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تأملی بر خط و خوشنویسی کتیبه های سردر ورودی خانه های شیراز از دورۀ قاجار تا 
 امروز

 Ladan.Selahi@gmail.com ،مدرس گروه گرافیک دانشگاه ارم شیرازالدن سالحی، 

 ma_karimipoor7711@gmail.com  ،مدیر گروه گرافیک دانشگاه ارم شیرازعضو هیأت علمی و محمدعلی کریمی پور، 

 چکیده

خوشنویسی در بین هنرهای اسالمی . معماری ایرانی بیش از هر معماری دیگر با خط و خوشنویسی همنشین و همراه است
. هنرهای بصری سنتی اسالمی دانستایرانی از جایگاه خاص و ممتازی برخوردار است تا آنجا که می توان آن را  نمونۀ بارز 

.  به طوری که تاثیر چشمگیر خوشنویسی را در همۀ جنبه های هنر اسالمی از جمله در تزئینات معماری می توان مشاهده کرد
یکی از جذابترین و متنوع ترین تزئینات در معماری سنتی ایران، کتیبه های سردرورودی خانه هاست که به شیوه های مختلف 

بیشتر خانه های به جا مانده از دورۀ قاجار تا امروز در شهر شیراز، مزیّن به کتیبه های . یین سردر منازل به کار رفته استدر تز
این کتیبه ها عالوه بر ایفای نقشی اساسی در زیباسازی خانه ها و محیط شهری،بیانگر باورها و اعتقادات . سردرورودی است

ت؛ زیرا که همۀ آنها حاوی آیات کریمۀ قرآن،احادیث،اذکار،ادعیه، اسامی ائمه و اشعار عمیق مذهبی ایرانیان هنردوست اس
 شناسایی و  هدف اصلی این پژوهش. پرمعنا می باشند و به خاطر این دو شاخصه در رأس هنرهای اسالمی جای گرفته است

معرفی آن   و ه های سردر خانه های شیرازکتیب ، گوناگونی مصالح به کار رفته در شیوه های خوشنویسی بررسی انواع خط ،
« بسم اهلل الرحمن الرحیم» بر اساس بررسی و مطالعات صورت گرفته از میان مضامین فوق، آیۀ شریفۀ. استبه دوستداران هنر

رفته  ه به گفتۀ بزرگان دین موجب ایمنی از بالیا و مایۀ برکت کار و زندگی مسلمانان است، و از میان خطوط متعدد به کارک
بیشترین  زیباشناسانه و سلیقۀ کمال گرای ایرانیان است،که نشانۀ طبع  ،«نستعلیق» ایرانیبرای خوشنویسی کتیبه ها، خط زیبا و 

 .موارد استفاده را داشته اند

 .خوشنویسی،کتیبه، سردرخانه ها،دورۀ قاجار، شیراز: واژگان کلیدی

 پیشینه تحقیق

توسط آقایان رضا محمدی و « های سردر ورودی منازل تهران از دوره قاجار تا کنونبررسی کتیبه »تحقیقی تحت عنوان
محمدعلی رجبی انجام شده است که در آن به بررسی کتیبه های موجود در دوره های ذکر شده در شهر تهران و شیوه های 

محله )ای سردر خانه های ایرانبررسی سیر تحول معماری کتیبه ه»تحقیق دیگری تحت عنوان . اجرایی آنها پرداخته است
توسط خانم سولماز امامی و آقای محمدرضا عطایی همدانی در همایش ملی « 0211-0231تهران، از دهه  32هرندی منطقه 

. به بررسی سردر خانه های تهران با تاکید بر محلۀ هرندی پرداخته استکه  هرسازی بومی ایران ارائه شده استمعماری و ش
توسط خانم روحا دباغیان برای « جستاری در حکمت هنر و معماری همنشین با خط و خوشنویسی» حت عنوانت نیز مقاله ای
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به بررسی  که کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست انجام شده
انواع خطوط و نقش هنر خوشنویسی در خوشنویسی در هنر اسالمی به ویژه معماری اسالمی، آغاز و مراحل تطور خط، 

 .معماری اسالمی و کتیبه نگاری پرداخته است

 روش تحقیق

اطالعات ضروری مورد نیاز پژوهش به شیوۀ اسنادی و مطالعات .تحلیلی تدوین شده است -این پژوهش به روش توصیفی
جامعه آماری شامل کتیبه های . میدانی به صورت حضور در مکان، مشاهدۀ مستقیم و عکسبرداری جمع آوری شده است

عدد  بوده که در  301تعداد کتیبه های مورد بررسی . خوشنویسی سردر خانه های شهر شیراز از دورۀ قاجار تا کنون می باشد
 .مورد از آنها انتخاب وارائه شده است 30 مقاله حاضر، به سبب محدودیت حجم آن ،

 مقدمه

 با و خیتار طول در. است یآدم ستیز طیمح شگرینما و ی،خیتار ۀدور و قوم هر فرهنگ یها جلوه نیبارزتر از یمعمار
 را یروان یازهاین ،یزندگ مطلوب طیشرا ایجادو شیآسا جهت در سرپناه نیمأت بر عالوه یساز ساختمان ،یمعمار هنر رشد

 به نسبت یورود سردر .از اجزای اصلی بنا به شمار می رود ها یورود ،یمسکون منازلدر مقولۀ . است بوده گو پاسخ زین
 لحاظ از ؛ بلکه نه تنها رابط بین بیرون و درون خانه است رایز. است برخوردار از اهمیت ویژه ای از گرید اجزاء و طیمح ریسا
 یباسازیزبجز آنکه وسیله ای برای  ی سردرها بهیکت. است بوده ساختمان هر تیهو و ارزشنشان دهندۀ  زین یبصر ییبایز

خط در  .نقش عمده ای بر عهده دارند  رهگذران و ساکنان یروح و یروان یازهاینبوده اند، در برآورده ساختن  یشهر طیمح
هنرمندان خوشنویس ایرانی .زندگی مسلمانان در موقعیت های مختلف یادآور زیبایی هنری و تذکر دهندۀ یاد باری تعالی است

انواع خطوط را در حدکمال فراگرفته و در کتابت قرآن کریم و در تحریر کتب گوناگون، همچنین در تزیینات سردر بناها از 
 .اند و آثار بسیار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته اند این هنر به نحو احسن بهره جسته

وجود کتیبه ها در معماری اسالمی از خصایص بارز و پر اهمیت هر بنا است و در اینجا می توان دو ویژگی مهم این کتیبه 
 .ها را برشمرد

ی اسالمی استفاده شده خطاطی در معماری به عنوان عنصر تزئینی و عامل همسان نمودن انواع مختلف بناها -0"
 .تقریباً تمامی بناهای اسالمی شامل کتیبه هایی با مضامین دعا و حدیث برسطوح خارجی و داخلی خود می باشند.است

صرف نظر از زیبایی تزئینی، کتیبه ها در برگیرنده معانی و مفاهیمی است که از یک طرف انعکاس دهندۀ شرایط  -3
نگارش و از طرفی دیگر نمایانگر تمامی خالقیت های هنرمندان مسلمان و ظهور خلوص اجتماعی، مذهبی و فرهنگی زمان 

 (.13،0290شایسته فر،)"معنوی آنها می باشد

درصد مساحت کل  9/3این محدوده که . هکتار در قلب شهر جای دارد 211به مساحت تقریبی ( 0) بافت قدیم شهر شیراز
 ،دروازه کازرون ،لب آب ، که شامل محله های ی شهر شیراز در آن جای داردشود، هسته اولیه شکل گیر شهر را شامل می

تعداد خانه های موجود در بافت  .استدرب شاهزاده  و درب شیخ ،کلیمیها ،سنگ سیاه ،سردزک ،اسحاق بیگ، بیات ،باالکف
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خانه دورۀ قاجاریه در آن شناسایی شده است که هریک از آنها به  111است،که بیش از واحد 00011تاریخی فرهنگی شیراز 
پژوهش حاضر به بررسی و معرفی کتیبه های سردر .تناسب وضع و موقعیت صاحب آن با تزیینات گوناگون ساخته شده است

خطوط مورد  رفته ،کار شده از لحاظ مضمون، مصالح به  کتیبه های یاد.می پردازد تا کنونخانه های شیراز از دورۀ قاجار 
های هنری بسیاری می باشند و انواع خطوط خوشنویسی عربی و ایرانی در دارای تنوع و خالقیتتکنیکهای اجرایی،واستفاده 

و بررسی قرار گرفته است در بافت  تمامی خانه هایی که کتیبه های سردر ورودی آنها مورد بحث .به کار رفته استکتابت آنها 
و به  بوده دلیل انتخاب این محدوده آن است که بناهای آن دارای ارزش و اعتبار تاریخی و فرهنگی.دارندقرارشهر شیراز  قدیم

یا به سرقت رفته اند و یا غلب آنها فرسوده شده و کتیبه هایشان اما متاسفانه امروزه ا هنری شهر شیراز می باشند؛منزلۀ میراث 
 .غبار فراموشی بر چهره شان نشسته است

 یاسالم یمعمار در ینگار بهیکت و بهیکت

 گفته« کتابه» یعرب در مییگو یم «بهیکت» یفارس در ما آنچه به. است اسبان ۀرم ای و لشگر و سپاه یمعنا به یعرب در «بهیکت»
 شامل که است یاسالم یها بهیکت و ها ساختمان یریتصو عامل نیشتریب میکر قرآن اتیآ .(0293،0،یفضائل)". شود یم

 بازگو پروردگار شیستا و خداوند نام با هیادع به مربوط متون ها بهیکت یۀته در. است مسلمانان باور و مانیا اظهار در یجمالت
 در".است عبا آل تن پنج و( ع)یعل امام ،(ص)اسالم امبریپ یدعا و مدح و است خداوند حصر و حد یب یها ییتوانا کننده
 کاتب قلم و دست یهماهنگ و قواعد تیرعا با بایز خط و هستند یمعمار در یسیخوشنو هنر یتجل ها بهیکت مسلمانان اعتقاد
 (.0233،91،ییفدا)"است افتهی یمقدس گاهیجا یاسالم یهنرها انیم در و بوده یاله کالم نگارش یبرا مناسب یمحمل

 خانه ها سردر یها بهیکت

 واریددر و  بر یکوف خط به ای و طغرا ای و قینستعل ای نسخ یجل خط به چه آن ":است آمده نیچن زین دهخدا نامه لغت در
 ای آجر با که یوارید نیزبر قسمت کنند، نقش ای و سندینو بزرگان و امرا ۀدرواز سردر ای و متبرکه اماکن و مقابر ای و مساجد

 بر که یا نوشته " .(21 ج ،0229دهخدا،)"باشد شده یحجار یکوه ای و یسنگ بر چه آن باشند، کرده نتیز نقوش ای سنگ
 2ن،جیمع) "سندینو مختلف خطوط به کوه ۀبدن بر ای( رهیغ و متبرکه اماکن مساجد، ها، کاخ) هیابن وارید یرو و سردر

در  توان یم عالوه بر آن است، مشاهده قابل همه یبرا که است بهیکت ظاهر از یفیتعر شد اشاره منابع نیا در چه آن .(33199،
 و نماد بهیکت. است ثیاحاد و قرآن آن منشأ که است یمعنو و یعرفان ،یاله کالم بهیکت: باید گفت  بهیکت ییمحتوا فیتعر

 دلهدایتگر  و کننده یاری و است میمستق صراط ۀدهند نشان بهیکت خداست، از بنده یگر تیهدا درخواست نماد است، نشانه
 .است یاسالم هنر و فرهنگ درزیبایی  اعالی نمود و است ذکر بهیکت.خداست یسو به مومن

 سردر

 تا موارد یبرخ در) در، 3/0 حدود در یارتفاع تا در، چارچوب یتالق محل از( خانه)یرودو در یباال در یمکان به سردر"
 قرار نما و نقش سردر به،یکت در سر ،ۀعمد گروه دو در محل نیا ناتییتز اغلب. شود یم اطالق( بنا زیقرن لبه
 یم شمار به یبارز عنصر یسیخوشنو آن، تبع به و خط ،ی کتیبه ایاغلب سردرها در است یگفتن(.12،0291اکبری،)"ردیگیم
 رو نیا از .(0212:033پوپ،)"است «یباطن خواص»  یدارا یرانیا فرهنگ در خط" آنکه بر یمبتن پوپ نظر به استناد با. دیآ
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 رمز دیکل و شناسنامه را سردرها نوع نیا ناتیتزئ و خط نگارش ۀویش ،یسیخوشنو استاد ،یمرز یعل جمله از فن اهل
 (.11،0291اکبری،)"داند یم بنا یخیتار ییشناسا

 یم اتفاق یورود یفضا ۀمحدود در است، انیرانیا ۀنیرید یها سنت از که مهمان، از بدرقه ای استقبال"
 مجلل منازل سردر ".باشد مهمان بدرقه و استقبال خور در که بود یشکل به آن ساختار رو، نیا از(. 013،0291برزگر،)"افتد
 که ،یمذهب عبارات ای میکر قرآن از یاتیسردر،آ یباال در. کرد یم دعوت داخل به را یمهمان هر آن مقابل یتورفتگ و بود

 یقرآن اتیآ ریز از خروج و ورود هنگام نیساکن و مهمانان تا شد یم نوشته بود، «میالرح الرحمن اهلل بسم»  ۀفیشر هیآ معموالً
 ینآقر اتیآ نیمضام با و مختلف یها شکل به یمرمر ای یکاش یها بهیسردر،کت سطح بر.کنند عبور ینید عبارات و اتیروا ای
 شر از را ساکنان خانه، از خروج هنگام در تا دیگرد یم هیتعب 1 عدد و خانه ساخت خیتار ،یبان نام تن، پنج نام ث،یاحاد و
نصر »  ،«هو ای »،«همیدیا فوق داهللی »(3و 0تصاویر )(. 0293،یستانین و جماعت رمضان)"دارد نگه امان در بد چشم و طانیش

 بر که آشناست ییها عبارت... و یفردوس ، حافظ ،یسعد اشعار از یقطعات ،«اهلل بسم»  ،«کادی وان»  ،«من اهلل و فتح قریب 
 .دارد سردر یباال شده یخطاط متن با میمستق یارتباط که مختلف ابعاد با کتیبه هایی. است بسته نقش یخیتار یسردرها

 ساختمان یها بخش گرید از ،خانه به ورود مکان یمعمار فرم لحاظ به که شد یم یطراح یا گونه به ها خانه سردرد"
 درج نیهمچن و شاهنامه و یسعد حافظ، از یاتابی ثبت و یکار یکاش و یآجرکار.شد یم یطراح یا ژهیو شکل با و بود جدا

 از یکی .دیبخش یم یمیقد یها خانه رسرد هب ژهیو یتیهو خانه، به ورود یبرا شده فیتعر مکان یابتدا در قرآن یها هیآ
 بر گذرا ینگاه با.  دانست ها خانه سردر بر آن نصب ای قرآن از یا هیآ نوشتن ان،یرانیا یزندگ در قرآن حضور ینمودها
 را انسان ساختمان، به ورود هنگام و است گشته ها خانه یشانیپ یۀآرا که مینیبیم را یاریبس یعرب یها جمله ها، خانه سردر

 (.1-0231،1،یامام)" اندازد یم متشحر و مهر یها جلوه از یکی و خدا ادی به

 گرید از شیب شده، نهاده بنا ینیشهرنش یها هیپا نینخست که جاهما ن  ، بافت تاریخی شیراز که در مرکز شهر قرار دارد در
 به قرآن هیآ و شعر با همراه یآجرکار و یکار یکاش شان یمیقد یسردرها بر که کرد مشاهده را ییها خانه توان یم مناطق
 را ییها خانه نیچن توان یم دوم و اول یپهلو و قاجار دوران از مانده یجا به یها خانه شتریب در چند هر.خورد یم چشم

 را خانه هایشان سردر ربازید از انیرانیا که چرا دارد، هزارساله چند یا شهیر ها، خانه سردر شیآرا گونه نیا اما ؛کرد مشاهده
 .آراستند یم ،که از فرهنگ و تمدنشان نشأت میگرفت  آنچه با

 نگارنده :یا صاحب الزمان،شیراز،مأخذ -1تصویر

 

 نگارنده :نصرمن اهلل و فتح قریب،شیراز،مأخذ -2تصویر
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 یا بهیکت یسردرها کارکرد

به حساب می   هنری بنا -به منزلۀ شناسنامه تاریخی  ،یفرهنگ -یاجتماع یکارکردها داشتن بر عالوه ها خانه سردر ۀبیکت
 به،یکت یها نوشته عامه، یباورها و اعتقادات بنابر. را نشان می دهد خانه ساکنان یاقتصاد -یاجتماع تیهو آید بعالوۀ اینکه،

 اتیآ نیا ریز از عبور. اردد یم محفوظ یبدخواه و زخم چشم و یماریب ناگوار، حوادث شر، هرگونه برابر در را خانه یاهال
 هر شروع ای سفر هنگام به قرآن ریز از شدن رد همانند هستند، ائمه و امبریپ اناتیب و خدا کالم از ینماد که گوهربار اسماء و

 نشأت باور نیا از خانه برکت شیافزا تیحکا.دیافزا یم  خانه برکت بر و داردیم نگه محفوظ خود پناه در را آنان ،یمهم
 آوردن و یروز و رزق کسب یبرا خدا ادی با و شود یم نیتأم اوراد و اتیآ نیا ریز از عبور با خانه آور نان سالمت که گرفته

 بر را خدا نام و افتد یم اسماء و اتیآ نیا بر زین خانه به واردشوندگان نگاه.شود یم یروز شیافزا موجب رفتن، حالل نان
 نام ذکر همراه خانه به شدن وارد نکهیا ضمن شود، زانیگر خانه آن از طانیش و جن گونه هر شود یم باعث که آورند یم زبان
 یم نیتضم آن ساکنان و خانه تیامن افکار اتیآ نیا با ونگ،ی نظر به استناد با ".دارد همراه به برکت و ریخ خدا
 .(13،0291اکبری،)"شود

 افتند؟ی راه یرانیا یمسکون منازل و ها خانه سردر به چطور ها بهیکت اما

 بهره ،استقبال مورد یها وهیش از یکی مسلماَ ،یرونیب ینما نیتزئ به توجه و ییدرونگرا از یرانیا یمعمار تحول ریس در
 حضرت آن خاندان و( ع)یعل به توسل و اعظم اسماء ،یمذهب یاخالق یشعارها ،یقرآن تایآ به نیمز یها بهیکت از یمند

 در هنر شود، یم مشاهده زین خیتار طول در چنانکه.است
 در امر نیا شک یب ".است بوده جامعه خاصان و ایاغن اریاخت

 ا،یاغن منصبان، صاحب امرا، خانه سردر بر بهیکت نصب مورد
 توان، کم و بضاعت کم اقشار. کند یم صدق زین علما و اطباء

. داشتتند را ییها نهیهز نیچن صرف یبرا یکم یمال بضاعت
 اشاره بدان ها یورود کارکرد در که طور همان گرید یسو از

 یاقتصاد ،یاجتماع طبقه انگریب ینوع به ها خانه یورود شد،
 که ییآنها »معروف قول به. است بوده خانه ساکنان یاسیس و

 هنر و بهیکت از گرفتن بهره توان ،«دیرسیم دهنشان به دستشان
 .(همان)"داشتند را هنرمندان

. است گذاشته شینما به را دوره چند آثار که یا موزه است، یخوشنوس آثار از موزه کی مثابه به منازل سردر یها بهیکت"
 است خداوند صفات و اسماء گاه یتجل موزه نیا. شود یم دهید یاسالم انقالب و یپهلو قاجار، ۀدور از یآثار موزه نیا در
 آجر، گچ، از قاجار دوره در رفته کار به یها بهیکت جنس.است شده اجرا مختلف یها وهیش با و گوناگون یها قالب در که

 شده اجرا یکار یکاش و ی،آجرکاریبر گچ صورت به سردرها ناتییتز عمده و است چوب و یکاش
 (.30،0293،یمحمد)"است

 

 .هنگارند:شیراز،مأخذدوره قاجار، عمارت فتح الملوکی، -3تصویر
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 ها بهیکت یمحتوا

 و اتیآ نیا انیم در. به چشم می خورد ثیحد و هیآبه کرات  ی قرار گرفته،بررس مورده ای که بیکت 301اغلب  در
کتیبه های  به کار رفته در  انیم در.دارد نهیزم نیا در یی مشترکالگوها وجود از نشان که شود یم دهید ییها مشابهت ثیاحاد

، ذکر «فادخلوها بسالم آمنین» آیه  مثالَ محتوای کتیبه با محل قرارگیری آن وجود دارد انیم یخاص ۀرابطسردر خانه ها، بعضا 
طلب که در واقع همگی برای « بحق اشهد ان ال اله اال اهلل/ گشاده باد به دولت همیشه این درگاه» و شعر « یا حافظ و یا حفیظ»

 :گروه ذیل میباشند 1ی شامل ا بهیکت یسردرهامحتوای .  سالمتی و خیر و برکت برای ساکنین و مهمانان این خانه هاست

 ثیاحاد به نیمز یها بهیکت( جی، قرآن اتیآ به نیمز یها بهیکت( ب، خداوند صفات و اسما به نیمز یها بهیکت( الف
 .یاندرز اشعار به نیمز یها بهیکت( دی،مذهب

 :دوره های مورد بررسی در این مقاله به ترتیب زمانی عبارتند از

 قاجار ۀدور(الف

 زین را هنرها گرید تحول ریس توان یم و بود برخوردار مردم نزد یا ژهیو تیاهم ازخانه های این دوره  سردر یها بهیکت
 تنوع از منازل سردر یها بهیکت دوره نیا در".دید ها آن در
 بر ها بهیکت از یاریبس یمحتوا و بودند برخوردار یادیز

 نیا در. دیگرد یم نییتع عهیش ثیاحاد و اتیروا اساس
 و اتیآ ،یاله اسماء شامل ها بهیکت اغلب یمحتوا دوره
 در. است بوده متبرکه اسماء و ثیاحاد قرآن، یها سوره
 اشراف و انیاع و دولتمردان منازل یورود سردر قاجار ۀدور

 و گاهیجا حفظ و یاجتماع دیجد یرفتارها با هماهنگ
 به یخاص قهیسل و وسواس ها یورود نییتز در خود، اعتبار

 یشتریب نگار و نقش و مرغوب مصالح و مواد از و برده کار
 قاجار، ۀدور منازل اکثر یورود سردر. کردند یم استفاده

 جا هر از آن ییبایز که بود یا شده آراسته مکان تنها
یکی از ( 2تصویر).(30،0293محمدی،)"شد یم مشاهده

در کتاب فرهنگ نگاره  های نمادها در شرق و غرب ".نقوش رایج که در این کاشیکاریها دیده می شود تصویر فرشته است
فرشته را از آنجا که رابط آسمان و « ر هستند که میان خدایان و بشر ارتباط برقرار می کنندپیام آوران بال دا  فرشتگان» :آمده

 (.11،0231بمانیان،)"زمین می دانند،خواسته اند با ترسیم آن نوعی تقدس و حالتی روحانی به بنا بدهند

 نیع در اما باشد خواندن قابل مردم همه یبرا تا هستند ساده اغلب ،یسیخوشنو نظر از ها بهیکت یبند بیترک و ساختار"
 بهیکت یبخش استحکام و ییبایز باعث و کرده افزون را کالم ریتاث مساله نیا که دارند برخورد هم یخاص تیجذاب از یسادگ

 تیفیک یدارا یسیخوشنو نظر از قاجار دوره یها بهیکت از یاریبس. داشت یم وا تعمق و تفکر به را نندهیب جهینت در د،یگرد یم

کتاب :شیراز،مأخذخانه سعادت،ش،1344یداهلل فوق ایدیهم، -4تصویر
 .هادی سیفنقاشی روی کاشی،
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در نمونۀ کتیبۀ کاشیکاری باال، فرشته ها بصورت قرینه و روبروی یکدیگر با تاجی بر سر و  .(33،0293محمدی،)"هستند یعال
 (.1تصویر)این نقوش با الهام از عکسها و تمبرهای وارداتی دورۀ قاجار طراحی شده اند. حلقۀ گل در دست دیده میشوند

 دورۀ پهلوی اول( ب

پس از روی کار آمدن رضا خان در 
شمسی،شهرسازی و معماری  0211سال 

در این دوره . دچارتغییرات چشمگیری شد
معماری و با الگوپذیری از غربیان، سبک 

شهرسازی نوین سدۀ نوزدهم اروپا با الهام 
گرفتن از آثار هخامنشی و ساسانی اجرا 

حضورمستشرقان، ایران شناسان و و ".شد
باستان شناسان خارجی در ایران نظیر 
گدار، پوپ، هرتسفلد،براون و غیره و 

سفرهای رضا خان به مناطق باستانی و 
بازدید از حفاری ها و آثار گذشتگان 

وانست تاثیرات فراوانی در معماری دورۀ بیست ساله بگذارد و رابطۀ بین ادبیات و معماری که در ایران و غرب برقرار شده ت
( 3تصویر).(13،0292کیانی،)"بود و پرداختن به افسانه های اساطیری و شاهنامه، که حاصل آن به معماری باستانی انجامید

تاثر از معماری اسالمی ساخته شده است، که در آنها تاثیرات هنر دورۀ قاجار در گچ همچنین،برخی از آثار دورۀ پهلوی اول م
 (1تصویر.)بری، کاشی کاری و آجرکاری کتیبه های سردر دیده می شود

 دورۀ پهلوی دوم( ج

معماری مدرن که در اواخر دورۀ رضاشاه به ایران راه یافته بود "
سبب گسترش جنبش مدرنیسم در شهرهای بزرگ گردید و معماران 
از فرنگ برگشته نقش مهمی در اجرای معماری مدرن در سال های 

بسیاری از ساختمان های اداری  0211و بعد از آن داشتند و تا  0231
با (. 131،0211پاکدامن،)"ه شدندو مسکونی با این سبک ساخت

افزایش جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر و با پیشرفت تاسیسات 

صنعتی، شهرها با بحران مسکن برای مهاجرین و ساکنان جدید 
مواجه شدند و معماری سنتی نتوانست پاسخ گوی رشد جمعیتی و اقتصادی باشد؛ در نتیجه معماران و طراحان به سوی 

در  0331سبک بین المللی شاخه ای از معماری سدۀ بیستم که از ". و معماری بین المللی گرایش پیدا کردندمعماری مدرن 
 شیوه های محلی و ملی و یا مصالح کار در اقلیم های  ویژگی های یک دست و بدون توجه بهاروپای غربی پا گرفته و با 

عمارت  اهلل و فتح قریب،نصرمن  -6تصویر
 .نگارنده:مأخذش،شیراز،1312شاپوری،

ساسانی،  شاه گچبری با نقشکتیبه  -5تصویر
 .نگارنده: ل،مأخذشیراز،پهلوی او

 .نگارنده:ش،شیراز،مأخذ1334لرحیم،بسم اهلل الرحمن ا -7صویرت
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نظم و تعادل علمی ،پاکی و سرراستی سطوح و شکل بندی از خصوصیات بارز آن . مختلف رواج بین المللی یافته است
 (.013،0211مرزبان،)"های مکعبی و راست خط و عاری از قرینه سازی است

بسیاری از ساختمان ها و منازل مسکونی و آپارتمان ها با قوانین و ویژگی های این سبک و در ابعاد وسیع ساخته و "
ازندگان درآمد بیش تر بود به بُعد زیبایی شناختی و نیازهای روانی مصرف اجرایی ضعیف داشتند و از آن جا که هدف س

تزیینات نمای منازل که ریشه در فرهنگ و سنت ایران داشت براساس قوانین معماری جدید .کنندگان توجه کم تری شد
از انواع سنگ ساخته کتیبه های برخی منازل .صورت میگرفت و جای خود را به سنگ های تراورتن و نمونه های دیگر داد

برخی از ورودیهای ساخته شده در دورۀ پهلوی دوم (. 33،0293محمدی،)"شده که این نوع کتیبه ها امروزه نیز ساخته می شود
در یکی .فاقد تزئینات است و کتیبه ها جایگاه خود را از دست داده اند

آن نقش بسته تاریخ ساخت « بسم اهلل الرحمن الرحیم»از سردرها، کتیبۀ 
شمسی است، نحوۀ تزیین و خط نوشتاری کتیبه نشان از آن دارد 0221

که اعتقادات مردم هرگز و در هیچ شرایطی از بین نمی رود و خود را 
 (1تصویر.)حتی با کمترین کیفیت نشان می دهد

 از شروع دورۀ انقالب اسالمی تا کنون(  د

های اول انقالب اسالمی روند نزولی ساخت کتیبه های  در دهه

سردر منازل که از دوره پهلوی دوم آغاز شده بود،ادامه یافت و بسیاری 
از ".از محتوای کتیبه های قدیمی از بین رفته یا به فراموشی سپرده شد

ورود معماری غربی در دوره قبل و  با -الف: عواملی که در این روند نقش مؤثری داشته می توان به موارد زیر اشاره کرد
ویژگیهای خاص این نوع معماری تقریبا در بافت جدید شهری نشانی از عناصر ملی و سنتی وجود نداشت و کتیبه های سردر 

با شروع جنگ تحمیلی،  -ب.منازل در بافت جدید از بین رفته و تعداد اندکی که وجود داشت بسیار ساده و ابتدایی بودند
رگ با مهاجرت آوارگان و جنگ زدگان مواجه شدند و در این زمان جمعیت شهرها رو به افزایش نهاد و این شهرهای بز

ازدیاد جمعیت سبب ساخت و ساز بیش تر و توسعۀ محیط های شهری گردید و اغلب ساخت و سازها به دست استادان بنّا و 
و نتوانستند از آن ها استفاده کنند؛ در نتیجه بیشتر نماهای این معمارنماها افتاد و آنان از ارزش معماری سنتی اگاهی نداشته 

گونه منازل ساده و بدون تزیین هستند و متأسفانه کتیبه هایی که برسردر این منازل دیده می شوند، از ارزش هنری و زیبایی 
وضعیت  -ج.رای ارزش هستندشناسی کم تری نسبت به کتیبه های دوره های قبل برخوردارند و بیش تر از بُعد اعتقادی دا

گرانی مصالح ساختمانی مانند کاشی .اقتصادی مردم از عوامل دیگری است که سبب کم رنگ شدن کتیبه ها شده است
، انواع سنگهای تزیینی،آهن و آجرهای زینتی از یک طرف و هزینۀ زیاد ساخت و ساز و (هفت رنگ،معرق وگره چینی)سنتی

مردم به کتیبه های ساده اکتفا کرده و برخی از آن ها حتی نمای منازل خود را تزیین  د عامۀنصب آن ها از طرف دیگر باعث ش
در این بین نباید از عدم آگاهی (. 9تصویر)نکنند و به نصب کردن یک نوشتۀ ساده از جنس فلز بر سردر منزل خود اکتفا کنند

یبه ها و نقش مؤثر آن ها در زندگی آگاهی نداشته و به سادگی از آن ها از پیشینۀ تاریخی کت. سازندگان و استادان بنّا غافل بود
 کنار آن می گذرند و این عدم شناخت و غفلت، تزئینات نمادین ورودی ها را به فراموشی سپرده و برخی از آن ها کامال از 

 .نگارنده:،معاصر،شیراز،مأخذیا علی -8تصویر
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نکتۀ جالب و قابل توجه در مورد (. 33،0293محمدی،)"بین رفته اند
کتیبه های عصر حاضر این است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، مردم 
مسلمان ایران برای تزیین سردر خانه های خود دست به ابتکار زده و 
انواع جدیدی از کتیبه ها را بر باالی ورودی خانۀ خود نصب کرده 

همانند شعارهای چاپی )برای چاپ استنسیل  برای مثال از شابلون.اند
، یا قرار دادن پوستر در پشت شیشه های (روی دیوارهای اوایل انقالب

سردر خانه ها،  یا کاشی های چاپی اهدایی برخی کارخانه های کاشی 
،چسباندن برچسبهایی با مضامین قرآنی و بعضاً ( همچون ایرانا)سازی 

ات و اسامی درون آن به جایی کتیبه استفاده ترکیبات سیمانی وحک کلم
های سنتی و مرسوم دوره های قبل استفاده کرده اند و عالقه و ایمان 

 (3تصویر.)خود را به مذهب اسالم نشان داده اند

در دورۀ اسالمی کتیبه ها با چند شیوه ساخته شده که عبارتند از کتیبه های کاشی کاری، آجرکاری، گچبری، فلزی 
 :در ادامه به شرح انواع کتیبه های سردر خانه های شیراز در دوره های یاد شده می پردازیم.و چوب  ،حکاکی روی سنگ

 یکار یکاش یها بهیکت

 قاجار ۀدورخانه های  سردرکتیبه های   در یکار یکاش هنر ازاستفاده  "
 در اما، تاحدی رواج داشته است زین اول یپهلو ۀدور در. مرسوم بودبسیار 

 به دوره نیا منازل ینماها در و نهاد زوال به رو هنر نیا دوم یپهلو ۀدور
بعد کمتر کتیبه را می توان یافت که با کیفیت باال و با دقت و ظرافت کاشی 

بعد از انقالب اسالمی هنرمندان معمار کوشیدند تا با  .کاری شده باشد
 هیآ شامل ها بهیکت نیا.استفاده کاشی کتیبه های سردر خانه ها را تزیین کنند

کاشی "( 01تصویر. )است تن، پنج یاسام: مانند متبرکه اسماء ،یقرآن یها
هایی که بعد از انقالب در سردر منازل مورد استفاده قرار گرفته به دو 

نخست روش سنتی و دست ساز بوده ودر کارگاه : ورت تهیه می شدندص
های کاشی سازی ساخته می شدند و در آنها ویژگی های کاشی های سنتی 

در دهه های اخیر سردر منازل از کاشی های خشتی به شیوه ای ساده و جذاب که با خط کوفی نوشته شده اند . دیده می شود
این گونه کتیبه ها دارای ارزش هنری و زیبایی شناسی . ده و زمینه آن ها رنگ قرمز آجری داردو دارای لعاب هستند استفاده ش

یامهدی،چاپ استنسیل بر روی  -9تصویر
 نگارنده:گچ،شیراز،مأخذ

اسامی پنج تن،کاشیکاری اهلل و -11تصویر
 .نگارنده: برجسته،شیراز،مأخذ
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دوم آن که با تولید . اند و با سطوح مجاور خود هماهنگی دارند
روز افزون کاشی های صنعتی توسط کارخانه ها، برخی به ساخت 
 کاشی های صنعتی پرداختند که آیات، احادیث و اسماء متبرکه بر

  (.31،0293محمدی،)"روی آن ها چاپ می شدند

 

 

  کتیبه های سنگی

استفاده از کتیبه های سنگی در دورۀ پهلوی اول و دوم نیز ادامه یافت و پس از انقالب اسالمی هم مورد توجه فراوان قرار 
محتوای کتیبه . لحاظ مضمون،شیوه ی نگارش و خطوط به کار رفته در آن دارای تنوع بسیار می باشداین کتیبه ها به . گرفت

بسم اهلل الرحمن » ،«نصر من اهلل و فتح قریب»های سنگی به کار رفته در خانه های این دوره در شهر شیراز، شامل آیات 
دیث سلسه الذهب است و در میان کتیبه ها اسما متبرکه ،علی ولی و ح« یداهلل فوق ایدیهم» ،«انا فتحنا لک فتحا مبینا» ،«الرحیم

 (00تصویر.)اهلل، یا صاحب الزمان می باشد

 کتیبه های آجری

در دورۀ پهلوی اول استفاده از آجرهای تزیینی در زینت 
نمای منازل مسکونی و دیگر ساختمانها رونق بخشیدن به سردر 

گرفت  و به زیباسازی فضای شهری معابر عمومی  کمک بسیار 
هر چند معماران در بادی امر مهارت کافی نداشتند و . نمود

آجرها را به صورت ساده نصب می کردند، اما رفته رفته مهارت 
ت از آن پس این کتیبه ها با تنوع و ظراف. کافی پیدا کردند

کتیبه های آجری با خط معقلی اجرا و بر .بیشتری ساخته شدند
باالی سردر نصب شده و در عین سادگی جلوه خاصی به 

 .ورودی می دادند

خط کتیبه های بناهای اسالمی معموال همزمانی چندانی با "
به ها مورد استفاده پیدایش خطوط مختلف نداشته است و روش های متنوعی پس از پیدایش یک خط ممکن بود که در کتی

مانند نمونه موجود در (. 11،0290شایسته فر،)"قرار گیرد اما بسیاری از انواع خطوط هرگز در کتیبه نویسی استفاده نشده است
 (03تصویر.)که از خط کوفی بنایی در دورۀ پهلوی اول استفاده شده است 03تصویر

 کتیبه های چوبی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم،آجرکاری،خانه برکت،شیراز، -12تصویر
 .نگارنده: مأخذ

هو الحی الذی الیموت،حجاری روی سنگ،  -11تصویر
 .نگارنده:مأخذ



 

 

11 

 

 

 

 

کتیبه های چوبی بخشی از تزئینات معماری ایران را تشکیل می دهند که در کنار جنبه های زینتی و زیبایی شناسی، به 
دور از ذهن نیست که کاربرد چوب به عنوان  ".واسطه انتقال مطالب متنوع، از اهمیت تاریخی خاصی نیز برخوردار هستند

جزیی از مصالح اصلی ساخت و ساز معماری قدمت دیرینه ای دارد وآن گونه که از خالل نوشته های پژوهشگران می توان 
عالوه بر کاربرد سازه ای چوب، قدمت (.03،0293یاوری،)"استفهمید، در ایران عصر حجر استفاده از چوب مرسوم بوده 

ه تزیینی از چوب در معماری ایران حداقل از دوره هخامنشی استفاد
بعد از اسالم، کاربری تزئینی چوب در معماری . قابل شناسایی است

درها در دوره های مختلف، به عنوان درگاه و آستانه . افزایش یافت
ورودی بناها، جایگاه و شان خاصی داشته اند که فراوانی نمونه درهای 

  (02تصویر.)شده می تواند گواهی بر این ادعا باشد کتیبه دار و تزیین

 کتیبه های گچبری

به  ."مصالح ساختمانی شناخته شده است گچ، از قدیمی ترین

سبب ویژگی های ممتاز این ماده، متناسب بودن آن با شرایط اقلیمی و 
دسترسی آسان کاربران از دوران پیش از تاریخ، در آثار معماری ایران به 

دوران اشکانی و ساسانی، به عنوان عصر تکامل و روشمند شدن تزئینات گچی (. 01،0291ملک شهمیرزادی،)"است کار رفته
شهر شیراز، یکی از کهن ترین  شهرهای ایرانی با سابقۀ طوالنی در به .در آرایش معماری پیش از اسالم، شناخته شده است
ورۀ قاجار نیز همچون ادوار گذشته به کارگیری تزیینات گچی در در د.کارگیری تزئینات گچی ، در آرایه های معماری است

 .ابنیۀ این دوره رواج داشته است

 کتیبه های فلزی

از اواخر دورۀ پهلوی دوم به بعد نوعی کتیبه نویسی رواج پیدا کرد که در 
استفاده از فلز . ساخت کتیبه استفاده می شده استآن از فلزات برای 

موجب سهولت کار شده و در ضمن از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 
در برخی نمونه های کتیبه های فلزی سردر منازل می توان . بوده است

رگه هایی از ذوق و سلیقۀ هنری معمار و البته عشق و ارادت صاحب 
دراین تصویر آیۀ کریمۀ بسم اهلل . ردخانه را در خلق آن اثر مشاهده ک

الرحمن الرحیم را به خط ثلث و با ابتکاری جالب در قابی به صورت 
  (01تصویر.)گنبد درآورده اند

 یاسالم هنر در یسیخوشنو

بسم اهلل الرحمن الرحیم،کتیبه  -14تصویر
 نگارنده:فلزی،شیراز،مأخذ

بحق اشهد / همیشه این درگاهگشاده باد به دولت  -13تصویر
 .نگارنده:ان ال اله الی اهلل ،حکاکی روی چوب،شیراز،مأخذ
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در هنر اسالمی، خوشنویسی یکی از زیباترین و پرمعناترین شاخه ها است که به تنهایی یا همراه سایر شاخه ها ی آن "
در دوران اسالمی به علت اهمیت هنر خوشنویسی از یک سو و تحریم هنر نقاشی از سوی دیگر،هنر کتیبه . تجلی می یابد

(. 93،0293ووسی ،حسینی و طا) "نگاری بیش از پیش اهمیت پیدا نمود
 خوش یخط به را( میالرح الرحمن اهلل بسم)که هر: ندیفرما یم اکرم امبریپ"

 در یاسالم خط اغراق بدون و شک یب. شود داخل بهشت سد،بهیبنو
 و سرآمد یاسالم یهنرها انیم در ت،یمعنو و سالمت جمال، و ییبایز
 که امدهین در طاغوت خدمت به گاه چیاست،ه اول رتبه درو  شرویپ

قرآن مجید با "(.1،0231ان،یدباغ)"است درآورده خدمت به هم را طاغوت
خوشنویسی، هنری .کلمات آسمانی دربارۀ نوشتن و خواندن آغاز می شود

است که بی اغراق می توان آن را هنر گوهرین اسالمی 
بارۀ تاثیر کالم خداوند در در بورکهارت (.032،0213اتینگهاوزن،)"خواند

 میکر قرآن اتیآ از مأخوذ یها بهیکت تکرار ":دیگو یممانان زندگی مسل
 سازد یم قتیحق نیا ادآوری را انسان بناها، گرید و مساجد یوارهاید یرو

 را یضیف بتوان اگر. است نماز و قرآن قرائت بر یمتک یمعنو لحاظ از و شده دهیتن یقرآن اتیآ از یاسالم اتیح پود و تار که
 آن ریتفس یبرا نیا از بهتر یکالم میبخوان یمعنو ارتعاش کی رد،یگ یم سرچشمه میکر قرآن از که

  .(0213بورکهارت،)"میندار

  یمعمار و یسیخوشنو هنر در مختلف خطوط و انواع کاربرد

قبل از ظهور خط نسخ، ثلث و نستعلیق از خطوط . در معماری اسالمی خط آبراه خودش را در طول زمان پیدا کرده است
و یا حتی قبل از آن خط میخی در کتیبه ها استفاده می شده ولی بعد از ظهور ابن مقله خطوط دیگر وضع می شود و هر  کوفی

 .خطی با توجه به ویژگی های خودش کاربرد خاصی پیدا می کند

 یها دهیپد عیجم به یول. است وابسته قرآن به شتریب همه از یاسالم یتجسم یهنرها ۀهم انیم در اسالم در یخطاط هنر"
 در یهنر چیه و بوده یاریبس توجه مورد یاسالم هنر در یسیخوشنو. هنرهاست نیتر فیشر از و دارد تعلق اسالم جهان

 ژهیو به یسیخوشنو قیدقا و نکات شناخت و یابیارز یبرا. است نبوده ثرؤم یخطاط ۀانداز به مسلمانان یهنر ذوق پرورش
 مشخصات از. بود آشنا ها قلم و یخط یها وهیش انواع به دیبا انجامد، یم ینگار بهیکت به غالباً که یمعمار ناتیتزئ

 به بسته یسیخوشنو و است فتادهین رواج از مختلف یها دوره در آن یها سبک از کی چیه که است یاسالم یسیخوشنو
 یها سبک با ییها نوشته گذاشتن هم کنار در از ضرورت، هنگام به و شود یم ها وهیش ۀهم شامل ها مثال مضمون و تیماه

 نیهمچن و ناتییتز در خود خاص گاهیجا به توجه با یسیخوشنو"(. 030-032نصر، طاهره)"دارد ینم روا دیترد گوناگون،
 هنرمندان قیتشو سبب ،یآسمان کتاب اتیآ قداست یها جنبه به توجه با ،یخطاط در یاسالم میمفاه و کلمات فراوان کاربرد

 و ها هیآرا نیا از استفاده با آنان. است بوده ،یاسالم نینخست یها سده در یاسالم فرهنگ از برگرفته یآثار خلق یبرا مسلمان
 یسیخوشنو و نمودند یم خود آثار به یتعال و قداست انتقال در یسع موجود، آثار در یاله و یآسمان یها نشانه نام ذکر

 .نگارنده:علی، کوفی بنایی، شیراز،مأخذ -15تصویر
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 به (.33،0291صداقت،)"باشد داشته ییمحتوا هم و یبصر لحاظ از هم یاساس نقش توانسته که است بوده یهنر نیتر مناسب
 . ی شوندم نائل اهلل معرفت به و دنکن یم تیحکا اسماءاهلل از آن با مسلمانان کهی هستند، اله یعیودا خط و نزبا قرآن انیب

 ربک و اقرء»  ،0«انیالب علمه االنسان خلق .القرآنعلم  .الرحمن» :از جمله استنشان دهندۀ این نکته  قرآن در یمتعدد اتیآ
 نباهم فلما باسمائهم انبئهم آدم ای قال»  ، 2«سطرونی ما و القلم و ن»  ، 3«علمی مالم االنسان علم بالقلم، علم یالذ االکرم

شیراز به ترتیب در اینجا به معرفی انواع خطوط و قلم های خوشنویسی به کار رفته در کتیبه های سردر خانه های .1«باسمائهم
 .زمان پیدایش آنها می پردازیم

  خط کوفی بنایی

نام گرفته و به سه صورت آسان « خط بنایی»نوعی از خط کوفی است که در معماری کاربرد فروان دارد  و به  همین دلیل 
این خط روی خانه بندی خط کشی می شود، به این ترتیب که اول کاغذ مانند اساس ".و متوسط و مشکل دسته بندی می شود

چون این خط به ترتیب . صفحه شطرنجی خط کشی و خانه بندی می شود و بعد از تقسیم خانه ها حروف آن مرتب می شود
د و هم دیوار عمارت را فوق نوشته می شده، آن را با آجر روی عمارت به آسانی می چیدند تا هم عبارتی از آن خوانده شو

خط بنایی در ترکیب با رویه های "(.91،0231تقی زاده،)"به این نسبت آن را خط معماری یا خط بنایی نامیده اند. تزیینی باشد
رنگارنگ کاشیکاری خودنمایی می کند و به یکجا از ذوق هنرمندان 

نام همان طور که از .و اندیشه ی بزرگان مذهب و ادب حکایت دارد
چنین به . ن خط بر می آید، کاربرد آن منحصراً در معماری استای

نظر می رسد که هنرمندان معمار با استفاده از اصول خط کوفی و با 
استقاده از مصالح منظم هندسی آن را پدید آورده اند و با آنکه به نظر 

خط بنایی بسیار » :اناستتو ساده می آید،پدیدآوردن آن کار استادان
در این تصویر هنرمند ( 03تصویر(.)03،0231دباغیان،)"«مشکل است

به ( ع)معمار با استفاده از خط کوفی بنایی نام مقدس حضرت علی
 .زیباترین صورت نقش زده است

 خط ثلث

خط ثلث که خطی ایستا و تا حدودی تشریفاتی است، به طور عمده برای تزیین در کتب دستنویس و کتیبه ها به کار می "
ه ای زینتی از خط ثلث بوسیله ابن بواب و یاقوت ابداع شد و این شیوه چنان پیوند نزدیکی با قرآن و سایر دگرگون. رفت

« یداهلل فوق ایدیهم»آیه (.0213،31عظیم زاده اردبیلی،) "متون دینی پیدا کرد که به حق مقام خط یادبودی را به خود گرفت
 قدرت )در این سوره خداوند دست .نازل شد( ص)بیه بر پیامبریحدمتعلق به سورۀ مبارکۀ فتح می باشد که پس از صلح 

                                                           
 .0-1آیات سوره الرحمن، 0
 .2-3آیات  سوره علق، 3
 .0آیه  سوره قلم، 2
 .22آیه  سوره بقره، 1

 .نگارنده:شیراز،مأخذ یداهلل فوق ایدیهم، -16صویرت
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د را برتر از همۀ قدرتها می داند، و این معنا باعث شده که بانیان خانه ها برای تزیین سردر بنای خود از این آیه خو( مطلقۀ
  (01تصویر).کنند استقبال و استفاده

 خط شبه طغرا

همزمان با پیدایش و تنوع خطوط اسالمی نوعی از خطوط تزئینی و تفننی 
که با طرحهای هندسی توأم بود؛ تکوین یافت که نوعی خط و نقاشی 

شبه طغرا خطی است .مشهورترین این خطوط طغرا، شبه طغرا بود.است
ثلث، نستعلیق، کوفی، محقق، : تزئینی که خوشنویسان، با انواع خطوط

شکسته، دیوانی جلی آن را به هیئت و صُوُر مختلف می نویسند و به این 
( 01تصویر) .دلیل شبه طغرا نامیده شده که شباهت زیادی به خط طغرا دارد

، که با خط ثلث به شیوۀ طغرا نوشته «علی ولی اهلل»در این تصویر عبارت
اصل کتیبه . استشده، بصورت برجسته از دل سنگ بیرون آورده شده 

بصورت سه بخش مجزا که عبارت فوق در وسط و نام بانی بنا و تاریخ 
  .ساخت آن در دوسوی عبارت اصلی قرار گرفته است

 مرغ بسم اهلل

آن کریم است، از ارزش و تقّدس بسیاری برخوردار می باشد، از آن جایی که حامل آیۀ اول از هر سورۀ قر« مرغ بسم اهلل»
به همین دلیل  در همۀ دورانهای تاریخ هنر ایران زمین توسط هنرمندان مختلف نگاشته و خلق شده و همچنان این سنت ادامه 

. اشاره کرد« مرغ بسم اهلل» از نمونه های ترکیب خط و نقش در دوران گذشته، می توان به ترکیب بدیع حروف در قالب ".دارد
دهم روشی نگارشی را ابداع کرد که در این روش مجموعه ای از حروف در اشکال / یکی از اساتید هراتی در قرن شانزدهم

است که در خالقانه « بسم اهلل» یکی از زیباترین این تجلیات در قالب"(.31،0290آنه ماری،)"انسان و حیوان پدیدار می گشتند
در این میان هنرمندان دوره های مختلف از اواخر صفویه بخصوص در دورۀ قاجار از . ترین ترکیبات مشاهده می گردد

به خروس، هدهد، لک لک، نمادهای حیوانی مختلف در نگاشتن مرغ بسم اهلل استفاده کرده اند که از آن جمله می توان 
بسم اهلل » خط ثلث جلّی چون نماد صفات جاللیه خداوند است بهترین گزینه برای نگاشتن آیۀ متبرکه .اشاره کرد... طاووس و 

خداوند از خطوطی « جاللیه» و « جمالیه»هنرمند مسلمان برای بیان صفات .در سنت بسم اهلل نگاری است« الرحمن الرحیم
است که بیانگر جنبه های محتوایی آن استفاده نموده 

در کتیبۀ زیبا و منحصر به فرد فوق (09تصویر(.)0،0231خورسی،)"باشد
مرغ بسم اهلل به خط ثلث جلی به صورت منثی نویسی با استفاده از گچ 

 .این کتیبه متعلق به اواخر دورۀ قاجار می باشد.اجرار شده است

 خط نسخ

: طغرا،شیراز،مأخذعلی ولی اهلل،شبه  -17تصویر
 .نگارنده

،مرغ بسم اهلل،ثلث،خانه 18تصویر
 .نگارنده:بیضائی،قاجار،شیراز،مأخذ
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یکی از انواع خطوط ششگانه  در نزد خوشنویسان و خط شناسان خط نسخ می 
این خط را به آن سبب خط نسخ خوانده اند که به جای خط کوفی نشست و  ".باشد

(. 902،0213مایل هروی،)"به تعبیری کوفی و متفرعات آن را منسوخ کرده است
ر کتیبه ها و مناره های مساجد، نوشتن تفاسیر قرآن و احادیث کاربردهای این خط د

، کتب و ادعیه و مناجات و سپس کتب تاریخی و علمی و متون طوالنی و پرحجم 
. می باشد که توجه کاتبان را برای نوشتن این موارد به خط نسخ به خود جلب کرد

دراواخر دورۀ ".تاز دالیل رواج و برتری این خط، سرعت نوشتار و خوانایی آن اس
، خوشنویس معروف، تغییراتی در خط (ق0191-0033)صفوی، باظهور احمد نیریزی

معروف است،ارائه ( نیریزی)نسخ پدید آمد و سبک دیگری را که به نام نسخ ایرانی
از ویژگی های نسخ ایرانی "(11،0291یارشاطر،.)"داد که تا به امروز هم رواج دارد

و سادگی و سهولت در خواندن دارد و دوم سختی و  یکی آن که خوانایی و وضوح
دشواری در تعلیم و یادگیری صحیح آن در نوشتن کتابت 

در ترکیب با طرح یک « یاعلی»در این تصویر عبارت (039،0233راهپیما،)"است
که اشارۀ مستقیمی به . کشتی به صورت زیبا و منحصر به فردی نقش شده است

احتماالً این نقش توسط دارویش . را کشتی نجات همۀ انسانها می دادند(علیهم السالم)دارد که اهل بیت« حدیث نبوی سفینه»
زیرا که دراطراف محلۀ قرارگیری خانقاه .است به هنرمندان معمار سفارش داده شده

 (03تصویر.)احمدی شیراز، از این نمونه به کرات مشاهده می شود

 سهم ایرانیان در رونق هنر خوشنویسی

. از اواسط قرن هشتم هجری سه خط دیگر در میان خطوط اسالمی ظهور پیدا کرد
ق نامیده شده اند به تدریج این سه خط که به نام های تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلی

در مدت سه قرن پدیدارگشته و به مرور تکمیل شدند، وخوشنویسان با سلیقۀ خاص 
 .خود در زمان اندکی زیبایی آن خطوط را به درجۀ کمال رسانیدند

 قینستعل خط

 نسخ خط نسخ، و قیتعل خط دو مادغا از رانیا در ،یقمر یهجر هشتم قرن در"
 و افتی اختصار نستعلیق صورت به استعمال کثرت لیدل به بعدتر که گرفت شکل قیتعل
 شده نوشته خط نیا به یفارس یکتابها اکثر یهجر دهم قرن حدود از

ی شناخت ییبایز ۀقیسل و طبع از بارز یا نشانه قینستعل خط."(19،0291،یجبار)"اند
 تا است یاسالم خطوط انیم در خط نیتر فیظر و نیباتریز شک یب و است انیرانیا

خط نستعلیق به دلیل زیبایی و روان بودن، "(.1،0231،انیدباغ)"اند داده لقب «یاسالم خطوط عروس» حق به را آن که ییجا
وجود اینکه دقیقترین و زیباترین خطوط محسوب می  خط نستعلیق با.برای نوشتن فرامین بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است

 (.22همان ) "شود، در عین حال مشکلترین خط نیز هست

ش، 1325،ایرانی نسخ ،یا علی -19تصویر
 .نگارنده:شیراز،مأخذ

ترکیب چندآیه،نارنجستان  -21تصویر
 1315قوام،نستعلیق،

 .نگارنده:شیراز،مأخذق،.ه
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نکته قابل ذکر درباره کیفیت و زیبایی شناسی نستعلیق آن است که، برخالف قلم های متنوع کوفی و اقالم سته،کرسی "
ات در ابتدا و انتهای سطر،باالتر از دیگر حروف و کلمات به گونه ای که حروف و کلم". "افقی نستعلیق به شکل منحنی است

در سدۀ نهم هجری، خوشنویسی بر دیگر مؤلفه های هویت ایرانی مثل "(.30،0233ایران پور و شیرازی،)"قرار می گیرند
محتوا  تذهیب، نگارگری، معماری و سایر هنرهای سنتی برتری یافت و مهم تر آن که توانست به تعادل خوبی بین قالب و

احتماال یکی از دالیل عمده پیدایش خط نستعلیق، سعی در هر چه زیباتر "(.13،0293عابدین پور و سمائی،)"دست یابد
کتیبه نویسی نستعلیق که در اواسط عهد تیموری آغاز شد، در (.0232،31آژند،)"نوشتن اشعار فارسی و آراستن کتب بوده است

 ها ساختمان یروبنا در اتیآ ترجمه یبرا قینستعل خط" .ن دورۀ قاجار سپرده شددورۀ صفوی به اوج رسید و به خوشنویسا
 ایدن یکشورها تمام یمعمار در مساله نیا و است تیهو یب یسینو بهیکت و نوشته خط بدون یمعمار. شود یم استفاده
یکی از ( 31تصویر).(01،0231دباغیان،) "دارد مصداق

نستعلیق، به سردربنای نمونه های اعالی کتیبه به خط 
قاجاری نارنجستان قوام شهر شیراز تعلق دارد که شامل 
چندین آیه از قرآن کریم در میان و در دوسوی آن ابیاتی 
شامل سال ساخت بنا، نام بانی، ،مدح او و ستودن این باغ 

 .و بنای آن است

 خط شکسته نستعلیق

در اواخر دورۀ صفویه سومین خط از خطوط خاص 
ایرانی یعنی شکسته نستعلیق کم کم آغاز به خودنمایی کرد 

و کیفیت پیدایش آن این بود که پس از وضع قلم نستعلیق تا مدت دو قرن این قلم وسیلۀ کتابت کتابها و خوشنویسی قطعات 
در اواسط قرن یازدهم از خط ". ی کتابت مکاتب و فرامین از خط شکسته تعلیق استفاده می شدو برا.و مرقعات و غیره بود

شکسته تعلیق به علت دشواری قرائت کم کم صرفنظر شد و همان خط نستعلیق را برای تحریرنامه ها بکار می بردند که در 
گرفت و پس از آن خط شکسته رونق و رواج نتیجه سرعت قلم و تندنویسی بصورت شکسته درآمد و عنوان شکسته نستعلیق 

خط شکسته با این که واضح . فراوان یافت چنانچه می توان گفت در میان ایرانیان قلم شکسته بیش از دیگرخطوط متداول شد
و قابل خواندن بود در نتیجه تصرفاتی که در آن شد روز به روز به پیجیدگی و درهمی و پیوستگی حروف و کلمات آن 

شد تا جایی که خواندن آن در دشواری به پایه شکسته تعلیق رسید و چون خط قلم عمومی و متداول کتابت شده بود افزوده 
این کتیبه شامل آیۀ . در این تصویر کتیبۀ کاشیکاری به روش صنعتی دیده می شود( 30تصویر(.)21همان،)"و هنوز هم هست

این کتیبه به زمان معاصر .در چهار طرف حاشیۀ آن می باشد« ار قلچه» وان یکاد در وسط و چهار سوره از قرآن معروف به
 .تعلق دارد و نشان دهندۀ تالش معماران در جهت احیای هنر کتیبه نگاری با استفاده از خطی غیر مرسوم می باشد

 مشخصات کتیبه های سردر خانه های شیراز از دورۀ قاجار تا امروز. 0جدول

 تعداد دورۀ تاریخی نوع خط جنس کتیبه موضوع متن کتیبه
 2 معاصر نستعلیق فلز/ چوب آیات قرآنی فادخُلوهَا بِسَالمٍ آمِنِینَ

 2 قاجار نستعلیق چوب آیات قرآنی اِنَّ المُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ

 .نگارنده:نستعلیق،شیراز،مأخذوان یکاد،شکسنه  -21تصویر
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 01 پهلوی اول نستعلیق/ نسخ /ثلث  سنگ/ کاشی آیات قرآنی إنَّا فَتحنَا لَکَ فَتحاً مُبِیناً

بسم اهلل الرحمن / بِسمِ اهللِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ
 الرحیم و به نستعین

/ نسخ/ثلث/ کوفی بنائی آجر/فلز/ سنگ/ کاشی آیات قرآنی
 /نستعلیق

پهلوی 
/ پهلوی دوم/اول

 معاصر

31 

 /گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
 بحق أشهد أن ال إله إال اهلل

پهلوی / قاجار نستعلیق سنگ/ چوب/ کاشی اشعار
 اول

3 

 0 معاصر ثلث برچسب روی شیشه آیات قرآنی بًقیًّه اهللِ خَیرٌ لَکُم إن کُنتُم مُومِنِینَ

پهلوی  ثلث کاشی اذکار اهللُ جَلَّ جَاللهُ
 معاصر/دوم

3 

لِمَنِ / کیست غیر از خدای لیل و نهار
 المُلکُ الواحِدِ القَهَّارِ

 
 اشعار

 
 سنگ

 
 نستعلیق

 
 پهلوی دوم

 
0 

پهلوی /قاجار نستعلیق/ نسخ  سنگ اسامی ائمه اسامی پنچ تن
 معاصر/ دوم

01 

پهلوی /قاجار نستعلیق/ ثلث کاشی/ سنگ/ فلز آیات قرآنی نَصرُ مِن اهللِ و فَتحٌ قَرِیبٌ
 معاصر/اول

21 

 3 دومپهلوی  نستعلیق کاشی/سنگ آیات قرآنی فَاهللُ خَیرٌ حافِظاً وَ هُوَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ

 0 پهلوی دوم نستعلیق سنگ آیات قرآنی وَمَن یَتَوَکَّل عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُهُ

پهلوی /قاجار نستعلیق/ ثلث فلز/ کاشی/ سنگ آیات قرآنی یَدُاهللِ فَوقَ أیدِیهِم
 معاصر/دوم

23 

وَلَایَهُ عَلِیِّ بنِ أبِی طَالِبٍ حِصنِی فَمَن دَخَلَ 
 عَذَابِیحِصنِی أمِنَ مِن 

/ پهلوی دوم نستعلیق سنگ/ کاشی احادیث
 معاصر

3 
 
 

 0 معاصر نستعلیق/ثلث سنگ/ کاشی اذکار یا صاحب الزمان

 0 پهلوی دوم نستعلیق سنگ ادعیه هو، رَبَّنا آمنا بِفَضلِکَ

 0 پهلوی دوم نستعلیق کاشی اذکار علی ولی اهلل/محمد رسول اهلل/ ال اهلل اال اهلل

 0 معاصر کوفی بنایی سیمان ائمهاسامی  محمد 

 0 پهلوی اول نستعلیق سنگ آیات قرآنی هو الحَیَّ الَّذِی لَایَمُوتُ 
 

ماشاءاهلل لَاحَولَ و لَا قُوَّهَ إلَّا بِاهللِ العَلِیِّ 
 العَظِیمِ

 3 پهلوی دوم نستعلیق سنگ/ کاشی آیات قرآنی

پهلوی /قاجار نستعلیق سنگ/ کاشی آیات قرآنی ترکیب چند آیه
 معاصر/ دوم

01 

 0 معاصر ثلث کاشی آیات قرآنی آیه الکرسی

 0 پهلوی اول نستعلیق کاشی احادیث أنَا مَدِینَهُ العِلمِ وَ عَلِیُّ بَابُهَا

 0 معاصر ثلث کاشی اذکار یا حجه ابن حسن العسکری

 0 معاصر نستعلیق کاشی اذکار یا قائم آل محمد
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 0 معاصر نسخ/ نستعلیق کاشی اذکار توکلت علی اهلل

 0 پهلوی دوم نسخ کاشی آیات قرآنی إنَّ أکرَمَکُم عِندَاهللِ أتقَیکُم

 0 معاصر نستعلیق کاشی آیات قرآنی إذَا جاءَ نَصرُاهللِ وَالفَتحُ

 0 پهلوی دوم نستعلیق سنگ مرمر ادعیه یا خیرالحافظین و أنتَ أرحَمَ الرَّاحِمِین

با شابلون چاپ  اذکار یا مهدی
 استنسیل بر روی گچ

 0 معاصر فونت تیتر

 0 پهلوی دوم نستعلیق سنگ اذکار یا حفیظ/علی ولی اهلل/یا حافظ

 0 قاجار ثلث جلی مثنی گچ آیات قرآنی مرغ بسم اهلل

شبه /  کوفی بنایی  آجر/ فلز/ کاشی اذکار علی ولی اهلل/ یاعلی/ علی 
 /نستعلیق/ طغری ثلث

 نسخ ایرانی

/ اول پهلوی
 معاصر

1 

 /ثلث کاشی آیات قرآن وان یکاد
 شکسته نستعلیق

 1 معاصر

/ اسماء الهی یا اهلل/ اهلل 
 اذکار

 9 معاصر کوفی بنایی/ ثلث  سیمان/ فلز

 3 پهلوی دوم نستعلیق سنگ اذکار هوالمعز/ یا هو 

 0 معاصر دستنویس فلز اذکار یا حسین -یاحسن

فَاهللُ خَیرٌ حافِظاً وَ هُوَ وَ أنتَ خَیرُالمُنزِلینَ 
 اَرحَمُ الرّاحِمینَ

 0 قاجار نستعلیق سنگ/ کاشی آیات الهی

این امانت /در حقیقت مالک اصلی خداست
 چند روزی نزد ماست

 0 معاصر نستعلیق سنگ اشعار

 0 معاصر نستعلیق سنگ آیات الهی بنام خداوند بخشنده مهربان

مهمان نواز / یکتا سوار معرکه الفتی علیست
اسباط فرقدان و /مائده هل اتی علیست

شمس ااضحی محمد / نجوم زواهرند
 بدرالدجی علیست

 0 قاجار نستعلیق چوب اشعار

 0 معاصر ثلث برچسب آیات قرآنی وَ مَا أرسَلناکَ إال رَحمَه لِلعَالَمِین

 نتیجه گیری

در تاریخ معماری ایران خط و خوشنویسی در قالب کتیبه یکی از جنبه های مهم و مورد توجه هنرمندان معمار این سرزمین 

در آراستن بناها بوده است، که هم جنبۀ تزیین و هم جنبۀ بیان اعتقادات مردم مسلمان این دیار را داشته است و به دلیل همان 

وجود کتیبه هایی . مینی که در این کتیبه ها انعکاس پیدا کرده آیاتی ازقرآن کریم می باشدباورهای دینی و قلبی، بیشترین مضا

بر اساس بررسی . یادآوری نام خداوند در ذهن هر بیننده و رهگذر معتقدی می شود موجبکه در برگیرندۀ آیات الهی است 
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خطی بود که در نوشتن کتیبه های ابنیۀ اسالمی های به عمل آمده در تهیۀ این مقاله،ثابت شده است که خط کوفی نخستین 

بکار رفته است و تا مدتها تنها خط مورد استفاده بوده است که در کتابت خوشنویسی های کتیبه ها به کار  می رفته ،پس از آن 

می برای مسلمان که آغازگر هر امر مه« بسم اهلل الرحمن الرحیم» آیه مبارکۀ . به مرور خطوط دیگر وارد این حیطه گشته است

به شمار می رود، بیشترین تعداد را در بین کتیبه های سردر خانه های شهر شیراز در تمامی ادوار یاد شده به خود اختصاص 

رتبه  نخست را کسب کرده است؛ « خط نستعلیق»داده است و از میان تمامی قلم های مورد استفاده در خوشنویسی کتیبه ها، 

زیباترین و شکیل ترین خط در میان خطوط اسالمی است و مورد پسند عامۀ ایرانیان می باشد و خوانش چرا که این خط یقیناً 

متاسفانه از اواخر دورۀ پهلوی دوم تا چند دهه قبل از این، کتیبه های سردر، .آن نیز در مقایسه با خطوط عربی آسانترمی باشد

کار گرفته شده دچار افول و نزول شده بود، که با تالش هنرمندان  لحاظ خطوط به لحاظ مصالح مورد استفاده و هم ازهم از 

 .عصر حاضر این هنر مجدداً احیا گشته و رو به تعالی نهاده است

 پی نوشت

برگرفته از اسناد گزارش ثبت بناها در فهرست آثار ملی، به کوشش هیأت بررسی و شناسایی بافت قدیم شیراز و مشاهدات میدانی ( 0)
 .نگارنده
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