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چکیده:
دوران  به جامانــده،  باشــکوه  بناهــای  از  اردبیلــی  صفی الدیــن  شــیخ  آرامــگاه  مســئله:  بیــان 
ــد.  ــران می باش ــی ای ــوزه ای و تاریخ ــم م ــای مه ــی از مجموعه ه ــه یک ــت ک ــوری اس ــی و تیم ایلخان
ایــن مجموعــه مــوزه ای رشــته های مختلــف هنــری را در خــود داراســت. از جلوه هــای هنــر و 
ثــار چوبــی بســیار باارزشــی اســت کــه بــا انــواع متنوعــی از فنــون اجرایــی از جملــه خاتم و  زیبایــی، آ
ثــار چوبــی اســت  جــووک اجــرا شــده  اند. صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل نیــز یکــی از نفیس تریــن آ
کــه فنــون اجرائــی مختلفــی در آن مشــاهده می شــود. پژوهــش حاضــر بــه بررســی و تطبیــق 

نقش مایه هــا و نحــوه اجــرای تکنیــک جــووک و خاتــم در صنــدوق قبــر مذکــور می پــردازد. 
ــه: ایــن پژوهــش معرفــی و تطبیــق نقش مایه هــا و روش ســاخت خاتــم و جــووک  ــدف مقال ه
و  بــه شــباهت ها  ایــن طریــق  از  تــا  بــوده،  باتوجه بــه صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل صفــوی 

تفاوت هــای موجــود بیــن ایــن دو تکنیــک دســت یافــت. 
بیــن نقش مایه هــا و روش ســاخت خاتــم و  ســؤال مقالــه: چــه تفاوت هــا و شــباهت هایی 

جــووک بــر روی ایــن صنــدوق وجــود دارد؟
روش تحقیــق: بــرای انجــام ایــن پژوهــش روش تحقیــق به صــورت توصیفــی- تحلیلــی نقــوش 
خاتــم و جــووک بــوده و پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفــی بــا رویکــرد تطبیقــی می باشــد. بخــش 
اصلــی ایــن پــروژه بــر اســاس مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی مشــاهده نقــوش و عکاســی 

صورت گرفتــه اســت.
ح بــه یکدیگــر شــباهت  نتیجه گیــری: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ایــن نقــوش بــه لحــاظ طــر
داشــته و تــا حــدودی بــه هــم نزدیــک هســتند ولــی در نــوع قامه بنــدی و تنــوع اشــکال به کاررفتــه 
ــف  ــای مختل ــده از دوره ه ــی به جامان ــار تاریخ ث ــد. آ ــم می باش ــتر از خات ــب بیش ــووک به مرات در ج
ایــن مســئله را بیــان مــی دارد کــه نمونــه آن در صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل مشــاهده می شــود 
ــرای تکنیــک جــووک محدودیتــی در  ــی ب  بــه روش گل بنــدی اجــرا شــده اند ول

ً
ــرا کــه خاتم هــا اکث

اجــرا و نقــش وجــود نــدارد. تکنیــک جــووک بــه لحــاظ کارکــرد نســبت بــه خاتــم عــاوه بــر رویــه 
ــا دقــت بســیار بــاال انجــام شــده کــه تاکنــون نمونــه شــبیه بــه آن نیــز  ، در گره چینی هــا نیــز ب کار

دیــده نشــده اســت.
واژگان کلیــدی: صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل صفــوی، خاتــم کاری، جــووک، قامه بنــدی، روش 

ســاخت.
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Abstract:
The shrine of Sheikh Safi al-Din Ardabili is one of the magnificent monuments left 
from the patriarchal and Timurid eras, which is one of the most important museum 
and historical collections in Iran. This collection contains museums of different 
art disciplines. Among the manifestations of art and beauty are very valuable 
wooden works that have been executed with a variety of executive techniques, 
including Inlay and Jovak. The tomb of Shah Ismail Safavid, the founder of the 
Shiite national government of Iran, is located in a part of the tomb of Sheikh Safi 
al-Din Ardabili, which was built during the reign of Shah Abbas I with special 
architectural arrays and decorations. The tomb of King Ismail is also one of the 
most exquisite wooden works in which various execution techniques can be seen. 
This very beautiful box that is on his grave is decorated with various artistic 
techniques such as: mosaic, embossing, embroidery, embroidery, knitting, inlay, 
wood painting, jovak decoration ... are observed. The present study investigates 
and adapts the themes and how to perform the jovak and inlay technique in the 
mentioned tomb fund. 
 Inlay artists create regular polygons by combining colored wood, metal, and 
bone. inlay is the generator of knots and in principle, inlay can be called a kind 
of king knot. Inlaying is done by cutting, polishing the raw materials and putting 
them together according to a geometric design by gluing and tying them with 
thread. Finally, it forms the inlay frame. After framing, the cutting is done. 
Obtain a layer from the cross section of the stem. But Jovak is a work of art made 
entirely of wood, to which no materials are added until the end of the work, and 
various geometric shapes are used in it, and in addition to the procedure, in 
addition to the work procedure, it is also used in the main coil. In addition to the 
type of materials used, these two techniques are different in terms of performance 
variety, dimensions, etc., while in most studies conducted on this tombstone, no 
mention has been made of this technique. For this reason, this study tries to study 
these two techniques on the tomb of Shah Ismail according to the definitions 
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and the type of work method of inlay and Jovak. 
Also, in Jovak technique, the variety of patterns 
and regular geometric shapes has been much 
more than inlay, and that inlay technique can 
be considered as a subset of Jovak technique. 
The research method is descriptive-analytical 
inlay and Jovak designs and the research is 
a qualitative research with a comparative 
approach. The main part of this project is 
based on library and field studies, observation 
of patterns and photography. These techniques, 
which are now forgotten art, the authors try to 
preserve this Iranian-Islamic art with the aim 
of identifying these techniques and introducing 
them in the contemporary era, to achieve which 
we first analyze the patterns and Then they 
are matched with each other. In this article, by 
comparing the designs of inlay and Jovak, the 
question will be answered to what extent the 
designs of these two techniques are different 
or similar to each other. The question raised 
in this research is what are the differences and 
similarities between the themes and the method 
of making inlay and Jovak on this box. The 
results indicate that these designs are similar in 
terms of design and are somewhat close to each 
other, but in the type of framing and variety 
of shapes used in the jug is much more than 
inlay. Historical relics from different periods 
show this example, an example of which can be 
seen in the tomb of Shah Ismail that the inlays 
are mostly done by flower-cutting method, but 
there is a limitation in the execution of the Jovak 
technique. And there is no role. It should also be 
noted that more than 30% of the decorations of 
this fund are made up of inlay and Jovak. The 
use of geometric patterns and framing in the 
construction method has been the similarities of 
these two techniques. The technique of jovak in 
the type of framing and its executive forms (use 
of rectangle, hexagon, hexagonal, etc. in working 
jovak) is much more varied.... You can see the 
variety of shapes in them.
Keywords:Keywords: wooden grave box of Shah Isma’il I 
Safav , inlay, jovak, construction method, motif.
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مقدمه و بیان مسئله
ــماعیل صفــوی بنیان گــذار دولــت ملــی - شــیعی  مــزار شــاه اس
ایــران در بخشــی از بقعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی قــرار دارد 
ــات  ــاری و تزیین ــای معم ــا آرایه ه ــاس اول ب ــاه عب ــان ش ــه در زم ک
خــاص ســاخته شــده اســت. صنــدوق بســیار زیبایــی بــر روی 
هنــری  مختلــف  تکنیک هــای  بــا  کــه  دارد  وجــود  ایشــان  قبــر 
روی  نقاشــی  جــووک،  مشــبک،  خاتــم،  معــرق،  منبــت،  مثــل: 
چــوب و ... مزیــن گشــته اســت. امــا تکنیــک خاتــم و جــووک 
ــدان  ــت. هنرمن ــث اس ــورد بح ــدوق م ــن صن ــر روی ای ــود ب موج
و  فلــز  رنگــی،  چوب هــای  قــراردادن  هــم  کنــار  بــا  خاتم ســاز 
اســتخوان، چندضلعی هــای منظــم خلــق می کننــد. خاتــم مولــد 
ــد.  ــره نامی ــاه گ ــی ش ــوان نوع ــم را می ت ــل خات ــت و در اص ــره اس گ
خاتم ســازی از بــرش، پرداخــت مــواد اولیــه و کنــار هــم چیــدن 
آن هــا بــر اســاس یــک طــرح هندســی به وســیله چســب و بســتن 
آخــر تشــکیل قامــه خاتــم را  آن هــا بــا نــخ انجــام می گیــرد و در 
می دهــد بعــد از قامه بنــدی، بــرش الیــه ای از ســطح مقطــع قامــه 
 از چــوب کــه 

ً
حاصــل شــود. امــا جــووک کاری هنــری اســت تمامــا

تــا پایــان کار هیــچ مــوادی بــه آن اضافــه نمی شــود و از اشــکال 
هندســی متنوعــی در آن اســتفاده می شــود و نســبت بــه خاتــم 
ــن دو  ــی رود. ای ــه کار م ــم ب ــی ه ــه کار در کالف اصل ــر روی ــالوه ب ع
تکنیــک عــالوه بــر جنــس مــواد مورداســتفاده از لحــاظ تنــوع 
اکثــر  در  درحالی کــه  بــوده  هــم  از  متفــاوت   ... و  ابعــاد  اجرایــی، 
هیچ گونــه  قبــر  صنــدوق  ایــن  روی  صورت گرفتــه  مطالعــات 
اشــاره ای بــه ایــن تکنیــک نشــده اســت. بــه همیــن ســبب ایــن 
پژوهــش ســعی دارد باتوجه بــه تعاریــف و نــوع روش کار خاتــم و 
جــووک بــه مطالعــه ایــن دو تکنیــک بــر روی صنــدوق قبــر شــاه 
اســماعیل بپــردازد. همچنیــن در تکنیــک جــووک تنــوع نقــوش 

بــوده  خاتــم  از  بیشــتر  به مراتــب  منتظــم  هندســی  اشــکال  و 
اســت و این کــه تکنیــک خاتــم را می تــوان زیرمجموعــۀ تکنیــک 
و  تفــاوت  بررســی  پژوهــش،  اصلــی  ســؤال  دانســت.  جــووک 
شــباهت های نقش هــا و روش ســاخت بیــن خاتــم و جــووک 
تکنیک هــا  ایــن  می باشــد.  اســماعیل  شــاه  قبــر  صنــدوق  در 
کــه امــروزه جــز هنرهــای ازیادرفتــه اســت نگارنــدگان ســعی در 
ــایی  ــدف شناس ــا ه ــالمی ب ــی - اس ــری ایران ــته هن ــن رش ــظ ای حف
آن در عصــر معاصــر می باشــند کــه  ایــن تکنیک هــا و معرفــی 
ــپس  ــوش و س ــل نق ــه تجزیه وتحلی ــدا ب ــه آن ابت ــیدن ب ــرای رس ب
بــه تطبیــق آنهــا بــا یکدیگــر پرداختــه شــده اســت. در ایــن مقالــه، 
بــا مقایســه نقــوش خاتــم و جــووک، بــه ایــن پرســش پاســخ 
ــا  ــک ب ــن دو تکنی ــوش ای ــدازه نق ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــد ش داده خواه

ــد.  ــباهت دارن ــا ش ــاوت و ی ــر تف یکدیگ

پیشینه
در کتــاب روزی طلــب و جاللــی )1382( بــا عنــوان »هنــر خاتــم«، در 
ــم در جهــان، ایــران و خاتم هــای ســه ضلعــی  مــورد تاریخچــه خات
تــا چندضلعــی )جــَووک(، نحــوه ســاخت و انــواع مــواد و مصالــح 

به کاررفتــه در آن را مــورد بررســی قــرار داده انــد. 
نمونــه مــوردی از جــووک کاری در پایان نامــه زینــب مرادیــان 
در کارشناســی )1395( بــا عنــوان »طراحــی و اجــرای جــووک کاری 
شــیخ  بقعــه  در  موجــود  نمونه هــای  اســاس  بــر  قــرآن  جعبــه 
تکنیــک  زمینــه  در  تخصصــی  مطالعــه  اردبیلــی«  صفی الدیــن 
آثــار چوبــی بقعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی  جــووک بــر روی 
کارشناســی  پایان نامــه  در  همچنیــن  اســت.  به عمل آمــده 
ــرای  ــی و اج ــوان »طراح ــا عن ــی )1391( ب ــی ایران ــه صنعت ــد هال ارش
بــر  اردبیلــی  صفی الدیــن  شــیخ  بقعــه  چوبــی  الیتینگ هــای 
بــر  به کاررفتــه  جووک هــای  از  مــورد  چنــد  چوبــی«  آثــار  اســاس 
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روی آثــار چوبــی بقعــه اشــاره شــده اســت. پایان نامــه کارشناســی 
ســاخت  و  »طراحــی  عنــوان  بــا   )1393( صالحــی  مریــم  ارشــد 
ــدوق  ــات دو صن ــی از تزیین ــا ایده یاب ــی( ب ــو مبل ــلی )جل ــز عس می
قبــر شــیخ صفی الدیــن و شــاه اســماعیل« نــوع تکنیک هــای 
و  صفی الدیــن  شــیخ  قبــر  )صنــدوق  آثــار  روی  بــر  به کاررفتــه 
ــی  ــا تحقیقات ــرد آن ه ــای منحصربه ف ــماعیل( و ویژگی ه ــاه اس ش
انجام گرفتــه اســت. ســمیه حقوقــی فــرد )1389( در پایان نامــه 
هنــر  احیــای  »جــووک کاری  به عنــوان  خــود  ارشــد  کارشناســی 

ازیادرفتــه« تعریــف و تاریخچــه جــووک را بیــان نمــوده اســت. 
در مقالــه مهــدی دوازده امامــی و قبــاد کیان مهــر )1396( 
ــث  ــر مثل ــم غی ــوع خات ــه تن ــث« ب ــر مثل ــم غی ــی خات »گونه شناس
یــک  در  شــده اند،  معرفــی  خاتــم  بــا  تاکنــون  کــه  آن  انــواع  و 
ــدی دوازده  ــد. مه ــک نموده ان ــم تفکی ــا را از ه ــته بندی آن ه دس
امامــی، قبــاد کیان مهــر و ســعید بینــای مطلــق )1394( »مطالعــه 
مــوردی  مطالعــۀ  ســنتی  هنــر  در  شــیعی  عرفــان  عملــی  تأثیــر 
تاریخچــه  ه.ق«  هشــتم  قــرن  از  مربــع  خاتــم  هنــر  شــکل گیری 
خاتــم و چنــد نمونــه از آثــار چوبــی کــه بــا تکنیــک خاتــم مربــع 
 )1397( نــژاد  نــوری  نازنیــن  مقالــه  کرده انــد.  بیــان  را  شــده   کار 
»مســتند ســازی هنــر جــوک ســازی« بــا هــدف مســتند ســازی 
بــه معرفــی ایــن هنــر و تنهــا هنرمنــد آن در شــهر شــیراز پرداختــه 
اســت. مقالــه عبــاس غفــاری و مریــم صالحــی )1397( بــا عنــوان 
»پژوهشــی در خاســتگاه اصلــی صنــدوق قبــر شــیخ صفــی و 
شــاه اســماعیل اول صفــوی« دربــاره خاســتگاه و ماهیــت اصلــی 
ایــن دو صنــدوق و همچنیــن فنــون اجرایــی آن کــه ایرانــی بــوده، 
پژوهشــی انجــام داده انــد. بــا ایــن تفــاوت کــه در مقالــه حاضــر بــه 
نحــوه اجــرا و شــبیه بــودن دو تکنیــک جــووک و خاتــم و مجــزا 

ــت. ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــوش اجرای ــردن نق ک
و  نقش مایه هــا  نــوع  بــه  دقیــق  نــگاه  پژوهــش  ایــن 
 
ً
همچنیــن مطالعــه بــر روی فنــون اجرایــی می باشــد کــه بعضــا
در برخــی منابــع دو تکنیــک جــووک و خاتــم را بــا عنــوان »خاتــم« 
معرفــی کرده انــد. ایــن دو روش کار به خاطــر نــوع ظرافــت در اجــرا 
ــک  ــدن تکنی ــناخته مان ــن ناش ــدوق و همچنی ــن صن ــر روی ای ب
در   

ً
مخصوصــا آن،  روی  بــر  تخصصــی  مطالعــات  کــه  جــووک 

ــه  ــورت نگرفت ــوده، ص ــار ب ــر روی آث ــه ب ــی ک ــای اجرای ــوع نقش ه ن
کــه  بــوده  حاضــر  پژوهــش  ضــرورت  به عنــوان  ایــن  و  اســت، 
به صــورت تخصصــی در مــورد نقــوش، نحــوه اجــرا و تفاوت هــای 
بــا  و  تحلیلــی   - توصیفــی  روش  بــه  تکنیک هــا  ایــن  اساســی 

رویکــرد تطبیقــی بــه بحــث و پژوهــش پرداختــه اســت. 

روش تحقیق
توصیفــی-  به صــورت  پژوهــش،  ایــن  در  تحقیــق  کلــی  روش 

تحلیلــی بــوده و پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفــی بــا رویکــردی 
تطبیقــی می باشــد و جمــع آوری اطالعــات به صــورت کتابخانــه ای 
ــد  ــد. بع ــه می باش ــه و مصاحب ــی از بقع ــق عکاس ــی از طری و میدان
از تهیــه تصاویــر و طــرح خطــی به صــورت دســتی و بــا اســتفاده از 
ــوش  ــف نق ــده و توصی ــیم گردی ــاپ ترس ــورل و فتوش ــزار ک نرم اف
ــت.  ــده اس ــه ش ــری ارائ ــوب و تصوی ــورت مکت ــا به ص و تکنیک ه

صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی
شاه نشــین  چــپ  قســمت  در  کــه  تاریکــی  و  کوچــک  اتــاق 
اســماعیل  شــاه  مقبــره  بــه  مربــوط  گرفتــه  قــرار  قندیل خانــه 
اســت )شــکل 1(. ایــن اتــاق در ابعــاد 270 ســانتی متر طــول و 
کــه   )238:1353 )صفــری،  می باشــد  عــرض،  ســانتی متر   240
تشــکیل  گنبــدی  را  آن  بــام  و  داراســت  را  متنوعــی  تزیینــات 
قــرار  اســماعیل  شــاه  قبــر  صنــدوق  گنبــد  ایــن  زیــر  می دهــد 
مســتطیل  مکعــب  دو  از  نیــز  صنــدوق  ایــن  اســت.  گرفتــه 
ــدوق  ــاد صن ــه ابع ــت ک ــده اس ــکیل ش ــه تش ــرار گرفت ــم ق روی ه
باالیــی  مســتطیل  مکعــب  و  ســانتی متر   215*98*41 پایینــی 
)تصویــر 1(. همچنیــن  نیــز 99*85*203 ســانتی متر می باشــد 
طــرف  از  اهدایــی  را  صنــدوق  ایــن  مختلــف  منبــع  چنــد  در 
به کاررفتــه  تزیینــات  نقــوش  ولــی  دانســته اند  شــاه  همایــون 
آن بــا نقــوش صنــدوق قبــر شــیخ صفــی و مجموعــه  بــر روی 
بقعــه هماهنگــی بیشــتری دارد بــرای همیــن در مقالــه غفــاری و 
صالحــی بــه ایــن موضــوع تأکیــد بیشــتری شــده اســت )غفــاری 
بــا  از اشــکال هندســی  ایــن صنــدوق  و صاحــی، 80:1397(. 
فیــروزه ای  اســتخوان  و  عــاج  جنــس  از  و  متفــاوت  گره هــای 
رنــگ پوشــیده شــده اســت )مصباحــی، 22:1388(. در مــورد 
وجــود  متفاوتــی  نظــرات  صنــدوق  ایــن  در  به کاررفتــه  چــوب 
ــای  ــوع چوب ه ــتر و ن ــتخوان ش ــفید از اس ــبک های س دارد. مش
می باشــد  گالبــی  و  شمشــاد   ، چنــار صنــدوق  در  به کاررفتــه 
)کیان مهــر، 133:1383(. شــیل چــوب ایــن صنــدوق را صنــدل 
ــس  ــر الرن ــد )شــیل، 327:1978(. از نظ ــاج می دان ــات ع ــا تزیین ب
الکهــارت1 نیــز چــوب آن از صنــدل می باشــد. همچنیــن گلریــز 
ــد  ــاج می دان ــوب س ــدوق را چ ــی صن ــیه فوقان ــوب حاش ــم چ خات
کــه  اســت  معتقــد  نیــز  برنــد  هیلــن   .)76:1388 )خیراللهــی، 
اســتخوان  و  آبنــوس  صنــدل2،  از  صنــدوق  ایــن  چوب هــای 
ســبزرنگ می باشــد)هیلن برنــد، 130:1386(. نگارنــدگان نیــز 
را ســاج دانســته و  کار  کالف اصلــی  چــوب اســتفاده شــده در 
قســمت  تزیینــات زه کشــی از آبنــوس اســتفاده شــده اســت. 
بــه دلیــل نبــودن فضــای کافــی، همچنیــن نــور مناســب و عــدم 
بســنده  تصاویــر  ایــن  بــه  تــا  شــده  باعــث  فلــش  بــا  عکاســی 

شــود.
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شکل 1: پالن بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
Fig 1: The plan of Sheikh Safi Al-Din Ardabili’s Tomb

     
)آرشیو نگارندگان( تصویر 1: بدنه صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی

)The Main Framework of Shah Ismail I’s Burial Box )Researchers’ archive :1 Pic

    
تصویر 2: پایه صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(

)The leg of Shah Ismail I’s Burial Box )Researchers’ archive :2 Pic

شکل 2: طرح خطی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
)Linear design of Shah Ismail I’s Burial Box )Researchers’ archive :2 Fig
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تاریخچه ساخت خاتم و جووک
چــون در اکثــر مــوارد بیــان شــده در مــورد تاریــخ ایــن تکنیک هــا 
دو  هــر  تاریخچــه  همیــن  بــرای  گشــته  بیــان  خاتــم  عنــوان  بــا 
ــووک کاری  ــرای ج ــی ب ــه اختصاص ــت و تاریخچ ــی اس ــک یک تکنی
آثــار چوبــی بــه جــا مانــده از دوره هــای مختلــف  وجــود نــدارد. 
بــا  کــه  می باشــد  رشــته  ایــن  اصالــت  و  قدمــت  نشــانگر 
کنــده کاری،  منبــت،  دروگــری،  چــون  مختلفــی  تکنیک هایــی 
ــووک کاری  ــم کاری، ج ــوب، خات ــی روی چ ــت، نقاش ــبک منب مش
مــورد  جــووک کاری  و  خاتــم کاری  مقالــه  ایــن  در  کــه  بــوده   ... و 
ــم بــا نام هــای،  بررســی قــرار می گیــرد.  در حالــت کلــی دو نــوع خات
خاتــم مثلــث و خاتــم مربــع و تکنیــک جــووک بــا اشــکال متنــوع 
دیــده شــده اســت. دربــاره مختــرع و مبتکــر ایــن تکنیک هــا، 
بیــن خاتــم کاران و هنرمنــدان نظریــات متفاوتــی وجــود دارد و 
ــی و در  ــه کس ــم را چ ــار خات ــه اول ب ــت ک ــوم نیس ــتی معل ــه درس ب
کجــا بوجــود آورده است)ســید اخاقــی، 1389(. چنــد نمونــه 
ــه  ــری ک ــده های اول و دوم هج ــه س ــوط ب ــه مرب ــای اولی از خاتم ه
 ، بــر روی آثــاری از کشــورهای مختلــف مثــل: چیــن، ترکیــه، مصــر
ســوریه و ... دیــده شــده است)شــغل آبــادی و مهــره کــش، 
13:1381(. تیموریــان گــورکان قصــر رؤیایــی خــود را به نام دلگشــا 
در ســمرقند را بــا درهــای خاتــم تزییــن می کردنــد. بعدهــا آرامــگاه 
ــن  ــا تزیی ــوع دره ــن ن ــا همی ــری ب ــال 807 هج ــور را در س ــود تیم خ
)فروغــی، 153:1391(. همچنیــن نمونــه ای از صنــدوق  کردنــد 
هنرمنــدان  از  کاری  قــرآن  نگهــداری  بــرای  شــده  خاتــم کاری 
ترکیــه بــوده کــه در قــرن دهــم هجــری بــه دســتور ســلطان بایزیــد 
ســاخته شــده اســت. در تزییــن آن از چــوب آبنــوس، عــاج و برنــج 
اســتفاده شــده کــه ایــن اثــر در حــال حاضــر در مــوزه آثــار تــرک و 
اســالمی، در اســتانبول نگهــداری می شــود و تاریــخ ســاخت آن 
ســده هشــتم هجــری ذکــر شــده اســت )روزی طلــب،30:1382(. 
جعبــه قــرآن چوبــی دیگــر بــا تزیینــات خاتــم کــه بــا چوب هــای 

ــعبان در دوره  ــلطان ش ــان س ــه زم ــوط ب ــع مرب ــاج و قل ــوس، ع آبن
)اکیــن   )3 )تصویــر  می باشــد  قاهــره  در   ،)1369( مملوکیــان 
پیشــینه  خاتــم  گلریــز  اســتاد  امــا   .)149:2012 همــکاران،  و 
ــوی  ــل از دوره صف ــه قب ــروزی ب ــکل ام ــه ش ــران را ب ــازی ای خاتم س

)کــوه نــور، 73:1383(. می دانــد 
همچنیــن گونــه ای از خاتــم کــه تاکنــون بــا نــام خاتــم مربــع 
شــناخته شــده ســاخت آن به مراتــب راحت تــر از خاتــم مثلــث 
اســت ولــی متخصصیــن ایــن هنــر بــر ایــن عقیده انــد کــه خاتــم 
ــوری،  ــجاع ن ــث دارد )ش ــم مثل ــر از خات ــابقه ای دیرینه ت ــع س مرب
144:1394(. قبــل از اســالم نیــز ایــن روش وجــود داشــته کــه 
در آن از چــوب یــک رنــگ اســتفاده می شــد و آن را در ابعــاد 4 
میلی متــری بــرش می دادنــد و در طرح هــای مختلــف آن را روی 
صفحــه ای چوبــی بــا چســب یــا میــخ نصــب می کردنــد یــک نمونه 
آن منبــر مســجد جامــع عتیــق شــیراز اســت کــه بیــش از هــزار 
ســال قدمــت دارد که شــاید بتــوان آن را نمونــه ای از جووک کاری 
ــورد تکنیــک  ــت )ســهرابی و حقوقــی فــرد، 1393(. در م دانس
شــاید  شــده،  پرداختــه  بــدان  کمتــر  تاکنــون  کــه  نیــز  جــووک 
ــی و  ــر تزیین ــوان هن ــه آن را به عن ــد ک ــن باش ــل آن ای ــی از دالی یک
الحاقــی بــرای ســایر هنرهــای چوبــی ماننــد معــرق، منبــت، خاتــم 
و ... بــه شــمار آورده انــد )شــجاع نــوری، 134:1394(. نمونه هــای 
ــود دارد  ــف وج ــورهای مختل ــک در کش ــن تکنی ــا ای ــه ب ــی ک چوب
جــز  را  کشــورها  از  هرکــدام  به نوعــی  هنــر  ایــن  متخصصیــن  و 
اولیــن کشــورهای پیدایــش ایــن هنــر )خاتــم کاری( دانســته اند 
)شــغل آبــادی و مهــره کــش، 12:1384(. امــا باتوجه بــه تعاریــف 
و اشــکال به کاررفتــه در آن هــا باتوجه بــه توضیحــات منابــع فــرم، 
ــک  ــان دهنده تکنی ، نش ــار ــود در آث ــطوح موج ــاد س ــش و ابع نق
جــووک می باشــد چــون تکنیــک خاتــم زیرمجموعــه تکنیــک 
به خاطــر  و  دارد  خاتــم  از  بیشــتری  قدمــت  و  بــوده  جــووک 
اشــکال هندســی اســتفاده شــده در آن هــا بــا نــام خاتــم معرفــی 
شــده اند و ازآنجایی کــه در مــورد ایــن تکنیــک تحقیقــات خاصــی 
آثــار تاریخــی ریشــه و  کتاب هــا و  لــذا تصاویــر  صــورت نگرفتــه 
قدمــت ایــن تکنیک هــا را مشــخص می کنــد. تکنیــک خاتــم 
ــی در  ــکال هندس ــه اش ــی بقی ــوده ول ــی ب ــطوح مثلث ــا س ــب ب اغل
تکنیــک جــووک اســتفاده می شــود. نمونــه آثــار تاریخــی موجــود 
می دهــد  نشــان  را  جــووک  هنــر  تاریــخ  و  پیشــینه  موزه هــا  در 
کــه ایــن تکنیــک قبــل از خاتــم بــوده اســت. تکنیــک جــووک 
به خاطــر نــوع اشــکال، فرم هــا، ابعــاد و نــوع قامه بنــدی بــه نــوع 
مراحــل ابتدایــی از تکنیــک خاتــم شــبیه می باشــد. درحالی کــه 
خاتــم از دوره ایلخانــی، تیمــوری شــکل گرفته تــا اینکــه در دوره 
ــان  ــووک از زم ــک ج ــت و تکنی ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــه ب صفوی

تصویر 3: جعبه قرآن چوبی مربوط به زمان »السلطان شعبان« )اکین و 
همکاران، 149:2012(

Fig 3: Wooden Quran Box dating back to “Sultan Sha’aban” times 
(Ekin et al., 149: 2012)
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4- بستن پره3- چسب زدن مثلث2- ساب زدن مثلث ها1- مثلث های آماده

8- گل بندی7-  شش آماده6- شش پیچی5- ساب دادن پره ها

12- ساب دادن تو گلو11- اضافه کردن الیه فلزی10- ساخت تو گلو9- ساب داده گل آماده

16- لوز آماده15- الیه گذاری لوز14- درست کردن لوز13- اضافه کردن تو گلو

20- اووه3 گذاری قامه19- بستن سرچسبان شیب دار18- برش قامه17- اندازه زدن قامه

24- ساب دادن قامه23- پرس کردن قامه22- بستن قامه21- چسب زدن چوب  و قامه

28- انواع خاتم27- ورق های خاتم26- الیه کردن قامه25- قامه آماده

جدول 1: مراحل مختلف درست کردن خاتم )آرشیو نگارندگان(
Table 1: Different steps of making inlay (Researchers’ archive)

در جدول فوق تمامی قسمت های ساخت خاتم به روش گل بندی از مراحل ابتدایی آن از جمله ساب دادن، بستن پره، آماده کردن شش و... تا آخرین 
مرحله آن الیه کردن و ورق کردن خاتم آورده شده است. اکثر تصاویر این جدول به غیراز تصویر 28، از کتاب شغل آبادی )1387( تهیه شده است.
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در  الحاقــی  به صــورت  و  متنــوع  اشــکال  بــا  تاکنــون  پیدایــش 
کنــار ســایر هنرهــا به کاررفتــه اســت. 

ــن  ــن چنی ــه معی ــن واژه در لغت نام ــم، ای ــوی خات ــای لغ معن
بیــان شــده اســت: اشــیایی مثــل قــاب عکــس، جــای قلــم، و 
ماننــد آن کــه بــر روی عــاج، اســتخوان، فلــز و چــوب زینــت کاری، 
)معیــن، 1384:1371( و خاتــم کاری  نقش ونــگار شــده باشــد 
معنــا   )1371 )همــان،  خاتم بنــدی   ، خاتــم کار عمــل  و  شــغل 
خاتم ســاز  واژه  بــه  نیــز  دهخــدا،  لغت نامــه  در  اســت.  شــده 
در  را  اســتخوان  پاره هــای  آنکــه  اســت:  شــده  اشــاره  چنیــن 
چــوب بــا نقش ونــگار بنشــاند. خاتم ســازی عمــل خاتم ســاز را 
گوینــد )دهخــدا، 9266:1377(. همچنیــن بیگــی در مقالــه خــود 
خاتــم را هنــر آراســتن ســطح اشــیا بــه طریقــی شــبیه موزاییــک بــا 
مثلث هــای کوچــک چوبــی، اســتخوانی یــا فلــزی بــا طرح هــای 
منتظم انــد  هندســی  اشــکال  به صــورت  کــه  اســت  گوناگــون 
چندضلعی هــای  از  اســت  ترکیبــی  خاتــم   .)65:1363 )بیگــی، 

ــه  ــواد اولی ــا اســتفاده از م ــه ب ــاوت ک ــالع متف ــداد اض ــا تع ــم ب منظ
از  خاتــم  می شــود.  تشــکیل  مختلــف  رنگ هــای  در  گوناگــون 
ســاخت  و  تولیــد  کــه  اســت  پــرکار  و  دقیــق  دســتی  هنرهــای 
چندضلعی هایــی  دارد.  زیــاد  حوصلــه  و  به دقــت  احتیــاج  آن 
ده  یــا  هشــت  شــش،  پنــج،  می آیــد  کار  بــه  خاتم ســازی  در  کــه 
ضلعــی اســت )ســید اخاقــی، 1389(. چســباندن منشــورهای 
چوبــی و غیرچوبــی از پهلــو، به نحوی کــه بتــوان در رأس آن بــه 

1- تکه: مثلث های بین دو شش را گویند.

نقــش موردنظــر رســید و بــا الیــه کــردن مقطعــی آن، الیه هــای 
مشــابه بــه دســت آورد )کیان مهــر، 6:1386(. مراحــل مختلــف 
فراینــد  اســت.  شــده  آورده   1 جــدول  در  خاتــم  درســت کردن 

ســاخت خاتــم در جــدول آورده شــده اســت.

شیوه درست کردن خاتم  به کاررفته در قسمت 
بدنه صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی

اولیــن حاشــیه از قســمت بدنــه کــه دورتــادور صنــدوق بــه عرض 
30 ســانتی متر بــوده بــا گــره شــش و تکــه بــا تکنیــک گــره چینــی 
بــه روش آلــت و لقــط اجــرا شــده اســت )خیراللهــی، 88:1388( 
بــه  شــش ضلعی  و  کشــیده  شــش  آلــت  درون   .)4 )تصویــر 
ترتیــب کتیبــه و طــرح گیاهــی روی آن هــا به صــورت کنــده کاری 
خاتــم  نیــز   )5 )تصویــر  تکه هــا1  قســمت  در  می شــود.  دیــده 
ســبز  رنــگ  بــه  منتظــم  شــش ضلعی  مرکزیــت  بــا  شــش 
در   .)58:1393 )صاحــی،  اســت  گرفتــه  قــرار  مورداســتفاده 

ردیــف ســوم از جــدول 2 آورده شــده اســت.

حاشــیه دوم، از قســمت بدنــه صنــدوق کــه دورتــادور هــر 
»هشــت  گــره  بــا  شــده  کشــیده  مســتطیل  به صــورت  ضلــع 
آلــت و لقــط زه کشــی  و چهــار لنگــه جفــت هشــت« بــه روش 
هشــت  هشــت،  آمــده:  وجــود  بــه  آلت هــای  صورت گرفتــه، 
ایــن  چینــی  گــره  در  می باشــد.  ذوزنقــه  و  بازوبنــدی  کشــیده، 
بخــش سرتاســر از خاتــم بــا مرکزیــت اســتخوان ســبز شــده بــا 
زنــگار مــس شــش ضلعی منتظــم و مثلث هــای برنجــی و ســیاه 

تصویر 4: بخشی از حاشیه اول صندوق قبر شاه اسماعیل گره شش و تکه )آرشیو نگارندگان(

تصویر 5: نمونه خاتم به کاررفته در آلت تکه حاشیه اول )آرشیو نگارندگان(
Pic 5: Sample of inlay used in the motif of the first fringe 

(Researchers’ archive)

شکل 3: طرح خطی خاتم به کاررفته در آلت تکه حاشیه اول )آرشیو 
نگارندگان(

Fig 3: Linear design of inlay used in the motif of the first fringe

(Researchers’ archive)
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 )39:1391 )صنعتــی،  می باشــد  شــش  اطــراف  در  )آبنــوس( 
)تصویــر 6(. در قســمت تکه هــا نیــز اســتخوان و آبنــوس بــه 
ــه  ــبزرنگ ک ــک زه س ــا ی ــه ب ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــرک اس ــکل پ ش
احتمــااًل چــوب رنــگ شــده باشــد در کنــار حاشــیه خاتــم قــرار 

گرفتــه اســت. ردیــف 9 از جــدول شــماره 2 بــه آن اشــاره شــده 
)تصویــر 7(. اســت 

در متــن بدنــه صنــدوق گــره »ده تنــد«، گــره چینــی بــه شــکل 
آلــت و لقــط کار شــده اســت )تصویــر 12(. آلت هــای شمســه 
بلــوط  دانــه  و  ترقــه  )ســتاره(،  پنــج  بنــدی،  شــش  ترنــج،  ده؛ 
می باشــد )تصویــر 8(. »دور تعــدادی از لقط هــا پوشــیده از نــوار 

ــم و در  ــه خات ــا دوالی ــی لقط ه ــه در بعض ــد ک ــش می باش ــم ش خات
بعضــی یک الیــه خاتــم بــا طــرح متفــاوت کار شــده اســت. هــر 

تصویر 6: بخشی از حاشیه دوم صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Pic 6: Part of the second fringe of Shah Ismail I’s Burial Box) Researchers’ archive(

تصویر  7: بخشی از خاتم حاشیه دوم در زه کشی ها )آرشیو نگارندگان(
Pic 7: Part of the inlay used in the second fringe of drainings

) Researchers’ archive(

شکل 4 : طرح خطی خاتم حاشیه دوم در زه کشی ها )آرشیو نگارندگان(
Fig 4: Linear design of inlay used in the second fringe of drainings 

) Researchers’ archive(

تصویر 8: بخشی از متن قسمت جلویی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی )آرشیو نگارندگان(
Pic 8: Part of the text written on the front of Shah Ismail I’s Burial Box) Researchers’ archive(

شکل 5: طرح خطی درونی حاشیه خاتم دور آلت های متن )آرشیو نگارندگان(
Fig 5: Internal linear design of the inlay fringe around the motifs of the 

text) Researchers’ archive(

تصویر 9: دو نوع خاتم دور آلت برگ چناری )آرشیو نگارندگان(
Pic 9: 2 types of inlay around plane tree motif 

(Researchers’ archive)

شکل 6: طرح خطی بیرونی حاشیه خاتم دور آلت ها متن )آرشیو نگارندگان(
Fig 6: External linear design of the inlay fringe around the motifs of the 

text) Researchers’ archive(
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نــوار خاتــم بــا یــک اووه در بــاال و یــک اووه در پاییــن از جنــس 
اســتخوان یــا عــاج ســفید یــا ســبزرنگ مشــاهده می شــود کــه 
اتصــال  لقط هــا  بــه  فلــزی  نــازک  و  ظریــف  بســیار  الیه هــای  بــا 
دارای  معمــواًل  بخــش  ایــن  در  شــش  خاتم هــای  یافته انــد. 
کــه  هســتند  منتظــم  شــش ضلعی  ســبزرنگ  مرکــزی  هســته 
ــتاره های  ــکیل س ــه و تش ــال یافت ــته اتص ــن هس ــه ای ــا ب مثلث ه
شــش پــر را داده انــد. مثلث هــا از ســیم های برنجــی طالیی رنــگ 
و اســتخوان یــا عــاج ســبزرنگ می باشــند.« )صنعتــی ایرانــی، 
44:1391( )تصویــر 9( خاتم هــای ایــن بخــش در ردیــف 5 و 9 
جــدول شــماره 2 قــرار دارد و روی آلت هــا نیــز در بعضــی جاهــا 

یــک ردیــف و گاهــی دو ردیــف خاتــم قــرار گرفتــه ولــی در ضلــع 
پشــتی صنــدوق کــه بــه علــت فضــای کــم از دســترس دورمانــده 
و تصاویــری ازآن جهــت تاکنــون دیــده نشــده اســت کــه در ایــن 
ــه  ــه ب ــر ک ــش پ ــم ش ــا از خات ــی آلت ه ــا و روی بعض ــع کناره ه ضل

شــیوۀ گل بنــدی اجــرا شــده، اســتفاده گردیــده اســت.
گــره »هشــت و دوازده تنــد« بــه شــیوه گــره چینــی آلــت و 
لقــط در دو وجــه شــرقی و غربــی صنــدوق اجــرا شــده )تصویــر 
هشــت،  شمســه  دوازده،  شمســه  چــون:  آالتــی  شــامل  و   )10

ترنــج، شــش بنــدی، پنــج )ســتاره(، شــش شــل و ترقــه می باشــد. 
در روی آلت هــا نیــز در قســمت مرکــزی متــن از خاتــم شــش 
در  و  بــوده  ردیــف  دو  دوازده  شمســه  در  کــه  شــده  اســتفاده 
از  کوچــک  شــش  در  کــه  تکــه  و  شــش  طــرح  از  آن هــا  وســط 
خاتــم شــش پــر و در شــش کشــیده از طــرح اســلیمی یــا ختایــی 

مشــبک اســتخوان قــرار گرفتــه اســت )تصویــر 11(.
وجــه فوقانــی صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل کــه ایــن بخــش 
شــامل یــک حاشــیه و یــک متــن در داخــل کادر دیگــری قــرار 
ــوع  ــده و ن ــرا ش ــط اج ــت و لق ــی آل ــره چین ــا تکنیــک گ ــه ب ــه ک گرفت
گــره در ایــن بخــش »هشــت تنــد« می باشــد کــه آالت آن شــامل 

شمســه هشــت تنــد، شــش بنــدی، پنــج )ســتاره(، ترقــه، و دو 
ســلی می باشــد. گــره به کاررفتــه در متــن نیــز »ده تنــد« می باشــد 
کــه آالتــی چــون شمســه ده، شــش تنــد، ترنــج، پنــج )ســتاره(، 
)تصویــر 15(. روی  دانــه بلــوط و ترقــه را تشــکیل داده اســت 
حاشــیه  به صــورت  کناره هــا  در  خاتــم  ردیــف  یــک  بــا  لقط هــا 
و  گل  و  اســلیمی  طرح هــای  بــا  آن هــا  مرکــز  و  شــده  جایگزیــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــوردی نقاش ــه الج ــی در زمین ــای ختای برگ ه
ــی ها  ــن نقاش ــی از ای ــداد کم ــزی تع ــمت های مرک ــون در قس اکن

تصویر  10: بخشی از شمسه دوازده قسمت شرقی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Pic 10: Part of Shamsa No. 12 of the eastern side of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

تصویر  11: خاتم های شمسه دوازده در قسمت شرقی صندوق قبر شاه 
اسماعیل )آرشیو نگارندگان(

Pic 11: Inlay used in Shamsa No. 12 of the eastern side of Shah 
Ismail I’s Burial Box) Researchers’ archive(

شکل 7: طرح خطی خاتم های شمسه دوازده در قسمت شرقی صندوق قبر شاه 
اسماعیل )آرشیو نگارندگان(

Fig 7: Inlay used in Shamsa No. 12 of the eastern side of Shah Ismail 
I’s Burial Box linear design) Researchers’ archive(
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تصویر 17: قسمت جلویی پایه صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Pic 17: Front part of the leg of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

    
تصویر 18: لقط پنج خاتم کاری شده، در مکعب مستطیل پایینی صندوق قبر 

شاه اسماعیل صفوی )آرشیو نگارندگان(
تصویر 19: حاشیه خاتم کاری شده شمسه ده، در مکعب مستطیل پایینی 

صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی )آرشیو نگارندگان(
Pic 19: Inlaid fringe of Shamsa No. 10 in the lower rectangular 

cube of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

تصویر 15: بخش فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Pic 15: The upper part of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ 

archive)

تصویر 16: خاتم های به کاررفته در روی آلت های قسمت فوقانی صندوق قبر شاه 
اسماعیل صفوی )آرشیو نگارندگان(

Pic 16: Inlays used on the motifs of upper part of the Shah Ismail I’s 
Burial Box (Researchers’ archive)

باقی مانــده اســت و در بقیــه قســمت ها فقــط به صــورت لکــه ای 
از الجوردی هــا دیــده می شــود. همــه لقط هــا در ایــن قســمت 
پــخ خورده انــد و روی آن هــا ورق طــال اســتفاده شــده و کــه آن هــا 
را نیــز بــا رنــگ قهــو ه ای گل و برگ هــای ختایــی قلمگیــری شــده 

ــر 16(. ــت )تصوی اس

خاتم به کاررفته در قسمت پایه صندوق قبر شاه 

اسماعیل صفوی
گــره »ده تنــد« دورتــادور پایــه صنــدوق بــا تکنیــک گــره چینــی 
آلــت و لقــط اجــرا شــده اســت. آالت به دســت آمده آن: شمســه 
می باشــد  بنــدی  شــش  و  ترقــه  بلــوط،  دانــه  پنــج،  ترنــج،  ده، 
زوار  یــک  اطــراف،  حاشــیه  در  لقط هــا  روی  در   .)17 )تصویــر 
باریــک قهــوه ای رنــگ کــه به عنــوان اووه بــرای صفحــات خاتــم 
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جدول 2: انواع خاتم های موجود بر روی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Table 2: Types of inlays used on Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

طرح خطی تصویر نمونه جووک نام گره محل استفاده 
شده

ردیف

 

ترنج پایه 1

 

شش یا برگ 
چناری

پایه 2

 

تکه حاشیه اول بدنه 
صندوق

3

  

پنج )ستاره( پایه 4

شمسه هشت و 
حاشیه وسطی دور 

آلت ها و شمسه 
ده

بدنه، پایه و بخش 
فوقانی

5

 

شش یا برگ 
چناری

بدنه 6

 

پنج )ستاره( بدنه 7

 

ترقه بدنه 8
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حاشیه اول دور 
آلت ها و دور 
شمسه های 
حاشیه دوم

بدنه و حاشیه دوم 
از بدنه

9

    

 

نیم شمسه ده پایه 10

شمسه دوازده بدنه 11

کناره های آلت ها بدنه 12

قسمت باالیی 
برگ چناری

بدنه 13

می باشــد کار گذاشــته شــده اســت صفحــات خاتــم نیــز در کنــار 
ــی  ــد. به طورکل ــرار گرفته ان ــده ق ــبز ش ــتخوان س ــی از اس زوار باریک
چــوب  از  اووه هایــی  صنــدوق،  ایــن  در  خاتــم  انــواع  تمــام  در 
فلــزی  نــازک  یک الیــه  و  اســت  شــده  اســتفاده  اســتخوان  یــا 

)معمــواًل برنــج( نیــز در کنــار اووه قــرار داده شــده اســت.

جووک
بــه  کــردن  جوکــوب  یــا  کــردن  جــوک  از  دهخــدا  لغت نامــه  در 
معنــای ریزه ریــزه ســاختن چیــزی بــه مقــدار جــو نام برده شــده 
اســت )ســهرابی و حقوقــی فــرد، 1393(. اولیــن آثــار چوبــی بــا 
 در دوره هــای بعــد و 

ً
تکنیــک جــووک مشــاهده شــده کــه تدریجــا

در شــکل های تکامل یافتــه تبدیــل بــه معــرق و خاتــم شــده اند 
صنایع دســتی  رشــته های  از  یکــی   .)50:1394 )شــهبازی، 
تزیینــی - کاربــردی ایــران »جــووک کاری« می باشــد کــه ســال های 
ــده از  ــار به جای مان ــود و آث ــد می ش ــاده تولی ــت در آب ــادی اس متم
دوره هــای تاریخــی روی درهــا، منبرهــا، صنــدوق قبرهــا و ... مویــد 
ــت،  ــم اس ــه خات ــبیه ب ــرا ش ــاظ اج ــت. از لح ــر اس ــن هن ــت ای قدم
احتمــااًل قدمــت ایــن دو یکــی باشــد. گاهــی از جــووک ماننــد 
تکنیــک   

ً
عمدتــا می شــود؛  اســتفاده  روکــش  به عنــوان  خاتــم 

جــووک تولیــد آثــار حجمــی بــا اســتفاده از چوب هــای رنگــی مثــل: 
گــردو، عنــاب، نارنــج، فوفــل، تــوت و... اســت و گاه بــا ابــزار خراطــی 
شــکل داده شــود. اغلــب نقــوش جــووک از طرح هــای هندســی 
می باشــد  شــطرنجی  نقــوش  همچنیــن  و  پیچیــده  تــا  ســاده 
)شــهبازی، 50:1394(. تعاریــف گوناگونــی در مــورد جــووک ارائــه 

شــده کــه گاهــی آن را بــا نام هــای حکاکــی، کنــده کاری، جازنــی و... 
بیــان نموده انــد )نــوری نــژاد، 140:1397(.

خاتــم مربــع: اصطــالح خاتــم مربــع )جــووک( شــیوه ابتدایــی از 
ایــن هنــر در زمــان گســترش روابــط ایــران و چیــن در ســده های 
ــت  ــل شــده اس ــران منتق ــه ای ــن ب ــری از چی ــم و هشــتم هج هفت
 
ً
)دوازده امامــی و همــکاران، 16:1394(. زمینــه شــطرنجی اکثــرا
 آن را بــا نــام خاتــم 

ً
بــا تکنیــک جــووک، کار می شــود کــه بعضــا

ــی،  ــد رویه کوب ــی مانن ــن اصطالحات ــد. همچنی ــان کرده ان ــع بی مرب
کلماتــی   ... و  نوارچینــی  تصویــری،  مربــع  خاتــم  الیــه ای،  خاتــم 
ولــی  می گیرنــد  کار  بــه  جــووک  تکنیــک  بــرای  کــه  هســتند 
ــک  ــن تکنی ــرد. ای ــن واژگان را در برمی گی ــی ای ــووک کاری؛ تمام ج
اصطــالح  می شــود.  اجــرا  متــن  در  هــم  و  کار  حاشــیه  در  هــم 
ــم نگرشــی بــر ترســیم  جویــی کــه در کتــاب گنجینــه نقــوش خات
آمــده کــه: جویــی عبــارت اســت از  نقــوش از »زهــرا تجویــدی« 
منشــوری کــه مقطــع آن لــوزی و انــدازۀ آن به انــدازه دو مثلــث 
و  اجــرا  نحــوه   .)8 )شــکل   )24:1393 )تجویــدی،  باشــد 
قامه بنــدی جــووک یــا به اصطــالح خاتــم مربــع در جــدول شــماره 

3 به ترتیب آورده شده است.

شکل 8: ترسیم خطی جووک مربع یا جویی )آرشیو نگارندگان(
Fig 8: Linear design of square Javaks (Researchers’ archive)
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شیوه درست کردن جووک های به کاررفته در 
قسمت بدنه صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی

خارجی تریــن حاشــیه )تصویــر 20( از قســمت بدنــه کــه دورتــادور 
صنــدوق کشــیده شــده بــا گــره شــش و تکــه بــا تکنیــک گــره 
گــره  البتــه  اســت.  شــده  اجــرا  لقــط  و  آلــت  روش  بــه  چینــی 
شــش  گــره  بــا  و  جــووک  تکنیــک  بــا  بخــش  ایــن  چینی هــای 
مشــاهده   4 جــدول  در  را  آن  خطــی  طــرح  گشــته،  اجــرا  تکــه  و 

.)34:1395 )مرادیــان،  می شــود 

حاشــیه  در  هشــت«  جفــت  لنگــه  چهــار  و  »هشــت  گــره 
زه کشــی  لقــط  و  آلــت  روش  بــه  چینــی  گــره  ضلــع  هــر  دوم 
هشــت  هشــت،  آمــده:  وجــود  بــه  آلت هــای  صورت گرفتــه، 
در  کــه   )22 )تصویــر  می باشــد  ذوزنقــه  و  بازوبنــدی  کشــیده، 
قســمت ذوزنقــه از جــووک بــه شــکل شــش و تکــه اســتفاده 
شــده کــه مابیــن جووک هــا نیــز از مشــبک های اســتخوانی بــا 
طــرح ختایــی و اســلیمی تزییــن شــده اند. در اجــرای جووک هــا 
از اســتخوان، آبنــوس، برنــج و اســتخوان ســبز شــده اســتفاده 

جدول 3: مراحل مختلف درست کردن جووک )آرشیو نگارندگان(
Table 3: Different steps of making Javaks (Researchers’ archive)

4- چسب زدن الیه ها3- برش الیه2- تهیه چوب رنگی1-آماده سازی چوب

8- چیدن ورق های آماده شده7- ورق کردن الیه ها6- آماده سازی قامه الیه ها5- پرس کردن الیه ها

 

12- انواع جووک ها11- نمونۀ جووک آماده شده10- پرس کردن قامه جووک9- چسب زدن قامه جووک
مراحل آماده سازی )یکسان سازی ضخامت چوب ها(، برش چوب ها، بستن قامه الیه ها، ورق کردن الیه ها، چسب کاری، قامه بندی طرح موردنظر و در نهایت پرس 

کردن آن ها در جدول باال که از مراحل جووک کاری )خاتم مربع( بوده توسط نگارنده تهیه شده است.

تصویر 20: بخشی از حاشیه اول صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Pic 20: Part of the first fringe of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

تصویر 21: نمونه جووک مربع در زه کشی حاشیه اول )آرشیو نگارندگان(
Pic 21: Sample of square Javaks in the draining of the first fringe 

(Researchers’ archive)

شکل 9: نمونه جووک مربع در زه کشی حاشیه اول )آرشیو نگارندگان(
Fig 9: Sample of square Javaks in the draining of the first fringe 

(Researchers’ archive)
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)تصویــر 23(.  اســت  شــده 
در قســمت متــن بدنــه صنــدوق گــره »ده تنــد«، بــه روش 
گــره  کــه در  )تصویــر 24(  آلــت و لقــط اجــرا شــده  گــره چینــی 
بیــن  در  می شــود  دیــده  جــووک کاری  نیــز  بخــش  ایــن  چینــی 
ــتخوان  ــع و اس ــووک مرب ــا ج ــه ب ــیاه رنگ، یــک زوار ک ــای س زواره
نــوع جــووک در ســه ســمت  ایــن  کــه  اجــرا شــده، وجــود دارد 
در  ایــن  بــر  عــالوه  می شــود.  دیــده  غربــی  و  جنوبــی  شــمالی، 
روی  کــه  دارد  وجــود  خــورده  پــخ  به صــورت  کــه  آلت هــا  کنــار 
بــا اســتخوان  کــه  از جــووک پوشــیده شــده اســت  نیــز  آن هــا 
آن  اســتخوان  اســت  شــده  اجــرا  شــش ضلعی  نــوع  جــووک  و 
به صــورت شــش کشــیده در بیــن جــووک قــرار دارد. همچنیــن 
کنــده کاری  یــا  آمــده مشــبک کاری و  بــه وجــود  در مرکــز لقــاط 

تصویر 11: طرح خطی جووک در کناره آلت ها )آرشیو نگارندگان(
Pic 11: Linear design of the Javak on the sides of motifs 

(Researchers’ archive)

تصویر 25: دو نوع جووک در زه کشی متن و کناره آلت ها )آرشیو نگارندگان(
Pic 25: 2 types of Javak in text draining and sides of motifs 

(Researchers’ archive)

شکل 12: طرح خطی جووک در زه کشی متن )آرشیو نگارندگان(
Fig 12: Linear design of the Javak in text draining

 (Researchers’ archive)

تصویر 24: بخشی از متن قسمت جلویی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی 
)آرشیو نگارندگان(

Pic 24: Part of the text written on the front side of Shah Ismail I’s 
Burial Box (Researchers’ archive)

تصویر 13: بخشی از گره چینی دوازده قسمت جنوبی )پشتی( صندوق قبر شاه 
اسماعیل با تکنیک جووک )آرشیو نگارندگان(

Pic 13: Part of the Girih tiles in the 12 southern parts (on the back) 
of Shah Ismail I’s Burial Box with Javak technique (Researchers’ 

archive)

تصویر  26: بخشی از شمسه دوازده قسمت شرقی صندوق قبر شاه 
اسماعیل )آرشیو نگارندگان(

Pic 26: Part of the Shamsa on the 12 eastern parts of Shah 
Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

شکل 14: بخشی از گره چینی دوازده قسمت جنوبی )پشتی( صندوق قبر شاه 
اسماعیل با تکنیک جووک )آرشیو نگارندگان(

Fig 14: Part of the Girih tiles in the 12 southern parts (on the back) 
of Shah Ismail I’s Burial Box with Javak technique

 (Researchers’ archive)
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ختایــی  یــا  و  اســلیمی  طرح هــای  بــا  )اســتخوان(  عــاج  روی  بــر 
انجام گرفتــه اســت. در متــن تمامــی ضلع هــا از تکنیــک جــووک 
آلت هــا اســتفاده شــده  در زه کشــی ها و قســمت پــخ خــورده 

اســت )تصویــر 25(.
ــت و دوازده  ــره »هش ــی صنــدوق گ ــرقی و غرب ــه ش در دو وج
جــووک  تکنیــک  بــا  لقــط  و  آلــت  چینــی  گــره  شــیوه  بــه  تنــد« 
قســمت  چینی هــای  گــره  در  البتــه   )26 )تصویــر  شــده  اجــرا 
بقیــه  از  متفاوت تــر  شــده  اســتفاده  جــووک  نــوع  شــرقی 
قسمت هاســت بدیــن ترتیــب کــه در بیــن زوارهــای ســیاه رنگ 
یــک زوار ســیاه رنگ دیگــر کــه درون آن بــا گــره »هشــت و چهــار 
لنگــه جفــت هشــت« کار شــده کــه فقــط در آلــت هشــت کــه 
درون آن بــا یــک هشــت ضلعــی از عــاج )اســتخوان( قــرار دارد 
ــره  ــک نق ــوار باری ــک ن ــا ی ــت ب ــت هش ــت و جف ــت هش ــود آل و خ
)رجبــی   )27 )تصویــر  اســت  شــده  کشــیده  آلــت  ایــن  روی 

.)65:1381 اصــل، 
قســمت فوقانــی صنــدوق شــامل یــک حاشــیه و یــک متــن 
بــوده کــه گــره »هشــت تنــد« بــا تکنیــک گــره چینــی آلــت و لقــط 
بــا زوارهــای رنگــی انجام گرفتــه اســت. در بیــن حاشــیه خارجــی و 
 در حــدود 12 ســانتی متر 

ً
متــن یــک ردیــف حاشــیه باریــک تقریبــا

1- زلفک: نوعی طرح حاشیه که با تکنیک جووک اجرا می شود و قامه آن با دورنگ چوب بسته می شود.

ــط و  ــت و لق ــه روش آل ــی ب ــره چین ــا گ ــه«، و ب ــش و تک ــره ش ــا »گ ب
)تصویــر 28(.  اســت  شــده  اجــرا  خاتــم  و  جــووک  تزیینــات  بــا 
آلت هــای شــش ضلعی و شــش کشــیده و تکــه می باشــد کــه 
)آبنــوس(  احتمــااًل  ســیاه  دورنــگ  بــا  کشــیده  شــش  روی  بــر 
زلفــک   نــوع  از  جــووک کاری  اســتخوان(  یــا  )عــاج  ســفید  و 
1به کاررفتــه اســت و در شــش ضلعی نیــز بــر روی آن یــک حاشــیه 

از خاتــم و مرکــز آن بــا نقاشــی پوشــیده شــده کــه البتــه لکه هــای 
رنــگ برجای مانــده اســت و در تکه هــا نیــز جــووک بــه شــکل لــوز 
بــا دورنــگ سیاه وســفید جایگزیــن شــده اســت )شــکل 15(. 
تمامــی جووک هــای موجــود بــر روی صنــدوق در جــدول شــماره 

تصویر 28: نمونه ای از جووک کاری های قسمت فوقانی صندوق قبر شاه 
اسماعیل )آرشیو نگارندگان(

Pic 28: A sample of Javak works on the upper side of Shah Ismail I’s 
Burial Box (Researchers’ archive)

شکل 15: بخشی از جووک کاری های قسمت فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل 
)آرشیو نگارندگان(

Fig 15: Part of Javak works on the upper side of Shah Ismail I’s Burial Box 
(Researchers’ archive)

تصویر 29: نمای فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Pic 29: Top view of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

شکل 16: طرح خطی حاشیه جووک کاری شده در قسمت فوقانی صندوق قبر شاه 
اسماعیل )آرشیو نگارندگان(

Fig 16: Linear design of the Javak on the upper side of Shah Ismail I’s 
Burial Box (Researchers’ archive)

تصویر 30: مکعب مستطیل پایینی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو 
نگارندگان(

Pic 30: Lower rectangular cube of Shah Ismail I’s Burial Box 
(Researchers’ archive)
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4 آورده شــده اســت.
دورتــادور پایــه صنــدوق بــا گــره »ده تنــد« بــه روش گــره چینــی 
آلــت و لقــط بــا زوارهــای رنگــی اجــرا شــده اســت )تصویــر 30(. 
درون  و  خاتــم  حاشــیه  بــا  قســمت  ایــن  آلت هــای  تمامــی 
ــدوق  ــه صن ــمت پای ــده و قس ــر ش ــت کاری پ ــا منب ــز ب ــا نی آلت ه

می باشــد. جــووک کاری  از  عــاری 

تطبیق تکنیک جووک و خاتم بر روی صندوق قبر 
شاه اسماعیل صفوی

بــر اســاس مطالعــات صورت گرفتــه در ایــن پژوهــش تفاوت هــا 
شــاه  قبــر  صنــدوق  در  جــووک  و  خاتــم  تکنیــک  تشــابهات  و 
ارائــه شــده اســت  اســماعیل در جــدول 5 و 6 دســته بندی و 

شــباهت های بیــن ایــن دو تکنیــک در بیشــتر مــوارد بــه دلیــل 
ــم یــا جــووک باعــث شــده کــه به اشــتباه یکــی  ظریــف بــودن خات

ــوند. ــده ش خوان

نتیجه گیری
پژوهــش  مســیر  در  صورت گرفتــه  بررســی های  باتوجه بــه   
مشــاهده می شــود کــه صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل یکــی از 
ــد  ــوی می باش ــر صف ــوب عص ــی چ ــای صناع ــاهکارهای هنره ش
ــبک،  ــرق، مش ــی، مع ــره چین ــری، گ ــی )درودگ ــک چوب ــه 9 تکنی ک
روی  نقاشــی  و  جــووک  خاتــم،  کنــده کاری،  منبــت،  مشــبک 
ــور  ــای مذک ــی تکنیک ه ــت. تمام ــده اس ــرا ش ــوب( روی آن اج چ
ــا  ــد. ام ــی الزم صورت گرفته ان ــاال و هماهنگ ــت ب ــت و ظراف ــا دق ب

جدول 4: انواع جووک کاری های موجود بر روی صندوق قبر شاه اسماعیل )آرشیو نگارندگان(
Table 4: Types of Javak works on Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

ف
محل استفاده ردی

شده
طرح خطیتصویر نمونه جووکنام گره

متن ضلع شرقی 1
در بدنه

شمسه 
هشت

شش و تکهکتیبه اول بدنه2

متن ضلع 3
شمالی در بدنه

ده تند

حاشیه قسمت 4
فوقانی

شش و تکه

حاشیه دوم در 5
ضلع شرقی و 

غربی بدنه

شمسه 
هشت

حاشیه دوم از 6
بدنه

هشت و 
چهار لنگه 

جفت هشت

متن تمامی 7
ضلع ها در بدنه

شش و تکه
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جدول 5: تفاوت ها و شباهت های تکنیک خاتم و جووک )آرشیو نگارندگان(
Table 5: Similarities and differences between inlay and Javak (Researchers’ archive)

تکنیک جووکتکنیک خاتمموارد بررسی شدهردیف

به صورت قامه بندیبه صورت قامه بندیروش کار1

انواع چوب رنگی و استخوانانواع چوب رنگی - فلز - استخوان – عاجمواد مورداستفاده2

سه الی چهار رنگتنوع رنگی زیادرنگ3

در اندازه های ریزودرشتدر اندازه های ریزابعاد4

در اشکال مختلفبه صورت نوارینوع قامه بندی5

 مثلث متوازی االضالع و متوازی الساقین - پنج و اشکال مورداستفاده6
ً
اکثرا

شش ضلعی و لوزی
در اشکال مختلف

روی کار و گاهی به عنوان کالف اصلیروی کارنوع اجرا7

متنوعمحدودنوع نقش8

جدول 6: جدول تطبیقی جووک و خاتم صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی )آرشیو نگارندگان(
Table 6: Comparative Table of inlay and Javak on Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive)

نقش خاتم جووک استفاده شده 
به عنوان

محل قرارگیری ردیف

* داخل لقط متن بدنه 
صندوق و پایه 

صندوق

1

خاتم جووک * * حاشیه لقط متن بدنه 
صندوق

2

* کتیبه در قسمت 
حاشیه بدنه 

صندوق

3

* استفاده شده 
به عنوان گره

در قسمت 
فوقانی

4

* گره چینی 
)زه کشی(

متن بدنه 
صندوق

5
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دراین بیــن دو تکنیــک خاتــم و جــووک کار شــده روی ایــن اثــر 
بــه لحــاظ نقــوش هندســی به کاررفتــه در هــر دو تکنیــک باعــث 
بــا  دارنــد  جــووک  تکنیــک  کــه  قســمت هایی  همــه  کــه  شــده 
تکنیــک خاتــم معرفــی شــوند و ایــن دلیــل باعــث ناشــناخته 
باشــد.  صنــدوق  ایــن  روی  بــر  به کاررفتــه  جووک هــای  مانــدن 
درصــد   30 از  بیــش  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم  همچنیــن 
تزیینــات ایــن صنــدوق را خاتــم و جــووک تشــکیل می دهــد. 
اســتفاده از نقــوش هندســی و قامه بنــدی در روش ســاخت از 
شــباهت های ایــن دو تکنیــک بــوده اســت. تکنیــک جــووک در 
نــوع قامه بنــدی و اشــکال اجرایــی در آن )اســتفاده از مســتطیل، 
ــب از  ــووک کاری( به مرات ــش کشــیده و ... در ج ــش ضلعی، ش ش
تنــوع بیشــتری برخــوردار اســت اشــکالی مثــل شمســه بــا کتیبــه 
تنــوع  می تــوان   ... و  هشــت  یــا  تکــه  و  شــش  نقــش  یــا  علــی 
ــل  ــز مح ــاد و نی ــدازه و ابع ــن ان ــد. همچنی ــا دی ــکال را در آن ه اش
ــد. در  ــان می ده ــاوت کار را نش ــک تف ــن تکنی ــده ای ــتفاده ش اس
تکنیــک خاتــم بــه دلیــل به کارگیــری مثلــث در قامه بنــدی تنــوع 
ــه  ــبت ب ــووک کاری نس ــی در ج ــود ول ــده نمی ش ــاد دی ــکال زی اش
نقــش اشــکال در برخــی مــوارد کشــیده شــده و یــا بــا زوایــای 
نــوع  در  و  شــده اند  بســته  قامــه  مختلــف  اشــکال  و  مختلــف 

قامه بندی هــا و شــیوه ســاخت نیــز متفــاوت از هــم هســتند 
نســبت بــه طــرح و نقــش خاص کــه در جــووک کاری وجــود دارد از 
قبیــل )شمســه کتیبــه علــی( کــه بــه همــان حالــت شمســه قامه 
ــدی  ــوز قامه بن ــکل ل ــه ش  ب

ً
ــا ــم کاری عمدت ــا در خات ــده ام ــرا ش اج

صــورت می گیــرد. مــواد و مصالــح مورداســتفاده در جــووک کاری 
بیشــتر از چوب هــای رنگــی )دو یــا ســه نــوع رنــگ( بــوده ولــی 
رنگ آمیــزی  یــا  رنگــی  چوب هــای  بــر  عــالوه  خاتــم کاری  در 
شــده )بــرای داشــتن تنــوع رنگــی زیــاد( از عــاج )اســتخوان( و 
فلــز نیــز اســتفاده می شــود. هــر دو تکنیــک مذکــور در همــۀ 
در  کــه  جــووک کاری  به غیــراز  شــده  اجــرا  صنــدوق  بخش هــای 
ــن  ــده روی ای ــای کار ش ــره چینی ه ــر گ ــدارد و در اکث ــود ن ــه وج پای
صنــدوق جــووک به کاررفتــه اســت کــه تاکنــون نمونــۀ شــبیه 
و یــا نزدیــک بــه آن نیــز دیــده نشــده اســت. اکثــر جووک هــا بــر 
روی بدنــه صنــدوق کار شــده و قســمت پایــه عــاری از جــووک 
می باشــد. خاتم هــای اســتفاده شــده بــر روی ایــن صنــدوق، از 
نــوع گل بنــدی بــوده کــه در ابعــاد خیلــی ریــز بــا دقــت زیــادی اجــرا 
شــده کــه اوج ایــن شــیوه کار در دوره صفــوی می باشــد و نمونــه 
بــارز آن صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل )بدنــه و پایــه صنــدوق( 

ــت. ــوده اس ب

اعالم عدم تعارض منافع
نویسندگان اعالم می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

پی نوشت:
1. الرنــس الکهــارت: مــورخ، محقــق و ایران شــناس بریتانیایــی اســت کــه در قــرن بیســتم بــه مــدت سی ســال بــه طــور مرتــب بــه ایــران 

رفت وآمــد کــرد و از آثــار او می تــوان بــه نادرشــاه و فروپاشــی صفویــه را نــام بــرد.
2. صنــدل: یکــی از درختــان خوشــبویی کــه در نپــال، هنــد، اســترالیا و ... یافــت می شــود، صنــدل نــام دارد کــه در نجــاری و تزیینــات 

ــود.  ــتفاده می ش ــی از آن اس ــای چوب کاره
3. اووه: به الیه های چوبی که به منظور حفاظت از خاتم در حاشیه خاتم قرار می گیرد، گفته می شود.
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ــووک.1395/5/17، 11:45. ــک ج ــر تکنی ــد ب ــا تأکی ــه ب ــه در بقع ــکار رفت ــای ب ــی از تکنیک ه تعاریف
. )1377(. لغت نامه دهخدا، چاپ دوم، جلد سوم، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. - دهخدا، علی اکبر

- رجبی اصل، موسی. )1381(. نقش و رنگ، چاپ اول، اردبیل، شیخ صفی الدین اردبیلی.
- روزی طلب، غالمرضا و جاللی، ناهید. )1382(. هنر خاتم، ویرایش زهرا رهنورد، چاپ اول، تهران، سمت.

- زمرشیدی، حسین. )1365(. گره چینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- ســهرابی نصیرآبــادی، مهیــن و حقوقــی فــرد، ســمیه. )1393(. جــوک کاری احیــای هنــر ازیادرفتــه کنفرانــس بین المللــی مهندســی، 

هنــر و محیط زیســت، لهســتان.
- سید اخالقی، پریسا. )1389(. دانشنامه کوچک صنایع دستی ایران، چاپ دوم، تهران، قصیده.

. . )1387(. هنر خاتم سازی، تهران، جمال هنر - شغل آبادی، هاجر
- شجاع نوری، نیکو. )1394(. چوب و هنرهای چوبی ایران، تهران، دانشگاه الزهرا.

. ، نوید شیراز - شهبازی فرد، مریم. )1394(. آشنایی با صنایع دستی کهن فارس، شیراز
- صفری، بابا. )1353(. اردبیل در گذر تاریخ، اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی.

ــم.1394. طراحــی و ســاخت میــز چوبــی بــر اســاس تزیینــات صنــدوق قبــر چوبــی شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی و شــاه  - صالحــی، مری
، دانشــکده هنــر اســالمی. . دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز ــماعیل صفــوی، کارشناســی ارشــد، ایــران، تبریــز اس

- صنعتــی ایرانــی، هالــه.1391. طراحــی و اجــرای الیتنگ هــای چوبــی در فضاهــای داخلــی بقعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی بــر اســاس 
، دانشــکده هنــر اســالمی. . دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز آثــار چوبــی آن، کارشناســی ارشــد، ایــران، تبریــز

، اولیــن همایــش بین المللــی نــوآوری و  - عــرب، ســمیرا و غالمعلــی، حاتــم. )1394(. نــوآوری در هنــر خاتــم کاری دوره صفویــه و قاجــار
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تحقیق در هنر و علوم انسانی، استانبول، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.
- غفــاری، عبــاس و صالحــی، مریــم. )1397(. پژوهشــی در خاســتگاه اصلــی صنــدوق قبــر شــیخ صفــی و شــاه اســماعیل اول صفــوی، 

فصلنامــه نگــره، شــماره 46.
- فروغی، شادی. )1391(. صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه شیخ بهایی.

، قبــاد. )1386(. کارگاه صنایع دســتی )چــوب(، تهــران، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب هــای درســی ایــران. گلمغانــی زاده،  - کیان مهــر
، قبــاد و دیگــران. )1383(. ارزش هــای زیبایی شناســی منبــت کاری در ایــران در دوران شــاه عباس طهماســب  ملکــه و کیان مهــر

ــماره 20، 133. ــا، ش ــای زیب ــریه هنره ــوی، نش صف
ــر در  ــازی س ــرح بازس ــی: ط ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ــه ش ــه مجموع ــاری صفوی ــر و معم ــده ای از هن ــکوفه. )1388(. گمش ــی، ش - مصباح

. ــرداز ــانه پ ــران، رس ــاپ اول، ته ــات آن، چ ــای تزیین ــو و احی عالی قاپ
- مرادیــان قوجــه بگلــو، زینــب. 1395. طراحــی و اجــرای جــووک کاری جعبــه قــرآن، بــر اســاس نمونه هــای موجــود در بقعــه شــیخ 

، دانشــکده هنــر اســالمی. . دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز صفی الدیــن اردبیلــی، کارشناســی، ایــران، تبریــز
. - معین، محمد. )1371(. فرهنگ فارسی )متوسط، جلد اول(، چاپ هشتم، تهران، سپهر

- نوری نژاد، نازنین. )1397(. مستندسازی هنر جوک سازی، دوفصلنامه دانش های بوم ایران، سال چهارم، شماره 7.
- هلین برند، روبرت. )1386(. معماری اسالمی، مترجم: اردشیر اشراقی، تهران، روزنه.

. - یوسفی، حسن. )1384(. باستان شناسی و تاریخ هنر شیخ صفی الدین اردبیلی، اردبیل، نیک آموز
- یوســفی، حســن، طاووســی، محمــود و ملکــه، گلمغانــی زاده. )1388(، مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش ملــی هنرهــای شــیعی 
ــازمان  ــل، س ــیعی(، اردبی ــاری ش ــر و معم ــان، هن ــت، عرف ــول حکم ــل در تح ــگاه اردبی ــر جای ــد ب ــا تأکی ــروز )ب ــه ام ــا ب ــوی ت ــد صف از عه

میراث فرهنگــی اردبیــل، 233.
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