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 رانيا يمعمار ناتيدر تزئ يچوب يها بهيکت يياجرا يها وهيشو  يسيخوشنو يقلم ها يطبقه بند
 

 فرهاد خسروي بيژائم
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندعضو هیات علمی گروه هنر 

 farhadkhosravi121@yahoo.com 

 

 مليکا يزداني
 دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

 

 فريبا خطابخش
 ر تاریخی دانشگاه هنر اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهاندانشجوی دکتری مرمت آثا

 

 محسن ناصري
 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

 
  چکيده

به واسطه انتقال مطالب متنوع، از های زینتی و زیبایی شناسی، در کنار جنبهدهند که کتیبه های چوبی بخشی از تزئینات معماری ایران را تشکیل می

 برخوردار هستند.  نیز اهمیت تاریخی خاصی

در این کتیبه های چوبی و همچنین قلم های خوشنویسی به کار رفته در آن است.  یاجرا مختلف  هایشیوه دستیابی به ،هدف اصلی این پژوهش

 با همراه آثار از ای نمونهگروه، هر برای و اند ی آنها در بنا دسته بندی شدهبرراستا، برای سهولت دسته بندی مطالب، کتیبه های چوبی بر اساس کار

  . گردیده است ارائه آنها از برخی تصویر

و  مورد بررسی ،و سپس طبقه بندی پسیندر دسترس در پژوهش بنیادی پیش رو با رویکرد تاریخی و توصیفی، نمونه های آماری به شیوه سرشماری 

نتایج به  در جمع آوری داده های پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و در برخی موارد مطالعات میدانی بهره گیری شده است.ه اند. قرار گرفت مطالعه

از شیوه های دیگری مثل در کنار منبت،  ومنبت اجرا شده   کتیبه های مورد بررسی به شیوهاز درصد  80حدود  که دست آمده حاکی از آن است

 بیش که یقلم و دارند قرار ها بقعه ضریح و درها روی بر موجود چوبی های کتیبه بیشتر ن،ی. عالوه بر ااستفاده شده استز یخاتم نو  مشبک، رویه کوبی

دهد بیش از نیمی از نمونه های آماری این پژوهش، به قلم ثلث است که اختالف چشمگیری نتایج نشان می است. ثلث گرفته قرار استفاده مورد همه از

 ا قلم های کوفی و نستعلیق دارد.ب

 تزئینات معماری ،یچوب یها کتیبه خوشنویسی، :کليدي واژگان
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بخشی از یک منبر متعلق به شمال ایران، : 1ر یتصو

هجری، ) 205میالدی/1101 Richert, 1182, 130) 

 بيان مساله

ی تاریخ که برای بررس اطالعات مستندی است  در بردارنده های مهم معماری اسالمی است. کتیبه عالوه بر زیبایی، ژگی  استفاده از کتیبه یکی از وی

 یها بهیکت ،بعد یل و در دوره هایچغازنب یآجر یواره هاید یالمیعهای  کتیبهباستان به کتیبه نگاری در ایران   نهیشیپمعماری بسیار مفید است. 

با  اسالمی نیز سنت کتیبه نویسی در معماری ایران ادامه یافت  در دوره رسد. یو ... مهمدان خت جمشید، بیستون کرمانشاه، شاهان هخامنشی در ت

کتیبه ها با خط درشت و کوفی و با آجر اجرا شده و غالبا سلجوقی،   رای مثال در دوره. بکتیبه ها مشخصات ویژه ای دارند ،هر دورهدر این توضیح که 

کاری شده  های کاشی به صورت برجسته و با نقش و نگارهای گیاهی تزیین شده است. در همین دوره شمار کمی کتیبه با گچبیشتر ایلخانی   در دوره

. جزای مهم معماری به شمار می روند، به ویژه کتیبه ها، اهمیت زیادی دارند و از ای و صفوی عناصر تزئینی در معماریتیمور  ود دارد. در دورهنیز وج

 این،در واقع، خوشنویسی در قالب کتیبه، به بناهای دوران اسالمی هویت مذهبی بخشید، زیرا خوشنویسی از همان آغاز هنری مقدس بود. عالوه بر 

 ،بیژائم خسروی)ی اماکن مختلف اغلب متناسب با فضای معماری دستخوش تغییراتی گردید د کتیبه نگاری شد و متن کتیبه هاموضوعات متنوعی وار

  .دارنداشته و دهای خاص خود را  ویژگیهای راهرو، محراب، منبر، دیوارهای اطراف و ...  بر روی سر در ورودی، کناره ها یبه نگاریمثال کت .(103:1386

ست یدور از ذهن نم. یران داشته باشیا یچوب در معمار ینیز به کاربرد تزئین ید اشاره ای، بایبه نگاریار مختصر در مورد کتیح بسین توضیا  در ادامه

توان  یپژوهشگران م یته هااز خالل نوش و آن گونه که دارد ینه ایریقدمت د یساخت و ساز معمار یاز مصالح اصل ییکه کاربرد چوب به عنوان جز

قدمت استفاده تزیینی از چوب در  ،عالوه بر کاربرد سازه ای چوب (.12: 1383، یاوریران عصر حجر استفاده از چوب مرسوم بوده است )یدر ا ،دیفهم

ید به هنرمندانی که روی درهای تخت جمش  هخامنشی قابل شناسایی است. بر اساس کتیبه های موجود در کاخ خزانه  معماری ایران حداقل از دوره

 در دوره های سلوکی، اشکانی و ساسانی تزئینات چوبی چشمگیری دیده نشده استالبته اری کرده اند دستمزد پرداخت شده؛ چوبی کنده ک

 . (119:1396کیانی،)

 های متنوعی مثل از تکنیک ها طابه، منابر و صندوق، میز خکاربری تزئینی چوب در معماری افزایش یافت. مثال در تزئین در و پنجره ها ،بعد از اسالم

نمونه های مناسبی از این بسیاری در ایران و سایر کشورهای اسالمی  که در بناهای (138: 1388میشل، )و مشبک استفاده شده  ، خاتم، معرقمنبت

 . (1ر ی)تصو دست قابل مشاهده است

به کتیبه هایی این آثار چوبی، به کار رفته روی گیاهی و گاه حیوانی هندسی،   نقوش پیچیدهدر کنار 

  و البته کاربری تزئینی هم دارند. بار انتقال مفاهیم و اطالعات را به دوش می کشند که کار رفته اند

 ینات چوبییتز یمتنوع اجرا یوه هایشز یو ن یسیاقالم خوشنو  سهیش رو، مقایپژوهش پ یهدف اصل

نات ییگوناگون تز یها ین موارد، کاربریاست. در کنار اقاجار  ن دورهایران تا پایا یوابسته به معمار

دن به پاسخ ین اهداف به منظور رسیا قرار گرفته است. یز مورد بررسیران نیا یدر معمار یچوب

 ده است:یر طرح گردیسواالت ز یبرا یمناسب

  شتر به کار رفته یران بیا یوابسته به معمار ینات چوبییدر تز یسیک از اقالم خوشنویکدام

 است؟

 داشته است؟ یخاص یخیو تار یر منطقیس یسیا به کار بردن اقالم متنوع خوشنویآ 

 شتر مورد یب به کار گرفته شده و کدام ییها ، چه روشیچوب یبه هایکت یاجرا یبرا

 استفاده بوده است؟ 

 است؟  یرشتیب یبه اینات کتییک شامل تزی، کدام یوابسته به معمار ین عناصر چوبیدر ب 
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  پژوهش   نهيشيپ

سخن  یدر معمار ینات چوبیم که در مورد تزئیخور یبرم ینوشته شده، به طور پراکنده به مطالب یران و هنر اسالمیهنر ا  که درباره یدر کتب و مقاالت

ن یا ین موضوع به عنوان هدف اصلیته، اصورت نگرف یچوب یبه هایکت  سهیو مقا یمعرف  نهیدر زم یان آمده و از آنجا که پژوهش مستقلیبه م ییها

 ق مد نظر قرار گرفته است. یتحق

مقابر ـ انجام شده که فقط  یچوب یرامون صندوق هایـ پ( 1388) یرالهینه، توسط مژگان خین زمیصورت گرفته در ا ین پژوهش هایاز مرتبط تر یکی

از  ییانجام داده که در قسمت ها یصفو  دوره یرامون منبت کاریگسترده پ یز پژوهشین( 1381)انمهر یده است. قباد کیده منتشر گردیبه صورت چک

نام برده  یچوب  بهیزد از چند کتیشهر  یخیتار یبه هایکت یز ضمن بررسین (1389) یزدیز اشاره شده است. فاطمه دانش یآثار ن یبه هایآن به کت

ر یغ یخود گذر ینوشته ها یاثناز در ین( 1396) یانیوسف کیو محمد ( 1399) یدین زمرشی، حس(1311) چون لطف اهلل هنرفر یدیاست. اسات

 ن مقوله داشته اند.یمختصر به ام و یمستق

 

 پژوهشروش 

 از آنجا که ،حاضر  مقالهدر گیرد که بدنه آن به صورت تاریخی ـ توصیفی تدوین شده است.  پژوهش پیش رو در زمره پژوهش های بنیادی قرار می

؛ است ز بودهین یقیو تطب یدانیمقات یازمند تحقین، یمطالعات کتابخانه ا عالوه برج مطلوب، یبه نتا یابیجهت دستمورد نظر،  یه هاق نمونیدق یبررس

ر و ثبت مشاهدات اقدام شده است. با توجه یتصاو هی، نسبت به ته، پس از حضور در محلمورد قبولج یو کسب نتا یمستند نگار یبرادر برخی موارد، 

تحلیل داده ها بر پایه طبقه بندی مزبور  است. سرشماری در دسترس و طبقه بندی پسین بودهبه صورت نمونه گیری  ،یو مال یزمان یت هایدودبه مح

 صورت گرفته است.

 

 معماري تزئينات چوب در  هاي رايجکاربرد -1

استفاده شده است. برای   لف آن جهت تزئینات و نماسازی نیزختاز انواع م ،بناهای سنتی ی عالوه بر کاربرد چوب در سازههمان گونه که اشاره شد، 

ها و پوشش گنبدها مورد  بندی قوس تیرهای چوبی بلند و قطور جهت قالب ،مثال در مسجد جامع نیشابور که به دست ابومسلم خراسانی ساخته شده

الی قاپو و هشت بهشت از ستون و ع یی مانند چهلتی از بناهاقسمدر صفویه   . همچنین در دوره(101:1399 زمرشیدی،) استفاده قرار گرفته است

 گرفته شده است.   های مسطح نقش دار بهره ستون سازی و طره بندی در کارهای تزئینی سقف چوب برای

چوب به  ،ری از بناهای دیگردر بناهای دوران قاجار مانند عمارت باغ ارم شیراز، بنای شمس العماره و کاخ گلستان تهران و بسیان موارد، یعالوه بر ا

 تعدادی از رایج ترین کاربری های آن معرفی می شود. ادامه، که در  (110همان: ) شیوه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است

 در  -1-1

. ستخش نمای مساجد و بناها بوده اهمواره زینت بروند ـ  ی درها و پنجره ها به شمار می و اُرُسی ها ـ که زیر مجموعهپنجره ها  ،های چوبی بزرگدر

به دار و یکت ینمونه درها یداشته اند که فراوان یگاه و شان خاصی، جایعموما مذهب یبناها یورود  مختلف، به عنوان درگاه و آستانه یدرها در دوره ها

مسجد جامع سمنان، مسجد علی قهرود، افوشته نطنز،  به عنوان مثال امامزاده اسماعیل اصفهان، مسجد ن ادعا باشد.یبر ا یتواند گواه ین شده مییتز

ه ابیانه ب زاده روشن گرگان و بناهای تاریخیمسجد جامع فیروز آباد میبد، شاهزاده حسین قزوین، مسجد جامع چالشتر، مسجد اولجایتو اصفهان، امام

 است. شده تزئین خطوط مختلفی   وسیلهه خصوص مسجد جامع ابیانه دارای درهایی هستند که ب

 (مضجع، حظيرهمحجر، ، صندوق مقبره )ضريح -1-2

ها کاربرد عام چون سنگ قبر نداشته و فقط  ولی آنچه مسلم است این صندوق آغاز استفاده از صندوق چوبی برای پوشش مقابر اسالمی مشخص نیست

قدیمی ترین سنگ قبر به کار رفته است.  یانوان پوششی بر، به عخاص افراد دارای جایگاه اجتماعی و معنوی و مذهبی  در آرامگاه افراد عالی رتبه

طی صد  د نسبتا زیادی از صندوق های مقابر. متاسفانه تعدابه ابتدای قرن ششم هجری استنمونه های بر جای مانده از صندوق های چوبی متعلق 

 .(10:1388خیرالهی، )ه سنگ قبرهای نو و جدید داده اند را ب جای خود ،یا به علت عدم آگاهی متولیان بقاع و اماکن مذهبی سال اخیر به سرقت رفته
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امامزاده ، شاه اسماعیل  مقبرهشیخ صفی الدین اردبیلی،   امامزاده اسماعیل اصفهان، بقعهصندوق : تبه شرح زیر اس موجود امروزهنمونه های از  یتعداد

 .قزوین شاهزاده حسینو  طنزن های خرقان قزوین، آرامگاه شیخ عبدالصمد ساری، برج صالحسید ابو

 منبر  -1-3

 در طرفین آن قرار عموما دارای کتیبه هایی با مضامین قرآنی اند که بیشترون در مساجد بوده، یروحان  گاه وعظ و خطابهیرباز جایمنبرها که از د

 ین نمونه هایاز شاخص تر. یافت هابی بر روی منبرهات مذعبارتوان در نگارش  بهترین نمونه های منبت کاری را می زبرخی ان رو، یاز ا .رندیگ یم

 .اشاره کرد سوریان فارس و اصفهان چالشتر، ن،ییانه، نایابجد جامع امس یهامنبرتوان به  یم یخیتار یموجود در بناها

 محراب -1-4

آسیب ایرانی سازگاری چندانی نداشته و  اما به علت اینکه چوب با معماریخت محراب به قرن اول هجری می رسد استفاده از چوب برای سا  سابقه

استفاده شده دهد ـ  یم ینات مساجد را در خود جاین بخش تزئیتر یـ که اصلبرای ساخت محراب از آن به ندرت  بسیار رایج است،ایران  موریانه در

دور بودن ست. یکی از دالیل سالم ماندن این محراب، . اثر منحصر به فردی که در این زمینه می تواند مورد بررسی قرار گیرد محراب چوبی ابیانه ااست

 توان مشاهده نمود. یرا م یمعدود یز نمونه هاین یاسالم یگر کشورهایدر د و نیز شرایط نگهداری مناسب آن بوده است. ابیانه از مسیر زلزله

 

 چوبي هايکتيبهاجراي   شيوه -2

 منبت  -2-1

ک نقش یه تراش خورده و به یاز چوب مورد نظر بر اساس طرح اول ییکه در آن قسمت هاری است هنکه رایج ترین تزئین چوبی است، منبت کاری 

کاری در ایران  عده ای از محققان به جرات اظهار نظر نموده اند که قبل از ظهور ساسانیان نیز منبت(. 551: 1381انمهر، یشود )ک یل میبرجسته تبد

تاریخ  ز قدیمی ترین آثار منبت موجود که. یکی ا(112:1396کیانی،) این ادعا را ثابت کند در دست نیست تاریخی که  رواج داشته، ولی هیچ بازمانده

پارس شیراز   در موزه وساخته شده  اناول قرن سوم هجری را دارد یک لنگه در چوبی متعلق به مسجد عتیق شیراز است که در دوره صفاری  نیمه

 .(119همان: )د نگهداری می شو

 شبکم -2-2

کمان   لهیچوب منتقل شده، سپس به وس یوه طرح مورد نظر روین شیوابسته به چوب، مشبک است. در ا یج در هنرهایرا یوه هایگر از شید یکی

تن امامزاده هفده  یورود یتوان به ارس یآن م یبایس و زینف یماند. از نمونه ها یم یطرح برش خورده و طرح مورد نظر باق  نهیسطوح پس زم ،اره

 گان اشاره کرد.یگلپا

 کنده کاري -2-3

شود؛ قسمت های اصلی طرح با ابزار مخصوص، نقر می شود و در واقع ، بر خالف منبت که طرح به صورت برجسته ایجاد میکنده کاریدر شیوه 

 ماند.پس زمینه طرح برجسته باقی می

 رويه کوبي -2-4

 ی از چوب، اجرا و سپس به چوب زمینه چسبانده می شود.نازک  طرح مورد نظر، روی قطعهدر این روش، ابتدا 
 

 شاخص  معرفي چند نمونهيافته هاي پژوهش:   -3

 محراب و منبر مسجد جامع ابيانه  -3-1

ف تر است، ک یمیکه قدمسجد از دو شبستان  یکیاست.  کاشان  انهیروستای اب  ازده گانهیاز مساجد ، "ده انیممسجد "ملقب به  انهیمسجد جامع اب

از قطعات تخته های محکم چوب ن محراب ی. اگرفته استقرار ه.ق  199، محراب چوبی منحصر به فردی به تاریخ آنبر دیوار جنوبی  چوبی دارد و

گل دار و  یکوف  س و آیه الکرسی با خطوط برجستهی  ( و سوره162: 1381 ،ییرزایه میخ و چسب به هم متصل شده )فقیگردو ساخته شده که بدون م
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: طاق نمای داخل محراب ابیانه، منبع: نگارندگان5ر یتصو  

: در مسجد علی قهرود، منبع: نگارندگان3ر یتصو  

من استاد االجل "از نوشته های دیگر این محراب نام استاد آن است که به شرح زیر آمده:  .ر آن حک شده استببرگ دار در کنار نقوش گل و بوته 

 (.888: 1311)هنرفر،  "زین الدین استاد احمد المعروف باصفهانی غفراهلل له

ابوجعفر محمد  / مما امر بایجاد هذا المحراب" سفارش دهنده آن نوشته شده است: سطر به خط کوفی نام چهاردر  داخل محراب، ینما طاق  بر سینه

سنه "قسمت باالی آن چنین آمده: جدا در  یسطرو در  "یفی جمادی االول ء مرضاته  و ابتغا/ اعانه اهلل تعالی و غفرله تقربا الی اهلل  /بن علی بن شها 

های دیگری نیز به خط کوفی در قسمت های مختلف محراب نوشته شده که حاوی عبارات  . کتیبه(5ر ی)تصو ه.ق[ 199] "اربع مائهو سبع و سبعین 

 ."افعل علی صالتک و التکن من الغافلین"و  "الحکم هلل"، "اهلل اکبر"، "الملک اهلل"، "ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل"زیر است: 

د وجود داشته است. ماکسیم سیرو این ظاهرا محراب دیگری به همین شکل از چوب در این مسج

در راهروی شمالی باال یک محراب زیبا از چوب منبت "آن نوشته است:   محراب را دیده و درباره

)سجادی،  "شود که دارای همان سبک است و به قدر کافی ترمیم شده است کاری شده دیده می

131:1392                      .) 

خ یان و تاریسلجوق  نیز دارد که مربوط به دوره یچوب ین مسجد منبریس، اعالوه بر این محراب نفی

 یبه خط کوف ییبه هاین منبر نقوش گل و بوته، گل هشت پر و کتیا یق است. رو.ه 166 ساخت آن

فی المحرم سنه ست و ستین و اربع مائه رحم اهلل من قراه و "این کتیبه با عبارت  .وجود دارد

  شده است. یز با نقش گل و بوته و خطوط برجسته، کنده کاریمسجد ن ی(. همچنین، در ورود888: 1311سد )هنرفر، به پایان می ر "نظره

این دو کلمه در اوان "شود:  به خط نستعلیق مربوط به زمان افشاریه به شرح زیر خوانده می یبه ایبر سقف چوبی ایوان جنوبی مسجد جامع ابیانه کت

ان فرشته حشم السطان العادل نادرشاه الملقب بولی النعمه سمت تحریر پذیرفت و مشارالیه در هندوستان با عساکر عهد سلطان جم خدم و خاق

راهلل منصوره تشریف داشتند و پادشاهی عراق و نیابت خود را به فرزند ارجمند خود رضا )قلی( میرزا مفوض و شاه طهماسب ابن شاه سلطان حسین نو

 (.888: همان) "1125زول اجالل ارزانی داشت بلکه مقید بود فی تاریخ غره محرم الحرام مرقده در بلده سبزوار ن

 قهرود يدر مسجد عل -3-2

 یرا در خود جا یخیتار یبایز یقمصر قرار گرفته و چند بنا یلومتریک 50  قهرود در فاصله یروستا

است  یدر مسجد عل ،ن روستایامانده در  ین آثار به جایس ترین و نفیاز برجسته تر یکیداده است. 

ثلث و منبت  یبه هاین در که سراسر آن مملو از کتیاز برخوردار است. ین ییار باالیکه از سالمت بس

 یاشعار فارس ی. در انتها(3ر ی)تصو داده است یات قرآن را در خود جایو آ یاشعار فارس ،است یکوف

ع االخر سنه سبع یخ ربیتار یف"ت: ان شده اسیخ ساخت آن به وضوح بیستون سمت چپ در تار

بنا شده  یخواب شخص  هید که مسجد بر پایآ یم ن بریمتن چن ین از فحوایهمچن ."ه.ق[900مائه ]

در چهار سطر به خط ثلث بر  یتیب 16ن شعر یا. را به آن امر فرموده است یو )ع( یکه حضرت عل

 شود: یات آغاز مین ابیدر اجرا شده و با ا یشانیپ یباال

 و توانگر یم و خالق و حیپاک و داور       کر یق خدایبتوف

 ر و مفخر آل عبا رایرا        ام یدم مرتضیدر خواب د یشب

 ادیم ترا هرگونه بنیبگفتا عبد واحد باش استاد           بفرما

اهلل  ن، محمد رسولیال اله اال اهلل الملک الحق المب"ن شرح است: ین تر بدییپا  بهیقرار گرفته که متن کت یبه، دو قاب به خط کوفین کتین اییدر پا

ب النقار یبن نج یمحمد بن عل"و  یبانبه عنوان  "یالقهرود یبن احمد بن محمد بن عبداهلل بن عل بن محمد عبدالواحد"نام ن، یهمچن ."نیاالم الصادق

  کر شده است.ذدورادور در   هی، در حاشسازندهبه عنوان  "یاالصفهان

 امامزاده اسماعيل اصفهان  در -3-3
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: در امامزاده اسماعیل اصفهان، منبع: نگارندگان1ر یتصو  

ربی مسجد جامع اصفهان به : در جنوب غ2ر یتصو

ه.ق ، منبع: نگارندگان 165تاریخ   

دری منبت  ،در قسمتی از بنای امامزاده اسماعیل که متعلق به عصر سلطان محمود آل مظفر است

امر باحداث هذا الباب احرازا "این کتیبه است:  یحاوکاری شده وجود دارد که قسمت فوقانی آن 

مم ناشر العدل و االحسان باسط للمغفره و الثواب فی ایام دوله السلطان االعظم مولی سالطین اال

االعظم محمد بن االمن و االمان ظل اهلل فی االرضین قطب الحق و الدین شاه محمود بن السلطان 

من  ید الخراسانیالمظفر خلداهلل ملکه البهلوان االعظم الصاحب االکرم تاج الدوله و الدین علی رش

  .(1ر ی)تصو (230: همان) "خاص ماله

 

سيد واقف   دوق بقعهدر و صن -3-4

 افوشته 

 آنقرن نهم هجری در  ازمتعددی مشتمل بر خانقاه، مسجد، مقبره و یک سر در باشکوه   ابنیهکه  روستای افوشته در دو کیلومتری نطنز واقع است

سید واقف است.   بقعه ،کند ب توجه میدر این میان، نخستین بنایی که در افوشته جلمانده است. ها هم اکنون باقی  هایی از آن قسمت وایجاد گردیده 

(. اشعار فارسی 881: همانرود ) ارهای هنری عهد تیموری به شمار میکه. ق( از شاه 821های فارسی و صندوق منبت درون بقعه ) در منبت با کتیبه

 انه هوالباقی                                                 روی در بقعه منبت کاری شده است:              ثلث قلمزیر به 

 بزرگـوار خدایـا بـآب روی نـــبی                    که جرم ما بعلی در گذار و در گذران

 جمــیع زبـده آل محمـدی یـارب                   بفضل خویش بدار السالمشان برسان

 ت از دل و جانبیمن همت ایشان ببخش آنکس را                که یار و چاکر آل عباس

 کتبه حسین بن بایزید

در، در دو لوحه به خط ثلث برجسته   و بر دو لنگه د شدهیهجری به صراحت ق 858و سال  یموریمتن در منبت، نام شاهرخ ت  حاشیه یفارس  دهیدر قص

 دو بیت شعر به شرح زیر نوشته شده است:

 شادی فتـح نور و ظفـر بده مرا تو خدایا درین خجسته سیر            هـزار مایـه

 بدو حسن بحسین و بموسی و جعفر   بحرمت سه محمد بحق چار علی            

 در جنوب غربي مسجد جامع اصفهان  -3-5

ستون شاه  ستون سلجوقی واقع در مغرب گنبد نظام الملک را از چهل در انتهای داالنی که چهل

کند یکی از درهای قدیمی و تاریخی  می جنوب غربی مسجد جمعه جدا  عباسی واقع در گوشه

راست   شود. بر دو لنگه مسجد جمعه اصفهان قرار دارد که معموال بسته است و از آن رفت و آمد نمی

قال اهلل تبارک و تعالی و "و چپ این در قدیمی به خط ثلث برجسته عبارت زیر نوشته شده است: 

موفق شد استاد محمود بن "ز در لوحی فارسی: و نی "ان المساجد اهلل فال تدعوا مع اهلل احدا

صدرالدین نجار نطنزی و این در را که از مال و بعمل خود ترتیب نموده وقف نمود بر مسجد جامع 

ه. ق[ 165] "اصفهان قربه الی اهلل تعالی فی غره شهر شعبان المعظم سنه اثنی و ستین و تسعمائه

  ایانی کتیبه که شامل تاریخ آن می شود وجود ندارد.(. امروزه بخش پ2( )تصویر 163:1311)هنرفر،

 خرقان قزوين   ضريح چوبي برج -3-6

هجری و برج  160دو برج آجری خرقان که از نظر معماری و تزئینات اهمیت ویژه ای دارند، در جنوب غربی قزوین واقع شده اند. زمان احداث برج اول 

 کهاز عهد صفویه وجود داشت منبت کاری ر، در داخل هر یک از دو آرامگاه، ضریحی چوبی هجری است. در گذشته ای نه چندان دو 186دوم 

برج خرقان متعلق  روی ضریح نشان می دهد که دو   متاسفانه یکی از دو ضریح مفقود شده است و ضریح دیگر در ده خرقان نگهداری می شود. نوشته
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: در شمالی مسجد جامع نطنز به تاریخ 6ر یتصو

ه.ق، منبع: نگارندگان 1015  

صفوی مشبک امامزاده هفده تن گلپایگان،   : کتیبه9ر یتصو

 منبع: نگارندگان

، آرامگاه متعلق به محمد بن موسی الکاظم )ع( و خواهرش شدههجری ساخته  161ر سال ضریح چوبی که د  به دو شخصیت مذهبی است. طبق کتیبه

دهد چگونه آرامگاه دو  یت است که نشان میح از آن جهت حائز اهمیضر یرو  (. نوشته66:1381الکاظم )ع( است )کیانی،جدیده خاتون بنت موسی 

ده خاتون یح جدیضر  بهیبر آن نهاده شده است. کت یدیترام قرار گرفته و نام جدبه صورت دو امامزاده مورد اح یقرن پنجم هجر یخیت تاریشخص

شهر  یرا فیه السالم تحریالکاظم عل یده خاتون بنت امام الهما]م[ امام موسیده صالحه طاهره جدیهذالمرقده المنوره المطهره س"ن شرح است: یبد

 (.312: 1311ه[ )ورجاوند، 161] "ن و تسعمائهیر و الظفر لسنه اربع و ستیصفر ختم بالخ

 در مسجد جامع نطنز -3-7

شود دارای کتیبه هایی به شرح زیر است:  شمالی باز می  در قدیمی مسجد جامع نطنز که به کوچه

اللهم صل علی النبی و الوصی و البتول و السبطین و زین العابدین و الباقر و الصادق و الکاظم و "

 قلمکتیبه ای به ". النقی و العسکری و المهدی صلوات اهلل و سالمه علی نبینا و علیهم اجمعین

ه اثنی و سبعین اتمام این در تاریخ سن"نستعلیق نیز دارد که تاریخ اتمام و نصب آن را بیان می کند: 

ه[ شد و نصب این در در تاریخ شهر ذی الحجه الحرام سنه اثنی عشر و الف 195و تسعمائه ]

وقف کرد ". در پائین در به خط ثلث عبارت زیر منبت کاری شده است: (6ر ی)تصو "ه[ شد1015]

له سی و استاد علی بن استاد حسین نجار نطنزی بسعی و عمل خود این در را مع چهار حبه از جم

بر مسجد جامع بلده که اجاره آن  همزبور هشش حبه عصار خانه واقعه در جنب چهار سوق جنب بلد

ر (. در بازدید نگارندگان از مسجد جامع نطنز د896: 1311 )هنرفر، "نائی مسجد ]شود[صرف روش

گری وجود دی  نقری اجرا شده است، کتیبه  نستعلیق که به شیوه  به غیر از کتیبه 1310تابستان 

 نداشت.

 زديماق قر چيدر مسجد ام -3-8

)خادم  ده استیه.ق به اتمام رس 811شود، در سال  یاد می "نو  مسجد جمعه"زد با عنوان ی یخیر چقماق )چخماق( که در متون تاریمسجد ام یبنا

در دو سطر  "دباغ  ین علین الدین در وقف کرد زیال اهلل / محمد رسوال اله اال اهلل "دارد که عبارت  یچوب ین مسجد دریا  خانه (. گرم50: 1381زاده، 

کنده  ثلثبه خط سمت چپ   در دو سطر بر لنگه "195 سنه خیه در تاریبه جماعتخانه مسجد چقماق/ اهلل حقا حقا  یول یعل"و سمت راست   بر لنگه

ه.ق دارد  193خ یشود که تار یده میمسجد د یع شمال شرقز در ضلین ین در، در کوچکی. عالوه بر ا(500: 1389، یزدی)دانش  شده است یکار

ح یثلث صح قلمر مربوطه، یکه با توجه به تصاواند آن را نسخ ذکر کرده  قلم یزدیو فاطمه دانش محمد حسن خادم زاده  (.56: 1381)خادم زاده، 

 . است

 گانيامامزاده هفده تن گلپا يدر ارس -3-9

گان که در آن یم در شهر گلپایامامزاده ابراه یجود در بنامو یبه هایخ کتیبا توجه به تار

ازدهم ین بنا از آثار قرن یشود، ا یده میه.ق د 1033و  1035، 1031 یخ هایان تاریم

منحصر به  یاست هشت گوش که ارس ییسلطنت شاه عباس اول است. بنا  و دوره یهجر

: 1383، یاشراقرود ) یم به شمار یعصر صفو یآن از شاهکارها یوان ورودیا یفرد جلو

بوته است که  گل و  نهیمشبک به خط ثلث در پس زم یبه ایکت یحاو اثرن یا .(552

 .(9 ری)تصو (531: همان)است. " )انسان( یهل ات"  متضمن سوره

 دي حرم حضرت عبدالعظيم حسنيودر ور -3-10

نیان است. ای برای ایرا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در شهر ری بنای شناخته شده

من جمله در ورودی اصلی  ،قاجار است  ئینات این مجموعه متعلق به دورهتز  قسمت عمده
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در بیست بیت به این در قصیده ای فارسی   سیاه دارد. بر روی دو لنگه  یی به خط نستعلیق سفید بر زمینهزیبا  ماما خاتم کاری شده و کتیبهمقبره که ت

 این شعر حاوی ماده تاریخی بدین شرح است:خاتم اجرا شده است. مقطع   شیوه

 ذوقی بخواست عدت سال        بـرآمـد از قـلمـش وه ز بـاب بـاغ ارم  سپس چو خامه

 "1569صنیع محمد رفیع شیرازی سنه "و  "رقمه ابوالفضل بن فضل اهلل ساوجی"راست و چپ به ترتیب چنین آمده است:   در دو قاب پایین دو لنگه

 کند. این در زیبا را معرفی می  هکاتب و سازند که( 8ر ی)تصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است.  ذکر شده 1  شمارهدر جدول  ،شده بررسیای هاطالعات کتیبه یافته های پژوهش و  ؛برای مقایسه و بررسی نتایج آماری ،در پایان

 ن(اجراي کتيبه هاي چوبي )نگارندگا  : دسته بندي کاربري، قلم خوشنويسي و شيوه1جدول 

 نام بنا رديف
کاربرد 

 اثر
 قلم تاريخ / دوره

روش 

 اجرا
 توضيحات منبع

  Tebyan.net ؟ کوفی ه / سلجوقی112 منبر مسجد جامع شوشتر  1

  نگارندگان منبت کوفی ه / سلجوقی116 در برج طغرل ری  2

 منبت کوفی ه / سلجوقی166 منبر مسجد جامع ابیانه  3
، 888هنرفر: 

 گاننگارند
 

 منبت کوفی ه / سلجوقی199 محراب ع ابیانهمسجد جام  4

، 162فقیه میرزایی: 

 ، 888هنرفر: 

 نگارندگان

عمل زین الدین استاد 

 احمد المعروف باصفهانی

  888هنرفر:  ؟ کوفی ه / سلجوقی213 منبر شاهزاده اسماعیل برز ابیانه  5

 نگارندگان منبت ثلث ه / ایلخانی900 در مسجد علی قهرود کاشان  6
مد بن علی بن عمل مح

 نجیب النقار االصفهانی

 در مسجد جامع بسطام  7
ه/ 909-901

 ایلخانی
  نگارندگان منبت کوفی

 منبت ؟ ه / آل مظفر911 منبر مسجد جامع نایین  8
 ،20هنرفر: 

 19یاوری: 
 

  نگارندگان منبتکوفی /  یلخانیاه / 933 در شیخ جام  مقبره  9

: در خاتم شاه عبدالعظیم به تاریخ 8یر تصو

ندگانه.ق، منبع: نگار 1569  
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 ثلث

  11یاوری:  منبت ثلث یلخانیاه / 991 منبر مسجد جامع سوریان فارس  10

 منبت ثلث آل مظفر در امامزاده اسماعیل اصفهان  11
 ، 230هنرفر:

 گاننگارند
 

 تیموری در مسجد جامع نطنز  12
کوفی / 

 ثلث
 در جنوبی نگارندگان منبت

 منبت ؟ ه / تیموری806 صندوق شاهزاده حسین قزوین  13
Anobanini.ir 

  611گلریز: 

  نگارندگان منبت نسخ ه / تیموری811 منبر پایگانمسجد جامع سرآور گل  14

  881هنرفر:  منبت ثلث ه / تیموری858 در سید واقف افوشته نطنز  بقعه  15

  881هنرفر:  منبت ؟ ه / تیموری831 در مسجد جامع افوشته نطنز  16

  881هنرفر:  منبت ثلث ه / تیموری821 صندوق سید واقف افوشته نطنز  بقعه  17

  نگارندگان منبت ثلث ه / تیموری862 در شن گرگانامامزاده رو  18

  Ghoolabad.com منبت ثلث ه / تیموری866 در مسجد جامع فیروز آباد میبد  19

  نگارندگان منبت ثلث ه / تیموری899 صندوق امامزاده روشن گرگان  20

  نگارندگان منبت ثلث ه / تیموری881 صندوق امامزاده سید ابوصالح ساری  21

  نگارندگان منبت ثلث ه / تیموری105 صندوق زید تهرانامامزاده   22

 صفوی صندوق  شیخ صفی الدین اردبیل  بقعه  23
کوفی / 

 رقاع
 سازنده مقصود علی 65رجبی اصل:  منبت

 امامزاده هفده تن گلپایگان  24
در 

 )ارسی(
 مشبک ثلث صفوی

 ، 552اشراقی:

 نگارندگان
 دوره شاه عباس

  نگارندگان منبت ثلث صفوی صندوق بقعه بابا افضل کاشان  25

 صفوی در مسجد جامع خوانسار  26
ثلث / 

 بنایی
  نگارندگان منبت

 نستعلیق صفوی در امامزاده هفده تن گلپایگان  27
رویه 

 کوبی
  نگارندگان

  182دانش یزدی:  منبت ثلث ه / صفوی131 صندوق مزار زرندیان یزد  28

  ندگاننگار منبت ثلث ه / صفوی136 در امامزاده جعفر نور  29

 منبت ثلث ه / صفوی139 در مسجد فرط یزد  30
، 199دانش یزدی: 

 539خادم زاده: 
 

  Ghoolabad.com منبت نسخ ه / صفوی110 سردر آب انبار مال حسن میبد  31

 ه / صفوی111 در امامزاده احمد بن موسی کاشان  32
ثلث / 

 بنایی
 باب  1 نگارندگان منبت

  Ardehal.org منبت ثلث ه / صفوی120 در مشهد اردهال کاشان  33

  188: عقابی ؟ ثلث ه / صفوی120 در امامزاده زید بن علی خرم آباد  34

  نگارندگان منبت ثلث ه/ صفوی126 صندوق امامزاده محمد ابن ابی بکر نور  35
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 در جنوب غربی نگارندگان منبت ثلث ه / صفوی165 در مسجد جامع اصفهان  36

 منبت ؟ یه / صفو161 صندوق برج خرقان قزوین  37
 ،66کیانی:

 312ورجاوند: 
 

 عمل مقصود علی 65رجبی اصل:  منبت ثلث ه / صفوی169 صندوق شاه اسماعیل اردبیل  مقبره  38

 ه / صفوی169 در بقعه شاهزاده حسین قزوین  39
ثلث / 

 نستعلیق
 منبت

، 533کیانمهر: 

 619گلریز: 
 

40  
قطب الدین حیدر   بقعه

 حیدریه تربت
  نگارندگان نبتم ثلث ه / صفوی190 در

 در مسجد جامع نطنز  41
/  ه195-1015

 صفوی
 نستعلیق

کنده 

 کاری

 ، 896هنرفر:

 نگارندگان

، عمل استاد در شمالی

علی بن استاد حسین 

 نجار نطنزی

  500دانش یزدی: منبت ثلث ه / صفوی195 در مسجد امیر چخماق یزد  42

43  
امامزاده یحیی ساوجبالغ 

 هشتگرد
  165اسماعیلی:  تمنب ثلث ه / صفوی195 در

 ه / صفوی196 در امامزاده محمد محروق نیشابور  44
 /ثلث 

 نسخ
 در غربی نگارندگان منبت

 در ورودی نگارندگان منبت ثلث ه / صفوی198 در امامزاده محمد محروق نیشابور  45

 ه / صفوی191 در مسجد جامع سرآور گلپایگان  46
بنایی / 

 ثلث
 منبت

رفیعی مهرآبادی: 

812 
 

  نگارندگان منبت نستعلیق ه / صفوی181 در ده عمران گوگد گلپایگانامامزا  47

  نگارندگان منبت نستعلیق ه / صفوی110 در امامزاده ابوالفتوح گلپایگان  48

 نگارندگان منبت ثلث ه / صفوی111 در مسجد جامع اصفهان  49

در جنوب غربی، عمل 

استاد محمد بن علی بن 

محب علی، به قلم جعفر 

 امامی

  138عقابی:  منبت ؟ ه / صفوی1012 در چهارپادشاه الهیجان بقعه  50

51  
امامزاده میر شمس الدین 

 الهیجان
  311عقابی:  منبت نسخ ه / صفوی1018 صندوق

52  
بقعه شاهزاده اسماعیل برز 

 نطنز
  888هنرفر:  منبت نستعلیق ه / صفوی1053 ستون

  ندگاننگار منبت ثلث ه / صفوی1056 در مسجد کلّه قهرود کاشان  53

 ه / صفوی1032 در مصلی یزد  مدرسه  54

نسخ / 

ثلث / 

 بنایی

  551دانش یزدی:  منبت

 ه / صفوی1038 در مسجد ریگ یزد  55
نسخ / 

 ثلث
 منبت

، 552دانش یزدی: 

 513خادم زاده: 
 

 مشهدی نوش  منبت ثلث ه / صفوی1015 درمسجد حاج سید حسین نوش   56
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 11: آبادی آباد کاشان

 نگارندگان منبت ثلث ه / صفوی1061 صندوق الصمد نطنزآرامگاه شیخ عبد  57
عمل استاد حسین بن 

استاد اسماعیل سرشگی، 

 کتبه عبداللطیف

  113ی: عقاب منبت ثلث ه / صفوی1099 در امامزاده سلطان حسین کاشان  58

  Vefagh.co.ir منبت ؟ ه / صفوی1088 منبر مسجد جامع قاین  59

  511 :عقابی منبت ثلث ه / صفوی1111 رد امامزاده سید ابوصالح قائمشهر  60

 نستعلیق ه / صفوی1111 اویزدست مدرسه چهار باغ اصفهان  61
رویه 

 کوبی
  106خسروی بیژائم: 

62  
مسجد جامع عتیق نوش آباد 

 کاشان
 منبت ثلث ه / صفوی1135 در

مشهدی نوش 

 11: آبادی
 در جنوب شرقی

63  
مسجد جامع عتیق نوش آباد 

 کاشان
 منبت ثلث ه / صفوی1133 در

مشهدی نوش 

 18: آبادی
 در غربی

  503: عقابی منبت ؟ ه / افشاری1116 در سلطان میر احمد کاشان  64

 منبت نستعلیق ه / افشاری1125 سقف مسجد جامع ابیانه  65
 ، 888هنرفر: 

 نگارندگان
 

  309دانش یزدی:  منبت نسخ ه / قاجار1515 در مسجد عبدالخالق یزد  66

  510: عقابی منبت ؟ ه / قاجار1562 در ر الهیجانامامزاده سید ابوجعف  67

68  
امامزاده هالل بن علی آران و 

 بیدگل
  329عقابی:  ؟ ؟ ه / قاجار1562 در

  نگارندگان خاتم نستعلیق ه / قاجار1569 در شاه عبدالعظیم ری  69

   منبت ؟ ه / قاجار1569 منبر / در مسجدجامع چالشتر شهرکرد  70

  151عقابی:  خاتم ؟ 1591 رد بقعه بی بی زبیده ری  71

  592دانش یزدی:  منبت ثلث ه / قاجار1591 در مسجد فرط یزد  72

  168 عقابی: خاتم نستعلیق ه / قاجار1596 در امامزاده حسن تهران  73

 در را کنده اند. 190: عقابی منبت نستعلیق ه / قاجار1596 در امامزاده حسن بابل  74

75  
توی ده نوش آباد   حسینیه

 کاشان
 منبت ؟ ه / قاجار1513 نبرم

مشهدی نوش 

 20: آبادی
 

  نگارندگان خاتم نستعلیق ه / قاجار1519 در امامزاده زید تهران  76
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 گيرينتيجه بحث و 

 ه هایجنبکتیبه یکی از  در قالبهای اسالمی نگارش  سرزمین درتوان نتیجه گرفت که در تمامی ادوار  ، میو آثار باقیمانده با تکیه بر شواهد موجود

به ایران، هم اسالم  با ورود تزئینی داشته است.  اطالع رسانی و هم جنبه  که هم جنبهمعماری بوده تزئینات وابسته به هنرمندان در   مهم و مورد عالقه

توان  قرار گرفته که می ستفادههای مذهبی مورد ا و گرایش های چوبی با الهام از عقاید تیبهاستفاده از ک، کاربری تزیینی چوب در معماریزمان با رواج 

و نمونه های کمتری  های متفاوت مشاهده کرد. بقاع متبرکه و مساجد بیشترین تزئینات چوبی را در خود حفظ کرده اند ها را در بناهایی با کاربری آن

که با توجه به محل و زمان کتیبه، از  خورد میکتیبه ای چوبی بر سردر آب انبار نیز به چشم  ،توان دید. در یک مورد نادر را در مدارس و مقابر می

 .سالمت چشم گیری برخوردار است

مورد( و سپس  25ها در آراستن درها ) کاربرد کتیبه یفراوانبیشترین اثر کتیبه ای بررسی شده،  80در بین آماری پژوهش حاضر،   در جامعه

کمترین  ،، ستون، سقف و سردر نیز هرکدام با یک مورد(نردهارسی، دستاویز )اب، بوده است. محرمورد(  1) و منبرها مورد( 13، ها ضریح) ها صندوق

شود، با آن که فراوانی منبرهای کتیبه دار در ده اثر قدیمی این پژوهش، دیده می 1همان گونه که در جدول  کاربرد را به خود اختصاص داده است.

 ا به درها و صندوق ها داده است.واقعا چشمگیر است، این کاربری به مرور زمان جای خود ر

ک ینمونه خاتم کاری،  1است. در کنار این موارد، منبت  ،مورد( 61)حداقل  ی این پژوهشها اغلب کتیبه اجرای  شیوه ،های انجام شده طی بررسی

ی نمونه های خاتم متعلق به دوره قاجار و نکته قابل ذکر این است که تمامنیز وجود دارد.  رویه کوبینمونه  دوو  کنده کارییک نمونه نمونه مشبک، 

 تواند مهر تاییدی بر رواج هنر خاتم در اواخر عهد قاجار باشد.این مورد مییک بازه زمانی سی ساله است. 

 1وفی )مورد( و ک 15درصد آثار موجود(، سپس نستعلیق ) 20مورد؛ بیش از  15ثلث )حداقل های چوبی،  در کتیبهاستفاده رایج ترین قلم مورد 

قابل توجه این   نکته هم استفاده شده است.مورد(  1رقاع ) مورد( و 1) بنایی مورد(، 9)در موارد محدودی از قلم نسخ  ،عالوه بر آن است. بودهمورد( 

کتیبه های کوفی  فراوانیکند.  و سپس نستعلیق، در نمونه های فوق کامال صدق می اقالم ستهخطوط اسالمی از کوفی به کتابت است که سیر تحول 

کامال مشهود است؛ به طوری که از ده مورد اول، هفت کتیبه به قلم کوفی نوشته شده است.نتایج حاصل از بررسی نمونه های  1در ده نمونه اول جدول 

سده دهم هجری، قلم دهد که از اواسط قرن هشتم هجری، قلم ثلث در کتیبه های چوبی جایگزین قلم کوفی شده و در میانه های آماری نشان می

ایرانی ـ تعلیق و شکسته نستعلیق ـ  قلم هایکه غیر از نستعلیق، دیگر د متذکر شد یبانستعلیق نیز در کتیبه نگاری چوبی جای خود را باز کرده است. 

 ه است. قرار نگرفتاستفاده مورد در کتیبه های چوبی 

 است.گویی  آمد خوشو  متون مذهبیآیات قرآن، ها  کتیبهبیشتر متن  ؛بی استفاده شدههای در دست تحقیق اکثرا در بناهای مذه از آنجا که کتیبه

  های مدرسه توان کتیبه است که در آن میان میسروده شده عموما در قالب قصیده حاوی ماده تاریخ ساخت یا ترمیم بنا  ،در مواردی نیز اشعار فارسی

  نستعلیق است. قلمهر سه به  قابل توجه این که  . نکتهرا نام بردچهارباغ، شاه عبدالعظیم و شاهزاده اسماعیل برز 

ر به چشم یسان زیها نام خوشنوبهیرقم کت یدر بررسها ذکر شده است.  کتیبه پایاناثر نیز در   مورد نام سازنده ینمورد نام کاتب و در چند چنددر 

اسامی زیر نیز به عنوان سازنده در انتهای ن یهمچنو ابوالفضل ساوجی.  اللطیف، عبدحسین بن بایزید، جعفر امامی، محمد صالح اصفهانیخورد:  یم

شود: علی بن فخر الدین نجار رازی، نجم الدین شهاب درودگر، حسین بن شاه میرزا، زین الدین احمد اصفهانی، حسین بن  دیده میفوق  یبه هایکت

ن نجار نطنزی و محمد بن علی بن محب، محمود بن صدرالدی، یالنقار االصفهان بیبن نج یمحمد بن علعلی نجار عبادی، اسماعیل سرشکی نطنزی، 

 طلبد. یمشتاق م یمستقل و پژوهشگر یشان پژوهشیاحوال و آثار ا یمحمد رفیع شیرازی؛ که بررس

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ی همایش ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائم                                

  

13 

 

 

 منابع و ماخذ

دوزعنبر شهرستان ساوجبالغ.  یروستا ییحیامامزاده  یدرب بنا یـ مرمت یحفاظت ی(. راهکارها1381گران. )ید وه یجاغرق، مرض یلیاسماع .1

 .8 چهارم.سال . دوفصلنامه مرمت و پژوهش

 . اصفهان: چهارباغ.خیتار  نهییگان در آیگلپا(. 1383روز. )ی. فیاشراق .5

ـ مشهد اردهال.  در پایگاه اینترنتی آستان مقدس امامزاده علی بن باقر )ع( ی. قابل دسترسبن باقر )ع( یآستان امامزاده عل یمی. آثار قدنا یب .3

 . =63http://www.ardehal.org/articles/default.aspx?articleid. به نشانی: 12/3/1310

. به نشانی: 50/3/1310در پایگاه اینترنتی پرتال استان اصفهان.  ی. قابل دسترسگانیامامزاده هفده تن گلپانا.  یب .1

5195http://www.isfahanportal.ir/framework.jsp?SID= . 

 . به نشانی: 50/3/1310در پایگاه اینترنتی سایت جامع گردشگری ایران،  ی، قابل دسترسنین قزویشاهزاده حس  بقعهنا.  یب .2

.php1/post_1382/15http://www.anobanini.ir/travel/fa/ghazvin/ . 

پایگاه در  ی(. قابل دسترسانجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهرانرج افشار، نشر یزد: ای یادگارهای. )به نقل از کتاب بدیروزآباد میفنا.  یب .6

 . asp?id=5http://ghoolabad.com/index.91. به نشانی: 12/3/1310یزد.   اینترنتی غول آباد ـ دانشنامه

 .=61921www.tebyan.net/index.aspx?pid  . به نشانی:1/3/1311ان. یدر پایگاه اینترنتی تب ی. قابل دسترسمسجد جامع شوشترنا.  یب .9

  . به نشانی:58/5/1311در پایگاه اینترنتی وفاق.  ی. قابل دسترسمسجد جامع قاین در استان خراسان جنوبینا.  یب .8

162tp://vefagh.co.ir/tourist/tourist_s.php?tourist=ht . 

 زد: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد.ی. زدیشهر  یخیمساجد تار(. 1381خادم زاده. محمد حسن. ) .1

 یسیت خوشنومقاال  مجموعه .یه بر آثار محمد صالح اصفهانیمکتب اصفهان با تک یها بهیق در کتینستعل .(1386) .خسروی بیژائم، فرهاد .10
 فرهنگستان هنر.. تهران: 151-101صص  .مکتب اصفهان ین المللیب ییگردهما

ردهمایی گنجینه های از مقاالت دومین گ  خالصه .های چوبی اسالمی ایرانهنر  های چوبی مقابر گنجینه صندوق .(1388) .مژگان .خیرالهی .11
 .متنتهران:  .11-10، صص هنر ایران  یاد رفته

 .گاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزدسبحان نور ـ پاییزد:  .کتیبه های اسالمی شهر یزد .(1389) .اطمهف .دانش یزدی .15

 شیخ صفی الدین. اردبیل:  .شیخ صفی الدین اردبیلی  نقش و رنگ در بقعه .(1381) .موسی .رجبی اصل .13

 .ی. تهران: انجمن آثار ملاصفهان یآثار مل(. 1325. ابوالقاسم. )یمهرآباد یعیرف .11

 .تهران: زمرد .مصالح شناسی سنتی :معماری ایران .(1399) .حسین .زمرشیدی .12

تهران:  .190-161صص  .یانیوسف کیگردآورنده محمد  .یاسالم  ران دورهیا یمعمار .یهنرمندان دوران اسالم .(1389) .منوچهر .ستوده .16

 .سمت

 .سازمان میراث فرهنگیتهران:  .مغول  غاز تا حملهالمی ایران از آسیر تحول محراب در معماری اس .(1392) .علی .سجادی .19

  .هنر اسالمیمطالعات   موسسهتهران:  .مهناز شایسته فر  ترجمه .خوشنویسی اسالمی .(1380) .آنه ماری .شیمل .18

: پژوهشگاه فرهنگ و تهران .یآرامگاه ی: بناهایدر دوره اسالم رانیا یخیتار یدائره المعارف بناها .(1396) .(راستاری)و یمحمد مهد .یعقاب .11

 .یحوزه هنر یهنر اسالم

 . تهران.31و  33 .اثر مجلهکستان. یمنحصر به فرد مسجد اسکادر در تاج ی(. محراب چوب1381الن. )ی. گییرزایه میفق .50

  دانشکده یهشـ پژو یعلم  مجلهدوران حکومت شاه طهماسب.  یان بر منبت کاریصفو یدئولوژیر ایتاث(. 1381)و همکاران. انمهر. قباد. یک .51
 .  531-503. صص 10دوم.   . دورهدانشگاه اصفهان یات و علوم انسانیادب

 .فرهنگی ثاسازمان میرتهران:  .اسالمی  دورهران یاات وابسته به معماری تزئین .(1396) .محمد یوسف .کیانی .55

 .سمتتهران:  .اسالمی  ایران در دوره یتاریخ هنر معمار .(1381) .محمد یوسف .کیانی .53

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.ardehal.org/articles/default.aspx?articleid=63
http://www.isfahanportal.ir/framework.jsp?SID=2172
http://www.isfahanportal.ir/framework.jsp?SID=2172
http://www.anobanini.ir/travel/fa/ghazvin/1385/12/post_4.php
http://www.anobanini.ir/travel/fa/ghazvin/1385/12/post_4.php
http://ghoolabad.com/index2.asp?id=74
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=64759
http://vefagh.co.ir/tourist/tourist_s.php?tourist=165
http://vefagh.co.ir/tourist/tourist_s.php?tourist=165
http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ی همایش ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائم                                

  

14 

 

 

 . تهران: طه.نیقزو یخیتار یایخ و جغرافین، جلد اول: تاریا باب الجنه قزوینودر یم(. 1368. )ید محمد علیز. سیگلر .51

راث یوقف م  مجله .نوش آباد کاشان یمذهب - یخیدر آثار تار یوقف نامه ا یخیتار یها بهیکت(. 1399. محمد. )ینوش آباد یمشهد .52
 .20-18. صص 55  . شمارهدانیجاو

)قابل  8ص  .58  شماره .سال سوم .بهشت پنهان یاجتماع یفرهنگ  ماهنامه .قهرود یمسجد عل .(1381) .محمد .یآباد نوش یمشهد .56

 (.aspx133-http://beheshtp.blogfa.com/post.: ینترنتیا ینشاندر  یدسترس

 .مولیتهران:  .چاپ دوم .یعقوب آژند  ترجمه .عماری جهان اسالمم .(1388) .جرج  .میشل .59

 .ی. تهران: انجمن آثار ملن ین قزویسرزم یخیتار یو بناها یو آثار باستان یخیتار  ن، سابقهین قزویسرزم(. 1311ز. )یورجاوند. پرو .58

  .یثقف  اصفهان: کتابخانه .آثار تاریخی اصفهان  گنجینه .(1311) .لطف اهلل .هنرفر .51

  .مهر  سورهتهران:  .مرتبط با آن یبا چوب و هنرها ییآشنا .(1383) .نیحس .یاوری .30

31. Richert. Annika. (1182). Islam: Art and Culture. Stockholm: Museum of National Antiquities. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://beheshtp.blogfa.com/post-133.aspx
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

