
بناهاي تاريخي در پناه قانون؛
ثبت آثار ملي در بهار 1394

تنظيم: ذات اهلل نيك زاد

مقدمه
نخس��تين آثاری که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدند، آثار غير منقول تاریخی بودند. جز آن، 
ثب��ت آث��ار منقول نيز در مادۀ اول و م��ادۀ هفتم تا دهم »قانون راجع ب��ه حفظ آثار ملی مصوب 
1309/8/12« پيش بينی ش��ده بود، اما با گذش��ت زمان و با توجه توس��عه ای که در فهم ميراث 
فرهنگ��ی پدید آمد، فهرس��ت آث��ار ملی به تبع آثار جهان��ی تنوع و گوناگون��ی بيش تری یافت و 
ميراث طبيعی و ميراث ناملموس نيز به این فهرس��ت افزوده ش��د. اکنون از ميراث ملموس )نوع 
غير منقول(، ناملموس و طبيعی فهرس��ت های جداگانه ای ترتيب داده ش��ده و آثار ثبت شده تحت 
حمایت قانونی قرار دارند. آثار منقول در موزه ها و مجموعه های خصوصی نگهداری می ش��وند و یا 
در اختيار خانواده ها، اش��خاص، نهادهای دولتی و هيئت امنای اماکن مقدس هستند. مطابق مادۀ 
پنجم قانون گفته ش��ده، حق مالکيت یا تصرف این آثار حفظ می ش��ود. اما تهيه و انتشار فهرست 
آثار منقول ضرورتی قانونی اس��ت که باید زودتر جامۀ عمل بپوشد. کارنامۀ ایران در تهيه و انتشار 
آثار ملی غير منقول، درخشان تر از دیگر حوزه ها است و در حوزۀ ثبت جهانی نيز چنين است. در 
شمارۀ حاضر مجلۀ اثر گزارش ثبت 46 اثر تاریخي � فرهنگي به اطالع خوانندگان گرامي مي رسد. 
این آثار در بهار 1394 به فهرس��ت آثار ملي افزوده شده اند. فهرست این آثار به تفکيک استان ها 
مدون ش��ده و چند اثر نيز همراه اس��ناد و مدارک شان به اختصار معرفي ش��ده اند. آثار ثبت شده 
در اس��تان هاي آذربایجان غربي، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، 
سيس��تان و بلوچس��تان، مرکزی، و یزد واقع اند. در اینجا از همۀ دست اندرکاران ثبت آثار در دفتر 
ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي، که کار ثبت را پيش می برند و همکاران فعال 
در اس��تان ها، ک��ه زحمت تهيۀ پرونده را بر عهده دارن��د و اعضاي محترم کميتۀ ثبت و حریم آثار 
ملّي غير منقول، که کار بررس��ی و نظارت بر ثبت را به انجام می رسانند، قدرداني مي شود. به ویژه 
الزم اس��ت از س��رکار خانم طاهره متقي که زحمت جمع آوري و رسيدگی به پرونده ها را در دفتر 

ثبت بر عهده دارند و در این حوزه با مجلۀ اثر همکاري مي کنند، سپاسگزاري کنيم.
 

مسجد جامِع عتیِق کنگاور

فرهاد نظري
پژوهشگر دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایرانشهر

fnazari54@gmail.com

چکیده
تاریخِی کنگاور در میانۀ راه همدان ـ کرمانشاه قرار دارد. کنگاور در دوران اسالمی شهر  شهر 
یا آبادی قابل توجهی بوده و ذکر آن در اکثر متون جغرافیای تاریخی آمده است. شهرت عمدۀ 
کنگاور به واسطۀ محوطۀ تاریخی موسوم به قصر خسرو پرویز/ معبد آناهیتا است. این محوطۀ 
از  اولیه اسالمی را به خود جلب کرده است.  تاریخی نظر اکثر مورخان و مسالک نویسان قرون 
کم و کیف ]آبادِی[ کنگاور در زمان ورود اعراب و سپاه اسالم اطالع دقیقی در دست نیست. اما 
می باید آبادی ای بوده باشد. زیرا اهالی آن به سپاه اعراب دستبرد زده و از این رو در تاریخ عرب 
به قصراللصوص/ قصر دزدان شهره شده است. هارون الرشید در سال 181ق در کنگاور اقامت کرده 
و عید قربان را در آنجا گرامی داشته است. کنگاور در اوایل سدۀ چهارم هجری صاحب مسجد 
این شهر در  بنا شد.  قاهرباهلل  و  امر مونس االستاد، حاجِب مقتدرباهلل  به  جامع معتبري شد که 
سدۀ چهارم هجری می باید شهر نسبتاً بزرگی بوده باشد که حاجب دو تن از خلفای عباسی در 
آن مسجد نیکویی ساخته بوده است. اغلب مورخان و مسالک نویسان به این مسجد اشاره کرده 
 اند. از نسبت مسجد مونس و دیگر مساجد کنگاور در آن زمان اطالعی در دست نیست. در این 
مقاله، مسجد مونس را مسجد جامع عتیق نامیده  ایم. از این مسجد امروز اثري نمانده است. شهر 
آناهیتا جای گرفت. در  معبد  یا  بر روی خرابه های قصر خسرو  اسالم  اول  کنگاور در سده های 
کاوش های باستان شناسی ـ که از سال 1347ش آغاز شد ـ آثار و بقایای بسیاری از دوران اسالمی 
یافت شد؛ از جمله بقایای حمامی منسوب به سدۀ چهارم هجری بر روی صفۀ میانی قصر خسرو 
یا معبد آناهیتا. طی فعالیت های باستان شناسی آثار و بقایای معماری و شهری کنگاور در دورۀ 
اسالمی برای رسیدن به آثار پیش از اسالم برچیده شد و راه را برای بازخوانی تاریخ کنگاور در 
دورۀ اسالمی بر اساس  الیه ها و یافته های معماری بسته شد. در گزارش  کاوش ها از آثار و بقایای 
مسجد جامع عتیق کنگاور چیزی گفته نشده است. احتماالت مختلف و ضعیفی دربارۀ این که 
مسجد عتیق کنگاور کجاست وجود دارد. از جمله اینکه گزارش های تاریخی دربارۀ این مسجد 
را با وضع موقع مساجد کنگاور مطابقت دهیم. کنگاور مساجد متعددی دارد. سه از این مساجد 
تاریخی اند: مسجد جامع، مسجد مالحسن، و مسجد امامزاده ابراهیم )ع(. مسجد جامع فعلی که 
مدرسه هم هست در دورۀ فتحعلی شاه قاجار و در حاشیۀ شهر کنگاور ساخته شده و در چند دهۀ 
اخیر بازسازی شده است. در تصویری از کنگاور در اوایل دورۀ قاجار )ترسیم شده توسط فالندن( 
آثار منارۀ بلندی دیده می شود که به احتمال بر فراز پشتۀ معبد آناهیتا قرار داشته است. در این 
مقاله با مطالعۀ متون و اسناد و بررسی آثار تاریخی و وضِع موجود در پی یافتن جای آن هستیم.

واژه هاي کلیدي 
معبد آناهیتا، مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع(، مسجد جامع عتیق، مساجد کنگاور.

���������������������������
����
	�������������������

����� ���������
���������������������������������
	��������	

labbaf@ut.ac.ir

�����
������������������������ ����������������������������������������	��������������
������������������������ ����������������� ��������������������������������
��������������������������������������������¡��¢����������£�����££�������¤�
�����������������������������¥��¦§��¤�� ���������������������������������������

�¨§��©�¡����§��������������¤�
����ª����©«������¬������������§����������������¤�����©��������������������� ��������
����� �®
¯ ���� �¤� ��� ����°��®ª�� � ������� ��� � ���±� �¤¯�� ������� �²�� ����� �������
�³Herzfeld´�§
µ±�����±����������������¤�������¶·	�����¤��������̧ ����¦�µ�����¨���
����¹��º��»��³Wilber´��¼
��§¹�����º���½¾��¿���¾������������§�´���§����§�À��º���¿��»�
�ÁÂ¹�	��������Ã��������� ������§��������¤������������������������º������Ä�¼�§��´�Ä�¼�§��
����Å�����������¤��������À����¯�Ã������¨����©«�������¼������� ������Æ������������������
���������¼�����������§���������®¼����������������������	��������¤��©�§��©§	����§��
�Ã����������¨�����§���À�¤��¤�±���¦�±��Ç������� ������������È
�É�� ������Ê�É��
���À� ������������
����·��������������������¤�������������������������������
���Ë§�

¨º�������´��������¯����¹�� ����������µ���

���������

85109



نام اثر: خانۀ جباری بشرویه، خراسان جنوبی
شماره و تاريخ ثبت: 31175 مورخ 1393/10/24

توصي�ف اثر: این خانه که در محلۀ مقری بش��رویه در مجاورت 
ب��اغ خان واقع ش��ده، بنایی از دورۀ قاج��ار را می نمایاند. طرح خانه 
چهارصفه اس��ت با حیاطی در مرکز که تمام��ی فضاها بر ِگرد این 
حیاط کوچک هش��ت و نیم هش��ت طرح اندازی ش��ده اند. جز چهار 
صفه، اتاق هایی در گوش��ه ها ساخته شده که ورودی آن ها در گوشۀ 
حیاط اس��ت )نقش��ۀ 1 و 2(. بادگیری یک طرفه بر روی اتاق گوشۀ 
جنوبی مستقر اس��ت )تصویر 1(. ساخت مایۀ بنا خشت و ِگل است. 
اکن��ون صفۀ جنوبی باز )تصویر 2(و بقیۀ صفه ها به صورت اتاقی با 
یک ورودی درآمده اند. ورودی خانه در گوش��ۀ ش��رقی است که با 
داالنی با دو پیچ از بیرون به حیاط می رس��د. پوش��ش فضاها طاق 
ضربی و پوش��ش اتاق های مربع دو گوش��ۀ ش��مالی و جنوبی طاق 
کلمبو اس��ت. ط��رح غالب خانه های بش��رویه  چهارصفه اس��ت و 

بادگیری در انتهای ضلع جنوبی دارند.

نقشۀ 1. پالن خانۀ جباری بشرویه با طرح چهارصفه 

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.نقشۀ 2. مقطع خانۀ جباری بشرویه.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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نام اثر: خانۀ ناصری بروجن
شماره و تاريخ ثبت: 31266 مورخ 1394/3/31

توصيف اثر: این بنا در دورۀ پهلوی ساخته شد، و دو حیاط داشت 
ام��ا حی��اط غربی تخریب ش��د و بقیۀ بنا با 605 متر مربع وس��عت 
برجای مانده اس��ت. خانۀ با الگوی حیاط مرکزی ساخته شده و سه 
ب��ِر حیاط را س��اختمان هایی فراگرفته اند و حوض و باغچه هایی در 
میان حیاط مستقر است )نقش��ۀ 3(. جبهۀ شمالی از یک شاه نشیِن 
س��ه دری و دو اتاق در کنار آن تشکیل ش��ده و رواقی ستون دار در 

تصویر1. بادگیر و پشت بام خانۀ جباری بشرویه 

تصویر 2. صفۀ جنوبی خانۀ جباری بشرویه. بشرویه

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.نقشۀ 3. پالن خانۀ ناصری بروجن

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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سرتاسر ضلع دارد که با گچ اندود شده و سقف آن در میان ضلع به 
صورت خرپشته ای و در نما به شکل سنتوری درآمده است )نقشۀ 4 
و تصویر 3(. در ضلع شمالی زیرزمینی با سقف ضربی آجری ساخته 
شده که نورگیرها و ورودی آن رو به حیاط است. ورودی بنا در ضلع 

شرقی است. ساخت مایۀ خانه آجر و خشت است.

نام اثر: خانه و باغ ملک، زاهدان
شماره و تاريخ ثبت: 31261 مورخ 1394/3/31

توصيف اثر: این خانه باغ که در داخل شهر زاهدان واقع شده  در 
1299ش/1920م ساخته شده تاریخ ساخت آن مقارن با شکل گیری 
ش��هر زاهدان اس��ت. بنا بر سر میدانی واقع شده است. طرح این بنا 
چهارگوش کش��یده است و به مانند کوشکی در میان باغ قرار دارد. 
پهنای بنا حدود  5/80 متر است و درازای آن به 7/70 متر می رسد. 
خان��ه دو ورودی، هفت اتاق، مطبخ، حمام، و مبال دارد و در اضالع 
شرق و غرب آن رواق هایی ساخته شده است )تصویر 4(. در گوشۀ 
جنوب ش��رقی باغ، س��اختمان خدمه قرار دارد. حیاط  س��نگ فرش 
است و حوضی هشت پَر جلوی ساختمان ساخته شده است )نقشۀ 5 
و 6(. سقف ساختمان تخت است و در آن چوب به کار رفته است. 

نقشۀ 4. مقطع خانۀ ناصری بروجن

تصویر 3. جبهۀ شمالی خانۀ ناصری بروجن

تصوی��ر 4. قس��مت قدیمی خان��ه و باغ مل��ک زاهدان. 
صاحب خانه در جلو ایستاده است

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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نقشۀ 5.  پالن خانه و باغ ملک زاهدان

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.نقشۀ 6.  مقطع خانه و باغ ملک زاهدان

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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نام اثر: قنات بَهِر یار دلیجان
شماره و تاريخ ثبت: 31238 مورخ 1394/2/21

توصيف اثر: اهالی می گوین��د نام قنات »بَهِر یار« به معنای »به 
خاطر یار« اس��ت. این قنات دشت ثالثه دلیجان را مشروب می کند 
)تصویر 5(.  قدیم ترین س��ند به دست آمده دربارۀ قنات، وقف نامه ای 
به تاریخ 1113ق )دورۀ صفوی( است. مبدأ این قنات حاشیۀ شمال 
ش��رق شهر دلیجان اس��ت و مظهر آن در انتهای خیابان سرچشمه 
قرار دارد. قنات دو ش��اخۀ ش��رقی و غربی دارد که مبدأ واحد دارند. 
یکی از ش��اخه ها در هنگام پرآبی فعال می شود )نقشۀ 7(. این قنات 
همواره پرآب بوده و حجم آب )دبی( آن 180 لیتر در ثانیه محاسبه 
ش��ده اس��ت. به س��بب سس��ت بودن خاک منطقه که به آن خاک 
»ش��والتی« می گویند، سراس��ر کورۀ قنات َکَول گذاری شده تا هدر 

رفت��ن آب به کم ترین میزان برس��د. ش��اخۀ بزرگ تر قنات که خود 
دو رش��ته اس��ت، 3500 متر طول دارد و 35 حلقه چاه آن پیداست. 
طول رش��تۀ کوچک تر 2500 متر است و س��ی حلقه چاه دارد. این 
شاخه با دستک هایی به رش��تۀ دوم شاخۀ بزرگ تر راه دارد. تره کار 
و خش��که کار )تصویر 6( این قنات در محدودۀ مس��کونی شهر قرار 
دارد. قن��ات بر مدار چهارده روز می گردد و هر روز نامی خاص دارد. 
هر روز به دو تاق ش��ب و روز که هر کدام معادل 12 ساعت است، 
تقسیم می شود. واحد اندازه گیری آب »سواَ« نامیده می شود که برابر 
با هفت دقیقه و س��ی ثانیه است. قنات بهر یار یک پایاب داشته که 
اکنون پیدا نیس��ت. سه آس��یاب که تا دهۀ 1350 خورشیدی با آب 

این قنات می گشته اکنون نیمه مخروبه اند.

نقش��ۀ 7. مس��یر قن��ات بهریار بر 
عکس هوایی دلیجان

تصویر 5. جوی باز قنات بهریار در محدودۀ کشتزار دلیجان
تصویر 6. کورۀ قنات بهریار دلیجان. مقنی در حال کار است

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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نام اثر: تکیۀ سلیجرد، ساوه
شماره و تاريخ ثبت:31240 مورخ 1394/2/1

توصي�ف اث�ر: تکی��ۀ س��لیجرد در روس��تایی به همی��ن نام در 
کوهپایۀ ش��مال شرق ساوه واقع شده است. تکیه در گویش محلی 
»حس��ین خانه« نیز گفته می شود. بنا در زمان قاجار و به دست بانی 
محلی س��اخته ش��ده و موقوفاتی به آن اختصاص داده شده است. 
بعدها س��قف خرپش��ته ای روی آن قرار داده شده اس��ت. تکیه در 
میدانی قرار دارد که درختان توت و چشمۀ ده بید در آنجا وجود دارد. 
تکیه طرح هش��ت و نیم هشت کشیده دارد و طاق نماها و صفه هایی 

در دو طبقه در پیرامون فضای میانی � که خود مسقف شده � طرح 
انداخته ش��ده است )نقشۀ 8 و 9 و تصویر 7(. طبقۀ پایین اختصاص 
به مردان دارد و طبقۀ باال مختص زنان است. ضلع شمالی تکیه در 
هنگام ساخت مسجدی جدید، ویران و نوسازی شده است. سکویی 
در وسط تکیه قرار دارد که برای اجرای شبیه خوانی برپا شده است. 
جداره ها با گچ اندوده شده و لچکی های قوسه ای باالیی با آجرهای 
خفته و راس��ته تزیین ش��ده است. فضای شاه نش��ین واقع در جبهۀ 

جنوبی فضایی عمیق تر است و سقف تخت دارد.  

تصویر 7. داخل تکیۀ سلیجرد ساوه

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.نقشۀ 8. پالن تکیۀ سلیجرد ساوه

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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نام اثر: خانۀ خانی ها )فتح اهلل امامی( میبد
شماره و تاريخ ثبت: 31216 مورخ 1394/2/1

توصي�ف اثر: خانۀ خانی ها در محل��ۀ باالی میبد در داخل حصاِر 
شارس��تان قرار دارد. خانه با خش��ت و ِگل بنا ش��ده و دارای طرح 
حیاط مرکزی اس��ت که در چهار طرف آن فضاهایی س��اخته شده 
اس��ت. گودال باغچه ای در میان حیاط قرار دارد. جبهۀ جنوبی شامل 
ایوانی بلن��د )صفه( و اتاق های گوش��واره دو طبقه در دو جانب آن 
اس��ت. در پشت صفه اتاق طنبی با پس��تویی واقع شده است. خانه  
دو ورودی در ش��مال و جنوب غ��رب دارد که هر دو با راهرویی به 

حیاط راه دارند )نقش��ۀ 10(. در هریک از جبهه های شرقی و غربی 
حیاط س��ه اتاق وجود دارد که در دورۀ پهلوی به خانه افزوده ش��ده 
است. اما جبهۀ ش��مالی همزمان با جبهۀ جنوبی ساخته شده است. 
با این اوصاف بنا از گونۀ خانه های »دو طرف ساخت« دورۀ صفویه 
ش��مرده می ش��ود. ایوان با تویزه و طاق کجاوه ای پوش��انده شده و 
س��ه طاق نما در هر ضلع دارد )نقش��ۀ 11(. این خانه از دو آب قنات 
استفاده می کند. فضاهایی بوکنی در جبهۀ شرقی گودال باغچه قرار 
دارد. آب قطب آب��اد در تراز باالتر باغچ��ه را آبیاری می کرده و آب 

محمودی از طریق پایابی در جبهۀ شرقی در دسترس بوده است.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.نقشۀ 9.  برش تکیۀ سلیجرد ساوه
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نقشۀ 10. پالن خانۀ خانی های میبد

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.نقشۀ 11. برش خانۀ خانی های میبد

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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تصویر 8. جبهۀ جنوبی خانۀ خانی های میبد

تصویر 9. اسکیس خانۀ خانی های میبد

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.

)مأخذ: ادارۀ کل ثبت آثار تاریخي(.
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جدول 1. آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي در بهار 1394 )مأخذ: دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي(.

آثار ثبت شدهنام استان
تاريخ ثبتشمارۀ ثبتنام اثر

312651394/3/31محوطۀ تاریخي � طبیعي غار سهوالن مهابادآذربايجان غربی

312511394/3/10مجموعۀ چوگان و سوارکاري فرح آباد تهرانتهران

312661394/3/31خانۀ ناصري بروجنچهارمحال بختياری

حسینیۀ بهرامي بشرویهخراسان جنوبی

خانۀ اکبري بشرویه

خانۀ مهرآوران بشرویه

خانۀ معیني بشرویه

خانۀ علي نژاد بشرویه

خانۀ قلي زاده بشرویه

خانۀ حسین پور بشرویه

خانۀ غضنفري بشرویه

خانۀ جباري بشرویه

31263

31262

31260

31259

31258

31257

31256

31255

31254

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

1394/3/12

312221394/2/1خانه و باغ یحیي بیکخراسان شمالی

312611393/6/31خانه و باغ ملک1 زاهدانسيستان و بلوچستان

تکیه سلیجرد ساوهمرکزی

عمارت و باغ شجاع لشکر تفرش

قنات بهریار دلیجان

تکیۀ شش ناو تفرش

شبستان مسجد بابا نبي اراک

محوطۀ باستان شناختي تپۀ قرق 2 فراهان

محوطۀ باستان شناختي تپۀ سه شهید فراهان

محوطۀ باستان شناختي تپۀ اکبرآباد فراهان

محوطۀ باستان شناختي تپۀ جادۀ مخلص آباد فراهان

محوطۀ باستان شناختي کشکینه ساروق

محوطۀ باستان شناختي تپۀ گنداب جونوش فراهان

محوطۀ باستان شناختي تپۀ امامزاده سیداسماعیل خنداب

محوطۀ باستان شناختي تپۀ چلب او خنداب

محوطۀ باستان شناختي تپۀ خرمن جا خنداب

31240

31239

31238

31237

31236

31235

31234

31233

31232

31231

31230

31229

31228

31264

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1
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مسجد حسن ذغالي  ندوشنيزد

خانۀ سیدجواد طباطبایي میبد

خانۀ طاهره پورشمسي یزد

خانۀ بمان عباس قمي میبد

خانۀ شاطربمان میبد

مسجد جامع محمدآباد یزد

خانۀ محمدمیرزا حسیني )حبیب اهلل احرامیان پور( یزد

زیارتگاه پیر مراد خرمشاه یزد

خانۀ محمد درویش گوهري یزد

خانۀ برومند یزد

خانۀ موقوفه مسجد مال اسماعیل یزد

کاروانسراي مشیر بازارچۀ مال اسماعیل یزد

خانۀ بانو رباب طاهري )خانۀ سنایي( اردکان

خانۀ آیت اهلل حائري میبد

میدان کوي علیا یزد

قلعۀ بنیز بهاباد

خانۀ شکري یزد

خانۀ خاني ها )خانۀ فتح اهلل امامي( میبد

31250

31249

31248

31247

31246

31245

31244

31243

31242

31241

31227

31226

31225

31224

31223

31218

31217

31216

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/3/2

1394/3/2

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1394/2/1

1. ثبت این اثر در جلسۀ شهریور 1393 تأیید شده، اما در بهار 1394 شمارۀ ثبت آن صادر شده است. به همین سبب در عداد آثار این زمان در مجله معرفی می شود.
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