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ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(
) ِ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه(

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۰/۷/۳۰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۱۱/۱۶ :

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﭼﮑﯿﺪه
دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ دوران اﻧﻮاع ﻫﻨﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﭼـﻮﺑﯽ ،ﺑـﻪ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎارزش اﯾﻦ دوران ،اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗـﺎﻫﺮه و ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷـﻤﺎرۀ  ۳۲۹۲ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﮐﺘﯿﺒـﮥ ﻣﻮﺟـﻮد در آن ،ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر آﺧـﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤـﺮان آلﺑﻮﯾـﻪ
را ِﺑﻨﻮ ،و ِ
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻮﻻد ﺳﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺎرس ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۴۰ﺗﺎ ۴۴۸ق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﻓﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ آﺛـﺎر از ﻟﺤـﺎظ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻔـﺮدات اﯾـﻦ آﺛـﺎر و ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺳﺆالﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .۱ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر دارای ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ؟  .۲وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟  .۳وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺪام اﺳـﺖ؟ روش ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ
اﺳﺖ و ﺷﯿﻮۀ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﻨﺎدی و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ از اﻟﮕﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﺷـﯿﻌﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻫﻨـﺮ آلﺑﻮﯾـﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ از ﻧﻮع ﮐﻮﻓﯽ ﮔﻞدار ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ اﻣـﺎ در
واﻗﻊ ﺣﺮوف ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻧﻮع ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎدۀ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﺟﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣـﺮوف
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ح«» ،ک«» ،ط«» ،ع« و »ی« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳـﺖ .از دﯾﮕـﺮ وﺟـﻮه اﻓﺘـﺮاق اﯾـﻦ آﺛـﺎر ،ﺗﻨـﻮع
در ﭼـﻮﺑﯽ ،از دو
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮحﻫﺎی آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ .در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ِ
ﻧﻮع ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده و ﮔﻞدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
آلﺑﻮﯾﻪ ،ﮐﺘﯿﺒﻪﻧﮕﺎری ،ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ،آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ،ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
*
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ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(mahsatondro1993@gmail.com /
اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮانkhazaiem@modares.ac.ir /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪوﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛـﺎر ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻘـﻮش و
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪزﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم آراﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آنﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻨﺮی دارای ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ.
ً
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﮔﺎه ﺑﻪ دوران دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ً
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺷﺎن ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘـﺮی از آنﻫـﺎ در دﺳـﺖ
۱
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرۀ ۳۲۹۲
اﺳﺖ .اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ِراﺑﻨﻮ  ،و ِ
ﺑﺨﺶ اﯾـﻦ آﺛـﺎر را ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻂ
از آﺛﺎر ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری آلﺑﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ِ
در
ﮐﻮﻓﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و دارای ﺗﺰﯾﯿﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﮥ ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫـﺎی ِ
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻮﻻد ﺳﺘﻮن ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان آلﺑﻮﯾﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۴۰ﺗﺎ ۴۴۸ق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ آﺛﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻔﺮدات اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺳﺆالﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .۱ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ اﯾﻦ
آﺛﺎر دارای ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟  .۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟  .۳وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق ﮐﺘﯿﺒﻪﻫـﺎی ﮐـﻮﻓﯽ اﯾـﻦ
آﺛﺎر ﮐﺪام اﺳﺖ؟ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،و ﺷﯿﻮۀ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﻨﺎدی و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﺳﺖ .ﺿﺮورت
و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ آلﺑﻮﯾﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓـﯽ آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ
دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ اﯾﻦ دوره ،اﻓﻘﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠـﯽ اﯾـﺮان ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ و اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ اﺛـﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮥ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ آلﺑﻮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ِ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﻮﻓﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آنﻫﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دراﯾﻦﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷـﺮح
اﺳﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﭼﻮبﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان« ) (١٣۶۶در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻟﻮحﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ٣۶٣ق ﺗﺎ ۵٢٠ق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ِ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺸـﺪه و
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ
ﻫﻮﯾﺖ اﺛﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎرد اوﮐﺎن در ﮐﺘﺎب ) The Treasures of Islamic Art in the Museum of Cairo (2006ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ آﺛـﺎر
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ آلﺑﻮﯾﻪ در آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻼ ﺑﻠﺮ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ) (۱۳۹۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻟﻮح ﭼـﻮﺑﯽ آلﺑﻮﯾـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ)ع(
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﯾﻦ آﺛـﺎر و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫـﺎی اﯾـﻦ دوره را ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺷـﯿﺨﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺶﭘﺮدازی درﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮزۀ ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن« )(۱۳۹۶
در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﮕﺮه ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﭼﻮب در اﯾﺮان در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨـﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت وﯾـﮋه ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
 .۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری آلﺑﻮﯾﻪ
آلﺑﻮﯾﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دﯾﻠﻤﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ روی آورده و ﻧﺎم ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﻮد را از ﻧﺎم اﺑﻮﺷﺠﺎع ﺑﻮﯾـﻪ ﭘـﺪر ﻋﻠـﯽ ،ﺣﺴـﻦ و اﺣﻤـﺪ ﺑﻨﯿـﺎنﮔـﺬاران اﯾـﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﺎﻫﻦ  .(۳۱ ،۱۳۸۳ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه آلﺑﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ رﺳـﯿﺪ ،ﻋﻀـﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑـﻮد .او ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻧـﻮاﺣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او درﮔﯿﺮ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻧﺰاع ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت آلﺑﻮﯾﻪ را ﺑﻪ اوج ﺷـﮑﻮه ﺧـﻮد رﺳـﺎﻧﺪ )ﻓﻘﯿﻬـﯽ  .(۲۴۷ ،۱۳۵۷در واﻗـﻊ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )در
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ۵ ،(...ـ۱۸
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دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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»اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﮥ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎل  ۳۲۰ﺗﺎ ۴۴۷ق ﺗﻤﺎم اﯾﺮان را ﺑﻪﺟـﺰ ﻃﺒﺮﺳـﺘﺎن و ﺧﺮاﺳـﺎن ﺗﺤـﺖ
ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺎﻟﻤﮥ ﻓﺎرس ،دﯾﺎﻟﻤـﮥ ﻋـﺮاق ،،ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﮐﺮﻣـﺎن ،دﯾﺎﻟﻤـﮥ ری ،اﺻـﻔﻬﺎن و ﻫﻤـﺪان ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ« )ﺑﻬﻤﻨﯿـﺎر ،۱۳۸۳
۲۲ـ .(۲۴ﻫﻨﺮ دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻨﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آلﺑﻮﯾﻪ دارای ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ
و ﺑﺎرز آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه
از اﯾﻦ دوران را ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺛﺎر دﯾﻨﯽ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد« )ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻓﺮ و آزاد  .(۴۴ ،۱۳۸۳دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻫﻨـﺮ آلﺑﻮﯾـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺰار اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ دوران در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در واﻗـﻊ ﯾـﮏ دورۀ رﻧﺴـﺎﻧﺲ ﻋﻠﻤـﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻗﺒﺎد ﮐﯿﺎﻧﻤﻬﺮ در رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﺳﺒﮏ ﺻﻔﻮی ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺒـﺖﮐـﺎری
ً
اواﯾﻞ اﺳﻼم ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی )دوران آلﺑﻮﯾﻪ( ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﯾﻦ دوره ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﻠﯿﻤﯽﻫﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ
ﺑﺎلﻫﺎ و ﺑﺮگ ﻧﺨﻞﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود ﮐـﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ردﯾﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪای ﺳﺎده دارﻧﺪ» .درﻣﺠﻤﻮع ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﺨـﺖ ،ﻣﺤـﺪب ،ﻣﻘﻌـﺮ،
ﺷﺒﮑﻪ و ﺣﺠﻢ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺷﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رواج را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« )ﺷـﯿﺨﯽ ،ﺗﻨـﺪی ،و ﺳـﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .(۱۰۷ ،۱۳۹۶
ً
ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری اﯾﻦ دوره از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪ و ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺖ .روﺳﺎزی
ً
ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﻄﺢ ﯾﺎ ﺣﻤﯿﻞدار ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪب و از رﯾﺰهﮐﺎری در آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪه اﺳـﺖ» .ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت دورۀ آلﺑﻮﯾـﻪ در ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫـﺎ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ
اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺣﻠﺰون ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺼﺎﻻت از آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻨﺼﺮ دوم ﮔﻞﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎی اﺳﻠﯿﻤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺗﺼـﺎل ﺑـﺎ
ﺧﻄﻮط
ِ
ﮔﯿﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﻮش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺧﻄﻮط اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻘﻮش
ِ
ﺣﻮل ﻣﺤﻮری ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ در داﺧﻞ ﮐﺎدر ﮔﻮﺷﻪدار ﻗﺮار دارﻧﺪ و دارای دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ :ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،و ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﮥ ﮔﯿـﺎﻫﯽ .اﯾـﻦ
ﻧﻘﻮش ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺖ ﺗﺎک ،ﺑﺮگ ﻣﻮ و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻧﮕﻮر ،ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺮگ ﮐﻨﮕﺮ اﺳﺘﻠﯿﺰه ،ﻃﺮحﻫـﺎی ﮔـﻞ و ﺑـﺮگ و ﻻﻟـﻪ ،ﻏﻨﭽـﻪﻫـﺎ،
ﺑﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺳﺮو ،ﺑﺮگ اﻗﻨﯿﺘﻮس ،ﺑﺮگ ﻣﻮ و ﺑﺮگ ﭼﻨﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﻨﺰه  .(۳۲ ،۱۳۹۱ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎریﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ
دوران ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﮔﭻﮐﺎری دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻮش و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﻧـﺎﺋﯿﻦ ،ﺑﺨـﺶ
ﮐﻬﻦ ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن و ﻧﻘﻮش ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺮﯾﺰ ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از
دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﭻﺑﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،در ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
در ﭼﻮﺑﯽ آلﺑﻮﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان )ﺷﻤﺎره (۳۲۹۲
ِ .۳
در دوﻟﻨﮕﮥ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۱۹۶در  ۱۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﭼﻨﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد
ِ
در ﻣﺰﺑﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﮐﺘﯿﺒـﮥ آن ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر »اﺑﻮﻣﻨﺼـﻮر ﻓﻮﻻدﺳـﺘﻮن« ﭘﺴـﺮ
(.
۱
)ﺗﺼﻮﯾﺮ
ِ
ُ
اﺑﻮﮐﺎﻟﯿﻨﺠﺎر ﺑﻮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﺑﻮﮐﺎﻟﯿﻨﺠﺎر ﺷﺶ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎن رﺣﯿﻢ ،اﻣﯿﺮ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻼﺳـﺘﻮن )ﻓﻮﻻدﺳـﺘﻮن( ،اﺑﻮﻃﺎﻟـﺐ
ﮐﺎﻣﺮوا ،اﺑﻮﻣﻈﻔﺮ ﺑﻬﺮام ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﯿﺨﺴﺮو ،اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺧﺴﺮوﺷﺎه« )اﺑﻦاﺛﯿﺮ  ،١٣٨۵ج .(۵٧٩٠ :۱۳ .ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد ﺑﺮ ﭘﺴـﺮش اﺑﻮﻧﺼـﺮ ﺧﺴـﺮوﻓﯿﺮوز ﮐـﻪ
ﻣﻠﮏ رﺣﯿﻢ ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻮﻻدﺳﺘﻮن ﺷﯿﺮاز را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮد )ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ و اﻗﺒـﺎل آﺷـﺘﯿﺎﻧﯽ  .(۴١٧ ،١٣٩۵اﻣـﺎ ﺑـﺮادرش »ﻣﻠـﮏ
رﺣﯿﻢ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﺑﻮﺳﻌﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﯿﺮاز را از او ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﮏ رﺣﯿﻢ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۴۴١ﻓﻮﻻدﺳﺘﻮن ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ
ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻐﺮلﺑﮏ و ﻣﻠﮏ رﺣﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ« )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ  ،١٣٨٠ج .(۶٢۵ :۴ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ
اﺑﻦﺑﻠﺨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرسﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻮﻻدﺳﺘﻮن در ﺳﺎل  ۴۴٨ﻫﺠﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎره ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﻓﻀﻠﻮﯾﻪ« ﮐـﻪ ﺳـﭙﺎﻫﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻮﻻدﺳﺘﻮن ﮔﺮد آورد ،در ﻗﻠﻌﻪای در ﻓﺎرس زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ )اﺑﻦﺑﻠﺨﯽ  .(١۶۶ ،١٣٨۴در واﻗـﻊ اﺑﻮﻣﻨﺼـﻮر ﻓﻮﻻدﺳـﺘﻮن
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آلﺑﻮﯾﻪ در ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ارﺟﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۴٠ﺗﺎ  ۴۴٨ﻫﺠﺮی ﺑﻪﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد .ﺳﻠﺴـﻠﮥ آلﺑﻮﯾـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺮگ ﻣﻠﮏ رﺣﯿﻢ در ﺑﻐﺪاد در ﺳﺎل  ۴۴٧ﻫﺠﺮی و ﭘﺲ از آن ﻣﺮگ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻮﻻدﺳﺘﻮن در ﻓﺎرس ،ﺳﺎل  ۴۴٨ﻫﺠﺮی )١٠۵۶م( اﻧﻘﺮاض ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١در ﭼﻮﺑﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه دﻫﺪﺷﺖ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ آن )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آرﺷﯿﻮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در دﺳﺖ اﺳﺖ ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ اﺳﻼم زﻣﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ در ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی اﻣـﺎﻣﺰاده ﺣﻤـﺰه در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﻫﺪﺷـﺖ اﺳـﺖ )ﺗﻨـﺪرو ،ﺧﺰاﯾـﯽ ،و اﺣﻤـﺪﭘﻨﺎه ،۱۳۹۹
 .(۱۲۲در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔـﻞ و ﺑـﺮگ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(٢اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺳﺒﮏ ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ اواﯾﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺷﮑﺎل ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺮاﻓـﺖ و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ
ﻗﺮنﻫﺎی ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺮوف و اﺷﮑﺎل ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ رﯾﺘﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ .ﭼﺸﻢ ﺑﻪﻧﺎﮔﺎه از روی ﺧﻄﻮط ﺑـﻪﺳـﻤﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﯾـﻦ اﺟـﺎزه را ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ از ﺗﻤـﺎﻣﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﺜـﺮت در
وﺣﺪت و وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت را ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﮑـﺮار ﻧﻘـﻮش اﺳـﻠﯿﻤﯽ ﺳـﺎده
درون ﻗﺎب داﯾﺮه ﻧﺸﺎن داده ،ﮐﺜﺮت ﺗﺠﻠﯽ ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﻧـﻮر ذات وﺣـﺪاﻧﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﮐﺜﯿﺮه ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﻧﻘـﺶ ﺷﻤﺴـﻪ »دارای
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﺳـﻼم ،ﻗـﺮص ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﻧﻤـﺎد روزﻧـﻪای
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧـﻮر اﻟﻮﻫﯿـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ آن ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ ﺟـﺎری ﻣـﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ .در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻨﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺴﻪ در اﮐﺜﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﭼﻪ آﺛﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺜـﻞ ﺗـﺬﻫﯿﺐ
ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮآن ،ﺗﺰﯾﯿﻦ داﺧﻞ و ﺑﯿﺮون ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽﻫـﺎ و...
ﺑﻪوﻓﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺳـﻮرۀ
ّ
ﻧﻮر ّ
اﻟﻠ ُﻪ ُ
ﻤﺎوات واﻷ ْرض ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد اﻟﻮﻫﯿـﺖ و
 ،٢۴آﯾﮥ  ٣۵ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ:
اﻟﺴ
ِ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٢ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﭼﻮﺑﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه دﻫﺪﺷﺖ ﻣﺤﻔﻮظ در
ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )در
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ۵ ،(...ـ۱۸
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ﻧﻮر وﺣﺪاﻧﯿﺖ اﺷﺎره دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ادﺑﯽ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ )آﻓﺘﺎب( را ﻧﻤـﺎد ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﺳـﻼم ،ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ)ص( ذﮐـﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﺧﺰاﯾﯽ .(۵٨ ،١٣٨٧
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﮥ ﻗﺮآﻧـﯽ ،دﻋـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ِ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺷﯿﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آلﺑﻮﯾﻪ »ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آﺛﺎر ﻫﻨـﺮی را
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ اﺑﺰاری در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ اﺑﺰاری در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻔﮑـﺮی اﺳـﺘﻔﺎدۀ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺷﯿﻌﯽ اﻣﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد« )ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎﺋﯿﺎن رودﺳﺮی و ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻗﺎدی ﮐﻼﯾﯽ  .(۲۹۴ ،۱۳۹۹در اداﻣﻪ ،ﻣـﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫـﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۱ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ﺗﻮﺑﮥ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع(
اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ درﺷﺖ ﺑﺮ روی ﺣﺎﺷﯿﮥ دورﺗﺎدور ﻫﺮ ﻟﻨﮕﮥ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ذﮐﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺖ»:اﻟﻠﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺼﻔﻪ ﻧﻌﺚ اﻟﻮاﺻﻔﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺠﺎوره رﺟﺎء اﻟﺮاﺟﯿﻦ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻀﯿﻊ ﻟﺪﯾﻪ اﺟﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ و ﯾـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﻮ
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
ﻓﻘﺼﺮ ﻋﻤﺎ اﻣﺮت ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻄﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻬﯿﺖ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﺮﯾﺮا ﮐﺎﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﻘﺪرﺗﮏ ﻋﻠﯿﻪ او ﮐﺎﻟﻤﻨﮑﺮ ﻓﻀﻞ /اﺣﺴﺎﻧﮏ اﻟﯿﻪ ﺣﺘﯽ اذا اﻧﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺑﺼﺮ /اﻟﻬﺪی
و ﺗﻘﺸﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺳﺤﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﯽ اﺣﺼﯽ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ و ﻓﮑﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻪ رﺑﻪ ﻓﺮای ﮐﺒﯿﺮ ﻋﺼﯿﺎﻧﻪ ﮐﺒﯿﺮا و ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺟﻠـﯿﻼ ﻓﺎﻗﺒـﻞ ﻧﺤـﻮک
ﻣﻮﻣﻼ ﻟﮏ ﻣﺴﺘﺤﯿﺒﺎ ﻣﻨﮏ و وﺟﻪ رﻋﺒﺘﻪ اﻟﯿﮏ ﺛﻘﻪ ﺑﮏ ﻓﺎﻣـ  /ک ﺑﻄﻤﻌﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ و ﻗﺼﺪک ﺑﺨﻮﻓﻪ اﺧﻼﺻﺎ ﻗـﺪ ﺧـﻼ ﻃﻤﻌـﻪ ﻣـﻦ ﮐـﻞ ﻣﻄﻤـﻮع ﻓﯿـﻪ
ﻏﯿﺮک و اﻓﺮح روﻋﻪ ﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﺨﺬور ﻣﻨﻪ ﺳﻮاک ﻓﻤﺜﻞ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮏ ﻣﺘﻀﺮﻋﺎ و ﻏﻤﺾ ﺑﺼﺮه اﻟﯽ اﻻ  /رض ﻣﺘﺨﺸﻌﺎ و ﻃﺎﻃﺎ راﺳﻪ ﻟﻌﺰﺗﮏ«.
ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺼـﺒﺎح اﻟﻤﺘﻬﺠـﺪ ،ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ ﮐﺘـﺎب دﻋـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﯿﻌﻪ،
ﻫﺸﺖ دﻋﺎ از ادﻋﯿﮥ ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۲ﮐﺘﯿﺒﮥ آﯾﮥ  ۱ﺗﺎ  ۵۲ﺳﻮرۀ ﯾﺲ
اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﻇﺮﯾﻔﯽ دورﺗﺎدور ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از آن از ﺑـﯿﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﮥ  ۱ﺗﺎ  ۵۲ﺳﻮرۀ ﯾﺲ اﺳﺖ .ﺳﻮرۀ ﯾﺲ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺮآن ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗـﺮآن اﺳـﺖ .در رواﯾـﺎت و
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﯽ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺷﺪه و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﯿﻌﯿﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ» .اﯾـﻦ ﺳـﻮره ﺑـﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑـﻪ ﻋﻈﻤـﺖ ﭘﺮوردﮔـﺎر در
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه و در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ،ﺳﺆال و ﺟﻮاب در دادﮔﺎه ﻗﯿﺎﻣﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻬﺸـﺖ و
دوزخ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻮره در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺮ اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ ،ﻣﻌﺎد( و اﻫﻤﯿﺖ رﺳـﻮل ﺧـﺪا و
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻄﻬﺮش در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت اﺳﺖ« )ﺷﯿﺨﯽ و ﻗﺎﺳﻤﯽ  .(۶۸ ،۱۳۹۷اﯾﻦ ﺳﻮره ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 .۳ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ دورﺗﺎدور ﮐﺎدر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻫﺮ دو ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻨﺪهﮐـﺎری ﺷـﺪه و ﻣـﺘﻦ آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از دﻋـﺎی اﻣـﺎم زﻣـﺎن)ﻋﺞ( )اﻟﻠﻬـﻢ
ارزﻗﻨﺎ (...اﺳﺖ»:اﻟﻠﻬﻢ ارزﻗﻨﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ و ﺻﺪق اﻟﻨﺒﯿﺔ و ﻋﺮﻓﺎن اﻟﺤﺮﻣﺔ و اﮐﺮﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻬﺪی وا  /ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و ﺳﺪد ا  /ﻟﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼـﻮاب وا
] /ﻟﺤﮑﻤﺔ و[ اﻣﻼ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﻃﻬﺮ ﺑﻄﻮﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮام و اﻟﺸﺒﻬﺔ  /واﮐﻔﻒ اﯾﺪﯾﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻏﻤﺾ اﺑﺼﺎرﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺠﻮر و
اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ و اﺳﺪد اﺳﻤﺎﻋﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻔﻮ وا  /ﻟﻐﯿﺒﺔ و ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﯽ  /ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ و اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ و ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ و اﻟﺮاﻏﺒـﺔ و ﻋﻠـﯽ اﻟﻤﺴـﺘﻤﻌﯿﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺒﺎ ]ع[ و  /اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ و ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ«.
اﯾﻦ دﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ آرزوﻫﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و دوری از ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و در راه ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
اﯾﺪﺋﺎل ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻋﺎ در اﺑﻨﯿﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﻧﺪرت دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۴ﮐﺘﯿﺒﮥ اﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آلﻋﺒﺎ
درون ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻟﻨﮕﮥ در ،ﭼﻬﺎر ﻗﺎب داﯾﺮه و ﯾﮏ ﻗﺎب ﻟﻮزی در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دروﻧﺸﺎن ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﯾﮏﮐﻠﻤﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ

ﮐﻮﻓﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻟﻨﮕﮥ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آلﻋﺒﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺤﺴـﯿﻦ .در ﻟﻨﮕـﮥ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﯾﺎ ﻣﻨﺎن ،ﯾﺎ ﺣﻨﺎن ،اﻟﺰﻫﺮا ،ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ،ﯾﺎ ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑـﻪوﺿـﻮح
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرات ﯾﺎ ﻣﻨﺎن ،ﯾﺎ ﺣﻨﺎن و ﯾﺎ ﺳﺒﺤﺎن از اﺳﻤﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿـﺮ وﺟـﻮد دارد و ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ دﻋﺎ در ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪر از اﻓﻀﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﻤﺎء را در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﯽﺗـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﮐﺮد و ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﺪول  :١ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ـ ﮐﺘﯿﺒﻪ دﻋﺎﯾﯽ
ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ﺗﻮﺑﮥ ﺻﺤﯿﻔﮥ
ﺳﺠﺎدﯾﻪ
ـ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﮔﻞدار

ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻗﺮآﻧﯽ
ـ ﺳﻮرۀ ﯾﺲ آﯾﮥ  ۱ﺗﺎ ۵۲
ـ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده
* اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﺑﺎزﺳﺎزی،
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ـ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ

اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ

ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ اﺳﻤﺎی اﻟﻬﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ
آلﻋﺒﺎ:ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ،
اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺤﺴﯿﻦ /ﯾﺎ ﻣﻨﺎن ،ﯾﺎ ﺣﻨﺎن،
اﻟﺰﻫﺮا ،ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ،ﯾﺎ ﺳﺒﺤﺎن

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )در
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ۵ ،(...ـ۱۸
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ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ـ ﻣﺘﻦ:اﻣﺮ ﺑﻌﻤﺎره /ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺸﺮﯾﻒ/
ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻌﺎﻟﯽ-ﻣﺤﺐ آل ﻃﻪ /و ﯾﺲ ﻋﺰ
اﻟﺪﻧﯿﺎ و /اﻟﺪﯾﻦ ادام اﻟﻠﻪ /ﻋﻤﺮه-ﮐﻬﻒ
اﻻﻧﺎم /ﻣﻼذ اﻟﻐﺮﺑﺎ و اﻻ /ﺗﻘﯿﺎ-اﻻﻣﯿﺮا
ﻣﻠﮏ ﻓﻮﻻد /ﻇﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ] ﻧﺎﺻﺮ؟[ ا/
ﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ـ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ
*ﻣﻠﮏ ﻓﻮﻻد ﻟﻘﺐ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻓﻮﻻدﺳﺘﻮن
ﺑﻮﯾﻪ اﺳﺖ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۴۲۵ :۱۳۶۴

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٣ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﺑﻨﻮ٣۶٣ ،ق )ﺑﻠﺮ (٧٠ ،۱۳۹۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه٣۶٣ ،ق )ﺑﻠﺮ (٧٠ ،۱۳۹۴

 .۴اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ راﺑﻨﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری دوران اوﻟﯿﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻗﻄﻌـﮥ ﭼـﻮﺑﯽ از اﯾـﺮان ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی
)٣٢٠ـ ۴۵۴ﻫﺠﺮی( در ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﭘـﻨﺞ ﻗﻄﻌـﮥ ﭼـﻮﺑﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دوران آلﺑﻮﯾـﻪ
اﺳﺖ ) .(Khazaie 1999, 137ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﮥ آنﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻟﻮحﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﯿﺮ ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ )۳۶۷ـ۳۷۲ق( ﺑﺮای آﺳـﺘﺎﻧﮥ ﻣﺒـﺎرک

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ) .(Blair 1992, 41-45دورۀ ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮﯾﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺪ،
»در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻮﯾﻬﯽ دورۀ اوج و اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳـﻌﯽ ﻧﻤـﻮد
از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد« )ﻓﺮوﻫﯽ ،ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮاﻟﻘﺎﺋﻢ .(۹۵ ،۱۳۹۸
اﻟﻒ .ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ دوﻟﺘﻪای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۸۱در  ۳۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ راﺑﻨﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﮐﺘﯿﺒـﮥ آن ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر ﻋﻀـﺪاﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤـﯽ در
ﺳﺎل ۳۶۳ق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۳ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﯾﻦ ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳـﺎده در ﻗﺴـﻤﺖ دورﺗـﺎدور ﻗـﺎب
وﺳﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﺑﺎل و ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۴ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻟﻮح ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫـﺎی
آن ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده و ﻣﻮرق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺎﯾـﻪﮔـﺬاری ﺑﻨـﺎ ،ذﮐـﺮ اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ و اﺋﻤـﮥ دوازدهﮔﺎﻧـﻪ)ع( ،دﻋـﺎی ﻣﮑـﺎرم
اﻻﺧﻼق ،ﺳﻮرۀ اﺧﻼص ،ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :٢ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ،آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ﻣﮑﺎرم
اﻻﺧﻼق ،دﻋﺎی ﺑﯿﺴﺘﻢ از
ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده
ـ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻗﺮآﻧﯽ
ـ ﻣﺘﻦ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺟﯿﻢ
ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ اﺣﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺼﻤﺪ ﻟﻢ ﯾﻠﺪ
و ﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ و ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻟﻪ ﮐﻔﻮا اﺣﺪ
 اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ﻟﻪـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ ﺻﻠﻮات ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﺋﻤﮥ
دوازدهﮔﺎﻧﻪ
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ
)ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر(
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده

ب .ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۵۳در  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﯿﺒﮥ آن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ در ﺳﺎل ٣۶٣ق ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۵در اﯾﻦ ﻟﻮح ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻗﺎب از ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۶ﮐﺘﯿﺒـﻪﻫـﺎی آن ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ،ﻋﺒﺎرت ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر اﺳﺖ .ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه٣۶٣ ،ق
)(O’kane 2006, 272

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )در
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ۵ ،(...ـ۱۸

12

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه٣۶٣ ،ق )(O’kane 2006, 272
ﺟﺪول  :٣ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ،آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ )ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر(
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ج .ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد  ۴۶در  ٢٣ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ ،ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﻮزۀ ﻋﺮﺑـﯽ
ﻗﺎﻫﺮه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﺳﺖ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  .(۴در ﻗﺴـﻤﺖ وﺳـﻂ
ﮐﺎدر ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت اﯾـﻦ ﻟـﻮح در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻫﻢدورۀ ﺧﻮد ،ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮی در
آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮاﻓﺖ در ﻧﻘﻮش آن ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از اذﮐـﺎر ﻧﻤـﺎز
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﻋﺒﺎرت »ﻗـﺎل اﻟﻠـﻪ ﺗﺒـﺎرک و ﺗﻌـﺎﻟﯽ و ﻻﺑـﻦ ﻋﻠـﯽ اﺑـﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺣﺼﻦ ﻓﻤﻦ /دﺧﻞ ﺣﺼﻨﯽ اﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﯽ /اﻟﻠﻬﻢ ارزﻗﻨـﺎ و ﻻ ﺑـﻦ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ« اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٧ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ،ﻗﺮن
ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی )(O’kane 2006, 272

ﺟﺪول :۴ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻗﺎﻫﺮه ،آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ :دﺧﻞ ﺣﺼﻨﯽ اﻣﻦ ﻣﻦ
ﻋﺬاﺑﯽ /اﻟﻠﻬﻢ ارزﻗﻨﺎ و ﻻ ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﻠﯽ
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده
ـ ﮐﺘﯿﺒﮥ دﻋﺎﯾﯽ
ـ اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س(
ـ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده

در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن
 .۵ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ ِ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه
در
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ،ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮرﺳـﯽ و در ﺟـﺪول  ۵آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﮐﺘﯿﺒـﮥ ﮐـﻮﻓﯽ درﺷـﺖ ِ
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺣﺎوی دﻋﺎی ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ و ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺮوف در ﺷﺮوع دارای ﺑﺮگ دو ﭘﺮه ﻫﺴـﺘﻨﺪ» .اﯾـﻦ
ﺑﺮگ دو ﭘﺮۀ ﻧﻮک ﺣﺮوف در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم راﯾﺞ ﺑﻮد« )ﺑﻠﺮ  (۴٣ ،١٣٩۴و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ آلﺑﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺣﺮوف ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﮔﻮﯾﺎی دورۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ آلﺑﻮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﮔﻮاﻫﯽ از آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﮕﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

اﻟﻔﺒﺎ
اﻟﻒ

ب ت ﯾـ ﻧـ

جحخ

دذ

رز

سش

ﺟﺪول  :۵ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ،آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﮥ ﮐﻮﻓﯽ اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
ﻣﻔﺮدات ﮐﺘﯿﺒﮥ ﮐﻮﻓﯽ ِ
ﺣﺮوف اول/ﺣﺮوف وﺳﻂ/ﺣﺮوف آﺧﺮ
ﺣﺮوف اول/ﺣﺮوف وﺳﻂ/ﺣﺮوف آﺧﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )در
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ۵ ،(...ـ۱۸
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صض
طظ
عغ

ف

ق

ک

ل

م

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان

ن

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

و

15
ه

ی

ﻻ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﻔﺮدات ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﮐﺜﺮ ﺣﺮوف ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺘﯿﺒـﮥ در ﭼـﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻨﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﺮوف »ح«» ،ک«
در ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻣـﺎ ﭘﺎﯾـﮥ ﺑﺪﻧـﮥ ﺣـﺮوف
و »ط« ﻃﺮاح ﮐﺘﯿﺒﻪ ِ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺪول  ۶اﺧﺘﻼف ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻗﺎﻫﺮه ،آلﺑﻮﯾﻪ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺟﺪول  :۶اﺧﺘﻼف ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﮐﺘﯿﺒﮥ ِ
ط
ص
ح

ع

م

ک

در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
* ﺣﺮوف ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﺣﺮوف ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ِ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ آﺛﺎر را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﺳﻠﻮب ﺧﻂ در اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎوﻗﺎر و ﻣﺘﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده و ﺑﻪدور از درﻫﻢرﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﺛﺎر را ﮐﺘﯿﺒﻪﻫـﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮوف و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﻧـﺪازه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺰﻫﺮ )ﮔﻞدار( اﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺣﺮوف ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻨـﻮع ﺑﯿﺸـﺘﺮی در ﻃﺮاﺣـﯽ ﺣـﺮوف ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ و
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ِ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺎده
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺮوف ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ در ﮐﺘﯿﺒﮥ ﺳﻮرۀ ﯾﺲ ِ
ً
اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮوف ذﮐﺮﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮوف اﯾﻦ آﺛـﺎر ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول  ۷آورده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول  :٧ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻗﺎﻫﺮه )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻋﻨﻮان
ﻣﻀﻤﻮن
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ

ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ
ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﯿﻌﯽ در اﻟﻮاح ﭼﻮﺑﯽ .آﺳﺘﺎن
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮآﻧﯽ ،دﻋﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ.
ـ وﺟﻮد اﺳﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی آﺛﺎر.
ـ وﺟﻮد ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
ـ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ
ﺣﺮوف
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ

ـ در ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت در آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﺳﺖ.
ـ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮوف و ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ.
ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف در آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ـ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﮐﺘﯿﺒﮥ ﺳﻮرۀ ﯾﺲ در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر دارد.
ـ ﺑﺮگ دو ﭘﺮه ﻧﻮک ﺣﺮوف در ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮوف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ اﺳﺖ.

ـ در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان دارای ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ
ﮔﻞدار ﺳﺎده و ﻧﺴﺦ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ آﺛﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ـ وﺟﻮد ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ ﮔﻞدار ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻌﻀﯽ
از ﺣﺮوف ﺷﺪه ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف در دﯾﮕﺮ آﺛﺎر
وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻮﻓﯽ آﺛﺎر دورۀ آلﺑﻮﯾﻪ )در
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ۵ ،(...ـ۱۸
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 .۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آلﺑﻮﯾﻪ ،دارای ﺗﺰﯾﯿﻨﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺷـﮑﺎل ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻇﺮاﻓـﺖ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻗﺮون ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎﻫـﺎن اﺳـﺖ و ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑـﺎرزی ﻣﯿـﺎن آنﻫـﺎ و ﻧﻘـﻮش
ً
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻖ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﻧﻘﻮش در ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣـﺎ
در ﻧﻘﻮش آﺧﺮﯾﻦ ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ
در ﺑﺮگﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ آلﺑﻮﯾﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ .از وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻫﻨـﺮ آلﺑﻮﯾـﻪ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﯽ ﯾﮑﺴـﺎن
ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ از ﻧﻮع ﮐﻮﻓﯽ ﮔﻞدار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺣﺮوف ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑـﺎ ﻧﻘـﻮش ﮔﯿـﺎﻫﯽ
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻧﻮع ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛـﺎر ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ دارد .اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﮐﺘﯿﺒﮥ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده ﺳﻮرۀ ﯾﺲ در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻟﻮحﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ .اﮐﺜـﺮ
ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ »ح«» ،ک«» ،ط«» ،ع« و »ی« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه اﻣـﺎ
ﭘﺎﯾﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻮاح ﭼـﻮﺑﯽ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،از دو ﻧﻮع ﮐـﻮﻓﯽ ﺳـﺎده و ﮔـﻞدار اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻨـﻮع
آﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ .در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ِ
در ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺳﺎده ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﯿﺒﮥ ِ
دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه از ﺧﻂ ﻧﺴﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
1. ex-Rabenou collection
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان

در اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه دﻫﺪﺷﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۲۹و  ۱۳۳۰ﺑﻪ ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،در آرﺷﯿﻮ اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺎ
 .۲اﺳﻨﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ِ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۷۳۶و  ۹۸۰ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ :ﻣﻮﺳﻮیﻧﮋادﺳﻮق  ،۱۳۸۵ج.۳ .

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ .۱۳۸۵ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آژﯾﺮ .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
 .۲اﺑﻦﺑﻠﺨﯽ .۱۳۸۴ .ﻓﺎرسﻧﺎﻣﻪ .ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺎی ﻟﯿﺴﺘﺮاﻧﺞ و رﯾﻨﻮﻟﺪ اﻟﻦ ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
 .۳ﺑﻠﺮ ،ﺷﯿﻼ .۱۳۹۴ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻋﺎرﻓﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻦ.
 .۴ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ،اﺣﻤﺪ .۱۳۸۳ .ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۵ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﻦ ،و ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ .۱۳۹۵ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﻬﻠﻮی .ﺗﻬﺮان :ﻫﻔﺖﺳﻨﮓ.
در ﭼﻮﺑﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه دﻫﺪﺷﺖ
 .۶ﺗﻨﺪرو ،ﻣﻬﺴﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ،و ﺳﯿﺪ اﺑﻮﺗﺮاب اﺣﻤﺪﭘﻨﺎه» .۱۳۹۹ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ِ
آلﺑﻮﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ش۱۰۷ :۴۰ .ـ.۱۲۵
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