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بهترین آغاز بر منظر خيال معمار ایرانی باشد. از آنجا که سازندگان کوبه، در طراحی فرم کلی و نقوش تزئينی، جدای 

استفاده از نقوش معنادار، به خوبی تخيل را با تکنيک های مختلف اجرا در قالب تجربه ای زیسته آميخته اند و از آنجا 
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مقد  مه
در یزد، پيش از وارد شدن به فضاي معماري سنتی، درب چوبی، اولين 
عنصری است که چشم بيننده را جهت رویارویی با فضای معماری، آماده 
می سازد. در این بين، رابطة ذهني بين خصوصيات رمزآميز شمایل کوبه1 
در قالب فرم کلی درب، با کيفيات خاص فضای معماری این ناحيه، به 
خوبي برقرار مي گردد. از سوی دیگر، کوبه هاي فلزي، در کنار گل ميخ ها، 
مال بند، زنجير پائين درب ها و روکش قفل، در ترکيب با رنگ های قهوه ای، 
سفيد، آبی و سبز درب ها، در ميان سطوح وسيع دیوار های کاه گلي، ترکيبی 
زمينه یکدست  بر  زنده ساختن حرکت چشم  از  را مي آفرینند که جدا 
دیوارهای گلی و ایجاد شادابي ذهن، به خوبي گویای تکوین گونه ی خاصی 

از فرهنگ، با  ویژگی های خاص می باشند.

»نباید از نظر دور داشت که شهر یزد، به دليل شرایط  خاص  جغرافيایي، 
تداخل  آن  تبع  به  و  بزرگ  درگيري های  و  بحران ها  معرض  در  کم تر 
فرهنگ ها بوده است« )مسرت، 1376، 48(. بر این اساس می توان حضور 
نقش مایه هایی همچون سرو و خورشيد را در فرم کلی کوبه ها و هم چنين 
نقوش محکوک بر آن، متناسب با گستردگی استعمال این دو نقش مایه 
در وجوه دیگر فرهنگ تصویری شهر یزد، مشاهده نمود. با در نظرگرفتن 
همه ی موارد فوق، ماهيت و هدف این جستار، بر پاسخ به دو سوال استوار 
گشته است. اول، چيستی فرم و شکل کوبه های درب های تاریخی یزد و 
چگونگی دسته  بندی آن ها و دوم، نقش و تزئينات بکار رفته درکوبه ها، فارغ 

از بررسی جلوه های نمادین و اسطوره ای نقوش، کدام است.

روش پژوهش
در دوره ی پهلوی اول )1305-1320  ه.ش(، انواعی از کوبه در یزد رواج 
یافت که جنس آن ها اغلب از برنج بود و به صورت قالبی توليد می شدند. 
این کوبه ها از نظر فرم، از تنوع باالیی برخوردار هستند، ولی پيوستگی 
تاریخی اندکی با فرهنگ تصویری بومی در آن ها مشاهده می شود که در 
مقاله ی کنونی، به آن ها پرداخته نشده است )تصویر  1(. نگارندگان در این 
پژوهش کوشيده اند با تکيه بر روش ميدانی، نمونه هایی از دو فرم اصلی 
قابل  تاریخی و فرهنگی در آن ها  را که پيوستگی  رایج کوبه در یزد  و 
رصد می باشد، متناسب با جمعيت آماری کوبه ها در محالت تاریخی، مورد 
بررسی قرار دهند. بر این اساس، نمونه های عکاسی شده در سال  1381  و 
1398، شامل 188 کوبه از 25 محله، شامل فهادان، گازرگاه، تَل2، لب 
خندق، زرتشت، شاه ابوالقاسم، بازار )ميدان خان(، سهل ابن علی، مسجد 
جامع، هاشم خان، پشت باغ، لردکيوون، وقت الساعه، لرد آسياب، ابوالمعالی، 
گلچينان، شاهزاده فاضل، بازار نو، شيخداد، دارالشفاء، پير و برج، ميرقطب، 
بعثت، محمودآباد )بلوار مشير( و اکبرآباد که دارای بافت تاریخی پيوسته 
و نيمه پيوسته   می باشند، به انضمام 6 کوبه که در اختيار دو مجموعه دار و 

فعال در زمينه ی صنایع دستی بودند، ثبت شد )تصویر 1(. 
نباید از نظر دور داشت که تعدادی از درب های دو کوبه ای، به دالیل 
ذکرشده در انتهای این بخش، فاقد یکی از دو کوبه ی مردانه و یا زنانه 
بودند،که به دليل تشابه تنکه ی هر دو کوبه، در گروه درب های دو کوبه ای 
ثبت شدند. در ضمن از بين 194 کوبه ی ثبت شده، 4 درب، دارای دو 
کوبه ی زنانه و دو درب دارای دو کوبه ی مردانه بودند که این نمونه ها نيز 
در گروه درب های دو کوبه ای ثبت شدند و تنها یک نمونه از آن ها )جدول 

1، تصویر 7( در مقاله ی کنونی ذکر شد.

در این پژوهش، به دليل نبودن منابع کافی و موثق در زمينه ی کوبه ها، 
با چهار استاد آهنگری سنتی یزد، محمد اشرف، حاج حسين جدی، محمد 
عباسی و حميد عباسی، استادکار فعال ميراث فرهنگی یزد، مصاحبه ی 
نامنظم یا باز3 صورت گرفت و از اصطالحات مورد استفاده ی استادکاران 

بومی در نام گذاری اجزاء کوبه، استفاده شد.
نمونه های ذکرشده در این جستار، شاخص ترین نمونه ها از هر  گروه، 
از نگاه نگارندگان بوده اند و در مواردی که فرم کلی کوبه ها از اجزاء ثابتی 
تبعيت می کرد، نگارندگان به ذکر دو نمونه از کل نمونه های هر گروه، 
بسنده کرده اند. به دالیل ذیل، تعدادی از درب های تصویربرداری شده در 
سال1381، امروزه در دسترس نمی باشند و تصویر تعدادی از کوبه های 

ذکرشده در این مقاله، فاقد تصویر درب می باشند:
1. به سرقت رفتن برخی از کوبه ها در فاصله زمانی بين عکس برداری و 

زمان نگارش مقاله. 
2. سوزاندن بعضی از درب ها جهت سرقت کوبه ها. 

3. تعویض درب ها در زمان مرمت و تغيير کاربری بنا، با درب ها و 
کوبه های جدید.

پیشینه پژوهش
در بين کتاب هایی که تاکنون در مورد فلزکاری ایران تأليف شده است، 
کم تر می توان رد پایی از کوبه های ایران یافت، تنها در برخی از آن ها، 
به اشاره ای کوتاه و غيرمستقيم، در حد چند سطر، اکتفاء شده است. از 
جمله کتاب های تأليف شده در مورد فلزکاری، می توان به کتاب »هفت هزار 
سال فلزکاری در ایران«، نوشته ی محمدتقی احسانی )1390( اشاره کرد 
که دوره های مختلف فلزکاری در ایران را از عصر مس تا دوره ی صفویه، 
مورد تفحص قرار داده و نمونه های شاخص آن را بر شمرده است. کتاب 

 

تصویر 1- کوبه های متعلق به اواخر دوره ی پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم در یزد.
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»شاهکارهای هنر ایران«، اولين کتابی است که آرتور پوپ با همکاری 
همسرش، فيليس آکرمن و همکارش اریک شرودر )1399( در مورد هنر 
ایران، در اوایل دهه ی 1930 به رشته ی تحریر درآورده اند و می توان آن 
را پيش درآمد کتاب عظيم »سيری در هنر ایران« دانست. نگارندگان در 
این کتاب، فصل دوم، سوم و چهارم را به فلزکاری ایران، از تمدن لرستان 
تا دوره ی صفویه اختصاص داده اند. اگر چه بعد ها آرتور پوپ و فليکس 
آکرمن )1394(، در قسمتی از جلد ششم کتاب »سيری در هنر ایران« 
به صورت جامع تر، فلزکاری ایرانی را مورد بررسی قرار دادند و گذشته 
از ذکر پيشينه ی فلزکاری در ایران، شيوه های مختلف تزئين، نمونه های 
شاخص و خصلت های نمادین نقوش را نيز مد نظر قرار دادند که در نوع 
خود، مرجعی است جامع برای دیگر متون وابسته به فلزکاری ایران. هانس 
ای. وولف )1372( در کتاب خود به نام  »صنایع دستی کهن ایران«، بخش 
اول را به فلزکاری ایران از دوران باستان تا زمان نگارش کتاب، به همراه 
ذکر تکنيک های استخراج فلز و تنوع فنون وابسته به فلزکاری و شهرهای 
شهره در فلزکاری، هم چنين مشاغل مرتبط با آن مانند قفل ساز، ترازوساز، 
تفنگ ساز، ميخ ساز، نعل ساز و غيره اختصاص داده است. موریس اسون 
دیماند )1389( در کتاب خود به نام »راهنمای صنایع اسالمی«، قسمتی 
را به بررسی دوره های مختلف فلزکاری اسالمی مانند سلجوقی عراق و 
مکتب موصل، دوره ی فاطمی مصر، ایوبی در سوریه و مصر، بنی رسول 
یمن، مغربی در اسپانيا و شمال آفریقا، هند، فلزکاری ونيز و تأثيرات آن از 
هنر شرق و هم چنين فلز اری ایران در اوایل دوران اسالمی، مغول و صفویه 
را با ذکر نمونه های شاخص و هم چنين تأثيرات آن ها از یکدیگر، اختصاص 
داده است. جيمز الن )1381( نيز در کتاب خود با عنوان هنر فوالد سازی 
در ایران، در ابتداء به شرح سابقه ی فوالدسازی در ایران پرداخته و سپس 
نمونه های شاخص موجود در موزه ها و مجموعه های خصوصی را متناسب 
با متن، ذکر کرده است. هم چنين می توان مقاالتی را به صورت انگشت 
شمار یافت که به صورت مستقيم یا غيرمستقيم به کوبه ی درب های ابنيه 
تاریخی، پرداخته اند. مصطفوی گرجی و شيدسا زارعی )1393( در مقاله ای 
با عنوان »بررسی کوبه های درهای شهميرزاد از قاجاریه تا امروز« به شيوه 
ميدانی به بررسی توصيفی اجزاء کوبه و کاربردهای آن پرداخته اند. نتيجه 
این پژوهش نشان داده است که فرم و تزئينات کوبه ها، متناسب با کاربرد 
با شهری تر شدن زندگی، جنبه های کاربردی  و  تغيير کرده است  آن ها 
کوبه ها تحت تأثير جنبه های تزئينی قرار گرفته است و این تنوع، متناسب 
با طبقه ی اجتماعی، متغير بوده است. مریم کيان )1381( نيز در مقاله 
خود با عنوان »چلنگری در هنرهای سنتی«، به نقش دو صنعت چلنگری 
و زمودگری در ساخت قسمت های مختلف درب ها و پنجره های بناهای 
منصور  است.  پرداخته  غيره  و  پولک  مانند دستگيره، خروسک،  سنتی 

مهرنگار )1390(، در مقاله ای با عنوان »بررسی جلوه های نمادین )نوشتار 
و نقش( بر پهنه ی درهای خانه های سنتی یزد،« ابتدا تأثير نماد و نوشته ی 
مذهبی بر سردر خانه های یزد را مد نظر قرار داده است و سپس اجزاء 
تشکيل دهنده ی درب های خانه های سنتی یزد را بررسی کرده است. در 
مقاله ی وی،کوبه های حلقه ای، کوبه های چکشی، گل ميخ و انواع مختلف 
این سه ابزار مورد بررسی قرار گرفته اند و کاربرد عناصر نمادینی همچون 

اژدها و گل لوتوس در تزئين آن ها، مورد توجه قرار گرفته است. 
»به سبب شرایط خاص جغرافيایي، شهر یزد کم تر در معرض  بحران ها 
و درگيري های بزرگ و به تبع آن تداخل  فرهنگ ها بوده است« )مسرت، 
1376، 48(. بر این اساس می توان حضور   نقش مایه هایی  همچون سرو و 
خورشيد را در فرم کلی کوبه ها و هم چنين نقوش محکوک بر آن، متناسب 
با گستردگی استعمال این دو نقش مایه در وجوه دیگر فرهنگ تصویری 
با در نظرگرفتن همه ی موارد فوق، ماهيت و  شهر یزد، مشاهده نمود. 
هدف این جستار، بر پاسخ به دو سوال استوار گشته است. اول، چيستی 
فرم و شکل کوبه های درب های تاریخی یزد و نيز دسته بندی آن ها و دوم، 
چگونگی اجرای نقش و تزئين درکوبه ها، فارغ از بررسی جلوه های نمادین 

و اسطوره ای نقوش. 

کوبه
لَت  یا دو  لنگه  بافت سنتی یزد، بيشتر دارای دو  ابنيه ی  درب های 
تقسيم  دو دسته کلی  به  را  آن ها  تزئينات مي توان  نظر  از  و  می باشند 
کرد. درب هاي چوبی اماکن عمومی مانند مساجد، امام زاده ها، بقعه ها و 
دروازه های قدیمی شهر که تزئينات آن ها در یزد، عموماً شامل منبت، معرق 
و فلزکاری مي باشد و نقوش بکار رفته در این تزئينات، اغلب هندسي و در 
برخی موارد از خطوط نسخ و ثلث نيز در تزئين آن ها استفاده  شده است. 
بر روی این درب ها، یک یا دو حلقه وجود دارد که کاربرد آن ها، سهولت 
در قرار دادن یک لنگه بر لنگه ی دیگر درب، جهت بستن آن می باشد 
)تصویر2(. گروه دیگر درب ها مربوط به خانه هاي مسکونی می باشند که در 
اکثر آن ها ،کوبه به صورت منفرد و یا مزدوج، همراه با اجزاء فلزی درب، 
که در گویش محلی به یراق مشهورند، شامل کوبه، گل ميخ، زنجير باال و 
پایين درب، پاشنه گرد و روبند کليد، دیده می شود. کوبه ها و گل ميخ ها 
با نظم خاصی بر روی درب قرار گرفته اند که این نظم، تابع ویژگی های 

کاربردی نيز می باشد.
کوبه، ابزاري است فلزي  که بر درب خانه ها تعبيه مي  شده است و آن را 
بر سندان نصب شده در قسمت تحتانی صفحه ی زیرین، جهت آگاه ساختن 
صاحبخانه، مي کوبيدند. جنس آن اغلب از آهن بود، ولي در دوره های اخير، 
از آهن در ساخت  از برنج نيز در ساخته مي شده است. سنت استفاده 

 
 تصویر 2- به ترتیب از راست، حلقه درب شمالی و درب بازار صراف های مسجد جامع، حلقه ی  درب مسجد امیر چقماق، حلقه ی درب مسجد سر ریگ یزد.
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کوبه را می توان در دوره ی سلجوقی یافت. »در این دوره، کوبه ها و یراق و 
آالت درب ورودی خانه ها، از آهن ساخته می شده است« )احسانی،1390، 
139(. امروزه به مجموع این آلت فلزی و صفحه ی زیرین آن، به اصطالح 
کوبه می گویند و در بين آهنگران سنتی یزد، به »حلقه تُُنِکه4« مشهور 

است.
آغاز نصب کوبه بر درب را می توان از ضرورت بستن درب ها توسط 
جاانگشتی یا حلقه کوچکی دانست که بر باالی درب، جهت بستن و زنجير 
انداختن، نصب می گردید. انگشتی یا جاانگشتی که هنوز هم می توان آن 
را در روستاهای اطراف و درب های برخی از خانه های شهری یزد مشاهده 
کرد، عبارت است از قطعه ی آهنی کوچکی که از قسمت فوقانی لنگه ی 
سمت راست بدنه چوبی درب، بيرون آمده و انتهای آن در پشت درب، 
برای  ابتدا،  انگشتی در  آمدن، خم شده است.  بيرون  از  جهت ممانعت 
نگهداشتن زنجير قفل، که در باالی درب قرار داشت، مورد استفاده قرار 
می گرفت. زنجير آهنی، هم برای کشيدن لنگه سمت راست درب و هم 
قفل کردن آن، مورد استفاده قرار می گرفت. به مرور و به تناسب بزرگ 
بدنه ی درب، جهت  بر  به نصب گل ميخ  نياز  و  و سنگين شدن درب ها 
نگهداشتن پشت بندها، انگشتی به صورت جداگانه، بر روی یک صفحه ی 
فلزی ساده و بعدها مزین به قلم زنی و مشبک، به صورت مجز از زنجير، 
به ميانه درب منتقل شد. بعد ها، جهت تسهيل در گرفتن و بستن درب، 
حلقه ای به آن اضافه شد و با اضافه شدن سندان به انتهای صفحه ی فلزی 
زیرین، اولين نمونه ی کوبه های حلقه ای به وجود آمد که عالوه بر کمک به 
بستن درب، وظيفه ی با خبر کردن صاحبخانه از حضور ميهمان را نيز بر 

عهده داشت )تصویر 3(.
مطلع کردن  اصلی  وظيفه ی  با  نيز  دیگری  ی  کوبه  زمان  مرور  به   

صاحبخانه از حضور ميهمان، به سمت چپ درب اضافه شد که در توازن 
و زیبایی ظاهری درب نيز مؤثر بود. کوبه ها در یزد، به دو شکل زنانه و 
مردانه و اغلب توسط نعلچه گرها5 ساخته مي شده اند. کوبه زنانه، حلقه اي 
فلزي است از آهن که بر صفحه ای زیرین نصب می گشت و در گویش 
محلی، متناسب با آهنگ صدای آن، به سنگ َکل  َکل6 مشهور بوده است. 
کوبة مردانه ميله اي ازهمان جنس است که به صورت عمودي، بر صفحه ی 

زیرین نصب می شد و به آن سنگ َسر7 نيز می گفتند )تصویر 4(. 
کوبه ها عموماً به طریقي ساخته مي شدند که غير از کارآیي اصلي، زیبا 
و شکيل نيز باشند و در اکثر موارد، چگونگي ساخت و پرداخت کوبه  و 

تزئينات روي آن، گویاي طبقة اجتماعي صاحبخانه نيز بوده است.
به طور کلی، کوبه ها دارای اجزاء ثابتی می باشند که آهنگران یزدی برای 
هر قسمت، اصطالحی را در گویش محلی بکار می برده اند. قسمت های 
اصلی هرکوبه شامل: 1- تُُنکه، 2- پاُچفت، 3- سنگ، 4- ميخ زیرکوبه یا 
سندان8 می باشد که صنعتگر متناسب با مهارت و سليقه ی خود، به تزئين 

آن ها می پرداخته است )تصویر 5(.
1- تنکه، در بين آهنگران یزد و به گویش محلی، همان سينی و 
صفحه   زیرین کوبه است که سه آلت دیگر بر آن سوار می  شوند. تنکه 
بيشتر حالت تزئينی دارد، ولی از خورده شدن چوب اطراف پاچفت نيز 
جلوگيری می کرده است. مصالح اصلی ساخت تنکه در یزد، آهن و در 
برخی موارد از چوب نيز استفاده شده است. تنکه ی چوبی، بيشتر به عنوان 
پایه ی تنکه ی آهنی حلقه ی مساجد، مورد استفاده قرار می گرفته است 
)تصویر 2(، ولی در برخی موارد برای درب منازل نيز به کار رفته است. 
مشبک کاری و قلم زنی، دو تکنيک ایجاد نقش بر تنکه ها بوده اند. که نوع 
دوم از رواج بيشتری برخوردار بوده است. همه ی تنکه های رایج در یزد 

تصویر 3- از چپ، مراحل تبدیل شدن انگشتی به کوبه ی حلقه ای یا زنانه، محله ی زرتشت یزد.

تصویر4- ترکیب کوبه ی زنانه و مردانه در کنار گل میخ ها، روکش جاکلید و زنجیر های پایین درب که جهت حفظ ایمنی از جابجا شدن پاشنه گرد نصب می گردند.
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دارای تحدب می باشند و بر تنکه های شکيل و اعيانی، عالوه بر تزئينات 
نفيس، نام صنعتگر و تاریخ ساخت نيز حک می شده است که در این 
مجموعه، نام عبداهلل، هاشم، ابوالقاسم، قاسم، علی مراد،    حسين یا   حسن، 

بر شش کوبه مردانه، مشاهده شد )تصویر 6(.
2- پاچفت، ميله ای آهنی است که وظيفه نگه داشتن تنکه و سنگ بر 
درب را دارد. قسمت پهن پاچفت، مانند انگشتی، بيرون درب و قسمت 
باریک آن در پشت درب خم می شده است، به شکلی که کوبه بتواند به 
راحتی حرکت دورانی باال به پایين داشته باشد. پاچفت ها متناسب با تنکه، 

دارای قلم زنی و نقوش متنوع اسليمی و گياهی می باشند )تصویر 7(.
3- سنگ9یا کوبه، به دو شکل مردانه و زنانه و از آهن ساخته می شده 
است. کوبه ی مردانه، ميله ای است استوانه ای و یا مکعب شکل که برخورد 
انتهای آن با سندان، صدایی بم را موجب می شود و تزئينات محکوک بر آن، 
متناسب با تنکه، متغير است. دو کوبه ی سمت راست در تصویر 8، به شکل 
چکمه و جزو کوبه های رایج شهر یزد، می باشند. تکرار خطوط موازی افقی 

بر ضلع مقابل کوبه ی اول، رایج ترین شکل تزئين این نوع از کوبه می باشد. 
کوبه ی، دوم محکوک به نقوش اسليمی و گياهی و در زمره ی کوبه های 
نفيس مردانه به حساب می آید. دو کوبه ی سمت چپ، بيشتر با تنکه هایی 
دیده می شوند که در یزد به» ابرقویی« مشهوراند و تزئينات آن ها، اغلب 
شامل تکرار سه خط متقاطع، متناسب با بدنه ی کوبه می باشد. کوبه ی زنانه 
یا حلقه، قطعه ی آهنی چکش کاری شده ایست که دو زائده در دوطرف 
پاچفت، برای جلوگيری از منحرف شدن کوبه از حرکت دورانی باال به پائين 
دارد )تصویر 9(. شکل این دو زائده، منتزع از فرم شير و اژدها می باشد 
که به وفور در فلزکاری دوره های مختلف ایران دیده می شود. »برای مثال 
می توان به ابریق هایی متعلق به سده ی ششم و آغاز سده ی هفتم هجری 
اشاره کرد که فرم دهانه و دسته ی آن ها، یادآور نبرد شير و گاو نر است. 
کهن ترین نماد ایرانی که می تواند نمادی از جا به جایی فصول نيز باشد« 
)پوپ، 1394، 2887( هم چنين می توان به »مشربه های برنجی با دسته 
و لوله ای به شکل اژدها اشاره کرد که در قرن 15ميالدی، به تقليد از هنر 

تصویر6- تنکه ی دو کوبه ی آهنی متعلق به یزد، منقش و قلم زنی شده. کوبه سمت چپ، تاریخ دار و نام سازنده بر آن حک شده است. »عمل استاد عبداهلل، سنه 1292 هجری«، مجموعه ی 
حسین پورآدم.

تصویر 5- قسمت های ثابت یک کوبه، اهدایی حاج علی اکبر ریسمانی به حمام خان یزد، 
تصویر 7- پاچفت، آهن، محکوک به نقوش گیاهی، مجموعه ی حسین پورآدم.دارای تزئینات قلم زنی.

تنوع طرح و نقش در کوبه های ابنيه ی تاریخی بافت سنتی شهریزد

 تصویر 8- چهار نمونه از کوبه ها ی مردانه به همراه پاچف، مجموعه ی حسین پورآدم.
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سلجوقی، به هنر اروپا نيز راه یافت« )احسانی، 1390، 143( )تصویر10(. 
حلقه ها از صدای زیرتری نسبت به کوبه های مردانه  برخوردار هستند و از 
نظر فرم کلی به دو دسته ی نعلی و اناری تقسيم می شوند. بدنه ی حلقه های 
نفيس، گاه به شش و یا هشت نوار نامساوی تقسيم شده است و تزئينات 

قلم زنی، به صورت جداگانه، بر روی هر نوار قابل  مشاهده است. 
 4- سندان، ميخ آهنی بزرگی است با سر پهن و به شکل هرم که در 
قسمت تحتانی تنکه نصب می شده است و در اثر برخورد سنگ مردانه یا 
زنانه با آن، صدای زیر و یا بم ساطع می گردیده است. اندازه قسمت تحتانی 
هرم سندان ها، بين2 تا 5 سانتی متر و ارتفاع آن ها بين 1 تا 3 سانتی متر 
می باشد. در پاره ای موارد سندان کوبه ی مردانه، به جهت سنگين تربودن 
و فشار بيشتر، نيم تا یک سانتی متر، بزرگ تر از سندان حلقه ها ساخته 
می شد. سندان ها از آهن ساخته می شدند و متناسب با فرم و تزئينات تنکه 
و سنگ ها، به نقوش مختلف مزین می شدند که نشانگر اهتمام صنعتگر به 
زیبا نمایاندن محصول، به گونهای کامل و بی نقص، حتی درکوچک ترین  
اجزاء می باشد )تصویر11(.کوبه ها در یزد، موجد نوعی فرهنگ عامه نيز 
بوده اند، بدین ترتيب که ساکنين یک خانه، با استفاده از تعداد و شدت 
ضربات کوبه بر سندان، به هویت فرد مراجع، شامل غریبه و آشنا، زن و 
مرد، محرم و نامحرم و غيره پی می بردند. در واقع از نوعی رمزگذاری توسط 
ضربات کوبه بهره می بردند. بر این اساس می توان کوبه را ابتدایی ترین 
شکل ایجاد گفت و گو، ميان ابزار و آئين و فرهنگ در جامعه ای دانست که 

پيوستگی تاریخی آن، به ندرت دچار خلل و گسستگی بوده است. 

تنوع فرم کلی کوبه ها    
فرم کلی کوبه ها در یزد را می توان به دو دسته ی اصلی تقسيم کرد. 
کوبه های گرد و کوبه های سروی شکل، که هر یک متناسب با فرم تنکه و 

سنگ ها، به ترتيب به سه و چهار گروه تقسيم می شوند.     

  کوبه های گرد

متناسب   با  می توان  را  یزد  تاریخی  ابنيه ی  درب های  کوبه های    گرد 

تزئينات حواشی تنکه، به سه گروه تقسيم کرد. گروه اول، دارای حاشيه هایی 
با حلقه های ریز می باشند که تنوع آن ها بيشتر شامل تغيير در اندازه ی 
قطر دایره و تعداد حلقه های محيط تنکه است. قطر بزرگ ترین نمونه های 
آن، 28 سانتی متر و نمونه های کوچک آن 22 سانتی متر قطر دارند. این 
کوبه ها برای خانه های اعيانی یزد ساخته می شده اند و در بيشتر موارد، فرم 
گل ميخ ها و روکش کليد نيز، از فرم تنکه تبعيت می کنند. تزئينات این 
نوع از کوبه ها قلم زنی می باشد و در نمونه های قلم زنی شده، فاصله ی بين 
تنکه و درب، با مخمل قرمز پر شده است )جدول 3، ردیف 1(. حفره های 
درون حلقه های اطراف تنکه، در همه موارد دارای فرمی هستند که بين 

سازندگان کوبه ها در یزد، به »انار« مشهور است )جدول    1، ردیف    1 و 2(.
دومين گروه از کوبه های گرد، دارای کنگره های مثلث شکلی  می باشند 
بيرون  به  انحناء  دارای  مقطع،  در  و  داخل  به  انحناء  دارای  باال،  در  که 
هستند. در همه ی موارد، فاصله ی بين دو کنگره با یک نيم دایره پر شده 
است و فرورفتگی هایی در قسمت تحتانی نيم دایره ها و کنگره ها مشاهده 
می شود. این فرورفتگی ها که با ضربه ی درفش ایجاد شده اند، جدای از 
پهن کردن لبه ی نيم دایره ها، جنبه ی تزئينی نيز داشته اند، چنانکه وجود 
این فرورفتگی ها در قسمت تحتانی کنگره های مثلث شکل، ضروری به 
نظر نمی رسد. تغييرات در فرم این کوبه ها، شامل اندازه ی قطر تنکه و 
تعداد کنگره ها می باشد. قطر این کوبه ها بين 17 تا 20 سانتی متر و ارتفاع 

  تصویر 9- دو حلقه ی اناری و نعلی، منقور به نقوش اسلیمی و گیاهی، مجموعه ی حسین پورآدم.

 تصویر 10- به ترتیب از راست، الف: پارچ، کنده کاری و مرصع به مس و نقره، سده ی ششم هجری )پوپ، 1394، لوح 1309پ(، ب: ابریق، برنج، مجموعه ی دکترای. جی. باتلر، سده ی یازدهم 
هجری) پوپ، 1394، لوح 1378  الف(، پ: مشربه برنجی، ساخت ونیز ایتالیا، دسته و لوله، تقلید از هنر ساسانی، نقوش بدنه، تقلید از هنر سلجوقی و گوتیک، قرن پانزدهم میالدی. مأخذ: 

)احسانی، 1390، 145(

 تصویر 11- سندان آهنی، مجموعه ی حسین پورآدم.
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کنگره ها، 1 تا 1/5 سانتی متر می باشد )جدول 1، ردیف 3 و 4(.
گروه سوم این کوبه ها، دارای کنگره های تخت متحدالشکلی هستند 
که به صورت ساده و متناوب، در محيط تنکه   تکرار  شده اند   )جدول 1، 
ردیف 5 و 6(. گاه درون این کنگره ها، برجستگی و فرورفتگی هایی جهت 
تزئين بوجود آمده است )جدول 1، ردیف 7 و 8(. اندازه ی قطر این کوبه ها 
تا 20 سانتی متر بوده و مانند کوبه های نوع دوم، فاقد هرگونه  بين10 

تزئينات قلم زنی و یا مشبک کاری بر روی تنکه می باشند. پراکندگی این 
نوع از کوبه ها نسبت به دو نوع قبلی بيشتر بوده و نمونه های ساده آن در 

روستاهای اطراف یزد رایج تر است. 

2- کوبه های سروی شکل      
تنکه ی کوبه های سروی شکل، به دو قسمت تقسيم  می شود. »قسمت 

جدول 1- تنوع کوبه های گرد.

تنوع طرح و نقش در کوبه های ابنيه ی تاریخی بافت سنتی شهریزد

 ایی حلقههای گرد با حاشیهکوبه .1-1
1 

    

  

 )پیرباقر(. ی باقیفهادان، پارک بزرگ فهادان، خانه محله 
2 

     

 

 خیابان قیام، کوچه حسینیه حاج یوسف، خانه ابریشمی. 

 .های تیزهای گرد با کنگرهکوبه .2-1

 

   

   

 ی دارالشفاء.االشراف، نبش کوچهمحله دارالشفاء، کوچه نقیب 
4 

  

 

 

  

 ی فهادان، دربند تهرانی، خانه تهرانی، درب هشتی شمالی. محله 
 های تخت.های گرد با کنگرهکوبه .3-1

5 

 

     

 ها.بافی سلکی فهادان، دربند تهرانی، خانهمحله 
6 

     

 

 ی دکتر محمد حسین وزیری.انبار وزیر، خانهی آبها، کوچهی مسجد جامع، بازار صرافمحله 
7 

  

 

 

 

 

 ی امینی.ها، خانهمیدان امیر چقماق، محله گازرگاه،کوچه عالقبند، کوچه رشتی 

8 

  

    

 ی ابوالمعالی، حمام ابوالمعالی.محله فهادان، پارک بزرگ فهادان، کوچه 
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بيشتر  در  است.  مشهور  سرکوبه  به  که  فوقانی  قسمت  و  تحتانی  گرد 
کوبه های سروی شکل، در قسمت گردن تنکه، دو زائده وجود دارد که 
آهنگران یزدی به آن گوشواره می گویند. گوشواره ها در گردن کوبه و در 
محل قطع شده ی دایره ی صفحه ی زیرین قرار دارند و نقش تعيين کننده ای 
در تناسب فرم کلی تنکه دارند. کوبه های سروی را می توان از نظر تزئينات 
دور تنکه و تناسب سرکوبه با قسمت گرد تحتانی، به چهارگروه تقسيم 
کرد. اولين گروه، کوبه های سروی بزرگ می باشند که قطر قسمت تحتانی 

آن ها به طور متوسط بين20 تا 25 سانتی متر و ارتفاع آن ها بين30 تا 
36 سانتی متر است. سرکوبه در این کوبه ها، تقریباً نصف اندازه ی صفحه ی 

مدور زیرین است. 
تنوع فرم این کوبه ها بيشتر در انحنای نوک سرکوبه، تعداد و اندازه ی 
دو  توسط  ایجادشده  انحناهای  و  گردن  پهنای  تنکه،  دور  کنگره های 
گوشواره است. تزئينات قلم زنی، بيشتر بر روی تنکه هایی از این دست انجام 
شده است )جدول    2، ردیف 1 الی 5(. گروه دوم، کوبه های سروی کوچک 
می باشند. قطر قسمت تحتانی تنکه در این کوبه ها، حدود 15سانتی متر و 

جدول2- تنوع کوبه های سروی.
 های سروی بزرگکوبه .2-1 شماره 

1 
 

 

      

 ی مصطفوی.کنان، خانهابوالقاسم،کوچه آشتیبوستان شاه 

2 
     

 

 ی عرب(.بی رقیه)بی روی مسجد چهل محراب، خانه شکریهی فهادان،کوچه روبمحله 
 

      

 ی فهادان، بوستان فهادان، خانه نواب وکیل.محله 
4 

      

 ی زرگر یزدی.، به طرف مسجد فرت، درب دوم خانهشاهزاده فاضل، انتهای بازار شاهزاده فاضل یمحله 
5 

      

 روی مسجد چهل محراب.هی فهادان،کوچه ی روبمحله 

 های سروی کوچککوبه. 2-2
6 

      

 بست نجفی.کوچه الرحمن، بن ی تل،محله 

7 
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 ی فهادان، دربند تهرانی، خانه تهرانی، درب اصلی هشتی شمالی.محله 
8 

      

 ی لب خندق، کوچه نو.محله 
9 

    

 

 

 ی حاج نظر علی مدقق.، خانه44ی لرد آسیاب،کوچه سلمان فارسیمحله 
10 

      

 حاجی شیخ. ی)کتابخانه(، کوچه ی میراث فرهنگیفهادان، انتهای کوچه 
 .های تیزهای سروی با کنگرهکوبه .2-3

11 
      

 خیابان انقالب، بلوار مشیر، هتل مشیرالممالک )باغ مشیرالممالک(. 
12 

      

 )شاه شجاع(. هاها، خانه رشتیی گازرگاه،کوچه عالقبند، کوچه رشتیمحله 

13 
 

 
 

 
  

 روی کوچه شمس، باغ رستم.هاکبرآباد، روبی ی اکبرآباد، نبش کوچهمحله 
 های ابرقوییکوبه. 2-4

14 
  

 
 

 
 

 ی علی منتظر قائم.الساعه، خانهی وقتی مسجد جامع، حسینیهمحله 

15 
      

 )مطب( دکتر محمد حسین وزیری. یانبار وزیر، خانهی آبها، کوچهی مسجد جامع، بازار صرافمحله 
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ارتفاع آن ها به ندرت از20 سانتی متر فراتر می رود. تفاوت این کوبه ها با 
گروه پيشين، جدای از اندازه، انحنای باز منحنی فوقانی گوشواره، شانه ی 
پهن و کوچک بودن سرکوبه نسبت به قسمت تحتانی، در بيشتر نمونه ها 
است. این کوبه ها، فاقد تزئينات قلم زنی بوده و تنها کنگره های ریز در 

اطراف تنکه مشاهده می شوند )جدول    2، ردیف 6 الی10(.
می باشند.  نوک تيز  کنگره های  با  همراه  سروی  کوبه ها  سوم،  گروه 
این کوبه ها ترکيبی هستند از کوبه های سروی بزرگ و کوبه های گرد 
با همان مختصات )جدول       2، ردیف 11 و 12(.  با کنگره های نوک تيز، 
تنها در نمونه ی ردیف 13 تفاوت هایی دیده می شود که شامل ارتفاع نيم 
سانتی متری کنگره ها و حذف نيم دایره های متصل کننده ی دو کنگره ی 
مثلث شکل می باشد. از این نمونه چهار مورد مشاهده شد که سه مورد بر 

روی درب های تک کوبه ای و یک مورد بر یک درب دو کوبه ای نصب بود.
گروه چهارم کوبه های سروی، منسوب به شهر ابرقو یا ابرکوه10 می باشند 
و می توان آن ها را به صورت پراکنده در تمام شهرها و روستاهای استان 
دید. این کوبه ها، هم در ابرکوه و هم در یزد ساخته می شده اند. ویژگی 
اصلی این کوبه ها، اندازه ی بزرگ تنکه، به ویژه سرکوبه ی آن، پهن بودن 
گردن تنکه، نزدیکی سرکوبه به قسمت تحتانی، زمخت بودن برش لبه های 
تنکه در بيشتر موارد، و فرم خاص کوبه ی مردانه ی آن می باشد. تاج این 
نوع از تنکه ها تقریباً دو  سوم قسمت مدور تحتانی می باشد و انحنای تاج، 
اکثرا به بيرون متمایل است. فرم کلی این نوع از کوبه ها، بی شباهت به سرو 

مشهور ابرکوه نيست )جدول   2، ردیف 14، 15(.

تنوع تزئینات و نقوش
تکنيک اجرای تزئينات بر اجزاء کوبه های یزد را می توان به دو دسته 
تقسيم کرد. قلم زنی و مشبک کاری. »در تزئينات وابسته به  فلزکاری سنتی 
مختص  که  دارد  وجود  یزد،  قلم  به  موسوم  قلم زنی،  از  شيوه ای  ایران، 
نوع  این  ناحيه می باشد« )شيرین بخش، 111،1394(.  این  صنعتگران 
از قلم زنی، رایج ترین شيوه ی اجرای نقش برکوبه های یزد می باشد. این 
از کوبه ها دیده می شود. کوبه های سروی بزرگ و  تکنيک در دو گروه 
از کوبه ها،  این گروه  نقوش در  ریز.  با حاشيه حلقه های  کوبه های گرد 
هندسی، گياهی و حيوانی است که به صورت مجرد و ترکيبی، بر اجزاء 
بيشتر  نقوش،  انواع  دیگر  از  هندسی،  نقوش  سهم  شده اند.  کوبه حک 
می باشد و مبنای شکل گيری آن ها، تکرار فرم های ثابت است. در این بين 
از کوبه ها  تعدادی  نيز در  را  قالی  نقوش  و  و مرغ  پای گل  می توان رد 
مشاهده کرد. در کوبه های قلم زنی شده، نقوش در تمام قسمت ها، شامل 

سنگ مردانه و زنانه، پاچفت، سندان و تنکه مشاهده می شوند. در پاره ای 
موارد، حتی قسمت هایی از کوبه که در معرض دید نيست نيز قلم زنی شده 
است. مانند پشت سنگ زنانه و یا قسمت زیرین سنگ مردانه. در تنکه، 
نقوش از دور پاچفت، داخل نوارهای موازی مدور تکرارشده و به حواشی 
نزدیک می شوند و بهترین نمود نقوش متأثر از گل و مرغ را می توان در 
فضای اطراف پا چفت در تنکه و هم چنين پهنای سنگ مردانه مشاهده 

کرد )جدول 3، ردیف 1(.
مشبک کاری از تکنيک های دیگر ایجاد نقش بر تنکه ها می باشد. در 
ابتدا به نظر می رسد، وجود کوبه هایی از این قسم در یزد، ناشی از حضور 
صنعتگری غيربومی و یا انتقال این کوبه ها از نواحی دیگر به یزد می باشد. 
اما شواهد نشان می دهد که این کوبه ها، به شکل سفارشی و محدود، در 
شهر یزد ساخته می شده اند 11 ) جدول 3، ردیف3 الی    5(. تنکه ی ردیف3 
از جدول )3(، یک نمونه از دو نمونه ی مشبک کاری شده ایست که در 
تزئين آن، از خط استفاده شده است. هم چنين فواصل اجزاء مشبک کاری 
شده، با نقو ش متنوع هندسی همچون چليپا و گل شش برگ پر شده 
است. این کوبه با قطر20 سانتی متر، دارای تحدب بوده و بقایای پنبه و 
مخمل زرشکی، در فاصله ی محل تحدب تنکه و درب، قابل مشاهده است. 
مخمل زرشکی از منافذ مشبک قابل رؤیت بوده و در تضاد با رنگ کوبه، 
جلوه ای دوچندان می یافته است. نمونه ی سروی شکل این نوع از کوبه، 
بوده  بر درب خانه ی مشروطه ی یزدی نصب  شامل دو کوبه ی مردانه، 
است12  )جدول    3، ردیف     4(. تنها سه تصویر از این کوبه ها موجود می باشد 
که به علت عدم کيفيت تصاویر، اجزاء طرح قابل تفکيک نمی باشد. بر روی 
این کوبه ها مانند نمونه ی پيشين، اشعاری حک شده است. شيوی ساخت 
و نوع تزئينات کوبه های ردیف 3 و 4 از جدول )  3(، مشابه بوده و احتماالً 

این دو کوبه توسط یک صنعتگر ساخته شده اند. 
شيوه ی اجرای نقوش مشبک در کوبه ی ردیف 5 از جدول )3( را می توان 
همان روش اجرای حلقه های اناری شکل در کوبه های گرد    دانست. با این 
تفاوت که سه شکل هندسی متفاوت، بر حاشيه ی تنکه ی سروی شکل، 
اجرا شده است. وابستگی فرم کلی این کوبه به کوبه های یزد را می توان در 
گوشواره ی ظریف این تنکه مشاهده کرد. آن چه در کوبه های ردیف 6 و         7 
از جدول ) 3( دیده نمی شود. این کوبه ها را می توان جزء کوبه های بومی 
نائين، چوپانان و انارک، از توابع اصفهان دانست. این نوع از کوبه ها، فاقد 
تحدب بوده و جمعاً پنج نمونه از آن ها در این تحقيق به دست آمد که 
قدمت دو مورد از آن ها که در جدول )3( ذکر نشده است، مورد سوال بوده 

و نمونه ی ردیف 7، به درب جدید، انتقال داده شده است.
جدول 3- تنوع تزئینات در کوبه ها.

1 
      

      

 التجار.التجار، خانه ملکبست ملکی بازار، بازار پنجه علی، بنمحله 
2 

      

 
      

 ی گازرگاه، هتل والی.محله 
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 در محالت مختلفها آمار تنوع کوبه

 

 نام محله
            

 27 22 6 1 3 1 1 4 15 4 1 1 فهادان 1
 19 13 6 - 1 3 3 5 7 1 - - گازرگاه 2
 16 11 5 - - 2 - 4 8 2 - - تل 3
 13 12 1 1 2 2 - 5 3 1 - 2 لب خندق 4
 11 3 8 - - 2 1 - 7 1 - - زرتشت 5
 10 9 2 1 - 2 1 2 4 1 - - شاه ابوالقاسم 6
 9 8 1 1 2 - - 4 1 3 - 1 )میدان خان( بازار 7
 9 8 1 1 2 - - 4 1 3 - 1 سهل ابن علی 8
 8 6 2 - 1 3 - - 4 1 - - مسجد جامع 9

 8 5 3 - - 1 1 1 5 - - - خان هاشم 10
 8 5 3 - - 1 1 1 5 - - - پشت باغ 11
 7 6 - - - - 1 2 3 - - - کیوونلرد 12
 7 3 4 - - 5 - - 1 - - 1 السااعهوقت 13
 5 3 2 - - 1 - 2 2 - - - لرد آسیاب 14
 5 - 5 - - - 1 - 5 - - - ابوالمعالی 15
 4 4 - - 2 2 - - 1 - - 1 گلچینان 16
 4 4 - - - - - 1 2 - 1 - شاهزاده فاضل 17
 3 3 - - - 1 - 1 1 - - - بازارنو 18
 3 3 - - - 1 - 1 - 1 - - شیخداد 19
 3 3 - - - - 1 - 1 - 1 - دارالشفاء 20
 3 2 1 - - 2 - - 1 - - - پیر و برج 21
 2 2 - - - 1 - - 1 - - -  میرقطب 22
 2 2 - - 1 - - - 1 1 - - بعثت 23
 1 1 - - - - 1 - - - - - )بلوار مشیر( محمودآباد 24
 1 - 1 - - - 1 - - - - - اکبرآباد 25

 5 3 2 - 5 - - - 4 - - 1 آدممجموعه حسین پور 1
 1 1 - 1 - - - - 1 - - - علی تهرانی 2
 194 142 53 6 19 30 13 37 84 19 3 8 هاجمع کوبه 
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1 
      

      

 التجار.التجار، خانه ملکبست ملکی بازار، بازار پنجه علی، بنمحله 
2 

      

 
      

 ی گازرگاه، هتل والی.محله 
 

 ی گازرگاه، هتل والی.محله 
3 

      

 ی لب خندق.ی لب خندق، کوچهمحله 
4  

 

 

  

 

 (198، 1383خذ: )حاجی قاسمی،أی مشروطه، خانه محمود مشروطه. ممحله پیر و برج، کوچه 

5 
     

 

 زاده.ی میرکریمها، خانهبست بلوریی بازار، لرد باجوردی، بنمحله 

6 
      

 ی علی تهرانی.، مجموعهی گازرگاهمحله 
7 

      

 ی فهادان، جنب موزه سکه، خانه راس حسینی.محله 
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بوده اند.  یزد  در  کوبه ها  تزئين  شيوه ی  دو  مشبک کاری،  و  قلم زنی 
نمونه های قلم زنی شده، تعدد بيشتری نسبت به نمونه های مشبک دارند و 
قلم زنی را می توان رایج ترین شيوه ی اجرای نقش برکوبه ها در یزد دانست. 
و  می باشند  بزرگ  سروی شکل  کوبه های  یزد،  در  کوبه  فرم  رایج ترین 
بيشترین تزئينات قلم زنی، بر تنکه و اجزاء این کوبه ها و هم چنين کوبه های 
گرد با حاشيه ی حلقه ای انجام شده است. به غير از این دو فرم، بقيه انواع 
کوبه، فاقد این نوع از تزئينات می باشند. هم چنين چيدمان عناصر تزئينی بر 
قسمت های مختلف کوبه، متأثر از فرم کلی شیء و موضع تزئينی می باشد. 
تزئينات، به ترتيب اهميت، بر نقوش هندسی، گياهی، حيوانی و نوشته، 
تمرکز یافته اند. در عين حال، فرم کلی کوبه، هرگز مقهور تزئينات نمی شود 
و این نکته را می توان در استحکام فرم کلی کوبه ها، در برابر عناصر تزئينی 

نتیجه
مشاهده کرد. به نظر می رسد در ساخت کوبه ها، فرم کلی، زائيده تخيل 
زیسته بوده و آرایش نقش ها، اغلب منطبق برنمادها و مشاهداتی منطبق 
با شيوه زندگي و فرهنگ بومی باشد. در نهایت می توان گفت که گذشته 
از وحدت در ویژگی های کاربردی و تزئينی، پيوستگی نقوش کوبه های 
تزئينی، با دیگر شاخه های صنایع دستی و هنری، همچون قالی و نقاشی 

گل و مرغ، قابل مشاهده است.

سپاسگزاری

در تدوین این مقاله، از رهنمودهای دکتر بهنام جاللی جعفری بهره 
برده شد که بدین وسيله از ایشان سپاسگزاری به عمل می آید.

پی نوشت ها

1. Door Knocker. 
2. Tael.

 3. این نوع از مصاحبه، جنبه ی کيفی داشته و اطالعات از طریق کنش متقابل 
کالمی صورت می گيرد. در این روش، سواالت از قبل تهيه شده، ولی پاسخی برای 
آن ها در نظر گرفته نمی شود و گاه در حين مصاحبه، سوال هایی که از قبل در نظر 

گرفته نشده است، مطرح می شود« )مفيدی، 1397، 58(.
Tonokaeh .4، :» در لغتنامه دهخدا در مورد تنکه چنين آمده است: ] َت َک 
/ ِک / َت َن َک /ِک / ُت ُن َک / ِک[ ) اِ ( قرص رایج خواه از زر باشد خواه از نقره 
یا مس، ) غياث الغات( ) آنندراج ( ) از فرهنگ فارسی معين (. برگه ای از هر فلزی 
و ورق طال و ورق نقره و پول رایج و قسمتی از سکه. )ناظم االطباء( ... «. در گویش 

محلی یزد، واژه تنکه، با ضم حرف ت و ن ، و فتح حرف ک تلفظ می شود.

5. نعلچه گری و چلنگری، هر دو شاخه ای از آهنگری سنتی بوده اند و نعلچه گری 
)نعچی گری در گویش محلی یزد(، قرابتی با نعل سازی و نعلبندی به معنای کسی 
که چهارپای اهلی را نعل می زند و یا نعلچی گر به معنای کسی که »پاشنه های 
کفش را ميخ می زند« )دهخدا، 1377( ندارد. نعلچه گر، به نوعی، ساخت ابزار 
سبک را بر عهده داشته است. »نباید از نظر دور داشت که در ایران، صنایع فلزی، 
رسماً از یکدیگر تفکيک نشده اند و بيشتر نياز جامعه، دامنه و گسترش یک پيشه 
را تعيين می کرده است. پس گاه، کار افراد با همدیگر، یکی می شده است« )وولف، 

 .)43-42 ،1372
6. Saenge KaelKael.
7. Saenge Saer.

8. این قسمت از کوبه، بين آهنگران یزد، بيشتر به ميخ زیرکوبه مشهور است. 

 
 در محالت مختلفها آمار تنوع کوبه

 

 نام محله
            

 27 22 6 1 3 1 1 4 15 4 1 1 فهادان 1
 19 13 6 - 1 3 3 5 7 1 - - گازرگاه 2
 16 11 5 - - 2 - 4 8 2 - - تل 3
 13 12 1 1 2 2 - 5 3 1 - 2 لب خندق 4
 11 3 8 - - 2 1 - 7 1 - - زرتشت 5
 10 9 2 1 - 2 1 2 4 1 - - شاه ابوالقاسم 6
 9 8 1 1 2 - - 4 1 3 - 1 )میدان خان( بازار 7
 9 8 1 1 2 - - 4 1 3 - 1 سهل ابن علی 8
 8 6 2 - 1 3 - - 4 1 - - مسجد جامع 9

 8 5 3 - - 1 1 1 5 - - - خان هاشم 10
 8 5 3 - - 1 1 1 5 - - - پشت باغ 11
 7 6 - - - - 1 2 3 - - - کیوونلرد 12
 7 3 4 - - 5 - - 1 - - 1 السااعهوقت 13
 5 3 2 - - 1 - 2 2 - - - لرد آسیاب 14
 5 - 5 - - - 1 - 5 - - - ابوالمعالی 15
 4 4 - - 2 2 - - 1 - - 1 گلچینان 16
 4 4 - - - - - 1 2 - 1 - شاهزاده فاضل 17
 3 3 - - - 1 - 1 1 - - - بازارنو 18
 3 3 - - - 1 - 1 - 1 - - شیخداد 19
 3 3 - - - - 1 - 1 - 1 - دارالشفاء 20
 3 2 1 - - 2 - - 1 - - - پیر و برج 21
 2 2 - - - 1 - - 1 - - -  میرقطب 22
 2 2 - - 1 - - - 1 1 - - بعثت 23
 1 1 - - - - 1 - - - - - )بلوار مشیر( محمودآباد 24
 1 - 1 - - - 1 - - - - - اکبرآباد 25

 5 3 2 - 5 - - - 4 - - 1 آدممجموعه حسین پور 1
 1 1 - 1 - - - - 1 - - - علی تهرانی 2
 194 142 53 6 19 30 13 37 84 19 3 8 هاجمع کوبه 
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تنوع طرح و نقش در کوبه های ابنيه ی تاریخی بافت سنتی شهریزد

تنها یک نفر از چهار استادکار، به »سندان« اشاره کرد که بدليل سهولت استفاده 
در متن، از این واژه استفاده شد. در لغت نامه ی دهخدا، در مورد سندان تنکه ی 
درب، چنين آمده است: »تنکه ی آهنی که بر تخته درهای کوچه، ميخ زنند تا 
کسی که خواهد صاحبخانه را خبردار کند، حلقه بر آن تنکه ی آهنی زند ) برهان( 
)از غياث(. دی گذشت امروز خوش زی زانکه خود دست صبوح/ حلقه بر سندان 

عشرت خانه ی فردا زند. فضل ابن یحيی هروی«.
9. در لغت نامه ی دهخدا، در مورد سنگ و سندان، ذیل واژه ی سندان، چنين 
آمده است: »به سنگ اندرون سنگ و سندان بدند/ دل سنگ و سندان بترسد 

ز مرگ«.    
10. »ابرکوه یا ابرقو، یکی از شهرهای استان یزد می باشد که در فاصله 140 
کيلومتری غرب یزد و300 کيلومتری شيراز قرار گرفته است. سرو ابرکوه از شهرت 
ویژه ای برخوردار است. پورفسور الکساندروف، دانشمند روسی قدمت آن را بيش از 
4 هزار سال و دانشمندان دیگر عمر آن را تا 7 هزار سال تخمين زده اند« )قهرمانی، 

.)220-219 ،1375
11 . در حدود150سال پيش، آهنگری، حسين نام در بازار خراسانی های یزد، 
مهارت ساخت این نوع از کوبه ها را داشته است. دليل ساخت این نوع از کوبه ها، 
بيشتر کسب شهرت و نشان دادن مهارت بوده است )مصاحبه ی شخصی، فروردین، 

.)1399
12. »خانه ی مشروطه را در دوره ی قاجار، حدوداً صد و پنجاه سال پيش، آقا 
سيد محمدخان )جد اکرمی های یزد( بنيان نهاد و شصت سال پيش، محمود 
مشروطه، از مشاهير فرهنگ و هنر یزد، آن را خرید و به نام او اشتهار یافت« 
زیقعده ی  خانه،  این  کوبه های  قاسمی، 1383، 194(. »تاریخ ساخت  )حاجی 
1268 هجری بوده است« )افشار، 1374، 726( و در سال 1382 مورد دستبرد 

قرار گرفتند. 
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Manufacturers of handicrafts in Iran, create an atmosphere 
that, apart from material use, indicates their deep desire to 
decorate, by decorating everyday consumer items via useful 
creativity. For centuries, the Door knocker, apart from their 
main function, has adorned wooden doors of old houses 
well. A Knocker is a metal object made of iron, which was 
installed on the wooden door of historic buildings in both 
male and female forms by nalchegar and blacksmiths to in-
form the owner of house and also to close the door easily. 
Knocker is the first object that one touches before entering 
the Iranian architectural space, and its decoration and ar-
rangement can be the best prelude for the Iranian architect’s 
perspective. Yazd is a city located in central plateau of Iran, 
with a hot and dry desert climate, which due to special geo-
graphical conditions, has been less exposed to crises and 
major conflicts and, consequently, cultural conflicts. There-
fore, the oldest motifs of Iran, such as cypress and sun, pro-
portional to local interests, with the least intrusion and occu-
pation and maintaining historical continuity, can be seen in 
it. This feature can be seen in the general form of Knocker 
as well as the carved motifs on it, proportional to the extent 
of the application of these two motifs in other aspects of 
the visual culture of Yazd. Blacksmithing and Nalchegar, 
which is a subset of blacksmithing, are two documentary 
professions that, along with coppersmithing, have enjoyed 
great prosperity in this area in the recent years. Since the 
Knocker makers, in designing the shape and form and deco-
rating it, besides using meaningful motifs, have also used 
their freedom and expression of their emotion, and since 
the general form and arrangement of motifs depends on the 
technique of performing the motif on the Knocker were 
considered case-by-case and specially by the researchers. In 
this research, the authors have tried to study the superficial 
scatter, the multiplicity of forms and variety of decorations 
on the Knocker on a case-by-case basis in the traditional 
texture of Yazd, relying on descriptive-analytical method 
and field observations. Accordingly, the authors first intro-

duced the Knocker its fixed parts, and the terms used by 
local blacksmiths and nalchegar about the Knocker of Yazd. 
Then, in the next section, they categorized the general form 
of Knockers into two groups of Cypress-shaped and round 
Knocker and mentioned the subsets of these two groups. 
In the next section, the decorations on the Knocker and the 
arrangement of the motif on it were considered. The result 
of this paper led to identify the general form of the Knocker 
made in Yazd and the common decorations on these Knock-
ers, to identify non-native Knockers or made by non-native 
craftsmen, the craftsman’s focus on the execution of geo-
metric, plant and written motifs, dominance of the original 
form on the decorative elements and its strength to decora-
tions, the presence of the living imagination and the con-
nection of the motifs in the Knockers with other branches 
of handicrafts, such as carpets and tiles.
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