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  *آبادي محمد مشهدي نوش

   
  

  :چکیده
هاي تاریخی و شگفت ایران است کـه در آن، آثـار متعـددي از دوران     ابیانه یکی از آبادي

ابیانه، درهاي منازل و ازجمله آثار قابل مإلحظۀ هنري و تاریخی . مختلف برجاي مانده است
در ابیانـه،  . هاي تاریخی زیبایی نقش شده است نقوش و کتیبه ،آثار تاریخی است که بر آن

پنج در تاریخی از اماکن مذهبی برجاي مانده که سه در متعلق به مسجد پرزله است که یکی 
همچنـین دري از دوران  . ها از دورۀ ایلخانی و دو تاي دیگر از دورۀ صـفوي اسـت   از آن

زیبایی از دورۀ قاجاري در ورودي مسجد صفوي در حسینیۀ جنب زیارتگاه آبادي، نیز در 
  .جامع قرار دارد که ساختۀ صفرعلی بیدگلی است

هاي ابیانه  اي از یادگارهاي دورۀ صفوي بر خانه لنگه همچنین حدود بیست عدد درِ یک
ها که به  هاي درهاي خانه کتیبه. استوار است که از نوادر هنري و معماري منازل ایرانی است

ابت شده است، مشتمل بر عبارات توحیدي، اشعار فارسی و نام صاحب صورت برجسته کت
محتواي اشعار فارسی و عبارات عربی، بیشتر نیـایش و  . در و هنرمند و تاریخ ساخت است

اسـماء خـدا   . طلب گشایش و برکت و تأکید بر شعار توحید و استعانت از خداوند اسـت 
دهندۀ تأثیرات مذهبی و  اي دارد که نشان گسترده بازتاب) ع(ویژه اهللا، و بعد از آن، نام علی به

                                                             
 mmn5135@yahoo.ca/ استادیار دانشگاه کاشان *
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ها و نقوش اسلیمی در  هایی از طرح بندي ها در قاب این کتیبه. فرهنگی دوران صفوي است
درهاي منازل بخش مهمی از . اي زیبا در میانۀ در کتابت شده است نیمۀ باإلیی و طرح شمسه

آفرین در بافت کالبدي ایـن   هویتهویت تاریخی، فرهنگی و هنري ابیانه و عنصري مهم و 
  .مثال است آبادي بی

  .هاي مذهبی و مسکونی ابیانه، درهاي تاریخی، کتیبه، محتواي کتیبه، نقوش، مکان :ها کلیدواژه
  
  

  مقدمه
فرد  هاي کرکس، سرشار از عناصر منحصربه ابیانه آبادي زیبا و پر رمز و راز در دل کوه

ت کشامعماري، هنري و فرهنگی، از طبیعت  . ورزي و باغیزیبا و پرشکوه تا محصو
از آثار تاریخی پیش از . هاي آن مثال خانه نواز گرفته تا معماري بی از بافت زیبا و چشم

م مانند آتشکدۀ هرپک تا مسجد شکوهمند جامع با آثار هنري باشکوه از دوران  ،اس
ارتگاهی و آیینی از سلجوقی تا مسجد پرزله از دوران ایلخانی تا صفوي، موقعیت زی

می آبادي، از آیین هاي باشکوه ایرانی  معبد هینزا و چشمۀ قدمگاه تا زیارتگاه دورۀ اس
خوانی، از صنایع ظریف دستی  گردانی و صبح زنی و نخل هاي محرم مانند سنگ تا آیین
هاي سنتی و اصیل ایرانی، از آداب و رسوم محلی تا زبان فارسی کهن، همه و  تا لباس

  . انگیز ساخته است نواز و خاطره بدیل و چشم ه، از ابیانه روستایی بیهم

  بیان مسئله .1
هاي برجستۀ ابیانه که این آبادي را از تمام مناطق دیگر ایـران متمـایز    یکی از ویژگی

ایـن آثـار نـه تنهـا در     . هاي آن اسـت  کند، آثار چوبی و تزیینات و نقوش و کتیبه می
ارزش تاریخی ایـن  . خورد هاي اهالی نیز به چشم می انههاي مذهبی، بلکه در خ مکان

تعدادي از این آثار از دورۀ سلجوقی و تعدادي از . آثار چوبی نیز درخور توجه است
حظه ترین  نفیس. اي از دوران صفوي برجاي مانده است دورۀ ایلخانی و بخش قابل م

ه جز نقـوش و خطـوط   در این مسجد، ب. آثار چوبی ابیانه در مسجد جامع قرار دارد
. کاري از دورۀ سـلجوقی برجـاي اسـت    سقف مسجد، منبر و محرابی چوبی و منبت

م، محرابی مشابه برجاي مانده باشد گمان نمی   . رود که در جاي دیگري از جهان اس
اي از دوران مختلف تاریخی است، ورقی دیگر  هاي چوبی ابیانه که بازمانده اما در
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فرد از فرهنگ، هنر و معماري ایرانی است که  عنصري منحصربهاز این دفتر باشکوه و 
در واقـع ایـن نـوع    . خـورد  هاي زیبایی به چشـم مـی   ها و نقوش و کتیبه در آن طرح

ها درِ خانه ابیانه نیز به کار رفته است که  بر ده -به جز درهاي آثار مذهبی -تزیینات 
  . نظیر باشد شاید بی ،در نوع خود

آثـار  کتـاب   یکی :ر دو کتاب به درهاي ابیانه پرداخته شده استپیش از این نیز د
میراث فرهنگـی  کتاب  یگريو داز حسن نراقی  هاي کاشان و نطنز تاریخی شهرستان

کتاب اول به صورت کلی و کتاب دوم به صورت جزئی به درها . )269-263/ 4( نطنز
تري نیاز بـود، زیـرا    معتر و جا هاي دقیق اما هنوز در این باره پژوهش. پرداخته است

. کتیبۀ تعداد زیادي از درها خوانده نشده یا به صـورت نـاقص خوانـده شـده اسـت     
که برخی مواقع نیز خوانش نادرست، پژوهنده را دربارۀ تاریخ ساخت درهاي  همچنان

  . به اشتباهی فاحش انداخته است ،منازل ابیانه
اهدۀ مستقیم و عکاسـی از  تحقیق حاضر اساساً به صورت میدانی و به وسیلۀ مش

اهمیت . محل صورت گرفته، اما در تکمیل آن از مطالعات اسنادي استفاده شده است
این پژوهش بدان سبب است که گویا وجود نقش و کتیبۀ تاریخی بر در منزل، آن هم 

گرچـه در روسـتاي طَـرِه در    . سابقه اسـت  به تعدادي زیاد در ایران و شاید جهان بی
همان، (و شاید تحت تأثیر فرهنگ آن سه در تاریخی شناسایی شده است نزدیکی ابیانه

ها در تاریخی وجود دارد و احتمال دارد این سنتی معمول  ، در ابیانه ده)135-137/ 4
  .هاي ابیانه در دورۀ صفوي بوده است سازي در خانه

اینکـه  ویژه  تواند خالی از نقص باشد، به این پژوهش نیز مانند کارهاي پیشین نمی
ها از میان دو فرض یکی را  پژوهشگر مجبور شده است در خواندن کتیبه ،در مواردي

هایی که رو به محو شدن بود، خوانش  ها و برخی از کتیبه گرچه عمدۀ کتیبه. برگزیند
ریختگـی نوشـتار،    هاي واردشـده و درهـم   شد، اما در برخی موارد نیز به دلیل آسیب

هاي در خانۀ  میسر نشد؛ از آن جمله است بخشی از کتیبه امکان خواندن تمام کتیبۀ در
رفتگی کلمات، خوانش  مشیري که اشعاري فارسی است که به سبب فرسایش و درهم

  . آن بسیار مشکل است
نکتۀ دیگر اینکه درهاي تاریخی ابیانه گرچه دچار خرابی و فرسودگی شده است، 

شود، اما کتیبه و نقوش در  ستفاده میها پابرجاست و از آن ا هنوز در بسیاري از خانه
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هایی که مخروبه است و کاربرد مسکونی نـدارد، رو بـه نـابودي اسـت و گویـا       خانه
  . اند تمهیدي براي حفظ و نگهداري آن نیندیشیده

  هاي مذهبی درهاي مکان .2
هاي آثار مذهبی ابیانه شامل سه در مسجد پرزله و در مسجد جامع و در حسـینیۀ   در

ست که گویا از محل اصلی آن که مسجدي بوده، به این حسینیه منتقل شده زیارتگاه ا
هجري و جدیدترین آن  701ترین در قدیمی مسجد پرزله است با تاریخ  قدیمی. است

 1058و  971هـاي   درهاي دیگر در سـال . هجري 1311درب مسجد جامع با تاریخ 
  .هجري ساخته شده است

  در قدیمی مسجد پرزله ابیانه. 1ـ2
هجري   701در ابیانه است که در سال  موجود ترین در شده قدیمی کاري این در منبت

ي در، آیه. ساخته شده است  و تاریخ ساخت و نام سازندۀ آن قرآناي از  در قاب با
و لذکر اهللا اعلی و اجل فی تاریخ سنإل احدي و سبعمائإل کتبه محمدعلی «: آمده است

 ».نجیب نقار اصفهانی
عبارتی آمده  ،اي مهرمانند، به صورت عمودي پایین این کتیبه نیز در دایرهدر قاب 

دو کلمه از این کتیبۀ » ...محمود بن محمد... محمد«: است که خوانش آن مشکل است
: ك.ر. (شـود  این در اکنون در موزۀ ابیانه نگهداري مـی . مهرمانند قابل خواندن نیست

  )1نگارۀ 
 پرزله در چوبی جانب غربی مسجد. 2ـ2

حظه  بندي کتیبه این در فاقد تزیینات است، اما قاب هاي نسبتاً زیاد آن جالب و قابل م
انباري است واقـع در   اي دارد که شاید منظور آب این در اشاره به ساخت برکه. است

میراث فرهنگی .(زیر مسجد که پس از متروکه شدن، در به این مکان منتقل شده است
 )232نطنز، ص

یی آن عبارت کتیبهاما  هو العلـی  «: هاي در که در دو لنگه امتداد دارد، در سطر با
ساعی هـذا البرکـإل المبارکـإل حـاج     «: و در سطر دوم، نام بانی برکه آمده است» الکبیر

نا عمادالد  مانند میانۀ در دو قاب دایره» .ینالحرمین حاج عبدالباقی بن تقوي شعار مو
و در لنگـۀ  » عمل استاد عنایت بن استاد میرعلی نجـار ابیانـه  « :دو لنگه، ابتدا نام نجار
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و در دو قـاب مسـتطیل پـایین در    » حاضر الوقت اسماعیل بک ابن عبدالباقی«: دیگر
و در لنگۀ » فی تاریخ رجب المرجب سنه ثمان و خمسین و الف«ابتداي کتیبه، تاریخ 

 2».سین ابن محمد امین ابیانهکتبه العبد ح«: دیگر، نام کاتب این خطوط زیبا آمده است
  )2نگارۀ : ك.ر(

  
 )ق 701( پرزله مسجد قدیمی در: 1ۀ نگار
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  پرزله  مسجد غربی ضلع درب: 2ۀ نگار
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  در جبهۀ شمالی کوچۀ شرقی مسجد پرزله. 3ـ2
اي بسیار ساده بدون تزیینات و تنها داراي یک کتیبه است که در پیشانی  این در دولنگه

در موضـوع مسـجد، در    قرآناي از  دو لنگۀ در امتداد دارد که در آن، با خط ثلث آیه
وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَـإل  «: لنگۀ اول و نام واقف و تاریخ ساخت در لنگۀ دوم آمده است

وا معداًتَدأَح اللَّه نا عماد فـی سـنإل رمضـان    ) 18: جن(» ع » 1058وقف هذا الباب مو
  )3نگارۀ (

  
  پرزله مسجد شرقی در: 3ۀ نگار

  در مسجد جامع. 4ـ2
مسجد جامع ابیانه بنایی زیبا از دوران سلجوقی است و در آن، منبر و محرابـی از آن  
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این در که . هاي دیگر جدیدتر است دوران واقع است، اما در ورودي مسجد از بخش
داراي خطوط و نقوش ظریف و متنوعی است، ساختۀ صفرعلی بیدگلی از نجاران و 

هاي متنوع، نقـوش   بندي بر تمامی سطح در و در قاب. هنرمندان اواخر قاجاري است
اري شده و در بین نقوش، خطـوط  ک بسیار ظریف گل و بوته به شکل برجسته، منبت

  . در کتیبه شده است
ییِ در، نام واقف بنا و ماجراي وقف آن به صورت مختصر آمده   بر چارچوب با

: دهندۀ بیان حال واقف است، آمده در این کتیبه که نشان. که در نوع خود جالب است
د نداشت، والدش از مال خودش . حاج میرزاحسین در مشهد فوت شد« این باب او

  » .را به اتمام رسانید به جهت پسرش قربإل الی اهللا
ییِ در، عبارت  در ذیل قاب انا مدینإل : قال النبی صلی اهللا علیه و آله«بندي نقوش با

: سورۀ توبه آمـده اسـت   18و در میان قاب مستطیل وسط در، آیۀ » العلم و علی بابها
  »اللَّه منْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ اآلخرِ وأَقَام الصإلةَ إِنَّما یعمرُ مساجِد: قال اهللا تعالی«

یی در، نام سازنده و تاریخ ساخت کتیبه نوشته شده است عمل اقل «: در دماغۀ با
ث مائإل بعد الف 3الحاج صفر علی بیدگلی و در ذیل آن در قابی » سنإل احدي عشر ث

در قسمت میانۀ لبۀ در و نام کاتـب در  » یا اهللا«همچنین عبارت » 1311سنإل «: کوچک
  )4نگارۀ : ك.ر( 4.»المحمود«، »کتبه ابوالقاسم«: دو قاب کوچک بر لبۀ در

  در حسینیۀ زیارتگاه. 5ـ2
یی آن در مسجد بوده، اما اکنون در حسینیه اي است که با توجه به کتیب درِ دولنگه ۀ با

کـاري شـده    بر روي هر لنگۀ این در به صورت قرینه، نقوش و خطوط منبـت . است
کاري شده است که در تمام قاب  شکل کنده در بخش میانی در، دو قاب مستطیل. است

بتدا در در با و پایین هر لنگه، ا. اشکال هندسی بر محور طرح ستاره نقش شده است
در قـاب  . هاي متنوعی نقـش شـده اسـت    قابی مربع و سپس در قابی مستطیل، کتیبه

شکل، اشعاري به زبان فارسی است که بخش اعظم آن محو شده و تشخیص  مستطیل
لۀ  اما در دو قاب مربع. محتواي آن بسیار مشکل است یی، اسم ج و » هـو «شکل با

با توجه به اینکه . کتابت شده است 5»ه فَإل تَدعوا مع اللَّه أَحداًوأَنَّ الْمساجِد للَّ«آیۀ قرآنی 
رسد که این در از محل اصلی آن که  این محتواي آیه به مسجد اشاره دارد، به نظر می

در دو قاب . مسجدي بوده، برداشته شده و در ورودي حسینیۀ فعلی به کار رفته است
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مراه با تاریخ ساخت آمده که به شدت آسیب دیـده  پایینی نیز نام سازنده و بانی در ه
عمل استاد «: در قاب لنگۀ سمت راست، نام سازنده و تاریخ ساخت آمده است. است

  )5نگارۀ : ك.ر. (»971 محمد سلطان فی تاریخ سنإل
  

  
  جامع مسجد در :4ۀ نگار
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  زیارت حسینیۀ در: 5ۀ نگار
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  هاي ابیانه در خانه .3
هـاي دهـم،    ابیانه در دورۀ صفوي ساخته شده و متعلق به سـده تقریباً درِ تمام منازل 

و  895تـرین در از سـال    با ایـن اوصـاف، قـدیمی   . یازدهم و دوازدهم هجري است
هـاي   هـاي جالـب در   یکی از ویژگی 6.برجاي مانده است1181جدیدترین آن از سال

هـاي مـذهبی    هاي قدیمی مساجد و مکان منازل ابیانه، این است که تزیینات آن از در
دهندۀ اهمیت هویت فردي و خانوادگی در بـین اهـالی    این ویژگی نشان. بیشتر است

  . است، در عین حال نام صاحب در به منزلۀ نشانی و آدرسی است از محل زندگی وي
حـی،    ها، ربیعی هاي اشرف، مصطفایی در خانه: اند از ها عبارت ترین این در مهم نیـا، ف

  .زاده، خلیلی، حبیبی، رزاقی و مشیري شبگرد، خواجه مظفر، خانی ،)مسیح(جلیلی، امینی 
  در خانۀ حسین میري. 1ـ3

ي در، با خطی ریز، این بیت شعري نوشته شده است  :در با
  پناه همه) درمندگی: اصل(اي به درماندگی 

  
  7کـــرم توســـت عـــذرخواه همـــه     

شده، همراه با در سطر بعدي، با خطی درشت، بیت شعري که بخشی از آن محو   
بـواب ...   مراد دل ما«: تاریخ ساخت در آمده است سـنإل   8دري دگر بگشاید مفتح ا

» حـاجی محمـد محفـوظ   «و با خطی ریز در انتهاي آن، نام هنرمند خوشنویس » 895
  )6 ۀنگار: ك.ر. (آمده است

  در خانۀ مهدي اشرف. 2ـ3
شکل از این  اي  متشکل از اشکال هندسی است و قابی مربع در میانۀ در، طرح شمسه

ي قـاب و در طرحـی متشـکل از دو     . اشکال، دور آن را فراگرفته است کتیبه در بـا
یی قاب نیـز  . دایره و تاجی بر فراز آن نوشته شده است نیم ع داخلی ضلع با در اض

 175در  105 اي لنگـه  یـک ابعاد ایـن در، قطـور   . کتیبه و تزیینات هندسی وجود دارد
 . متر است سانتی

ي در، تاریخ ساخت در جـانبین  » 936در تاریخ شهر ذیقعده سنإل «: در ردیف با
ادامۀ نام ریختگی دارد و (» ...عمل سلطان محمد«: کتیبۀ تاریخ نیز کتیبۀ نام خوشنویس

ابن  9احبه و مالکه شهیدالدینص«: ، در ردیف دوم، نام مالک خانه)قابل خواندن نیست
و در ردیف سوم نیز بیت شـعري بـه   » عمادالدین ابیانه عمل استاد علیشاه نجار ابیانه

  :فارسی آمده است
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  تـو بگشـاید   دري که خالق جبـار بـر  
  

  کس دگر نتوانـد در از تـو در بسـتن     
ا و ه ها دارد، به جز اینکه مقدار طرح این در شباهت اساسی با در منزل مصطفایی  

کاررفته در این در، تنهـا بـا در خانـۀ     کما اینکه بیت شعر به. هاي آن بیشتر است کتیبه
ضمن آنکه این در دو . هاي ابیانه نیست یک از در ها شباهت دارد و در هیچ مصطفایی

اي از آن در  یافتـه  ها ساخته شـده اسـت و نـوع کمـال     سال بعد از درِ خانۀ مصطفایی
هـا   به رغم اینکه نام خوشنویس و نجار درِ خانۀ مصطفایی بنابراین. شود محسوب می

  ها دریافت که سازندۀ درِ خانۀ مصطفایی توان از روي شباهت بر در کتابت نشده، می
  ) 7نگارۀ : ك.ر. (نیز استاد سلطان محمد و استاد علیشاه نجار است

  
  )ق 895( میري حسین خانۀ در: 6ۀ نگار
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  )ق 934( ها مصطفایی خانۀ در :7ۀ نگار

  
  ها در خانۀ مصطفایی. 3ـ3

شـکل از ایـن    اي متشکل از اشکال هندسی است که قابی مربـع  میانۀ در طرح شمسه
ي قـاب و در طرحـی متشـکل از دو     : اشکال، دور آن را فراگرفته است کتیبه در بـا

 . دایره و تاجی بر فراز آن نیم
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در سطر . ـ متفاوت است اشرفهاي در کمی با دیگر درهاـ به جز درب خانه  کتیبه
در پـایین  » .صاحبه خواجه ملک کَرَم محمد«: اول به نام صاحب در اشاره شده است

ثـین و تسـعمائإل    «: آن، تاریخ ساخت و در ) 934(» در تاریخ عشرین شـوال اربـع ث
  )8نگارۀ : (اي شعر که همان شعر موجود بر در خانۀ اشرف است جانبین آن، قطعه
  تـو بگشـاید   جبـار بـر  دري که خالق 

  
  کس دگر نتوانـد در از تـو در بسـتن     

    

  
  )ق 980( نیا ربیعی ۀخان در: 8ۀ نگار
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  نیا در خانۀ ابوالقاسم ربیعی. 4ـ3
هایش  کاري و نوشته متر است و منبت سانتی 160در  105اي در اندازۀ  لنگه این در یک

گشـاده بـاد بـه    «و بیت » یا اهللا، یا محمد و یا علی«عبارت . در حال محو شدن است
: و نام مالک ایـن در و خانـه  » به حق اشهد ان  اله ا اهللا// دولت همیشه این درگاه

نا« محمد و میرزا محمد بن محمد  در تاریخ رمضـان  ...ملک... لصاحبه هذا الباب مو
  )9نگارۀ . (نوشته شده است...) نهصد و هشتاد و(» ثمانین و سبعمائإل... المبارك

  
  اشرف مهدي خانۀ در: 9ۀ نگار
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  در خانۀ جلیلی . 5ـ3
. هاي هندسی قرار دارد دورتادور در به همراه زوایاي داخلی آن، قابی از اشکال و طرح

اي متشکل از نقوش هندسی بر محور طرح ستاره،  اي دایره در میانۀ در نیز طرح شمسه
ي طرح شمسه نیز کتیبه. کاري شده است کنده ي این . قرار داردهاي در  در با در با

بواب، افتح«درب دعاي  در کتیبۀ میانی که در قابی مثلثی جا داده شده، اسم » یا مفتح ا
لۀ  ، نام صاحب و همچنین خوشنویس و تاریخ ساخت در به خط ثلث نوشته »هو«ج

سـلف اخـو   ...(صاحب هذا البیـت محمـد حسـین بـن محمـود و خـوا      «: شده است
ثین و الف من الهجرة . محمود کتبه محمد زمان 10)محمود در تاریخ سنإل خمس و ث
 )1035(» النبویإل

هـا نوشـته شـده     همچنین در قسمت بیرونی دو ساق این مثلث، دعاي معمول در
  : است

  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
                      

ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ
به صورت قفل ) ع(شکل، چهار بار نام علی ها نیز در دو قابی مربع در جانبین کتیبه  

  )10نگارۀ : ك.ر. (علی نوشته شده است
  )مسیح(در خانۀ حسین امینی . 6ـ3

در قاب دورتادور در و . تر و خواناتر است ي این در نسبت به دیگر درها سالمها کتیبه
هـاي در   کتیبه. شده استکاري  ها و اشکال هندسی منبت در طرح شمسۀ میانی، طرح

هـو الخـالق   «کاري شده است؛ در صـدر آن عبـارت    با و جانبین طرح شمسه منبت
بواب افتح حد یا مفتح ا صـاحب هـذا البیـت المعمـور     «آمده و در سطور دیگر، » ا

توفیق آثاري حاج مسیح ابن مغفرت دستگاه میرزا بابا و المعمورة در تاریخ غرة محرم 
 ».بع و اربعین و الفالحرام سنإل ار

عمل «: ها ابتدا نام نجار همچنین در جانبین پایین سطور دو قفل علی و در زیر آن
قـل محمدرضـا  «: و سپس نام خوشنویس» استاد حسین نجار سـنإل  «و » حرره العبد ا

در ذیل آن و در جانبین طرح شمسۀ در به صورت عمودي، . نوشته شده است» 1044
  )11نگارۀ : (بارگاه احدي نوشته شده است دعاي توفیق و سعادت از

  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
                      

ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ
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  )ق 1035( جلیلی خانۀ در :10ۀ نگار
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  )ق 1044 مسیح( امینی خانۀ در: 11نگارۀ 

  
  زاده در خانۀ محمد خانی. 7ـ3

در دو . بندي شده است دورتادور در این خانه با اشکال و نقوش هندسی ظریف، قاب
یی، چهار بار کلمۀ  در قفلی » علی«ضلع پایینی قاب نقوش هندسی و در دو ضلع با
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اي مدور متشکل از اشکال و  در میانۀ در نیز طرح شمسه. شکل کتابت شده است مربع
ي نقوش هندسی کنده هو الفتاح العلیم افتح یا «در، عبارت دعایی  کاري شده و در با

لی» رقیب یی طرح شمسه نیز به صورت ه شکل کتیبۀ اصـلی آمـده    بر گرد نیمۀ با
یی شعر دعاگونه ویژ. است   : درب آمده است ۀدر سطر با

  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
                      

ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ
سطر دوم نیز تاریخ ساخت و نام صاحبِ خانه آمده که به شدت آسیب دیده و  در  

... مـن هجریـإل  ... شهر شوال سـنإل ... در تاریخ«: هایی از آن قابل خواندن نیست بخش
  ».صاحبه حاجی میر ولی

تاریخ ساخت بر اثـر  
شکستگی از بین رفته، اما 

که به نظر  10ظاهراً عدد 
رسد ابتداي هـزاره و   می

باشد، روي در قابل سده 
حظه اسـت، بنـابراین    م

رسـد تـاریخ    به نظر مـی 
ساخت درب قرن یـازده  

  )12نگارۀ . (هجري باشد
  در خانۀ خلیلی. 8ـ3

دري جالب که در قـاب  
دورتادور در و در زوایاي 
داخلی و همچنین طـرح  
شمسـۀ میـانی بـه جــاي    

نقوش  ،هندسیهاي  طرح
گل و بوتـۀ اسـلیمی بـه    

ــاري  ظرافــت برجســته ک
کتیبۀ در که تا . شده است

 )یازدهم  سدۀ( زاده خانی ۀخان در: 12ۀ نگارقســـمت میـــانی طـــرح 
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یا اهللا یـا  «: در سطر اول آمده است. شمسه را دربرگرفته، به سختی قابل رؤیت است
  :در دو سطر بعدي نیز دعاي معمول درآمده است» محمد یا علی

  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
                      

ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ
هاي شیعی ناشی از تأثیرات  اي اضافه شده که نشانۀ گرایش اما پس از آن نیز ادعیه  

همچنین در » بحق شاه نجف مرتضی علی... یا رب بحق نادعلیا«: ظهور صفویان است
  : سطر بعد آمده است

ــر دســت       ــم را بگی ــان وادي غ افتادگ
  

  مصطفی محمد و یا مرتضـی علـی   یا  
همچنین نام هنرمند و   

عمل استاد «: صاحب خانه
الـدین   سلطان علی شـرف 

جهقی، صـاحبه عزالـدین   
... محمد سلطان بن محمد

ول  تاریخ شهر جمادي ا
ــعمائإل... ــین » .تسـ همچنـ

در » علـی «شانزده بار نـام  
ع    چهار قفل گوشـۀ اضـ
ي به صورت قفل علی  با

  ) 13نگارۀ . (آمده است
  یبیحب) دکتر(در خانۀ . 9ـ3

ایــن در کــه در جــایی   
ــه صــورت  نامناســب و ب
وارونه کار گذاشـته شـده   
است، با در خانـۀ خلیلـی   
ــی دارد ــباهت اساسـ . شـ

بـــدین ترتیـــب کـــه در 
 )دهم سدۀ( خلیلی خانۀ در :13ۀ نگاردورتادور و طرح شمسه، 
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نقوش گل بوتۀ اسلیمی 
ــته ــده   برجس ــاري ش ک

یی  است و تمام نیمۀ با
ــه ــده   در کتیب ــاري ش ک

هـا   عمـدۀ کتیبـه  . است
محـــو شـــده و قابـــل 

بـا ایـن   . دن نیستخوان
توان فهمیـد   اوصاف می

کــه تــاریخ ســاخت آن 
هجري  970حدود سال 

هــایی از  بخــش. اســت
ــمت    ــه در س ــه ک کتیب
راست قـرار دارد، ایـن   

... تاریخ شهر... «: است
... ســبعین و تســعمائإل 

صاحبه محمـدعلی بـن   
در » اي سلطان علی ابیانه

هـا نیـز دو    کتیبهجانبین 
ــم   ــه چش ــی ب ــل عل قف

  )14نگارۀ . (خورد می
  در خانۀ احمد مشیري. 10ـ3

در میانۀ ایـن در، طـرح   . هاي این در کمی با درهاي دیگر تفاوت دارد طرح و نوع نوشته
یی در سه ضلع قابی از طرح ي در  . هاي هندسی قـرار دارد  شمسه به جز ضلع با در بـا

نوع نوشـتار و ریختگـی قسـمتی از خطـوط     . وشته شده استاي در چند سطر ن نیز کتیبه
ي در دعاي ویژه درها نوشته شده است. کند خواندن آن را بسیار مشکل می  :در با

  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
                      

  11بــه حــق اشــهد ان  الــه ا اهللا     
پس از آن نیز اشعاري به زبـان  . در جانبین خطوط نیز قفل علی نوشته شده است  

 )ق 970( حبیبی خانه در: 14نگارۀ 
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در پایان نیز نـام صـاحب در و   . فارسی نوشته شده که برخی کلمات آن معلوم است
با این اوصاف بـه نظـر   . هاي زیادي از آن محو شده است کتیبۀ تاریخ آمده که بخش

  )15رۀ نگا. (رسد این در از سدۀ یازده هجري باشد می

  
  )یازدهم سده( خلیلی خانه در: 15ۀ نگار

  

  در خانۀ علی و اسماعیل . 11ـ3
هـاي ایـن در کـه     کتیبه. فرد ها و نقوش هندسی منحصربه دري با فرم متفاوت داراي طرح

ي در کار شده اسـت، در حـال نـابودي و بـه سـختی قابـل        در قاب مثلث شکلی در با
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ابتداي این کتیبه، دعاي معمول درهاي ابیانـه بـه چشـم    با این اوصاف در . خواندن است
  :خورد می

  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه
                      

ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ
در تاریخ شهر ذي «: گونه آمده است پس از آن و در سطر انتهایی تاریخ ساخت این  

ث و سبعین و تسعمائإل صـاحبان ایـن در علـی و    «همچنـین نـام   » 973الحجه سنإل ث
ً نام سازنده » اسمعیل   .قابل تشخیص است» اصفهانی«و احتما

  )16نگارۀ . (آمده است» مربع لوزي«در پایین این کتیبه نیز قفل علی به شکل 

  
  )ق 973( اسماعیل و علی خانۀ در :16نگارۀ 
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  در خانۀ علی شبگرد. 12ـ3
هاي گل و بوتـه در آن   واقع از اشکال هندسی و طرحاي دارد، در  این در طرح ساده

چهار بار نام علی در چهار قفـل   ،اي در چهارگوشۀ در به صورت ساده. خبري نیست
در میانۀ درب نیز در شـکل  . هاي مشابه را فاقد است علی کتیبه شده که ظرافت کتیبه

ب«: گونه نوشته شده است نیم بیضی کتیبه اصلی این  وابیا اهللا مفتح ا
  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه

                      
ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ

سـنه   1181شهر ربیع الثانی سنإل . علی بهاءالدین محمد... صاحب هذا البیت الفقیر  
  )17نگارۀ (» .اربع و اربعین و الف عمل استاد محمدعلی نجار ابیانه

  
  )ق 1181( شبگرد علی در: 17ۀ نگار
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  در خانۀ خواجه رشید بن مظفر. 13ـ3
ي آن، در قابی مثلث و » هـو العلـی  «شکل، عبـارت   دري فاقد طرح که در قسمت با

  : دعاي مخصوص درهاي ابیانه و نام صاحبِ خانه نوشته شده است
  گشاده باد به دولت همیشه ایـن درگـاه  

                      
ــه ا اهللا      ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ

خواجه  12اثنتی و الف... صاحبه خواجه رشید ابن خواجه مظفر فی تاریخ«همچنین   
 .»مظفر

  )18نگارۀ (. قسمتی از کتیبه نیز محو شده و قابل رؤیت نیست

  
  )دوازدهم سدۀ( مظفر خواجه در  :18ۀ نگار
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  درب دو لنگۀ اسماعیل و محمدحسین . 14ـ3
لنگۀ معمول  اي که از لحاظ ساختار و شکل و تزیینات با درهاي یک این در دولنگه

اي بـر   منازل ابیانه متفاوت است، داراي طرحی ساده و فاقد هر گونه تزیینات با کتیبه
یی دو لنگه برجاي   : بر لنگۀ نخست آن آمده است. مانده از دورۀ صفوي است نیمۀ با

ـ    ن درگـاه گشاده باد به دولت همیشه ای
                      

ــی اهللا    ــت علــی ول ی ــه حــق شــاه و   ب
و در » صاحبه اسماعیل و محمدحسـین ابیانـه  «: اي دیگر نام صاحب در و بر لنگه  

  ).1062(» شیخ حسن در تاریخ سنإل اثنتی و ستین و الف«سطر بعدي 
حظه تغییر مصرع دوم این بیت است که به جاي  اشهد ان  الـه ا  «نکتۀ قابل م

یت علی ولی اهللا«، »اهللا هـاي شـیعی در    آمده است که نشان از تغییر گـرایش » شاه و
  ) 19نگارۀ . (است) ع(دورۀ صفوي و برجسته شدن نام علی

  
  )ق 1062(محمدحسین  و اسماعیل خانه در: 19نگارۀ 
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  در دوم خانۀ مهدي اشرفی . 15ـ3
اعظم واقفی دري را معرفی کرده که به گفتۀ وي، در هشتی خانۀ مهدي اشرف قـرار  

اما بنا بـر  . رغم ورود نگارنده به این خانه، در یا درگاهی یافت نشد علی. داشته است
ي در عبارت  آنچه وي نوشته، در قسمت منبت یا اهللا یـا علـی و نـادا علیـا     «کاري با

و نام » الدین صاحبه عبداللطیف ابن غیاث«و همچنین نام مالک خانه » ظهر العجایبم
و در حواشی » عمل استاد سلطان بن محمد جهقی ابن استاد علی المرتضی«سازندۀ در 

) 959سـال  (» عشرین شهر ذیقعده سنإل تسع و خمسین و تسعمائه«در تاریخ ساخت 
 )263میراث فرهنگی نطنز، ص( .نوشته شده است

  در خانۀ داود رزاقی و حاجی رضی. 16ـ3
لی قاب شکل است و در میانۀ آن، طرح شمسـه قـرار    بندي دور در در قسمت با ه

یی کتیبـه و در     . هاي هندسی اسـت  دارد که شامل نقوش و طرح ل بـا در زیـر هـ
در این در، شـهادت ثالثـه بـدین ترتیـب     . جانبین آن، طرح قفل علی کتیبه شده است

همچنین بیـت شـعر ویـژه    » . اله ا اهللا، محمدا رسول اهللا، علیا ولی اهللا«: است آمده
  :درهاي ابیانه

  گشاده باد به دولت همیشه ایـن درگـاه  
                      

ــه ا اهللا      ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ
محـرم  «و تـاریخ  » صاحب هذا الباب شاه محمود بن محمود«و نام صاحب خانه   

همـان،  (» .کاشانی... عمل استاد محمد«و نام سازنده در » )تسعمائإل(سبعمائإل  ...الحرام
رسد کار  نیا دارد و به نظر می این در شباهت اساسی با در خانۀ ربیعی) 264و  263ص

  .یک هنرمند است
  در خانۀ مهدي فالحی. 17ـ3

ي کـار  ها و اشکال هندسی منبت در قاب دورتادور در و در طرح شمسۀ میانی، طرح
ي طرح شمسه به صورت مثلث قائم الزاویه کتیبۀ در آمده است و . شده است در با

 .کاري شده است قفل علی منبت یبه و مماس با طرح شمسه، دو کتیبۀدر جانبین کت
ي درب دعایی در قالب بیتی شعر   : در قسمت با

ــن دري       ــر م ــاي ب ــو بگش ــی ت اله
         

  خــواهم از دیگــري کــه منــت نمــی  
: آمده است و نام صاحب آن و همچنین سازندۀ آن ذیل آن نیز تاریخ ساخت در در  

ثین و الف « صاحبه اسـتاد  ) 1036(در تاریخ سلخ شهر شعبان المعظم سنإل ست و ث
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، میـراث فرهنگـی نطنـز    :قـس (» .عمل استاد محمد نجـار ابیانـه  . امیرقلی سراج ابیانه
  )395، صو نطنزآثار تاریخی شهرستان هاي کاشان ؛ 267-266ص

  ها مروري بر تزیینات و کتیبه. 4
  تزیینات. 1ـ4

هاي مهم درهاي تاریخی ابیانه، جنبۀ هنري و زیباشناختی آن است و در  یکی از جنبه
هاي هندسی و نقوش گـل و بوتـه بـا ظرافـت و      ها سعی شده است طرح ساخت آن

مردم آبادي است که این امر بیانگر حس عمیق زیباشناختی . کاري شود هنرمندي منبت
بیشتر تزیینات درها . در دیگر عناصر معماري و فرهنگی آنان نیز قابل شناسایی است

حظه با یکدیگر دارد لنگه  درهاي منازل که عمدتاً یک. به لحاظ محتوا شباهت قابل م
است و داراي تزیینات هندسی مشابهی است، حدود یک متر عرض و یکصد و هفتاد 

هاي اسـلیمی یـا اشـکال هندسـی      در واقع دورتادور در با طرح. دارد متر بلندا سانتی
کاري  بندي دورِ در کنده اي متناسب با قاب بندي شده و در میان در، طرح شمسه قاب

یی طـرح     کتیبه. شده است ل، قسـمت بـا ي در یا به شکل ه ً درِ قابی با ها معمو
ً در جانبین کتی. شمسه را دربرگرفته است شـکل بـه    ها نام علی در قابی مربع بهمعمو

بدین معنی که چهار بار نام علی . الزاویه به صورت قفل آمده است صورت نسخ قائم
  .از زوایاي مربع آغاز و در میان مربع در هم گره خورده است

اي در  با این اوصاف، برخی از درها تقریباً هیچ نقش هندسی ندارد و صرفاً کتیبـه 
همچنین برخی دیگر از . خورد، مانند درهاي خانه شبگرد و مظفر یمیانۀ در به چشم م

هاي گل و بوتـه آن را زینـت    درها نیز فاقد کتیبه است و تنها نقوش هندسی و طرح
هاي مهرآرا اشاره کرد که تقریبا فاقد کتیبـه   توان به در خانه دهد که از آن میان می می

فر که بـه کلـی    و منزل بیان) 20گارۀن(قفل علی بر آن منبت کاري شده  است و صرفاً
  )21 نگارۀ. (فاقد کتیبه است
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  فر بیان ۀخان در: 20ۀ نگار
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  فر بیان عباس خانۀ در :21ۀ نگار

  
هاي مختلف، از دو طـرح متفـاوت و    برخی از درهاي منازل نیز در جریان مرمت

دهد که در طی قرون متوالی، با شکسـتگی   غیرمتجانس تشکیل شده است و نشان می
  ) 23و  22نگارۀ . (اند هاي دو در متفاوت تشکیل شده رو شده و از تخته روبه
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  میرزا رضا حسین خانۀ در :22ۀ نگار
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  ها محتواي کتیبه. 2ـ4
له و اسماء و صـفات خـدا، صـاحب خانـه، اسـامی       کتیبه هاي در نیز شامل اسم ج

مقدس، بیتی فارسی در موضوع دعاي عافیت براي خانه، نام سازنده و تاریخ ساخت 
  .در است

  عبارات توحیدي و اسماء و صفات جالله. 1ـ2ـ4
ً با توحیدیه آغاز می که اشعار فارسی درها نیز رنگ  شود، چنان کتیبۀ درِ منازل معمو

ها به اقتضاي موضوع، صبغۀ نیایش و دعـا در موضـوع    عمدۀ این طلیعه. توحید دارد
بـواب    «در عباراتی همچون . فتح و گشایش اشاره دارد حد یـا مفـتح ا هو الخالق ا
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یا مفتح «، )زاده در خانۀ خانی(» لفتاح العلیم افتح یا رقیبهو ا«، )در خانۀ امینی(» افتح
بواب، افتح بواب«، )در خانۀ جلیلی(» ا و لذکر اهللا «، )در خانۀ شبگرد(» یا اهللا مفتح ا
در (» هو العلی«، )در صفوي پرزله(» هو العلی الکبیر«، )در ایلخانی پرزله(» اعلی و اجل

، )در خانۀ رزاقی(» ، محمدا رسول اهللا، علیا ولی اهللا اله ا اهللا«، )خانۀ خواجه مظفر
در خانـۀ  (» یا اهللا یا محمـد یـا علـی   «، )نیا در خانۀ ربیعی(» یا اهللا، یا محمد و یا علی«

  ).در دوم خانۀ مهدي اشرف(» یا اهللا یا علی«، )خلیلی
  اشعار فارسی. 2ـ2ـ4

ش متناسب با موضوع سعادت در بیشتر درهاي مورد بررسی، بیتی ویژه با محتواي نیای
هـاي   این شعر بیش از ده بار بر در خانـه . اهل منزل و رونق خانه و درگاه آمده است

  :تاریخی ابیانه کتیبه شده است
  گشاده باد به دولت همیشه این درگاه

                      
ــه ا اهللا    ــهد ان  الـ ــق اشـ ــه حـ   بـ

است و بر بیش از ده در کتابت شده، در واقع این بیت که بسیار مناسب در منزل   
ترین آن اشاره به شعار توحید است که یکی از دو  متضمن مفاهیم عمیقی است که مهم

هاي شیعی، بیت مصرع  البته در برخی از درها به واسطۀ گرایش. رکن مسلمانی است
یت علی ولی اهللا«: دوم تغییر کرده است   ».به حق شاه و

: ه بر بیت مورد اشاره، کتیبۀ دیگري از همین دست استدرِ منزل خلیلی نیز اضاف
  . »بحق شاه نجف مرتضی علی...  بحق نادعلیا «

ــر دســت       ــم را بگی ــان وادي غ افتادگ
  

  یا مصطفی محمد و یا مرتضـی علـی    
با این اوصاف، ابیات فارسی دعاگونـۀ دیگـري نیـز در درهـاي ابیانـه بـه چشـم          

ها کتیبه شده و به  هاي اشرف و مصطفایی در خانه خورد، ازجمله شعري که بر دو می
این بیت شعر نیز مضمون دعا و نیـایش داشـته و   . احتمال زیاد کار یک هنرمند است

  :متضمن معانی توحیدي است
  تـو بگشـاید   دري که خالق جبـار بـر  

  
  کس دگر نتوانـد در از تـو در بسـتن     

درگاه خداوند است، بر در بیت شعر دیگري نیز که متضمن نیایش و خاکساري به   
خورد که در آثار تاریخی دیگري از دوران صفوي نیز بازتاب  منزل میري به چشم می

  :داشته است
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  پناه همه) درمندگی: اصل(اي به درماندگی 
  

  کــــرم توســــت عــــذرخواه همــــه  
: در سطر بعدي از این درب نیز بیت شعري که بخشی از آن محو شده آمده است  

بواب... مراد دل ما«   » .دري دگر بگشاید مفتّح ا
حی دعایی در قالب بیتی فارسی آمده است که اشاره بـه   ،همچنین بر در خانۀ ف

  : گشایش دارد
ــن دري       ــر م ــاي ب ــو بگش ــی ت اله

         
ــ     دیگــريخــواهم از  ت نمــیکــه منّ

حظه می چنان   شود، عمدۀ ابیات فارسی و همچنین عبارات عربی و ادعیه و  که م
هاي در به کار رفته، عمدتاً به موضوع گشایش  صفاتی که براي خداوند در صدر کتیبه

همچنین توجه اصلی در این . کند هاي زندگی اشاره می و درگاه و گشودن درها و قفل
خداوند است و گویی در محـراب دعـاي مـؤمن اسـت کـه      ابیات و ادعیه متوجه به 

در واقع کتیبۀ در که براي شناسایی . شود گونه خاضعانه در آستان آن خدا طلب می این
این . هاست، به دفتري از نیایش تبدیل شده است صاحب خانه و ذکر تاریخ زندگی آن

و پود زندگی اهالی  دهد که یاد و نام خدا و استعانت از خداوند، در تار امر نشان می
  .ابیانه تنیده است

در درجۀ بعدي، توجه به نام محمد و علی است که نشانگر شهادت بـه پیـامبري   
یت امام علی) ص(حضرت محمد که در یکی از درهـا   است؛ چنان) ع(و همچنین و

اما در این میان، نام علی برجستگی خاصی دارد و ناشـی  . شهادت ثالثه نیز آمده است
. شود ویژه از دوران صفوي در این منطقه تشدید می هاي شیعی است که به شاز گرای

در تمام درها نوشته شـده   در این رابطه، باید اضافه کرد که طرح قفل علی که تقریباً
اي از  شکل است به جز نشـانه  رار چهار نام علی در یک قفل مربعاست و متضمن تک

  . ین نام استتشیع، بیانگر ارزش تعویذي و استعانت از ا
وه بر نام هنرمند یـا   در کتیبۀ درهاي مساجد ابیانه نیز به اقتضاي مورد ساخت ع

ایـن نـوع   . هنرمندان و بعضاً واقف، عمدتاً آیاتی دربارۀ مسـجد و ذکـر آمـده اسـت    
  .هاي مشابه در نقاط دیگر است وبیش قابل مقایسه با دیگر مکان نگاري کم کتیبه

  کتیبۀ تاریخ. 3ـ2ـ4
ها بیانگر تاریخ ساخت در است که عمـدتاً از دورۀ صـفوي و    دیگري از کتیبهبخش 

بیشتر درهـاي مـورد بررسـی کتیبـه     . هاي دهم، یازدهم و دوازدهم هجري است سده
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ً کتیبۀ. تاریخ دارد هـاي تـاریخ بـا     عمومـاً کتیبـه  . آید تاریخ در پایان نوشته می معمو
ً تاریخ روز، ماه و سال  هاي حروف و به زبان عربی است، در تاریخی حروفی معمو

گاهی نیز تاریخ درها به صورت عددي یا هر دو صورت حروفـی و هـم   . آمده است
  . عددي آمده است

هـا   ، مصـطفایی 895هاي میـري   در خانه :اند از دار عبارت ترین درهاي تاریخ عمده
حـی 1002، خواجـه مظفـر   980نیا ، ربیعی973، توچاله 936، اشرف 934 ، 1036 ، ف

  . 1181، شبگرد 1044، مسیح 1035جلیلی 
به جز در شبگرد که فاقد طرح و نقش است، تاریخ بقیۀ درها نشانگر امتداد این هنـر  
در زمانی تقریباً صدوپنجاه ساله است که از اواخـر قـرن نهـم تـا میانـۀ قـرن یـازدهم را        

دهد کـه   دوران، نشان می شده در این مقایسۀ اولین در با آخرین در شناسایی. گیرد دربرمی
ساخت درهاي هنري تقریباً کیفیت یکسانی داشته است، اما بعد از آن رو به افـول نهـاده   

که در سدۀ دوازدهم که در خانۀ شبگرد ساخته شده، این هنر به کلـی فرامـوش و    و چنان
نیـز  دار سـاده   طرفه آنکه حتی درهاي کتیبـه . اي فاقد طرح بسنده شده است صرفاً به کتیبه

  .در دوران بعد به کلی منسوخ شده و از معماري منازل ابیانه رخت بربسته است
  نام هنرمندان و صاحبان در. 4ـ2ـ4

نام هنرمند اعم از کاتب و نجار که بر اغلب درها کتیبه شده است، عمدتاً از هنرمندان 
دهد که در دورۀ صـفوي، ابیانـه خوشنویسـان و     این امر نشان می. بومی ابیانه هستند

نام صاحبان منازل نیز که بر عمـده درهـا نقـش    . نجاران هنرمند متعددي داشته است
صوصی، هویت فردي و جایگاه صـاحبان خانـه در   دهندۀ اهمیت حریم خ شده، نشان
ك نیـز داشـته و بـراي تسـهیل     . آبادي است همچنان که به نوعی، کارکرد نمره یا پ

تواند ما را به بخشی از سـابقۀ   ها نیز می شناسایی این نام. نشانی خانۀ افراد بوده است
ود در هـاي مفقـ   فرهنگی ابیانه رهنمون شـده و بـه عنـوان سـرنخ یـا مکمـل حلقـه       

  . هاي فرهنگی و هنري مورد استفاده قرار گیرد پژوهش

  بندي  جمع
توان در ایران، هماوردي براي درهاي نفیس آثار مذهبی ابیانه شناسایی کرد،  گرچه می

هاي ابیانه، هم به لحاظ فراگیري و تعداد که به نظر  اما حقیقت این است که درب خانه
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ها وجود داشته است و هم به لحاظ نوع  انهدر دورۀ صفوي در عمده بناي خ رسد می
فرد در تاریخ هنر  اي منحصربه ها، مجموعه هاي بصري و ادبی در نقوش و کتیبه زیبایی

بخش از معمـاري جهـانی    تواند به عنوان عنصري هویت و معماري ایرانی است و می
ین درها از دورۀ همچنین این پژوهش نشان داد که تقریباً تمام ا. ابیانه مدنظر قرار گیرد

که بعد از دوران صفوي نیز این سنت هنري و معماري  رود، چنان تر نمی صفوي پیش
رفته فراموش شده است، اما باید به عنوان بخشـی از هنـر ایرانـی مـورد توجـه       رفته

  . حفاظتی و پژوهشی قرار گیرد
  

  :ها نوشت پی
ـ  . آثار مذهبی متعددي از اوایل قرن هشتم برجاي مانـده اسـت   ،در کاشان. 1  ۀازجملـه دو کتیب

 هاي تاریخی برزك، آثار، اسناد و کتیبه( .هجري 705 مانده از دو مسجد در برزك به سال برجاي
) 200، صفام ایرانی سفال زرین( 711 مانده از قدمگاه علی از سال برجاي ۀهمچنین کتیب) 49ص

) 251، صهاي کاشان و نطنز آثار تاریخی شهرستان( هجري 700 رود از سالو در مسجد علی قه
 709 تـا  704 مانده از هاي متعدد برجاي عبدالصمد نطنزي کتیبه ۀو مجموعه مسجد جامع و بقع

 )276، صانهم( .هجري
، میراث فرهنگی نطنز(» .امین، حسین ابیانه کتبه العبد ابن محمد« :خوانشی دیگر از نام کاتب. 2

  )232ص
هجري است، صفرعلی  466منبر چوبی مسجد جامع ابیانه که اصل آن از سال  ۀبه گواهی کتیب. 3

 .منبر چوبی مسجد را مرمت کرده است ،هجري 1310به سال   یک سال قبل از ساخت این در،
ازجمله آن در زیارتگاه امامزاده  ؛ثار دیگري نیز برجاي مانده استآاز صفرعلی ) جا همان :ك.ر(

هجـري و در مسـجد جـامع    1293 توي ده به سـال  ۀقمري، منبر حسینی 1270 آباد محمد نوش
همچنـین منبـر   ) 60و 59، 57، 49ص تاریخ،ینۀ آباد در آ نوش( .قمري 1312 آباد به سال نوش

  )مشاهدات نگارنده(. چارسوق آران ۀمحل ۀحسینی
بر دو اثر دیگر کار صفرعلی یعنی منبـر   ،لی بیدگلی به جز این درنام محمود در کنار صفرع .4

آثار صفرعلی  گویا محمود خوشنویسِ. آباد نیز آمده است توي ده و در مسجد جامع نوش ۀحسینی
  .بیدگلی است

   .پس هیچ کس را با خدا مخوانید ،خداست ۀو مساجد ویژ. 5
هاي ابیانه به دلیـل محـو شـدن     برخی درب ،این است که در خوانش تاریخ ذکر شایان ۀنکت. 6

مهدي اشرف  ۀازجمله تاریخ در خان. ها رخ داده است دقتی حروف و اعداد برخی بیقسمتی از 
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 ۀهجـري و متعلـق بـه دور    536را  تـاریخ آن  ،پرویز رجبـی  ،است که اعظم واقفی و به تبع او
 و 552ص، شتري تاریخ ایرانکاشان نگین انگ؛ 263، صمیراث فرهنگی نطنز( .دانند سلجوقی می

ردي ریب شده و فقط گخه به مرور زمان تنُ عدد ۀاما دنبال ،است 936که این تاریخ  درحالی) 554
یی برجاي مانده و این محققان این خطا بـا  . اند تشخیص داده 5را  9بازمانده از عدد  ۀدایر ،با

خانقاه ابیانه  ۀخت یکی از درهاي محلدر تاریخ سا نراقی نیز. شود تر به در رفع می نگاهی دقیق
آثـار  ( .روي خانقاه واقـع اسـت   هروب کند که باید همین در باشد که تقریباً را ذکر می 936 سال

 ۀهمچنین شباهت اساسی آن با دیگر درهاي دور) 396، صهاي کاشان و نطنز تاریخی شهرستان
ییدي أت نیز ،است 934 ها که از یک فرم است و متعلق به سال مصطفایی ۀویژه در خان به ،صفوي

  . بر مدعاي ماست
 »ت«هاي  ویژه نقطه به ،محوشدگی حروف سبببه . خطاي دیگر در خوانش عدد تسعمائه است

از آن جمله است در خوانش . خوانده شده است) هفتصد( به اشتباه سبعمائه) نهصد( در تسعمائه
فرمی و محتوایی آن با دیگر  ۀنیا و رزاقی که با  دقت بیشتر در کتیبه و مقایس ربیعی ۀتاریخ در خان

  .توان این تاریخ را تصحیح کرد می ،هاي این دوره در
هجري تحریر مظفرحسین  1001 قابل مقایسه با شعري یادگاري بر مزار ابوبکر تایبادي به سال. 7

  :مکال
ــ ــه  ه اي بـ ــاه همـ ــدگی پنـ   درمانـ

             
ــرم ت   ــه وکـ ــذرخواه همـ ــت عـ   سـ

  بـس اسـت   زاب رحمت تو اي هقطر  
      

ــه      ــیاه همـ ـــۀ سـ ـــستن نامــ   شــ
  بـــه طفیــــل همـــه قبــــولم کـــن 

                  
  اي الـــــه مـــن و الـــــه همـــه     

  )1392محمدي،  تاج(    
 .خورد مسجد جامع برزك کاشان نیز این دو بیت شعر به چشم می ۀهایی نویافت همچنین در کتیبه

  )مشاهدات نگارنده(
  :قابل مقایسه است با شعر. 8

  گمان مبر که  اگر ضایعم رها کردى 
         

سـباب       که ضایعم نگذارد مسـبب ا
  اگر به من در احسان و جود دربستی  

         
ــواب      ب ــتح ا ــاید مف ــر بگش   در دگ

  )4داستان عارفان، ص(  
لت می گرچه چنین اسمی نامأنوس است، ظاهر کتیبه بر آن. 9   .کند د

  .رسد در نوشتن این چند کلمه از سوي کاتب اشتباهی رخ داده است به نظر می. 10
آثار، اسناد  :ك.ر( .قمري 1244 اي در برزك کاشان از سال ساخت خانه ۀقابل مقایسه با کتیب. 11

  )48، صهاي تاریخی برزك و کتیبه
12 .ً   .دوازدهم باشد ۀعلی شبگرد از سد ۀشباهت با در خان ۀتاریخ این در به واسط احتما
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