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کاش���ی و حت���ی صندوقچه ه���ا و  گچ���ی،  کتیبه ه���ای س���نگی، آج���ری، 
کتیبه های  محراب های چوبی را شامل می شود. از سوی دیگر خطوط و 
ی سکه ها و ظروف فلزی و س���فالی و ... خارج از موضوع  نبشته ش���ده رو

این نوشتار است.

یخی، س���نگ قبرها و س���ایر  اف���زون بر کتیبه های به کار رفته در بناهای تار
سنگ نوش���ته های اس���امی نیز با توجه ب���ه ارتباط مس���تقیم آن با موضوع 
کتیبه ها، مشمول این نوشتار شده است. عناوین مقاله هایی که موضوع 
آنها معرفی کتاب های منتش���ره در موضوعات مورد اش���اره فوق می باشد 
نی���ز در فهرس���ت حاضر درج ش���ده اس���ت. همچنی���ن در این فهرس���ت، 
که موضوع اصلی  کتاب ها و مقاالتی افزوده ش���ده اس���ت  عناوین برخی 
کتیبه ها و س���نگ قبرهای اسامی نیس���ت، اما ممکن است فصلی  آنها 
ی داده ها و  از آنه���ا به ای���ن موضوع���ات اختصاص داده ش���ده و یا ح���او
اطاعات منحصربه فردی در این زمینه باش���د. امید اس���ت پژوهشگران 
محترم این حوزه با راهنمایی های خود، نگارنده را در تکمیل این نوشتار 

و رفع نواقص آن یاری نمایند.

کتابها: الف(
یخی لرس���تان؛  از ق���رن چهارم هجری  1. ایزدپن���اه،  حمید؛ کتیبه های تار
قم���ری تا ق���رن چهاردهم؛ خرم آباد: اداره فرهن���گ و هنر فرمانداری کل 

لرستان، 1351، 44 ص.

یخی و آثار باس���تانی  2. افش���ار، ای���رج؛ یادگاره���ای یزد معرف���ی ابنی���ه تار

که  ی خواننده شامل فهرست کتاب ها و مقاالتی است  نوش���تار پیش رو
کتیبه ها و س���نگ قبرهای اس���امی، از آغ���از تحقیقات نوین  در موضوع 
در ای���ران در اوایل قرن شمس���ی حاضر و تا پایان س���ال 1390 شمس���ی به 
کتاب  زبان فارس���ی منتش���ر ش���ده اس���ت. تاش نگارنده بر آن بوده تا هر 
که به زبان فارس���ی و مس���تقیمًا در رابطه با موضوع »کتیبه ها«  یا مقاله ای 
یکرد اصلی آنها  نگاشته شده است، در این فهرست آورده شود؛ گرچه رو
کتیبه ها  کتیبه ها، مطالعه  می تواند بررس���ی تحلیلی یا تطبیقی محتوای 
کتیبه ای از منظر هنر و معماری و یا حتی صرفًا بازخوانی متن  و تزئینات 
که در  کتیبه هایی مد نظر بوده است  آنها باشد. البته در این نوشتار تنها 
یخی به کار رفته اس���ت. بنابراین  جای���گاه عناصر معماری در بناهای تار

 مأخذشناسی 
 فارسی کتیبه ها 

و سنگ قبرهای اسالمی
احمدخامهیار
کارشناسارشدمطالعاتاسالمی

چکیده: نویس���ندهدرنوش���تارحاضرکوش���یدهاس���تفهرس���تیازکتابهاو

مقاالتیکهدرموضوعکتیبهها،سنگقبرهاوسایرسنگنوشتههایاسالمی

بهزبانفارس���ین���گارشیافتهاند،ارائهنماید.بع���الوه،عناوینمقالههاییکه

موضوعآنهامعرفیکتابهایمنتش���رهدرموضوعاتمذکورمیباش���دنیز

درنوش���تهحاضردرجش���دهاند.فهرس���تحاضرهمچنیندربرگیرندهعناوین

برخ���یکت���ابهاومقاالتیاس���تکهموض���وعاصلیآنهاکتیبههاوس���نگ

قبره���ایاس���المینیس���تاماممکناس���تفصل���یازآنهابهای���نموضوعات

اختصاصدادهش���دهیاحاویدادههایمنحصربهفردیدراینزمینهباش���د.

منابعمعرفیشدهازآغازتحقیقاتنویندرایراندراوایلقرنشمسیحاضر

تاپایانس���ال1390شمس���یمنتشرشدهاند.درایننوش���تار،تنهاکتیبههایی

مدنظرنویس���ندهبودهاس���تکهبهعنوانعناصرمعماریدربناهایتاریخی

بهکاررفتهاس���ت.ازاینرو،ش���املکتیبههایس���نگی،آجری،گچی،کاشی،

صندوقچههاومحرابهایچوبیمیشود.

کلیدواژه: کتیبههایاس���المی،س���نگقبرهایاس���المی،س���نگنوش���تههای

اسالمی،مأخذشناسیفارسی.
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چاپ 2، 1375 / 1996 م، 188 + 9 ص.

14. دانش یزدی، فاطمه؛ کتیبه های اس���امی ش���هر یزد؛ تهران: سبحان 
ن���ور و ی���زد: س���ازمان می���راث فرهنگی، صنایع دس���تی و گردش���گری، 

1387، 410 ص + 23 صفحه پیوست تصاویر رنگی.

کاظم؛ س���یمای تفت )ج 2: تف���ت و توابع آن  15. دهقانی���ان نصرآبادی، 
یخ یزد، س���فرنامه ها،  یخ ایران، تار یخی و جغرافیای���ی تار در مت���ون تار
کتیبه ها(؛ یزد: اندیشمندان  خاطرات، وقف نامه ها، نامه ها، اس���ناد، 

یزد، 1387، 776 ص.

کوفی مس���جد جام���ع قزوین: معرفی اجمالی  16. زارعی، باب اهلل؛ کتیبه 
خط���وط کوفی و کاربرد آن در گرافیک؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارش���اد 

اسامی -  سازمان چاپ و انتشارات، 1373، 48 ص.

17. س���توده، منوچهر؛ کتابه ه���ای حرم مطهر حض���رت معصومه )علیها 
کتابخان���ه آی���ت اهلل العظم���ی  س���ام( و حظیره ه���ای اط���راف آن؛ ق���م: 

مرعشی نجفی، 1375، 188ص.

کتیبه نگاری  18. شایس���ته فر، مهناز؛ عناصر هنر ش���یعی در نگارگ���ری و 
یان و صفویان؛ تهران: مؤسس���ه مطالعات هنر اس���امی، 1384،  تیمور

216ص.

کتیبه های قبور و ابنیه  یاض االلواح: مشتمل بر  19. ش���یخ محمدرضا؛ ر
یخ افغانستان، 1346، 219 ص. کابل: انجمن تار غزنه؛ 

20. غف���ورزاده، محمدج���واد؛ کتیب���ه خورش���ید: نگاهی ب���ه منظومه های 
نقش بس���ته بر رواق های حرم مطهر رضوی؛ مش���هد: بنیاد پژوهش���های 

اسامی، 1381، 136ص.

کتیبه های  21. �������������������������������������������� ؛ کتیبه خورشید: سروده هایی بدیع برای 
حرم؛ مشهد: آستان قدس رضوی - بنیاد پژوهشهای اسامی، 1381، 

272 ص.

کتیبه ها:  22. فراهان���ی، ابوالفض���ل؛ مس���جد جام���ع س���اوه؛ ]بازخوان���ِی[ 
عب���داهلل قوچان���ی؛ تهران:  مؤسس���ه انتش���ارات تعاون س���ازمان میراث 

کشور )پژوهشگاه(، چاپ اول، 1380، 112 ص. فرهنگی 

23. فقیه میرزایی، گیان، مخلصی، محمدعلی و حبیبی، زهرا؛ تخت 
یخ���ی اصفهان؛ تهران: س���ازمان می���راث فرهنگی و  ف���والد: یادمان تار
گوی���ش و: اداره کل امور فرهنگی. ج  گردش���گری - پژوهش���کده زبان و 
1: 1384، 400 ص، ج 2: 1385، 368 ص و ج 3: 1384، 296 ص.

24. فکری س���لجوقی؛ گازرگاه مدفن پیر ه���رات؛ کابل: وزارت اطاعات و 
کلتور - ریاست کلتور و هنر، انجمن تاریخ افغانستان، چاپ 2، 1355.

25. فیض، عباس؛ گنجینه آثار قم؛ قم: چاپ مهر استوار، ج 1: قم و روضه 
فاطمیه، 1349، 718 ص و ج 2، قم و مشاهد، 1350، 794 ص.

کتیبه های اصفه���ان؛ اصفهان:  26. قدس���ی، منوچهر؛ خوشنویس���ی در 

یخی و آثار  ک یزد؛ تهران: انجم���ن آثار ملی، ج 1: معرفی ابنی���ه تار خ���ا
یخی و  ک ی���زد، 1348، 758 ص. ج 2: معرفی ابنیه تار باس���تانی خا
آثار باستانی شهر یزد، )1354 ؟(، 928 ص. ج 3 )ضمیمه جلد دوم 

- تصاویر(: صص 1462-929.

3. به���رام زاده، محم���د؛ نظری اجمالی بر س���یر تحول خطوط اس���امی و 
کتاب، 1382، 136 ص. کتیبه ها؛ زنجان: نیکان  خواندن 

4. بیگ باباپور، یوس���ف؛ م���زارات، سنگ نوش���ته ها و اس���ناد مراغه؛ قم: 
مجمع ذخائر اسامی، 1388، 342 ص.

5. تناولی،  پرویز؛ سنگ قبر؛ تهران: بن گاه، 1388، 132 ص.

یدان: سنگ نبش���ته ها و  6. حاج س���ید جوادی،  س���یدکمال؛ میراث جاو
کستان؛ اسام آباد: منزا پریس، رایزنی فرهنگی  کتیبه های فارسی در پا
کستان، 1371-1370 / 1991- سفارت جمهوری اس���امی ایران - پا

کش���میر، مناط���ق ش���مالی  1992 م. ج 1: اس���تان پنج���اب. ج 2: آزاد 
کستان و استان های بلوچستان، سرحد و سند، 779 + 696 ص. پا

7. حس���ینی اش���کوری، س���یدصادق؛ بلنداخت���ران ش���هر خفر )بررس���ی 
سنگ نوش���ته های م���زار س���ید مجدالدین حس���ین و دیگ���ر خاندان از 
سادات شهید در سده هشتم هجری، شهر خفر - استان فارس(؛ قم: 

مجمع ذخائر اسامی، 1388، 128 ص.

8. �������������������������������������������� ؛ فهرستواره نسخه های خطی خانقاه مجیبیه )پتنا - 
یه  هند(، همراه با مقدمه ای مبس���وط از سنگهای مزارات سلسله قادر
مجیبی���ه در ب���اغ مجیبی - پتنا؛ ق���م: مجمع ذخائر اس���امی، 1386، 

128 ص.

9. حکم���ت،  علی اصغ���ر؛ نق���ش پارس���ی ب���ر احج���ار هن���د: مجموعه ای 
ک���ه در ادوار مختلف بر لوح س���نگهای  کتیبه ه���ا و خطوط فارس���ی  از 
 Noni Mohn Saha Pupasrea :هندوستان نگاشته شده است؛ کلکته

Press، بزم ایران )Iran Society(،  1336 / 1957 م، 9 + 112 ص.

کتیبه ها و  10. �������������������������������������������� ؛ نقش پارس���ی بر احجار هند: فهرس���تی از 
خطوط فارسی بر لوح سنگهای هندوستان )ویرایش دوم(؛ تهران:  ابن 

سینا، 1337، 150 ص.

کتیبه در معماری ایران؛  11. خدابنده لو، مریم و حاتم، غامعلی؛ خط و 
تهران: دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر، 1370، 358 ص.

کتیب���ه و خط���وط تزئینی، آجر،  12. خزائ���ی، محم���د؛ هزار نق���ش: نقوش 
ی س���نگ، چوب، آالت فلزی، سفال،  گچبری، حجاری رو کاش���ی، 
کتاب آرائی؛ چاپ 1، تهران: سازمان تبلیغات  پارچه، قالی و هنرهای 
اس���امی - حوزه هن���ری، 1372، 279 ص. چاپ 2، تهران: مؤسس���ه 

مطالعات هنر اسامی، 1381، 282 ص.

کتابخانه و  کابل؛ پیش���اور: دان���ش  13. خلی���ل، محم���د ابراهیم؛ مزارات 
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39. نص���ر اصفهانی، غامرضا؛ س���یره تماش���ا: کتیبه های س���ردر ورودی 
خانه ه���ای اصفهان؛ اصفهان: س���ازمان فرهنگی تفریحی ش���هرداری 

اصفهان، 1385، 36 ص.

یخی اصفهان: آثار باس���تانی و الواح  40. هنرفر، لطف اهلل؛ گنجینه آثار تار
کتابفروشی ثقفی،  یخی در استان اصفهان؛ اصفهان:  کتیبه های تار و 

1344، چهل و پنج + 1040 ص.

کتیبه ه���ا و متون دوران  41. جمع���ی از پژوهش���گران؛ مجموعه مق���االت 
کش���ور )پژوهش���گاه( -  اس���امی؛ ته���ران: س���ازمان می���راث فرهنگ���ی 

گویش، 1385، 246 ص.1 پژوهشکده زبان و 

کشور؛  بررسی  کارشناس���ان مردم شناس���ی س���ازمان میراث فرهنگی   .42
سنگ نبش���ته م���زار ش���هدا؛ ته���ران: وزارت فرهن���گ و آم���وزش عال���ی؛ 

کشور، 1370، 477 ص.  سازمان میراث فرهنگی 

کتیبه ه���ای ح���رم مطه���ر حضرت رضا )ع(؛ مش���هد:  43. برگزی���ده ای از 
آس���تان قدس رضوی - معاونت ام���ور فرهنگی، بی ت���ا، بدون صفحه 

شمار.

ب(مقاالت:
کتیبه های محرابهای س���نگی در م���وزه ملی  1. آبی���ار، منص���ور؛ »بررس���ی 

ایران«؛ اثر، ش 38-39، پاییز 1384، ص 225-213.

کتیبه ه���ای محرابهای گچی در موزه ملی  2. ����������������������������������������������� ؛ »بررس���ی 
ایران«؛ اثر، ش 35، تابستان 1382، ص 84-74.

3. آخون���دی، اردش���یر و زمان���ی پ���ور، باب���ک؛ »معرفی سنگ نوش���ته های 
مشروطیت«؛ بام ایران، ش 2، تابستان 1378، ص 75-68.

4. آیتبروف، تمور؛ »س���نگ قبر تازه کش���ف شده ش���یخ حیدر صفوی در 
کپور، پیام بهارستان، دوره 2، ش 9، سال  داغستان«؛ ترجمه: علی خا

3، پاییز 1389، ص 690-688.

کتیبه ای مس���جد  5.اجاقلو، اس���داله و خزائ���ی، محمد؛ »حجاری های 
کتاب ماه هنر، ش 149، بهمن 1389، ص 56-48. قدیمی قابر«؛ 

کتیبه های زیرش���یروانی خانه مفیدیان«؛  6. ارش���ادی، محمد؛ »بررس���ی 
باستان شناسی ایران در دوره اسامی )43 مقاله در بزرگداشت استاد 
دکتر محمد یوس���ف کیانی(، به کوش���ش: دکتر محمد ابراهیم زارعی، 

همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1390، ص 1031-1015.

7. ارفع���ی، عبدالمجید؛ »س���ه آجرنبش���ته در موزه آس���تان ش���اهچراغ«؛ 
فرهنگ، ش 37-38، بهار و تابستان 1380، ص 47-37.

کرم���ان«؛ یغما،  کتیبه قبه س���بز  ی���خ  8. اس���ام پناه، محمدحس���ین؛ »تار
یادنامه یغما، ص 405-400.

کتاب به طور مجزا در بخش مقاالت درج شده است. ین مقاالت منتشر شده در این  1. عناو

گلها، 1378، هشت + 219 ص.

کتیبه های بناهای یزد؛ تهران: س���ازمان  27. قوچان���ی، عبداهلل؛ بررس���ی 
گردش���گری - پژوهشکده زبان و گویش با همکاری  میراث فرهنگی و 
اداره کل امور فرهنگی، چاپ اول، 1383، 112 ص )پیوست تصاویر: 

صص 112-43(.

گلپایگان؛ تهران:  28. �������������������������������������������� ؛ بررسی کتیبه های مسجد جامع 
گردشگری، 1382، 68 ص.  سازمان میراث فرهنگی و 

کتیبه ها؛ تهران: گنجینه  29. �������������������������������������������� ؛ گنبد س���لطانیه به استناد 
کشور )پژوهش���گاه( - معاونت حفظ و  هنر؛ س���ازمان میراث فرهنگی 

احیاء، 1381، 104 ص.

30. قوچان���ی، عب���داهلل و رحیمی ف���ر، مهن���از؛ کتیبه های مس���جد جامع و 
امامزاده عبداهلل شوش���تر؛ تهران: سازمان میراث فرهنگی )پژوهشگاه( 

گویش، چاپ اول، 1382، 60 ص. - پژوهشکده زبان و 

31. ماهر النقش، محمود؛ خط بنایی؛ تهران: سروش، 1370، 262 ص.

کابل:  کتیبه ها و سنگ نبش���ته های ه���رات؛  32. مای���ل، رضا؛ برخ���ی از 
کتاب خپرولو موسس���ه، 1355، 21 ص متن چاپی + 27 ص  بیهق���ی 

متن سنگ نوشته ها + پیوست تصاویر )بدون صفحه شمار(.
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.897-895

53. جالی، میثم؛ »ضریح ش���اه تهماس���ب، ی���ادگاری از دودمان صفوی 
در موزه آستان قدس رضوی«؛ مشکوة، ش 108،  پاییز 1389، ص 112-
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55. چارئی، عبدالرضا؛ »کتیبۀ معّرق سنگ خدایخانۀ شیراز«؛ مقاالت 
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.50

کتیبه های دوره صفوی  60. حسینی، سید هاشم؛ »درآمدی بر شناخت 
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کتیبه ای بقعه ش���اه نعم���ت اهلل ولی در  46. تنهای���ی، انی���س؛ »تزیینات 
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کت���اب، ش 169-172، مهر و آب���ان و آذر و دی  جام���ع یزد«؛ راهنمای 

1355، ص 695-692.

83. دانش یزدی، فاطمه؛ »بازخوانی سرلوحه منبر چوبی ندوشن در موزه 
متروپولیتن«؛ موزه ها )ضمیمه(، ش 38، بهار 1383، ص 42-41.

84. �������������������������������������������� ؛ »تحلیل فرهنگ وقف در دوره صفویه )به اس���تناد 
کتیبه ه���ای س���نگی در بناه���ای اس���امی ش���هر ی���زد(«؛ وق���ف میراث 

یدان، ش 60، زمستان 1386، ص 103-88. جاو

85. دبیرس���یاقی، سیدمحمد؛ »مزاری از خاندان برهانان قزوین در چین 
یدان، ش 5، بهار 1373، ص 97-94. و کتیبه آن«؛ وقف میراث جاو

کتیبه های مدرسه دارالفنون«؛  86. ذوالفقاری، داریوش؛ »پژوهش���ی در 
کتیبه ها و متون دوران اسامی، ص 112-73. مجموعه مقاالت 

87. راستی دوس���ت، مصطف���ی؛ »مح���راب گچی مس���جد ملک زوزن - 
کتیبه ها و متون دوران اسامی، ص 113- خواف«؛ مجموعه مقاالت 

.117

88. رجای���ی باغس���رغی، س���یدامیر و حلیمی، محمدحس���ین؛ »ارتباط 
کتیبه محراب بقع���ه پیر بکران«؛  ن���گاره و خط ن���گاره در ترکیب بندی 

نگره، ش 11، تابستان 1388، ص 17-5.

89. رجائ���ی زفره ای، محمدحس���ن؛ »کتیبه پیر غار، ده چش���مه، میزدج 

کتیبه نگاری  62. حسینی، سید هاش���م و طاوسی، محمود؛ »تحول هنر 
کتیبه های صف���وی مجموعه حرم مطهر امام  عص���ر صفوی با توجه به 
رضا )ع(«؛ کتاب ماه هنر، ش 91-92، فروردین و اردیبهشت 1385، 

ص 64-58.

یخی در قریه شهرک چهارمحال«؛  63. حس���ینی، نیک زاد؛ »مس���جد تار
وحید، ش 65، سال 6، اردیبهشت 1348، ص 441-439.

64. حسینی اشکوری، س���یدصادق؛ »ادبیات سنگ نوشته های بانوان 
در الواح غزنه -  افغانس���تان«؛ پیام بهارس���تان، دوره 2، ش 3، سال 1، 

بهار 1388، ص 164-157.

گویا - مطالعه ای تطبیقی بر س���نگ  65. �������������������������������������������� ؛ »س���نگ های 
قبره���ای معاص���ر )کارگاه هن���ری آس���تانه حضرت معصومه س���ام اهلل 
علیها - قم مقّدسه(«؛ پیام بهارستان،  دوره 2، ش 4، سال 1، تابستان 

1388، ص 968-915.

66. ����������������������������������������������� ؛ »ش���هر خموش���ان )گ���ذری بر مزارات ش���هر تته در 
کستان(«؛ پیام بهارستان،  دوره 2، ش 6، سال 2، زمستان  حیدرآباد پا

1388، ص 756-727.

67. �������������������������������������������� ؛ »کاهش نفوذ زبان فارسی در هندوستان با نگاهی 
گره«؛ پیام بهارستان،  دوره  بر سنگ نوش���ته های مزار ش���هید ثالث در آ

2، ش 6، سال 2، زمستان 1388، ص 242-217.

68. ����������������������������������������������� ؛ »هن���ر کتیبه خوان���ی )نیم نگاه���ی ب���ه کتیبه ه���ای 
یادمانی فارس(«؛ کتاب ماه هنر، ش 133، مهر 1388، ص 64-62.

69. حصی���ری، افس���انه؛ »ش���جره نامه طریقت���ی در س���نگ نگاره س���تون 
ایپلی���ک، از س���ده نهم هجری )مس���جد ش���یخ باب���ا - مراغ���ه(«؛ پیام 

بهارستان، دوره 2، ش 7، سال 2، بهار 1389، ص 708-704.

70. �������������������������������������������� ؛ »نگاهی به سنگ مزار مقبره اوحدی مراغی«؛ پیام 
بهارستان،  دوره 2، ش 6، سال 2، زمستان 1388، ص 242-217.

ته«؛  س���اورکا اس���ماعیل  س���ید  »امام���زاده  علیرض���ا؛  حصارن���وی،   .71
باستان شناسی ایران در دوره اسامی )43 مقاله در بزرگداشت استاد 
دکتر محمد یوس���ف کیانی(، به کوش���ش: دکتر محمد ابراهیم زارعی، 

همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1390، ص 638-608.

یخی از دوران صفویه در مسجد  72. حقیقت، عبدالرفیع؛ »دو فرمان تار
جامع سمنان«؛ وحید، ش 73، سال 6، دی 1348، ص 77-68.

کریاس ش���رقی  ی، یاس���ر و علومی، مجید؛ »بررس���ی تزیینات  73. حمزو
کبیر یزد با نگرش ویژه بر کتیبه نقاشی«؛ کتاب ماه هنر،  مسجد جامع 

ش 139، فروردین 1389، ص 75-68.

74. حمزه ل���و، منوچهر؛ »کتیبه های بقعه امامزاده س���هل بن علی )ع( در 
کتیبه ها و متون دوران اسامی،  شهرستان آستانه«؛ مجموعه مقاالت 

ص 72-51.
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مأخذشنایس فاریس کتیبه ها و سنگ قربهای اسالیمکتاب شنایس موضویع

راهنمای کتاب، ش 67-69، فروردین و اردیبهشت و خرداد 1347، 
ص 61-59.

یخی درباره خراس���ان:(  106. س���عیدی، س���ید غامرضا؛ »)تحقیقات تار
م���زار خواجه ربیع«؛ نامه آس���تان ق���دس، ش 16، آذر 1342، ص 31-

.36

107. س���امیان، ابوالقاسم؛ »شیخ دانیال«؛ وحید، ش 238، نیمه مرداد 
1357، ص 19.

ی���س ایلکانی«؛  108. س���لطان القرایی، جعف���ر؛ »قبر معّزالدین س���لطان او
یغما، ش 34، اسفند 1329، ص 528-523.

یس ایلکانی در شادی آباد  109. سلماس���ی زاده؛ »قبر معّزالدین سلطان او
مشایخ«؛ وحید، ش 180، سال 13، خرداد 1354، ص 281-280.

110. �������������������������������������������� ؛ »مس���جد جامع مرند«؛ وحید، ش 179، س���ال 13، 
اردیبهشت 1354، ص 152-151.

111. ����������������������������������������������� ؛ »مس���جد جامع تبریز«؛ وحید، ش 116، س���ال 11، 
مرداد 1352، ص 540-532.

112. سمسار، محمدحس���ن؛ »صندوق منّبت امام زاده موسی )خوروین 
یدان، ش 28، زمستان 1378، ص 70-65. کرج(«؛ وقف میراث جاو

113. س���یدی، مه���دی؛ »گنب���د خش���تی مش���هد، مقب���ره امی���ر س���لطان 
غیاث الدی���ن محم���د ب���ن ... موس���ی ب���ن جعف���ر )ع(«؛ وق���ف میراث 

یدان، ش 35-36، پاییز و زمستان 1380، ص 162-149. جاو

یدان، ش  114. ش���اطری، میترا؛ »دو وقف نامه سنگی«؛ وقف میراث جاو
41-42، بهار و تابستان 1382، ص 52-51.

کتیبه های قرآنی دو مجموعه  115. شایسته فر، مهناز؛ »بررسی تزیینات و 
گوهرش���اد مش���هد و ه���رات«؛ مطالعات هن���ر اس���امی، ش 12، بهار - 

تابستان 1389، ص 98-73.

کتیبه ه���ای مذهب���ی دوران  116. ����������������������������������������������� ؛ »بررس���ی محتوای���ی 
یان و صفویان«؛ علوم انس���انی دانش���گاه الزهراء )س(، ش 43،  تیمور

سال 12، پاییز 1381، ص 111-62.

یه حرم  117. ����������������������������������������������� ؛ »بررس���ی مضامین ادبی کتیبه های قاجار
مطه���ر« رض���وی )ع(؛ مطالعات هنر اس���امی، ش 9، پاییز - زمس���تان 

1387، ص 72-51.

کتیبه ه���ای اهلل وردی خ���ان  ����������������������������������������������� ؛ »بررس���ی مضمون���ی   .118
در ح���رم مطه���ر امام رض���ا )ع(«؛ کتاب ماه هنر، ش 140، اردیبهش���ت 

1389، ص 89-78.

119. �������������������������������������������� ؛ »تزئینات کتیبه ای بقعه میر قوام الدین مرعشی )میر 
بزرگ( در آمل«؛ کتاب ماه هنر، ش 145، مهر 1389، ص 101-92.

چهارمحال«؛ خاطرات وحید، ش 36، مهر 1353، ص 9-8.

90. رجایی علوی، سهیا وفایی، شهربانو؛ »نمونه هایی از سنگ مزارهای 
گرگان«؛ موزه ها، ش 2-3، بهار و تابستان 1379، 33-26. موزه 

91. رحیم ل���و، یوس���ف؛ »تدوین اس���ناد س���نگی و ی���ک نمون���ه«؛ ادبیات 
مشهد، ش 29، 1375، ص 50-41.

کوفی برج الجیم«؛ نامه  92. رضائی باغ بیدی، حس���ن؛ »کتیبه پهلوی - 
ایران باس���تان، ش 7 )س���ال 4 - ش 1(، بهار و تابس���تان 1383، ص 

.21-9

گلپایگان«؛ پیام بهارس���تان،  93. رضایی، بهناز؛ »کتیبه مس���جد جامع 
دوره 2، ش 4، سال 1، تابستان 1388، ص 195-189.

94. زارع���ی، باب اهلل؛ »کتیبه کوفی مس���جد جامع قزوین«؛ مس���جد، ش 
22، آبان 1374، ص 58-54.

95. زارعی، محمد ابراهیم؛ »بقعه خضر همدان«؛ اثر، ش 33-34، بهار 
و تابستان 1381، ص 222-192.

یخی اس���امی«؛ هنر و  کوفی تزیینی در آثار تار 96. زمانی، عباس؛ »خط 
مردم، ش 128، خرداد 1352، ص 33-15.

97. زمرش���یدی، حس���ین؛ »تح���ول خ���ط بنای���ی در معم���اری صفویه با 
کتیبه ای مس���جد حکی���م اصفهان«؛ مطالعات هنر  کید بر تزیینات  تأ

اسامی، ش 14، بهار - تابستان 1390، ص 118-101.

98. ستوده، غامرضا؛ »کتیبه فارسی مسجد هان چو در چین«؛ الهیات 
مشهد، ش 26-27، بهار 1357، ص 244-240.

99. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه فارس���ی مس���جد هانچ���و در چین«؛ آینده، 
سال 6، ش 5-6، مرداد و شهریور 1359، ص 339-334.

100. س���توده،  منوچه���ر؛ »دو کتیب���ه کوفی از بدر بن حس���نویه«؛ یغما، ش 
205، سال 18،  مرداد 1344، ص 250-248.

کوفی از بدر بن حسنویه«؛ لرستا ن نامه،  کتیبه  101. �������������������������������������������� ؛ »دو 
کوش���ش: سیدفرید قاس���می(، خرم آباد: پیغام، 1375، ص 77- )به 

.78

102. ����������������������������������������������� ؛ »صندوق چوبین مرقد س���لمان پارس���ی«؛ آینده، 
سال 13 - ش 8-12، آبان تا اسفند 1366، ص 714-712.

کاش���یهای مرق���د مطه���ر حض���رت  ����������������������������������������������� ؛ »کتابه ه���ای   .103
معصومه)س(«؛ کیهان فرهنگی، ش 28، سال 3، تیر 1365، ص 10-

.11

104. �������������������������������������������� ؛ »کتیبه های آس���تانه مقدسه قم«؛ معارف اسامی، 
ش 16، بهار 1353، ص 38-32.

کاخ س���لطان مسعود سوم«؛  کوفی در  105. �������������������������������������������� ؛ »کتیبه های 
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کتاب شنایس موضویع مأخذشنایس فاریس کتیبه ها و سنگ قربهای اسالیم

یس آل نوش���روان«؛ گنجینه  134. ش���فیعی، مرتضی؛ »س���نگ مزار امیر او
ش���هاب: دفت���ر چه���ارم، زی���ر نظر: س���یدمحمود مرعش���ی نجف���ی، قم، 
کتابخانه بزرگ حضرت آیت اهلل العظمی مرعش���ی نجفی، چاپ اول، 

1383 ش، ص 648-635.

135. شکوهی، مهرداد؛ »کتیبه های بنگال«؛ ترجمه: اعظم هدایتی، وقف 
میراث جاویدان، ش 41-42، بهار و تابستان 1382، ص 110-105.

کتیبه بنای منس���وب به  ی���خ  136. ش���یخ الحکمایی، عمادالدی���ن؛ »تار
جاماس���ب حکیم«؛ گزارش میراث، دوره 2، سال 4، ش 37، بهمن و 

اسفند 1388، ص 21.

گزارش  گوری از سدۀ هفتم«؛  137. �������������������������������������������� ؛ »ش���عری از س���نگ 
میراث، دوره 2، س���ال 4، ش 38، فروردین و اردیبهشت 1389، ص 

.14

138. ����������������������������������������������� ؛ »کتیب���ه بن���ای منس���وب به جاماس���ب حکیم«؛ 
گ���زارش میراث، دوره 2، س���ال 4، ش 36، آذر و دی 1388، ص 15-

.16

کازرون )1(«؛ آینده، س���ال 14،  139. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه های دوان 
ش 1-2، فروردین و اردیبهشت 1367، ص 64-63.

کازرون )1(«؛ وق���ف می���راث  کوف���ی  140. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای 
یدان، ش 3، پاییز 1372، ص 101-94. جاو

کوف���ی کازرون )2(«؛ وق���ف می���راث  141. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای 
یدان، ش 4، زمستان 1372، ص 91-80. جاو

کازرون )3(«؛ وق���ف میراث  کوف���ی  142. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای 
یدان، ش 6، تابستان 1373، ص 109-100. جاو

کوف���ی کازرون )4(«؛ وق���ف میراث  143. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای 
یدان، ش 10، تابستان 1374، ص 129-120. جاو

 ،2 ش  کازرونی���ه،  کازرون«؛  از  »گورنبش���ته ای  ؛   �����������������������������������������������  .144
تابستان 1373، ص 19-18.

145. صاحب���ی، مس���لم؛ »ب���اب غیب���ت در س���امرا )در چوب���ی نفیس در 
س���رداب مق���دس س���امّراء، باقیمان���ده از دوران خافت عباس���یان(«؛ 

یدان، ش 5، بهار 1373، ص 87-84. وقف میراث جاو

146. صاحبی بزاز، منصوره؛ »خط و مضمون در کتیبه های محراب های 
گچ ب���ری بناهای س���لجوقی«؛ مطالعات هنر اس���امی، ش 13، پاییز - 

زمستان 1389، ص 88-69.

کاخک���ی، احم���د؛ »کتیبه ه���ای بقعه زین الدی���ن ابوبکر  147. صالح���ی 
تایبادی«؛ اثر، ش 25، 1374، ص 98-62.

کتیبه نویس���ی:  148. صب���وری، محمدعلی )مترجم(؛ »خوش نویس���ی و 

120. �������������������������������������������� ؛ »تزئینات کتیبه ای س���نگ قبرهای ش���یخ صفی و 
گرگان«؛ کتاب ماه هنر، ش 134، آبان 1388،  تطبیق آن با نهارخوران 

ص 81-74.

گنبد س���لطانیه«؛ هنرهای  کتیب���ه ای  121. ����������������������������������������������� ؛ »تزئین���ات 
تجسمی، ش 11، بهار 1380، ص 131-126.

کتیب���ه ای مس���جد جام���ع س���منان«؛  122. ����������������������������������������������� ؛ »تزئین���ات 
مطالعات هنر اسامی، ش 1، پاییز - زمستان 1383، ص 104-89.

کتیبه ای مس���جد وکیل شیراز«؛ کتاب  123. �������������������������������������������� ؛ »تزیینات 
ماه هنر، ش 120، شهریور 1387، ص 75-64.

124. �������������������������������������������� ؛ »تعامل معماری و ش���عر فارس���ی در بناهای عصر 
تیم���وری و صفوی«؛ مطالعات هنر اس���امی، ش 11، پاییز - زمس���تان 

1388، ص 104-79.

125. ����������������������������������������������� ؛ »جای���گاه ق���رآن، حدی���ث و ادعیه در کتیبه های 
اسامی«؛ مدرس علوم انسانی، ش 23، ویژه نامه، ص 94-57.

کلمه علی )ع( در  126. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای اس���امی، تجلی 
تزیین معماری«؛ کتاب ماه هنر، ش 31-32، فروردین و اردیبهش���ت 

1380، ص 73-68.

127. ����������������������������������������������� ؛ »مق���ام و موقعی���ت ام���ام رض���ا )ع( در تزیین���ات 
کید بر حرم مطهر امام رضا )ع(«؛ کتاب  کتیبه ای معماری اسامی با تأ

ماه هنر، ش 103-104، فروردین و اردیبهشت 1386، ص 32-22.

128. �������������������������������������������� ؛ »نقش تزیینی و پیام رسانی کتیبه در معماری اسامی«؛ 
کتاب ماه هنر، ش 89-90، بهمن و اسفند 1384، ص 108-94.

129. شایس���ته فر، مهن���از و آزاد، میت���را؛ »کتیبه های ابنی���ه دوران آل بویه، 
کید بر مضامین مذهبی«؛ مطالعات هنر اس���امی، ش 1، پاییز -  ب���ا تأ

زمستان 1383، ص 60-43.

130. شایس���ته فر، مهناز و ص���راف زاده، رامینه؛ »تجلی اس���ماء مقدس در 
تزیینات معماری امام زادگان و مقابر س���ده ی چهاردهم / هش���تم شهر 
قم«؛ مطالعات هنر اس���امی، ش 13، پاییز - زمستان 1389، ص 89-

.108

کتیبه ای  131. شایسته فر، مهناز و گل مغانی زاده اصل، ملکه؛ »تزیینات 
نم���ای بیرون���ی بقعه ش���یخ صفی الدی���ن اردبیلی«؛ عل���وم اجتماعی و 

انسانی دانشگاه شیراز، ش 37، زمستان 1381، ص 103-83.

یخی مزار امام«؛ نامه  132. ش���بیریان، ع؛ »)موزه آستان قدس:( سنگ تار
آستان قدس، ش 20، فروردین 1344، ص 78-76.

کتیبه ای آستانه مقدسه قم«؛ مطالعات  133. شریعت، زهرا؛ »تزیینات 
هنر اسامی، ش 7، پاییز - زمستان 1386، ص 110-89.
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اصفه���ان عص���ر صف���وی«؛ مطالع���ات هن���ر اس���امی، ش 5، پایی���ز - 
زمستان 1385، ص 44-25.

یدان،  162. فرحانی، علی؛ »دو وقف نامه از بازار تهران«؛ وقف میراث جاو
ش 46، تابستان 1383، ص 132-128.

163. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای مس���جد جام���ع ورامین«، مجموعه 
کتیبه ها و متون دوران اسامی؛ ص 142-119. مقاالت 

164. فره���ادی، روان؛ »کتیب���ه قص���ر مس���عود ثال���ث، قصی���ده دری زمان 
یانا، ش 24،  کوفی،  مجمل یک رس���اله اث���ر بومباچی«؛ آر غزنوی بخط 

ص 660-653.

165. فقیه میرزائی، گیان؛ »مروری بر کتاب »خوشنویسی در کتیبه های 
اصفه���ان«؛ اث���ر زنده ی���اد اس���تاد منوچه���ر قدس���ی، مجموع���ه مقاالت 

کتیبه ها و متون دوران اسامی، صص 150-143.

یانا، ج 28،  گوهرشاد در هرات«؛ آر 166. فکری سلجوقی؛ »سنگ مقبره 
1349، ش 2، صص 54-52.

کتیبه باس���تانی جامع ملک غیاث- کامل  167. �������������������������������������������� ؛ »نقل 
یانا، ش 23، صص 121-119. الدین«؛ آر

168. قاس���می اندرود، پرس���تو؛ »فرمان تخفیف مالیات���ی عهد ناصری بر 
سنگ نبش���ته مسجد جامع زوزن«؛ مجموعه مقاالت کتیبه ها و متون 

دوران اسامی، ص 170-163.

169. قدس���ی، بهزاد؛ »برخ���ی از لوح مزارهای رقم دار تخ���ت فوالد«؛ پیام 
بهارستان، دوره 2، ش 9، سال 3، پاییز 1389، ص 190-165.

170. ����������������������������������������������� ؛ »لوح مزارهای رقم دار تخت فوالد«؛ وقف میراث 
یدان، ش 38، تابستان 1381، ص 121-109. جاو

یارتگاه امامزاده یحیی روستای  171. قراخانی بهار، حس���ن؛ »گزارشی از ز
یدان، ش 11-12، پاییز و زمستان  دوزعنبر هشتگرد«؛ وقف میراث جاو

1374، ص 119-114.

172. قلیچ خانی، حمیدرضا؛ »کهن ترین سنگ نوش���ته های نستعلیق«؛ 
کتاب���ت )1(، ب���ه اهتم���ام: حمیدرض���ا  مق���االت تخصص���ی خ���ط و 
قلیچ خان���ی، ته���ران: پژوهش���کدۀ هنره���ای س���ّنتی س���ازمان می���راث 
گردش���گری و صنایع دس���تی، چ���اپ 1، 1385، ص 143- فرهنگی، 

151. ]انتشار به صورت الکترونیک[

173. قوچان���ی، عبداهلل؛ »بررس���ی کتیبه آرام���گاه عاءالدین ]ورامین[«؛ 
اثر، ش 15-16، پاییز و زمستان 1367، ص 71-59.

یخ���ی مجموع���ه نطن���ز  کتیبه ه���ای تار 174. ����������������������������������������������� ؛ »بررس���ی 
و مس���جد جام���ع نائی���ن« )هم���راه ب���ا توضیحات���ی از باقر آی���ت اهلل زاده 

شیرازی(؛ اثر، ش 26-27، 1375، ص 142-132.

یخچه مختصر«؛ نامه آس���تان قدس، ش 32، سال  خوش نویس���ی، تار
1346، ص 97-78.

گ���رد، مه���دی و ش���یرازی، علی اصغ���ر؛ »تأثی���رات تح���والت  149. صحرا
کتیبه نگاری ابنیه اس���امی ایران - سده  خوشنویس���ی )خط ثلث( بر 

چهار تا نهم هجری«؛ نگره، ش 14، بهار 1389، ص 63-51.

کتیبه ه���ای قرآنی مس���اجد جامع در  150.صداق���ت، فاطم���ه؛ »جای���گاه 
گس���ترش تفکر مذهبی )قرن اول تا هفتم هجری(«؛ کتاب ماه هنر، ش 

120، شهریور 1387، ص 30-18.

151. صداق���ت، معصومه؛ »مضامین مذهبی در خط نگاره های س���نگ 
قبرها و محراب های موزه ملی«؛ مطالعات هنر اس���امی، ش 3، پاییز 

- زمستان 1384، ص 96-77.

گور و آرامگاه ش���اه عب���اس اول صفوی  152. ص���دری، مهدی؛ »س���نگ 
ی���دان، ش 43-44، پاییز و زمس���تان  )کاش���ان(«؛ وق���ف می���راث جاو

1382، ص 133-131.

گوهرش���اد یا هش���تمین بنای زیبای  153. صم���دی، حبیب اهلل؛ »جامع 
جهان«؛ یغما، ش 79، سال 11، بهمن 1333، ص 515-509.

154. عدل، ش���هریار؛ »کتیبه کاش���ی منار مس���جد جامع دامغان )حدود 
450 ه���� ق/1058 م(، کهن تری���ن نمون���ه بازمان���ده در ج���ای از کارب���رد 
کاش���ی در معماری اس���امی ایران«؛ اث���ر، ش 7-9، بهمن 1361، ص 

.304-297

155. ����������������������������������������������� ؛ »کتیب���ه ای نویافته در بس���طام و برج آرامگاهی از 
میان رفته حس���ام الدوله در ساری«؛ اثر، ش 10-11، بهمن 1364، ص 

.183-175

156. عرب، کاظم؛ »محراب سنگی مسجد میرزا تقی همدان«؛ مسجد، 
ش 24، اسفند 1374، ص 53-50.

157. عناصری،  جابر؛ »فرمان ش���اه طهماسب به والی داراالرشاد اردبیل 
و مردم آن شهر«؛ وحید، ش 57، شهریور 1347، ص 850-846.

158. غفور، م. آ؛ »میراث فارسی بر احجار بنگال«؛ ترجمه: محمد وحید 
دستگردی، ارمغان، دوره 39 - ش 4، تیر 1349، ص 213-201.

159. غفارن���ژاد، میرزا حس���ن؛ »س���نگ قبره���ای علویان در م���وزه مصر«؛ 
می���راث اس���امی ایران، به کوش���ش: رس���ول جعفریان، ق���م، کتابخانه 
آیت اهلل العظمی مرعش���ی نجفی، چاپ اول، 1376 ش، دفتر چهارم، 

ص 48-35. 

160. فراس���ت، مری���م؛ »به کارگی���ری ش���اخصه های معماری اس���امی در 
کتیب���ه و نقوش هندس���ی(«؛  کی���د ب���ر  معم���اری مس���جد محل���ه )با تأ

مطالعات هنر اسامی، ش 4، بهار - تابستان 1385، ص 84-61.

کتیبه و نقوش هندس���ی در بناهای  161. ����������������������������������������������� ؛ »همنواختی 
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189. لباف خانیکی، رجبعلی؛ »سنگ افراشته های مزارات باخزر«؛ اثر، 
ش 18-19، زمستان 1369، ص 112-93.

یارت«؛ اث���ر، ش 15-16، پاییز و  190. ����������������������������������������������� ؛ »مس���جد رب���اط ز
زمستان 1367، ص 172-164.

191. محم���د ابراهی���م خلی���ل؛ »ترمی���م و نص���ب ل���وح جدی���د م���زار وحی 
یانا، ج 21، ش 10، ص 24-22. صاحب«؛ آر

یانا، ج  یخ 866 در بدخشان[؛ آر 192. �������������������������������������������� ؛ »کتیبه پل« ]بتار
10، ش 10، ص 30-29.

یخ اختتام تجدید تعمیر مزار حضرت  193. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه تار
یانا، سال 2، ش 12 )ش پیاپی 24(، برج جدی )دی  تمیم )رض(«؛ آر

ماه( 1323، ص 40.

کتیب���ه تعمیر جدید مزار حضرت  194. ����������������������������������������������� ؛ »نص���ب لوحه 
یانا، ج 8، ش 5، ص 23-16. سنائی«؛ آر

کتیبه های س���ردر  195. محم���دی، رضا و رجبی، محمدعلی؛ »بررس���ی 
ورودی من���ازل ته���ران از دوره قاج���ار تا کنون«؛ نگره، ش 15، تابس���تان 

1389، ص 27-19.

196. مخت���اروف، احرار؛ »کتیب���ه بابر میرزا«؛ آش���نا، ش 31، آبان 1375، 
ص 16-15.

197. مخلصی، محمدعلی؛ »بررسی و پژوهش در دو کتیبه عضدالدوله 
در تخت جمشید«؛ اثر، ش 36-37، تابستان 1383، ص 102-92.

یخی آن )با  198. ����������������������������������������������� ؛ »بقعه ش���یخ دانیال خن���ج و منار تار
کتیبه ها و متون  یخی آن(«؛ مجموعه مقاالت  کتیبه های تار کی���د بر  تأ

دوران اسامی، ص 246-205.

یخی دیگر«؛  199. مدرسی طباطبایی، حسین؛ »ذیل چند اثر و کتیبه تار
وحید، ش 65، سال 6، اردیبهشت 1348، ص 392-389.

یه و  یخی در قم از دوره افشار 200. �������������������������������������������� ؛ »سنگ نبشته های تار
یه«؛ وحید،  ش 58، سال 5، مهر 1347، ص 936-931. قاجار

201. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه های دوره صفوی در قم«؛ وحید، ش 47، 
سال 4، آبان 1346، ص 1023-1017.

کتیبه ه���ای دوره صفوی در قم«؛ وحید،  202. ����������������������������������������������� ؛ »ذیل بر 
ش 48، سال 4، آذر 1346، ص 1107.

203. ����������������������������������������������� ؛ »گچ بریه���ای بازمانده از قرن هفتم تا نهم در قم«؛ 
وحید: ]بخش اول:[ ش 55، س���ال 5، تیر 1347، صص 682-681. 
]بخ���ش دوم:[ ش 56، س���ال 5، م���رداد 1347، ص���ص 700-697. 

]بخش سوم:[ ش 57، سال 5، شهریور 1347، ص 841-839.

از  فرمان���ی  ق���م،  در  قن���ات  دو  »وقف نام���ه  ؛   �����������������������������������������������  .204

����������������������������������������������� ؛ »پای���زه«؛ می���راث فرهنگ���ی، ش 17، تابس���تان   .175
1376، ص 45-42.

176. �������������������������������������������� ؛ »کتیبه کوفی محراب قدمگاه امام رضا )ع( )فراشای 
یزد(«؛ وقف میراث جاویدان، ش 13، بهار 1375، ص 83-82.

177. ����������������������������������������������� ؛ »کتیبه ه���ای قلع���ه روس���تای مرج ش���هر بابک«؛ 
ی���خ معماری و شهرس���ازی ایران )7-12  کنگره تار مجموع���ه مقاالت 
کشور،  کرمان(، سازمان میراث فرهنگی  اسفند ماه 1374 - ارگ بم - 

چاپ اول، 1375، ج 3، ص 248-241.

178. �������������������������������������������� ؛ »یادداش���تی بر مس���جد و مدرس���ه زوزن«؛ اثر، ش 
15-16، پاییز و زمستان 1367، صص 248-231.

کتیبه های موزه دوران اسامی )سده های  کرمی، مهرناز؛ »برخی از   .179
هفتم و هشتم(«؛ موزه ها، ش 15، پاییز 1382، ص 27.

180. کریمیان سردشتی، نادر؛ »کتیبه نگاری و کتیبه شناسی«؛ مجموعه 
کتیبه ها و متون دوران اسامی، ص 186-171. مقاالت 

می���راث  وق���ف  خوارزمش���اهی«؛  »س���نگاب  حش���مت؛  کفیل���ی،   .181
یدان، ش 41-42، بهار و تابستان 1382، ص 60-53. جاو

182. �������������������������������������������� ؛ »کتیبه سنگی وقف نامه سید میرزا تاجر صراف«؛ وقف 
میراث جاویدان، ش 35-36، پاییز و زمستان 1380، ص 164-163.

کانت���ر، علی اصغر و آیت اللهی، حبیب اهلل؛ »کاربرد آیات قرآنی و   .183
متون مذهبی در تزئینات معماری ش���یعی مازن���دران«؛ نگره، ش 13، 

زمستان 1388، ص 27-5.

کیانمه���ر، قب���اد و بهاره ن���ژاد، تق���وی؛ »مطالع���ۀ تطبیق���ی مضامین   .184
کتیبه های کاش���یکاری مدرس���ۀ چه���ار باغ اصفه���ان و باورهای عصر 
یخی، دوره جدید، سال 3، ش 10، تابستان  صفویه«؛ پژوهش های تار

1390، ص 154-133. 

گ���دار، »محم���د رض���ا االمامی«؛ ترجم���ه: تقی بینش، نامه آس���تان   .185
قدس، ش 25، فروردین 1346، ص 126-119.

کتیبه ه���ای مناره های اصفهان«؛  گ���دار، یدا؛ »اطاعات مربوط به   .186
ترجم���ه: محمدتق���ی مصطف���وی، آثار ای���ران، ته���ران: وزارت معارف و 

کل عتیقات، ج 1، ص 191-188. اوقاف و صنایع مستظرفه - اداره 

187. �������������������������������������������� ؛ »کتیبه مناره س���لطان مسعود ثالث در غزنه«؛ آثار 
ای���ران، ته���ران: وزارت معارف و اوقاف و صنایع مس���تظرفه - اداره کل 

عتیقات، ج 1، ص 192.

188. گلزاری، مس���عود؛ »بررس���ی و معرفی چند سنگنبش���ته در اسدآباد 
یخ���ی، ش 60، آذر و دی 1354، ص 217- هم���دان«؛ بررس���یهای تار

.230
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یخچه س���نگ بس���م اهلل الرحم���ن الرحیم  219. نخجوان���ی،  حس���ین؛ »تار
در بقع���ه س���ید ابراهی���م«؛  چه���ل مقال���ه، )به کوش���ش: یوس���ف خادم 

هاشمی نسب(، تبریز: چاپخانه خورشید، 1343، ص 61-53.

یس ایلکانی در شادی آباد  220. �������������������������������������������� ؛ »قبر معّزالدین سلطان او
مش���ایخ«؛ چهل مقاله، )به کوش���ش: یوس���ف خادم هاشمی نس���ب(، 

تبریز: چاپخانه خورشید، 1343، ص 52-51.

کتیبه های آن«؛ چهل  221. �������������������������������������������� ؛ »مسجد جامع تبریز و شرح 
کوش���ش: یوس���ف خادم هاشمی نس���ب(، تبری���ز: چاپخانه  مقاله، )به 

خورشید، 1343، ص 80-70.

222. نجات���ی، رحم���ت اهلل؛ »بی ب���ی حلیم���ه«؛ یغما، یادنام���ه یغما، ص 
.399-391

223. نصرتی، مس���عود؛ »مسجد جامع ورامین«؛ گلستان قرآن، ش 104، 
دی 1380، ص 22.

224. نظ���ری، فرهاد و نی���ک زاد، ذات اهلل؛ »کتابه مس���جد جامع دهلی«؛ 
گلستان هنر، ش 16، سال 5، تابستان 1388، ص 78-74.

کتیبه های  225. نعمت���ی، محمدرضا و زاه���دی، محمدرضا؛ »بررس���ی 
صف���وی تنگ چکاب«؛ باستان شناس���ی ایران در دوره اس���امی )43 
کوشش:  کیانی(، به  مقاله در بزرگداش���ت استاد دکتر محمد یوس���ف 
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