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حضور    ی مناسب برا  ی وابسته به آن همواره بستر   ناتییو تز  یاسالم  ی معمار  ،یسنت  ی هنرها  انیم  از

بگوناگون  ی عناصر تجسم راز و    ی هر کدام دارا  هایی کهآرایهبوده است.    ینییتز  ی هاه یآراویژه  ه، 

در ایران دوره    .کندیاستفاده م   نییتز  ی برا  هااز آن است که هنرمند مسلمان با توجه به بنا    ییرمزها

ای از هنرهای ایرانی و اسالمی منجر به تکوین شکل نوینی از معماری گردید.  اسالمی وجود آمیزه

از    ی شمارق( یکی از ادوار مهم از نظر هنر معماری در ایران است.  736-651دوره حکومت ایلخانان)

از دوره  ی برجا  ی بناها ا  ی مصداق روشن  یصف  یآرامگاه خواجه علهمچون    ان،یلخانای مانده    نیاز 

  ن یامروز  دی تواند کاربرمی  ،ی ریبالقوه تصو  ی های از توانمند  ی است که به سبب برخوردار  ی هنر  ی غنا

گردد  ای که اینجا مطرح میمسئلهاستفاده شود.    ،کیهمچون گراف  از هنر معاصر  ییهادر شاخه   افته،ی

ظرفیت  است.  مسئله  جدید  دوره  به  بنا  این  هنری  ابعاد  انتقال  قابل  روش   نیاهای  به    پژوهش 

صورت    یدانیم  ی هایو بررس  ی و اسناد  ای منابع کتابخانه  درها  افتهی  ی گردآور  « ویق تطبی-یخی»تار

از  یافته  است.  گرفته با برخورداری  از این است که آرامگاه خواجه علی صفی  های پژوهش حاکی 

. با  های هنری از ظریفت باالیی در انتقال مفاهیم هنری دارداز نقوش تزیینی و آرایه ای  مجموعه

  ی ریتواند به منبع تصومی  یاد شده  ناتییتزممتاز این نقوش،    ی و سواد بصر  تیفیکتوجه به رعایت  
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 مقدمه 

  ی شکوهمند و پر ارزش  اریبس   ی دوره بناها  نیدر ا.  دیآبه شمار می  رانیهنر ا  خیتار  تیپر اهم  اریاز ادوار بس   یایلخان  دوره

 ای ژه یدوره شاهد تحوالت و  نیا  ی اند. معمارهساخته شد   ی معمار  ناتییو چه از لحاظ تز   ی چه از لحاظ ساختار معمار

دوره بر    نیا  ی برگچ.  بخش بناها شدند  نت یخاص ز  یبا مهارت   ی و آجرکار  ی کاریکاش  ،ی برچون گچ  یناتییاست. تز

 ایژه یو  تی از اهم  رانیدر ا  یآرامگاه  ی معمار   ،یدوره اسالم  درکامل داشته است.    ی قبل و بعد خود برتر   ی هادوره 

ا برخوردار بنا  یاسالم  نیاست که جامعه نخست   یدر حال  نیبوده است.  بر محل دفن، شا  ادی  ی احداث  را    سته یبود 

به استناد    یآرامگاه  ی بخشد. غالب بناها  انیپا  یبه سادگ  یانسان را بر جهان خاک  ی ماد  ات یدانست و برآن بود تا حینم

  یشتریرواج ب  ی آرامگاه  ی به بعد، ساختن بناها   ی رم هجرا. از قرن چه »گنبد« است  ای  »قبه« ی  که دارا  شانی شکل ظاهر

قم به   شده باشد.  جادیا  ییهاآرامگاه   یمناطق اسالم  ریاست که در منطقه قم همانند و متأثر از سا  یهی کرده و بد  دایپ

که در    است  ی متعدد  یخیتار  ی های مذهبادمان یدر سده هشتم شاهد ساخت    یمقتدر محل  انیحضور فرمانروا  علت

همواره    ،یدر ادوار مختلف اسالم  یمذهب  ی ها و آرامگاه  هیابناند.  موسوم  « یهای آرامگاه به »برج  رانیا  ی فرهنگ معمار 

و تزیینات وابسته به    ی معمار  انی م  نیهنرمندان مسلمان بوده است. در ا ت یاستعداد و خالق  رظهو  ی برا  یبستر مناسب

به   ،یالموران هنر اسشهیدر دستان پ   یشد و نقوش تزیین  لیتبد  یهنر اسالم  ی هاگاهجلوه   نیتراز عمده  یکیآن، به  

  ی خیبر اساس متون تار  .دی مبدل گرد  سالمال  همیو ارادت خالصانه به خاندان ائمه اطهار عل   ده یعق  انی ب   ی برا  ی عنصر

 یکی از این بناها، آرامگاه  خواجه علی صفی است.  .شهر قم وجود داشته است در  امامزاده 440از  شیب

توان از می  انیم  نیدر ا  رفته،یاز آن صورت نپذ  یچندان  یمعرفگفت این بنا از    در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید

در طی اقامت ده    1بازل -ف  آن است نام برد.  خچهی ساختار بنا و تار  فیتوص  رامونیکه پ  یهای مختصر و اجمالگزارش 

طور دونالد ویلبر  های قم« آورد. همینآرامگاه ی  را در »گزارش مقدماتی درباره  آرامگاهروزه خود در قم صورت شانزده  

که کار هیچ    عصر پرداخته  نیا  ی بناها  ی معمار  یبه بررس  »معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان«  در کتاب خودکه  

ایرانی، مدرسی طباطبایی در  یک از آنان از حد یک گزارش در زمینه معماری و موقعیت بنا فراتر نرفت. از محققین  

مقابر و   یبه معرف  « امامزادگان قم در قرن هشتم  ی معمار» تحت عنوان    یکتابو عمار کاوسی در    « »تربت پاکان  کتاب

ای تحت عنوان نامه  انیپا  و  اند.خته پردا ها  ی موجود در آنها به یکت  یو برخ  ی دوره از از لحاظ معمار  نیامامزادگان ا

و    ی معمار  ثیوجود دارد که مقابر مذکور را از ح   زین  به کوشش کاظم عرب  « مقابر دروازه کاشان قم در قرن هشتم» 

و    ی هنر  ی هاه یآرا  یشناخت و بررس  رامونیپ  یمستقل  قی تحقتاکنون    نی بنابرا  نموده است.  یمختلف بررس  ی پالن بند

ویلبر در شرح مختصر این بنا آن را   قرار نگرفته است. ی و بازساز  یبررس ،گنبد سبز مورد مطالعه ی بنا  یداخل ناتییتز

نمایش   بناهای تاریخی محلی برای   (.199؛1365ویلبر،)  معرفی کرده است   « امامزاده علی بن ابوالمعالی بن علی صفی» 

ش مهمی در انتقال مفاهیم فلسفی موجود و  های هنری نق بازشناسی این ویژگی   های هنری هر دوره هستند.شاخصه

روش به کار  ها خواهد شد.  به کارگیری آن در آثار معماری جدید دارد. عدم توجه به این آثار منجر به فراموشی آن

 
1 F-Bazel  



 1399اسفند، 40شماره 17دوره 157 
155 -  190  

های ی بررس  ،ی ای و اسنادبر منابع کتابخانه  یمبتن  هاافتهی  ی گردآور.  است  یقتطبی- یخی های تارمشتمل بر روش   ،رفته

 است.ی وتریکامپ یهای طراح نقوش با استفاده از نرم افزار  نیا می و ترس   ینییاز نقوش تز ر یتصاو ه یو ته یدانیم

 ی لخانایعصر   یمعمار   ینیی عناصر تز .1

رغم  های تاریخی است که علیاست. دوره ایلخانیان یکی از دوره آرامگاه خواجه علی صفی مربوط به دوره ایلخانیان  

قرن از دوران    5نزدیک به    مغول،  هجوم در زمان    رانیاتحوالت متعدد سیاسی در ایران، وضعیت هنری مطلوب بود.  

ها، شاهزادگان  خاتون،  نیسالط  دنیو گرو  م پس از تسلط دوباره اسالدر این دوره  پشت سرگذاشته بود.  اسالمی خود را  

مظاهر جامعه، دگرگون    ری چون سا  زیشان، هنر نی آباء و اجداد  نیاز د  دنی اسالم، و دست کش  نیو اشراف مغول به د

معماری یکی از وجوه بارز    (.57؛  1387،  فرستهی)شا  اسالم قابل قبول بود  ی که برا  کشیده شد  یبه راه  ریشد و ناگز

مربوط به    حیات هنری ایران در دوره مغول بود که در نتیجه تساهل فرهنگی و مذهبی، در مناطق مختلف ایران آثاری 

،  نیاورد  رانیا  ی معمار  خیدر تار  ای تازه شناسی سبک  از نظر زیبایی  یلخانیا  ی معماراین فرهنگ و مذاهب به وجود آمد.  

این تفاسیر    . با(198  ؛1366دانست )براند،    یی سلجوقدنباله  ی ادیتوان تا حد زدوره را می   نیا  ی ی براند معماربه گفته

 . های حیات هنری در این دوره تاریخی گردیدترین ویژگی از مهم معماری تبدیل به یکی

دوره وارث آن بوده و به تکامل    نیدر ا  لخانانای  که  یمرسوم  نات ییاز تزمعماری در این دوره دارای مشخصاتی بود.  

ترک  هانه یشده، گچ و سفال  ی کارکنده   ی آجرها  ،ی رساندند، نقوش آجرکار با   یهماهنگ  بیاست که  بافت و رنگ  از 

عصر    نیا  ناتییتز  کند.می  ییمستقل خودنما  یهایآورد و بر سطوح آن به صورت طرحبه وجود می  یمصالح ساختمان

را بکار    ناتیی تز  نای  که  ی با معمار   وندیدر پ  رفت،ی ن و تنوع را از کثرت دست اندرکاران پذو الهام را از شاها  قهیکه سل

قابل درک    یوجه  نیو وسعت کاربرد، به بهتر  ادیکرد که با وجود تنوع ز  ان یرا ب  ای ده یچی پ   یهای فرهنگگرفت، نقش می

دست   ییدر کنار هم به اوج شکوفا  ی فرم معمارو    ناتیی تز  ،دوره ایلخانی  ی باور اکثر محققان، در اغلب بناها  به.  است

های ی کاریبه کاش  نیها مزطرح  نیاز ا  ی اریاند. بسهای متفاوت ها و طرح کی گوناگون با تکن  ناتییکه آکنده از تز  دانتهافی

با  ی ور  ینقاش  ای و    ی گچبر  ،ینیهای آجرچطرح  ف،یظر   ی شاهکارها  نی به چن  یابی که دست  رفتیپذ   دیگچ هستند. 

تکامل   و  افکار مردان و هنرمندان کارآزموده   ییو پرمحتوا، بدون جابجا  قیدق  ناتییای از تزدرجه   نی با چن  ی معمار

  مانند   یاز علوم مختلف  یمستلزم آگاه  ییبناها   ن یچن  جادی ا  گری د  ی سو  از  نبوده است.   ریها، امکان پذکیموضوعات و تکن 

ر و  طراح  یاض یهندسه  توان  و  است.  ازین  ییباال  ار یبس  یبوده  می  نی چن  داشته  نظر  گردآور  رسدبه  با  فقط    ی که 

  رباز ی از د  ه یکاربرد آجر در ساخت ابن.  ندیآ  لینا  یهدف  ن یتوانستند به چننقاط کشور می   یافراد از اقص  نیترشاخص 

را    یای نقطه عطفمساله   نی تحقق چن در این دوره تاریخی تزیینات آجری رواج داشت.  .  بوده است  انیرانای  همورد توج

تز اندازه  ی معمار  نات یی در  تنوع در  از  قالب بوجود آورد که در آن    ی هاوهیهای گوناگون و شهای مختلف، رنگ ها و 

 نیشد. بد  لیتبد  یکوف  ی با ی ز  و میبه حروف عظ  یهای ساده هندسرحط تاًیو نها  دیاستفاده گرد  یخوبه  ب  ،ی ری کارگهب

  ییبایبا تنوع و ز  ،ی آجر  ی ساز گره  گر ید  ی . از سو دیبخش   وارهایرا به سطوح د  ی خاص  ی مضمون و معنا  ،ین یآجرچ   ب یترت

 بتوان   ،یسلجوق  رانآن را بعد از دو  نیترو باشکوه  نیترمجلل  دیبه کار گرفته شد که شا  یکوف  ی هابه یفراوان خود، با کت
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  ی لوز  ای  ب یطرح مربع ار  :کاربرد دارد شامل  یلخانیی ادوره   ی ای که در آجرکارنقوش عمده » .  افتی  هی در گنبد سلطان 

ی  های دوره آجر .  است  ییو خط بنا   یدار، طرح جناغهیهای زاوطرح  ،ییپایطرح مشبک و چل   ای  ی امربع، طرح تسمه

( و رنگ  312- 311؛ 1376)ورجاوند،    « متر استیسانت  5تا    5/ 4مضخامت  متر و  یسانت  20*20در ابعاد    شتریب  یلخانیا

 است.   یو خاک  رهیبه قرمز، قرمز ت  لیزرد ما ،ییها متنوع و اکثراً زرد کم رنگ، گل اخراآن

مشبک را به شکل    ی بررساندند و گچ  بایز  ی از هنرها  یکیی  ه یرا به پا  ی بربودند که گچ  انیرانی تنها ا»   معتقد است  پوپ

رخ داد تا قبل از    لخانانیا  ی عنی  ،و نقوش دوره بعد  کیکه در تکن  یشرفتی(. اما پ88:  1366پوپ،)  « ی آن افزودندساده 

تکرار شونده   زیر یصورت اشکال هندسبه ی برگچ ی بایز اریبس نقوش سابقه بوده است.ی ب زیبعد ن ی هادوره  یآن و حت

  ن ی شوند. امی   دهید  یبه فراوان  لخانانیو ا  ی است که در آثار دوران سلجوق  ی برهنر گچ  ینییتز  ی هاجلوه  نیتراز مهم

  ک یتکرار  باساده که فقط  ار یصورت بسبه ی شده است، گاه جاد ی مختلف ا ی با ابزارها ی گود  جاد ی ا قیسطوح که به طر

هستند که    ی های گچبرها و قابلبه  ،ی برگچ  ینیینقوش تز  گریطرح شده است. از د  دهی چیهم به شکل پ  ینقش و گاه

گچ از آن جهت بوده که زودتر    ح یترج  هر دو نقش، کار شده است.  بیترک   ا ی و    یمیاسل  ،یهندس   ی هابا استفاده از نقش 

 آمد. به شمار می  میدا ایموقت  ی هاپوشش  ی ها بر رونماها و سقفبه طاق  ی و کمک بزرگ رد یگخود را می 

ب  جدا تراش   ی هایف یرد  ی ری کارگ هاز  رواز سنگ  بر  برخیپ  ی دار  بناهاقسمت  یها که در پالن    دهید  یلخانیا  ی های 

در گنبد    نیی مورد استفاده از سنگ را به عنوان تز  کیتنها    ،ینییدارد تا جنبه تز  یکاربرد ساختمان  شتریشوند و بمی

  لبریکه و  یمندرج در فهرست   ی ده بنا  راز،یساختمان داخل صحن مسجد جامع ش   ی ثنااست  به.  شودمشاهده می  هیسلطان

تا    1300های  سال   نیاند و بواقع  جانینام برده و از سنگ صاف استفاده شده است، همه در آذربا  یلخان یا  ی از بناها

ساخته شد ی قمر  ی )قرن هشتم هجر  ی الدیم  1333 ش   از  .انده(  به  بناها  ی هاوهیچوب  در  ایلخانی  ی مختلف    دوره 

های داربست. داربست   ی آن منظور بوده است؛ مانند استفاده از آن برا  ی استفاده شده است که دراغلب موارد جنبه کاربرد

 شدمی   دهیقرار داشت بر  واریکه در داخل د   ی هایکار از قسمت   ان یدوره پس از پا  نیا  ی مورد استفاده در معمار   یچوب

 مشاهده کرد.  ی دیوارها جداره  توان درها را میمانده از آن  ی(. امروزه آثار باق59و 57؛ 1365 لبر،یو)

و  ای روزه یف  ،ی سبز، الجورد  ،یچون زعفران  یهایو هنرمندان بر رنگ  ابدیمی  یروز افزون  تیاهم  یلخانیدر دوران ا   رنگ

را هر چه    یکاش  ایلخانان،  نکهیدارند. در کنار ا  دیتأک  ی کار یدر کاش  دیو سف   ای روزه یف  ،ی و الجورد  ی در گچبر   دیسف

  ،یهای زرد، قرمز، آببه رنگ  یبا نقاش  زی را ن  یهای داخلقسمت   یخبنا اضافه کردند، بر  یرونی های ببه قسمت  شتر یب

ذکر    دیبا  یلخانیی ادوره در   ناتییتز  ی در رابطه با محتوا  یطور کلبه  (.15:  1381)بلر و بلوم،  سبز و ... آراستند   اه،یس

زرد، قرمز    ر،ی س  ی آب  د،یهای سفرنگ نیز    لبریاست. و  ای به یو کت   ی اهی( گ)مخصوصاً گره   یها، هندس نمود که اغلب طرح

کاری نیز  کاشی  نامد، مشاهده و گزارش نموده است.بلند می  ی کارکه برجسته  یکیو در تکن  یلخانیو سبز را در عهد ا

آباد، جرجان، ساوه،  دوره ایلخانی شامل، سلطانترین مراکز تولید سفال در  معماری دوره ایلخانی بود. مهماز تزیینات  

از صنعت تأثیر  (.174:  1364)کیانی،سلطانیه، تخت سلیمان و کاشان بوده است  گران چینی و حمایت حکام  پذیری 

کاری نیز همین رویه را داشت. در این  زیینات کاشی است. ت  دوره ایلخانیاین هنر در    مغولی از دالیل رشد و توسعه 
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طالچسبان، به منظور  فام،  از معرق، لعاب پران، معقلی، زرینهای کاشیکاری اعم  ای از انواع تکنیک دوره طیف گسترده 

   های مختلف بنا مورد استفاده قرار گرفت.تزیین قسمت 

  شگاه یپ  :  mehrabآمده است: محراب    ن یدر فرهنگ لغت معمحراب نیز یکی از عناصر اصلی مساجد این دوره بود.  

: 1384ن،ی)مع  . قبله4در مسجد که امام، نماز در آنجا گزارد،    یی. جا3  ن،ی. مقصوره، شاه نش2مجلس، صدر اتاق،  

دوره    رویآن پ  ناتیی تز  ای  گر ید  یاز عناصر ساختمان  ی اری به مانند بس  یلخانیی اساخت محراب در دوره   هرچند  (.852

است، اما به   شتریبهتر و ظرافت و دقت ب  کیبا تکن  یساختمان  ناتییبوده و به دنبال تکامل همان روند تز  یسلجوق

مورد توجه   ی و در تمام آن دوره گچکار  د یمنسوخ گرد ج یربه تد  ی آجر  ی روکار  لخانانیی ادر دوره   لبریاعتقاد دونالد و

کند که  نکته اشاره می  نای  حال به   نیداند. اما در عصادق می  زی ها نمطلب را در مورد محراب  نیا  ی قرار گرفت. و

  هستند   صی قابل تشخ   ریدو دوره، غ این  های  ای است که محراب اندازه   به  یدوره با دوره سلجوق  نیهای اشباهت محراب 

به   یلخانیی اهای دوره محراب   قتیشود. در حقیها مشاهده نمدر آن  یاختالف   نییو نوع تز  بهیسبک کتو از لحاظ  

  سجدمحراب م  اند.تر ک یها از لحاظ تناسب باراز آن   یبعض  یاست، ول  یی سلجوقهای دوره محراب   بیهمان شکل و ترت

در  )که  یهندس اشکال  نوع محراب است.  نایکامل و برجسته  ی هاهمدان نمونه انیجامع اشترجان و محراب گنبد علو

   د.نروبنا به کار می نقوش تزیینیاست که در  ییهاه یآرا نیاز مهم تر( دارند  ظهور ربعو م مثلث ، رهی سه صورت دا

  میو مفاه  ی معان  ی نقش دارا  نیا  زین  یی اسالمشود. در دوره می   دهی( ددی )خورش  نقش شمسه  یآثار هنر اسالم  شتریب  در

  میپر و... قابل تقس12  پر،10  پر،  9پر،    8پر،    7پر،    6  ی هاباشد. شمسه از لحاظ تعداد وجوه به دسته می  یفراوان  نینماد

شمسه با توجه    نقش توان برشمرد.  می   ی را در انواع آثار هنر  ی متعدد  ی ها انواع نمونه  نی هر کدام از ا  ی هستند. که برا 

اشاره دارد.    تیو نور وحدان  تی: اهلل نور السماوات واالرض، به عنوان نماد الوهمیقرآن کر  35  هیآ  24سوره    ی به معنا

اند. هذکر کرد   )ص(  حمد اسالم، حضرت م  امبری( را نماد پ)آفتاب  د یخورش  ،یو ادب  ی از منابع مذهب  ی اریدر بس  نیعالوه بر ا

  کم یقد جائکم برهان من ربکم و انزلنا ال  هاالناسیا  ایسوره نسا اخذ شده باشد:    174  هیآ   فهومممکن است از م  دهیا  نیا

و معجزات فرستاده شد«. در    اتیبا آ ی»رسول محکم آمد   یشما از جانب خدا برهان ت« ی »هدا ی مردم برا ی : اناًینوراً مب

تابان   ی محکم و نور  یلیرا دل   امبریخود پ  اورد،یمعجزه ب  ک یخواهند  می  )ص(   غمبر یخداوند در پاسخ کفار که از پ  هیآ  نیا

(  نینماد  می مفاه  گری)عالوه بر د  ی نبو  نره  ی نقش شمسه به عنوان نماد و نمود بصر  (.58:  1387،خزایی)  کند می  یمعرف

را با   یمعارف اسالم  میاز مفاه  ی اریآشنا، بس  رود. هنرمندان رازبه شمار می  ینمادها در هنر اسالم  نی باتریاز ز  یکی

 .ندینمانقش و رنگ ارائه می به،یدر قالب کت  یمذهب ی هاه یبه خصوص در ابن ی در آثار هنر نیو نماد  ی بصر یصورت

نماد    نهیش ی دهد پنشان می  خیتار  یداشته است. چرا که بررس  ی مفهوم خاص  ی ای مهر، در هر منطقه گردونه   ای   پایچل

  ی است که برا  یخی تر و دورتر از تارکهن  یهای متفاوت، بسها و فرهنگ ن یسرزم  شتر یبلکه در ب   ،رانینه تنها در ا  پا یچل

  مهر ای که  گردونه  بوده است. همان  دیمظهر و نشانه خورش  ییایهند و نزد قوم آر  ران،یا  در.  نداه مهر در نظر گرفت  شیک

بلکه در   ،ینت یز  ای ه ینقش نه تنها به صورت آرا  نیکشند. اآن را می  ی نوی م  ی راینام  دیو چهار اسب سف  ند ینشبر آن می

  ی معمار  افتهیو به شکل کمال    پایچل   کرهیپ  به  یهایساختمان   رانهیو هنر ساختن معابد به کار رفته است. و  ی فن معمار

  ت یخورد، اهم دوره به چشم می  نیا  انیرانیکه در اعتقادات ا  یشود. موضوع مهممی   دهی هنوز د  یچهارطاق  ،یرانیا  ی بنا
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

است که   ی زی نماد روح و چ  پا یاعتقادات انسان دوران باستان چل  طبق.  است(  )باد، خاک، آب و آتش   عناصر چهارگانه 

  ز یاعتقاد بعد از اسالم ن  نی. ادیآآسمان به پرواز در می   ی ماند و هم چون پرنده به سومی  یبعد از مرگ انسان از او باق

کردند تا  می  ن ییتز  نشان  نی ها را با اگاه ارتیمساجد و ز  ری نظ  ییبناها  ی خود را حفظ کرد و هنرمندان اسالم  ی معنا

گاه قدرت خود را از دست  نقوش گیاهی در طول تاریخ هیچ   (.52؛1366گر،  )هوهنه   شند دوباره داشته با   یاتیاشاره به ح

از دوران ند اینکه در برخی  نیزاده، ضمن  عناصر    نی تراز مهم  یکی  یاهینقوش گپیدا کرده است.    ها قدرت بیشتری 

 از بناها استفاده شده است.   ی ار ی بس نییکه از آن در تز دیآیشمار م  به یلخانیدوره ا  ینییتز

 آرامگاه خواجه علی صفی . 2

در قم حکومت   « یمذهب »صف  یعیو ش  یمغول، حکومت محل  لخانانیحکومت ا  یبعد از فروپاش  ،ی در قرن هشتم هجر

  ن یو بقاع ا یمذهب هیغالب ابن کهی طوره؛ بتندامامزادگان داش هیابن ی به ساخت بنا و بازساز یتوجه فراوان هاداشت. آن

  یمعمار   وهیش   شگریمشترک دارد و نما  یاستادکاران   ،هاآن  ناتییو تز  ی معمار   یدوران است. حت  نیشهر متعلق به هم

در    -دهه قرن نهم  نیقرن هفتم تا دوم  ل اوای  از  خاندان مقتدر و حاکم قم  « یصف  یخاندان عل»   است.  یلخانیدوران ا

  ق.740های  سال   انیاز آن م  ی برخوردار بوده است؛ و افراد  ی مهم  یاجتماع  ت یداشته و از موقع  ی شهر نفوذ و عظمت  نیا

خاندان   یخی ی تاراز سابقه   (.  20؛ 1352،یطبائ)طبا  کردند   ییتا اواخر قرن هشتم در قم با اقتدار و به استقالل فروانروا

و کشته    ق.815سال    عیدر وقا  یحسن  خیتوارالجامعی  سندهیجز آن که نو  ستیدر دست ن  یقیاطالع دق  یصف  یعل

  ده است.کر ادیی آن خاندان ساله  ستیاز دولت دو خیآنان به دست اسکندر فرزند عمر ش  ریام  نیشدن آخر

مانده    ی برجا  ی از قرن هشتم هجر  یخیموسوم به باغ گنبد سبز، سه اثر تار  یدرون باغ کوچک  ،قم  شهر  ی در بخش شرق

( 320؛1378،ی)عقاب  « دروازه کاشان معروفند  ی به گنبدها  زیمنطقه به محله دروازه کاشان مشهور و گنبدها ن  نیا»   است.

مورد    ریکه از مس  یمسافران و جهانگردان  طبعاً ،  دروازه بوده  نیقم به کاشان و اصفهان هم  یارتباط  ریکه تنها مس  آنجااز  

درون    یهای آرامگاه وصف باغ گنبد سبز و برج  صورت  ن یبد  ؛ وانده دیآن را د  ی بور و گنبدهازگذشتند باغ مبحث می

 کیب  یکه محمد تقچنان  شود.می  دهید  شیو قاجار کم و ب  ی صفومربوط به دوران    یخارج   ی هاآن در اغلب سفرنامه 

 ی غ گنبد سبز و بناهاباغات اطراف محله دروازه کاشان از با  ی زی مم  نیی عصر قاجار به هنگام تع  سندگانیارباب از نو

  تیدر آنجاست در نها  ی اشعر  خیدارد. بقاع مشا  ر یانار و انج   وهیاست. م  میاز باغات قد »   کند:می   ادی  گونهن یآن ا  ی خیتار

قد  "  :گرید  یدر منبع  نیهمچن  (.10:  1364،ییطباطبا ی  )مدرس  « ارتفاع است باغات  از مشا  میاز  بقعه    خ یبوده سه 

:  1352ارباب،  کی)ب  بن جعفر است   یاستحکام. در کنار عل  تینام دارند ساخته شده در نها  دیکه سعد و سع  ی اشعر

  گر یکدیهای قبل از خود جدا از  از سنت   ی رویبه پ  دوره ایلخانی  ی هاآرامگاه  گریباغ گنبد سبز همچون د  مقابر  (.81

  ی تلفظ  فی تصح  « دیسع» رود که  تصور می   نیچن   یبه اعتقاد مدرس  .اند هبود  انیساخته شده و در گذشته از همه سو نما

 یعل» تام به خاندان    یفوق وابستگ  ی بناها  نکهیآنچه مسلم است ا  کنیل.  د مکمل سجع باش  گری و آن دو نام د  « یصف» 

ی تاریخی، این مجموعه   دهیدبی آس  ی هاقسمت   الزم به ذکر است،  .مستقل قم در قرن هشتم دارند   ارانیشهر  « یصف

صورت    1354که در سال    یطبق گزارش برنامه مرمت   .قرن مورد مرمت و حفاظت قرار گرفت  نیا  نینخست  ی مهیدر ن

هی سرپا  ی و مرمت آجرکار   ی سازمقابر و کف، مرمت داخل  بنا  میو آجرفرش حر  ی بندبیشامل اصالح ش  رات یتعم  ،گرفت
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اصالح و مرمت   و  ی سابق و نصب درب ورود  نهیچ   ی وارهای، مرمت دابانی در جبهه خ  یوارکش ید  ،یداخل  ی ها و جرزها

از بنا    یاستحکام بخش  یدر پ  شتریگران باز آن است که مرمت  یشواهد کار حاک  کنیپلکان بوده است. ل  ی رله ورود

برج مقبره خواجه علی صفی بنای   نداشتند.  یچندان توجه  امرمت بن  یشناخت و باستان  ی هنر  ی هاجنبهاند و به  بوده

  فرزند و برادر او است.  -یصف  یخاندان عل  ی فرمانروا  ندومی،  یصف  ی. مدفن خواجه علباشدمیانی از مقابر گنبد سبز می 

اما را  بنا  این  قم،  در  ایلخانی  عصر  بناهای  کردن  فهرست  در  خواجه  ویلبر  است  مزاده  نهاده  نام  عمادالدین 

   (.202؛1365)ویلبر،

  نت یمتر ز  7و ارتفاع    40/2ی  به دهانه   یینمااست که هر ضلع آن را طاق   یمنتظم  یمزبور از خارج، دوازده ضلع  ی بنا

باغ    نیواقع در هم  نیالد  لی خواجه اص   آرامگاهبرج    یژگیحالت داده و و  ریی به هشت گوش تغ  داخلپالن بنا از  .  دهد می

است   یجنوب  آرامگاه با    سهی بنا کامال قابل مقا  نیا  یو خارج  ی داخل  ی نماهای اضالع و عمق طاق کند اندازه را تکرار می 

( در خارج از محدوده  52:  1374)عرب،  « اند همزبور بود  ی طراح و معمار بنا   ی رسد که دستان واحدبه نظر می»   نیو چن

  مورد بحث دارد. ی با بنا یهای مشابه پالنی ژگیهمدان است که و  نیامامزاده هود در جزتنها   زی شهرستان قم ن

  ی قسمت، جرزها  نی، کار شده است. بر فراز انیکه به صورت راست چ  ای استآمده   شی پ  ی هابنا، هره   یاصل  ی هاه یپا

نماها محاط در  طاق   نیدربر گرفته است. ا  یینماطاق   زیها ن از آن  کیشوند که حد فاصل هر  بنا آغاز می  یدوازده ضلع

  16در برگرفته. بخش    یجناغ   ینما را قوسهر طاق   نیفراز   متقس  .ابندیامتداد می   ی متر   7تا ارتفاع    یلیقاب مستط 

قرار گرفته و هر ضلع    یهشت ضلع  ی نماهاطاق   ن یفراز ا، بر  یخارج  واری از سطح د  ینی عقب نش  یبنا با کم  نیا  یضلع

 ی نماهاطاق   ر،یاخ  ی هادهه   راتی در تعم» است.    یجناغ  یو قوس  لیمستط  یکم عمق با قاب  ی نماطاق   کیآن شامل  

بنا از    نیا  ی . ورود است  شده  ه یتعب  ییرهای نورگ  ،یاند. در چهار جهت اصلهشد   ن یآجرچ  کدستیکور و    یمزبور همگ

 « اندهوجود داشته که بعداً مسدود شد  یو غرب   یشرق  ی هادر جبه   زین  ییها رسد درگاه است؛ اما به نظر می  یلی شماجبه 

 یاانه یک با آه دو پوسته گسسته ر    ی از نوع گنبدها  یصف  یخواجه عل  آرامگاهبرج    ی بنا  پوشش  (.322:  1378،ی)عقاب

  ده یبرگرفته از ا  یی پوششوه یش   این  دهیا   نیمحقق  یشانزده ترک است که به اعتقاد برخ  ی د منشورو خو   ی کرو  مین

و    ی خیاز نظر تار  .سازد می  ودار را نم  انیع یش  یساختمان  ژه یهای واست که سمبل   رانی ( در اق .)ه  ه یقرون اول  ی معمار

 یاسالم  ی موجود در معمار   ی از گنبدها  یگونه ساختمان  نیپوسته، دوم  کیهای  بور پس از گنبد زم  ی قدمت گنبدها 

  یو پوشش خارج  افتهیاستقرار    ینقشه شانزده وجه  ی بر رو   یصف  یعلآرامگاه خواجه گنبد در برج    انهیآه.  است  رانیا

سطح   یبنا برپا گشته است. تمام یاستوانه شانزده ضلع ییبخش انتها ی که بر رو ؛باشدشانزده ترک می  ی و دارا یهرم

رنگ    نیمعتقد است، استفاده از ا  لبری. وتشده اس  دهیبه سبز پوش   لیمتما   ینره آب  یبا کاش   یفعل  تی گنبد در وضع

در اغلب نقاط وجود    ،رفتکار می  ه رنگ بکم  یبه وجود آوردن لعاب آب  برای   که مس  بی به علت آن بود که ترک   دیشا

از فساد را    ی ری جلوگ  تیخاص  یرنگ آب  کهنای  شد ماده لعاب را از سنگ معدن جدا کرد. به عالوهمی  یداشت و به آسان 

رسم بود سقف چادر    ایقسمت از دن  نیبود که در ا  نیا  د یشا  گریکند. علت دمی   ی ریجلوگ  یو ناخوش  ی دارد و از بد

 .دندیپوشانبود می لگونیآسمان ن که نشان یرا با پارچه آب  یسلطنت
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ها  ی کننده ورودمشخص  ییهای مضاعف با اختالف سطح جزمقابر گنبد سبز، قاب   گریو د  یصف  یبرج خواجه عل  در

  ی مقوله حالت ستون نما دارند که قوس   نی مورد بحث در ا  ی بنا  ی ورود  نی طرف  ی باشند، عالوه بر موارد فوق، جرزهامی

درگاه    نینکته که تنها درگاه ورود، هم  نی است بر ا  ی دیخود تأک  نیو ا  ردیگها را در بر میآن   نیقسمت فراز  ،یجناق

با » شرق و غرب داشته است و    ی هادر جبه   ییهااز آن است که بنا، درگاه   یحاک  گرید  ی است. شواهد  یی شمالجبه 

  ه ی ها نقش تهودرگاه   نایرسد که به نظر می   ن یمنطقه از غرب به شرق است چن  نیهت وزش باد در اج   نکهایتوجه به

 (.110؛1373)عرب، « اندهتابستان را عهده دار بود  درهوا 

  آمده،  بهیدر آغاز کت   زین  ی فرد که نام و  ن ید. نخستانآرامگاه مدفون  نیدر ا  نفر   که سه  دیآبر می   نیچن  بهی مفاد کت  از

جمال عل  یعل  نیالدخواجه  خواجه  همان  خواجه صفیصف  یاست.  فرزند  او  نواده  نیالد  ی.  علو  ، یماض  یصف  یی 

، لیاص  یاست که پس از خواجه عل   یخاندان صف  ریام  نی عراق عجم در قرن هشتم و دوم   یو اجتماع  یاس یس  تی شخص

در قم داشته که   یخانقاه  ،یمقام بود. خواجه عل نیق در ا.هـ  774تا سال  م،یدانو تا آنجا که می دیقم گرد ی فرمانروا

 از دروازه کنکان قرار داشته است. رونیب

متر که از کف    یسانت  75متر و عرض    2/ 5ی  نما در هر ضلع به دهانهاست با هشت طاق   یبنا هشت ضلع  یداخل  ی فضا 

هر    هی. حاشابندیامتداد می   رد یگها را در بر می ن آ  یجناغ  یکه طاق  ییجا   یقسمت شانزده ضلع  ری بنا آغاز شده و تا ز

قاب  ی نماهااز طاق   کی را  بحث  امحاط می  یلیستطم  یمورد  کتقاب   ن یکند  بر  گرداگرد    ای به یها مشتمل  است که 

را ط طاق  ن  ری کرده و نقش خط دورگ  ینماها  را  بر فراز قسمت هشت ظلع   زیهر درگاه  از    یبر عهده دارند.  بنا پس 

ا  ی سراسر  ای به یکت با  از هشت وجه  ،شانزده قوس  جادیبالفاصله    ن یا  ؛دهدحالت می  رییتغ  ی به شانزده ضلع  یبرج 

  ی نقطه مرکز  ی بیتقر  فاصلهلبه مدور گنبد پر شود.    ریز   ینقاط خال  ری ای چشمگگونهشود که به باعث می  یدگرگون

 ،ه آن به کار برد   نییکه هنرمند در تز  یداتی متر است و با تمه  15حدود    ی زی بنا چ  یگنبد تا کف فعل  انهیآه  ر یشمسه ز

تر است  مجموعه سالم نیا گر ید یخیتار ی مورد بحث نسبت به دو بنا  ی بنا  یداخل ی . فضادیآها به نظر مین یاز ا شیب

است که    مقرن هشت  ی هنر  یخیآثار تار  ن یاز بهتر  یکین شک  دوخود ب  ر یکم نظ   ی رنگ  ی برو گچ  ی زیآمرنگ  جهت و از  

  نییدر تزی  نقش جالب توجه ی  نما در اضالع داخلهشت طاق   جادیبنا با ا  نیهنرمند ا  معمار  .مانده است   ی تا کنون برجا

 نموده است.  جادیبنا ا

  یهـ ق بر قبر عمو و پسر عمو  761  سالاست که در    ن یالدلیگنبد اص  ،یصف  یخواجه عل  گریخانقاه، اثر د  ن یجز ا 

است که    نیالدجالل  ریگنبد، ام   ن ینهاد. نفر دوم در مدفون در ا  اد یبن  - نیالدو خواجه تاج  ن یالدلاصی  خواجه  –خود  

است   یقم  نیالداز او به عنوان برادر خواجه عمادکه    زیفرد مدفون ن  نیسوم  است.  امدهیاز او ن   یسخن  یخ ی در متون تار

 (.31: 1364،ییطباطبا ی)مدرس قم بوده است یدار امور نواحعهده (ق)هـ . 791  الکه تا س
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 .نقوش تزیینی آرامگاه خواجه علی صفی 3

  ی توان هر نقش را از جهات متعددباشد که میمی   ی از انواع عناصر بصر  ای ده یسنج   بینقوش، ماحصل ترک  نیشک ایب

ها  آن  یو کنکاش قرار داد. اما پرداخت به تمام  یتعادل، توازن، تقارن و... مورد بررس  تم،یر  ب،یفرم، رنگ، ترک  رینظ

  .مورد مطالعه خواهد بود  ش. لذا تنها عناصر غالب در هر نقدینمای نم یالزام

 ی اسماء مبارکهها به یکت.3.1.1

  یفیو ظر  ده یچ یهای پ بی ها و ترک ها طرح آن   شتر یاست. ب  ()ع   ی نام عل  رندهی اسماء مبارکه، در برگ  ماتی از تقس  ی گروه

اشاره شده    یعیش  ی ها، به عناصر و نمادها  ب یترک  نیموارد در ا  ی دارد و در بعض  تیاند که نشان از معنوهکرد   جاد ی را ا

( به  2  ری)تصو   ی متر  یهای پنج سانتدر مربع  « یعل» حاضر، در اکثر موارد کلمه    ی در بنا  هابه ی گروه از کت  نیا.  است

  شتر ینقش ب  نیشده است. ا  میترس  یهندس  ی ته آجر  ین یینقوش تزصورت منفرد، راست به چپ و معکوس همراه با  

  ن یتری و عال  نیترظر گرفتن چهار گوش به عنوان کامل با در ن  شود.می  دهیها دو صفه   وارهاید  یبه عنوان پوشش اصل

  ن یتریو عال  نیزم  یعنیجنبه خلقت،    نی ترثابت   ندهینما  زین  و  ،هاشکل  ن یترجنبش یو ب  نیستاترای  که  ی شکل هندس

ی تواند به منزله در آن می  یعل  م که قرار گرفتن ناتوان انگاشت  می  ؛باشدکه انسان است می  یجهان خاک  نینماد ا

  باشد. نیزم  ی انسان بر رو نیتریو عال  نیترکامل

 

 

 

 

 نماهای آرامگاه خواجه علی صفی، منبع: نگارندهساختار کلی طاق: تقسیم بندی 1تصویر
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 کوفی بنایی، منبع: نگارنده  )ع( در قالب مربع پنج سانتی متری به خطعلی: نام  2تصویر

دهد. هنرمند  زمان را نشان می  عهیها، اعتقادات مسلمانان شگونه نمونه  ن یدر ا  ()ع  یو عل)ص(   کلمات اهلل، محمد  بیترک

تجسم اسماء مقدس در  .  درآورد   شیبه نما  خداوند  اوریرا به عنوان    یحضرت عل  ییکرده است که ارزش و واال  یسع

  ی نقش در اکثر هنرها  نیااست.    آرامگاه  نیدر ا  یسینوبه ی هنر کت  شیهای نما از صورت  گرید  یکی  زیقالب شمسه ن

و   یمذهب  ی گنبدها، مساجد، بناها  رونیداخل و ب  نیی قرآن، تز  ن یصفحه آغاز  ب یمثل تذه  ،یچه در آثار مذهب  ی نییتز

 .میای هست وصله   ی به روش گچ  این نقش شاهد    ز ی ن  مذکور  ی در بنا  هنرها به وفور مورد استفاده قرار گرفته است.  گرید  ای

مرکز و در محدوده    ک یحول  به خط بنایی لوز سواد و بیاض شش علی را به نمایش گذاشته که    ()ع   یکه نام عل چنان

  ک ی صورت شکسته درآمده و در قالب  ، بهیب با شش ضلعنام، متناس  ی که انتها ی طورقرار گرفته است به  یشش ضلع

 (. 3ر ی)تصوریتم تجسمی دواری پدید آورده استگانه، تکرار شش. این کند می ییشمسه خودنما

 

 

 

نمای اول، منبع : نگارنده: نام علی)ع( در قالب شمسه، ترنج طاق3تصویر  

اند و حاشیه خارجی آن که نواری از  ضلع جای گرفتهاطراف کتیبه نیز توسط شش نقش گیاهی که هر کدام در هر  

 یا به یتکرار کتدوم شاهد    ی نماهای طاق لچک   ی داخل  هیدر حاش   باشد احاطه شده است.نقش هندسی زنجیره واری می 

 (.  4ری)تصو میهست  ای رهی به صورت زنج  )ص(با نام محمد 

 )منبع: نگارنده (نمای دوم، : تکرار نام »محمد«، حاشیه داخلی لچک طاق4تصویر

به    ی « به عنوان شکل مرکزیاهلل، محمد و عل»   های از کنار هم قرار گرفتن نام  ینما تکرار نام علطاق   این نییبوم پا  در

 (.  5ری)تصو دهد می  شیهای مقدس را نما از نام  ی گرید ی بایز ب یصورت متناوب، ترک

 

 (منبع: نگارنده ) نمای دوم، و علی«، بوم پایین طاقهای »اهلل، محمد : نام علی از کنار هم قرار گرفتن نام5تصویر
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  وه یام علی را با شمایه اصلی کتیبه، نتفاده از نقوش هندسی به عنوان بنبا اسسوم، هنرمند    ی نماطاق   ن ییدر بوم پا

آن، نقش   ی البال  ای روزه یف  یتک آجر به رنگ آب  زدهیوجود س  تکرار کرده است.  کسانی  ی هادر اندازه   ییبنا  یخط کوف

، نام  ییبوم باال  در  ن باشد.ی من ؤالمری والدت ام  زرو   ،رجب13به    ای تواند اشاره می   که  خارج کرده است  یکنواختی  را از

 . (6)تصویر نقش شده است صورت پراکنده  هبدر ترکیب چلیپایی به خط کوفی بنایی، « یالملک عل  یعل» 

 ( منبع: نگارنده)نمای سوم،  بنایی، بوم باالیی طاق  به شکل چلیپایی به خط کوفی "علی الملک علی": کتیبه  6تصویر

  بنا قرار گرفته است   ی، در ضلع جنوبآیدمیشمار  به  یصف  ی چهارم که در واقع محراب برج آرامگاه خواجه عل  ی نماطاق 

نوع دیگری از چیدمان    ن،ییبوم پا  یجانب  ی وارهاید  ی دو سو  در  .استامام جماعت    گاهیتر و جاکوچک  ی نماطاق   ی داراو  

  ی لوز  کی  به شکل  ،ی متری پنج سانت  ی هادر قالب ی  و عل  اهلل، محمد  ی هانام ده است.  هو ترکیب اسماء مبارکه قابل مشا

تر مزین به  که لوزی کوچک  داده است  پوششرا    واریسرتاسر د  ییبنا  یتر به خط کوفبزرگ  ی لوز  کی  تر داخل ککوچ

 (.  7نام علی است )تصویر

 ( منبع: نگارنده)نمای چهارم، جانبی بوم پایین طاق های های اهلل، محمد، علی به شکل لوزی، دیوار: چیدمانی از نام 7تصویر

  نییباال و پا  ی هابوم   ناتییچهارم به بعد، تز  ی نمااول دارد. در واقع از طاق   ی نمابه طاق  ه یشب   یناتییپنجم تز  ی نماطاق 

تفاوت که   ن یتکرار شده است. با ا  زیبخش ن  نیدر ا  ینام عل  ی شمسه  به یکت  است.  گری کدیمقابل، مانند    ی نماهاطاق 

  ناتیی( هم رنگ با تز)ع   یاول، رنگ شمسه نام عل  ی نمادر طاق   .است  رکردهییاول تغ  ی نماطاق   ی به یها نسبت به کترنگ 

کرده است.    ریی تغ  ی الجورد  یبه آب  ییاز قرمز اخرا  ناتییقسمت، تز   نیدر ا  یاست. ول  ییاخرا  زنما به رنگ قرمبوم طاق 

دو ترنج در    نیبه جز رنگ، اداده است.    ر ییروشن تغ  یبه آب   نهی هم سو با رنگ زم  زیهنرمند بنا، شمسه را ن  نیبنابرا

از    کی بوم هر    نهیشده بر س  جادینقوش ا  نکه،یبا در نظر گرفتن ا  متفاوت هستند.  گر یکدیبا    زی ن  رهیگرداگرد دا  هیحاش

  گر،یکدی  نهی ( به قردوم و ششم  ی نما)طاق   یو غرب  یشرق  ی نماها. پوشش طاق گرندیکدی  نهینماها، دو به دو قرطاق 

  بیکه در ترک   گذارند،یم  ش یبه نما  ی متری پنج سانت  ی هامربع   ی را به خط معقل بر رو  یمقدس اهلل، محمد و عل   ی هانام

اهلل الواحد  »الملک  ی به یکت  گر،ید  ی به یشده کت  ی کارنمونه گچ    .دهندی( را به خط درشت جلوه م)ع   ینام عل   گریکدیبا  

نما به صورت  طاق  یقوس  هیحاشاست که در دو    )ع(یعلو    )ص(محمد   شیالبشر« مربوط به ستا   ریخ  یالقهار اهلل محمد عل
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 «شودیم  دهیساخته شده در قم د  هشتمقرن    ی هاه یدر تمام ابن  به یکت  ن یا» (.  8ریوجود دارد )تصو  ی اره ینوار زنج   کی

 (. 102: 1389فر، ستهیزاده و شا)صراف 

نمای هفتم،  حاشیه قوسی درگاه طاق »الملک اهلل الواحد القهار اهلل محمد علی خیر البشر« به خط کوفی بنایی، کتیبه  :8ی تصو

 ( منبع: نگارنده)

 ی نقوش هندس.2.1.3

.  هستندبرخوردار    ی شتریب  یو سادگ  یاز آرام  ،یمیو نقوش اسل  هابه یکت  بات ی با ترک  سهیدر مقا   یسطوح هندس  باتی ترک

  نیترده یچی مربع، پ   ی هاقاب  انیم   نیاست که از ا  ل یمربع و مستط  ی هاشده، قاب  شها نقکه نقوش بر آن   ییهاقالب اکثر  

با به  هستند؛  و مثلث    ره یکه شامل مربع، دا  ی عمده هندس  اشکال .  اندهداد  ی را در خود جا  ینقوش هندس  ن یترو پرکار

                          .آورندیرا به وجود م  ی د ینقوش جد گر،یکدیدر  دنیو تن  وستنیهم پ

( منبع: نگارنده)بیرونی و زه میانی،   نمای اول، حاشیه. نقوش هندسی به کار رفته در طاق9تصویر  

که    (.9)تصویر ستو خط استوار ا  رهیمربع، دا  یاشکال هندس  تمی، بر رنمای اولی طاقها ی لچک  یرونیب  هیحاشنقوش  

  رسم را بازشناخت.    (کایچهار شاخه )سواست  ی پایهمچون چل  رانیکهن ا  ی هاه یمااز نقش  یتوان برخمی   نیب   نیدر ا

تر  پیشمانده است.    ی هنوز برجا  نهیکننده چشم زخم، بر گردن و سجاودان و طلسم باطل  ینماد زندگ  پا،یچل  ختنیآو

حد  .  داندی دوباره م  اتیبه ح   یها را اشاره هنرمند اسالمگاه ارت ینقش در مساجد و ز  ن یگر کاربرد اهوهنهگفته شد،  

خارج    یکنواخت یکه بوجود آورده طرح را از    یتمیبا نقش گل پنج پر با ر  ی به رنگ الجورد  رهیدا  کی  پا،یفاصل هر چل 

آسمان و قدامت و مربع مظهر    ادنم  رهیااند. دهبود   گریکدیاز دوران باستان مکمل    رهیهر دو شکل مربع و دا.  کرده است

 ی اصل  هیبه عنوان بن ما  ینما، هنرمند با استفاده از نقوش هندس طاق   ییبوم باال  یهندس  ی بندبیدر ترک.  است  نیزم

می توان گفت که این   .تکرار کرده است  کسانیشکل    یمربع   ی در آجرها  ییبنا  یخط کوف  وهینام علی را با ش  ن،ییتز

 (.10  ریقرار گرفته است )تصو ینقوش چهار پرَ، همگی در خدمت نمایاندن هر چه بیشتر نام عل
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شده از نقش    نییتز  ای نه یکه زم  وجود دارد  روشن  یبه رنگ آب  ی متریمربع پنج سانت  ی آجرها ،  نماطاق   نییدر بوم پا 

 . (11یر )تصو گذاشته است شی به نما گردی ای را به گونه   پایچل

 

 

 

 

 

 

است    یبی( که ترک 12ریاشاره کرد )تصو  ز یدرگاه ن  یقوس  هیبه حاش  توانینما مطاق   نیدر ا   گرید  یهندس  ناتییاز تز 

 ی تنوع نقوش، عامل   نی. اشودیم  دهید  یشکل  ینقش موج  زیذوزنقه که داخل آن ن  کیو    دهی از سه مربع به هم چسب

نماها  طاق   گر ید  یدر پنج قوس  ه یحاش  نیا. الزم به ذکر است که باشدیم  ر یضرب آهنگ متغ   جاد ی و ا  ییای تحرک، پو  ی برا

 تکرار شده است. زین

 

 

 

نوع از   نیذکر کرد، رکن تکرار است. ا  توانیمنمای دوم  هندسی حاشیه بیرونی لچکی طاق   نقوش  یژگ یآن چه در و

هماهنگ تکرار شونده موزون در نقوش   تمیر  کی. در نظر گرفتن  میشاهد هست  ها هیدر حاش  شتر ی را ب  ی نقوش هندس

  سرچشمه گرفته است   دهنرمن  ی و تفکر قدس  شهیاند  یبخش آن از مبان  ی و وجه تعال  نی و توجه به جنبه نماد  ی هندس

 (.  13)تصویر

 

، بوم ()ع ی نام عل یهندس  ی بند بی ترک :10یرتصو

 ه(منبع: نگارند)اول،  ی نماطاق ییباال 

نمای نقش چلیپا، آجرکاری بوم پایین طاق : 11تصویر

 (منبع: نگارنده)اول، 

نمای اول، طاق : نقش هندسی، حاشیه قوسی درگاه  12تصویر

 ( منبع: نگارنده)
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

 

تر در  کوچک  ی پای در مرکز و چهار چل  ی را بزرگ  ی پایچلنقش    ی،آجر  یهندس  ناتیی، وجود تز ییقسمت بوم باالدر  

جهت    چهار   چرخش زمین،  ،ی درباره   یمیبا موضوعات و مفاه  تواندی ماین نقش  .  را شکل داده است  آن  ی چهارگوشه 

 (.  14ر یباشد )تصو پیوند داشته  یهانیک ی و نمادها ییایجغراف

 

 

 

 

 

کرده است    یتکرار شونده ط  یهندس  ی نقش ساده   کی،  ها را یلچک  یرون یو ب  یداخل  هیحاش  زیسوم ن  ی نمادر طاق 

  ی ریقرارگ   تی با موقع  هیدو حاش  ی گچبر  ناتییتز  یحجم و برجستگ  زانیم،  (. توجه به تناسب ابعاد و نوع طرح15ری)تصو

 دارد.  هیدو سو ی ادر مکان و فضا و وسعت نقوش رابطه 

 

 

 

 

  ی دگی هم تناست که از به   هشت   حضور دارد، نقش گرهنمای چهارم  طاق و خالقانه در    بایصورت زه  که ب  یاز نقوش  یکی 

 (.  16پدید آمده است )تصویر عیبد ی ها اشکال و فرم  ی سطوح هندس

 

 

 

 

: نقش هندسی چلیپا، بوم 14تصویر

 نمای دوم، منبع: نگارنده باالیی طاق

  یلچک یرونیب   هیحاش ی : نقش هندس13ریتصو

 ه( منبع: نگارند)دوم،  ی نماطاق

های : حاشیه بیرونی و حاشیه داخلی لچکی15تصویر

 ( منبع: نگارنده)  نمای سوم،طاق
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گرما و    ،ییروشنا   ی نده یاست. نما  دیو نماد خورش  پایو بعدها چل  ره ینقش دا  ی افته یتکامل    ینوع  هستاره هشت پر ب

به    دن یجنگ و تضاد و رس  افتنی  انیپا  ،()انسان کامل  موعود  یمنج  دییکه ضمن تا ؛  مقابل ظلمت  ی آرامش و نقطه 

 . دهدیرا مژده م  ینظم و تعادل و هماهنگ

 

 

 

 ( همنبع: نگارند) ،(چهارم )محراب ی نماطاق ی هایلچک ی و داخل ی رونیب ه ی: حاش17ریتصو

تر  بزرگ   هیحاش .میهست   رنگی  یگچ  رهیواگ  کی( شاهد تکرار  18ر ی)تصو  ها یدورتادور لچک  یو داخل  یرونی ب  هیدر دو حاش 

در جهت   انیدر م   ک یطور  که به  ی اهیساده گ  ار ینقش بس   کی به همراه   ی هندس رهیواگ کی لچک متشکل از    یرونی و ب

فرم شکسته ساخته شده است که به    کیاز    زی لچک ن  یتر و داخل کوچک  ه یحاش  طورنی اند. هم هتکرار شد   ن ییباال و پا

 تکرار نقوش در سراسر بناست.    ،یاز وجوه مهم هنر اسالمیکی    شده است.  ر تکرا  ه یوار در طول حاشری و زنج  نهی صورت قر

 

 

 ( منبع: نگارنده)نمای پنجم، : نقش هندسی، حاشیه داخلی لچکی طاق18تصویر

طرح    (.19ری )تصو  میساده و مواج هست  ینقش هندس   کی  پنجم شاهد تکرار   ی نماطاق   ی های لچک  یداخل   هیدر حاش

تکرار شده    نمای ششمی طاق های لچک  هی در حاش  نه یاز زم  تر به صورت تک رنگ و روشن ی دیگری  در هم بافته  یهندس

 . (19اند )تصویرپدید آورده   هی در تمام طول حاش  یوستگیپ  یک،  یمثبت و منف  ی ، با تأکید برابر بر فضاوشنق  نیا.  است

 

               

( منبع: نگارنده)نمای ششم، طاق  : نقش هندسی حاشیه قوسی درگاه19تصویر  

 چهارم، )منبع: نگارنده(نمای : گره هندسی قوسی درگاه طاق 16تصویر
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

نما که به صورت  طاق   یداخل  هیحاش  یمربع شکل چهارپر و نقش هندس  ی هفتم، به جز آجرها  ی نماطاق   ناتییدر تز

  .( 20)تصویر خوردبه چشم نمی ی گری د یتکرار شده است، نقش هندس رهیواگ

 

 

 

 ( منبع: نگارنده)نمای هفتم، : حاشیه داخلی طاق20تصویر

  یحکاک  وهیبه شو تک رنگ ، نهیشکسته که به صورت قر یک واگیرهاز   نمای هشتم،ی طاق هایلچک  یداخل هیحاش

    .(21ر ی)تصواست  شده لیتشکی هستند  گچ

 

 

 ( منبع: نگارنده)نمای هشتم، حاشیه قوسی درگاه طاق : نقوش هندسی 21تصویر

هنرمند  ترنج هستند. لذا    ناتییکاربردشان به عنوان محراب و درگاه ورود، فاقد تز  لیچهارم و هشتم به دل  ی نماطاق  

  یکه هر دو مظهر نور و روشن  د،یپنجره و خورش؛ و  است  نموده همچون پنجره جبران    ی گر ی د  ناتییتزبا  فقدان ترنج را  

ترین ی ماد  ری از غ  ملکوتزدن هنرش به عالم    وندیپ  ی برا  یران یاست. هنرمند ا  دهیکش  ریکالبد به تصو  کی هستند را در  

  ک ی  اثرش از   ی استفاده نموده تا به هنرش جنبه مقدس داده و نشان دهد که هم قالب و هم محتوا  یعنصر در طراح 

  دی. در قرآن مجشودیه نمیاز خداوند ارا   ی ر یتصو  ،یینور و روشنا  ی اسالم، به استثنا  نید  . در ردیگیسرچشمه نشأت م

که امروز بر    یمشبک  ی فلز  ی پنجره   البتهو مطلق دانسته است.    یقیرا نور حق  یز بارها به نور اشاره شده و حق تعالین

 . (22ر ی)تصومتعلق به دوره اخیر است  خورد،یفوق به چشم م ی نمابوم طاق  ی رو
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بناها   سهیمقا به نظر م  ی با  :  1373)عرب،    "بوده است.  نیّمز  یگچ  ی هادور به مشبک   ی هادر گذشته   رسدی مشابه 

109) . 

 نقوش گیاهی .3.1.3

اسالم متأثر از نقوش قبل از اسالم هستند، با این تفاوت که نقوش گیاهی دوران اسالمی، دارای  نقوش گیاهی دوران  

در    گرفتند و هیاز اسالم را به عار شی پ نینماد ی هااز نقش  ی اریمی باشند. هنرمندان مسلمان، بس ی شتریبار معنوی ب

متناسب با افکار توحیدی اسالم بیان نمودند. این نقوش در های مختلف با مضامین و معانی عرفانی و دینی،  قالب فرم 

 معماری آرامگاه خواجه علی صفی نیز مشهود است.

 

 

 

 

 ( منبع: نگارنده)نمای اول، ی طاقنقوش گیاهی لچک : 23تصویر

  ی گچ  ناتیی، شاهد تزی اولنمادرگاه طاق   یقوس  ناتییتز  طورن یآن و هم   یداخل  هیحاش  ن،ی طرف  ی هایدر قسمت لچک 

  نقش شمسه پنج پر  کی  متشکل از و  ،  تکرار شده  نهیکه به صورت قر  ییهای . لچکمیهست  ی اهیشده با نقوش گ  یحکاک

  یلخانیی استاره پنج پر از نقوش پرکاربرد دوره   .(23ری)تصو  شودشمسه ده پر ختم می  کی  که مرکز آن به هستند،  

است که به عنوان  )ع(  نی ائمه معصوم  تی ترین رکن آن والاما مهم   .اسالم باشد  نیتواند برگرفته از اصول داست که می 

 ی انه ی بر زم  ی الجورد  یبه رنگ آب  یمیاسل  ی هاستاره را شاخ و برگ   ی دو سو  رود.شمار میارکان به   ن یا  هیاصل و پا

  دهیبه آن بخش  ز یو پرتحرک ن  ایپو  یشکل لچک را پر نموده، حالت  یمثلث  ی فضا  نکهیرنگ، فرا گرفته که جدا از ا  ییاخرا

پر و مربع، : گره چینی ستاره هشت 22تصویر

 نمای هشتم، )منبع: نگارنده(پنجره طاق
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

شکل دورتا دور لچک را    یکه به حالت موج   شده  لیتشک  یمیاسل  ی ره یواگ  کیاز    ز یلچک ن  نیا  یداخل  ی ه یحاش  است.

 .در برگرفته است

برگرفته    ی ها هیاز نقش ما  ی اریهمواره در بس  ی سازنهیقر.  است  نهیقر  یمیاول شامل دو نقش اسل  ی نمادرگاه طاق   یقوس

 ک ینقش،    نیا  انیدر م.  به تعادل، مورد استفاده قرار گرفته  دنیرس  ی برا  یساده و منطق  یعنوان روشبه  ،یاز هنر اسالم

انار  یمیاسل چند فرم    ای  ک یاز تکرار    ی النه زنبور   ای  ی کارگرفته است. نقوش آژده   ی جا  زی شده ن  ی آژده کار  ی گل 

ا  شودیم  جادیا  رهیو دا  یشش ضلع  مثلث،  رینظ  یتو خال   یهندس م   جادی که در کنار هم  اکنندیطرح مشبک    ن ی. 

نقوش   .گردندی مختلف ظاهر م  ی هاف یموت  ایگل    یمینقوش اسل  ی روسطح تخت گچ و گاه بر    ی ها گاه بر روشبکه

ها در خالف جهت و رو به باال هستند  برگ  یو باق  ن،ییبه سمت پا  ی آژده کار  ناتیی تر با تزشامل دو برگ بزرگ   یمیاسل

را برگرفته از مظاهر    یمیاسل   وششناسان، نق. هنرباشدیم  ی بعد  یمیسر اسل  ی آغاز  ی نقطه  یمیدو اسل  یکه محل تالق

به    ییبه رنگ قرمز اخرا  یانه یزم  ی نقوش بر رو  ی ری . قرارگدانندی م  هاوهیشاخ و برگ و م،  هامانند گل و بته   عتیطب

 (. 24ری)تصو  است ده یبه آن بخش یدرخشان ی مدد تضاد سرد و گرم، جلوه 

 

 

 

 

 

 . (منبع: نگارنده)نمای اول، ش گیاهی قوسی درگاه طاق : نق24تصویر

  یاهیکه از سه جهت توسط نقوش گ است، طرح پر در مرکز ششستاره   یفرم هندس دوم متشکل از ی نماطاق ی لچک

گانه نام خدا،  و ذکر سه  نی شهادت  یعیشکل ش،  دیتوح  یگانه بر مراتب سه  دی تأک  ادآوری  توانداست و می   افته ی  امتداد 

  یگچ  یبه روش حکاک  یاهینقوش گ  نی. اتگرفته اس  ی ای در دل اثر جا صورت هنرمندانه باشد، که به  یمحمد و عل

 . (24ری)تصواست   ییبه رنگ قرمز اخرا  ای نهیزم  ی بر رو  ی و نخود   ی آن الجورد  به کار رفته در   ی صورت گرفته و غالب رنگ
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 ( منبع: نگارنده)نمای دوم های طاقوش گیاهی لچکی : نق25تصویر

شمسه پنج پر به دو شکل  .  است ، از دیگر نقوش گیاهی بنا نماطاق  این ترنج  ی مثلث کاری آژده با تزیینات پر  پنج ستاره 

  ی آن متفاوت است اما همواره بر مبنا  ییکه نماد گرا  ه،ی به شکل ستاره با ده زاو  ای  ی. به شکل پنج ضلعشودیم  دهید

را پر کرده، در تضاد    ای واز ی خال  ی کار که فضا ی الجورد ی نه یزم.  دهدیرا نشان م   های عدد پنج است که وصلت نامساو

ضلع پنج  قالب  در  را  نقش حاضر  آن،  روشن  رنگ  پر کندی م  ریتصو   یبا  ب  ی ها.  اسل  یستاره  نقوش  به    یمیشباهت 

  ی از طرح هندس  زین  رنجت   ه یخانواده شمرد. حاش  ک یها از  آن  توانیکه م  ی به طور  ؛ستندیدوم ن  ی نماطاق   ی های لچک

  .(26)تصویرشده است لیتشک رواریزنجی ساده 

 

 

 

 

(منبع: نگارنده) نمای دوم، نقوش گیاهی )ستاره پنج پر( ترنج طاق: 26تصویر  

گچ  توانمی نقوش  رو  یحکاک  یگفت،  بر  طاق   یقوس  ی شده  د  ی نمادرگاه  با  همسو  گ  گریدوم    نیا  یاهی نقوش 

  ی هاخطوط و فرم   ی،الجورد  نهی زم  ی روشن بر رو  یو آب  ی به رنگ نخود  کاری و آژده   ی برگ  های یمیاسل   .نماستطاق 

-حرکت در کل اثر شده  شتر یب  ی باعث القا  هستندنقوش    نیا  ی که مبنا  ی مجاز  ریدوا  نیهمچن  نرم،و    یدوار منحن

 (. 27ر ی)تصواند

 

 

 

 (منبع: نگارنده )نمای دوم، ه طاق : نقوش گیاهی قوسی درگا27تصویر

دار و توپر به همراه سر  ی توساز   ،ی دهان اژدر  یمیاز انواع اسل  یمیو خم اسل  چینقوش پر پ، با  سوم  ی نماطاق   ی های لچک

 . (28)تصویر شودیو گل ختم م یمیاسل  میبازوها به ن ی انتها پر شده کهای شکل الله ی هایمیاسل
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 (منبع: نگارنده )نمای سوم، های طاقنقوش گیاهی لچکی : 28تصویر

  12(. عدد  29تصویر)نقش بسته است    ،شده   ساخته  که از ادغام دو ستاره شش پر   ی شمسه دوازده پر،  ترنج  انیدر م 

چرا    ،داشته  ی ادیز  ت یاهم ز یدوره ن   نیا  عی رسد از نظر تش به نظر می   یول   ،دارد  تیعصر اهم   نینجوم ا  دیدگاه گرچه از 

توسط نقوش   زی آن ن  ی هیو حاش   ی الجورد  یترنج به رنگ آب  ی نه ی رنگ زم.  دارد  عهیش   ی شوایاشاره به دوازده پ  که

 .وار احاطه شده استریبه شکل زنج  یهندس ی ره یواگ

 

 

 

 

 ( منبع: نگارنده)نمای سوم، پر( ترنج طاق 12: نقوش گیاهی )شمسه 29تصویر

بار در چهار جهت اصل ی  ای شکلالله   ی های میسر اسل  را  نماطاق این  درگاه    یقوس اند و چهار  تکرار شده   یکه چهار 

چهار    لکه به صورت گ  بی ترک   نید. حاصل اندهمی  شکلاند،  دار فواصل آن را پر کرده   ی توساز  ی دهان اژدر  یمیاسل

  ی الجورد  یبری به رنگ آبداخل گچ  یخال   ی تکرار شده است. فضا  یدر طول قوس  نهیکند، به حالت قر برگ جلوه می

 (.30)تصویر شودبری میبخش از گچ  نی تر نشان دادن اامر سبب برجسته  نیشده و هم  ی زیآم رنگ

 

 

 

 

(منبع: نگارنده )نمای سوم، رگاه طاق: نقوش گیاهی قوسی د30تصویر  

 ،وخم و متنوع  چ یپر پ های ی می(. اسل31ری)تصو آشکار است  یاهی گ ینیینقوش تز نیشتری حضور ب، چهارم ی نمادر طاق 

  چ یارپ م  یمنحن  یژگی . از واندیی را پر کرده بوم باالکه تمام سطح  و مثلث    ی لوز   ،یشش ضلع  ی هاکاری مزیّن به انواع آژده

اندازه، وسعت، تناسبات   ،یهر طرح منحن   ی ری محل قرار گ .است و تعالی به کمال  و گرایش به وحدت ل یم ،یمیاسل ای

مثبت و    ی فضا  ماتیو تقس  ی بندبیها و نقاط قوت در ترکلفهؤم  نیها در هر نقش، از مهم ترآن  ی ر یو جهت قرارگ 

منفعل نقش، به    ی فضاها  ت یدر کل  یمی اسل  یتکرار فرم ده. تنوع و  باشدی م  ی گچبر  ده ی چی پ  ی هانقش   نیدر ا  یمنف

  ده یماهرانه با عناصر همجوار خود، هم وزن و هم جهت گرد  یبه شکل  ها ی میاسل  انیم  ی پراکنده شده و فضا  ی درست

جزء باکل و کل باجزء    یوستگ یپ  بیترت   ن ی. به هم انجامدی م  ینگیساختار، اغلب به قر  نیاست. خطوط و نقوش در ا
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 شود یاست، مشاهده م  ینشات گرفته از انضباط اله   یهنر اسالم  ی نظر  ی. از آنجا که قاعده تناسب در مبانابدییقوام م

 یمثبت و منف  ی فضاها  انیتناسبات م  قی دق  تیهمواره بر رعا  ،ینقوش  نیچننیا  میکه استادکاران مسلمان در ترس

آن   ی جاو به  ستین  ی وجود داشت خبر  گرید ی نماهاکه در طاق   ییاز رنگ اخرا  گریش، دبخ  نیدر ا.  اندهد یاهتمام ورز

 مان یا  یمعن  یآب"همواره متوجه درون است.    یآب  تن« یی »ای نقش را پوشانده است. به گفتهنه یزم  ی الجورد  یرنگ آب

از   ،کار برده شده در بطن نقوش محراببه یآب (.216: 1370تن،ی)ا "کنداشاره می  روحو   یتناهیال ی دهد و به فضامی

درخشش    جاد یباعث ا  دهد،ی ها عمق مبه آن  نکهی کرده و عالوه بر ا  ی ریدرون نقوش جلوگ  هاهیو خفه شدن سا کیتار

  بیتخر  لیوجود دارد که متاسفانه به دل  یپهن   نسبتاً  هیحاش  زینما نبوم طاق   نییدر قسمت پا  .شودیم  زی کار ن  نهیدر زم 

  ن یا  ناتییبرد که تز  یپ  توانیآن استخراج شده م  ی که از البه ال  یاز نقوش  یول  ،خود را از دست داده  ییخوانا  اد،یز

  ت یخاص و رعا  یبا ظرافت  مندهنر  های محراب،قسمت لچکی   در   .محراب است  یمینقوش اسل  باهماهنگ    زیبخش ن 

 . (32)تصویر  است  ده یکش   ریدوم شمسه هشت پر را به تصو  کی  لچک استفاده کرده و  یرون یی بواره یاز د  ،یاصول طراح

را به همراه    نندهیچشم بکه    باشندیم  ی ابه گونهی،  و کنار هم قرار گرفتن عناصر بصر  جهت حرکت  ،یکل  و ترکیب  فرم 

 ینماآن طاق   ی نه ینما و به قرطاق   نیا.  باشد  به عالم باال   دی تأک  ینوع  تواندی م  کند،ی م  تی خود به سمت خارج متن هدا

 نما  هستند. گانه سطح اسپر طاق شش ی ها( فاقد ترنج هشتم ی نما)طاق  یظلع جنوب

،  کاری آژده   یم ینقوش اسل  نیز با  هاگوشه   یخال  ی فضا  که  ،رنگ در وسط  یشمسه پنج پر آب   کی  از پنجم    ی نماطاق   ی لچک

   .(33ساخته شده است )تصویرپرشده 

 

 

 

 

 

 

 (منبع: نگارنده)نمای چهارم، نقش گیاهی لچکی طاق: 32تصویر
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 ( منبع: نگارنده)نمای پنجم، : نقش گیاهی لچکی طاق33تصویر

به    ی وو نخود  ی به رنگ الجورد  انیدر م  ک یبه صورت    ی کارآژده   یم یاسل   های واگیره   نما با این طاق درگاه    یقوس 

حکاک است؛  یگچ  یروش  شده  ر  که   تزیین  تعال  کی تم یحرکت  به  رو  عنوان    ،آن  یو  عناصر    انیم  ی اصل  پیوندبه 

ا  ،ی بندب یترک از پنج   نیحرکت در ا  نیمراتب آهنگ  کندمی   یانیدر نقش کمک شا  یهماهنگ   جادیبه  نقش، مرکب 

 . (34یر )تصواست مرتبه تکرار 

 

 

 

 

 (منبع: نگارنده)نمای پنجم، : نقوش گیاهی قوسی درگاه طاق 34تصویر

به    هیشب  یها حالت که با خم کردن برگ   رسدی شمسه دوازده پر م  کی  ، بهنمای ششمپنج پر لچکی طاق   مرکز شمسه 

جزو اعداد ارزشمند مذهب شیعه  که هر دو  ،  پنج و دوازده  های هنرمند با به کار بستن عدد  .آورده است  د یچرخش پد

  (.35ر ی)تصو گذاشته است شیبه نما یلیرا به صورت توأمان در قالب تمث   یو ادراک ی دو مفهوم ساختارهستند، 

 

 

  

 

 ( : نگارندهمنبع )نمای ششم، : شمسه پنج پر، ترنج طاق35تصویر

را    ی ششمنماطاق   ، ترنجنما داردطاق   نیهم  یبا شمسه لچک  ی ادیشباهت ز  که  ی،الجورد  ی نه یزم   پر باپنج  ای  مسهش

  .(36)تصویر آشکار است ینما به خوبطاق  نیا ناتییهنرمند بر عدد پنج در تز ی ادآوری تذکر و . است  وجود آورده به

 

 

 

 ( منبع: نگارنده) : نقش گیاهی لچکی طاق نمای ششم، 36تصویر
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رنگ بر    ی ای نخودالله   یمی اسل  کی نقش شامل  نی. ای ششم استنمادرگاه طاق   ی، قوسگری د  نتیپر کار و پر ز  نقش

روشن که از    یآب  یمیبند اسل  کی که    ی روبرو استنه یشده به شکل قر  ی توساز  یمیو دو اسلی  الجورد  ی انه یزم  ی رو

  در فرم مواج و رنگ روشن،    لیچرا که به دل   ده،ی به طرح بخش  ی چشم نواز  ی نقوش آمده جلوه   ی ابتدا تا انتها بر رو

  پر استفاده شده  پنج یعباس از نقش گل شاه  ،و... ی دهان اژدر ،یخرطوم ی های میهفتم، برخالف اسل ی نماطاق  یلچک

به خود گرفت و معرف    نینماد  ی جنبه ا  ران،ی دارد و پس از ورود اسالم به ا  یرانی ا  یدر فرهنگ غن  شهینقش ر  نیا  است.

که به   ییبایز  ی جلوه   اند، گذشته ازهشد  ده یسو خم  کیسه شاخه گل که هر کدام به  .  شد  یاسالم-یران یا  لیهنر اص 

و    دیتوح  ی گانهبر مراتب سه  دیتاک  ادآوری   تواندیفصل گذشته، م  حاتی مطابق با توض  اند،هد ی نما بخشطاق   نیا  یلچک

داده    ی در دل اثر جا  ی اکه به صورت هنرمندانه  باشند  ز ی ن  )ع(ی و عل  )ص(و ذکر نام خدا، محمد  نیشهادت  یعیشکل ش

  (.37)تصویر شده است

 

که از ادغام    ی . شمسه دوازده پر استمجاور خود    ی نمابه فرم ترنج طاق   کی نزد  اریاختالف، بس  یا کمنما بطاق این  ترنج  

  تشیع که در    ی توجه به اعداد  .در مرکز خود دارد  زیشمسه کوچک چهارده پر ن  کی  شده و  لیدو ستاره شش پر تشک

  ی اهیگ  رهیو واگ   ی مثلث  کاری آژده   ناتییاست. تز  انینماها به وضوح نماطاق   نیبرخوردار هستند در ا  ی اد یز  ت یاز اهم

بخش   نیا  هیحاش طاق   ییها ترنج،  از  را  آن  که  متما  ی نمااست   (.39رتصوی)کندمی   زیمجاورش 

: نقوش گیاهی قوسی 37تصویر

منبع: )نمای ششم، درگاه طاق

 (نگارنده

  

نمای هفتم، : نقش گیاهی لچکی طاق38تصویر

 (منبع: نگارنده)

نمای شمسه دوازده پر ترنج طاق: 39تصویر

 (منبع: نگارنده)هفتم، 

نمای نقش گیاهی قوسی درگاه طاق :40تصویر

 (منبع: نگارنده)هشتم، 
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به   ی مختلف آژده کار  ناتیی با تز  ییهایمیششم است. اسل  ی نماتکرار نقش طاق   ناًیهفتم، ع  ی نمادرگاه طاق   یقوس 

  ن یا  تهنرمند تفاو  .کندی نقش را دوچندان م  ی آن که جلوه   ی رنگ رو  ی الجورد  یمیبه همراه بند اسل   رهیصورت واگ

نقش   .کرده است  جادیا  بهی کت  هیو افزودن حاش  ییبه قرمز اخرا  ی الجورد  یاز آب  نهیدر رنگ زم  رییدو نقش را با تغ

لچکی )درگیاهی  نمای هشتم  طاق  نقش طاق های  عیناً  ورود(  تنها  گاه  بناست.  محراب  یعنی  مقابل    هیدرحاشنمای 

رنگ که به    یآب  ره ی دا  کی کرده که با هر چرخش    دایبه صورت فراز و فرود امتداد پ  یم یبند اسل  کی  ،ها ی لچک  یرونیب

شده به    ی توساز  ی ساده   یمینقش دو برگ اسل   ،نماطاق هشتمین    یدر قسمت قوس  .صورت گل نقش شده، وجود دارد

 یو به روش حکاک  یبه صورت رنگپر  با نقش ستاره پنج    ای ره یها داآن  انیمکه    وجود دارد؛  روبهرو   ی ه نیصورت قر

 (. 40)تصویرها برخوردار است یقوس  گر ینسبت به د  ی شتری ب   یدرگاه از عرض کمتر و سادگ  یقوس  نیا  شده؛تکرار    یگچ

 آرامگاه .تزیینات ساختاری  3.2

ساخت این بناها از سده چهارم ه.ق. به    بناهای آرامگاهی بعد از مساجد در شمار پرتعدادترین آثار معماری قرار دارند.

های بعدی اسالمی تداوم  های مختلف محلی در شرق و شمال ایران رواج یافت و طی دوره بعد با پدید آمدن سلسله

های فرهنگی، سیاسی و زیینات ساختاری آنهاست که ارتباط نزدیکی با انگاره یافت. نکته مهم در رابطه با این بناها ت

از  شوندطور کلی به دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم میآرامگاهی بهمذهبی دارد. بناهای   . بناهای آرامگاهی 

 لحاظ تزیینات ساختاری با مفاهیم مذهبی گره خورده است.

شود. بخشی از این تزیینات در فضای بیرونی آرامگاه ایجاد شده  آرامگاه دیده میهای مختلف  این تزیینات در بخش 

های مذهبی موجود در ایران، این تزیینات  شود. در آرامگاه است که در حقیقیت انعکاسی از معرفی بنا محسوب می

اشاره کرده این تزیینات یا با آجر  ساختاری با آیات قرآن و احدیث و اسماء مبارکه است. از سوی دیگر باید به این نکته  

 اند. های متنوع ترسیم شدهنقش شده  و یا با کاشی

که گاه دیوارهای داخلی، فضای داخلی طوری ها مربوط به فضای داخلی است. بهبخشی از تزیینات ساختاری آرامگاه

دهد در ساختار داخلی نیز در  می  ها نشانهای تزیینات ساختاری شده است. بررسیگاهگنبد، تبدیل به یکی از جلوه

ای دارند. نقش بنابراین باید گفت ساختار درونی و بیرونی آرامگاه ها چون گنبد،  ها، مفاهیم مذهبی نقش عمدهآرامگاه

 اند.دیوارهای داخلی تأثیر مهمی در امکان ایجاد تزیینات بنا داشته

 گنبد  یساقهتزیینات .1.2.3

  تیاو کم اهم  ی راه، فضا و مکان برا  نی(. در ا93:  1389  فر،ستهیداند)شارا واقف به تذکر می   ی معمار مسلمان تفکر هنر

به    زیبنا را ن  های قسمت  ن یو کورتر  ترینک یمکان خداوند متعال، تاریزمان و بی حضور ب  انیب  ی کوشد برامی  .ستین

که کمتر  از بنا    هاییبخش   یمزیّن کند. حت   ی نیارچوب معرفت دهدر چ  یاه ی و گ  یاسماء جالله و جماله و نقوش هندس
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که هنرمند  هاست  قسمت  نیاز ا  یکی  گنبد  ی ماند. ساقهاز دسترس او به دور نمی   رد،یگقرار می  نندهیب   دیدر معرض د

 (. 41ری)تصو و اسماء مبارکه آراسته است  یها را با نقوش هندس با دقت آن 

 

  ی اند. در واقع فضاهوجود دارد که هر کدام چند بار، گرداگرد ساقه گنبد تکرار شد   نییبخش از بنا، پنج نوع تز   ن یدر ا

  ی اند بخشهشد   ه یبنا تعب  یمشبک که در چهار جهت اصل   ی ها. پنجره باشدی م  یشانزده ضلع  ییفضا  ،آرامگاهساقه گنبد  

 یستاره هشت و مربع است. نمونه  یاز گره هندسمتشکل ها پنجره  ناتیی. تزدهندیم ل یبخش را تشک  نیا  ناتییاز تز

  ن ی اتر به آن اشاره شد،    شی طور که پ . همانشودی مشاهده م  زی( نی هشتم )درگاه ورود  ی نمادر پنجره طاق   ن ییتز  نیا

زمان ساخت، از گچ بوده   رها دآن  یجنس اصل  رسدیاند و به نظر مهساخته شد  ریاخ  ی هادر سال   ی فلز   ی هاپنجره 

داخل  ی آجر  ی فضا  است. آجرها  یقاب  با  نقش  ی پنجره،  به صورت چلمربع شکل   ه یحاش  کهشده    نییتز  ییپا یدار، 

هر پنجره،   ن یدر فاصله ب.  اندهوار در سراسر قاب تکرار شد ر یاست که به صورت زنج   یاهی نقوش گ  ی دارا  ز ی قاب ن  یخارج

ی« عل» با نام    ییهابه یو کت  ی هندس  ناتیی تز  ی دارا  یهمگوجود دارد، که    گر ی د  ناتییبا تز  ییها و پنجره نماهاپوش لیف

تفکر    هیکه بر پا  ی اعارفانه   ی است از محتوا  یبازتاب  ،یقدس  ی معمار  نی ا  ی دی. نظم تجری« هستندالملک عل  یعل» و  

  ییبایز  اریبس  ی هاب یترک   ،یو اشکال هندس  یکلمات معرفت  نیبنا شده است. هنرمند با کنار هم قرار دادن چن   یاسالم

ها تا پای کار گنبد، شانزده  یمنحن   ی ی باالفاصله   در.  جذاب است  یشکل و نقش  یها تداعکرده که هر کدام از آن   جادیا

 ن ی داده است. ا  ی به خط ثلث، نام ائمه اطهار را در خود جا  ییهابه ی)سمبوسه( وجود دارد که کت  االضالع   یلث منحنمث

 ی وسالعباد/ محمد الباقر/ جعفرالصادق/ م  نیز  /نیحسن و حس  فاطمه /  /یاهلل/ محمد و عل  » با نام    بی ها به ترت به یکت

  «بن الحسن/ محمد القائم/ خلف الصالح/ محمد  یول  /یالحسن الزک   /یالنق   یعل  /یالرضا/ محمد النق  یموس   یکاظم/ عل

  یجادایره، همراه با تزیینات اسلیمی    در محدوده  عه،یش  ان یشوایاز پ   کیاند. نام هر ل قرار گرفتهو توسّ  شی مورد ستا

  ی هندس  ی نقش ساده   کی  هستند، از   ییبنا  یه خط کوف)ص( ب محمد نام    بهیها به جز دو مورد که کت هی اند. حاشفته گر

 . (42)تصویر اندشده  لیتشک

 

 

 

پنجره، پنجره نما و فیل پوش در ساقه : طرح بازسازی شده 41تصویر

گنبد، منبع: نگارنده
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 سقف گنبد تزیینات . 2.2.3

نقطه شروع  است.    گنبد  انه یآه   ری زشانزده پر  ی  بنا، شمسه  نیچند رنگ در ا  ی هابری گچ  لهیبه وس  یینقطه اوج هنرنما

و حساب    قیدق   اریبس  ی های بند خود با گره  نیطرف  ی هاالمرکز است که با شعاع متحد  رهیشمسه، مشتمل بر دو دا  نیا

 .(43)تصویر رند یگیگنبد را در بر م ریشده تمام سطح ز

 

 

 

(همنبع: نگارند)   ،یصف یساختار شانزده پر سقف گنبد مقبره خواجه عل: 43ریتصو  

های شکلی هستند که در عالم طبیعت وجود دارند  و جلوهنهفته که در نقوش موج می زند، مظهر نظم  ی این هندسه  

تکثیر نقوش از یک نقطه آغازین و گسترش به بی نهایت، نشانی از   .دارندو هرکدام معانی و مفاهیم خاص خودشان را  

 ی گنبد، )منبع: نگارنده( نام چهارده معصوم، ساقه  : طرح بازسازی شانزده مثلث منحنی االضالع )سمبوسه(42تصویر
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روشن، به   ی و آب  ی الجورد  ی متریسانت  5مربع    ی با آجرها  نهیسرتاسر زم  وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است.

این    پری دارد، آغازگری دوازدهکه در دل خود شمسه  ی اهیگ  یدر مرکز شمسه، طرحو  شده    نییتز  یی پایصورت چل

 (.  44تصویرشکوه است )

 

 

 

اشیه کوفی بنایی، مرکز سوره آل عمران( با ح 18طرح بازسازی شده ترنج مرکزی سقف وکتیبه به خط ثلث )آیه .44تصویر

 (. منبع: نگارنده)شمسه سقف، 

  باتیترکهایی با  به یانواع نقوش و کت  باکه اطراف آن  چرا  باشد،یم  نینقطه آغاز  بر  شتری ب  دیتاکیی،  قرمز اخرا  ی نه یزم

که    ییبنا  یبه خط کوف  ای ه ی به خط ثلث همراه با حاش  ای به ی گرداگرد آن را کتاحاطه شده است.  و سبز    یآب  ی هارنگ 

در    هیآ  نیانتخاب ا است.  عمران  ی مبارکه آلسوره   18شماره    هیآ  بهیکت  نیاگرفته است.    است دربر  تکرار نام »محمد« 

و انتخاب    نشیگز  ی جامعه بشر  انیرا از م  انکه خداوند متعال آن  بندگان استاز    ییهاطبقات و رده  ادآوریمرکز سقف  

شده  شمسه، شانزده ترنج کار    ی ی مرکزبه نقطه   کینزداست و آنان عهد و پیمانی با پروردگار خویش بستند.    کرده

الاله/اال اهلل/  "بر    تملو مش  ی ی الجوردنهی رنگ بر زم   دیی سف به خط ثلث برجسته   ییهابه ی کت  رندهی که دربرگاست  

  / نیالرسول/ رب العالم   یوص  /نیالمومن  ریاهلل/ ام  یول  یعل/ن یمحمد رسول / اهلل صادق/ الوعد االم  /نیالملک/ الحق المب

  .(45)تصویر  تاس "نیذالک من الشاهد یو نحن/ عل  میو/ صدق رسوله / الکر می صدق اهلل/ العظ 

 

 

 

 

 

 

 

وصی   بازسازی کتیبه به خط ثلث )الاله/اال الّله/ الملک/ الحق المبین/ محمد رسول/ اهلل صادق/ الوعد االمین/علی ولی اهلل/ امیر المومنین/ : 45تصویر

 (منبع: نگارنده.)الرسول/ رب العالمین/ صدق اهلل/ العظیم و/ صدق رسوله/ الکریم و نحن/ علی ذالک من الشاهدین( شمسه سقف آرامگاه، 

این    ی هابهیکت   نیباتری از ز  یکی  که  ی بعد  ی سرتاسر  بهیکت  فرا گرفته است.  یهندس  ناتیی را تز  رهیاگرد هر قاب داگرد

  به یکت  نیشده است. ا  نگاشته  رهیبه دا  یشانزده ضلع   لی در آغاز پای کار گنبد و در حد فاصل تبدآید  شمار میبرج به
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

  1  هی)آ  2متضمن سوره مبارکه انسان  ی الجورد  ای نه یبر زم  دیسف  یبرجسته به خط  ییبا نما   مزهر معقد  یبه خط کوف

 .(46)تصویر  است یی احاطه شدهبه خط بنا یعل  و محمد مقدس اهلل، های نامبا  ه یدو حاشبا که است ( 6تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مقدس اهلل،  سوره انسان( محاط در دو حاشیه با نام  6-1طرح بازسازی شده کتیبه به خط کوفی مزهر )آیات : 46تصویر

 . (منبع: نگارنده)محمد، علی، 

ترنج    هر  . هستند  نییدو سرترنج در قسمت باال و پا  ی که داراهستندشمسه    یانیم  یضیدو ترنج بدیگر تزیینات گیاهی،  

  است یاهیو نقوش گ گل و برگ  مزیّن به  هاترنج  نیدرون ااست.  هشت بار در گرداگرد شمسه گنبد تکرار شده بیضی

 (. 47ری)تصو

 

 

 

 

 

. (منبع: نگارنده )  های بیضی شمسه سقف گنبد،طرح بازسازی شده ترنج: 47تصویر  

 

 
 هَلْ أَتَى عَلَى اإلنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یک نْ شَیْئًا مَذْک ورًا )1(إِنَّا خَلَقْنَا اإلنْسَانَ مِنْ ن طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِی هِ َفجَعَلْنَاه  سَمِیعًا  بَصِ یرًا )2( إِنَّا هَدَیْنَاه  السَّبِیلَ إِمَّا 2

  فَجِّر ونَهَایاد  اللَّهِ هَا عِبَبِ شْرَب ینًایْ( ع5َمِنْ کَأْسٍ کَانَ مِزَاج هَا کَاف ورًا ) شْرَب ونَی األبْرَارَ ( إِن4َّ) رًای ساَلسِال وَأَغْالال وَسَعِ  نَیأَعْتَدْنَا لِلْکَاِفرِ ا( إِن3َّشَاکِرًا وَإِمَّا کَف ورًا )

(6) رًایتَفْجِ  
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 ( منبع: نگارنده) پر، سقف گنبد،  6و 5، 4، 3ترنج با نقش شمسه  16: طرح بازسازی شده 49تصویر

  یو حت  یهندس   ،یاهیگ  ای ه یرنگارنگ با حاش  ای شمسه  کیشمسه سقف، شانزده ترنج که درون هر   هی به حاش  کینزد

پر هستند که اغلب به رنگ    6و    3،  4،  5  ی ها ها انواع مختلف شامل شمسه(، شمسه 49ریکند )تصو می  ییخودنما  بهیکت

نخود و  رو  ی سبز  آب  ی انه یزم  ی بر  رنگ  شد   ی الجورد  یبه  حاشهنقش  حاش  هاهیاند.  از    ی هایلچک  ی هاه یبرگرفته 

با توجه به    زبورنقوش م  .کرده است   جادی با کل فضا ا  یتکرار شده و هماهنگ   ی انماهاست که به طور هنرمندانه طاق 

  ی اله  اتیباشد که نزد عارفان، محل و موطن انوار تجل  بی استعاره از آسمان غ  تواندی، مسقفدر    شانی ری قرارگ  گاهیجا

  زیهنرمند از پروردگار ن  ت یو تبع  ی ریرپذیتاث   ینوع  توانی را م  ن ییدر امر تز  این نقوشاستفاده از    گر ید  ی است. از سو

از آنجا که    یعنی(  6  ه یالکواکب« )سوره مبارکه ق، آ  نهیبز  ا یالسماء الدن  نایانا ز: » دیفرمایرا خداوند م یمحسوب داشت، ز

 ی اسنت، از نقوش ستاره  ن یاز ا تیبه تبع زی کار ن نییآسمان استفاده کرده، هنرمند تز ن ییتز ی خداوند از ستارگان برا

  ریمتغ   ی هاضرب آهنگ   جادیو ا  ییایتحرک و پو  ی برا  یتنوع رنگ و شکل، عامل  طورنی هم   بهره برده است.  ن ییدر تز

 آورد. میشمسه سقف به وجود   ی در نما ی ندیو خوشا  نیآهنگ ییرایمختلف، جاذبه و گ  ی هادر ترنج
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 ده اول تا پنجم، منبع: نگارن ی نماهاطاق  ینیی: نقوش تز1جدول
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

 

 ده پنجم تا هشتم، منبع: نگارن ی نماهاطاق  ینیی: نقوش تز2جدول
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 . ه منبع: نگارند ،یصف  یسقف گنبد آرامگاه خواجه عل ینیی: نقوش تز3جدول
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

 یریگجه ینت

از    یعیگستره وس  ،یمانده از هنر دوره اسالم  ی برجا  ینیینهفته در عناصر تز   یتجسم  ی ها دقت و مطالعه درباره ارزش

ها در جهت  و آگاهانه از آن   حیگذارد، اما استفاده صح یم  اریرا در اخت   عیبکر و بد  ی هاشاخص و طرح   ینیینقوش تز

  است.   یغن   ی هاه یآرا  نیا   یو رسام  ی بر اصول ساختار  اشراف و    یشناخت کاف  ازمندیروز، ن  طیمناسب با شرا  ی کاربر

  ی ر یو قرارگ   ی ساختار  تی فیک   ثیاز ح ،  بهیو کت   یهندس  ،ی اهیاعم از نقوش گ   ،مورد مطالعه  ینییتز  ی هاهینقش ما  یتمام

  اسالم،  ی نظر  میاست. در تعالشایان توجه    یاهینقوش گ  فراوانی   هامیان آندر    کهشدند    یمربوطه معرف  ی آن در بنا

شمار  به  یدر هنر اسالم  هانای گو  یعیاشکال طب  ری حضور چشمگ  ی برا  ل یدل  ترینعمده   عتیتوجه دادن انسان به طب

قابل   یژگیبا و  یهندس  یغن  ی هاهیمانقش .  است  دهیمهم جامه عمل پوشان  نیبه ا  آشکارا  یلخانیعصر اهنر که    آید،می

  یحواش  غالباً  ن،یمنظم گچ  ی هانگاره   لیقب  نی. ادیآآرامگاه به شمار می   ن یدر ا  ناتییدوم تز  تیبسط از دو طرف، اولو

در    ی ریعنوان مکمل تصوبه  ،یبه خط ثلث و کوف  ی نوشتار  ی هاه یآرا  یاست. از طرف  کرده  نییتز  را  یمیاسل   ی هابری گچ

اصول    ترین که از مهم  یمثبت و منف  ی متعادل فضاها  میدارند. تقس  چشمگیر   ی حضور  یو هندس  ی منحن  نات ییتز  انیم

  ن یشده است. خطوط و نقوش اغلب در ا  تی رعا  وشنق  نیدر ا  یاست، به خوب  ی تجسم  ی هنرها   ی در مباد  ی بندب یترک

  هاشنق  ی در عمده   نیآفروحدت   ی انجامد که به عنوان عنصری آن، به تعادل و توازن می جه ی و در نت  ینگیبه قر  ناتییتز

شایستگی به کار  نقوش به    نیا  ی هستند که در ساختار بصر  ی عناصر  گر ی. تضاد، حرکت و تناسب، از دشوددیده می 

  جاد یرا ا  بایو ز  یتضاد غن  ز ینی  به نارنج  ل یو رنگ قرمز ما  ی و الجورد  ی سرد آب  ی هارنگ   ی ری کارگه. باندشده گرفته  

ترک  در  که  شده چشم  گری کدی  با   بی کرده   . اند نواز 

بنا به کار    نی ا  یگچ  ناتییهستند که در تز  یمقدس  یها و معانواژه   )ع(علیو    )ص(محمد چون اهلل، الملک،    ییهانام   حضور 

به   یارادت خاندان صف  ازنشان    کهکنند  میاشاره    یعیش  ی ها به عناصر و نمادهاب یترک  نیموارد ا  شتری در ب  و  اندرفته 

 ن ینماد  انینوعی ب  ی زینتی نداشته بلکهتنها جنبه  ناتییتز   نیاتوان نتیجه گرفت،  در مجموع می  .است  عهیش  انیشوایپ

به  که در حقیقت، هنرمند آن دوره    گذارندرا به نمایش می اسالمی  مفاهیم  عناصر کهن و سنتی ایرانی و  برگرفته از  

ها  و به آن  طراحی کرده را    ورای جهان مادی تا    هدیکوش  ،گرایانه فاصله گرفتهسازی واقعخود از عینیدالیل اعتقادی  

معنوی   رابخشد  دیدگاه  بهشتی    تا مخاطب خود  و  دیگر  رهنمون سازدبه جهانی  مایهزیبا  بن  از  برخورداری  های  . 

های بدیع سبب شده تا بتوان به تزئینات آرامگاه خواجه صفی علی  عنوان الگوهایی  ها و ترکیبهندسی، گیاهی و رنگ

 گرافیک زیبا و معنادار در عصر حاضر مراجعه کرد. 
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 ماهک روهینا، محمد خزایی، سید ابوتراب احمدپناه

 

رامصراف مهنازستهیشا  ؛نهی زاده،  ) فر،  تز  ی تجل(.  1389.  در  مقدس  مقابر    ی معمار  ناتییاسماء  و   یسدهامامزادگان 

 . 89- 108، صص 13شماره  ،یمطالعات هنر اسالم .چهاردهم قم

 . 25-68، صص 1شماره ،یخیتار ی های مجله بررس (.1352. )ن یحس دیس ،یطباطبائ  یمدرس

 ها: نامه پایان

) عرب، کاظم ویژگی   (.1373.  مقابررسی  قرن  های  پایان  8بر  قم،  باستان  دروازه کاشان  ارشد، رشته  نامه کارشناسی 

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

 

 


