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چکیده
که در زمره  پیروان  کتیبه های نستعلیق قاجار، توسط خوشنویسانی مانند آقا محمد باقر سمسوری و فتح  اهلل جاللی،  بسیاری از 
که تحوالت  میرعماد و محمد صالح اصفهانی به شــمار می روند، نوشــته شــده اســت. اصلی ترین ســوال این پژوهش این اســت 
کتیبه های نســتعلیق در مســاجد قاجاری اصفهان چیســت؟ بدین جهت، ضمن بررسی جامعه آماری مورد  فرمی و ســاختاری 
نظر، براســاس روش نمونه گیری طبقه بندی پســین، نتایجی چند حاصل شــده است. مساجد ســید، رحیم خان، رکن الملک، 
کتیبه نســتعلیق در تزیینات آنهــا دیده می شــود. مطالعه رونــد تاریخی اجــرای این  کــه  کرمانــی و صفــا، پنــج مســجدی هســتند 
کتیبه ها، نشان دهنده وقفه طوالنی مدت در اجرای کتیبه های نستعلیق در طول سده 13 ه.ق است که این روند کند، با شتاب 
چشمگیری از نظر تعداد و تنوع، در اوایل سده 14 ه.ق احیا شده است. تنوع رنگی، تزیین پس زمینه قاب بندی ها و نیز نوآوری 
که، تفاوت های قابل  در فرم قاب ها، از جمله تحوالت نمونه های قاجاری در مقایسه با نمونه های صفوی است. نکته دیگر این 
کتیبه های قاجاری، نســبت بــه دوره صفوی دیده می شــود. به عنوان مثــال، در نمونه های مورد  مالحظــه ای در زمینــه اجــرای 

کاشی خشتی اجرا شده است. کتیبه ها به شیوه  گچی استفاده نشده و غالب  کتیبه های  بررسی، از 

کلیدی واژه های 
کتیبه نگاری نستعلیق، خوشنویسان قاجار، مساجد اصفهان، تحوالت فرمی.   

که با حمایت  کتیبه های نستعلیق در مساجد دوره  قاجار شهر اصفهان« است  ح پژوهشی "بررسی مضامین، جایگاه و زمینه  اجرای  *این مقاله برگرفته از طر

گرفته است. معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان انجام 
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بــا حملــه  افغان هــا بــه ایــران و انقــراض سلســله  صفــوی، مکتب 
گذاشــت و تحوالت اجتماعی و  پرشــکوه اصفهان آرام آرام رو به زوال 
گردید.  سیاسی فراوان، تغییرات ناخواسته ای را در این مکتب باعث 
کتیبه های نستعلیق شهر  بر پایه  همین تحوالت، می توان در اجرای 
اصفهــان، وقفــه ای طوالنــی مدت را از دوران شــاه ســلطان حســین 
صفوی و بنای مدرسه  چهارباغ، تا شکوه مجدد آن در دوره  ناصری، 
کــه در تزیینات معمــاری مکتب  کرد. شــیوه ای  بــه وضــوح مشــاهده 
اصفهــان، وام دار میرعمــاد و پیروانــش در نســتعلیق بــود، در دوره  
گردانش منتهی شــد.  قاجار به شــیوه  آقا محمدباقر سمســوری و شــا
کتابخانه ای در راستای شناسایی  در این پژوهش، پس از مطالعات 
خوشنویسان برجسته  نستعلیق قاجار، سعی شده است نمونه های 
شــاخص موجــود در مســاجد ایــن دوره  در اصفهــان، از جنبه هــای 

گیرد. فرمی و ساختاری مورد بررسی قرار 
کــه می توانــد ضــرورت تحقیق پیــش رو را بیان  از جملــه مــواردی 
کند، نیاز جامعه خوشنویســی و معماری در شــناخت تحوالت فرمی 
کتیبه هــای نســتعلیق بــه عنــوان یکــی از  و همچنیــن ســاختار رایــج 
کنار قلم ثلــث - در تزیینات معماری قاجار  قلم هــای مورد عالقه ـ در 

کنون مورد پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. همچنین  که تا  است 
کتابت و نســخه های  که تالیفات حوزه خوشنویســی عمومًا بر  از آنجا 
کتیبه نــگاری بــه نوعی در ســایه و حاشــیه قرار  خطــی اســتوار اســت، 
کمبود مشــترک  که امید اســت بــا تحقیقاتی از این قبیل، این  گرفتــه 
گردد.  جامعــه پژوهشــی خوشنویســی و معماری، رفتــه رفته مرتفــع 

ح ذیل است: پرسش های پژوهش حاضر به شر
کتیبه هــای نســتعلیق در مســاجد قاجــاری  • چــه تحوالتــی در فــرم 

خ داده و قابل مشاهده است؟  اصفهان ر
چــه  اصفهــان  قاجــار  مســاجد  نســتعلیق  کتیبه هــای  ســاختار   •

شباهت ها و تفاوت هایی با نمونه های صفوی دارند؟
که  پژوهــش پیــش رو در زمــره پژوهش هــای بنیــادی قــرار می گیــرد 
کرده  به شــیوه توصیفــی و تطبیقی، با جامعه آمــاری مورد نظر برخــورد 
اســت. جامعه آمــاری این پژوهش، محــدود به مســاجد دوره قاجار در 
کتیبه های نستعلیق باشند. در همین  که حاوی  شــهر اصفهان اســت 
کتیبه ها، مطالعات  راســتا، بر اســاس پژوهش میدانی و مســتندنگاری 
کتیبه هــای معرفی شــده  کتابخانــه ای و بررســی های فنــی و تطبیقــی، 
دسته بندی شده اند. روش نمونه گیری، طبقه بندی پسین1 بوده است. 

مقدمه

پیشینه  تحقیق

کتیبه نگاری دوران قاجار نگاشــته  که پیرامون  کتب و مقاالتی  از 
کرد: شده، می توان به موارد زیر اشاره 

اصفهــان«،  تاریخــی  آثــار  »گنجینــه  در   )1350( هنرفــر  لطــف اهلل 
کتیبه هــای بســیاری از بناهــای اصفهــان را قرائت نموده اســت. وی 
کتفا نمــوده و مقایســه یــا تطبیقــی انجام  تنهــا بــه ذکــر مــوردی آثــار ا
کتاب، خط نســتعلیق  نداده و همچنین در هیچ یک از مباحث این 
محوریــت نداشــته اســت. ابوالقاســم رفیعــی مهرآبــادی )1352( نیــز 
در نــگارش »آثــار ملــی اصفهــان«، شــیوه  لطــف  اهلل هنرفــر را پیــش رو 
کرده  کتیبه هــای ابنیــه اصفهان را بیــان  داشــته و بســیاری از متــون 
بــر  اســت. حبیــب اهلل فضائلــی )13۶2( در »اطلــس خــط«، عــالوه 
بیان ســیر تحــول خوشنویســی اســالمی من جملــه نســتعلیق، ضمن 
کتیبه ای  برشمردن نستعلیق نویســان بزرگ عهد قاجار، برخی از آثار 
کرده ولــی با این حال، توجــه آنچنانی به مضامین  آنهــا را نیــز معرفی 
کامبیز  کتیبه هــا نداشــته اســت. پژوهشــی دیگــر زیــر نظــر  و ســاختار 
حاجــی قاســمی)1375( تحــت عنــوان »مســاجد اصفهــان« صــورت 
کتیبه های  کلی بنا بــا ذکر مختصــری از  کــه هــدف آن، معرفی  گرفتــه 
کتاب با دیدگاهی معمارانه نوشته شده  تاریخی مســاجد است. این 

و طبیعتًا بررسی  های خوشنویسانه در آن جایگاهی ندارد.
منوچهر قدسی )1378( در »خوشنویسی در کتیبه های اصفهان«، 
بخشی از آثار نستعلیق در کتیبه های قاجاری اصفهان را معرفی نموده 
کتیبه نویس اصفهان  کتاب نیز شــرح حالــی از هنرمندان  و در ابتدای 

گزینشــی  کتیبه هــای اصفهــان را بــه صورت  ارائــه داده اســت. ایشــان 
کتیبه ها بحثی  کــرده و عالوه بر آن، دربــاره مفاهیم و مضامین  معرفــی 
نکرده است. منصور دادمهر )1378(، پژوهشی پیرامون »سقاخانه ها 
که در بخشی از آنها به سنگاب های  و ســنگاب های اصفهان« داشــته 
کــه تحقیــق وی فقــط  کــرده اســت. از آنجــا  کتیبــه دار قاجــار اشــاره 
کتیبه ها اشاره نکرده  کرده است، به سایر  سنگاب ها را بررسی و معرفی 
کتاب دیده نمی شــود. همچنین  و نیز محوریت نســتعلیق هم در این 
که »کتیبــه نگاری دوره   می تــوان از مقالــه  باوند بهپــور )1384( نام برد 
قاجار« را در هشت بنای شیراز و اصفهان مد نظر قرار داده است. البته 
کتیبه های ثلث و شــیوه نگارش  بیشــتر توجــه وی در این مطلــب، به 
کتیبه های نســتعلیق  گــذری هــم بــر  آنهــا بــوده و در ضمــن مطالــب، 
کتاب جامعی تحت عنوان  داشته است. محمود ماهر النقش )138۶( 
کامل  که سیر تاریخی  »معماری مسجد سید اصفهان« منتشر نموده 
کامــل بانی و  کــرده اســت. ایشــان ضمن شــرح حــال  ایــن بنــا را بیــان 
چگونگــی ســاخت مســجد، آرایه هــای معماری ایــن بنا را بــه تفصیل 
کتیبه های بنا  کتاب نیــز به شــرح  معرفــی نمــوده و بخشــی از مطالب 
کتیبه های  کامــل و توضیــح دقیــق  اختصــاص یافتــه اســت. خوانــش 
کتاب افزوده است. در پژوهشی  مســجد سید بر نکته های مثبت این 
متاخــر، محمد رضــا بمانیــان و همــکاران )1390(، در بررســی تطبیقی 
کتیبه های  کوتاهی به  نقوش مســجد ســید و مدرسه چهارباغ، اشــاره 
نستعلیق این دو بنا داشته که البته با ذکر چند جمله از آن عبور کرده  اند.  
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اصفهان و مقایسه آن با نمونه های مشابه صفوی

کتیبه نگاری 1- نستعلیق در 

کــه خــط  از نیمــه دوم قــرن هفتــم هجــری در ایــران، قلــم نســخ 
تحریــر معمــول آن روزگار بــود، بــه واســطه تندنویســی و تحــت تاثیــر 
کرد و بســیاری از  گذشــته پیدا  خط تعلیق، دور بیشــتری نســبت به 
کتاب های فارسی قرن هفتم به این قلم نوشته شده است )جباری، 
1387، 78(. بر اســاس منابع، میرعلی تبریزی در دوره آل جالیر، بنا 
بــه ضــرورت زمــان به زیباســازی نســتعلیق پرداخت. شــاید به دلیل 
که  کتب شــعر و ادب  هماهنگی با زیبایی نگاره ها، تذهیب و تشــعیر 
کمان بود، نستعلیق ابداع شد و پیشرفت  در این دوره مورد عالقه حا
کرد )آژند، 1383، 27(. بعد از میرعلی، دریافت شخصِی دیگر اساتید 
کار بســتن این اصــول و قواعدی مانند  برجســته خوشنویســی در بــه 
ُحسن تشکیل، ُحسن وضع و ُحسن همجواری، موجب پدید آمدن 
تفاوت هایی در شیوه نگارش نستعلیق شد.»ُحسن تشکیل« همان 
کله و ســاختار  کلمات اســت یا به عبارتی شــا قالــب و انــدام حــروف و 
کلمات بر  کلمات. »ُحســن وضــع«، به چیدمــان حــروف و  هندســی 
کلمات  کرسی اطالق می شود و »ُحسن همجواری«، ترکیب حروف و 
کنار یکدیگر اســت )امیرخانــی، 1374، ۶؛  و چگونگــی قرارگیــری آنهــا 
کیفیــت و  قلیــچ خانــی، 1373، 17۶(. نکتــه قابــل ذکــر دیگــر دربــاره 
کــه، بر خــالف قلم هــای متنوع  زیبایی شناســی نســتعلیق آن اســت 
کرســی افقی نســتعلیق به شــکل منحنی اســت.  کوفی و اقالم ســته، 
کلمات در ابتدا و انتهای ســطر، باالتر از دیگر  که حروف و  گونه ای  به 

کلمات قرار می گیرند )ایران پور و شیرازی، 1392، 21(. حروف و 
در ســده نهــم هجــری، خوشنویســی بر دیگــر مولفه هــای هویت 
ایرانــی مثــل تذهیــب، نگارگــری، معمــاری و ســایر هنرهــای ســنتی 
که توانســت بــه تعادل خوبی بیــن قالب و  برتــری یافــت و مهم  تر آن 
محتوا دســت یابد )عابدین پور و سمائی، 1389، 75(. نکته مهمی 
کــه در مطالعه ســیر تکوین نســتعلیق باید بدان توجه داشــت، تاثیر 
تولیــد نســخه های  و  نگارگــری، تذهیــب، تشــعیر  همیــن هنرهــای 

فوق  العــاده  پیشــرفت  و  ظرافــت  اســت.  شــعر  دیوان هــای  نفیــس 
نگارگــری و تذهیــب، نیازمند خطی بود تا از نظر فرم با آن هماهنگی 
داشته باشد. احتمااًل یکی از دالیل عمده پیدایش خط نستعلیق، 
کتــب بوده  ســعی در هرچــه زیباتر نوشــتن اشــعار فارســی و آراســتن 
اســت )آژنــد، 1383، 27 ؛ جبــاری، 1387، 81(. بــه طــور خالصــه، 
تاثیــر متقابل خلق آثار بدیع معماری، نگارگری و نقوش هندســی بر 
گرفت )بختیاری،  شکل گیری و اعتالی نستعلیق را نمی توان نادیده 
کادر  کتیبه نگاری، تغییر شکل  13۶4، 135(. یکی از این تاثیرات در 
کتیبه هــا از چهارگــوش به ترنج، در راســتای هماهنگ شــدن بیشــتر 
که بدیــن منظــور، شــکل قاب ها به ســمت  بــا قلــم نســتعلیق بــوده 

انحنای بیشــتر پیش رفته است )تصویر 1(. 
با توجه به میزان دور در قلم نســتعلیق )5 دانگ(، بدیهی اســت 
کــه میــزان دور و انحنــا در فضای منفی نیز تابع همین نســبت اســت 
گاهانه ایــن فضای منفی را هم  راســتا و در  کتیبه نــگار، آ و هنرمنــدان 
کرده اند. ُحســن وضع،  کادر هماهنگ  کنار فضای مثبت، با انحنای 
ُحســن همجــواری و ُحســن ترکیــب در نــگارش نســتعلیق وقتــی بــه 
کتیبــه اجرا می گردد، با مولفه دیگری به نام ُحســن منظر نیز  صــورت 
گرفته اســت. در  کتیبــه در آن قرار  که  پیونــد برقــرار می کنــد؛ منظــری 
کتیبه با رنگ، اندازه  واقع، عالوه بر شکل ظاهری قاب؛ ُحسن منظر 

و نسبت آن با محیط قرارگرفتن نیز ارتباط دارد. 
علــی  بــه خــط ســلطان  رقــم دار  نســتعلیق  کتیبــه  قدیمی تریــن 
گازرگاه هرات  مشــهدی در آرامــگاه اجداد ســلطان حســین بایقــرا در 
که تاریخ 882 هـ.ق را بر خود دارد )قمی،1383، ۶4 ؛ اوکین،  اســت 
138۶، ۶00 ؛ قلیــچ خانــی، 1392، 115؛ آژنــد، 1383، 3۶(. بــه بیانی 
کتیبه نــگاری نســتعلیق، بــا رقــم ســلطان علی مشــهدی بر  واضح تــر، 
همین کتیبه، رسمیت می یابد. کتیبه  نویسی نستعلیق که در اواسط 
عهــد تیمــوری آغــاز شــد، در دوره صفــوی توســط هنرمندانــی چــون 
مالک دیلمی، میرعماد، علی رضا عباسی و محمد صالح اصفهانی؛ به 

اوج رسید و به خوشنویسان دوره قاجار سپرده شد.

کتیبه های ثلث و نستعلیق.  تصویر1- تفاوت عمده در قاب بندی 
کتیبه نستعلیق به خط طرب بن هما، مسجد رکن الملک اصفهان. کتیبه ثلث به خط محمد تقی اصفهانی و 
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2- خوشنویســان برجسته  نســتعلیق اصفهان 
در دوره  قاجار

2-1- آقا محمد باقر سمسوری
فتحعلی شــاه  هم عصــر  و  13ه.ق  قــرن  برجســته    اســتادان  از 
 12۶4-1250 محمدشــاه   )حکومــت  ه.ق(،   1250-1212 )حکومــت 
ه.ق( و  ناصرالدین شــاه )حکومــت 12۶4-1313 ه.ق( اســت. وی از 
کســی به خوبــی او قطعات  کمتر  گردان مکتــب میرعمــاد بــوده و  شــا
کرده اســت )بیانی، 13۶3، ۶55 ؛ فضایلی،  این اســتاد بزرگ را تقلید 
13۶2، 572(. تاریــخ زندگــی وی دقیقــًا مشــخص نیســت. مهــدی 
بیانــی اعتقاد دارد وی تا 1247ه.ق می زیســته )بیانی، 13۶3، ۶55( 
که لوح قبر همسر فتحعلی شاه در تخت فوالد اصفهان به  ولی از آنجا 
خط محمد باقر به تاریخ 12۶2 ه.ق موجود اســت، به یقین حداقل 
تــا ایــن زمــان در قیــد حیات بوده اســت. ایــن مقبره امــروزه به بنای 

"مادر شاهزاده" معروف است.

2-2- عبدالرحیم افسر
میــرزا  فرزنــد  و  هم عصــر   ناصرالدین شــاه  خوشــنویس  و  شــاعر 
که بــه احتمــال زیاد در  محمدعلــی مســکین، شــاعر اصفهانی اســت 
خدمــت آقــا محمــد باقر تعلیــم خط دیــده و در 1315ه .ق درگذشــته 
نقــل  افســر  از  کــه  ح حالــی  بنابــر شــر اســت )قدســی، 1378، 93(. 
کرده انــد، از خوشنویســان بنــام دوره  ظل  الســلطان در اصفهان بوده 
گردان زیادی داشــته  کــه خــط نســتعلیق را شــیرین می نوشــته و شــا
کتیبه  آب انبار مســجد  کتیبه ای وی می توان به  اســت. از نمونه آثار 
کرد  کثیراالنوار در شــهرضا )قمشــه( اشــاره  مصــالی اصفهان و مقبره  

)همان، 94؛ فضایلی، 13۶2، 57۶(.

2-3- میرزا فتح  اهلل خان جاللی 
شــاعر و خوشــنویس زبردســت و صاحــب نــام اواخــر قاجاریــه در 
که در سال 133۶ه.ق   گرد   عبدالرحیم افسر بوده  اصفهان، فرزند و شا
درگذشــته اســت )فضایلی، 13۶2، 580(. وی مردی عارف مســلك و 
گنابادی بود )قدســی،  مشــرف به فقر و مرید مشــایخ سلســله  جلیله  
کتیبه ای وی در مسجد سید اصفهان، مسجد صفا  1378، 97(. آثار 
)مســجد حاجی سید جواد( و سردر تکیه حاج محمد جعفر آباده ای 
)جنــب مســجد رکن الملــك( موجــود اســت )بیانــی، 13۶3، 5۶4(.

2-4- طرب ابن همای شیرازی
ســومین فرزند همای شیرازی شــاعر و خود نیز شاعر و خوشنویس 
گردان عبدالرحیم افسر به شمار می رود و مدت ها  بوده است. وی از شا
کرده است.  از روی خط میرعماد، محمد صالح و آقا محمد باقر مشق 
کتیبه هــای اطــراف صحن مســجد رکن الملــك از آثار اوســت )فضائلی، 
کتیبه هــای ســردر  کتیبه هــای وی می تــوان بــه  13۶2، 580(. از دیگــر 
مسجد رکن الملك، تیمچه  ملك در بازار اصفهان، سردر مسجد کرمانی 
و لوح مزار حاج محمد ابراهیم ملك التجار اصفهانی در انگورستان ملك 
کرد )قدسی، 1378، 103(. طرب ابن هما در 127۶ه.ق تولد و در  اشاره 

1330ه.ق وفات یافته است )همان، 99(.

2-5- آقا میرزا اسداهلل رجالی
گردان سرشناس افسر  و  فتح  اهلل خان به شمار می رود که چند  از شا
کتیبه  مسجد سید را نوشته است. به نظر منوچهر قدسی، خط وی در 
پختگی، تیز و تندی و سطربندی به اسلوب، وی بر خط عبدالجواد؛ 
گرد دیگــر فتح  اهلل خان، رجحان دارد )همــان، 99(. وفات رجالی  شــا
.)107 )همــان،  اســت  افتــاده  اتفــاق  ســالگی   90 در  ه.ق   1372 در 

2-6- میرزا عبدالجواد خطیب
گرد فتح  اهلل خان جاللی است  خطیب، شــاعر، خوشــنویس و شــا
کتیبه  ای وی می توان به ســردر شــمالی مدرســه  صدر  کــه از خطــوط 
تــا  از 1279ه.ق  کــه  کــرد )فضائلــی، 13۶2، 580(. وی  اشــاره  بــازار 
1359ه.ق می زیســته، در قلم نســخ نیز از اســاتید به شمار می رفته و 
در ســرودن ماده تاریخ تبحر داشته اســت )مهدوی، 1344، 180(. از 
کتیبه   کتیبــه ای وی می توان ســردر مســجد رکن الملــك و  دیگــر آثــار 
که شــعر آن را نیز خود  کازرونــی تخت فــوالد را نام برد  ســردر آب انبــار 

سروده است )قدسی، 1378، 105(. 

کتیبه های نستعلیق مساجد شاخص دوره    -3
قاجار در اصفهان 

3-1- مسجد سید2
گانه  3-1-1- اســپر ایوان قبله: شــعری فارســی، در ده قاب جدا
ح  که بیــت آخر این شــعر، حاوی مــاده تاریخی بدین شــر اجــرا شــده 
است: چو شد معمور این معبد هالل از بهر تاریخش / بگفتا "شد بنای 
کعبــه  ثانــی باصفاهــان" ]1255 ه.ق[. به اعتقاد منوچهر قدســی این 
کتیبه اثر آقا محمدباقر سمسوری است )قدسی، 1378، 84 و 183(.
برجســته  کاشــی  قطعــه  ســه  اصلــی:  محــراب  درون    -2-1-3
اهلل". یــا  الدعــوات  مجیــب  "یــا  متــن  بــا  رقــم،  و  تاریــخ  بــدون 
3-1-3- اســپر ایــوان شــمالی: شــعری فارســی در چهــار بیــت، 
بــه خــط اســداهلل رجالــی در ســنین جوانــی )قدســی، 1378، 107( و 
حــاوی مــاده تاریــخ در بیــت آخــر اســت: بدانا از پــی اتمــام تاریخش 
رقم هــای  دیگــر".  کعبــه  بــر  دگــر  رکنــی  آمــده  "پدیــدار   / گفتــا  خــرد 
کاشــی پز غفر  گونه اســت: "عمــل آقاجان  کتیبــه این  موجــود در ایــن 
لــه" و دیگــری: "کتبــه االحقــر اســداهلل غفــر لــه و ســتر ذنوبــه 1308".
که  3-1-4- ایــوان شــمال شــرقی: بــر دیــوار انتهــای این ایــوان 
گردیــده، هشــت بیــت  در آن ســوی آن بقعــه  ســید محمدباقــر واقــع 
بــه زبــان عربی در شــانزده قاب اجرا شــده اســت. قــاب پایانی حاوی 
ع الحلــم و القــدس و التقــی"  تاریــخ 1313و مــاده تاریــخ: "هنــا مصــر
کتیبــه بــه خــط اســداهلل رجالــی اســت )همــان، 191(. اســت. ایــن 
3-1-5- راهــروی شــمال غربــی: اشــعاری بــه زبــان عربــی بــه 
کــه تاریــخ  کتیبــه  خــط اســداهلل رجالــی موجــود اســت. متــن ایــن 
1318ه.ق دارد، در هفده قاب متوالی نوشــته شــده و در قاب پایانی 
این گونــه آمــده اســت: "عبــده العاصــی اســداهلل رجالــی غفــر ذنوبــه". 
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ســردر  بــر  کتیبه هایــی  فوقانــی:  طبقــه  مهتابی هــای   -6-1-3
کــه رقــم و تاریــخ  حجره هــای اطــراف صحــن مســجد موجــود اســت 
کتیبه های نســتعلیق مســجد  ندارنــد و از نظــر تکنیــك اجــرا بــا بقیــه 
تفــاوت دارنــد. ایــن ســی و دو قــاب، بــر باالی شــانزده در چوبــی قرار 

کاشی معرق اجرا شده  اند. گرفته و با 

3-2- مسجد رکن الملك3 
3-2-1- داخل شبستان قبله: بر اطراف چهار سر ستون  سنگی 
مربــع شــکل، شــعری فارســی در شــانزده قــاب بــه صــورت برجســته 
کتیبه درباره   حجاری و با رنگ ســیاه رنگ  آمیزی شــده اســت. متــن 
ح است: "چون ز  رکن الدین و  بنای مسجد و یکی از ابیات آن بدین شر
الملك آن سلیمان دوم / شد بنای مسجد االقصی هدی للمتقین". 
کتیبه، خواندن ابیات پایانی، یافتن  بــه علت موقعیت مکانی خاص 
رقــم و تاریــخ بســیار مشــکل بــود. بــه نقــل لطــف  اهلل هنرفــر، تمامــی 
ایــن چهار سرســتون حاوی ماده تاریخ اســت )هنرفــر، 1350، 819(.
3-2-2- ســردر شبســتان قبله: اشعاری فارسی در بیست قاب 
که از این تعداد، امروزه چهار قاب به واسطه  نصب در چوبی  متوالی 
ورودی شبستان، درون شبستان قرار گرفته است. متن دو قاب پایانی 
کلك ادیب آورد و تاریخش نوشت /  ح است: پا درون  کتیبه بدین شر
"ساز شد بیت المقدس از سلیمان زمان 1319". این کتیبه رقم ندارد. 
3-2-3- اطراف حیاط مرکزی: شــعری طوالنی در صد و هجده 
قاب متوالی به خط طرب بن هما اجرا شده است. زمینه قاب بندی ها 
بــا اســلیمی های رنگارنــگ مزیــن شــده و در حــد فاصــل قاب هــای 
کتیبه هایی به قلم ثلث ســفید بر زمینه  الجوردی ســاده  نســتعلیق، 
که حاوی اســامی اعظم اســت. بیت آخر ایــن قصیده این گونه  آمــده 
گفتا / "شد ز سلیمان تمام مسجد  کرد داخل و  است: سر ز بنا عقل 
االقصا". رقم "کتبه طرب ابن هما 1324" در قاب پایانی دیده می شود. 
طرفیــن  در  کــه  قــاب  دو  در  قبلــه:  ایــوان  لچــك   -4-2-3
کتیبــه ای بــه رنــگ ســیاه بــر زمینــه زرد، اجــرا  گرفته انــد،  ایــوان قــرار 
کــه تاریــخ و رقــم نــدارد. در قــاب ســمت راســت ایــوان  شــده اســت 
"و انــه بســم اهلل الرحمــن الرحیــم" و در قــاب ســمت چــپ "انــه مــن 
ســلیمان" نوشــته شــده اســت. عبارت "انه من ســلیمان و انه بســم 
اهلل الرحمــن الرحیــم" آیــه شــریفه 30 از ســوره مبارکــه نمــل اســت.
کتیبه هــای  شــبیه  بســیار  شــمالی:  ایــوان  لچــك   -5-2-3
کتیبه هــای ایــوان  کــه در  لچــك ایــوان قبلــه اســت بــا ایــن تفــاوت 
شــمالی، پــس زمینه زرد رنگ با نقوش اســلیمی تزئین شــده اســت.
3-2-6- ســنگ ســردر آب انبار: آب انبار مسجد داخل مدرسه 
رکن الملــك در مدخــل مســجد قــرار دارد و ســاختمان آن مربــوط بــه 
ســال 1325ه.ق، پــس از اتمــام ســاخت مســجد اســت. عبدالجــواد 
که بر ســنگ  خطیــب در تاریــخ آن، قطعــه ای در چهــار بیــت ســروده 
مرمــری به ابعاد تقریبی ۶0×40 ســانتی متر، در هشــت ســطر و شــاید 
بــه خــط خــود وی حجــاری شــده اســت. متــن دو ســطر پایانــی این 
که ذوقش  گونه اســت: »می جســت خطیب از غیــب تاریخ  کتیبه این 
ح مّمــرد نیــز بنیــان ز ســلیمان شــد ســنه 1325«. گفــت / ایــن صــر
3-2-7- سردر ورودی هشتی: جمعًا چهل قاب بندی در سردر 

که سی و شش تای آن، در دو ردیف و چهار قاب  هشتی موجود است 
کتیبه،  دیگر در طرفیِن در ورودی، اجرا شــده اســت. با توجه به رقم 
شاعر و خوشنویس آن؛ طرب بن هما است. متن دو قاب پایانی بدین 
گفت / تازه شد  ح است: "گشت ملهم طرب از غیب به تاریخش و  شر
مســجد اقصی ز ســلیمان زمان، قایله و راقمه طرب ابن هما 1321".
و  ورودی  طرفیــن  بــر  هشــتی:  ورودی  ســردر  اســپر   -8-2-3
روی اســپرها بــه فاصلــه  حــدود دو و نیــم متــر از ســطح زمیــن، دو 
می کنــد.  خودنمایــی  یکدیگــر  شــبیه  و  زیبــا  بســیار  کاشــی  قطعــه 
کاشــی های هفــت رنــگ در ابعــاد تقریبــی 30×40 ســانتی متر،  ایــن 
کــه  حــاوی ده قــاب نســتعلیق در اطــراف تصویــر رکن الملــك اســت 
کوچك در قســمت پایین  رقــم "عمــل میــرزا عبدالجــواد" در یك قــاب 
و میانــی آن بــه چشــم می خــورد. در قــاب پایانــی ماده تاریــخ: خلف 
اســت.  شــده  قیــد   "132۶" آن  تاریــخ  و  بفضلــک"  عاملنــا  "رب  گــو 
اتاقــی  ســمت چــپ هشــتی ورودی  3-2-9- هشــتی ورودی: 
گرفتــه و بر بــاالی ورودی این  کــه مقبــره رکن الملــك در آن قرار  اســت 
کتیبــه  بــدون  اتــاق شــعری در شــش قــاب نقــش بســته اســت. ایــن 
رقــم در ســال 1331 ه.ق اجــرا شــده و محتوی ماده تاریخ زیر اســت: 
رکن الملــك". بــه جنــت مقــام  تاریخــش / "شــد  بهــر  گفــت  اعــوری 
بــر سرتاســر حاشــیه   3-2-10- ســردر ورودی اصلــی مســجد: 
کــه رقــم  هــالل ایــوان ورودی بیســت قــاب متوالــی موجــود اســت 
ســال  آن،  تاریــخ  مــاده  عــددی  محاســبه    بــا  ولــی  نــدارد  تاریــخ  و 
طغــرل  ســلك  هدهــد  کلــك  از  رقــم  می آیــد:  دســت  بــه  1321ه.ق 
را". ســلیمان  شــد  مبــارك  اقصــا  مســجد  "بنــای   / بتاریخــش  زد 
3-2-11- ســردر تکیــه  حــاج محمــد جعفــر آبــاده ای )مدرســه  
که در مجاورت مســجد  علمیــه رکــن الملك(: بر ســردر این مدرســه 
خودنمایــی  جاللــی  فتــح اهلل  میــرزا  خــط  گرفتــه،  قــرار  رکن الملــك 
قــاب  و  متوالــی  قــاب  )نــه  قــاب  ده  در  کــه  کتیبــه  ایــن  می کنــد. 
پایانــی در بــاالی آنهــا( اجــرا شــده، تاریــخ نــدارد ولــی بــا احتســاب 
حــروف ابجــد، مــاده تاریــخ آن: بهــر تاریخــش بــزر جعفــری طغــرل 
ســال  اســاس"  محکــم  جعفــری  دیــن  سلیمانســت  "از   / نوشــت 
کاشــی هفــت رنگ  131۶ه.ق بــه دســت می آیــد. تکنیــك اجــرای آن 
کــه متــن آن را بــه رنــگ ســفید بــر زمینه الجــورد نگاشــته اند. اســت 

کرمانی4  3-3- مسجد 
کتیبه ســردر ورودی آن  3-3-1- ســردر ورودی مســجد: متن 
کاشــی هفت رنگ نقش بســته اســت.  ع بــر هجــده  در هجــده مصــر
کتیبــه رقم ندارد، با این حال، اســتاد قدســی، شــعر و خط آن  ایــن 
را از طــرب بــن همــا )قدســی، 1378، 103( و اســتاد هنرفــر شــعر آن 
کرمانی( می دانــد و احتمال می دهد  را از بانــی مســجد )مالحســین 
کتیبه نیز به خط خود وی باشــد )هنرفر، 1350، 837(. بیت پایانی 
این شــعر چنین است: خواســتم تاریخش از مفتی عصر / در جوابم 
گفــت "از رضــوان بپــرس" 1329. نکتــه قابل توجه و نــادر در نگارش 
کلمات به  که در ســه قاب آن، توضیح برخی  کتیبه، این اســت  این 
کوچکی باالی قــاب اصلی اجرا شــده اند )تصویر  صــورت قاب هــای 

ردیف 12 در جدول 2(. 

کتیبه های نستعلیق در مساجد قاجاری  مطالعه فرمی و ساختاری 
اصفهان و مقایسه آن با نمونه های مشابه صفوی
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3-4- مسجد رحیم خان5
3-4-1- اســپر ایــوان قبلــه: شــعری فارســی در ده قاب بندی بر 
کتیبه به خط  اسپرهای طرفین ایوان جنوبی، اجرا شده است. این 
حســن خان نوشــته شــده و متــن قــاب پایانــی آن حاوی رقــم و ماده 
کتبه  ح اســت: "مســجد اقصــی بنا نهــاده ســلیمان  تاریــخ بدین شــر
حسن خان 1304". مهدی بیانی چند نستعلیق  نویس را با نام حسن 
که بــا توجه به تاریخ  خــان معرفی نمــوده )بیانی، 13۶3، 141-13۶( 
کتیبه نویس مورد نظــر تطابق ندارند. کتیبــه )1304 ه.ق( بــا  اجــرای 

3-5- مسجد صفا6
3-5-1- ســردر ورودی: در باالی در ورودی مســجد صفا، عالوه 
که به قلم ثلث نگاشته شده،  اشعار و عباراتی نیز به زبان  کتیبه ای  بر 
کاشی خشتی زرد رنگ با  فارســی و با قلم نســتعلیق مشــکی بر زمینه 

ح است:   که بدین شر تاریخ 1289 ه.ق نوشته شده 
    بنا شـد چـو این مسجد با صفـا

به عون خداوند رکن و حطیم
        ز پـرتو بتاریخ آن شـد سـوال

بگفتا »لساعیه فوز عظیم« 1289
کوچــك اطــراف ایــن ســطر چنین آمده اســت:  در دو قــاب بنــدی 

"نمقه محمد تقی" و دیگری: "عمل آقاجان".
نــام  بــه  آثــار خوشنویســان، 13 خوشــنویس  کتــاب احــوال و  در 

که با توجه به تاریخ  محمدتقی معرفی شده اند )همان، ۶70-۶۶۶( 
کتیبــه مســجد صفــا )1289 ه.ق( می توانــد محمــد تقــی، حــاج میرزا 
محمد تقی دبیر الدوله، محمد تقی تویسرکانی، محمد تقی شیرازی و 

کاتب السلطانی باشد.  یا محمد تقی 
کتیبه ها و ســهولت مطالعات  در پایــان، در راســتای طبقه بنــدی 
تطبیقــی، خالصــه ای از نتایــج بررســی نمونه هــای معرفــی شــده در 
کتیبه هــا  جــدول 1 ارائــه می گــردد. در بیــان نتایــج، ترتیــب تاریخــی 
مد نظر قرار گرفته است. در ادامه، نتایج مقایسه تصویری کتیبه های 
نستعلیق مساجد قاجار و صفوی، در جدول 2 قابل مشاهده است. 
در توضیــح تصاویــر و مطالــب جــدول 2 باید به این نــکات توجه 
کتیبه نــگاری نســتعلیق  کــه در دوره قاجــار، در مقایســه بــا  داشــت 
کتیبه ها به  کاشــی هفت رنــگ در  دوره صفــوی، نســبت اســتفاده از 
شــدت افزایــش یافتــه اســت. در آثار به جــای مانــده از دوره صفوی 
که در دوره  گچ  بری اســت، در حالی  در اصفهــان، غلبــه با حجاری و 
کاشــی هفت  رنگ بــا اختالف چشــمگیری در صدر اســت. از  قاجــار، 
طرفــی، برخــی از شــیوه های اجرایــی رایــج دوره صفــوی، در جامعه 
آماری این دوره دیده نمی شود. به عنوان مثال، شیوه های اجرایی 
کتیبه نــگاری نســتعلیق  کــه در  گچ  بــری و قلم  زنــی  خاتــم، منبــت، 
صفــوی دیده می شــود )مکی نژاد، 138۶، 91-92؛ خســروی بیژائم، 
1392، ۶08؛ خســروی بیژائم، 138۶، 111  (؛ در مســاجد دوره قاجار 

اصفهان به چشم نمی خورد.
کتیبه های نستعلیق در مساجد قاجار اصفهان. جدول 1- 
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1

راهروی شمال شرقی مسجد سید، 1313 هـ.قایوان شرقی مسجد آقا نور، 1034 هـ.ق

کتیبه نگاری این دو دوره در رنگ بندی رایج )متن ســفید بر زمینه الجورد( قابل مشــاهده اســت. همچنین در هر دو مورد، از ریز نقش های  شــباهت های 
گیاهی برای تزیین زمینه اســتفاده شــده اســت. از طرفی، میزان وفاداری به تزیینات اســلیمی در اطراف قاب بندی صفوی، بیشــتر است. تنوع فرم و رنگ 

کتیبه بخشیده است. در نمونه قاجار، رنگ و بوی جدیدتری به فضای اطراف 

2

کتیبه حجاری مسجد مصری، 10۶1 هـ.ق کتیبه آب انبار مسجد رکن  الملک، 1325 هـ.قبخشی از  بخشی از 

کیفیــت آن در دوره صفوی به مراتب بیشــتر از قاجار اســت.  کمیت و  گرفتــه ولی  کــه در هــر دو دوره مورد اســتفاده قرار  حجــاری برجســته، شــیوه ای اســت 
کار بردن  شــباهت نمونه موجود در جامعه آماری پژوهش حاضر با نمونه های صفوی، رنگ آمیزی ســطوح برجســته با رنگ ســیاه اســت. برتری میزان به 

کاماًل مشهود است. حجاری در مساجد صفوی نسبت به قاجار 

کتیبه های در مساجد صفوی و قاجار اصفهان. جدول2- مقایسه فرمی 

کتیبه های نستعلیق در مساجد قاجاری  مطالعه فرمی و ساختاری 
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ادامه جدول 1.
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3

پایین لنگه چپ در ورودی مسجد امام، 104۶ هـ.ق

کــه نمونــه  کاری شــده( از جملــه شــیوه هایی اســت  کتیبــه فلــزی )نقــره طــال
قاجاری آن در جامعه آماری این تحقیق دیده نشده است. 

4

باالی لنگه چپ در ورودی مسجد- مدرسه چهارباغ، 1119 هـ.ق

که  یکی از شــیوه های موجود در نمونه های صفوی، قلم زنی برجســته اســت 
کتیبه مسجد چهارباغ نسبت به مسجد  باز هم نمونه مشابه قاجاری ندارد. 
امام، برجستگی چشمگیری دارد. این نمونه هم مثل نمونه فوق با روکشی 

از طال پوشیده شده است.

   5

سردر جنوب شرقی مسجد سید، 1311 هـ.قسردر مسجد حکیم، 10۶7 هـ.ق

وفاداری به اصول طراحی سنتی و همچنین پرکارتر بودن تزیینات اطراف قاب  بندی، در نمونه صفوی نسبت به قاجار مشهود است. به  کارگیری رنگ سبز 
که مشابه صفوی ندارد.  در فضای اطراف قاب، از نوآوری های رنگی قاجاری است 

6

سردر حجره های مهتابی غربی مسجد سیدایوان ورودی مسجد - مدرسه چهارباغ

که فقط همین یک  کار رفته است. قابل ذکر است  کتیبه نگاری نســتعلیق در مســاجد اصفهان به  که در هر دو دوره برای  کاشــی معرق از شــیوه هایی اســت 
نمونه در دوره قاجار قابل رویت است. ولی در دوره صفوی، نمونه های دیگری نیز دیده می  شود.

کاشــی معرق و نه در شــیوه های اجرایی دیگر  که نه در  که در رنگ بندی زمینه نمونه های صفوی، رنگ ســیاه به چشــم می خورد  نکته قابل ذکر دیگر این 
دوره قاجار نیز مشابه رنگی ندارد.

ادامه جدول 2.
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7

طرفین ایوان مسجد رحیم خان، 1304 هـ.قهشتی ورودی مسجد - مدرسه چهارباغ، 1119 هـ.ق

گیاهی در زمینه، همانند نمونه های  کتیبه ها در هر دو دوره است. همچنین، استفاده از ریز نقش های  کاشی خشتی هفت رنگ، مهم ترین شیوه اجرای 
کتیبه های نستعلیق مساجد این دو دوره است.  ردیف 1، از دیگر شباهت های تصویری 

که در تصویر ســمت چپ دیده می شود(، به  ســنت رایج ترســیم قاب )نمونه ســاده صفوی، ســمت راست(، با تنوع اغراق شــده ای در طرفین قاب )چنان 
کتیبه نگاری قاجــاری را نیز می توان از ابداعات  نقــوش زیبــای اســلیمی و دهان اژدری زرد رنگ متصل شــده اســت. به  کارگیری این قاب پــر نقش و نگار در 

فرمی این دوره دانست. نمونه قاجاری ردیف 5 نیز از این تحول فرمی بی نصیب نبوده است.

8

اطراف صحن مسجد رکن  الملک، 1324 هـ.قانتهای صفه استاد، مسجد جامع، 1112 هـ.ق

کمیت  که  گفــت  گیاهــی پیچــان در زمینــه قاب  بندی هــا، از مشــابهت های نمونه هــای صفــوی و قاجار اســت. در این مــورد باید  اســتفاده از نقــوش پــرکار 
نمونه های قاجار نسبت به صفوی بیشتر است. همچنین تنوع رنگی آن نیز نسبت به نمونه های صفوی، چشمگیر تر است. استفاده از رنگ آبی به جای 

الجورد در زمینه، از دیگر نوآوری های فرمی قاجاری محسوب می  شود.

9

هشتی ورودی مسجد- مدرسه چهارباغ، 1119 هـ.ق

کتیبــه چوبی واقع در دســتاویزهای طبقــه دوم ورودی مدرســه چهارباغ، از 
که مشابه قاجاری آن در پژوهش حاضر یافت نشد.  نمونه هایی است 

10

سردر مسجد - مدرسه علیقلی آقا، 1122 هـ.ق

کتیبــه صفــوی پیــش رو، نمونه  ای منحصر به فــرد از نظر اجــرا در دوره صفوی 
است. کاشی خشتی دقیقًا به شکل قاب ترنج بازوبندی مورد نظر برش خورده 

گیری شده( است. در دوره قاجار نمونه مشابه آن دیده نمی شود.  )یا قالب 

11
کشیده )نسبت 4 به 1( با لچکی های  در این نمونه قاجاری، قاب بندی ترنج 
که هیچ  رنگ  آمیزی شــده به رنگ ســبز در اطراف قاب بندی دیده می شود، 

گی در نمونه های مشابه صفوی یافت نشد. یک از این دو ویژ

طرفین ایوان جنوبی مسجد سید، 1255 هـ.ق

کتیبه های نستعلیق در مساجد قاجاری  مطالعه فرمی و ساختاری 
اصفهان و مقایسه آن با نمونه های مشابه صفوی
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12

کاشی خشتی به شیوه زیر لعابی، با رنگ سبز در اطراف قاب بندی و تناسب 
که باز هم هیچ یک از  کمتــر از حــد معمول طول به عرض قاب )ترنج فشــرده( 
گی، در نمونه های صفوی دیده نشــده اســت. رنــگ آبی زمینه  ایــن ســه ویژ
کــه فقط در  گی دیگری اســت  قــاب )مشــابه نمونــه قاجــاری ردیف 8( نیز ویژ

نمونه های قاجاری رویت شد.

سردر مسجد رضوان )کرمانی(، 1329 هـ.ق

13
اطــراف  فضــای  تزییــن  بــرای  پــرداز(   / روشــن  )ســایه  آبرنگــی  رنگ  آمیــزی 
گی های تصویری دیگری اســت  قاب بنــدی، خصوصــًا در رنگ صورتی، از ویژ

کار رفته و نمونه مشابه صفوی ندارد. که در دوره قاجار به 

سردر جنوب شرقی مسجد سید، 1311 هـ.ق

14

شبستان جنوبی مسجد جامع

که  کتیبه نگاری نستعلیق در مساجد صفوی اصفهان،  گچ برای  اســتفاده از 
نمونه مشابه قاجاری آن رویت نشده است. 

15
کتیبه )متن ســیاه بــر زمینه زرد( نیــز از آن  کار رفتــه در ایــن  ترکیــب رنگــی بــه 
کــه هنرمنــدان عهــد صفــوی در تزیینــات  گی هــای بصــری اســت  دســته ویژ

کتیبه نگاری نستعلیق مساجد، از آن استفاده نکرده  اند.

سردر مسجد صفا، 1289 هـ.ق
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که  کتیبه هــای مورد بحــث، بر اســاس مــوارد مختلفی  بــا بررســی 
گردیده اســت، می توان مطالب زیــر را درباره  در دو جــدول فــوق ذکــر 

کرد: کتیبه نگاری نستعلیق در مساجد دوره  قاجار اصفهان بیان 
شــیوه  تاثیــر  گردی،  شــا  - اســتاد  آمــوزش  روش  بــه  توجــه  بــا 
اصفهــان  قاجــاری  کتیبه هــای  در  اصفهــان  مکتــب  خوشنویســی 
قابل ردیابی اســت. شــیوه  نگارش اســاتید ایــن دوره، متاثر از شــیوه  
پیــروان میرعمــاد مخصوصًا محمدصالــح اصفهانی اســت. این تاثیر 
کتیبه مســجد ســید )1255 ه.ق( به خط محمدباقر سمســوری و  در 
کتیبه های مدرسه چهارباغ )1118 و 1119 ه.ق( به خط  مقایسه آن با 
کاماًل مشهود است. قوت قلم، فرم قاب بندی  محمدصالح اصفهانی 
کاماًل با هم تطابق دارد. در بین  کتیبه )سفید بر الجورد(  و رنگ بندی 
کتیبه نگاری نســتعلیق  کاتبان، تعداد محدودی در  خوشنویســان و 
نیز فعال بوده اند. محمدباقر سمســوری، عبدالرحیم افســر، فتح اهلل 
جاللــی، طــرب بــن همــا، اســداهلل رجالــی و عبدالجــواد خطیــب، بــه 
اختصار در ابتدای این پژوهش معرفی شــده  اند ولی از احوال حســن 
خــان، خوشــنویس مســجد رحیم خــان و محمــد تقی، خوشــنویس 

مسجد صفا، اطالعاتی به دست نیامد.
در مســاجد بررســی شــده، مسجد ســید و مســجد رکن  الملک هر 
کتیبه نستعلیق با هم برابری می کنند. البته از  کدام با در بر داشتن 11 
نظر تعداد ابیات نگاشــته شــده، مســجد رکن  الملک بیشترین تعداد 
کرمانــی و رحیم خان نیز  را در خود جای داده اســت. مســاجد صفا، 
کتیبه، در زمره مســاجد نســتعلیق دار اصفهان به شــمار  کدام با 1  هر 
کتیبه 1255 ه.ق مســجد ســید و 1289 ه.ق مسجد صفا  می روند. از 
کتیبه نســتعلیق تاریــخ دار دیگری در مســاجد اصفهان  کــه بگذریم، 
در قــرن 13 ه.ق دیــده نمی شــود. ایــن موضــوع، نشــان  دهنده رکود 
کتیبه نگاری نســتعلیق در ســده ســیزدهم هجری است.  قابل تامل 
کــم شــدیدی در ربــع اول قــرن 14 ه.ق  کنــد، بــا ترا البتــه، ایــن رونــد 
کتیبه نگاری نســتعلیق  که در واقع اوج اســتفاده در  مواجه می شــود 
کتیبــه تاریخ  دار نســتعلیق در  در مســاجد اصفهــان اســت. وجود 18 
بــازه زمانی 25 ســاله، نــه تنها در مســاجد دوره قاجــار، بلکه در هیچ 

یک از دوره های تاریخی دیگر هم دیده نمی شود.
کاشی تراشــان  و  کاشی ســازان  از  بســیاری  حــال  ح  شــر و  نــام 

کــه  اســت  باقی مانــده  ابهــام  از  هالــه ای  در  دوره  ایــن  کتیبه هــای 
بررســی دالیــل آن نیــز در مجــال  و تخصــص ایــن نوشــتار نیســت. از 
کتیبه های نســتعلیق ذکر شــده است،  که نام آنها در  این هنرمندان 
کاشی پز و استاد  می توان استاد حسن بن استاد علی، استاد آقاجان 
معصــوم را نــام بــرد. نمونه آثار اســتاد آقاجان هم در مســجد ســید و 
کاشی خشتی  هم در مســجد صفا به یادگار مانده اســت. اســتفاده از 
کاماًل رواج یافته بود، در دوره  قاجار به  که در دوره صفوی  هفت رنگ 
کتیبه ها و  کاملی دســت یافت و به جز تعدادی محدود، غالب  ثبات 
کتیبه های نســتعلیق به این شیوه اجرا شده اند. در مقایسه  به ویژه 
کاشــی  کتیبه نــگاری نســتعلیق دوره صفــوی، نســبت اســتفاده از  بــا 
کتیبه ها به شدت افزایش یافته است. در آثار به جای  هفت رنگ در 
گچ  بری اســت،  مانــده از دوره صفــوی در اصفهان، غلبه با حجاری و 
کاشی هفت رنگ با اختالف چشمگیری  که در دوره قاجار،  در حالی 
در صــدر اســت. در نمونه های مورد پژوهــش، فقط 2 مورد حجاری، 
کاشی  کاشــی برجسته اجرا شده و بقیه  کاشــی معرق و 1 مورد  1 مورد 
کتیبه نــگاری  خشــتی اســت. برخــی از شــیوه های اجرایــی رایــج در 
گچ  بــری و قلم  زنی؛ در  نســتعلیق دوره صفــوی، مثل: خاتــم، منبت، 
کاشــی  مســاجد دوره قاجــار اصفهان به چشــم نمی خورد. از طرفی، 
کــه نمونه  نســتعلیق صفــوی آن دیده نشــده را می توان در  برجســته 
که در واقع منحصر به فردترین  محراب مســجد سید مشــاهده نمود 

شیوه اجرای این پژوهش است.
کتیبه  نویســی نســتعلیق قاجــار از صفویه،  علــی رغــم تاثیر پذیری 
می تــوان دو مــورد را در دوره قاجــار نســبت بــه نمونه هــای مشــابه 
صفــوی متمایــز دانســت و در شــمار نوآوری هــای این دوره به شــمار 
کاشــی خشتی حاوی تصویر رکن  الملک است  کتیبه  آورد: مورد اول، 
کتیبه  کتیبه نستعلیق ظریفی را در خود جای داده است. چنین  که 
که در همیــن دوره قاجار هم  کاشــی ظریفــی نــه تنها در دوره صفــوی 
کتیبــه طوالنــی اطــراف صحن  نمونــه مشــابهی نــدارد. نمونــه دوم، 
که تزیینــات پس زمینــه آن تا حد  مرکــزی مســجد رکن  الملــک اســت 
اغراق پیش رفته اســت. تزییناتی از این دســت نیز مشــابه صفوی و 
گیاهی پیچــان با تنوع  قاجــار ندارنــد. زمینــه قاب  بندی ها بــا نقوش 

که در نوع خود منحصر به فرد است. رنگی زیاد اجرا شده است 

نتیجه

پی  نوشت  ها

Post Stratification 1: در ایــن روش پــس از جمــع  آوری داده  هــا اقــدام بــه 
که بر این اســاس می توان جامعه آمــاری را از چند جهت  طبقه بنــدی می شــود 

دسته بندی نمود.
که در محله و جنب بازارچه بید آباد واقع شده، از بزرگ  ترین  2 مسجد سید 
که  و مشــهورترین مســاجد اصفهان در دوره  ســلطنت محمد شــاه قاجار است 

به وســیله حجت  االسالم حاج سید محمد باقر شفتی بیدآبادی )12۶0-1175( 
)رفیعــی مهرآبــادی، 1352، 192( از روحانیون بــزرگ امامیه اصفهان معروف به 
ســید )هنرفــر، 137۶، 155( و از مراجــع عالی قدر شــیعه در اواخر قرن ســیزدهم 
کاشــی کاری آن تا پایان نیمه دوم آن قرن  هجری ســاختمان آن شــروع شــده و 
ادامه داشته است. در کتیبه های این بنا، به آثاری از محمد باقر شریف، اسداهلل 

کتیبه های نستعلیق در مساجد قاجاری  مطالعه فرمی و ساختاری 
اصفهان و مقایسه آن با نمونه های مشابه صفوی
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رجالــی و عبدالجــواد خطیب برخــورد می کنیم  )حاجی قاســمی، 1375، 104(.
که در  3 مســجد رکن  الملــک، مهم تریــن مســجد در مــزار تخــت فوالد اســت 
حــدود ســال 1320 ه.ق بــه وســیله  میــرزا ســلیمان خــان رکن  الملــك شــیرازی؛ 
نایب الحکومــه  اصفهــان در زمــان ظــل الســلطان، در ابتــدای تخــت فــوالد بنــا 
کتیبه های  که  گردیده اســت )هنرفر، 1350، 805(. مســجدی اســت دو ایوانــی 

کنار آن به چشم می خورد. گوشه و  نستعلیق بسیاری در 
که  کوچکی اســت  کرمانی یا مســجد رضوان، مســجد  4 مســجد مالحســین 
گرفته اســت و تزیینات  گلبهــار اصفهان، جنب ســرای ســاروتقی قــرار  در محلــه 
کتیبه ســردر  گســتردگی و تنــوع چندانــی نــدارد. بــا ایــن وجود،  کاشــی کاری آن 

ورودی آن، جذاب و چشم نواز است.
5 مســجد رحیم خان در تاریخ 12 مهر 1377 با شــماره ثبت 2124 به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده و بعد از مســجد ســید، بزرگ  ترین مســجد 
قاجاری اصفهان اســت. این مسجد در ابتدای محله نوی شیرازی ها و متصل 
گرفته اســت )دادمهــر، 1378، 144(. ســاخت این  بــه محلــه درب کوشــک قــرار 
مســجد در ســال 1290 ه.ق شــروع شــده و در ســال 1304 ه.ق به پایان رســیده 
کتیبه هــای این بنــا می توان به:  اســت )هنرفــر، 1350، 79۶(. از خوشنویســان 

کرد. محمد باقر شیرازی و حسن خان اشاره 
۶ در محلــه شهشــهان )دردشــت( در مجــاورت بقعــه شهشــهان، مســجد 
کــه به مســجد صفا معروف اســت )دادمهــر، 1378، 147(.  زیبایــی وجــود دارد 
گلســتانه  است  این مســجد در زمان قاجار ســاخته شــده و بانی آن محمد علی 

)هنرفر، 137۶، 15۶؛ رفیعی مهرآبادی، 1352، 710(. 
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