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چكيده
 در ميان آثار هنري چوبي بجا مانده از ادوار مختلف ايران بعد از اسالم بويژه از دوره تيموري و صفوي 
شاهکارهاي بي نظيري وجود دارد که از منظر تکنيکي و نقوش مشابهت  ها و تفاوت هاي قابل ذکري 
مي توان بين آن ها مشاهده کرد. يکي از تکنيک هاي خاص بکار رفته در اين آثار تکنيک جووک است. تکنيکي 
که مشابهت قابل توجهي با خاتم دارد ولي در عين حال تکنيکي مستقل از خاتم است. دو نمونه از آثار 
شاخص تاريخي که با تکنيک جووک کار شده اند درب هاي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي از دوره صفوي و 
مقبره يسوي از دوره تيموري مي باشند. هدف از اين تحقيق تطبيق جووک هاي موجود بر روي درب هاي 
تاالر چيني خانه بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي و درب هاي مقبره يسوي است.  بنابراين سوال اصلي اين 
پژوهش عبارتست از : تفاوتها و شباهتهاي تكنيكي و تزئيناتي دربهاي اين دو مجموعه با توجه به تفاوت 
زماني و مكاني چگونه است؟ روش تحقيق  حاضر بصورت توصيفي - تطبيقي با رويکرد تطبيقي بوده 
و به شکل کتابخانه اي و ميداني به جمع آوري اطالعات پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که 
در دوره تيموري و حتي قبل از آن نيز تکنيک جووک با خاتم در تمامي منابع يکي دانسته شده و تعريف 
خاصي براي جووک صورت نگرفته است در جووک کاري عالوه بر مقاطع مربع و مستطيل از مثلث و در 
مصالح از استخوان، برنج، آبنوس، فوفل و ... استفاده مي کردند. با اين وجود شکل کامل خاتم و اوج آن در 
دوره صفويه بوده و تکنيک جووک نيز همچنان با روش هاي قبلي در ابعاد بزرگتر از خاتم و در سطوح 
مختلف اجرا مي شد. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته مي توان نتيجه گرفت اوج شکوفايي تکنيک 

جووک دوره تيموري بوده و نمونه هاي موجود بررسي شده گواهي اين امر است. 
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مقدمه  
دوره تيموري از ادوار مهم هنرهاي اسالمي است. توجه 
امراي تيموري به هنر و جمع آوري هنرمندان و صنعتگران 
در سمرقند، بخارا، هرات، خراسان و فارس، مرکز هنري 
تزيينات  و  معماري  به  که  آورد   بوجود  را  برجسته اي 
وابسته به آن نيز اعتبار زيادي بخشيد. دو بناي بقعه شيخ 
صفي الدين اردبيلي و آرامگاه خواجه احمد يسوي با موقعيت 
جغرافيايي زياد و دو دوره تاريخي بسيار مهم اسالمي آثار 
شاخصي در زمينه هاي مختلف از جمله تزيينات داخلي و 
عناصر الحاقي مهم بناها مي توان به آثار چوبي بکار رفته 
در آن ها از جمله درب ها اشاره کرد. که با دقت و ظرافت 
خاص و با تکنيک  هاي مختلف و نقوش زيبايي اجرا شده اند. 
يکي از تکنيک هاي قابل بحث و بررسي، جووک کاري اجرا 
شده بر روي اين آثار است. در اين پژوهش سعي مي شود 
به نقوش جووک هاي بکار رفته بر روي درب هاي اين دو 
مجموعه پرداخته شود. همچنين هدف از اين تحقيق تطبيق 
جووک هاي موجود بر روي درب هاي تاالر چيني خانه بقعه 

شيخ صفي الدين اردبيلي و درب هاي مقبره يسوي است. 
سوال اصلي اين پژوهش عبارتست از : تفاوتها و شباهتهاي 
تكنيكي و تزئيناتي دربهاي اين دو مجموعه با توجه به تفاوت 
تحقيقات  تاکنون  همچنين  است؟  چگونه  مكاني  و  زماني 
خاصي روي تکنيک جووک مخصوصا درب هاي نامبرده 
صورت نگرفته، لذا  داليل اهميت و ضرورت تحقيق در 
اين است كه تا كنون پژوهش مستقلي در موضوع صورت 
نگرفته و نويسندگان الزم و ضروري دانستند پژوهشي 
در جهت معرفي اين آثار و نقوش بکار رفته در جووک ها 
انجام دهند و اين به عنوان تحقيق حاضر در نظر گرفته 

شده است. 

روش تحقيق
روش تحقيق حاضر بصورت توصيفي - تحليلي و 
با رويکردي تطبيقي به انجام رسيده است. همچنين جمع 
آوري اطالعات به شکل کتابخانه  اي و ميداني بوده است که 
بعد از تهيه اطالعات و منابع تصويري به صورت دستي و 
نرم افزاري (با استفاده از کورل و فتوشاب) طرح خطي آنها 
رسم گرديده است. جامعه آماري اين پژوهش، روي دو 
بناي تاريخي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي و مقبره خواجه 
احمد يسوي که از آثار ارزشمند دوره تيموري بوده و در 
اين پژوهش درب هاي جووک دار اين بناها مورد بررسي 
قرار مي گيرد که ۲۰ مورد درب هاي تاالر چيني خانه بقعه 
شيخ صفي الدين اردبيلي بوده که ده مورد از آن ها بخاطر 
مطالعه  براي  آن  نمونه ي  ده  و  گرديده  حذف  مشابهت 
انتخاب شده است. همچنين سه درب از سالن تدفين در 
قسمت داخلي مقبره خواجه احمد يسوي که داراي جووک 
و  تجزيه  انتخاب شده  اند.  تحليل  و  تجزيه  بوده اند، جهت 
تحليل آثار به صورت کمي و کيفي در دو بخش، با تصاوير 

و جداول مختلف در هر قسمت به صورت مجزا آورده شده 
و در نهايت در جدول تطبيقي در کنار يکديگر ارائه گشته اند. 
توصيف نقوش، عناصر و تکنيک ها به صورت مکتوب در 

هر بخش معرفي آثار به صورت جداگانه آورده شده اند.

پيشينه تحقيق  
مطالعاتي که تاکنون درباره آثار چوبي دوره تيموري و 
صفوي صورت گرفته عمدتًا به شيوه هاي شکل گيري آثار 
پرداختند، که در اين ميان کمتر به تکنيک جووک پرداخته 
شده و به صورت عمده تحقيقات خاصي در زمينه جووک 
انجام نگرفته است. منابع موجود در اين پژوهش به سه 

دسته کلي تقسيم مي شود. 
الف) در رابطه با منابع مربوط به جووک کاري نخست 
بايد به کتاب چوب و هنرهاي چوبي ايران اشاره کرد که 
نيکو شجاع نوري، (۱۳۹۴، دانشگاه الزهرا)، در اين کتاب 
تعريف مختصري از جووک و نحوه ي اجراي آن را بيان 
داشته است. در کتاب هنر خاتم، غالمرضا روزي طلب و 
ناهيد جاللي، (۱۳۸۲، سمت)، به تاريخچه خاتم و همچنين 
خاتم مربع (جووک) در کشورهاي مختلف پرداخته است. 
در کتاب جلوه گري نقوش هندسي در آثار هنرهاي سنتي 
ايران، اسفنديار کوه نور، (۱۳۸۳، کوه نور)، به تاريخچه 
خاتم و جووک (خاتم مربع) پرداخته و چند نمونه از اين 
و  امامي  دوازده  مهدي  است.  کرده  معرفي  را  آثار  گونه 
همکاران در مقاله اي با عنوان «مطالعه تاثير عملي عرفان 
شيعي در هنر سنتي مطالعه موردي شکل گيري هنر خاتم 
مربع از قرن هشتم ه»(۱۳۹۴، جامعه شناسي هنر و ادبيات، 
شماره ۱۳) به چند نمونه از آثار چوبي که با تکنيک جووک 
اجرا شده اند با نام خاتم مربع بدان اشاره شده و از منظر 
پرداخته اند.  بدان  مقدس  هنر  عنوان  به  عرفاني  و  شيعي 
همچنين در مقاله اي ديگر از مهدي دوازده امامي و قباد 
غير  خاتم  تطبيقي  شناسي  «گونه  عنوان  تحت  کيانمهر 
مثلث»(۱۳۹۶، دوره جديد، شماره ۱) به (جووک) اشاره 
کرده و هر گونه را در يک دسته خاص قرار داده است. 
زهرا جعفري فرد و همکاران در مقاله اي با عنوان «تاللو 
شعارهاي شيعي بر آثار چوبي دوره سلجوقي تا آغاز دوره 
تيموري»(۱۳۹۴، شيعه شناسي، شماره ۵۲) به معرفي چند 
نمونه از آثار تاريخي مهم و بررسي مضامين کتيبه اي آن 
به جووک هاي بکار رفته بر روي اين آثار نيز پرداخته شده 
است. سميرا عرب و غالمعلي حاتم، در مقاله «نو آوري در 
هنر خاتم کاري دوره صفوي و قاجار»(۱۳۹۴، استانبول، 
موسسه سفيران فرهنگي مبين) اشاره مختصري به نحوه 
ساخت خاتم (خاتم غير مثلث) در سطوح غير از مثلث را 
بيان کرده است. مهين سهرابي نصيرآبادي و سميه حقوقي 
فرد، «جووک کاري احياي هنر از ياد رفته»(۱۳۹۳، لهستان، 
هنر و محيط زيست) تاريخچه جووک، نحوه اجراي آن و 
نقش مايه هاي آن را عنوان کرده است. جمشيد مهرپويا در 
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مقاله «آرايه هاي معماري سنتي در مساجد ايران»(۱۳۷۶، 
هنر، شماره ۳۳) تکنيک هايي که در تزيينات مساجد استفاده 
شده را بيان داشته که يکي از اين تکنيک ها خاتم بوده و 
به نوع خاتم مربع (جووک) نيز اشاره مختصري داشته 
است. مستندسازي هنر جوک سازي، نازنين نوري نژاد 
(۱۳۹۷، شماره ۷) تعاريف و توضيحاتي در مورد تکنيک 
معرفي  را  رشته  اين  هنرمندان  و  ساخت  نحوه  جووک 
کرده اند. همچنين هاله صنعتي ايراني، در پايان نامه خود 
با عنوان «طراحي و اجراي اليتنگ هاي چوبي در فضاهاي 
داخلي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي بر اساس آثار چوبي 
آن»(۱۳۹۱، استاد راهنما: مهدي محمدزاده، دانشگاه هنر 
اسالمي تبريز، کارشناسي ارشد) به جووک هاي بکار رفته 
بر روي درب ها و آثار چوبي موجود در اين بقعه را مورد 
مطالعه قرار داده است. و نيز زينب مراديان قوجه بگلو، 
در پايان نامه اي با عنوان «طراحي و ساخت جووک جعبه 
قرآن بر اساس جووک هاي موجود در بقعه شيخ صفي الدين 
اردبيلي»(۱۳۹۵، استاد رهنما: ولي جوادي آذر، دانشگاه هنر 
اسالمي تبريز، کارشناسي ارشد) تحقيقات تخصصي در 
زمينه جووک بر روي آثار چوبي بقعه شيخ صفي الدين 

اردبيلي انجام داده است. 
اردبيلي:  صفي الدين  شيخ  بقعه  به  مربوط  منابع  ب) 
بيوک جامعي در کتاب نگاهي به آثار و ابنيه تاريخي اردبيل 
(۱۳۸۶، اختر) بناهاي تاريخي اردبيل و مخصوصا بقعه 
با  را  آن  مختلف  قسمت هاي  و  اردبيلي  شيخ صفي الدين 
بيان تاريخ آن ها، عنوان کرده است. موسي رجبي اصل، در 
کتاب نقش و رنگ (۱۳۸۱، شيخ صفي الدين اردبيلي) عالوه 
اين مجموعه،  در  رفته  بکار  رنگ هاي  و  نقش ها  انواع  بر 
آثار چوبي موجود در بقعه را نيز معرفي نموده اند. شکوفه 
مصباحي، گمشده اي از هنر و معماري صفويه مجموعه 
شيخ صفي الدين اردبيلي طرح بازسازي سر در عالي قاپو و 
احياي تزيينات آن (۱۳۸۸، رسانه پرداز) عالوه بر تاريخچه 
قسمت هاي مختلف بقعه هنرهاي بکار رفته در آن را نيز 
بيان کرده است. مهناز شايسته فرد و ملکه گلمغاني زاده، در 
مقاله تزيينات کتيبه اي نماي بيروني بقعه شيخ صفي الدين 
اردبيلي (۱۳۸۱، علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، 
شماره ۳۳) قسمت هاي مختلف بقعه و کتيبه هاي بکار رفته 
در بخش هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار داده است. 
يوسفي و گلمغاني زاده، هنرهاي شيعي در مجموعه تاريخي 
ياوريان)   ،۱۳۸۹) اردبيلي  صفي الدين  شيخ  فرهنگي  و 
تاريخچه و اکثر رشته هاي هنري بکار رفته در آن را با 

رويکرد ديني مورد مطالعه قرار داده است.
نور  احمد يسوي:  به مقبره خواجه  منابع مربوط  ج) 
بکوژ و صاديق بکوم، مقبره خواجه احمد يسوي (۲۰۱۳) 
در مورد تاريخچه بنا و شخصيت خواجه احمد يسوي و 
همچنين به معرفي آثار هنري بکار رفته در آن، از جمله 
درب هاي چوبي پرداخته اند. ال.لو متکوفسکايا تاشکند، در 

مقاله بسوي اشکال معماري در آسياي ميانه در پايان قرن 
چهاردهم م/ هشتم ه.ق مقبره خواجه احمد يسوي (۱۹۸۵، 
موسسه بريتانيايي مطالعات ايراني، شماره ۲۳) در مورد 
را مورد  آن  در  تزييني موجود  آرايه هاي  و  بنا  معماري 
بررسي قرار داده است. مهدي سنايي، طريقيت يسويه و 
 ،۱۳۷۶) مرکزي  آسياي  در  اسالم  گسترش  در  آن  نقش 
قفقاز، شماره ۱۹)  و  مرکزي  آسيايي  مطالعات  فصلنامه 
شخصيت خواجه احمد يسوي را معرفي کرده و عالوه بر 

آن به تاريخچه بنا نيز پرداخته است.

جووک کاري
درب هاي چوبي مقبره خواجه احمد يسوي در سالن 
تاالر  درب هاي  و  بوده  تيموري  دوره  به  مربوط  تدفين، 
آثار  از  نيز  اردبيلي  بقعه شيخ صفي الدين  در  چيني خانه 
دوره صفوي است. بر روي اين درب ها عالوه بر تکنيک هاي 
تزييني ديگر از تکنيک جووک نيز استفاده شده است. اما 
نقوش  و  از چوب هاي رنگي  تکنيک جووک کاري معموال 
هندسي با سطح مقطع هاي مثلث، مستطيل، مربع، لوزي و 
... درست مي شود. و مي توان آن را به لحاظ نقش مايه ها، 
تا حدودي شبيه خاتم دانست(شجاع نوري، ۱۳۵:۱۳۹۴). 
يک نمونه از اين تکنيک در منبر مسجد جامع عتيق شيراز 
است که قدمت آن به بيش از هزار سال مي رسد(سهرابي 
نصير آبادي و حقوقي فرد، ۱۳۹۳). جووک هاي بکار رفته 
روي آن به صورت مکعب هايي به اضالع چهار ميلي متر 
بريده شده و طرح هاي متنوعي روي صفحه درست کرده 
و  مربع  شکل  به  را  آن ها  و   .(۵۶۲:۱۳۷۶ است(مهرپويا، 
داده اند(کوه  قرار  هم  کنار  و  برش  ديگر  هندسي  اشکال 
نور، ۷۴:۱۳۸۳). در اين شيوه ي کار از چوب تک رنگ در 
تهيه مکعب ها استفاده مي شد(عباسي، ۱۳۹۲). شيوه اوليه 
خاتم سازي قبل از ايلخاني بيشتر قطعات مربع، مستطيل 
و متوازي االضاع بود که محدوديت رنگي و مواد اوليه در 
آن ديده مي شود(عرب و غالمعلي, ۱۰۳:۱۳۹۴). در جووک 
مربع اجزاي تشکيل دهنده ي آن، بجاي مثلث، قطعاتي به 
شکل مربع، مستطيل، متوازي االضاع و لوزي است(روزي 
است در  به خاتم شبيه  طلب و جاللي، ۵۰:۱۳۸۲). چون 
اکثر موارد آن را با نام خاتم عنوان کرده اند. تنوع طرح هاي 
جووک بسيار زياد بوده به طوري که هر طرحي با نقوش 
اجرا  تکينک  اين  با  را  آن  مي توان  شود،  ايجاد  هندسي 
کرد(مراديان، ۱۱۴:۱۳۹۷). در مورد توصيف مکتوب اين 
هنر به دليل انتقال سينه به سينه آن از استاد به شاگرد به 
صورت شفاهي، منابع نوشتاري در اين باره بسيار نادر 

است(نوري نژاد، ۱۳۹:۱۳۹۷).
از جووک مربع بيشتر در کتيبه هاي آثار چوبي خط 
کوفي بنايي استفاده مي شد که مناسب ترين شيوه براي اين 
کار به حساب مي آمد(دوازده امامي و کيانمهر، ۲۰:۱۳۹۶). 
در  لته اي  دو  چوبي  درب  تاريخي  آثار  از  ديگر  نمونه ي 



مقبره امام زاده اسماعيل اصفهان قرار دارد(جعفري فرد و 
همکاران، ۴۳:۱۳۹۴) و رحل چوبي در موزه متروپوليتن و 
همچنين درب دو لنگه اي مربوط به بقعه شيخ صفي الدين 
شده  کار  آن ها  روي  متنوعي  جووک هاي  که  اردبيلي 
به  خاتم  اما   .(۱۵:۱۳۹۴ همکاران،  و  امامي  است(دوازده 
شکل رايج امروزي از دوره صفويه به بعد صورت گرفته 
و با اصطالح خاتم گل بندي۱ بکار گرفته شده است اما خاتم 
معرفي شده تا قبل از صفويه بيشتر جووک بوده و در 
موارد نادري بر روي آثار چوبي مثل صندوق قبر شيخ 
اردبيلي که هم تکنيک خاتم و جووک در آن  صفي الدين 
مشاهده مي شود. در خارج از ايران کنوني نيز در بناهاي 
مختلفي از جمله مقبره شيخ احمد يسوي اين تکنيک قابل 

مشاهده است.

بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي و پيشينه تاريخي آن
مجموعه مذهبي و تدفيني بقعه شيخ صفي الدين به نام 
عارف رباني، شيخ صفي الدين اردبيلي جد سالطين صفويه، 
پس از وفات شيخ به سال ۷۳۵ ه.ق به وسيله فرزند وي 
و  است(شايسته فر  شده  نهاده  بنيان  موسي  صدرالدين 
اين مجموعه در  تاريخي  «بناي  گلمغاني زاده، ۸۵:۱۳۸۱). 
طول بيش از چهار سده شکل گرفته و توسعه پيدا کرده 
صفي الدين  شيخ  فرهنگي  و  تاريخي  مجموعه ي  است. 
اردبيلي در چند سده ي گذشته تغييرات زيادي به خود ديده، 
که اولين و موثرترين تحوالت ساختماني آن به ترتيب در 
زمان حيات صدرالدين موسي (۱۳۰۲-۱۳۹۱/۷۰۴-۷۹۴) 
فرزند شيخ صفي الدين اردبيلي و بيشترين و کامل ترين آن 
در دوره دراز مدت و پر شکوه شهرياران صفوي انجام 
شده است»(يوسفي و گلمغاني زاده،١٩:١٣٨٩). «بقعه شيخ 
صفي حاوي دهها اثر بديع در مضامين مختلف رشته هاي 
هنري از جمله عالي ترين نوع کاشي کاري معرق و مقرنس 
و گچبري کتيبه هاي زيبا و نفيس به خط خطاطان بزرگ 
دوره صفوي (مير عماد، مير قوام الدين و محمد اسماعيل 
...) منبت هاي ارزنده، نقره کاري، تذهيب و طال کاري ،  و 
نقاشي، تنگ بري، و غيره است و از شيت معماري متيني 
برخوردار است که تجمع اين همه فضايل هنري در يک 
تاريخي کشور  در مجموعه هاي  نادر  موارد  از  مجموعه 
است»(جامعي،٧٠:١٣٧٤). بنايي گنبد دار در سمت شرقي 
قنديلخانه، مجموعه ي موزه اي چيني خانه قرار دارد(تصوير 
است.  خورده  پخ  گوشه هاي  با  شکل  مربع  فضايي   .(۱
«چهار ايوان با سقف نيم گنبدي خود در چهار ضلع مربع 
زير  در  ورود،  هنگام  و شخص  دارد  قرار  تاالر  مرکزي 
ايوان ها داراي  اين  از  قرار مي گيرد هر يک  از آن ها  يکي 
پنج ضلع و تعدادي گنجه عميق با درهاي دو لنگه چوبي 
است»(مصباحي، ۲۴:۱۳۸۸). «درهاي چوبي از آثار دوره  
صفوي هستند و از قاب هاي ساده مربع و مستطيل تشکيل 
يافته اند. اين قاب ها عموما با حاشيه باريک معرق جلوه گر 

است. در داخل قاب هاي مربع شکل کلمه اهللا، محمد و علي به 
خط کوفي و يا بنايي و با نقش چليپا استفاده شده است. در 
داخل قاب هاي مستطيل، اشکال ساده ترنج و سر ترنج و يا 
تقسيمات هندسي با رنگ هاي تيره و روشن متوالي، نقش 
بسته و لته هاي درها را از حالت ساده و يکنواختي بيرون 
به صورت  و  رگه  سه  درها،  چوبي  معرق  است.  آورده 
شطرنجي است. طرح ها با معرق خطي تيره از رنگ زمينه 
جدا شده اند و نقش پيلي قاب مربعي، داراي نقش هشت 
قاب  درون  است.  گردان  بريده  ته  دان  و سرمه  زهره  و 
مستطيلي، نقش چليپا با ترنج گردان، طرح هندسي خاصي 
را بوجود آورده است. اين نقوش داخل کانال نقره اي کار 
شده است(رجبي اصل، ۷۲:۱۳۸۱)(تصوير ۲). در هر چهار 
جنوبي،  شمالي،  شاه نشين  هر  در  چيني خانه  شاه نشين 
شرقي و غربي ۵ در مربوط به قفسه هاست. در آن ها زماني 
امروزه به عنوان مکان نگهداري  کتاب گذاشته مي شد و 

ظروف چيني از آن ها استفاده مي شود.

معرفي درهاي چيني خانه و جووک هاي آن ها
در اين عمارت ۲۰ عدد در وجود دارد که همه درهاي 
اين مجموعه در ابعاد ۲۳۰*۱۲۵ سانتي متر ساخته شده 
قهوه اي  رنگ  به  و  است  آن ۶۲*۲۳۰  لنگه  هر  که  است. 
روشن است. در هر لنگه سه جفت بست فلزي به طرح ترنج 
و سر ترنج به چارچوب وصل شده است از پايين در نيز، 
پاشنه در به اندازه ۱۲ سانتي متر در پشت چارچوب قرار 
مي گيرد. در اتصاالت اين درها از فاق و زبانه هاي زاويه دار 

تصوير ١. شاه نشين شرقي چيني خانه، مأخذ: نگارندگان

١ . اصطالح گل بندي در خاتم پيچي 
و در بين خاتم سازان اصفهاني رايج 
است(طباطبايي، ١١٣:١٣٨٢). نوعي خاتم 
که از دوره صفويه به بعد که در اصطالح 
خاتم کاران اصفهاني گل بندي نام گرفته 

و تاکنون نيز رواج دارد.

جووک   نقوش  تطبيقي  بررسي   
درب  هاي بقعه  شيخ صفي الدين اردبيلي 
با درب هاي  مقبره  خواجه احمد يسوي 

١٣٥- ١٤٩/



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۳۹

فصلنامة علمي نگره

استفاده شده است. و در صفحه ها نيز گوشه ها به شکل 
فارسي بر برش خورده اند. فرم کلي هر در به شيوه قاب 
لنگه  هر  در  که  است(تصوير ۳).  و صفحه ساخته شده 
دو قاب مربعي يکي در باال و يکي در پايين و يک صفحه 
مستطيلي در وسط است. دو لنگه وقتي بسته مي شود يک 
نوار باريک جووک کاري با دو رنگ سياه و قهو ه اي روشن 
کار شده، ديده مي شود. حاشيه صفحه ها با چند اليه چوب 
ابزار خورده به حالت پلکاني پشت سر هم قرار دارد. اين 
زوارها به رنگ هاي سبز، سياه و رنگ خود درب است که 
فقط قسمتي که سبز هست رنگ خورده ولي رنگ سياه 
که احتماال آبنوس باشد، در وسط زوارها استفاده شده 
است. تزيينات روي اين درها با تکنيک جووک کاري اجرا 
شده اند(مراديان قوجه بگلو، ۴۷:۱۳۹۵). از ۲۰ در موجود 
در اين بنا ۱۰ مورد آن ها دو به دو شبيه به هم بوده که در 
اين پروژه به بررسي آن ها پرداخته مي شود. که به لحاظ 

فرمي و ساختاري مورد مطالعه قرار مي گيرد. 

شاه نشين غربي چيني خانه
شاه نشين  قسمت  از  چيني خانه  بناي  به  ورودي  در 
غربي است که دو در، راهي بين قنديلخانه و چيني خانه 
بوجود آورده است و سه در ديگر در اين سمت مربوط به 
قفسه هاست. از پنج در موجود در اين سمت درها دو به دو 
از روبرو در فرم کلي شبيه به هم هستند ولي در وسطي 
متفاوت است که در کل، سه در متفاوت در اين سمت مشاهده 
مي شود. جووک هاي بکار رفته در بر روي درب هاي اين 

تصوير۲. قسمت شاه نشين غربي چيني خانه، مأخذ: نگارندگان

تصوير ۳. نمونه درب  تاالر چيني خانه، مأخذ: نگارندگان



دومي و سومي متفاوت از يکديگرند(همان، ۴۸)(تصوير ۵). 
جووک هاي اين قسمت در جدول شماره ۲، در رديف هاي 

۱۵،۱۴،۱۲،۱۱،۱،۶،۵،۳،۲ قرار دارد.

شاه نشين شرقي چيني خانه
نيز موجود  پنج در ديگر  در سمت شاه نشين شرقي 
است که در اين سمت نيز در وسطي به شهيدگاه راه دارد 
و چهار در، ديگر مربوط به قفسه هاست. در وسطي متمايز 
در طرح با چهار در ديگر است. البته در اولي تفاوت کمي 
با سه تاي ديگر دارد براي همين در يک مجموعه قرار داده 
مي شود(تصوير ۶). نقوش جووک با طرح کتيبه بر روي 
درب هاي اين بخش ديده مي شود و جووک هاي موجود بر 

بخش در جدول شماره ۲ در رديف هاي ۱۴،۱۰،۹،۸،۶،۴،۲،۱ 
است. همچنين جووک پلکاني، جناغي و شطرنجي دو رديفه 
بر روي درب هاي اين قسمت ديده مي شود. معرق جايگزين 
با طرح سر ترنج در صفحه مرکزي درب ها با چوب آبنوس 

جايگزين شده است(تصوير ۴).

شاه نشين جنوبي چيني خانه
در  جنوبي،  شاه نشين  سمت  در  موجود  در  پنج  از   
در  و چهار  دارد  راه  پشتي شهيدگاه  به فضايي  وسطي 
ديگر مربوط به قفسه هاست. در اين سمت نيز سه نوع در 
متفاوت در طرح ديده مي شود که به ترتيب از سمت راست 
به چپ؛ در اولي با در چهارمي و پنجمي شبيه به هم و در 

١. بخشي از خطبه امام حسن(ع) 
در فضيلت اهل بيت بعد از شهادت 
مفيد،  علي(ع)(شيخ  اميرالمومنين 

(١٣٨٨: ٤

خطي  طرح  از  نمونه  يک  تصوير٥الف. 
درب شاه نشين غربي، مأخذ: نگارندگان 

تصوير٥ب. نمونه اي از طرح خطي درب 
شاه نشين جنوبي، مأخذ: نگارندگان 

تصوير٥ج. نمونه اي از طرح خطي درب 
شاه نشين شرقي، مأخذ: نگارندگان

درب شماره ٣ ورودي آرامگاهدرب شماره ٢ سمت چپ سالن تدفيندرب شماره ١ سمت راست سالن تدفين 

تصوير٤. يک نمونه از طرح خطي درب شاه نشين غربي، مأخذ: نگارندگان 

جووک   نقوش  تطبيقي  بررسي   
درب  هاي بقعه  شيخ صفي الدين اردبيلي 
با درب هاي  مقبره  خواجه احمد يسوي 

١٣٥- ١٤٩/



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

درب شماره ۱ از سمت 
شاه نشين غربي

درب شماره ۲ از 
سمت شاه نشين 

غربي

درب شماره ۳ از سمت 
شاه نشين جنوبي

درب شماره ۴ از سمت 
شاه نشين جنوبي

درب شماره ۵ از 
سمت شاه نشين 

جنوبي

درب شماره ۶ از سمت 
شاه نشين شرقي

درب شماره ۷ از 
سمت شاه نشين 

شرقي

در ب شماره ۸ از 
سمت شاه نشين شرقي

درب شماره ۹ از سمت 
شاه نشين شمالي

درب شماره ۱۰ از 
سمت شاه نشين 

شمالي

جدول ١. درب  هاي مجموعه چيني خانه، مأخذ: نگارندگان

روي درب هاي شاه نشين شرقي در جدول ۲، در رديف  هاي 
۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۷،۶،۵،۳،۲،۱ است.

شاه نشين شمالي چيني خانه
به  که در وسطي   شاه نشين آخر در سمت شمالي، 
سمت پشتي جنت سراست و چهار در ديگر نيز به جلوي 
در  درها  متفاوت  نوع طرح  دو  مربوط مي شود.  قفسه ها 
اين سمت وجود دارد که در وسطي اين تفاوت را ايجاد 

کرده است(همان، ۴۹) که در جدول شماره ۱ طرح خطي 
رفته  بکار  جووک   .(۷ است(تصوير  شده  آورده  درب ها 
اين بخش در جدول ۲، در رديف هاي  بر روي درب هاي 
۱۶،۱۵،۱۴،۵،۳،۲،۱ قرار دارد. همچنين طرح جووک شمسه 
هشت پر فقط بر روي درب هاي شاه نشين شمالي است. 
طرح سر ترنج نيز بر روي اين درب به روش جايگزين 
با چوب آبنوس استفاده شده است و نيز جووک کتيبه با 

کلمات مبارک «اهللا، محمد و علي» مزين گشته اند.

تصوير٥. مقبره خواجه احمد يسوي، مأخذ:
 http://memari.online :1397/3/22

  تصوير ٦. پالن مقبره خواجه احمد يسوي، مأخذ: متکوفسکايا، 
٢٦٠:١٩٨٥ (قسمت مشخص شده مربوط به درب هاي مقبره 

احمد يسوي)



شماره درب هاتصوير جووکرديف
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شطرنجي
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سه رگه٤-٥-٧-۳١٠
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چهارقل٤-٥-٦-٩-۵١٠
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دو رگه٤-۱۱٧

دو رگه٤-۱۲٧

سه رگه۱۳٦

سه رگهتمامي موارد۱۴

لوزي٤-٥-۱۵٩

شمسه۱۶٩

جدول ٢. جووک هاي بکار رفته بر روي درب هاي تاالر چيني خانه، مأخذ: نگارندگان
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۴۳

فصلنامة علمي نگره

مقبره خواجه احمد يسوي و پيشينه تاريخي آن
با  و  برجسته  از صوفيان  يکي  يسوي  احمد  خواجه 
به  بکوم، ۳۴:۲۰۱۳).  و  است(بکوژ  ترک  واالي  انديشه ي 
نظر سنايي، عارف بزرگي که عطار در منطق الطير خود 
از او بعنوان «پير ترکستان» نام برده همان احمد يسوي 

است۱(سنايي، ۷۹:۱۳۷۶). 
مقبره خواجه احمد يسوي در جمهوري قزاقستان و 
در شهر يسي قرار دارد و به همين دليل يسوي، ياساوي 
ناميده مي شود.۲ سبک معماري آن بي نظير و جز ميراث 
ثبت شده در يونسکو است. نماي باشکوه و با عظمت اين بنا 

تمام مسافران و توريست ها را بهت زده مي کند(تصوير ۸). 
سبک معماري آن اغلب با نام مجموعه ي معماري اسالمي 
خوانده مي شود. معماران اين بنا تالش کرده  اند تا بتوانند 
مجموعه اي واحدي تشکيل دهند اين بنا داراي مسجد، مقبره 
و ۳۴ اتاق مجزا است. همچنين اين بنا تنها يک اثر بي همتاي 
معماري نيست بلکه مجموعه اي از هنرهاي نفيس و بديع از 
استادان سده ي ۸ و ۹ ه.ق است که از جمله آثار موجود 
در آن مي توان به: ديگ بزرگ برنزي، المپ هاي برنز، قلم 
زني  روي درب ها، درب هاي چوبي و ... اشاره کرد(بکوژ و 
بکوم، ۳۳:۲۰۱۳). طاق نماها و اتاق هاي مربع شکل در سه 
طبقه تکرار مي شوند. آرامگاه در قسمت شمالي قرار دارد 
شماره (۳) و مسجد در قسمت شمال غربي واقع شده است 
شماره (۴)(متکوفسکايا، ۲۶۱:۱۹۸۵). بخش هاي مشخص 

شده در پالن کلي آن نشان داده شده است(تصوير ۹). 
 _______

۱-  داد از خود پير ترکستان خبر  گفت من دو چيز 
دارم دوست تر

 تا نسوزي و نسازي همچو شمع  دم خون از پاک 
بازي پيش جمع (عطار، منطق الطير)

۲- اين مقبره به دستور تيمور لنگ، سرسلسله دودمان 
تيموري(گورگاني) بنا نهاده شده است.

معرفي درب هاي سالن تدفين مقبره خواجه احمد يسوي 
و جووک آن ها

سه درب چوبي مربوط به دوره تيموري، مزين به نقوش 
هندسي، گياهي و کتيبه اي از مقبره خواجه احمد يسوي 
موجود است که يکي از آن ها بيشتر از تکنيک منبت، حکاکي 
و همچنين حاشيه باريکي از جووک در تزيينات آن بکار 
گرفته شده، که درب ورودي به سمت آرامگاه است(تصوير 
۱۰). ولي بر روي دو درب ديگر عالوه بر منبت از تکنيک 
جووک بصورت چشمگير استفاده گرديده و اين درب ها 
در سالن تدفين که يکي در سمت راست و ديگري در نقطه 
مقابل آن در سمت چپ و سومين درب مابين آن ها در 

تصوير٧.نمونه اي از طرح خطي درب شاه نشين شمالي، مأخذ: 
نگارندگان

 https://www.eligasht.com مأخذ:  يسوي،  احمد  خواجه  مقبره  تدفين  سالن   .٧ تصوير 
:1397/3/14



جدول٤. انواع جووک هاي بکار رفته روي درب هاي مقبره خواجه احمد يسوي، مأخذ: نگارندگان
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

قسمت شمالي قرار گرفته اند. در تزيين آن ها از استخوان و 
چوب هاي قيمتي و در چهارچوب آن از صفحات فلزي که با 
کتيبه هاي زيبا به روش قلمزني ديده مي شود، استفاده شده 

است(بکوژ و بکوم، ۳۴:۲۰۱۳).
در چهار طرف سالن تدفين درب هاي ورودي وجود 
دارد که در دو سمت آن (راست، چپ و شمالي) ورودي ها 
با يک درب تزيين شده قرار گرفته اند. فرم کلي هر درب 
به شيوه قاب و صفحه است(تصوير ۱۱). در هر لنگه دو 
قاب مربعي در باال و پايين، يک صفحه مستطيلي در وسط 
آن ها وجود دارد. يک دماغه منبت شده با نقوش هندسي 
و طرح هاي اسليمي ختايي تزيين شده اند. در هر دو درب 
به عنوان حاشيه  از جووک  باريکي  نوار  قاب ها  کنار  در 

کار شده و در هر لنگه نيز بصورت يک حاشيه با تزيينات 
الحاقات  سري  يک  همچنين  است.  شده  آورده  جووک 
فلزي و گل ميخ هاي فلزي روي آن ها به عنوان تزيين و 
براي جفت و بست ها به آن اضافه شده اند(بکوژ و بکوم، 
که  آرامگاه  ورودي  در  ديگري  درب  ۱۴۸و۱۵۸).   :۲۰۱۳
نماي بيروني اين درب نيز عمدتًا با تکنيک منبت، حکاکي و 
حاشيه ي باريکي از جووک مزين گشته بر روي درب ديده 
مي شود(همان، ۱۰۴). فرم کلي درب ها و طرح خطي آن ها 

در جدول شماره ۳ آورده شده است.

تطبيق نقوش جووک موجود بر روي درب هاي بقعه 
شيخ صفي الدين اردبيلي و مقبره خواجه احمد يسوي 

تاالر  درب هاي  بر روي  رفته  بکار  عمده جووک هاي 
چيني خانه از نوع زلفک، طرح سه رگه، دو رگه و چهار قل 
بوده است(طرح خطي در جدول ۵، شماره هاي ۴،۳،۲،۱و۵) 
صورت  به  درب ها  از  مورد  چند  در  فقط  موارد  بقيه  و 
مشترک استفاده شده اند. مثل طرح شمسه که فقط بر روي 
يک درب بوده است. اما در درب هاي سالن تدفين مقبره 
خواجه احمد يسوي فقط دو مورد از درب ها نقوش چهارقل 
و جناقي بصورت مشترک استفاده کردند و بقيه موارد به 
صورت تکي بر روي درب ها تزيين شده اند. و با توجه به 
آناليزهاي صورت گرفته چند نمونه از جووک ها در هر دو 
مکان يکي بوده ولي چند مورد تفاوت عمده اي با هم داشته اند 
که نمونه هاي مشابه جووک هاي کار شده بر روي درب  ها 
معروف ترين جووک ها هستند که عالوه بر اين موارد، مورد 
مطالعه در برخي آثار ديگر در اين ادوار نيز مشاهده شده 
است. که در جدول شماره ۵ جووک هاي مشابه و متفاوت 
در هر دو مورد از درب ها آورده شده است. اما تفاوت هاي 
درب ها در برخي موارد خيلي چشمگير بوده از جمله آن ها، 
صفي الدين  شيخ  بقعه  چيني خانه  تاالر  درب  جووک هاي 
اردبيلي که بر روي اکثر درب ها کلمه « اهللا، محمد و علي» 
با تکنيک جووک و به شکل خط بنايي و اغلب در دو رنگ 
چوب رنگي و در قاب و صفحه درب ها ديده مي شود. که 
بر روي درب هاي شماره ۶ و ۷ در شاه نشين شرقي و 
درب شماره ۱۰ در شاه نشين شمالي است(تصوير شماره 

تصوير ١٠. طرح خطي کتيبه درب هاي تاالر چيني خانه، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٩: نمونه درب  سالن تدفين، مأخذ: همان، ١٥٣
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
درب هاي مجموعه بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي مربوط به دوره صفوي بوده و درب هاي مقبره 
خواجه احمد يسوي از دوره تيموري به يادگار مانده است. با توجه به تحقيقات انجام گرفته روي 
نقوش جووک درب هاي دو مجموعه سير تحول نقوش از تيموري و صفوي را نشان مي دهد. که در 
دوره تيموري و حتي قبل از آن بخاطر يکي دانستن تکنيک جووک و خاتم اکثرا سعي بر اين داشتند 
که خاتم گل بندي را اجرا کنند ولي اين کار در دوره صفوي انجام پذيرفت و خاتم از دوره صفوي 
به عنوان يک تکنيک مجزا کار شد. ولي تکنيک جووک همان طور که در ابتداي پژوهش آورده شده 
بخاطر تنوع نقوش در سطح مقطع ها و همچنين بزرگ بودن ابعاد آن و موارد ديگر از تکنيک خاتم 
متفاوت است. بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روي درب ها جووک هاي دوره تيموري عالوه بر 
سطوح ديگر، بيشتر از سطوح مثلثي بهره گرفته و همچنين جنس مواد اوليه آن ها عمدتًا از استخوان، 
آبنوس، فوفل و در برخي موارد برنج و استخوان سبز شده و چوب هاي رنگي بوده است. اما در 
تطبيق آن ها اين نتايج حاصل شد که درب هاي دوره صفوي بيشتر از سطوح غير مثلثي بوده و 
از چوب هاي رنگي در اجراي آن ها استفاده شده است. در اين دوران براي رسيدن به تنوع کاري 
طرح هاي خاصي را اجرا مي کردند. که در کل شيوه ي کار و ابزار يکي بوده و حتي جووک هاي 
موجود بر روي اين درب ها نيز کامال مشهود است که يکسري طرح هاي مشخص جووک بر روي 
درب هاي هر دو مجموعه بوده که از جمله طرح زلفک، پلکاني، جناقي و يک نمونه جووک که با 
چوب هاي رنگي کار شده با زواياي مختلف برش خورده و کنار هم قرار گرفته اند و قامه آن بصورت 
يک نوار باريک بوده و در نهايت بعد از برش اليه اي، در کنار هم چيده شده اند. اما تفاوت هايي که اين 
درب ها با هم داشتند عمدتًا جووک هايي هستند که بر روي درب هاي مقبره خواجه احمد يسوي بوده، 
قامه جووک در ابعاد بزرگ شش ضلعي و لوزي بوده که در ترنج ها و سر ترنج ها و حتي در حاشيه 

۱۰). اما درب هاي سالن تدفين مقبره خواجه احمد يسوي 
عالوه بر حاشيه ها، قاب و صفحه آن ها نيز در مرکز ترنج و 
سرترنج ها از جووک هاي بي نظيري که در فرم شش ضلعي 
مفتول  استخوان،  رنگي،  چوب هاي  از  که  بوده،  لوزي  و 
برنجي و حتي استخوان سبز شده در اجراي آن ها بکار 
رفته است(طرح خطي در جدول ۵، شماره هاي ۲۱،۲۰،۱۹،۱۸و 
۲۲) در شکل کلي شش ضلعي ها که بر روي دو درب استفاده 
شده در مرکز آن يک ستاره شش پر و از شش طرف آن 
توگلو ۱ و دوباره در اطراف آن نيز بصورت دايره وار ستاره 
شش پر و و مثلث هاي رنگي بکار رفته و زوار دور آن ها از دو 
رنگ چوب قهوه اي و سياه استفاده شده است. (چوب هاي بکار 
رفته در شش ضلعي آبنوس، فوفل و استخوان است.) بر روي 
يکي ديگر از درب ها که در ترنج مرکزي آن يک لوزي بزرگ که 
وسط آن با تکنيک جووک و حاشيه آن با تکنيک منبت تزيين 
گشته است. در مرکز اين لوزي يک ستاره شش پر و در هر 
طرف آن يک شش ضلعي به رنگ سياه و سفيد (آبنوس و 
استخوان) قرار گرفته است. اما در وسط ستاره شش پر يک 
شش ضلعي با ستاره شش پر ريز و اطراف آن لوزهاي سياه 
رنگ ۲ و توگلوهاي سياه و سفيد مشاهده مي شود و در باال و 

پايين شش ضلعي داخل لوزي يک مثلث قرار دارد که در وسط 
آن نيز يک شش ضلعي وجود دارد و توسط يک حاشيه اين 
مثلث ها از طرح شش و ستاره جدا گشته است(طرح خطي در 
جدول ۵، شماره ۲۱). همچنين دور اين لوزي ها از يک سري 
زوارهاي رنگي و يک جووک به شکل جناقي و يا حرف التين 
«M» تکرار شونده و در چند رنگ استفاده شده است(طرح 
خطي در جدول ۵، شماره۱۷). ما بين ترنج ها چند سر ترنج 
وجود دارد که مرکز آن ها نيز جووکي به شکل لوزي بوده که 
در وسط آن يک مستطيل و دو مربع در باالي آن و از چهار 
طرف نيز مثلث سياه رنگ آن را تشکيل داده است(طرح خطي 

در جدول ۵، شماره ۲۲).
بر روي يک درب ديگر نيز که دور تا دور قاب و صفحه را 
حاشيه ي «شش و تکه» احاطه کرده در شش ضلعي ها و تکه ها 
با تکنيک جووک تزيين شده اند. اما در شش کشيده تکنيک منبت 
اجرا شده است. در داخل و حاشيه تکه ها جووک هاي متفاوتي 
وجود دارد. که اطراف با جووک هايي با سطح مقطع  مربع ريز 
و داخل آن ها از شش ضلعي و در مرکز آن نيز ستاره شش 
پر به رنگ سياه و سفيد قرار دارد(طرح خطي در جدول ۵، 

شماره ۲۳).

١ . عنصري که فاصله بين گل هاي 
خاتم را پر مي کند و مقطع  مثلثي دارد. 
توگلو معموال از چهار پره، يعني ١٦ 
مثلث ريز تشکيل مي شود، اما ممکن 
است براي پر کردن فاصله بين گل ها 
مثلث  سه  يا  درشت،  مثلث  يک  از 
درشت و يک پره يا سه پره و يک 
مثلث استفاده شود. توگلو در برخي 
از انواع خاتم پروار و از ٣٦ مثلث ريز 

تشکيل يافته است.
چند  و  خاتم  ميله  چند  . مجموع   ٢
با  منشوري  صورت  به  که  توگلو 
آرايش  هم  کنار  لوزي شکل  قاعده 
يافته و به هم چسبانده شده اند. در 
مرحله بعد اين لوزها به هشت قسمت 
تقسيم مي شوند و کنار هم در قامه 
مي گيرند.  قرار  قطاري  صورت  به 
تعداد واحدهايي که يک لوز را تشکيل 
ممکن  مثال  است،  متفاوت  مي دهند 
است هر لوز از چهار گل و هشت 
توگلو يا هشت گل و شانزده توگلو 
تشکيل شده باشد. به آن لوز خاتم 
آلت هاي  از   .(١١٧ مي گويند(همان، 
گره که در اجراي خاتم به صورت 
گره چيني کاربرد دارد. (منظور از لوز 
در اين تحقيق شکل کلي قسمت هايي 
است که دور ستاره شش پر قرار 
گرفته و در داخل آن چند مثلث سياه 

و سفيد بکار رفته است).



قاب و صفحه قرار گرفته اند اما بر روي درب هاي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي ابعاد جووک ها در 
تمامي قسمت هاي درب بصورت يکسان اجرا شده است. 
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sections, triangles were used in Jovak as well as bone, brass, ebony, betel palm etc. as materials. 

However, the complete form of khatam and its peak were in the Safavid period, during which the 

technique of Jovak had been executed by previous methods in larger dimensions of Khatam and 

on different planes. According to the survey and the examined examples, it can be concluded that 

the technique of Jovak flourished in the Timurid period. The studies on these doors also show that 

during the Timurid period, the Jovak technique had been carried out with elegance and accuracy, 

and its diversity was more than that, but in the following period, the Safavid period, the motifs and 

the levels of Jovak grew larger. Furthermore, the type of materials used on these doors during the 

Timurid era include a wider scope than bone, brass wire, etc., though in the Safavid era, colored 

wood was used as well. In general, the method of work and tools are the same, and considering the 

Jovaks on these doors, it is quite obvious that there are a number of specific designs of Jovak on 

the doors of both sets, including the designs of Zalfak, a staircase, Janaki and a sample of Jovak 

that is made of colored woods, cut at different angles and placed next to each other, with the edges 

in the form of a narrow strip which are finally put together after being cut in layers. However, the 

differences between these doors are mainly evident in the Jovaks on the doors of the tomb of Khoja 

Ahmad Yasawi. They are placed in the margins of the frame and the page, but on the doors of the 

tomb of Sheikh Safi al-Din Ardebili, the dimensions of the Jovaks have been executed identically 

in all parts of the door.

Keywords: Jovak Making, Wooden Doors, Porcelain House, Yasawi Mausoleum, Sheikh Safi al-

Din Ardebili’s Monument
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There are unique masterpieces of wooden artworks from different periods after Islam, especially 

the Timurid and the Safavid eras, which in terms of technique and motifs significant similarities 

and differences can be seen between them. One of the special techniques used in these works is the 

Jovak technique. This technique is one of the techniques of wood industry, which has taken into 

account the track record of this work in conjunction with Khatam,s technique, since no specific 

research has been carried out so far. Jovak is a unique technique applied in these works that has 

significant similarities to Khatam, yet at the same time, it remains an independent technique. One 

of the most important features of Jovak is the diversification of dyeing, as well as a technique that 

has a significant similarity to Khatam with differences in dimensions, and types of work. Two 

historical exemplars of this technique are the Jovak technique in the tomb of Sheikh Safi al-Din, 

located in the Porcelain House of this place, from the Safavid period, and the mausoleum of Khoja 

Ahmad Yasawi from the Timurid period. Khatam had been introduced before the Safavid dynasty, 

and in rare cases on wooden works such as the tomb of Sheikh Safi al-Din Ardebili, in which the 

techniques of Khatam and Jouk are applied, can still be seen. Outside of present-day Iran, this 

technique can also be seen in various buildings, including the tomb of Sheikh Ahmad Yasawi. 

This research attempts to study the doors of these two complexes with the purpose of comparing 

the motifs of Jovak on them. The question of the research is regarding the kind of similarities and 

differences in used Jovak on the doors of these two complexes apropos the differences in time and 

location of works. The method of study is descriptive comparative, and has been conducted with a 

comparative approach and library and field studies. The statistical population of this study consists 

of two historical buildings of the tomb of Sheikh Safi al-Din Ardebili and the tomb of Khoja Ahmad 

Yasawi, which is one of the valuable works of the Timurid period. The Porcelain House is the 

tomb of Sheikh Safi al-Din Ardebili, ten of which doors have been omitted due to similarities and 

ten examples have been selected for study. Also, three doors of the burial hall in the inner part of 

the tomb of Khoja Ahmad Yasawi, have been selected for analysis. The analysis of the works is 

presented quantitatively and qualitatively. The analysis was carried out on the doors of the tomb 

of Yasawi, on which Jovak is mainly used in the most complex and at the same time the smallest 

motifs. The results show that in the Timurid period, and even before that, the technique of Jovak 

and Khatam were considered the same, but the research has shown that the Jovak technique has 

been much older than the Khatam technique. Therefore, in addition to the square and rectangular 

*This article is an excerpt 

from the MA thesis 

of Zeynab Moradian 

Ghojeh Baglo, entitled 

“Designing and Making 

a Quran Box by Studying 

the Jovak Technique in 

the Ilkhanid and Timurid 

Periods” under the 

guidance of Dr. Mehdi 

Mohammadzadeh at 

the Tabriz Islamic Art 

University.


