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 *یزد «بُندرآباد محمود شاه سلطان» ۀمجموعجامع  مسجد مطالعۀ تحلیلی نقوش تزیینی منبر

 چکیده

الدین تقی قرن هفتم ه.ق، توسط عارف دینی آن، شیخیزد بنایی تاریخی است که در « بُندرآبادمحمودشاه  سلطان»مجموعۀ  بیان مسئله:

های حفاظتی و بناهای جانبی انبار، برجگذاری شده است. این مجموعه شامل مسجد، خانقاه، بقعه، آبدادا محمّد، در روستای بُندرآباد، پایه

منبر مسجد توان به های مختلف آن دارای تزیینات متنوعی هستند. برای مثال، میدرطی چندین سال شکل گرفته و بخشدیگر است که 

کار رفته در منبر اهمیت این بنا به لحاظ تاریخی و نیز نقوش تزیینی به جامع این بنا اشاره کرد که دارای نقوش تزیینی بسیار است. بنابراین،

جامع  مسجد که منبر شود:های زیر پاسخ داده میانجام پژوهش حاضر را ایجاب کرده است و درطی آن به پرسشمسجد جامع آن، ضرورت 

 هستند؟ مفاهیمی و معانی دارای چه است؟ و این نقوش تزیینی نقوش نوع چه دارای یزد بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ

یزد و نیز شناخت معانی و مفاهیم  بُندرآباد سلطان محمودشاه مجموعۀ جامع مسجد هدف پژوهش حاضر شناسایی نقوش تزیینی منبر هدف:

 .هاستپنهان آن

یزد را مورد مطالعه قرار داده و  بُندرآباد تحلیلی، منبر مسجد جامع سلطان محمودشاه-پژوهش حاضر، به روش توصیفیروش پژوهش: 

 تحلیل کرده است.و یه کیفی تجز صورتای، اسنادی و میدانی را بهاطالعات کتابخانه

ها و کتیبه دهد که منبر مسجد جامع این بنای تاریخی با نقوش تزیینی گیاهی، هندسی، خطینشان می وهش حاضرژهای پیافته :هایافته

نیز ها تزیین شده است. نقوش گیاهی آن شامل ختایی و اسلیمی و نقوش خطی آن شامل خطوط ثلث و کوفی بنایی است و متون کتیبه

امامی است. همچنین نقوش )ص( و اعتقاد شیعیان دوازده  شدن کالم خدا از جایگاه پیامبر اسالم کنندۀ اصل توحید و نبوت، جاریبیان

 دهد.پر است که گره هشتِ دوازدهِ پیلی را تشکیل میپر و شمسۀ دههندسی آن شامل ستارگان پنج

 کلیدواژه
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 مقدمه
 دارد، تعلق تیموریان دورۀ به آن از ریبیشت بخش که یزد استان شدۀ شناخته رتکم تاریخی بناهای از یکی

 و آرامگاه خانقاه، جامع، مسجد های مختلفی، مانندکه شامل بخش بُندرآباد است محمودشاه سلطان مجموعۀ

، در قرن «دادا محمّدالدین تقی شیخ» دینی یزد، عارف این بنای تاریخی، توسط شود.دیگر می جانبی بناهای

 اضافه آن بناهای الحاقاتی به تدریجوی بوده و به نوادگان عهدۀ مدیریت آن بعدها بر و گذاری شدهپایهه.ق هفتم 

 زیباییِ از لحاظ که دارد وجود ایشدهکاشیکاری  منبر مجموعه، این جامع مسجد محراب کنار در .است شده

از منظر نقوش تزیینی پُرکارترین بخش مجموعه را شکل داده  منبر این. است یگانه خود نوع در نقوش تزیینی

اند. خالق این منبر در تزیینات آن تالش بسیاری صرف کرده هنرمندان تواند نشانگر آن باشد کهاست و می

بوده  هام پنهان آنهمین دلیل، هدف پژوهش حاضر شناسایی این نقوش تزیینی و نیز شناخت معانی و مفاهیبه

 بُندرآباد دشاهوسلطان محم مجموعۀ مسجد جامع شده است: که منبرها پاسخ داده و درطی آن به این پرسش

هستند؟ در این راستا، ابتدا به  مفاهیمی و معانی دارای چه است؟ و این نقوش تزیینی نقوش نوع چه دارای یزد

مسجد جامع مجموعه و نیز منبر مسجد جامع پرداخته شده و یزد،  بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ معرفی

 .شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است شناسیمفهوم مجموعه جامع مسجد منبر تزیینی سپس نقوش

 

 روش پژوهش
 و اسنادی ای،خانهکتاب منابع در جوجست با آن هایداده و تحلیلی بوده-توصیفی شیوۀبه حاضر روش پژوهش

عنوان یزد به بُندرآباد محمود شاه سلطان مجموعۀ جامع مسجد در این راستا، منبر است. شده گردآوری میدانی

 مورد کیفی تحلیل و تجزیه روش به آن تزیینی نقوش و شده انتخاب هدفمندی طوربه پژوهش، مورد نمونۀ

 بررسی قرار گرفته است.
 

 پیشینه پژوهش
پژوهشی  یزد، بُندرآبادمحمود شاه  سلطان مجموعۀ جامع منبر مسجد تزیینینقوش  شناسیمفهوم زمینۀ در

 بررسی»برای مثال، مقالۀ  است. معماری و مرمّت هایدر زمینه ربیشت شده انجام هایپژوهش نگرفته و انجام

 نتایج و است «تهرانی و اولیا ،میبدیامامی» ( از۱۳۹۸) «بندرآباد محمود سلطان مجموعۀ در گنبد سازیگوشه

 مجموعه آرامگاه گنبد چپیرۀ در مذکور هندسی نظام از بدیع الگویی گیریشکل در هندسه دانش اهمیت مبین آن

 .دهدمی ارائه زیرگنبد منتظمضلعی شانزده به دستیابی در مظفرآل رایج سنت از متفاوت را حلیراه که است

« بندرآباد محمود )کرونولوژی( مجموعۀ سلطان کالبدی تحوالت سیر بررسی»همچنین، این نویسندگان در مقالۀ 

 «یزد بُندرآباد تاریخی آثار» کتابدر . اندهای مختلف این بنای تاریخی پرداخته( به شناسایی قدمت بخش۱۳۹۷)

زاده ترک» .است بررسی شده بُندرآباد کاری مجموعۀمعماری و تزیینات کاشی ( نیز۱۳۳۸) «صهبا مجدزاده» نوشتۀ

، به شرح ساختمان بنا، «گزارش طرح مرمت مجموعۀ سلطان بندرآباد یزد» باتکهم در ( ۱۳۸6) «فتاحیو 

نوشتۀ  «نامهگنج»توان به جلد سیزدهم اند. از دیگر منابع، میتزیینات و روند مرمت آن اشاراتی کرده

را ازحیث تزیینات  و ساختمان بناپرداخته  مقابر و هازادهامام بررسی به اشاره کرد که( ۱۳۸۹) «قاسمیحاجی»

 نام «افشار» نوشتۀ( ۱۳۷۴) «یزد یادگارهای» کتاب توان ازو کارکرد مذهبی آن بررسی کرده است. همچنین می
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بُندرآباد و مجموعه سلطان محمودشاه بُندرآباد و  که در آن توضیحات مختصری راجع به تاریخچه روستای برد.

( ۱۳۹۳« )خاکباز الوندیان» دربارۀ منبر مسجد جامع بندرآباد نیز ارائه شده است.سایر بناهای تاریخی این روستا 

طور محدود به نقوش تزیینی آن اشاراتی به «یزد بُندرآباد سلطان مجموعۀ کاشیکاری منبر مرمّت روند» در مقالۀ

کاشیکاری  منبرهای» ۀمقال ( در۱۳۸۲)۱«اکین برنارد»داشته و بیشتر بر روند مرمت آن پرداخته است. همچنین، 

 بُندرآباد سلطان محمودشاه مجموعۀ مسجد جامع منبر که پرداخته منبر پنج توصیف و معرفی به «ایران شدۀ

ای مختصر و محدود بررسی گونهبندرآباد به محمودشاه سلطان در پیشینۀ موجود، مجموعه .هاستآن از یکی یزد

شناسی نقوش تزیینی منبر با تأکید مطالعات دقیقی دربارۀ مفهومطرنشان شود به طور کلی اشده است، اما باید خ

رو از نوآوری و بداعت الزم گرایان و صورت و معنا در هنر دینی انجام نشده است و پژوهش پیشبر نگاه سنت

برخوردار است و اطالعات جدیدی را از بعد معناشناختی نقوش تزئینی منبر مسجد جامع مجموعه سلطان 

 بُندرآباد ارائه کرده است. محمودشاه 

 

 یزد بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ جامع مسجد
 ، مدفون شده«محمودشاه سلطان» نام با دادا محمد،الدّین تقی شیخ فرزندان از یکی بُندرآباد، مجموعۀ در خانقاهِ 

 این .(۹۲۹ .، ص۱۳۹۵ سیاه،قلم) شهرت دارد محمودشاه سلطان این مجموعه به امروزه دلیل، همینبه و است

 ۱۳۴6 در سال یزد، استان گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث سازمان اسناد مرکز مدارک طبق مجموعه،

 ذکر شده است ق .هفتم ه قرن نیز بنا ساخت تاریخ و ثبت شده کشور ملّی آثار فهرست )هجری شمسی(، در

های حفاظتی و انبار، برجسلطان محمودشاه بُندرآباد شامل مسجد جامع، خانقاه، بقعه، آب مجموعۀ .(۱تصویر)

های بسیاری از . بخش(۲)تصویر بناهای جانبی دیگر است که در طول چندین دورۀ مختلف شکل گرفته است

صورت ویرانه های دیگر نیز بههای روان بیرون آورده شده و بخشزیر شنهای اخیر، از این بنای تاریخی، در سال

 ساختمان. (۳)تصویر تشخیص نشده استها قابل طور قطعی، کاربری آنهایی، بهاست و حتی با اعمال مرمت

 ۱۱ عرض طول و شکل و بامربعی مسجد جامع ه. ق است و صحن هشتم قرن مساجد سایر مسجد جامع مانند

 دو طرف انتهای و وجود دارد متر ۹ عرض به سرتاسری ایوان دو آن غربی و قسمت شرقی در خته شده وسا متر

متر قرار  ۹ عرض با ایمسجد جامع هم صفه صحن جنوب در کند.پیدا می راه مسجد جامع جنوبی گنبد به هاآن

آن یک محراب قرار  جنوبی دیوار در ساخته شده است که متر ۹ عرض و طول با گنبدی آن در پشت و دارد

 .(۱۲۸ ، ص.۱۳۷۴ افشار،) شوددیده می ایسرپوشیده شبستان جامع هم مسجد شمالی در قسمت گرفته است و

در دو ضلع شمالی و غربی مسجد جامع نیز چهار برج مجموعه قرار دارند. بر اساس مستندات موجود، این مسجد 

دارای سه ورودی بوده است. دو ورودی آن در قسمت شمالی و غربی بوده که مسدود شده است و ورودی دیگر 

دهد. پس از در ورودی ع را شکل میاکنون مسیر ورود به مسجد جامآن هم در ضلع شمال شرقی قرار دارد که هم

نیز شبستان مسجد جامع قرار گرفته که دو ضلع طولی آن را تا انتهای گنبدخانه را اشغال کرده است. حیاط بنا 

هایی شکل است و بعد از شبستان قرار دارد و ایوان در سه ضلع شرقی، غربی و جنوبی بنا با غرفهنیز مربعی

شود که با یک طاق گنبدی بلند ساخته شده پشت ایوان هم گنبدخانه دیده می طبقه احاطه شده است. درنیم

 هایی از پالن و بنای مسجد جامع را مشاهده نمود.توان بخشمی ۳و  ۲تصاویراست. در 

نمایی از مجموعۀ سلطان  .۱تصویر

 .بُندرآباد یزد. منبع: نگارندگانمحمود شاه 
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سلطان محمود شاه  های مجموعۀنمایی از بخش .۲تصویر

 روی پالن. منبع: نگارندگان. ندرآباد و محل منبر بربُ
سلطان محمود شاه های مجموعۀ بخشنمایی از  .3تصویر 

 . نگارندگان. منبع: بُندرآباد برروی پرسپکتیو ترسیمی

 .۷۵ص.  ،۱۳۸6 فتاحی، و زادهترکمنبع: 

 

 یزد بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ جامع مسجد منبر
 معادل. گویدمی سخن مردم آن، با باالی بر واعظ، یا خطیب که است مرتفعی و بلند محلِ معنای به منبر واژۀ

 گیری. خاستگاه شکل(۳۰، ص.۱۳۹۴ سامانیان، و دهقانی) است ۲پِتآن پل انگلیسی معادل و کرسی آن، فارسی

کرده می ابالغ مردم به را الهی وحی و نشستهمی آن فراز بر( ص) اکرم گردد که پیامبرمیباز  اسالم صدر به منبر

ای پلّه سیزده یک منبر بُندرآباد سلطان مجموعۀ بزرگ . مسجد(۳۱ ،ص.۱۳۹۴سامانیان، دهقانی و ) است

 ۸۴۴ هایسال تقریبی تاریخ ،«۳گلمبگ لیزا» .(۴)تصویر است دارای پُرکارترین تزیینات که دارد شدهکاشیکاری 

 سایر مساجد با مقایسه در را این تاریخ تخمین زده است؛ وی آن و تزیینات منبر برای را هجری قمری ۸۷۵ تا

میبدی، )امامی  ارائه کرده است فیروزآباد و اَبرندآباد ،کاشان کاشیکاری، نظیر مساجد تزیینات منبردار و دارای

 قسمت از معّرق کاشیکاری آغاز مسجد جامع و شدۀتمام  کف سطح بر منبر قرارگیری به توجه .(۹۵، ص. ۱۳۸۷

این احتمال را قوت  آن، پناهجان دیوارهای توسط گچی، هایگیریشمشه تزیینات شدنقطع  نیز و آجرفرش کف

 تعلق دارد مسجد ساخت از پس بُندرآباد به دورۀ مجموعۀ سلطان محمودشاه منبر مسجد جامع بخشد کهمی

خاکباز ) است گِلکاه و خاک و گچ مالت خشت، آن شامل در کار رفتهبه . مصالح(۹۴ص.  ،۱۳۸۷ میبدی، امامی)

 .(۲۱ص. ،۱۳۹۳ الوندیان،
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  ندرآباد.شاه بُسلطان محمود مجموعۀ جامع مسجد منبر .4تصویر

 منبع: نگارندگان.
 شدۀ منبر مسجدکاریجانمایی نقوش کاشی. 5تصویر 

 یزد.  بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ جامع

 منبع: نگارندگان.
 

 یزد بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ جامع مسجد منبر تزیینی درانواع نقوش 
است و  معرق کاشی نوع بُندرآباد دارای نقوش تزیینی پُرکاری از محمودشاه سلطان مجموعۀجامع  منبر مسجد

با  متقارن هستند؛بر من طرفدو  همچنین نقوش تزیینی .(۵)تصویر است هندسی و کتیبه گیاهی، نقوش شامل

ای کتیبه نقش شده و در ضلع شرقی آن،ر پَۀ دوازدهستار وناسلیمی در نقوش آن، غربی ضلع دراین تفاوت که 

 .(۲۱، ص. ۱۳۹۳الوندیان، )خاکباز  است ترسیم شدهخط ثلث و مضمون صلوات کبیره  اب

 

 محمودشاه سلطان مجموعۀ شناسی نقوش گیاهی در منبر مسجدتحلیل و مفهوم

  یزد بُندرآباد
 هایستاره داخلیِ هایقسمت اند کههای ختایی و اسلیمیمایهگیاهی شامل نقش نقوشاین جامع منبر مسجد در

 ها،غنچه ها،گل از ایمجموعه ختایی اند. نقوشمنبر را مزین کرده دارقوس دهانۀ باالی و پَردوازده و پَرهشت

 اسلیمی نقوش همراه موارد تربیش در و گیرندمی قرار شکلحلزونی روی ساختاری بر که هاستساقه و هابرگ

 مخلوقات از . نقوش ختایی نمایندۀ گیاهان هستند و گیاهان(6. ص ،۱۳۷۹ خرمی، اسکندرپور) شوندمی طراحی

 و حق نگریسته قدرت مظهر عنوانبه گیاهان به طراحی نوع این با هنرمند اند.الهی قدرت هاینشانه از و خداوند

 اسلیمی نیز . نقوش(۷۳. ص ،۱۳۹۸زاده، )ذکاوت و قاضی است کرده اشاره نمل مبارکۀ سورۀ 6۰آیه به واقعبه

 و پیچیده هایخط شامل نگار و نقش از ایگونه و مارپیچی هایساقه با گیاه شکل به تزیینی هستند هایینقش

. ص ،۱۳۹۸ زاده،قاضی و ذکاوت) نیست مشخص هاآن انتهای و ابتدا که مختلف دورانی هایقوس و هامنحنی

 به انتزاع و شده دور طبیعت از هنرمند توسط گیاهی اصالت اسلیمی با نقوش معتقد است که «گدار آندرا». (۷۳

 معنوی حالت ایجاد باعث نقوش این واقع در دهد؛می نشان را تغییر در پایداری حالتی است که این که انددرآمده

م توحید مبنای اصلی دین اسال .(۲۰6 ، ص.۱۳۸6 معمارزاده،)است  توحید عالم دهندهنشان خاصی هستند که

شوند. حضور واسطۀ فیض ظهور الهی شرافت وجود یافته و بازتابی از حضور او قلمداد میموجودات به»است و 
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آفریند و هنر اسالمی با گزینش عین وحدت را می درعین کثرت و کثرت  این اصل در هنر اسالمی اصل وحدت در

. ص ،۱۳۹۳ قربانی،) .«سازد ... نظیری از انتزاع و واقعیت است این وحدت را متجلی میفرمی خاص که تلفیق بی

همین دلیل هم میل به تجرید دارد و پایبند به واقعیت نیز هست و سر انطباق نقوش اسلیمی در این به(. ۱۱6

 شاهمحمود سلطان مجموعۀ در ساختار منبر مسجد جامع. (۱۱6، ص. ۱۳۹۳)قربانی،  است امر خالصه شده

 سیاه، الجوردی، آبی ای،فیروزه آبی هایو نقوش اسلیمی با رنگ متقارن صورتبه گیاهی نقوش بُندرآباد، این

 .(۱)جدول اندشدهترسیم  حنایی و سفید

 
 .بُندرآباد یزد. منبع: نگارندگان محمودشاه سلطان مجموعۀجامع  تزیینات منبر مسجد، ختایی( در )اسلیمی گیاهینقوش  .۱جدول

 توضیحات شده از نقوش تزیینیتصاویر خطی تصاویر نقوش ختایی و اسلیمی در ساختار منبر ردیف

۱ 
  

ترکیب نقوش 

 ختایی و اسلیمی

ات نقوش تزیینی گیاهی در منبر جزئی .۶تصویر

بُندرآباد.  محمودشاه سلطان مجموعۀجامع  مسجد

 منبع: نگارندگان.

ات خطی نقوش تزیینی جزئی .۷تصویر

 مجموعۀجامع  گیاهی در منبر مسجد

 بُندرآباد.  محمودشاه سلطان

 .۲۲، ص.۱۳۹۳الوندیان،  خاکبازمنبع: 

۲ 
  

ترکیب نقوش 

 ختایی و اسلیمی

یات نقوش تزیینی گیاهی در منبر جزئ .۸تصویر

بُندرآباد،  محمودشاه سلطان مجموعۀجامع  مسجد

 منبع: نگارندگان.

یات خطی نقوش تزیینی جزئ .۹تصویر

 مجموعۀجامع  گیاهی در منبر مسجد

 بُندرآباد.  محمودشاه سلطان

 .۲۲، ص.۱۳۹۳الوندیان،  خاکبازمنبع: 

3 
ترکیب نقوش   

 ختایی و اسلیمی
یات نقوش تزیینی گیاهی در منبر جزئ .۱۰تصویر

بُندرآباد.  محمودشاه سلطان مجموعۀ مسجد جامع

 منبع: نگارندگان.

یات خطی نقوش تزیینی جزئ. ۱۱تصویر

 مجموعۀ مسجد جامعگیاهی در منبر 

 بُندرآباد.  محمودشاه سلطان

 .۲۳، ص. ۱۳۹۳الوندیان، خاکباز منبع: 

 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 یزد «بُندرآبادمحمود شاه  سلطان» مجموعۀ جامع مسجد مطالعۀ تحلیلی نقوش تزیینی منبر

  ۴۵تا  ۰۳شماره صفحات     11۴۰، پاییز ۹2دوره یازدهم، شماره 

36 

 سلطان مجموعۀ مسجد جامعها در منبر شناسی نقوش خطی و کتیبهتحلیل و مفهوم

 یزد بُندرآباد محمودشاه

لحاظ  ذکر است که هنر قدسی اسالم ازخوشنویسی و خط جایگاه بسیار مهمی در هنر اسالمی دارد. شایان 

گیرد. اما می بر های بیانی متنوعی را درقالبصورت و معنا با کالم و وحی قرآنی و الهی ارتباطی مستقیم دارد و 

اند و شود که با تار و پود صورت و معنای قرآن درآمیختهتر، شامل معماری و خوشنویسی میبه عبارتی دقیق

. همچنین بایستی گفت که در قرآن (۳۹، ص. ۱۳۷۰)نصر،  کردجو ها را باید در آن جستگیری آنلهای شکریشه

ن »گیرد: بر این مدعا قرار می و این آیۀ قرآنی نیز گواهی ویسی و نوشتن بسیار تأکید شدهخوشنبر اهمیت خط، 

 حقایق ریشه در خوشنویسی ( علم6۸ آیه ،قلمسوره ) «نویسند.مى چهآن و قلم به سوگند والقلم و مایسطرون: نون

 سنتی خوشنویسی مختلف هایاسلوب قواعد مبنای که علم این واسطۀبه خوشنویسی هنر و دارد قرآنی وحی

 کندمی آشکار فراکیهانی ماهیت را با حقایقی نمادپردازی، با و کندمی بیان را ایویژه کیهانی تناظرهای است،

طور ویژه، برخی از صور، به با بازی های حروف، دردر هنر خوشنویسی، ابعاد و تناسب .(۹6 ، ص.۱۳۹۳ قربانی،)

طریق خطوط عمودی،  کند. برای مثال، جالل، قهر و تعالی الهی ازخداوند را بازنمایی میهای صفات و ویژگی

شود که رمز وحدت یا توحید است و نقش و نشان خود را بر اوزان یا خصوص خط الف بازنمایی میبه

رأفت و ؛ جمال، (۱۱6-۱۱۷ .ص، ص۱۳۹6سروش، احسنت و گودرزی ) گذاردمی جای های گفتار برهنگآضرب

های یک ها و حرکاتی همانند نتشود که در زیر و زبرشان نشانهریق خطوط افقی نمایش داده میط حلول از

 خوشنویسی را نیز ۴در این راستا، بورکهارت. (۲۰۳ ، ص.۱۳۹۰)رحمتی،  شودموسیقیایی نوشته میپارتیتور 

 است مسلط آدمی روح بر آگاهیکند و دلمی تبعیت روح قواعد معتقد است خوشنویسی از و دانسته روح هندسۀ

 بنابراین صور .(6۰. ص ،۱۳۸6 )بورکهارت، رودمی بیرون خودآگاهی مرز از روح واسطۀبی تجلیات اینجا از و

 مسلمانان ذهن در معنوی واقعیات واسطۀبی نماد حال عین در و هاهستی نمایانگر توانمی را خوشنویسی ظاهری

 خطی نقوش به مزین بُندرآباد محمودشاه سلطان جامع مجموعۀ مسجد . منبر(۹۷ ، ص.۱۳۹۳ قربانی،) دانست

منبر به  کتیبۀ کوچکترین .شوددیده می منبر های متمایز بر رویبا رنگبندی و خوشنویسی کتیبه سه و است

اال ال اله » عبارت حاوی قرار دارد و پَرهشت هایشمسه از یکی داخل در رنگ سفید، بر روی زمینۀ الجوردی و

 دو در کتیبه این صورت متقارن ترسیم شده است.بنایی است و به کوفی خط به است که «اهللمحمّد رسول  اهلل،

 خورشید یا ستارگان چندپر، در یا . بایستی گفت که شمسه(۸و  ۷تصویر ،۲جدول) شوددیده می منبر طرف

. همچنین کتیبه با نقش (۱۱ ، ص.۱۳۹۰ حسینی،) هستند( ص) اکرم پیامبر نماد اسالمی، هنر آثار از بعضی

 باشد که خداوند را نور مطلق هستی بیان کرده است و عبارت« نور»سوره  ۳۵تواند اشاره به آیۀ شمسه می

هستند. و نبوّت  کنندۀ دو باور مهم اسالمی یعنی توحید وبیان نیز «اهللمحمّد رسول  اال اهلل،ال اله » یا شهادتین

 شکل قسمت باالی منبر یا تاج چهارگوش آن نقش شده است ومنبر در داخل فضای مستطیلی دیگر اما کتیبۀ

 سورۀ ۱۳ آیۀ شود که بهدرون آن دیده می بنایی کوفی خط به «المؤمنانبشر  و قریب فتحٌ و اهللمن نصرٌ» عبارت

نقش شده است « مؤمنان»کتیبه، روی  در این آیه، بر« مؤمنین»باید توجه داشت که کلمۀ  دارد. تأکید «الصف»

 کتیبه . این(۱۲ ، تصویر۲)جدول  گونه تغییر یافته باشدطور ناخواسته، اینها، بهکاشی که امکان دارد در مرمت

 پله یازده تا هفت موجود منبرهای ترینمعتقد است که قدیمی بورکهات .است شده کار منبر پلّۀ باالترین کنار در

 امام و رسوم اسالمی، آداب اساس بر شرح داد که، به این صورت توانمی را پله تعداد زیاد توجیه این و دارند
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 باالترین ویژهبه منبر، باالی هایپلّه و کند ایراد منبر پایین هایپله از یکی روی بر را جمعه روز خطبۀ است موظف

 و میزان دانش با توجه به و شودمی داشته نگاه خالی همیشههمین دلیل است و به( ص) اکرم پیامبر جایگاه آن،

 در کتیبه این بنابراین نوشتن .(۱۰۴ ، ص.۱۳6۵ )بورکهارت، یابداختصاص می او به ایپله امام و خطیب تقوای

 تا خواسته او از و شده وحی( ص) پیامبراکرم به خطاب قرآن آیۀ منبر به این نکته اشاره دارد که پلۀ باالترین

 جاری( ص) پیامبر جایگاه از را خداوند سخن کتیبه این و دهد نوید مؤمنان به خداوند ازجانب را بزرگی پیروزی

 رنگ با که شده تشکیل ایقرینه هندسی شکل هم، به تزیینی خطوط محل اتصال در و کتیبه وسط در .سازدمی

 است. از نظرگاه شده ایجاد صلیب یا چلیپا شکل به نیز نقشی آن وسط در و شده تفکیک کتیبه متن از حنایی

 عقب، جلو، جهت چهار از این معناست که شیطان به چلیپا صلیب برگرفته از شکل ۴عدد این  نظران،صاحب

 .(۱۰ ، ص.۱۳۸۸ اسفندیاری،) پردازدمی بشر نوع کردن گمراه به مکان و زمان هر در اصطالح چپ و به راست و

شود که به جهاد با او بپردازد و قرارگیری نقش شود که انسان زمانی بر شیطان پیروز میو این مفهوم برداشت می

های نوشته .کندمی تقویت را ادعا کتیبه، این قسمت مرکز های آبی الجوردی، دربا دورگیری رنگ حنایی هندسی

 کتیبه در حواشی اند وای نقش شدهفیروزهآبی زمینۀ روی بر الجوردی،آبی هایدورگیری با و سفید رنگ با کتیبه،

پرکارترین  .(۱۳، تصویر ۲)جدول  آمیزی شده استترسیم و رنگ ایفیروزهآبی و سیاه حنایی، رنگ سه با قابی نیز

صلوات . روی آن نوشته شده است بر ثلث خط با «کبیرهصلواتِ» است که عبارت ایکتیبه منبر، دیگر کتیبۀ

 منبر، کبیرۀ صلوات است. کتیبۀ )ص( حضرت محمد شیعیان و در حق دوازده امام معصوم ستایش و دعا کبیره

 از کتیبه این. قرار دارد منبر چهارگوش تاجِ در واقع کتیبۀ منبر و عقب قسمت در دارقوس دهانۀ بین فضای در

نشینی هم .است شده نقش منبر پَردوازده هایستاره از یکی داخل در تشکیل شده که بزرگ و کوچک دایرۀ دو

اشاره دارد. اسامی  اصل امامت و والیت در باور شیعیان به پَردوازده گانۀ امامان معصوم و ستارۀاسامی دوازده

 معصومین نورانی وجود دریچۀ از تواندمی الهی کند که حقیقتمفهوم را به ذهن متبادر میامامان معصوم این 

 کوهیان،سیاه) یابدمی جوهری یگانگی و وحدت نبوی شریعت با علوی طریقت ترتیب، ه اینب و نماید ظهور

المرتضی علی محمّدالمصطفی علی صل اللهم»عبارت  کتیبه، بزرگِ دایرۀ بیرونی حاشیۀ . در(۵۷ ، ص.۱۳۹۱

 حاشیۀ در و «الکاظمموسی و الصادقجعفر محمدالباقر العابدینزین علی بکربالء الشهیدحسین المجتبیحسن

 اجمعین علیهم اله و القائمالحجه العسکریحسن النقیعلی محمدالتقی الرضاموسی علی»عبارت  داخلی آن

 «علیوصل »عبارت  تر نیزبزرگ دایرۀ داخل در موجود کوچک دایرۀ در. است شده نوشته «الطاهرینالطیبین

قرارگیری . شکل گرفته است پَردوازده ستارۀ هندسیِ نقش هاآن تکرار از و شده تکرار صورت قرینهمرتبه به دوازده

دهندۀ وحدت نشان مرکز، یک حول هاآن چرخش و دایره درون )ع( امام دوازده و )ص( حضرت محمد اسامی

کند و تعالی اشاره میحنایی به ذات باری رنگ با پَرصورت ستارۀ دوازدهدایره به ایشان است و مرکز خورشیدسان

 شود که این معصومین پیروی یک اصل یعنی ذات مقدس خداوند هستند. درمیطور کلی این مفهوم برداشت به

نور خورشیدند و به مفهوم  هایمانند شعاع رنگی ترسیم شده کهحنایی هایمثلث نیز تربزرگ دایرۀ بخش محیط

 هایو ِاعراب الجوردیآبی  زمینۀ روی بر و سفید رنگ به بزرگ، دایرۀ هاینوشته .کنندسوره نور اشاره می ۳۵آیۀ 

 محیطی اند و خطوطترسیم شده سیاه ایزمینه روی و بر رنگحنایی کوچک نیز دایرۀ هایو نوشته رنگحنایی

 .(۱۵و  ۱۴، تصاویر ۲جدول) است سفیدرنگ نیز دایره دو هر
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 یزد. منبع: نگارندگان. بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ مسجد جامع منبر تزیینات در کتیبهخطی و  نقوش .۲جدول

روی  جایگاه کتیبه بر

    منبر
ال اله اال »جایگاه کتیبۀ  .۱۱تصویر

 روی منبر. منبع: نگارندگان. بر« اهلل

. محل قرارگیری کتیبۀ ۱4تصویر

 و قریب فتح و اهلل من نصر»

روی سطح  بر «بشرالمومنان

 منبر. منبع: نگارندگان.

جایگاه کتیبۀ  .۱۶تصویر

روی منبر.  بر« کبیرهصلواتِ»

 منبع: نگارندگان.

 تصویر کتیبه

 

 
نقوش خطی کتیبۀ  .۱5تصویر

 بشر و قریب فتح و اهلل من نصر»

بر روی سطح منبر. « المؤمنان

 منبع: نگارندگان.

 
بر « ال اله اال اهلل»کتیبۀ  .۱۲تصویر

 منبع: نگارندگان. روی منبر. 

« کبیرهصلواتِ»کتیبۀ  .۱۷تصویر

 بر روی منبر. منبع: نگارندگان.

  

ال اله »نقوش خطی کتیبۀ  .۱3تصویر

 بر روی منبر.« اال اهلل

 .۲۳، ۱۳۹۳خاکباز الوندیان، منبع: 

نقوش خطی کتیبۀ  .۱۸تصویر

بر روی منبر. « کبیرهصلواتِ»

، ۱۳۹۳خاکباز الوندیان، منبع: 

 .۲۳ص 

 محل قرارگیری

باالترین  در دو طرف منبر، مرکز منبرمحدودۀ  در دو طرف منبر

 تاجعبارتی  قسمت منبر یا به

 چهارگوش

باالی دهانۀ  در یک طرف منبر،

 دار منبرقوس

 متن کتیبه
بشر نصر من اهلل و فتح قریب و  اهللمحمّد رسول  اال اهلل،ال اله 

 المومنان

 «کبیرهصلواتِ»عبارت 

 کاشی معرّق کاشی معرّق کاشی معرّق نوع اجرا

 ثلث کوفی بنایی کوفی بنایی نوع خط

 کاررفتههای بهرنگ
آبی  ،آبی الجوردی ،سیاه، سفید آبی الجوردی، سفید

 ای، حناییفیروزه

الجوردی، آبی سیاه، سفید، آبی 

 ای، حناییفیروزه

 دلیل کاربرد

اشاره به اصول توحید و نبوت در 

 اعتقادات مسلمانان

نمادی از جاری شدن کالم 

 خداوند از جایگاه پیامبر اسالم

 )ص(

شیعیان و  صلوات بر دوازده امام

 تشیعاشاره به اصول اعتقادی 
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 سلطان مجموعۀ مسجد جامعشناسی نقوش هندسی در منبر تحلیل و مفهوم

 یزد بُندرآباد محمودشاه
نقوش هندسی از نقوش تزیینی مهم و پرکاربرد در هنر اسالمی است و هنرمند برای ترسیم نقوش هندسی از 

مندی بر اصول ریاضیات حاکم است و کاربرد این کند؛ نظم و ساختار نظامقوانین هندسه و ریاضیات تبعیت می

)ذکاوت و  مندی جهان و حکمت آفرینش هستی اشاره دارداسالمی به نظام نوع نقوش در تزیینات آثار هنر

معتقد است نقوش هندسی در هنر اسالمی دارای محتوایی رمزی است و  «نصر» .(۷۵، ص. ۱۳۹۸زاده، قاضی

. هندسه رمز (۱۴۳، ص. ۱۳۷۷)نصر،  ناپذیر خلقت استعین وحدت و به تعبیر دیگر، کثرت پایان نماد کثرت در

مراتب عالم و هستی، منشأ وحدانیت  وحدت هستی در سراسر کثرت مراتب وجود است و جریان امر واحد در همۀ

 مسجد جامعدر تزیینات منبر  .(۳۲۸، ص. ۱۳۸۰)عفیفی،  این نظم شکوهمند و قانونمند در همۀ مراتب آن است

 هستند. دسته سه ارد که شاملیزد هم نقوش هندسی مختلفی وجود د بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ

نقوش  دستۀ دوم ،(۲6 تا ۱۹ ، تصاویر۳ )جدولدارند  وجود منبر اضالع حاشیۀ در که اندنقوشی اول دستۀ

 سوم هم دستۀ و (۲۸و  ۲۷ ، تصاویر۳ )جدول دارند قرار منبر قسمت ترینپایین در اند کهکاریضلعی کاشیشش

، ۳ )جدول است زینت یافته هاآن با سطح منبر قسمت ترینبیش تقریباً شوند کههندسی را شامل می نقوش گرهِ

 .(۳۰ و ۲۹ تصاویر

 
 یزد. منبع: نگارندگان. بُندرآباد محمودشاه سلطان مجموعۀ مسجد جامع منبر در رفته کاربه هندسی نقوش انواع .3جدول

 توضیحات تزیینی نقوش از شدهخطی تصاویر منبر ساختار در هندسی تصاویر نقوش ردیف

۱ 

 
منبر.  ساختار هندسی حواشی نقوش .۱۹تصویر

 منبع: نگارندگان.

 

 
 منبر. ساختار هندسی حواشی نقوش .۲۰تصویر

 منبع: نگارندگان.

 

 
 هندسی حواشی نقوش .۲۱تصویر

منبع:  صورت خطی.منبر به ساختار

 .۲۳، ص. ۱۳۹۳الوندیان، خاکباز 

 
نقش خطی ستارۀ چهارپر  .۲۲تصویر

 یا چهارلنگه. 

 /http://chap.sch.irمنبع: 

 
  نقش خطی طبل تند. ۲3تصویر

 ./http://chap.sch.irمنبع: 

نقوش حاشیۀ اضالع 

منبر: ترکیب ستارۀ 

چهارپر یا چهارلنگه، 

طبل تند، ترنج کند 

و گیوه و تکرار نقش 

مثلث یا نقش ستارۀ 

صورت پر که بهشش

نصف ستاره تکثیر 

 شده است.



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 یزد «بُندرآبادمحمود شاه  سلطان» مجموعۀ جامع مسجد مطالعۀ تحلیلی نقوش تزیینی منبر

  ۴۵تا  ۰۳شماره صفحات     11۴۰، پاییز ۹2دوره یازدهم، شماره 

40 

 
 نقش خطی ترنج تند. .۲4تصویر

 /http://chap.sch.irمنبع: 

 
  نقش خطی گیوه. .۲5تصویر

 /http://chap.sch.irمنبع: 

 
 هندسی حواشی نقوش .۲۶تصویر

منبع:  صورت خطی.منبر به ساختار

 .۲۳، ص. ۱۳۹۳الوندیان، خاکباز 

۲ 

 
نقوش هندسی بخش پایینی منبر  .۲۷تصویر

 ضلعی منتظم. منبع: نگارندگان.صورت ششبه

 
نقوش هندسی بخش  .۲۸تصویر

صورت خطی، پایینی منبر به

خاکباز  ضلعی منتظم. منبع:شش

 .۲۳، ص. ۱۳۹۳الوندیان، 

نقوش بخش پایینی 

ضلعی منبر: شش

 منتظم

3 

 
 نقوش گره هندسی در منبر.  .۲۹تصویر

 نگارندگان.منبع: 

 
نقوش گره هندسی در منبر  .3۰تصویر

الوندیان، خاکباز صورت خطی. منبع: به

 .۲۳ ، ص۱۳۹۳

نقوش گره هندسی: 

 دوازدهِ گرهِ هشتِ

 پیلی

 

 هایشکل از ایمجموعه گره .دهندمنبر را تشکیل می مرکزی سطوح هندسی ها نقوششایان ذکر است گره

ترسیم  هم کنار در مشخص ایزمینه در منسجمویژه و  نظمی با و هماهنگ طوربه که است هندسی ونگوناگ

قابل  سو همه اند و ازهمگن و منظم ترکیب با ایپیچیده هایها بافتگره .(۷ ، ص۱۳۸۷ سامانیان،) شوندمی
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 ،۱۳۹۵ حیاتی و آقامحمدی،) شود ایجاد شانهماهنگ و منظم تغییری در ترکیب کهآن بدون گسترش هستند،

 کاری،هنرهایی نظیر منبّت در آن گوناگون انواع و دارد اسالمی معماری هنر ای درکاربرد ویژه سازیگره .(۱6 ص.

 حلّی،) دگیرمی قرار مورداستفاده آهنگری کاری وسنگ کاری،آینه آجرکاری، کاری،خاتم بری،گچ کاری،کاشی

است و در  پیلی هایگره شامل بُندرآباد شاهمحمود سلطان مجموعۀ نات هندسی منبرتزیی. (6۳ ، ص.۱۳6۵

 و پَرهشت هایستاره تشکیل آن گذاریعلت نام و شودگفته می پیلی دوازدهِ هشتِ گرهِ آن به تخصصی اصطالح

 ؛(۳۱)تصویر است «علی» کلمه کنندۀتداعی و شدهساده  پیلی گره رسد کهنظر میبه. گره است در انتشار پَردوازده

پَر تکرار شده است. عدد پنج حول محور یک ستارۀ بار پنج، «ع»روی منبر، حرف  البته در نقش پیلی موجود بر

در تفکر شیعی ارتباط دارد و بیانگر آن است و ستارۀ وسط « پنج تن آل عبا»پنج عددی مقدس بوده و با مفهومِ 

 در پَرپنج ستارۀ دوازده و پَردوازده از ستارۀ پیلی همچنین گرهِ .(۳۱)تصویر باشدمی« اهلل»گر کلمه نیز تداعی

مفهوم دیگری نیز که از این نقش . (۳۲تصویر) کندتأکید می شیعیان امام که بر دوازدهتشکیل شده  آن امتداد

که  سخن گفته شدهدو دریا  ازدر این آیات یابد. ارتباط می« الرحمن»سورۀ  ۲۲تا ۱۹شود به آیات استنباط می

 گفته است: «قطان سعیدبن یحیى »کنند. دیگر تجاوز نمیو به حدود یک شوندنمیترکیب هم  باو رسند هم میبه

 که اندژرف دریاى دو فاطمه و على": فرمودمی« الرحمن»سورۀ  ۱۹ آیۀ تفسیر در که شنیدم( ع) صادق امام از»

دو  این از که حسین و حسن یعنى «الرحمن» سورۀ ۲۲ در آیۀ «مرجان و لؤلؤ» و نکند ستم دیگرى بر هیچکدام

، ۲ و قمی، ج ۱۴۸، ص. ۱۳۷۵، ۱ نیشابوری، ج؛ فتال 6۵، ص. ۱۳6۲، ۱ صدوق، ج)شیخ «."آیندمى بیرون دریا

 بَیْنَهُما» مصداق را( ص) اسالم پیامبر فوق، روایت بر عالوه نیز هاقولنقل از برخی . در(۳۴۴، ص. ه.ق ۱۴۰۴

 است شده نقل نیز سنت اهل منابع در روایت این .(۲۱6، ص. ه.ق ۱۴۲۴ کوفی، عقده )ابن اندکرده بیان «بَرْزَخٌ

و احادیث روایات  اساس بر .(۱۴۳-۱۴۲، ص. ه.ق ۱۴۰۴، 6 و سیوطی، ج ۲۸۴، ص. ه.ق ۱۴۱۱، ۲ )حسکائی، ج

، «و مرجان ؤلؤل»و  دارداشاره  )ص( حضرت محمدبودن  فیض ۀواسطبه شده در آیات ذکر« برزخ» ۀکلم موجود،

نتاج و خلیلی، )ربیع  اندمعرفی شده )س( )ع( و حضرت فاطمه فرزندان حضرت علی )ع(، )ع( و حسین حسن

 رنگ شبیه امواجایرسد این نقوش هندسی فیروزهنظر می های پیلی، بهبا دقتی بیشتر در گره .(۹۱، ص. ۱۳۹۵

ها دو ستارۀ کوچک اند و در محل تالقی آنپَر را احاطه کردههای دوازدهدریایی هستند که پیرامون ستاره

اختالط یا  ها و عدمنوعی استقالل و انسجام نقوش در حفظ حدود آنتشکیل شده است و این امر بهسفیدرنگ 

 است یابد، حدیثیکه با این نقوش ارتباط میدیگری  اما حدیث .(۳۳)تصویر دهدهم نشان میها را بهتجاوز آن

حضرت محمّد  کند و این پنج نور راجهنم تأکید می آتش از رهایی برای نور خداوند در آن بر داشتن پنج که

 کندمعرفی می (س) حضرت فاطمه و( ع) امام حسین ،(ع) امام حسن ،(ع) مرتضیحضرت علی  ،(ص) مصطفی

 این مطلب بیان این نکته است که آنان دارای اند ومعروف «تن آل عباپنج » به شیعیان میان در تن پنج که این

 دامان به زدن چنگ و دوستی نکتۀ دیگر نیز، به اهمیت هستند؛ خداوند پیشگاه در شأنی مقدس و مقامی مطهر

 .(۸۹ ، ص.۱۳۸۱ فر،شایسته) اندجهنم آتش مقابل در کند که حافظ و نگهدارنده مؤمنانمعصومین اشاره می این

 مثابۀبه ایفیروزهآبی رنگ پیلی با نقش برداشت است و قابل پیلی نقش کلی گسترۀ در حدیث این معنا و مفهوم

 بیانگر مفهوم خود این و رنگ حنایی که حکم آتش دارد، غالب شده است ای برسردکننده نیروی همانند تن،پنج 

 .است آتش مقابل در حفاظت
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بُندرآباد.  محمودشاه سلطان مجموعۀ مسجد جامعپر در نقش پیلی در تزیینات منبر دور ستارۀ پنجبه« ع»بار حرف  ۵گردش  .3۱تصویر

 منبع: نگارندگان.

 
 پر. منبع: نگارندگان.پر در پیرامون ستارۀ دوازده. دوازده ستارۀ پنج۷تصویر

 
 پر در تالقی نقوش پیلی، منبع: نگارندگان.تشکیل دو ستارۀ پنج .۸تصویر 
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 نتیجه
یزد، دارای نقوش تزیینی  بُندرآباد سلطان محمودشاه مجموعۀ مسجد جامع دهد منبرنتایج پژوهش نشان می

ای، خطی و هندسی است. نقوش ختایی نمایندۀ گیاهان در جهان هستی و از )اسلیمی و ختایی(، کتیبه گیاهی

ها نقوش گیاهی انتزاعی و تجریدی و نمادی از عالم شوند. اسلیمیهای قدرت و جمال الهی محسوب مینشانه

حدت در کثرت و کثرت در های حلزونی و حالتی قرینه، مفهوم وتوحید هستند و هر دوی این نقوش در گردش

ال »ها جمالت ها نیز شامل خطوط کوفی بنایی و ثلث هستند و محتوای آنکنند. نقوش کتیبهوحدت را بیان می

 المرتضیعلی محمّدالمصطفی علی صل اللهم»و «صف» سورۀ ۱۳ آیۀ»، «اهللمحمّد رسول  اال اهلل،اله 

 علی» عبارت و «الکاظمموسی و الصادقجعفر محمدالباقر العابدینزین علی بکربالء الشهیدحسین المجتبیحسن

 بر را در «الطاهرین الطیبین اجمعین علیهم اله و القائم الحجه العسکریحسن النقیعلی محمدالتقی الرضاموسی

ترین نقوش هندسی منبر، ذکر است که از مهماند. قابلانیگیرد که حاوی مفاهیم شیعی و تفکرات دینی و عرفمی

 چهارپر ستارۀ چنین ترکیب)ع( است. هم کنندۀ نام حضرت علیپیلی است که تداعی دوازدهِ هشتِ مایۀ گرهِنقش

تکثیر  ستاره نصف صورتبه که پرشش ستارۀ نقش یا مثلث نقش تکرار و گیوه و کند ترنج تند، طبل چهارلنگه، یا

کنندۀ نظام منظم و تزیینات هندسی دیگر این منبراند و این نقوش تداعیضلعی منتظم از و نقش شش شده

وار جهان هستی و حکمت آفرینش جهان است و مفهوم توحید الهی و کثرت جهان هستی از متناسب و ریاضی

 ترکیبی یزد بندرآباد مجموعۀ مسجد جامع منبر کلی طوربه شود.وار این نقوش استنباط مینمایش رمزی و ریاضی

 اندداده تشکیل را منسجم کل یک که است ایکتیبه و خطی نقوش و هندسی ختایی، و اسلیمی گیاهی نقوش از

 محوری مفاهیم( والیت) امامت و نبوت توحید، اصل سه و بوده شیعی و اسالمی عقاید بازنمایی هنرمند هدف و

 .استها آن

 

 نوشتپی
1. Bernard O'Kane 

2. Pulpit 

3. Lisa Golombek 
4. Titus Burckhardt 

 منابع
 نگاریکتیبه و خوشنویسی تالقی در تقدس مفهوم (. تجلی۱۳۹6محمدمهدی. ) سروش،گودرزی  ستاره و احسنت، -

 .۱۱۳-۱۲۹ .، صص۱۲(۴۴) ،نگره اسالمی.
محمدحسین عبدالرزاق: مصحح و )محقق (ع) أمیرالمؤمنین فضائل(. ه.ق۱۴۲۴محمد. )بن احمد  کوفی،عقده ابن  -

 ما. حرزالدین(، قم: دلیل

 .۱۹-۵ .، صص۱(۱) ،هنر و فرهنگ در پژوهش کامل. انسان رمز چلیپا، (.۱۳۸۸نا. )آپه اسفندیاری، -

 رات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.تهران: انتشا .های ختاییگل(. ۱۳۷۹پور خرمی، پرویز. )اسکندر -

فرهنگی  مفاخر و آثار تهران: انجمن (.۱لد ج) )معرفی ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی( یادگارهای یزد(. ۱۳۷۴افشار، ایرج. ) -

 یزد. کتاب و خانه

  .۵۲ -۷۳(، صص. ۲۴، )اثرایران.)ترجمه اکرم بحرالعلومی(.  شدۀ کاشیکاری منبرهای (.۱۳۸۲اکین، برنارد. ) -

 نامۀ)پایان جامع بر حفاظت و مرمّت مجموعۀ سلطان بُندرآباد یزدسوی رویکردی به(. ۱۳۸۷میبدی، داوود. )امامی  -

 ایران. تهران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی های تاریخی(.شد مرمت بنا و بافتکارشناسی ار
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 محمود سلطان مجموعۀ در گنبد سازیگوشه (. بررسی۱۳۹۸فرهاد. ) محمدرضا. تهرانی، داوود. اولیاء، میبدی، امامی -

 . ۱ -۱۲(. ۳)۵، نامه معماری سبزفصلبندرآباد. 

 تهران: سروش. (.نیامسعود رجب ترجمه) هنر اسالمی(. ۱۳6۵بورکهارت، تیتوس. ) -

 تهران: حقیقت. (.امیر نصری ترجمه) .مبانی هنر اسالمی(. ۱۳۸6بورکهارت، تیتوس. ) -

مشاورۀ شبستان، سازمان  . یزد: شرکتبُندرآباد سلطان مجموعۀ مرمت(. ۱۳۸6اکبر. )زاده، امیرحسین و فتاحی، علیترک -

 میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد.

. تهران: ها و مقابرزادهنامه، فرهنگ آثار معماری ایران اسالمی، دفتر سیزدهم: امامگنج(. ۱۳۸۹قاسمی، کامبیز. )حاجی -

 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 

 تهران: (.۲لد ج) (، محققمحمدباقر محمودی) لقواعدالتفضیل شواهدالتنزیل(. ه.ق ۱۴۱۱احمد. )بناهللعبید حسکائی، -

 اسالمی. ارشاد وزارت

 هنر مطالعات اردبیلی. الدینصفی شیخ مجموعۀ در شمسه نقش مفهومی و تزیینی کاربرد (.۱۳۹۰سید هاشم. ) حسینی، -
 .۷-۲۴. صص. (۱۴)۷، اسالمی

 اکبر حلی.. ناشر: سیدعلییمها در معماری اسالها و قوسگره(. ۱۳6۵اکبر. )حلی، سید علی  -

 کاربردی علوم مطالعات .اسالمی معماری در گره هندسی هایویژگی (. بررسی۱۳۹۵)حیاتی، حامد و آقامحمدی، حسین.  -
 .۲۸-۱۳. صص، (۱)۲، مهندسی در

 .۳۲-۱۵ص. (، ص6۷) ،اثریزد.  بُندرآباد سلطان مجموعۀ کاریکاشی منبر مرمّت (. روند۱۳۹۳الوندیان، الهه. )خاکباز  -

(. بررسی تطبیقی طرح و نقش منبر مسجد جامع نایین و منبر مسجد جامع ۱۳۹۴دهقانی، طیبه و سامانیان، صمد. ) -

 .۵۰-۲۹. صص ،(۱۹)6، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیسوریان. 

د در (. تحلیل بازتاب فرهنگ و باورهای عرفانی اسالمی در رحل ایلخانی موجو۱۳۹۸زاده، خشایار. )ذکاوت، سحر و قاضی -

 .6۳-۸۵. (، صص۳)۲، های عرفانیپژوهش .موزۀ متروپولیتن

علوم و سورۀ الرحمن.  ۲۲تا  ۱۹ (. پژوهشی در تفسیر باطنی آیات۱۳۹۵اکبر و خلیلی، میثم. )نتاج، سید علی ربیع  -
 .۹۱-۱۰۸. (، صص۹، )معارف قرآن و حدیث

 هنری آثار نشر و ترجمه تهران: .(هنر و حکمت زمینۀ در مقاالتی مجموعه) معنویت و هنر(. ۱۳۹۰اهلل. )شاءان رحمتی، -

 .متن

 .روستا شقایق هنری فرهنگی مؤسسه: تهران .اسالمی نقوش هندسۀ(. ۱۳۸۷صمد. ) سامانیان، -

، اسالمی عرفان سلطانیه. گنبد تزیینات بر تأکید با ایرانی معماری بر اسالمی عرفان تأثیر (.۱۳۹۱هاتف. ) کوهیان،سیاه -

 .۴۷-6۴صص.  (،۳۴)۹

 نجفی. مرعشی اهللآیه  کتابخانۀ قم: (،6)جلد  تفسیرالمأثور فی الدرالمنثوره.ق(.  ۱۴۰۴الدین. )جالل سیوطی، -

علوم انسانی دانشگاه نامه های مذهبی دوران تیموریان و صفویان. فصل(. بررسی محتوایی کتیبه۱۳۸۱فر، مهناز. )شایسته -
 .6۲-۱۱۱(، صص. ۴۳)، الزهراء

 قم: دفتر (.۱مصحح( )جلد  و اکبر غفاری، محقق)علی الخصال(. ۱۳6۲بابویه. ) بن الحسن بن علی بن محمد شیخ صدوق -

 اسالمی. انتشارات

 . تهران: الهام.)ترجمۀ نصراهلل حکمت( الحکمشرحی بر فصوص(. ۱۳۸۰عفیفی، ابوالعالء. ) -

 رضی. انتشارات قم: (.۱ جلد) المتعظینبصیره و الواعظینروضه(. ۱۳۷۵احمد. ) محمد بن نیشابوری، فتال -

 .میرک نآرق -

 .ایران ، تبریز،تبریز دانشگاه .ارشد فلسفه( کارشناسی نامۀ)پایان مسیحی و اسالمی هنر مبانی (.۱۳۹۳آیدین. ) قربانی، -

 یزد: توسعۀ آسمان هنر. (.۲)جلد  نامۀ یزدفرهنگ .(۱۳۹۵سیاه، اکبر. )قلم -
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 قم: دارالکتاب. (.۲)جلد  (مصحح و ، محققجزائری )طیب موسوی تفسیرالقمی(. ه.ق ۱۴۰۴ابراهیم. )بن علی  قمی، -

 . شناسیباستانتهران:  .بندرآباد یزد آثار تاریخی(.۱۳۳۸جواد. )مجدزاده صهبا،  -

 .الزهراء دانشگاه پژوهشی معاونت تهران: .اسالمی هنرهای در عرفان تجسم و تصویر (.۱۳۸6محمد. ) معمارزاده، -

 )مجموعه مقاالت( )ترجمۀ سید محمد آوینی(. تهران: برگ. جاودانگی و هنر(. ۱۳۷۰نصر، سیدحسین. ) -

 . تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.(شاءاهلل رحمتیان ترجمۀ) .معرفت و معنویت(. ۱۳۷۷ ) نصر، سیدحسین. -
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