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  **محمد خزایی 

  

  ۱۶/۱۱/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:      ۳۰/۷/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

  هچکید

بـه  ،این دوران انواع هنرها از جمله هنرهـای چـوبی آید. در می تاریخ هنر ایران به شمار عطفی در ۀهنری نقط فرهنگی و لحاظ بهبویه  آل ۀدور 

 ۀعربی قـاهره و مجموعـ ۀموز  الواح چوبی آستان امام علی(ع) موجود در ،از جمله آثار چوبی باارزش این دوران ی رسیدند.چشمگیر شکوفایی 

بویـه  آخـرین حکمـران آل آن، بـه دسـتور موجـود در ۀاشـد کـه طبـق کتیبـب مـی ۳۲۹۲ ۀملی ایران به شـمار  ۀموز  ِبنو، و دِر چوبی محفوظ دررا

لحـاظ  ایـن آثـار از کوفی موجـود در های متعدد کتیبه ق ساخته شده است.۴۴۸تا  ۴۴۰های  فارس بین سال ۀمنطق فوالد ستون در ابومنصور

هـا بـا  آن ۀایـن آثـار و مقایسـ و مفـردات ها ها و ساختار تزیینی کتیبه هدف از این پژوهش شناخت ویژگی بل مقایسه است.ساختار قا طراحی و

هـای  ویژگـی .۲ هـایی اسـت؟ دارای چه ویژگی های کوفی این آثار ساختار تزیینی کتیبه .۱ های پژوهش عبارت است از: الؤس یکدیگر است.

تحلیلـی  ش پـژوهش توصـیفیروهای کوفی این آثار کدام اسـت؟  وجوه اشتراک و افتراق کتیبه .۳ار چیست؟ های کوفی این آث مفردات کتیبه

ساختار کلی طراحـی  دهد ای است. نتایج پژوهش نشان می ای اسنادی و میدانی با بررسی مقایسه آوری اطالعات کتابخانه جمع ۀو شیو است

بویـه  هـای هنـر آل نخست استفاده از مضـامین شـیعی اسـت کـه از ویژگـی ،وه اشتراک این آثاراز وج کنند. الگویی واحد پیروی می ها از کتیبه

 امـا در آینـد دار به نظـر مـی ها از نوع کوفی گل کتیبه ،نگاه نخست طوری که در ها به . همچنین برجستگی یکسان نقوش گیاهی با کتیبهاست

سـاختار  از نظـرهاست کـه  کتیبه ۀدیگر وجوه اشتراک این آثار، نوع خط کوفی ساد از پیوندی با نقوش گیاهی اطراف خود ندارند. ،واقع حروف

ز بعضی از حـروف ج به اند. اکثر حروف به شکلی مشابه طراحی شده شود ها مشخص می دارند.با استخراج مفردات کتیبه قابل توجهیشباهت 

ساختار مشابه اسـت. از دیگـر وجـوه افتـراق ایـن آثـار، تنـوع ۀ پایکه به شکلی متفاوت طراحی شده اما » ی« و» ع«، »ط«، »ک«، »ح«مانند 

های این دِر چـوبی، از دو  در کتیبه های آستان امام علی(ع) است. ملی ایران نسبت به لوح ۀدر موز  در طراحی حروف دِر چوبی محفوظ بیشتر

   است.دار استفاده شده که باعث تنوع بیشتری در طراحی حروف شده  گل نوع کوفی ساده و
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مطالعۀ تطبیقی طراحی و 

های  ساختار تزیینی کتیبه

بویه (در  کوفی آثار دورۀ آل

 ۱۸ـ ۵چوبی موجود در...)، 

  مقدمه. ۱

وفور استفاده کرده است. این آثـار بـا عناصـر تزیینـی از جملـه نقـوش و  کاری در اماکن مذهبی به اسالمی، از تکنیک منبت ۀهنر ایران در دور 

. اسـتتبار فـراوان های تاریخی، مذهبی و هنری دارای ارزش و اع ها از لحاظ جنبه آنۀ که مطالع اند زیبایی هرچه تمام آراسته شده ها به کتیبه

  اند، بویه برخالف اهمیتی که داشته آل ۀدر این بین، آثار هنری دور 
ً
شـوند.  درستی شناسایی نشده و گاه به دوران دیگر نسبت داده مـی به عموما

  شان،پذیر  جنس آسیب دلیل بهوبی این در میان آثار هنری، آثار چ عالوه بر
ً
در دسـت هـا  آن های کمتـری از ند و نمونهکمتری دار  پایداری نسبتا

 ۳۲۹۲ ۀملی ایران بـه شـمار  ۀ، و دِر چوبی محفوظ در موز ۱راِبنو ۀعربی قاهره و مجموع ۀموز  الواح چوبی آستان امام علی(ع) موجود دراست. 

هـایی بـا خـط  . بیشترین بخِش ایـن آثـار را کتیبـهاستاهمیت این هنر در تاریخ اسالمی ایران  ۀهندد بویه است که نشان کاری آل از آثار منبت

هـای دِر  . طبق کتیبهاستدهنده  سفارش ۀمذهب شیع ۀدهند ها، نشان کوفی پوشانده و دارای تزییناتی با نقوش گیاهی است. مضمون کتیبه

ق ساخته شده ۴۴۸تا  ۴۴۰های  بین سال ،بویه آخرین حکمران آل ،ابومنصور فوالد ستونملی ایران، این اثر به دستور  ۀچوبی محفوظ در موز 

ها و سـاختار  شناخت ویژگی ،اند. هدف از این پژوهش قابل مقایسه های متعدد کوفی موجود در این آثار از لحاظ طراحی و ساختار است. کتیبه

های کوفی این  ساختار تزیینی کتیبه .۱های پژوهش عبارت است از:  سؤالکدیگر است. با یها  آن ۀاین آثار و مقایس ها و مفردات تزیینی کتیبه

هـای کـوفی ایـن  وجوه اشتراک و افتراق کتیبه .۳های کوفی این آثار چیست؟  های مفردات کتیبه ویژگی .۲ هایی است؟ آثار دارای چه ویژگی

ای است. ضرورت  ای اسنادی و میدانی با بررسی مقایسه طالعات کتابخانهآوری ا جمع ۀو شیو ،یتحلیل آثار کدام است؟ روش پژوهش توصیفی

توانـد ضـمن معرفـی آثـار شـاخص  و در کنار بررسی تطبیقی، می استبویه  های کوفی آل های ساختار کتیبه ویژگی ۀو اهمیت پژوهش، مطالع

  ان این حوزه بگشاید.تر برای پژوهشگر  افقی روشن ،بویه در شناخت بهتر آثار چوبی این دوره آل ۀدور 

  

  پژوهش ۀپیشین. ۱ـ۱

و اغلـب بـه معرفـی اثـر  اسـتموزۀ ملـی ایـران بسـیار محـدود بویه از جمله دِر چوبی موجود در  آثار چوبی آل ۀشده در زمین های انجام پژوهش

ها  آن ۀهای این آثار و مقایس بههای ساختار و طراحی خطوط کوفی کتی ویژگی رۀباطور مستقل پژوهشی در  بهمختصر پرداخته شده و  صورت به

تواند به پژوهش حاضر مربوط باشد بدین شـرح  باره انجام شده و می اینهایی که تاکنون در  با یکدیگر صورت نگرفته است. با این حال پژوهش

، به بررسی و بازخوانی ایران و هنر معماری ۀ) در مجل١٣۶۶» (های ایران نوشته تحقیقی بر چوب«ای با عنوان  عبدالله قوچانی در مقاله است:

های چوبی آستان  ایران و لوح موزۀ ملیق پرداخته که شامل دِر چوبی موجود در ۵٢٠ق تا ٣۶٣های  های موجود در آثار چوبی بین سال کتیبه

و  هاین مقاله بازخوانی نشـد، در  های با اطالعات تاریخی دِر چوبی مورد مطالعه . البته این نکته حائز اهمیت است که کتیبهاستامام علی(ع) 

به بررسـی آثـار  The Treasures of Islamic Art in the Museum of Cairo (2006)  هویت اثر مشخص نبوده است. برنارد اوکان در کتاب

کتابی بـا  ال بلر درشی شود. معرفی هم شامل آن می صورت بهآستان امام علی(ع) در بویه  عربی قاهره پرداخته که آثار چوبی آل ۀموجود در موز 

بویـه مربـوط بـه آسـتان امـام علـی(ع)  ) به بررسی چهار لوح چـوبی آل۱۳۹۴( زمین اسالمی ایرانها در معماری دوران  نخستین کتیبه عنوان

خی و علیرضـا شـی ره را مـورد تحلیـل قـرار داده اسـت.هـای ایـن دو  رفته در این آثـار و خصوصـیات کتیبـهکار  های به پرداخته و مضمون کتیبه

) ۱۳۹۶» (بزرگ خراسان ۀپردازی درهای چوبی موز  های فنی و نقش سنجش تاریخی و تطبیقی ویژگی«همکاران در مقاالت مختلفی از جمله 

های مختلف اسالمی را از لحاظ فنـی مـورد بررسـی قـرار داده  کاری چوب در ایران در دوره های منبت ، شیوهنگرهپژوهشی  علمی ۀدر فصلنام

هـای سـاختار  ویژگـی ۀمطالعـویـژه بـر روی ایـن آثـار بـه شـکل تطبیقـی صـورت نگرفتـه و  صورت بهتوان گفت تحقیقی  کلی می طور بهاست. 

 عطف و متمایز پژوهش حاضر است. ۀبا یکدیگر، نقطها  آن ۀها و مقایس های این آثار و استخراج مفردات کتیبه کتیبه

  

 بویه کاری آل های هنر منبت ویژگی. ۲

گـذاران ایـن  خود را از نام ابوشجاع بویـه پـدر علـی، حسـن و احمـد بنیـان ۀوهی از دیلمیان بودند که به تشیع روی آورده و نام سلسلبویه گر  آل

عضـدالدوله بـود. او توانسـت نـواحی  ،بویه به سـلطنت رسـید ترین شخصیتی که در دستگاه آل ). مهم۳۱ ،۱۳۸۳حکومت گرفته بودند (کاهن 

). در واقـع ۲۴۷ ،۱۳۵۷ د رسـاند (فقیهـیبویه را به اوج شـکوه خـو و درگیر کشمکش و نزاع بودند متحد کند و قدرت آلمختلف را که پیش از ا
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اسـان تحـت جـز طبرسـتان و خر  ق تمام ایران را به۴۴۷تا  ۳۲۰جوقی بودند از سال اتصال بین صدر اسالم و ترکان سل ۀاین حکومت که حلق«

 ،۱۳۸۳(بهمنیـار » شـدند ری، اصـفهان و همـدان تقسـیم مـی ۀکرمـان، دیالمـ عـراق،، خوزسـتان و ۀلمـفارس، دیا ۀسلطه داشتند و به دیالم

های مهم  یکی از ویژگی«بویه دارای مذهب شیعه بودند،  که حکومت آل و از آنجا استبویه در امتداد هنر قبل از اسالم  آل ۀ). هنر دور ۲۴ـ۲۲

مانده  جای توان آثار به حضور مضامین شیعی در این دوره بسیار پررنگ است، تا جایی که می وجود مفاهیم و عناصر مذهبی است وها  آن و بارز

بویـه توجـه بـه  های هنـر آل ). دیگر مشخصه۴۴ ،۱۳۸۳فر و آزاد  (شایسته» عنوان آثار دینی و از طرفی شیعی به حساب آورد از این دوران را به

رنسـانس علمـی،  ۀو در واقـع یـک دور است  گیری هنر اسالمی نقش بسزایی داشته در شکل . این دورانستها آن مزار امامزادگان و تزیینات

  آید. فرهنگی و هنری به حساب می

کـاری  های منبـت از ویژگی ،کاری سبک صفوی شناسی منبت های زیبایی ارزشدکتری با عنوان  ۀرسالهای قباد کیانمهر در  طبق بررسی

  بویه) می ن آل(دورا جریپنجم ه ۀتا سد اوایل اسالم
ً
مشابه طبیعت در این دوره کمتر مورد  توان چنین استنباط کرد: از آنجا که اشکالی کامال

ها شـباهت زیـادی بـه  اند، این اسلیمی هنرمندان این زمان بیشتر از عناصر اسلیمی که حالتی بسیار انتزاعی دارد استفاده کردهاند،  توجه بوده

رود کـه  های مذهبی اسالمی با خط کوفی از عناصر مهم ایـن آثـار بـه شـمار مـی رد. همچنین کاربرد کتیبههای ساسانی دا ها و برگ نخل بال

خـت، محـدب، مقعـر، ت توان در پنج گروه کاری را می های منبت مجموع شیوهدر. «ای ساده دارند اند و زمینه بندی شده ردیفی ترکیب صورت به

). ۱۰۷، ۱۳۹۶و سـامانیان  ،(شـیخی، تنـدی» سلجوقی بیشترین رواج را داشته است ۀایل دور تخت تا او  ۀبندی کرد. شیو شبکه و حجم دسته

  منبت
ً
متر در سایر نقاط است. روسازی  میلی ۳متر در متن یا کتیبه و حدود  میلی ۱۰ای به عمق  دارای زمینه کاری این دوره از نظر فنی معموال

 
ً
هـا، بیشـتر  بویـه در کتیبـه آل ۀتزیینـات دور «آن پرهیز شده اسـت.  کاری در حدب و از ریزهدار یا کمی م یا حمیلمسطح  نواحی برجسته معموال

کـه در اتصـال بـا  اسـتهای اسلیمی  ها و برگ گیرد. عنصر دوم گل خطوط اسلیمِی حلزون مانندی است که تمامی اتصاالت از آن صورت می

کـه بـه  اسـتترکیبی از نقوش اسلیمی و هندسی نقوش ترکیبی است که دهد. نقوش گیاهِی دیگر،  خطوط اسلیمی جاهای خالی را زینت می

ایـن  گیـاهی. ۀمایـ دار قرار دارند و دارای دو عنصر اساسی است: پیچیدگی، و نقش اند یا در داخل کادر گوشه حول محوری منحنی تکرار شده

هـا،  و بـرگ و اللـه، غنچـه  هـای گـل استلیزه، طرح های بزرگ، برگ کنگر های انگور، شاخ و برگ نقوش شامل درخت تاک، برگ مو و خوشه

مانده از این  جای های به کاری ). با بررسی منبت۳۲ ،۱۳۹۱(منزه » باشد و برگ چنار می ها با تزیینات گیاهی، سرو، برگ اقنیتوس، برگ مو بال

جامع نـائین، بخـش های مسجد از جمله نقوش و کتیبهبویه  آل ۀکاری دور  کاری با هنر گچ د که هنر منبتکر توان این نکته را عنوان  دوران می

حقیقت همان روند تحولی که از   جامع نیریز، از لحاظ تزیینات اختالف چندانی نداشته و درکهن مسجدجامع اردستان و نقوش محراب مسجد

  کاری نیز اتفاق افتاده است. در منبت ،بری وجود داشته اسالمی در گچ ۀساسانی تا دور  ۀدور 

  

  )۳۲۹۲ایران (شماره  موزۀ ملیبویه موجود در  چوبی آل درِ . ۳

شود  ایران نگهداری می موزۀ ملیکاری در حال حاضر در  متر از جنس چوب چنار با تکنیک منبت سانتی ۱۱۰در  ۱۹۶چوبی با ابعاد  ۀدِر دولنگ

پسـر » فوالدسـتوننصـور ابوم«آن بـه دسـتور ۀ یبـکـه طبـق کت جری استپنجم ه ۀور از لحاظ تاریخی مربوط به اوایل سدزب). دِر م۱ (تصویر

السـتون (فوالدسـتون)، ابوطالـب  ابوکالینجار شش پسر داشت به نام«ابوکالینجار بویه ساخته شده است. 
ُ
های سلطان رحیم، امیر ابومنصور ف

داد بر پسـرش ابونصـر خسـروفیروز کـه ). مردم بغ۵٧٩٠ :۱۳ج.  ،١٣٨۵اثیر  (ابن »ابوسعد خسروشاهکامروا، ابومظفر بهرام، ابوعلی کیخسرو، 

ملـک «امـا بـرادرش  ).۴١٧، ١٣٩۵اقبـال آشـتیانی  و نمود (پیرنیاشیراز را تصاحب  فوالدستونملک رحیم لقب یافت بیعت نمودند. ابومنصور 

پس از مـدتی  فوالدستون ۴۴١ال رحیم برادر دیگر خود ابوسعد را بر سر او فرستاد و شیراز را از او گرفت و به نام ملک رحیم خطبه خواند. در س

 ۀبر نوشت . بنا)۶٢۵ :۴ج.  ،١٣٨٠(میرخواند  »ام خود خواندبک و ملک رحیم و سپس به ن جنگ و گریز به شیراز بازگشت و خطبه به نام طغرل

کـه سـپاهی  »ضلویهف«بن شبانکاره ملقب به   هجری توسط حسن ۴۴٨در سال  فوالدستون، سرانجام ابومنصور نامه فارسکتاب  بلخی در ابن

 فوالدسـتونابومنصـور  در واقـع ).١۶۶ ،١٣٨۴ بلخی جا وفات یافت (ابن ای در فارس زندانی شد و در همان گرد آورد، در قلعه فوالدستونعلیه 

یـه بـا بو آل ۀمدت هشت سال حکومت کرد. سلسـل هجری به ۴۴٨تا  ۴۴٠های  ارجان بین سال ۀبویه در فارس از جمله منطق آخرین پادشاه آل

 .) انقراض یافتم۵۶١٠هجری ( ٨۴۴در فارس، سال  فوالدستونهجری و پس از آن مرگ ابومنصور  ٧۴۴ مرگ ملک رحیم در بغداد در سال
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  )نگارندگان(بویه و بازسازی کامل آن  آل ۀدر چوبی امامزاده حمزه دهدشت محفوظ در موزۀ ملی ایران، دور  :١ تصویر

 

نویسنده به  اسالم زمین ۀستارگان پراکندو همچنین شواهدی که در کتاب  ۲ملی ایران در دست است ۀکتابخان ی که در آرشیواسنادطبق 

 ،۱۳۹۹و احمـدپناه  ،(تنـدرو، خزایـی اسـتمـامزاده حمـزه در شهرسـتان دهدشـت که این در، متعلق به بنای امشخص شده  ،آن اشاره کرده

 باشـد های منحنی شاخ و برگ گیاهان و گـل و بـرگ مـی شامل ساقه ه استفاده شده است کهدر تزیینات این اثر از نقوش اسلیمی ساد). ۱۲۲

های چهارم یا اوایل پنجم هجری است که هنوز اشکال گیاهی به ظرافـت و پیچیـدگی  سبک سده ۀدهند . این نقوش گیاهی نشان)٢ (تصویر

سـمت  ناگاه از روی خطوط بـه ورند. چشم به تمی مناسب در یکدیگر غوطهکلی حروف و اشکال گیاهی، با ری طور بهاند.  های جلوتر نرسیده قرن

دهـد تـا از تمـامی  کند و به بیننده ایـن اجـازه را مـی عناصر تزیینی حرکت می

هنرمند مفهـوم کثـرت در یکسان لذت ببرد.  طور بهزیبایی و یکپارچگی کتیبه 

سـاده  شمسه با تکـرار نقـوش اسـلیمی صورت بهوحدت و وحدت در کثرت را 

درون قاب دایره نشان داده، کثرت تجلی صفات و اسماء نـور ذات وحـدانیت 

دارای «نقـش شمسـه اشکال کثیره نمود پیدا کرده اسـت.  صورت بهاست که 

ای  مفاهیم نمادین فراوانی است. قبل از اسـالم، قـرص خورشـید نمـاد روزنـه

 ۀر دور شـده اسـت. د بوده که نـور الوهیـت از طریـق آن بـر زمـین جـاری مـی

باشد. در هنر  اسالمی نیز این نقش دارای معانی و مفاهیم نمادین فراوان می

نی چه آثار مذهبی، مثـل تـذهیب اسالمی نقش شمسه در اکثر هنرهای تزیی

 هـا و... چینی ها، مساجد، گره آغازین قرآن، تزیین داخل و بیرون گنبد ۀصفح

 ۀبا توجه بـه معنـای سـور . نقش شمسه وفور مورد استفاده قرار گرفته است به

 یم: قرآن کر  ٣۵ ۀ، آی٢۴
ّ
 الل

ُ
عنوان نماد الوهیـت و  ، بهضرْ واأل  ماواِت الّس  نوُر  ه

نقوش گیاهی در چوبی امامزاده حمزه دهدشت محفوظ در : ٢ تصویر

 )نگارندگان(بویه  آل ۀملی ایران، دور  ۀموز 
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بر این در بسیاری از منابع مذهبی و ادبی، خورشید (آفتاب) را نمـاد پیـامبر اسـالم، حضـرت محمـد(ص) ذکـر   نور وحدانیت اشاره دارد. عالوه

  ).۵٨ ،١٣٨٧(خزایی » اند کرده

قرآنـی، دعـایی بـا  ۀاز لحـاظ موضـوعی بـه سـه دسـت هـا کنند. متن کتیبه های دِر چوبی مذکور نقش پررنگی در تزیینات آن ایفا می هکتیب

تبلیغی داشتند و آثار هنـری را نسبت به هنر نگرشی «بویه  که آل از آنجاشوند.  مضامین شیعی و تاریخی حاوی اطالعات ساخت بنا تقسیم می

 ۀگاشتند، پس بـا چنـین تفکـری اسـتفادان ی در جهت کسب مشروعیت مذهبی خود میر در جهت تبلیغ افکار و عقاید و نیز ابزاابزاری  ۀمثاب به

هـا  مـتن کتیبـه ،در ادامه ).۲۹۴ ،۱۳۹۹ری و شجاعی قادی کالیی (میربابائیان رودس» نمود هرچه بیشتر از مضامین شیعی امری منطقی می

  .شود بررسی می

  امام سجاد(ع) ۀاز دعای توبقسمتی  ۀکتیب .۱

در قرار گرفته است. متن کتیبه شامل قسمتی از دعای ذکر توبه متعلق به ۀ دورتادور هر لنگ ۀروی حاشی این کتیبه با خط کوفی درشت بر

لمحسنین و یـا مـن هـو اللهم یا من ال یصفه نعث الواصفین و یا من ال یجاوره رجاء الراجین و با من ال یضیع لدیه اجر ا«امام سجاد(ع) است:

 منتهی خوف العابدین. و یا من هو عایه خ/شیه المتقین هذا مقام من تداولته ایدی/ الذنوب و قادته ازمـه الخطایـا و اسـتخوذ علیـه الشـیطان

ح له بصر/ الهدی فقصر عما امرت به تفریطا و تعالی ما نهیت عنه تغریرا کالجاهل بقدرتک علیه او کالمنکر فضل/ احسانک الیه حتی اذا انفت

و تقشعت عنه سحائب العمی احصی ما ظلم به نفسه و فکر فیما خالف به ربه فرای کبیر عصیانه کبیرا و جلیل مخالفته جلـیال فاقبـل نحـوک 

مومال لک مستحیبا منک و وجه رعبته الیک ثقه بک فامـ / ک بطمعه یقینا و قصدک بخوفه اخالصا قـد خـال طمعـه مـن کـل مطمـوع فیـه 

  »و افرح روعه من کل مخذور منه سواک فمثل بین یدیک متضرعا و غمض بصره الی اال / رض متخشعا و طاطا راسه لعزتک. غیرک

تـرین کتـاب دعـایی موجـود شـیعه،  قـدیمی ،المتهجـد  مصـباح. شیخ طوسی در کتاب استنزد شیعیان بسیار بااهمیت  سجادیه ۀصحیف

  ست.نقل کرده ا سجادیه ۀصحیف ۀهشت دعا از ادعی

  یس ۀسور  ۵۲تا  ۱ ۀآی ۀکتیب .۲

از بـین رفتـه اسـت.  آنت زیادی از کاری شده و قسم های مربع و مستطیل کنده دور قابط کوفی بسیار ریز و ظریفی دورتااین کتیبه به خ

. در روایـات و اسـترآن های قـ ترین سوره و یکی از با فضیلتیس به قلب قرآن لقب یافته  ۀسور  .استیس  ۀسور  ۵۲تا  ۱ ۀمتن کتیبه شامل آی

ایـن سـوره بـا گـواهی «کید فراوانی بر قرائت این آیات شده و در طول تاریخ همیشه مـورد توجـه شـیعیان بـوده اسـت. أ ت ،احادیث معتبر شیعی

ه عظمـت پروردگـار در هایی از این سوره بـ یابد. در بخش خداوند به رسالت پیامبر اسالم آغاز و با بیان رسالت سه تن از پیامبران الهی ادامه می

های بهشـت و  ال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگیؤخشی دیگر مسائل مربوط به معاد، سهای توحید اشاره شده و در ب عنوان نشانه هستی به

رسـول خـدا و  گانه (نبوت، امامت، معاد) و اهمیت کید این سوره بر اصول سهأ ها ت دوزخ مطرح شده است. دلیل استفاده از این سوره در کتیبه

ها در معماری شیعیان بوده  همواره یکی از پرکاربردترین سوره). این سوره ۶۸، ۱۳۹۷قاسمی  و (شیخی» ن مطهرش در میان آیات استخاندا

  است.

  ) (عجقسمتی از دعای امام زمان ۀکتیب .۳

قسـمتی از دعـای امـام زمـان(عج) (اللهـم  شـامل آنمـتن و کـاری شـده  لنگه کنده این کتیبه با خط نسخ دورتادور کادر مستطیل هر دو

و سدد ا / لستنا بالصـواب وا  ةو اکرمنا بالهدی وا / الستقامة و عرفان الحرم ةالنبیو صدق  ةالمعصیاللهم ارزقنا توفیق و بعد :«است.) .ارزقنا.

و اغمض ابصارنا عن الفجور و  ةا عن الظلم و السرق/ واکفف ایدین ةو طهر بطوننا من الحرام و الشبه ةو] امال قلوبنا بالعلم و المعرف ة/ [لحکم

و علـی المسـتمعین  ةو علی المتعلمین بالجهد و الراغبـ ةو تفضل علی / علمائنا بالزهد و النصیح ةوا / لغیب و اسدد اسماعنا عن العفو ةالخیان

  »و علی مرتضی. ةباالتبا [ع] و / الموعظ

 ۀها توفیق بندگی و دوری از معصیت را پیـدا کـرده و در راه بـه دسـت آوردن یـک جامعـ اناین دعا شامل آرزوهای امام زمان است که انس

  ندرت دیده شده است. تاریخی به ۀنند. استفاده از این دعا در ابنیل تالش کئااید

  عبا اسماء الهی و اسامی پنج تن آل ۀکتیب .۴

ای به خط  کلمه های یک وجود دارد که درونشان کتیبهها  آن در، چهار قاب دایره و یک قاب لوزی در بینۀ های هر دو لنگ درون مستطیل
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  کوفی کار شده است.

 ۀدر لنگـترتیب از باال به پایین نوشته شده است: محمد، علی، فاطمه، الحسن، الحسـین.  عبا به سمت راست، اسامی پنج تن آلۀ در لنگ

  یا منان، یا حنان، الزهرا، یا سلطان، یا سبحان نوشته شده است. ،به پایینترتیب از باال  سمت چپ به

وضـوح  . این کتیبه بـهاستهای شیعی پرکاربرد  اسامی پنج تن در کتیبه .گیرند های با مضامین دعایی قرار می کتیبه  ها در دسته این کتیبه

از اسمای الهی هستند که در دعای جوشن کبیـر وجـود دارد و شـیعیان  . عبارات یا منان، یا حنان و یا سبحاناستمذهب شیعه  ۀدهند نشان

تـوان مشـاهده  های دوران مختلف تـاریخ مـی هباستفاده از این اسماء را در کتی های قدر از افضل اعمال است. معتقدند قرائت این دعا در شب

  .اند بودههای پرکاربرد در بناهای مذهبی  کرد و همواره جزء کتیبه

 )نگارندگان(بویه  آل ، دورۀملی ایران ۀهای در چوبی موجود در موز  کتیبه: ١ جدول

  توضیحات  بخشی از بازسازی  بخشی از تصویر

    

  کتیبه دعایی ـ 

 ۀصحیف ۀقسمتی از دعای توبـ 

  سجادیه

  دار خط کوفی گلـ 

  

  

  قرآنی ۀکتیب ـ

  ۵۲تا  ۱ ۀیس آی ۀسور  ـ

  خط کوفی ساده ـ

دیده و  شدت آسیب این کتیبه به *

های خاکستری در بازسازی،  قسمت

  طور کامل از بین رفته است. به

  

    

  دعایی ۀکتیب ـ

  (عج)قسمتی از دعای امام زمان ـ

  خط نسخ ـ

 

  
  الحسین     الحسن      فاطمه     علی    محمد

  دعایی ۀکتیب ـ

الهی و اسامی پنج تن  یاسما ـ

عبا:محمد، علی، فاطمه،  آل

یا منان، یا حنان، الحسن، الحسین/ 

  الزهرا، یا سلطان، یا سبحان
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  تاریخی ۀکتیب ـ

متن:امر بعماره/ هذا المقام الشریف/  ـ

محب آل طه/ و یس عز -ملک المعالی

کهف -الدنیا و/ الدین ادام الله/ عمره

االمیرا -االنام/ مالذ الغربا و اال/ تقیا

/ ظل العالم [ ناصر؟] ا/ ملک فوالد

  نسالم و المسلمی

  خط کوفی ـ

 فوالدستون*ملک فوالد لقب ابومنصور 

  ).۴۲۵: ۱۳۶۴بویه است (مستوفی 

 
 )٧٠ ،۱۳۹۴ بلر( ق٣۶٣، مجموعه رابنولوح چوبی آستان امام علی(ع) موجود در : ٣ تصویر

  

 
 )٧٠ ،۱۳۹۴ بلر( ق٣۶٣، عربی قاهره ۀآستان امام علی(ع) موجود در موز  نقوش گیاهی لوح چوبی: ۴ تصویر

 

  رابنو ۀعربی قاهره و مجموع ۀوجود در موز الواح چوبی آستان امام علی(ع) م .۴

چـوبی از ایـران مربـوط بـه قـرن چهـارم هجـری  ۀسالمی شناخته شده است. چنـدین قطعـا ۀکاری دوران اولی های بسیار کمی از منبت نمونه

بویـه  چـوبی مربـوط بـه دوران آل ۀهای آن پـنج قطعـ مونههای خصوصی وجود دارد که از بهترین ن ها و مجموعه هجری) در موزه ۴۵۴ـ٣٢٠(

مبـارک  ۀ) برای آسـتانق۳۷۲ـ۳۶۷های چوبی به دستور امیر عضدالدوله ( این لوح ها، آنۀ اساس متن کتیب . بر)Khazaie 1999, 137است (
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 ۱۸ـ ۵چوبی موجود در...)، 

ن شد، وله بویه، پادشاه ایالت فارس و کرماعضدالدوله بویی که پس از علی عمادالد ۀدور ). Blair 1992, 41-45اند ( (ع) ساخته شدهامام علی

رود. عضدالدوله طی این دوره ضمن حفظ و کنترل قدرت خالفت عباسی سـعی نمـود  اوج و اقتدار به شمار می ۀدر میان حاکمان بویهی دور «

  ).۹۵، ۱۳۹۸م و منتظرالقائ ،(فروهی، چلونگر» ببرد از جایگاه سیاسی این نهاد در جهت ارتقای مشروعیت حکومت خود بهره

آن بـه دسـتور عضـدالدوله دیلمـی در ۀ طبـق کتیبـ که بر رابنو ۀموجود در مجموعمتر،  سانتی ۳۸در  ۸۱با ابعاد ای  لتهدو لوح چوبی  .الف

دور قـاب های منحنی سـاده در قسـمت دورتـا ). تزیینات این لوح چوبی شامل نقوش اسلیمی با ساقه۳ تصویرق ساخته شده است (۳۶۳سال 

هـای  ها اختصاص یافته اسـت. کتیبـه سایر تزیینات لوح به کتیبه ).۴ های ساسانی شباهت دارند (تصویر شود و به نقوش بال و برگ وسط می

 ، دعـای مکـارم(ع)گانـه دوازده ۀگـذاری بنـا، ذکـر اهـل بیـت و ائمـ باشد که شامل کتیبه بـا اطالعـات پایـه آن به خط کوفی ساده و مورق می

  . است سجادیه ۀصحیفص، نماز جعفر طیار و قسمتی از دعای اخال ۀاالخالق، سور  

 )نگارنده(بویه  قاهره، آلعربی  ۀهای لوح چوبی موجود در موز  کتیبه :٢جدول 

  توضیحات  بخشی از بازسازی  بخشی از تصویر

  
  

  دعایی ۀکتیب ـ

  قسمتی از دعای مکارم ـ

االخالق، دعای بیستم از 

  سجادیه ۀصحیف

  کوفی ساده ـ

   

  کتیبه قرآنی ـ

بسم الله الرحمن الرجیم متن:  ـ

قل هو الله احد الله الصمد لم یلد 

  و لم یولد و لم یکن له کفوا احد

  الله وحده ال شریک له اله اال -

  کوفی ساده ـ

 

 

 

  

  دعایی ۀکتیب ـ

 ۀصلوات بر اهل بیت و ائم ـ

  گانه دوازده

  کوفی ساده ـ

   

  دعایی ۀکتیب ـ

طالب  عفر بن ابیاذکار نماز ج ـ

  (نماز جعفر طیار)

 کوفی ساده ـ

 

ق ساخته ٣۶٣آن به دستور عضدالدوله در سال ۀ طبق کتیب عربی قاهره که بر ۀموجود در موز متر  سانتی ۳۰در  ۵۳با ابعاد لوح چوبی  .ب

قاب از نقوش اسلیمی ساده که نمایـانگر ها اختصاص یافته و در قسمت بیرون  بیشترین بخش به کتیبه ). در این لوح هم۵ رشده است (تصوی

اطالعـات تـاریخی  هـای آن شـامل کتیبـه ).۶ و به نقوش گیاهی ساسانی شباهت دارند استفاده شده است (تصویرباشد  تزیینات این دوره می

  اده اجرا شده است.های این اثر به خط کوفی س . کتیبهاستمد رسول الله و نماز جعفر طیار مح ،اللهاال ساخت بنا، عبارت ال اله 

ح چوبی آستان امام نقوش گیاهی لو: ۶ تصویر

ق ٣۶٣، عربی قاهره ۀدر موز  علی(ع) موجود

)O’kane 2006, 272( 
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 )نگارندگان(بویه  قاهره، آلعربی  ۀهای لوح چوبی آستان امام علی(ع) موجود در موز  کتیبه: ٣ جدول

  توضیحات  بخشی از بازسازی  بخشی از تصویر

   

  دعایی ۀکتیب ـ

متن کتیبه: ال اله اال الله  ـ

  محمد رسول الله

  کوفی ساده ـ

   

  اییدع ۀکتیب ـ

اذکار نماز جعفر بن  ـ

  طالب (نماز جعفر طیار) ابی

  کوفی ساده ـ

  

  

عربـی  ۀمتـر، موجـود در مـوز  تینسـا ٢٣در  ۴۶لوح چوبی بـا ابعـاد  .ج

در قسـمت وسـط . )۴ ری(تصـو است جریقاهره که مربوط به قرن چهارم ه

تزیینـات ایـن لـوح در  کادر نقوش اسلیمی برای تزیینات به کار رفتـه اسـت.

یات بیشـتری در ئو جز ددار خود، عمق بیشتری  ۀدور  یسه با دیگر آثار هممقا

 هآن به کار رفته است که درمجموع باعث افزایش ظرافت در نقوش آن شـد

ناجاتی از اذکـار نمـاز ها به خط کوفی ساده اجرا شده و شامل م کتیبه است.

 بـارک و تعـالی و البـن علـی ابـناللـه ت قـال«و عبارت  (س)حضرت فاطمه

طالب حصن فمن/ دخل حصنی امن من عذابی/ اللهم ارزقنـا و ال بـن  ابی

  است.» موالنا علی
 

  

  

  

لوح چوبی آستان امام علی(ع) موجود در : ۵ تصویر

   )O’kane 2006, 272( ق٣۶٣، عربی قاهره ۀموز 

 

قرن ، عربی قاهره ۀدر موز لوح چوبی آستان امام علی(ع) موجود : ٧ تصویر

   )O’kane 2006, 272جری (چهارم ه
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مطالعۀ تطبیقی طراحی و 

های  ساختار تزیینی کتیبه

بویه (در  کوفی آثار دورۀ آل

 ۱۸ـ ۵چوبی موجود در...)، 

 )نگارندگان( بویه قاهره، آل ۀهای لوح چوبی آستان امام علی(ع) موجود در موز  کتیبه:۴ جدول

  توضیحات  بخشی از بازسازی  بخشی از تصویر

   

  دعایی ۀکتیب ـ

دخل حصنی امن من متن کتیبه:  ـ

عذابی/ اللهم ارزقنا و ال بن موالنا 

  علی

  کوفی ساده ـ

   

  دعایی ۀکتیب ـ

  حضرت فاطمه(س) اذکار نماز ـ

  کوفی ساده ـ

ایران و الواح چوبی آستان  موزۀ ملیهای کوفی دِر چوبی موجود در  بررسی تطبیقی طراحی و ساختار تزیینی کتیبه. ۵

  عربی قاهره ۀامام علی(ع) موجود در موز 

کـوفی درشـت دِر  ۀآورده شـده اسـت. در کتیبـ ۵و در جـدول بررسـی های کوفی این آثار  ها، مفردات کتیبه تر ساختار کتیبه دقیق ۀمطالع برای

ایـن «و بخش اطالعات تاریخی، حروف در شروع دارای برگ دو پره هسـتند.  سجادیه ۀصحیفایران، حاوی دعای  موزۀ ملیچوبی موجود در 

های  . ساختار کلی حروف کتیبهاستبویه  های آثار چوبی آل ) و از ویژگی۴٣ ،١٣٩۴(بلر  »قرن چهارم رایج بود ۀدر میان نوک حروفۀ برگ دو پر 

  بویه هستند. این آثار گواهی از آغاز مسیر پرداختگی و بالندگی خط کوفی ایران است.  شان یعنی آل تاریخی ۀاین آثار، گویای دور 

  

 )نگارندگان( بویه ایران و الواح چوبی آستان امام علی(ع)، آل موزۀ ملیفی در چوبی موجود در های کو مفردات کتیبه: ۵ جدول

  الفبا
  ایران موزۀ ملیکوفی دِر چوبی موجود در  ۀات کتیبمفرد

  حروف اول/حروف وسط/حروف آخر

  کوفی الواح چوبی آستان امام علی(ع) ۀمفردات کتیب

  حروف اول/حروف وسط/حروف آخر

  الف

  
   

  ب ت یـ نـ

  

  ج ح خ

   

  د ذ

   

  ر ز

   

  س ش
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  ص ض
   

  ط ظ

   

  ع غ
   

  ف

   

  ق

   

  ک

   

  ل

  
 

  م

   

  ن

   

  و

   

  ه

   

  ی
   

  ال

  
  

بی موجـود در در چـوۀ اما در کتیبـ اند. ها به شکلی مشابه طراحی شده اکثر حروف کتیبه ،طور که در جدول مفردات مشخص است  همان

» ک«، »ح«در قسمت باالی حروف اند.  و بعضی از حروف به شکلی متفاوت طراحی شده شود دیده میتنوع طراحی بیشتری  ،ایران موزۀ ملی

حـروف  ۀبدنـۀ ایران به شکلی متفاوت نسبت به الواح چوبی آستان امام علی(ع) عمل کرده امـا پایـ موزۀ ملیطراح کتیبه دِر موجود در » ط«و 

  اختالف طراحی در برخی حروف متفاوت نشان داده شده است. ۶مشابه است. در جدول 
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مطالعۀ تطبیقی طراحی و 

های  ساختار تزیینی کتیبه

بویه (در  کوفی آثار دورۀ آل

 ۱۸ـ ۵چوبی موجود در...)، 

  

 )نگارندگان(بویه  قاهره، آل ۀآستان امام علی(ع) موجود در موز  ایران و الواح چوبی موزۀ ملیدِر چوبی موجود در   ۀاختالف طراحی حروف کتیب: ۶ جدول

  ط  ص  ح

  
    

  م  ک  ع

      

  ایران است. موزۀ ملیمربوط به دِر چوبی موجود در  مشکیربوط به الواح چوبی آستان امام علی(ع) و حروف حروف خاکستری م *

  

تین ها باوقار و م های کوفی مشاهده کرد. اسلوب خط در این کتیبه توان در نوع طراحی حروف کتیبه بیشترین وجه اشتراک این آثار را می

هـا  های پیچان طراحی شده است. بیشترین وزن تزیینات در تمام این آثار را کتیبه رفتگی یا دنباله درهمدور از  است. حروف به شکلی ساده و به

های گیاهی بـه یـک انـدازه اسـت و بـه همـین  های گیاهی وجود دارد، برجستگی حروف و نقش های کمی که نقش و در قسمتتشکیل داده 

هـای گیـاهی ندارنـد و بـه شـکل مسـتقل  حروف پیوندی با نقش در واقعدار) است اما  نماید که از نوع کوفی مزهر (گل دلیل نخست چنین می

ایران با تنـوع بیشـتری در طراحـی حـروف مواجـه هسـتیم. بـا بررسـی تطبیقـی و  موزۀ ملیهای دِر چوبی موجود در  اند. در کتیبه طراحی شده

ایران که بـه شـکل سـاده  موزۀ ملییس دِر چوبی موجود در  ۀور سۀ شود شباهت در نوع طراحی در کتیب مشخص می ها بازسازی حروف کتیبه

 ی در بعضی حروف ذکر ئهای جز تفاوت جز ر است و بهاجرا شده با سایر آثار بیشت
ً
مشـابه هـم هسـتند.  شده، ساختار سایر حروف این آثـار کـامال

  اند. آورده شده ۷خالصه در جدول  طور بههای مشترک و متمایز این آثار  ویژگی

 )نگارندگان( قاهره ۀایران و الواح چوبی آستان امام علی(ع) موجود در موز  موزۀ ملیهای کوفی در چوبی موجود در  های کتیبه ویژگی ۀمقایس: ٧ جدول

  ها تفاوت  ها شباهت  عنوان

مضمون 

  ها کتیبه

هایی با مضمون شیعی در الواح چوبی. آستان  استفاده از کتیبهـ 

  ایران. موزۀ ملید در امام علی(ع) و در چوبی موجو

  هایی با موضوع قرآنی، دعایی و تاریخی. استفاده از کتیبهـ 

  های آثار. در کتیبه (ع)وجود اسامی اهل بیتـ 

  ها. در کتیبه سجادیه ۀصحیفوجود قسمتی از دعای ـ 

ایران از لحاظ  موزۀ ملیهای در چوبی موجود در  در کتیبهـ 

  موضوعی تنوع بیشتری وجود دارد.

  

ختار سا

طراحی 

حروف 

  ها کتیبه

  در تمام آثار مورد بررسی از خط کوفی ساده استفاده شده است.ـ 

  ست.ها بیشترین وزن تزیینات در آثار مربوط به کتیبهـ 

  برجستگی حروف و نقوش گیاهی تزیینی به یک اندازه است.ـ 

  ساختار طراحی حروف در آثار مشابه است.ـ 

 موزۀ ملیچوبی موجود در  یس در ۀسور  ۀطراحی حروف کتیبـ 

  ایران بیشترین شباهت را با دیگر آثار دارد.

شود که از  برگ دو پره نوک حروف در بعضی از حروف دیده میـ 

  بویه است. آل ۀهای دور  های کتیبه گیژ وی

هایی به خط کوفی  ایران دارای کتیبه موزۀ ملیدر چوبی موجود در ـ 

  یگر آثار وجود ندارد.دار ساده و نسخ ساده است که در د گل

دار باعث تنوع بیشتر در طراحی بعضی  های کوفی گل وجود کتیبهـ 

که برخی حروف به چند شکل متفاوت  یطور  به ،هاز حروف شد

طراحی شده است و این تنوع در طراحی یک حرف در دیگر آثار 

  وجود ندارد.
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  گیری نتیجه. ۶

هستند که هنوز اشـکال گیـاهی بـه ظرافـت و  جری قمریهای چهارم و پنجم ه تی به سبک سدهبویه، دارای تزیینا آثار چوبی مورد بررسی آل

و نقـوش هـا  آن و شـباهت بـارزی میـان اسـتهای منحنی شاخ و برگ گیاهـان  این نقوش شامل ساقه ؛اند های قرون جلوتر نرسیده پیچیدگی

  کاری نقوش در تمام آثار بررسی شود. سطح عمق کنده ساسانیان دیده می ۀاز اسالم در دور  گیاهی پیش
ً
رسد امـا  یکسان به نظر می شده تقریبا

یاتی ئتر و جز کاری عمیق هایی از قبیل کنده عربی قاهره مربوط به قرن چهارم، تفاوت ۀمطالعه موجود در موز  در نقوش آخرین لوح چوبی مورد

بویه از چند منظر حائز اهمیـت  وه اشتراک و افتراق این آثار چوبی آلبررسی وجشود که باعث ظرافت بیشتر اثر شده است.  ها دیده می در برگ

. همچنـین برجسـتگی یکسـان اسـتبویـه  هـای هنـر آل است. از وجوه اشتراک این آثار نخست استفاده از مضامین شیعی است که از ویژگی

حروف پیوندی بـا نقـوش گیـاهی  در واقعآیند اما  نظر می دار به ها از نوع کوفی گل طوری که در نگاه نخست کتیبه ها به نقوش گیاهی با کتیبه

با دیگر آثـار مـورد  قابل توجهیهاست که از نظر ساختار شباهت  اطراف خود ندارند. از دیگر وجوه اشتراک این آثار، نوع خط کوفی ساده کتیبه

اکثـر  های چوبی پژوهش بیشـتر اسـت. ن با دیگر لوحایرا موزۀ ملییس در چوبی موجود در  ۀکوفی ساده سور  ۀاین شباهت در کتیب نظر دارد.

که به شکلی متفاوت طراحی شـده امـا » ی«و » ع«، »ط«، »ک«، »ح«اند. به غیر از بعضی حروف مانند  حروف به شکلی مشابه طراحی شده

ایران نسبت به الواح چـوبی  موزۀ ملی ساختار مشابه است. از دیگر وجوه افتراق این آثار، تنوع بیشتر در طراحی حروف در چوبی موجود درۀ پای

دار اسـتفاده شـده کـه باعـث تنـوع  ایران، از دو نوع کـوفی سـاده و گـل موزۀ ملیهای دِر چوبی موجود در  آستان امام علی(ع) است. در کتیبه

شود و در  ایران دیده می لیموزۀ مدِر چوبی موجود در ۀ همچنین استفاده از خط نسخ ساده فقط در کتیب بیشتری در طراحی حروف شده است.

  شده از خط نسخ استفاده نشده است. دیگر آثار بررسی

  

 ها  نوشت پی

1. ex-Rabenou collection 

ملی ایـران بـا  ۀایران، در آرشیو اسناد کتابخان موزۀ ملیبه  ۱۳۳۰و  ۱۳۲۹گزارش منتقل کردن دِر امامزاده حمزه دهدشت در سال  با اسنادی در ارتباط .۲

  . ۳، ج. ۱۳۸۵نژادسوق  موسوی نک:ات بیشتر . برای کسب اطالعاستموجود  ۹۸۰و  ۷۳۶های  شماره

  

  منابع
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  اساطیر. تهران: ولد الن نیکلسون.اهتمام و تصحیح گای لیسترانج و رین به .نامه فارس .۱۳۸۴بلخی.  ابن .۲

لیف، ترجمه و أت ۀسسؤتهران: م مهدی گلچین عارفی. ۀترجم .زمین معماری دوران اسالمی ایران ها در نخستین کتیبه .۱۳۹۴بلر، شیال.  .۳

  نشر آثار هنری متن.

  دانشگاه تهران.تهران:  کوشش محمدابراهیم باستانی پاریزی. به .صاحب بن عباد .۱۳۸۳بهمنیار، احمد.  .۴

  سنگ. تهران: هفت .تاریخ کامل ایران از آغاز تا پهلوی. ۱۳۹۵ل آشتیانی. اقباعباس پیرنیا، حسن، و  .۵

های بصری تزیینات دِر چوبی امامزاده حمزه دهدشت  پیشینه و شاخصه« .۱۳۹۹احمدپناه. سید ابوتراب و  خزایی،محمد تندرو، مهسا،  .۶
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 ۀپردازی درهای چوبی موز  های فنی و نقش سنجش تاریخی و تطبیقی ویژگی. «۱۳۹۶سامانیان. صمد دی، و تناحمد شیخی، علیرضا،  .۹

  .۱۱۵ـ۱۰۵: ۴۵. ، شنگرهعلمی  ۀفصلنام» بزرگ خراسان

مطالعات هنر علمی  ۀفصلنام .»های پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا(ع) کتیبه ۀمطالع. «۱۳۹۷قاسمی. منوره شیخی، علیرضا، و  .۱۰
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مطالعۀ تطبیقی طراحی و 

های  ساختار تزیینی کتیبه
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