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 * آبادی محمد مشهدی نوش

 **محمد خداداد

 
 چکیده:

 عنووان  به کاشان منطقۀ تاریخی یها توغ کتیبۀخوانش  و وضعیت بررسی مقاله این اصلی بحث
 ای پیشوینه  بوا  نفوی   هوایی  تووغ  اموروز  . اسوت  منطقوه  ایون  هنر و فرهنگ تاریخ، از اسنادی

 منطقوه  هوای  آبادی و شهرها مساجد و ها زیارتگا  ها، تکیه ها، حسینیه از بسیاری در چندصدساله
بوه   تووغ  تزیینات شود. های عزادار برافراشته می   و در ایام عزاداری در میان دستهشد  نگهداری

 مختلو   اجوزای  بور  است. این تزیینات اسلیمی و بوته و  گل نقوش و ها کتیبه شامل طور عمد 
 بوتوه  و  گول  ظریو   نقوش به که ها کتیبه. است کاری شد  و کند  ریکا مشبک ظرافت، با آن،

. اسوت  تووغ  ساخت تاریخ و شیعی شعارهای و ادعیه احادیث، قرآنی، آیات شامل است، مزین
در . اسوت  ایرانوی  فرهنوگ  گا تجلی مجموع، در آن، های کتیبه و رمزی عناصر محتوای ساختار،

آبواد،   وبیدگل، نطنوز، نووش   های کاشان، آران و آبادیاین پژوهش، بیش از پنجا  توغ در شهرها 

                                                           
 Mmn5135@ka shanu.ac.ir /استادیار دانشگاه کاشان *

 mohamadkhodadadn@yahoo.com /دکتری رشتۀ ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کاشاندانشجوی  **

 (41شمارۀ ششم)پپاپی ، نامه کاشان پژوهش
 481و411، ص4931ستان بهار و تاب

 
 

های  شهرستانهای نفیس و تاریخی  توغ

 وبیدگل و نطنز کاشان، آران
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آباد، ارموک و قوه موورد بررسوی      قمصر، ابوزیدآباد، جوشقان، قمصر، ابیانه، راوند، نصرآباد، د 
 حسوینیه  علوم  به مربوطها  آن ترین قدیمی اما است؛ صفوی دوران ازها  آن قرار گرفته که عمدۀ

 بوه  اسوتر   جوشقان درخت چهار مسجد توغ و یهجر 4111 سال از بیدگل عبدالصمد خانقا 
است. به طور کلوی، تووغ    4111 سال از کاشان رضای شیخ توغ آن جدیدترین و 4111 تاریخ

شناختی، دربردارنودۀ اسوناد تواریخی مهموی از دوران      آیینی و نشانه و های هنری به جز ارزش
یب دید  و در وضعیتی نامناسوب  ها آس ، اما تقریباً همۀ آنصفوی تا اوایل قاجاری کاشان هستند

 شوند. نگهداری می

  جوشقان استر . ابوزیدآباد، آباد، وبیدگل، نوش آران توغ، کتیبۀ توغ، کاشان، نطنز، ها:  کلیدواژه

 
  مقدمه

 آن اجززای . است برنج و فوالد آهن، جنس از آن اصلی بخش فلزی که است عَلَمی توغ
 سزرتوغ  مکعز..  صندوقچۀ و مدور ۀندوقچص فلزی، میلۀ چوبی، تیرک از است عبارت
 چزوبی  تیزری  ،آن ابتدای در تیغه است. و شکل گالبی فوالدی ورق دو یا یک از متشکل

 متزر  سانتی 5قطر  به فلزی ای میله قاب در متر، سانتی 11 تا 7 قطر با متر 5 تا 5/1 طول به
 ضزل   طزول  بزا  مکعبزی  صندوقچۀ فلزی تیرک این در .دارد قرار متر یک تقریبی طول و

 از متزر  سزانتی  15 تزا  11 ارتفزا   به مدوری ۀصندوقچ آن باالی بر و متر سانتی 15 حدود
 51تقریبزی   طول به یشکل گالبی فوالدی ورقۀ ،آن از پس .دارد قرار برنج یا فوالد جنس

 از بخزش  این ها توغ از برخی در. دارد قرار متر سانتی 51 تا 01 عرض و متر سانتی 71 تا
 01 زاویزۀ  با هصفح نیم چهار و کرده قط  را یکدیگر وسط، از که شده تشکیل صفحه دو

 قزرار  متزر  5/1 طزول  به فوالدی ای تیغه نیز سرتوغ رأس در. است آورده به وجود درجه
 جنس از چرخان و مدور شیئی معموالً ،تیغه ابتدای در یا شکل گالبی ورقۀ میانۀ در. دارد
 دارد، قزرار  گزردی  فلزی قاب در نیز که سرتوغ صفحۀ یها لبه در. خورد می چشم به فلز

ی ساختاری و ها   ویژگی :)نک. است شده نص. فلزی اژدهای سر ده چند تا دو مجسمۀ
 (130ز110توغ ایرانی، ص نمادین
ی شمال شرقی ایران ها النهر سرزمیناءتوغ در ماور ۀخاستگاه اولی ،بر اسناد موجود بنا
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 خیتزار )وم هجری به دنبال فتوحات مسلمانان وارد ایزران شزده   رفته از قرن د بوده و رفته
تبزار گسزتر     ی تزرک ها ایلخانی و حکومت ۀو در دور( بعد به 5/054 ،و الملوک االمم

 .ی عزاداری محرم شزده اسزت  ها به عنوان علمی آیینی وارد آیین ،صفوی ۀیافته و از دور
 (40ز0ایرانی، ص های ؛ توغ553توغ، منفرد، ص ؛373باشی، ص )توغ، بلوک
 اجززای  بزر  که است اسلیمی و بوته و گل نقو  و ها کتیبه شامل عمدتاً توغ تزیینات

 بزر  نقو  و ها کتیبه ینتر مهم. است شده کاری کنده و کاری مشبک ظرافت با آن مختلف
 روی و کزاری  مشزبک  ،مکع. ۀصندوقچ و شکل گالبی ورقۀ سطوح تیغه، انتهای و ابتدا

 اسزت،  مزین بوته و  گل ظریف نقو  به که ها است. کتیبه شده اکیحک مدور صندوقچۀ
. اسزت  تزوغ  سزاخت  تزاریخ  و شزیعی  شزعارهای  و ادعیزه  احادیث، قرآنی، آیات شامل

 ز ایرانزی  فرهنز   گزاه تجلی مجمزو ،  در آن، هزای  کتیبه و رمزی عناصر محتوای ساختار،
صزفوی،   عصزر  رانایز  در عززاداری  یهزا  تزوغ  یهزا  کتیبزه  بررسزی  :)نک .است اسالمی

 هزا  پارچزه  با دارد، زیادی های استفاده محرم عزاداری های آیین در که ( توغ151ز131ص
 منزاط   از بسیاری در عزادار های دسته پیشاپیش در و تزیین ،رنگین و متنو  های شرابه و

)نگزاهی   .شزود  مزی  داده حرکزت  حرمزت  ۀشایسزت  عنصزری  و عززا  علم عنوان به ،ایران
 (04ز33در ایران، ص برداری توغی ها  آیین شناختی به مردم

   کاشان منطقۀ
 عناصزر  و هزا  آیزین  از بسزیاری  رد پزای  است و ایران آیینی و کهن مناط  از یکی کاشان
 زندگی سبک تغییر و تجدد وجود با. زمین، در این منطقه قابل شناسایی است ایران آیینی
 محزور  حزول  بزه طزور عمزده    ایرانی کهن های آیین از بسیاری منطقه این در هنوز ،مردم
 در محزرم  ایزام  در کزه  هزایی  آیزین  از شود. یکی می برگزار عاشورا ۀواقع ویژه به و تشی 
 هزای  آبزادی  و شهرها از بسیاری در. است برداری آیین توغ ،شود می برگزار کاشان منطقۀ
 بزرداری  تزوغ  آیزین  ،علی) ( امام شهادت روز حتی و صفر و محرم ایام در کاشان منطقۀ
 :از انزد  عبزارت  کزه  شود می شامل را متنوعی مباحث و عناصر برداری توغ. گیرد می انجام
 بزا  تبرک و قداست گروگیری، رسم توغ، با نمادین معامالت انوا  ،یبردار توغ ،یبند توغ
 جا(   )همان .توغ

 ۀهایی که به صزورت میزدانی توسزط نگارنزدگان در منطقز      کتیبۀ توغ ،در این نوشتار
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گیرد. ذکر این نکته ضزروری اسزت کزه ایزن      مورد بررسی قرار می ،شان مشاهده شدهکا
ی هزا  زیرا تعدادی دیگزر از تزوغ   ،شود های موجود در منطقه نمی بررسی شامل همۀ توغ
شزود کزه امکزان شناسزایی و      ی مذهبی و... منطقه نگهداری میها دورۀ صفوی در مکان

یی کزه در ایزن مقالزه بررسزی     ها بیشتر توغ .بررسی آن برای نگارندگان میسر نشده است
، آبزاد  نزو  ، وبیزدگل  آرانهای شهرهای کاشان،   حسینیه ویژه بهدر مراکز مذهبی،  ،اند شده

 همزۀ  تقریبزاً شزوند و   در وضعیتی نامناس. نگهداری مزی  ،ابوزیدآباد و جوشقان استرک
چ برنامۀ شناسایی ند و هیا در معرض آسی. یابه صورت کلی یا جزئی آسی. دیده ها  آن

فرهنگی صورت نگرفته است. در ادامزۀ   و حفاظتی از طرف نهادهای مسئول مانند میراث
ی آن بزازخوانی  هزا  ها را نشزان داده و کتیبزه   وضعیت توغ ،مقاله به تفکیک شهر یا آبادی

 شود. می

 کاشانشهر های  توغ
 بزازار  بزه  رفتن نگامه و دسته «دورۀ» در دارد که وجود تاریخی توغ چند کاشان شهر در
 هزا   شز.  در که گویند می عزادار دستۀ حرکت به دوره. شود می حمل عزاداران یجلو در
 در و کنزد  مزی  حرکزت  عزاداری مجالس سوی به تئهی مرکز از ،مخصوصی های  روز یا

 برداری دسته. گردد بازمی هیئت محل به سرانجام و پردازد می زنی سینه و عزاداری به آنجا
 «نخل دورۀ» یا «توغ دورۀ» به ،کنند می حمل عَلَم یا توغ ها  عزاداری این در که اییه  دسته

 شزانزدهم  و پانزدهم عاشورا، تاسوعا، های  روز در معموالً که توغ دورۀ در. است معروف
 وارد عززادار  هزای  دسزته  را پیشزاپیش  تزوغ  شود، می برگزار محرم ایام دیگر و محرم ماه

 عَلزم  هزیچ  نبایزد  کزه  معتقدنزد  مردم. پردازند می عزاداری به توغ پای در و کرده مجالس
 دسزتۀ  بزا  دار تزوغ  دسزتۀ  کزه  هنگزامی  گذشزته  در حتی. کند حرکت توغ یجلو دیگری
 داد. مزی  ادامزه  خزود  حرکت به مقابل دستۀ جمعیت میان از توغ کرد، می برخورد دیگری

 های  حوزه علما، بیوت در انشیعی سنتی عزاداری ؛30ز31ص نامۀ محرم کاشان، نک: واژه)
 میانچال، اند از: توغ های موجود در شهر کاشان عبارت ( توغ541ز1/571 جهان، و علمیه
 مسزجدجام   تزوغ  و یزالن،  درب مسزجد  سیغَن  قدیمی توغ شاه، پنجه زیارتگاه توغ سه

 قاجاری. دورۀ از رضا شیخ توغ و اند( صفویه دورۀ از کهنه )که جملگی میدان
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دوازدهزم   ۀاول سزد  ۀصفوی )نیم ۀاز دور مستحکم اریبس توغ: چال میان دمسج توغ .4
 یدارا کاشزان  «النیز  درب» تزوغ  هیو شزب  شزده  لیتشزک  صزفحه  دو از سرتوغ ؛هجری(
 انۀیناش مرمت در جریان است. فیظر خطوط و نقو  با بایز مکع. و مدور ۀصندوقچ
 در و نصزر  سزورۀ  ،توغسزر  داخزل  فیرد درت. اس نابود شده نقو  بخشی از ،این توغ
 یقاضز  ایز  حنزان،  ایز  برهزان،  ایز » غزه یت سزر  بر ، ونور سورۀ 35 یۀآ ی آن،رونیب قسمت

 زین مدور صندوقچۀ بر. است شده کاری مشبک یمیاسل یبایز نقو  انیم در ،«الحاجات
 کزاری  کنزده  بایز نقوشی انیم در *نامه کتیبۀ وقف و لعنت و محتشم بند حیترج از تیب دو

 .است شده

 از ییهزا  بخش بازمانده از دورۀ صفوی که بایز و فیظر اریبس توغ :یالن درب وغت .1
 حزدود  سزرتوغ  عرض و طول. است شده مرمت یا انهیناش شکل به بعد یها دوره در آن
. اسزت  مانده یباق یکی فقط ،بوده عدد 31 از شیب که ،آن یاژدرها از متر سانتی 11 و 01
 سزرتوغ  یبزاال  و نییپزا  در مکعز.  صزندوقچۀ  دو ودوج ،توغ نیا ممتاز یها یژگیو از

 و یالکرسز  یز  آ نیییپا مکع. صندوقچۀ بر ،فتح سورۀ دوم و اول اتیسرتوغ آ بر .است
 از یبخشز  غزه، یت سزر  بر و کبیره صلوات ،است تر کوچک که باالیی مکع. صندوقچۀ بر
 بزر  و شزده  یکزار  مشزبک  یمیاسل فیظر و بایز نقو  انیم در صف سورۀ زدهمیس ۀیآ

 .است شده هجری حک 1141 خیتار و کبیره صلوات ،مدور صندوقچۀ

در  نطنزز،  4 شزمارۀ  تزوغ  هماننزد  فیظر و محکم توغ: کهنه میدان مسجدجامع توغ .9
 چرخزان  ۀپزر  چهزار  و بزر گزرد آن   ماننزد  دوک یفلز ۀهست آن بزرگ نسبتاً سرتوغ مرکز

و بزر   ،سزرتوغ  ۀسزسس کتیبز   و بوتزه  و گل ابتدا قابی از نقو  ،پیرامون آن در و منقو 
 یکز ی ،اوصاف  نیا با. است شده کاری مشبکگرداگرد آن قاب دیگری از نقو  اسلیمی 

 از یکز ی یرو مانزده  یبرجزا  بزۀ یکت. اسزت  دهیز دی جزد   .یآسز  سزرتوغ  یها صفحه از 
شزده   کزاری  مشبک یمیاسل یها طرح انیم در که است دیتوح سورۀ ،سرتوغ یها صفحه
 شزده  کاری مشبک مکع. صندوقچۀ بر( یالکرس  یآ) بقره ورۀس 455 ۀیآ نیهمچن. است

 پزر،  پزنج  یهزا  گل ژهیو به و بوته و گل نقو  انیم در یبرنج شکل یضیب صندوقچۀ بر و
 (1)نگارۀ  .است کاری شده کنده «منان ای» چون ذکرهایی و کبیره صلوات

نیمۀ اول سزدۀ   سه توغ مربوط به ،در این زیارتگاه :طاهر و منصور های زیارتگا  توغ .1
 01 و طزول  متزر  سزانتی  11بزه طزور تقریبزی    ها  آن یکی از سرتوغ دوازدهم وجود دارد.
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 فاقزد  اسزت. همچنزین ایزن تزوغ     رفتزه  نیبز  از آن یانیم یفضا دارد و عرض متر سانتی
 ۀسزور  ،مانزده  یبزاق  سزرتوغ  یاسزت. رو  رفته انیم از زین آن یاژدرها و است صندوقچه

دو تزوغ دیگزر نیزز وضزعیت      .اسزت  شده کاری مشبک «اهلل» مۀکل ،غهیت سر بر و دیتوح
  بهتری ندارد.

 جهزت  از ،ی دیگر را نزدارد ها ظرافت و قدمت توغ گرچه توغ نیا توغ شیخ رضا: .5
 میضزخ  حزال  نیدرعز  و کوچزک  آن یسرتوغ برنجز . دارد فراوان تیشهرت و اهم ینییآ

 نیجزانب  بزه  درخزت  ۀشزاخ  هماننزد  شاخه چهار ،آن ۀغیت از و اژدر دو نیجانب در .است
 1404) سزاخت  خیتزار  و ی(مهزد  بزن  رضزا ) واقف نام سرتوغ یاست. رو شده دهیکش
: است آمده گونه نیا گرید یخیتار و نامه وقف ی،انیم ۀلیم یرو و شده بسته نقش ی(قمر
 «.1474 شود، گرفتار رسول و خدا لعنت به کننده طم  نمود، اباعبداهلل وقف»

که در پامنار کاشان واق  اسزت، تزو ی از    در این حسینیه بایی:جرید  با ۀتوغ حسینی .1
اهلل، محمزد،  »عبزارت   ،شود کزه در قزاب میزانی آن    نیمۀ اول سدۀ دوازدهم نگهداری می

پایینی نیز  ۀاسلیمی و در نیم ۀنقو  گل و بوت ،و در قسمت باالی ردیف پیرامونی «علی
تا دور سزرتوغ   نقو  گل و بوته دور خورد. در ردیف بیرونی نیز هایی به چشم می کتیبه
 (4)نگارۀ گرفته است.  را فرا

 استرك های جوشقان  توغ

 رحلزت  و(  )علی امام و ( )حسین امام شهادت ایام در استرک جوشقان اهالی روستای
 آ زاز . دهنزد   مزی  انجام برداری عَلَم و برداری نخل با همراه برداری توغ مراسم ،(ص)پیامبر
 زیارتگزاه  آن انتهای و چهار درخت مسجد ازجمله ها دسته اصلی مرکز دو از مراسم این

 روز در بنزدی  تزوغ . اسزت  اوسزط  محمزد  امزامزاده  بزه  مشهور آبادی باصفای و تاریخی
 بزه  ،  نخل پیشاپیش در ها توغ ،و پس از چاووشی گیرد می انجام بانیان توسط برداری دسته

 عَلَزم  و توغ با که متفاوتی معاملۀ. شوند می حمل عمودی شکل به ها  عَلَم و افقی صورت
 تمزایز  وجزه . نزد ا هصفوی دورۀ از ها عَلَم و ها توغ همۀ. است جال. شود می آبادی این در
جوشزقان   در تزوغ  شزش . اسزت  تزر  کوچزک  ها  توغ از ها  عَلَم سرتوغ که است اینها  آن

منزازل اهزالی    بقیزه در  و درخت چهار ۀآن در حسینی چهارتایاسترک شناسایی شده که 
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ایرانزی اسزت و    ۀشد ی شناساییها  ترین توغ قدیمی ها شود. دو تا از این توغ نگهداری می
 اهمیت فراوان دارد.

 هنوز که دارد تعل  یا دوره به توغ نیا: چهار درخت )امام علی( مسجد 4شمارۀ  توغ .4
 جنس از که سرتوغ یانیم چرخان یفضا دور. است ودهبن معمول سرتوغ بر بهیکت نوشتن
 زیز ن سزرتوغ  یبزاال  بزر  و شزده  کزاری  مشزبک  یاهیز گ نقو  ،فیرد دو در است، برنج

 و گزل  اتتزیین زین غهیت یابتدا. دارد قرار کاری مشبک ناتییتز با یبرنج مدور ۀصندوقچ
 نامزه  وقزف  ۀبز یکت ،سزرتوغ  دما زۀ  طزرف  دو بر. است رفته میان از اژدرها اما است بوته

 تزا  ابوالقاسزم  بن باقر محمد نمود نیالحس اباعبداهلل حضرت وقف: »است آورده گونه نیا
 بزه  امزر  نیا ۀکنند خالف نسازند، نفروشند و مرهون ...دهند جلو انبار سراب جوشقان در

 (3)نگارۀ  «.1177 ۀسنتحریرا در . گرفتار.. رسول نینفر و خدا لعنت

سزرتوغ   ،درخزت  چهزار  مسجد 0 شمارۀ توغ همانند (:عبیدی)جوشقان  زیارت توغ .1
 یانیز م یاسزت. فضزا   شزده  کاری مشبک یمیاسل نقو  ،فیرد دو در اما بهیکت بدون آن

 نقزو   زیز ن غزه یت یابتزدا  سزرتوغ و  یبزاال  یبرنجز  صندوقچۀ و رفته نیب از آن چرخان
 .اسزت  مالحظزه  قابزل  هم نامه وقف اتیمحتو در توغ دو نیا شباهت. دارد کاری مشبک

 سزرتوغ  نییپزا  دما ۀ در تنها و است بهیکت فاقد ازدهمی سدۀ یها توغ گرید مانند توغ نیا
 نیالحسز  اباعبزداهلل  حضزرت  وقزف : »است شده کاری کنده نامه وقف به،یکت طرف دو در

 سزازنده  مرهزون . نفروشزند  و نخرنزد  نکزه یا بزر  مشزروط ...  جوشقان ۀمحل... نیا نمود
 (0)نگارۀ  «.شود گرفتار خدا لعنت به امر نیا ۀکنند خالف

 و هزا  بزه یکت کزه  فیظر اریتو ی بس ( مسجد چهار درخت:1العابدین )شمارۀ  نزی توغ .9
 در صزندوقچۀ . اسزت  شزده  کزاری  مشزبک  خطوط انیم در ظرافت به که یمیاسل نقو 
 اسزت.  شزده  کزاری  کنزده یا ظرافزت   یمیاسل خطوط انیم در کی آن تَرک دوازده ،مدور

 دور در متعدد یاژدها است و کاری مشبک نقو  و خطوط یانیز دار مکع. صندوقچۀ
کاشان دارد.  انچالیم مسجد توغ با چشمگیری شباهت توغ نیا. است مانده یسرتوغ باق

 در و یالکرسز ی آ مکعز.  صزندوقچۀ  یرو و طزالق  سورۀ 3 ۀیآ از سرتوغ بخشی یرو
 در نیهمچنز . اسزت  شده کاری مشبک «برهان ای» و «فتاح ای حنان، ای» آن وسط یها قاب
ت آمزده اسزت:   یاین ب غهیت یابتدا در و «هو ،یعل ای محمد، ای اهلل، ای» اتعبار غهیت یباال
 (5نگارۀ ) .«نیحس کرار دریح ادگاری یا ن/یحس مختار احمد چشم نور یا»
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و  دهیز د یشتریب .یآس گرید یها توغ به نسبت توغ نیا چهار درخت: 9توغ شمارۀ  .1
 از و میضزخ  تزوغ  یبزاال  دورم صندوقچۀ اوصاف نیا با ندارد، زین انی چرخانیم یفضا

 صزندوقچۀ  آن ظرافزت دارد.  مختلزف  یهزا  بخش یمیاسل یها طرح و است برنج جنس
 در مکعز.  صزندوقچۀ  و بزر  دیتوح سورۀ سرتوغ بر است. یبرنج قابی در را آن مکع.

 الحاجات، یقاض ای الدرجات،  یرف ای المهمات، یکاف ای: »عبارت بوته و گل نقو  انیم
 یدعزا  از یبخشز  ،سزرتوغ  یباال مدور صندوقچۀ بر و کاری مشبک «الدعوات .یمج ای

 (1)نگارۀ  .است شده کاری کنده ینادعل

  یبد توغ طرح رفته، نیب از یانیم مدور یفضا )دهقانی( چهار درخت: 1توغ شمارۀ  .5
های گل و بوته آن بر محور فضزای چرخزان اسزت و در قزاب کنزاری دور       است. طرح

 جزنس  کزاری شزده اسزت.    مشزبک  ،نه چندان ظریف هندسیی ها سرتوغ نیز فقط طرح
 یهزا  سزرتوغ طزرح   یداخلز  فیز رد رفته. در نیب از یانیم یفضا و برنج است از سرتوغ

است.  شده کاری مشبک ینادعل یدعا وسط در و ،کبیره صلوات دوم فیرد در ،یمیاسل
 (7نگارۀ )

 یفضزا  سزط و در اسزت  سزالم  نسزبتاً  سزرتوغ آن  :توغ مسجد چهار درخت )نهیبی( .1
 و گل سرتوغ، نقو  صفحۀ دو در سسس تشکیل شده، یکار مشبک پرۀ چهار از چرخان

 تزوغ  دور بزر  اژدهزا  سزه . اسزت  شده کاری مشبک بهیکت آن دورتادور در سرانجام و بوته
 قزرار  سزرتوغ  یانتها و ابتدا در فیظر شدۀ کاری مشبک و مدور صندوقچۀ و است سالم
 1 ۀیآ شامل ،شده کاری مشبک ییبایز به بوته و گل نقو  انیم در که سرتوغ بۀیکت .دارد
 ناخو  یخط با خیتار و نامه وقف بۀیکت هم سرتوغ نییپا دما ۀ بر. است فتح سورۀ 4 و

 لعنزت  بزه  کنزد  طم  هرکه نموده، نیحس امام وقف» است: شده نوشته انهیناش طرز و به
 (4)نگارۀ « .)هجری( 1114 شود، گرفتار خدا

 رقمصهای  توغ

 از کزه  اسزت  ای پیچیزده  نسزبتاً  و ویژه ترتی. و نظم تاب  محرم عزاداری ،قمصر شهر در
 ترتیز.  هزا   دسزته  محلزی   مکزان  و زمزان  به توجه با شهر این در. بوده معمول االیام قدیم
 اهلل فضزل  شزاه  نخزل  و عَلَم توغ، میان، این در. شود می مشخص ها  نخل و ها  عَلَم ها،  توغ
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 گفتزه  کزه  کاشانی فیض خواهرزادۀ و صفوی دورۀ علمای از اهلل فضل اهمالش به منسوب
 .دارد یزیزاد  اهمیزت  اسزت،  شزده  ایجزاد  وی توسط عزاداری در ترتی. و نظم شود می
 (13زز 14ص قمصر؛ گذشته، حال و آینده، قس: ؛741ز1/100 ،...عزاداری سنتی شیعیان)

 :از اند عبارتکه  هدر قمصر دو توغ تاریخی شناسایی شد
 یهجر 1141 خیتار یدارا مستحکم و فیظر یها توغ از :سادات محلۀ حسینیۀ توغ .4
 و گل نقو  فقط که ها صفحه از یکی اما است، شده لیتشک صفحه دو از سرتوغ آن که
 تزوغ  بزه  ای آن، صزفحه  یجزا  به و ندارد یاصل صفحۀ با یتناسب ،دارد فیظر اریبس ۀبوت

 و 05 سزرتوغ  طول شود. یم آشکار هم سرتوغ ۀیتبک بودن ناقص از امر نیا و شده اضافه
 آن مکع. و مدور صندوقچۀ اما رفته نیب از آن یاژدرها و استمتر  سانتی 34 آن عرض
 کزاری  مشزبک  تزوغ  سزاخت  خیتار و ناقص طور به نصر سورۀ سرتوغ یاست. رو سالم
 راتعبزا  آن ضل  سه در زین دارد سرتوغ قرار ریز که مکع. صندوقچۀ روی. است شده

 آن دورتزادور  در و «یعلز  ایز  محمزد،  ایز  اهلل، ایز  الدرجات،  یرف ای الحاجات، یقاض ای»
 .است آمده (یعل ای یعل ای یعل ای تکیبوال... اینادعل) ینادعل یدعا یاصل یها بخش
 آن مزدور  صزندوقچۀ . است دوازدهم سدۀ یها توغ از توغ نیا :د  میان حسینیۀ توغ .1
 اسزت. بزر   اژدر فاقد و یا صفحه کی آن کوچک نسبتاًسرتوغ  .است بهیکت و اتتزیین فاقد

 است. مشاهده قابل یعل و محمد یاسام و صف سورۀ 13 ۀیسرتوغ آ

 وبیدگل آرانهای  توغ
 در بزرداری  معامله با توغ متفاوت است. بدین ترتی. که توغ ،در دو بخش آران و بیدگل

 انجزام  محزرم ( عاشزورا ) دهزم  و( تاسزوعا ) نهزم  ششم، های روز و در ردرون  دا بیدگل
 در شزود.  دسزتۀ عززادار افراشزته مزی     یدر جلو بیدگل توغ به شکل عمودی در. شود می

هزای   در حسزینیه  .است گرفته می دو  بر نیز را کودکی توغ حامل که بوده رسم گذشته
 ؛پرداختزه نشزده اسزت   هزا   آن های دیگری نیز وجود دارد که در این مقاله به بیدگل، توغ

میدان سرسن  نگهزداری   ۀتوغ نفیس از دوران صفوی که در حسینیۀ محل چهاره ازجمل
 نیز ا در. منزاط  ایزران اسزت    گزر ید با متفاوت کامالً آران در توغ شود. اما سرنوشت می

 اتتزیینز  از استفاده طور نیهم و توغ حفظ یبرا اما منسوخ شده است، یبردار توغ محل
 یحتز  و هینیحس ،یعزادار یها محل یورود ربد یباال یهالل قسمت در را سرتوغ آن،
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هزایی کزه در    انزد. تزوغ   کزرده  لیتبزد  پنجره و درب از یجزئ به آن را و داده جا ارتگاهیز
 :از اند عبارت ،مورد بررسی قرار گرفت وبیدگل آران
 قزاب  در را آن کزه  مانزده  یجا بر توغ نیا سرتوغ فقط :قاضی مسجد 4توغ شمارۀ  .4
 از آن یانیز م یفضا و است رتم یسانت 05 آن طول و 11 آن طول. دان کرده یجاساز پنجره

 از یبخش و اول یۀآ ،سرتوغ است. در سالم آن یبایز یمیاسل نقو  و بهیکت اما ،رفته نیب
 (0)نگارۀ  .است شده کاری مشبک 1110 خیتار انتها در و ،جمعه سورۀ دوم یۀآ

و در بزاالی   است قبلی توغ مانند نیز توغ این سرنوشت :قاضی مسجد 1توغ شمارۀ  .1
 متزر  سانتی 11 و 51 سرتوغ عرض و ای دیگر از حسینیه قرار داده شده است. طول پنجره

 سورۀ اول آیۀ سرتوغ شده. وسط  کاری مشبک خطوط  در میان  اسلیمی  های طرح  است که
 (11است. )نگارۀ  شده کاری مشبک نصر سورۀ مختلف های قاب در آن دورتادور و فتح،
 انیز م در. اسزت  شزده  یجاسزاز  یورود سزردر  بزر  زین توغ نیا :بازار حسینیۀ وغت .9

 بزر  و بزه یکت دارد، عزرض  متزر  سانتی 01 عرض و طول متر سانتی 51 که توغ نیا سرتوغ
 نوشزته  سزرتوغ  دورتزادور  نامزه  وقف بۀیکت سسس و یمیاسل نقو  قاب، کی در آن گرد
 سزرتوغ  انیز م دارد. در قزرار  سزرتوغ  یبزاال  در ،است یخال االن که مدور یفضا و شده

 اسزت:  شده کاری مشبک خیتار و نامه وقف ۀبیکت آن دور بر و «یعل محمد، اهلل،» کلمات

  قربز  آوردند رونیب الحرام محرم امیا در یکاشان نیحس استاد را شدّ نیا نمود بازار وقف»
 (11)نگارۀ « [.1]111 اهلل یال

 سزدۀ  اول نیمۀ از بازمانده متفاوت طرحی با زیبایی توغ :آران ۀسرکوچ حسینیۀ توغ .1
 آران ۀسزرکوچ  قزدیمی  ۀحسینی ورودی سردر سرتوغ بازمانده از اصل توغ در دوازدهم،

 قزاب  چهزار  و چرخان میانی فضای اما ،است سالم کامالً آن یها کتیبه است. شده نص.
 در :سزت ا شزده  نوشزته  ردیزف  دو در سرتوغ کتیبۀ .است رفته میان از سرتوغ دور دیگر
 کامزل  طزور  بزه  نصر سورۀ ،بیرونی ردیف در و ،فتح سوره و دوم اول آیۀ داخلی ردیف
 قرآنزی  عبزارت  ،شده نص. قسمت باالترین در که نیز توغ تیغۀ سر بر. است شده نوشته

 (14)نگارۀ  .است شده کاری مشبک «ریبٌقَ حٌتْفَ وَ اهللِ نَمِ رُصْنَ»
 زیارتگزاه شزاهزاده   یورود درب یبزاال  بزر  زیز ن تزوغ  نیز ا :اسماعیل شاهزاد  توغ .5
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 در است کزه  متر سانتی 01آن  عرض و 05 سرتوغ طول .است شده نص. آران لیاسماع
 بزرگ  شزکل  بزه  کزه  قاب 10 در آن دورتادور و «اهلل عَلَی تَوکَّلْتُ» یقرآن عبارت آن انۀیم

 (13است. )نگارۀ  شده کاری مشبک بوته و گل نقو  ،است درخت

 ۀدر بزاالی درب ورودی ایزن زیارتگزاه کزه در مجموعز        پنج امامزاد :توغ زیارتگا .1
سرتو ی از نیمۀ اول سدۀ دوازدهم نص. شزده اسزت. بزر     ،مسجد قاضی آران قرار دارد

 متزر  یسزانت  01طزول و   متزر  یسانت 55 که حدود سرتوغ گرداگرد فضای خالی میانی این
کاری شزده اسزت.    ته مشبکعرض دارد، سورۀ نصر و در ردیف دوم آن نقو  گل و بو

 جای نمانده است. اجزای این توغ چیزی بر ۀاز بقی

 دو امزا  رفتزه  بزین  از آن میزانی  فضزای  که زیبایی توغ :بیدگل ابوالفضل حسینیۀ توغ .1
 شزده  کزاری  مشبک کامل طور به فتح سورۀ آن بر و است سالم سرتوغ یتودرتو ۀصفح
 همزۀ  امزا  شزده،  کزاری  مشبک اهیگی نقو  ردیفی در نیز سرتوغ بیرونی قسمت. است

 (10است. )نگارۀ  رفته میان از سرتوغ کنارۀ اژدرهای

 وبیدگل شناسی آران مردم ۀهای موز توغ
واق  در پارک اللۀ این شهر چنزد تزوغ قزرار دارد کزه      وبیدگل آرانشناسی  در موزۀ مردم

احتمزال  های اصلی آن از هم پاشیده شده و محل اصلی آن معلوم نیسزت، امزا بزه     بخش
ها سال اسزت کزه ایزن     چون ده ،های آران به دست آمده زیاد از انبارهای قدیمی حسینیه

 اند. ها کاربرد آیینی خود را در این بخش از شهر از دست داده توغ
 ۀمز ین یها توغ همانند طرح لحاظ به سرتوغ قسمت :وبیدگل آران موزۀ 4شمارۀ  توغ .4
 یهزا  ای بزرای حلقزه   یی دایرهها قاب 4 یضاف ،اطراف آن در که است دوازدهم ۀسد دوم

ی چرخزان آن از میزان رفتزه    هزا  حلقه ساخته شده کهمتر  سانتی 3 به قطر حدود چرخان
 ایز  رضزوان،  ای برهان، ای ان،ید ای منان، ای»قاب اسامی جاللۀ  4نیز در ها  آن نیب است. در

 عبزارت  سزرتوغ  سطو شده است. در کاری مشبک «عمران ای رحمان، ای  فران، ای حنان،
شزده   کزاری  مشبک ز ی دیگر نداردها که نظیری در توغز  به شکلی زمخت «اهلل رسول ای»

 (15است. )نگارۀ 
 آن سزرتوغ  میزانی  فضزای  کزه  زیبایی و بزرگ توغ :وبیدگل آران موزۀ 1شمارۀ  توغ .1
 یزک  در ،آن دگرداگزر  بزر  و نزاس  ۀسور آن پیرامون در و «العجای. مظهر نادعلیا» دعای
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کزه   چرخزان سزرتوغ   فضزای . است شده کاری مشبکاسلیمی  ۀبوت و گل نقو  ،دیفر
 جزدا  سرتوغ از که نیز تیغه باالی بر. دارد قرار سرتوغ باالی در چرخان است، ۀفاقد هست

 ابتزدایی  فلزی میلۀ. است شده کاری مشبک «ریبٌقَ حٌتْفَ وَ اهللِ نَمِ رُصْنَ» قرآنی عبارت شده،
تزوغ   شزکوهمندی  و بزرگزی  از دارد، میزان  در زیبا بیضی و مدور صندوقچۀ دو که توغ

 (11)نگارۀ  .کند حکایت می

 جزای  بزر  آن تیغۀ و سرتوغ که تاریخ ۀکتیب با تو ی :وبیدگل آران موزۀ 9شمارۀ  توغ .9
 در. اسزت  سزالم  آن کتیبزۀ  امزا  ،رفتزه  میزان  از سزرتوغ  میزان  چرخان فضای. است مانده

 آیزات  ،دیگزر  ردیفزی  در آن از پزس  و اسلیمی ۀبوت و گل نقو  میانی فضای دورتادور
 (17شده است. )نگارۀ  کاری مشبکهجری  1114تاریخ  و فتح سورۀ آ ازین

 و سزرتوغ  میزانی  هسزتۀ چرخزان   که کوچک تو ی :وبیدگل آران موزۀ 1شمارۀ  توغ .1
 را صزفحه  تمزام  تقریبزاً  کزه  تزوغ  کاری مشبک کتیبۀ اما رفته، میان از اطراف آن اژدرهای
پزادا  گریزه بزر     بزارۀ در )ص(متضمن بخشی از حدیث منسوب بزه پیزامبر   ،دربرگرفته

 الحسزین  علزی  یبکزی  من: آله و علیه اهلل صلی رسول اهلل قال: »است ) (حسین بن علی
 (14)نگارۀ «  .الجن له )= وجبت( وج.

 های بیدگل توغ

 قزرن  دوم ۀمز ین ممسزتحک  یهزا  تزوغ  نزو   از بیودگل:  دروازۀ محلۀ حسینیۀ 4شمارۀ  توغ. 4
 51 عزرض  و 11 طزول  بزه  یا صفحه کی چۀیماه با یهجر 1113 خیتار یدارا دوازدهم
 مسزجد  تزوغ  هیشزب  و دارد مزدور  صزندوقچۀ  اسزت،  سزالم  آن یاژدها دو که متر سانتی

 چشزم  بزه  هزای آن  بزه یکت نیبز  در زیز ن فیظر ۀبوت و گل نقو  ل است.یاردب عبدالملک
 .یز تخر از یادیز حدود تا که اند داده یجا یفلز یا مهتس قاب در را توغ نیا. خورد یم

 . درینزابود  خطر از توغ حفظ یبرا است یخوب یآماتور یالگو و کند یم یریجلوگ آن
 خوانزدن  قابل آن بر یفلز یها تسمه وجود لیدل به که یفارس یا بهیکت سرتوغ انیم یفضا

 آن دورتزادور  در «دین حیدرص اخالو... از عالمات راستی »اما ابتدا و انتهای آن  ستین
 نزام  نییپا دما ۀ یرو و صلوات غه،یت نییپا در شده، کاری مشبک معصوم چهارده یاسام

 زیز ن مزدور  صزندوقچۀ  یرو بزر  و شده حک نیحس ای گرید طرف در و یلیاردب ۀسازند
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 (10است. )نگارۀ  رفته نیب از هیبق و داستیپ اهلل عبارت

. اسزت  دوازدهم سدۀ لیاوا یها توغ نو  از وازۀ بیدگل:حسینیۀ محلۀ در 1شمارۀ  توغ. 1
 در کزه  شزده  لیتشزک  متر سانتی 01 عرض و 41 طول به تودرتو ۀصفح دو از آن چۀیماه

 سزالم  نسزبتاً  کزرده،  احاطزه  را درخت کی دور که آن یاژدرها اما. است ینابود معرض
 بزه یکت که یرونیب فیدر از قبل یداخل  فیرد در و رفته نیب از سرتوغ یانیم یفضا. است

 سزرتوغ  یها بهیکت .خورد یم چشم به یمیاسل ۀبوت و گل نقو   است، شده کاری مشبک
 درو  ،کزورر  و نزاس  یهزا  سزوره  فیز رد کیز  در :است شده کاری مشبک فیرد دو در
 (41)نگارۀ  .است شده کتابت( یالکرسی آ)بقره  سورۀ 455 ۀیآ یرونیب فیرد

مانزده از نیمزۀ اول سزدۀ     تزو ی برجزای   دروازۀ بیودگل: حسینیۀ محلۀ  9توغ شمارۀ . 9
ای همراه با هستۀ بزرگ چرخان میان  بزرگ و دو صفحه سرتوغ دوازدهم. یک صفحه از

هزای   بخش ،مانده در ردیف داخلی باقی ۀصفحه به کلی از میان رفته است. بر یک صفح
کتابزت   کزاری  بکمشالکرسی و در ردیف بیرونی، تمام سورۀ نصر به صورت  ابتدایی آی

هنوز سالم اسزت. بزرای حفاظزت از     سرتوغ شده است. تعداد زیادی از اژدرهای اطراف
 (41اند. )نگارۀ  ای را در میان آن نص. کرده توغ تسمه

 بزا  شزده  هزای شناسزایی   تزوغ  نیترزیبا و نیتر بزرگ از :دربریگ بیدگل حسینیۀ توغ. 1
 ،اسزت  یخزال  آن یانیم یفضا که رمت سانتی 07 عرض و 05 طول به یا دوصفحه سرتوغ

 بزرنج  جنس از دوسر یاژدها 11 طرف در هر. دارد وجود چرخان قرقرۀ آن یباال در اما
 قطزر  بزه  یطلسزم  ۀکاس ،غهیت و سرتوغ نیب یفضا در. خورد یم چشم به یدرخت اطراف

 بزار  دو سزرتوغ  صفحۀ در. است فرد منحصربه جهت نیا از که دارد وجود متر سانتی 14
 زیز ن غزه یت یابتزدا  در کزه  چنان شده، کاری مشبک بوته و گل نقو  انیم در دیتوح سورۀ

 شزده  کزاری  مشزبک  1111 خیتزار  و «الحاجزات  یقاض ای» و «المهمات یکاف ای» عبارت
 ،رهیز دا 4 در یرونز یب قسزمت  در یذیز تعو اعداد و حروف انیم در طلسم کاسۀ بر است.
 ،کاسزه  داخزل  در. است شده کاری کنده انیم در کی رهیکب صلوات و چهارقل یها سوره

 شزده  یکزار  کنزده  یذیز تعو اعزداد  و حروف نیب در یعل قفل ،آن انۀیم در و یالکرسی آ
 (43و 44های  )نگاره .است

 اول سزدۀ دوازدهزم، طزول    ۀبازمانزده از نیمز   عبدالصمد بیودگل:  خانقا  حسینیۀ توغ. 5
 از آن یانیز م یفضا شده و لیتشک صفحه دو از که متر سانتی 11 آن عرض و 45 سرتوغ
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 بزه  ،انزد  دربرگرفته را یدرخت که اژدها دو متعدد ریتصاو سرتوغ دورتادور. است رفته نیب
ردیزف   درد. خزور  یمز  چشزم  بزه  خطزوط  نیب در زین بوته و گل نقو . خورد یم چشم

 خزط  با یدرون ۀبیکت قسمت در و زیر خط با رهیکب صلوات و سورۀ ناس کناری سرتوغ،
 (40)نگارۀ  .است شده کاری مشبک یالکرس یآ ،درشت

مانند با طزول و عزرض    علمی با سرتو ی دایره :عبدالصمد بیدگل ۀحسینی توغ )علم(. 1
دیگزر   از پزیش  لزم عَ نیز سزاخت، ا  تیز فیک و خیتزار  به توجه متر که با تینسا 31حدود 

درهزای  سزرتوغ، تیغزه، اژ   تمام است. بدین ترتی. که شده ساخته بررسی، مورد یها توغ
ایزن   ضزخامت . اسزت  شزده  یگزر  ختزه یر تکه به صورت یک نقو  و جانبی و خطوط

 شزاخه  ماننزد  ایزن علزم   کوتزاه  غزۀ یسه ت متر است. گری حدود یک سانتی صفحۀ ریخته
 صزلوات  ،غزه یت اسزت. دورتزادور   دربرگرفته را آن اژدر دو و از سرتوغ باال رفته درخت

 محمزد ، اهلل اال الزه  ال» عبزارت  آن یانیز م یفضزا  و شده حک یبرنج ۀصفح یرو رهیکب
 از یبخشز  آن یبزاال  در. اسزت  شزده  ختزه یر مشبک شکل به «اهلل یول یعل و اهلل رسول

 گزر ید طزرف  در و ،«احمد خانقاه وقف» :است آمده سرتوغ ۀدما  یرو و ینادعل یدعا
 اشزاره  آن گزر  ختزه یر نزام  و 1104 خیتار به دو جا در و آمده «محمد شاهزاده تیئه» آن

 (45)نگارۀ « .گر ختهیر نیمک استاد عمل: »شده است

  آباد نوشهای  توغ
 05 زاویزۀ  بزا  خمیده شکل به عزادار دستۀ پیشاپیش در معموالً ها  توغ کاشان آباد نو  در

 ،انزد  کزرده ها  آن تن بر جامه که را ها  توغ نیز عزاداری ایام در. شود می داده حرکت درجه
 بزه  را سزقایی تزوغ   هیئزت  محزرم،  اول ش. در باالده محلۀ در .گذارند می ها  حسینیه در

 .آورد می حسینیه به توغ بابای خانۀ از محرم عزاداری آ از نشانۀ
تزا   سزه  ده، یتزو  محلۀ عدد در پنج :است شده ییشناسا توغ ازدهی جمعاً آباد نو  در

 ینگهزدار  یمناسزب  طیشرا در ها توغ نیا. آباد خیش دریکی  و ،بارهیجودر  ، دوتاباالده در 
 و هینیحسز  در هزا  تزوغ  نیز ا. نزد ا کامزل  .یز تخر معزرض  درها  آن از یبرخ و شوند ینم
 و آمزاده  و تزیین انیبان توسط یعزادار امیا در و شود یم ینگهدار انیبان منزل طور نیهم
 شود. یم نص. هینیحس در
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 گزر ید یهزا  تزوغ  از ینز ییآ لحاظ این توغ به د : توی ( حسینیۀ4)شمارۀ  حیدری توغ .4
 هزم  یدریز ح نام. شود داده حرکت گرید یها توغ شیشاپیپ در دیبا و دارد یباالتر ۀمرتب

 طزول  اند. سرتوغ با بوده یعزادار شعائر از یاریبس یبان که است یدریح قلندران ادآوری
 و دارد سززالم یاژدهززا چنززد شززده، لیتشززک صززفحه دو از متززر سززانتی 01 عزرض  و 45

 و گزل  اتتزیین است، رفته انیم از یشانیپ و نهیس یانیم ورمد یفضا و مکع. صندوقچۀ
 غزه یت یانتهزا  و ابتزدا  و سزرتوغ  یهزا  هیکتب انیم در و شده کنده مدور صندوقچۀ بر بوته

 امزام  ایز » عبزارت  و قلم سورۀ 51 ۀیآ و اهلل بسم ۀیسرتوغ آ بۀیاست. کت شده کاری مشبک
 شزده  کزاری  مشزبک  فیز ظر طرز به براک اهلل عبارت زین غهیت سر بر و ،صلوات و «نیحس
 (41)نگارۀ . است

 یکاشزان  نیحس توسط یهجر 1141 سال در توغ نیا توی د : ۀحسینی 1ۀ توغ شمار .1
 ظرافزت  بزا  بوته و گل نقو  آن غۀیت و مدور صندوقچۀ و سرتوغ بر .ه شده استتساخ
 یانیز م یفضزا  و مانزده  یبزاق  عزدد  کی سرتوغ دور یاژدرها از .خورد یم چشم به تمام

 اتیز آ سزرتوغ  یاسزت. رو  رفته انیم از غهیت یباال قسمت و مکع. صندوقچۀ سرتوغ،
 صزف  سزورۀ  زدهمیسز  ۀیز آ ،غزه یت نییپزا  بزر  و ریز تحر خیتزار  و حشزر  سورۀ 41 و 41

 نزام  و «دیشه نیحس امام ای» ،«مدد یعل ای» سرتوغ ییباال و نییپا ۀدما  بر و کاری مشبک
 (47)نگارۀ  .وردخ یم چشم به «یکاشان نیحس» هنرمند

 یادیز شباهت ،شده ساخته 1143 سال به که توغ نیا حسینیۀ توی د : 9توغ شمارۀ  .9
 و گزل  نقو است.  متر یسانت 11 و 04 ترتی. به سرتوغ عرض و طول .دارد یقبل توغ با

 آن بزر  که دارد مدور ۀصندوقچ دو و شده کاری مشبک آن یانیم یفضا و سرتوغ بر بوته
 از هغز یت  ونقز  و هیز کتب و تزوغ  یاژدرها خورد. یم چشم به یمیاسل و یاهیگ نقو  زین
 یاسزام  فیظر نقو  انیم در توغ ساخت خیتار و نصر ۀسور سرتوغ بر .است رفته نیب

 دو در و ،وزن فاقزد  ۀانز یعام یفارسز  شعر تیب دو مدور ۀصندوقچ بر شده، کاری مشبک
 (44 )نگارۀ است. شده کح «نیحس معصوم امام ای» عبارت نهیس نییپا ۀدما  طرف

 لیز دل بزه  و اسزت  کامزل  ینزابود  معرض در توغ نیا حسینیۀ توی د : 1توغ شمارۀ  .1
 از یکز ی و اسزت  یا صزفحه  دو آن سزرتوغ . شود ینم استفاده آن از فراوان یدگید .یآس

 ۀقرقر همانند که یانیم یمیاسل طرح اما ،است ناقص ا  هیکتب و رفته نیب از آن صفحات
 عزرض  و طزول . اسزت  رفته نیب از زین آن یاژدرها. است سالم باًیتقر ،است چرخان آن



155 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

 بزر  حشزر  ۀسزور  41 و 41 اتیز آ ،دو ۀشمار توغ است. همانند متر یسانت 11 و 04 نهیس
 یمیاسزل  نقزو   انیز م در «ستار ای» عبارت غهیت یباال بر. است شده کاری مشبک سرتوغ
 یکزاف  ایز  ،الحاجزات  یقاضز  ایز  ، فزار  ایز » عبارت دما ه یرو. است شده کاری مشبک

 یانیم یفلز ۀلیم بر و ،قلم ۀسور 51 یۀآ دما ه گرید یرو و «الدرجات  یرف ا، یالمهمات
 نیز ا نموده دالشهدایس حضرت وقف» عبارت که شده نوشته نامه وقف ناخو  یخط به

 .است مشاهده قابل...« یعبدالغن را توغ

 نسزل  و اسزت  مسزتحکم  اریبس که یا صفحه کی توغ حسینیۀ توی د : 5توغ شمارۀ  .5
 کیز  از ،شزده  سزاخته  هجزری  1114 سزال  در کزه  است دوازدهم ۀسد یها توغ از دوم

 ،مجمزو   در و کزرده  احاطه را آن سرتوغ چیمارپ بدن با اژدها دو که شده لیتشک صفحه
 قزاب  در چرخزان  ۀصزفح  13 آن دور و بهیکت سرتوغ، انیم در. است یباق آن اژدرچهار 

. اسزت  آمده ،بیلی ارده امین محمد، سازنده نام  سرتوغ پایینی قسمت در و شده داده قرار
 51 یزۀ آ سرتوغ ۀانیم در .است مانده جای بر ابوزیدآباد در نیز دیگری توغ هنرمند این از

 ایز » عبزارت  غهیت یابتدا و( اهلل دینِ فِی یَدخُلُونَ) نصر ۀسور دو هیآ آن یباال بر قلم، ۀسور
 شزکل  یضز یب مزدور  ۀصندوقچ بر. است شده کاری مشبک یمیاسل نقو  انیم در «فتاح

 ایز » و «الزدرجات   یز رف ایز »ها  آن نیب در و «.یقر نیحس ای» ،«دیشه نیحس ای» عبارت
 بزه  «الزدعوات  .یمج ای» و «الحاجات یقاض ای» ،گرید ۀصندوقچ بر و «الحاجات یقاض

 (40 نگارۀ) .است شده حک یمیاسل نقو  انیم در فیظر شکل

 هماننزد  است ارباب ی المعل مرحوم ۀورر توغ نیا یبان باالد : ۀحسینی 4ۀ شمار توغ .1
 بزر  سزرتوغ  ریز مدور ۀصندوقچ جز به. آباد نو  دهی تو یۀنیحس سه و دو یها توغ فرم
 یمحتزوا . اسزت  شده کاری کنده ی،میاسل یها طرح با یبرنج صندوقچۀ زین سرتوغ یباال
 ۀصزندوقچ  دورتزادور  بزر  و است فتح ۀسور دوم و اول اتیآ سرتوغ، کاری مشبک بۀیکت

 ،ایزن صزندوقچه   ۀکتیب انتهای در کاری شده است. ره برجستهیکب صلوات ،توغ انیم مدور
 (31 )نگارۀ. خورد یم چشم به یمیاسل نقو  نیب در 1141خ یتار

است که در  دوازدهم سدۀ لیاوا یبایز یها توغ از زین توغ نیا :ارباب اسماعیل توغ .1
هفزت یزا هشزت     تزوغ  یا صفحه کی چۀیماه بر. شود افراشته می آباد نو باالده  ۀحسینی
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 ،که در هزر قزاب   جای است قاب زیبای هندسی وجود داشته که اکنون شش قاب آن بر
. اسزت  شزده  کزاری  مشزبک  ییبزا یز بزه  «ربی اهلل کذلک» عبارت و دیتوح سورۀ ای از آیه
 دوسزر  ریشمش همانند توغ غۀیت .است یخال ،بوده یگردانیءش محل که توغ یانیم یفضا
 (31 )نگارۀ. است

 نیحسز  مرحزوم  خزانوادۀ  ،اسزت  ینزابود  معرض در که توغ نیا یبان :مکاری توغ .8
 عناصزر  گزر ید از. است شده لیتشک متقاط  ۀصفح دو از توغ نیا چۀیماه. است یمکار
 یجزا  بزر  یارزر  سزرتوغ  یانیز م یفضزا  و اژدها مکع.، و مدور یها صندوقچه مانند آن

 (34 )نگارۀ است. نمانده

 و بززرگ  تزوغ هزا   آن از یکزی . اسزت  باقی نیز دیگر توغ سه بقایای باالده ۀحسینی در
 مکعز.  صزندوقچۀ  و سزرتوغ  صزفحۀ  کزه  است دوازدهم ۀسد اول ۀنیم از زیبایی بسیار

 ۀصزندوقچ  و میانی میلۀ اما. است دیده آسی. شدت به و شده باز هم از آن کاری شبکم
 حسزینیه  انبزار  در و اسزت  جزای  بزر  هنوز آن اتتزیین و میانی فضای از بخشی و مدور

 .شود می نگهداری
مانده از دو یا سه توغ نیز از این دوران در انبار حسزینیه وجزود دارد کزه     قطعاتی باقی

اسزت. در   سزرتوغ  و چند اژدر از دو یزا سزه   کاری مشبکی ها یی از کتیبهها شامل بخش
 ،است، با قلمی درشت ۀ سرتوغز این قطعات که نیمی از یک صفحردیف بیرونی یکی ا

 ۀبخشی از آیزات آ زازین سزور    ،نصر و در ردیف داخلی با قلمی ریزتر ۀبخشی از سور
شده است. یک اژدر این سرتوغ نیز هنوز سالم است. در ردیف بیرونی  کاری مشبکفتح 

ت، نیز نقو  گزل و بوتزه و   بخشی باقی مانده از سرتو ی دیگر که سه اژدر آن سالم اس
مانزده از   در ردیف داخلی بخشی از سورۀ توحید باقی اسزت. در فضزای چرخزان بزاقی    

 شده اسزت.  کاری مشبکو...  «یا کفی المهمات»و  «یا قاضی الحاجات»تو ی نیز عبارت 
 (30 و 33های  )نگاره
 ۀجویبزار  ۀحسزینی  است و در یعباس یآقا خانوادۀ آن یبان که توغ نیا :عباسی توغ .3
 کزه  شزده  لیتشزک  یا دوصزفحه  یسرتو  از. شود ، در باالترین ارتفا  نص. میآباد نو 
 01 و طزول  متزر  سزانتی  71 سزرتوغ . اسزت  مانزده  یجا بر صفحه دو از یکی تنها اکنون
 توغ نیا. است سالم آن اژدر 45 اما رفته، انیم از آن یانیم یفضا و دارد عرض متر سانتی

 عبزارت  زیز ن غزه یت سزر  بر وی، الکرسی آ مانده یباق سرتوغ رد. برندا زین مدور ۀصندوقچ
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توغ دیگری نیز در ایزن حسزینیه    .است شده کاری مشبک یمیاسل نقو  انیم در اکبر اهلل
 شود. نگهداری می

شود که سزرتوغ   جویباره نگهداری می ۀمحل ۀتوغ دیگری در حسینی ای: توغ خار  .41
شده است. ایزن   کاری مشبکو آل محمد آن صلوات بر محمد  رویآن کوچک است و 

 (35)نگارۀ  شود. ن استفاده میآدیده اما هنوز در ایام عاشورا از  فراوانیسی. آتوغ نیز 
 اتتزیینز  کزه اسزت   متر سانتی 51×31 سرتوغ عرض و طول :آباد شیخ حسینیۀ توغ .44

 تیغزه  و صندوقچه مانند عناصر دیگر فاقد توغ این. دارد کاری مشبک یمیاسل ۀبوت و گل
 روی و شده کاری مشبک( احزاب سورۀ 34 آیۀ احتماالً) قرآنی عبارتی توغ سر بر است،
 شزده  کزاری  کنزده  «حسزین  حسین، یا علی، یا رسول، خدا،» عبارات سرتوغ باالی ۀدما 
 شود.   ینم یا استفاده دارد، قرار اهالی از یکی منزل در که توغ این از امروزه. است

 نصرآبادهای  توغ
 رفتزه  نیبز  از آن یانیز م یفضزا  که متر سانتی 05×35 سرتوغ :بانو سکینه بی بی تگا زیار .4

 و اژدرهزا  ،شزده  کزاری  مشزبک  کزه  بوتزه  و گزل  نقزو   یانیز م یفضا یۀحاش در. است
 تزوغ  سزاخت  خیتزار  و دیتوح ۀسور سرتوغ یرو است. نمانده یجا بر یانیم ۀصندوقچ

 13 ۀیز آ سزرتوغ  ریز دما ۀ یرو و پشت بر شده کاری مشبک [(1]145 ۀسن شوال شهر)
 «نیحس ا امامی» ،«الحاجات یا قاضی» ،«نیا حسی» ،«نیحس ا امامی» عبارات و صف سورۀ

 (31)نگارۀ ت. اس شده حک «المهمات یکاف ای»و 

  های توغ نو  ها از در این حسینیه، چهار توغ وجود دارد: یکی از آن :نصرآباد حسینیۀ .1
 شکسزته  و آن مخزدو   کتیبزۀ  از بخشزی  و است دهمدواز سدۀ دوم نیمۀ ای صفحه یک

 سزورۀ  4 و 1 آیۀ سرتوغ میان است. بر متر سانتی 51 آن عرض و 15 سرتوغ طول است.
 است. شده کاری مشبک... و «برهان یا» ،«رضوان یا» عبارات قاب 11 در آن دور و فتح،

 ابوزیدآبادهای  توغ

 روز در. دارد وجزود  نخل دو و صفوی ۀدور از توغ 11 از بیش ابوزیدآباد ۀدو حسینی در
 روز چنزد  را تزوغ  و نخزل . شود می حمل نفر سه توسط عمودی شکل به ها  توغ عاشورا

 در گذارنزد  می آن زیر که هایی  دولو با را توغ عاشورا صبح کنند، می تزیین عاشورا از قبل
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 صزدای  و نوحه با ههمرا را ها  توغ زنی، سینه و ذکر خواندن از پس. کنند می مستقر میدان
 مراسزم  این. گردانند می بار چندین عزاداران حال و شور میان در و میدان در سنج و دهل
)ابوزیزدآباد   فرهن  بیزذوی : قس. )شود می برگزار شهر زیارتگاه در نیز تاسوعا عصر در

 :از اند عبارتی تاریخی ابوزیدآباد ها اما توغ (410ز414ص کاشان(،
 04 عزرض  و 14 طزول  بزه  یا دوصزفحه  سزرتوغ  :د  پشوت  حسوینیۀ  4توغ شمارۀ  .4
 قطر به یانیم یفضا. اند کرده احاطه را یدرخت آن دورتادور اژدها جفت 15 که متر سانتی

 یکی. دارد قرار چرخان ۀهست آن انیم در و یمیاسل فیظر یها طرح یدارا متر سانتی 15
 از پزس  سزرتوغ  است. در هرفت نیب از آن ۀبیکت از یقسمت و دهید ادیز .یآس صفحات از
 یابتدا ،نور ۀسور 35 یۀآ آن یرونیب قسمت در و ،دیتوح ۀسور یمیاسل نقش فیرد کی
یَا أَیُّهَا الرَّسُوولُ بَلغو ْ مَوا أُنوزِلَ     )مائده  ۀسور 17 یۀآ آن یانتها و نیاسی ۀسور 14 یۀآ غهیت

 نزام  و مرمزت  خیتزار  نییپا ۀدما  یهمچنین رو. است شده کاری مشبک (إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ
 یدآبادیز ابوز نیابوالحس یحاج مرحوم ولد یعبدالغن استاد عمل»آمده است:  رکنندهیتعم

 (37)نگارۀ  «.1310
 تعزویض  از کزه  شزده  لیتشزک  مختلف ۀصفح دو از سرتوغ :د  پشت 1 ۀتوغ شمار .1

 04 آن عزرض  و 71 سزرتوغ  طزول  دهد. یم اصلی خبر ۀبه جای صفح صفحات از یکی
 یبنزد  قزاب  نو  .خورد یم چشم به سرتوغ یباال بر یمدور ۀصندوقچ است و ترم سانتی

قزرار   غزه ی. دو اژدر نیز در جانبین تاست توجه قابل آن یمیاسل نقو  و سرتوغ یها بهیکت
 دیز توح نصزر و  یهزا  اصزلی بخشزی از سزوره    مانزده از سزرتوغ   باقی ۀصفح یرو دارد.

 در و فزتح  ۀسزور  اول یزۀ آ نیزز  شزده  اضزافه  ۀوسزط صزفح   در شده اسزت.  کاری مشبک
 کزه  غزه یت یقاب ابتزدای  و در ی،نادعل یدعا از یبخش ،مختلف یها قاب در آن دورتادور

 نزور  ۀسزور  35 یزۀ آ از یبخشز  گرفتزه،  انیز م در را یخزال  یفضزا  و یمیاسزل  یها طرح
 (34 )نگارۀ شده است. کاری مشبک
 یخزال  آن یانیز م یفضا که 51 عرض و 40 طول به سرتوغ :د  پشت 9توغ شمارۀ  .9
پیرامزون   در. اسزت  رفتزه  دسزت  از آن اژدرهای تمام و شده لیتشک صفحه دو از ،است
 بزه  است. ایزن سزرتوغ   شده کاری مشبک ییبایز یمیاسل ۀبوت و گل نقو  انی،یم یفضا

 اتیز آ ها ی سرتوغها صفحه از یکی که بر زدنی است، چنان مثال ها بهیزیاد کت حجم لحاظ
 4 یزۀ آ ،دوم ۀصزفح  و بزر  «نیحسز  امزام  ای»عبارت  و «[1]114 ۀنس» و فتح ۀسور 4 و 1
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 غزه یت یابتزدا  و «الحاجات یقاض ای»نیایش  غهیت و بر سر  ،«نیحس امام ای» و «انسان سورۀ
. اسزت  شزده  کاری مشبک ز ستین خواندن قابل و رفته نیب از آن ۀکه عمد ز عربی عبارتی

 «نیحسز  ایز  ،یعل ای محمد، ای اهلل، ای» رتعبا زین سرتوغ یباالی ۀلیم ۀضل  تسم در چهار
 (30 )نگارۀ. است شده کاری کنده
 از یکز ی بزه مزرور   توغ در اصل دو صزفحه داشزته کزه    نیا :د  پشت 1 ۀتوغ شمار .1

 و طزول  کزه  مانزده  یباق ۀدر اطراف صفح است. اما رفته میان فرسوده شده و از ها صفحه
 مزدور  ۀصزندوقچ  آن یبزاال  بزر  و ندهما یباق اژدها 15 متر است، سانتی 71 و 01 عرض

 ۀدارد کزه ادامز   وجزود  کزاری  مشبک چرخان ۀپر چهار زین انییم یفضا در. شود یم دهید
 کزاری  مشزبک هزای آن   بر بخشی از پره ،صلوات کبیره که دورتادور سرتوغ را دربرگرفته

 (01 )نگارۀ شده است.
 بزه  و ام دهیز د ونتزاکن  کزه  اسزت  یتو  نیتر بزرگ توغ نیا :د  پشت 5توغ شمارۀ  .5
 ،تزوغ  نیز ا اهالی محل بزه . کنند ینم استفاده آن از ها نییآ در فعالً که است نیسنگ یقدر

هم  که سالم نسبتاً توغ. است متر سانتی 51 آن عرض و 111 سرتوغ طول. ندیگو یاژدر م
 بوتزه  و گزل  نقزو   آن یرو کزه  چرخزان  ۀپر چهار ،آن هم در باالی و سرتوغ ۀانیم در

 یگزر ید بزر  و ،نصزر  سورۀ ها سرتوغ از یکی یخورد. رو یم چشم به ،شده یکار مشبک
 (01 )نگارۀ. است شده کاری مشبک صلوات ،غهیت یباال بر و ،دیتوح سورۀ

علزم   5در انبار حسزینیۀ پزایین ده ابوزیزدآباد،     های حسینیۀ پشت د  ابوزیدآباد:  عَلم
ترنزد و بزر    ها از تزوغ کوچزک   موجود دارد که کاربردی متفاوت با توغ دارند. این عل

ها طرح بسیار جالبی دارد. در میان  شوند. از این میان یکی از آن باالی نخل نص. می
یزا  »ای عبزارت   سر علم، نقش شیر و خورشزید و در پیرامزون آن در ده قزاب دایزره    

کاری شده است. این صزفحه بزر    مشبک در میان نقو  بسیار ظریف مشبک« حسین
ست و در پشت این ورقه که روی دیگر علم است، نیز نقو  گل ورقۀ فلزی نص. ا
خورد. بر صندوقچۀ مدوری که نیمی از آن باقی مانده اسزت نیزز    و بوته به چشم می

وقف ابا عبداهلل حسین کرد این قبزه را بزا یزک    »نامه و تاریخ نوشته شده است:  وقف
 (04)نگارۀ .« 1170، وقف کننده به لعنت خدا گرفتار شود طم  ،عدد... نظام ابن قاسم
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بزاالده   ۀحسزینی  4ۀ دو علم دیگر در این حسینیه شباهتی اساسزی بزا تزوغ شزمار    
متر اسزت. در   سانتی 31در 35 ها دارد. طول و عرض سرعلم هرکدام از علم آباد نو 

و در شش قاب پیرامونی ابتزدا سزورۀ توحیزد و در    « علی محمد یا یا» ۀکتیب ،میان آن
شزده اسزت. دو قزاب پزایینی      کاری مشبک« یا قاضی الحاجات» آخرین قاب عبارت

 هندسزی دارد )نگزارۀ   ۀآسی. جدی دیده است. سر تیغه یکی از علم نیز طزرح سزاد  
رسد تزاریخ   به نظر می (00 )نگارۀ علم دیگر از میان رفته است. ۀ( اما نیمی از تیغ03

 اول قرن دوازدهم هجری باشد.   ۀنیم ها ساخت این علم
 کزاری  مشبکی ها اما طرح ،دو علم دیگری از این دست فاقد کتیبه استهمچنین 

ه و قز ج گیاهی و هندسی سزاده امزا جزالبی دارد، تکزرار طزرح درخزت سزرو و بتزه        
ای قرمزز   ایزن علزم پارچزه    ۀشزد  ی چهار پر. طرفه آنکه میان دو ورق تطبیز  ها ستاره

رد سزرعلم  د. در گرداگز علم قدمت داشته باش ۀرسد به انداز وجود دارد که به نظر می
علزم   د( و در گرداگزر 05 )نگزارۀ  گشوده باقی مانده اسزت.  اژدری دهانها  آن یکی از

 (01 )نگارۀ اند. آن را گرفته دیگر بقایای گیاهی است که دو اژدر گرد
 و یا دوصزفحه  سزرتوغ  بزا  مسزتحکم  و بزرگ توغ :ابوزیدآباد د  توی 4توغ شمارۀ  .1

 یبزاال  و نییپزا  منقزو  در  مدور ۀصندوقچ دو نینف. همچیظر اریبس و نقو  خطوط
 یکز ی است. بر مانده یباق عدد 4اژدر اطراف سرتوغ فقط  51 حدود از .سرتوغ قرار دارد

 و فزتح  سزورۀ  اول یزۀ آ ،گزر ید ۀصزفح  و( دهزر ) انسان سورۀ 4 یۀآ ،سرتوغ صفحات از
 عبزارت  غزه یت سزر   بر ،نور سورۀ 35 یۀآ یانیم چرخان یفضا بر ،«نیحس امام ای» عبارت

 یفارسز  یاشزعار  هزم  تزوغ  یباال ۀصندوقچ بر و شده کاری مشبک «الحاجات یقاض ای»
 (07 )نگارۀ. هجری است 1147 توغ ساخت خیاست. تار شده یکار کنده
 در ف،یز ظر نقزو   و خطزوط  یو دارا مستحکم یها توغ از :د  توی 1توغ شمارۀ  .1
 چهزار  یتودرتزو  ۀهست دو سرتوغ انۀیم در. اند کرده احاطه را یدرخت اژدرها سرتوغ دور
 مر زی  ریتصو ،سرتوغ ای در انتهای نقو  اسلیمی تسمه. خورد یم چشم به چرخان پرۀ
 نقزش   یوانیح ریتصو به یصفو های توغ چون در. است  ملأت قابل که خورد یم چشم به

 یمیاسزل  ۀبوتز  طزرح  از قزاب  دو نیبز  ،اسزت  یالکرسز ی آ کزه  سرتوغ بۀیکتاست.  شده
 شده کنده [1]131 ۀسن و نامه وقف مدور ۀصندوقچ بر نیهمچن. است شده کاری مشبک
 (4 )نگارۀ. است



161 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      010 

 

 ۀتزود  یۀنیحسز  5 ۀشمار توغ با کامل شباهت توغ نیا :د  توی حسینیۀ 9توغ شمارۀ  .8
اسزت.   کزرده  احاطه را سرتوغ دو اژدر. است نیز یک نفرها  آن ۀسازند نام .دارد آباد نو 
 «فتزاح  ای» غهیت یابتدا و نصر سورۀ دوم یۀآ آن یو باال قلم سورۀ 51 یۀآ سرتوغ ۀانیم در
 سزرتوغ  نییپا ۀدما  در. است شده کاری مشبک یمیاسل نقو  نیب در «اهلل» آن یانتها و
 نیمحمزدام » سزازنده  نزام  آن گزر ید طزرف  در و «مدد یعل ای محمد، اهلل،» طرف کی در
 (00 )نگارۀ. خورد یم چشم به «یلیاردب

ی سزرتوغ  ها دوازدهم که کتیبه ۀاول سد ۀتو ی از نیم :حسینیۀ توی د  1مارۀ شتوغ  .3
گرچه فضای چرخان میانی و اژدرهای دور سرتوغ به کلی از میزان رفتزه    ؛آن سالم است

شزده و   کزاری  مشبکاست. در دریف داخلی، گرداگرد فضای خالی میانی سورۀ توحید 
نقو  گل و ها  آن و در پنج قاب بین «یا حسین»قاب عبارت  شش در ردیف بیرونی در

  (51 )نگارۀ شده است. کاری مشبکاسلیمی  ۀبوت

ای دارد و بزا   رسد از سدۀ دوازدهم هجری است، فرم ویژه این توغ که به نظر می .41
دارد،  هزا  . در فضایی میانی که قطر زیادی نسبت به دیگر تزوغ استها متفاوت  دیگر توغ

 در دورتزادور  و گزرد آن را دو اژدر فزرا گرفتزه اسزت.     بار تکرار شده عبارت یا علی دو
کزاری شزده اسزت. از دو     قاب سورۀ توحید و صلوات کبیره مشبک ششنیز در  سرتوغ

ای  میزانی ورقزه   ۀهمچنزین بزر صزفح    اژدر پیرامون سرتوغ نیز اکنون یکی بر جای است.
ت. در بزاالی  شده اس کاری مشبکدر آن  «اهلل، محمد، علی»برنجی عمود شده که عبارت 

ات گزل و بوتزه   تزیینسرتوغ شیء چرخان بسیار زیبایی از جنس برنج به شکل جامی با 
مانند است. در ابتدای تیغه نیز که شبیه فزرم ابتزدای    شده که در نو  خود بی کاری مشبک
های نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم است، فضای میانی مزین به گل و بوته قزرار دارد و بزر    تیغه

 ۀاند. در باالی این فضا و در ابتدای تیغه صزندوقچ  دو ماری که دهان گشودهگرداگرد آن 
 (51داده شده است. )نگارۀ  زنی بسیار زیبایی قرار و قلم کاری مشبکمدور برنجی 

 نطنزهای  توغ

 شزود،  مزی  برگززار  آن زیبزای  و سنتی های  حسینیه در عزاداری های  آیین که نطنز شهر در
. شود می حمل عمودی صورت به نفر یک توسط دسته پیشاپیش در عاشورا روز در توغ
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 هزای   تزوغ  ازجملزه  ،( )ابوالفضزل  حضرت هیئت های  توغ از یکی ویژه به نطنز، های  توغ
 .است صفوی دورۀ نفیس

 51 عزرض  و 55 یبز یتقر طزول  به یسرتو  با :ابوالفضل)ع( هیئت 4شمارۀ  حسینیۀ .4
 یمیاسزل  نقو  انیم در آن یرونیب و یداخل ،یانیم قاب در بهیکت فیرد سه که متر سانتی
 هزا  تزوغ  گزر ید بزا  بهیکت و فرم نظر از و است خداوند اسماء یهمگ که شده کاری مشبک
 ایز » عبزارات  ،آن جانز.  قاب شش در و «فتاح ای» عبارت سرتوغ وسط در دارد. تفاوت
 ایز » عبزارات  فیز ظر قاب هشت در و «انیح ای مختار، ای قهار، ای  فار، ای ستار، ای جبار،
. اسزت  شزده  کزاری  مشزبک  «...و سزبحان  ای مستعان، ای حنان، ای ان،ید ای  فران، ای منان،
 (54 )نگارۀ
 بزا  انچزال یم تزوغ  نزو   از مسزتحکم  یتزو   حسوینیۀ ابوالفضول)ع(:   1توغ شومارۀ   .1

 و گزل  نقو  و کاج ۀویم به هیشب ۀهست از آن چرخان یانیم یفضا که بزرگ یها سرتوغ
 لیتشزک  بوتزه  و گزل  نقو  از یفیرد سسس و بهیکت فیرد دو آن از پس و چرخان ۀبوت

 ییبزا یز یبرنج مدور ۀصندوقچ و کاری مشبک مکع. ۀصندوقچ سرتوغ، ریز در و شده
جزای داده شزده    غزه یت یابتزدا  سالم است و در چرخان این توغ  ۀقرار دارد. هست لیتشک

 و ،نزور  سزورۀ  35 یۀآ یرونیب ۀبیتک و اعراف سورۀ 50 یۀآ ،سرتوغ یداخل ۀبیکت است. در
 کاری مشبک یاسین سورۀ 54 و 57 آیۀ تیغه، ابتدای بر و آی الکرسی، مکع. صندوقچۀ بر

 (50 و 53 )نگارۀ. است بسته نقش رهیکب صلوات ،مدور ۀصندوقچ بر و شده
 تزوغ  ساخت در تحوالت ۀدهند نشان که دارد یخاص شکل توغ نیا :آباد د  حسینیۀ .9
 یفرد منحصربه و ژهیو اتتزیین اما ست،ین دوازدهم ۀسد یها توغ ظرافت هب گرچه. است
 متزر  سزانتی  55 عزرض  و 11 حدود آن طول که سرتوغ انیم بزرگ نسبتاً یفضا در. دارد
ی هزا  خیمز  گزل  بزا  و کاری کنده کبیره صلوات گرید فیرد در سسس مشبک، ۀبیکت ،است

 چهزارپر  گزل  خ،یمز  گزل  اتتزیینز  فیرد دو نیب در آن از است. پس شده تزیینظریفی 
پزایینی دو   ۀدو مزرغ و در لبز   ،به قرینه ،باالیی سرتوغ ۀدر لب و شده کاری مشبک ییسایچل

از آنجزا   کزه  دارد وجزود  تزوغ  ریز ز کوچزک  مدور ۀصندوقچ دو .است شده هیتعب ماهی
 از یبرخز  کزه  دارد کوتزاه  نسبتاً ۀغیت شش از شیب توغ نیاست. ا آمده باال بزرگ اژدری

 یۀ)آ «ریبٌقَ حٌتْفَ وَ اهللِ نَمِ رُصْنَ» سرتوغ انیم دارد. در وجود بهیکت آن باالی در و سالمها  آن
 اسزت.  شزده  کاری مشبک «یعل ای محمد، ای» عبارات ها غهیت رأس بر و صف( سورۀ 13
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 (55 )نگارۀ. است شده بهیکت رهکبی صلوات زین سرتوغ یانیم یفضا دورتادور در
 کزه  اسزت  توغ از بخشی نام از برگرفته که گویند می شدّ توغ به ابیانه در :ابیانه توغ .1

 جنز.  ۀحسزینی  در که را توغ این. آویزند می توغ بر که ای پارچه یا رشته از است عبارت
 حرکزت  دسزته  پیشزاپیش  در عاشورا و تاسوعا ایام در ،شود می نگهداری آبادی زیارتگاه

 یزک  از سزرتوغ . سزاده  آن هزای  کتیبه و اتیینتز اما است، سالم و کوچک توغ. دهند می
 از نیزز  فلززی  شزاخۀ  دو. دارد قرار آن جانبین از اژدر دو که شده تشکیل کوچک ۀصفح

 شزده  کزاری  مشزبک  «علزی  محمزد،  اهلل،» ۀکتیب ،سرتوغ میان در. اند رفته باال تیغه جانبین
 (51 )نگارۀ .است

 های دیگر کاشان  توغ
یکزی   ،سالم مانزده  انگیزی کامالً طرز شگفتبه ن توغ که ای توغ حسینیۀ روستای ارمک: .4

قاپوی اردبیل است. سازندۀ این توغ محمزد   ی ایران و همانند توغ عالیها از زیباترین توغ
هجری ساخته است. این توغ زیبزا کزه بایزد آن را     1143اردبیلی است که آن را در سال 

 شده است. کاری مشبکسلیقه  درنهایت ظرافت و ،سازی ایران دانست کمال صنعت توغ
فوالدی تشکیل شده بسیار عریض و طویل و به طزور تقریبزی    ۀکه از یک صفح سرتوغ
 ،اردبیلی اسزت  امینمتر است. سازندۀ این توغ محمد تینسا 41و عرض آن  141سرتوغ 

 ۀهزایی در حسزینی   ازجملزه تزوغ   ؛جای مانده است همو که چند توغ از وی در کاشان بر
هزای ایزن    به هر روی، اساس کتیبه .آباد نو ل، توی ده ابوزیدآباد و توی ده دروازۀ بیدگ

شزده اسزت. در    کزاری  مشزبک های اطراف آن  عباسی و برگ گل توغ در قابی از گل الله
اهلل، محمزد،  »تزوغ قزرار دارد، اسزامی     ۀکه درست در میانز  یعباس فضای میانی طرح الله

امزام  ازده بزرگ آن اسزامی امامزان شزیعه از     ی ظریزف، و در یز  ها در میان اسلیمی «علی
 شده است. همچنین در بزاالترین قسزمت   کاری مشبک( جمهدی)عحضرت تا  ) (حسن

اسزامی چهزارده    ،بزرگ پیرامزونی سزرتوغ    10و در  ،بسم اهلل الرحمن الرحیم ۀآی سرتوغ،
سزر   و در، نورسورۀ  45ۀ معصوم تکرار شده است. در باالی سرتوغ و در ابتدای تیغه، آی

و ابتزدای تیغزه نیزز در     سزرتوغ  شده است. دورتادور کاری مشبک «یا فتاح»تیغه عبارت 
شده است. دو اژدر بزرگ در جزانبین سزرتوغ و دو    کاری مشبکنقو  گل و بوته  ،قابی
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اژدر کوچک در ابتدای تیغه قرار دارد. در فلز محافظ ابتدایی سرتوغ نیز نام سازنده بدین 
و در طزرف دیگزر آن کزه     «بیلی یا علی، عمل محمد ارده»است: کاری شده  صورت کنده

قابزل   [«1]143ۀ سن»و  «یا علی»عبارت  ،شود یت دقی  نوشته میؤمحافظ مان  از ر ۀتسم
 (54 و 57 )نگارۀ تشخیص است.

 در راوند توغ را در ظهزر عاشزورا بزه صزورت مزورب      اکبری راوند: توغ هیئت علی .1
اکبری اسزت کزه در منززل     علی هیئتتوغ  ها این توغ دهند. یکی از )خمیده( حرکت می

 ،ی جزالبی دارنزد  ها شود و مردم نسبت به آن اعتقادات و آیین یکی از اهالی نگهداری می
اندازنزد   گیرند و سفره می برای حاجت گرفتن در پای این توغ ختم انعام می به طوری که

 و اسزت  دوازدهم ۀسد اول ۀنیم یها توغ از توغ آورند. این و نماز و دعا و نذر به جا می
 دیزده  جزدی  آسزی.  نیزز  آن مکع. ۀصندقچ و رفته میان از سرتوغ ۀکتیب از کمی بخش
و در پیرامون آن حدیثی منسزوب بزه    «یا اهلل، محمد، علی»سرتوغ عبارت  ۀدر میان. است

 و در قاب  (السالم و تباکی وجبت له الجن من بکی علی الحسین علیه)پیامبر اسالم)ص( 
 ۀبر صندوقچ (50 نگارۀ)شده است.  کاری مشبکی اسلیمی ها بیرونی گرداگرد توغ طرح

 ،جزای مانزده   مکع. کزه بخزش اصزلی آن بزر     ۀمدور نیز نقو  اسلیمی و بر صندوقچ
 شزده اسزت.   کاری مشبک «یا فتاح»های میانی آن عبارت  و در یکی از قاب ،الکرسی آی

 (11 نگارۀ)
کوهسزتانی کاشزان    ۀی باسزتانی منطقز  ها ه از آبادیه یا کِق ه:توغ زیارتگا  روستای قِ .9

دوازدهم هجری باقی اسزت کزه    ۀاول سد ۀاست. در زیارتگاه این روستا سرتو ی از نیم
در یک ردیزف نقزو  گزل و     سرتوغ، فضای میانی آن از میان رفته و در قسمت کناری

دوم سزورۀ   ۀی از آیز اول و بخشز  ۀاول آی ،بوته و در دورتادور سرتوغ و در ردیفی دیگر
( لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ 4)فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبِیناًإِنَّا » فتح آمده است:

مزدور مشزبک    ۀای که از میان رفته اسزت، صزندقچ   و ابتدای تیغه سرتوغ بر باالی «نِعْمَتَهُ
 ( 11 )نگارۀ برگ قرار دارد.مزین به نقو  گل چهار 

 بندی جمع
امزر   ایزن  ؛دارد قزرار  کاشزان  در ایزران  صزفوی  دوران تزاریخی  های توغ از زیادی تعداد
عمزدۀ  . اسزت  دورۀ صزفوی  در کاشزان  شهر آیینی و تاریخی، فرهنگی دهندۀ نقش نشان
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 .نزدارد های ایرانی تفاوت چنزدانی   های کاشان به لحاظ محتوا با دیگر توغ های توغ کتیبه
ها و آیات قرآنی اسزت و   ها، سوره های توغ مضمون و محتوای بیشتر کتیبه، بر این اساس

شود که بنا بر بزاور   شامل مضامینی چون فتح، نصرت، طل. و تعویذ، نیایش و آیاتی می
اهلل و صلوات کبیره و ذکزر   پس از آن نیز اسماء شیعیان در شأن علی) ( نازل شده است.

بیشزترین بازتزاب را    ،حسین) ( و علی) ( در کتیبۀ تزوغ  ویژه بهمعصوم  های چهارده نام
( 151زز 131صزفوی، ص  عصزر  ایران در عزاداری یها توغ یها کتیبه بررسی :)نک. دارد

منطقزۀ کاشزان اسزت کزه      هزای  کتیبزۀ تزوغ   تاریخ ساخت نیز از دیگر مضامین محتوایی
اسزت و در بزین آن    1404ن و آخرین آ 1177و  1101ی ها ترین آن مربوط سال قدیمی
، 1113، 1147، 1143، 1141، 1141، 1110، 1114، 1114، 1111، 1111ی هزززا سزززال
هزا در شزهرهای    بیشزترین تزوغ   ،خورد. در این میزان  هجری به چشم می 1143و  1117
کزه   هزا  و روستای جوشقان استرک قرار دارد. این تزوغ  آباد نو ، ابوزیدآباد، وبیدگل آران

بزا ایزن    .آینزد  های ایرانی بزه شزمار مزی    ترین توغ از نفیس ،شوند وغ میبالغ بر شصت ت
آسی. دیده و برخی در معرض نابودی کامزل قزرار دارنزد، امزا     ها  آن همۀ تقریباًاوصاف 
ربط اعمال نشده و حتی هیچ کدام  ولین ذیئهیچ برنامۀ حفاظتی از سوی مسها  آن دربارۀ

ده اسزت. بزا توجزه بزه اینکزه ایزن آرزار ارز         فرهنگی نرسی به ربت اشیاء منقول میراث
رود که مورد توجه جدی قرار  انتظار می ،تاریخی، فرهنگی، صنعتی و هنری زیادی دارند

های مختلزف مزورد مطالعزه و دقزت      گرفته و به جز شناسایی و ربت و حفاظت، از جنبه
الم اسزت، از  سز  تقریبزاً هجری که  1143قرار گیرند. توغ حسینیۀ استرک کاشان با تاریخ 

 آید. سازی ایران به حساب می نظر نگارندگان کمال هنر توغ
 

 : نوشت پی
کننزده را بزه    هایی وجود دارد که مورد وقف را تعیین کرده و خالف کتیبه ،* در توغ و دیگر وسایل آیینی

 دهند. لعنت خدا و نفرین رسول هشدار می
 

 منابع
 .قرآن کریم -

تزاریخ و   آبزادی،  نزو   ، محمزد مشزهدی  «ایران عصر صزفوی  اری درهای عزاد های توغ بررسی کتیبه» -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

 .1340 ، پاییز و زمستان14ۀ ، سال ششم، شمارتمدن اسالمی
 م.1035/ق1354 لیدن، بریل، جریر طبری، بن محمد ،و الملوک االمم تاریخ -
 تحقیقات میدانی نگارندگان. -
 المعزارف ةرئدا بجنزوردی،  حمزدکاظم م نظزر  زیر ،اسالمی بزرگ دائرةالمعارف باشی، ، علی بلوک«توغ» -

 .1347 ،تهران ،اسالمی بزرگ

 .1343 ،تهران اسالمی، المعارف ةرئدا بنیاد ،اسالم جهان دانشنامۀ ، افسانه منفرد،«توغ» -

 .1305تهران، های فرهنگی،  دفتر پژوهشآبادی،  مشهدی نو محمد ، های ایرانی  توغ -

 ظهزور،  عصزر  حسزین معتمزدی،   ، سیدجهان و علمیه یها  حوزه علما، بیوت در شیعیان سنتی عزاداری -
 .1374 ،قم

 .1370 ،تهرانناشر مؤلفان، ، عباس مزرعتی و دیگران، فرهن  بیذُوُی )ابوزیدآباد کاشان( -

 .1341 ،قم   جمال، ، هادی اکبری،آینده حال، گذشته، قمصر؛ -

فرهنز  مزردم    آبزادی،   نزو  ، محمزد مشزهدی  «برداری در ایران های توغ شناختی به آیین نگاهی مردم» -
 .1301 پاییز ،45ۀ ، شمارایران

 .1343 ،کاشان مرسل، اصغر شاطری، علی ،کاشان محرم ۀنام واژه -

 ،تاریخ و تمدن اسالمی ۀمجلآبادی،  نو  ، محمد مشهدی«ایرانی توغ نمادین و ساختاری های ویژگی» -
   .1300 زمستان و ، پاییز44 ۀشمار

 

 ها: نگار 

   
 کاشان بابایی ۀجرید حسینیۀ توغ :1نگارۀ                کاشان نگار  مسجدجامع غتو :4 ۀنگار  
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

          
 (عبیدی)استر   جوشقان زیارت توغ :1 درخت             نگارۀ چهار مسجد علی امام توغ :9 نگارۀ   

 هجری میازده ۀدس دوم نیمۀ                                 ق4411 استر ، جوشقان              

       
  درخت چهار مسجد 9 شمارۀ توغ :1 ۀنگار          درخت چهار مسجد العابدین زین توغ :5 نگارۀ  
 هجری یازدهم سدۀ اول استر ، نیمۀ جوشقان           دوازدهم سدۀ اول نیمۀ ،استر  جوشقان      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

     
 چهار  مسجد 5شمارۀ  توغ :8 نگارۀ             درخت     چهار( دهقانی) 1 شمارۀ توغ :1 نگارۀ   
 (ق4411 ،نهیبی)درخت                       هجری یازدهم سدۀ اول نیمۀ              

 

      
  قاضی مسجد حسینیۀ 1ۀ شمار توغ :41 ۀنگار                 قاضی مسجد ۀحسینی 4ۀ شمار توغ :3 ۀنگار      

 هجری مدوازده سدۀ اول نیمۀ. وبیدگل آران                                  ق4443 .وبیدگل آران                  
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

   
 وازۀ                    در سرکوچه محلۀ حسینیۀ توغ :41 ۀنگارق            4411. وبیدگل رانآ بازار حسینیۀ توغ :44 ۀنگار    
 دوازدهم ۀسد اول نیمۀ. وبیدگل آران                                                                                 
 

      
 وبیدگل رانآ امامزاد  پنج زیارتگا  توغ. 41 ۀنگار          وبیدگل آران اسماعیل شاهزاد  زیارت توغ :49 نگارۀ 

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                                             دوازدهم سدۀ دوم نیمۀ                
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

             
 شناسی مردم موزۀ 1 ۀشمار توغ :41 نگارۀ                       شناسی مردم موزۀ 4ۀ شمار توغ :45 ۀنگار     
 دوازدهم ۀسد ،وبیدگل آران                                   دوازدهم سدۀ دوم نیمۀ ،وبیدگل آران      

 

          
  شناسی مردم ۀموز 1 ۀشمار توغ :48 ۀنگار                     شناسی مردم موزۀ 9شمارۀ  توغ :41 نگارۀ        

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ ،وبیدگل آرانق                                   4441، وبیدگل آران                     
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      010 

 

   
 وبیدگل آران دروازۀ محلۀ 1ۀ شمار توغ :11 ۀنگارق   4419 ،بیدگل دروازۀ محلۀ حسینیۀ 4ۀ شمار توغ: 43 ۀنگار

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                                                                                           

                  
  وبیدگل آران دربریگ محله توغ :11 ۀنگار             گلوبید آران ۀدرواز محلۀ حسینیۀ 9 شمارۀ توغ :14 نگارۀ

 دوازدهم ۀسد اول نیمۀ                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

 
 وبیدگل آران دربریگ محله سرتوغ زیر تعویذی کاسۀ :19 ۀنگار

 

   
  عبدالصمد خانقا  حسینیۀ( علم) توغ :15 نگارۀ           وبیدگل آران عبدالصمد ا خانق حسینیۀ توغ :11 ۀنگار  

 ق4111 .وبیدگل آران                                           دوازدهم ۀسد اول نیمۀ                   
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

           
 ق4414 .آباد نوش د  توی ۀحسینی 1 ۀشمار توغ :11 نگارۀ        آباد نوش د  توی حسینیۀ حیدری توغ :11 ۀنگار  

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                   

     
  باالد  حسینیۀ ارباب غالمعلی توغ مدور ۀصندوقچ :91 نگارۀ          د  توی حسینیۀ 5 شمارۀ توغ :13 نگارۀ   

 ق4414 .آباد نوش               ق                                 4418 .بادآ نوش               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

014   

      
 باالد  حسینیۀ. مکاری حسین حاج توغ :91 نگارۀ          باالد  ۀحسینی ارباب اسماعیل حاج توغ :94 نگارۀ  

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ ،آباد نوش                               دوازدهم سدۀ اول ، نیمۀآباد نوش          
 

 
 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ ،آباد نوش باالد  حسینیۀ رفته میان از توغ دو توغ سر از خشیب :99 نگارۀ
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

 سدۀ اول نیمۀ آباد، نوش جویبار  حسینیۀ ای خار  و عباسی های توغ :95 نگارۀ  
 دوازدهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق4415 .نصرآباد سکینه بی بی زیارت توغ :91 نگارۀ
  حسینیۀ رفتۀ نمیا از توغ از بخشی :91 نگارۀ

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ ،آباد نوش باالد   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

                                 
 ابوزیدآباد د  پشت حسینیۀ 1 ۀشمار توغ :98 ۀنگار               ابوزیدآباد د  پشت حسینیۀ 4 شمارۀ توغ :91 ۀنگار

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                                                  یازدهم سدۀ اول نیمۀ                 

                                        
 ابوزیدآباد د  پشت حسینیۀ 1ۀ شمار توغ :11 نگارۀ              ابوزیدآباد. د  پشت ۀیحسین 9شمارۀ  توغ :93 نگارۀ

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                                                             ق4448                        
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

                           
 ق4119 ،ابوزیدآباد د  پایین حسینیۀ 4شمارۀ  علم :11 نگارۀ   ابوزیدآباد د  پشت حسینیۀ 5ۀ شمار توغ :14 ۀنگار

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                

                                        
  ابوزیدآباد د  پشت حسینیۀ 9ۀ شمار علم :11 نگارۀ               د  پشت حسینیۀ 1شمارۀ  علم :19 نگارۀ      

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                                          دوازدهم  ۀسد اول نیمۀ               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 
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 د  پشت حسینیۀ 1ۀ شمار علم :15 نگارۀ
 یازدهم سدۀ احتماالً ،ابوزیدآباد

 د  پشت حسینیۀ 5ۀ شمار علم :11 ۀنگار
 یازدهم سدۀ احتماالً، ابوزیدآباد

 د  توی حسینیۀ 4شمارۀ  توغ :11ۀ نگار
 ق4411 ،ابوزیدآباد
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      011 

 

            
  ابوزیدآباد د  توی ۀحسینی 9ۀ شمار توغ :13ۀ نگار         ابوزیدآباد د  توی حسینیۀ 1ۀ شمار توغ :18نگارۀ       

 ق4411 حدود                                                        ق4494                             

             
 ابوزیدآباد د  توی حسینیۀ 5ۀ شمار توغ :54ۀ نگار                   ابوزیدآباد د  توی ۀحسینی 1ۀ شمار توغ :51ۀ نگار   

 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

 
 دوازدهم سدۀ  نطنز ابوالفضل تهیئ 4ۀ شمار توغ :51ۀ نگار

 
 دوازدهم سدۀ نطنز ابوالفضل تهیئ 1ۀ شمار توغ :59نگارۀ 

 
 نطنز ابوالفضل تهیئ 1ۀ شمار توغ مکعب صندوقچۀ :51ۀ نگار
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 و های نفی  توغ

 های تاریخی شهرستان
 کاشان، ... 

 
                                                                                                                                      010 

 

                       
 نطنز ابیانه( شد) توغ :51ۀ نگار                                  نطنز آباد د  حسینیۀ توغ :55ۀ نگار                 

                    
 ارمک سرتوغ میانۀ :58ۀ نگار                       یهجر4489، کاشان ارمک توغ :51ۀ نگار           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نامه کاشان پژوهش

 (41شمارۀ ششم)پپاپی 
 4931ستان و تاببهار 

 

011   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 راوند اکبری علی تهیئ توغ :53ۀ نگار
 دوازدهم سدۀ اول نیمۀ

  توغ مدور و بمکع صندوقچۀ :11نگارۀ 
 راوند اکبری علی

 کاشان( که) قه روستای زیارتگا  توغ :14ۀ نگار
 دوازدهم سدۀ اوایل


