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چكيده
رواج کتيبه هاي نستعليق در تزئينات معماري صفوي، يکي از نوآوري هاي قابل توجه در اين دوره به شمار 
مي رود. اين کتيبه ها،عالوه بر جنبه هاي زيبايي شناســانه، حاوي اطالعات ارزشــمندي مانند اسامي افراد 
تأثيرگذار در شکل گيري بناها و کتيبه ها هستند.از اين منظر مي توان کتيبه ها را اسناد معتبري در شناسايي 
بخشي از تاريخ هنر ايران قلمداد کرد. يکي از وجوه قابل پژوهش در اين زمينه، معرفي خوشنويسان اين 
کتيبه هاست که در تاريخ خوشنويسي کمتر بدان پرداخته شده يا اصًال مورد توجه قرار نگرفته است. پرسش 
کلي پژوهش بدين قرار است: کدام خوشنويسان صفوي در زمينه کتيبه نگاري نستعليق فعال بوده اند و تعداد 
آثار به جاي مانده از آنان چه مقدار است؟ در اين راستا، پژوهش بنيادي پيش رو،بر پايه مطالعات کتابخانه اي 
و ميداني در بيش از ١٥٠ بناي صفوي که حاوي حداقل ٢٢٧ کتيبه نستعليق بودند، انجام گرفته است. نتايج 
به دست آمده نشان مي دهد که٨١ اثر حاوي رقم خوشنويس بوده و در اين ميان، ٤٤ خوشنويس، در کتيبه ها 
رقم خود را بر جاي گذاشته اند که مي توان آن ها را در سه گروه دسته بندي نمود؛ گروه اول خوشنويسان 
مطرحي چون: ميرعماد، علي رضا عباسي و محمدصالح اصفهاني هستند که شرح حال نسبتًا مفصلي از آنان 
در منابع موجود است. گروه ديگري از اين خوشنويسان، هنرمنداني هستند که اطالعات اندکي از احوال و 
آثار آن ها به جاي مانده است؛ مانند: ابوالفتوح گلستانه، درگاهقلي شريف و واليت اهللا گلپايگاني. سومين گروه 
از خوشنويسان کتيبه ها، کتيبه نگاراني هستند که متأسفانه تا کنون غير از رقم انتهاي کتيبه ها، نشان ديگري از 
احوال و آثار آنان در تذکره ها يا مجموعه ها يافت نشده است؛ مانند محمدخان، بمان علي، خليل اهللا و ابوسعيد 
ـ متعلق به محمد صالح اصفهاني، محمدرضا امامي، علي نقي  ـ به ترتيب فراواني  امامي. بيشترين آثار موجود 

امامي و سلطان علي مشهدي است.
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مقدمه
واژه کتيبه در خوشنويسي دو بار معنايي مشابه و در 
عين حال متفاوت دارد. در کاربرد اول، کتيبه به اثري گفته 
مي شود که با قلم خوشنويسي جلي نوشته شده باشد. در 
اين معنا، نوک قلم پهنايي بيش از دو سانتي متر دارد. آن 
چه مسلم است، «نسبت» يک مولفه مهم در تعريف واژه 
نسبت هاي  به  توجه  با  گذشته،  در  چنان که  است.  کتيبه 
رايج در نگارش، اوج جلي نويسي دو سانتي متر و امروزه 
حدود شش سانتي متر است. کتيبه در کاربرد معنايي دوم، 
معادل واژه کتابه به کار رفته و به اثري گفته مي شود که 
بر سطحي غير از کاغذ مثل گچ، سنگ، کاشي، فلز و ... 
در بناهاي تاريخي اجرا شده باشد. واژه کتيبه از دوره 
اندازه اي  تا  را گرفته است  کتابه  اندک جاي  اندک  قاجار، 
که خوشنويسان معاصر ايران با واژه کتابه چندان آشنا 
نيستند. در معناي اخير، جلي بودن قلم الزامي نيست چرا 
که به نوشته هاي روي سکه ها، ظروف، منسوجات و ... 
هم واژه کتيبه اطالق مي شود. منظور از کتيبه در پژوهش 
آثار را شامل  از  حاضر، معناي اخير است و آن دسته 
مي گردد که در تزئينات وابسته به معماري صفوي ديده 

مي شود. 
تيموري،  عهد  اواسط  در  موجود،  نمونه هاي  اساس  بر 
قلم نستعليق جاي خود را در کتيبه نگاري باز کرد. اولين 
نمونه هاي موجود کتيبه هاي نستعليق، کتيبه هاي حجاري 
ديده  هرات  در  که  است  تيموري  بزرگان  مقابر  لوح 
مي شود و از نمونه هاي آن مي توان به سنگ قبر سلطان 
حسين بايقرا به رقم سلطان علي مشهدي اشاره کرد.در 
دوره  صفوي با ظهور چهره هاي برجسته نستعليق ايران، 
و  مهارت  درجه   باالترين  به  اين خط  ميرعماد،  من جمله 
زيبايي رسيد. با اين حال، بر خالف کاتبان و خوشنويسان 
که اطالعات تاريخي و مستند نسبتا زيادي درباره آنان 
عهد  کتيبه نگاران  آثار  و  احوال  شرح  از  است؛  موجود 
صفوي، اطالع چنداني در دست نيست. در واقع، اطالعات 
در دسترس، درباره خوشنويساني است که دستي هم در 
کتيبه نويسي داشته اند. از اين رو، دانسته هاي پژوهشي 

درباره کتيبه نگاران نستعليق بسيار ناچيز است.
پرسش هاي پژوهش پيش رو بدين شرح است:

•کدام هنرمندان خوشنويسي نستعليق صفوي در زمينه 
کتيبه نگاري نيز فعال بوده اند؟

از کتيبه هاي نستعليق موجود صفوي حاوي  تعداد  •چه 
رقم خوشنويسان اين دوره است؟

کدام  صفوي،  دوره  از  مانده  باقي  آثار  اساس  •بر 
خوشنويسان در عرصه کتيبه نگاري نستعليق، فعال ترين 

محسوب مي شوند؟
هنرمندان  از  تعدادي  پژوهش  اين  در  راستا،  همين  در 
کتيبه نويس معرفي مي شوند که در تاريخ خوشنويسي، نام 
و نشان چنداني از آنان موجود نيست. از ۴۴ کتيبه نويس 

معرفي شده در خالل اين مطالب، سرگذشت بالغ بر نيمي 
را در  پژوهش  اين  ادامه  که  ابهام است  پرده  در  ازآنان 

مقاطع زماني بعدي، توجيه مي کند.

روش تحقيق
مي  شمار  به  بنيادي  پژوهش هاي  زمره  پژوهشدر  اين 
رود.رويکرد پژوهش پيش رو اکتشافي است که داده هاي 
آن با مطالعات کتابخانه اي و نيز يافته هاي ميداني تدوين 
نظر،دوره  مورد  آماري  جامعه  زماني  بازه  است.  شده 
ايران است و براي نيل به  صفوي (۹۰۵ـ۱۱۳۵ ه.ق) در 
اهداف مد نظر، کليه کتيبه هاي نستعليق در بناهاي به جاي 
مانده از اين دوره که در دسترس بوده، مورد مطالعه قرار 
متعددي  کاربري هاي  مطالعه،  مورد  است.بناهاي  گرفته 
آب  مقبره ها،  ها،  خانه  خا،  کاخ  مدارس،  مساجد،  مانند 
انبارها، بازارها، حمام ها و پل ها را شامل مي شوند. بدين 
آثار  اول، شرح حال خوشنويسان و  منظور، در مرحله 
برجسته شان به روش کتابخانه اي انجام شده است. در 
مراحل بعدي، به دليل اين که بسياري از آثار به جا مانده 
و مرتبط با اين پژوهش، قبال مورد مطالعه قرار نگرفته؛ 
مستند  به صورت  داده ها  آوري  از جمع  بخش وسيعي 
نگاري هاي ميداني صورت پذيرفته است. در بسياري از 
من جمله رقم خوشنويسانـ   موارد، خوانش متن کتيبه هاـ 
مستلزم حضور در محل و تهيه تصاوير مناسب بوده که 
نتايج آن با مطالعات کتابخانه اي مرتبط، تطبيق، تصحيح 

و تکميل شده است.

پيشينه تحقيق
هنرفر (۱۳۴۸) سياهه اي از کتيبه هاي تاريخي اصفهان را 
تهيه و ارائه کرده است؛ من جمله: لوح حجاري تاالر وسط 
صحن مسجد جامع با شعر و خط صحيفي جوهري به 
تاريخ ۹۸۵ هـ.ق، اشعار پراکنده بر يک لوح سنگي از محمد 
به سال ۱۰۱۳  النامي در مسجد علي  الحسيني  معصوم 
تاريخ ۱۰۳۴  به  آقانور  ايوان شرقي مسجد  کتيبه  هـ.ق، 
خط  به  ساروتقي  بازار  چهارسوي  اطراف  کتيبه  هـ.ق، 
کتيبه داخل بقعه  امامي به سال ۱۰۵۶ هـ.ق،  محمدرضا 
 ۱۰۶۷ تاريخ  به  امامي  محمدرضا  خط  به  هارون واليت 
هـ.ق، لوح آرامگاه صائب به خط محمد صالح اصفهاني 
به سال ۱۰۸۷ هـ.ق، کتيبه رواق بقعه امامزاده اسماعيل 
به تاريخ ۱۱۱۱ هـ.ق، فرمان شاه سلطان حسين در صحن 
امامزاده اسماعيل به خط علي نقي امامي در ۱۱۱۵ هـ.ق، 
در نفيس مدرسه چهارباغ و همچنينکتيبه هاي سرسراي 
شمالي و غربي مدرسه چهارباغ به خط محمد صالح به 

تاريخ ۱۱۱۹ هـ.ق.
صفوي  مدارس  معرفي  در   (۱۳۵۰) طباطبايي  مدرس 
قم، به آب انبار مدرسه دارالشفا اشاره مي کند که کتيبه 
نستعليقي حاوي دو رباعي دارد. متن هر دو حاوي ماده 
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محمد  المحتاج  العبد  «کتبه  رقم  پايان  در  و  است  تاريخ 
 ۱۰۵۵ کتيبه  اين  اجراي  تاريخ  دارد.  [اصفهاني]»  رضا 
و  بنا  شرح  در   (۱۳۵۷) طباطبايي  است.مدرسي  هـ.ق 
هم  اشاره اي  قزوين  حسين  شاهزاده  آستانه  تاريخچه 
به آثار کتيبه اي مالک ديلمي (ف ۹۶۹ هـ.ق) داشته است. 
کتابه هاي کاخ پادشاهي و ايوان چهلستون قزوين به خط 
وي بوده و بر شرفه درگاه باغ سعادت آباد نيز کتيبه اي 
به خط وي وجود داشته است. در ادامه اين پژوهش، در 
پي شرح مفصل کتيبه هاي مجموعه شاهزاده حسين، متن 
کتيبه نستعليق چوبي متعلق به در منبت شمالي بقعه به 
تاريخ ۹۶۷ هـ.ق را ذکر کرده است. اين کتيبه با رقم «کتبه 

خليل اهللا بن سليم اهللا» پايان يافته است.
خوشنويسان،  آثار  و  احوال  کتاب  در   (۱۳۶۳) بياني 
شرح حال نسبتا کاملي از خوشنويسان قلم هاي مختلف 
که  است  طبيعي  البته  داده است.  ارائه  آثارشان  نمونه  و 
برخي از آثار، به داليل متعدد، از نگاه تيزبين ايشان دور 

افتاده است. 
کتيبه نگاري  ويژگي هاي  بررسي  (۱۳۸۰) ضمن  حسيني 
در حرم مطهر رضوي، اشاره گذرايي به کتيبه نستعليق 
حاوي  عتيق،  صحن  شرقي  ايوان  در  باالي  حجاري 
اشعاري در مدح شاه صفي به تاريخ ۱۰۴۴ هـ.ق به رقم 
عبداهللا دارد. آژند (۱۳۸۳) ضمن بيان چگونگي شکل گيري 
نستعليق، جدول زنجيره استاد شاگردي اين قلم را، در عهد 
تيموري ارائه کرده و در جدولي ديگر، نسخه هاي خطي 

بازمانده از مکتب پيشين هرات را تنظيم نموده است.
کتيبه هاي  اختصاصي  طور  به   (۱۳۸۶) بيژائم  خسروي 
نستعليق مکتب اصفهان را بررسي و ارائه کرده است. در 
اين پژوهش، هشت اثر کتيبه اي محمد صالح اصفهاني و 

همچنين چهار کتيبه شاخص ديگر نيز معرفي شده است: 
امامي، کتيبه  قلم محمدرضا  به  بقعه هارون واليت  کتيبه 
مسجد  در  کتيبه  ميرعماد،  خط  به  ميرفندرسکي  تکيه 
امام به قلم عبدالرشيد ديلمي و کتيبه مسجد آقا نور به 
معدود  از  يکي   (۱۳۸۶) اصفهاني.روح االمين  نوراي  خط 
مطالعات تخصصي روي يک اثر شاخص کتيبه اي را انجام 
داده است. وي کتيبه گچبري ميرعماد در تکيه ميرفندرسکي 
اصفهان را از جوانب مختلف بررسي و تحليل کرده است.

جباري (۱۳۸۷) در پايان مقاله تکوين و تطور قلم نستعليق، 
جدول زنجيره استاد شاگردي از ابتدا تا ميرعماد را ذکر 
کرده است. علي رغم نقطه قوت اين پژوهش که استفاده از 
منابع دست اول است، از اين که هيچ اشاره اي به مقوله 
کتيبه نويسي نشده، مي توان گفت اين بخش از تاريخچه 
است. پژوهشگرنبوده  نظر  پژوهش،مد  اين  در  نستعليق 

تاريخي  کتيبه هاي  بررسي  ضمن   (۱۳۸۷) يزدي  دانش 
شهر يزد، تصاويري از آن هارا نيز ارائه داده که تعدادي 
پژوهش  آماري  جامعه  در  آن،  در  معرفي شده  آثار  از 
حاضر قرار مي گيرد. دانش يزدي، در بسياري موارد، متن 
کتيبه ها را به استناد «يادگارهاي يزد» ايرج افشار تنظيم 
کرده است.خسروي بيژائم و يزداني (۱۳۹۰) به بررسي 
موردي يکي از کتيبه هاي خاص در تاريخ نستعليق نويسي 
انبار مجموعه شيخ  کتيبه آب  مقاله،  اين  پرداخته اند. در 

جام، به خط علي رضا عباسي معرفي شده است. 

نستعليق نويسان تيموري و صفوي
دوره  در  خوشنويسي  پيشرفت  علل  عمده ترين  از 
کاربردهاي  شاهزادگان،  حمايت  به:  مي توان  تيموري، 
آموزش  ضرورت  هنرها،  ساير  در  خوشنويسي  متعدد 

تصوير ١: نمونه اي از نستعليق اوليه، کليات سعدي، ٧٨٤ ه.ق، ثبت شده در ميراث جهاني يونسکو، ماخذ: آرشيو شخصي حميدرضا قليچ خاني



خوشنويسي، رقابت ميان مراکز هنري و خوشنويسان، 
و  ايراني  خطوط  به  ايراني  هنرمندان  نياز  و  خالقيت 
و  (عابدين پور  نمود  اشاره  تيموريان،  مذهبي  تسامح 
دستاوردهاي  دوره،  اين  در   .(۶۴-۵۷  :۱۳۸۹ سمائي، 
ادبي برجسته اي مانند خمسه نظامي، شاهنامه فردوسي 
و بوستان سعدي، خط خاص خود را مي طلبيد و نستعليق 
که به تدريج کامل شد، عالي ترين بازتاب چنين انديشه ها 
و عوالمي بود. نوآوري ميرعلي تبريزي و هنرمندان ديگر، 
نتيجه اينچنين فضاي فرهنگي و هنري ويژه اي  بود (آژند، 
۱۳۸۳: ۳۴) (تصوير ۱). در دوره سلطنت شاه اسماعيل 
(۹۰۵ـ۹۳۰ ه.ق) و شاه طهماسب (۹۳۰ـ۹۸۳ ه.ق) (بيات 
به  تيموري  هرات  خوشنويسي  سنت هاي   ،(۳۱۸  :۱۳۸۷
به  تدريجي  تغييراتي  با  و  گرديد  منتقل  قزوين  و  تبريز 
قانونمندتر شدن خطوط به ويژه نستعليق منجر شد (پات، 

خضري و مظاهري، ۱۳۹۰: ۴۴).
رساله «فوائد الخطوط» تاليف درويش محمد بخاري در 
قرن دهم هجري، از منابعي است که براي کاربرد قلم هاي 
رساله  اين  در  وي  شده است.  قائل  تمايز  خوشنويسي، 
به صراحت، کاربري قلم هاي نسخ، تعليق و نستعليق را، 
و  فقه  علم  که  بدان  «پس  کرده است:  مشخص  اين گونه 
حديث و تفسير را بخط نسخ نوشته اند و مي نويسند زيرا 
که اين خط، موضع از براي کالم حق تعالي است و اين 
علوم مذکور و همه چيز را، به اين خط مي توان نوشت و 
او ناسخ خط هاي ديگر شده، و بعضي ديگر از متاخرين، 
انشا و  از براي  خط تعليق وضع کرده اند که او موضع 
ترسل است و بعضي ديگر از متاخرين، خط نسخ تعليق 
وضع کرده اند که او موضع از براي ابيات و اشعار است» 

(بخاري، ۱۳۷۳: ۳۱۱). 
او  از  بعد  و  ميرعبداهللا  پسرش  تبريزي،  ميرعلي  از  پس 
قلم  تکامل  در  تبريزي،  اظهر  و  تبريزي  جعفر  ميرزا 
علي  سلطان  به  نوبت  تا  کردند،  کوشش ها  نستعليق 
افندي، ۱۳۶۹:  (عالي  الکّتاب»  «قبله  به  مشهدي، معروف 
سلطان علي،  و  جعفر  از  پس  زيادي  اساتيد  رسيد.   (۶۱
در تکامل تدريجي نستعليق موثر بودند، همانند ميرعلي 
هروي و سپس بعد از حدود يک قرن، ميرعماد حسني (ف 
۱۰۲۴ هـ.ق). دقيقًا همين نکته که در قلم نستعليق تکامل 

ـ  استاد  نظام  که  نشان مي دهد  گرفته،  تدريجي صورت 
 شاگردي، بين خوشنويسان، سامان مند و دقيق بوده است 

(آژند، ۱۳۸۳: ۳۵).
قلم  نگارش  در  تبريزي،  اظهر  جعفر،  شاگردان  بين  در 
استادي  سمت  و  بوده  مطرح  ديگران  از  بيش  نستعليق 
تذکره  در  البته  داشته است.  را  مشهدي  سلطان علي 
خوشنويسان اين چنين آمده است: «[موالنا سلطان علي 
مشهدي] اگرچه از موالنا اظهر تعليم نگرفت، اما از خطوط 
وي بسا استفاده نموده و فيض وافر برداشت» (هفت قلمي 
دهلوي، ۱۳۷۷: ۲۵). سلطان علي، به دستور سلطان حسين 
بايقرا، سنگ مزار وي را نوشت (عالي افندي، ۱۳۶۹: ۶۱) 
و کتيبه هاي طوالني عمارات متعدده و طاق هاي رواق هاي 
مختلفه باغ جهان آراي مشهور به باغ مراد نيز، از آثار 
ـ قمي،  (ايراني، بي تا: ۱۶۰  او به شمار مي رود  برجسته 
۱۳۸۳: ۶۱). لوح مزار سلطان علي، به شعر و قلم موالنا 
ـ   ۶۲  :۱۳۸۳ (قمي،  شده است  نگاشته  ابريشمي  محمد 
در  که  ديگري  ذکر  قابل  نکته   .(۲۴۹ ،۱ ج  بياني، ۱۳۶۳: 
مورد سلطان علي بايد بيان شود اين است که قديمي ترين 
کتيبه نستعليق رقم دار به خط وي نوشته شده است. اين 
حسين  سلطان  بستگان  آرامگاه  در  مزاري  سنگ  اثر، 
بايقرا، در گازرگاه هرات است که تاريخ ۸۸۲ هـ.ق را بر 
خود دارد (بياني، ۱۳۶۳: ۲۵۵ ـ اوکين، ۱۳۸۶: ۶۰۰ ـ قليچ 
خاني، ۱۳۹۲: ۱۱۵ ـ آژند، ۱۳۸۳: ۳۶). به بياني واضح تر، 
کتيبه نگاري نستعليق، با رقم سلطان علي مشهدي بر همين 
در  معدودي  نمونه هاي  چه  اگر  مي يابد.  رسميت  کتيبه، 
لوح چند مقبره به تاريخ هاي ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۳ و ۸۶۶ هـ.ق 
در هرات موجود است ولي هيچ يک از آن ها حاوي رقم 
خوشنويس نيست (قليچ خاني، ۱۳۸۵: ۱۴۶) و تا کنون در 
تذکره ها و شرح احوال خوشنويسان هم نشاني از کاتبان 
آن ها به دست نيامده است. با توجه به جايگاه رفيع اظهر 
اجتماعي  موقعيت  نيز  و  هجري  نهم  سده  ميانه هاي  در 
افراد مدفون در اين مقبره ها؛، به احتمال زياد اين الواح 

حجاري مي تواند به خط وي باشد.
از آثار سلطان علي  در بين خوشنويسان تيموري، غير 
و محمد ابريشمي، کتيبه رقم دار ديگري ديده نشده است. 
موالنا  کتيبه  نگارش  تاريخ  گرفتن  نظر  در  با  واقع،  در 

تصوير ٢. تکيه مير اصفهان، بخشي از کتيبه به قلم ميرعماد، ماخذ: نگارنده
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محمد ابريشمي بر مزار سلطان علي، بايد آن را در زمره 
کتيبه هاي صفوي به شمار آورد. با توجه به اين نکات، 
تيموري،  کتيبه نگار دوره  تنها خوشنويس  مي توان گفت 
سلطان علي مشهدي است که شيوه خوشنويسي وي در 
کتيبه هاي دوره صفوي هم ادامه پيدا مي کند.صفويان شيوه 
خوشنويسي سلطان علي مشهدي را بسيار مي ستودند. او 

توانايي شگفتي در نستعليق خفي داشت. شاگرد او سلطان 
محمد نور نيز در همنشين کردن نستعليق خفي و جلي 

مهارت داشت (سوچک، ۱۳۸۶: ۲۴ و ۳۱).
خوشنويسان برجسته، مانند خطاطان دربار ابراهيم ميرزا 
(وفات ۸۳۸ ه.ق)، بايسنقر ميرزا (وفات ۸۳۷ ه.ق) و شاه 
طراحي  در  بارها  ه.ق)،   ۹۸۳-۹۳۰ (حکومت  طهماسب 

تصوير ٣. برخي از رقم هاي موجود در نمونه هاي جامعه آماري، ماخذ: نگارنده
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کتيبه هاي عظيم بناها و اجراي آن ها مشارکت داشته اند. 
مثال در مورد چگونگي ارتباط تزئينات نسخه هاي خطي 
ابراهيم استرآبادي براي سردر  ابنيه، گفته مي شد که  و 
کاشيکاري آستانه حضرت معصومه (س) در قم، بيتي به 
قلم نستعليق نوشت (هيلن براند، ۱۳۹۰: ۳۵۹-۳۶۰). البته، 
در منبعي ديگر که موثق تر مي نمايد، کاتب آن اسماعيل 
(مدرسي  است  شده  ذکر  استرآبادي  ابراهيم  فرزند 
طباطبايي، ۱۳۳۵: ۷۶). بر خالف کتاب آرايي و کتابت، هيچ 
کارگاه هنري سلطنتي، جهت به کارگيري دايمي هنرمندان 
کتيبه نويس وجود نداشته است. از ديگر سو، کثرت اسامي 
موجود در کتيبه ها، حاکي از ذخيره عظيم ذوق حاميان 
 .(۳۴۰-۳۳۹  :۱۳۹۰ براند،  (هيلن  است  صفوي  بانيان  و 
عالوه بر نام خوشنويسان، اسامي هنرمندان ديگري هم 
آنان  از همکاري  نشان  که  قابل رويت است  کتيبه ها  در 
با خوشنويسان و نيز افزايش جايگاه اجتماعي آنان در 
جامعه صفوي دارد. به بياني ديگر، کتيبه هاي صفوي به دو 
دليل نشان دهنده ارتقاء موقعيت هنرمندان است: نخستين 
آثار به جا مانده است که چندين کتيبه به  عامل، ميزان 
بناها الحاق مي شد واين امر حاکي از اعتماد به نفس بيشتر 
يا کتيبه  هنرمندان نسبت به دوره هاي قبل بود که بناها 
اين  يا فقط يک کتيبه در آن ها نصب مي گرديد.  نداشتند 
اعتماد به نفس، زاده مرتبه ارتقا يافته آنان بود. دو ديگر 
اين کتيبه ها داراي شواهدي دال بر تمايل جديد  اين که، 
مبني بر تقسيم و تسهيم برپايي يک بنا بين افراد مختلف 
بود. يک هنرمند طراحي مي کرد، ديگري مي ساخت، سومي 

کاشي ها را برش مي داد و چهارمي کتيبه ها را مي نوشت. 
هرکدام جداگانه کار خود را امضا و چگونگي کار را در 
کتيبه تشريح مي کرد (همان: ۳۳۸). وجود چنين امضاهاي 
هنرمندان  شان  ارتقاي  نشان دهنده  بنا،  يک  در  متعددي 
ديگر مثل کاشي تراشان و خوشنويسان در کنار استاد کار 
اصلي است. هنرمندان خوشنويس نامشان بسيار بيشتر 
از قبل ثبت شده که امضاي چند تن از آنان در گونه هاي 
از  مانده است.  باقي  ايران  مختلف معماري در جاي جاي 
اين رو، گاه نگاري آثار و چگونگي پيشرفت آنها بر اين 
اساس مقدور است. افزون بر اين، شواهد با ارزش فوق 
نشان مي دهند که از هنرمندان درجه يک، براي انجام کار 
در تمام کشور دعوت مي شده است. آثار متعدد محمدرضا 
امامي در اصفهان، قم و مشهد و نيز علي رضا عباسي در 
اين مطلب است.  اصفهان، مشهد، کرمان و قزوين مويد 
به  خوشنويسان  که  مي دهد  نشان  باقيمانده  کتيبه هاي 
مراتب جايگاه واالتري داشته اند، زيرا نام تعداد کمي از 

هنرمندان ديگر بيش از يک بار، در کتيبه ها ذکر شده اند. 
در عهد صفوي (۹۰۵ ـ ۱۱۳۵ ه.ق) (بيات، ۱۳۸۷: ۲۸۵)، 
خوشنويسي در مرکز حيات فرهنگي و هنري جاي داشت 
ناپذير تحصيالت  آموختن خوشنويسي بخش جدايي  و 
همه کساني بود که ذوق و عالقه فرهنگي داشتند.برخي 
درباري  مراسالت  کتابت  بر  عالوه  خوشنويسان  از 
مي  نيز  نگاري  کتيبه  به  نفيس،  نسخه هاي  استنساخ  و 
را،  هروي  ميرعلي  صفوي،  عصر  منابع  «در  پرداختند. 
هنرمندي اثرگذار خوانده اند و برخي او را در خوشنويسي 

تصوير ٤.  قاب بندي آخر کتيبه سردر مسجد حکيم اصفهان، حاوي ماده تاريخ و تاريخ ١٠٦٧ و رقم: «عمل ميرزا محمد کاشي پز ١٠٨٥»، ماخذ: 
نگارنده
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اين  شيوه  دانسته اند.  مشهدي  سلطان علي  هم آورد 
خوشنويس در هندوستان نيز عالقه مندان بسيار داشت» 
(همان: ۲۴). ميرعلي، از سادات حسيني هرات بود که به 
دربار سلطان حسين بايقرا، راه يافت و عنوان «سلطاني» 
و «کاتب السلطاني» دريافت کرد. عبيداهللا ازبک در ۹۳۵ 
هـ.ق به هرات حمله کرد و جمعي از بزرگان و هنرمندان، 
من جمله؛ ميرعلي را با خود به بخارا برد (بياني، ۱۳۶۳: 
۴۹۳-۴۹۴). بر اساس شعري از مير علي هروي که در 
حاشيه چليپايي از غزل حافظ نوشته و در گالري فرير 
واشنگتن موجود است: «به جز قلم ننهد کس به حرف من 
انگشت / نويسم ار به مثل از کتابه تا به غبار» (سوچک، 
۱۳۸۶: ۳۵)، احتماال وي در کتيبه نگاري نيز فعاليت هايي 
واقع در  کتيبه  قمي، دو  احمد منشي  داشته است. قاضي 
دارالسياده حرم رضوي را از ميرعلي هروي مي داند و 
.(۸۰-۷۹  :۱۳۸۳ (قمي،  مي کند  ذکر  نيز  را  کتيبه ها  متن 

امروزه  اثر،  دو  اين  نبودن  دليل موجود  به  اين حال،  با 
نمي توان در مورد کيفيت آن ها نظر قاطعي صادر کرد. 

يکي از شاگردان و پيروان ميرعلي، سيد احمد الحسيني 
مشهدي بود که مدتي در بخارا و سپس در دربار شاه 
طهماسب فعاليت مي کرد (بياني، ۱۳۶۳: ۴۵). در کنار او، 
برجسته ترين خوشنويس اواخر عهد شاه طهماسب، مالک 
ديلمي بود. او در نستعليق پيرو شيوه سلطان علي بود و 
بر قلم هاي ششگانه نيز چنان تسلط داشت که برخي او را 
ياقوت زمانه خوانده اند. وي که چندين کتيبه نستعليق در 
بناهاي قزوين نوشته است؛ در سال ۹۶۹ هـ .ق درگذشت 
و در شاهزاده حسين قزوين به خاک سپرده شد. (مدرسي 
طباطبايي، ۱۳۵۷: ۱۵۳ ـ قمي، ۱۳۸۳: ۹۷ ـ سوچک، ۱۳۸۶: 

 .(۳۶
ميرعماد حسني قزويني (۹۶۱-۱۰۲۴ هـ.ق) خوشنويس 
نامدار، از سادات حسني بود و از اين رو امضايش اغلب 
 :۱۳۸۰ تبريزي،  زاده  (کريم  است  الحسني»  «ميرعماد 
۲۶-۲۷). وي از معدود اساتيد متقدم نستعليق است که 
کتيبه حاوي رقم از وي به جا مانده است. اين اثر که تنها 
از  است  غزلي  مي شود،  محسوب  ميرعماد  کتيبه اي   اثر 

اجرا شده و در آخرين  مير اصفهان  تکيه  حافظ که در 
قاب بندي، رقم «کتبه العبد عماد الحسني» را بر خود دارد 
(روح االمين: ۱۳۸۶: ۱۵۳). «در زمان مير، اکبر شاه هندي 
مراجعت  هنگام  آمد.  عباس  شاه  ديدن  به  ازهندوستان 
از صنايع اصفهان هر کدام چيزي خواست، من جمله از 
خطوط مير هم غزل معروف خواجه را، روضه خلد برين 
خلوت درويشان است، به طور کتيبه که به خط مير نوشته 
شده بود، جزو هدايا به او دادند، برد هندوستان. بعد از 
روي آن گرده برداشته آوردند در تکيه مير که هنوز باقي 

است» (اصفهاني، ۱۳۹۱: ۳۲۱)(تصوير۲).
مالک  و  کار  رنگ  عيسي  نزد  را  خوشنويسي  ميرعماد، 
محمد  مال  آموخت.  تبريزي  حسين  مالمحمد  و  ديلمي 
حسين تبريزي عالوه بر ميرعماد، استاد علي رضا عباسي 
تزئين  وي  جلي  خط  به  تبريز  مساجد  بيشتر  بود.  نيز 
شده بوده که به مرور زمان و زلزله از ميان رفته است 
(ايراني، بي تا: ۲۲۶-۲۲۷). ازجمله معروف ترين شاگردان 
ابراهيم  مير  کرد:  اشاره  افراد  اين  به  مي توان  ميرعماد، 
نورالدين  ميرعماد)،  (دختر  گوهرشاد  ميرعماد)،  (پسر 
عبدالرشيد  (نورا)،  اصفهاني  نورالدين  الهيجي،  محمد 
ديلمي (رشيدا)، عبدالجبار اصفهاني، محمد شفيع فرزند 
عبدالجبار، عبدالرزاق، فيضا، محمد صالح خاتون آبادي، 
نوراي  (جماال)،  شيرازي  محمد  ملک  بن  جمال  حاجي 
قزويني،  بيک  محراب  قزويني،  مختاربيک  اصفهاني، 
ميرساوجي، سيد علي جواهر رقم، مير يحيي اصفهاني، 
محمد  مير  عبديبخارائي،  درويش  سبزواري،  الدين  عال 
ابوتراب  و  الممالک  مستوفي  تقي  ميرزا  تبريزي،  مقيم 
تا: ۱۲۳، ۲۴۰  بي  ايراني،  ـ  (قدسي، ۱۳۷۸: ۴۴  اصفهاني 
ـ بياني، ۱۳۶۳: ۳۶۶، ۴۲۳، ۷۶۲، ۹۴۷، ۹۶۸ ـ کريم زاده 
خوشنويسان  بر  عالوه   .(۱۲۴-۱۱۵  :۱۳۸۰ تبريزي، 
ايراني، مقلدان خط ميرعماد در ميان خوشنويسان عثماني 
و هند، بسيار بوده اند. در ميان شاگردان مير، عبدالرشيد، 
شيوه وي را به هند منتقل نمود (قليچ خاني، ۱۳۹۳: ۹-۷-

۱۴). به عقيده حيدر علي اصفهاني، کتيبه اطراف در نقره 
مسجد امام اصفهان، به خط رشيدا يا علي رضا عباسي 

تصوير ٥. کتيبه کاشي معرق سردر آب انبار مصلي عتيق يزد، حاوي 
رقم: «کتبه عبدالوهاب»، ماخذ: نگارنده.

تصوير ٦. کتيبه حجاري سردر ايوان شرقي صحن عتيق حرم مطهر 
رضوي، حاوي رقم: «نمقه عبداهللا» در گوشه سمت چپ کتيبه،ماخذ: 

نگارنده.



با اين حال، محمد صالح  است (اصفهاني، ۱۳۹۱: ۳۲۲)؛ 
بيک  علي خان  صراحتا،  الخطاطين،  تذکره  در  اصفهاني 
تويسرکاني را کاتب اين کتيبه مي داند (اصفهاني، ۱۳۸۶: 

.(۲۲
آنان  کتيبه اي   آثار  که  ميرعماد  پيروان  و  شاگردان  از 
نوراي  به  است، مي توان  دوره صفوي موجود  ابنيه  در 
شفيع  محمد  اصفهان)،  نور  آقا  مسجد  (کتيبه  اصفهاني 
(مدرسه  ابوتراب  ميرزا  و  قزوين)  پيغمبريه  (مدرسه 
 (۳۲۳  :۱۳۹۱ (اصفهاني،  کرد  اشاره  اصفهان)  شفيعيه 
مي روند.  به شمار  مير  بالواسطه  زمره شاگردان  در  که 
از ديگر خوشنويسان عهد صفوي که با واسطه شاگرد 
ميرعماد محسوب مي شود، محمد صالح اصفهاني مولف 
آثار  که  است  ابوتراب  ميرزا  فرزند  و  الخطاطين  تذکره 

کتيبه اي  بسياري در بناهاي اصفهان دارد.
دوره  خوشنويسان  برجسته ترين  از  ميرعماد،  کنار  در 
از علي رضا عباسي نام برد. وي از طرف  بايد  صفوي، 
ملقب گرديد.  لقب شاهنواز خان  به  شاه عباس صفوي، 
قلم هاي نسخ و ثلث را با استادي تمام مي نوشت و در قلم 
نستعليق شيوه اي خاص داشت(قدسي، ۱۳۷۸: ۳۶-۳۵). 
پس از آنکه در زمان شاه محمد خدابنده؛ ترکان عثماني 
تبريز را به تصرف آوردند، علي رضا از آنجا بيرون آمد 
و به قزوين رفت و در مسجد جامع آن شهر منزل گرفت و 
به کار کتابت مشغول شد و قسمتي از کتيبه هاي آن مسجد 
را، با چند قرآن در آنجا تمام کرد (قمي، ۱۳۸۳: ۴۰). امضاء 
يا رقم او، در اين زمان «عليرضا الکتاب» بوده و بدين رقم 
از سال ۹۸۱ تا ۹۹۰ هـ.ق کتابت از او ديده شده است. پس 
از آن که در سال ۱۰۰۱ هـ.ق، به خدمت شاه عباس درآمد 
رقم  «عباسي»  يافت،  را  پادشاهي  خوشنويس  سمت  و 
مي کرد و شاه جمعي از خوشنويسان، مانند؛ محمدرضا 
امامي و محمدصالح اصفهاني ۱ و عبدالباقي تبريزي را، 
بياموزند (هراتي،  قلم ثلث را  او،  تا زيردست  بدو سپرد 
۱۳۸۶: ۵). از کتيبه هاي نستعليق علي رضا عباسي موارد 
زير قابل ذکر است: کتيبه الواح زرين دور ضريح صفوي 
حرم رضوي که به استادي مست علي زرگر ساخته شده 
است، رقم سردر مدرسه گنجعلي خان کرمان و سر در 
جام.(قدسي،  شيخ  انبار  آب  سردر  مشهد،  ربيع  خواجه 

۱۳۷۸: ۳۶ ـ قليچ خاني، ۱۳۸۶: ۶۱-۶۳ ـ هراتي، ۱۳۸۶: ۶ ـ 
خسروي بيژائم و يزداني، ۱۳۹۰: ۶).

کتيبه نويسان نستعليق صفوي
با توجه به رقم هاي موجود در آثار کتيبه اي که تعدادي از 
آن ها در تصوير۳ قابل مشاهده است؛ بر پايه فعاليت هاي 
ميداني و مطالعات کتابخانه اي، تعدادي از نستعليق نويسان 
که در کتيبه نويسي نيز فعال بوده اند، شناسايي شده اند. 
نتايج حاصله در اين زمينه، در جدول ۱ درج شده است. 
مکتوب  منابع  استناد  به  اين خوشنويسان  از  برخي  نام 
در جدول قرار گرفته، در حالي که امروزه نشاني از آثار 
امروزه  مثال،  عنوان  به  ندارد.  وجود  آنان  معرفي شده 
نشاني از کتيبه حمام خليل نيزه چي مشهد، به خط سلطان 
علي مشهدي وجود ندارد. همچنين از آثار موالنا ادهم، 
و  تبريزي  حسين  محمد  ديلمي،  مالک  هروي،  علي  مير 
محمد شفيع هروي، جز نام و توضيح بسيار مختصري 
ذکر  قابل  نکته  نمي شود.  يافت  مکتوب، چيزي  منابع  در 
ديگر، اينکه؛ در مواردي چند که شرح حال خوشنويسان 
قابل دسترسي است، به نمونه آثار کتيبه اي آن ها اشاره اي  
نشده که بر پايه تاريخ و رقم هاي موجود در کتيبه ها، قابل 

انتساب به اين خوشنويسان هستند. 
نام و شرح حال مختصر تعدادي از خوشنويسان کتيبه ها 
در تذکره الخطاطين ذکر شده است. محمد صالح در اين 
و  گلپايگاني  اهللا  واليت  گلستانه،  ابوالفتوح  نام  رساله؛ 
و  نموده  معرفي  ذيل شاگردان خود  را  نقيب  ابوالمعالي 
چنين شرح داده است: «ميرزا ابوالفتوح گلستانه خوشنويس 
است اما مشغول اعمال ديواني است» (اصفهاني، ۱۳۸۶: 
۲۵)؛ «مرحوم آقا واليت اهللا گلپايگاني طبع موزوني داشت. 
خوشنويس  داشت.  هم  ديگر  کماالت  بود.  شعر  خوش 
محله  چهارسوق  واقعه  مدرسه  در  کتابه  بود.  حسابي 
(همان)؛  اوست»  خط  حسين]  ميرزا  [مدرسه  بيدآباد 
«عاليحضرت ميرزا ابوالمعالي نقيب االشراف دارالسلطنه 
اصفهان، چهار مصرع نويسي در بند ايشان است و بسيار 
تند و به صفا و به قدرت و به اندام هر قلمي را مي نويسند 
نيم  مدرسه  ورودي  هشتي  در  (همان).  مشقند»  کم  اما 
است  موجود  تاريخي  بدون  گچي  کتيبه  اصفهان،  آورد 

تصوير ٧. کتيبه کاشي معرق طرفين ورودي مسجد امام اصفهان، حاوي رقم: «اديب مجلسي»،ماخذ: نگارنده.

١. با محمد صالح اصفهاني خوشنويس 
نستعليق اواخر صفويه اشتباه نشود 

(خسروي بيژائم، ١٣٨٦: ١٠٤).

خوشنويسان  معرفي  و  شناسايي 
کتيبه هاي نستعليق در بناهاي دوره 

صفوي ايران/٣٩-٥٣



شماره۴۹  بهار۹۸
۴۷

فصلنامة علمي نگره

پاياني  بندي  قاب  در  گلستانه»  ابوالفتوح  «کتبه  رقم  که 
گلپايگاني»  اهللا  «واليت  رقم  همچنين،  مي شود.  ديده  آن 
در دو قاب ترنج مجزا، در بخش هاي پاياني کتيبه کاشي 
خشتي مدرسه ميرزا حسين به تاريخ ۱۰۹۹ ه.ق موجود 
است. ابوالمعالي نقيب، سومين شاگرد محمد صالح است 
استاد  صفه  شاه نشين  حاشيه  در  وي  اي  کتيبه  اثر  که 
مسجد جامع اصفهان به چشم مي خورد. قاب پاياني اين 
کتيبه کاشي خشتي، رقم خوشنويس را در بر دارد: «کتبه 

المذنب ابوالمعالي النقيب الحسيني ۱۱۱۲».
محمد صالح، در بخش هاي ديگر همين رساله، نام چند تن 
ديگر از کتيبه نويسان را درخالل نام خوشنويسان بدين 

شرح درج نموده است: «فرزند مال عبدالجبار، آقا شفيعا 
که مالزم کتابخانه بوده در مزار بابا رکن الدين اصفهان 
مدفون است» (همان: ۲۰)؛ از اين خوشنويس يک کتيبه 
حجاري در مدرسه پيغمبريه قزوين با رقم: «کتبه الفقير 
شفيع بن عبدالجبار في ۱۰۵۴» موجوداست. «ميرزا نوراي 
رفته  هند  به  که  بوده  مير  قاضي غالم علي شاگرد  ولد 
نوشته است»  را  آقانور اصفهان  کتيبه مسجد  درآنجا  و 
اجرا  خشتي  کاشي  شيوه  به  که  کتيبه  اين   (۲۲ (همان: 
شده، در قاب پاياني، حاوي شعري با ماده تاريخ ۱۰۳۴ 
ه.ق و رقم»کتبه العبد نورا» است. «مير ابوالبقاي ابرقوهي 
از شاگردان محمد امين مشهدي در هند بوده که مدتي از 

تصوير ٨. نيمه بااليي کتيبه حجاري مسجد علي اصفهان، حاوينام خوشنويس در انتهاي سطر عمودي سمت چپ: «محمد معصوم الحسيني 
النامي»، ماخذ: نگارنده.

تصوير ٩. کتيبه رويه کوبي چوب در هشتي ورودي مدرسه چهارباغ اصفهان، حاوي رقم: «کتبه محمد صالح» در قاب پاياني، ماخذ: نگارنده



هند به اصفهان آمده و کتابه در مسجد حکيم داوود خط 
اوست» (همان). کتيبه سردر مسجد حکيم رقم ندارد که 
با اين تصريح، اثر مير ابوالبقا است. به گواه تاريخ هاي 
موجود در انتهاي اين کتيبه، اين اثر در ۱۰۶۷ ه.ق نوشته 
شده و در ۱۰۸۵ ه.ق بر کاشي نقش بسته است (تصوير 

.(۴
همان گونه که ذکر شد، در کنار نام خوشنويسان شناخته 
شده اي مانند مير عماد و علي رضا عباسي، شمار زيادي 
نام  ذکر  که  شده اند  شناخته  کمتر  خوشنويسان  اين  از 
تني چند از آنان بيان شد. عالوه بر اين افراد، نام تعدادي 
ديده  پژوهش  اين  آماري  جامعه  در  نيز  کتيبه نگاران  از 
آنان ميسر  به سرنوشت  تا کنون دستيابي  که  مي شود 
اين  از  ديگري  اي  کتيبه  اثر  موارد،  اکثر  در  و  نشده 
خوشنويسان به دست نيامده است؛ خوشنويساني چون 
عبدالوهاب (تصوير ۵)، نظام الدين حافظ، عبداهللا (تصوير 
۶)، اديب مجلسي (تصوير ۷) و محمد خان. در کتيبه هاي 
سردر آب انبار مصلي عتيق کوچک يزد و آب انبار باغ 
گندم يزد، رقم دو تن از خوشنويسان اواسط قرن دهم 
هجري بدين ترتيب به جاي مانده است: «کتبه عبدالوهاب» 
و «المذنب نظام الدين الحافظ». در طرفين ورودي مسجد 
در  که  است  موجود  تاريخي  بدون  کتيبه  اصفهان،  امام 
دو قاب ترنج هشت پر، نام خوشنويس بدين شرح درج 
شده است: «کتبه العبد المذنب الراجي / اديب مجلسي». در 
ايوان شرقي حرم مطهر رضوي، کتيبه اي سنگي متعلق به 
سال ۱۰۴۴ ه.ق، به دو قلم ثلثو نستعليق موجود است که با 
رقم «نمقه عبداهللا» به پايان رسيده است (حسيني، ۱۳۸۰: 
۱۴۰). در انتهاي کتيبه حجاري ديگري در مشهد، منصوب 
خان»  محمد  «کتبه  رقم  نواب،  علميه  مدرسه  ديوار  بر 
قابل مشاهده است. عالوه بر اين موارد، رقم هاي زير را 
بيان نمود: «کتبه  نيز مي توان به عنوان مستنداتي متقن 
انتهاي کتيبه حجاري سردر آب  العبد محمد مومن» در 
انبار مصلي عتيق بزرگ يزد به تاريخ ۱۰۴۰ ه.ق (دانش 
يزدي، ۱۳۸۷: ۲۰۵)، «نمقه الفقير الحقير الضعيف النحيف 
درگاهقلي الشريف» در انتهاي کتيبه حجاري مسجد جامع 
کرمان به تاريخ ۱۰۷۲ ه.ق و»حسب االمر االعلي کمترين 
محمد مقيم الموسوي قلمي نمود في شهر ربيع االول سنه 
۱۱۱۷» در انتهاي کتيبه گچبري امامزاده سلطان علي بن 

محمد باقر در مشهد اردهال.
عالوه بر خوشنويسان ايراني، يکي از خوشنويسان غير 
ايراني و شناخته شده اين کتيبه ها، که البته نسبي ايراني 
دارد؛ مير محمد معصوم الحسيني نامي بکري از امراي 
جالل الدين اکبر شاه والي هند است که اشعار بسياري 
گفته و در ۱۰۱۵ ه.ق درگذشته است (هنرفر، ۱۳۵۰: ۳۷۸). 
غربي  جرز  بر  منصوب  نوشته  وي، سنگ  آثار  از  يکي 
ايوان شمالي مسجد علي اصفهان است که در دو طرف 
کتيبه به صورت عمودي چنين آمده است: «در حيني که از 

هند برسالت نزد شاه عالمپناه فلک بارگاه شاه عباس آمده 
باينجا   / ايروان در سنه ۱۰۱۳مرخص شده بود  از  بود 
باتمام رسيده  راه  در  که  از خمسه  بيت  اين چند  رسيد 
الحسيني  معصوم  محمد  راقمه  و  قايله  نمود  ثبت  بود 
كتيبه  متن  پايان  در  معصوم  ۸).مير  (تصوير  النامي» 
حجـاريموجود در مجموعه سلطانيه زنجان، نام و نسب 
خود را اين گونه رقم زده است: «قايلـه و راقمـه محمد 
معـصوم الترمـذيابـًا و السبزواري امًا و البكري موطنًا و 

النامي تخلصًا» (قاسمي اندرود، ۱۳۸۷: ۱۳۲).
نستعليق  کتيبه هاي  خوشنويسان  از  نفر   ۴۴ نام هاي 
صفوي، بر اساس مستندات، در جدول ۱ ذکر شده است. 
بر پايه داده هاي اين جدول، بيشترين رقم هاي موجود به 
ترتيب فراواني متعلق به محمد صالح اصفهاني (تصوير 
۹)، محمدرضا امامي (تصوير ۱۰)، علي نقي امامي، سلطان 
علي مشهدي، ميرمعصوم بکري، حسن شاملو و علي رضا 

عباسي است.

تصوير ١٠. کتيبه حجاري مسجد مصري اصفهان، حاوي رقم: «کتبه 
العبد المذنب المحتاج / محمدرضا امامي اصفهاني» در طرفين باالي 

کتيبه، مأخذ: نگارنده.
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نمونه آثارخوشنويسان
فراواني 
(حداقل)

۱
حمام خليل نيزه چي مشهد، اوايل قرن ۱۰ ه.قسلطان علي مشهدي

۴

سنگ مزار سلطان علي مشهديموالنا محمد ابريشمي۲
۱

کتابه هاي منازل بزرگان اصفهانموالنا ادهم۳
؟

دارالسياده حرم رضوي، ۹۳۸ ه.ق ميرعلي هروي۴
۲

۵
صفه صاحب مسجد جامع اصفهان، ۹۳۸ ه.قکمال الدين حسين حافظ هروي

۲

حاشيه سردر مسجد قطبيه اصفهان، ۹۵۰ ه.قابو سعيد امامي۶
۲

۷
آستانه حضرت معصومه (س) قم، دوره شاه طهماسباسماعيل بن ابراهيم استرآبادي

۱

مسجد جوباره اصفهان، ۹۵۵ ه.قشيخ محمد بابر۸
۱

آب انبار مصلي عتيق کوچک يزد، ۹۵۷ ه.قعبدالوهاب۹
۱

۱۰
در شاهزاده حسين قزوين، ۹۶۷ ه.قخليل اهللا بن سليم اهللا

۱

آب انبار باغ گندم يزد، ۹۷۱ ه.قنظام الدين حافظ۱۱
۱

۱۲
ايوان چهلستون قزوين، ۹۶۶ ه.قمالک ديلمي

۲

مساجد تبريز، نيمه دوم قرن ۱۰ ه.قمحمد حسين تبريزي۱۳
؟

حجاري تاالر مياني جامع اصفهان، ۹۸۵ ه.قصحيفي جوهري۱۴
۱

امامزاده حمزه بوانات، ۱۰۰۷ ه.قبمان علي۱۵
۱

ضريح حرم رضوي، ۱۰۱۱ه.قعلي رضا عباسي۱۶
۳

۲تکيه مير اصفهانمير عماد۱۷

۴مزار شيخ جام، ۱۰۱۲ ه.قمير معصوم بکري۱۸

چهار پادشاه الهيجان، ۱۰۱۵ ه.قمحمد بن داود کيا۱۹
۱

۲۰
مسجد آقانور اصفهان، ۱۰۳۴ ه.قنور الدين اصفهاني

۱

جدول ۱. خوشنويسان کتيبه هاي نستعليق صفوي، ماخذ: همان.



مدرسه مصلي يزد، ۱۰۳۵ ه.قزين العابدين يزدي۲۱
۱

سردر مسجد امام اصفهاناديب مجلسي۲۲
۱

آب انبار مصلي عتيق بزرگ يزد، ۱۰۴۰ ه.قمحمد مومن۲۳
۱

سنگ مزار پدرش، ۱۰۴۲ ه.قمحمد شفيع هروي۲۴
۱

خواجه عبداهللا هرات، ۱۰۴۹ ه.قحسن بن حسين شاملو۲۵
۳

قلعه سرخ دهليعبدالرشيد ديلمي۲۶
۲

ايوان شرقي حرم رضوي، ۱۰۴۴ ه.قعبداهللا۲۷
۱

در مسجد امام اصفهان، ۱۰۴۶ ه.قعلي خان بيک تويسرکاني۲۸
۱

مدرسه پيغمبريه قزوين، ۱۰۵۴ ه.قشفيع ابن عبدالجبار۲۹
۱

مدرسه شفيعيه اصفهانابوتراب اصفهاني۳۰
۱

۱سردر مدرسه حاجي قرچغاي بيک آقا حسين لواساني۳۱

بقعه امامزاده عبداهللا و عبيداهللا دماوند، ۱۰۶۷ ه.قخليل اهللا بن کمال الدين۳۲
۱

مسجد حکيم داوود اصفهان، ۱۰۶۷ ه.قمير ابوالبقاي ابرقوهي۳۳
۱

۶هارون واليت اصفهان، ۱۰۶۷ ه.قمحمد رضا امامي۳۴

مسجد جامع مظفري کرمان، ۱۰۷۲ ه.قدرگاهقلي شريف۳۵
۲

مسجد جامع قزوين، ۱۰۶۹ ه.قکاوس نقاش (مصور)۳۶
۲

مدرسه نواب مشهد، ۱۰۸۶ه.قمحمد صالح۳۷
۱

مدرسه نواب مشهد، ۱۰۹۰ هوقمحمد خان۳۸
۱

مدرسه ميرزا حسين اصفهان، ۱۰۹۹ ه.قواليت اهللا گلپايگاني۳۹
۱

مسجد جامع اصفهان، ۱۱۱۲ ه.قابوالمعالي نقيب حسيني۴۰
۱

بقعه شعياي نبي اصفهان، ۱۱۱۲ ه.قعلي نقي امامي۴۱
۶

امامزاده علي بن محمد باقر اردهال، ۱۱۱۷ ه.قمحمد مقيم موسوي۴۲
۱

ادامه جدول ۱. 
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فصلنامة علمي نگره

نتيجه
امروزه پذيرفته شده که آموختن خوشنويسي، بخش جدايي ناپذير ذوق و عالقه فرهنگي جامعه صفوي بوده 
است. برخي از خوشنويسان اين دوره، عالوه بر کتابت نامه هاي درباري و استنساخ نسخه هاي نفيس، به 
کتيبه نگاري نيز  پرداخته اند. از طرفي، جامعه خوشنويسي صفوي، به کارگيري قلم نستعليق را براي نوشتن 
ابيات و اشعار پذيرفته و پسنديده بود. آنچه به وضوح در اين ميان قابل مشاهده است، ظهور و حضور کتيبه 
نگاران در کنار ساير هنرمندان دوره صفوي است. با توجه به اين که بسياري از خوشنويسان شناسايي 
شده در اين پژوهش، در استنساخ و قطعه نويسي ُپرکار نبوده اند؛ مي توان چنين نتيجه گرفت که غالبا به کتيبه 
نويسي اشتغال داشته اند. اين امر، خود نشان دهنده اهميت اين گونه آثار در بازه زماني پژوهش حاضر است. 
به عبارتي، بستر هنري و فرهنگي عهد صفوي به گونه اي رقم خورد که شاخه جديدي از فعاليت هنري در 

قالب کتيبه نگاري نستعليق در تزئينات وابسته به معماري اين دوره، به طور مستقل، پديدار گشت. 
نتايج پژوهش بنياديحاضر که در راستاي شناسايي کتيبه نويسان نستعليق در بناهاي بازمانده از دوره 
صفوي، به شيوه اکتشافي انجام پذيرفت؛ نشان دهنده آن است که از ٢٢٧ کتيبه در دسترس به روش 
کتابخانه اي و ميداني، ٨١ اثر حاوي رقم خوشنويس بوده و در اين ميان، نام ٤٤ خوشنويس قابل ذکر است. 
بر پايه نتايج حاصله، کتيبه نويسي نستعليق صفوي، با سلطان علي مشهدي در ابتداي قرن دهم هجري آغاز 

شده و توسط خوشنويساني مانند علي نقي امامي و محمد صالح اصفهاني به پايان رسيده است.
در کنار نام خوشنويسان شناخته شده اي مانند سلطان علي مشهدي، مير عماد و علي رضا عباسي، نام و 
شرح حال مختصر تعدادي از خوشنويسان کتيبه ها در منابع موجود ذکر شده و قابل دسترسي است: صحيفي 
جوهري،ابوتراب اصفهاني، علي خان بيک تويسرکاني، ابوالفتوح گلستانه، واليت اهللا گلپايگاني،درگاهقلي شريف، 

ابوالمعالي نقيب، شفيع بن عبدالجبار، نورا ومير ابوالبقاي ابرقوهي.
عالوه بر اين خوشنويسان، نام تعدادي از کتيبه نگاران نيز در نمونه هاي آماري اين پژوهش ديده مي شود که 
تاکنون دستيابي به سرنوشت آنان ميسر نشده و در اکثر موارد، اثر کتيبه اي ديگري از اين خوشنويسان به 
دست نيامده است؛ خوشنويساني چون عبدالوهاب، نظام الدين حافظ، اديب مجلسي، عبداهللا، محمد خان، محمد 
مومن،بمان علي، خليل اهللا، محمد مقيم موسوي.افزون بر موارد فوق، مي توان گفت از آثار کتيبه اي موالنا ادهم، 
مير علي هروي، مالک ديلمي، محمد حسين تبريزي و محمد شفيع هروي، جز نام و توضيح بسيار مختصري 
در منابع مکتوب، چيزي يافت نمي شود که مي تواند در پژوهش هاي آتي مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد. 
همچنين تحليل فرمي و شيوه شناسي اين آثار نيز از قابليت هاي پژوهشي است که مي تواند توسط ساير 

عالقه مندان صورت انجام پذيرد. 

مدرسه چهارباغ اصفهان، ۱۱۱۸ ه.قمحمد صالح اصفهاني۴۳
۱۰

مدرسه نيم آورد اصفهانابوالفتوح گلستانه۴۴
۱

۸۱جمع نمونه هاي حاوي رقم (حداقل)

۱۴۶نمونه هاي بدون رقم (حداقل)

۲۲۷کل نمونه هاي مورد مطالعه (حداقل)

ادامه جدول ۱. 



فراواني نمونه هاي موجود نشان دهنده آن است که محمد صالح اصفهاني، محمد رضا امامي، علي نقي 
امامي، سلطان علي مشهدي، مير معصوم بکري، علي رضا عباسي و حسن شاملو، به ترتيب از فعال ترين 

خوشنويسان اين عرصه در دوره صفوي محسوب مي شوند.

منابع و مآخذ
اصفهاني، حيدر علي بن محمد مهدي ملقب به نديم الملک، ١٣٩١، رساله در تاريخ اصفهان، به کوشش مسعود 

غالميه و يوسف بيگ باباپور، پيام بهارستان، سال ٥، ش ١٧، صص ٣١٤-٣٣٦.
اصفهاني، محمد صالح بن ابوتراب، ١٣٨٦، تذکره الخطاطين، به کوشش پژمان فيروز بخش، نامه بهارستان، 

ش ١١ و ١٢، صص ١٣-٣٤.
اوکين، برنارد، ١٣٨٦، معماري تيموري در خراسان، ترجمه علي آخشيني، مشهد: بنياد پژوهش هاي 

اسالمي.
ايراني، عبدالمحمد، بي تا، پيدايش خط و خطاطان، تهران: يساولي.

آژند، يعقوب، ١٣٨٣، خوشنويسي در قلمرو مکتب هرات: دوره  پيشين، با تاکيد بر قلم نستعليق، کتاب ماه هنر، 
ش ٦٩ و ٧٠، صص ٢٤-٣٦.

بخاري، درويش محمد بن دوست محمد، ۱۳۷۳، فوائد الخطوط، در کتاب: رساالتي در خوشنويسي و هنرهاي 
وابسته، به کوشش حميدرضا قليچ خاني، صص ٣٠٥-٣٩٨، تهران: روزنه.

بيات، عزيز اهللا، ١٣٨٧، کليات تاريخ تطبيقي ايران، تهران: اميرکبير.
بياني، مهدي، ١٣٦٣، احوال و آثار خوشنويسان، چاپ دوم، تهران: علمي.

پات، فريبا. خضري، سيد احمد رضا. مظاهري، مهرانگيز، ١٣٩٠، خوشنويسي در آغاز عصر صفوي؛ تحوالت، 
کارکردها، حاميان و هنروران، پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي، سال ٤٤، ش١، صص ٣٣ -٤٨.

جباري، صداقت، ١٣٨٧، تکوين و تطور قلم نستعليق در سده  هشتم و نهم هجري قمري، هنرهاي زيبا، ش  ٣٣، 
صص ٧٧-٨٤.

جعفري، علي اکبر، ١٣٥٥، سنگ نوشته هاي مير معصوم بکري، هنر و مردم، ش ١٦٩ و ١٧٠، صص ١٧-
.٢٦

حسيني، سيد هاشم، ١٣٨٠، درآمدي بر شناخت کتيبه هاي دوره  صفوي در حرم امام رضا (ع)، فصلنامه  
مشکوه، ش ٧٢ و ٧٣، صص ١٣٦-١٤٥.

خسروي بيژائم، فرهاد. يزداني، مليکا، ١٣٩٠، معرفي کتيبه  منحصر به فرد آب انبار مجموعه  شيخ جام به خط 
نستعليق علي رضا عباسي، همايش ملي هنر اسالمي، دانشگاه بيرجند.

خسروي بيژائم، فرهاد، ١٣٨٦، نستعليق در کتيبه هاي مکتب اصفهان با تکيه بر آثار محمد صالح اصفهاني، 
مجموعه  مقاالت خوشنويسي گردهمايي بين المللي مکتب اصفهان، صص ١٠١-١٢١، تهران: فرهنگستان 

هنر.
ـ پايگاه ميراث فرهنگي شهر  دانش يزدي، فاطمه، ١٣٨٧، كتيبه هاي اسالمي شهر يزد، يزد: سبحان نور 

تاريخييزد.
روح االمين، سيد احسان، ١٣٨٦، داستان کتيبه  ميرفندرسکي، مجموعه  مقاالت خوشنويسي گردهمايي بين 

المللي مکتب اصفهان، صص ١٤٥-١٦٥، تهران: فرهنگستان هنر.
ستوده، منوچهر، ١٣٦٦، از آستارا تا استارباد، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

سوچک، پريسيال، ١٣٨٦، خوشنويسي در اوايل دوره صفويه، گلستان هنر، ترجمه ولي اهللا کاوسي، ش ١٠، 
صص ٢٤-٣٩. 
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۵۳

فصلنامة علمي نگره

عابدين پور، وحيد. سمائي، معصومه، ١٣٨٩، علل تحول خوشنويسي و پيوند آن با هويت ايراني در دوره 
تيموري، فصلنامه تاريخ اسالم و ايران، ش ٨، صص ٥٥-٨٦.

عالي افندي، مصطفي، ١٣٦٩، مناقب هنروران، ترجمه  توفيق سبحاني، تهران: سروش.
 فضائلي، حبيب اهللا، ١٣٨٤، تعليم خط، چاپ نهم، تهران: سروش.

قاسمي اندرود، پرستو، ١٣٨٧، سنگ نوشته يادماني سفير اكبر شاه گوركاني هند به سال ١٠١٢ ه.ق در گنبد 
سلطانيه، پيام باستان شناس، سال پنجم، ش ١٠، صص ١٣٠-١٣٤.

قدسي، منوچهر، ١٣٧٨، خوشنويسي در کتيبه هاي اصفهان، اصفهان: گلها. 
قليچ خاني، حميدرضا، ١٣٧٣، فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنويسي و هنرهاي وابسته، تهران: روزنه.

قليچ خاني، حميدرضا، ١٣٨٥، کهن ترين سنگ نوشته هاي نستعليق، مجموعه مقاالت تخصصي خط و کتابت، 
صص ١٤٣-١٥٢، تهران: پژوهشکده هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

قليچ خاني، حميدرضا، ١٣٨٦، درخشان ترين خوشنويس دربار شاه عباس: علي رضا عباسي، مجموعه  مقاالت 
خوشنويسي گردهمايي بين المللي مکتب اصفهان، صص ٥١-٧٢، تهران: فرهنگستان هنر.

قليچ خاني، حميدرضا، ١٣٩٢، درآمدي بر خوشنويسي ايراني، تهران: فرهنگ معاصر.
قليچ خاني، حميدرضا، ١٣٩٢، زر افشان: فرهنگ اصطالحات و ترکيبات خوشنويسي، کتاب آرايي و نسخه 

پردازي در شعر فارسي، تهران: فرهنگ معاصر.
قليچ خاني، حميدرضا، ١٣٩٣، عبدالرشيد ديلمي، تهران: پيکره.

قمي، قاضي احمد، ١٣٨٣، گلستان هنر، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، چاپ چهارم، تهران: منوچهري.
کريم زاده تبريزي، محمد علي، ١٣٨٠، احوال و آثار مير عماد الحسني السيفي القزويني، لندن.

مايل، رضا، ١٣٥٥، برخي از کتيبه ها و سنگ نبشته هاي هرات، کابل: بيهقي.
مدرس طباطبايي، ١٣٥٠، مدارس قديم قم: مدارس قم در دوره  صفويه ٥، ماهنامه  وحيد، ش ٩٤، صص 

.١٠١٥-١٠٢٠
مدرس طباطبايي، ١٣٥٠، مدارس قديم قم: مدارس قم در دوره  صفويه ٦، ماهنامه  وحيد، ش  ٩٥، صص 

.١٢٤٧-١٢٥٢
مدرسي طباطبايي، ١٣٥٧، آستانه  شاهزاده حسين در قزوين، مجله  بررسي هاي تاريخي، سال ١٣، ش ٧٨، 

صص ١٤٣-١٧٤.
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found other than their signatures at the end of these inscriptions, such as Mohammad Khan, 

Beman Ali, Abdolvahhab, Nezamoddin Hafez, AdibMajlesi, Abdullah, Mohammad Momen, 

Mohammad MoqimMousavi, Khalilollah and Abu Saeed Emami. The most numerous works 

belong to Mohammad Saleh Isfahani, Mohammad Reza Emami, Ali NaqiEmami, Sultan Ali 

Mashhadi, Mir MasoumBakri, Ali Reza Abbasi and Hassan Shamlou.

In addition, it can be noticed that there is no trace of the inscriptions byMolanaAdham, 

Mir Ali Herawi, MalekDeylami, Mohammad Hussein Tabrizi and Mohammad ShafiHerawi, 

except for a very brief description and explanation in the mentioned sources. Therefore, it 

can be studied in future investigations. Also, the form analysis and different styles of these 

works are potential research topics that may be done by other interested individuals.

Keywords: Nastaliq Inscription, Safavid Architectural Decorations, Safavid Calligraphers, 

Calligraphers Signatures.
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Today, it has been accepted that the learning of calligraphy has been an integral part of the 

cultural taste and interest of the Safavid community. Some calligraphers of this period, in 

addition to their letter writing and manuscripts, have also been involved in the writing of 

inscriptions. On the other hand, the Safavid calligraphy community accepted the use of 

Nastaliq to write verses and poems. What is clearly visible in this is the emergence and 

presence of inscription,s calligraphers along with other Safavid artists. Since many of the 

calligraphers identified in this study had not been prolific in writing, it can be concluded that 

they were often engaged in writing inscriptions. This fact reflects the importance of such 

works in the present research time span. In other words, the artistic and cultural context of 

the Safavid era was such that a new branch of artistic activity emerged independently in the 

style of Nastalıq inscription in decorations related to the architecture of this period.

The prevalence of Nastaliq inscriptions in Safavid architecture is one of the significant 

innovations in this era. The inscriptions, in addition to the aesthetic aspects, contain valuable 

information such as the names of people who are influential in the making of monuments 

and inscriptions. From this perspective, inscriptions can be considered valid documents in 

identifying a part of Iranian art history. One of the most researched aspects in this field is the 

introduction of calligraphers of these inscriptions, which have been studied less in history 

of calligraphy or have not been considered at all. The general question of the research is as 

follows: which Safavid calligraphers have been active in the field of Nastaliq inscription and 

how many works by them have remained? According to that, a fundamental research based 

on library and field studies was carried out in more than 150 Safavid buildings containing at 

least 227 Nastaliq inscriptions. 

The results show that there are 81 signed inscriptions which at least 44 calligraphers have 

signed them. According to this research, SafavidNastaliq inscription started with Sultan Ali 

Mashhadi in the early 10th century A.H. and finished with calligraphers such as Mohammad 

Saleh Isfahani and Ali NaqiEmami in first quarter of the 12th century A.H. They can be 

divided in 3 groups. The first one includes the famous calligraphers such as Mir Emad, 

Ali Reza Abbasi and Mohammad Saleh Isfahaniwhose detailed biography is available in 

remaining sources. Another group of these calligraphers includes the artists that there are 

little information about their life and works, such as: AbolfotouhGolestane, SahifiJohari, 

AbutorabIsfahani, Ali Khan Beik, AbolmaaliNaqib, Shafi bin Abdoljabbar, Noura, 

Dargahqoli Sharif and VelayatollahGolpayegani. The third group of calligraphers of the 

inscriptions includes the artists from whomno work in the manuscripts or collections has been 
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