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POEM

علیبنابیطالب مشهور به امام علی)ع( ، امام اول شیعیان، صحابی، راوی، پسرعمو و داماد پیامبر اکرم )ص(. وی همسر حضرت فاطمه)س( و پدر و جد ۱۱ امام شیعه 
و کاتب وحی است. به گفته مورخین شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت، در کعبه زاده شد. او نخستین کسی بود که به پیامبر )ص( ایمان آورد و از نظر شیعه، به فرمان 
خدا و تصریح پیامبر)ص(، جانشین بالفصل رسول خدا )ص( است. آیاتی از قرآن کریم بر عصمت وی داللت دارد. بنابر منابع شیعه و برخی منابع اهل سنت، حدود ۳۰۰ 
آیه در قرآن کریم در فضیلت او نازل شده است. هنگامی که قریش قصد کشتن پیامبر)ص( را داشتند، او در بستر پیامبر خوابید تا دشمنان گمراه شوند و بدین طریق 
پیامبر)ص( مخفیانه هجرت کرد. پیامبر )ص( عقد اخوت خود را با وی بست. در همه غزوات پیامبر )ص( جز جنگ تبوک که به فرمان پیامبر )ص( در مدینه ماند، شرکت 

ثار مکتوب بسیاری به زبان های مختلف درباره امام علی )ع( نوشته شده است. داشت و پرافتخارترین فرمانده اسالم بود. آ

ام ح�ق ه �ن �ب

م ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ
�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ ه �ݫ

ݫݫݔݡما�ن ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݕىݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ
ه دو ٮ م   /  محصول علم را �ب ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ

�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ ه �ݫ
ا�ن �ن ه مىݭݭݭݭݭݭݔ

ݒ
ݢݢگوݡس ݢ ݢ ݢ ݢ �ݩق ݢ رد عسݩݩݩݩݒ

ما  �ن

م ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ
�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ ه �ݫ

ݫݫݔݡما�ن ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݕىݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ
ه دو ٮ �ن     و  دل �ب ه د�ݔ ا�ن م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمس�ق       /         مسٮݨݨݨݦݦݦق ݡسݒ ݕ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݔم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݫ ݫ ݫ دىݭݭݭݭݭݭݫ و د�ݔ گر  که حݕ گی �ݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦݩݩن

وا�ݨݨݨن د�ݔ

م ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ
�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ ه �ݫ

ݡسا�ن
ن

ه ا� ݭݔسݒ �ب ݫ وݣݣىݭݭݭݭݭݫ
ݬݬݬݬݔهوده عمر حن ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭبىݫ ݫ رو�ق اݣݣݣݣݣݣݣس�ق و  ما    /     ٮݫ

ه ا�ن ݣݣݣݣ�ݒ ود علم �ب ه �ب سا�ن
ا�ن

م ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ
�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ �ݫ ه  ا�ن ا�ن �ب مدݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسه  راه  هݥݥ  ݢ�ب ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ا�ن  �ب گر    / ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݤݤݤݤ  مݤݤݤݤ  ىݔ

ݣݣݣݣݣݣݣݣک�ن می 
�ن ود 

حن عمل  مالݣݣݣݣݣݣݣم�ق  اما 

م ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ
�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ ه �ݫ

ا�ن ررن
ال ݠهمره ڡن

ن
ا�ݡح ما�    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ /   ما �ݕ

�ق د� ٯݨݨݦݦݦݨݨق
ه و��ق داسݒ ݕ ݭݭݭݭݭݫ ݫ �ق هرحݭݭݫ

ا�ن ه �ب
ا�ن ررن

ڡن

م ىݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݔ
�ق ݬݬݬباحݦݦݦݦݦن ݫ ݫ ݫ �ݫ ه  ݔگا�ن ݫ ىݫ ٮب ه  ݬݬݬب ݫ ݫ �ݫ و  ا  �ن

ݒ
ݡس آ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣا ݬݬݬݬݬبه  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݣݣ�ݫ ی 
ا�ن

ڡݨݨݨݦݦݨݨݨݨن   / را   ݭݭݔسݒ  ݫ ݫ ݢىݭݭݭݭݭݫ وݢ
حن ی  طال�ݔ امٮݔدهای  ا  ک�ب �ݔ

ی
و�ن

رمحمد صاد�ق مح�ن عر: دک�ق
�ݒ



|  MAHFOUZI MUSEUM7 ISLAMIC AND PERSIAN ARTS  | 6

About The Founder

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 دایرة المعارف انسان شناسی 
سازمان  فرهنگی  مشاوره  و  فرهنگی  آثار  و  خطی  نسخ  موزه  و 

همکاری های اسالمی و عضو دائم یونسکو می باشند. 
مرکز دایرة المعارف انسان شناسی، موسسه ای علمی- پژوهشی 
است که با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه علم، فرهنگ و هنر، 
ایران شناسی به همت  و  خصوصا هنر اسالمی، اسالم شناسی 
رئیس مرکز )دکتر محفوظی( و اعضا هیئت علمی تاکنون بیش 
پایان  و  مشاوره  و  راهنمایی  و  تحقیقی  کتاب  عنوان  هفتصد  از 
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 
تألیف دکتر محمد صادق محفوظی  از  که   )... و  ایرانی و اسالمی 
می باشد، می توان 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. 
شماری  از  دعوت  با  شناسی  انسان  المعارف  دایرة  مرکز 
هم  گرد  را  آنها  ایرانی،  دانشمندان  و  پژوهشگران  برجسته ترین 
ح های  طر اهداف  اجرای  به  اصلی  هسته  شکل گیری  با  و  آورده 
مکان های  و  زمان  در  انسان  وجودی  ابعاد  خصوص  در  علمی 
مختلف پرداخت. پیوستن مرکز دایرة المعارف انسان شناسی 
علمی  تحقیقات  غنای  سبب  جهان،  پژوهشی  و  علمی  مراکز  به 
این مرکز شده است. موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی دکتر محمد 
صادق محفوظی با بیش از هفتاد هزار نسخ خطی و آثار 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 می باشد. 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. 

نماینده  توسط  یونسکو  جهانی  سازمان  طرف  از   ۱۳8۰ سال  در 
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 ۱۳8۳ طی 
مراسمی در تاالر همایش کاخ نیاوران توسط رئیس سازمان میراث 
فرهنگی وقت، دکتر محفوظی موزه دار نمونه کشور برگزیده و لوح 
رئیس سازمان میراث  و  رئیس جمهور  تقدیر و سپاس معاون 
فرهنگی وقت را دریافت نمودند. در سال ۱۳85 در تاالر زمرد هتل 
ایران طی یک مراسم  آثار و مفاخر فرهنگی  انجمن  هما، توسط 
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 دایرة 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 ۱۳87 طی مراسمی در تاالر کاخ موزه ملت سعد آباد و از 
طرف سازمان یونسکو و سازمان جهانی ایکوم و میراث فرهنگی 
لوح های تقدیر و سپاس 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.
دکتر محمد صادق محفوظی، با تالش عاشقانه و حفظ و مراقبت 
و نگهداری از آثار فرهنگی و تأسیس یکی از بزرگ ترین موزه ها در 
خاورمیانه، برگزاری همایش ها و گردهمایی های علمی و فرهنگی، 
ایجاد نمایشگاه های تخصصی آموزشی و پژوهشی، نشر و تألیف 
و  کتاب هایی در همین مضمون طی چندین سال توسط مراکز 
از طرف  سازمان های یاد شده مورد تقدیر و تجلیل و همچنین 
قرآن  برگزیده  خادم  عنوان  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سازمان 
و  اسالمی  کنفرانس  سازمان  برگزیده  ایشان  گردیده اند.  معرفی 
از  پر  زندگی  می باشند.  نیز  موزه ها  جهانی  سازمان  شورای  عضو 
تالش و تحقیق و تتبع و خدمات ارزنده علمی و فرهنگی ایشان 
که با پشتوانه 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.

مرکز دایرة 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 اعضا 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 تألیف دکتر محمد صادق محفوظی می باشد، می توان 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. 

آشنایی با بنیانگذار

دکتر  صادق محفوظی

وموسس بنیانگذار
ثار  موزه نسخ خطی و آ

فرهنگی هنری محفوظی

رشتهروانشناسیبالینیتامقطعدکترابه محمدصادقمحفوظیتحصیالتخودرادر دکتر
دانشگاهدولتیلندننیز رشتهفلسفهدر همانزمانتوانستبهتحصیلدر اتمامرسانیدودر
ثار دایرةالمعارفانسانشناسیوموزهنسخخطیوآ بپردازد.ایشانموسسورئیسکلمرکز

فرهنگیومشاورهفرهنگیسازمانهمکاریهایاسالمیوعضودائمیونسکومیباشند.

ABOUT     THE    FOUNDER

www.mahfouzi-museum.com
Anthropology Encyclopedia Center



|  MAHFOUZI MUSEUM9 ISLAMIC AND PERSIAN ARTS  | 8

گاهـی دارد، دیـر  انسـان تنهـا موجـودی اسـت کـه چـون شـعور و آ
یـا زود عمـر او پایـان می پذیـرد، سـعی دارد کـه یـادگاری از خـود بـر 
جـای بگـذارد کـه موجـب مانایـی و ماندگاریـش شـود، و ای بسـا 
کـه فرهنگسـازان و هنرمندانـی کـه شـاهکار می آفریننـد نـه تنهـا 
مایـه خلـود نـام خویـش بلکـه اسـباب مفاخـرت ملـت خویـش و 

مانـدگاری ملیـت خویـش می گردنـد.
اسـتاد هنـر شـناس، دکتـر حبیـب اهلل آیـت اللهـی، در تعریـف از 
صاحـب ایـن مجموعـه گران سـنگ می گویـد: بـزرگ مـردی کـه در 
سراسـر زندگـی پـر بـار خـود، بـه فضـل الهـی و بـا یـاری او، جـز بـه حفظ 
و حراسـت میـراث فرهنگـی ایـران و مآثـر گران بهـا اسـالم به ویـژه 
قـرآن کریـم، اندیشـه دیگـر در سـر نپرورانـده اسـت. مـوزه ایشـان 
تاریـخ گویایـی از تـداوم و تحـول هنرهـای ایرانـی اسـالمی اسـت. 
تالشـی بـرای نجـات ایـن مآثـر از تـاراج و نابـودی، و حفـظ و نگهـداری 
و نگاهبانـی از آنهـا. آنچـه کـه جـز )باقیـات صالحـات( نامـی دیگـر 

نمی تـوان بـر آن نهـاد.
شـاید همیـن ویژگی هـای برشـمرده دکتـر محفوظـی کـه موجـب 
ذکـر  بـه  نیـازی  تـا  گـردد  سـبب  شـده،  وی  شـخصیت  مانایـی 
تحصیـالت وی در رشـته فلسـفه در دانشـگاه لنـدن، ریاسـت مرکز 
دایرةالمعـارف بـزرگ انسـان شناسـی، عضویـت دائـم یونسـکو، 

نباشـد.  اسـالمی  همکاری هـای  سـازمان  فرهنگـی  مشـاور 
حتـی تألیـف بیـش از 2۰ اثـر در حـوزه معرفـت، انسـان شناسـی 
و علـوم فلسـفی، و اخـذ ده هـا نشـان لیاقـت و همـت از رئیـس 
جمهوری و سـازمان جهانـی یونسـکو، ایکوم، میـراث فرهنگـی و... 
ثـاری  همگـی تحت الشـعاع قـرار می گیـرد؛ چـه آنکـه وی توانسـته آ
را گـردآوری و حفـظ نمایـد کـه آینـده ایـن مـرز و بـوم، بیشـتر اهمیـت 
آن را حـس خواهـد کـرد و در برابـر ایـن نوآوری هـا و همت هـا، ادای 

احتـرام خواهـد داشـت. 
از دیگـر سـو، نبایـد از فکـر تدویـن دایـرة المعـارف انسـان شناسـی 
وجـودی  اطـوار  شـناخت  و  انسـان  موضـوع  بـه  کـه  مبسـوطی، 
کنیـم.  غفلـت  بپـردازد،  ذهنـی  و  عینـی  مختلـف  نشـئات  در  او 
ایـن موضـوع، از سـال های دور، ذهـن مؤسـس مرکـز را بـه خـود 
مشـغول داشـت تـا ثمـرات آن در سـال های آغازیـن ۱۳7۰ بـه بـار 
ح جامـع تدویـن دایـرة المعـارف انسـان شناسـی،  نشسـت و طـر
ح پـس از انتشـار بـه نهادهـای علمـی  مجـال ظهـور یافـت. ایـن طـر
و فرهنگـی متعـددی در سراسـر جهـان ارسـال شـد. از آن میـان، 

ح هـای نظارت شـده از سـوی نهاد  ح مذکـور در زمره طر تصویب طـر
ریاسـت جمهـوری، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و همچنیـن 

دایرة المعـارف  مرکـز  اسـت.  زدنـی  مثـال  یونسـکو  سـازمان 
انسان شناسـی از همـان ابتـدا، فعالیـت خـود را بـر مـدار تعظیـم 
الهـی و تکریـم از عالمـان، اندیشـمندان و شـاخه های گوناگـون 
دانـش قـرار دارد و توانسـت با اسـتمداد از حسـن توفیـق خداوند، 
خدمـات ارزنـده ای در خصـوص علـم انسان شناسـی ارائـه نمایـد.

ایـن مرکـز، مقـاالت و کتاب هایـی بـا صبغـه آنتروپولوژیـک را بـه 
معنـای دقیـق کلمـه  بـه زیـور طبـع آراسـته و مقاالتـی بـا دیدگاه های 
اقتصـادی  و  روان شـناختی  عرفانـی،  فلسـفی،  حقوقـی،  فقهـی، 
ح اولیـه تغییـرات بنیادیـن یافـت، تـا در  عملیاتـی کـرد. از ایـن رو طـر
سـال ۱۳74 فعالیـت زیـر مجموعه هایـی در دایرةالمعـارف تمرکـز 
یافـت و مرکـز دایرةالمعـارف انسان شناسـی، جهـت هماهنگـی و 
یـک سـویه کـردن کارهـای علمـی و اجرایـی بـه ریاسـت دکتـر محمد 

صـادق محفوظـی تأسـیس شـد.
انتشـار بیـش از هفتصـد عنـوان کتـاب و مقاله هـای پژوهشـی در 
نیـز مباحـث تکنولوژیـک،  و  انسـانی  رشـته های مختلـف علـوم 
گوشـه ای از فعالیـت مرکـز دایرةالمعـارف بـوده اسـت. همچنیـن 
ارتبـاط ایـن مرکـز بـا مراکـز علمـی جهـان نظیـر یونسـکو، دانشـگاه 
کسـفورد، دانشـگاه نیویـورک، دانشـگاه مسـکو، مراکـز اسـالمی  آ
هفتـاد،  دهـه  اواخـر  از  اینترنتـی  پایـگاه  راه انـدازی  و  هامبـورگ 
توانسـته نقش مؤثـری در تعامـل و تبـادل فرهنگـی با مراکـز علمی 

معاصـر بـر عهـده گیـرد. 
اکنـون، مرکـز دایرةالمعـارف انسان شناسـی و مـوزه نسـخ خطـی و 
ثـار فرهنگـی دکتـر محمد صـادق محفوظـی، ضمـن اعـالم آمادگی،  آ
اسـت  امیـدوار  موزه هـا،  و  هنـری  علمـی،  مراکـز  بـا  ارتبـاط  بـرای 
سـال جدیـد، سـالی پـر نشـاط و آرامـش بـرای انسـان ها و سـالی پـر 

گاهـی در جهـان باشـد. درخشـش بـرای معنویـت و آ

حراسـت  حیاتـی  و  مهـم  پایگاههـای  خصوصـی،  مجموعه هـای 
می تواننـد  و  می آینـد  شـمار  بـه  ملـی  فرهنـگ  گنجینه هـای  از 
ثـار هنـری پـر ارزش باشـند. ایـن  مانـع اصلـی غـارت و پراکندگـی آ
و  فـراوان و خـون دل بسـیار  رنـج  بـا  کـه  نفیـس  مجموعه هـای 
هزینه هـای کالن و بـی چشـم داشـت گـرد می آینـد، هسـته های 
تشـکیل  را  باشـکوه  و  معتبـر  موزه هـای  از  بسـیاری  مرکـزی 
می دهنـد کـه بـا افـزودن تدریجـی بـه گنجینـه اصلـی بـه صورتـی 
بیحـد  شـوق  و  همـت  اغلـب  و  می آینـد،  در  جامع تـر  و  پربارتـر 

می گـردد.  محـو  خاطره هـا  از  اصلـی  گردآورنـده 
ثـار هنـری مختلـف  در شـرایط حاضـر، مجموعـه داری و گـردآوری آ
ایـام گذشـته، کاری بسـیار خطیـر و پـر هزینـه اسـت، از ایـن روسـت 
کـه مجموعـه داری خصوصـا در حـوزه نسـخه های خطی گرانسـنگ 
ثـار اسـالمی کهـن تعـداد افـراد محـدودی را جـذب کـرده، کسـانی  و آ
کـه هـم سـرمایه کافـی بـرای اختصـاص بدین امـر داشـته و هـم افق 
نـگاه آنهـا در حـوزه تمدن اسـالم و ایـران، نیـاز بیشـتری را احسـاس 
کـرده باشـد. از ایـن قبیـل مجموعـه داران ایرانـی کـه بـا نـگاه بـه 
ثـار نماینـد نمونه های  گسـتردگی تمدن اسـالمی، تـالش در جمـع آ

زیـادی سـراغ نداریـم.
ثـار فرهنگـی دکتـر محمـد صـادق محفوظـی  مـوزه نسـخ خطـی و آ
از سـالهای دور، پاسـخگوی عالقه هـای فـردی وی بـه جمـع آوری 
و تحقیـق در نسـخه هـای خطـی و متـون کهـن بـوده، بطـوری کـه 
مجموعـه نفیـس وی، رفتـه رفتـه بـه یکـی از موزه هـای گرانسـنگ 
و منحصـر بفـرد خاورمیانـه بدل گشـته اسـت. این مـوزه خصوصی 

کـه پایه ریـزی آن بـر مبنـای عشـق و عالقـه بـه مصونیـت دسـت 
سـلیقه،  راسـتای  در  و  گذشـته،  ادوار  فرهنگـی  آفریده هـای 
عالقـه و تخصـص مدیریـت آن )دکتـر محفوظـی( شـکل گرفتـه، 
اسـت،  شـده  بنیـان  مؤسـس  شـخص  سـرمایه گذاری  بـا  و 
اکنـون نمایشـی آبرومنـد از هنـر شـرقی و تمـدن اسـالمی اسـت. 
مجموعـه ای کـه اکنون بیـش از ۳5,۰۰۰ نسـخه خطـی و متـن کهن را 

در خـود جـای داده اسـت.
خطـی  نسـخه های  و  دسـت نویس  اوراق  فقـط  گنجینـه  ایـن 
نیسـت، بلکـه مجموعـه ای اسـت گرانسـنگ از انـواع نسـخه های 
خطـی، چـاپ سـنگی، چاپ هـای کهـن و نایـاب، تابلوهـای نفیـس 
و  حکومتـی  اسـناد  خوشنویسـی،  قطعـات  مینیاتـور،  و  نقاشـی 
تاریخـی، سـکه های دوران مختلـف تمدن بشـر، سـفال های پیش 
ثـار  از تاریـخ و ظـروف دوره اسـالمی، فرش هـا و دسـت بافته هـا، آ
الکـی، کاشـیها، اشـیاء فلـزی، مهرهـا و نشـان ها و نگین هـا و سـایر 

عتیقـه. اشـیاء 
سـرمایه عظیمـی کـه آقـای دکتـر محفوظـی بـا گـذر زمـان، همـراه 
صـرف  تخصـص،  سـماجت،  کاوش،  )عشـق،  عنصـر  شـش  بـا 
زمـان، صـرف هزینـه( فراهـم آورده، اکنـون از ثروتـی شـخصی، بـه 

اسـت. شـده  تبدیـل  ملـی  گنجینـه ای 
از سـویی دیگـر ایـن مجموعـه سـبب شـده شـماری از هنرمنـدان 
ثـاری  آ خلـق  بـه  خویـش،  هنرمنـدی  بـه  دلگـرم  معاصـر،  بـزرگ 
بی بدیـل بپردازنـد. نشـاطی کـه مجموعـه دکتـر محفوظـی در میـان 
موزه هـای خصوصـی و مجموعـه داران بوجـود آورده، رونـق نسـبی 
بـازار فرهنـگ و هنـر سـبب شـده، بـازاری کـه بـا بی مهـری شـدید 

صاحبـان ِعـّده و ُعـّده مـی رود کـه دچـار مـرگ تدریجـی شـود.
و اسـتاد آغداشـلو چـه نیکـو تاکیـد کـرده کـه: آنچـه ایـن مجموعـه را 
خـاص و مثـال زدنـی می کنـد، نیـروی بی حـدی اسـت کـه صـرف گـرد 
آمـدن آن شـده اسـت و بـه مـوازات آن، فراهـم آوردن بنـا و امکانات 
ثـار، کـه در حقیقـت، هـدف نهایـی گـرد آورنـده  گسـترده نمایـش آ
مشـتاق و کوشـای آن اسـت، و ایـن هـدف واال، دکتـر محفوظـی 
برنامه ریـز  بـه یـک  گردآورنـده صرفـا عالقمنـد،  از جایـگاه یـک  را 
ثـار فرهنگـی  فرهنگـی، الیـق و عامـل آشـنایی مـردم و مخاطبیـن آ
و هنری تبدیـل کـرده و ارتقـاء داده اسـت. ایـن جایگاه وقتـی ارزش 
واقعـی خـود را بـروز می دهـد کـه بـا صدهـا مجموعـه دار خصوصـی 
مقایسـه شـود، آنـان کـه تنهـا بـه انبـار و مخفـی کـردن نمونه هـای 
داشـتن ها  بـه  فقـط  و  کـرده  بسـنده  محققـان  اسـتفاده  قابـل 

می کننـد. افتخـار 
در یادداشـتی از پروفسـور سـید حسـن امیـن، سرپرسـت علمـی 
ایـران شناسـی و اسـتاد پیشـین کرسـی حقـوق  دایرۀ المعـارف 
ثـار فرهنگی  دانشـگاه گلدسـکو کالیفرنیا، نیز چنین آمده اسـت: آ
و هنری، گویای نام و نشـان اثـر آفرینـان و پدید آورندگان آنهاسـت. 
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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  تقریبًا 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 
قدرت های  دارای  که  کنند  می  هدایت  خردمندی  نیروهای  را 
متعالی و متافیزیکی می باشند. به این ترتیب اندیشه و تصور 
ج بوده اند،  نیروهای برتر ناشناخته، که از حیطه ی تسلط او خار
پدید آمده و جهانی آرمانی و فرا دنیوی در هنر نوسنگی ناشی از 
زیرا، در هنر اساطیری،  اند.  برتر ناشناخته بوده  پندار نیروهای 
بت ها از فرشتگان و خدایان یا شبه خدایان ساخته می شده  اند 
ح رویکردهای  نه از آدمیان. با شکل گیری تمدن های بشری و طر
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 
راهبری  در  تا  آورند  دنیا  به  را  هنرمند  متحول  ذهن  زمزمه های 
آدمیان چراغ هدایتی باشد. هنوز جایـگاه مقدس درونی، که در 
زیگورات ها نشان دهنده ی محل پیوند آسمـان و زمین است، 
در ایوان هــای جلو تاالرهای تاجگذاری معابد آشوری و هخامنشی 
به  ساسانی  آتشکده های  در  مقدس  مکان  این  است.  باقی 
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 
با عقل  اجزای ذاتی شخصیت مینوی و همسان  از  نور  است. 

آشفتگی  و  اهریمن  تاریکی،  با  جا  همه  در  که  بوده،  خوبی  و 
شدید،  طبیعی  روشنایی  ایران،  در  است)همان(.  می جنگیده 
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 
همه ی  در  ایرانی  نگار های  و  نقش  است.  منفور  تاری  و  تیرگی 
اعصار، صرف نظر از میزان مهارتشان، شالوده ای بنیانی همراه 
با روحانیتی درخور را نشان می دهد 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 
کلیسا  بنای  طراحی  در  لذا  است.  مسیح  وجود  دهنده،  نجات 
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 
پخش  و  توزیع  بر  بلکه  کند،  می  تعیین  را  تجسمی  هنرهای  و 
تصاویر مقدس بر حسب رموز کلی مناطق فضا و معانی آیینی یا 

عبادی نیز نظارت و تولیت دارد. )محمد زاده،215،1382( 
بندند.  می  نقش  مقدس  مکان های  در  مقدس  تصاویر 
در  تفردی  تفکر  دیگر  نمود  خود،  نگاری  شمایل  یا  صورتگری 
آینهای مختلف است. برخالف آنچه که در تفکر فردانیت مسیحی 
تفکر  شود،  می  مقدس  تجسمی  هنرهای  پیدایش  موجب 
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 

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 می دهد 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.

 اولوهیت و دین مداری در فرهنگ و هنر ایرانی

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

محمدصادقمحفوظی دکتر

به طور کامل فقط مربوط است به نگاشتن تصویر الوهیت، چرا 
که، هرگونه تجسم الوهیت از نظر اسالم بنا بر نیاز تاریخی و الهی، 
مطلق  وجود  بازشناختن  نادرست  اندیشه ی  از  ست  نمودی 
از راه وجود ناقص، یعنی تنزل پایگاه آفریدگار تا سطح آفریده« 
تباهی  و  بتان  انکار  اساس،  همین  بر  و  )بورکهارت،40،1365(. 
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 
موجب  مسلمانان  دینی  هنر  گیری  شکل  در  را  نقصانی  هیچ 
نشده است، زیرا هنر مقدس، متضمن نقش تصاویر نیست، 
بلکه مشتمل بر نگارش اشکالی کامال صامت است، که گویی 
نه  اسالمی  هنر  سازند.  می  نمودار  را  اشراق  و  تفکر  از  حالتی 
منبعث از شریعت اسالم و نه ناشی از طریقت اسالمی است، 
بلکه منشاء  هنر اسالمی را می باید در حقایق درونی این دین 
که به نص صریح در قرآن کریم آمده، جست و جو کرد. قرآن تفکر 
این وحدت در  نیز تجلی  اکرم )ص(  نبی  و  محوری دین اسالم 
کثرت است و در خلقت 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 
بارز تفکر توحیدی در شکل  از تاثیرات  می نماید. نمونه هایی 
گیری هنر ایرانی-اسالمی را می توان در تجلی وحدت در ساخت 
کعبه،  ختایی،  و  اسلیمی  هندسی،  نقوش  انتخاب  با  کثرت 
تزیینات یکدست و یکپارچه، ظهور فضای خالی در معماری و 
... مشاهده کرد.  هنر اسالمی نتیجه ی تجلی وحدت در ساخت 
مسلمان  هنرمند  است.  توحیدی  تفکر  به  دستیابی  و  کثرت 
از کثرت می گریزد تا به وحدت برسد. انتخاب نقوش هندسی، 
نقطه  یک  در  نقوش  از  استفاده  کمترین  و  ختایی  اسلیمی، 
تأکیدی بر این اساس است. این نقوش انتزاعی با هماهنگی و 
یکنواختی مداوم و پیوسته و پیچش های بی منتهای خویش 
را به جهانی تخیلی  را مجذوب کند و آن  اندیشه  آنکه  به جای 
بکشد، از گرفتاری فکر به یک امر جلوگیری می کند و به این گونه 
آزاد می گردد.  درک و شعور از بت های نفس و خود مشغولی 

)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 از نمود عینی تاثیر تفکر توحیدی بر هنر اسالمی 
است، فضای خالی بر »غیریت« حقیقت مطلق تاکید می کند. 
یعنی بر این حقیقت که آفریدگار کاماًل 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 
که قرآن می  او فراگیر است، همان طور  نمی شود، لذا حضور 
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 
حاصل  برکت  و  فیض  بر  متکی  معماری،  این  است.  توحیدی 
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، 
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وتجلیاتاوباهیچمکان، پروردگار
زمانیاشیءخاصیپنداشته
است، اوفراگیر نمیشود،لذاحضور
کهقرآنمیفرماید: همانطور
طرفکهروکنید،به »پسبههر
سویخدارویآوردهاید«.)بقره،
هنر، 115(بنابراین،تهیبودندر
قدسیمیشود مترادفامر
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همسانی و مداومت این هنر است. از آنجایی که تفکر توحیدی 
مؤمنان  تمامی  جانب  از  اسالم  دین  اساسی  محور  عنوان  به 
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.
تفکر  از  ناشی  خود  اسالمی  هنر  عظیم  و  انتها  بی  گستره ی 
توحیدی است. از آنجایی که در تفکر توحیدی وحدانیت خالق 
ح و تجسم نیست،  در هیچ صورت و ظاهری به طور تام قابل طر
لذا نقطه ی پایانی برای هنر متصور نیست. هیچ یک از اشکال 
این،  و  نیست  اسالم  معنوی  آرمان  کامل  بیانگر  پدیده ها  و 
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 
نظر  در  اجتماعی  عالی  طبقات  سکونت  برای  خاصی  منطقه ی 
گرفته نمی شود و باز شناختن خانه های توانگران از مستمندان 
از نمای خانه ها ممکن نمی گردد. )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 باشکوه تر. 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 
انسانهای  به  بلکه  گشته،  نایل  خود  معنوی  نیازهای  ارضاء 
نگاره های  از  برخاسته  معنوی  انعکاس های  نیز  خود  همنوع 
)شایسته فر،  است.  داشته  بیان  رمزگون  زبان  به  را  اش  دینی 

)143،1382
در غالب دوره های تاریخی- به ویژه تیموریان به بعد- تولیدات 
هنری در ارتباط نزدیک با 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، 
در  مشروع  گذاران  قانون  عنوان  به  ثبات  داشتن  به  آنها  نیاز 

سرزمین های ایرانی بوده است.
وجود  به  که  مغولی(  یاسا)قانون  وودز،  و  المبتون  گفته ی  به 
ایرانی  فرهنگ  و  مغولی  ساالری  اشراف  میان  پیوند  آورنده ی 
بوده، ارزش خود را از دست داده است. از این رو، بهترین سنت 
پشتیبانی  و  عمومی  تقوای  به  دعوت  یعنی  اسالمی  قانون 
صادقانه از قانون اساسی به عنوان سیاست رسمی حکومت 

تثبیت شده است. )المبتون،1978، 1-9 و وودز، 1987، 105-99(
سفارش نسخه های خطی با کیفیت باال و برنامه ریزی منسجم 
چون  تیموری  حاکمان  که  معماری  ح های  طر از  پشتیبانی  در 
خ و همسر وی گوهرشاد)وفات 880ه.ق( بانیان آن  تیمور، شاهر
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 
شانزده  دسته ی  شامل  که  زنده  شاه  ه.ق(،  تیمور)807-803 
تایی قبرها در اطراف مقبره ی حضرت کاظم بن عباس عموزاده 
پیامبر)ص( است، مسجد جامی تیمور )همگی در سمرقند( و 
خ بنا شده  مسجد گوهرشاد که توسط گوهرشاد همسر شاهر
و در آخر نیز حرم حضرت رضا )ع( امام هشتم شیعیان جهان 
)هردو در مشهد( همه و همه نمایانگر نمونه هایی از معماری 
وجود  بر  عالوه  باشند.  می  تیموری  دوره  مجلل  و  شکوهمند 
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 
ویژه  به  مذهبی-  عناصر  نشانه های  برخی  رسد،  می  ظهور  به 
شیعی- در مصور سازی ها به چشم می خورد. با آن که تنها پس 
عنوان  به  گرایی  شیعه  که  بوده  صفویان  حکومت  جلوس  از 
مذهب رسمی ایران شناخته شده است، در حکومت تیموریان 
پایتخت  در  حتی  شیعیان  از  ای  مالحظه  قابل  جمعیت  نیز 
آنان-هرات- زندگی می کرده اند. شواهدی مبتنی بر کتیبه ها و 
نقاشی های نگارگری نمایانگر این واقعیت است که شیعه گرایی 
از طرف سلسله های تیموری و صفوی جایز شمرده می  کاماًل 
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 سده هشتم هـ .ق توسعه یافته 
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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 دوره به وفور قابل مشاهده 
می باشد. حامیان ایرانی نسخه هایی را سفارش می داده اند که 
نسخه های  اند.  گشته  می  مصور  مختلفی  هنرمندان  توسط 
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 
تحوالت  برای  زمینه  پس  عنوان  به  شیعی،  گرایش های  ویژه 
هنری دوره های مختلف تاریخی- به ویژه دوره 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 توانسته پیوسته در درازنای تاریخ 
نیز مرکز  خ بنماید و  زیباترین شکل ها، نقش ها و رنگ ها ر به 
فرهنگ  توسعه   مسیر  در  اسالمی  سرزمین های  توجه  ثقل 
و  فراگیر  دینی  اسالم  مبین  دین  است.  بوده  اسالمی  هنر  و 
است  انسان  وجود  و  زندگی  جوانب  و  ابعاد  همه ی  بر  ناظر 
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 
معمار  دل  باوری  دین  است.  یافته  نمود  کارهایشان  غالب 
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.
سایر  چون  هم  مسلمان  معماران  اسالم،  ظهور  از  پس 

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 

گسترهیبیانتهاوعظیمهنر
توحیدی تفکر اسالمیخودناشیاز
تفکر آنجاییکهدر است.از
هیچ توحیدیوحدانیتخالقدر
تامقابل صورتوظاهریبهطور
حوتجسمنیست،لذانقطهی طر
نیست متصور پایانیبرایهنر

همهیابعادوجوانبزندگیو بر وناظر دینمبیناسالمدینیفراگیر
وهدایتاودر وجودانساناستوجزسالمتدینودنیاوسعادتبشر
رهنمودهایخودنیز کمال،هدفدیگریرادنبالنمیکند؛ودر مسیر
دادهاست قرار هموارهاینمسألهرامدنظر
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تعالی دیده و خود را زائر درگاه او دانسته است. نیاز به الوهیت در 
معماری ایرانی را به شکل های زیر نیز می توان بیان کرد:

 الف- معمار ایرانی مسلمان دریافته که دیدگاه برخوردی اسالم 
سالم  حیاتی  به  انسان  دعوت  جهت  در  معماری  به  نسبت 
آثارش  و  دنیا  لیکن  است.  دنیوی  نعمت های  از  استفاده  و 
نباید مفتون و شیفته ی جلوه های  آزمایش بوده، و  وسیله ی 
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. 
32(  به این ترتیب، در نحوه ی  آیا به عقل نمی یایید؟« )انعام، 
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.
همه ی  برگیرنده  در  اعتباری  به  ایرانی  هنرمند  باوری  ب-دین 
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 
تأثیر مطلوب  بر استفاده کننده و بیننده  آثار معماری،  شدن 
گذارده است. شاهکارهایی چون مسجد شاه و مسجد شیخ 
لطف اهلل اصفهان در دوره 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.
معارف  و  الهیات  مبانی  از  الهام  با  ایرانی  باور  دین  ج-معمار 
اقلیم و شرایط  اقوام،  کثرت مواد،  رغم  توانسته علی  اسالمی، 
زمانی و مکانی، به یگانگی و وحدتی در معماری دست یابد که تا 
ح  قبل از آن چنین امری به این شکل در طول تاریخ معماری مطر

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 
را  ایرانی در ایجاد هر بنایی اصول برگرفته ی واحدی  دین باور 
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 سده پنجم هـ .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 
بررسی،  تاریخی محض نگریسته و ضمن  همچون پدیده های 
خود  کار  مایه ی  دست  نیز  را  بناها  آن  ساخت  اصلی  الگوهای 
قرار داده اند. بهره گیری صحیح منطقی از هنر پیشینیان باعث 
تکنیک ها،  الگوها،  اسالمی  دوره  ایرانی  معماری  در  که  شده 
استفاده  مورد  اسالم  از  قبل  دوره  معماری  عناصر  و  شیوه ها 
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.

هر  شان  باوری  دین  مبانی  از  گیری  بهره  با  ایرانی  معماران  ر- 
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 
آورند  پدید  کردن  زندگی  انسانی  و  معنویت  برای  مادی  قالب 
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.
از  را جزیی  با دین مداری اش خود  ایرانی مسلمان  ط- معمار 
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 وجه بیارایند و به این دلیل است که در طول 
در  معماری  آثار  از  گران بهایی  گنجینه   گذشته،  سده  چهارده 
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 
جهان سایه 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 
از  متأثر  نحوی  به  نیز  آن  گیری  شکل  و  داشته  وجود  اقلیم ها 
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 گونه 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 
سخن  نمونه  عنوان  به  کنند.  جلوه گری  موضوع  یک  از  محلی 
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 
همبستگی  و  ارتباط  او  بینی  جهان  و  فرهنگ  با  شهرسازی  و 
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 
هم  استدالل  نمود.  متصف  اسالمی  صفت  به  را  شهرسازی 
این است که عرب های مسلمان که به فتح سایر ممالک آمده 
اند، و معماری و هنر  اند، بدون سابقه ی هنر و معماری بوده 
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 کاماًل نابجاست. اشتباه مسلم دیگر این 
آثار برجای  که به  اینان نیز همچون کسانی  که  تفکر آن است 
مانده از مسلمانان در ممالک اسالمی، معماری و هنر اسالمی 

MANAEI     BOOKMANAEI     BOOK

ثارشوسیلهیآزمایشبوده،ونبایدمفتونو دنیاوآ
شیفتهجلوههایفریبایدنیاییشدهودنیاراهدفدانسته،بلکه
بهآخرتاست»وزندگی وپلیبرایعبور دنیاوسیلهایبرایمحلگذر
است،آیا بازیچهولهونیستوپرهیزگارانراسرایآخرتبهتر دنیاجز
بهعقلنمییایید؟«)انعام،32(

معماریایرانی،عالوه سخنگفتناز
تفکر،جهانبینیو آنکهحاکیاز بر
اسالم اعتقاداتیستکهقبلیابعداز
برشکلگیریمعماریایرانیمؤثر
مکانیاصول تفسیر بودهاند،بیانگر
آنتفکر،جهانبینیواعتقاداتاست
کهپاسخگوینیازهاوشرایطاقلیمیو
بودهاند. محیطینیز

www.mahfouzi-museum.com
Anthropology Encyclopedia Center
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اطالق می کنند، برای هر هنری الگو و کالبدی فیزیکی و مادی 
تفکری  این  هستند.  قایل  ناپذیر  تغییر  موارد  برخی  و  ثابت 

آن، که  با روح اسالم و تعالیم و حیاتی  و  نادرست است  کامال 
اصولی جاوید )و نه اشکال فیزیکی مادی واحد و ثابت( را برای 
نماید،  می  ح  مطر مکان ها  و  زمان ها  همه ی  در  انسان  زندگی 
کنند چون شکلی)مثاًل چهار  آنان فکر می  در تضاد می باشد. 
طاقی( از غیر مسلمانی چون ایرانیان اخذ شده، پس اسالم هنر 
و معماری ندارد. و اینان بر این باورند که هرچه به شکلی خاص 
اسالم  که  حالی  در  است.  اسالمی  باشد  گنبد(  و  قوس  )مثاًل 
ح می نماید که در هر زمان و مکانی تفسیر و کالبد  اصولی را مطر
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، به قول دکتر ندیمی از آنجایی که »معماری آشکار 
می  فرهنگی  آن  هویت  و  ارزش ها  شناسی،  هستی  سازنده ی 
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، 
انصاف  عبارتی  به  یا  و  ایرانی،  معماری  و  هنر  با  اسالم  رابطه ی 
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 
اما حتی در  اند،  ایرانی به صفت اسالمی متصف شده  تاریخی 
ج از  صورتی که مبانی نظری طراحی و ساخت آنها کاماًل مستخر
تعالیم اسالم باشند، چون در بسیاری موارد، کالبد و روابط آنها 
در دوره معاصر موضوعیت نداشته و یا از اهمیت ضعیف تری 
برخوردارند، نمی توانیم و نباید آن آثار را الگوی ثابت و واحد و 
آنان  که  است  شایسته  بلکه  بنامیم.  »اسالمی«  ناپذیر  تغییر 
»آثار دوره اسالمی« نامیده شوند. آن چه که در تمامی آثار ماندگار 
هنر ایرانی به چشم می خورد، مالحظات مربوط به فواید علمی 
الوهیت  و  دین  محوریت  با  ایرانی  عشق  با  عبادی  نمادگرایی 
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 
ح های عالی برای حجاری،  سازی و کتاب آرایی. هم چنین است طر
در  زیبایی  به  عشق  این  این،  بر  افزون  کاشیکاری.  و  خطاطی 
همه ی طبقات وجود دارد و در ساده ترین ابزارها غالبًا 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(
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ایرانیبهچشممیخورد،مالحظات هنر ماندگار ثار تمامیآ آنچهکهدر
مربوطبهفوایدعلمینمادگراییعبادیباعشقایرانیبامحوریتدینو
عینحال الوهیتاستکهبهزیباییباهمهیشکلهایشهمراهودر
تلطیفشدهاست

AliIbnAbiTalib, famous for Imam Ali )AS(, The first Imam of the Shiites, narrator, cousin and groom of the Holy Prophet )pbuh(. He 
is the wife of Hazrat Fatemeh )S( and the father and grandfather of the 11 Shiite Imams. According to Shiite historians and many Sunni 
scholars, he was born in Ka'bah. He was the first to believe in the Prophet )PBUH(, and, in Shiite terms, is the immediate prophet )pbuh( 
successor by the command of God and the Prophet )PBUH(. The verses of the Holy Qur'an indicate that he is infallible. According to Shi-
ite sources and some Sunni sources, about 300 verses in the Holy Qur'an have been revealed in his virtue. When the Quraysh intended 
to kill the Prophet )s(, he lay down the bed of the Prophet, so that the enemies would be misled, and therefore the Prophet )peace be 
upon him( secretly emigrated. The Prophet )pbuh( closed his brotherhood. In all the wars of the Prophet )PBUH( - apart from the Tabuk 
War, which remained in the hands of the Prophet )pbuh( in Medina - was the most prestigious Islamist commander. Many letters writ-
ten about Imam Ali )AS(.
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21.  تقدیرنامه رئیس کمیته ملی موزه های 
ایران )ایکوم(

18.  لوح تقدیر از طرف سازمان 
یونسکو، سازمان میراث فرهنگی، 
کمیته ملی موزه های ایران) ایکوم(  

و مجموعه کاخ سعدآباد

19.  لوح تقدیر از طرف انجمن آثار و  
مفاخر فرهنگی کشور

20.  نشان آفیسر از دانشگاه بروکسل

22.  مراسم رونمایی از 2۰ اثر خطی )قرآنی، 
علمی، فرهنگی و هنری( ۱6  تیر ماه    ۱۳9۳- 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 قمشه ای

23.  مراسم رونمایی از 
2۰ اثر خطی )قرآنی، علمی، 

فرهنگی و هنری(
2۰ خرداد    ماه   ۱۳94

24.  مراسم رونمایی از 
2۰ اثر خطی  )قرآنی، علمی، 

فرهنگی و هنری(   
28 خرداد  ماه    ۱۳95

25.  مراسم رونمایی از 
2۰ اثر خطی )قرآنی، علمی، 

فرهنگی و هنری(
۳۱  خرداد ماه    ۱۳96 

17.  نشان فرهنگی 
سازمان یونسکو

16.  لوح تقدیر کتابخانه 
بحرین

13. لوح سپاس مشاور 
رئیس جمهور

14.  دست نوشته 
تقدیرنامه آقای دکتر سید 

محمد خاتمی رئیس 
جمهور وقت

15.  معاون فرهنگی و 
ارتباطات سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری

05. لوح تقدیر از طرف 
پروفسور سید حسن امین 

سرپرست علمی دایره 
المعارف ایران شناسی

01. دریافت نشان 
پژوهش از ریاست اسبق 

جمهوری

02. بازدید ریاست اسبق 
جمهوری از موزه دکتر 

محفوظی

03. دریافت لوح تقدیر 
کتابخانه بحرین

04. سخنرانی در مراسم 
اهدای نشان ویژه سازمان 

یونسکو

11. مجوز موزه

12. لوح تقدیر میراث فرهنگی 
و گردشگری استان تهران

06. مجوز موزه

07. لوح سپاس فرماندار 
شهرستان شمیرانات

08. لوح تقدیر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی

09. لوح تقدیر سازمان 
میراث فرهنگی  وگردشگری

10. لوح تقدیر مرکز فنون 
اسالمی کویت

HONORS

فرهنگیهنری ثار اهداییبهموزهنسخخطیوآ لوحهایتقدیر
محمدصادقمحفوظی دکتر

خطی)قرآنی،علمی،فرهنگیوهنری( 20اثر مراسمرونماییاز
محمدصادقمحفوظی دکتر
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حضور حضرات آیات سید محمود علوی و محمد جواد 
حجتی کرمانی در مراسم رونمایی از 20 اثر نفیس تاریخی 
مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و 

آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

10. حضراتآیاتسیدمحمودعلویومحمدجواد
حجتیکرمانی

سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی رئیس مرکز 
دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و آثار 

فرهنگی، در کتابخانه مجلس لردهای انگلیس.

13. کتابخانهمجلسلردهایانگلیس

کنفرانس بین المللی غدیر در دسلدورف آلمان از سمت 
کارس رئیس شیعان ترکیه، آیت اهلل  راست دکتر غدیر آ

دکتر رمضانی رئیس مرکز اسالمی هامبورگ، دکتر محمد 
صادق محفوظی رئیس مرکز دایرة المعارف انسان 

شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، آقای داریوش 
ارجمند.

)دسلدورفآلمان( 16. کنفرانسبینالمللیغدیر

بازدید آیت اهلل مقتدایی از مرکز دایرة المعارف انسان 
ثار فرهنگی، هنری دکتر  شناسی و موزه نسخ خطی و آ

محمد صادق محفوظی و رونمایی از تعدادی کتب 
خطی و قرآن های نفیس و دستخط های منسوب به 

ائمه اطهار )ع(

11. آیتاهللمقتدایی

بازدید لوکا جانسانتی معاون محترم وزیر خارجه ایتالیا و 
اساتید دانشگاه رم از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی 

و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد 
صادق محفوظی.

 نمایی از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ 
خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

14. لوکاجانسانتی

فرهنگی،هنریدکتر ثار 17. موزهنسخخطیوآ
محمدصادقمحفوظی

زحمات جنابعالی در جمع آوری آثار گذشتگان که تنبه 
و هشداری برای آیندگان است بسیار قابل تقدیر و 

تحسین می باشد و از آن مهم تر، جمع آوری آثار خطی 
بزرگان و علما و باالخص خطوط منسوب به ائمه اطهار)ع( 

که بسیار جالب  است.

12. آیتاهللسیدمهدیموسویخلخالی

خ و استاد  بازدید آیت اهلل سید هادی خسروشاهی، مور
دانشگاه  از مرکز و موزه دایرة المعارف انسان شناسی و 
رونمایی از آثار قرآنی مرکز و موزه و سخنرانی در خصوص 

آثار ارزشمند و گرانسنگ جمع آوری شده و اهمیت 
تاریخی این آثار برای نسل آینده و حال.

خواستاد 15. آیتاهللسیدهادیخسروشاهی)مور
دانشگاه

حضور آقای خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ و آقای 
دکتر عظیمی استاد دانشگاه در مراسم رونمایی از 20 

اثر نفیس تاریخی مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و 
موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق 

محفوظی.

تاریخ(و 18. آقایخسرومعتضد)پژوهشگر
عظیمی)استاددانشگاه( آقایدکتر
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اعطای  لوح توسط آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )رئیس 
جمهور وقت( به آقای دکتر محمد صادق محفوظی و 

سخنرانی در بین اعضای جامعه اسالمی پژوهشگران و 
تقدیر از فعالیت ها و تحقیقات علمی و عملی مرکز دایرة 

المعارف انسان شناسی.

01. آیتاهللهاشمیرفسنجانی

 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی، زنده نگه داشتن فرهنگ 
ملی یک کشور است که آقای دکتر محفوظی به خوبی 

این کار عظیم  را    انجام داده اند.

04. استاددکترحسینالهیقمشهای)استادممتاز
دانشگاه(

 ترتیب نمایشگاه، آثار ارزنده علمی، دینی و هنری که 
روشنگر تاریخ گسترده اینگونه فعالیت ها است در خور 

تمجید و تقدیر است.

علیشریعتمداری)عضوشورایعالی 07. استاددکتر
انقالبفرهنگی(

خام ترین و مهمترین امری که ملت را تشکیل می دهد، 
خاطره مشترك است که هویت ملی را تشکیل می دهد. 

موزه نقش بسیار اساسی و زنده در حیات فعلی روزگار ما 
دارد. زیرا اوال : شناسنامه هویت تاریخی و خاطره تاریخی 
ما است و اگر ملیت و ملت را پذیرفته باشیم به موزه به 

عنوان یك امر مهم و اساسی نگاه خواهیم کرد. ثانیا : 
موزه یك آموزشگاه است و می توانیم در آنجا هویتی که 

متعلق به ما است را بشناسیم.

وقت( 02. دکترسیدمحمدخاتمی)رئیسجمهور

ما باید شاکر باشیم که دکتر محفوظی دامن همت به 
کمر بستند و از خروج این آثار جلوگیری کردند و در این 20 

ساله با کوشش خودشان این مجموعه را کامل کردند 
که باعث آبرومندی جمهوری اسالمی می باشد.

مهدیمحقق)استادبرجستهدانشگاه( 05. استاددکتر

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

مهندس مرعشی

08. آقایمهندسمرعشی

از این تالش عاشقانه شگفت زده شده ام و امیدوارم 
جناب آقای دکتر محفوظی که از خاندانی اصیل و جلیل 
القدر هستند در زمینه خدمت گرانقدری که نموده اند 

موفق و مؤید باشند.

03. آقایمهندسسیدمحمدبهشتیشیرازی
)رئیسپژوهشگاهمیراثفرهنگی(

دیدار آقای احمد مسجد جامعی، رئیس اسبق شورای 
اسالمی شهر تهران از مرکز دایرة المعارف انسان 

شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر 
محمد صادق محفوظی.

06. آقایاحمدمسجدجامعی)رئیساسبقشورای
تهران( اسالمیشهر

 نمونه های خط و کتابت در این مجموعه قابل توجه 
می باشد، یعنی نشان می دهد که گردآورنده این 

مجموعه به چه چیزی بیشتر عالقمند بوده است که 
عالقه، به جد عالقه شریف و زیبایی ست.

09. استادآیدینآغداشلو)هنرمندوکارشناسبرجسته
جهان(

1718
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مراسم اهدای نشان فرهنگی سازمان یونسکو توسط 
آقای حسن عبدالحسین صفر نماینده سازمان یونسکو 

به آقای دکتر محمد صادق محفوظی به پاس زحمات و 
خدمات بی شائبه در ترویج فرهنگ ایران و اسالم.

با ایجاد این مجموعه فرهنگی و هنری به دست توانا و 
همت  بلند جناب آقای دکتر محفوظی امیدوارم دیگر 

فرزندان الیق و خون گرم و با غیرت ایران به این اقدام و 
نظیر آن اقتدا کنند و قوانین مناسبی برای محافظت و 

مصونیت از هرگونه دست اندازی احتمالی که موجبات 
نگرانی اینگونه افراد عالقمند می باشد در دست دارند در 

این مسیر مقدس و انسان ساز مصروف سازند.

آثار ما به صفحه گیتی نشان ماست از بعد ما نگاه به 
آثار ما کنند توفیق، یار شفیق گردید که در یك روز گرم 

تابستانی، چشم دلم به دیدار آثار گرانقدری که به همت 
جناب آقای دکتر محفوظی گردآوری شده است، منور 

گردد. از خداوند بزرگ برای شکوفایی بیش از پیش این 
مرکز ارجمند، آرزوی موفقیت دارم.

28. مراسماهداینشانفرهنگیسازمانیونسکو

31. استادحسینامیرخانی)خوشنویس(واستاد
نظامالعلما

کیانوشکیانی)استادونسخهشناس( 34.استاددکتر

بازدید آیت اهلل فاضل مالکی، مرجع تقلید شیعی از مرکز 
و موزه دایرة المعارف انسان شناسی و رونمایی از آثار 

قرآنی مرکز و موزه و سخنرانی در خصوص آثار ارزشمند 
شیعی و دینی موجود در بین آثار موزه.

الحق با مالحظه چنین بنای خیر و فراهم نمودن این 
همه زیبایی فرهنگی، بی درنگ اندیشه مثبت گرانه 

بشری برای تشکر و تقدیر زبان می گشاید. حقیقت این 
است که این بنای ماندگار و مجموعه آثار فاخر فرهنگی 

یک ابتکار شخصی، مایه افتخار  و  مباهات ملی است.

19. استادآیتاهللفاضلمالکی)مرجعتقلیدشیعی(

بازدید آقای لرد احمد نماینده شیعیان مقیم انگلستان 
از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و 

آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

22. استادلرداحمد)نمایندهشیعیانمقیمانگلستان(

دانشگاه( )استادممتاز غالمعلیافروز 25. دکتر

می گویند هنر تجلی روح آفریدگار انسان است. درك و 
شناخت زیبایی ها و بهره برداری از زیبایی در جسم و جان 

از خصلت های ذاتی انسان های هنرمند و به بیان دیگر 
عارفان می باشد. آنچه در این موزه یافتم از انواع خط هنر 

و آفریدگاری انسان در حدی از ارزش است. توفیق روز 
افزون حضرت عالی را آرزومندیم.

حضور آقایان جدی و مهدی عتیقی از کارشناسان 
برجسته آثار فرهنگی و خطی در مراسم رونمایی از 20 اثر 

نفیس تاریخی مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و 
موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق 

محفوظی.

اعطای استادی تمام در رشته فلسفه تطبیقی به آقای 
دکتر محمدصادق محفوظی توسط دانشگاه بین المللی 

لندن.

35. دانشگاهبینالمللیلندن

32. آقایانجدیومهدیعتیقی)کارشناسانبرجسته
فرهنگیوخطی( ثار آ

صادقطباطبایی 29. دکتر

بازدید استاد  دکتر رواقی مؤلف و پژوهشگر آثار و علوم 
قرآنی از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ 
خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

بازدید  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.

وعلومقرآنی( ثار آ رواقی)مؤلفوپژوهشگر 26. استاددکتر

) 20. استاداحمدمنزوی)نسخهشناسوفهرستنگار

خود من مکرر در موزه آقای دکتر محفوظی موفق شدم به 
کتاب های خطی منحصر به فرد برخورد کنم، چه در زمینه 

حافظ شناسی و چه در زمینه تاریخ پزشکی که از برخی آنها 
می شود رمزگشایی و کشف کرد.

سیدحسنامین)استادصاحب 23. استادپروفسور
) کرسیحقوقوپژوهشگر

بازدید آقای دکتر مصطفوی رئیس وقت سازمان فرهنگ  
و ارتباطات از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه 

نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق 
محفوظی و بخش انتشارات مرکز به همراه آقای وحید 

سمیعه ئی مدیر داخلی موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، 
هنری.

هرگونه کوششی که برای حفظ و اعتالء فرهنگ این 
سرزمین و مردم آن به عمل آید،  شایسته تقدیر  و 
تحسین است و ابتکار و مساعی جناب آقای دکتر 

محفوظی در تأسیس و تشکیل این مرکز و گردآوری آثار 
خطی و کتب نفیسی که به نمایش گذارده شده است 

بسیار مغتنم است. 

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.

آیتاللهی 36.استاددکتر

دانشگاه( فتحاهللمجتبایی)استادممتاز 33. دکتر

مصطفوی)رئیسوقتسازمانفرهنگو 30. دکتر
ارتباطات(

در بزرگداشت آیت اهلل نجومی )ره(، حضرات آیات نجومی 
و مقتدایی از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه 

نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق 
محفوظی.

بازدید استاد عبداهلل انوار از مرکز دایرة المعارف انسان 
شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر 

محمد صادق محفوظی.

)مترجم،نسخهشناس،نسخهپژوه، 27. استادعبداهللانوار
،ریاضیدانومتخصصمتونکهنریاضی( فهرستنگار

21. بزرگداشتآیتاهللنجومی)ره(

بازدید علمای اعالم و آیات اعظام از مرکز دایرة المعارف 
انسان شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری 

دکتر محمد صادق محفوظی و رونمایی از تعدادی 
نسخه های خطی منحصر به فرد.

24. علمایاعالموآیاتاعظام
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بازدید سفیر محترم کشور بولیوی در جمهوری اسالمی 
ایران از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ 
خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

بازدید آقای صالح الزواوی)شیخ السفرا( و سفرای 
کشورهای اسالمی در رونمایی از تعدادی کتب اسالمی 
کهن و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ 

خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

با عرض تبریك خدمت دکتر محفوظی که به همت و 
پشتکار چنین مجموعه هنری و فرهنگی را جمع آوری 

نمودند و شکر خدا که هنوز افرادی در پی حفظ آثار 
تاریخی و فرهنگی ملت کهن سال ایران می باشند.  امید 
است با کمك کارشناسان و اهل تخصص در رشته های 

هنری و فرهنگی و با همکاری صاحب نظران در رشته 
موزه داری این مجموعه به شکلی شایسته و درخور 

معرف دید صاحب نظران قرار گیرد. خداوند همه افرادی 
را که چنین در حفظ هنر و توسعه آن کوشش می کنند  

یاری نماید.

37.استاداحمدمحیططباطبایی)رئیسکمیتهملی
موزههایایرانایکوم(

40. صالحالزواوی))شیخالسفرا(وسفرایکشورهایاسالمی(

بولیوی کشور 43. سفیر

بازدید اساتید دانشگاه های آمریکا، آلمان، ایتالیا و 
انگلیس )پروفسور هولینگر، پروفسور ردگن دورف، 
پروفسور الونچی، پروفسور تریپور، پروفسور کارایان 
نیس، پروفسور ایزتو  و خانم پروفسور کاپوال(  از مرکز 
و موزه دایرة المعارف انسان شناسی و رونمایی از آثار 

قرآنی مرکز و موزه.

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 خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر 

محمد صادق محفوظی.

بازدید سفیر محترم کشور یونان در جمهوری اسالمی 
ایران از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ 
خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

46. اساتیددانشگاههایآمریکا،آلمان،ایتالیاو
انگلیس

هلند(ویورونکلدر کشور 49.  هایندفریس)سفیر
هلند( کشور هوس)معاونسفیر

یونان کشور 52. سفیر

بازدید آقای فلیپ ولتی سفیر محترم وقت کشور  
سوئیس در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة 
المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و آثار 

فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

بازدید آقای جوانشیر آخوندوف سفیر محترم کشور 
جمهوری آذربایجان در ایران حضور افرادی همانند شما و 
فعالیت های موزه آثار نسخ خطی و فرهنگی، هنری دارای 

اهمیت خاصی در زمینه میراث فرهنگی ایران می باشد.

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

38. مراسمچهلمنزلتااربعینحسینی

جمهوریآذربایجان( کشور آخوندوف)سفیر 41. جوانشیر

سوئیس( وقتکشور 44. فلیپولتی)سفیر

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

خمارین رئیس بنیاد در مسکو.

بازدید آقای حمید رجب جوما، وزیر علوم و آموزش عالی 
کشور تانزانیا و رؤسای دانشگاه های دولتی تانزانیا و 
تعدادی از اساتید دانشگاه های ایران از مرکز و موزه 

دایرة المعارف انسان شناسی.

بازدید وزیر محترم  انرژی عراق و نماینده سفارت عراق 
در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة  المعارف انسان 

شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر 
محمد صادق محفوظی.

علوموآموزشعالیکشور 47. حمیدرجبجوما)وزیر
تانزانیا(

انرژیعراقونمایندهسفارتعراق 50.  وزیر

مسکو( خمارین)رئیسبنیاددر 53.  ویکتور

بازدید آقای سعید احمد بابا وزیر محترم برق هندوستان 
از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و 

آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق محفوظی.

بازدید رایزن محترم فرهنگی سفارت فرانسه در جمهوری 
اسالمی ایران از مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و 

موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر محمد صادق 
محفوظی.

بازدید آقای برنارد پولتی سفیر محترم وقت کشور 
فرانسه در جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة المعارف 

انسان شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری 
دکتر محمد صادق محفوظی.

برقهندوستان( 39. سعیداحمدبابا)وزیر

فرانسه( وقتکشور 42. برناردپولتی)سفیر

45.  رایزنفرهنگیسفارتفرانسه

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.

 امروز، روزی زیبا و بزرگ در زندگی فرهنگی و اجتماعی من 
شد، از این مرکز هنری که میراث های ارزشمند کشورم را 
به نمایش درآورده است دیدن کردم، سرشار از خوشی 

و سرخوشی شدم، زبانم قاصر از بیان شادمانی است که 
در این عصر بیگانگی با ارزش های فرد نجیب و نازنین 

جامعه ایران از خطه شمال این وطن کمر همت می بندد 
و این مرکز را بنیان می گذارد. درود و ستایش بر فرزند 

راستین ایران، اسالم و بشریت جناب آقای دکتر محمد 
صادق محفوظی همواره آرزومندم سالمت و بی نیازی 

حضرت عالی و خاندان محترم خاص پدر بزرگوار هستم.

بازدید تعدادی از سفرای محترم کشورهای اسالمی در 
جمهوری اسالمی ایران از مرکز دایرة المعارف انسان 
شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر 

محمد صادق محفوظی.

کلبینالمجالسوسفیر 48.  ابراهیمعوفدبیر
عربستان محترمکشور

شاهنواز)نمایندهسازمانمللمتحد( 51. خانمدکتر

54. سفرایکشورهایاسالمی

37

40

43

38

41

44

39

42

4552

49

46

53

50

47

54

51

48

The Visit of Dignataries and Cultural Personalities of the Center of the Encyclopedia of Anthropologyبازدید برخی از شخصیت های علمی و فرهنگی از موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی هنری دکتر محمدصادق محفوظی



|  MAHFOUZI MUSEUM29 ISLAMIC AND PERSIAN ARTS  | 28

PUBLISHERSانتشارات

مدیر اجرایی: آرزو محمودي 

مدیر اجرایی: آرزو محمودي 

141516

17

1819

010203

0405060708

0910111213

1317 09 05 01

مقاالت چاپ شده دکتر محفوظی در کتاب  مثنوی موالنا
نشریه روانشناسی امروز

کتاب مجموعه ادعیهکتاب دعای صباحکتاب آینه مآثر

1418 10 06 02

مقاالت چاپ شده دکتر محفوظی در نمایه ای از سایت موزه دکتر محفوظی
نشریه گردشگری

 کتاب  لوایح جامیکتاب مهر و حکاکی در ایرانکتاب تجزیه و تحلیل آثار دوره اسالمی

1519 11 07 03

مقاالت چاپ شده دکتر محفوظی در لوح فشرده  مستند فریادها و نجواها
نشریه آریانا گردشگر

کتاب باستان شناسی معماری و هنر 
در سرزمین های اسالمی

کتاب  میراث مشترک ایران و هند کتاب شان نزول  دعای جوشن کبیر

16 12 08 04

کتاب تأملی در مینیاتور ایران کتاب مانایی فرهنگ و هنر ایران 
زمین

کتاب  شهاب ثاقب کتاب دعای اعتصام

دکتر محمد صادق محفوظی به فضل 
الهی موفق شده است که عالوه 

بر مسئولیت مهم تأسیس موزه 
خصوصی انسان شناسی و حفاظت 
و پاسداری از آثار مخطوط و مواریث 
فرهنگی و هنری اسالمی، با انتشار 

کتب  فراوان در انتشارات موزه نسخ 
خطی و آثار فرهنگی هنری محفوظی، 
خدمات علمی و پژوهشی بیشتری را 
برعهده گیرد. تعدادی از این کتاب ها  

ح زیر قابل رویت اند : به شر

فرهنگیهنری ثار انتشاراتموزهنسخخطیوآ کتابهایمنتشرشدهدر
محمدصادقمحفوظی دکتر
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مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
طرح پژوهشی دایرة المعارف 

آفرینش های هنر قرآنی

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات روانشناختی
زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
بررسی رابطه بین شاخص های 

نقاشی کودکان گروه سنی 6 تا 9 سال 
و تعادل رفتاری آنان

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات روانشناختی
زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
بررسی رابطه بین سالمت عمومی 

و شیفت های مختلف کاری

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات روانشناختی
زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
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 دایرة المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات روانشناختی

زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
پیمایشی بر شناخت عوامل موثر بر گرایش 

نوجوانان 13 تا 19 سال 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 دایرة المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات روانشناختی

زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
گزارش تحقیقات بازار لوازم جانبی 

کامپیوتر در ایران

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات مدیریت بازاریابی

زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
بررسی تحلیلی تاثیر الگوهای بسته 

بندی در بازاریابی

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات مدیریت بازاریابی

زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل 
آمیخته بازاریابی بر فروش 

محصوالت خانگی پالستیک ایران

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

گروه مطالعات مدیریت بازاریابی
زمستان 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

موضوع پژوهش:
برنامه فیزیکی مرکز ایجاد دیالوگ 

بین ادیان

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

هنرهای سنتی و آفرینش های هنری قرآن
گروه مطالعات روانشناختی

آذر 1381

مرکز دایرة 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 دایرة المعارف انسان شناسی
گروه مطالعات فرهنگ و هنر

بهار 1383

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

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
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة 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

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
بررسی 720 نوع 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
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
بررسی زندگینامه کتیبه نگاران دوره 

اسالمی در ایران

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

تحقیق و بررسی:
فریبا میری

سال تحصیلی 1380-81

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
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 آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
بررسی فلسفه وجودی شمسه در 

آفرینش های قرآن کریم

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

تحقیق و بررسی:
فاطمه صواب پور

سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
بررسی انواع هشتاد و دو گانه تذهیب و 

تشعیردر آفرینش های  قرآنی

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمد صادق محفوظی

تحقیق و بررسی:
خدیجه خوش خلق

سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
تجلی قرآن بر کتیبه های 14 

قرن ایران

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

تحقیق و بررسی:
اکرم لیلوی شوشتری

سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
بررسی ویژگی های تذهیب و تشعیر 

قرآنی از قرن اول تا ششم هجری

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

تحقیق و بررسی:
فرحناز موصوفی

سال تحصیلی 1380-81

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنرهای تجسمی

موضوع پایان نامه:
ریتم و آهنگ موسیقیایی آیات 

قرآن کریم

استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل ذابخ

استاد مشاور:
دکتر محمدصادق محفوظی

تحقیق و بررسی:
فروغ سهرابی

سال تحصیلی 1380-81

اداره کل آموزش و پرورش تهران
معاونت برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر

PUBLISHERSانتشارات

دکتر محمد صادق محفوظی به فضل الهی موفق شده است که عالوه بر مسئولیت مهم تاسیس موزه خصوصی انسان شناسی و حفاظت و پاسداری از آثار مخطوط و مواریث فرهنگی 
و هنری اسالمی، با تالیف و تصنیف کتب و مقاالت فراوان و سرپرستی ده ها پایان نامه  در مقطع مختلف دانشگاهی خدمات علمی و پژوهشی بیشتری را برعهده گیرد. تعدادی از این 

ح زیر قابل رویت اند : کتاب ها و پایان نامه ها به شر

فرهنگیهنری ثار موزهنسخخطیوآ پایاننامههایچاپشدهدر
محمدصادقمحفوظی دکتر

 Some of the research works undertaken by Dr. Sadegh Mahfouzi as well as some of
the publications produced under his management

فرهنگیهنری ثار کتابهایچاپشدهموزهنسخخطیوآ برخیاز
محمدصادقمحفوظی دکتر
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1

قطعهخط)آیةالکرسی(
خط نسخ، تذهیب، تحریر طال اندازی، کاتب محمد 

حسین الحسینی، سنه ۱256 هـ .ق 

MANUSCRIPT(AYAT     AL-KURSI)

Naskh Script, Illuminated, Written Gold, 
Scribed by Muhammad Hosein Al-Ho-

seini, 1256 AH

3
کتابالنهایه

 تألیف شیخ طوسی، سنه  5۰۱ هـ .ق

BOOK OF AL-NAHAYE

Compilation by Sheikh Tusi, 501 AH

2
قرآنکریم کتابتفسیر

خط نسخ و ثلث ، رنگین نویسی و طالنویسی، سده 9 هـ .ق

INTERPRETATION BOOK OF THE  HOLY 
QUR’AN 

Naskh & Thulth Script, Written Gold & Color-
ful, 9 th Century AH

1

2

3
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6

7

4

5

4
قرآنکریم برگیاز

خط کوفی، روی پوست آهو، سده  ۳ هـ .ق  

A   PAGE    OF     THE    HOLY    QUR’AN

Kuf ic  Script, on the deer’s  Skin, 3 th Century AH

6
کتابدیوانامیرشاهی

خط نستعلیق، تذهیب، کاتب شاه محمود نیشابوری  

POETRY  BOOK OF  AMIR   SHAHI

Nasta’liq Script, Illuminated, Scribed  by Shah 
Mahmoud Neishabouri

7
کتابدعا

خط نسخ، تذهیب، طال اندازی، کاتب احمد شاملو، سنه 
۱2۳5 هـ .ق 

A   PRAYER  BOOK  

Naskh Script, Illuminated, Inlaid in Gold, 
Scribed by Ahmad Shamloo, 1235 AH

5

)آیةالکرسی( انگشتر
سنگ عقیق،خط کوپال، دوره صفویه

A  RING(AYAT AL-KURSI)

Agate Stone, Kupal Script, Safavid Era
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9
بیاضشعر

 خط نستعلیق غبار، کاتب میرعماد الحسنی، در انتها عمادالکتاب )کاتب 
( خط میرعماد را تایید کرده است اواخر قاجار

POETRY BOOK

Nasta’liq Qobar Script, Scribed by Mir Emad Al-Hasani, 
Emad Al-kutab(Late Qajar Scribe) has Confirmed the Mir 

Emad Script At the End

10
قرآنکریم یکجزءاز

خط ثلث، کاتب پیریحیی جمالی صوفی از شاگردان یاقوت مستعصمی، 
دوره ایلخانی

A CHAPTER OF HOLY QUR’AN

Thulth Script, Scribed by Pir Yahya Jamali Sufi(Student 
of Yaqut Al-Mosta’simi), Ilkhani Era

11

نیشابوری( )فریدالدینعطار کتابمنطقالطیر
 خط نستعلیق، تذهیب ، طال و نقره اندازی،  دوره تیموری

MANTQ-AL-TEIR’S BOOK (FARID AL-DIN ATTAR 
NEISHABURI)

 Nasta’liq Script, Illuminated, Inlaid in Gold & Silver, 
Teimurid Era

12
کتابحدیث

 خط توقیع و نسخ، کاتب علی ابن هالل، سده 4 و 5  هـ .ق

HADITH  BOOK

Naskh & Toqi’e Script, Scribed by Ali Ibn-e-Helal, 4 - 5 th 
Century AH

9

10

11

12
8

8
بیاضشعر

 خط شکسته نستعلیق غبار، تذهیب، طال اندازی، جلد طالکوب، کاتب 
درویش عبدالمجید طالقانی، سنه ۱۱8۰ هـ .ق 

POETRY BOOK

Shikaste Nasta’liq Qobar Script, Illuminated, Inlaid in 
Gold, Scribed by Darvish Abd-Al-Majid Taleqani, 1180 

AH
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13
کتاباحوالاالنساب

ح شجره نامه بزرگان دین شر

AHVAL  AL-ANSAB  BOOK

Description of the Genealogy of Religious 
Elders

14
گوشواره

طال، دوره ساسانی 

EARRINGS

Gold, Sasanid Era

16
کتابطب

تشریح منصوری، دوره صفویه

MEDICAL BOOK

Mansouri’s Description Book, Safavid Era

13

14

16

15

15
کتابطب

ذخیره خوارزمشاهی، خط نسخ، تحریر طال، سده 7 هـ .ق  

MEDICAL BOOK

Zakhire Kharazm Shahi’s Book, Naskh Script, Written 
Gold, 7th Century AH
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17
قرآنکریم

خط نسخ، تذهیب،کاتب عبداهلل عاشور رنانی،  سنه ۱2۳۰ هـ .ق 

HOLY QUR’AN 

Naskh Script, Illuminated, Scribed  by Abd Allah Ashour 
Renani, 1230 AH

19
سرقلیان

میناکاری، پرتره شاهزاده ها، دوره قاجار 

THE   HEAD   OF   HOOKAH(HUBBLE-BUBBLE)

Enamels, Princess portrait, Qajar Era

18
تنگقوری

لعاب فیروزه، دوره اسالمی

TEAPOT JAR

Turquoise Glaze, Islamic Era

17*

17

18

19
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20
قرآنکریم برگیاز

خط کوفی، روی پوست آهو، سده 2 و ۳ هـ .ق  

A   PAGE    OF     THE    HOLY    QUR’AN

Kuf ic  Script, on the deer’s  Skin, 2th & 3 th 
Century AH

21
قرآنکریم برگیاز

خط کوفی، روی پوست آهو، سده 2 و ۳ هـ .ق  

A   PAGE    OF     THE    HOLY    QUR’AN

Kuf ic  Script, on the deer’s  Skin, 2th & 3 th 
Century AH

22
دگمهسردست

 سنگ عقیق، رکاب طال، دوره قاجار 

CUFF

Agate Stone, Gold Base Cuff, Qajar Era

24
بیاضدعا

 خط نسخ، تذهیب و  طال اندازی دندان موشی، کاتب محمد هاشم 
اصفهانی لؤلؤ، سنه ۱۱92 هـ .ق

A    PRAYER   BOOK  

Naskh Script, Illuminated, Inlaid in Gold, Scribed by 
Muhammad Hashem Isfahani Lo’lo’, 1192 AH

20

21

22

24

23

23
بیاضشعر

 شیرین و فرهاد، خط شکسته نستعلیق، مجالس مینیاتور،   کاتب صمد 
ابن محمد تقی ساروی، نقاش محمد باقر، سنه ۱2۰2 هـ .ق

POETRY BOOK

 Shirin & Farhad Story, Shikaste Nasta’liq Script, Min-
iature Painting, Scribed by Muhammad Taqi Saravi, 

Painting by Muhammad Baqer, 1202 AH
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30
بازوبندنقره

خ، دوره قاجار قلم زنی، روکش طال، نگین یاقوت سر

SILVER  ARMLET

Etching on Silver, Gold Plated, Jeweled Ruby Stone, Qajar 
Era

31
بازوبندنقره

آیة الکرسی، قلم زنی، دوره قاجار

SILVER  ARMLET

Ayat Al-Kursi, Etching on Silver, Qajar Era

32
بازوبندمینایی

نقره، میناکاری، دوره قاجار

 ENAMELS  ARMLET

Silver,Enamels, Qajar Era

26

بازوبند)آیةالکرسی(
سنگ عقیق، خط کوپال، دوره صفویه

ARMLET (AYAT AL-KURSI)

Agate Stone, Kupal Script, 
Safavid Era

25
ِابریقوظرفمینایی

مس، مینا کاری، دوره قاجار

ENAMEL  EWER  AND  BASIN

Copper, Enamels, Qajar Era

27
بازوبندنقره

قلم زنی، دوره صفویه

SILVER  ARMLET

Etching on Silver, Safavid Era

28
مهرسلطنتیهندی

سنگ قانداش، پایه نقره، هم دوره 
قاجار

INDIAN ROYAL SEAL

Qandash Stone, Silver Base 
Seal, Simultaneous Qajar Era

29

)الالهاالاهللالملکالحق مهر
المبینعبدهمحمدابراهیم(

سنگ عقیق، رکاب نقره، دوره قاجار

SEAL

Agate Stone, Silver Base Seal, 
Qajar Era

25

26

27

28

29

30

31

32
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34
کتابدعا

خط نسخ، کاتب حسن خوانساری، سفارش معتمد 
السلطان میرزا محمد علی خان، سنه ۱2۳6 هـ .ق

A  PRAYER  BOOK

Naskh Script, Scribed by Hasan Khansari, 
Order by Mo’tamed Al-Soltan Mirza 

Muhammad Ali Khan, 1236 AH

33
قرآنکریم یکجزءاز

تذهیب، طالاندازی، کاتب لطف اهلل نیریزی، دوره 
قاجار

A CHAPTER OF HOLY QUR’AN

Illuminated, Inlaid in Gold, Scribed by 
Lotf Allah Neirizi, Qajar Era

35
قلیان جوز

نقره ، میناکاری، طالکوب  ، دوره قاجار

HOOKAH(HUBBLE-BUBBLE)

Silver, Enamels, Gold Etching on Copper, Qajar Era

33

34
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36

شمایلحضرتعلیوحسنین)ع(
خط نسخ، اثر ابوالحسن خان غفاری، دوره قاجار

IMAM  ALI  &  HASAN  &  HOSEIN  EFFIGIES(AS)

Naskh Script, Created by Abu Al-Hasan Khan Qafari, Qajar Era

37

شمایلحضرتعلی)ع(
خط نسخ غبار، اثر زرین قلم شیرازی، دوره قاجار

IMAM  ALI  EFFIGIES(AS)

Naskh Qobar Script, Created by Zarrin Qalam Shirazi

38

شمایلحضرتعلیو
حسنین)ع(

خط نستعلیق، تذهیب، سفید آب 
نویسی، دوره قاجار

IMAM  ALI  &  HASAN  &  
HOSEIN  EFFIGIES(AS)

Nasta’liq Script, Illuminated, 
Written White Ink, Qajar Era

39

قابآینه
شمایل حضرت علی و حسنین)ع(، 

اثر محمد اسماعیل نقاش باشی، 
سنه ۱274 هـ .ق

MIRROR  FRAME

Imam Ali & Hasan & Hosein 
Effigies(as), Created by 

Muhammad Ismaeil Naqash 
Bashi, 1274 AH

36

38

39 

37
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40
طالوجواهرات مجموعهایاز

انگشتر و گوشواره و گردن آویز طال و یاقوت،دوران صفویه و زندیه و قاجار

A GEM SET OF GOLD JEWELRY

Rings & Earrings & Necklaces & Pendants of Gold and Ruby Stone, Safavid & 
Zandieh & Qajar Era

41
کتابمناجاتامامسجاد)ع(

خط نسخ، تذهیب، سفارش امیر اتابک اعظم، دوره 
قاجار

BOOK OF IMAM SAJJAD INLAID  
(PBUH)

Naskh Script, Illuminated, Order by Amir 
Atabak A’zam, Qajar Era

42
کتابدعایاالحتجاب

خط نسخ، تذهیب،  کاتب ابن شمس الدین محمد احمد 
نیریزی، سنه ۱۰۱7 هـ .ق

A PRAYER BOOK “AL-IHTIJAB”

Naskh Script, Illuminated, Scribed by Ebn-
e-Shams Al-Din Muhammad Ahmad Neirizi, 

1017 AH

41

42
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43
قرآنکریم برگیاز

خط  کوفی اندلسی، سده 6 هـ . ق

A PAPER OF HOLY QUR’AN

Kufic Andalusian Script, 6 Century AH

44
قطعهخط

 خط نسخ، تذهیب و تشعیر، سده ۱۳ هـ . ق

MANUSCRIPT

Naskh Script, Illuminated and Poetry, 
13th Century AH

43

44
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45
اسطرالب

 فلز برنج، دوره قاجار

ASTROLABE

Brass Metal, Qajar Era

46
رسالهعلوم

رساله در نجوم و ریاضی و زیج، دوره تیموری 

SCIENCES  TREATISE 

Treatise on Astronomy and Mathematics 
and Zij, Timurid Era

47
کتابعلوم

در علم هیئت ونجوم، خط خود مؤلف،  صفحات 
تذهیب، اشکال و دوایر نجومی، دوره قاجار 

SCIENCES  BOOK 

The Science of the Board & Astronomy, 
The Author’s own Script, Illuminated 

Pages, Forms of Astronomy, Qajar Era

48
قبلهنما

فلز برنج،  اثر عبداالئمه , دوره زندیه 

QIBLAH  INDICATOR

Brass Metal, Created by Abd Al-A’em-
meh, Zandiah Era

47

46

45

48
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49
کتابنهجالبالغه

 امیر مؤمنان علی)ع(، خط نسخ، سده 8 هـ .ق

NAHJ  AL-BALAGHAH  BOOK

The words of Amir Al-Mu’minin Ali Ibn Abi 
Talib(pbuh), Naskh Script, 8th Century AH

50
قرآنکریم

 خط نسخ و ثلث، تذهیب، رنگین نویسی و 
طالنویسی،  دوره صفویه

HOLY  QUR’AN

Naskh & Thulth Script, Illuminated, Writ-
ten Gold & Colorful, Safavid Era

51
قطعهخط

خط نسخ، تحریر طال، سنه ۱28۳ هـ .ق 

MANUSCRIPT

Naskh Script, Written Gold, 1283 AH
51

49

50
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سکه:طال  لیدیه کرزوس،ضرب:سارد،دوره:هخامنشی  - کوروش بزرگ )55۰ تا 5۳۰ پ.م(

کوروش دوم هخامنشی مشهور به کوروش بزرگ، بنیانگذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود هیچ سندی از تاریخ دقیق تولد کوروش بزرگ در دست نیست. او در حدود 576 
سال پیش از میالد مسیح در ایران به دنیا آمد. پدر او کمبوجیه یکم از پادشاهانشان بود. نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته اند و گزارش داده اند که کوروش 
حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است. کوروش ابتدا بر علیه شاه ماد طغیان کرد و سپس به پایتخت حکومت ماد در هگمتانه یورش برد و با کمک هایی که از درون سپاه ماد به 
او شد، هگمتانه را فتح کرد. سپس در سال 546 پیش از میالد، کشور لیدی را تسخیر نمود و اکثر مناطق یونانی نشین را زیر سلطه خود در آورد و دستور داد تا نواحی تصرف شده که در آنها 
ضرب سکه رایج بود ، مثل قبل به ضرب سکه هاى محلی ادامه دهند. در بسیاری از موزه ها دیده شده که سکه هایی با شکل سکه های کرزوس را به کوروش نسبت داده اند ، ارنست بابلون 
نیز عقیده دارد که به غیر از سکه های سلطنتی کرزوس که در ضرابخانه سارد ضرب می شده، تمامی سکه های لیدی تا پایان دوران حکومت کمبوجیه رایج بوده است و حتی در کتاب خود به 

ضرب سکه های کوروش و کمبوجیه در همان ضرابخانه های سارد اشاره کرده است.

55

سکه طال محمد پادشاه هندی،  ضرب شاه 
جهان آباد، دوره زندیه

Gold Coin, Muhammad Indian King, 
Mints Coin in Shah Jahan Abad, 

Zandiah Era

56

سکه دینار طال، ضرب سوقی االهواز ، خلیفة 
الراضی، سنه ۳2۳ هـ .ق

Gold Dinar Coin, Mints Coin in Soqi 
Al-Ahvaz, Khalifat Al-Razi,  323 AH

52

سکه اشرفی ناصرالدین شاه، ضرب تهران، 
دوره قاجار

Ceremonial Coins of Nasir Al-Din 
Shah Qajar, Mints Coin in Tehran, 

Qajar Era

53

سکه طال، دوره بیزانسی

Gold Coin, Bizansian Era

54

سکه طال  مشترک عرب و بیزانس، هم دوره 
عبدالملک بن مروان و سولیدوس

Gold Coin, Joint Bizansian & Arabian, 
Simultaneous Abd Al-Malik Bin 

Ma'rvan & Solidus Era

57

سکه طال  اسماعیل بن احمد سامانی، ضرب 
همدان، دوره اسالمی

 Gold Coin, Ismaeil Bin Ahmad Sama-
ni, Mints Coin in Hamidan, Islamic Era

61

سکه طال، دوره اسالمی

Gold Coin, Islamic Era

62

سکه دینار طال ابن یحیی زکریا، موحدون مصر، 
سده 4 هـ .ق

Gold Dinar Coin, Ibn Yahya Zakaria, 
Egyptian Unitaries, 4th Century AH

58

سکه طال اشرفی فتحعلی شاه - ضرب دارالعباد 
یزد، دوره قاجار

Ceremonial Coins of Fat'h Ali Shah 
Qajar, Mints Coin in Yazd, Qajar Era

60

خ افشاری، ضرب مشهد ، سنه  سکه طال شاهر
۱۱6۳ هـ .ق

Gold Coin, Shahrokh Afshari, Mints 
Coin in Mashad, 1163 AH

63

سکه طال  فتحعلی شاه، ضرب اصفهان، سنه 
۱24۳ هـ .ق

Gold Coin, Fat'h Ali Shah Qajar, Mints 
Coin in Isfahan, 1243 AH

59

سکه مس اسکندر ، ضرب مقدونیه، دوره 
اسکندر مقدونی

Copper Coin, Alexander, Mints Coin 
in Maqedonia, Iskandar Maqduni Era

52

58

53

59

54

60

55

61

56

62

57

63
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66
دعا طومار

تذهیب،  رنگین نویسی روی  کاغذ سرمه ای، کاتب محمد علی 
سبزواری، سنه ۱2۱5 هـ .ق

PRAYER  SCROLL

Illuminated, Written Colorful on Navy Paper, 
Scribed by Muhammad Ali Sabzevari, 1215 AH

67
وطلسماترحمانی حرز طومار

 دارای جداول و خطوط طلسمی، سده ۱۳ هـ .ق

AMULET  SCROLL

Tables & Talisman Scripts,13th Century AH

68
قرآنودعا طومار

کاتب محمد علی خوانساری، دوره قاجار

QUR’AN & PRAYER SCROLL

Scribed by Muhammad Ali Khansari, Qajar Era

69
قرآنکریم طومار

 خط غبار ، طراحی نوشتاری آیات، سده  ۱۱ هـ .ق

THE  HOLY  QUR’AN  SCROLL

Qobar Script, Written Design of Verses,11th 
Century AH

64
)نادعلی( حرز

خط نسخ، غبار و طال نویسی،خط نقاشی، سده ۱۱هـ .ق

AMULET(NAD ALI)

Naskh Script, Written Qobar & Gold, Drawing Script, 
11th Century

65

)اسماءاهلل( گردنآویز
سنگ عقیق، دوره قاجار

PENDANT(NAMES OF GOD)

Agate Stone, Qajar Era

68

66

64

65

69

67
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71
َابریقمینایی

مس، مینا کاری، دوره قاجار

ENAMEL  EWER

Copper, Enamels, Qajar Era

72
قلیان جوز

مس ، میناکاری، طالکوب  ، دوره قاجار

HOOKAH(HUBBLE-BUBBLE)

Copper, Enamels, Gold Etching on Copper, Qajar Era

73
بازوبندنقره

حروف ابجد، دوره قاجار

SILVER  ARMLET

Abjad Letters, Qajar Era

74
نقره گردنآویز

خط عبری، قلم زنی، دوره قاجار

SILVER  PENDANT

Hebrew Script, Etching on Silver, Qajar Era

75
بازوبندفوالد

قلم زنی، دوره قاجار

STEEL  ARMLET

Etching on Steel, Qajar Era

77
قلیان جوز

مس ، میناکاری، طالکوب  ، دوره قاجار

HOOKAH(HUBBLE-BUBBLE)

Copper, Enamels, Gold Etching on Copper, Qajar Era

70

71

77

76

75

7374

72

70
بازوبندهشتضلعی

 نقره، طالاندود و سیاه قلم، قلم زنی، دوره قاجار

OCTAGON  ARMLET

Etching on Silver, Gold Etching, Niello, Qajar Era

76
بازوبندفوالد

قلم زنی، دوره قاجار

STEEL  ARMLET

Etching on Steel, Qajar Era
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79
َابریق

فلز برنج، خط کوفی تزئینی، قلم زنی برجسته، مجالس بزمی و 
فرهنگ عامه ، دوره قاجار 

EWER

Brass Metal, Decorative Kufic Script, Embossed 
Etchin, Folklore & Banquet Festivity, Qajar Era

78
کتابخمسهنظامیگنجوی

خط نستعلیق،تذهیب، طال اندازی، دوره تیموری 

KHAMSEH NEZAMI GANJAVI’S  BOOK

Nasta’liq Script, Illuminated, Inlaid in Gold, 
Teimurid Era

78*

78

79
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82
گردبند

 طال،دوره ساسانی

NECKLACE

Gold, Sasanid Era

80
جامطال

 قلمزنی ، مرصع  فیروزه و یاقوت قرمز ، دوره قاجار

GOLD GRAIL

Etching on Gold, Inlaid in Turquoise and Ruby 
Stones, Qajar Era

81
فوالد خنجر

 طالکوب،هنر اندلسی، سده ۱8 میالدی

STEEL DAGGER

Gold Etching, Andalusian Art, 18th Century AD

83
طال انگشتر

نگین یاقوت، دوره تیموری 

GOLD RING

Jeweled Ruby Stone, Teimurid Era

84
وانگشتری مهر
طال، دوره تیموری 

RING  & SEAL

Gold, Teimurid Era

85
جعبهجواهر

میناکاری، پرتره شاهزاده ها، دوره قاجار 

JEWELRY BOX

Enamels, Princess portrait, Qajar Era

80

81

82

83

84

85
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88
قرآنکریم برگیاز

خط کوفی، روی پوست آهو، سده 2 و ۳ هـ .ق  

A   PAGE    OF     THE    HOLY    QUR’AN

Kuf ic  Script, on the deer’s  Skin, 2th & 3 th Century AH

89
قطعهخط

 خط نسخ، تذهیب و طال اندازی، کاتب سید محمد بقا، سده ۱۳ هـ .ق

MANUSCRIPT

Naskh Script, Illuminated, Inlaid in Gold, Scribed by Seyed Muham-
mad Bagha, 13th Century AH

86
دعا طومار

 خط نسخ، تذهیب ،کاتب اݨݨݨݨݨݨݨݦݨݨمه سلمه، سفارش فتحعلی شاه، دوره 
قاجار

PRAYER  SCROLL

Naskh Script, illuminated, Scribed by Omme 
Salmeh, Order by Fath-Ali Shah, Qajar Era

87
حرز طومار

 هزار قل هو اهلل ، تذهیب، رنگین نویسی،کنگره بندی، دوره قاجار

AMULET  SCROLL

1000 Qol Hova Allah, Illuminated, Written Colorful, 
Congress Classification, Qajar Era

868789

88
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90
قرآنکریم کتابتفسیر

خط بیحاری، تذهیب، رنگین نویسی و طال اندازی، دوره صفویه 

INTERPRETATION BOOK OF THE  HOLY QUR’AN 

Bihari Script, Illuminated, Written Colorful, Inlaid in Gold, Safavid Era

91
جعبهقرآن

طال، قلم زنی برجسته، نگین یاقوت و زمرد، دوره قاجار

QUR’AN  BOX

Gold, Prominent Etching, Jewelled Emerald & Ruby 
Stone, Qajar Era

92
قطعهخطقرآنکریم

خط نقاشی، غبار نویسی، اثر ابراهیم زرین قلم، دوره قاجار 

MANUSCRIPT  OF  HOLY  QUR’AN

Drawing Script, Written Qobar, Created by Ibrahim 
Zarrin Qalam, Qajar Era

90

92

91
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93
قرآنکریم آیاتیاز

خط نسخ اولیه، سده 4 هـ .ق 

VERSES OF HOLY QUR’AN

Initial Naskh Script, 4th Century AH

94
قرآنکریم یکجزءاز

خط ریحان، تذهیب، سده 9 هـ .ق 

A CHAPTER OF HOLY QUR’AN

Rihan Script, Illuminated, 9th Century AH

95
قرآنکریم

خط نسخ، تذهیب، حواشی خط نستعلیق، مکتب کشمیر ، سده ۱۱هـ .ق

HOLY QUR’AN

Naskh Script, Illuminated, Margines Nasta’liq Script, Keshmir 
School, 11th Century AH

93

94

95
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96
قرآنکریم برگیاز

خط کوفی، روی پوست آهو، سده 2 و ۳ هـ .ق  

A   PAGE    OF     THE    HOLY    QUR’AN

Kuf ic  Script, on the deer’s  Skin, 2th & 3 th Century AH

97
شمایلحضرتعلی)ع(

 خط نسخ و نستعلیق، سده ۱۳ هـ .ق

IMAM  ALI   EFFIGIES(AS)

 Naskh and Nasta’liq Script, 13th Century AH

98
قطعهخط

خط نسخ و شکسته نستعلیق، کاتب محمد هاشم و عبدالمجید طالقانی، سده ۱2 هـ .ق

 MANUSCRIPT

Shikaste Nasta’liq & Naskh Script, Scribed by Muhammad 
Hashem and Abd Al-Majid Taleqani, 12th Century AH

99

قطعهخط)سورهحمد(
خط نسخ، تذهیب، کاتب محمد حسین حسینی القائنی، سنه ۱29۱ هـ .ق

MANUSCRIPT(HAMD SURAH)

 Naskh Script, Illuminated, Scribed by Muhammad Hosein Hoseini 
Al-Qaeni,1291 AH

96

98

97
99
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100
قابآینه

الکی، بزم شاهی، دوره قاجار 

MIRROR   FRAME

Lacquer, King Banquet, Qajar Era

100*

داخل قاب آینه
Inside of Mirror Frame

100

100*
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101
گردنبندطال

سنگ عقیق، دوره قاجار

GOLD  NECKLACE 

Agate Stone, Qajar Era

102
تاجطال

 مرصع با جواهرات، دوره قاجار

GOLD  CROWN

Inlaid with Jewelery, Qajar Era

103
بازوبند

 آبکاری طال، سنگ عقیق، دوره قاجار

ARMLET

Gold Plating, Agate Stone, Qajar Era

105
دستبندطال

خط کوفی، یاقوت قرمز ، قلم زنی، دوره ساسانی

GOLD  BRACELET

Kufic Script, Ruby Stone, Etching on Gold, Sasanid Era

106
دستبندطال

سنگ عقیق، دوره قاجار

GOLD  BRACELET

Agate Stones, Qajar Era

104
گردنبندطال

مرصع با یاقوت، دوره اسالمی

GOLD NECKLACE 

Inlaid with Ruby Stone, Islamic Era

101

102

103

104

105

106
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107
قلیانمینا سر

میناکاری،پرتره شاهزاده ها ، دوره قاجار

THE  HEAD  OF  ENAMEL HOOKAH 
(HUBBLE-BUBBLE)

Enamels, Princess portrait, Qajar Era

108
گردنآویز

الماس و مروارید بحرینی، دوره قاجار 

PENDANT

Diamond & Bahraini Pearl, Qajar Era

109

)افوضامریالیاهللعبدهمحمدصادق( مهر
 سنگ عقیق ، رکاب نقره، اثر حکاک باشی، دوره قاجار 

SEAL

Agate Stone, Silver Base Seal, Created by Hakak 
Bashi, Qajar Era

110
ودعا حرز

خط نسخ، کاتب محمد رحیم همدانی، به جهت حفظ ناصرالدین شاه ، سنه ۱۳۰5هـ .ق 

AMULET  & PRAYER

Naskh Script, To Preserve Naser Al-Din Shah Qajar,Scribed by 
Muhammad Rahim Hamadani,1305 AH

107

108

109

110
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111
قابآینه

الکی، بزم شاهی، دوره قاجار 

MIRROR  FRAME

Lacquer, King Banquet, Qajar Era

112
قابآینه

الکی، دوره قاجار 

MIRROR  FRAME

Lacquer, Qajar Era

113
گردنآویز

طال، جای قرآن و تربت، دوره صفویه 

PENDANT

Gold,Qur’an Box, Safavid Era

114
صراحی

فلز برنج، قلم زنی و مشبک، دوره زندیه 

SURAHI

Brass Metal, Lattice & Etching on Brass, 
Zandieh Era

111

113

112
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115

شمایلحضرتعلیوحسنین)ع(
معراج حضرت رسول اهلل)ص(، اثر آقا مصطفی، سنه ۱294 هـ .ق 

IMAM  ALI  &  HASAN  &  HOSEIN  EFFIGIES(AS)

Ascension of Prophet Muhammad(pbuh), Created by Agha 
Mustafa, 1294 AH

116
شمایل

شمایل حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(، مراسم 
ازدواج، اثر علی محمد اصفهانی، سده ۱۳ هـ .ق

EFFIGIES

Prophet Muhammad & Imam Ali & Fatimah Bint Muhammad 
Effigies, Marriage Ceremonies, Created by Ali Muhammad 

Isfahani, 13th Century AH

117

شمایلحضرتعلیوحسنین)ع(
 تذهیب، اثر محمد نبی اصفهانی، سده ۱4 هـ .ق 

IMAM  ALI  &  HASAN  &  HOSEIN  EFFIGIES(AS)

Illuminated, Created by Muhammad Nabi Isfahani, 14th 
Century AH

118

شمایلحضرتعلیوحسنین)ع(
اثر ابوالحسن خان غفاری، دوره قاجار

IMAM  ALI  &  HASAN  &  HOSEIN  EFFIGIES(AS)

Created by Abu Al-Hasan Khan Qafari, Qajar Era

119
شمایلحضرتعلی)ع(

تذهیب، اثر اسماعیل نقاش باشی، دوره قاجار

IMAM  ALI   EFFIGIES(AS)

Illuminated, Created by Ismaeil Naqash Bashi, Qajar Era

120
)نادعلی( گردنآویز

سنگ عقیق، سنه ۱۰67 هـ .ق

  PENDANT

Agate Stone, 1067 AH

115116

117118119

120
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121
سنجاقسینه

طال و الماس و یاقوت و زمرد، دوره قاجار

BROOCH

Gold & Diamond & Ruby & Emerald Stone, 
Qajar Era

122
قلیانمینا سر

میناکاری، شیر و خورشید ، دوره قاجار

THE  HEAD  OF  ENAMEL HOOKAH 
(HUBBLE-BUBBLE)

Enamels, Lion & Sun Sign, Qajar Era

123
بازوبند

قلم زنی و طالکوب، سنگ فیروزه، دوره قاجار

ARMLET 

Gold Etching, Turquoise Stones,Qajar Era

126
وبندطال باز

مرصع فیروزه و یاقوت و الماس، قلم زنی، دوره زندیه 

GOLD ARMLET

Inlaid in Diamond & Turquoise  & Ruby Stones, 
Etching on Gold, Zandieh Era

124
جعبهترازو

خط نسخ، تذهیب، دوره قاجار 

WEIGHING  SCALE  BOX

Naskh Script, Illuminated, Qajar Era

124*

روی جلد جعبه ترازو
Cover of Weighing scale

125
نقره گردنآویز

خط کوفی تزئینی، جای دعا وتربت، قلم زنی، دوره تیموری 

SILVER  PENDANT

Decorative Kufic Script, Qur’an & Prayer Box, Etching on 
Silver, Teimurid Era

121

123

125

126

124

124*

122
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128
قطعهخط

خط نسخ، کاتب میرزا آقاجان پرتو اصفهانی، سنه ۱278 هـ .ق 

MANUSCRIPT

Naskh Script, Scribed by Mirza Aqa Jan Partoo Isfa-
hani, 1278 AH

127
قطعهخط

خط نستعلیق، کاتب محمود کاشانی، دوره قاجار 

MANUSCRIPT

Nasta’liq Script, Scribed by by Mahmoud Kashani, Qajar Era

129
) قطعهخط)انااعطیناکالکوثر

خط نقاشی، خط نستعلیق، کاتب علی تبریزی، سفارش انتصار السلطان، سنه ۱۳۱6 هـ .ق

MANUSCRIPT

Drawing Script, Nasta’liq Script, Scribed by Ali Tabrizi, Order by Intisar Al-Soltan, 1316 AH

130
نقره گردنآویز

قلم زنی، طالکوب وسیاه قلم، دوره قاجار 

SILVER  PENDANT

Etching on Silver, Gold Etching, Niello, Qajar Era

127

128

129

130
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131
قطعهخط

خط نسخ، تذهیب، طالنویسی، کاتب محمد علی اصفهانی، سنه ۱27۱ هـ .ق

MANUSCRIPT 

Naskh Script, lluminated, Written Gold, Scribed by Muham-
mad Ali Isfahani,1271 AH

132
قطعهخط

خط نسخ، تذهیب، سده ۱۳ هـ .ق

MANUSCRIPT 

Naskh Script, lluminated, 13th Century AH

135
کتابدعا

 خط نسخ، طالاندازی، کاتب احمد نیریزی، دوره صفویه

A PRAYER  BOOK

Naskh Script, Inlaid in Gold, Scribed by Ahmad Neirizi, Safavid 
Era

134
تشکدهآذر کتابآ

خط نستعلیق، تذهیب، دوره قاجار

AZAR TEMPLE’S BOOK

 Nasta’liq Script, Illuminated, Qajar Era

133
دامغانی کتابدیوانمنوچهر

خط شکسته نستعلیق، کاتب محمد حسن شریف)کاتب سلطانی(، دوره قاجار

POETRY BOOK OF MANUCHEHR DAMQANI

Shikaste Nasta’liq Script, Scribed by Muhammad Hasan Sharif 
(King’s Scribe), Qajar Era

131

133

134

135 132
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136
قطعهخط

دعای صباح، کاتب علی اصغر موسوی، دوره قاجار

MANUSCRIPT

“Sabah” Prayer, Scribed by Ali Asqar Musavi, Qajar Era

137
جامنقره

طالکوب، قلم زنی به شیوه دوره تیموری، سده ۱2 هـ .ق

SILVER GRAIL

Gold Etching, Etching to Timurid Style, 12 Century AH

136

137
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138
قرآنکریم

خط نسخ، تذهیب، کاتب محمد مهدی تبریزی، دوره صفویه

HOLY QUR’AN

Naskh Script, Illuminated, Scribed by Muhammad Mahdi Tabrizi, 
Safavid Era

140
زیارتنامهامیرالمومنین)ع(

 خط نسخ، کاتب توحید ابن وصال شیرازی، دوره قاجار

BOOK OF PILGRIMAGE  AMIR-AL-MOMENIN(PBH)

Naskh Script, Scribed by Ibn-e-Vesal Shirazi, Qajar Era

139
فوالدی خنجر

دسته سنگ دّر نجف، طالکوب، دوره قاجار

STEEL DAGGER

Handle of Najaf Pearl Stone, Gold Etching, Qajar Era

141
ودعا حرز

 هزار قل هو اهلل، رنگین نویسی، طال اندازی، سفارش سید محمد اشرف 
بن حاج سید ابوالقاسم تاجر اصفهانی رضوی، سنه ۱2۳4 هـ .ق

TALISMANIC

1000 Qol Hova Allah, Written Colorful, Inlaid in Gold, Order 
by Seyed Muhammad Ashraf Ibn Haj Seyed Abolqasem 

Tajer Isfahani Razavi, 1234 AH
141

140

138

139
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142
اسطرالبکروی)کرهنجومی(

 قلم زنی، حکاکی صور فلکی و ستارگان ، اثر محمد بن احمد 
البروهنوسی، سنه 984 هـ .ق

ASTROLABE(ASTRONOMICAL SPHERE)

Etching on Brass, Constellation & Stars, Created by 
Muhammad Ahmad Al-Barouhanousi, 987 AH

146
برنجی مهر

حکاکی، دوره قاجار

BRASS SEAL

Etching on Brass, Qajar Era

143
بازوبندبرنجی

حرز و دعا، قلم زنی، دوره قاجار

BRASS  ARMLET 

Amulet & Prayer, Etching on Brass, Qajar Era

145
زرهفوالدی

طالکوب، قلم زنی، دوره صفویه

STEEL ARMOR

Gold Etching, Etching on Steel, Qajar Era

147
مهرسلطنتیهندی

فلز برنج، هم دوره قاجار

HINDIAN  ROYAL  SEAL

Brass Metal, Simultaneous Qajar Era

142

144

145

146

147
143

144
کتیبهفلزی

خط کوفی تزئینی، دوره آل بویه 

METAL INSCRIPTION

Decorative Kufic Script, Buyid Era
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150
قلمدانالکی

پرتره دراویش، دوره قاجار 

LACQUER PENCASE

Dervishes Portrait, Qajar Era

149
قلمدانالکی

مناظر فرنگی، دوره قاجار

LACQUER  PENCASE

European Views, Qajar Era

151
قلمدانالکی

 مجالس فرهنگ عامه، دوره قاجار 

LACQUER PENCASE

Folklore Festivity, Qajar Era

152
قلمدانالکی

غ، دوره قاجار  گل و مر

LACQUER PENCASE

Flower and Bird, Qajar Era

148
تابلوخطونقاشی

خط نستعلیق، طالنویسی، اثر محمدحسین شیرازی، سفارش ناصرالدین شاه، دوره قاجار

DRAWING  SCRIPT  PANEL

Nasta’liq Script, Written Gold, Created by Muhammad Hosein Shirazi, Order 
by Naser Al-Din Shah Qajar, Qajar Era

149

150

151

152
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153
کتابدعایکمیل

خط نسخ، تذهیب، کاتب آقاجان پرتو، دوره قاجار

A PRAYER  BOOK  “KOMAIL”

Naskh Script, Illuminated, Scribed by Aqa Jan Partoo, Qajar 
Era

154
کتابنصایح

خط نسخ، تذهیب، کاتب عبدالقادر گیالنی، دوره صفویه

BOOK OF “NASAYIH”(LEARNING AND ADVISING)

Naskh Script, Illuminated, Scribed by Abd Al-Qadir Gilani, 
Safavid Era

155
کتابدعایافتتاح)اعتصام(

خط نستعلیق، تذهیب، کاتب محمود مشیر نظام، سفارش مقرب الخاقان 
میرزا یوسف خان سرهنگ )آجودان توپخانه آذربایجان(، سنه ۱۳۰8 هـ .ق

A PRAYER  BOOK  “AL-IFTITAH  ”(I’TESAM)

Nasta’liq Script, Illuminated, Scribed by Mahmoud Moshir 
Nezam, Order by Moqareb Al-Khaqan Mirza Yusef khan 

Sarhang, 1308 AH

156
مرقعخط

خط شکسته نستعلیق، کاتب درویش عبدالمجید طالقانی، جلد الکی اثر آقا صادق، سده ۱2 هـ .ق

 A CALLIGRAPHIC MANUSCRIPT(MURAQQA)

Shikaste Nasta’liq Script, Scribed by Abd Al-Majid Taliqani, Lacquer Cover 
Created by Aqa Sadeq, 12 Century AH

157
قل( )چهار بازوبندحرز

سنگ عقیق، رکاب نقره، دوره قاجار

A TALISMANIC  ARMLET (4 QUL)

 Agate Stone, Silver Base Armlet, Qajar Era

153

154

156

157

155
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158
قلیان جوز

طالکاری ، میناکاری، دوره قاجار

HOOKAH(HUBBLE-BUBBLE)

Gilded, Enamels, Qajar Era

159
کاسهبرنجی

 خط کوفی تزئینی، قلم زنی، دوره زندیه

BRASS BOWL

Decorative Kufic Script, Etching on Brass, Zandieh Era

160
کاسهچهلکلید

آیة الکرسی و حرز ، فلز برنج، قلم زنی، دوره صفویه

BOWL(40 KEYS)

Ayat Al-Kursi & Amulet, Brass Metal, Etching on Brass, 
Safavid Era

161
سرقلیانفوالدی

طالکوب، قلم زنی، دوره قاجار 

THE  HEAD  OF  STEEL  HOOKAH 
(HUBBLE-BUBBLE)

Gold Etching on Steel, Qajar Era

159

160

161
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162
قرآنکریم

خط نسخ، تذهیب، جلد طالکوب، کاتب منصور ابن 
محمد شیرازی، مکتب شیراز ، سده 9 و ۱۰ هـ .ق

HOLY QUR’AN

Naskh Script, lluminated, Gold Etching on 
Cover, Scribed by Mansour Ibn-e-Mu-

hammad Shirazi, Shiraz School, 9th &10th 
Century AH

163
قرآنکریم

خط نسخ، تذهیب، طال اندازی، جلد الکی، کاتب 
حاجی محمد علی ابن حاجی محمد اسماعیل، سنه 

۱228 هـ .ق

HOLY QUR’AN

Naskh Script, lluminated, Inlaid in Gold, 
Lacquer  Cover, Scribed by Haji Muham-

mad Ali Ibn-e-Haji Muhammad Ismaeil, 
1228 AH

164
کتابدالیلالخیرات

خط نسخ، تذهیب، تصاویر مکه و مدینه، مکتب کشمیر، هم دوره قاجار

BOOK OF  “DALAIEL-AL-KHIYRAT”

Naskh Script, lluminated, Mecca & Medina Pictures, Keshmir School, 
Simultaneous Qajar Era

162

163

164
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165
کتابخمسهنظامیگنجوی

خط نستعلیق، تذهیب، کاتب شاه محمود نیشابوری، سده ۱۰ هـ .ق

BOOK OF  “KHAMSEH  NEZAMI  GANJAVI “

Nasta’liq Script, lluminated, Scribed by Shah Mahmoud 
Neishabouri, 10th Century AH

167
قرآنکریم

خط بیحاری، تذهیب، طال اندازی، سده ۱۱ هـ .ق

HOLY QUR’AN

Bihari Script, Illuminated, Inlaid in gold, 11th Century AH

166
کتابخمسهنظامیگنجوی

خط نستعلیق، تذهیب، دوره صفویه

BOOK OF  “KHAMSEH  NEZAMI  GANJAVI “

Nasta’liq Script, lluminated, Safavid Era

168
کتابلوایحجامی

خط شکسته نستعلیق، تذهیب، طال اندازی، کاتب میرزا 
غالمرضا اصفهانی، سنه ۱29۱ هـ .ق

BOOK OF “LAVAYIH JAMI”

Shikaste Nasta’liq Script, Illuminated, Inlaid 
in gold, Scribed by Mirza Qolamreza Isfahani, 

1291 AH

169
قطعهخط

خط نسخ، جداول و آیات، کاتب اردستانی، سده ۱۳ هـ .ق

MANUSCRIPT

Naskh Script, Verses and Tables, Scribed by 
Ardestani,13th Century AH

165

166167

169

168
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170
کتابحدیثنبوی

خط نسخ عربی، تذهیب، طالنویسی مغربی و مراکشی شمال آفریقا، سده ۱2 
هـ .ق

BOOK OF “HADITH NABAVI” (PROPHETIC HADITH)

Arabic Naskh Script, Illuminated, Written Gold Style  of West-
ern & Moroccan of North Africa, 12th Century AH

171
قرآنکریم

خط نسخ، تذهیب، مکتب شیراز ، دوره صفویه

HOLY QUR’AN

Naskh Script, Illuminated, Shiraz School, Safavid Era

172

کتابقصایدسلمانساوجی
خط نستعلیق، تذهیب، سنه 77۳ هـ .ق

BOOK OF QASIDA “SALMAN SAVOJI” 

Nasta’liq Script, Illuminated, 773 AH
172

171

170
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173
واسماءالحسنی کتابمخزناالنوار

خط نستعلیق و نسخ، تذهیب، رنگین نویس، کاتب رضا قلی عباس وزتوانی، سنه ۱246 هـ .ق

BOOK OF “MAKHZAN AL-ANVAR” (NAMES OF GOD)

Naskh and Nasta’liq Script, Illuminated, Written Colorful, Scribed by Reza Qoli Abbas 
Vaztavani, 1246 AH

174
کتابمثنویمعنوی

خط نسخ، تذهیب، کاتب محمد ابراهیم قمی، سنه 
۱۰99 هـ .ق

BOOK OF “MASNAVI  MA’NAVI”

Naskh Script, Illuminated, Scribed by Mu-
hammad Ibrahim Qomi, 1099 AH

175
دعایصباح

خط نسخ، کاتب ابن محمد علی محمد شفیع تبریزی، دوره صفویه

A PRAYER  BOOK “SABAH”

 Naskh Script, Scribed by Ibn-e-Muhammad Ali Muham-
mad Shafi'e Tabrizi, Safavid Era

176
کتابتحفةالوزراء

خط نستعلیق، کاتب میرعلی هروی، سده ۱۰ هـ .ق

BOOK OF “TOHFAT AL-VOZARA”

Nasta’liq Script, Scribed by Mir Ali Heravi, 10th Century AH

177
کتابگلستانسعدی

خط نستعلیق، تذهیب، جلد ضربی، کاتب سلطان علی مشهدی، سنه 
9۱4 هـ .ق

A BOOK OF SA'ADI “GOLESTAN"

Nasta’liq Script, Illuminated, Cover with Gold Etching, 
Scribed by  Soltan Ali Mashadi, 914 AH

174

173

175

176

177
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178
قرآنکریم

خط نسخ، مکتب هند و ایران، به جهت شاه جهان، دوره صفویه

HOLY QUR'AN

Naskh Script, India & Iran School, Grant to “Shah Jahan”, 
Safavid Era

179
کتابمثنویمعنوی

 خط نسخ، تذهیب، کاتب شیخ اسماعیل بنی اسرائیل شیرازی، سده ۱۰ هـ .ق

A BOOK OF  "MASNAVI  MA'NAVI"

Naskh Script, Illuminated, Scribed by Sheikh Ismail Bani Israel 
Shirazi, 10th Century AH

180
جنگشعر

 خط نستعلیق، تذهیب، کاتب حسن شاملو، سنه ۱۰9۱ هـ .ق

POETRY BOOK

Nasta’liq Script, Illuminated, Scribed by Hasan Shamlou, 
1091 AH

181
شمایلحضرتعلیوحسنین)ع(

خط نسخ، تذهیب، اثر اسماعیل نقاش باشی، دوره قاجار

IMAM ALI & HASAN & HOSSEIN EFFIGIES (AS)

Naskh Script, Illuminated, Created by Ismaeil Naqash Bashi, 
Qajar Era

178

181

179

180
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182

سکه نقره اردشیر سوم، ضرب صیدا، دوره 
ساتراپ هخامنشی

Silver Coin, Ardashir III, Mints Coin 
in Sida, Satrap Achaemenid Era

183

سکه نقره شاه سلطان حسین صفویه، 
ضرب تبریز ، سنه ۱۱28 هـ .ق

Silver Coin, Shah Sultan Hosein Sa-
favid, Mints Coin in Tabriz, 1128 AH

185

سکه دراخما نقره مهرداد اول اشکانی، ضرب 
سلوکیه، سنه ۱۳8-۱7۱ قبل از میالد

Drachma Coin, Mehrdad I  Ashkandi, 
Mints Coin in Seleucia, 138 - 171 B.C.

184

سکه نقره داریوش اول هخامنشی، سنه 
485-52۱ قبل از میالد

Silver Coin, Dariush  I  Achaemenid, 
485 - 521 B.C

186

سکه دراخما نقره اردشیر اول ساسانی، سنه 
24۱-224 میالدی

Silver Drachma Coin, Ardashir  I  
Sassanid, 241-224 AD

188

سکه دراخما نقره مهرداد دوم اشکانی، ضرب 
سلوکیه، سنه 88-۱2۳ قبل از میالد

Silver Drachma Coin, Mehrdad  II  Ashkan-
di, Mints Coin in Seleucia, 88-123 B.C.

187

سکه نقره سلطان محمد خدابنده صفویه، 
ضرب ایروان، سنه 988 هـ .ق

Silver Coin, Sultan Muhammad 
Khodabande Safavid, Mints Coin in 

Iravan, 988 AH

189

سکه طال لیدیه کرزوس، ضرب سارد، دوره 
هخامنشی

Gold Coin, Lydia Croesus, Mints 
Coin in Sa'ard, Achaemenid Era

190

)باهلل المحمود فی کل فعاله( انگشتر
سنگ عقیق، سنه ۱28۳ هـ .ق

A  RING

Agate Stone, 1283 AH

191

)ورفعنامکاناعلیا( انگشتر
 سنگ عقیق، سنه ۱۳۱2 هـ .ق

A  RING

Agate Stone, 1312 AH

194

)آیةالکرسی( انگشتر
سنگ عقیق، دوره قاجار

A  RING (AYAT AL-KURSI)

Agate Stone, Qajar Era

192

)سورهتوحید( انگشتر
سنگ عقیق، دوره قاجار

A  RING(TUHID SURAH)

Agate Stone, Qajar Era

195

)ماشاءاهلل( انگشتر
سنگ عقیق، خط کوفی، دوره تیموری

A  RING

Agate Stone, Kufic Script, Timurid Era

193

) )صلواتخواجهنصیر انگشتر
سنگ عقیق، دوره صفویه

A  RING

Agate Stone, Safavid Era

196

ودعاینادعلی( 2روی)صلواتخواجهنصیر گردنآویز
سنگ یشم، رکاب نقره، دوره تیموری

TWO SIDE PENDANTS

Jade Stone, Silver Base Ring, Timurid Era

197
ومهر انگشتر

سنگ یشم، دوره تیموری

SEAL & RING

Jade Stone, Timurid Era

198

)چهاردهمعصوم( ومهر انگشتر
سنگ یشم، دوره تیموری

SEAL & RING(THE FOURTEEN INFALLIBLES)

Jade Stone, Timurid Era

199

)چهاردهمعصوم( ومهر انگشتر
سنگ یشم، دوره تیموری

SEAL & RING(THE FOURTEEN INFALLIBLES)

Jade Stone, Timurid Era

200
ومهر انگشتر

سنگ یشم، دوره تیموری

SEAL & RING

Jade Stone, Timurid Era

201

)رسیدنوبتصاحبقرانیبکلبشاهدینعباسنامی( گردنآویز
سنگ یشم، دوره صفویه

PENDANT

Jade Stone, Safavid Era

182

184

186

188

183

196

197

198

199

200

201

190193

191194

192195

185

187

189
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202
قطعهخط

غبار نویسی، معراج حضرت رسول اهلل)ص(، کاتب میرزا عباس آقا، سنه 
۱۳46 هـ .ق

MANUSCRIPT

Written Qobar, Ascension of Prophet Muhammad(pbuh), 
Scribed by Mirza Abbas Aqa, 1346 AH

203
قطعهخط

خط کوفی تزئینی و بنایی و نسخ، دوره قاجار

 MANUSCRIPT

Decorative Kufic & Banaei & Naskh Scripts, Qajqr Era

204

)آیةالکرسی( گردنآویز
سنگ عقیق، خط کوپال، دوره قاجار

NECKLASE PENDANT (AYAT AL-KURSI)

Agate Stone, Kupal Script, Qajar Era

202203

204
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208
انگشتر

نقره ، دوره تیموری

SEAL

Silver, Teimurid Era

209
انگشتر

نقره و طالکوب، دوره تیموری

SEAL

Silver, Gold Etching, Teimurid Era

205
قطعهخط

خط نسخ و ریحان، رنگین نویسی، تحریر طال، دوره صفویه 

MANUSCRIPT

Naskh & Rihan Scripts, Written Gold & Colorful, Safavid Era

206
قطعهخط

خط ثلث، تحریر طال،دوره تیموری  

MANUSCRIPT

Thulth Script, Written Gold, Teimurid Era

210
گوشواره

طال، دوره تیموری 

EARRINGS

Gold, Teimurid Era

211
بازوبند)آیةالکرسی(

رکاب طال، سنگ عقیق یمنی، دوره قاجار 

ARMLET (AYAT AL-KURSI)

Gold Based Armlet, Yamani Agate Stone, Qajar Era

206

210

208 207

209

211
205

207
انگشتر

خط کوفی تزئینی ،طالکوب روی فوالد، دوره تیموری

SEAL

Decorative Kufic Script, Gold Etching 
on Steel, Teimurid Era
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212
دستخطمظفرالدینشاهقاجار

جواب عریضه به میرزا ابوتراب خان، دوره قاجار

HANDWRITING OF  MOZAFFAR AL-DIN SHAH QAJAR

Reply to Mirza Abu Torab Khan, Qajar Era

213
دستخطمظفرالدینشاهقاجار

 دستور به میرزا ابوتراب خان نظم الدوله، دوره قاجار

HANDWRITING OF  MOZAFFAR AL-DIN SHAH QAJAR

 Order to Mirza Abu Torab Khan Nazm Al-Doleh, Qajar Era

214
دستخطمظفرالدینشاهقاجار

به امین لشکر  و ترغیب وی به خدمات ارزشمندتر ، دوره قاجار

HANDWRITING OF  MOZAFFAR AL-DIN SHAH QAJAR

To Amin Lashgar about Appreciation Efforts, Qajar Era

215
فرمانناصرالدینشاهقاجار

تذهیب، مهر و امضاء ناصرالدین شاه قاجار ، دوره قاجار

A FERMAN  OF  NASIR AL-DIN SHAH QAJAR

Illuminated, Seal Impression & Signature of Nasir Al-din Shah, 
Qajar Era

212

213

214

215
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219
فوالدی خنجر

دسته سنگ یشم و زمرد، هم دوره قاجار

STEEL DAGGER

Emerald & Jade Hilt, Simultaneous Qajar Era

220
فوالدی خنجر

دسته سنگ یشم، طالکوب، میناکاری، هم دوره قاجار

STEEL DAGGER

Jade Hilt, Gilded, Etching on Gold, Simulta-
neous Qajar Era

221
فوالدی خنجر

غالف خاتم کاری، دوره قاجار

STEEL DAGGER

Inlaid on Scabbard,Qajar Era

217

شمایلحضرتعلی)ع(
تذهیب، طالنویسی،اثر رجب علی، دوره قاجار

IMAM  ALI  EFFIGIE (AS)

Illuminated, Written Gold, Created by Rajab 
Ali, Qajar Era

218

شمایلحضرتعلی)ع(
تذهیب، طالنویسی،اثر رجب علی، دوره قاجار

IMAM  ALI  EFFIGIE (AS)

Illuminated, Written Gold, Created by Rajab 
Ali, Qajar Era

216

شمایلحضرتعلی)ع(
تذهیب، اثر ابوالحسین صنیع همایون، دوره قاجار

IMAM  ALI  EFFIGIE (AS)

Illuminated, Created by Abu Al-Hosein Sani'e Homayun, Qajar Era

218

219

221

220

217

216
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227
فوالدی انبر

 آویز گوی یشم، طالکوب، دوره صفویه

STEEL PLIERS

Jade Orb Pendant, Gold Etching, Safavid Era

226
عصایتعلیمی

خنجر میانی فوالدی، طالکوب، دوره قاجار

TRAINED CANE

with Middle Steel Dagger, Gold Etching, Qajar Era

223
قرآنکریم برگیاز

 خط ریحان و ثلث، مکتب شیراز ، سده 8 هـ .ق

A PAGE OF HOLY QUR'AN

Rihan & Thulth Script, Shiraz School, 8th Century AH

222
قرآنکریم برگیاز

خط ریحان، تذهیب، سده 8 هـ .ق

A PAGE OF HOLY QUR'AN

Rihan Script, Illuminated, 8th Century AH

223

227 226 225 224

222

224
فوالدی شمشیر

دسته طالکوب، غالف چرم، اواخر دوره صفویه

STEEL SWORD

Gold Etching on Hilt, Leather scabbard, Last Safavid Era

225
فوالدی خنجر

طالکوب، دسته سنگ یشم، دوره زندیه

STEEL DAGGER

Gold Etching, Jade Hilt, Zandieh Era
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228
بشقابمرغی

خط نستعلیق، سفارش تجار ایرانی، دوره قاجار

POTTERY DISH

Nasta'liq Script, Order by Iranian Merchants, QajarEra

229
نفیس کاسهمرغیبسیار

خط نستعلیق، سفارش تجار ایرانی، دوره قاجار

VALUABLE  POTTERY  BOWL

Nasta'liq Script, Order by Iranian Merchants, QajarEra

228

229

229*
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232
تنگبلونی

سرامیک لعاب زرین فام، خط کوفی تزئینی، سده 4 و 5 
هـ .ق

POTTERY VASE

Decorative Kufic Script, Golden Glaze, 4th & 
5th Century AH

235
َابریق

سرامیک لعاب زرین فام، نیشابور ، دوره مغول

POTTERY EWER

Golden Glaze, Neshabur, Mongolian Era

233
کاسهسفالیزرینفام

 خط تزئینی، دوره سلجوقی

POTTERY BOWL

Decorative Script, Seljuq Era

230
کتابشرحگلشنراز

خط نسخ، تذهیب، کاتب کریم ابن ابراهیم، 
سنه ۱۰۱8 هـ .ق

 BOOK OF "GULSHAN-E RAZ" 
(ROSE GARDEN OF SECRETS)

Naskh Script, Illuminated, Scribed by 
Karim Ibn-e-Ibrahim, 1018 AH

231
لوایحجامی

خط نستعلیق، تذهیب، کاتب میرعماد 
الحسنی، توشیح حسن زرین خط و ابراهیم 

بوذری، دوره صفویه

BOOK OF “LAVAYIH JAMI”

Nasta’liq Script, Illuminated, Scribed 
by Mir Imad Al-Hasani, Margins by 

Hasan Zarrin Khat & Ibrahim Buzari, 
Safavid Era

230

233

232

235

234

231

234
کاسهسفالیزرینفام

خط کوفی تزئینی، دوره تیموری

POTTERY  BOWL

Decorative Kufic Script, Timurid Era
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236
)اسماءاهلل( گردنآویز
سنگ یشم، دوره قاجار

PENDANT (NAMES OF ALLAH)

Jade Stone, Qajar Era

237

نظام( سلطنتی)مظفر مهر
سنگ عقیق، دوره قاجار

ROYAL SEAL

Agate Stone, Mozaffar 
Nezam Seal, Qajar Era

238

اهلل( )الواثقباهللعبدهنصر مهر
سنگ عقیق، دوره قاجار

SEAL

Agate Stone, Qajar Era

239

)الالهاهللسبحانکانی گردنآویز
کنتمنالظالمین(

سنگ عقیق  یمنی، دوره صفوی
PENDANT

Yamani Agate Stone, Safavid 
Era

240

) مهر)هوالعلیاالکبر
سنگ عقیق، پایه نقره، دوره قاجار

SEAL AGATE

Agate Stone, Silver Base 
Seal, Qajar Era

241

)حسینمنیوانامنحسین( مهر
سنگ عقیق، رکاب نقره، دوره قاجار

SEAL

Agate Stone, Silver Base 
Seal, Qajar Era

242

)جوادمنجمباشی( مهر
سنگ عقیق، رکاب نقره، دوره قاجار

SEAL

Agate Stone, Silver Base 
Seal, Qajar Era

243

گردنآویز)یااهللویافتاح(
سنگ عقیق، دوره صفویه

PENDANT 

Agate Stone, Safavid Era

244

)الالهاهللالملکالحقالمبین( گردنآویز
سنگ عقیق، دوره صفویه

PENDANT 

Agate Stone, Safavid Era

245

مناهللوفتح )نصر گردنآویز
القریب(

سنگ عقیق یمنی، دوره قاجار

PENDANT 

Yamani Agate Stone, Qajar 
Era

246

)سورهفتح( انگشتر
سنگ عقیق، رکاب طال، ملیله و 

مرصع به الماس، دوره قاجار

SEAL (FAT'H SURAH)

Agate Stone, Gold Base Seal, 
Filigree & Inlaid with Ruby & 

Diamond, Qajar Era

247

بازوبند)چهاردهمعصوم(
سنگ عقیق زرد، دوره قاجار

ARMLET(THE FOURTEEN INFALLIBLES)

Yellow Agate Stone, Qajar Era

248
انگشتر

سنگ عقیق، خط کوفی، دوره قاجار

A  RING

Agate Stone, Kufic Script , 
Qajar Era

249
انگشتر

 سنگ عقیق، خط کوپال، دوره صفویه

A  RING

Agate Stone, Kupal Script, 
Safavid Era

250
طال انگشتر

سنگ یاقوت سیالن، خط کوفی، دوره 
ساسانی

GOLD RING

Ceylon Ruby Stone,Kufic 
Script, Sassanid Era

251
2روی مهر

سنگ عقیق، دوره قاجار

TWO SIDE SEAL 

Agate Stone, Qajar Era

252

)شرفشمس( انگشتر
سنگ عقیق زرد، دوره قاجار

A  RING

Yellow Agate Stone, Qajar Era

254

گردنآویز)الالهاالاهللالملک
المحمود(

سنگ عقیق، سنه ۱249 هـ .ق

PENDANT

Agate Stone, 1249 AH

253

)اناعبدمنعبیدمحمد( انگشتر
سنگ عقیق، سنه ۱295 هـ .ق

A  RING

Agate Stone,1295 AH

255
گردنآویز

سنگ عقیق،خط نسخ تزیینی، دوره 
صفویه

PENDANT

Agate Stone, Decorative 
Naskh Script, Safavid Era

236

238 237

240

242

244

253

255

251

249

247

252

254

250

248

246

239

241

243

245
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256
شاهنامه برگیاز

مینیاتور ، مکتب قاجار ، سده ۱۳ هـ .ق

A PAGE OF  BOOK “SHAHNAMEH”

Miniature Paintings, Qajar School, 13th 
Century AH

257
نقاشیمینیاتور

پرتره کریم خان زند و جعفر خان زند، دوره زندیه

MINIATURE PAINTING

Karim Khan Zand & Jafar Khan Zand Portraits, 
Zandieh Era

258
کتابشاهنامه

خط نستعلیق، 98 مجلس مینیاتور، مکتب اصفهان، 
اثر معین مصور، جلد الکی، کاتب قاسم علی ابن 

خداوردی، سنه ۱۰6۱ هـ .ق

BOOK OF "SHAHNAMEH"

Nasta’liq Script, 98 Miniature Paintings, Is-
fahan School, Painting by Moein Mosavvar, 
Lacquer Cover, Scribed by Qasem Ali Ibn-e-

Khodaverdi, 1061 AH

259
قطعهخط

خط نستعلیق، کاتب میرزا حسن خوانساری، دوره قاجار 

MANUSCRIPT

Nasta’liq Script,  Scribed by Mirza Hasan 
Khansari, Qajar Era

260
دیوانلیلیومجنون

خط شکسته غبار ، تذهیب، طال اندازی، کاتب محمد رضا 
شیرازی، دوره قاجار

BOOK OF “LEILY & MAJNOON"

Shikaste Nasta’liq Script, Illuminated, Inlaid 
in Gold, Scribed by Muhammad Reza Shirazi, 

Qajar Era

259

257

256

258260
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261
قطعهنقاشی

فرهنگ عامه، سده ۱۰ و ۱۱ هـ .ق

PAINTING

Folklore, 10th & 11th Century AH

262
شاهنامه برگیاز

مکتب شیراز ، سده ۱۰ و ۱۱ هـ .ق

A PAGE OF BOOK  "SHAHNAMEH"

Shiraz School, 10th & 11th Century AH

265
کتابمنشأت

خط تعلیق، تذهیب، طال اندازی، به جهت مظفرالدین شاه قاجار ، سده ۱۳ هـ .ق

"MONSHA'AT"  BOOK

Ta'liq Script, Illuminated, Inlaid in Gold, Grant to Mozaffar Al-Din 
Shah Qajar, 13th Century AH

263
نشان انگشتر

طال و یاقوت،  دوره سلجوقی 

ROYAL SEAL RING

Gold & Ruby Stone, Seljuq Era

264
وانگشتری مهر

سنگ عقیق دوپوست، خط کوفی تزئینی، دوره سلجوقی 

SEAL & RING

Agate Stone, Decorative Kufic Script, Seljuq Era

266
گردنآویز

سنگ عقیق، خط کوپال، دوره صفویه

PENDANT

Agate Stone, Kupal Script, Safavid Era

265 261262

263

264

266
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267
صندوقچهالکی

اثر آقا زمان، دوره قاجار

LACQUER  BOX

Created by Aqa Zaman, Qajar Era

269
قلمدانالکی

اثر صنیع الملک، سده ۱۳ هـ .ق

LACQUER  PENCASE

Created by Sani'e Al-Molk,13th Century AH

268
قلمدانالکی

اثر آقا صادق، دوره قاجار

LACQUER  PENCASE

Created by Aqa Zaman, Qajar Era

268

269
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271
نقاشیپرتره

اثر اسماعیل، سده ۱۳ هـ .ق

  PORTRAIT  PAINTING 

Created  by Ismaeil, 13th  Century AH

270
نقاشیپرتره

اثر فرصت، سنه ۱۳۰9 هـ .ق

  PORTRAIT  PAINTING 

Created by Forsat, 1309 AH

272
نقاشیآبرنگ

اثر محمودخان)ملک الشعرا(، 
جنگ ایران و روس، دوره قاجار

WATERCOLOR

 PAINTING

Created byMahmoud Khan 
Qafari(Malek Al-sho’ ara), 

Iran-Russia War, Qajar Era

273
نقاشیمذهبیمسیحیان

روی چوب، سده ۱8 میالدی

PAINTING OF 

CHRISTIANS

on the Wood, 

18th Century AD

270271

272

273
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276
کتابمقدسانجیل

روی پوست آهو، خط ارمنی، سده ۱6 میالدی

HOLY BIBLE

on the deer’s  Skin, Armenian 
Script, 16th Century AD

277
کتابمقدسانجیل

روی کاغذ، خط ارمنی، سده ۱8 میالدی

HOLY BIBLE

on the Paper, Armenian Script, 
16th Century AD

274
نقاشیحضرتمسیح)ع(
روی چوب، سده ۱8 میالدی

PAINTING OF CHRISTIANS

on the Wood, 18th Century AD

275
نقاشیمذهبیمسیحیان

روی چوب، سده ۱8 میالدی

PAINTING OF CHRISTIANS

on the Wood, 18th Century AD

276

277

274

275
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278
جلدالکی

اثر فتح اله شیرازی، دوره قاجار

LACQUER COVER

Created by Fat'h Allah Shirazi, Qajar Era

279
جلدالکی

اثر ابوالحسن خان غفاری، دوره قاجار

LACQUER COVER

Created by Abu Al-Hasan Khan Qafari, 
Qajar Era

280
جلدالکی

اثر آقا میرک، دوره قاجار

LACQUER COVER

Created by Aqa Mirak, Qajar Era

283
جلدالکی

خط نسخ، طالنویسی،  سده ۱۳ هـ .ق

LACQUER COVER

Naskh Script, Written Gold, 13th Century AH

282
جعبهترازو

خط نسخ و نستعلیق، طالنویسی، سده ۱۳ هـ .ق

WEIGHING  SCALE  BOX

Naskh & Nasta'liq Script, Written Gold, 13th Century AH

281
طال گردنآویز

حرز و دعا، قلم زنی، دوره قاجار

GOLD PENDANT

Amulet & Prayer, Etching on Gold, Qajar Era

282

278279280

281283
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284
نقاشیالکی

اثر آقا صادق، سنه ۱2۰۱ هـ .ق

LACQUER COVER

Created by Aqa Sadeq, 1201 AH

284*
نقاشیالکی

اثر آقا صادق، سنه ۱2۰۱ هـ .ق

LACQUER COVER

Created by Aqa Sadeq, 1201 AH

285
قابآینهالکی

اثر میرزا آقا امامی، سده ۱4 هـ .ق

LACQUER MIRROR FRAME

Created by Mirza Aqa Imami, 14th Century AH

284

284*
285
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286
ومهر انگشتر

سنگ یشم، دوره صفویه

SEAL & RING

Jade Stone, Safavid Era

287

) )الواثقباالملکاکبر،عبدهحاجیمحمدبنمظفر ومهر انگشتر
سنگ یشم، رکاب نقره، دوره تیموری

SEAL & RING

Jade Stone, Silver Base Ring, Timurid Era

288
ومهر انگشتر

 نقره، دوره صفویه

SEAL & RING

Silver, Safavid Era

289

)الواثقاالبوالالولیوفضلنادعلی( ومهر انگشتر
سنگ یشم، رکاب نقره، دوره تیموری

SEAL & RING

Jade Stone, Silver Base Ring, Timurid Era

290

)چهاردهمعصوم( ومهر انگشتر
نقره، دوره تیموری

SEAL & RING(THE FOURTEEN INFALLIBLES)

Silver , Timurid Era

291

)بنصالح( ومهر انگشتر
نقره، دوره صفویه

SEAL & RING

Silver, Safavid Era

292

)الواثقالملکالسحابیاحمدالسحابیعلیشاه( ومهر انگشتر
سنگ یشم، رکاب نقره، دوره تیموری

SEAL & RING

Jade Stone, Silver Base Ring, Timurid Era

300

سکه نقره محمود غلجاییان افغان، ضرب 
اصفهان، سنه ۱۱۳6 هـ .ق

Silver Coins, Mahmoud Qaljaeian 
Afqan, Mints Coin in Isfahan, 1136 AH

294

سکه درهم نقره پادشاه مهرداد دوم، دوره 
اشکانی

Silver Dirham Coin, Mehrdad  II  King, 
Ashkandi Era

301

سکه نقره امیر ارسالن خان دنبلی، ضرب تبریز، 
سنه ۱2۰4 هـ .ق

Silver Coin, Amir Arsalan Khan Dan-
boli, Mints Coin in Tabriz, 1204 AH

297

سکه نقره نادر اول، ضرب تفلیس، سنه ۱۱52 
هـ .ق

Silver Coin, Nader  I  King, Mints Coin 
in Tbilisi, 1152 AH

293

سکه درهم نقره پادشاه بالش، ضرب اکباتان، 
دوره اشکانی

Silver Dirham Coin, Vologases King, 
Mints Coin in Ekbatan, Ashkandi Era

298

سکه نقره اشرف غلجاییان افغان، ضرب 
قزوین، سنه ۱۱۳9 هـ .ق

Silver Coins, Ashraf Qaljaeian Afqan, 
Mints Coin in Qazvin, 1139 AH

299

سکه نقره یادبود پادشاه بهرام دوم، ضرب 
آذرآبادگان، دوره ساسانی

Silver Coin, Memorial of Bahram II  
King, Mints Coin in Azar Abadegan, 

Sassanid Era

302

سکه درهم نقره هارون رشید، ضرب بلخ، سنه 
۱86 هـ .ق

Silver Dirham Coin, Harun Al-Rashid 
King, Mints Coin in Balkh, 186 AH

306

سکه نقره فتحعلی شاه، ضرب داراالیمان قم، 
سنه ۱24۳ هـ .ق

Silver Coin, Fat'h Ali Shah Qajar, Mints 
Coin in Dar Al-Iman Qom, 1243 AH

296

سکه درهم نقره پادشاه بهرام اول، ضرب 
تیسفون، دوره ساسانی

Silver Dirham Coin, Bahram I  King, 
Mints Coin in Ctesiphon, Sassanid Era

307

سکه درهم نقره بهرام پنجم ، ضرب نهاوند ، 
دوره ساسانی

Silver Dirham Coin, Bahram V King, 
Mints Coin in Nahavand, Sassanid Era

303

سکه نقره ناصرالدین شاه، ضرب مشهد، سنه 
۱29۳ هـ .ق

Silver Coin, Nasir Al-Din Shah Qajar, 
Mints Coin in Mashad, 1293 AH

295

سکه درهم نقره پادشاه اردوان، دوره اشکانی

Silver Dirham Coin, Artabanus King, 
Ashkandi Era

305

سکه نقره کریم خان زند، ضرب اصفهان، سنه 
۱۱82 هـ .ق

Silver Coin, Karim Khan Zand, Mints 
Coin in Isfahan, 1182 AH

308

سکه نقره تیمور درانیان، ضرب مشهد، سنه 
۱2۰۳ هـ .ق

Silver Coin, Teimur Doranian, Mints 
Coin in Mashad, 1203 AH

304

سکه دراخما نقره اسکندر ، ضرب مصر ، دوره 
اسکندر مقدونی

Silver Drachma Coin, Mints Coin in 
Egypt, Iskandar Maqduni Era

286
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303

298

304

299
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294300
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295
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288

289
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291
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313
قطعهخط

خط نسخ، شیوه یاقوت مستعصمی، دوره صفویه

MANUSCRIPT

Naskh Script, Style of "Yaqut Al-Mosta’simi", 
Safavid Era

312
قرآنکریم برگیاز

خط کوفی ایرانی، سده 5 هـ .ق

A PAGE OF HOLY QUR'AN

Iranian Kufic Script ,5th Century AH

309
جعبهجواهر

نقاشی روی عاج، هم دوره قاجار

JEWELRY BOX

Painting on Ivory, Qajar Era

310
مدالهندی

نقاشی روی عاج، هم دوره قاجار

INDIAN  MEDAL

Painting on Ivory, Simultaneous Qajar Era

311
فرمانشاهعباسدوم

تذهیب، مهر و امضاء شاه عباس دوم، دوره صفویه

A FERMAN OF "SHAH ABBAS II"

Illuminated, Seal Impression & Signature of Shah Abbas II, 
Safavid Era

309

312

313

310

311
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314
قطعهخط

خط نستعلیق، چلیپا، کاتب عبدالرحیم، مکتب هند و ایران، سده ۱۱ هـ .ق

MANUSCRIPT

Nasta'liq Script, Chalipa, Scribed by Abd Al-Rahim, Indian and Iranian 
School, 11th Century AH

315
قطعهخط

خط نستعلیق، چلیپا، کاتب فخرالدین علی، سده ۱۱ هـ .ق

MANUSCRIPT

Nasta'liq Script, Chalipa, Scribed by Fakhr Al-Din Ali, 11th Century AH

316
قطعهخط

خط نستعلیق، چلیپا، کاتب میرعلی هروی، سده ۱۱ هـ .ق

MANUSCRIPT

Nasta'liq Script, Chalipa, Scribed by Mir Ali Heravi, 11th Century AH

317
قطعهخط

خط نستعلیق، چلیپا، تذهیب، سده ۱۱ هـ .ق

MANUSCRIPT

Nasta'liq Script, Chalipa, Illuminated, 11th Century AH

314315316

317
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318
قطعهخط)نادعلی(

خط نستعلیق، چلیپا، کاتب عبدالجبار ، سده ۱۱هـ .ق

MANUSCRIPT (NAD-E-ALI)

Nasta'liq Script, Chalipa, Scribed by Abd Al-Jabar, 
11th Century AH

319
قطعهخط

خط نستعلیق، کاتب میرعماد الحسنی، سده ۱۱ هـ .ق

MANUSCRIPT

Nasta'liq Script, Scribed by Mir Imad Al-Hasani, 
11th Century AH

321

)اهلیشیرازی( کتابکلیاتاشعار
خط نستعلیق، تذهیب، کاتب حیدر الحسینی، سنه 96۱ 

هـ .ق

GENERAL BOOKS OF POETRY (AHLI 
SHIRAZI)

Nasta'liq Script, Illuminated, Scribed by Hidar 
Al-Hoseini, 961 Century AH

322
دیوانشعر

خط شکسته نستعلیق، تذهیب ، سده ۱۳ هـ .ق

POETRY  BOOK

Shikaste Nasta’liq Script, 13th Century AH

320
قطعهخط

خط نستعلیق، چلیپا، کاتب میر علی کاتب سلطانی، دوره 
صفویه

MANUSCRIPT

Nasta'liq Script, Chalipa, Scribed by Mir Ali Katib 
Al-Sultani, Safavid Era

318319321

322

320
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326
حکایتنامه

خط نستعلیق، طالاندازی، تذهیب، سده ۱۳هـ .ق

A BOOK "HEKATAT NAMEH" 
(SHORT STORY) 

Nasta'liq Script,Inlaid in Gold, Illuminated, 
13th Century AH

327
دیوانحافظشیرازی

جلد الکی، 77 مینیاتور ، مکتب کشمیر ، سده ۱2 هـ .ق

POETRY BOOK OF "HAFEZ SHERAZI" 

Lacquer Cover, 77 Painting Miniatures, 
Kashmiri School, 12th Century AH

323
قرآنکریم

خط نسخ، طال اندازی، حاشیه خط غبار ، دوره قاجار

HOLY QUR’AN

 Naskh Script, Inlaid in Gold, Margines with Qobar Script, 
Qajar Era

324
عقدنامه

خط نستعلیق، تذهیب، طالاندازی، سده ۱4هـ .ق

MARRIAGE CERTIFICATE

Nasta'liq Script, Illuminated, Inlaid in Gold, 14th Century AH

325

المؤمنینعلی)ع( دیوانهفتبندکاشی-ستایشامیر
خط نستعلیق، حاشیه خط غبار ، مکتب کشمیر، سده ۱2 هـ .ق

POETRY  BOOK OF "HAFT BAND KASHI" - PRAISE OF 
IMAM ALI

Nasta’liq Script, Margines with Qobar Script, Kashmiri 
School, 12th Century AH

326

323

324

325327
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328
نقاشیمینیاتور

مکتب هند و ایران ، هم دوره زندیه

MINIATURE PAINTING

Indian & Irainian School, Simultaneous Qajar Era

330
قالیچه

مجلس بزم شاه عباس، دوره قاجار

RUG

 Banquet Festivity of Shah Abbas, Qajar Era

329
قالیچه

پرتره بزرگان ادیان و حضرت یوسف)ع(، بافت راور کرمان، دوره قاجار

RUG

Portraits of Religious Elders and Yusuf(AS), Woven in Ravar 
Kerman, Qajar Era

329

328330
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332
دستخطمظفرالدینشاهقاجار

از شکارگاه به صدر اعظم، دوره قاجار

HANDWRITING OF MOZAFFAR 
AL-DIN SHAH QAJAR

 Deer Hunting, Qajar Era

331
زیجسطانی

به جهت ناصر الدین شاه قاجار ، استخراج محمد مهدی ابن محمد حسن 
حسینی منجم باشی دربار، دوره قاجار

ROYAL BOOK OF  ZIJ

Grant to Naser Al-Din Shah Qajar, Extraction by Muhammad 
Mahdi Ibn Muhammad Hasan Hoseini Monajem Bashi, 

Qajar Era

332

331



|  MAHFOUZI MUSEUM165 ISLAMIC AND PERSIAN ARTS  | 164

335
دستخطناصرالدینشاه

تذهیب، امضاء ناصرالدین شاه، دوره قاجار

HANDWRITING OF NASIR AL-DIN 
SHAH QAJAR

Illuminated, Signature of Nasir Al-Din Shah, 
Qajar Era

334
فرمانصفویه

خط تعلیق، دوره صفویه

A FERMAN  OF  SAFAVID

Ta'liq Script, Safavid Era

333
فرمانمحمدعلیشاه

مهر  و امضاء محمد علی شاه، دوره قاجار

A FERMAN OF MUHAMMAD ALI SHAH QAJAR

Seal Impression & Signature of Muhammad Ali Shah, 
Qajar Era

336
دستخطمظفرالدینمیرزایولیعهد

به امین لشکر ، دوره قاجار

HANDWRITING OF MOZAFFAR AL-DIN 
MIRZAYE VALI AHD

To Amin Lashgar, Qajar Era

337
دستخطمظفرالدینمیرزایولیعهد

به امین لشکر ، دوره قاجار

HANDWRITING OF MOZAFFAR AL-DIN 
MIRZAYE VALI AHD

To Amin Lashgar, Qajar Era

335

336

337 334

333
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338
سجادهابریشمی

زربافت، بافت اریکه ترکیه، هم دوره قاجار

SILK RUG

Brocade of Arike Turkish, Simultaneous Qajar Era

339
سجادهابریشمی

زربافت، بافت اریکه ترکیه، هم دوره قاجار

SILK RUG

Brocade, Woven in  Arike Turkish, Simultaneous Qajar Era

340
قالیچهابریشمی

بافت محتشم کاشان، دوره قاجار

SILK RUG

Woven in Mohtasham Kashan, Qajar Era

338

339

340
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Anthropology 
Encyclopedia Center
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INTRODUCTION INTRODUCTION

Private collections constitute an essential base for 
safeguarding of national cultural heritage, and serve 
as a major barrier against plundering and scattering of 
valuable works of art. These precious collections that 
are compiled through blood, sweat, and tears, with a 
great cost, and no expectations make up the core of 
many glorious and reputable museums, which are added 
gradually to the main heritage, making them ever more 
comprehensive and worthwhile. More often than not, 
the endless efforts and ardor of the original collectors 
are forgotten. 
Under current circumstances, it is a groundbreaking 
and expensive job to collect and maintain artworks from 
different ages. Therefore, only few have attempted to 
collect valuable manuscripts and ancient Islamic works: 
those who were both backed by enough capital and a 
keen interest in Iranian and Islamic civilization. Only 
a handful Iranians have sought to collect such works 
considering the expansive Islamic civilization.
Dr. Mohammad Sadegh Mahfouzi’s Museum of 
Manuscripts and Cultural Works is the result of his 
personal interest in collection and examination of 
manuscripts and ancient texts throughout many 
years, which now has turned into a unique and precious 
museum in the Middle East. This private museum was 
established through personal investment, based on 
love and enthusiasm for the immunity of handmade 
cultural works from previous ages, and as result of its 
manager’s )Dr. Mahfouzi( interest and specialty. Now, it 
is a magnificent manifestation of Eastern art and Islamic 
civilization. There are currently more than 35,000 
manuscripts and ancient texts included in this collection.
The works are not limited to handwritten papers. 
Various kinds of manuscript, lithography, ancient and 
rare printings, paintings and miniatures, calligraphy, 
historical and administrative documents, coins from 

different ages and civilizations, prehistoric pottery, 
Islamic containers, hand-woven rugs and fabrics, 
lacquer, tiles, metal objects, seals, medals, jewelry, and 
other antique items can be found in this collection.
The monumental treasures that Dr. Mahfouzi has 
collected over time with the help of six elements )love, 
exploration, persistence, specialty, time, and capital( is 
no longer a personal treasure, but a national heritage.
Meanwhile, this collection has inspired many 
contemporary artists to believe in their own art and 
to create unmatched works of art. The delight that 
Dr. Mahfouzi’s collection has provoked with regard to 
private museums and collections has helped the market 
for art and culture; a market that moves toward gradual 
death due to negligence of those with the means.
As emphasized so elegantly by Master Aghdashloo: 
What makes this collection special and exemplary is 
the boundless energy spent for its creation, along with 
the preparation of the building and facilities needed 
for displaying of the works, which in fact is the ultimate 
purpose of its keen, energetic collector. This supreme 
goal has elevated the position of Dr. Mahfouzi from 
a mere enthusiastic collector to a competent cultural 
planner that has introduced art and cultural works to 
the public and the aficionados. The true value of this 
position will be understood when compared to hundreds 
of other private collectors who have amassed and 
concealed works that can be studied by researchers, only 
so that they can enjoy the honor of owning them.
Sayed Hassan Amin, the scientific supervisor of 
Iranology Encyclopedia and the former professor of law 
at University of Glasgow writes: Artistic and cultural 
works introduce the reputation and character of the 
artists and the collectors. Cognizant of the awaiting 
death, humankind is the only being that tries to leave a 
heritage behind that would continue his or her memory. 

Dr.MohammadSadeghMahfouzi’sMuseumofManuscriptsandCulturalWorksistheresultofhisper-
sonalinterestincollectionandexaminationofmanuscriptsandancienttextsthroughoutmanyyears,
whichnowhasturnedintoauniqueandpreciousmuseumintheMiddleEast.Thisprivatemuseumwas
establishedthroughpersonalinvestment,basedonloveandenthusiasmfortheimmunityofhand-
madeculturalworksfrompreviousages,andasresultofitsmanager’s)Dr.Mahfouzi(interestandspe-
cialty.Now,itisamagnificentmanifestationofEasternartandIslamiccivilization.Therearecurrently
morethan35,000manuscriptsandancienttextsincludedinthiscollection.

INTRODUCTION

There is no shortage of artists and contributors to culture who created artworks that not 
only immortalized their name, but also helped bring pride to their nation and promote the 
durability of their nationality.
In an introduction to the owner of this precious collection, arts master Habibollah Ayatollahi 
writes: He was a great man whose sole thought and purpose throughout his fruitful life was 
preservation of Iran’s cultural heritage and the invaluable legacy of Islam, especially the 
Qur’an. His museum is an eloquent history of the continuation and evolution of Iranian-
Islamic arts: an attempt to protect and save these legacies from destruction and pillage; an 
act that can be called nothing but al-baqiyat al-salihat  )the good things that last(.
Maybe it is these characteristics of Dr. Mahfouzi that has helped preserve his character, 
without the need to mention his academic education in philosophy in University of London, 
or his position as the head of Anthropology Encyclopedia Center, permanent member 
of UNESCO, and cultural adviser of the Organization of Islamic Cooperation; or even his 
composition of more than 20 volumes in the field of epistemology, anthropology, and 
philosophical sciences; and being awarded tens of medals for merit and achievement from 
the Office of the President, UNESCO, ICOM, Cultural Heritage Organization, etc. That is 
because he has managed to collect and protect works whose importance for this land will be 
understood even more in the future, and he will earn much more respect for his innovations 
and struggles. 
Meanwhile, the compilation of a comprehensive encyclopedia of anthropology about 
humans and stages of their existence in relation to different objective and subjective origins 
must not be overlooked. This project had been on the mind of the founder of the center for 
many years, until it resulted in a comprehensive plan for compilation of an anthropology 
encyclopedia in early 1990s. The plan was then submitted to many scientific and cultural 
institutions across the world. The approval of this project to be supervised by the Office of 
the President, Ministry of Culture and Islamic Guidance, and UNESCO is remarkable. From 
the very beginning, the activity of this center was based on goodwill and veneration of 
scholars from different scientific fields, and with the help of God, it offered valuable services 
in the field of anthropology.
This center published anthropology-themed paper and books, and provided juridical, legal, 
philosophical, mystical, psychological, and economic papers. Therefore, the initial plan was 
subject to fundamental change, and in 1995 certain subsets focused their activity on the 
encyclopedia. Eventually, Anthropology Encyclopedia Center was established, with Dr. 
Mohammad Sadegh Mahfouzi as its president, to organize and coordinate the scientific and 
administrative activities.
Some of the achievements of this center include publication of more than 700 volumes 
of books and research papers in different fields of humanities, and also technology. The 
cooperation of this center with international scientific establishments such as UNESCO, 
University of Oxford, New York University, Moscow State University, and Islamic centers 
in Hamburg; and also setting up a website in late 90s have all played a key role to facilitate 
interaction and cultural exchange between contemporary scientific institutions. 
Now, Dr. Mohammad Sadegh Mahfouzi’s Anthropology Encyclopedia Center and the 
Museum of Manuscripts and Cultural Works announce their readiness for communication 
with scientific and artistic centers and museums; and wish a happy New Year for all, and a 
year for spirituality and knowledge for the world.

Establishedin1991

 IRAN’S ANTHROPOLOGY
ENCYCLOPEDIA CENTER
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About The Founder

Iran’s Anthropology Encyclopedia Center is a scientific 
research institute with more than two decades of activity 
in the fields of science, culture and art, especially Islamic 
art, Islamology and Iranology, headed by the chairman 
of the center )Dr. Mahfouzi( and faculty members, 
which has so far published more than 700 titles of 
books on research, guidance, counseling and doctoral 
dissertations. They included more than 20 book titles 
)such as psychological systems, pure sight, politics from 
the view of tomorrow’s thinking of the world, and six 
analytical speeches on the durability of Iranian and Islamic 
art, etc.( written by Dr. Mohammad Sadegh Mahfouzi. 
In fact, this center was founded in order to compile 
and publish general and specialized encyclopedias and 
reference books in various human dimensions, especially 
Islamic and Iranian culture and civilization.
Iran’s Anthropology Encyclopedia Center has invited and 
brought together some of the most prominent Iranian 
researchers and scholars, and creating the main core, it 
has fulfilled the goals of the scientific projects on human 
existential dimensions at different times and places. The 
Anthropology Encyclopedia Center joining the world’s 
scientific and research centers has contributed to the 
richness of its scientific research. The Museum of Ancient 
Manuscripts and Cultural Arts of Dr. Mohammad Sadegh 
Mahfouzi with more than seventy thousand manuscripts, 
illustrated manuscripts and cultural arts in varieties of 
books and manuscripts, paintings and miniatures, seals 
and rings, coins, pottery, glassware, etc. is a safe place 
for researchers, artists and tourism. This museum which 
is one of the top five Islamic museums in the world has so 
far welcomed tens of thousands of scientific, cultural and 
social dignitaries of Iran and the other part of the world. 
Moreover, the museum has always played a role in the 
development of Islamic art in Iran.
In 2001, the UNESCO’s representative, Mr. Hassan Abdul 
Hussein Safar, granted the UNESCO’s honorary award to 
Dr. Mehdi Mohaghegh and Dr. Mahfouzi for their cultural 
and research services. In 2004, in a commemoration held 
at the Conference Hall of Niavaran Palace, Dr. Mahfouzi 
was selected as the best curator in Iran by the chairman 
of the Cultural Heritage Organization, and received the 
certificate of appreciation and gratitude from the vice 
president and the chairman of the Cultural Heritage 
Organization. 
In 2006, in a commemoration held at Zomorod Hall of 

Homa Hotel, Dr. Mohfouzi were chosen as the prominent 
dignitary of the contemporary culture and received 
the certificate of appreciation and gratitude from the 
Society for the Appreciation of Cultural Works and 
Dignitaries and Hafezshenasi Foundation and Iranology 
Encyclopedia and the certificate of appreciation from the 
Cultural Heritage Organization and the representative of 
the Royal Library of Bahrain during the week of Museum 
and Cultural Heritage. 
In 2008, in a commemoration held at Kakh Hall of 
Mellat Museum, Sa’ad Abad Palace, the certificate of 
appreciation and gratitude was given to Mr. Mahfouzi by 
the UNESCO, International Council of Museums )ICOM( 
and the Cultural Heritage Organization. In addition, Dr. 
Mohammad Sadegh Mahfouzi has always been admired 
by the prominent national and international dignitaries, 
some of which are mentioned as follows:

With his sincere efforts on the maintenance and 
preservation of cultural works, the establishment of 
one of the largest museums in the Middle East, holding 
scientific and cultural meetings and gatherings, holding 
specialized educational and research exhibitions, and 
publishing and writing books in this regard over the years, 
Dr. Mohammad Sadegh Mahfouzi has been honored and 
awarded by the mentioned centers and organizations and 
he was introduced as the chosen servant of the Qur’an by 
The Ministry of Culture and Islamic Guidance.
He is also selected by the Organization of the Islamic 
Conference and is a member of the International Council 
of Museums )ICOM(. His life which is full of hard work, 
research and learning along with his valuable scientific 
and cultural services which are supported with personal 
fund are at the service of science, culture and art of Iran 
and Iranians and the current society of man, which is a 
strategy in promoting scientific, cultural and endeavoring 
levels of science and education at the present age.

ABOUT     THE    FOUNDER

Dr. Sadeq Mahfouzi

FOUNDER&CHAIRMAN
ANTHROPOLOGYENCYCLOPEDIA
CENTER

Dr.MohammadSadeghMahfouziobtainedhisPhDdegreeinclinicalpsychology,andat
thesametimestudiedphilosophyinthepublicUniversityofLondon.HeisandtheMuse-
umofAncientManuscriptsandCulturalArtsaswellastheCulturalAdvisoroftheIslamic

CooperationOrganizationandthePermanentRepresentativeofUNESCO.

ABOUT     THE    FOUNDER

Iran’sAnthropologyEncyclopediaCenterisascientific
researchinstitutewithmorethantwodecadesofac-
tivityinthefieldsofscience,cultureandart,especially
Islamicart,IslamologyandIranology,headedbythe
chairmanofthecenter)Dr.Mahfouzi(andfaculty
members,whichhassofarpublishedmorethan700
titlesofbooksonresearch,guidance,counselingand
doctoraldissertations
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 In The Name ofAllah
Anthropology Encyclopedia Center
Mohammad Sadeq Mahfouzi Museum

w w w . m a h f o u z i - m u s e u m . c o m
mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com
i n s t a g r a m : m a h f o u z i . m u s e u m
+9821   2236   3006 / +9821   2236   3007
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