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معرفی ،دسته بندی و شیوه شناسی کتیبههای
صحیفی جوهری
چکیده
صحیفی جوهری یکی از چیرهدستترین خوشنویسان ثلث دوره صفوی است که دستی هم در شعر داشته؛ با
این حال ،چنان که باید شرح احوال و آثارش در تاریخ خوشنویسی ایران مورد توجه قرار نگرفته است .صحیفی از
بزرگزادگان طایفۀ ذوالقدر شیراز بوده که در اصفهان رشد کرده و همانجا نیز وفات کرد .این پژوهش در نظر دارد
ضمن معرفی آثار موجود و قابل دسترس این خوشنویس ،به دستهبندی آنها از چند منظر مختلف بپردازد و شیوۀ
نگارش آن را نیز بررسی کند .از این رو ،پرسشهای این پژوهش بدین قرار است :بازۀ فعالیت صحیفی چه زمانی بوده
و ویژگیهای شیوۀ کتیبهنگاری وی چیست؟ پژوهش پیشرو به صورت کتابخانهای و میدانی انجام شده و تمامی
نمونههای در دسترس تحلیل شدهاند .تعداد جامعۀ آماری 9 ،کتیبه در شهر اصفهان است .نتایج بررسیها نشان
میدهد که یکی از این کتیبهها به قلم نستعلیق و بقیه به قلم ثلث نگارش یافتهاست .زمان فعالیت هنری صحیفی
بر پایۀ آثار موجود در مسجد جامع ،بقعۀ شهشهان ،بقعۀ شاهزید ،مسجد جورجیر ،مسجد جارچی و مسجد سرخی
ن است که
اصفهان ،دو دهۀ پایانی قرن  10و دو دهه آغازین قرن 11ه.ق است .مطالعۀ فرمی آثار صحیفی بیانگر آ 
كتيبهنگاري صحيفي ،همانند بسیاری از کتیبههای صفوی ،از روشني و خوانايي نسبی برخوردار است و خوشنویس
در آثارش درگیر پیچیدگی و تكلف نبوده است .سادگی در تزئینات پسزمینۀ خطوط ،از دیگر مشخصات آثار وی
به شمار میرود که با نمونههای هم دوره ،همخوانی ندارد.
کلید واژه                      :
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ثلث
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پیشینۀ پژوهش
هرچند پژوهش مستقلی در زمینهی شناسایی ویژگیهای آثار صحیفی جوهری صورت
نگرفته ،با این حال در پژوهشهای پیشین ،مطالبی ارائه شده که در پژوهش حاضر نیز مورد
استناد قرار گرفته است .بخشی از این مطالب به شرح زیر است:
لطف اهلل هنرفر ( )1344ضمن معرفی مشخصات و کتیبههای بناهای تاریخی اصفهان،
نام صحیفی و متن آثار وی را درج کرده است .منوچهر قدسی ( 1351و  )1378آثار و احوال
صحیفی جوهری را نقل کرده است .مبنای عمدۀ مطالب وی ،تذکرۀ میخانه فخرالزمانی قزوینی
است .وی در خالل این مطالب ،پنج کتیبه صحیفی را معرفی نموده است.
مکی نژاد ( )1388در پژوهشی ویژگیهای کتیبههای ثلث صفوی و قاجار را مورد بررسی
کرده و به این نتیجه رسیده که کتیبههای ثلث در ایران ،طی دورههای تیموری ،صفوی و قاجار،
سیر نزولی داشت ه اند؛ هر چند ممکن است استثنائاتی این فرضیه را رد کند .از مهمترین دالیل
این تنزل ،فقدان استادان طراز اول ،اولویت و اهمیتیافتن خط نستعلیق در مقابل خط ثلث و
نیز حمایتنکردن حاکمان از هنرمندان ،معرفی شده است.
 .1مقدمه
قلم ثلث در خوشنویسی اسالمی جایگاه ویژهای دارد و از زمان شکلگیری تاکنون ،همواره
مورد توجه خوشنویسان اسالمی بودهاست .در واقع ،ثلث ،گیراترین قلم از قلمهای ششگانه
است (شیمل )51 :1382 :و از آن به ام الخطوط نیز تعبیر میشود (فضائلی.)263 :1362 ،
این قلم يکي از پر کاربردترین قلمهای خوشنويسي اسالمي است که ابن مقله ،ابن بواب و
ياقوت در پيدايش ،تکميل و نظاممندکردن آن ،نقش مهم و اساسي داشتهاند .در گذشته ،برای
کتابت قرآن ،نوشتن قطعات ،عناوین کتب ،سرلوحهها ،الواح سردر خانهها و مغازهها ،حکاکی
مهرها و نشانها از خط ثلث استفاده شده است .اما عمدهترین کاربرد این قلم خوشنویسی،
کتیبهنگاری در بناهای عمدتاً مذهبی است (شیمل 51 :1382،ـ یوسفی 55 :1391 ،و .)91
کتيبه نگاري ثلث از دوران ايلخاني آغاز شدهاست و تا به امروز همچنان ادامه دارد .دورۀ تيموري
نقطۀ اوج خط ثلث و دورۀ قاجار به جهت اندام ،مفردات و قدرت حروف ،نقطۀ فرود و تنزل
محسوب میشود .کتيبههاي ثلث دورۀ صفوي از نظر مصالح متنوع هستند .اين خط به دليل
گستردگي بناها ،رشد و افزايش قابل توجهي پيداکردهاست .از این رو ،همواره جمع کثیری از
ثلثنویسان در زمرۀ کتیبهنویسان نیز بودهاند و هنرمندان مطرحي چون عليرضا عباسي به
کتيبهنگاري روی آوردهاند (مکینژاد .)29 :1388 ،با تشکیل حکومت مرکزی صفوی ،نوعی
مدیریت فرهنگی متمرکز در ایران شکل میگیرد و با حمایت حاکمان صفوی ،بناهای مذهبی
و غیرمذهبی گسترش قابل توجهی مییابند .آنچه در نگاه اول مشهود است ،تعدد و کثرت
کتیبههای ثلث در معماری صفوی است .مشهورترین کتیبهنگاران عصر صفوی عبارتند از:
عبدالباقی تبریزی ،علیرضا عباسی ،باقر بنا ،محمدرضا امامی ،محمد صالح اصفهانی ،محمد
محسن امامی ،علینقی امامی و عبدالرحیم الجزایری .اغلب این هنرمندان در اصفهان متمرکز
بودهاند ،اما در سایر شهرهای ایران مانند قم ،مشهد ،اردبیل ،قزوین ،یزد و کرمان هم آثاری از
خود برجای گذاشتهاند؛ مانند آثار علی رضا عباسی در مشهد ،قزوین و کرمان.
یکی از هنرمندان دورۀ صفوی که آثاری چند از وی در بناهای اصفهان به چشم میخورد،
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صحیفی جوهـری است .از آنجا که آثار وی به طـور کامـل مـورد بررسی قرار نگرفتهاست ،هدف
این پژوهش این است تا ضمن معرفـی آثار صحیفـی جوهـری ،مطالعه تطبیقی بین آثار وی و
نمونههای شاخص عصر صفوی صورتپذیرد تا بتوان بیشتر به ویژگیهای کتیبههایش پی برد.
پژوهش پیش رو در زمرۀ پژوهشهای بنیادی با رویکرد توسعهای قرار میگیرد .نمونههای
آماری این پژوهش 9 ،اثر کتیبهای د ر دسترس از صحیفی جوهری است که به صورت کتابخانهای
و میدانی تحلیل شدهاند .پرسشهای پژوهش حاضر بدین ترتیب است:
• دورۀ زمانی فعالیت صحیفی جوهری بر پایهی آثار موجود ،چه زمانی است؟
• ویژگیهای شیوۀ کتیبهنگاری صحیفی در مقایسه با نمونههای صفوی چیست؟
 .2شرح حال صحیفی جوهری
صحیفی شیرازی مشهور به جوهری و صحیفی ذوالقدر ،از هنرمندان اواخر سدۀ دهم و اوایل
سدۀ یازدهم هجری در دوران پادشاهی سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول است .وی که
از بازماندگان "صوفی خلیل ذوالقدر" و از بزرگان این طایفه بود ،در " اسیر" از توابع شیراز به دنیا
آمد و در اصفهان رشد کرد و به شهرت رسید و بیشتر در اصفهان میزیست .خط ثلث را خوب
مینوشت و از کتیبهنویسان زبردست دوره صفوی است (قدسی .)3736 :1351،صحیفی به
جز خوشنویسی ،در تذهیب ،وصالی ،صحافی و کتابداری نیز سررشته داشته است (فضائلی،
.)348 :1362
عالوه بر این ،تذكرهنویسان او را به شاعري ،سخـنداني و سخـنشناسـي هم ستودهاند و
قطعاتـي از آثارش را نقل كردهاند .صادقـی کتـابدار در "مجمـعالخواص" درباره او نوشتهاست:
موالنا صحیفی از مردم شیراز و شخصی مصاحب و همزبان است .آنقدر شاعر وضع و بلندپرواز
است که شاعری بسیار دلیر باید تا از وضع وی نترسیده در معرض سؤال و جواب او برآید .اغلب
بزرگزادگان احمق را پیدا کرده برای آنان بالبدیهه قصیدههای بیمعنی میگفت و جایزهها
میگرفت .در آن موقع بسیار بیقید و لوند بود ،ولی اکنون تائب و پرهیزکار شده است .عاقبت
باد (فخرالزمانی قزوینی.)316 :1375 ،
به خیر 
وی به زبانهای فارسی و ترکی شعر میسروده که غالباً در نعت ائمه بوده است .صحيفي در
شعر پيرو سبك هندي است .هرچند قدسی ( )65 :1378بر این اعتقاد است که شعر صحيفي از
كميت و كيفيت در آن پايه و مقدار نبوده كه وی را شاعری بلندمرتبه بدانیم ،با اینحال ،تـأمل
لحاظ ّ
در ساقینامه صحیفی ،نشاندهندۀ تسلط وی بر اصول کالم و معناست .این اثر که از مفصلترين و
شيواترين آثار منظوم وی به شمار می رود ،یک مثنوی  66بيتی است که مالعبدالنبي فخرالزماني
قزوینی در "تذكرۀ ميخانه" با نام" :ساقينامۀ موالنا صحيفي" ،تحت عنوان" :ذکر شمع انجمن
نظم و نثر ،بلبل سخنگستر ،موالنا صحیفی ذوالقدر" ،نقل كردهاست .بهکار بردن متعدد و بهجای
واژگان تخصصی موسیقی سنتی ایرانی ،نشان از تسلط وی بر موسیقی نیز دارد؛ کلماتی چون:
مغ ّنی ،مطرب ،سرود ،پرده ،راه ،اصول ،مضراب ،نی ،عود ،چنگ ،مخالف ،عراق ،سلمک ،شاهناز،
حجاز ،نوا و پنجگاه.
مطلع مثنوی ساقینامه این گونه است :
که بیرون دهد دل از این پرده راز
بده ساقی آن آب فکرتگداز
عیانت کنم در پس پرده چیست نیارم از این بیش در پرده زیست
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صحیفی در این ساقینامه با ذکر نام شاهعباس در چندین بیت ،ارادت خود را عیان ساخته
و با این دو بیت ساقینامه را به پایان میبرد:
طلب کن ز حق ،نصرت شهریار
صحیفی ز اخالص دستی بر آر
نگردد کم اقبال عباسشاه
که تا در فلک هست خورشید و ماه
معاصرانش ،همدلي و همزباني و شوخطبعي و شكفتگي خاطر وي را ستوده ،او را در هشتاد
سالگي ،مردي بذله گوي و رند و همفطرت و هم خوي جوانان معرفي كردهاند (قدسی:1378 ،
 .)60صحیفی عمر طوالنی داشته و گفتهاند که بیش از هشتاد سال یا در حدود نود سال عمر
کرد .تقیالدین کاشانی ۱۰۱۶–۹۴۶( ،ه .ق) از مشاهیر بزرگ ادبی عصر صفوی ،در سال ۹۸۷
در اصفهان او را مالقات کرده است .او هنوز زنده بود که فرزندش بوعلي متخلص به اسیری
شیرازی (از شاعران پارسیگوی هند) درگذشت .آرامگاه صحیفی در سهتنان ،در نزدیکی مسجد
جامع اصفهان بوده است (فخرالزمانی قزوینی.)316 :1375 ،
حکیم شفائی شاعر معروف روزگار صفويه ،ماده تاریخ مرگ وی را چنین سروده است که به
حساب جمل سال  1022ه.ق به دست میآید (فخرالزمانی قزوینی:)317 :1375 ،
ز جهان رفت جانب عقبی
چون صحیفی جوهری ز قضا
همه را دیده گشت خون پاال
دل خلق جهان بسوخت بر او
در فن شعر بود بیهمتا
بی بدل بود در فنون سخن
رقم خط او بود بر جا
تا قیامت بر این كتابۀ دهر
رفت مال صحیفی از دنیا
سال فوتش ز عقل جستم گفت
ارزش این شعر عالوه بر این که مادۀ تاریخ درگذشت صحیفی درج کرده ،از منظر دیگری
نیز قابل توجه است .چنان که ،شاعری و کتیبهنویسی صحیفی نیز در نظر شاعر پررنگ جلوه
کرده و قطعاً به کاربردن واژههای "کتابه" و "رقم" در بیت چهارم ،هوشمندانه و آگاهانه بوده
است .فخرالزمانی قزوینی در شرح حال صحیفی مینویسد :در خوشنویسی فرید زمان و در کتابه
بوده ( .)316 :1375در این متن نیز مانند شعر شفائی،
خانه مرتب ساختن وحید دوران خود 
کتیبهنویسی صحیفی با عبارت "کتابۀ خانه مرتب ساختن" تصریح شدهاست .اگرچه در اصل نسخه،
اصطالح "کتابهخـانـه" نوشته شده ،احمـد گلچین معانـی آن را به "کتابخانه" تصحیح نموده است
(همان) که نادرست به نظر میرسد و تعبیر این عبارت به معنای "کتیبۀ سردر خانه" ،به صواب
نزدیکتر است .واژۀ کتابه به معنای خط جلی و درشت که در مساجد و مقابر و سایر بناها نوشته
میشود ،از دوره قاجار جای خود را به واژۀ کتیبه دادهاست و عبدالرحمن جامی نیز با همین معنی،
این اصطالح را در شعری بهکار بردهاست:
مینوشتند دعا که دام بقاه
خواجه را در کتابۀخانه
تا ببینی نوشته تاب ثراه
بر سر خاک او گذر امروز
همچنین به کار بردن واژه "رقم" که صحیفی نیز بارها در انتهای آثارش با عنوان "رقم
صحیفی جوهری" ذکر کرده ،نکتۀ ظریف و دقیقی است که حکیم شفائی بدان توجه داشتهاست.
 .3آثار صحیفی جوهری
از آثار شناختهشدۀ صحیفی جوهری ،موارد زیر را میتوان به ترتیب تاریخی نام برد:
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 -1-3کتیبۀ حجاری سمت شرق حوضخانۀ مسجد جامع اصفهان به قلم نستعلیق به
تاریخ  980ه.ق حاوی شعری از صحیفی با مضمون احداثیـه .متن این کتیبه بیان کننده احداث
تاالر حوض مسجد جامـع اصفهان در دورۀ صـدارت اعظمی میرمیران توسط شخصـی به نام
یوسف آقا است (تصویر.)1
 -2-3کتیبۀ حجاری سمت غرب حوضخانه مسجد جامع اصفهان به قلم ثلث حاوی:رقم
فقیر صحیفی سنه  .985در بخش پایانی این کتیبه که قرینه کتیبه نستعلیق فوق الذکر است،
پادشاه قابل رویت است (تصویر.)2

نامابوالمظفر خدای بنده سلطانمحمد
 -3-3کتیبۀ منبت لنگۀ چپ در بقعه شاهزید اصفهان به قلم ثلث حاوی رقم:بر آستانة
( 994هنرفر389 :1344 ،ـ
مقدس منور شاه زيد بن امام علي بنالحسين رقم صحيفي جوهري 
قدسی.)59 :1378 ،
 -4-3كتيبه گچبری ايوان حکیم مسجد جامع به قلم ثلث حاوی:رقم صحیفی غفر ذنوبه و
ستر عیوبه فی سنه ( ۹۹۶هنرفر148 :1344 ،ـ قدسی( )58 :1378 ،تصویر.)3

تصویر .1کتیبۀ سمت شرق حوضخانۀ
مسجد جامع( ،منبع :نگارنده)

تصویر  .3کتیبۀ ایوان حکیم مسجد جامع( ،منبع :نگارنده)

-5-3کتیبه گچبری داخل بقعه شهشهان اصفهان به قلم ثلث حاوی رقم :فی شهر ذی
الحجه سنه ثالث و عشر و الف من الهجره النبویه [ 1013ه.ق] خط صحیفی الفارسی (هنرفر،
 .)341 :1344این کتیبه در پنج سطر نوشته شده است.
-6-3کتیبه کاشی معرق سردر مسجد سرخی (مسجد سفرهچی) اصفهان به قلم ثلث حاوی
صحیفی (هنرفر( )476 :1344 ،تصویر .)4

رقم:بتاریخ اربع عشر و الف [ 1014ه.ق] رقم

تصویر  .4کتیبۀ سردر مسجد سرخی( ،منبع :نگارنده)

. 8-3کتیبۀ کاشـی معـرق سردر مسجـد جورجیـر اصفهـان به قلم ثلث حاوی این عبارت

تصویر .2کتیبۀ سمت غرب حوضخانۀ
مسجد جامع( ،منبع :نگارنده)
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پایانی:بتوفیق اهلل تعالی که باني اين مكان شريف آقا مـالي حوایجدار خاصة شريفه است رقم
فقیر صحيفي جوهري في سنه ثمان و عشر و الف [ 1018ه.ق]( .قدسی .)59 :1378 ،همان
گونه که در تصویر مشهود است ،تاریخ کتیبه به قلم نستعلیق است (تصویر .)5

تصویر  .5کتیبۀ سردر مسجد جورجیر( ،منبع :نگارنده)

 .8-3کتیبۀ حجاری سردر مسجد جارچی اصفهان به قلم ثلث حاوی:سنه تسع عشر الف
رقم صحیفی جوهری .مسجد جارچي ،در بازار بزرگ اصفهان ،بين باغ قلندرها و دروازة اشرف
واقع شدهاست و آن را بهسال  1019ه.ق ملك سلطان جارچي باشي شاه عباس كبير بنا كرده
است (هنرفر 477 :1344 ،ـ قدسی( )59 :1378 ،تصویر .)6

تصویر  .6کتیبۀ سردر مسجد جارچی( ،منبع :نگارنده)

 .9-3کتیبۀ منبت در شمالی مسجد جامع اصفهان به قلم ثلث حـاویرقم فقيـر صحيفي
الجوهري (قدسی .)59 :1378 ،ایـن کتیبه بـدون تاریـخ ،بر دو لنـگـه راست و چپ در ورودی

جنب آرامگاه مجلسی نقش بسته است و رقم صحیفی در انتهای کتیبه لنگـه سمـت چپ دیده
میشود (تصویر .)7

تصویر  .7کتیبۀ در شمالی مسجد جامع اصفهان( ،منبع :نگارنده)
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بر پایۀ مطالعات بصری کتیبههای صحیفی جوهری ،اطالعات کلی آن را میتوان در جدول1
دستهبندی کرد.
جدول  .1مشخصات کتیبههای صحیفی جوهری (نگارنده)
توضیحات

محل کتیبه

تاریخ ه.ق

شیوه اجرا

قلم

1

حوض خانه مسجد جامع اصفهان

980

حجاری

نستعلیق

2

حوض خانه مسجد جامع اصفهان

985

حجاری

ثلث

3

در بقعه شاهزید اصفهان

994

منبت

ثلث

4

ايوان حکیم مسجد جامع اصفهان

996

گچبری

ثلث

5

داخل بقعه شهشهان اصفهان

1013

گچبری

ثلث

6

سردر مسجد سرخی اصفهان

1014

کاشی معرق

ثلث

7

سردر مسجد جورجیر اصفهان

1018

کاشی معرق

ثلث

8

سردر مسجد جارچی اصفهان

1019

حجاری

ثلث

رقم به قلم نستعلیق است.

9

در شمالی مسجد جامع اصفهان



منبت

ثلث

رقم به قلم نستعلیق است.

رقم به قلم نستعلیق است.

تاریخ به قلم نستعلیق و شیوۀ لعابپران اجرا شده

بررسی اجمالی جدول بیانگر آن است که صحیفی ،حداقل به مدت چهل سالـ دو دهۀ
آخر قرن دهم و دو دهه اول قرن یازدهم هجری قمری ،از  980تا  1019ه.ق ـ به کتیبهنویسی
اشتغال داشته است .اکثر قریب به اتفاق آثارش به قلم ثلث نوشته شده و در برخی از آنها با
قلم نستعلیق رقم زده است .فراوانی شیوۀ اجرای کتیبهها در بنا ،به ترتیب :حجاری ( 3مورد)،
گچبری ( 2مورد) ،کاشی معرق ( 2مورد) و منبت ( 2مورد) است.
 .4شیوۀ خوشنویسی صحیفی جوهری
در مورد شجرۀ استاد شاگردی صحیفی اطالعی در دست نیست و این که وی در محضر
کدام یک ازاستادان شاگردی کرده و کدام خوشنویسان را تربیت کرده ،در هالهای از ابهام قرار
دارد .با آنکه محمد صالح اصفهانی در "تذکره الخطاطین" ،بسیاری از خوشنویسان عهد صفوی
را نام برده ،نامی از وی به میان نیاورده است .همچنین در "گلستان هنر" قاضی احمد منشی
قمی" ،تذکره خوشنویسان" موالنا محمد هفت قلمی و "پیدایش خط و خطاطان" عبدالمحمد
ایرانی نیز مطلبی دربارۀ صحیفی جوهری دیده نمیشود .افزون بر این موراد ،جستجوی نام
وی در سیاهه اسامی کاتبان فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا ،سازمان اسناد و کتابخانه
ملی )1393 ،نیز نتیجهای در بر نداشت .از آنجا که سالهای پایانی فعالیت صحیفی با سالهای
شروع فعالیت ثلث نویسانی چون عليرضا عباسي و بعدها محمدرضا امامي بوده است ،نمیتوان
وی را تالی علیرضا عباسی دانست و باید اصول خوشنویسی وی را در آثار عال بیک تبریزی و
عبدالباقی تبریزی جستجو کرد.
همانگونه که در جدول 1نیز قابل مشاهده است ،تنها یک کتیبۀ نستعلیق از صحیفی به

است.
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جای مانده است که البته رقم صریح ندارد و تخلص صحیفی به عنوان شاعر آن اثر ،در بیت
پایانی ذکر شده است .از این رو ،به قرینه تخلص "صحیفی" در شعر ،و نیز رقم صحیفی در کتیبۀ
مجاور و قرینۀ آن ،میتوان این کتیبه را در زمرۀ آثار خوشنویسی وی قلمداد کرد .به هر حال،
آنچه مشهود است این کتیبۀ نستعلیق تابع شیوۀ میرعلی هروی و پیروانش در کتیبهنگاری
است .در این اثر ،بر خالف سنت رایج ،مصرع اول را از سمت چپ شروع کرده و مصرعهای زوج
در سمت راست قرار دارند .شیوۀ نگارش نستعلیق در این اثر (تصویر ،)1کرسی یکسطری است
که پیچیدگی ترکیببندی ندارد و حروف ،اتصاالت و کلمات ،در نهایت سادگی و شمردگی کنار
یکدیگر قرارگرفتهاند.

تصویر  .8چند کتیبۀ ثلث تیموری و صفوی( ،منبع :نگارنده)

کتیبههای ثلث صفوی از قدرت ترکیببندی باالیی برخوردارند و همگونی و هماهنگی
منطقی و معقولی بین نوشتهها و نقوش تزئینی دیده میشود .از نمونههای موفق این گونه آثار،
کتیبههای ثلث مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان است (عکس پنجم در تصویر  )8که ترکیببندی
هم در مفردات و هم در ترکیبهای جمعی ،کمال هماهنگی و همنشینی را با نوشتهها و فضاهای
معماری و طاق و قوسها نشان میدهند .در معماری صفوی دوگونه کتیب ۀ ثلث ،با ترکیبات
ساده و پیچیده (فشرده) دیده میشود .وظیفۀ مهم نوشتهها ،پرکردن فضای کتیبه است .در
ترکیبهای فشرده کمتر از اعراب و عالمتهای تزئینی استفاده میشود ،اما در کتیبههای
ساده ،برای پرکردن تمام سطح ،از ا ِعراب وحروف و عالمتهای تزئینی کمک میگیرند ،گاه در
استفاده از این عالمتها افراط شده استُ .کرسیبندی در کتیبههای ثلث صفوی متغیر است.
عموم کتیبههای این دوره از الگوی دو ُکرسی استفاده میکنند؛ یکی در نیمۀ پایینی و دیگری
در نیمۀ باالیی کتیبه که معموالً کشیدههای معکوس ،این دو کرسی را تشدید میکنند (عکس
چهارم در تصویر  .)8البته در خط ثلث ،کلمات و حروف حالت سیالی دارند ،اگر ضرورت داشت
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میتوانند بدون در نظر گرفتن قاعده کلی ُکرسیبندی (عکس دوم و ششم در تصویر  ،)8در
جای مناسب بنشینند (مکی نژاد.)37 :1388 ،
در یک مقایسۀ کلی با کتیبههای ثلث صفوی ،میتوان گفت كتيبۀنگاري صحيفي ،همانند
بسیاری از کتیبههای قرن دهم و یازدهم (تصویر ،)8از روشني و خوانايي نسبی برخوردارند و
خوشنویس در آثارش درگیر پیچیدگی ترکیببندی و تكلف فضاهای مثبت و منفی نبوده
است .در واقع ،سهولت خوانایی و یافتن كلمات و جمالت را ،به شكلدادن ،درهمنوشتن كلمات،
تعدد کرسیها ،قرينهسازي و امثال اين پیچیدگیها ،ترجيح دادهاست .همچنین ،عدم استقبال
از کتیبههای مادر و فرزند (عکس اول در تصویر  ،)8از ویژگیهای آثار صحیفی جوهری است که
در دیگر نمونههای شاخص صفوی نیز قابل رویت است .سادگی در تزئینات پس زمینۀ خطوط،
از دیگر مشخصات آثار وی به شمار میرود که با نمونههای موجود از قرن دهم (عکس های دوم
و چهارم در تصویر  )8همخوانی ندارد.
نکتۀ قابل ذکر دیگر در مورد آثار صحیفی این است که بر خالف سنت رایج دورۀ صفوی
"نمقه" متن را به اتمام رساندهاند ،صحیفی واژه "رقم" را
که خوشنویسان با واژۀ "کتبه" و بعضا ّ
بهکار بردهاست .اکثریت قریب به اتفاق خوشنویسان تیموری و صفوی ،از عباراتی چون "کتبه"
استفاده کردهاند .آثار فراوانی از خوشنویسان دورۀ صفوی موجود است که در این گروه جای
میگیرند .همانگونه که در تصویر  8نیز مشاهده میشود ،به جز نمونه دوم (سردر بقعه هارون
والیت) که فاقد رقم است ،در بقیۀ کتیبهها به ترتیب عبارات زیر خوانده میشود" :کتبه العبد
االحقر جاللالدین بن محمد بن جعفر"" ،کتبه العبد علی بن جعفر"" ،کتبه العبد ابوسعید
االمامی" ،کتبه علیرضا العباسی" و "کتبه محمدرضا االمامی".
در پایان ،میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که در چندین مورد از آثار صحیفی ،رقم وی به
صورت مورب (چلیپایی) اجرا شده است که در آثار دیگر خوشنویسان به ندرت دیده میشود و
به نوعی به این خوشنویس اختصاص دارد .شیوههای رایج اجرای رقم خوشنویسان کتیبههای
ثلث ،عمدتاً با قلمی کوچکتر از قلم متن کتیبه و به صورت عمود بر کرسی اصلی (عکس های
دوم ،پنجم و ششم در عکس  )8بودهاست .گاهی نیز خوشنویس راستای کرسی را مد نظر قرار
داده (عکس چهارم در تصویر  )8و در برخی موارد نیز با همان ضخامت متن اصلی (اثر سوم در
تصویر  ،)8رقم زده است .صحیفی در تمامی موارد ،چه ثلث و چه نستعلیق ،برای نوشتن رقم
خود از "ی" معکوس در آخر "صحیفی" استفاده کردهاست.
نتیجه
صحیفی جوهری از هنرمندان اواخر سده دهم و اوایل سده یازدهم هجری در دوران
پادشاهی سلطان محمد خدابنده و شاهعباس اول است که افزون بر خوشنویسی ،در شاعري،
سخنداني ،تذهیب ،وصالی ،صحافی و کتابداری نیز سررشته داشته است .مطالعه آثار به جای
مانده از صحیفی ،نشان میدهد که وی تا قبل از فوت در سال  1022ه.ق ،حداقل به مدت چهل
سال ،از  980تا  1019ه.ق به کتیبهنویسی اشتغال داشته است .اکثر قریب به اتفاق آثارش به
قلم ثلث نوشته شده و در برخی از آنها با قلم نستعلیق رقم زده است .آثار صحیفی بر خالف
نمونههای شاخص صفوی از تزئینات اسلیمی در پس زمینه برخوردار نیست .پاکیزهنویسی و
شمرده نویسی ،در راستای وفاداری به مضمون متن نوشته شده ،از ویژگیهای آثار صحیفی
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است که خوانایـی آن را نسبت به تزئینـی بـودن آثار در اولویت قـرار داده اسـت .به بیانی دیگر،
كتيبهنگاري صحيفي ،همانند بسیاری از کتیبههـای دورۀ صفـوی ،از روشني و خوانايي نسبی
برخوردار است .به عبارتـی ،صحیفی سهولـت خوانایـی را به تنوع بصری و تزئینی ،ترجيح داده
است .همچنین ،از دیگر ویژگیهای آثار صحیفی جوهری ،عدم استقبـال از کتیبههای مـادر و
فرزند است .سـادگی در تزئینات پسزمینۀ خطوط ،از مشخصات دیگری است که در آثار وی به
چشم میخورد و از این جهت با نمونههای موجود از قرن دهم سازگاری ندارد.
از دیگر تفاوتهای موجود در آثار صحیفی و دیگر خوشنویسـان صفـوی ،به کار بردن واژۀ
"رقم" به جای "کتبه" توسط صحیفـی است که در آثار دیگـر خوشنویسـان صفـوی بسیار نادر
است .در چندیـن مورد از آثار صحیفــی ،رقم وی به صورت مورب اجرا شده که این مورد نیز در
آثار سایر خوشنویسان به ندرت دیده میشود .نکتۀ پایانی در مورد چگونگی درج نام "صحیفی"
در انتهای کتیبههاست که در تمامی موارد ،چه ثلث و چه نستعلیق ،برای نوشتن رقم خود از
استفاده کرده است.
"ی" معکوس در آخر
پی نوشت

 .1ر.ک :فخرالزمانی قزوینی320317 :1375 ،
 .2هنرفـر  985خوانده است (.)165 :1344
 .3میر غیاث الدین محمد میرمیران یزدی (وفات 999 :ه.ق) ،از بزرگان طریقت نعمت اللهی و فرزند شاه نعمتاهلل یزدی
بود که پس از وفات وی ،به عنوان بزرگ سادات نعمت اللهی جانشین وی شد .عنایات شاه طهماسب و نیز جایگاه این خاندان
در خطه یزد باعث شد تا توسـط شـاه به عنوان وزیر و داروغه یزد انتخـاب شود (آقایی .)3 :1387 ،از روایات تاریخـی چنین
بر میآید که طایفه ذوالقدر که صحیفی به آنان منتسب است ،مانند میرمیران و صوفیان نعمت اللهی ،در ابتدا از حامیان به
سلطنت رسیدن شاه عباس اول بودند.
 .4در ضلع شمالي ورودی شرقی مسجد جامع اصفهان ،ايـوان كوچكـي اسـت كه ایـوان حکیـم یا صفه حکیم نامیده
میشود .در کمربند ايوان مـذكور ،كتيبـهاي گچبري ،حـاكي از تعميـرات آن در اولیـن سال پادشاهی شاهعباس اول صفوي،
مورخ به سال  996ه.ق است .متن به قلم ثلث و رقم به قلم نستعلیق است .این کتیبه با الیهای از گچ پوشیده شده بوده است
و میتوان نشانه های تیشهخور شدن زمینه کتیبه قبل از الحاق الیه جدید گچ را به وضوح مشاهد نمود.
 .5هنرفر ( )621 :1344و به تبع وی ،قدسی (" )1378:59مال آقای حوایجدار" خوانده اند.
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