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آشنایی با بنیانگذار
دکتر محمد صادق محفوظی تحصیالت خود را در رشته روانشناسی بالینی تا مقطع دکترا به اتمام
رسانید و در همان زمان توانست به تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه دولتی لندن نیز بپردازد.
ایشان موسس و رئیس کل مرکز دایره المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی و
مشاور فرهنگی سازمان همکاری های اسالمی و عضو دائم یونسکو می باشند.
مرکز دایره المعارف انسان شناسی موسسه ای علمی -پژوهشی است که با بیش از دو دهه
فعالیت در حوزه علم ،فرهنگ و هنر ،خصوصا هنر اسالمی ،اسالم شناسی و ایران شناسی به
همت رئیس مرکز (دکتر محفوظی) و اعضاء هیئت علمی تاکنون بیش از هفتصد عنوان کتاب
تحقیقی و راهنمایی و مشاوره و پایان نامه های (مقاطع دکتری) را به زیور طبع آراسته است .بیش
از بیست عنوان کتاب نظیر (نظام های روانشناسی ،جلوه پاک ،سیاست از منظر تفکر پس فردایی
عالم ،شش گفتار تحلیلی در مانایی هنر ایرانی و اسالمی و  )...که از تالیفات دکتر محمد صادق
محفوظی میباشد ،میتوان یاد نمود .در واقع این مرکز به منظور تدوین و انتشار دانشنامه های
عمومی و تخصصی و کتب مرجع در ابعاد مختلف انسانی و به ویژه فرهنگ و تمدن اسالمی و
ایرانی بنیاد نهاده شد.
مرکز دایره المعارف انسان شناسی با دعوت از شماری برجسته ترین پژوهشگران و دانشمندان
ایرانی ،آنها را گرد هم آورده و با شکل گیری هسته اصلی به اهداف اجرای طرح های علمی در
خصوص ابعاد وجودی انسان در زمان و مکان های مختلف پرداخت.پیوستن مرکز دایره المعارف
انسان شناسی به مراکز علمی–پژوهشی جهان ،سبب غنای تحقیقات علمی این مرکز شده
است.
موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی دکتر محمد صادق محفوظی با بیش از هفتاد هزار آثار و نسخ
خطی و فرهنگی در بخش های متنوع کتب و نسخ خطی و فرهنگی در بخش های متنوع کتب و
نسخ خطی و مصور ،نقاشی و مینیاتور ،مهر و انگشتری ،سکه ،سفال ،آبگینه و  ...پایگاه مطمئنی
برای پژوهشگران ،هنرمندان و توریسم میباشد .این موزه که یکی از پنج موزه برتر جهان اسالم
است ،تاکنون پذیرای ده ها هزار شخصیت علمی ،فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان بوده است.
عالوه بر موارد مذکور این موزه همواره به عنوان مکانی جهت منشاء گسترش هنر اسالمی در
ایران ایفای نقش نموده است.
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در سال  1380از طرف سازمان جهانی یونسکو توسط نماینده آن سازمان آقای حسن
عبدالحسین صفر نشان تقدیر سازمان یونسکو به آقای دکتر مهدی محقق و آقای دکتر
محفوظی به پاس خدمات فرهنگی و پژوهشی ایشان اهدا شد .در سال  1383طی مراسمی در
تاالر همایش کاخ نیاوران توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت ،دکتر محفوظی موزه دار
نمونه کشور برگزیده و لوح تقدیر و سپاس معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی
وقت را دریافت نمودند.
در سال  1385در تاالر زمرد هتل هما ،توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران طی یک مراسم
بزرگداشت از آقای دکتر محفوظی بعنوان برگزیده مفاخر فرهنگی معاصر ،لوح های تقدیر و
سپاس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و بنیاد حافظ شناسی و دائره المعارف ایران شناسی و لوح
تقدیر سازمان میراث فرهنگی و نماینده کتابخانه سلطنتی کشور بحرین در هفته موزه و میراث
فرهنگی به آقای دکتر محفوظی اهدا شد .در سال  1387طی مراسمی در تاالر کاخ موزه ملت
سعد آباد و از طرف سازمان یونسکو و سازمان جهانی ایکوم و میراث فرهنگی به آقای دکتر
محفوظی اهدا شد.
عالوه بر موارد یاد شده،آقای دکتر محمد صادق محفوظی همواره مورد تحسین شخصیت های
برجسته داخلی و خارجی قرار گرفته است ،که بخشی از آن در ادامه می آید.
از آقای دکتر صادق محفوظی (موسس و بنیانگذار در مراکز فوق الذکر) با تالش عاشقانه و
حفظ و مراقبت و نگهداری از آثار فرهنگی و تاسیس یکی از بزرگترین موزه ها در خاورمیانه
و برگزاری همایش ها و گرد همایی های علمی و فرهنگی و ایجاد نمایشگاه های تخصصی
آموزشی و پژوهشی و نشر و تالیف کتاب هایی در همین مضمون طی چندین سال توسط مرکز
و سازمان های ذکر شده تقدیر و تجلیل و همچنین از طرف سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی به
عنوان خادم برگزیده قرآن معرفی گردیده اند و ایشان برگزیده سازمان کنفرانس اسالمی و عضو
شورای سازمان جهانی موزه ها نیز می باشند .زندگی پر از تالش و تحقیق و تتبع و خدمات ارزنده
علمی و فرهنگی ایشان که با پشتوانه های مادی شخصی همراه است در خدمت علم ،فرهنگ و
هنر ایرانی و ایران زمین و جامعه کنونی بشر قرار گرفته ،که خود راهبردی در ارتقاء سطح علمی و
فرهنگی و مجاهدتی در علم و تعلم عصر حاضر می باشد.

تاريخچه
خوشبختانه در دهه نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،تدوین انواع دایره المعارف
ها در رشته های گوناگون سیری صعودی یافت و در زمینه های مختلف علوم انسانی و حتی
تجربی  ،فرهنگ نامه ها و دایره المعارف های ارزشمندی چه به زبان فارسی و چه به زبان های
دیگر پدید آمد .فکر تدوین دایره المعارف انسان شناسی مبسوطی که به موضوع «انسان» و
شناخت اطوار وجودی او در نشئات مختلف عینی و ذهنی بپردازد ،اساسا از سالهای بسیار دوری
اندیشه موسس مرکز را به خود مشغول داشته بود .اما ثمرات این طرح ،در سال های آغازین
 1370به بار نشست و « طرح جامع تدوین دایره المعارف انسان شناسی » مجال ظهور یافت.
این طرح پس از انتشار ،به نهاد های علمی– فر هنگی متعددی در سراسر جهان ارسال شد و با
استقبال خیره کننده ای در محافل گوناگون مواجه گشت .از آن میان تصویب طرح مذکور (در
زمره طرح های نظارت شده) از سوی نهاد ریاست جمهوری ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
همچنین سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد (یونسکو) مثال زدنی است .مرکز دایره
المعارف انسان شناسی از همان ابتدا فعالیت خود را بر مدار تعظیم الهی و تکریم از عالمان،
اندیشمندان و شاخه های گوناگون دانش قرار داد و توانست با استمداد از حسن توفیق الهی،
خدمات ارزنده ای در خصوص علم انسان شناسی ارائه نماید.
در واقع مرکز دایره المعارف انسان شناسی با دو دیدگاه به هم آمیخته پیش بینی شده بود :هم
در محدوده دانش تخصصی انسان شناسی و هم فارغ از این ساحت ،اما همچنان با موضوع و
هدف «انسان» فعالیت خود را در خدمت رسانی به فرهنگ ادامه داده است .رشته هایی از معارف
بشری که به پژوهش ژرف و بازکاوی «انسان» پرداخته اند بی شمارند ،به جزء شاخه های
مجزای انسان شناسی که در بین علوم انسانی جایگاهی ارزشمند و تاریخی طوالنی دارد ،تقریبا
اکثر رشته های علوم انسانی سعی در شناخت انسان و کاوش در کردار و پندار او داشته اند .روان
شناسی ،جامعه شناسی ،حقوق ،اقتصاد ،باستان شناسی ،حتی فلسفه  ،عرفان و دین پژوهشی
همگی همواره بدنبال باز شناسی انسان بوده اند ،و مطالعه علمی انسان در تمامی ابعاد یا بعدی
از وجود انسان از اهداف علوم مذکور بوده است .از آنجایی که ابعاد وجودی انسان بسیار زیاد و
پیچیده است ،حوزه کاری آن نیز بسیار گسترده است.
مرکز دایره المعارف انسان شناسی ،هم مقاالت و کتاب هایی با صبغه آنترو پولوژیک (به معنای
دقیق کلمه) را به زیور طبع آراسته و هم با مقاالتی با دید گاه های فقهی ،حقوقی ،فلسفی،
عرفانی ،روانشناختی و اقتصادی این گستردگی در تعریف عملیاتی رفته رفته تدوین کنندگان
طرح اولیه را بسیار طوالنی تر از زمان پیش بینی شده به تهیه مقدمات تدوین دایره المعارف وا
داشت و سال های بسیاری را مصروف خود ساخت .سر انجام در سال  1374فعالیت زیر مجموعه
هایی در دایره المعارف تمرکز یافت و «مرکز دایره المعارف انسان شناسی» جهت هماهنگی و
یک سویه کردن امور علمی– اجرایی به ریاست دکتر محمد صادق محفوظی تاسیس شد.
دایره المعارف انسان شناسی در پرتو افاضات کریمانه حق تعالی و به مساعدت و یاری
دست اندرکاران دلسوز توانست در مسیر اهداف بزرگتری نظیر مقوله های نوشتاری
در رابطه با ابعاد مختلف زندگی بشر از باب گرایشات مذهبی که صبغه الهی آن جلوه گر
است ،درست در بعدی از زمان که نیاز انسان به مسائل روحی–روانی و معنوی بیشتر
احساس می شود ،قدم های ارزشمندی بردارد .در واقع پژوهش و تحقیق در موارد
مذکور ،اصلی بنیادین در اساسنامه مرکز دایره المعارف انسان شناسی محسوب
می شود.
پژوهشگران و نویسندگان پراکنده ای که در شاخه های مختلف علوم انسانی،
دست در کار تدوین مقاالت علمی بودند ،بعد ها تحت نظارت مسئوالن علمی
دایره المعارف ،گروه های منسجمی را درکنار دیگر محققان در قالب گروه
های مطالعاتی جدید تشکیل دادند و توانستند قدم های ارزشمندی در
خصوص تهیه و نگارش مدخل های دایره المعارف برداشته و آثار
حائز اهمیتی را به چاپ رسانند .در این مرکز محققان طرح های

پژوهشی را ارائه نموده و پس از ارزیابی غلمی داوران ،تایید و به مرحله اجرا وارد می شوند.
انتشار بیش از هفتصد عنوان کتاب و مقاله های پژوهشی در رشته های مختلف علوم انسانی و
نیز مباحث تکنولوژیک،گوشه ای از فعالیت های مرکز دایره المعارف انسان شناسی بوده است
 .این مرکز همچنین با ارتباط با مراکز علمی جهان نظیر یونسکو ،دانشگاه آکسفورد ،دانشگاه
نیویورک ،دانشگاه مسکو و مراکز اسالمی هامبورگ و ،...و نیز راه اندازی پایگاه اینترنتی از اواخر
دهه هفتاد تاکنون توانسته است نقش موثر در تعامل و تبادل فرهنگی با مراکز علمی معاصر بر
عهده گیرد .موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی دکتر محمد صادق محفوظی از سال های بسیار
دور عالقه های فردی مدیریت مرکز(دکتر محمد صادق محفوظی) به جمع آوری و تحقیق در
نسخه های خطی ،مجموعه شخصی بسیار نفیسی شد که رفته رفته به یکی از موزه های گران
سنگ و منحصر به فرد در خاور میانه مبدل گشت .این موزه خصوصی که پایه ریزی آن بر مبنای
عشق و عالقه به مصونیت دست آفریده های فرهنگی ادوار مختلف صورت گرفته است ،در واقع
در راستای سلیقه ،عالقه و تخصص گرد آورنده آن شکل یافته و سبب شد تا نمونه های عالی و
واالی جمع آوری شده را که حاصل تالش و کوشش و همچنین سرمایه گذاری شخص موسس
است ،به نمایش بگذارد و این خود از دالیل بارز شکل گیری موزه مذکور به شمار می رود.
موزه آثار فرهنگی و نسخ خطی دکتر محمد صادق محفوظی ،با همت ،بذل توان و سرمایه عظیم
دکتر محمد صادق محفوظی شکل گرفته و بدون شک یکی از مهمترین و مفصل ترین موزه
های خصوصی موجود در ایران است که دیر زمانی به صورت دایر و قابل استفاده برای عالقه
مندان و پژوهشگران در آمده است .بهطور قطع در دسترس و معرض نمایش قرار دادن آثار موزه
برای محققین و جامعه فرهنگی کشور ،مهمترین هدف و انگیزه خرید و حفظ این آثار محسوب
می شود .مجموع این عوامل و نگرش هنری و فرهنگی دکتر محمد صادق محفوظی و اندیشه
تحقیق در ذات و درون شیوه های فکری و گرایش های ذوقی پیشینیان موجب شد تا مکانی
در قالب موزه و نمایشگاه های دائمی آثار خطی فرهنگی و هنری در معرض دید عموم و عالقه
مندان اختصاص و بخش نسخه های مذکور را در یک مکان مناسب جای دهد.
این موزه گواه دلبستگی و عالقه خاص موسس آن به قرآن های نفیس و به نسخههای خطی و
قطعات خوشنویسی ،نگارگری و فرهنگ ،هنر و تمدن اسالمی می باشد ،که در حقیقت بخش
اعظم مجموعه را به خود اختصاص داده اند و از این میان می توان به چند هزار کتاب خطی ،چاپ
سنگی و نفیس اشاره کرد ،که با در نظر گرفتن زمان و امکانات محدود زمینه ای چنین گسترده و
متنوع ،تحسین بر انگیز است و حاصلی پر بار برای دوستداران هنر و محققین به شمار می رود.
موزه دکتر محمد صادق محفوظی طیف وسیعی را شامل است از سفالینه های پیش از تاریخی
تا ظروف دوران اسالمی ،فرش ها ،الکی ها ،کاشی ها ،اشیاء فلزی ،مهرها ،نشان ها ،نگین ها،
انگشترها ،بافته ها و نمونه های بسیار دیگر را شامل میشود .این نمونه های منحصر
به فرد بیانگر موقع شناسی و شم و تشخیص و بذل بی دریغ و سرمایه دکتر محمد
صادق محفوظی می باشد .آنچه در پس آثار موزه دکتر محمد صادق محفوظی
جلوه گری می کند ،وجود برنامه ریزی فرهنگی و الیق است که عامل آشنایی
و آشتی مردم و مخاطبین آثار فرهنگی – هنری محسوب می شود .فرهنگ ملی و
اسالمی ایران نیاز به معرفی و آشکار کردن نمونه های فاخری دارد که در طول شش
هزار سال ،زمینه ساز رشد و تکامل فرهنگ جهانی بوده اند و نیاز به متولیان
و فرهنگ سازانی که وظیفه فرهنگی ،اسالمی ،هنری و معنوی خود را
بشناسند و بی هراس از کمبود حمایت و همکاری دستگاه ها و اشخاص
و استقبال گسترده ،بتوانند راه خود را با ثبات قدم و بی تزلزل و انحراف
ادامه دهند ،و اطمینان داشته باشند که خدمت فرهنگی و داشتن پروای منافع
دراز مدت ،ملتی متشخص و اصیل و واال چون ملت ایران ،بی پاسخ نخواهد ماند و
جایگاه خدمتگزاران شایسته این فرهنگ به زودی و به درستی از روی
انصاف ،قدر دانی و با سپاس فراوان ثبت خواهد شد.
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الوهیت و دین مداری در فرهنگ و هنر ایرانی
* دکتر محمد صادق محفوظی
نیاز به خداپرستی از آنجا که در فطرت آدمی نهفته است ،از آغازین لحظات زندگی او در وجودش
دمیده شده و بدین ترتیب الوهیت و دین مداری اصلی جدایی ناپذیر در طول حیات انسان بوده
است .بشر قبل از استقرار عصر کشاورزی تقریب ًا هیچ تصوری از قدرت های فراسوی رویدادها
که قادر بوده اند خیر و شر او را رقم زنند ،نداشته است .بعد از استقرار ،احساس کرد که تقدیرش را
نیروهای خردمندی هدایت می کنند که دارای قدرت های متعالی و متافیزیکی می باشند .به این
ترتیب اندیشه و تصور نیروهای برتر ناشناخته ،که از حیطهی تسلط او خارج بوده اند ،پدید آمده
و جهانی آرمانی و فرا دنیوی در هنر نوسنگی ناشی از پندار نیروهای برتر ناشناخته بوده اند .زیرا،
در هنر اساطیری ،بت ها از فرشتگان و خدایان یا شبه خدایان ساخته می شدهاند نه از آدمیان .با
شکل گیری تمدن های بشری و طرح رویکردهای حاکمیتی جامعه ،یعنی تسلط جمعی بر جامعه
که در بین النهرین و  ...و در نهایت در یونان ،پندار نیروهای برتر ناشناخته ،جای خود را به پندار
برترین آفریده ی طبیعت -یعنی انسان اندیشمند -داده است .با چنین نگاهی ،در هنر و هنرمند،
انقالب و تحولی به وجود آمده است ،بدان معنا که هنرمند می خواهد عالم غیب را به عالم خاکی
متصل کند .در این راستا هنرهایی چون معماری ،پیکره سازی ،نقاشی و طراحی ،هنرهای
صناعی -که تا آن زمان بیشتر کاربردی بوده اند تا تزیین -به خدمت گرفته شده اند تا زمزمه
های ذهن متحول هنرمند را به دنیا آورند تا در راهبری آدمیان چراغ هدایتی باشد .هنوز جایگاه
مقدس درونی ،که در زیگورات ها نشان دهنده ی محل پیوند آسمان
و زمین است ،در ایوانهای جلو تاالرهای تاجگذاری معابد
آشوری و هخامنشی باقی است .این مکان مقدس در
آتشکده های ساسانی به صورت شاه نشین داخلی درآمده
که تنها موبدان پرستار آتش ،حق ورود به آنجا را داشته
اند(.پوپ )13،1370،به قول پروفسور پوپ از روزگار
زرتشت ،زیبایی با نور پیوندی ناگسستنی داشته
است .نور از اجزای ذاتی شخصیت مینوی و
همسان با عقل و خوبی بوده ،که در همه جا
با تاریکی ،اهریمن و آشفتگی می جنگیده
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است(همان) .در ایران ،روشنایی طبیعی شدید ،محسوس و خالق -نقشی را که دین به آن
بخشیده و نمایشی از الوهیت می باشد ،به صورت متقاعد کننده ای بسط داده است .در هنر ایران
روشنایی و وضوح هر دو مطلوب مقدس و برعکس تیرگی و تاری منفور است .نقش و نگار های
ایرانی در همه ی اعصار ،صرف نظر از میزان مهارتشان ،شالوده ای بنیانی همراه با روحانیتی
درخور را نشان میدهد که معقول و دقیق است .معماری ،پیکره سازی و شمایل ها در واقع باید
نمایش حقیقت مزبور از طریق رموز و اشارات باشند .معمار کلیسا با عنایت به تفکر فردانیت ،همه
جهان را ظلماتی می داند که تنها پرتو نورانی نجات دهنده ،وجود مسیح است .لذا در طراحی بنای
کلیسا محلی را می جوید که نسبت به سایر فضاهای بیرونی و اندرونی ،تفرد و تقدس ویژه داشته
باشد .مکان مقدسی چون مسجد و یا کلیسا به صورت سکوی عبادت تجلی می گردد .بنابراین،
تمام عوامل و عناصر دیگر معماری در راستای هدایت توجه عبادت کنندگان و شاکران به این
سکو به خدمت گرفته می شوند .گویی حضور ربانی در آن هویداست .آیین مذهبی نه تنها نظام
معماری و هنرهای تجسمی را تعیین می کند ،بلکه بر توزیع و پخش تصاویر مقدس بر حسب
رموز کلی مناطق فضا و معانی آیینی یا عبادی نیز نظارت و تولیت دارد( .محمد زاده)215،1382،
مکان های مقدس نقش می بندند .صورتگری یا شمایل
تصاویر مقدس در
نمود دیگر تفکر تفردی در آیین های مختلف
نگاری خود،
است .برخالف آنچه که در تفکر فردانیت
مسیحی موجب پیدایش هنرهای تجسمی
مقدس می شود ،تفکر توحیدی در دین اسالم ،به
بروز محدودیت خاصی در هنرهای تجسمی می انجامد .در
تفکر توحیدی هنرمند در مقام انسانی است که به صورت و
دیوار و حقیقت اشیا و ورای عوارض و ظواهر می پردازد.
بنابراین ،همین عوارض و ظواهر نمی توانند محل
تجسم حقیقت برتر باشند .در واقع«نهی تصاویر
الهی و اسالم به طور کامل فقط مربوط است به
نگاشتن تصویر الوهیت ،چرا که ،هرگونه تجسم الوهیت از نظر
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اسالم بنا بر نیاز تاریخی و الهی ،نمودی ست از اندیشه ی نادرست بازشناختن وجود مطلق از راه
وجود ناقص ،یعنی تنزل پایگاه آفریدگار تا سطح آفریده» (بورکهارت .)40،1365،و بر همین
اساس ،انکار بتان و تباهی آنها یعنی از قوه به فعل در آمدن ،محوری ترین شعار توحیدی ،یعنی
«ال اله اال اهلل» است .در تداوم همین تفکر ،مسلمانان از نقاشی کردن چهره پیامبران و اولیا
اجتناب کرده اند ،چرا که نه تنها ممکن بوده پیکر آنان معبود بت پرستان شود ،بلکه به سبب
احترامی بوده که ناشی از غیر قابل تقلید بودن ایشان است ،زیرا آنان نماینده ای از خدای زمینند.
به همین ترتیب ،این مخالفت در تجسم سایر افراد آدمی نیز سرایت کرده است ،زیرا خداوند
آدم را به صورت خویش آفریده است .این محدودیت هیچ نقصانی را در شکل گیری هنر دینی
مسلمانان موجب نشده است ،زیرا هنر مقدس ،متضمن نقش تصاویر نیست ،بلکه مشتمل بر
نگارش اشکالی کامال صامت است ،که گویی حالتی از تفکر و اشراق را نمودار می سازند .هنر
اسالمی نه منبعث از شریعت اسالم و نه ناشی از طریقت
اسالمی است ،بلکه منشاء هنر اسالمی را میباید در حقایق
درونی این دین که به نص صریح در قرآن کریم آمده ،جست
و جو کرد .قرآن تفکر محوری دین اسالم و نبی اکرم (ص)
نیز تجلی این وحدت در کثرت است و در خلفت خداوندی
شاهد این وحدت هستیم ،نه تجسم آن ،به این ترتیب تفکر
توحیدی نه تنها مبانی نظری هنر اسالمی را تبیین می کند،
بلکه در مصادیق این هنر نیز بروز می نماید .نمونه هایی
از ت ُاثیرات بارز تفکر توحیدی در شکل گیری هنر ایرانی-
اسالمی را می توان در تجلی وحدت در ساخت کثرت با
انتخاب نقوش هندسی ،اسلیمی و ختایی ،کعبه ،تزیینات
یکدست و یکپارچه ،ظهور فضای خالی در معماری و ...
مشاهده کرد .هنر اسالمی نتیجه ی تجلی وحدت در ساخت
کثرت و دستیابی به تفکر توحیدی است .هنرمند مسلمان از
کثرت می گریزد تا به وحدت برسد .انتخاب نقوش هندسی،
اسلیمی ،ختایی و کمترین استفاده از نقوش در یک نقطه
تأکیدی بر این اساس است .این نقوش انتزاعی با هماهنگی
و یکنواختی مداوم و پیوسته و پیچش های بی منتهای
خویش به جای آنکه اندیشه را مجذوب کند و آن را به جهانی
تخیلی بکشد ،از گرفتاری فکر به یک امر جلوگیری می کند
و به این گونه درک و شعور از بت های نفس و خود مشغولی
آزاد می گردد( .بورکهارت)42،1365،
کعبه به عنوان تنها دست ساخته ی بشری که در عبادت های همه ی مسلمانان نقش محوری
دارد ،اولین نمود عینی کثرت و رجوع به تفکر توحیدی ست .بدیهی ست آشکارترین رسالت
معماری نظم بخشیدن به فضا است و معماری اسالمی از طریق «تقدس بخشیدن» فضا به
آن نظم می دهد و این تقدس بخشی بیش از هرچیز ،بر اساس حضور خانه ی کعبه شکل می
گیرد .قبله مسلمانان ضمن اینکه جهت ها رو مشخص می کند و فضا را قطبی می سازد ،فضای
کیفی خاصی را نیز پدید می آورد که در آن مجموعه ای از خطوط نامریی ،تمرکز نقاط پیرامون
را به مرکز فرا می خوانند .یعنی یگانگی و وحدت جان ها را با جهت دادن به همه ی نمازگزاران
به سمت خود متجلی می سازد .توجه به کعبه ،قبله ی همه ی مساجد اسالمی را نیز متوجه یک
نقطه می کند .تزیینات یکدست و یکپارچه و در عین حال بی انتهای هنر ایرانی-اسالمی در
گنبدها ،مناره ها ،کاشیکاری ها و  ...فضایی را خلق می کند که آدمی را از هرچه«غیر» تهی کرده.
این خود رجوع به تفکر توحیدی است .ظهور فضای خالی در معماری مسلمانان نمونه ی دیگری
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از نمود عینی ت ُاثیر تفکر توحیدی بر هنر اسالمی است ،فضای خالی بر «غیریت» حقیقت مطلق
ت ُاکید می کند .یعنی بر این حقیقت که آفریدگار کام ً
ال ورای آن چیزهایی قرار دارد که حواس
بیرونی به عنوان واقعیت پذیرفته اند و این کلمه به «اله» در تجلی تفکر توحیدی ،یعنی عبارت
«ال اله اال اهلل» متناظر است .بر این اساس فضای خالی به واسطه ی اصل متافیزیکی توحید به
عنصری مقدس در هنر اسالمی مبدل شده است .پروردگار و تجلیات او با هیچ مکان ،زمان یا
شیء خاصی پنداشته نمی شود ،لذا حضور او فراگیر است ،همان طور که قرآن می فرماید« :پس
به هر طرف که رو کنید ،به سوی خدا روی آورده اید»( .بقره )115 ،بنابراین ،تهی بودن در هنر،
مترادف امر قدسی می شود .معماری ایرانی-اسالمی تجلی گاه کمال یافته ی تفکر توحیدی
است .این معماری ،متکی بر فیض و برکت حاصل از کالم وحی می باشد که تناظر و تطابق میان
معماری قدسی و طبیعت را ممکن ساخته است .با این وصف ،معماری اسالمی جدای از طبیعت
زندگی انسان نیست و محیط زندگی انسان ها همه تداوم آن
محسوب می شوند .مؤمن مسلمان در هر نقطه ای از مسجد
قرار گیرد از غیریت تهی شده و می تواند متوجه و متوسل به
وحدانیت شود.
یکی از عمده ترین تأثیرات تفکر توحیدی بر هنر ایرانی-
اسالمی ،همسانی و مداومت این هنر است .از آنجایی که تفکر
توحیدی به عنوان محور اساسی دین اسالم از جانب تمامی
مؤمنان مسلمان بی هیچ تردیدی پذیرفته شده ،بنابراین ،ثبات
همین تفکر در طول زمان و اختالف جغرافیا ،هنر ایرانیان را در
هر زمان و مکانی متأثر ساخته است.
گستره ی بی انتها و عظیم هنر اسالمی خود ناشی از تفکر
توحیدی است .از آنجایی که در تفکر توحیدی وحدانیت خالق
در هیچ صورت و ظاهری به طور تام قابل طرح و تجسم نیست،
لذا نقطه ی پایانی برای هنر متصور نیست .هیچ یک از اشکال و
پدیده ها بیانگر کامل آرمان معنوی اسالم نیست و این ،گنجینه
ای پایان ناپذیر برای هنر اسالمی فراهم می سازد .تأثیر تفکر
توحیدی «ال اله اال اهلل» را حتی در شهرسازی مسلمانان نیز
می توان سراغ گرفت .به قول بورکهارت در شهرهای اسالمی
منطقه ی خاصی برای سکونت طبقات عالی اجتماعی در نظر
گرفته نمی شود و باز شناختن خانه های توانگران از مستمندان
از نمای خانه ها ممکن نمیگردد( .بورکهارت)199،1365،
آدمی از بدو خلقت تاکنون و در مسیر گذر روزگار ،برای رفع
نیازهای مادی و معنوی خود ،رمزهایی را برگزیده و با به کارگیری آنها به ارضاء این نیازها می
پرداخته است .رمزهایی که نشان از پاکی ،صداقت ،شجاعت ،آزادگی و در یک کالم الوهیت
بوده و در واقع ،اشاراتی است بر وجود بی همتای ذات اقدس الهی و آیتی برای زمینیان؛ عالمت
هایی است از عالم باال به انسان ،به منظور تکامل و پرواز به عالم دنیایی برتر و باشکوهتر .از
جمله ی آنها ،رمزهایی است که برخاسته از باورها و اعتقادات مذهبی انسان هاست .مذهبی
که خداوند آن را برای هدایت و تکامل مخلوق خود ،به او اعطا نموده است .هنرمند ایرانی نیز
به منظور انعکاس باورها و اعتقادات مذهبی خود به تصویرگری روایت ها ،داستان ها و زندگی
رهبران و بزرگان علم و دین در آثارش پرداخته و از این طریق نه تنها به ارضاء نیازهای معنوی
خود نایل گشته ،بلکه به انسانهای همنوع خود نیز انعکاس های معنوی برخاسته از نگاره های
دینی اش را به زبان رمزگون بیان داشته است( .شایستهفر)143،1382 ،
در غالب دوره های تاریخی -به ویژه تیموریان به بعد -تولیدات هنری در ارتباط نزدیک با
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رویدادهای مذهبی ،فرهنگی و تاریخی بوده است .یکی از پیامدهای عمده ای که در پیش روی
برخی حاکمان دوره های تاریخی ایران -به ویژه تیموریان -قرار داشته ،نیاز آنها به داشتن ثبات
به عنوان قانون گذاران مشروع در سرزمین های ایرانی بوده است.
به گفته ی المبتون و وودز ،یاسا(قانون مغولی) که به وجود آورنده ی پیوند میان اشراف ساالری
مغولی و فرهنگ ایرانی بوده ،ارزش خود را از دست داده است .از این رو ،بهترین سنت قانون
اسالمی یعنی دعوت به تقوای عمومی و پشتیبانی صادقانه از قانون اساسی به عنوان سیاست
رسمی حکومت تثبیت شده است( .المبتون 9-1 ،1978،و وودز)105-99 ،1987 ،
سفارش نسخه های خطی با کیفیت باال و برنامه ریزی منسجم در پشتیبانی از طرح های
معماری که حاکمان تیموری چون تیمور ،شاهرخ و همسر وی گوهرشاد(وفات 880ه.ق) بانیان
آن بوده اند ،گواهی بر این سیاست ها می باشند ،که خود نمایانگر تعهد تیموریان به مذهب بوده،
و در ساختن مساجد ،مدارس و حرم های متعدد به منصه ظهور رسیده است .گور امیر ،مقبره ی
تیمور( 807-803ه.ق) ،شاه زنده که شامل دسته ی شانزده تایی قبرها در اطراف مقبره ی
حضرت کاظم بن عباس عموزاده پیامبر(ص) است ،مسجد جامی تیمور (همگی در سمرقند)
و مسجد گوهرشاد که توسط گوهرشاد همسر شاهرخ بنا شده و در آخر نیز حرم حضرت رضا
(ع) امام هشتم شیعیان جهان (هردو در مشهد) همه و
همه نمایانگر نمونه هایی از معماری شکوهمند و مجلل
دوران تیموری می باشند .عالوه بر وجود بعضی تأثیرات
فرهنگ اسالمی که در موضوع های منتخب برای مصور
سازی نسخه های خطی دوره های تیموری و صفوی
چون مراسم تشییع جنازه ،به خاک سپاری ،زنان با روسری
و حجاب ،مسجدها و مناره های آنها ،مردم در حال نماز
و کتیبه های قرآنی به ظهور می رسد ،برخی نشانه های
عناصر مذهبی -به ویژه شیعی -در مصور سازی ها به
چشم می خورد .با آن که تنها پس از جلوس حکومت
صفویان بوده که شیعه گرایی به عنوان مذهب رسمی
ایران شناخته شده است ،در حکومت تیموریان نیز جمعیت
قابل مالحظه ای از شیعیان حتی در پایتخت آنان-هرات-
زندگی می کرده اند .شواهدی مبتنی بر کتیبه ها و نقاشی
های نگارگری نمایانگر این واقعیت است که شیعه گرایی
کام ً
ال از طرف سلسله های تیموری و صفوی جایز شمرده
می شده است .آنها آثار مذهبی را مورد حمایت قرار می داده اند و تمایل آنان به شیعه گرایی
موجب افزایش و تقویت شهرت آنان می گشته است.
قواعد سبک های هنری مذهبی -به ویژه نگارگری و مصورسازی-که تحت حمایت ایلخانیان
در قرن هشتم ه.ق توسعه یافته بود ،در حکومت تیموریان با عناصر شیعه در آمیخته و در آن
مستحیل گشته است .رعایت عناصر مذهبی در هنرهای کتاب آرایی در نمونه های باقی مانده
از این دوران به وفور قابل مشاهده می باشد .حامیان ایرانی نسخه هایی را سفارش می داده اند
که توسط هنرمندان مختلفی مصور می گشته اند .نسخه های مصور عالوه بر آثار منظوم ،کتاب
های تاریخی را نیز در بر می گرفته است .از میان تصاویر این نسخه ها ،موضوع های مذهبی-
به ویژه گرایش های شیعی -به عنوان پس زمینه برای تحوالت هنری دوره های مختلف
تاریخی -به ویژه دوران ایلخانیان به بعد-برگزیده شده اند.
گرایش به موضوعات مذهبی در همه ی دوره های تاریخی ایران زمین-چه قبل و چه بعد از
اسالم -موج می زند .عنایت عاشقانه نسبت به مبانی اندیشه ی دینی و ذات دین مداری در این
هنر با همه ی شاخه های آن ،مهم ترین عامل شکوفایی و مانایی فرهنگ و هنر ایرانی است -که
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توانسته پیوسته در درازنای تاریخ به زیباترین شکل ها ،نقش ها و رنگ ها رخ بنماید-و نیز مرکز
ثقل توجه سرزمین های اسالمی در مسیر توسعه ی فرهنگ و هنر اسالمی بوده است .دین مبین
اسالم دینی فراگیر و ناظر بر همه ی ابعاد و جوانب زندگی و وجود انسان است و جز سالمت دین
و دنیا و سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال ،هدف دیگری را دنبال نمی کند؛ و در رهنمودهای
خود نیز همواره این مسأله را مد نظر قرار داده است .دین اسالم ،همه ی فعالیت ها و خواست های
انسان را در قالب تقرب به خدا شکل داده و نیازهای دنیایی او را نیز به صورت هدایت شده ،اصالت
بخشیده و غیر آن را گمراهی می داند و هنر و معماری نیز از این امر مستثنی نبوده است.
معماران مسلمان ایرانی پس از قبول ظاهری دین اسالم با ذکر شهادتین مراتب دین باوری خود
را آغاز نموده اند و در نهایت تعمیم حالت دین باوری در تمام احوال و افعال آنها نفوذ و در غالب
کارهایشان نمود یافته است .دین باوری دل معمار هنرمند ایرانی را جهت و بینش داده و به این
صورت هنرش را اعتبار بخشیده است .معمار ایرانی از اثر معماری خود به عنوان وسیله ای برای
تقرب به خدا بهره جسته و به این وسیله عبادت و انجام وظیفه نموده است .عوامل گوناگونی در
پدید آوردن آثار معماری ایرانیان مسلمان مؤثر بوده ،و موفقیت آثار معماری ایرانیان نیز نشأت
گرفته از ایمان و التزام معمار است.
پس از ظهور اسالم ،معماران مسلمان هم چون سایر
هنرمندان به تدریج به اقتضای دین باوری خود دریچه
های جدید بینشی بر رویشان گشوده شده است .به این
لحاظ سعی نموده به بازنگری در تمام تجلیات فکری و
هنری پیش از خود بپردازند .معماران ایرانی دریافته اند
که میزان پذیرش و ارزش اعمال در نزد خداوند دین داری
است و این دین داری باید به اثبات رسیده و به دین باوری
تبدیل شود تا عالوه بر جنبه ی اندیشه ای و اعتقادی در
تمام اعمالشان به منصه ی ظهور رسد و در نهایت همه
ی اعمال و آثار راهی به سوی قرب الهی یابند .همان گونه
که مکتب اسالم در همان دهه های نخست با سرعتی بی
سابقه از شبه جزیره ی عربستان به تمامی خاورمیانه و
سپس به سراسر آسیا و شمال آفریقا و اروپا گسترش یافته
و ملیت های گوناگون را تحت حاکمیت اسالم به وحدت
و یکپارچگی رسانده است ،معماری ایرانی نیز مانند سایر
هنرها و صناعات با رنگ و صیغه ی اسالمی در فرهنگ
و تمدن سرزمین هایی که اسالم را پذیرفته و دین باوری را دریافته بوده اند ،نفوذ کرده و تحت
تأثیر این معماری ،آهنگی یکنواخت از یگانگی در معماری سرزمین های تحت نفوذ اسالم
پدیدار شده است .گفتنی است که در میان هنرها و صناعات ،معماری نخستین هنری بوده که
در سراسر جوامع اسالمی توسعه یافته و در میان هنرها نقش اصلی را ایفا نموده و سایر هنرها نیز
به نوعی با معماری مرتبط بوده اند .به این صورت شکلی از یگانگی معماری در کشورهای تازه
مسلمان شده را می توان مشاهده نمود .معمار ایرانی مسلمان با تکامل دین باوری اش ،خود را
ملزم به آداب خاص در هنگام آفرینش اثرش کرده است و آموخته بوده که باید روح خود را برای
انجام کار آماده کند ،با طهارت بر سر کار حاضر شود،با نام و یاد حق تعالی کار را آغاز نماید ،در
هنگام کار پیوسته به یاد خدا باشد ،قلبش در حین کار سرشار از عشق خداوندی باشد و عینیت
خود را در رابطه با خدا فراموش نموده تا مراتب کامل دین باوری اش را به منصه ی ظهور رساند
و به این صورت در اثرش نیز دین باوری را به نمایش درآورد .معمار دین باور ایرانی در طول دوره
های مختلف قبل و پس از اسالم همه چیز را در راستای حرکتش به سوی حق تعالی دیده و خود
را زائر درگاه او دانسته است .نیاز به الوهیت در معماری ایرانی را به شکل های زیر نیز می توان
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بیان کرد:
الف -معمار ایرانی مسلمان دریافته که دیدگاه برخوردی اسالم نسبت به معماری در جهت
دعوت انسان به حیاتی سالم و استفاده از نعمت های دنیوی است .لیکن دنیا و آثارش وسیله ی
آزمایش بوده ،و نباید مفتون و شیفته ی جلوه های فریبای دنیایی شده و دنیا را هدف دانسته،
بلکه دنیا وسیله ای برای محل گذر و پلی برای عبور به آخرت است ...« .و زندگی دنیا جز بازیچه
و لهو نیست و پرهیزگاران را سرای آخرت بهتر است .آیا به عقل نمی یابید؟» (انعام )32 ،به این
ترتیب ،در نحوه ی نگرش معمار ایرانی مسلمان نسبت به زندگی دنیوی دگرگونی ایجاد شده
است .او دریافته است که دنیا اقامتگاه موقت بوده ،و همه چیز دنیا در نهایت از بین رفتنی است و
همه چیز برای آخرت است؛ البته این موضوع به آن منظور نیست که به مسائل دنیایی بی اهمیت
بوده ،بلکه باید با بهره وری صحیح از حیات گذرای این دنیا با آن به گونه ای برخورد شود که
انسان را از خانه ی آخرت باز ندارد.
ب-دین باوری هنرمند ایرانی به اعتباری در برگیرنده همه ی مسائل مربوط به زندگی انسان
است و بر همه ی ابعاد و جوانب زندگی سیطره دارد و در این امر برای هدف دار نمودن زندگی
انسان ،جهت دهنده است ،هم چنان که «  ...ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم».
(بقره)156،
معمار دین باور با اندیشه و خمیر مایه ای که اسالم برایش به ارمغان آورده و مطابق فطرت و
طبیعت اوست ،توانسته اثرش را نیکو ارائه دهد و دیگران را نیز به نیکی وا دارد .این جهت دار
شدن آثار معماری ،بر استفاده کننده و بیننده تأثیر مطلوب گذارده است .شاهکارهایی چون
مسجد شاه و مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان در دوران صفویه ،اوج این تأثیر گذاری است .جهت
دار شدن معماری از طریق دین مداری ،معنویت را برای معمار ایرانی مسلمان به ارمغان آورده
و این معنویت بر سایر عوامل مانند ماده ،مکان و زمان غلبه پیدا نموده است .این استعداد خاص
پدید آمده ،نگاهی خاص و نظری تازه در مسیر ایجاد فضایی معنوی برای معمار ،به ارمغان آورده
است.
ج-معمار دین باور ایرانی با الهام از مبانی الهیات
و معارف اسالمی ،توانسته علی رغم کثرت مواد،
اقوام ،اقلیم و شرایط زمانی و مکانی ،به یگانگی
و وحدتی در معماری دست یابد که تا قبل از آن
چنین امری به این شکل در طول تاریخ معماری
مطرح نشده بود .این الهام دینی باعث شده است
عامل یگانگی و وحدت ،بیش از سایر عواملی هم
چون شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ،آشکارا و
بدیهی جلوه گر شود .به این صورت ،معمار دین باور
ایرانی در ایجاد هر بنایی اصول برگرفته ی واحدی
را به کار گرفته که گویی همه ی آثار در عین کثرت
از وحدت قابل تعمقی برخوردار بوده اند .این به هم
پیوستگی و تعالی تدریجی در معماری دوره های
مختلف ایرانی از قرن پنجم ه.ق به بعد به صورت
تصاعدی هویداست.
د -معماران ایرانی مسلمان بر اساس دستور دینی،
توجه به آثار تاریخی گذشتگان را مد نظر قرار داده
اند؛ لیکن به آن آثار همچون پدیده های تاریخی
محض نگریسته و ضمن بررسی ،الگوهای اصلی
ساخت آن بناها را نیز دست مایه ی کار خود قرار داده
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اند .بهره گیری صحیح منطقی از هنر پیشینیان باعث شده که در معماری ایرانی دوران اسالمی
الگوها ،تکنیک ها ،شیوه ها و عناصر معماری دوران قبل از اسالم مورد استفاده قرار گیرد .لیکن
این عناصر و جزئیات به صورت صرف کاربری نداشته ،بلکه با دین باوری معماران درهم آمیخته
شده و به این ترتیب ،ساختاری کمال یافته از معماری ایرانی-اسالمی را شکل بخشیده است.
ر -معماران ایرانی با بهره گیری از مبانی دین باوری شان هر بنایی را مطابق طبیعت خود شکل
داده اند و در تشکیل فضا به جنبه ی تعالی بخش بودن آن توجه خاص مبذول داشته اند که این
امر نهایت کمال بخشی در معماری ایرانی-اسالمی را سبب شده است .از نکات ویژه ی معماری
ایرانی ،آغاز شگرف آن بوده که از همان ابتدا ،به نقطه ی اوج دین مداری نظر داشته و این امر
همواره تحول الزم را به دنبال داشته است .این تغییر و تحول نیز در متن خود از ثبات و یکپارچگی
برخوردار بوده؛ به گونه ای سبب خلق آثاری جاودانه شده است.
س -معمار ایرانی مسلمان بر اساس تعالیم دینی دریافته بود که هم محتوی و درون و هم قالب
و صورت اثر باید از یک مایه ی معنوی برخوردار باشد و برای استفاده کننده احساس معنویت و
خلوص ایجاد نماید.
معماران دین مدار بر این اساس توانسته اند فضاها را هم چون قالب مادی برای معنویت و انسانی
زندگی کردن پدید آورند و هماهنگ با این امر ،درون بناها را نیز با رنگ الهی بیارایند .در این
زمینه از فرهنگ اسالمی به میزان دین باوری شان کمال بهره برداری را نموده و در معماری
ضمن توجه به درون و بیرون ،تناسب زیبا و هماهنگی بین قالب و محتوی خلق نموده اند و این
تناسب را نیز به بیانی ساده نمایان ساخته اند.
ص -معمار دین مدار ایرانی عالوه بر این که شخصیت اثر خود را حفظ کرده و در بنایش تعادل و
توازن معقول را به نمایش گذارده؛ اعتبار سایر بناهای مجاور و همسایگانش را نیز محفوظ داشته
است .توجه به الوهیت به او آموخته است که باید به محیط ارزش و بهای درخور آن را داده و به
همه ی عوامل در جهت ایجاد مجموعه ای از محیط تعالی بخش توجه نماید.
ط -معمار ایرانی مسلمان با دین مداری اش خود
را جزیی از نظام آفرینش محسوب کرده و فردیت
خود را در منظومه ی نظام الهی غرق نموده است.
او بر این اساس در برابر اثرش ،خودش را معتبر
ندانسته ،بلکه همه ی اعتبارش را به اثرش داده
است .برایش ماندن در تاریخ و ذهن ها چندان
مهم نبوده است .او با دین مداری اش دیگر در پی
کسب مقام و شهرت نبوده ،بلکه وظیفه شناس
شده است.
معمار دین باور ایرانی چون اثرش را دارای اصالت
می دانسته ،خود و اراده اش را در مقابل بنایش
گمنام دانسته و در مقابل به اثرش اعتبار و اصالت
می بخشیده است .مکتب اسالم دینی است که
مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچ گاه
این مسائل را از هم جدا ندانسته است .این ویژگی
سبب شده که معماری نیز از این امر مستثنی نبوده
و به عنوان هنر و صنعت جزیی از دین و دنیای
معمار دین مدار مسلمان باشد .در طول تاریخ
همواره معماران مسلمان ایرانی در پی این بوده
اند ،که با بهره گیری از احکام نورانی اسالم و
دین مداری شان ،آثار هنری خود را به نیکوترین
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وجه بیارایند و به این دلیل است که در طول
چهارده قرن گذشته ،گنجینه ی گرانبهایی از
آثار معماری در سرزمین های اسالمی بر جای
مانده ،که بدون تردید دل معماری که این گونه
بناها را احداث نموده ،سرشار از عشق الهی
بوده و همین اصل سبب شده است که آثار
معماران مسلمان هویتی اصیل پیدا نماید.
دین مداری معماران ایرانی دارای پایه و بنیان تغییر ناپذیر بوده که در طول زمان و بستر مکان بر
معماری مسلمانان دیگر نقاط جهانسایه افکنده است .همه عناصر و اجزای معماری مانند فضا،
حجم ،شکل ،فرم ،ماده ،رنگ و نور برگرفته از دیدگاه وحدت گرایانه دین باوری معمار ایرانی
مسلمان است و این دین باوری با ممزوج شدن در معماری توانسته ،به عنوان نقطه ی آغازی
برای ایجاد معماری اسالمی به شمار رود.
اگر موضوع یا پدیده ای در همه ی جوامع و تمدن ها و ادیان و اقلیم ها وجود داشته و شکل گیری
آن نیز به نحوی متأثر از جهان بینی و تفکر آنها باشد ،می توان آن موضوع یا پدیده را در هر
جامعه ای به صفتی متصف نمود که بیانگر تفکر و جهان بینی آن جامعه یا تمدن باشد .بسیاری
از موضوع ها و پدیده ها به صفتی که مبین موقعیت جغرافیایی خاصی است نیز متصف می
شوند .در این گونخ موارد نیز نام جغرافیایی خاص ،مبانی نظری ،فرهنگی و جهان بینی خاصی
را به ذهن متبادر می سازند .عالوه بر آن برخی محدوده های جغرافیایی به دلیل شرایط خاص
و متفاوت اقلیمی ،محیطی و تاریخی می توانند به عنوان تفسیری محلی از یک موضوع جلوه
گری کنند .به عنوان نمونه سخن گفتن از معماری ایرانی ،عالوه بر آنکه حاکی از تفکر ،جهان
بینی و اعتقاداتی ست که قبل یا بعد از اسالم بر شکل گیری معماری ایرانی مؤثر بوده اند ،بیانگر
تفسیر مکانی اصول آن تفکر ،جهان بینی و اعتقادات است که پاسخگوی نیازها و شرایط اقلیمی
و محیطی نیز بوده اند.
آن چه مسلم است ،بین تولیدات انسان از جمله هنر ،معماری و شهرسازی با فرهنگ و جهان
بینی او ارتباط و همبستگی وجود دارد .عده ای بر این ادعا می باشند که اسالم واجد هنر -به ویژه
معماری و شهرسازی -نبوده و نمی توان هنر ،معماری و شهرسازی
را به صفت اسالمی متصف نمود .استدالل هم این است که عرب
های مسلمان که به فتح سایر ممالک آمده اند ،بدون سابقه ی هنر
و معماری بوده اند ،و معماری و هنر سرزمین های فتح شده به نام
هنر و معماری اسالمی معروف شده اند .چهار طاقی به گنبد تغییر نام
یافته ،کاخ ،به داراالماره تبدیل شده و از این قبیل تغییرات .اشکال
اصلی این استدالل این است که «اسالم» مترادف با «عرب» فرض
می شود و بدیهی است که این فرضی کام ً
ال نابجاست .اشتباه مسلم
دیگر این تفکر آن است که اینان نیز همچون کسانی که به آثار برجای مانده از مسلمانان
در ممالک اسالمی ،معماری و هنر اسالمی اطالق می کنند ،برای هر هنری الگو و کالبدی
فیزیکی و مادی ثابت و برخی موارد تغییر ناپذیر قایل هستند .این تفکری کام ً
ال نادرست است
و با روح اسالم و تعالیم و حیاتی آن ،که اصولی جاوید (و نه اشکال فیزیکی مادی واحد و ثابت) را
برای زندگی انسان در همه ی زمان ها و مکان ها مطرح می نماید ،در تضاد می باشد .آنان فکر
می کنند چون شکلی(مث ً
ال چهار طاقی) از غیر مسلمانی چون ایرانیان اخذ شده ،پس اسالم هنر
و معماری ندارد .و اینان بر این باورند که هرچه به شکلی خاص (مث ً
ال قوس و گنبد) باشد اسالمی
است .در حالی که اسالم اصولی را مطرح می نماید که در هر زمان و مکانی تفسیر و کالبد خاص
خود را دارند .مهم وحدت ،عدالت ،تعادل و هماهنگی حفظ حرمت انسان ،متذکر بودن اثر هنری،
و رجحان معنویت بر مادیت و رهایی انسان و نجات او از غفلت و جهالت است .به بیان دیگر،
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به قول دکتر ندیمی از آنجایی که «معماری
آشکار سازنده ی هستی شناسی ،ارزش ها و
هویت آن فرهنگی می گردد که معمار به آن
تعلق دارد» (ندیمی )20،1378 ،در انتساب
سبک یا اثری خاص به یک جهان بینی و
فرهنگ یا یک ملت باید به دنبال شناسایی
اصول و معانی بود و نه در فکر ظاهر ،کالبد و
جسمیت آن .این تفکر و انتظار نا به جایی است و در هیچ مقطعی از تاریخ و در هیچ نقطه ای از
جهان سابقه نداشته که یک دین یا مکتبی فکری و یا جهان بینی ای خاص ،الگوهای فیزیکی
و کالبدی واحد و مشخص را ابتدا به ساکن ابداع کرده و آنان را برای جنبه های مختلف زندگی
پیروان خویش در نقاط مختلف و زمان های گوناگون معرفی نماید .بلکه هر جهان بینی ،مبانی،
اصول و ارزش هایی را بیان نموده ،و این پیروان و معتقدین بوده اند که مواد و ابزار و اشکال و
قوانین و علوم و هنرها را در جهتی به کار گرفته اند تا محیط را مناسب زیست خویش نموده و آن
را همراه و یاری رساننده به هدفی که مکتبشان برایشان تعیین نموده است ،بنمایند .در نتیجه،
وضعیت موجود و تاریخ خود ،و تعلیماتشان از دیگران را هم چون مواد اولیه به کار گرفته و با تغییر
و استحاله شان معنا و فضا و عناصر و شکل و بیانی نو و در خور و همراه با تفکر و باورهای خویش
به وجود آورده اند .هنر ،فلسفه ،علوم ،معماری ،شهر ،لباس و حتی شیوه ی زیست اسالمی و
مسلمانان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند .در واقع قومی از مسلمین و یا فردی خاص اینها را
به وجود نیاورده ،بلکه آنچه که پدیدار شده حاصل رواج و تأثیر تفکر اسالمی بوده که البته ممکن
است با شرایط زمانی و مکانی خاص به صورت تفاسیر محلی و زمانی خاص ظهور و بروز نموده
باشند .از آنجایی که هنر و معماری ارتباط بنیادینی با فرهنگ و جهان بینی برقرار می نمایند،
و افزودن بر آن ،به عنوان جلوه ای از هویت جامعه شکل می گیرند و ابراز وجود می نمایند ،و
با عنایت به اینکه رکن اصلی «فرهنگ و جهان بینی و هویت ایرانی» اسالم است ،رابطه ی
اسالم با هنر و معماری ایرانی ،و یا به عبارتی انصاف هنر و معماری ایران به اسالم ،و به بیان
بهتر «اسالمیت» هنر و معماری ایرانی غیر قابل انکار است .نکته قابل توجه در این است که
اگرچه هنر و معماری و شهرهای تاریخی ایرانی به صفت اسالمی
متصف شده اند ،اما حتی در صورتی که مبانی نظری طراحی و
ساخت آنها کام ً
ال مستخرج از تعالیم اسالم باشند ،چون در بسیاری
موارد ،کالبد و روابط آنها در دوران معاصر موضوعیت نداشته و یا از
اهمیت ضعیف تری برخوردارند ،نمی توانیم و نباید آن آثار را الگوی
ثابت و واحد و تغییر ناپذیر «اسالمی» بنامیم .بلکه شایسته است
که آنان «آثار دوره اسالمی» نامیده شوند .آن چه که در تمامی آثار
ماندگار هنر ایرانی به چشم می خورد ،مالحظات مربوط به فواید
علمی نمادگرایی عبادی با عشق ایرانی با محوریت دین و الوهیت است که به زیبایی با همه
ی شکل هایش همراه و در عین حال تلطیف شده است .این لذت غریزی ،عالوه بر معماری،
خود را در شعر متعالی هزار ساله ،در سفالگری-که با کار چین و یونان پهلو میزند -در فلزکاری
و در استادی بی همتا در قالیبافی نمایان می سازد .بگذریم از نقاشی های نگارگری و سایر
هنرهای کتاب سازی و کتاب آرایی .هم چنین است طرح های عالی برای حجاری ،خطاطی
و کاشیکاری .افزون بر این ،این عشق به زیبایی در همه ی طبقات وجود دارد و در ساده ترین
ابزارها غالب ًا به ذوق خیره کننده بر می خوریم .این زیبایی به قول پروفسور پوپ خود در خور توجه
بوده و می باید از آن مراقبت و نگهداری شود و در واقع زیبایی صفتی آسمانی و الهی بوده است،
یک اصول پذیرفته شده ی جهانی وجود داشته که با اعمال و آدابی خاص تأیید می شده است.
(پوپ)13،1370،

کتاب مانایی  -اولوهیت و دین مداری در فرهنگ و هنر ایرانی

دریافت لوح تقدیر کتابخانه بحرین

دریافت نشان پژوهش از ریاست اسبق جمهوری

سخنرانی در مراسم اهدای نشان ویژه سازمان یونسکو

بازدید ریاست اسبق جمهوری از موزه دکتر محفوظی

از راست به چپ  :دکتر عظیمی ،استاد عبداهلل انوار ،استاد عتیقی ،استاد آیدین آغداشلو ،استاد کزازی ،استاد دکتر مهدی محقق ،دکتر محمد صادق محفوظی ،دکتر مرتضی مومیوند ،استاد مهدیه الهی قمشهای

لوح تقدير از طرف پروفسور سيد حسن امين
سرپرست علمي دايره المعارف ايران شناسي

مجوز موزه

لوح سپاس فرماندار شهرستان شميرانات

لوح تقدير آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

لوح تقدير سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري

لوح تقدير مركز فنون اسالمي كويت

مجوز موزه

لوح تقدير ميراث فرهنگي و گردشگري
استان تهران

لوح سپاس مشاور رئيس جمهور

دست نوشته تقديرنامه آقاي دكتر سيد محمد
خاتمي رئيس جمهور وقت

معاون فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري

لوح تقدير كتابخانه بحرين

لوح تقدير از طرف انجمن آثار و مفاخر
فرهنگي كشور

نشان آفيسر از دانشگاه بروكسل

تقديرنامه رئيس كميته ملي موزه هاي
ايران (ايكوم)

نشان فرهنگي سازمان يونسكو

لوح تقدير از طرف سازمان يونسكو ،سازمان ميراث فرهنگي ،كميته ملي موزههاي ايران( ايكوم) و
مجموعه كاخ سعدآباد
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The Visit of Dignataries and Cultural Personalities of the Center of the Encyclopedia of Anthropology
Ex- President Hashemi Rafsanjani

اعطاي لوح توسط آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
(رئيس جمهور وقت) به آقاي دكتر محمد صادق
محفوظي و سخنراني در بين اعضاي جامعه
اسالمي پژوهشگران و تقدير از فعاليتها و
تحقيقات علمي و عملي مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی.

Dr. Elahi Ghomshei

استاد دکتر حسين الهی قمشهای (استاد ممتاز
دانشگاه)  :حفظ آثار فرهنگی و تاریخی ،زنده
نگهداشتن فرهنگ ملی یک کشور است که آقای
دکتر محفوظی به خوبی این کار عظیم را انجام
دادهاند.

Dr. Ali Shariat Madari

استاد دکتر علی شریعتمداری (عضو شوراي عالي
انقالب فرهنگي)  :ترتیب نمایشگاه ،آثار ارزنده
علمی ،دینی و هنری که روشنگر تاریخ گسترده
اینگونه فعالیتها است در خور تمجید و تقدیر است.

14

Cultural Museum & Manuscripts

Ex- President M. Khatami

آقاي دكترسيد محمد خاتمي(رئيس جمهور وقت)
 :خام ترين و مهمترين امري كه ملت را تشكيل
مي دهد ،خاطره مشترك است كه هويت ملي را
تشكيل مي دهد .موزه نقش بسيار اساسي و زنده
در حيات فعلي روزگار ما دارد .زيرا اوال  :شناسنامه
هويت تاريخي و خاطره تاريخي ما است و اگر مليت
و ملت را پذيرفته باشيم به موزه به عنوان يك امر
مهم و اساسي نگاه خواهيم كرد .ثانيا  :موزه يك
آموزشگاه است و ميتوانيم در آنجا هويتي كه
متعلق به ما است را بشناسيم.

Dr. Mahdi Mohaghegh

استاد دکتر مهدی محقق (استاد برجسته دانشگاه)
 :ما باید شاکر باشیم که دکتر محفوظی دامن همت
به کمر بستند و از خروج این آثار جلوگیری کردند و
در این  20ساله با کوشش خودشان این مجموعه را
کامل کردند که باعث آبرومندی جمهوری اسالمی
میباشد.

Mr. Marashi

مراسم تقدیر از آقای دکتر محفوظی با حضور رئیس
وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جناب
آقای مهندس مرعشی

S. M. Beheshti

آقاي مهندس سيد محمد بهشتي شیرازی(رئيس
پژوهشگاه ميراث فرهنگي)  :از اين تالش عاشقانه
شگفت زده شدهام و اميدوارم جناب آقاي دكتر
محفوظي كه از خانداني اصيل و جليل القدر هستند
در زمينه خدمت گرانقدري كه نمودهاند موفق و
مؤيد باشند.

Ahmad Masjed Jameei

دیدار آقاي احمد مسجد جامعی ،رئیس محترم
شورای اسالمی شهر تهران از مرکز دایرة المعارف
انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي،
هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

Idin Aghdashloo

استاد آیدین آغداشلو (هنرمند و كارشناس
برجسته جهان)  :نمونههای خط و کتابت در این
مجموعه قابل توجه میباشد ،یعنی نشان میدهد
که گردآورنده این مجموعه به چه چیزی بیشتر
عالقمند بوده است که عالقه ،به جد عالقه شریف
و زیباییست.

Ayatollah M. Alvai & Hojati
Kermani

حضور حضرات آیات سید محمود علوی و محمد
جواد حجتی کرمانی در مراسم رونمایی از  20اثر
نفیس تاریخی مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و
موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر محمد
صادق محفوظي.

Lordhaye London

سخنرانی دكتر محمد صادق محفوظي رئیس
مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ
خطي و آثار فرهنگي ،در کتابخانه مجلس لردهای
انگلیس.

Ghadir Conference

کنفرانس بین المللی غدیر در دسلدورف آلمان
از سمت راست دکتر غدیر آکارس رئیس شیعان
ترکیه ،آیت اهلل دکتر رمضانی رئیس مرکز اسالمی
هامبورگ ،دکتر محمد صادق محفوظی رئیس
مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ
خطي و آثار فرهنگي ،آقای داریوش ارجمند.

Ayatollah Moghtadai

بازدید آيت اهلل مقتدايي از مرکز دایرة المعارف
انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي،
هنري دكتر محمد صادق محفوظي و رونمايي
از تعدادي كتب خطي و قرآنهاي نفيس و
دستخطهاي منسوب به ائمهاطهار (ع)

Ambassador of Italy

بازدید لوكا جانسانتی معاون محترم وزیر خارجه
ایتالیا و اساتید دانشگاه رم از مرکز دایرة المعارف
انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي،
هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

Lotfi

بازدید آقای منوچهر لطفی رئیس انجمن مجموعه
داران ایران و آقای غالمرضا سحاب استاد جغرافیا
از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ
خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر محمد صادق
محفوظي.

Ayatollah Moosavi

آیت اهلل سید مهدی موسوی خلخالی  :زحمات
جنابعالی در جمعآوری آثار گذشتگان که تنبه
و هشداری برای آیندگان است بسیار قابل تقدیر
و تحسین میباشد و از آن مهمتر ،جمعآوری آثار
خطی بزرگان و علما و باالخص خطوط منسوب به
ائمهاطهار(ع) که بسیار جالب است.

Ayatollah Hadi Khosrow Shahi

بازدید آیت اهلل سيد هادي خسروشاهی ،مورخ و
استاد دانشگاه از مرکز و موزه دایرة المعارف انسان
شناسی و رونمایی از آثار قرآنی مرکز و موزه و
سخنراني در خصوص آثار ارزشمند و گرانسنگ
جمعآوري شده و اهميت تاريخي اين آثار براي
نسل آينده و حال.

Dr. zimi & Khosro Motazed

حضور آقای خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ و آقای
دکتر عظیمی استاد دانشگاه در مراسم رونمایی از
 20اثر نفیس تاریخی مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري
دكتر محمد صادق محفوظي.
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Ayatollah Fazel Maleki

بازدید آیت اهلل فاضل مالکی ،مرجع تقليد شيعي
از مرکز و موزه دایرة المعارف انسان شناسی و
رونمایی از آثار قرآنی مرکز و موزه و سخنراني در
خصوص آثار ارزشمند شيعي و ديني موجود در بين
آثار موزه.

M.J.Kazazi

بازدید آقای لرد احمد نماینده شیعیان مقیم
انگلستان از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و
موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر محمد
صادق محفوظي.

Dr. Qolam Ali Afrooz

دکتر غالمعلي افروز (استاد ممتاز دانشگاه) :
الحق با مالحظه چنین بنای خیر و فراهم نمودن
این همه زیبایی فرهنگی ،بیدرنگ اندیشه مثبت
گرانه بشری برای تشکر و تقدیر زبان میگشاید.
حقیقت این است که این بنای ماندگار و مجموعه
آثار فاخر فرهنگی یک ابتکار شخصی ،مايه افتخار
و مباهات ملی است.
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Ahmad Monzavi

بازديد استاد احمد منزوی ،نسخه شناس و فهرست
نگار از مرکز و موزه دایرة المعارف انسان شناسی و
رونمایی از بیست هزار فهرست مکتوب موزه دکتر
محمد صادق محفوظی.

Profossor Hasan Amin

پروفسور سید حسن امین استاد صاحب كرسي
حقوق و پژوهشگر  :خود من مکرر در موزه آقای
دکتر محفوظی موفق شدم به کتابهای خطی
منحصر بهفرد برخورد کنم ،چه در زمینه حافظ
شناسی و چه در زمینه تاریخ پزشکی که از برخی
آنها میشود رمزگشایی و کشف کرد.

Dr. Ravaqi

بازديد استاد دكتر رواقي مؤلف و پژوهشگر آثار و
علوم قرآني از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و
موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر محمد
صادق محفوظي.

Ayatollah Nojumi & Moqtadaei

در بزرگداشت آیت نجومی (ره) ،حضرات آيات
نجومي و مقتدايي از مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري
دكتر محمد صادق محفوظي.

Clergymen of Science and Signs
of Greatness

بازديد علماي اعالم و آيات اعظام از مرکز دایرة
المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار
فرهنگي ،هنري دكتر محمد صادق محفوظي و
رونمايي از تعدادي نسخههاي خطي منحصر به
فرد.

Abdollah Anvar

بازديد استاد عبداهلل انوار مترجم ،نسخهشناس،
نسخهپژوه ،فهرستنگار ،رياضيدان و متخصص
متون كهن رياضي از مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري
دكتر محمد صادق محفوظي.

Taking the Medal from Unesco
by Dr. Mahfoozi

مراسم اهداي نشان فرهنگی سازمان يونسكو
توسط آقاي حسن عبدالحسين صفر نماينده
سازمان يونسكو به آقاي دكتر محمد صادق
محفوظي به پاس زحمات و خدمات بيشائبه در
ترويج فرهنگ ايران و اسالم.

Dr. S.Tabatabai

آقاي دكتر صادق طباطبايي  :ميگويند هنر
تجلي روح آفريدگار انسان است .درك و شناخت
زيباييها و بهرهبرداري از زيبايي در جسم و جان
از خصلتهاي ذاتي انسانهاي هنرمند و به بيان
ديگر عارفان ميباشد .آنچه در اين موزه يافتم از
انواع خط هنر و آفريدگاري انسان در حدي از ارزش
است .توفيق روز افزون حضرت عالي را آرزومنديم.

Dr. Mostafavi

بازديد آقاي دكتر مصطفوي رئيس وقت سازمان
فرهنگ و ارتباطات از مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري
دكتر محمد صادق محفوظي و بخش انتشارات
مركز به همراه آقای وحید سمیعه ئی مدیر داخلی
موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري.

Amirkhani and Nezamol-alolama

استاد خوشنويس حسين اميرخاني و استاد نظام
العلما :با ايجاد اين مجموعه فرهنگي و هنري به
دست توانا و همت بلند جناب آقاي دكتر محفوظي
اميدوارم ديگر فرزندان اليق و خون گرم و با غيرت
ايران به اين اقدام و نظير آن اقتدا كنند و قوانين
مناسبي براي محافظت و مصونيت از هرگونه
دستاندازي احتمالي كه موجبات نگراني اينگونه
افراد عالقمند ميباشد در دست دارند در اين مسير
مقدس و انسانساز مصروف سازند.

Dr. Kiyanoosh Keyani

آقاي دكتر كيانوش كياني(استاد و نسخه شناس):
آثار ما به صفحه گيتي نشان ماست از بعد ما نگاه به
آثار ما كنند توفيق ،يار شفيق گرديد كه در يك روز
گرم تابستاني ،چشم دلم به ديدار آثار گرانقدري كه
به همت جناب آقاي دكتر محفوظي گردآوري شده
است ،منور گردد .از خداوند بزرگ براي شكوفايي
بيش از پيش اين مركز ارجمند ،آرزوي موفقيت
دارم.

Mehdi Atiqi & Jeddi

حضور آقایان جدی و مهدی عتیقی از کارشناسان
برجسته آثار فرهنگی و خطی در مراسم رونمایی از
 20اثر نفیس تاریخی مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري
دكتر محمد صادق محفوظي.

Allameh Naghavi

بازدید عالمه سید حسین مرتضی نقوی از علمای
پاکستان از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و
موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر محمد
صادق محفوظي.

Dr. F . Mojtabai

آقاي دكتر فتح اهلل مجتبايي (استاد ممتاز دانشگاه):
هرگونه كوششي كه براي حفظ و اعتالء فرهنگ
اين سرزمين و مردم آن به عمل آيد ،شايسته تقدير
و تحسين است و ابتكار و مساعي جناب آقاي
دكتر محفوظي در تأسيس و تشكيل اين مركز و
گردآوري آثار خطي و كتب نفيسي كه به نمايش
گذارده شده است بسيار مغتنم است.

Dr. Ayatollahi

استاد دكتر آيت اللهي  :به نام خداوند دین و
هنر ،پس از ستایش پروردگار و درود بر اعظم
پیامبرانش ،دارنده (( سبع المثانی و القران الحکیم
)) و خاندان پاک و معصومش ،چنین می آغازم که
 :همو ،سبحانه و تعالی فرمود (( :و إن تعدوا اهلل ال
تحسوها )) ،سپاس او را دارم که پس از ارزانی نعمت
زندگانی ،اسالم ،و والیت ،نعمت آشنایی با یکی
از فرهیختگانی را به من ارمغان کرد .مباهات به
دوستی او خود نعمتی گران سنگ و ارزشمندست.
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S. Ahmad baba, Minister of
Dr. Ahmad Mohit Tabatabaei

استاد احمد محيط طباطبايي(رئيس كميته ملي موزههاي
ايران ايكوم)  :با عرض تبريك خدمت دكتر محفوظي كه
به همت و پشتكار چنين مجموعه هنري و فرهنگي را جمع
آوري نمودند و شكر خدا كه هنوز افرادي در پي حفظ آثار
تاريخي و فرهنگي ملت كهن سال ايران ميباشند .اميد
است با كمك كارشناسان و اهل تخصص در رشتههاي
هنري و فرهنگي و با همكاري صاحب نظران در رشته
موزهداري اين مجموعه به شكلي شايسته و درخور معرف
ديد صاحب نظران قرار گيرد .خداوند همه افرادي را كه
چنيندرحفظهنروتوسعه آنكوشش ميكنند ياري نمايد.

Salah Alzavavi

بازديد آقاي صالح الزواوي(شيخ السفرا) و سفراي
كشورهاي اسالمي در رونمايي از تعدادي كتب
اسالمي كهن و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی
و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر
محمد صادق محفوظي.

Ambassador of Bulivi

بازديد سفير محترم كشور بوليوي در جمهوري
اسالمي ايران از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی
و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر
محمد صادق محفوظي.
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Ashura Day

سخنرانی آقای دکتر محفوظی در مراسم چهل
منزل تا اربعین حسینی در رابطه با واقعه عاشورا

Electricity of India

بازدید آقای سعید احمد بابا وزیر محترم برق
هندوستان از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و
موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري دكتر محمد
صادق محفوظي.

Javanshir Akhoondof

Bernard Poulti

Ambassador of Azarbaijan

Ambassador of France

بازديد آقاي جوانشير آخوندوف سفير محترم كشور
جمهوري آذربايجان در ايران
حضور افرادي همانند شما و فعاليتهاي موزه آثار
نسخ خطي و فرهنگي ،هنري داراي اهميت خاصي
در زمينه ميراث فرهنگي ايران ميباشد.

بازدید آقای برنارد پولتی سفیر محترم وقت کشور
فرانسه در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة
المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار
فرهنگي ،هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

Phillip Voleti

Cultural Attache of French

Ambassador of Switzerland

Embassy in Tehran

بازديد آقاي فليپ ولتي سفير محترم وقت كشور
سوئيس در جمهوري اسالمي ايران از مرکز دایرة
المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار
فرهنگي ،هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

بازديد رايزن محترم فرهنگي سفارت فرانسه در
جمهوري اسالمي ايران از مرکز دایرة المعارف
انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي،
هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

Hamid Rajab Joma, Minister of
Academic staff of the universities

Science and Higher Education of

from U.S. , Germany, Italy, U.K.

Tanzania

بازديد اساتيد دانشگاههاي آمريكا ،آلمان ،ايتاليا و
انگليس (پروفسور هولينگر ،پروفسور ردگن دورف،
پروفسور الونچي ،پروفسور تريپور ،پروفسور
كارايان نيس ،پروفسور ايزتو و خانم پروفسور
كاپوال) از مرکز و موزه دایرة المعارف انسان شناسی
و رونمایی از آثار قرآنی مرکز و موزه.

بازدید آقای حمید رجب جوما ،وزیر علوم و آموزش
عالی کشور تانزانیا و رؤسای دانشگاههای دولتی
تانزانیا و تعدادی از اساتید دانشگاههای ایران از
مرکز و موزه دایرة المعارف انسان شناسی.

Ibrahim Ouf

بازدید آقای ابراهیم عوف دبیر کل بین المجالس و
سفیر محترم کشور عربستان در جمهوری اسالمی
ایران از مرکز و موزه دایرة المعارف انسان شناسی.

The minister of Energy and
Ambassador of Holland

بازدید آقای هاین دفریس سفیر محترم کشور هلند
و آقای یورون کلدر هوس معاون سفیر کشور هلند
در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة المعارف
انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي،
هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

Ambassador of Greece

بازدید سفیر محترم کشور یونان در جمهوری
اسالمی ایران از مرکز دایرة المعارف انسان
شناسی و موزه نسخ خطي و آثار فرهنگي ،هنري
دكتر محمد صادق محفوظي.

the Representative of The Iraq

Mrs Shahnavaz, the

Embassy

Representative of UN

بازدید وزیر محترم انرژی عراق و نماینده سفارت
عراق در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة
المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار
فرهنگي ،هنري دكتر محمد صادق محفوظي.

Victor Khomarin

عضویت دکتر محفوظی در هیئت امناء بنیاد علمی
و فرهنگی دریای سیاه و دریای خزر ،درتصویر
ویکتور خمارین رئیس بنیاد در مسکو.

خانمدكترشاهنواز(نمايندهسازمانمللمتحد)
امروز ،روزي زيبا و بزرگ در زندگي فرهنگي و اجتماعي من
شد ،از اين مركز هنري كه ميراثهاي ارزشمند كشورم را
به نمايش درآورده است ديدن كردم ،سرشار از خوشي و
سرخوشي شدم ،زبانم قاصر از بيان شادماني است كه در
اين عصر بيگانگي با ارزشهاي فرد نجيب و نازنين جامعه
ايران از خطه شمال اين وطن كمر همت ميبندد و اين مركز
را بنيان ميگذارد .درود و ستايش بر فرزند راستين ايران،
اسالم و بشريت جناب آقاي دكتر محمد صادق محفوظي
همواره آرزومندم سالمت و بينيازي حضرت عالي و
خاندانمحترمخاصپدربزرگوارهستم.

Ambassadors of Islamic
Countries

بازدید تعدادی از سفرای محترم کشورهای
اسالمی در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة
المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطي و آثار
فرهنگي ،هنري دكتر محمد صادق محفوظي.
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مجموعه ادعیه

نمایه ا

کتاب دانشنامه مهر و حکاکی در ایران

ی از سایت موزه

دکتر محفوظی

تصویری از کتابخانه و موزه نسخ خطی و فرهنگی هنری دکتر محمد صادق محفوظی
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مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:

بررسی رابطه بین ویژگی های رفتاری
مدیران و عملکرد آموزشگاهی معلمین در
مدارس ابتدایی دخترانه دولتی
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات مدیریت
تابستان 1382

موضوع پژوهش:

دكتر محمد صادق محفوظي به فضل الهي موفق شده است كه عالوه بر مسئوليت مهم تاسيس موزه خصوصي
انسان شناسي و حفاظت و پاسداري از آثار مخطوط و مواريث فرهنگي و هنري اسالمي ،با تاليف و تصنيف كتب
و مقاالت فراوان و سرپرستي دهها پاياننام ه در مقطع مختلف دانشگاهي خدمات علمي و پژوهشي بيشتري را
برعهده گيرد .تعدادي از اين كتابها و پاياننامهها به شرح زير قابل رويتاند :

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:

طرح پژوهشی دایره المعارف
آفرینش های هنر قرآنی
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:

بررسی رابطه بین شاخص های نقاشی
کودکان گروه سنی  6تا  9سال و تعادل
رفتاری آنان
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات روانشناختی

گروه مطالعات روانشناختی

زمستان 1383

زمستان 1383

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات مدیریت بازاریابی

گروه مطالعات مدیریت بازاریابی

زمستان 1383

زمستان 1383

اداره کل آموزش و پرورش تهران
مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

اداره کل آموزش و پرورش تهران

موضوع پایان نامه:

جلوه های آوایی قرآن کریم
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:
مریم عزیزی-فاطمه عراقی
سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی
موضوع پایان نامه:

بررسی زندگینامه مجلدین قرآنی
از اول تا هفتم ه.ق قرآن کریم
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:
کبری محمدیان
سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی
موضوع پایان نامه:

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات روانشناختی
زمستان 1383

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

موضوع پژوهش:

بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل آمیخته
بازاریابی بر فروش محصوالت خانگی
پالستیک ایران
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات مدیریت بازاریابی
زمستان 1383

بررسی نقش کتاب و کتابخوانی در ایجاد
رغبت به مطالعه در نوجوانان و جلوگیری از
گرایش آنان به بزهکارانه
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات روانشناختی
زمستان 1383

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی
موضوع پایان نامه:

بررسی  720نوع سرلوح قرآنی
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:

کبری محمدیان
سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

موضوع پژوهش:

برنامه فیزیکی مرکز ایجاد دیالوگ
بین ادیان
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
هنرهای سنتی و آفرینش های هنری قرآن
گروه مطالعات روانشناختی
آذر 1381

زمستان 1383

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
پیمایشی بر شناخت عوامل موثر بر گرایش نوجوانان
 13تا  19سال شهر تهران به سوء مصرف مواد مخدر و
داروهای نشاط آور(اکستازیو )...و راهکارهای کاهش
تقاضا در آنان در سال 1383
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات روانشناختی
زمستان 1383

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:

مروری بر تکیه چسبانی()COLLAGE
در هنر ایرانی و تاثیر آن بر گرافیک
معاصر ایران
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات فرهنگ و هنر
بهار 1383

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

بررسی زندگینامه کتیبه نگاران دوران
اسالمی در ایران

موضوع پایان نامه:

موضوع پایان نامه:

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:
فریبا میری
سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

بررسی آفرینش های هنری در قرآنی
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:

فرحناز صدفی رشتی
سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
مرکز دایره المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات مدیریت

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

اداره کل آموزش و پرورش تهران

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
مرکز دایره المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
مرکز دایره المعارف انسان شناسی

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
مرکز دایره المعارف انسان شناسی

بررسی رابطه بین سالمت عمومی
و شیفت های مختلف کاری

اداره کل آموزش و پرورش تهران

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی
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موضوع پژوهش:

گزارش تحقیقات بازار لوازم جانبی
کامپیوتر در ایران

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

موضوع پژوهش:

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

بررسی تحلیلی تاثیر الگوهای بسته بندی
در بازاریابی

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

بررسی اثرات رضایت شغلی بر راندمان کار

معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
مرکز دایره المعارف انسان شناسی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایره المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:

موضوع پایان نامه:

موضوع پایان نامه:

موضوع پایان نامه:

بررسی فلسفه وجودی شمسه در
آفرینش های قرآن کریم

بررسی انواع هشتاد و دو گانه تذهیب و
تشعیردر آفرینش های قرآنی

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

استاد مشاور:
دکتر محمد صادق محفوظی

تجلی قرآن بر کتیبه های  14قرن ایران
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:

بررسی ویژگی های تذهیب و تشعیر قرآنی
از قرن اول تا ششم هجری
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

ریتم و آهنگ موسیقیایی آیات قرآن کریم
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی
تحقیق و بررسی:

تحقیق و بررسی:
فاطمه صواب پور

تحقیق و بررسی:
خدیجه خوش خلق

اکرم لیلوی شوشتری

تحقیق و بررسی:
فرحناز موصوفی

فروغ سهرابی

سال تحصیلی 1380-81

سال تحصیلی 1380-81

سال تحصیلی 1380-81

سال تحصیلی 1380-81

سال تحصیلی 1380-81

Cultural Museum & Manuscripts

.تعدادي ديگر از تاليفات دكتر صادق محفوظي و انتشاراتي كه زير نظر ايشان به زير چاپ درآمدهاند
Some of the research works undertaken by Dr. Sadegh Mahfouzi as well as
some of the publications produced under his management.
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Ayatol Korsi Manuscripts, Naskh Calligraphy, By Mohammad Hossein
Alhosseini, 1249 A.H.

 اثر استاد محمد حسین، حواشی تذهیب و تحریر طال اندازی، آیة الکرسی به خط نسخ ممتاز،قطعه خط
 هجری قمری1256  سنه،الحسینی

Cultural Museum & Manuscripts

24

صفحات قرآن روی پوست آهو ،دو رویی با خطوط كوفي در هفت سطر با اعراب و اعجام ،رنگ مركب
َّب ،داراي شمسه طاليي به شيوه يحيي ابن يعمر ،قرن  2و
قهوهاي داراي اعراب نقطه اي و گل آيات ُم َذه ِ
 3هجری قمری

Pages of Holy Quran written on deer skin, Kufic Calligraphy with pointing,
1st & 2nd Century A.H., Use of brown ink for dots and pointing and
illuminated verses

صفحات قرآن روی پوست آهو ،دو رویی با خطوط كوفي در هفت سطر با اعراب و اعجام ،رنگ مركب
َّب ،داراي شمسه طاليي به شيوه يحيي ابن يعمر ،قرن  2و
قهوهاي داراي اعراب نقطه اي و گل آيات ُم َذه ِ
 3هجری قمری

Pages of Holy Quran written on deer skin, Kufic Calligraphy with pointing,
1st & 2nd Century A.H., Use of brown ink for dots and pointing and
illuminated verses

Cultural Museum & Manuscripts

25

Pages of Holy Quran written on deer skin, Kufic Calligraphy with pointing,
1st & 2nd Century A.H., Use of brown ink for dots and pointing and
illuminated verses

 رنگ مركب، دو رویی با خطوط كوفي در هفت سطر با اعراب و اعجام،صفحات قرآن روی پوست آهو
 هجری قمری3  و2  قرن،َّب
ِ قهوهاي داراي اعراب نقطه اي و گل آيات ُم َذه

Pages of Holy Quran written on deer skin, Kufic Calligraphy with pointing,
1st & 2nd Century A.H., Use of brown ink for dots and pointing and
illuminated verses

 رنگ مركب، دو رویی با خطوط كوفي در هفت سطر با اعراب و اعجام،صفحات قرآن روی پوست آهو
 هجری قمری3  و2  قرن،َّب
ِ قهوهاي داراي اعراب نقطه اي و گل آيات ُم َذه

Cultural Museum & Manuscripts
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Pages of Holy Quran, Calligraphy by Pir Yahya Jamali Sufi, ilkhani Era, 8th
Century A.H.

Toghi’ and Naskh Calligraphy, Ali bin Helal, 4 - 5 th Century A.H.
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 هجری8  قرن، دوران ایلخانی، اثر استاد پیریحیی جمالی صوفی از شاگردان یاقوت مستعصمی،جزء قرآن
قمری

هجری قمری5  و4  قرن، کاتب علی ابن هالل،خط توقیع و نسخ

”Bahrol Ansab” Pedigree Script Book, 8 th century A.H

Book of Alnahaye, By Sheikh Tusi, 501 A.H.

 هجری قمری8  قرن،کتاب خطی بحر االنساب

 هجری قمری501  کتابت در سنه، تالیف شیخ طوسی،کتاب النهایه

Cultural Museum & Manuscripts

28

قرآن مجید ،تمامی فهرست سور تحریر با طال و گل آیه ها الجوردی ،دارای جلد سر طبل ،قرن
 8هجری قمری

قصیده البردة ،ثلث و تحریر با طال و تذهیب طال اندازی ،به خط استاد یوسف البیاضی ،تالیف البوصیری ،در
وصف احوال حضرت محمد(ص) ،قرن هشتم هجری قمری

A Page of Holy Quran, Flower`s Verses Azure Color, 8 Century A.H.

Book of Nahjol Bordat, Calligraphy By Yusef Albayazi, Essay By Albusayri ,
About Prophet Mohammad , 8th Century A.H.

Cultural Museum & Manuscripts
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برگی از قرآن کریم ،به خط کوفی مغربی ،قرن  6هـ  .ق

30
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sss

برگی از قرآن کریم ،به خط کوفی مغربی ،قرن  6هـ  .ق

sss

Cultural Museum & Manuscripts
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کتاب خطی ،دوران صفویه ،لوایح ،بخط استاد میرعماد الحسنی ،با توشیح حسن زرین خط و ابراهیم
بوذری

کتاب خطی ،شرح گلشن راز ،کاتب کریم ابن ابراهیم ،متوطن به شیراز 1018 ،هـ.ق

32
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ssss

sssss

مجموعه کتاب تعلم و نصایح ،عبدالقادر گیالنی ،کتابت دوران صفویه ،دارای سرلوح تذهیب

کتاب خطی ،دیوان منوچهر دامغانی ،بخط محمد حسن شریف کاتب سلطانی

ssss

sssss
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کتاب خطی ،دعای افتتاح ،مشهور به اعتصام ،به خط نستعلیق ،کتاب محمود مشیر نظام بجهت ،مضرب
الخاقان میرزا یوسف خان سرهنگ ،اجودانباشی توپخانه آذربایجان ،سنه  1308هـ.ق

کتاب مثنوی معنوی ،بخط نستعلیق ،نیم دانگ ،اواخر تیموری

34
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ssss

sssss

کتاب آتشکده آذر ،به خط نستعلیق ،مذهب ،دوره قاجار

کتاب خطی قرآن مجید ،کتابت محمد مهری تبریزی ،تمامی سرسوره ها مذهب ،دارای دو صفحه
تذهیب مزدوج و حواشی خواص تالوت آیات و سور دارای ترجمه و شمسه های تذهیب جدول کشی

ssss

sssss

Cultural Museum & Manuscripts
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کتاب نفیس خطی منطق الطیر ،فرید الدین عطار نیشابوری ،تمامی صفحات طال اندازی و نقره اندازی و
حواشی تذهیب گل و بوته ،اواخر دوران تیموری

نسخه نظامی گنجوی ،با پنج سرلوح فاخر ،اواخر دوران صفوی

36
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ssss

sssss

کتاب بوستان سعدی ،دوران تیموری ،دارای چند سرلوح تذهیب

دو دفتر از مثنوی معنوی ،کتابت غبار نسخ ،دوران صفویه

ssss

sssss
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کتاب خطی دعای بین ادعیه ،بخط استاد احمد نیریزی ،دوران صفوی

کتاب خطی ،فصاید سلمان ساوجی ،دارای تذهیب ،سنه  773هـ.ق
38
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زیارت امیرالمومنین(ع) ،به خط نسخ ،کاتب توحید ابن وصال شیرازی

کتاب دعای صباح ،بخط نسخ ممتاز ،کتابت استاد ابن محمد علی محمد شفیع تبریزی

ssss

sssss
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کتاب دعای کمیل ،مذهب و خط نویسی ممتاز ،کتابت آقاجان پرتو

کتاب خطی دالیل الخیرات ،دارای تذهیب و تصاویر مکه و مدینه ،مکتب کشمیر

40
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کتاب خطی ،تفسیر قرآن مجید ،قرن  9هـ.ق ،رنگین نویسی و طالنویسی ،خط نسخ و ثلث

قرآن کریم ،دوران صفویه ،کتابت نسخ ،تذهیب مکتب شیراز

ssss

sssss
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Holy Quran, Mansur ebne Mohammad Shirazi, 9- 10 th Century A.H., in
Shiraz school, illuminated pages and title of Surah’s written in gold and
ornamented with floral patterns, Cover is gold plated and enameled

Holy Quran, Naskh Calligraphy, Haji Mohamed Ali bin Haji Mohamed
esmaiel, 1228 A.H., illuminated titles of Surah’s, gold ornaments between
all lines, and lacquer cover with floral patterns

، جلد ضربي زراندود،َّب ُم َر َّص ِع
ِ  داراي چهار صفحه تذهيب در ابتدا و تمامي سر سوره ها ُم َذه،قرآن مجید
 هجری قمری10  و9  سده، مكتب شيراز،كاتب منصور ابن محمد شيرازي

، طال اندازی بین تمامی سطور،َّب و سر سوره ها تذهیب
ِ  دو صفحه تمام سرلوح ُم َذه، خط نسخ،قرآن مجید
 هجری1228  سنه، کاتب استاد حاجی محمد علی ابن حاجی محمد اسماعیل،جلد الکی با طرح گل و بوته
قمری
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Book of “Makhzan Alanvar va Asma Alhosna” , Naskh and Nastaliq
Calligraphy, Rezagholi Abbas Vaztavani, 1246 A.H., Use of azure, red, and
light red colors, lassoed title cases and golden outlines for all pages

Jami’s Book of “Lavayeh”, Broken Nastaliq Calligraphy, Mirza Gholamreza
Isfahani, 1291 A.H., Illuminated title cases at the opening and gold
ornaments between the lines
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 سرلوح در ابتداي، الوان الجورد و قرمز و شنگرف، خط نستعليق و نسخ،كتاب مخزن االنوار و اسما الحسنی
1246  سنه،كاتب رضا قلي عباس وزتواني،تمامي صفحات كمند اندازي شده و جدول كشي طاليي
هجری قمری

 کاتب،َّب در ابتدا و بین سطور طال اندازی
ِ  دارای سرلوح ُم َذه، خط شکسته نستعلیق،کتاب لوایح جامی
 هجری قمری1291  سنه،میرزا غالمرضا اصفهانی

Nezami’s “Khamseh”, Nastaliq, Shah Mohamed Neyshaburi, 10th Century
A.H., five illuminated title cases, and geometrical miniature patterns of
flowers, bushes, and animals on margins of pages

 حاشیه،َّب
ِ َّب ُم َر َّص ِع در ابتدا و پنج سرلوح ُم َذه
ِ  داراي يك شمسه ُم َذه، خط نستعليق،كتاب خمسه نظامي
10  سده، کاتب شاه محمود نيشابوري،صفحات دارای تشعير هندسی و گل و بوته و نقوش حيوانات
هجری قمری

Sadi’s “Golestan”, Nastaliq Calligraphy on colorful pages, Soltan Ali Mashhadi,
ssss
914 A.H., Illuminated title case and enameled cover with floral patterns

حيوانات
 جلد ضربي با نقوش سسس، داراي سرلوح مذهب، كاغذهاي الوان، خط نستعليق،كتاب گلستان سعدي
 هجری قمری914  سنه، كاتب سلطان علي مشهدی،و گل و پرنده
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Book of Eskandar Nameh, Nastaliq Khafi Calligraphy,Shah Mohamed
Neyshabur, 940 A.H., 2 illuminated opening pages with even title cases
and illuminated title cases for all chapters

Book of “Tohfat Alvozara” (Ministers’ Gifts), Nastaliq Calligraphy, Mir Ali
Heravi, 10th Century A.H., Miniature patterns on margins and gold and
azure lassoes on pages
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 داراي دو شمسه و دو سرلوح مزدوج تذهيب در ابتدا و تمامي دفاتر، خط نستعليق خفي،كتاب اسكندر نامه
 هجری قمری940  سنه، كاتب شاه محمد نيشابوری،داراي سرلوح تذهیب

 کاتب ميرعلي،صفحات كمند اندازي با طال و الجورد، حاشیه تشعیر، خط نستعليق،كتاب تحفه الوزرا
 هجری قمری10  سده،هروي

Book of “Masnavi Manavi”, Naskh Calligraphy, Mohamed Ibrahim Ghomi,
1099 A.H., illuminated title cases at the opening of all chapters

Manuscripts, Calligraphy By Abdol Majid Taleghani,
Cover Crimson By Aqa Sadeq

 خط نسخ،َّب در ابتدا هر دفتر
ِ  داراي تذهیب گل و برگ و سرلوح ُم َذه،كتاب مثنوي معنوي
 هجری قمری1099  سنه،كاتب محمد ابراهيم قمي

 جلد الکی اثر آقا صادق، دارای جلد الکی، خط درویش عبدالمجید طالقانی،مرقع
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Book of “Masnavi Manavi”, Sheikh Ismail Bani Israel Shirazi, 10th Century A.H.,
six small title cases signed by Abulfath Valeh and Sheik Mohamed Valeh

 کاتب شیخ، دارای شش سرلوح کوچک با امضا ابوالفتوح وله و شیخ محمد وله،کتاب مثنوی معنوی
 هجری قمری10  سده،اسماعیل بنی اسرائیل شیرازی

Safavi Poetry Book, Nastaliq Khafi calligraphy on colorful papers, Hassan
Shamlu, 1091 A.H., Illuminated title case at the opening, miniature patterns
on margins of pages, and use of gold and silver plated papers

 سرلوح تذهیب در ابتدا و حواشی صفحات تشعیر، خط نستعليق خفی، كاغذهاي الوان،جنگ شعر صفوي
 هجری قمری1091  سنه، کاتب حسن شاملو،و کاغذهای زرافشان و حل کاری با نقره
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حرز و دعای هزار قل هو اهلل ،دارای دوایه عددی و صروفی رنگین نویسی و طال اندازی و یاقوت و زمرد
نویسی ،به جهت سالمتی وجود مبارک مستطاب عمداالعظم و االشرف(آقای طالقانی آقا سید محمد
اشرف بن حاج سید ابوالقاسم تاجر اصفهانی رضوی) ،مقیم دارالخالفه قزوین در شهر رجب ،سنه 1234
هـ.ق
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ssss

Nad Ali amulet design by shape of lion, inside Quran verses and around
of them,with gold pen,11 th century

Besmellah bird and amulet by the sake of Naser Al-din Shsh Qajar,Naskh
script, scripted by Mohammad Rahim Hamadani ,1305 th century

49
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هجری قمری11 حرز طراحی نادعلی بصورت شیر داخل آیات قرآن و اطراف آیات قلم زر قرن

مرغ بسم اهلل و حرز بجهت حفظ ناصرالدین شاه قاجار بخط نسخ قلم استاد محمد رحیم همدانی سنه
ق.ه1305

”Prophetic Verse” Book,illumination design,gold inlaid, Moroccan and
North Africa stylle

 طالنویسی به شیوه مغربی و مراکشی شمال آفریقا،کتاب حدیث نبوی دارای سرلوح و سرفصل تذهیب

”Prophetic Verse” Book,illumination design,gold inlaid, Moroccan and
North Africa stylle

 طالنویسی به شیوه مغربی و مراکشی شمال آفریقا،کتاب حدیث نبوی دارای سرلوح و سرفصل تذهیب
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Two pages of The Great Quran, Khorasani-Kufic script,5th century A.H

Decorative-Kufy and Banaei script  دوره،قطعه خط کوفی تزئینی و خط بنایی و نسخ
and Manuscripts in Qajqr Dynasty قاجار
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 هجری قمری5  قرن، خط کوفی خراسانی، ورق از قرآن کریم2

Decorative-Kufy and Banaei script  دوره،قطعه خط کوفی تزئینی و خط بنایی و نسخ
and Manuscripts in Qajqr Dynasty قاجار
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قرآن کریم ،مکتب هند و ایران ،کتابت شده جهت شاه جهان ،دوران صفویه

ssss

قرآن کریم ،مکتب هند و ایران ،کتابت شده جهت شاه جهان ،دوران صفویه

sssss
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The Great Quran, Bihar School, illuminated and gold inlaid, 11 th century

Part of Quran,illuminated and poetry ,gold imlaid,by Lotf Allah Neyrizi
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 هجری قمری11  قرن، دارای تذهیب و طال اندازی، مکتب بیحار،قرآن کریم

جزء قرآن دارای تذهیب و تشعیر و طالاندازی کاتب لطف اهلل نیریزی

ddddd

طومار دعا ،رنگین نویسی و مذهب بر روی کاغذ سرمه

ddddd

طومار قرآن و دعا ،توامان ،کتابت محمد علی خوانساری ،دوره قاجار

ddddd

طومار هزار قل هو اهلل ،رنگین نویسی ،دارای تذهیب حواشی ،کنگره بندی ،دوره قاجار
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 هجری قمری11  قرن، خط غبار و طراحی نوشتاری آیات،قرآن کریم کامل طوماری

 دارای سرلوح تذهیب در ابتدا، خط امه سلمه به دستور فتحعلی شاه قاجار،طومار دعا

The scroll Great Quran, Ghobar script and written design of verses,11 th century A.H

 هجری قمری13  قرن، دارای جداول و خطوط طلسمی،طومار حرز و طلسمات رحمانی

Devotions scroll, scripted by Omme Salmeh, by Fath-Ali Shah Qajar order, illumination design

Rahmani Talismans scroll, talisman scripts,13 th century
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Text and margin Manuscripts,Nastaliq ، در متن و حاشیه شکسته نستعلیق،قطعه خط نسخ
script, scripted by Mohammad ،به قلم استاد محمد هاشم و عبدالمجید طالقانی
Hashem and Abdol-majid Taleghani  هجری قمری12 قرن
12 th century A.H

”Sabah” Pray manuscript, Naskh script,  دارای تذهیب، به خط نسخ،قطعه خط دعای صباح
with illumination design between  کاتب احمد بن علی،و جدول کشی در بین سطور
lines, scripted by Ahmad-ibn-Ali  هجری قمری13  قرن،اصغر الموسوی
Asghar Al-mousavi, 13 th century

Manuscript with illumination design  بین، دارای تذهیب و طال اندازی،قطعه خط نسخ
and gold inlaid between texts of  به قلم استاد سید، امام و سوره توحید12 متن اسماء
Twelve Imams Names,by Seyed  هجری قمری13  قرن،محمد بقا
Mohammad Bagha.13 th century

Verses and tables manuscript,  به قلم، دارای جداول و آیات،قطعه خط نسخ
Scripted by Ardestani,13 th century  هجری قمری13  قرن،اردستانی

Cultural Museum & Manuscripts

56

