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آثار چوبی باقی ماند ه از مسجد  جامع بَرُزک،
مطالعۀ کتیبه های نویافته و معرفی هنرمند ی از تبار ابوزید 

محمد  مشهد ی نوش آباد ی1، حمید رضا جیحانی*2
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2 استاد یار د انشکد ة معماری و هنر، د انشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران.
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چکید ه
ابوزید  ابن  محمد  ابن  ابوزید  ازجمله هنرمند ان کاشی ساز و سفالگر کاشان است که بيشترین رقم های باقی ماند ه 

بر روی آثار سد ه های ميانه به او تعلق د ارد . باوجود  د امنه د ار بود ن کار هنری د ر برخی خاند ان های هنرمند  و 

صنعتگر کاشان د ر سد ه های ميانه همچون خاند ان ابوطاهر، تاکنون اطالعاتی د قيق از هنرمند  د یگری از تبار 

ابوزید  به د ست نيامد ه است. لذا این پرسش قابل طرح است که آیا فرد  یا افراد  د یگری از تبار او به کار هنری 

پی  د ر  برزک  از مسجد  جامع  ناشناخته  و  باقيماند ه  آثار چوبی  با مطالعة  مقاله  این  یا خير؟  د اشته اند   اشتغال 

شناسایی و معرفی هنرمند  د یگری از خاند ان یاد  شد ه است. روش تحقيق این مقاله توصيفی ـ تحليلی و با رویکرد  

تاریخی است و مطالعات آن به صورت ميد انی شامل مراجعه به محل نگهد اری آثار و مستند سازی آنها و همچنين 

مطالعات کتابخانه ای به انجام رسيد ه است. د ر اد امه، د اد ه های به د ست آمد ه از مطالعات ميد انی و ازجمله خوانش 

کتيبه ها با مطالعات پيشين مقایسه و یافته ها تحليل شد ه است. نتيجة مطالعات نشان می د هد  که د ر سال 705 

ه. ق هنرمند ی که د ر ساخت مسجد  جامع برزک شرکت د اشته است و د ست کم به کار خطاطی و حکاکی روی 

چوب مسلط بود ه خود  را با نام محمد   بن    ابوزید  معرفی کرد ه و د ر کتيبة منحصربه فرد ی، نسبش را تا ابوزید  ابن  

محمد  نيای خود  برمی شمارد .

واژه های کلید ی
کاشان، مسجد  جامع برزک، ابوزید  بن محمد ، آثار چوبی. 
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کاشان،  کاشی ساز  هنرمند ان  پرکارترین  و  برجسته ترین  از  یکی 
با  زرین فام  کارهای  برخی  د ر  که  است  ابوزید بن محمد بن ابی زید  
aـ۱۳67،  است   )کریمی،  د اشته  همکاری  نيز  علی بن محمد  بن ابوطاهر 
سفالگر  خانواد ه های  ميان  د ر  ابوزید    .)۱6۹  ،۱۳۹0 واتسون،  506؛ 
کاشان، آشکارا استاد ی بی بد یل بود . او تنها سفالگر مشهوری محسوب 
می شود  که کاشی ساز و سفالگر بود ه   )Graves, 2014( و بيش از هر 
این  است.  گذاشته  برجای  خود   از  شد ه  امضاء  آثار  د یگری  هنرمند  
آثار امضاء شد ه که شامل بشقاب و کاسه و گلد ان و کاشی و محراب 
بازمی گرد ند    )واتسون،۱۳۹0،  ه. ق   6۱6 تا   58۳ سال های  به  می شود  
260ـ26۱(.۱ عالوه بر این، کاشی های رقم د ار ابوزید  متنوع اند  و اشکال 
ستاره ای، صليبی، هشت گوش و مربع و مستطيل را شامل می شوند . د ر 
یک مورد ، نمونه های کوچکی از کاشی های ستاره ای شکل و هشت گوش 
با هم ترکيب شد ه اند  تا روکش مقبره های واقع د ر مهم ترین حرم های 
ستاره ای  کاشی های  ابوزید   د هند .  شکل  مشهد   و  قم  د ر  را  شيعيان 
سانتی متر   ۳0 به  قطرشان  که  است  ساخته  هم  را  بزرگ تری  شکل 
می رسيد . پنج عد د  از این نه کاشی تاریخ د ار د هة نخست سد ة هفتم 
هجری قمری توسط ابوزید  امضاء شد ه اند . این کاشی ها الگو و نمونه ای 
برای سفالگران نسل بعد  شد ند  که ساخت کاشی های بزرگ تری را مد  

 .)Blair, 2008, 161( نظر د اشتند
تا به امروز ۳2 ظرف، کاشی یا شیء که با هر د و تکنيک زرین فام 
و یا مينایی2 تزئين شد ه اند  و به د وره ای ۳4 ساله بازمی گرد ند  با نام 
»ابوزید « همراه هستند ؛ هرچند  بسياری از آنها فقط بخشی از رقم نام و 
امضاء او و نه واژة ابوزید  را شامل می شوند  )Graves, 2014(. ابوزید  با 
توجه به امضایش د ر ساخت روکش بد نة مقابر و طاقچه های د یوارهای 
مراقد  مهم د ر ایران همکاری و مشارکت د اشته است )واتسون، ۱۳۹0، 
260(؛ همچون آستان حضرت معصومه و امام رضا که از بزرگ ترین و 

زیباترین نمونه ها هستند  و از آن روزگار باقی ماند ه اند . 
برخورد ارند   بسياری  تنوع  از  کاشی هایش،  همچون  ابوزید   ظروف 

برخی  می شوند .  تخت  یا  گود   کاسه های  و  بشقاب  و  گلد ان  شامل  و 
از این ظروف بسيار د رخور توجه اند ؛ مثاًل بشقاب گالری فریِر مؤسسة 
معاصرینش  ساخته های  از  د البری شکل  د اخلِی  لبة  با  اسميتسونيان 
متمایز است      )Blair, 2008, 162؛ تصویر ۱(. کاسة زرین فام سال 6۱6 
ه ق، یعنی آخرین اثر تاریخ د ار ابوزید  )همان، ۱56(، چند  سالی پس 
انجام و ساخت مقبرة مشهد  بود ه  او د ر حال  از آن ساخته شد ه که 
را د ارند ،  او  امضای  از کاشی های حرم مشهد  که  تعد اد ی  زیرا  است. 
تاریخ 6۱2 ه .ق را نشان می د هند . احتماالً او اند کی بعد  از ساخت کاسة 
با هجوم  از کار کشيد ه است، چرا که  زرین فام سال 6۱6 ه .ق د ست 

مغول، توليد  ظروف سفالی از مرکز توجه خارج شد  )همان، ۱5۹(. 
بوطاهر  شامل  ابوطاهر  خاند ان  از  نسل  چهار  شناسایی  رغم  به 
حسين، محمد بن ابی طاهر، علی بن محمد ، یوسف بن علی و ابوالقاسم 
براد ر یوسف که از برجسته ترین کاشی سازان کاشان د ر فاصلة سال های 
602 تا 7۳4 ه .ق بود ه اند    )Watson, 1983-a(، و تد اوم کار هنری 
د یگر  از  متقنی  شواهد   تاکنون  می د هند ،۳  نشان  خانواد ه  یک  د ر  را 
هنرمند ان خاند ان ابوزید  پيد ا نشد ه است. لذا این پرسش قابل طرح 
است که آیا د ر خاند ان ابوزید  برعکس خاند ان ابوطاهر، کارهای هنری 
سابقة د یگری ند اشته است و او یگانه فرد ی از خاند ان خود  است که 
آثار  برخی  مطالعه  پی  د ر  مقاله  این  است؟  بود ه  مشغول  هنر  به کار 
تبار  از نظر  کم تر شناخته شد ه و معرفی شخصيت د یگری است که 
قابل انتساب به ابوزید  است. این نشان می د هد  که ابوزید  نيز همچون 
ابوطاهر و پسر و نواد گان او صرفاًً هنرمند ی از خاند انی هنرمند  بود ه که 
د ر طول زمانی بيش از یکصد  سال فعال بود ه اند . لذا براین اساس انجام 
مطالعات بيشتری برای شناخت هنرمند ان منتسب یا قابل انتساب به 

خاند ان یاد شد ه معنی می یابد .

پیشینۀ پژوهش

اپهام پوپ از شخصی به  باید  اشاره شود  که آرتور  ابتد ا  د رهمين 

مقد مه

 
)Blair, 2008, 158( :تصویر 1- بشقاب گالری فریِر مؤسسۀ اسمیتسونیان با لبۀ د اخلِی د البری شکل؛ رقم ابوزید  و سال ساخت د ر بزرگنمایی سمت چپ قابل مشاهد ه است. مأخذ
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نام »علی بن محمد  بن ابی زید « نام برد ه که به نظر او پسر ابوزید  است 
د ر  علی بن موسی الرضا  ازارة حرم  کاشی های هشت ضلعی  د ر  نامش  و 
مشهد  آمد ه است )پوپ، ۱۳87، ج4، ۱805(. د ر این مورد  خاص و 
کاشی ها  این  د ر  آن چه  که  می د هد   احتمال  واتسون  اليور  استثنایی، 
د رج شد ه، رقم ابوزید  است و پوپ آن  را به اشتباه علی خواند ه است. 
از نظر او تا زمانی که اثر یاد شد ه بررسی نشود  نمی توان با قطعيت 
بنابر مطالعات فاطمة  د ربارة آن سخن گفت   )واتسون، ۱۳۹0، 26۱(. 
کریمی، محققاني که از نزد یک به مطالعة کاشي ها پرد اخته اند ، تاکنون 
که  باشد   همانی  مي تواند   کاشي  این  نکرد ه اند .  ذکر  را  نامي  چنين 
محمد حسن خان صنيع الد وله با رقم »علي ابن محمد  بن معد « از آن 
به سبب شيوة پيچيد ة خط، کلمة »معد «  یاد  کرد ه4 و پوپ احتماالً 
را »زید « خواند ه است    )کریمی، aـ۱۳67، 50۹(. بررسی مقالة قد یمی 
د وایت د ونالد سن د ر مورد  محراب های حرم مشهد  نشان می د هد  که 
 Donaldson,(    او نيز رقم را »علی بن محمد  بن ُمَعد « خواند ه است

 .)1935, 124
نام  به  نيز  د یگری  پسر  ابوزید   که  می کند   اد عا  این  عالوه بر  پوپ 
ابوزید بن محمد  ابی زید  د اشته که از نظر او و با استناد  به د ونالد سن، 
یکی از محراب های حرم امام رضا را د ر مشهد  به تاریخ6۱2 ه .ق رقم 
این موضوع هم  زد ه است   )پوپ، ۱۳87ج4، ۱805(. به نظر می رسد  
اغفر  »اللهم  باقی ماند ة  کتيبة  بنابر  یاد شد ه  محراب  و  نيست  صحيح 
لمن استغفر البی زید بن محمد بن ابی زید النقاش«    )تصویر2( می بایست 
عمل خود  ابوزید  باشد ؛ همان طور که بيشتر محققان نيز آن را به خود  
او نسبت می د هند .5 لذا اگرچه صحبت پوپ به طور کلی ممکن است 
هر  د ر  نيست.  او صحيح  توسط  ارائه شد ه  اطالعات  اما  باشد   د رست 
صورت اگر هم خوانش علی بن محمد  ابوزید  د ر کاشی های مورد  اشاره 
این مقاله طرح  اد عایی که د ر  تأیيد   باشد ، قرینه ای است د ر  صحيح 

خواهد  شد .  
باوجود  مطالعات پرشمار د ر مورد  ابوزید ، جز پوپ به ند رت کسان 
د یگری به معرفی هنرمند ان د یگر از تبار ابوزید  پرد اخته اند . د ر یک 

برد ه  نام  نقاش  ابوزید   محمد بن  ابوزید   از  بهرامی  مهد ی  ناد ر،  نمونة 
نویسند ه  نظر  از  که  او  پد ر  همچنين  و  د ارد   مشهد   د ر  کارهایی  که 
بهرامی حتی  است.  د اشته  معصومه شرکت  مزار حضرت  د ر ساختن 
و  ه. ق  تاریخ 607  که  یاد  می کند   نيز  فریر  گالری  معروف  بشقاب  از 
رقم سيد  شمس الد ین الحسنی د ارد   )بهرامی، ۱۳26، 77(. باید  توجه 
د اشت که  هر سه نفر یاد شد ه کسی جز ابوزید  نيستند . نخست این که 
اشارة بهرامی به نام ابوزید  ناقص است و صورت کامل آن »ابوزید بن 
محمد بن ابوزید « است که د ر کتيبة محراب ساخته شد ه به سال  6۱2 
همکاری  به  واتسون  این  عالوه بر  است   )تصویر 2(.  مشاهد ه  قابل  ه .ق 
ابوزید  با محمد بن ابی طاهر به سال های 602 ه. ق د ر قم و 6۱2 ه. ق د ر 
مشهد  اشاره می کند    )Watson, 1983-a(، نام ابوزید  آشکارا د ر کتيبة 
د یوارة باالیی مقبرة قم نقش بسته )قانونی و صاد قی مهر، ۱۳۹6، 86-

87( و بلر با استناد  به عبد اهلل قوچانی  )قوچانی، ۱۳7۱، 5( به د رج نام 
 Blair, 2008,( ابوزید  د ر انتهای رقم بشقاب گالری فریر اشاره می کند
158( و آن را ساختة او می د اند )همان، ۱62(؛ موضوعی که مورد  تأیيد  
کریمی نيز هست  )کریمی، aـ۱۳67، 507( و مهم تر اینکه د ر حاشية 
شمس الد ین  السيد   عبارت  »...  نيز  آن  چپ  و  باال  ربع  د ر  و  بشقاب 
قابل   »... ستمائه  و  سبع  سنة  جماد ی اآلخر  فی  ]ا[بی زید   الحسنی 

خواند ن است )تصویر  ۱(. 
هد ف این مقاله روشن کرد ن تد اوم فعاليت هنری د ر خاند انی است 
که اطالع چند انی از کارهای هنری منتسبان به آن د ر د ست نيست. به 
بيان د یگر د ر این مقاله شواهد ی نویافته از آثار خوشنویسی و نقاشی 
ایلخانی مطالعه و معرفی می شوند   و کند ه کارِی روی چوب د ر د ورة 
که نام هنرمند  و سازند ة آنها د و بار د ر کتيبه های بازماند ه د رج شد ه 
است؛ هنرمند ی از خاند ان ابوزید  با نام»محمد  بن ابی زید «. اگر این 
موضوع به اثبات برسد  می تواند  روشنایی بخش فهم ما از یکی د یگر از 
خاند ان های هنرمند ی باشد  که د ر سد ه های ميانه و نسل اند رنسل به 
توليد  آثار هنری می پرد اخته اند . اما مقد متاً و پيش از هرچيز باید  به 
این موضوع اشاره کرد  و پرسشی را پاسخ د اد  که آیا د ر این خاند ان ها، 
هنرمند ان گوناگون د ر حوزه های متفاوت هنری آثاری را خلق کرد ه اند  

یا خير؟
ایرانی،  زرین فام  سفال  پژوهشگران  توجه  مورد   بحث های  از  یکی 
خاند ان  د ر  هنر  امتد اد   د اد ن  نشان  و  هنرمند ان  خاند انی  بررسی 
کاشی،  ابوطاهِر  خاند ان  از  افراد ی  ميان،  این  از  است.  هنرمند ان 
قرن  یک  حد ود   که  هستند   هنرمند ان  پرکارترین  و  برجسته ترین 
اد امه  آنان  ميان  د ر  زرین فام  محراب  و  کاشی  سفال،  ساخت  نيم  و 
رشته های  د یگر  د ر  هنرمند ان  این  آیا  مقد مه  این  با  است.  یافته 
این  به  پاسخ  کرد ه اند ؟  هنرنمایی  نيز  گچ بری  و  نقاشی  مانند   هنری 
د ورة  از  برجای ماند ه  هنری  نمونه های  بررسی  با  است.  مثبت  سوال 
اتکاء به  با  فعاليت هنری خاند ان یاد شد ه، د رمی یابيم که هنرمند ان، 
مهارت های خویش و بنا برسفارش بانيان به ساخت آثاری د ر حوزه های 
هنری  د یگر صور  و  کاشيکاری  و  آثار چوبی  از جمله  هنری  مختلف 
خاص  حرفة  جز  به  هنرمند   یک  نام  گاه  چنان که  گمارد ه اند ؛  همت 
خانواد گی خود ، د ر رشتة هنری متفاوتی د ید ه می شود . د ر این راستا 

 
تصویر 2- بخشی از محراب کوچکتر د اخل گنبد خانۀ مقبرۀ حرم امام رضا)ع(  که رقم 

ابوزید بن محمد بن ابوزید  د ارد . مأخذ: )واتسون، 1390، 172(

آثار چوبی باقی ماند ه از مسجد  جامع بَرُزک، مطالعة کتيبه های نویافته و 
معرفی هنرمند ی از تبار ابوزید 
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محراب های گچبری، کاشيکاری و آثار چوبی همچون منبر و ضریح از 
جمله بيشترین آثاری هستند  که د ربرد ارند ه اسامی هنرمند ان سازند ه 
بود ه که گاهی تاریخ ساخت و نسب ذکر شد ه د ر این آثار، به نقل و 
انتقاالت آنها د ر ایران امروزی یا خارج از آن نيز اشاره د ارد   )صالحی 
و تقوی نژاد ، 85،۱۳۹6  و۱00(؛ همچنان که د ربارة خاند ان ابوطاهر 
افراد ی  و  امری صد ق کرد ه  و خاند ان هنرمند  کرمانی چنين  کاشی 
ساخت  گچی،  تزئينات  و  محراب ها  ساخت  عالوه بر  خاند ان  این  از 
آثار چوبی همچون منبر و نقاشی روی چوب را نيز د ر کارنامة خود  
د ارند    )همان، 86 و87(. گاهی نام یک هنرمند  د ر فن ساخت محراب و 
تزئينات گچی و همچنين ساخت محراب زرین فام آمد ه است؛ چنان که 
بيد گلی هم د ر صنعت  هنرمند ی چون حسن بن علی بن احمد بن بابویه 
است  اثر  صاحب  گچ بری  محراب های  د ر  هم  و  زرین فام  محراب های 
یکی  که  است  معتقد   نيز  بلر  شيال  مورد   این  د ر   .)۹6-۹4 )همان، 
نطنز  عبد الصمد   شيخ  مجموعة  گچی  تزئينات  سازند ة  هنرمند ان  از 
گچ بری  د ر  که   )۳0  ،۱۳78 است   )بلر،  کاشی ساز  ابوطاهر  خاند ان  از 
مجموعة مسجد  جامع و بقعة عبد الصمد  نطنزی هنرنمایی کرد ه است. 
مطالعة  پی  د ر  مقاله  این  که  افزود ه شود   باید   مقد مه  این  اد امة  د ر 
براساس  که  است  برزک  جامع  مسجد   از  شد ه  د ید ه  کم تر  آثاری 
بر  بنا  که  آورد   د ست  به  محمد بن ابی زید   از  اطالعاتی  می تواند   آنها 
ابوزید   خاند ان  از  فرد ی  می بایست  خود ش  از  گرفته  صورت  معرفی 
باشد . مسجد  یاد شد ه متأسفانه تخریب شد ه و د رعين حال کتيبه ها 
عالوه بر  مقاله  این  است.  ماند ه  باقی  آن  از  چوبی  د ری  و  تزئينات  و 
هد ف یاد شد ه به معرفی و مطالعه و مقایسه و مستند سازی آثار باقی 
ماند ة یاد شد ه نيز می پرد ازد . روش تحقيق این مقاله توصيفی ـ  تحليلی 
شامل  ميد انی  صورت  به  آن  مطالعات  و  است  تاریخی  رویکرد   با  و 
مراجعه به محل نگهد اری آثار و مستند سازی آنها و همچنين مطالعات 
کتابخانه ای به انجام رسيد ه است. د ر اد امه، د اد ه های به د ست آمد ه از 
مطالعات ميد انی و ازجمله خوانش کتيبه ها با مطالعات پيشين مقایسه 
و یافته ها تحليل شد ه است تا اطالعات د قيق تری از آثار باقی ماند ه و 

همچنين متن کتيبه ها به د ست آید .

1- موقعیت بَرُزک و آثار تاریخی و فرهنگی آن

کوهستان منطقة کاشان که به طور عمد ه شامل رشته کوه کرکس 
و کوه د ومير یا ارد هال است از حد ود  جنوب شرقی قم تا جنوب غربی 
نطنز امتد اد  د ارد . د ر این کوهستان آباد ی های بزرگ و معتبری وجود  
د ارد  که مهم ترین آنها عبارتند  از قمصر، قهرود ، ابيانه، نياسر، مشهد  
ارد هال و مرق که د ر آنها آثار متعد د ی از د وران سلجوقی و ایلخانی 
به چشم می خورد . بيشتر این آثار که تاریخ آنها با د یگر آثار و اسناد  
منطقة کاشان نيز همخوانی د ارد  به د هة آغازین سد ة هشتم هجری 
را  کوهستان  این  ایلخانی،  د ورة  از  مهمی  عرفای  بازمی گرد د .  قمری 
محل خلوت خود  قرار د اد ه اند  که مهم ترین آنها عبارتند  از افضل الد ین 
مرقی، عبد الصمد  نطنزی، عبد الرزاق کاشانی و عبد السالم کامویی از 

کامو روستایی د ر کوهستان کاشان.
برزک د ر ناحيه ای کوهستانی د ر جنوب غرب کاشان و د ر فاصلة 

تقریبی 50 کيلومتری آن واقع است. کالنتر ضرابی د ر ۱287 ه.ق و 
آباد ِی  با عنوان  برزک  از  تاریخ کاشان د ر ذکر جغرافيای منطقه،  د ر 
سرحد ّ  د ر  روح    افزا«  و  هوا  و  آب  خوش  سرد سير،  معتبرة  »معظمة 
جنوب کاشان یاد  کرد ه که د ر وسط د و کوه عظيم واقع است )ضرابی، 
۱۳78، ۱2(. د ر این د وره، برزک از تيول »منشی الممالک« و مشتمل 
از:  بر یک قنات و د و چشمه بود ه، و مزارع تابعة آن عبارت بود ه    اند  
نابر و بيشه و چاله نقر و سيرون و بزمجه و کروس و قاصوره پرد ریو 
پيش  د یرزمانی  به  برزک  سابقة  اما   .)۱46 )همان،  رزه  و  ویشنگ  و 
منطقة  د ر  تاریخی  مهم  آثار  ازجمله  بازمی گرد د .  ضرابی  توصيف  از 
کوهستان و بخش برزک مي توان آثار برجای ماند ه از تپه  قلعة ترشک 
که  برد   نام  را  امروزی  شهر  شرقی  شمال  د ر  واقع  ساسانی  د ورة  از 
د ربرد ارند ه نقوش ساسانی و خطوط پهلوی است. وجود  وقف نامه   ها و 
کتيبه   های تاریخی متعد د  از اهميت و آباد ی برزک د ر د ورة اسالمی و 
به  ویژه د وران سلجوقی و ایلخانی خبر می   د هد . اما باشکوه   ترین د وران 

ترقی د ر برزک را باید  د ورة ایلخانی د انست. 
از د وران شکوه برزک، آثار قابل توجهی بر جای ماند ه است. ازجمله 
کتيبه ای که سال 6۹5 ه .ق را نشان می   د هد  و مربوط به حفر قنات 
ه .ق است )هيئتي  برزک د ر سال 675  قنات  از چهار  الاللون،2 یکی 
برزکي، ۱۳8۳،  ۱8؛ تصویر ۳(. اینکه د ر این کتيبه به قنات جد ید  اشاره 
شد ه، نشان می د هد  که قنات های قد یمی تری از آن نيز د ر این منطقه 
ماند ه اند ؛  باقی  گذشته  از  نيز  د یگری  کتيبه های  است.  د اشته  وجود  
ازجمله د و کتيبه از مسجد  جامع که موضوع این مقاله هستند . عالوه بر 
این، کتيبه  های متعد د  تاریخی از د وران صفوی، زند یه و قاجاری د ر 
د ست است. از د ورة صفوی، چند  اثر تاریخی نيز بر جای ماند ه است. 
بر روی صند وق قبر زیارتگاه چهل د ختران )امامزاد ه احمد ( کتيبه    ای 
صند وق  می  د هد .  نشان  را  ه .ق   ۱۱۱۳ تاریخ  که  شد ه  نوشته  نفيس 
احتماال  تاریخ ساخته شد ه است.  نيز د ر همين  امامزاد ه محمود   قبر 
زیارتگاه سراج    الد ین از همين د وران است، زیرا د ر این زیارتگاه سيد  
سراج    الد ین نيز حد ود  د ه سنگ قبر نفيس از این د وره بر جای ماند ه 
است. به هر حال، به نظر می رسد  که توجه سالطين صفوی به شهر 
شيعه  نشين کاشان د ر این د وران، تأثير فر اوانی بر رونق و آباد ی این 

منطقه د اشته و طبعاً برزک نيز از این قاعد ه مستثنی نبود ه است.
از جمله آثار تاریخي برزک، تعد اد  قابل مالحظه ای کتيبه و نقوش 
شهر  مرد م شناسي  موزة  د ر  اکنون  که  است  جامع  مسجد   به  مربوط 

 
تصویر 3-کتیبۀ قنات الاللون.
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نگهد اري مي شود . این مسجد  د ر سال هاي آخر حکومت پهلوي تخریب 
و  تاریخي شهرستان هاي کاشان  آثار  نویسند ة  است.  نوسازي شد ه  و 
نطنز تنها منبعي است که به مسجد  جامع و د رب قد یمي آن اشاره 
مسجد   این  ستون هاي  و  »سقف  مي نویسد :  مورد   این  د ر  وي  د ارد . 
روستایي به سبک بناهاي کوهپایه با تير و تخته از چوب ساخته شد ه. 
از آثار قد یمه د اراي یک جفت د ر کند ه کاري مي باشد  که د ر کتيبة 

باالي آن »سنه خمس و سبعمائه« خواند ه مي شود     )نراقی،     254(.
ماند ه  برجاي  آثاري  اتفاق  بر حسب  تخریب شد ه،  این مسجد   از 
است. این آثار شامل د و لنگه د رب و یک سرستون چوبی و حد ود ۱50 
تختة منقوش و کتيبه د ار بازماند ه از سد ه های گذشتة حيات مسجد  
د اشته  قرار  مسجد   سقف  د ر  تخریب  از  پيش  آنها  تمامی  که  است 
است. این نقوش و کتيبه ها برای نشان د اد ن سابقة تاریخی مسجد  
جامع و منطقة برزک اهميت فراوان د ارد . باوجود  این، متون مند رج 
د ر آنها ممکن است اطالعات بيشتری را د ر مورد  سازند گان مسجد  
و نویسند گان کتيبه ها آشکار کند . کتيبه های مورد  نظر که با خطوط 
کوفی، ثلث، نسخ و نستعليق نوشته شد ه اند  مشتمل بر آیات قرآنی، 
احاد یث نبوی و ولوی، اشعار فارسی و متن وقفنامه و نام هنرمند ان 
می باشند . د ر این پژوهش کتيبه هاي تاریخي مسجد  جامع شناسایي و 
معرفي شد ه و متن و تزئينات و خصوصيات فيزیکی آنها با هم مقایسه 

شد ه است. 
از مسجد  جامع که د ر  ماند ه  بر جای  و کتيبه  های  نقوش  بيشتر 
آنها به نام هنرمند ان نقاش و نجار و خوشنویس اشاره شد ه، متعلق به 
د وران متأخری است که طی آن، مسجد  جامع تعمير اساسی شد ه و 
مصالح جد ید ی جایگزین آثار فرسود ة باقيماند ه از د وران کهن تر شد ه 

است. 

2- کتیبه ها و نقوش نویافتۀ مسجد  جامع برزک

روي  بر  که همگي  برزک  نویافتة مسجد  جامع  نقوش  و  کتيبه ها 
تخته های چوبی نوشته و منقوش شد ه است از مهم  ترین آثار بازماند ه 
از مسجد  است. اکثر قریب به اتفاق این آثار د ر سقف مسجد ی قرار 
د اشته که بعد ها تخریب شد ه است. د ر این پژوهش کتيبه های نوشته 
شد ه بر 2۳ تختة چوبی از مجموع حد ود  ۱50 تختة منقوش باقی ماند ه 
اوليه  با هم مقایسه شد ه است. بررسی  بازخواني شد ه و محتواي آن 
نشان می د هد  که کتيبه های یاد شد ه به د و د ورة تاریخی متفاوت تعلق 
د ارند . توجه اصلي کتيبه های قد یمی تر به آیات قرآن است. د ر صورتی 
که کتيبه هاي جد ید تر از نظر موضوعی تنوع بيشتري د ارند  و شامل 
این  به محتواي  توجه  فارسي می شوند .  اشعار  و  احاد یث  قرآن،  آیات 
کتيبه ها نشان مي د هد  که متن کتيبه هاي قد یمی تر بيشتر با معيارهاي 
اسالمي سازگار است و آنها جهت گيري منطقي تري د ارند . د ر حالي که 
برخورد ار  منطقي  ساختار  از  متأخرتر  کتيبه هاي  بر  شد ه  د رج  متون 
نيست؛ به ویژه این که د ر آنها احاد یثي غير موثق و بی ارتباط با فضاي 
مسجد  نيز به چشم مي خورد  که نشان د هند ة رویکرد  عاميانه تري به 

کتيبه نگاري مسجد  است.

3- کتیبه های د ورۀ متأخر

از تخته های سقف مسجد  جامع  از کتيبه ها که عموماً  این د سته 
بود ه اند ، به لحاظ کيفيت کتيبه و نقوش از نمونه های د ورة قد یمی تر 
کاماًلً متمایز هستند  و به نظر می رسد  برای تعميراتی که بعد ها د ر این 
مسجد  صورت گرفته، ساخته شد ه اند . بر روی این د سته از کتيبه ها 
آیات، احاد یث و اشعار فارسی و همچنين نام هنرمند ان نجار، نقاش 
و کاتب د ر قاب ساد ه ای از رنگ نارنجی و با خطي تيره نوشته شد ه 
انتهای  د و  به  که  خود   انتهای  د و  د ر  شد ه  اشاره  نارنجی  قاب  است. 
تخته ها نزد یک است، د و نيم د ایرة تزئينی را نيز شامل می شود . بررسی 
قاب های رنگ شد ة نارنجی برروی تخته های د ورة متأخر نشان می د هد  
که لبه های کوتاه تر آن د ربرد ارند ة یک نوار رنگ نشد ه است. لذا به نظر 
می رسد  که این بخش ها با تخته های باریک پوشاند ه شد ه بود ه اند  تا 
د رز ميان تخته ها مشاهد ه نشود . د ر ضمن برخی از تخته ها  احتماالً 
4ـ۱2(.  و  هستند    )تصویر  4ـ۱۱  هم  امتد اد   د ر  نانجی  قاب  د و  شامل 
علت، احتماالً به محتوای متن کتيبه بازمی گرد د  که د ر د و مورد  یک 
بيت شعر است که خود  شامل د و مصرع است و هرکد ام د ر یک قاب 
قرار گرفته اند . این موضوع د رعين حال نباید  تعميم د اد ه شود . چون 
آیة  است، یک  نارنجی  قاب  د و  د ربرد ارند ة  تختة د یگری که  بر روی 
قرآن بد ون انقطاع کتابت شد ه است   )تصویر  4ـ4(. د ر اد امه هر د سته 

از تخته های منقوش و کتيبه د ار معرفی می شوند .

3. 1- کتیبۀ معرفی هنرمند ان
تقریبی20 د ر60  اند ازة  به  بر تخته ای  بررسی  نخستين کتيبة مورد  
مسجد   با  مرتبط  هنرمند انی  معرفی  به  و  شد ه  نوشته  سانتی متر 
اختصاص د ارد  و متن آن چنين است: »عمل نجاران استاد  صالح بن 
نقاشيه  عمل  و  »ميمه«  طاهر  استاد   ابن  عسکر  استاد   و  غني  استاد  
]کذا[ استاد  ميرزا ابن استاد  کاظم کاشاني، کتبه العبد  ميرزا محمد  
فی تاریخ عشرین شهر ربيع االول ۱84]۱[« )تصویر 4-۱(. چنان که 
پيد است این کتيبه نام 4 هنرمند  مرتبط با ساخت مسجد  و تخته های 
نقاش و  نفر د یگر  نجار و د و  آنها  از  نفر  را معرفی می کند . د و  سقف 
اما  ناآشناست  ما  برای  اسامی هنرمند ان  گر چه  خوشنویس هستند . 
پسوند های ميمه و کاشانی نشان می د هد  که هنرمند ان مناطق اطراف 
د ر ساخت این گونه بناها نقش  د اشته اند . تنها کتيبة تاریخ د ار از این 
د وران، سنة ۱84 را نشان مي د هد  که احتماالً می بایست اشاره به سال 

۱۱84 ه.    ق باشد .6

3. 2- کتیبه های قرآنی
د ر نخستين کتيبة قرآنی، بعد  از عبارت »محمد  رسول اهلل«، د رود  
بر پيامبر یعنی»صلی اهلل عليه« آمد ه است و اما چون قصد  نویسند ه 
نقل آیه قرآنی است، آورد ن عبارت غيرقرآنی د ر متن آیه، خالی از د قت 
به نظر می رسد : »وکفی بااهلل شهيد ا محمد  رسول اهلل صلی اهلل عليه« 
)تصویر4ـ2(. کتيبه د یگر از این د ست که بر روی آن نيز عبارتی از 
آیه سوم سوره طالق    )65( آمد ه است، از آیات معمول کتيبه نویسی ها 
است و د ر آن آیة »و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه« د رج شد ه است 
 55 د ر  تقریبی۱7  عرض  و  طول  سوم،  قرآنی  کتيبة  )تصویر4ـ۳(. 
سانتی متر د ارد  و ابتد ای آن قابل خواند ن نيست. هرچند  عبارات پایانی 

آثار چوبی باقی ماند ه از مسجد  جامع بَرُزک، مطالعة کتيبه های نویافته و 
معرفی هنرمند ی از تبار ابوزید 
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آن خواناست و نشان می د هد  که متن، آیة نوزد هم سورة آل عمران 
است: »َو َمْن یَْکُفْر بِآیاتِ اهلّل فاَنّ اهللَّ َسِریُع الِحساب«    )تصویر 4ـ4(.

3. 3- کتیبه های حد یثی
د ر ميان کتيبه های د ورة زند ی، شش کتيبه مضمون حد یثی د ارند  
و از ميان آنها چهار حد یث به پيامبر)ص( اختصاص د ارد  و د و حد یث 
به امام علی نسبت د اد ه شد ه است. احاد یث یاد شد ه به این ترتيب د ر 
روی تخته هایی به اند ازه تقریبی ۱7 د ر 65 سانتی متر د رج شد ه است. 
»قال  از:  است  عبارت  کتيبه  بر  شد ه  نوشته  نبوی  حد یث  نخستين 
الی اهلل  احب  مؤمن  مسلم  من  رکعتان  آله،  و  عليه  صلی اهلل  رسول اهلل 
من سبعين رکعه غنی«7 )تصویر 4ـ5(. کتيبة د وم د ربرد ارند ة حد یث 
الد نيا  آله،  و  عليه  صلی اهلل  رسول اهلل  »قال  است:  پيامبر  از  معروفی 
مزرعه االخره«؛ و کاتب د ر پایان آن، نام خود  را به صورت »کتبه العبد  
ميرزا محمد بن سلطان محمد « آورد ه است   )تصویر 4ـ6(. حد یث نبوی 
سوم د رباره تکریم عالمان است: »قال رسول اهلل عليه و آله، اکرمو]ا[

العلما فانهم عند اهلل کرماء«8 )تصویر4ـ7(. چهارمين حد یث نبوي د ر 
فضيلت تواضع و رذیلت تکبر است: »قال النبي صل اهلل و آله: »التواضع 
من اخالق االنبياء والکبر من الفراعنه«۹ )تصویر4ـ8(. پنجمين حد یث از 
امام علی است: »قال اميرالمومنين علی ابن ابی طالب عليه السالم، ال خير 
فی رجل الیستقم]؟[ بد نه«۱0)تصویر4ـ۹(. کتيبة د یگری نيز د ر این 

مجموعه موجود  است که د ر آن حد یثی از امام علی نقل شد ه است: 
بشهوه  وجه غالم  فی  نظر  من  السالم،  عليه  علی  اميرالمومنين  »قال 

فکانما قتل علی« )تصویر4ـ۱0(.
3. 4- اشعار فارسی و کتیبۀ معرفی هنرمند ان

د ر کنار کتيبه های قرآنی و احاد یثی از پيامبر و امام اول شيعيان، 
سه کتيبه به اشعار فارسی اختصاص یافته است. نخستين آنها، کتيبة 
شعری بر روی یک تختة ۱5 د ر60 سانتی متری د ر قاب قرمز است 
پناه همه/ کرم تست  بد رماند گی  بيت است: »ای  این  د ارند ة  و د ربر 
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تصویر 5- د ر د ولنگۀ تاریخد ار مسجد  جامع برزک.

جد ول 1- تصویرهای 4ـ1 تا 4ـ13. کتیبه های چوبی متأخر )د ورۀ زند ی( مسجد  جامع برزک.
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بيت  با  ارتباط  د ر  شعر  کتيبة  د ومين  همه«   )تصویر4ـ۱۱(.  عذرخواه 
کتيبة پيشين و شاید  اد امة آن د ر تخته ای د یگر با همان ابعاد  است 
که د ر آن، بيت د یگری د رج شد ه است: »قطره ای از رحمت توست/ 
شستن نامة سياه همه« )تصویر4ـ۱2(. د ر سومين کتيبه، یک بيت شعر 
از عطار نيشابوري بر روی تخته ای به عرض ۱7 و طول60 سانتی متر 
د رج شد ه )عطار، ۱۳68( و کاتب نام خود  را د ر پایان بيت آورد ه است: 
»الهی رحمتت د ریای عام است/ وزآنجا قطره ای ما را تمامست].[ کتبه 
ميرزا محمد « )تصویر 4ـ۱۳(. محتوای اصلی همة اشعار باال د عاگونه و 

توجه د اد ن به رحمت بی پایان خد اوند  است.

4- کتیبه های ایلخانی 

این کتيبه ها به د و بخش نقرشد ه بر روی د ر چوبی و نقرشد ه یا 
خطاطی شد ه بر روی تخته های چوبی سقف قابل تقسيم بند ی هستند  

که د ر اد امه یک به یک بررسی و مطالعه خواهند  شد .

4. 1- د رب چوبی د و لنگه
د ِر  لنگة  د و  برزک،  جامع  مسجد   از  برجاي ماند ه  اثر  نفيس ترین 
به صورت  تاریخ  کتيبة  و  بوته  و  نقوش گل  به  مزین  کند ه کاری شد ة 
از  چشمگيری  به طرز  هم  کتيبه  خطوط  که  به طوری  است  برجسته 
سطح نقوش قابل تشخيص هستند . ارتفاع این د ر ۱75 و پهناي آن 
۱00 سانتی متر است    )تصویر 5(. کتيبة این د ر که د ر برد ارند ة آیه اي 
از قرآن و نام هنرمند  و سال 705 ه .ق است و بر باالی پيشانی د و لنگه 
آن نقر شد ه است، چنين است: »فی بيوت ٍاُذن اهلل اَن تُرَفَع و یُذَکَر فيها 

اسمُه یُسبح له فيها بالغد ّو واآلصال«۱۱   )آیة ۳6 سورة نور،24( فی سنه 
خمس و سبعمائه محمد بن ابی زید  اللهم اغفر البيه« )تصویر 5 و6(. آیة 
نقرشد ه بر د ر نشان می د هد  که قطعاً د ر چوبی از آِن مسجد  بود ه است. 

4. 2- تختۀ چوبی حکاکی شد ۀ کتیبه د ار
عالوه بر د ِر کتيبه د ار، یک تختة چوبی حکاکی شد ة کتيبه د ار نيز 
از د وران ایلخانی باقی ماند ه است. این کتيبه بر روي تختة چوبي به 
عرض 20 و طول 200 سانتی متر نقر شد ه است. خود  کتيبه ۱۹۳×۱0 
سانتی متر طول و عرض د ارد . این کتيبه به بنای د و مسجد  د ر بخش 
نام  به  این  عالوه بر  یاد شد ه  کتيبة  د ارد .  اشاره  برزک  سفالي  و  عليا 
سازند ة د و مسجد  که علي القاعد ه یکي از آنان مسجد  جامع است، نيز 
نيز می باشد .  اطالعات د یگری  و د رعين حال د ربرد ارند ة  د ارد   اشاره 
اشاره د ارد  و همچنين آشکار  ابوزید   به اصل و نسب محمد  بن  زیرا 
می کند  که وی باني ساخت مسجد ، کاتب و نقر کنند ة این کتيبه و 
د و کتيبه هم  مقایسة خط  از  این موضوع  است.  کتيبة د رب مسجد  
قابل تشخيص است. ازجمله باید  به شکل عبارت »فی سنه خمس« 
ببناء  امر  مما  »وفق  است:  چنين  کتيبه   .)7 و   6 )تصویر  کرد   توجه 
تعالی  توفيق  اهلل  و  بفضل  و سفلی  عليا  عمارتهما  و  هذه  المسجد ین 
العبد  الضعيف المحتاج الی رحمه اهلل محمد  بن ابي زید  بن ابي طاهر بن 
ابي زید  بن محمد  فی سنه خمس و سبعمائه بخطه و ناقره« )تصویر 7(. 
از مسجد  د یگری که د ر این کتيبه به آن اشاره شد ه خبری بر جای 
نيست. اما ساخت د و مسجد  باشکوه و به طور هم زمان د ر این آباد ي 
نشان از اهميت برزک د ر د ورة ایلخاني د ارد . سال ساخت مورد  اشاره 

 

 

تصویر 6- نیمۀ د وم کتیبۀ نقر شد ه بر د ر مسجد  جامع برزک.

تصویر 7- کتیبۀ چوبی باقیماند ه از مسجد  جامع برزک)تصویر باال( با متن »وفق مما امر ببناء هذه المسجد ین و عمارتهما علیا و سفلی بفضل و توفیق اهلل تعالی العبد  الضعیف المحتاج 
الی رحمه اهلل محمد  بن ابي زید  بن ابي طاهر بن ابي زید  بن محمد  فی سنه خمس و سبعمائه بخطه و ناقره«. تصویر پایین بزرگنمایی رقم و تاریخ است.
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د ر این کتيبه با سال ساخت اشاره شد ه د ر کتيبة د ِر چوبی یکسان 
است و عالوه بر این، خطاط و نقرکنند ة هر د و کتيبه نيز یک نفر بود ه 
این  د ارد .  نام  ابی زید   بن  محمد   کتيبه،  د و  هر  متن  بر  بنا  او  است. 
کتيبه از نظر تکنيک ساخت و این که حکاکی شد ه است با کتيبه های 
نقاشی شد ة سقف که د ر اد امه بررسی می شوند  متفاوت است. عالوه بر 
این، اطالعات روی این کتيبه یاد آور این است که می بایست د ر جای 

مهمی نصب شد ه باشد .   

4. 3-. تخته های چوبی کتیبه د ار
به  منقوش  چوبی  تختة   8 تعد اد   باال  نقرشد ة  کتيبة  د و  عالوه بر 
همگی  که  آمد ه  د ست  به  مسجد   از  نيز  سانتی متر   4 تا   ۳ ضخامت 
د ربرد ارند ة کتيبه اند . این کتيبه ها که به نظر می رسد  از د ورة ایلخانی 
باقی ماند ه اند  و احتماالً بيشتر آنها مربوط به سقف بنا بود ه اند  به شرح 

زیر می باشند : 
الف( د ر ميان کتيبه های باقی ماند ه، کتيبه ای با طول و عرض240 
د ر ۱5 و با ضخامت حد ود  4 سانتی متر به خط کوفی موجود  است که 
د ر آن با رنگ سياه با ظرافت نوشته شد ه و د ر بين آن خطوط، گل و 
بوته با رنگ خاکی یا قهوه ای روشن د ید ه می شود  و د ر ميان گلپرها 
و پيچک های آن نيز رنگ صورتِی سير قابل مشاهد ه است. نقوش هم 
اگرچه  قطعه چوب  این  شد ه اند .  ترسيم  ظرافت  با  کتيبه  مانند  خط 
مسلماً همچون بسياری از کتيبه های مورد  اشاره مربوط به پوشش زیر 
سقف نيست، اما جای آن را هم نمی توان مشخص کرد . متن کتيبه آیة 
40 سورة احزاب  )۳۳( است: »ما کان محمد ٌ ابا احد ٍ من رجالکم و لکن 

رسول اهلل و خاتم النبّين«۱2 )تصویر8ـ۱(.
ب( د ومين نمونه، کتيبه ای است بر روی تخته ای با طول و عرض 
محمد   باهلل شهيد ا  کفی  »و  عبارت  که  سانتی متر  و ۱5   55 تقریبی 
رسول اهلل«۱۳ و بخشی از آیات 2۹ و 28 سوره فتح   )48( با رنگ سياه 
بر روی آن نوشته شد ه است. بين خطوط، نقوش گل و بوته اسليمی به 
رنگ اخرایی وجود  د ارد  که د ر گل ها و پيچک هاي آن، از رنگ سفيد  

شکري نيز استفاد ه شد ه است   )تصویر 8ـ2(.
پ( د یگری کتيبه ای با طول حد ود  55 سانتی متر با رنگ قهوه ای 
است که بر روی آن گل و بوته به رنگ سفيد ِ شکری ترسيم شد ه و 
د ر گره های نقوش اسليمی با رنگ صورتی سير رنگ آميزی شد ه است. 
متن کتيبه بخشی از آیة ۳0 سورة نمل )27( است: »... من سليمان و 

انه بسم اهلل الرحمن الرحيم« )تصویر 8ـ۳(. 
واقع  پيشين است، د ر  از کتيبه  های  متفاوت  ت( کتيبه د یگر که 
قطعه ای ناقص از یک کتيبه است، بطوری که نيمی از طول آن جد ا شد ه 
و احتماالً از بين رفته است. ابعاد  فعلی این قطعه چوب که به احتمال 
، عرض آن۱0 و ضخامتش  باشد ، 80  منبر  از یک  باید  بخشی  قوی 
»بسم  است:  قرآن  از  کتيبه  د رون  عبارت  است.  سانتی متر   ۳ حد ود  
الحق[۱4  د ین  و  بالهد ی  رسوله  ار]سل  الذی  هو  الرحيم  الرحمن  اهلل 
)آیة 28 سورة فتح، 48(. این کتيبه که تماماً د ر د اخل چوب نقر شد ه 
شامل خطوط اسليمی و فاقد  نقاشی و یا رنگ است. شباهت هایی بين 
د ورة  کند ه کاری شد ه  کتييبه  د و  با  آن  بين خطوط  گياهی  تزئينات 
ایلخانی وجود  د ارد  و به نظر می رسد  از همان د وران است   )تصویر 8ـ4(.

ابتد ا  اما  از عرض آن شکسته است و  ث( کتيبة د یگر که بخشی 
و انتهای آن قابل شناسایی است، با خط کوفی د ر زمينة قرمز و د ر 
مقد اری  گرچه  است.  شد ه  نوشته  اسليمی  بوتة  و  گل  نقوش  ميان 
از  بخشی  اما  است،  شد ه  محو  کلمه ای  چند   کتيبة  این  حروف  از 
یُصلون  مالئکتُه  و  »ان   اهلل  برد ارد :  د ر  را   )۳۳( احزاب  سوره   56 آیه 

علی النبی«۱5    )تصویر 8ـ5(.
ج( کتيبه د یگر نيز از همين د ست به خط کوفي است و مقد اری 
از کتيبة پيشين واضح تر است و د ر برد ارند ه بخشی از آیه 8۱ سوره 

االسراء )۱7( است: »و قل جاء الحق و زهق الباطل«۱6     )تصویر 8ـ6(.
چ( کتيبة بعد ی کتيبة نامفهوم به عرض حد ود  ۱6 و طول حد ود  
55 سانتی متر است که زمينه آن قرمز است و د ر  بين این کتيبه که 
به رنگ قهوه ای است، گل و بوته های اسليمی شبيه به طرح هایی که 
د ر حاشية پهن قالی های کاشان به کار می رود  وجود  د ارد . خواند ن این 
کتيبه به علت محو شد ن بخش زیاد ی از خطوط امکان پذیر نيست. اما 
برخی کلمات آن که قابل خوانش است بد ین صورت است: »... امر... 
مسجد الجامع...علی بن... غفراهلل له«. به احتمال زیاد  این کتيبة مهم 
د ربرد ارند ة نام واقف و یا حامی ساخت مسجد  بود ه است )تصویر 8ـ7(.

بر  باشد   ح( کتيبة آخر که ممکن است به اهميت کتيبة پيشين 
روی تخته ای با طول و عرض تقریبی 65  و 20 سانتی متر نقش بسته 
و متن کتيبة آن به د ليل محوشد گی و شکستگی بخش انتهایی ناخوانا 
است.  هنرمند ان  از  یکی  نام  متضمن  نيز  کتيبه  این  گویا  اما  است. 
بن  علی  النجار...  است: »عمل  است چنين  قابل خواند ن  که  کلماتی 

الح...«۱7     )تصویر 8ـ8(.

5- بحث: نگاهی به کتیبه های چوبی و سازند گان آنها

برزک،  جامع  مسجد   از  آمد ه  به د ست  کتيبه های  مطالعة  بنابر 
اطالعاتی از وضعيت پيشين آن قابل فهم است. اما برای نيل به نتایج 
د قيق تر الزم است کتيبه ها از نظر سبک و سياقی که د ارند  و همچنی 

از نظر اطالعاتی که د ربر د ارند  بطور د قيق تری بررسی شوند . 

5. 1-تاریخ نقوش و خطوط
از ميان بيش از 2۳ کتيبه بر جای ماند ه از مسجد  جامع برزک د و 
کتيبة تاریخد ار از د ورة ایلخانی و یک کتيبة تاریخد ار از د ورة زند ي 
د ر د ست است. هر د و کتيبة ایلخانی، د ربرد ارند ة تاریخ  705 هجری 
قمری است )تصاویر   5،   6 و 7(. این د و کتيبه توسط »محمد بن ابی زید « 
بر روی د رب تاریخی مسجد  جامع و کتيبه تاریخ بنای د و مسجد  د ر 
د و بخش عليا و سفالی برزک نقر شد ه که یکی از آنها مسجد  جامع 
است که نقوش و کتيبه های آن بر جای ماند ه است. یک کتيبة د ورة 
زند ي نيز سال ۱84]۱[ را نشان مي د هد  )تصویر4ـ۱( که باتوجه به 
بر  نوشته شد ه  کتيبة  نگارش  تاریخ  می بایست  مشابه  و سياق  سبک 

سایر تخته ها نيز همين سال باشد .
ایلخانی نيز  تخته های د ارای نقوش و فاقد  کتيبه مربوط به د وره 
2۱ عد د  است؛ بعالوه یک سرستون چوبی منبت کاری و نقاشی شد ه 
تاریخ  فاقد   مسجد   سقف  ایلخانی  خطوط  و  نقوش  گرچه  )تصویر۹(. 
است، اما بر اساس د و کتيبه اي که تاریخ بنای مسجد  جامع را نشان 
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 1ـ8تصویر 

 
 2ـ8تصویر 

 

تصویر 
 3ـ8

 
 4ـ8تصویر 

 
 5ـ8تصویر 

 

تصویر 
 6ـ8

 

 
 7ـ8تصویر 

 

تصویر 
 8ـ8

 
 

می د هد ، می توان حد ود  سال 705 هجری قمری را تاریخ نگارش این 
خطوط و نقوش نيز د ر نظر گرفت. زیرا طبعاً اجرای سقف، هم زمان با 
بنای این مسجد  صورت گرفته است. ضمن آنکه خطوط به ویژه خطوط 
کوفي نمی تواند  بعد  ازد وران ایلخانی نگارش شد ه باشد . عالوه بر این، 
زمينة تخته چوب های کتيبه کاری شد ه نيز نقاشی هایی همچون نقوش 
تخته چوب های فاقد  کتيبه د ارد . برای مثال موتيف های د ایره ای شکل 
کوچکی که د ر یک خط پشت سر هم قرار گرفته اند  و د ر بسياری از 
تخته های کتيبه د ار این د وره )تصاویر 8ـ2، 8ـ۳، 8ـ5، 8ـ7 و 8ـ8( 
ایجاد  کرد ه اند  به هم شبيه هستند .  را  یا جد ول  از یک کاد ر  شکلی 
با نقوش اسليمی  از کتيبه ها )تصویر  8ـ8(  این، نقوش برخی  عالوه بر 
منبت کاری شد ة روی د ر چوبی شبيه به هم هستند . باید  اضافه کرد  
که ضخامت تخته های د ارای کتيبة ترسيم شد ه بين ۳ تا 4 سانتی متر 
است و د و تختة د ربرد ارند ة کتيبة ناخوانا که احتماالً به حامی یا واقف  
)تصویر 8ـ7( و نجار یا سازند ه )تصویر 8ـ8( اشاره د ارند  از نظر نقوش 

ترسيم شد ه غنی تر هستند .
کتيبه ها و نقوش برجای ماند ه از د ورة زند یه می بایست بازماند ه از 
سال ۱84]۱[ باشند  و به نظر می رسد  که همة آنها د ر یک زمان ساخته 
احتماالً  زمانی است که  این  به کار گرفته شد ه اند .  و د ر مسجد   شد ه 
یا  باقی ماند ه )تصویر4ـ۱( تعمير و  بر کتيبة   بنا  مسجد  به هر علتی 
قسمت هایی به آن افزود ه شد ه است. زیرا بنا بر اطالعات ارایه شد ه د ر 
یکی از کتيبه ها د ر کنار نقاش و خطاط از نجار هم نام برد ه شد ه است. 
کتيبه های  ناچيز  تزیينات  شکل  که  د اشت  توجه  باید   مورد   این  د ر 
باوجود   نيز  کتيبه ها  این،  عالوه بر  و  است  شبيه  هم  به  بسيار  متأخر 
بهره گيری از انواع خطوط حال و هوای یکسانی د ارند  و ازجمله رنگ 

نارنجی و قرمز اخرایِی حاشية آنها بسيار به هم شبيه است. 

5. 2- مقایسۀ کتیبه های ایلخانی و زند ی

خطوط و نقوش از جهت ظاهری و هنری، نوع چوب، نوع و کيفيت 
نقوش، رنگ بند ی، نوع و کيفيت خطوط و همچنين محتوای کتيبه های 

قرآنی و روایی قابل مقایسه است.

5. 2. 1- مقایسۀ ظاهری
تخته چوب های د ورة ایلخانی از لحاظ کيفيت چوب از نوع بهتری 
هستند ، همچنين ضخامت و وزن آنها بيشتر از تخته چوب های د ورة 
کتيبه های  به  نسبت  زیاد   قد مت  وجود   با  اساس  براین  است.  زند ي 
به کاررفته  رنگ  جنس  شد ه اند .  آسيب  و  اعوجاج  د چار  کم تر  زند ي 
د ر نقوش و خطوط روی کتيبه ها متفاوت است و گذشت زمان نقوش 
این خطر  البته  قرار د اد ه است.  را د ر معرض فرسایش  ایلخانی  د ورة 
فرسایش کم و بيش نقوش د ورة زند ی را نيز تهد ید  می کند . بسياری 
از نقوش و خطوط زیاد ی از د ورة ایلخانی بر اثر فرسایش از بين رفته 
و قابل تشخيص نيستند . با این اوصاف، نقوش و خطوط باقی ماند ه نيز 
به خوبی معّرف هنر د ورة یاد شد ه است. استحکام بيشتر نقوش زند ي 
به نقوش ایلخانی شاید  از جهت جنس رنگ به کاررفته نيز قابل بررسی 

باشد .

 

جد ول 2 تصاویر 8ـ1 تا 8ـ8- کتیبه های چوبی متقد م )د ورۀ ایلخانی( مسجد  جامع برزک.

تصویر 9- سرستون باقی ماند ه از مسجد  جامع برزک.

آثار چوبی باقی ماند ه از مسجد  جامع بَرُزک، مطالعة کتيبه های نویافته و 
معرفی هنرمند ی از تبار ابوزید 
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د ر رنگ بند ی نقوش ایلخانی تنوع بيشتری نسبت به نقوش زند ي 
آبی  نارنجی،  اُخرایی،  قرمز  قرمز،  رنگ های  ازجمله  مشاهد ه می شود . 
سير، آبی روشن، زرد ، سبز، مشکی، سفيد ، قهوه ای، توسی د ر نقوش 
شد ه  نوشته  مشکی  رنگ  با  ایلخانی  د ورة  خطوط  پيد است.  ایلخانی 
است. رنگ بند ی نقوش زند ي تنوع کم تری د ارد  و شامل قرمز اُخرایی، 
نارنجی، سفيد ، آبی و سبز می شود . خطوط این د وره نيز با رنگ مشکی 

د ر زمينة سفيد  نوشته شد ه است.
نوع خطوط کتيبه ها نيز متفاوت است. د ر حالی که د ر کتيبه های 
است،  شد ه  استفاد ه  نسخ  و  ثلث  کوفی،  خط  د سته  سه  از  ایلخانی 
کيفيت  لحاظ  به  شد ه اند .  نگارش  نسخ  خط  با  زند ي  کتيبه های 
خوشنویسی، د و کتيبه ایلخانی نقر شد ه بر روی چوب که تاریخ 705 
د ارد  با توجه به زمان آن قابل مالحظه است. اما د یگر خطوط این د وره 
وضعيت  نسبت  به  سانتی متر   200 طول  به  کوفی  کتيبة  به ویژه  نيز 
خوبی د ارد  و بسيار نفيس است. د ر مقایسه با کتيبه های د ورة ایلخانی، 

کتيبه های د ورة زند ي از لحاظ خوش نویسی کيفيت چند انی ند ارد .

5. 2. 2- مقایسۀ محتوایی 
ماند ه  برجای  ایلخانی  د ورة  از  کتيبه  تعد اد  ۱0  د ر مسجد  جامع 
است. از این ميان ۳ کتيبه بر روی د و تختة چوبی و د و لنگه د رب نَقر 
شد ه است که یکی از آنها به نام سازند ه  ـ  محمد بن ابی زید  ـ  و تاریخ 
نقر  بر روی د رب مسجد   اشاره د ارد . کتيبة د یگر که  ساخت مسجد  
شد ه، د ربر د ارند ة آیه ای از قرآن است و د ر انتهای آن نام سازند ه نيز 
آمد ه است. کتيبة قرآنی د یگر بر روی تکه چوبی نقر شد ه که احتماال 
بخشی از کتيبة یک منبر بود ه است )تصویر 8ـ4(. محتوای پنج کتيبة 
د یگر که بازماند ة تخته های سقف مسجد  است نيز آیات قرآن است.  
د و کتيبه باقی ماند ه نيز محتوای غير قرآنی د ارد . یکی از آنها به نقاش 
و د یگری به احتمال زیاد  به بانی و یا با احتمال بيشتر به حامی بنا 
اشاره د ارد . د ر مجموع می توان نتيجه گيری کرد  که توجه اصلی د ر 
کتيبه های د ورة ایلخانی به قرآن است و ظاهراً از روایت و شعر خبری 

نيست. 
با  مالحظه ای  قابل  تفاوت  زند ي  د ورة  کتيبه   محتوای۱۳  اما 
کتيبه های ایلخانی د ارد . از ميان ۱۳ کتيبة برجای ماند ه از د ورة زند ي 
به جز یکی که خطوط آن قابل خواند ن نيست، محتوای بقيه مشخص 
است. این کتيبه ها از تنوع محتوایی قابل مالحظه ای برخورد ارند . یکی 
و  تکرار  متن،  نظر  از  4ـ2(  )تصویر  زند ی  د ورة  قرآنی  کتيبه های  از 
تقليد ی از نمونة ایلخانی   )تصویر8ـ2( است. این موضوع به خوبی روشن 
می کند  که کتيبه های د ورة متأخر قطعاً مربوط به مسجد  جامع بود ه و 

بطور مثال از جای د یگری به مسجد  منتقل نشد ه اند . 

5. 3- محمد  بن ابی زید  نتیجۀ ابوزید  بن محمد 
که  د یگری  کتيبة  و  )تصویر6(  د ر  کتيبة  بر  محمد بن ابی زید   رقم 
از  به کتيبه د ر شبيه است )تصویر7(، حکایت  به لحاظ خوشنویسی 
سفلی  و  عليا  بخش  د ر  مسجد   د و  ساخت  به  مأمور  او  که  د ارد   آن 
آباد ی بود ه است. همچنين اشارة »کاتبه و ناقره« د ر یکی از کتيبه های 
رقم د ار نشان می د هد  که هم کار خوشنویسی از آن محمد بن ابی زید  

بود ه و هم کار کند ه کاری و ساخت نقوش روی چوب. اما مقد متاً باید  
به تفاوت هنر به کار گرفته شد ه ميان کتيبه های چوبی مسجد  جامع 
برزک و آثاری که از ابوزید  باقی ماند ه است توجه کرد . آیا این تفاوت 
نمونه های  توجه کرد  که  مورد  می بایست  این  د ر  است؟  توجيه  قابل 
قابل مالحظه ای از امتد اد  کار هنری را د ر نسل های متماد ی یک خاند ان 
قابل مشاهد ه است. نمونه برجستة آن، خاند ان ابوطاهر است. عالوه بر 
این، تنوع کار هنری را نيز می توان د ر یک خاند ان و د ر توالی نسل ها 
شاهد  بود ؛ موضوعی که نمونة آن خاند ان هنرمند  کرمانی است. تنوع 
کار هنری از قبيل پرد اختن به نجاری، خوشنویسی، گچ بری و نقاشی 
این خاند ان و همچنين د ر کارهای  واحد  د ر  اشخاص  از  روی چوب 
قابل مشاهد ه  بابویه  احمد   بن  علی  بن  و کاشی سازی حسن  گچ بری 
محمد بن ابی زید   که  است  طرح  قایل  پرسش  این  حال  است.  شد ه 
ابی زید ،  محمد بن   ابوزید بن   خاند ان  از  را  وی  می توان  آیا  و  کيست 
قراین  و  به د الیل  باید   اد امه  د ر  د انست.  نامد ار،  و سفالگر  کاشی ساز 

موجود  توجه کرد .
نخست اینکه محمد  بن ابی زید  به طرز کم سابقه و شاید  بی سابقه ای 
سعی د ارد  چند ین نسل از خاند ان خود  را معرفی کند ؛ د ر حالی که 
معموالً یک یا د ونسل د ر رقم د رج می شود  و کاتب معموالً پس از نام 
اما محمد  بن  نام پد ر بزرگ را می نویسد .  نام پد ر و گاهی نيز  خود ، 
ابی زید  پس از نام خود ، نام پد ر، پد ربزرگ، پد ر پد ر بزرگ و پد ر پد ر 
د ارد ؟  توجيهی  چه  نامعهود   شيوه  این  است.  آورد ه  نيز  را  پد ربرزگ 
مهم ترین د ليل این بود ه است که به نظر می رسد  او تالش کرد ه است 
تا نسب خاند انی خود  را به ابو  زید   بن   محمد  برساند ؛ همو که نام و آوازة 
وی بيش از هر هنرمند  د یگری د ر صنایع هنری آن د وران بلند  بود ه 
است. د ر واقع وی بد ین نسب نامه، هویت هنری خود  و خاند ان خود  را 
با ظرافت و البته با غرور به رخ می کشد  و یاد ی می کند  از جد  برجستة 
خود  که آثار هنری فروانی از وی د ر آن د وران بر جای بود ه است و 
طوری از ابوزید بن محمد  نام می برد  که د ر انتسابش به او جای شک 

و شبهه باقی نماند .
از همة اینها گذشته به غير از این شواهد  و قراین باال باید  د ید  که 
آیا به لحاظ زمانی نيز محمد   بن   ابی   زید  می تواند  نتيجة )فرزند  فرزند  
فرزند ( ابی   زید   بن   محمد  باشد ؟ پاسخ به این سوال هم مثبت است. زیرا 
کاشی ساز و سفالگر نامد ار، ابوزید  که کارهایش تاریخی بين سال های 
58۳ )582( تا 6۱6 ه .ق د ارد ، باید  د ر آخرین کارش سنی حد ود  شصت 
تا هفتاد  سال د اشته باشد . زیرا پس از تاریخ یاد شد ه اثر امضاء شد ه ای 
از او باقی نماند ه است و عالوه بر این نيز کارهای او برای زمانی بيش از 
سه د هه د ر اوج بود ه است. د ر آن زمان، پسر وی ابوطاهر حتی ممکن 
بود ه است سی ساله بود ه و یا حتی سن کم تری د اشته باشد . به نظر 
ابوزید   یا  بزرگ  پد ر  وفات  از  بعد   ابو  طاهر  پسر  ابوزید   تولد   می رسد  
بزرگ رخ د اد ه است. زیرا سنت نامگذاری پد ر بزرگ بر فرزند  بعد  از 
مرگ پد ر بزرگ معمول بود ه است )Blair, 2008, 159(. عالوه بر این، 
بنابر حد س واتسون نيز سال 6۱6 ه .ق می تواند  سالی نزد یک به مرگ 
ابوزید  باشد . او با یاد آوری آخرین اثر ابوزید  د ر 6۱6 ه .ق و واپسين کار 
شناخته شد ة محمد بن ابی طاهر د ر 6۱2 ه .ق و با یاد آوری خصوصيات 
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محراب مسجد  ميد ان د ر کاشان که به تاریخ 62۳ ه .ق توسط حسن بن 
عربشاه ساخته شد ه و ازجمله ساد گی آن د ر نسبت با کار پيشينيانش، 
از محروم بود ن سفالگران آن سال های کاشان از استاد کاران پيشرو و 
خالء بوجود  آمد ه صحبت می کند   )واتسون، ۱۳۹0، ۱75(؛ خالیی که 
می بایست نتيجة مرگ ابو  زید  بزرگ باشد . لذا ابوزید ، پد ر محمد ، پسر 
ابی طاهر و نوة ابو  زید  بزرگ باید  بعد  از سال 6۱6 به د نيا آمد ه باشد ؛ 
از د نيا رفته  )ابوزید بن محمد ( د ر آن حد ود   بزرگ  ابوزید   زمانی که 

بود . برای کسی که بعد  از این سال به د نيا آمد ه باشد ، د ور از انتظار 
نيست که به سال 705 ه .ق فرزند  کامل و هنرمند ی از وی بجای ماند ه 
باشد . فرزند ی که د ر این سال باید  سنی حد ود  40 تا 60 سال د اشته 
باشد . می بایست توجه د اشت که با توجه به عبارت »اللهم اغفر البيه« 
که محمد  بن ابی زید  د ر کتيبة تاریخ مسجد  آورد ه است )تصویر 6(، 
معلوم می شود  که پد رش ابوزید  قبل از این تاریخ از د نيا رفته است که 

باز هم کم و بيش با فرض های پيشين ما سازگار است. 

این مقاله به د نبال مطالعة کتيبه های کم تر د ید ه شد ة مسجد  جامع 
برزک بود  تا براساس آن بتواند  هنرمند ی از خاند ان ابوزید  کاشی را 
شناسایی و معرفی کند . این موضوع می تواند  زمينه های مطالعة بيشتر 
د ر مورد  خاند ان های هنرمند  د ر طول سد ه های ميانه را ميسر و هموار 
ابتد ای  د ر  برزک  که  می د هد   نشان  گرفته  صورت  بررسی های  کند . 
سد ة هشتم هجری قمری د و مسجد  د اشته است. یکی از این مساجد  
که خوشبختانه آثاری از آن برجای ماند ه است، سقفی چوبی د اشته و 
ماند ه است.  باقی  از آن  و کتيبه های چوبی  اجزاء  برخی  این  عالوه بر 
بنابرکتيبه ها و آثار چوبی یاد شد ه، بنا د ر سال 705 ه .ق ساخته شد ه 
کتيبة خواند ه  د و  است.  تعمير شد ه  ه .ق  د هة ۱۱80  د ر  د یگر  بار  و 
شد ه که تاریخ 705 ه .ق د ارند  آشکارا نام محمد بن ابی زید  را شامل 
می شوند  و کتيبة طوالنی تر نشان از آن د ارد  که او خطاطی است که 
به کار حکاکی روی چوب نيز می پرد ازد . عالوه بر این، او تبار خود  را 
د ر کتيبه ای که چند ان مرسوم نيست طوری معرفی می کند  تا آشکارا 
نسب خود  را به ابوزید  بن محمد ، کاشی ساز و سفالگر نامد ار، برساند . 
د و کتيبه ای که رقم محمد   بن ابوزید  د ارند ، قطعاً به یک مسجد  تعلق 
د ارند . این موضوع هم از متن کتيبة طوالنی تر و هم از آیة نقرشد ه بر 

روی د ر چوبی قابل فهم است. 
به عنوان جمع بند ی باید  گفت که آثار هنری برجای ماند ه از مسجد  

جامع برزک به احتمال زیاد  کار محمد   بن   ابوزید  نتيجة ابو  زید   بن  محمد  
سفال گر و کاشی ساز بزرگ کاشانی است و مهم تر این که آگاهی از او 
د ر  د یگر  هنرمند   خاند ان  یک  شناخت  برای  را  د ریچه ای  نسبش،  و 
کاشان می گشاید  که کارهایشان احتماالً و د ست کم از د هه های آخر 
سد ة ششم تا اوایل سد ة هشتم تد اوم د اشته است. د ر انتها باید  اشاره 
کنار  د ر  د یگری  نام  فقد ان  و  کتيبه ها  محتوای  به  توجه  با  که  کرد  
ایلخانی  کتيبه های  و  نقوش  و  ظرایف  همة  می رسد   نظر  به  وی،  نام 
این مسجد  توسط محمد بن ابی زید  و یا زیر نظر وی به انجام رسيد ه 
باشد . د ر عبارت د رون یکی از کتيبه ها به ساخت و عمارت د و مسجد  
معنای  به  عمارت  عمارتهما«.  و  المسجد ین  هذه  »ببناء  د ارد :  اشاره 
آباد  کرد ن و یا ساختن است و د ر اینجا چون د ر کنار بناکرد ن آمد ه 
است، می تواند  تأکيد ی باشد  بر تکميل و پرد اختن به ظرایف معماری 
و هنری این بنا. هرچند  این موضوع نيازمند  بررسی های بيشتری است 

که د ر آیند ه باید  انجام بگيرد .
عماد الد ین  آقای  جناب  یاری های  از  می د انند   الزم  نویسند گان 
از کتيبه ها تشکر کرد ه و همچنين  برخی  شيخ الحکمایی د ر خوانش 
برزک  مرد م شناسی  موزة  مد یر  زهرا جهانی  خانم  همکاری سرکار  از 

قد رد انی نمایند .

نتیجه

پی نوشت ها

کاسة  ابوزید ،  به  منتسب  ظروف  متقد م ترین  از  یکی  که  شود   ۱.  توجه 
 Blair,(  مينایی موزة متروپاليتن نيویورک است که تاریخ 4 محرم 582 د ارد

.)2008, 156
2. برای انتساب ظروف مينایی به ابوزید  توجه شود  به کاسة مينایی موزة 

.)Blair, 2008, 156(    متروپاليتن نيویورک که تاریخ 4 محرم 582 د ارد
بزرگ  د ایره المعارف  ابو  طاهر،  فاطمه  )bـ۱۳67(،  نک: کریمی،  ۳. همچنين 

اسالمی، جلد  5، صص 6۳2ـ6۳8. 
4. نک: صنيع الد وله، محمد حسن خان )۱۳02(، مطلع الشمس، 5۹. 

اليور )۱۳۹0(، سفال  5. د ر این مورد  به منابع زیر رجوع شود : واتسون، 
ابوزید   )aـ۱۳67(،  فاطمه  کریمی،  همچنين:  ۱6۹ـ۱7۳؛  ایرانی،  زرین فام 

کاشان، د ایره المعارف بزرگ اسالمی، 508.
که  معتقد ند   پژوهشگران  د یگر  از  برخي  و  شيخ الحکمایي  عماد الد ین   .6
این نوع تاریخ نویسِي معموِل د ورة صفوي با حذف صفر صد گان همراه بود ه 
است. بر این اساس باید  این تاریخ را ۱084 خواند  )براي نمونه نک: افشار، 
بر آن  این مقاله  سفرنامچه )گلگشت د ر وطن، ۱5۱(. احتمال د یگر که د ر 

تأکيد  شد ه است، حذف عد د  هزارگان د ر این نوع تاریخ نویسي است. د ر این 
کاشان،  د وره صفوِی  توغ های  کتيبة  د ر  د رج شد ه  تاریخ های  به  توجه  مورد  
بيشتر  یاد شد ه  منطقة  د ر  کم  د ست  را  هزارگان  عد د   شد ن  احتمال حذف 
ایرانی بررسی و د سته بند ی شد ه  می کند . د ر تحقيقی که طی آن توغ های 
د ارای  قمری  هجری  د وازد هم  قرن  اول  د هة  سه  به  مربوط  توغ های  است، 
ساختار، نماد پرد ازی، کتيبه نگاری و تزئينات مشخص و متمایز نسبت به توغ 
های سد ة یازد هم تشخيص د اد ه شد ه اند . اما د ر برخی از آن ها عد د  هزارگان 
نيامد ه است و اگر بگویيم صفِر صد گان را حذف کرد ه اند ، مجبوریم این توغ ها 
را متعلق به یک قرن قبل بد انيم؛ د رحالی که اساساً توغ های سد ه یازد هم با 
را  توغ ها  این  نمی توان  به هيچ وجه  و  د ارند   اساسی  تفاوت  مورد نظر  توغ های 
روشن  نيز  توغ ها  ظاهری  مقایسه  از  امر  این  کرد .  منتسب  پيشين  سد ة  به 
توغ   ،۱06 تاریخ  رقم  با  آران  کوچة  سِر  حسينية  توغ  مثال  برای  می شود . 
زیارت بی بی سکينه نصرآباد  با رقم تاریخ ۱25، توغ شمارة ۳ محلة پشت د ه 
ابوزید آباد  با رقم تاریخ ۱۱8، توغ شمارة 2 حسينية توی د ه ابوزید آباد  با رقم 
تاریخ ۱۳۱ )مشهد ی نوش آباد ی و خد اد اد ، ۱۳۹4، ۱5۱، ۱56، ۱58 و ۱60( 
همگی با توغ هایی از این چند  د هه که رقم هزارگان آن آمد ه است، هماهنگی 
نک:  همچنين  بيشتر  اطالعات  برای  )همان،  ۱40ـ۱82(؛  د ارند   مطابقت  و 

آثار چوبی باقی ماند ه از مسجد  جامع بَرُزک، مطالعة کتيبه های نویافته و 
معرفی هنرمند ی از تبار ابوزید 
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توغ  نماد ین  و  ساختاری  ویژگی های   ،)۱۳۹4( محمد   نوش آباد ی،  مشهد ی 
ایرانی، تاریخ و تمد ن اسالمی، شماره 22، صص ۱0۹ـ۱۳4. د رعين حال باید  
توجه د اشت که تفاوت د ر شيوة خواند ن تاریخ مورد نظر تأثيری بر نتایج این 

مقاله ند ارد . 
7 صورت کامل تری از این حد یث د ر رسالة فتوتيه ميرسيد علي همد انی 
این گونه است: »رکعتان من فقير صابر فی فقره احب الی اهلل تعالی من عباد ت 
صفت  برزک  کتيبة  د ر   .)۱80  ،۱۳82 )همد اني،  الد هر«  آخر  الی  االغنياء 
»فقير« برای مسلم مؤمن که علی القاعد ه د ر تقابل با غنا طرح می شود ، نيامد ه 
است. صورت های د یگری از این حد یث هم د ر منابع حد یثی شيعه و سنی 
آمد ه است ازجمله د ر الخصال شيخ صد وق که تأکيد  آن بر اهميت نماز با 
ِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َسْبِعيَن  د ند ان مسواک زد ه است: »َرْکَعَتاِن بِِسَواٍک أََحبُّ إِلَی اهلَلَّ

َرْکَعًة بَِغْيِر ِسَواٍک«. د راین باره نک، سایت جامع االحاد یث به آد رس: 
http://www.noorhadith.ir/hadith/316424

العلَماَء فانّهم ورثُة  8. صورت د یگری از این حد یث چنين است: »أکِرموا 
االنبياِء َفَمن أکَرَمُهم َفقد  أکَرَم اهللَ و رسولَُه« )ری شهری، ۱۳86، ۳04(.

اِر  ۹. صورت د یگری از این حد یث چنين است: »أَنَّ الِْکْبَر ِمْن أَْخاَلِق الُْکفَّ
الِِحيَن«، د ر این باره نک: موسوعه  َوالَْفَراِعَنِة ، َوالتََّواُضُع ِمْن أَْخاَلِق اْلَنِْبَياِء َوالصَّ

الحد یث:
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?index

startno=0&hflag=1&pid=305249&bk_no=513&startno=3
صورت های  باشد .  شد ه  نوشته  د رست  عبارت  این  نمی رسد   نظر  به   ۱0
متنوعی از این حد یث آمد ه است که با متنی که د ر کتيبه آمد ه همخوانی 

ند ارد  از جمله: الخير في رجل لم یجل وال خير في امرأة جالت.
۱۱. د ر خانه هایی که خد ا رخصت د اد ه که ]قد ر و منزلت[ آنها رفعت یابد  
و نامش د ر آنها یاد  شود . د ر آن ]خانه[ ها هر بامد اد  و شامگاه او را نيایش 

می کنند .
۱2. محمد  پد ر هيچ یک از مرد ان شما نيست، ولی فرستاد ه خد ا و خاتم 

پيامبران است.  
۱۳.  و گواه بود ن خد ا کفایت می کند ، محمد  پيامبر خد است.

۱4. اوست کسی که پيامبر خود  را به قصد  هد ایت، با آیين د رست روانه 
ساخت.

۱5. خد اوند  و فرشتگانش بر پيامبر د رود  می فرستند .
۱6. و بگو که حق آمد  و باطل را نابود  ساخت.

۱7. این د و کتيبة اخير که مهم ترین بخش از کتيبه های نقاشی شد ه روی 
استاد  عماد الد ین شيخ  الحکمایی خوانش شد  و تالش  به کمک  چوب است 

برای خوانش د قيق تر و کامل تر آن اد امه د ارد .
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bū Zayd ibn Muhammad ibn Abū Zayd is among 
the tile makers and potters of Kashan, that more 

than anyone else his signature is visible in remnants 
of the middle ages between the years 582 to 616 AH. 
Despite the domination and extensiveness of artwork in 
some of the artistic and artisan families of Kashan in the 
medieval period, such as the family of Abū Ṭaher who 
have been known for generations, no detailed information 
has yet been obtained from another artist of Abū Zayd’s 
descent. The major review of the people introduced by 
Arthur Upham Pope and the few others is not correct and 
is in some way inappropriate. Therefore, the question 
arises whether a person or other people of the Abū Zayd 
descent who have been employed in artistic work or 
is Abū Zayd the only artist of the family? This article 
seeks to identify and introduce another artist from the 
mentioned family by studying the remaining woodworks 
of the Jami mosque of Barzok. Although the mosque has 
been demolished and renovated several decades ago, 
some works including 150 wooden boards or blocks have 
been preserved, which is now being kept at the museum 
of anthropology in Barzok. In this article, 23 pieces of the 
woodworks that include the inscription are at the center 
of attention and their texts will be read and studied. In 
addition, the inscriptions will be classified according to 
the shape and the script and their historical period. This 
article benefits a descriptive and analytical research 
method with historical approach and the data collection 
is mainly based on field studies, observation, analysis and 
comparison of works. In the following, the data obtained 
from field studies have been analyzed and compared with 
historical documentary research. Checking of the studied 
woodworks shows that the mosque, which was built at the 
beginning of the 8th century AH, was one of two mosques 
formed at that time in both upper and lower parts of 
Barzok. Moreover, according to the inscriptions of the 
later period, the remaining mosque that is famous as Jami 

Mosque, should have been repaired or expanded at the 
end of the 12th century, while older inscriptions indicate 
its construction in the year 705 AH. The result of the 
studies shows that in 705 AH, an artist who participated 
in the construction of the Jami mosque of Barzok, and 
at least he was a master in calligraphy and engraving 
on the wood, introduced himself as Mohammad ibn Abū 
Zayd. In another inscription, he named his ancestry from 
his father to grandfather of his grandfather, which is 
not so common, mentioning his relation to his famous 
ancestor, Abu Zayd ibn Muhammad. This suggests that, 
apart from Abū Zayd ibn Muhammad, at least another 
artist from the Abū Zayd dynasty, known as Mohammad 
ibn Abū Zayd, can be identified. Therefore, we should 
try to do more studies about him and his artistic work 
in the late seventh and early eighth centuries, and also 
we hope to be able to identify other artists from the Abū 
Zayd descent.
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