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امیرحسینمقتدایی1

کتیبۀپارچهایترکیببند
محتشمدرحسینیۀفرامۀ
شهردماوند

مقدمه
کتیبه نویسی و کتیبه نگاری در ایران پیوندی تنگاتنگ با 
مفاهیم مذهبی داشته است. از سده های آغازین اسالم، 
کتیبه هایی به خط کوفی و ثلث در مساجد به شیوه های 
گوناگون نوشته شده  است. از دورۀ تیموری به بعد و با 
اعتالی خط نستعلیق، این خط در کتیبه نگاری ها مورد 
روی  با  و  تیموری  دورۀ  از  پس  گرفت.  قرار  استفاده 
نستعلیق  خط  از  استفاده  صفویه،  حکومت  آمدن  کار 
گسترش بیشتری پیدا کرد. گرچه هنوز کتیبه نگاری غالبًا 
که  نوشته هایی  و  اشعار  اما  می شد،  انجام  ثلث  به خط 
به زبان پارسی بودند با خط نستعلیق نگاشته می شدند. 
ادامه  بیشتری  گستردگی  با  قاجار  دورۀ  در  سنت  این 
یافت.2 در این دوره، اغلب کتیبه ها را به خط نستعلیق 
نوشته اند. از آنجا که دورۀ صفوی همراه با رسمی شدن 
عالوه  کتیبه ها  از  استفاده  بود،  ایران  در  شیعه  مذهب 
قدیمی ترین  از  شد.  مرسوم  نیز  تکیه ها  در  مساجد  بر 
می توان  تکایا  در  نستعلیق  کتیبۀ  از  استفاده  نمونه های 
تخت  میرفندرسکی  تکیۀ  در  میرعماد  کتیبۀ مشهور  به 
فوالد اصفهان اشاره کرد. در دورۀ قاجار نیز در بسیاری 
از تکایا کتیبه هایی به خط نستعلیق نگاشه شد. از آنجا 
که فضای تکیه پیوسته با مفاهیم عاشورایی همراه است، 
بیشتر اشعاری با این مضامین در کتیبه ها به کار رفتند. از 
میان این اشعار، ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی بارها 

در کتیبه نگاری ها استفاده شده است. 
نوشتۀ پیش رو به معرفی یکی از نمونه های تاریخی 
دورۀ  کتیبه نویسی  در  محتشم  ترکیب بند  از  استفاده 
نمونه های  قدیمی ترین  از  کتیبه  این  می پردازد.  قاجار 
به خط محمدهاشم  به نستعلیق است که  ترکیب بند  این 
الکتمیری الحسینی و به سال 1252ق در نکیۀ محلۀ فرامۀ 

شهر دماوند نوشته شده است. 
پارچه  روی  خوشنویسی  ابتدا  بررسی،  این  در 
نخستین  سپس  و  شده  بررسی  اجمالی  به صورت 
نمونه های کتیبه روی اشعار محتشم معرفی خواهد شد و 
در نهایت با بررسی پیشینۀ خوشنویسی در شهر دماوند 
به طور  اثر  این  خلق  زمینه های  مذکور  کتیبۀ  از  پیش 

مختصر بررسی خواهد شد.

پرونده

ترکیب بند محتشم کاشانی از مشهورترین اشعار در رثای امام حسین ع 
دورۀ  است.  دورۀ صفویه  بزرگ  شاعران  از  محتشم  است.  یارانش  و 
حیات شاعر مصادف با رسمی شدن مذهب شیعه در ایران بود و ساخت 
به همین  است.  دوره  این  به  مربوط  ایران  تاریخی  تکایای  از  بسیاری 
جهت است که، به فاصلۀ کوتاهی پس از مرگ شاعر، شاهد نخستین 
کتیبه نگاری ها بر اساس این ترکیب بند در حسینیه ها و اماکن مذهبی 
هستیم، سنتی که تا به امروز پا برجاست و بسیاری از بناها به ابیاتی از 
این شعر مزین اند. در حسینیۀ محلۀ فرامۀ شهر دماوند،کتیبه ای به خط 
از محتشم، در صحن اصلی نصب شده است.  اشعاری  با  نستعلیق، 
کتیبۀ مذکور که تاریخ نگارش آن مربوط به نیمۀ اول دورۀ قاجاریه است 
روی پارچه ای نوشته شده که بیش از بیست متر طول دارد؛ سرتاسر 
است.  گتمیری  محمدهاشم  آن  خوشنویس  و  شده  قلمکاری  پارچه 
کاتب از سادات مرعشی دماوند و از نوادگان میر بزرگ )گتمیر( است. 
نام استاد قلمکار محمدحسینی ذکر شده و نام واقف نیز در ابتدای کتیبه 
حاجی میرزا قربانعلی درج شده است. اهمیت این کتیبه از آن روست 
که از قدیمی ترین نمونه های خوشنویسی در دماوند و بر اساس شعر 

محتشم است.
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نگاهیبهزمینٔهتاریخیخوشنویسیروی
پارچه

دارد.  تاریخی  سابقه ای  پارچه  روی  کتیبه نویسی 
پارچه های مشهور به طراز نمونه های کهن خوشنویسی 
روی پارچه اند. این پارچه ها به ویژه در دوران سلجوقی 
نام  آنها بیشتر  ایران رایج بودند؛ مضمون  ایلخانی در  و 
خلیفه و شعارهای خاص بود و اهدای آن به اشخاْص 
بوده  خاص  انتصابی  و  ویژه  قدرتی  بخشیدن  بیانگر 
آیات  چون  مضامینی  با  کتیبه دار  پارچه های  است. 

پارچه های  از  نمونه  بیشترین  اشعار  و  ادعیه  و  قرآن 
به »پیراهن  لباس ها  این  از  خوشنویسی شده اند. برخی 
از  یکی  شده اند.  مشهور  فتح«3  »جامۀ  یا  نادعلی« 
صفوی  شاه عباس  به  متعلق  جامه ها  این  مشهورترین 
نگهداری  ایران  ملی  موزۀ  اسالمی  بخش  در  که  است 
می شود. خوشنویسی این پیراهن مستقیمًا روی پارچه 
اجرا شده است.4 خطوط به کاررفته بر این پیراهن کوفی، 
با قلم زر و الجورد و شنگرف  نستعلیق  ثلث و  نسخ، 
پارچۀ  تاریخی  نمونه های  همچنین،  است.  زعفران  و 

ت 1 و 2. کتیبٔه پارچه ای 
مقبرۀ مالاسماعیل و 
بزرگنمایی بخشی از 

آن. مأخذ: سلیمانی و 
شیشه بری.

ت 3. بخشی از پردۀ 
تعزیه خوانی مربوط 

به اوایل دورۀ قاجار. 
مأخذ: موزۀ آستان  قدس  

رضوی. 
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کتیبه هایی  دارای  نیز  عزاداری  نخل های  و  خیمه ها 
به صورت دوخته شده، قلمکار یا کتابت مستقیم روی آنها 
بوده  است. از نمونه های متعلق دورۀ قاجار خوشنویسی 
روی پارچه می توان به کتیبۀ پارچه ای با تکیه گاه کاغذی 
مسجد مالاسماعیل یزد5 )ت 1 و2( و دو زیارتنامه از 
دو امامزاده در بیدگل به قلم میرزا عبدالباقی طباطبایی و 
محمود مشیر اشاره کرد.6 همچنین، یکی از بزرگ ترین 
که  قاجار  دورۀ  اوایل  به  مربوط  تعزیه خوانی  پرده های 
دارای  نگهداری می شود  آستان  قدس  رضوی  موزۀ  در 
حاشیه ای خوشنویسی شده به خط نستعلیق از ترکیب بند 

محتشم کاشانی است )ت 3(.7

محتشم ترکیببند اساس بر کتیبه پیشینۀ
کاشانی

شاه  دورٔه  شاعران  از  996ق(   -905( کاشانی  محتشم 
به خاطر  وی  شهرت  عمده  است.  صفوی  طهماسب 
ترکیب بند مشهور وی در دوازده بند است بدین مطلع: 
است«.  عالم  خلق  در  که  است  شورش  چه  این  »باز 
نخستین  کتابت  به  محتشم  اشعار  خوشنویسی  سابقٔه 
نسخه ها از دیوان این شاعر در اواخر حیات وی و چند 
سال پس از آن برمی گردد. ظاهرًا پژوهش دقیقی دربارٔه 
نشده  انجام  محتشم  اشعار  با  کتیبه نگاری  تاریخچٔه 
است، اما به احتمال زیاد کهن ترین کتیبه از ترکیب بند 
محتشم مربوط به پنج سال پس از مرگ وی بر سردر 
بند ششم  این کتیبه،  بیرجند است.8  در  نواب  حسنیۀ 
ترکیب بند )ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند( به خطی 
به غیر از نستعلیق نگاشته شده است )ت 4(. دیگر نمونۀ 
نخستین  احتمااًل  که  شعر  این  با  کتیبه نگاری  تاریخی 

نمونه به خط نستعلیق نیز هست در مسجدجامع دربند 
به فرمان  که  است  به تاریخ 1036ق  روسیه  داغستان  در 
مسجد،  محراب  در  است.9  شده  ساخته  شاه عباس 
عالوه بر کتیبه هایی به خط ثلث، ابیاتی از شعر محتشم 
به خط نستعلیق نیز جای گرفته است )ت 6 و 7(. در 
دورۀ قاجار نیز بسیاری از بنا ها از جمله مسجدمدرسۀ 
در  قوام شیراز  به تاریخ 1231ق، حسینیۀ  سردار قزوین 
حدود 1270ق و تکیۀ معاون الملک کرمانشاه در حدود 
بر  عالوه  دارند.  شعر  این  اساس  بر  کتیبه ای  1320ق 
بناها، چنان که ذکر شد، پردۀ تعزیه خوانی در ابعاد 4/2 
در 33/7 متر )مربوط به اوایل دورۀ قاجار و محفوظ 
در آستان قدس( نیز از نمونه های تاریخی کتیبه نویسی 
نمونه های  همچنین،  می رود.  به شمار  محتشم  شعر  با 
که  داشته  سابقه  قاجار  دورۀ  در  جلی  خط  با  کاغذی 
کتیبه  قلم  با  ممتاز  نستعلیق  قطعه  یک  آنها  جملٔه  از 
مربوط به قرن سیزدهم هجری است، که در موزۀ ملک 
نگهداری می شود. ابعاد این قطعه 32 سانتی متر در 18 
بند نهم ترکیب بند  از  سانتی متر است که مصرع هشتم 
بر آن نوشته شده است )ت 19(. کتیبۀ پارچه ای با شعر 
محتشم نیز از دورۀ مظفرالدین شاه موجود است که در 
آن بند پنجم ترکیب بند نوشته شده است. در این کتیبه، 
هر مصرع در یک ترنج و ما بین هر ترنج صفاتی از امام 
حسین ع ذکر شده است. در حاشیۀ ترنج ها هم نقشی از 

گل های رنگی است )ت 8(.10

خوشنویسیدردماوند
مناطق  اکثر  مانند  دماوند  شهر  در  موجود  کتیبه های 
ایران مربوط به بناهای معماری و سنگ مزار است. 

 ت 4. سردر حسینیۀ 
نواب بیرجند. مأخذ: 
نگارنده.
ت 5. قسمتی از کتیبۀ 
سردر حسینیۀ نواب 
بیرجند. مأخذ: نگارنده.
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تعدادی از سنگ مزارهای به جامانده از دورۀ افشاریه 
این  عبیدالله  و  عبدالله  امامزاده  محوطۀ  در  قاجار  و 
شهر دارای کتیبۀ نستعلیق اند. همچنین، اگرچه کتیبۀ 
پنجرۀ مشبک چوبی امامزاده را نسخ دانسته اند،11 اما 
دارد.  شباهت  نستعلیق  نخستین  نمونه های  به  بیشتر 
سنگ مزار  کتیبه های  است.  1067ق  اثر  این  تاریخ 
خط  که  است  موجود  شهر  قبرستان  در  نیز  دیگری 
آنها نستعلیق و نمایانگر رواج این خط در سطح شهر 

در دورۀ قاجار است.

محمدهاشم بهخط نستعلیق کتیبۀ معرفی
گتمیری

آن  قدیمی  بنای  که  دماوند،  فرامۀ  محلۀ  حسینیۀ 
تخریب گشته و ساختمانی نو برای آن ساخته اند، محل 
نگهداری کتیبه ای نستعلیق براساس ترکیب بند محتشم 
کاشانی است )ت 27 و 20(. این کتیبه روی پارچه ای 
متر  نیم  به  نزدیک  عرضی  و  متر   21 حدود  طول  در 

نوشته شده است. پارچه با توجه به الفبای سیریلیِک 
ُمهر کارخانٔه سازنده در انتهای پارچه به احتمال زیاد 
از منسوجات واردشده از روسیه بوده است )ت 10(. 
 ،1 بندهای  میان  آن  از  که  است  بیت   40 کتیبه شامل 
 9 بند   ،8 بند   ،7 بند  سوم(،  بیت  )به استثنای   4 بند 
)به استثنای بیت ترکیب( و بیت 11 ترکیب بند انتخاب 

شده است. ابیات کتیبه به این ترتیب است:
عالم . 1 خلق  در  که  است  شورش  چه  این   باز 

است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم 
است

 باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین/ بی . 2
نفخ صور خاسته12 تا عرش اعظم است

 این صبح تیره باز دمید از کجا کزو/ کار جهان . 3
و خلق جهان جمله در هم است

 گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب/ کاشوب . 4
در تمامی ذرات عالم است

این . 5 نیست/  بعید  دنیا  قیامت  خوانمش   گر 

ت 8. بخش هایی 
از کتیبۀ پارچه ای 

محتشم مربوط به دورۀ 
مظفرالدین شاه. مأخذ: 

نگارنده.

ت 6. محراب مسجد 
شاه عباس دربند. مأخذ: 

مرتضی رضوانفر.

ت 7. بخشی از محراب 
مسجد شاه عباس 

دربند. مأخذ: مرتضی 
رضوانفر،

http//:asmaneh.com/
feed5/e7e1d197bc41 

b202332fa19
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رستخیز عام که نامش محرم است
نیست/ . 6 مالل  جای  که  قدس  بارگاه   در 

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
گویا . 7 می کنند/  نوحه  آدمیان  بر  ملک  و   جن 

عزای اشرف اوالد آدم است
 خورشید آسمان و زمین نور مشرقین/ پروردۀ . 8

کنار رسول خدا حسین
اول . 9 زدند/  صال  را  عالمیان  چو  غم   برخوان 

صال به سلسلۀ انبیا زدند
 نوبت به اولیا چو13 رسید آسمان طپید/ زان . 10

ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
ریزه ها14/ . 11 الماس  اخگر  ز  آتشی   پس 

افروختند و در15 حسن مجتبی زدند 
نبود/ . 12 محرمش  ملک  که  سرادقی   وانگه 

کندند از مدینه ]و[ در کربال زدند
بس . 13 کوفیان/  دشت  آن  در  ستیزه  تیشۀ   وز 

نخل ها ز گلشن آل عبا زدند
بر . 14 درید/  کزان جگر مصطفی   پس ضربتی 

حلق تشنۀ خلف مرتضی زدند
 اهل حرم دریده گریبان گشوده16 مو/ فریاد . 15

بر در حرم کبریا زدند
 روح االمین نهاده به زانو سر حجاب/ تاریک . 16

شد ز دیدن آن چشم آفتاب
 روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار/ خورشید . 17

سر برهنه برآمد ز کوهسار
 موجی به جنبش آمد و برخاست17 کوه کوه/ . 18

ابری به بارش آمد و بگریست زارزار 
گفتی . 19 مطمئن/  زلزله شد خاک  تمام   گفتی 

فتاد از حرکت چرخ بی قرار18
 عرش آن زمان19 به لرزه درآمد که چرخ پیر/ . 20

افتاد در گمان که قیامت شد آشکار 
 آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود/ . 21

شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار
 جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل/ . 22

گشتند بی عماری و محمل شترسوار
نبی/ . 23 امت  از  عمل  آن20  زد  سر  آنکه   با 

روح االمین ز روح21 نبی گشت شرمسار 

کرد/ . 24 شام  به  رو  الم22  خیل  کوفه  ز   وانگه 
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد

 بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد/ شور و . 25
نشور و واهمه را در گمان فتاد

 هرجا که بود آهوئی از دشت پا کشید/ هرجا . 26
که بود طایری از آشیان فتاد

 هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند/ . 27
هم گریه بر مالیک هفت آسمان فتاد

 شد وحشتی که شور قیامت ز یاد23 رفت/ . 28
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد

بر . 29 کرد/  کار  چشم  شهدا  تن  بر   هرچند 
زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد

پیکر . 30 بر  آن میان/   اگاه چشم دختر زهرا در 
شریف امام زمان فتاد

زد . 31 سر  او/  از  حسین  هذا  نعرۀ   بی اختیار 
چنان که آتش از او در جهان فتاد

در . 32 رو  بضعةالرسول/  آن  پرگله  زبان  با   پس 
مدینه کرد که یا بضعةالرسول 

توست/ . 33 هامون حسین  به  فتاده  کشتۀ   این 
حسین  خون  در  دست و پازده  صید  وین 

توست
 این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی/ دود . 34

از زمین رسانده به گردون حسین توست
 این ماهی فتاده به دریای خون که هست/ . 35

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
 این غرقٔه محیط شهادت که روی دشت/ . 36

از موج خون او شده گلگون حسین توست
 این قالب تپان که چنین مانده بر زمین/ شاه . 37

شهید ناشده مدفون حسین توست
 این خشک لب فتادٔه ممنوع از لب فرات/ . 38

حسین  جیحون  شده  زمین  او  خون  کز 
توست 

آه/ . 39 و  اشک  خیل  با  که  کم سپاه  شاه  ا ین 
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست

بر . 40 نکرد/  چنین  خطایی  بود  سفله  چرخ   تا 
هیچ آفریده جفایی چنین نکرد
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مشخصاتظاهری
در ابتدای کتیبه، نام واقف آن حاجی میرزاقربانعلی )ت 
به صورت »حّرره  کاتب  نام  نیز  کتیبه  انتهای  در  و   )11
است  شده  نوشته  الحسینی«  الکتمیری24  محمدهاشم 
)ت 9(. اشعار در مصرع های جداگانه و هر دو مصراع 
زیر هم در 80 ترنج سادۀ متوسط )نسبت طول و عرض 
عرض20  و  سانتی متر  طول50  با   )2/5 به   1 حدود 
خوشنویسی  مرکب  است؛  شده  نگاشته  سانتی متر 
است.  سانتی متر   1/5 پهنای  نگارش  قلم  و  مشکی 
ترنج ها، زمینۀ پارچه و نوار حاشیۀ 5 سانتی متری اطراف 
کتیبه قلمکار و به رنگ مشکی است. در فضای مابین 
هر چهار ترنج، عبارت »یا امام مظلوم« نقش بسته )ت 
13( و فضای باال و پایین هر دو ترنج نقش گل است 
)ت 14(. نام استاد قلمکار با قلم ثلث به صورت »عمل 
کنار  در  است.  آمده  الحسینی«  محمد  السادات اقل 
نام قلمکار، دو بار در سمت چپ و راست تاریخ کتیبه 
1252ق ذکر شده است )ت 12(. دربارۀ کیستی واقف 
اطالعاتی در دست نیست، اما کاتب از سادات مرعشی 

از  بخشی  است.25  )گت میر(  بزرگ  میر  نوادگان  از  و 
از زمان صفویه در دماوند و  سادات مرعشی مازندران 
گتمیر  سید  آنها  مشهورترین  از  که  بودند  آبسرد ساکن 
است که بنای آرامگاه او در آبسرد واقع شده است.26 نوۀ 
کاتْب سرتیپ هاشم خان انتخاب الدوله نیز از نظامیان 
در دست  اطالعی  قلمکار  استاد  از  بود.27  قاجار  دورۀ 
نیست، اما با توجه به سید بودن او احتمال آنکه وی نیز 
تقویت می شود. سند  باشد  دماوند  از سادات مرعشی 
دست  در  کتیبه  شدن  نوشته  چگونگی  دربارۀ  مکتوبی 
نیست و تنها اطالعی که به دست نگارنده رسیده روایتی 
شفاهی، حاصل از مصاحبه با دو تن از نوادگان کاتب، 
است.28 ظاهرًا برای نگارش کتیبه میزی مناسب نوشتن 
در کنار رودخانه در نزدیکی حسینه ساخته بودند و کاتب 
که خود از خانوادٔه حاکم و خوانین دماوند بوده هر روز 
چند بیت از آن را می  نوشته است. کتیبه در چند جا براثر 
رطوبت دچار تغییر و پخش شدگی رنگ شده است، اما 
در مجموع سالم است و هم اکنون به صورت قاب شده با 
شیشه ای به عنوان محافظ در صحن اصلی حسنیه نصب 

شده است.

کیفیتخطوحسنتشکیل
کیفیت خط در بخش های مختلف کتیبه متفاوت است؛ 
برخی از واژگان حد مطلوب حسن تشکیل را دارا هستند 
)ت 17( و برخی به دلیل مشکالت ترکیب و کمبود فضا 
در ترنج ضعیف نوشته شده اند. قواعد ترکیب و حسن 
همجواری نیز بسته به مصرع متفاوت است. مد »آ« و 
در  و  نشده اند،  نگاشته  موارد  برخی  در  سرکش »ک« 

ت 9. تمام نمای کتیبۀ 
محتشم کاشانی به خط 
محمدهاشم گتمیری. 

مأخذ: نگارنده.

ت 10. مهر کارخانۀ 
نساجی پارچۀ کتیبه. 

مأخذ: نگارنده.

 ت 11. نام واقف کتیبه. 
مأخذ: نگارنده.

ت 12. نام استاد قلمکار 
و خوشنویس کتیبه. 

مأخذ: نگارنده.
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ت 15. اشکال مختلف سرکش »ک« در کتیبۀ محتشم به خط گتمیری.

ت 13. عبارت »یا امام مظلوم« در میان ترنج ها. مأخذ: نگارنده. ت 14. نقش گل و حاشیۀ کتیبه. مأخذ: نگارنده

ت 16. جزئیاتی از کتیبۀ محتشم به خط گتمیری. مأخذ: نگارنده.
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موجود  فضای  به  بسته  »ک«  سرکش  نیز  دیگر  موارد 
در  کشیده ها   .)15 )ت  است  متفاوتی  طول  دارای 
طول  کلمات  میان  کشیده های  و  »س«  چون  حروفی 
چون  حروفی  در  اما  دارند  به اندازه ای  و  یکسان  تقریبًا 

»ب« در اکثر مصرع ها کوتاه تر از حالت عادی نوشته 
شده اند. حتی »ب« کوتاه نیز در مواردی به جای طول 5 
نقطه 3 نقطه نوشته شده است )ت 21(. دوایر در حروفی 
چون »ن« و دوایر معکوس در حروفی مانند »ح« تا حد 
زیادی یکسان و در اندازٔه معمول خود نوشته شده اند )ت 

25 و 26(.

استخوانبندیوشیوۀخوشنویسی
تقسیم  دوره  سه  به  را  قاجار  دورۀ  خوشنویسی  شیوۀ 
آغازین  سال های  خوشنویسان  اول  دورۀ  کرده اند: 
دورۀ قاجار است که خوشنویسان آن وفادار به سبک 
ظهور  زمان  دوم  دورۀ  بودند.  او  شاگردان  و  میرعماد 
)د.  اصفهانی  میرزاغالمرضا  چون  خوشنویسانی 
از  پس  و  است  1300ق(  )د.  میرحسین  و  1307ق( 
محمدرضا کلهر و رواج چاپ سنگی دورۀ سوم آن شروع 
می شود. با توجه به تاریخ کتیبه، شیوۀ خوشنویسی این 
اثر به دورۀ اول نستعلیق قاجار تعلق دارد. از ویژگی های 
سبک شناسی این دوره می توان به انسجام و پختگی در 
کتابت اشاره کرد، در حالی که خوشنویسان این دوره 
داشتند.  بزرگ  دانگ های  نوشتن  در  کمتری  توانایی 
میرزا عباس  و  السلطان(  )کاتب  تهرانی  محمدحسین 

ت 17. جزئیاتی از کتیبۀ 
محتشم به خط گتمیری. 

مأخذ: نگارنده.

ت 18. قطعه ای از 
محمدحسین تهرانی 

)کاتب السلطان(. 
محفوظ در کتابخانۀ 

ملی. مأخذ: قلیچ خانی. 
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نظر  از  دوره اند.29  این  بزرگ  خوشنویسان  از  نوری 
سبک و شیؤه نوشتن، خط کتیبه مشابه قطعٔه نستعلیق 
موزٔه ملک است که پیش از این معرفی شد )ت 19( و 
همچنین قرابتی با آثار کاتب السلطان در دانگ درشت 
و  داده  به خرج  کاتب  که  اما جسارتی  دارد )ت 18(. 
باعث تمایز شیؤه ترکیب این اثر از اکثر قریب به اتفاق 

کتیبه های نستعلیق در دورٔه صفویه و قاجار شده است، 
عبور کلمات از روی یکدیگر است )ت 21 تا 24 و 26(، 
اتفاقی که در سیاه مشق امری کاماًل عادی و رایج است، 
اما در کتیبه نویسی آن دوران تقریبًا دیده نشده است. به 
احتمال زیاد، بزرگ بودن دانگ قلم نسبت به ابعاد ترنج 
و کمبود فضا به ایجاد چنین ترکیبی انجامیده است. این 

 ت 19. قطعه نستعلیق 
ممتاز با قلم کتیبه 
مربوط به قرن سیزدهم 
هجری. مأخذ:
http//:malekmuseum 
.org/artifact1393.03/. 
00074

ت 20. بخشی از کتیبۀ 
محتشم به خط گتمیری. 
مأخذ: نگارنده.

ت 21، 22 و 23. 
بخشی از کتیبۀ محتشم 
به خط گتمیری. مأخذ: 
نگارنده.
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کمبود فضا در مواردی به خروج کلمات از ترنج و ورود 
به ترنج دیگر نیز منجر شده است. از ویژگی های دیگر 
شیوۀ خط کتیبه می توان به نگارش کلماتی اشاره کرد که 
پایان آنها به »ره« و »ده« ختم شده است و برای رعایت 
سواد و بیاض به شکل متصل و دایره وار اجرا شده است 
)ت 16(. در مجموع، کاتب سعی کرده است با توجه 
به محدودیت های موجود سواد و بیاض را در ترکیب ها 

رعایت کرده و خطی خوش ارائه کند.

نتیجه
کتیبٔه گتمیری در سبک نخست خوشنویسی دورٔه قاجار 
قرار می گیرد که پیش از رواج شیؤه خوشنویسانی چون 
تأثیرات  دوره  این  در  و  است  اصفهانی  میرزاغالمرضا 
این  اگرچه  است.  پیروانش مشهودتر  و  میرعماد  شیؤه 
کتیبه از عیاری هم  وزن آثار خوشنویسان ممتاز این دوره 
برخوردار نیست، اما، در بسیاری از از مفردات، حسن 
تشکیل را به خوبی رعایت کرده است. همچنین نوآوری 

ت 24، 25 و 26. 
بخشی از کتیبۀ محتشم 
به خط گتمیری. مأخذ: 

نگارنده.

ت 27 و 28. حسینیۀ 
فرامه دماوند، محل 

نگهداری کتیبه. مأخذ: 
نگارنده.



13
99

هار 
/ ب

 19
هنر

ان 
ست

گل

56

در تداخل کلمات، باوجود آنکه سواد و بیاض را در برخی 
جاها به هم ریخته است، در مواردی نیز باعث زیبایی و 
استفاده مناسب از فضا شده است. خوشنویس کتیبه، 
زمان  آن  خوشنویسی  اصول  با  گتمیری،  محمدهاشم 
به خوبی آشنا بوده و استفاده از شکل های مختلف کلمات 
و برخی از مفردات عالی گواه این مدعاست. با توجه به 
)مشخصًا  خوشنویسی  سنتی  مراکز  جزو  دماوند  آنکه 
آشنایی  نشانگر  کتیبه  این  است،  نبوده  نستعلیق(  خط 
خوشنویسان این منطقه با اصول خوشنویسی نستعلیق 
در آن زمان است. نگارش ترکیب بند محتشم به صورت 
کتیبه روی پارچه نیز از ویژگی هایی است که این اثر را 
متمایز  خود  همزمان  و  پیش  نمونه های  از  بسیاری  از 
می کند و از جمله نمونه های تاریخی نگارش این شعر 
به احتمال زیاد، دشواری های نوشتن  به شمار می رود. 
ابداعی  به  باعث شده خوشنویس  نبود فضای کافی  و 
در همنشینی کلمات دست بزند و برخی از حروف را از 
روی یکدیگر بگذراند. فضای نه چندان بزرگ ساختمان 
تکیه یا باال بودن هزینه های ساخت و نبود استادکار و 
مکان های  در  نصب  و  نقل  و  حمل  قابلیت  همچنین 
به جای  پارچه  انتخاب  دالیل  از  است  ممکن  مختلف 
ابعاد باشد. مجموعۀ  با این  کاشی کاری برای کتیبه ای 
که  آورده اند  به وجود  را  اهمیت  اثری حائز  عوامل  این 
اکثر  و  به شمار می رود  تاریخی گونه خود  نمونه های  از 
کتیبه ها با چنین مشخصاتی تاریخی پس از این اثر دارند.

پینوشتها
1. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران.

2. خسروی بیژائم، »پیدایش کتیبه نگاری نستعلیق در تزئینات معماری 
دورٔه تیموری ایران و سیر تحول آن در دورٔه صفوی«. 

3. به جامه ای گویند که در روز جنگ زیر زره پوشند و آیاتی مثل »انا 
فتحنا« و غیر آن بر آن نوشته یا بافته باشند. برخی اوقات نیز با نوشتن 
آیة الکرسی و ادعیٔه مرتبط با دفع بال و فتح و پیروزی برای شفا یافتن 
بیماران به آنها می پوشاندند. در پاره ای دیگر از این پارچه ها نوشتن 

شعر »نادعلیًا مظهر العجائب« نیز دیده شده است.

4. روح فر، »پیراهن نادعلی یا جامۀ فتح«؛ عمومًا، کتیبه های پارچه ای 
را به شکل دوخت، چاپ قلمکار یا خوشنویسی روی پارچه اجرا 
کرده اند. در روش اخیر، پارچه را با موادی مخصوص برای نوشتن 
آماده می کنند و خط را به صورت مستقیم بر آن می نوشتند که اکثر 

طومارها، عقدنامه ها و ادعیه به این صورت نوشته شده اند.

پارچه ای  کتیبٔه  باستان سنجی  »مطالعات  شیشه بری،  و  سلیمانی   .5
مقبرٔه مالاسماعیل یزد«.

6. یونسی بیدگلی، وبالگ مرمت آثار تاریخی.

7. وبگاه مجموعه موزه های آستان قدس رضوی.

به  و  بیرجند در زمان شاه عباس صفوی  نواب  8. حسینیه و مدرسٔه 
فرمان امیرزاده خاتون از زنان خاندان خزیمه علم در تاریخ 1001ق 
ساخته شده است )هاشمی زرج آباد و دیگران، »بررسی نقش اقلیم 

بر نوع معماری و تزیینات حسینیۀ نواب بیرجند«(.

9. رضوانفر، »معرفی کتیبۀ ترجیع بند محتشم کاشانی در محراب مسجد 
شاه عباس در شهر دربند روسیه«.

10. این کتیبه در پاییز 1399 در فرهنگستان هنر به نمایش درآمد )با 
سپاس از دکتر مهدی مکی نژاد برای معرفی این اثر(.

و  عبدالله  امامزاده  آرامگاهی  برج  کتیبه های  و خلیلیان،  فرحانی   .11
عبیدالله دماوند.

12. اصل: خواسته.

13. اصل: چه.

14. اصل: ریزها.

15. اصل: بر.

16. اصل: گشاده.

17. اصل: خواست.

18. اصل: بیمدار.

19. اصل: آنچنان.

20. اصل: این.

21. اصل: روی.

22. حرم.

23. بیاد.

24. در اینجا به دلیل عربی نوشته شدن الکتمیری ذکر شده اما فارسی 
آن گتمیری است.

25. مرعشی، خاندان مرعشی در ایران.

26. پازوکی طرودی، آثار تاریخی دماوند، 312.
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