آستان قدس استوار است. 

پيشينه پژوهش
و  محورها  با  تحقيق  چند  بحث  مورد  موضوع  دربارة 
رويکرد هاي مختلف انجام شده که اهّم آنها بدين ترتيب 

است: 
در برخي کتاب ها مانند اطلس خط نوشته حبيب اهللا فضائلي  
نستعليق نويسان  خوشنويسان؛  آثار  و  احوال   ،(١٣٦٢)
خطاطان  و  خط  تذکره  بياني(١٣٦٣)،  مهدي  نوشته 
نوشته ميرزا حبيب اصفهاني(١٣٦٩)، توضيحاتي دربارة 
محمد رضا امامي اصفهاني بيان شد. در کتاب تعليم خط 
نوشته  تحفه المحبين  و  فضايلي(١٣٦٢)  حبيب اهللا  نوشته 
يعقوب بن حسن سراج شيرازي(١٣٧٦) اطالعات مختصري 
درباره کتيبه ها عنوان شد. در مقاله هايي با عنوان «بررسي 
محتوايي کتيبه هاي مذهبي دوران تيموريان و صفويان»، 
نوشته مهناز شايسته فر در علوم انساني دانشگاه الزهرا 
(س) (١٣٨١) و مقاله « به کارگيري شاخصه هاي معماري 
اسالمي در معماري مسجد محله؛ با تأکيد بر کتيبه و نقوش 
هندسي»، نوشته مريم فراست(١٣٨٥)، مقاله «طبقه بندي 
کتيبه ها در معماري دوره صفوي»(١٣٨٦) نوشته مهدي 
مکي نژاد و مقاله «مقايسه ويژگي هاي هنر کتيبه نگاري عصر 
صفوي در دو مجموعه شاخص شيعي ايران؛ حرم مطهر 
امام رضا  (ع) و بقعه شيخ  صفي الدين اردبيلي»(١٣٨٨)، 

مقدمه
با شهادت علي بن موسي الرضا (ع)، شهر مشهد به تدريج 
به گرد مزار آن حضرت شکل گرفت و در سده هاي بعد 
اهميت  و  قداست  شد.  مستحيل  آن  در  سناباد  و  نوقان 
مرقد علي بن موسي الرضا (ع) سبب شد تا در دوره هاي 
مختلف تاريخ، بازسازي و مرمت هاي زيادي در آن انجام 
شود و به مرور زمان به  مجموعه اي از بناها و هنرهاي 
قديمي ترين  از  يکي  عتيق  صحن  شود.  مبدل  مختلف 
بخش هاي حرم امام رضا (ع) است. بخشي از اين صحن 
در دورة تيموري و بخش هاي ديگر آن در دورة صفوي و 
قاجار احداث شد. در اين صحن هنرهاي مختلفي از جمله 
از  کتيبه نگاري کار شده است. کتيبه نگاري روش مهمي 
تزيين در معماري اسالمي است که عالوه بر جنبه زيبايي 
مي شود.  شامل  نيز  را  ديگري  ويژگي هاي  تزييني،  و 
مي توان کتيبه را به  عنوان سندي تاريخي در نظر گرفت 
و خصوصياتي چون تاريخ بنا، نام هنرمندان، نام بانيان 
از  از دل آن استخراج کرد و  بنا را  اثر و خوشنويسان 
طريق آن به  فرهنگ و هنر يک سرزمين پي  برد . کتيبه هاي 
متنوعي از هنرمندان مختلف در حرم امام رضا (ع) وجود 
امامي اصفهاني  محمدرضا  هنرمندان  اين  جمله  از  دارد. 
دوره  از  شهيد مشهدي  محمد حسين  و  صفوي  دوره  از 
قاجار، خوشنويسان ممتازي هستند که بيشتر کتيبه هاي 
عتيق  صحن  در  طوماري  قالب  در  و  ثلث  خط  با  آنها 
وجود دارد. در کتيبه هاي اين دو هنرمند عالوه بر اصول 
و  تجسمي  قوانين  رعايت  خوشنويسي،  مهارت هاي  و 
استفاده از کيفيت هاي بصري مشاهده مي شود. استفاده از 
ويژگي هاي اصلي خط ثلث در ايجاد صور بصري مهمي 
مانند آهنگ بصري، تعادل، تباين و فضاي مثبت و منفي 
جهت پديد آوردن ترکيب بندي هاي متنوع از خصوصيات 

اين کتيبه ها است. 
تحقيقات مختلفي که دربارة کتيبه هاي حرم امام رضا (ع) 
انجام شده است، بيشتر جنبه محتوايي دارد و خصوصيات 
بصري کتيبه هاي اين مکان، کمتر مطالعه شده است. در 
هيچ کدام از اين پژوهش ها، مقايسه اي بين کتيبه هاي اين 
دو هنرمند صورت نگرفته است. در اين مقاله، دليل انتخاب 
و مقايسه اين دو کتيبه، ويژگي صوري و محل نصب آن 
است. هر دو کتيبه در قالب ثلث طوماري کمربندي است 
و  نادري  ايوان هاي  پيشاني  در  آنها  قرار گيري  محل  و 
نقاره خانه در صحن عتيق است، که در دوره معاصر پر 
رفت و آمد ترين ايوان هاي اين صحن محسوب مي شود. 
دليل ديگر از انتخاب اين دو کتيبه، بررسي دو نمونه از 
آثار کتيبه نگاري دو هنرمند در دو دورة مختلف صفوي 

و قاجار است. 
اهدافي که در اين پژوهش مورد نظر است، عبارت اند از:

ثلث  شناسايي عوامل بصري مؤثر در ترکيب دو کتيبة 
محمد  حسين  و  امامي اصفهاني  محمد رضا  از  طوماري 

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)
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نوشته سيد هاشم حسيني دسته بندي هاي محتوايي براي 
فارس  يادماني  کتيبه هاي  کتاب  در  شد.  ارايه  کتيبه ها 
دسته بندي  ميرزا ابوالقاسمي(١٣٨٧)  نوشته محمدصادق 
براي کتيبه ها وجود دارد. در مقاله اي از کتاب جلوه هاي 
هنري در آستان قدس با عنوان «مروري بر احوال و آثار 
محمد حسين شهيد المشهدي در حرم امام رضا (ع)» نوشتة 
محمد حسين  ثلث  کتيبه هاي   (١٣٩٠) صحراگرد  مهدي 
هنري  شاهکارهاي  کتاب  در  شد.  معرفي  شهيد مشهدي 
گوهرشاد)  مسجد  (کتيبه هاي  رضوي  قدس  آستان  در 
پيرامون  گونه شناسي  صحراگرد(١٣٩٢)،  مهدي  نوشته 
کتيبه هاي ثلث مسجد گوهرشاد صورت گرفت و کتيبه ها 
از نظر اصول خوشنويسي تحليل شد. در کتاب ديگري از 
اين نويسنده با عنوان شاهکارهاي هنري در آستان قدس 
رضوي؛ کتيبه هاي صحن عتيق (١٣٩٤)، کتيبه هاي صحن 
عتيق معرفي و دو اصل مهم خوشنويسي، يعني تشکيل و 
ترکيب در آنها مطالعه شد.  مقاله اي با عنوان «ترکيب بندي 
در کتيبه هاي ثلث طوماري صحن عتيق حرم امام رضا 
داننده و مهدي صحراگرد در مجله  نوشته سميرا  (ع)» 
آستان هنر (١٣٩٤)، به چاپ رسيد. در اين مقاله عوامل 
موثر در ترکيب بندي کتيبه هاي ثلث طوماري صحن عتيق 
مطالعه شد. دو مقالة ديگر از اين دو نويسنده با عنوان 
«قابليت هاي بصري به کار رفته در ترکيب کتيبه هاي ثلث 
طوماري محمد حسين شهيد مشهدي در صحن عتيق حرم 
کتيبه هاي  در  بصري  آهنگ  «بررسي  و  رضا(ع)»  امام 
مجموعه زيارتي امام رضا (ع)» در کتاب مجموعه مقاالت 
اسالمي  هنر  شکوفايي  در  خراسان  نقش  ملي  همايش 
و عوامل  اول جنبه ها  مقاله  در  به چاپ رسيد.   ،(١٣٩٤)
محمد  حسين  طوماري  ثلث  کتيبه هاي  در  مؤثر  بصري 
شهيدمشهدي بررسي شد. در مقاله دوم، خطوط و عوامل 
شکل گيري آهنگ بصري در کتيبه هاي حرم امام رضا (ع) 
مطالعه شد. در پايان نامه با عنوان شناسايي قابليت هاي 
 ، (ع)١  رضا  امام  زيارتي  مجموعه  کتيبه هاي  بصري 
محقق سميرا داننده(١٣٩٣)، کتيبه هاي حرم امام رضا (ع) 
گونه شناسي شد و ظرفيت هاي تصويري موجود در اين 
کتيبه ها تحليل شد. با نظر به مطالعات پيشين، مي توان گفت 
خصوصيات هنري کتيبه هاي محمدرضا امامي اصفهاني و 
محمدحسين شهيد مشهدي به طور منسجم مطالعه نشده 
بصري  نظر  از  تحقيقات  برخي  در  آثارشان  چه  اگر  و 
مداقه شده است، از اين مطالعات نتيجه روشني در ارتباط 
نشده  استخراج  کتيبه  دو  اين  مقايسة  و  با خصوصيات 

است. 

معرفي دو هنرمند 
محمد رضا امامي اصفهاني، از جلي نويسان عصر صفوي 
اماکن اصفهان موجود  او در  کتيبه هاي  بيشتر  است که 
است (اصفهاني، ١٣٦٩: ٧٤). «محمد رضا را امام خطاطان 

گفته اند. او عمري طوالني داشته و معاصر شاه عباس اول 
و شاه صفي و شاه عباس دوم و شاه سليمان بوده است 
و در هر دوره در بناهايي که ساخته شده کتيبه اي نوشته 
و اثري به يادگار گذاشته است»(فضايلي، ١٣٦٢الف: ٣٥١و 
٣٥٠). اين هنرمند در سال ١٨٧٠ هـ فوت کرد(اصفهاني، 
١٣٦٩: ٧٤). کتيبه هاي بسياري از اين هنرمند در حرم امام  
رضا (ع) موجود است. از اين هنرمند تعداد يازده کتيبه 
در صحن عتيق موجود است. اين کتيبه ها در ساقة گنبد 
حرم امام  رضا (ع)، پيشاني ايوان طالي نادري، حاشية 
ايوان طالي نادري، پيشاني ايوان عباسي، بغلکش هاي دو 
ميان  ايوان کوچک  بيروني  عباسي، حاشية  ايوان  طرف 
ايوان عباسي، کمرگاه ايوانچة سوم ضلع شمالي به طرف 
ايوان عباسي، باالي سر در ايوان ساعت از طرف بست 
باال، کمرگاه دومين ايوانچة ضلع جنوبي، درون ايوانچة 
و  وردي خان  اهللا  گنبد  ورودي  جنوبي  ضلع  در  چهارم 
کمرگاه نخستين ايوانچة ضلع شرقي قرار دارد. غير از 
آن  شکل  که  عباسي  ايوان  طرف  دو  بغلکش هاي  کتيبة 
قاب بست است و کتيبة باالي سر در ايوان ساعت از طرف 
کتيبه هاي  لوح سه سطري دو طبقه است،  باال که  بست 
ديگر اين هنرمند در صحن عتيق، در قالب طوماري است. 
بيشتر اين کتيبه ها طوماري دو طبقة کمربندي است، که 
البته کتيبة ساقة گنبد به شکل لوحي - طوماري کمربندي 
و کتيبة حاشية ايوان طالي نادري به شکل طوماري مادر 
و بچه است. کتيبه هاي امامي اصفهاني در صحن عتيق با 
خطوط ثلث، کوفي و نستعليق کار شده است. ايجاد فاصله 
بين فضاي حروف از ويژگي کارهاي اين هنرمند است که 
در بسياري از کتيبه هاي اين صحن مشاهده مي شود.  در 
کتيبه هاي کار شده از اين هنرمند در صحن عتيق، ضمن 
تعادل،  بصري،  آهنگ  مانند  بصري  عوامل  از  استفاده 
تباين و فضاي مثبت و منفي، در قالب حرکت هاي عمودي، 
متقاطع، مثلث و منتشر، ترکيب شکل گرفته است و تمامي 
کتيبه هاي امامي اصفهاني با قلم سفيد و يا زرد بر زمينة 

الجوردي کار شده است.
محمد حسين شهيد مشهدي از خوشنويسان برجسته دوره 
قاجار است که نام او در بيشتر کتيبه هايش «محمد حسين 
الشهيد المشهدي» است. چهارده کتيبه از اين هنرمند در 
حرم مطهر وجود دارد که بيشتر آنها کتيبه هاي مهمي است 
که در صحن عتيق و ناصري نصب شده و نشان دهنده 
شهرت و اهّميت اين هنرمند در مشهد است (صحراگرد، 
١٣٩٠: ٣٧). ُنه کتيبه در صحن عتيق به رقم اين هنرمند 
وجود دارد که شامل کتيبه هاي پايه گنبد (از طرف پشت 
ايوان  حاشية  ساعت،  ايوان  پيشاني  توحيد خانه)،  بام 
ميان  ايوان کوچک  ايوان عباسي، درون  ساعت، حاشية 
ايوان  حاشيه  نقاره خانه،  ايوان  پيشاني  عباسي،  ايوان 
نقاره خانه، کمرگاه ايوان نقاره خانه از طرف بست پايين 
پايين  از طرف بست  نقاره خانه  ايوان  پيشاني  خيابان و 



است. تمام اين کتيبه ها در قالب طوماري و کمربندي دو 
طبقه است.  در کتيبه هاي کار شده از اين هنرمند در صحن 
عتيق نيز مانند محمدرضا امامي اصفهاني ضمن استفاده از 
عوامل بصري مانند آهنگ بصري، تعادل، تباين و فضاي 
مثبت و منفي، در قالب حرکت هاي عمودي، متقاطع، مثلث 
و منتشر، ترکيب شکل گرفته است، که البته نوع چيدمان 
حروف در کتيبه هاي دو هنرمند براساس مفردات و شکل 
خصوصيات  بصري  نظر  از  اما  است،  متفاوت  حروف 
مشترک دارد. تمامي کتيبه هاي شهيدمشهدي با قلم سفيد 
و  تراکم  است.  شده  کار  الجوردي  زمينة  بر  زرد  يا  و 
فشردگي حروف در کتيبه از ويژگي کار اين هنرمند است 
که در بسياري از کتيبه هاي کار شده در حرم امام رضا 

(ع) مشاهده مي شود. 

دسته بندي کتيبه ها
 براي دانستن خصوصيات  کتيبه ها  و اصول کتيبه نگاري 
خصوصيات  دربارة  کرد.  دسته بندي  را  آنها  مي توان 
کتيبه ها منابع تاريخي اندکي وجود دارد . تعريف مختصري 
از نوع خط، شکل  کتيبه ها و اسباب  کتيبه نويسي در کتاب 
چند  فقط  آن  در  نويسنده  که  است  آمده  تحفة المحبين 
قاعده و روش کتابت را بيان مي کند١. در دورة معاصر 
پژوهشگران اندکي دربارة دسته بندي کتيبه ها مطالعاتي 
انجام دادند. در مقاله اي کتيبه ها از منظر متون مذهبي به  
کتيبه هاي قرآني ، ادعيه و احاديث تقسيم مي شود و هر کدام 
از موارد ذکر شده شامل زيرشاخه هايي است ( شايسته فر، 
١٣٨١: ٨٨ – ٦٨). در مقاله اي ديگر کتيبه ها به  دسته هايي 
خوشنويسي ،  به  صورت  سرتاسري  کتيبه هاي  چون  
در  آجري  کوچک  کتيبه هاي  شده ،  قاب بندي  کتيبه هاي 
و  گنبد  طوق  دور  تا  دور  کتيبه هاي  خط ،  و  شکل  قالب 
شبستان ، کتيبه هاي دور تا دور محراب و کتيبه هاي  ساده 
برگرفته از آجر يا کاشي تقسيم مي شود (فراست ، ١٣٨٥: 
٦٤). در پژوهشي ديگر، کتيبه ها براساس نوع جنس ، نوع 
خط ، تزيينات ، رنگ متن و زمينه بررسي مي شود(حسيني 
و طاووسي، ١٣٨٥: ٦٢ – ٦٠). در دسته بندي که مهدي 
مکي نژاد انجام داده، کتيبه ها بر اساس نوع خط، موضوع، 
طبقه بندي  آنها  و سازندگان  کاتبان  نوع مصالح، جنس، 
شده  ذکر  موارد  از  يک  هر  طبقه بندي  اين  در  مي شود. 
تقسيم  مختلف  بخش هاي  به  هرکدام  و  معرفي گرديده 
مي شود (مکي نژاد، ١٣٨٦: ٩٣ – ٨٧). در کتاب  کتيبه هاي 
يادماني فارس ، کتيبه ها در ارتباط با کارکرد تاريخي و 
اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و از منظر متني به  دسته 
کتيبه هاي  ديني ، اشعار فارسي و عربي تقسيم مي شود. 
نويسندة اين کتاب معتقد است که کتيبه هاي ديني با نوع 
احداثيه و يادگاري متفاوت است(ميرزا  ابوالقاسمي ، ١٣٨٧: 
٣٢ – ٢٧). در پژوهشي ديگر کتيبه هاي مذهبي از منظر   
آيات قرآن ،  کتيبه هاي حديثي، کتيبه هاي دعايي، اسماءاهللا 

و اسامي ائمه دسته بندي مي شود (حسيني ، ١٣٨٨: ١٢٠- 
١١٠). در کتاب شاهکارهاي هنري در آستان  قدس رضوي، 
دسته بندي جامع تري وجود دارد؛ چنانکه کتيبه هاي نوشته 
شده به  خط ثلث از منظر متن ، قالب، شکل کلي و ترکيب 
مواردي  و  مي شود  تحليل  و  دسته بندي  کتيبه،  در  خط 
طبقه،  سه  و  دوطبقه  تک سطري،  عنوان کتيبه هاي  تحت 
ترکيب خط  قالب  کتيبه هاي  کمربندي در  مادر و بچه و  
توجه  با   .(٣  ،٢٩  :١٣٩١ مي شود (صحراگرد،  نامگذاري 
به نظر پژوهشگران و يافته هاي نگارنده مي توان کتيبه ها 
طبقه بندي  شامل  که  کرد  دسته بندي  بخش  شش  در  را 
در  خط  ترکيب بندي  قالب،  و  شکل  خط ،  نوع  محتوايي ، 
اين  در  کتيبه هاست.  رنگ   و  مصالح  و  مواد  نوع  کتيبه، 
مقاله سعي بر آن است تا خصوصيات کتيبه ها از منظر 
صوري بررسي شود. در اين راستا دسته بندي مربوط به 
ويژگي صوري کتيبه ها معرفي مي شود و دو کتيبة مذکور 

از منظر خصوصيات بصري مورد مداقه قرار مي گيرد. 

طبقه بندي براساس شکل و قالب کتيبه 
 در طبقه بندي از نظر شکل و قالب کتيبه مطالعات زيادي 
فقط  افرادي،  معدود  پراکنده  به  صورت  ندارد،  وجود 
نام هايي را براي کتيبه ها عنوان کرده اند. حبيب اهللا فضايلي 
در دوره معاصر واژگاني براي شکل و قالب کتيبه ها دارد. 
اين محقق کلماتي چون تک لوح، لوح، قطعه، ترنج، اشکال 
هندسي (مربع، مستطيل، دايره و...) ، کتيبه هاي کمربندي، 
کتيبه هاي مادر و بچه، کتيبه هاي هاللي، کتيبه  درهم (بدون  
تنظيم) و کتيبه محرابي را براي نام کتيبه ها در نظر گرفته 
است. به اعتقاد اين پژوهشگر، کتيبه ها اغلب در جهت طول 
و به  مساحت چندين متر براي اطراف در ورودي، محراب، 
به   که  گاهي   دارد  کاربرد  غيره  و  رواق  صحن،  اطراف 
به   به  تناسب محل  نيز  صورت تک لوحه ها و قطعه هايي 
در  استفاده  مورد  قلم   کتابت مي شود.  غيره  و  ثلث  خط 
کتيبه با نوشتن هاي معمولي فرق دارد و تسلطي جداگانه 
چند  زمينة  در  بايد  کتيبه نويس  که  را  عباراتي  مي طلبد، 
متري يا در ترنج ها، لوح ها و در  اشکال هندسي به  صورت 
ريزي  و  بنويسد، درشت  غيره  و  دايره  مربع، مستطيل، 
 .(١٣٧-١٣١ است(فضايلي ،   ١٣٦٢ب:  الزامي  آن  در  قلم 
مهدي مکي نژاد دربارة جهت حرکت کتيبه ها مطالبي بيان 
نوشته  نويسنده جهت حرکت  اين  اعتقاد  به  کرده است. 
در کتيبه ها بايد از راست به  چپ و از باال به  پايين و يا از 
پايين به  باال باشد، گاهي اوقات بعضي کتيبه هاي مستثني 
نيز وجود دارد که به دليل موقعيت مکاني و نسبت آنها با 
نقش و نگارها، داراي جهت حرکت متفاوتي است (مکي نژاد ، 
انجام  صحراگرد  مهدي  که  دسته بندي  در   .(٩٣  :١٣٨٦
داده، کتيبه ها از نظر قالب و شکل کلي به سه دسته تقسيم 
قاب بست٢  طوماري،  کتيبه  نظير  اصطالحاتي  مي شود. 
و الواح کتيبه اي٣ نامگذاري هايي است که اين پژوهشگر 

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)

۱.  در اين کتاب  بيان شده  که  کتيبه ها 
را بايد طوري نوشت که از ارتفاع 
تقريبًا ۳ م. مشکل خوانايي نداشته 
باشد و در يک سطر جايز است که 
سه طبقه نوشته شود و در هر سه 
طبقه رعايت کرسي صورت گيرد 
و خوشنويسي کتيبه بايد از اصول 
ثلث و محقق بيرون نبوده و تناسب 
حروف رعايت شود (سراج شيرازي، 

.(۱۴۴-۱۴۶ :۱۳۷۶
کوتاه  متني  با  که  کتيبه هايي   .۲
به  و  يا مستطيل  مربع  قاب  در  و 
طور مکرر بر بنا نصب مي شود را 
قاب بست گويند(صحراگرد، ۱۳۹۴: 

 .(۸۰
به  لچکي ها  در  الواح  کتيبه هاي   .۳
طور مزدوج و متقارن، گاهي زير 
و  مي شود  تکرار  پايه ها  و  طاق ها 
شکل قاب آنها معموًال ترنج، شمسه 
و گره هاي چند ضلعي است و به 
نامگذاري  قابشان  شکل  تناسب 
الواح  الواح ترنجي،  مي شود. مانند 
مستدير و غيره(صحراگرد، ۱۳۹۴: 

 .(۷۹



شماره۴۴  زمستان۹۶
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

براي کتيبه ها در نظر گرفته است. به اعتقاد اين پژوهشگر، 
کتيبه ها از نظر ارتباط با فضاي معماري و محل قرارگيري، 
اندازه و قالبي متفاوت دارد و اين نامگذاري را براساس 
شکل هاي رايج کتيبه ها که در بناهاي اسالمي در تزيينات 
معماري کاربرد دارد مي توان برگزيد (صحراگرد، ١٣٩١: 
٤٣ – ٤١). همچنين اين نويسنده معتقد است که منظور 
از قالب کتيبه، ساختار کلي يا شکل قاب آن است که با 
بسترش، يعني عناصر معماري، ارتباط صوري متناسبي 
بر  نگاهي  با   .(٧٨  :١٣٩٤ (صحراگرد،  مي کند  برقرار 
کتيبه هاي  براي  نام  اين  انتخاب  لفظي طوماري١،  معناي 

دورتادوري و سراسري انتخاب مناسبي است. 

کتيبه طوماري
کتيبه هاي  را  مذهبي  اماکن  کتيبه هاي  از  مهمي  بخش 
طوماري تشکيل مي دهد. اين کتيبه ها به طور معمول مانند 
نواري بلند سرتاسر بنا قرار مي گيرد و در قسمت هايي 
مانند: ساقه گنبد، ازاره، زير ايوان، اطراف محراب و سردر 
مستطيلي  مانند  کتيبه ها  اين  کلي  شکل  مي شود.  نصب 
مي شود.  کتابت  نظر  مورد  متن  آن  در  که  است  کشيده 
از قلم جلي براي نوشتار متن اصلي اين کتيبه ها استفاده 
مي شود و در برخي موارد به تناسب راستاي عمودي و 
اغراق  افراشته و کشيده  افقي کتيبه، در نگارش حروف 
مي شود. چنانکه در برخي کتيبه هاي طوماري تک سطري 
با ارتفاع بيشتر، حروف افراشته مانند الف و الم بلندتر از 
حد معمول نوشته مي شود تا با کتيبه هم عرض شود. در 
برخي موارد نيز جهت برقراري تعادل و تناسب در شکل 
طولي کتيبه، حروف کشيده اي مانند ياء راجعه طوالني تر 

نوشته مي شود. 
 بيشتر کتيبه هاي طوماري، داراي مسير حرکت افقي است 
مسير  داراي  ايوان  گرداگرد  مانند  موارد  برخي  در  که 
حرکت دوار است. در مواردي نيز مانند کتيبة سردر و 
نادر  موارد  در  دارد.  عمودي  و  افقي  حرکت  طاق،  زير 
مانند  مي گردد.  مختلف  جهات  در  طوماري  کتيبة  نيز 
کتيبه هاي دور پنجره يا درها. در تمامي اين موارد قالب 
کتيبه وابسته به بستر عناصر معماري است. با اين حال 
کاتب در تعيين عرض کتيبه، محل نصب آن و رابطه آن 
و  است (صحراگرد، ١٣٩٤: ٧٩  آزاد  معماري  تزيينات  با 
٧٨). به گفته سراج شيرازي، قلم مورد استفاده در کتيبه ها 

بايد طوري انتخاب شود که در آن طول و عرض حروف، 
در  نيز  عمارت  ارتفاع  چنانکه   باشد.  کتيبه  محل  اندازه 
کتيبه  نوشتار  خوانش  در  مشکلي  و  شود  گرفته  نظر 
ايجاد نشود (سراج شيرازي، ١٣٧٦: ١٤٥). به  طور معمول 
کلمات به  کار رفته در بيشتر کتيبه ها در دو رديف قرار 
مي گيرد، گاهي نيز به  دليل موقعيت مکان و جمله بندي ها 
اين  در  البته  که  مي گيرد  قرار  رديف  سه  در  به  ناچار 
مورد کار کتيبه نويس سخت تر مي شود (فضايلي،  ١٣٦٢ب: 

.(١٣٢
از دوره تيموري با قرار دادن نوشته هايي با خطوط ديگري 
نظير کوفي، نسخ، ثلث و در دوره صفويه با تنظيم متن 
در دو يا سه طبقه١ اين فضاي خالي را پر مي کردند. در 
همين دوره استفاده از کمربند حروف کشيده اي مانند ياء 
ايجاد شد که با قرارگيري آن در وسط کتيبه ساماندهي 
قاعده مندي در حروف به وجود آمد (صحراگرد، ١٣٩٤: ٧٩ ). 
کتيبه  در  نوشته شده  الف هاي  اعتقاد سراج شيرازي،  به 
بايد به  اندازه محل کتيبه و ارتفاع آن باشد  و تناسب در 
کتيبه نويسي امري نسبي است (سراج شيرازي، ١٣٧٦: ٤٥). 
ايجاد  کوفي  يا  ثلث  قلم  با  که  طوماري  کتيبه هاي  در 
مي شود، به دليل منعطف بودن اين دو قلم، حروف کشيده 
اين  نظر گرفته مي شود. شايد  کتيبه در  با عرض  برابر 
حروف نسبت به  حروف ديگر متناسب نباشد، اما نوعي 
طراحي در آن صورت مي گيرد که علت آن ايجاد هماهنگي 
و تناسب حروف با عرض کتيبه است. به  خصوص قلم 
قابليت  حروفش،  شکل  و  ساختاري  جنبه  علت  به   ثلث 
به  انتخاب  و  دارد  را  عرض کتيبه  با  شدن  متناسب 
يا  و  کوتاه  حروفش  قسمت هاي  از  برخي  کتيبه نويس 
کشيده نوشته مي شود و با قرار دادن حروف عمود بلند، 
تکرار حروف مدور و مورب ها نوعي آهنگ بصري، نظم 
و وزني منطقي متناسب با عرض کتيبه ايجاد مي شود. در 
بيشتر کتيبه هاي طوماري که در بناهاي مختلف از جمله 
در حرم مطهر امام رضا  (ع) وجود دارد، از اين خصيصة 
قلمي مانند نستعليق به  اما  ثلث استفاده شده است.  قلم 
دليل شکلي که در دل حروفش نهفته است، قابليت انطباق 
و ترکيب بندي با افراشته ها و هماهنگي حروف با عرض 
کتيبه را ندارد، بنابراين در کتيبه هاي طوماري که با اين 
خط نوشته مي شود، همخواني ساختاري حروف با طول 

و عرض کتيبه مانند قلم ثلث نيست. 

تصوير ١. کتيبه طوماري کمربندي به  خط ثلث، پيشاني ايوان طالي صحن عتيق، رقم محمد رضا امامي اصفهاني، ١٠٨٥ق، مأخذ تصوير: آفرينش هاي 
هنري آستان قدس رضوي.

طومار  کلمة  لغت،  فرهنگ  در   .۱
نوشته  کاغذ  دراز،  نامة  معناي  به 
کرده(دهخدا،  لوله  نوشته هاي  و 
۱۳۷۷) و نوشتة دراز(معين، ۱۳۸۱) 
مي توان  اساس  اين  بر  است.  آمده 
مي تواند  طوماري  اصطالح  گفت 
را  بلند  و  سرتاسري  نوشته هاي 

شامل شود. 
  اين نوع از کتيبه ها بيشتر از يک 
خط کرسي را در بر مي گيرد و متن 
آن بر دو يا سه کرسي مي نشيند. در 
بيشتر کتيبه هاي دوره تيموري و پس 
از آن، از اين روش در کتيبه نويسي 
اين  درباره  است.  شده  استفاده 
را  خط  « آن  شده:  گفته  کتيبه ها 
شايد که بر باالي همديگر نويسند 
و در يک سطر جايز است که سه 
طبقه نوشته شود و در هر سه طبقه 
که  بنمايد  به  نوعي  رعايت کرسي 
مخالف اصول و قاعده واقع نشود 
محقق  و  ثلث  اصول  از  که  بايد  و 
بيرون نباشد و در اين خط رعايت 
تناسب امري کلي است و مي بايد در 
ترکيبي که مي نويسد رعايت الفاظ 
چنان بکند که با آنکه در يک سطر 
از  و  است  جايز  مرتبه کرسي  سه 
دو مرتبه خود کمتر نيست تقسيم و 
نگردد» (سراج شيرازي ،  تأخير  واقع 

.(۱۴۵ :۱۳۷۶ 



نيمة بااليي است، اما تناسب فواصل حروف به درستي 
رعايت شده است. اِعراب گذاري ها به صورت منتشر در 
برخورد  اين  از  منتشر  ترکيب  که  دارد  کتيبه وجود  کل 
مشاهده مي شود. رنگ مورد استفاده در اين کتيبه زرد بر 
الجوردي است، اين ترکيب رنگ در بيشتر کتيبه هاي حرم 

امام رضا(ع) وجود دارد(تصوير ١). 

کتيبة پيشاني ايوان نقاره خانه
اين کتيبه در قالب طوماري دو طبقة   کمربندي ، به  قلم ثلث 
جلي و کتابت محمد حسين شهيد مشهدي از دوره قاجار 
ايوان  پيشاني  قسمت  در  کتيبه  اين  نصب  محل  است. 
نقاره خانه صحن عتيق و تاريخ کتابت آن  ١٢٦٠ق است. 
است  نور  آية  از  متني  با  مذهبي٤  نوع  از  مذکور  کتيبه 
که در آخر آن عبارت «کتبه محمد حسين  ١٢٦٠» وجود 
دارد. اندازة کتيبه ٣ / ١ x ٥ / ١٢ م است. متن آيه چنين 
َماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشَکاة فِيَها  است: «اهللاَُّ ُنوُر السَّ
ي  ُدرِّ َکْوَکٌب  َکَأنََّها  َجاَجة  الزُّ ُزَجاَجة  ِفي  اْلِمْصَباُح  ِمْصَباٌح 
َباَرَکة َزيُتونِة الَّ َشْرقِية َوَال َغْربِية يَکاُد  يوَقُد ِمن َشَجَرة مُّ
َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلي ُنوٍر يْهِدي اهللاَُّ  َزيُتَها يِضيُء َوَلْو 
لُِنوِرِه َمن يَشاُء َويْضِرُب اهللاَُّ اْألَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللاَُّ بُِکلِّ َشيٍء 
َعلِيٌم» درباره کيفيت خط اين کتيبه که از قديمي ترين آثار 
محمد حسين شهيد مشهدي در حرم امام رضا (ع) است، 
شکل  و  اندازه  تناسبات  رعايت  رغم  به   که  شده  گفته 
حروف، قاعده مند نيست و از ديگر کتيبه هاي اين هنرمند 
نازل تر است. همچنين شکل نادرست برخي از حروف در 
بازسازي موردي خشت ها مشاهده مي شود. به طور مثال 
«ه» در واژه «زيتها» و «يهدي» مطابق با اصول ثلث نيست. 
با دّقت در کتيبه مشخص مي شود که اين بخش ها را بر 
خشت  هايي نوساز نوشته اند که گوياي تعمير و بازسازي 
موردي آنها است (صحراگرد، ١٣٩٤: ١٧٨). با استفاده از 
ياء راجعه، عرض کتيبه به دو نيمه مساوي در باال و پايين 
تقسيم شده و مانند برخي ديگر از کتيبه هاي اين هنرمند، 
فشردگي حروف در نيمه دوم کتيبه بيشتر است، چنانکه 
حروف در اين نيمه هماهنگي الزم را نسبت به نيمة اول 
آن ندارد. اين کتيبه چهار کرسي دارد. دو کرسي در پايين 
و دو کرسي در نيمه باال. با توجه به  قرارگيري حروف، 
نيمة سمت چپ کتيبه فشرده تر از نيمه سمت راست آن 
است و تناوب آهنگ بصري بر افراشته ها در نيمه سمت 
راست کتيبه، بيشتر مشاهده مي شود. حروفي مانند «ال» 
و سرکش «کاف» در کلماتي مانند َواْألَْرِض، َکِمْشَکاة، الَّ 

کتيبة پيشاني ايوان طالي نادري
به  قلم  قالب طوماري دو طبقة کمربندي ١،  در  کتيبه  اين 
ثلث جلي٢ و کتابت محمد رضا امامي اصفهاني است و در 
پيشاني ايوان طالي نادري نصب شده است؛ کتيبه مذکور 
از نوع احداثيه٣ است. اندازة کتيبه ١/١ x ٨ / ٩ م است و 
اين متن را در بر دارد: «في ايّام دُولة الُسلَطان األعَظم و 
الَخاقَان الِعَظم ( در اصل المعظم) َمالِک الِرقَاب َو اُالَمم مُولي 
لُملوک الَعَرب َو الَعَجم اَبُوا (لغاز) ي شا (ه)  ُسلطان ُحَسين 
ميرزا بايِقرا بَهاُدرخان َخلَداهللا تَعَالي مُلکُه کَتَبُه مُحَمدرضا 
االِءمامي ١٠٨٥» دربارة اين کتيبه بيان شده که کاتب کتيبة 
اصلي در دوران تيموريان مشخص نيست. اما با توجه به 
 نام راقم و تاريخ ١٠٨٥ مي توان گفت که بازسازي کتيبة 
اصلي به  خط محمد رضا امامي اصفهاني و در دوره سلطان 
حسين انجام شده است. البته با توجه به بازسازي هاي 
مکرر تزيينات کاشيکاري صحن عتيق، دفعات و شرايط 
اين کتيبه معلوم نيست و در برخي قسمت ها  بازسازي 
خصوصيات مفردات خط از بين رفته است. البته کاتب با 
نوشتن نام خود و سال ١٠٨٥، مشخص کرده که کتيبه 
نيز  کتيبه  خط  ترکيب  است ،  کرده  بازسازي  را  اصلي 
نشان مي دهد کاتب طبق شيوة قرن نهم عمل نکرده بلکه 
به  را  آن  يازدهم  و  دهم  قرن  در  رايج  اساس شيوة  بر 
صورت کمربندي دوطبقه کتابت کرده است. بدون شک 
تمام کتيبه دوباره کتابت و ساخته شده است. متن کتيبه 
در دو جا غلط نوشتاري دارد. يکي در واژة «المعظم» که 
افتادن «لغا» در  «العظم» نوشته شده و همچنين در جا 
يا کاشيکار  کاتب  بي دقّتي  به  که مربوط  «الغازي»  واژة 
است (صحراگرد، ١٣٩٤: ١١٥). اين کتيبه که از نظر اصول 
و قواعد کتابت از دقيق ترين کتيبه هاي صحن عتيق است، 
همانند ديگر آثار دوره صفوي، به  صورت کمربندي دو 
ياء  از  استفاده  با  بر کاشي معرق کار شده است.  طبقه 
راجعه، عرض کتيبه به دو نيمه مساوي در باال و پايين 
تقسيم شده است. نسبت قرارگيري کلمات در نيمة سمت 
دهندة  نشان  که  است  برابر  تقريبًا  کتيبه  چپ  و  راست 
اين  رعايت تناسب تقسيم کلمات در کل کتيبه است. در 
کتيبه، حرف الف و ال در کلمات األعَظم ، اُالَمم ، االِءمامي 
و سرکش کَتَبُه مورب نوشته شده که حرکت اريب را در 
کتيبه ايجاد کرده است. انباشتگي الف ها در نيمة نخست 
کتيبه بيشتر از نيمة دوم آن است. آهنگ بصري متناوب با 
قرارگيري الف ها در نيمة سمت راست بيشتر از نيمة سمت 
چپ کتيبه است. فشردگي حروف در نيمة پايين بيشتر از 

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)

تصوير ٢. کتيبه طوماري کمربندي به خط ثلث، پيشاني ايوان نقاره خانه، رقم محمد حسين شهيد مشهدي، ١٢٦٠ق، مأخذ: آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي.

طوماري  کتيبه هاي  برخي  ۱. در 
براي ايجاد تناسب در عرض کتيبه، 
گاهي برخي حروف آن مانند ياء را 
به  صورت کشيده قرار مي دهندکه 
در اين صورت فضاي کتيبه به  دو 
يا سه قسمت تقسيم مي شود. به  اين 
گونه کتيبه ها، کتيبه کمربندي گفته 
مي شود. به  گفته حبيب اهللا فضايلي 
اين ياء معکوس به  نام «ياء راجعه» 
حروف  که  مي گردد،  معرفي  نيز 
و کلمات در باال و پايين آن منظم 
مي شود (فضايلي، ۱۳۶۲الف: ۱۳۲). 
بيشتر کتيبه هاي کمربندي در حرم 
امام رضا (ع)، به  صورت دو طبقه 
طور  به   که  است  شده  نوشته 
از آن  معمول سه نوع دسته بندي 
در اين مجموعه مشاهده مي شود. 
کشيده  حرف  موارد  برخي  در 
طوري قرار گرفته که قاب کتيبه به  
دو قسمت مساوي تقسيم مي شود. 
قسمت  در  بيشتري  فضاي  گاهي 
پايين و فضاي کمتري در قسمت 
باالي کمربندي وجود دارد و گاهي 
چنانکه  بوده ،  برعکس  روند  اين 
کمتر  فضاي  داراي  پايين  قسمت 
فضاي  داراي  آن  باالي  قسمت  و 

بيشتري است.
۲. قلم جلي مقابل خفي (ريز) است 
و قلم خفي مقابل خط جلي (آشکار 
و درشت) است (قليچ خاني، ۱۳۸۸: 

۱۷۴ و ۱۱۵).
در  که  کتيبه هايي  از  ۳.برخي 
مي گيرد ،  قرار  متني  دسته بندي 
اطالعات  از  متوني  بردارنده  در 
حاوي  اين کتيبه ها  متن   است.  بنا 
هنرمند،  باني،  درباره   اطالعاتي 
ساخت  تاريخ  و  مباشر  معمار، 
۴۰؛   :۱۳۹۲ است  (صحراگرد،  بنا 
مکي نژاد : ۱۳۸۷: ۵۳) و از آنجا که 
بنا  احداث  با  رابطه  در  اطالعاتي 
احداثيه  کتيبه هاي  را  آنها  مي دهد، 

مي ناميم (صحراگرد، ۱۳۹۲: ۴۰) .
متون  حاوي  دسته بندي  ۴.اين 
آيات  بردارندة  در  و  است  مذهبي 
است   اشعار  و  احاديث  قرآني، 
(صحرا گرد ، ۱۳۹۱: ۳۸). اين کتيبه ها 
با توجه به  نوع مضامين به  کار رفته 
شامل  که  گروه هايي  به   در آنها 
مضامين آيات قرآني، احاديث، ادعيه 
و تذکره ها،  اسماء  اهللا و اسامي ائمه 
همچنين  مي شود،  تقسيم  است، 
دين  بزرگان  مدح  در  که  اشعاري 
بر  در  نيز  را  است  ايزد  وستايش 

مي گيرد.
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َشْرقِية و َال َغْربِية به صورت مورب نوشته شده است. اين 
نوع برخورد کيفيتي متحرک به کتيبه بخشيده، قاب کتيبه 
را به  چند قسمت تقسيم کرده، تباين بصري و ترکيب بندي 
به  توجه  با  است.  گرفته  شکل  برخورد  اين  از  مورب 
اِعراب گذاري ها، ترکيب منتشر نيز در اين کتيبه مشاهده 
مي شود. از جمله قابليت هاي بصري ديگر اين کتيبه که در 
نوع ترکيب آن نقش دارد، استفاده از فضاي منفي برخي 
حروف مانند حرف «ح» است، که با قرارگيري در کنار هم 
و در مرکز کتيبه، تأثير بصري چشم نوازي ايجاد کرده 
است. رنگ مورد استفاده در اين کتيبه زرد بر الجوردي 

است(تصوير ٢). 

عوامل مؤثر در ترکيب کتيبه 
طوماري  کتيبه هاي  تمام  در  که  مؤثري  عوامل  جمله  از 
نقش تعيين کننده اي دارد، مواردي نظير نوع خط و ويژگي 
بصري شامل  کيفيت هاي  برخي  و  کرسي بندي  حروف، 
آهنگ بصري١، تعادل٢، تباين٣ و تناسب٤ است. وجود اين 
عوامل در يک کتيبه سبب ايجاد ترکيب بندي هاي متنوعي 
مي شود. در کتيبه هاي طوماري که به  خط ثلث ايجاد شده 
است، تمام اين موارد وجود دارد اما کارکرد آنها با توجه 
دليل  به  اين  است.  متمايز  کلمات،  و  به  چيدمان حروف 
تأثيرات ناشي از اين عوامل سبب ايجاد ترکيب بندي هاي 
متفاوتي شده است. از نظر ويژگي حروف در خط ثلث، 
مي توان حروف را به  سه دسته کلي تقسيم کرد. در اين 
الف هاي  شامل  افراشته ها،  نظير:  مواردي  تقسيم بندي 
عمودي و سرکش «ک»، «الف»، «ل» و سرکش هايي که 
به  صورت  مورب نوشته مي شود، حروف کشيده (مدات) 
شامل همه حروفي که به  صورت کشيده بر سطح افقي 
کتيبه نوشته مي شود، حروف گرداندام (دواير) که شامل 
دواير منقبض و منبسط است، وجود دارد. دواير منقبض 
و  ساده  منبسط  دواير  و  غيره  و  «د»  «ر»،  «و»،  مانند 
معکوس مانند «ن» ، «ح» و غيره است. همچنين بر اساس 
مختلفي  طبقه هاي  به   طوماري،  کتيبه هاي  کرسي بندي، 
تقسيم مي شود که شامل کتيبه هاي تک سطري، دو طبقه 
و سه طبقه است. کرسي بندي از اصولي است که همواره 

در خط و خوشنويسي کاربرد دارد، چنانکه براي نشستن 
اجزاي گوناگون حروف، کلمات و رعايت توازن آ نها نسبت 

به  هم، همواره مورد استفاده قرار مي گرد. 
به  گفته حبيب اهللا فضايلي، کرسي به معناي برابر نوشتن 
کلمات مشابه در مصراع، سطر و يا جمله است و برابر 
نوشتن و قرينه سازي شکل ها است که براي رعايت اين 
قاعده از خط راست استفاده مي شود که معروف به  کرسي 
اصطالح  و   (٨٠  –  ١٣٠ ١٣٦٢الف:  است (فضايلي،  خط 
کرسي داشتن به معناي يکنواخت بودن است (قليچ خاني، 
و  نظم  سبب  ايجاد  کرسي بندي  مراعات   .(٣١٣  :١٣٨٨
تعادل در کلمات و چيدمان مناسب متن است. عالوه بر 
کلمات  و  حروف  چيدمان  به   توجه  با  شده،  ذکر  موارد 
خوشنويسي در کنار هم برخي کيفيت هاي بصري ايجاد 
مي شود که در ايجاد ترکيب کتيبه، نقش تعيين کننده اي 
تمام  در  که  است  مواردي  از  يکي  بصري  آهنگ  دارد. 

کتيبه هاي ثلث طوماري مشاهده مي شود. 
اين اصطالح به  معناي تکرار و هماهنگي عناصر بصري 
در قاب تصوير است. درباره آن گفته شده: « وقوع منظم 
و مکّرر يک يا چند عنصر تصويري در فضا» است (فلدمن، 
١٣٧٨: ٢٧٨) و رابطه اي ميان عناصر ترکيب بندي است 
 :١٣٩٠ مي شود(پهلوان،  پايه ريزي  تکرار،  طبق  بر  که 
٣٦). «تکرار با قاعده يک يا چند عنصر بصري، خواه با 
تغيير و خواه بدون تغيير متناوب» (کرامتي، ١٣٧٠: ١٤١). 
مي توان گفت آهنگ  بصري تناسب بين اجزاي کار هنري 
باعث هماهنگي در آن مي شود.  استحکام بخشيده و  را 
وجود آهنگ بصري به  کيفيت ترکيب بندي کمک کرده و 
تعادل را در قاب تصوير ايجاد مي کند. تعادل بصري، از 
ديگر عواملي است، که در ايجاد ترکيب کتيبه ها مؤثر است. 
درباره آن چنين آمده : « تعادل در هنر امري ديدگاني است 
تنش،  سنگيني،  (کيفيات)،  شرايط  آمدن  جمع  نتيجه  و 
کشش، استواري با ويژگي ها و شرايطي است که انسان 
ادراک مي کند» (فلدمن، ١٣٧٨: ٢٧٤).  از راه حواس خود 
براي آن که پيام در يک اثر با قدرت بيشتري القا شود، 
بصري  شيوه هاي  مؤثرترين  از  يکي  تعادل  از  استفاده 
حروف  هرگاه  کتيبه  يک   در   .(٥١  :١٣٨٥ است (دانديس، 

تصوير٣. نمونه اي از خوشنويسي آيه مبارک «و ان يکاد» در ٣ اثر خوشنويسي متفاوت، نام هنرمند: محسن عبادي، مأخذ : محسن عبادي. 
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و نوشتار آن به  درستي در کنار يکديگر چيدمان شود 
اندازه، کشش و  اجزاي کتيبه وزن،  به  گونه اي که ميان 
ثبات ايجاد گردد، تعادل شکل مي گيرد. چيدمان حروف 
و نوشتار در قاب کتيبه اگر نظامند باشد، چنانکه انرژي 
بصري حروف و نوشتار آن به  نحوي ساماندهي شود که 
هيچ بخشي از کتيبه انرژي بصري ديگر بخش هاي آن را 
از بين نبرد و باعث آشفتگي بصري در قاب کتيبه نشود، 
تعادل ايجاد مي شود. عنصر تباين نيز از عوامل تأثير گذار 

در ترکيب کتيبه ها است. 
تباين يا تضاد نوعي رابطه بين عناصر بصري است که 
وسعت،  قرارگيري،  محل  بر  مبتني  بارز  تفاوت هاي  بر 
اندازه، تناسبات و جهت عناصر مجاور در يک ترکيب بندي 
ارتباط  تباين،  تأکيد مي کند (پهلوان، ١٣٩٠: ٢٨). همچنين 
است (ونگ،  تفاوت ها  در  تأکيد  ايجاد  جهت  بين شکل ها، 
پديد  را  خاصي  تقابل هاي  هنر  در  تباين   .(٣٤٧  :١٣٨٧
مي آورد که به  ايجاد مقايسه و رابطه بين عناصر داخل 
تصوير مي انجامد. اين تقابل مي تواند در ميان عناصري 
مانند: نقاط، خطوط، سطوح، رنگ ها و غيره اتفاق بيافتد 
و تالقي، رابطه و تنش بين اين عناصر را مشخص کند. 
وجود تضاد در يک کتيبه، بيان بصري را قدرت مي بخشد. 
بين حروف  در  آن  از  استفاده  که  داشت   توجه  بايد  اما 
و نوشتار يک کتيبه مناسب و با منطق رعايت شود، تا 
انسجام ترکيب بندي از بين نرود. استفاده از تناسب در 

کتيبه نيز در نوع ترکيب  آن تأثير دارد. 
تناسب نسبتي تعيين شده، پذيرا گشته و وسيله ارتباط بين 
گستره ها، فاصله ها، عناصر ترکيب گر، زمان، فضا، تاريک 
روشني، رنگ ها و غيره است (آيت الهي، ١٣٩٠: ١٨٢). مقياس 
هر   يا ساختار در مقايسه با شي و يا ساختاري ديگر، 
نسبت ناميده مي شود و به طور کلي تناسبات مجموعه اي 
از نسبت ها است (کرير، ١٣٨٤: ٧). تناسبات را مي توان از 
طريق  کشف و شهود و يا از طريق روابط رياضي به دست 
آورد (گارت، ١٣٨١: ١٣٢). کتيبه نويس گاه براي رسيدن به  
هماهنگي و يا تنوع در کتيبه با برقراري رابطه اي نسبي 
بين حروف و کلمات مورد استفاده درآن، نوعي تناسب و 

مقياس را ايجاد مي کند که  شامل مجموعه اي از نسبت ها 
است. گاه کتيبه نويس به  صورت شهودي و گاه بر طبق 
خود  کار  در  را  تناسبات  اين  عقالني  و  رياضي  قوانين 
از موارد درک شهودي،  اما در بسياري  رعايت مي کند. 
ديد بصري و  تجربه يک کتيبه نويس به  او در ايجاد مقياس 
مناسب در خلق يک کتيبه کمک مي کند. به  طور کلي عوامل 
مذکور تأثير زيادي در ايجاد حرکات مختلف کتيبه و نوع 

ترکيب آن دارد. 
است .  دور  دو سوم  و  يک سوم سطح  داراي  ثلث  خط 
کم  فاصله  با  گاه  فاصله ،  با  سطر بندي گاه  در  خط  اين 
اِعراب، ضوابط و  با تمام حرکات  به  هم  يا تو در تو  و 
تزييناتش نوشته مي شود (فضايلي، ١٣٦٢ب: ٢٤٦ و ٢٦٣). 
مانند  خط،  شيوه هاي  از  بسياري  از  اجرا  در  ثلث  قلم 
قلم کوفي دشوارتر است.  از اين رو وفاداري استاد کاران ، 
در  مدت ها  تا  ثلث  دقيق خط  به  اجراي  گچ کار  و  حجار 
محدوديت بود، اما با پيشرفت فنون کاشي کاري به  ويژه 
از دوره ايلخانان به  اين هنرمندان اجازه داده شد تا آثار 
و  آوردند (کاريوني  به دست  کتيبه نگاري  در  ارزشمندي 

ماسويا، ١٣٨١: ١١ - ٩).
خط ثلث از نظر هندسه و شکل صوري حروف از خطوط 
است. شکل هاي  فراوان  دور  داراي  و  قامت  بلند  رشيد، 
ايجاد  و  امتزاج  تنيدگي،  درهم  قابليت  حروف،  منحني 
محوطه هاي مشترک را دارد. اين خصيصه سبب مي شود 
که خط ثلث مانند سياالت و مايعات براحتي به شکل ظرف 
و قالب هاي تعيين شده درآيد. اين خصوصيت در واقع 
مهم ترين دليل رويکرد معماران به اين خط، از قرن سوم 
بودن  سيال  داليل  از  ديگر  يکي  است.  معاصر  دوره  تا 
خط ثلث تنوع فراوان در شکل هاي مختلف حروف و نوع 
اتصال حروف به يکديگر است. از اين منظر خط ثلث رتبه 
اول را بين همه خطوط اسالمي و غير آن دارد، يعني در 
تاريخ خط و کتابت جهان هيچ خطي را نمي يابيم که تا اين 
داشته  فراوان  تنوع  اتصاالت  و  مفردات  در شکل  اندازه 
باشد. تنوع در شکل و اندازه اعراب گذاري نيز آنقدر زياد 
است که در بسياري موارد به کمک قالب پذيري اين خط 

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)

تصوير٤. ترکيب عمود با استفاده از آهنگ بصري ايجاد شده در حروف افراشته در کتيبة  امامي اصفهاني، مأخذ: آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي.

تصوير٥. ترکيب  عمود با استفاده از آهنگ بصري ايجاد شده در حروف افراشته در کتيبة  شهيد مشهدي، مأخذ: همان.
 



شماره۴۴  زمستان۹۶
۲۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مي آيد (عبادي، ١٣٩٦). براي نمونه در تصوير زير ٣ اثر 
که  دارد  وجود  يکاد»  «وان  مبارک  آية  از  خوشنويسي 
داراي متن واحد و قالب هاي بسيار متفاوت است. در اين 
نمونه ها، خوشنويس از تنوع شکل حروف ثلث و چيدمان 
مختلف حروف جهت نگاشتن متن مورد نظر متمتع شده 

است. 
ساختار و ماهيت حروف ثلث به نحوي است که قابليت 
انعطاف پذيري دارد، اين ويژگي در استفاده اين خط براي 
کتيبه تأثير فراواني دارد. در برخي کتيبه ها که از نظر طولي 
و يا عرضي نسبت بيشتري دارد، مي توان از اين ويژگي 
طول  که  طوماري  کتيبه هاي  در  مثًال  شد.  بهره مند  ثلث 
بيشتري دارد، گاه براي ايجاد تعادل و تناسب در کتيبه، 
حروف کشيده بلندتر از ديگر حروف نوشته مي شود و يا 
در برخي ديگر از کتيبه ها، جهت هماهنگي با عرض کتيبه، 
ديگر  از  کشيده تر  «ل»  و  «الف»  مانند  عمودي  حروف 
حروف کتابت مي شود، اين انعطاف در تنوع حروف ثلث 
نيز وجود دارد؛ چنانکه کتيبه نويس براي چيدمان متني زياد 
در فضاي کمتري از يک کتيبه، مي تواند از شکل هاي مختلف 
حروف ثلث استفاده کند و متن را به نحوي ترکيب کند تا کل 
آن در فضاي کتيبه قرار بگيرد. به دليل انعطاف حروف ثلث، 

کتيبه نويسان بيشتر با اين خط کتابت مي کنند. 

نحوة قرارگيري کلمات در کتيبه
کتيبه  يک  در  هماهنگي  و  نظم  ايجاد  براي  کتيبه نويسان 
بايد نسبت کلمات متن مورد نظر را با اندازة قالب کتيبه 
بسنجند، تا کتابت با نظم و منطق انجام شود. روش هاي 
متفاوتي براي سنجيدن متن مورد نظر و يافتن نسبت آن 
انجام  درست  اين سنجش  اگر  دارد.  کتيبه وجود  کل  با 
قرار  کتيبه  يک  انتهاي  و  ابتدا  در  که  متني  نسبت  شود، 
مي گيرد آهنگ بصري يکنواختي ايجاد مي کند و کل متن 
با هماهنگي متناسبي در قاب يک کتيبه چيده مي شود. اما 
اگر اين نسبت ها به درستي رعايت نشود، در ابتداي متن 
نظم و هماهنگي بيشتري ايجاد مي شود و انتهاي متن اين 
هماهنگي کمتر شده و آشفتگي و فشردگي بيشتري در 
چيدمان کلمات ايجاد مي شود، زيرا کتيبه نويس با فضاي 
بايد  نظر  اتمام متن مورد  براي  کمتري مواجه مي شود؛ 
کلمات را فشرده تر کتابت کند، در نهايت انباشتگي و تراکم 

تصوير٦. ايجاد توالي در ترکيب کتيبه با استفاده از نوک تيز حروف و 
آهنگ بصري در حروف گرداندام در کتيبة  امامي اصفهاني، مأخذ:  همان

تصوير٧. ايجاد توالي در ترکيب کتيبه با استفاده از نوک تيز حروف و آهنگ 
بصري در حروف گرداندام در کتيبة  شهيد مشهدي، مأخذ: همان

تصوير٨. حروف مورب در کتيبة  امامي اصفهاني که سبب ايجاد حرکات اريب در دو نيمة  کتيبه شده است، مأخذ: همان.

تصوير٩.حروف مورب در کتيبة  شهيد مشهدي که سبب ايجاد حرکات اريب در وسط کتيبه شده است، مأخذ: همان.

تصوير١٠. ترکيب  مثلث در کتيبة  شهيد مشهدي با توجه به  قرارگيري حروف افراشته اريب در کلمه «ال» در نيمة  سمت چپ کتيبه، مأخذ:  همان.



يکي  مي شود.  ايجاد  کتيبه  انتهايي  قسمت  در  بيشتري 
از راه هايي که کتيبه نويس از طريق آن نسبت قالب کلي 
کتيبه را به متن مورد نظر مي سنجد، استفاده از تناسب 
است. چنانکه عدد  مربع  مبناي  بر  کتيبه  به عرض  طول 
طول بر عرض کتيبه تقسيم مي شود و عددي که به دست 
مي آيد، به عنوان مربع هايي در فضاي کلي کتيبه در نظر 
گرفته شده، سپس متن کتيبه به کلمه شمرده شده و اين 
کلمات در اين مربع ها قرار مي گيرد. در اين راستا در هر 
مربع تعداد مشخصي از کلمه وجود دارد و کتيبه با نظم 
محمدرضا  کتيبة  در  مي شود.  ترکيب  بيشتري  دقت  و 
١/١*  ٩/٨م  کتيبه  عرض  و  طول  اندازة  امامي اصفهاني 
است. با توجه به موارد گفته شده اگر در اين کتيبه، تناسب 
مورد نظر برقرار شود، عدد ٩٠ / ٨ بدست مي آيد که نشان 
دهنده، ٨ مربع و ٩ دهم يک مربع است که در آن کلمه 
کتابت  منظر  از  امامي اصفهاني  کتيبة  در  مي شود.  چيده 
حدود ٣٠ کلمه وجود دارد، اگر اين کلمات يکپارچه در کل 
مربع ها چيده شود، حدود ٣ و نيم کلمه در هر مربع قرار 
ترتيب  اين  امامي اصفهاني  کتيبة  در  دقت  با  که  مي گيرد 
محمدحسين  کتيبة  در  مي شود.  مشاهده  کلمات  چينش 
شهيد مشهدي اندازة طول و عرض کتيبه ١/٣ * ٥ / ١٢ 
م است. اگر در اين کتيبه، تناسب مورد نظر برقرار شود، 
عدد ٦١ / ٩ بدست مي آيد که نشان دهنده ٩ مربع و ٦ دهم 
يک مربع است که در آن کلمه چيده مي شود. در کتيبة 
شهيدمشهدي از منظر کتابت حدود ٤٣ کلمه وجود دارد، 
چنانکه در هر مربع حدود ٤ و نيم کلمه بايد قرار بگيرد، که 
البته اين تعداد در هر مربع اين کتيبه وجود ندارد و کلمات 
متفاوت چيده شده است. در اين کتيبه فشردگي حروف در 
قسمت انتهايي بيشتر است و در ابتداي اين کتيبه، کلمات 
به  هرچه  اما  شده،  کتابت  يکديگر  از  مناسبي  فاصله  با 
انتهاي کتيبه مي رسد، فضاي کمتري وجود دارد و کلمات 
فشرده تر نوشته شده است، شايد اگر در اين کتيبه تناسب 
کلمات به درستي مراعات مي شد، نسبت چيدمان کلمات 
در ابتدا و انتهاي کتيبه يکنواخت بود و فشردگي کمتري 

در انتهاي کتيبه وجود داشت. 

با دقت در کتيبه هاي کار شده از محمد حسين شهيد مشهدي 
در حرم امام رضا (ع) اين خصيصه مشاهده مي شود. در 
بيشتر کارهاي اين هنرمند تراکم و فشردگي حروف در 
نيمة سمت چپ کتيبه بيش از نيمة سمت راست آن وجود 
دارد. اين ويژگي در برخي آثار محمد رضا امامي اصفهاني 
نيز مشاهده مي شود، اما در بيشتر کتيبه هاي اين هنرمند، 
نيمة سمت چپ کتيبه تراکم کمتري نسبت به نيمة سمت 
راست آن دارد و يا اينکه تراکم و فشردگي حروف در دو 
نيمه برابر است. براي درک بيشتر اين مورد در جدول 
شماره ٣ و ٤ فشردگي حروف و کلمات بررسي شده و 
تحليل بصري از کتيبه هاي اين دو هنرمند در صحن عتيق 

آمده است.

ارزش ديد ناظر از کتيبه
استفاده از عرض قلم مناسب جهت نوشتن کتيبه هايي مانند 
کتيبة طوماري، که در ارزش ديد ناظر تأثير فراواني دارد، 
مهم است. انتخاب عرض قلم بستگي به عوامل مختلفي از 
جمله نوع کتيبه، اندازه کتيبه و تعداد کلمات متن دارد. در 
اين مقاله ارزش ديد ناظر از کتيبه، با محاسبة نرم افزاري 
تقسيم  سپس  و  کتيبه  در  استفاده  مورد  قلم  عرض 
براي  ابتدا  در  شد.  سنجيده  کتيبه  عرض  بر  قلم  عرض 
پيدا کردن عرض قلم مورد استفاده در هر کتيبه، نسبت 
قياسي بين اندازه کرسي اول تا آخر کتيبه، اندازه نقطه 
و عرض کتيبه ايجاد شد که عدد يافت شده، نشان دهنده 
عرض قلم موجود در هر کتيبه بود. در کتيبه محمد رضا 

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)

تصوير١١. ايجاد طراحي حروف پديد آمده بين فضاي منفي حروف، استفاده از فضاي منفي حرف «ح» و عبور «الف» از داخل حرف «ح» و برخي 
حروف ديگر، مأخذ:همان.

تصوير١٢. ايجاد رابطه بين حروف «ح» در کتيبة شهيد مشهدي، مأخذ: همان.
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امامي اصفهاني، اندازه عرض قلم حدود ٢ / ٦ س است. در 
کتيبة شهيد مشهدي اندازه عرض قلم براساس اين معيار، 

٤ / ٧ س است. چنانکه از اين محاسبه بدست آمد:
     اندازه كرسي اول تا آخر

انداز ه نقطه
       اندازه كرسي اول تا آخر

انداز ه نقطه
نسبت عرض قلم 

اندازه عرض قلم در کتيبه امامي اصفهاني
35 mm

2 mm

1100 mm
x mm

  62mm
اندازه عرض قلم در کتيبه شهيد مشهدي

35 mm

2 mm

1300 mm
x mm

 74mm 
اين  بر اساس  امامي اصفهاني  کتيبة  ناظر در  ديد  ارزش 
کتيبة  در  ناظر  ديد  ارزش  است.  س   ١٧  /  ٧٤ مقياس، 
شهيد مشهدي بر اساس اين مقياس نيز ٥٦ / ١٧ س است. 

چنانکه از اين رابطه بدست آمد:
ارزش ديد ناظر در کتيبه امامي اصفهاني

35 mm

2 mm

1100 mm
x mm

  62mm
اندازه عرض قلم در کتيبه شهيد مشهدي

35 mm

2 mm

1300 mm
x mm  

74mm 

مي توان گفت عرض قلم در دو کتيبه به نسبت اندازة طولي 
کتيبه، متناسب انتخاب شده و ارزش ديد ناظر در دو کتيبه 

با ارتفاع و فاصله اي تقريبًا برابر هم در اين صحن قرار 
دارد که در جلوة بصري کتيبه تأثير دارد. 

دو  در ويژگي بصري حروِف  تفاوت  و  وجوه تشابه 
کتيبه

در اين دو کتيبه با توجه به  روند استفاده از ويژگي هاي 
بصري،  آهنگ  مانند  بصري  کيفيت هاي  برخي  حروف، 
نقش  کتيبه ها  ترکيب   در  که  دارد  وجود  غيره  و  تعادل 
تعيين کننده اي دارد. هر دو کتيبه به  قلم ثلث است، در اين 
قلم با توجه به  مفردات ، از خاصيت حروف افراشته استفادة 
زيادي مي شود، چنانکه در اين کتيبه ها آهنگ بصري و 
ترکيب عمود وجود دارد(تصوير ٤ و ٥). همچنين برخي 
از حروف افراشته به  صورت مورب نوشته شده است که 
با توجه به  قرارگيري حروف و اِعراب، ترکيب بندي مورب 
نيز در هر دو کتيبه مشاهده مي شود. با قرارگيري متوالي 
حروف گرداندام در کنار يکديگر توالي و آهنگ بصري نيز 

وجود دارد(تصوير ٦ و ٧).
دو  در  مورب  حروف  قرارگيري  به  نحوه  توجه  با 
کتيبة  در  دارد.  وجود  آن  ترکيب   در  تفاوت هايي  کتيبه، 
امامي اصفهاني، حرکت هاي مورب در نيمه اول و دوم آن 
است. اين حرکات با توجه به قرارگيري «الف» و «ال» در 

تصوير ١٤. استفاده از خاصيت و فضاي منفي برخي حروف در کنار يکديگر در کتيبة  طوماري دو طبقه به خط ثلث، پيشاني ايوان نقاره خانه از طرف بست 
پايين، رقم محمد حسين شهيد مشهدي ١٢٧٦ق، مأخذ تصوير:   همان.

تصوير ١٥. ايجاد رابطه بصري بين حروف، استفاده از فضاي منفي حروف جهت ايجاد ترکيب مناسب در کتيبة پيشاني ايوان عباسي، رقم محمد رضا 
امامي اصفهاني، ١٠٥٩ ق، مأخذ تصوير: همان.

تصوير ١٣. استفاده از خاصيت و فضاي منفي برخي حروف در کنار يکديگر در کتيبة طوماري دو طبقه به خط ثلث، بخشي از نيمة سمت راست ايوان 
نقاره خانه، رقم محمد حسين شهيد مشهدي ١٢٦١ق، مأخذ: همان. 



کلمات األعَظم ، اُالَمم ، االِءمامي و سرکش کَتَبُه ايجاد شده 
است (تصوير ٨). 

به  توجه  با  مورب  حرکات  شهيدمشهدي،  کتيبة  در 
مانند  کلماتي  در  «کاف»  سرکش  و  «ال»  قرارگيري 
َغْربِية در وسط کتيبه  َال  َکِمْشَکاة، الَّ َشْرقِية و  َواْألَْرِض، 
وجود دارد(تصوير ٩). عالوه بر آن با قرارگيري حروف 
نيمة دوم  مثلثي در  ترکيب  کلمة «ال»،  اريب در  افراشته 

کتيبه وجود دارد(تصوير ١٠). 
کتيبة  در  که  است  خصوصياتي  از  حروف،  با  بازي 
شهيد مشهدي به  چشم مي خورد. از ظرافت هاي هنرمندانه 
و  حروف  منفي  فضاي  خاصيت  از  استفاده  کتيبه،  اين 
در  «ح»  حروف  کارگيري  به   در  شده  ايجاد  هماهنگي 
کرده  ايجاد  را  چشم نواز  کيفيتي  که  است  يکديگر  کنار 

است (تصوير ١١ و ١٢). 
معموًال در تمامي کتيبه هاي شهيد مشهدي بازي با حروف 
و استفاده از فضاي منفي حروف وجود دارد. مثًال مي توان 
به کتيبة حاشيه ايوان نقاره خانه و پيشاني ايوان نقاره خانه 

از طرف بست پايين در صحن عتيق اشاره کرد. در تمام 
اين کتيبه ها، استفاده از فضاي منفي حروف جهت ترکيب 
در  مي شود.  مشاهده  حروف  بين  رابطه  ايجاد  و  بهتر 
تصوير ١٣ و ١٤ نمونه اي از اين خصوصيات در کتيبه هاي 
اين هنرمند مشخص است. بازي با حروف و استفاده از 
فضاي منفي حروف در کتيبه هاي ثلث معموًال وجود دارد، 
اما نحوة استفاده از آن توسط هنرمندان متفاوت است. 
اين نوع برخورد در کتيبه هاي امامي اصفهاني نيز مشاهده 
مي شود. مثًال در چند کتيبة اين هنرمند در صحن عتيق 
مانند کتيبة پيشاني ايوان عباسي و کمرگاه دومين ايوانچة 
ضلع جنوبي صحن عتيق استفاده از اين خاصيت وجود 
دارد. در تصوير ١٥ و ١٦ نمونه اي از اين خصوصيات در 
کتيبه هاي امامي اصفهاني در صحن عتيق مشخص است. 

 وجوه تشابه و تفاوت در آهنگ بصري دو کتيبه
در کتيبه هاي امامي اصفهاني و شهيد مشهدي با قرارگيري 
حروف افراشته در کنار يکديگر، آهنگ بصري متناوب١ 

تصوير١٦. استفاده از خاصيت فضاي منفي حروف و ايجاد آهنگ بصري با اِعراب گذاري درکتيبه کمرگاه دومين ايوانچة ضلع جنوبي صحن 
عتيق، رقم محمد رضا امامي اصفهاني، ١٠٥٩ ق، مأخذ تصوير:  همان.

تصوير١٧. ايجاد ترکيب منتشر با قرارگيري متراکم اِعراب در کتيبة امامي اصفهاني، مأخذ:   همان.

تصوير٢٠. تقسيم قاب کتيبه به  دو نيمة مساوي با استفاده از حروف کشيده ياء در کتيبة شهيد مشهدي، مأخذ: همان.

 تصوير١٩.تقسيم قاب کتيبه به  دو نيمة مساوي با استفاده از حروف کشيده ياء در کتيبة امامي اصفهاني، مأخذ: همان.  

تصوير١٨. ايجاد ترکيب منتشر با قرارگيري متراکم اِعراب در کتيبة شهيد مشهدي، مأخذ:  همان.

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)

آهنگ  نوع  چهار  به  طور کلي   .۱
بصري در آثار تجسمي وجود دارد، 
که شامل آهنگ تکراري (تکرار يک 
شکل، خط، نقطه يا جهت با فواصل 
(ايجاد  متناوب  آهنگ  يکنواخت)، 
عنصر  در  محکم  اما  جزيي  تغيير 
آهنگ  آن)،  فواصل  ميان  در  يا  و 
پيش رونده (تکرار عنصر با افزودن 
تغييري مداوم در آن) و آهنگ پياپي 
به شکل  شکلي  از  تدريجي  (انتقال 
به وضعيتي  وضعيتي  از  و  ديگر 

ديگر) است (پهلوان، ۱۳۹۰: ۳۷).
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با کشيده تر نوشتن حروف  اين دو هنرمند  وجود دارد. 
آهنگ  بصري،  تباين  و  تعادل  ايجاد  بر  عالوه  افراشته، 
بصري را نيز در دو کتيبه ايجاد کرده اند. عالوه بر آن 
توالي حروف و آهنگ بصري متناوب در حروف گرداندام 
دو کتيبه وجود دارد که اين نوع برخورد، از تشابهات کار 

اين دو هنرمند است. 

وجوه تشابه و تفاوت در تعادل بصري دو کتيبه
تعادل در دو کتيبه با چيدمان افراشته ها، چيدمان مناسب 
کلمات در کنار هم و استفاده از فضاي مثبت و منفي در 
کتيبه شکل گرفته است. همانطور که گفته شد، در کتيبة 
امامي اصفهاني نيمة باال ، خلوت تر از نيمة پايين آن است، 
بنابراين سنگيني بيشتري در نيمة پايين وجود دارد و به 
کتيبه شلوغ تر  نيمة نخست  افراشته،  دليل تجمع حروف 
نيمة  کتيبة شهيد مشهدي،  در  اما  است.  آن  دوم  نيمة  از 
بااليي شلوغ تر از نيمة پايين است و چيدمان منتشر در 
کل کتيبه مشاهده مي شود. فشردگي حروف و کلمات در 
نيمة دوم کتيبه وجود دارد و فواصل بين حروف يکنواخت 
نيست. اين موارد در تعادل و تناسب دو کتيبه نقش تعيين 

کنند ه اي دارد. 
وجوه تشابه و تفاوت در تباين بصري دو کتيبه 

وجود تباين در دو کتيبه ، تنوع و تأثيرات بصري را ايجاد 
و بيان بصري را تقويت کرده است. افراشته ها در دو کتيبه 

تضادي با اشکال ديگر حروف دارد که سبب تباين در کتيبه 
شده است. انتخاب رنگ براي دو کتيبه تقريبًا مشابه است. 
رنگ  و  ثلث  قلم  براي  زرد  رنگ  امامي اصفهاني  کتيبة  در 
الجوردي براي زمينه کار شده است. اين نوع رنگ بندي در 
بيشتر کارهاي اين هنرمند، به  خصوص در کتيبه هاي او در 
مسجد گوهر شاد مشاهده مي شود. همين رنگ بندي در کتيبه 
شهيد مشهدي نيز وجود دارد. تباين حاصل از چيدمان حروف 
مورب در کتيبة امامي اصفهاني با نظمي منطقي انجام شده 
است . تباين در کتيبه شهيد مشهدي وجود دارد، با اين تفاوت 
که در اين کتيبه ديگر مورب هاي منظم مشاهده نمي شود و 
قرارگيري مورب ها حالتي تهاجمي به  خود گرفته و حرکت را 
در کتيبه نمايان مي کند. اِعراب گذاري جهت پر کردن فضاي 
خالي در هر دو کتيبه مشاهده مي شود که در برخي قسمت ها 
قرارگيري نامناسبي دارد. به فراخور استفاده از اِعراب  گذاري 
با کارکردي آهنگين، ترکيبي منتشر در کتيبة شهيد مشهدي 
ايجاد شده است که سبب چرخش چشم در برخي قسمت هاي 
آن مي شود. همين ترکيب نيز در کتيبة امامي اصفهاني وجود 
دارد، اما با توجه به تعداد اِعراب هاي کمتر نسبت به کتيبة 
شهيد مشهدي، با نظم بيشتري شکل گرفته و فضاي منفي 

بيشتري در کتيبه مشاهده مي شود. (تصوير ١٧ و ١٨). 

وجوه تشابه و تفاوت در تناسِب دو کتيبه
به  فراخور استفاده از کمربند کشيدة ياء راجعه در هر دو کتيبه ، 

تصوير٢٢. ترکيب بندي متقاطع با توجه به قرارگيري خط کرسي، کمربند کشيده ياء و حروف افراشته در کتيبة شهيد مشهدي، مأخذ: همان.

تصوير٢١. ترکيب  متقاطع با توجه به قرارگيري خط کرسي، کمربند کشيده ياء و حروف افراشته در کتيبة امامي اصفهاني، مأخذ:  همان.

تصوير٢٣. رعايت دو کرسي اصلي جهت توازن حروف در کتيبة امامي اصفهاني، مأخذ: همان. 

تصوير٢٤. رعايت چهار کرسي اصلي جهت توازن حروف در کتيبة شهيد مشهدي، مأخذ: همان.



جدول ٢ . تحليل بصري دو کتيبة  محمد رضا  امامي اصفهاني و محمد حسين شهيد مشهدي در صحن عتيق، مأخذ: همان.
عوامل بصري تأثير گذار 

در ترکيب دو کتيبه
کتيبة محمد حسين شهيد مشهديکتيبة محمد رضا امامي اصفهاني

آهنگ بصري متناوب در حروف افراشته و آهنگ بصري متناوب در حروف افراشته و گرداندامآهنگ بصري
گرداندام

وجود افراشته ها، نوع رنگ بندي و چيدمان منظم تباين
حروف مورب، تباين را شامل شده است.

وجود افراشته ها، نوع رنگ بندي و چيدمان 
نامنظم حروف مورب، تباين را شامل شده 

است.
با توجه به چيدمان حروف افراشته و گرداندام در تعادل

کنار هم و کمربند حروف، تعادل ايجاد شده است. 
با توجه به چيدمان حروف افراشته و گرداندام 
در کنار هم و کمربند حروف، تعادل ايجاد شده 

است. 

استفاده از کمربند حروف و تقسيم قاب کتيبه به دو تناسب
نيمة مساوي. 

استفاده از کمربند حروف و تقسيم قاب کتيبه 
به دو نيمة مساوي.

نيمة باالي کتيبه، خلوت تر از نيمة پايين است و تراکم و فشردگي حروف
سنگيني بيشتري درنيمة پايين کتيبه وجود دارد و به 
دليل تجمع حروف افراشته، نيمة نخست کتيبه آهنگ 

بصري بيشتري نسبت به نيمة دوم دارد. 

نيمة باالي کتيبه شلوغ تر از نيمة پايين آن است 
و فشردگي حروف و کلمات در نيمة دوم کتيبه 

بيشتر است.

خط زرد بر زمينه الجورديخط زرد بر زمينه الجورديرنگ

فضاي مثبت و منفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده از خاصيت فضاي منفي حروف و 
هماهنگي ايجاد شده در به  کارگيري حروف 

«ح» در کنار يکديگر و عبور الف از داخل 
فضاي منفي حروف

عمود، متقاطع، مورب، مثلث، منتشرعمود، متقاطع، مورب، منتشرترکيب بندي

کتيبة محمد حسين شهيد مشهديکتيبة محمد رضا امامي اصفهانيويژگي ها

پيشاني ايوان نقاره خانه صحن عتيقپيشاني ايوان طالي صحن عتيقمحل

مذهبياحداثيهمتن

۱۲۶۰ ق۱۰۸۵ قتاريخ

کاشي هفت رنگکاشي معرقفن اجرا

ثلث جليثلث جليخط

طوماري دو طبقة کمربنديطوماري دو طبقة کمربنديقالب

چهار کرسيدو کرسيتعداد کرسي

جدول ١ . تحليل بصري دو کتيبة  محمد رضا  امامي اصفهاني و محمد حسين شهيد مشهدي در صحن عتيق، مأخذ: نگارنده .

قاب به  دو قسمت مساوي تقسيم شده است  (تصوير ١٩ 
و ٢٠).  از تفاوت هاي موجود در شکل گيري تناسبات 
تراکمي  و  شلوغي  حروف،  قرارگيري  نحوه  کتيبه  دو 
بيان  کتيبه،  دو  تعادِل  در  تفاوت  بخش  در  که  است 

شد. 

وجوه تشابه و تفاوت در کرسي بندي دو کتيبه
کرسي بندي در هر دو کتيبه وجود دارد و ترکيب  متقاطع 
با توجه به کرسي، کمربند کشيده ياء راجعه و استفاده از 

افراشته ها ايجاد شده است(تصوير ٢١ و ٢٢). 
کرسي بندي دو کتيبه متفاوت است. کتيبة امامي اصفهاني 

 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)
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آهنگ  قالبمتن و محل کتيبه
بصري

ترکيب 
عمودي

ترکيب 
متقاطع

ترکيب 
مثلث

ترکيب 
منتشر

بخشي از کتيبه

احداثيهساقة گنبد
۱۰۸۶

لوحي 
– طوماري 

دو طبقة 
کمربندي

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

در برخي از 
قسمت ها فشردگي 

بين حروف افراشته 
و ديگر حروف 
مشاهده مي شود.

ندارددارددارددارد

پيشاني  ايوان 
طالي نادري

احداثيه
۱۰۸۵

طوماري، 
دوطبقة 
کمربندي

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه پايين کتيبه 
فشردگي بيشتري 

دارد و سمت راست 
کتيبه، متراکم تر 

از نيمة سمت چپ 
آن است. 

ندارددارددارددارد

 حاشية بازسازي شدة
ايوان طالي نادري

مذهبي
۱۰۸۵

طوماري 
مادرو بچه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

قسمت پايين کتيبه 
فشرده تر است. 

داردداردندارددارد

مذهبيپيشاني ايوان عباسي
۱۰۵۹

طوماري – 
کمربندي، 

دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

دارددارددارددارد

 حاشية بيروني ايوان
کوچک ميان ايوان عباسي

مذهبي
۱۰۵۹

طوماري 
دو طبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

تراکم بين حروف 
در کل کتيبه تقريبًا 

برابر است. 

داردداردندارددارد

 کمرگاه دومين ايوانچة
ضلع جنوبي صحن عتيق

مذهبي
۱۰۵۹

طوماري – 
کمربندي، 

دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

داردندارددارددارد

 درون ايوانچة چهارم در
 ضلع جنوبي ورودي گنبد

 اهللا وردي خان

مذهبي
-----

طوماري – 
کمربندي، 

دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

تراکم در دو نيمه 
تقريبًا برابر است 

دارددارددارددارد

 کمرگاه نخستين ايوانچة
ضلع شرقي

مذهبي
۱۰۵۹

طوماري – 
کمربندي، 

دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

تراکم در نيمة اول 
و پايين کتيبه بيشتر 

است

دارددارددارددارد

 کمرگاه ايوانچة سوم
 ضلع شمالي؛ سمت چپ

ايوان عباسي

مذهبي
۱۰۵۹

طوماري – 
کمربندي، 

دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

تراکم در دو نيمه 
تقريبًا برابر است

دارددارددارددارد

جدول ٣ .  مشخصات کتيبه هاي طوماري ثلث محمد رضا امامي اصفهاني در صحن عتيق، مأخذ: همان.

براساس دو کرسي اصلي شکل گرفته است، يک کرسي در 
قسمت پايين و کرسي ديگر در قسمت باالي آن است. اما 
در کتيبة شهيد مشهدي چهار کرسي اصلي وجود دارد. دو 
کرسي در قسمت پايين و دو کرسي در قسمت باالي کتيبه 
است. در کتيبة امامي اصفهاني، تمامي حروف با نظمي معين 

بر دو کرسي اصلي قرار گرفته است. بر اين اساس، ترکيبي 
آرام در اين کتيبه مشاهده مي شود. اما در کتيبة شهيد مشهدي 
حروف با تراکم و فشردگي بيشتر در البه الي هم قرار گرفته 
است، بنابراين کتيبه داراي حرکت و تعرض بيشتري است و 

فضايي پر تحرک در آن وجود دارد(تصوير ٢٣ و ٢٤). 



 مقايسة ترکيب بندي در  دو کتيبة ثلث 
طوماري از محمد رضا امامي اصفهاني 
و محمد حسين شهيدمشهدي در صحن 

عتيق حرم امام رضا (ع)

نتيجه
حرم امام رضا (ع) با داشتن تزيينات مختلف، زمينه مناسبي جهت شناسايي هنر اسالمي محسوب 
زيادي  قابليت هاي بصري  متنوع،  گونه هاي  و  مختلف  با خطوط  اين مجموعه،  کتيبه هاي  مي شود. 
دارد. برخي از اين کتيبه ها را خوشنويسان مشهور هر عصر کتابت کرده اند. در اين مقاله دو کتيبه از 
صحن عتيق حرم امام رضا (ع) به کتابت محمد رضا امامي اصفهاني از دورة صفوي و محمد حسين 
شهيد مشهدي از دورة قاجار، به منزلة نمونه اي از کتيبه هاي صحن عتيق جهت تحليل انتخاب شد. 
بررسي و مقايسه اي بين مهمترين قابليت هاي بصري تأثيرگذار بر ترکيب بندي آنها صورت گرفت و در 

اين مقايسه نکات مشترک و متمايزي مطرح گرديد. 

متن و محل کتيبه
تاريخ«ق»

آهنگقالب
بصري

تراکم و 
فشردگي 

حروف

ترکيب 
عمودي

ترکيب 
متقاطع

ترکيب 
مثلث

ترکيب 
منتشر

بخشي از کتيبه

پايه گنبد 
(از طرف پشت 

بام توحيد 
خانه)

مذهبي 
– احداثيه

۱۲۷۴

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

تراکم در دو سطر 
باال بيش از دو 
سر پايين است 
و در ۴ سطر 

نيمة دوم کتيبه 
متراکم تر است.

ندارددارددارددارد

پيشاني ايوان 
ساعت

مذهبي
۱۲۶۱

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

دارددارددارددارد

حاشيه ايوان 
ساعت

مذهبي 
– احداثيه

۱۲۶۲

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

ندارددارددارددارددر دو نيمه برابر

حاشيه ايوان 
عباسي

مذهبي 
– احداثيه

۱۲۶۲

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

دارددارددارددارد

درون ايوان 
کوچک ميان 
ايوان عباسي

احداثيه
 ۱۲۱۱
(۱۲۶۱)

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها

فقط در انتهاي 
نيمه پايين سمت 
چپ تراکم دارد

ندارددارددارددارد

پيشاني ايوان 
نقاره خانه

مذهبي 
۱۲۶۰

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

دارددارددارددارد

حاشيه ايوان 
نقاره خانه

مذهبي
۱۲۶۱

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

دارددارددارددارد

کمرگاه ايوان 
نقاره خانه از 
طرف بست 
پايين خيابان

مذهبي
۱۲۶۱

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

در دو نيمه برابر 
است

دارددارددارددارد

پيشاني ايوان 
نقاره خانه از 
طرف بست 

پايين 

احداثيه
۱۲۷۶

طوماري 
 –

کمربندي، 
دوطبقه

متناوب با 
افراشته ها 
و حروف 
گرداندام

نيمه دوم بيش از 
نيمه اول تراکم 

دارد

دارددارددارددارد

جدول ٤ .  مشخصات کتيبه هاي طوماري ثلث محمد حسين شهيد مشهدي در صحن عتيق
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 يکي از سؤال هاي مقاله اين مطلب بود که جنبه ها و عوامل بصري مؤثر در ترکيب دو کتيبة ثلث طوماري 
از محمد رضا امامي اصفهاني و محمد  حسين شهيدي مشهدي چه مواردي را شامل مي شود ؟ مي توان 
گفت که ساختار و شکل منعطف قلم ثلث، ويژگي حروف، عرض قلم، نحوة قرارگيري کلمات در کتيبه، 
ارزش ديد ناظر از کتيبه، کيفيت هاي بصري نظير آهنگ بصري، تعادل، تباين، تناسب و کرسي بندي از 

عوامل تأثيرگذاري است که در ترکيب دو کتيبه نقش تعيين کننده اي دارد. 
سؤال ديگر اين مطلب بود که از کدام ويژگي هاي حروِف قلم ثلث در ترکيب اين دو کتيبه استفاده شده 
است؟ در پاسخ به اين سوال مي توان گفت که در اين دو کتيبه از حروف افراشته، گرداندام و کشيده 
مانند ياء راجعه استفاده شده است. با استفاده از حروف افراشته، آهنگ بصري متناوب و حرکت هاي 
عمودي ايجاد شده است. در کتيبة امامي اصفهاني به دليل تجمع حروف افراشته، نيمة نخست کتيبه 
شلوغ تر از نيمة سمت چپ آن است. در کتيبة شهيد مشهدي نيز با توجه به  قرارگيري حروف، نيمة سمت 
چپ کتيبه فشرده تر از نيمه سمت راست آن است و تناوب آهنگ بصري بر افراشته ها در نيمه سمت 
راست کتيبه، بيشتر است. آهنگ و تعادل بصري در دو کتيبه با قرارگيري حروف گرداندام و ارتباط و 
توالي حروف نسبت به هم وجود دارد. عالوه بر آن در دو کتيبة مذکور به  دليل وجود خط کرسي و 
کمربند کشيدة حرف ياء، حرکت هاي متقاطع نيز مشاهده مي شود. استفاده از ياء راجعه، دو کتيبه را به 
دو نيمه مساوي در باال و پايين تقسيم کرده است. کاربرد شکل خاصي از ميان شکل هاي مختلف يک 
حرف نيز وجود دارد، مثًال استفاده از واژه هاي «الف» و «ال» به صورت اريب در کتيبة امامي اصفهاني 
و استفاده از حروفي مانند «ال» و سرکش «ک» به صورت اريب در کتيبة شهيد مشهدي تأثيرگذار است. 
در کتيبة امامي اصفهاني قرارگيري «ک» در کلمة «کتبه» و «ل» در کلمة «ملکه» به صورت اريب کار 
شده تا با افراشته هاي اريب ابتداي سطر همخواني داشته باشد. در کتيبة شهيد  مشهدي با مورب نوشتن 
حرف «ک» در کلمة «کمشکوه» تعادلي با «ال» در نيمة سمت چپ کتيبه ايجاد کرده است. اِعراب گذاري 

در هر دو کتيبه، فضاي منفي کتيبه را پر کرده و ترکيب منتشر در دو کتيبه وجود دارد. 
سؤال ديگر مقاله اين مطلب بود که چه شباهت و تفاوت هاي بصري در اين دو کتيبه وجود دارد؟ 
مي توان گفت از جمله نکات مشترک دو کتيبه، نوع خط و ويژگي حروف آن است. خط هر دو کتيبه 
ثلث جلي است که در قالب طوماري دو طبقه کمربندي ايجاد شده است. ويژگي حروف در دو کتيبه 
نقش بسزايي دارد. با توجه به  کاربرد خط ثلث در اين کتيبه ها، حروف افراشته، گرداندام و کشيده در 
هر دو کتيبه است که سبب ايجاد کيفيت هايي نظير آهنگ بصري، تعادل، تباين و تناسب شده است. اين 
موارد از مهمترين عوامل در ترکيب  اين کتيبه ها محسوب مي شود. در هر دو کتيبه نوشتار با خط زرد 
و زمينه آبي الجوردي است. استفاده از حروف افراشته اريب در هر دو کتيبه مشاهده مي شود، اما 
نحوه قرارگيري اين حروف تفاوت هايي دارد. در کتيبة امامي اصفهاني، حروف اريب با نظم و به  موازات 
يکديگر قرار دارد، اما در کتيبة شهيد مشهدي اين چيدمان کمي متمايز است و در نيمة دوم کتيبه جهت 
حروِف مورب تغيير کرده چنانکه ترکيب مثلثي ايجاد شده است. با توجه به  چيدمان حروف،  طراحي 
حروف نيز در کتيبه شهيد مشهدي مشاهده مي شود. به  نحوي که اين هنرمند با تمتع از فضاي منفي 
حروف و چيدمان الف هاي عمود در البه الي فضاي منفي حروف و ثنويت در حرف «ح» نوعي طراحي 
حروف را در اين کتيبه ايجاد کرده است. از عوامل متمايزکنندة دو کتيبه، تعادل و تقارن موجود در آن 
است. در کتيبة امامي اصفهاني، چيدمان حروف به نحوي است که قسمت باالي کتيبه خلوت تر از قسمت 
پايين آن است و نيمه نخست کتيبه به دليل ازدياد الف ها، شلوغ تر از نيمه دوم است، اما فواصل حروف 
در کل کتيبه مراعات شده است. در کتيبه شهيد مشهدي، عکس اين قضيه وجود دارد و قسمت باالي 
کتيبه شلوغ تر از قسمت پايين آن است و فشردگي بيشتري در نيمه دوم کتيبه مشهود است. از عوامل 



ديگري که سبب تمايز دو کتيبه شده ، استفاده از خط کرسي است. در کتيبة امامي اصفهاني از دو خط 
کرسي اصلي، يکي در نيمة اول و ديگري در نيمة دوم کتيبه استفاده شده و تمامي حروف با نظم و 
منطق خاصي بر روي کرسي قرار گرفته است و با وجود حروف افراشته و مورب، تومأنينگي و آرامش 
در اين کتيبه وجود دارد. اما در کتيبة شهيد مشهدي، از چهار خط کرسي اصلي استفاده شده است. دو 
خط کرسي در نيمة اول و دو خط کرسي در نيمة دوم کتيبه وجود دارد و حروفي که به  صورت فشرده 

در البه الي هم چيدمان شده است. 
در کتيبة محمدرضا امامي اصفهاني اندازة طول و عرض کتيبه ١/١ * ٨/ ٩ م است و تعداد کلمات موجود 
در اين کتيبه حدود ٢٩ - ٣٠ کلمه است. اگر در اين کتيبه، تناسب مورد نظر برقرار شود، عدد ٩٠ / ٨ 
بدست مي آيد که نشان دهنده، ٨ مربع و ٩ دهم يک مربع است که در آن کلمه چيده مي شود. با نظر به 
کتيبه محمدرضا امامي اصفهاني اين تقسيم به درستي رعايت شده و اگر کتيبه بر اين تعداد مربع تقسيم 
شود، در هر مربع حدود ٣ و نيم کلمه وجود دارد. کتيبة محمد حسين شهيد مشهدي، با اندازة طول و 
عرض ١/٣ * ١٢/٥ است. تعداد کلمات موجود در اين کتيبه حدود ٤٤ کلمه است. با توجه به موارد 
گفته شده اگر در اين کتيبه، تناسب مورد نظر برقرار شود، عدد ٦١ / ٩ بدست مي آيد که نشان دهنده، 
٩ مربع و ٦ دهم يک مربع است که در آن کلمه چيده مي شود، چنانکه در هر مربع حدود ٤ و نيم کلمه 
بايد قرار بگيرد، که البته اين تعداد در هر مربع اين کتيبه وجود ندارد. در اين کتيبه فشردگي حروف در 
قسمت انتهايي کتيبه بيشتر است و در ابتداي اين کتيبه، کلمات با فاصله مناسبي از يکديگر کتابت شده، 
اما هرچه به انتهاي کتيبه مي رسد، فضاي کمتري وجود دارد و کلمات فشرده تر است، شايد اگر در اين 
کتيبه تناسب کلمات براي کتابت به درستي مراعات مي شد، نسبت چيدمان کلمات در ابتدا و انتهاي کتيبه 
يکنواخت بود و فشردگي کمتري در انتهاي کتيبه وجود داشت. بر اين اساس کتيبه شلوغ به  نظر مي رسد 
و تراکم و حرکت بيشتري نسبت به  کتيبة امامي اصفهاني دارد. از مهمترين عوامل زيبايي و استحکام 
اين دو کتيبه، ترکيب بندي هاي مناسب با استفاده از کيفيت هاي بصري و خاصيت حروف است. با اين 
وجود تأثيرات ناشي از تفاوت درکيفيت هاي بصري و کرسي بندي، تغييراتي را در نوع ترکيب بندي اين 

دو کتيبه ايجاد کرده است.
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Old Courtyard is one of the oldest parts of the holy shrine of Imam Reza (AS) in which various 

methods of decorations are used. An important group of these decorations are inscriptions 

which are installed on the porticos and their pillars. Thuluth scroll inscriptions have the 

most functions in this collection. Some of these inscriptions are written by artists such 

as Muhammad Reza EmamiIsfahani of the Safavid era and M.H. ShahidMashhadi of the 

Qajar era. In the inscriptions by these artists, special visual basics are used toconsolidate the 

composition of the inscriptions. In this article, it is attempted to ascertain the composition, 

influential factors on composition such as features of the letters, some of the visual qualities 

as well as baseline setting, and to identify the compositional difference between these two 

inscriptions.The research questions are:What are the visual aspects and factors affecting 

the composition of two scroll-thuluth Inscriptions by Muhammad Reza EmamiIsfahani and 

Muhammad HossainShahidMashhadi? Which features of the letters of Thuluth script are 

used in the composition of these two inscriptions? What are the visual similarities and 

differences in these two inscriptions? This research was conducted as a casedescriptive 

study; data and images were collected via library sources and interview as well asthe image 

archive of the Artistic Creations Institute of AstanQuds Razavi. The results show that in 

both inscriptions, main features of the Thuluthscript, such as verticals, horizontal and curved 

letters are used in creating important visual forms such as visual song, balance, contrast 

and proportion to makethe composition. Using recurrent yā, baseline setting, horizontal, 

vertical and diagonal moves exist in both inscriptions as well. In all these cases, some 

differences can be seen in the use of these qualities that eventually led to the creation of a 

peaceful atmosphere in the inscription by M.R. EmamiIsfahani, and a vibrant atmosphere 

in the inscription by Muhammad HussainShahidMashhadi.

Keywords: Old Courtyard, Scroll Inscription, Visual Qualities, Composition, Muhammad 

HussainShahidMashhadi, Muhammad Reza EmamiIsfahani.
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