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 تزیین های معماری در بارگاه و بقاع متبرکة امام زادگان 
مبتنی بر نقوش اسالمی

چکیده
در ايران دوران اســامي، معمــاري آرامگاهي از اهمّیت خاصي برخوردار بوده اســت. جايگاه مقابر امام زادگان و 
زاهدان در حیات اجتماعي و مذهبي ايران، از قديمي ترين ايام تاکنون ادامه يافته اســت. اين نوع بناها امروزه بعد از 
مســاجد بیش ترين بناهايي هستند که براي انجام مراسم مذهبي، زيارت و ... درون شهرها، روستاها به حیات خود ادامه 
داده اند. امام زادگان و زاهدان ما خصايص عمیق، تقواي بي انتها، ظلم ســتیزي و احقاق حق و آزادگي امت را، همیشه 
پیشــه داشته اند. سرزمین ما با کیفّیت خاص جغرافیايي، ســادات و امام زادگان را در خود پناه داد. ولي ويژگي مهم تر 
از موقعّیــت جغرافیايي، وضعّیت اجتماعي ما بوده که بهترين زمینه را براي اين کار فراهم کرده اســت. پس از آن هم 
تشکیل اقطاب معنوي و ديني و اثرات اجتماعي و اقتصادي و سیاسي آن ها، در زمان زندگاني ايشان و پس از آن، تا حاال 
همیشه منشأ اثر خیر بوده است. مردم شیعه مذهب ايران، از باب ارادت به تمامي اين بزرگواران، با تمام وجود براي اين 
بزرگواران بارگاه و مرقد شايسته بنا کرده و به بهترين شیوة ممکن، اين آثار را تزيین قدسي نموده اند. در اين پژوهش، 
اهمّیت و نقش معنوي امام زادگان و در نتیجه توّجه مردم به آن، معماري خاص، تزيین هاي مفصل و بازسازي پیاپي بقاع 
امام زادگان مورد مطالعه قرار گرفته اســت. نوشتار حاضر به روش توصیفي- تحلیلي و با بررسي هاي میداني و مطالعات 
کتابخانه اي استوار است. در بقاع متبرکه امام زادگان و زاهدين حراست کامل از اصول ساختار آثار ارزشمند ياد شده 
بايد باشد و به امانت داري در بازسازي آن ها توجه ويژه اي مبذول گردد؛ چرا که بسیاري از اين آثار داراي ثبت تاريخي 
بوده و از ارزش هاي بسیار واالي معماري اسامي برخوردار مي باشند. ضمنًا در گسترش اين مراکز معنوي اسامي بايستي 
نهايت دقت و ســلیقه  و حساسیت از به کارگیري پديده هاي هنرهاي قدسي و کامًا در چهارچوب سنت با همگن بودن 

قسمت هاي قديمي و پیشین مورد توجه باشد. 

واژگان کلیدي: امام زادگان، زاهدان، بقاع متبّرکه، عناصر تزيیني، معماري اسامي.
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مقدمه
حضــرت باری تعالی در راز خلقت خود انســان را برترین آفرید 
و او را اشــرف مخلوقات  خوانده است. برترین در بین انسان ها نیز 
خــود از ویژگی های بی نهایت برخوردار هســتند. چرا که برخی از 
این انســان ها در مقام واالیی به پیامبری نیز رســیده و ارشــاد سایر 
مردمان را عهده دار شــده اند. این بزرگواران در راه رسیدن به اهداف 
تربیت انســان ها همواره ســختی های بس گران را متحمل شده و 
در نتیجه به تکامل رســیدن بشــر و به خصوص در برخی از افراد 
شاخصیّت را نیز سبب شده اند. مسلماً امامان و امام زادگان از سالله 
پیامبر آخرین و در مجموع رهرو همین پاکان شاخص خدا هستند 
که راهنما و روشنی دهندة راه و مسیر نیک برای بسیاری از بندگان 
مخلص خدا شــده اند. زاهدان نیز از مکتب و راه روشــن امامان و 
امــام زادگان بر حق و تحت تأثیر سرشــت آنــان درس ها گرفته و 
جز خدمت به خلق خداوند و ارشــاد مردم هیچ چیزی را برای خود 

نخواسته اند، که راهشان چه نیکو بوده است.
امــام زادگان وارث امامــان بــر حــق بــوده و دارای کمــاالت و 
ســیرت های خدایی می باشــند که ارزش های باطنــی آنان همواره 
چراغ راه معنویت و رستگاری مردم شیعه مذهب ایران بوده. زاهدین 
نیز چون امــام زادگان از کماالت باطنِی بســیار عمیــق برخوردار 
می باشند. اینان نیز در هر زمان مرشد و راهبر بسیاری از انسان های 
مخلص به مبانی دینی و اخالقی، پرتالش بوده اند. در مجموع بقاع 
متبرکه امام زادگان و زاهدین همواره مأوای دل های مشــتاق و عاشق 
بــه ربانیت، خاندان نبوت ، امامت و پاکان خدا اســت که همواره 
بایــد در پایــداری و تزیینات قدســی آثار آن هــا توجهات خاص 
مبذول گردد. با توّجه به جایگاه بقاع امام زادگان در معماری ایرانی 

- اسالمی این مقاله تالش دارد به پرسش های زیر پاسخ گوید.
1- شــیوه های الحاقی و اجرایی به اسکلت ســازی برای نماهای 

قدسی معماری اسالمی چگونه عمل می شوند؟
2- گســتردگی در بازســازی بقــاع متبرکه و نســبت نمود های 

معماری اسالمی تا چه حد جالب خواهد بود؟

روش پژوهش
در این پژوهش از دو روش بهره گرفته شده است.

الف( بررســی های گستره اســنادی )اسناد نوشــتاری و دیداری و 
شنیداری( و بهره گیری از همایش های دینی و فرهنگی )در زمینه های 
معارف، تاریخ، جامعه شناسی، هنر، مردم شناسی، و...(، برای آشناسازی 
هرچه بیش تر مخاطبان به جهت درک خصایص اخالقی و تربیتی و 

انسانی، و تبیین حقایق قدسی و الهی معماری اسالمی ایرانی.
ب( اســتفادة تجربی از آموخته های نظری و به خصوص عملی 
و اجرایِی میدانی و جســت وجوهای بســیار پردامنــه و »پیگیری 
آموزه های« اســتادان بزرگ گذشــته و »رمزگشــایی« از رازهای سر 
به  مهر ایشــان )با همه ریزه های پیچیــده آن ها( که با تالش فراوان 

به دســت آمده اســت. این همه، نه تنها در زمینة خود معماری که 
هم چنین در زمینة همه هنرهای وابســته به آن است. به دیگر بیان، 
اســتنتاج تحلیلی و تجربی هنرهای وابسته به معماری اسالمی، در 
کنار همدیگر، در این بررســی به شــکِل مجموعة واحد و )تبیین 
جزئیات خصوصــاً واژگان عضوهــا و عناصر( شــاخص معماری 

اسالمی ایرانی آمده است.

ثمرات عملی امام زادگان
امام زادگان به عنوان یــادگاران امامان معصوم )ع(، در زمان حال، 
دارای ارزش هــای مــادی و معنــوی فراوانــی هســتند و نقش های 
تأثیرگــذاری بر روی فرهنِگ اتحاد مردم و دین ایفا می نمایند. آنان 
همواره نســتوه بودن را در برابر ظلم و ظالم، و بســیاری از خصائل 
دیگر را از پدران و اجداد خود تا امامان بر حق و طیبین و طاهرین 
خداونــد آموخته و همیشــه عاطفی و پایبند به تمــام موازین بوده 
و شــروط بندگی خدا را ســرلوحه زندگی خود داشــته  و همواره به 
هدایت و پرورش اخالق و دین برای بندگان خدا مشــغول بوده اند. 
در مجموع با حکام جبار، ظلم ستیزی و مقابله آشکار و در بسیاری 
مــوارد، مبارزة پنهان داشــته اند و همواره مورد کینــه، تهاجم،  آزار،  
زندان، شــکنجه و حتی شهادت قرارگرفته اند. گه گاه این بزرگواران 
از باب سیاست و راهنمایی خلق خدا، از در به دری، خانه به دوشی 
و دست شستن از خانه و کاشانه و موطن خود، به سوی مردم عاشق 
خاندان نبوت و امامت ایران، به جای جای ایران رهســپار شدند و با 
مردم زیســتند و بــدرود حیات گفتند و در همــان مکان ها مدفون 

شدند.
مردم شیعه مذهب ایران،  از باب ارادت به تمامی این بزرگان دین، 
با تمام وجود و بیش از توان خود برای این بزرگواران بارگاه و مرقد 
شایســته بنا کرده و به بهترین شــیوة ممکن، این آثار را تزیین های 
قدســی نموده اند. ســاخت مقبره و آرامگاه برای بــزرگان در ایران 
بیش تر از ســایر کشورهای اســالمی مورد توّجه بوده است )زکی، 
1366: 47(. تعداد زیادی از این آرامگاه ها از ادوار مختلف در ایران 
به جــای مانده که یکــی از عوامل بقای آن هــا را می توان احترام 
گذاشــتن به گذشــتگان دانســت )حاتم، 1379: 102(. همان طور 
که هیلن براند بیان می کند: »بعد از مســجد بدون شــک بناهای 
آرامگاهــی بیش ترین حجم معماری را به خود اختصاص داده اند«. 
ارنســت دیز نیز به این مورد اشــاره دارد و می نویســد: »آرامگاه ها 
دارای مقامی شایسته هستند« چه این بناها در میان بناهای تاریخی 
 ایــران پــس از مســجد در زمرة بناهــای ممتاز به شــمار می روند 
)پوپ، 1387: 916(. به طــور کلی بناهای آرامگاهی به گروه مقابر 
مذهبی و غیرمذهبی تقســیم می شــوند که از قرن چهارم هجری 
بــه بعد در معماری اســالمی ایران جای خــود را بازنمودند و ادامه 
یافتنــد )زرین کوب، 1379(. در این میــان مقابر مذهبی مخصوصاً 
امام زاده هــا مقام واالتری دارند و تــا به امروز در حیات اجتماعی و 
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مذهبی ایرانی جایگاه خود را حفظ کرده اند. مقبرة 10500 امام زاده 
و 33 پیامبر در کشــور، ایران را به قطب امام زادگان و پایگاه تشیع 
در جهــان تبدیل کرده اســت )بختیــاری، 1392: 162(. این تعداد 
امام زاده در ایران، گویای موج گســترده مهاجرت هایی اســت که 
در قرون اولیة اسالمی به ســوی ایران صورت گرفته است )یوسفی 
آبکسری، 1379: 187(. مهاجرت امام زادگان به ایران، موارد و دالیل 
مختلفی داشــته که از جملــه می توان به جفای خلفای عباســی، 
ولیعهــدی امام رضا )ع( و دعوت مأمون عباســی، و مهاجرت آن ها 
که در خروج نوادگان علی )ع( علیه خلفای اموی و عباسی شرکت 
داشته و پس از شکست به ایران آمدند و هم چنین آن هایی که در 
زمان حکومت علویان وارد ایران شــدند، اشاره کرد )کبیری، 1372: 

9؛ کریمان، 1371: 267(.

چگونگی ورود اسالم به ایران
برخــی براین رأی هســتند که حملة اعراب مســاوی مســلمان 
شــدن ایرانیان است، این در حالی است که با کمی دقّت و توّجه، 
محتوای کاذب مطلب مورد ادعا روشن می شود. نکتة دیگر شهادت 
واقعیّت تاریخ است. بررسي مفاد اولین عهدنامه های صلح )صفری 
فروشــانی، 1379( میان فاتحان مســلمان و بــزرگان محلّي ایران، 
حاکــي از عدم اعمال سیاســت اجبــار و زور در دعوت و جذب 
ملل شکست خورده در پذیرش دین اسالم، از سوي اعراب مسلمان 
اســت. از این رو، گر چه فتح اسالم به وسیلة جنگ حاصل شد اما 
نشر اســالم به زور جنگ نبود )زرین کوب، 1388(. ایرانیان وقتي با 
مباني ارزش مند اسالم آشنا شدند، به دین دیرینة خویش )زرتشتي(، 
کــه دیگر پاســخ گوي نیازهاي آن ها نبود، پشــت کردند)انوشــه، 

1368( و آغوش خود را بر آموزه های پیامبر اسالم )ص( گشودند.
گسترش اسالم در میان مردم ما نه به زور شمشیر بود و نه خلق الساعه 
)برخالف تبلیغات مذکور( و شکست ساسانیان از اعراب، عامل ورود 
اسالم ناب نبود. نیروی فاتح، به ترویج محدود قرائت رسمی خود از 
دین پرداخت و با این کار در میان اعیان و اشراف )به جهت تشکیل 
قشــر حکومتی( راه باز کرد و در بسیاری از موارد، از مسلمان شدن 
اقشــار مردم به دلیل طلب مالیات ذمه جلوگیــری می کردند. خود 
همین عناد و لجاج و توهین،  سبب پافشاری هر چه بیش تر مردم و 
آشــنایی آن ها با اسالم اصیل و تشیع شد، و این همان گمشدة مردم 
ما بود. آن ها خواهان عدالت و استقالل بودند و این را در تشیع یافتند. 
از یک  سو پادشاهی ساسانی حکومت طبقاتی و حکومت اشراف 
بود و از ســوی دیگر حکومت اموی و حکومت عباسی هم با تکیه 
بر ستمکاری اشرافیّت و سیستم طبقاتی،  به توهین و نقض استقالل 
مردم سرزمین های دیگر و توسعة سلطنت و تشکیل امپراتوری خود 
 پرداختنــد. از ایــن رو، مردم ما در برخورد بــا این ظلم مضاعف ضد 
دینی و مشــاهدة شیعه ستیزی در کنار آن، به آشنایی با مبانی تشیع 
پرداختنــد و راه رهایی و آزادی خــود را در آن یافتند. به این صورت 

و کاماًل به خالف میل حکام جور اموی و عباســی و با همة فشــار 
و تالش آن ها برای جلوگیری از گســترش آن، تشــیع راه خود را در 

ایران باز کرد.

اثر سادات و امام زادگان در ایران پس از اسالم
در تاریخ معماری اســالمی ایران زمین، بناهای آرامگاهی بعد از 
مساجد بیش ترین تعداد را به خود اختصاص داده اند و در دوره های 
 مختلف همــواره توّجهات ویــژه ای را به خود معطوف داشــته اند
)هیلــن براند،1377: 334(. بــه علّت ظلم و ســتم خلفای اموی و 
عباســی، علویان در جســت وجوی پناهگاه، مناسب ترین منطقه را 
ایران و بیش تر مناطق هموار جنوب و رشــته  کوه البرز مثل قزوین، 
ری، قم، ســاوه تشــخیص دادند)ترکمنی و پــرگاری، 1380: 126(. 
سرزمین ما با کیفیّت خاص جغرافیایی، سادات و امام زادگان را در 
خــود پناه داد. ولی ویژگی مهم تر از موقعیّت  جغرافیایی، وضعیّت 
اجتماعــی مــا بود که بهترین زمینــه را برای ایــن کار فراهم کرد. 
پس از آن هم تشــکیل اقطاب معنوی و دینــی و اثرات اجتماعی 
و سیاســی و اقتصادی آن ها، در زمان زندگانی ایشان و پس از آن،  
تا حاال همیشــه منشأ اثر خیر بوده اســت. این تبار پاک و سادات 
شــریف و کریم خود را به جای جای ایران رسانیده و در میان مردم 
و عالقه مندان به خاندان پیامبر زندگی کردند و بســیاری از ســوی 

دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند)قمی، 1387(.
در آغاز دوران اسالمی، چند جنبش آزادی خواه و استقالل طلب 
ملی )مثل شــعوبیه( شــکل گرفت و در کنــار آن، چند حکومت 
محــدود و موقّت محلّی، در زمان های گوناگون در گوشــه و کنار 
سرزمین ما شکل گرفت. استقالل طلبی به صورت تشکیل نهضت 
و حکومــت،  قرون بعــدی هم دنبال شــد و برای مــردم ما آرمان 
همیشــگی بود. حتی حملة مغول هم به آن دامن زد و با نهضت و 

حکومت سر بداران خود را نشان داد.
آرمان ملی اســتقالل طلبی و اخراج اجانب، روحانیّت را به رهبری 
برگزید و در این میان، تعالیم شــیعی محوریّت کار بود و ســرانجام 
این آرزو با تشکیل حکومت و دولت ملّی صفوی بر اساس رسمیّت 
مذهب تشــیّع تحقق پیدا کرد. آوردن نام بزرگان »مکتب اصفهان«، 
خود بر شــکوفایی اندیشــه ها و ســنن گوناگون عقلــی )از فقهی 
گرفته تا عرفانی، کالمی فلســفی و حتی اخباری( کفایت می کند: 
محمدباقر داماد )میرداماد(، میر ابوالقاسم فندرسکی، فیض کاشانی، 
صدرالدیــن محمد شــیرازی )مالصــدرا(، بهاءالدین عاملی )شــیخ 

بهایی(، محمدباقر مجلسی )مجلسی دوم/پسر( )نصر، 1383(.

امام زادگان و سیر تحّوالت
ورود تدریجــی امام زادگان به ایران و تشــکیل کانون مقاومت به 
محور یّت تشــیّع و تمثیل جهادی سادات و ادامة مبارزه به مدیر یّت 
روحانیّت که در سراسر سرزمین ما روی داد، بزرگ تر ین زمینه را برای 
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صیانت اجتماعی و تحواّلت سیاســی در برخورد با بیگانگان فراهم 
کرد. پس از دوران حکومت اعراب و ترکان و مغوالن که همزمان با 
آغاز عصر استعمار در جهان است، همین میراث و تجربة گوهربار 
به کار آمد و جلوی یورش غر بیان را گرفت، درحالی که بســیاری از 
سرزمین های جهان مستعمره ممالک غر بی شدند و چندین سرزمین 
اســالمی مورد هجوم اســتعمار قرار گرفت و به حال نیمه مستعمره 
اشغال شدند. امّا سرزمین ما که بانی و وارث فرهنگ جهادی شیعی 

بود، با همة آسیبی که دراین باره دید، هرگز تسلیم استعمار نشد.
تشــکیل تمّدن شیعی )دوران صفوی( به بسط و ر بط نیاز داشت و 
همانند هر پیشرفت دیگری در جهان، به شبکة ارتباطی جاده ای نیاز 
پیدا  کرد. از آن جا که راه سازی نیازمند محاسبة عوامل و شرایط متعّدد 
طبیعی، جغرافیایی و جمعیّتی و انسانی است، بهترین مرکزیّت برای 
این منظور، بقاع متبرّکه بودند که تمرکز جمعیّتی الزم را داشتند و هم با 
این  کار، زمینة ارتباط عوارض طبیعی بعضاً دشوار رفع می شد؛ به ویژه، 
این کــه امام زادگان عمدتاً و عمداً به مناطق صعب العبور می رفتند که 
پناهگاه بهتری برای آنان بود. پس با توّجه به مرکزیّت حاصله، اقشــار 
جمعیّتی تشکیل شده بود که پس از دوران اختفا و شروع دوران بسط 

تمّدن، به جاده و خطوط ارتباطی نیاز داشت.
جــدای از این، همان گونه که همیشــه و حتّی به وقت شــرایط 
بحرانــی، بقاع متبرّکه مرکز توّجه خــاص و نوعاً مأمن )عقیدتی و 
حتّی جهادی( مــردم بودند، در زمان عمران و تشــکیل تمّدن هم 
این ویژگی خود را حفظ کردند و منشأ اثر خیر شدند. برای همین 
بسیاری از ســاخت و ســازها در کنار بقاع متبرّکه شکل گرفت و 
بیش تــر بناهای عمومی و عام المنفعه و امور خیریه، در اطراف آن 
ســاخته شــد. در واقع بناهاي آرامگاهي، بعد از مســاجد در شمار 
پرتعدادترین آثار معماري قرار دارند)حســینی، 1389: 58(. ساخت 
این بناها که از سدة چهارم  قمري به بعد، با پدید آمدن سلسله های 
مختلف محلّي در شــرق و شــمال ایران رواج یافت، در دوره های 

بعدي اسالمی تداوم یافت )پیشین(.

خیریه و اوقاف
تشکیل و توسعة مؤسســه های خیریه و اوقاف )به محوریّت بقاع 
متبرّکه( و قبول خیرات و نذورات، و هم چنین گسترش بنای اصلی 
امام زادگان و بناهای پیرامونی آن ها )مانند محل اقامت زائران و اماکن 
خدماتــی عمومی(، جدای از کمک به حــال مردم، به خودی خود 
جوری ایســتادگی در مقابل قدرت اشــرافیت حکومتی بود. اخالق 
مذهبی مردم دراین باره، به یک نوع منشــأ اثر به حکومت هم شد و 
این کار به صورت سنّت عام عوام و خواص در آمد. جوری که خود 
شاهان و در باریان هم به این سنن و عقاید ملّی عمل می کردند. برای 
نمونه، شــاه عباس به نیّت اسم مبارک حضرت امیرالمؤمنین )ع(، به 
حرم حضرت عبدالعظیم حســنی )ع(، 110 جلد کتاب اهدا و وقف 
کرد. و نمونه های از این دســت، به صورت ســنن مختلف حسنات 

اعمال )خیرات و نذورات اوقاف( بسیار است.

اعتقــاد مردم ایران به امام زادگان و زاهــدان خدا و نذر و نیاز بدان ها 
بس عمیق و وســیع از معنویّت این بزرگــواران حکایت دارد. چرا که 
در حیات این بزرگان، مردم به رستگاری های اخالقی و دینی رسیده اند 
و پس از حیات ایشــان مردم شیعی مذهب ایران با اعتقادات وسیع و 
گسترده به این بزرگان در درماندگی ها، دخیل آنان شده و می شدند و 
با وساطت این بزرگان حاجت های خود را به درگاه خداوند می برند. از 
همیــن رو، با اعتقاد مردم به امام زادگان و زاهدان خدا، مکان قبور آنان 
را بس گرامی داشــته و اقدام به ساخت وساز بارگاه و بقاع متبرّکه برای 
آنان کرده اند و ارزش های معماری را برای قبور آنان آفریدند؛ آثاری که 
مملو از معنویّت و ارزش های هنر قدســی است. رفته رفته این اماکن 
جایگاه ویژه ای در فرهنگ دینی ایرانیان یافت و از دو سو مورد احترام 
و توّجه مردم ایران بوده اند. از یک سو اعتقاد و ایمان به خاندان نبوت 
و امامت و گرایش آنان به عدالت و فضایل انســانی و از سوی دیگر 
فضیلت وجــود امام زاده های مدفون در این بقاع، بــه عنوان نمادی از 
اعتقادات مذهبی مردم ایران )بااهلل و احمدزاده، 1393(. امروزه هزاران زن 
و مرد مسلمان در لحظه های بیم و امید و در اوقات فراغت خود به این 
زیارتگاه ها و اماکن متبرّکه می روند و به امید گره گشایی از مشکالت 

خود یا بستگان به آن ها توّسل می جویند )قمی، 1361: 77(.

بررسی هنرهای تزیینی بارگاه امام زادگان و بقاع متبرّکه 
زاهدان

گرایش به تزیین به عنوان یکي از نیازهاي فطري انســان که الزمه 
زندگي اوست به وسیلة خداوند در نهاد او قرار داده شده است. در آیة 
31 و 32 سورة األعراف آمده است: »اي فرزندان آدم، زینت و آراستگی 

خویش را نزد هر مسجدی اتخاذ کنید و...« )انصاری، 1381: 66(.
اکاشــه، بزرگ هنرمند و هنرشناس مسلمان مصری و جهان اسالم 
در دانشــگاه برلین و در ســخنرانی خــود چه زیبــا می گوید: »اگر 
می خواهیــد هنر را بررســی کنید، باید هنر را در هنرهای اســالمی 
جهان، خصوصاً هنرهای متعّدد به وجود آمده از هنرهای شــیعی و 
باالخص هنرهای معماری اســالمی مردم شیعه مذهب ایران بررسی 
کنید«. تزیینات معماری اسالمی ایران برای کلیه مکان های مقّدس، 
خصوصاً برای بارگاه امام زادگان و بقاع متبرّکه، از ســرپنجة اســتادان 
بســیار هنرمند مســلمان و بی توقع از مادیات، با رنج فراوان و از سر 
شــوق به هنرهای قدسی و خصوصاً از سوی ارادت به اهلل و صاحبان 
قبور مکرم، آن چنان زیبا آفریده شــده است که جذب کنندة قلوب 
مسلمانان است. نه قلوب و وجود مسلمانان عالم، بلکه دل ها و روان 
هنرمندان و هنرشناســان غیرمســلم را نیز به تســخیر باطن کشیده 
اســت. این آثار معماری هر چند در ایران است، امّا تعلق آن به کل 
بشریت و کره ارض است.هر کدام از این بارگاه و بقاع متبرّکه، یک 
موزه معماري اســت .از فنون ساخت وساز در پوشش طاق و گنبد تا 
الگوهایي که در شــیوه های اجرایی آن ها اســتفاده  شده و هم چنین 
همه هنرهایي که در آرایه ها به کاررفته اســت؛ مانند: کاشي کاري1، 
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گره ســازي2  با آجر یا با کاشي، یا با آجر و کاشي توأمان، معقلی3، 
کاشــيِ  تراش4، کاشــِي پیش بر5، گچ بري های نقوش گیاهی6 و ...، 
هم چنیــن آینه کاری و مذهب زیر نقش و نیــز کارهاي منبّت روي 
چوب از درها، پنجره های مشبک چوبی، دست اندازها و نرده ها، انواع 
ضریح ها از چوب یا فلز و به ویژه نوع فوالدي آن، قبه ها و مکعب های 
گوشه ِگرد و سپس کتیبه ها و خطوط مختلف و ... که همگي شایان 

توّجه هستند )پیرنیا، 1387: 311-312(. 
به طوری که در عنوان مقاله یاد شده است، بحث تزیینی و عمومًا 
جزییات شــگرف از پدیده های بی همتای معماری اسالمی مورد نظر 
اســت که با دّقت در عمق تصاویر که خود گویای بسیاری از مطالب 
و هنرهای قدسی اســت، آن هم با دل پذیرترین و پربارترین جزییات 
معماری اســالمی برای بارگاه امام زادگان و بقاع متبرّکه زاهدان مورد 
بحث قرار خواهد گرفت. مســلمًا توّجه به اصطالحات فنی هنری در 

زیرنویس تصاویر و واژه های پی نوشت دیدگاه و رویکرد مقاله را رساتر 
خواهد ساخت )تصاویر شمارة 1 تا 4(.

پدیدة هنرهای قدسی
به طور خالصه، زیباترین و باارزش ترین هنرهای وابسته به معماری 
اســالمی در بقاع متبرّکــه و امــام زادگان از هنرهایی شــگرف برای 
»ازاره ســازی ها7«، »اِسپَرسازی های8« منقوش، »پشــت بغل سازی ها9«، 
کتیبه ســازی های عمودی و افقی، از انواع متعّدد خط کوفی، کوفی 
پیرآموز، کوفی شجری، کوفی مزهر، کوفی شمایل دار، کوفی خرطوم 
فیلی، کوفی هندســی و بســیاری دیگر از شــاخه های آن تا کوفی 
مــرادف، و باألخره هفت قلم خــط اصلی چون نســخ، ثلث، رقاع، 
محقق، ریحان، تالیق و نستعلیق، و شاخه های متعّدد آن ها و شیوه های 
بسیار شگرف و بی مانند هندسة نقوش، مانند کارهای گره، »گره  اندر 

تصویر شمارة 1: پوشش گنبد در حال اجرا، بارگاه 
امام زاده محمد )ع(، خیابان طبرسی مشهد مقدس، 

بنا )دوره صفویه(، مأخذ: زَُمرشیدی، 1390

تصویر شمارة 3: بخشی از »قیدبندی« پنجره »گره درودگران دوازده بلوط« بارگاه 
امام زاده اوسط جوشقان، کاشان )دوره صفویه(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 4: ضریح مطال کاری: بارگاه امام زاده اسماعیل، بازار 
تهران )دوره قاجاریه(، مأخذ: نگارندگان

نقـش  جزییـات   :2 شـمارة  تصویـر 
ردیف بندی، منبـت در »آالت گره ده« 
بخشـی از در ورودی به بـارگاه امام زاده 
صفویـه(، )دوره  قزویـن  )ع(،   حسـین 

مأخذ: کیانمهر، 1383
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گره10«، و »شــاه گره11«، بی نهایت از ذوق و اصول و قاعده با کار بری 
از مصالح گوناگون، به خصوص »کاشــی معرق12« و پدیده های بس 
جــذاب از هنرهای بی مانند در انواع نقوش »اســلیمی13«، »ختایی14«، 
حرکات »ترنج15«، »نیم  ترنج16«، »ســر ترنج 17«، گل های بوته جقه ای 
و »دوترمه18«، پیچک های افشــون »افشــان« و گل های شاه عباســی، 
 بادمک دارهــا بــا پیچش و خمش های بســیار مــوزون به اصطالح 
»رو وارو« و دل نشین، نقوش شطرنجی از انواع »گلچین های معقلی19«، 
»گره معقلی20« و به خصوص »خط معقلی21« و »سه رگی بنایی22« در 
جای جای نماســازی های این مکان های مقدس به وجود آمده است. 
کار برد نقوش هندســي ، اسلیمي و ختایي به عنوان فرم هاي تزییني 

معماري و خودداري از کشیدن تصویر موجودات ذی روح در بیش تر 
محیط های مصنــوع به خصوص در اماکن مقدس مثــل امام زاده بر 
اســاس روایتي بوده اســت که در این باب از معصومین رسیده است 
)انصاری، 1376: 83(. حجاری ها از نقوش و خط بسیار زیبا و خدایی، 
بــه خصوص در های منبّت منقوش از گره هندســه و در ها با روکش 
فلز »قلم کاری و حکاکی شــده از انواع نقوش و خط« از »زر و سیم« 
و آینه کاری های بســیار شــگرف و پر کار گود و برجسته از نقوش 
هندســی و جایگاه و اهمیّت آن در انعکاس نور و روشــنایی هرچه 
بیش تر فضا از دیگر ویژگی های این اماکن است )وحدتی دانشمند، 

1386: 111( )تصاویر شمارة 5 تا 13(.

تصویـر شـمارة 5: خـط »کوفی آجری« برجسـته از هنر تیشـه داری با 
نقـوش گره آجـری »شمسـه شـش و...« پیش خـوان ورودی به روضه 
مقدسـه حضـرت عبدالعظیـم حسـنی )ع(، شـهر ری )دوره آل بویـه(، 

مأخـذ: نگارندگان

تصویـر شـمارة 6: خـط نسـخ آجـری برجسـته از هنر تیشـه داری »بسـم اهلل 
و...«، خـط معقلـی متداخـل کاشـی برجسـته به عبـارت »الالـه  اال اهلل، محمد 
 رسـول اهلل، علـی ولـی اهلل« مکرر، ایوان بقعه شـیخ عبدالصمـد نطنزی، نطنز 

)قرن هشتم هجری قمری( بازسازی دوره های بعد و معاصر، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 7: »خط نستعلیق« کاشی معرق، 
 ایوان بارگاه امام زاده طاهر )ع(، شهر ری، )معاصر(، 
مأخذ: نگارندگان
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تصویر شــمارة 8: 1- »خط معقلی اهلل، علی، فاطمه، حســن و حســین« در 
شمسه بندی مدور، زمینه خط گلچین معقلی، 2- »خط سه رگی بنایی« در زمینه 
»گلچین پنج رگی« از »ترکیب بندی افقی و عمودی«، گردونه ساقه گنبد بارگاه 

امام زاده طاهر )ع(، شهر ری )بازسازی معاصر(، مأخذ: نگارندگان

 تصویر شــمارة 9: 1- »دوحاشیه کشــی گلچین معقلی خوشــه انگوری«، 
2- »خط بنایی ســه رگی متکامل«»بخشــی از آیه مبارکه آیت الکرسی« 
گردونه ســاقه گنبد بقعه خواجه ربیع مشهد )دوره صفویه(؛ بازسازی معاصر، 

مأخذ: زَُمرشیدی، 1393 

تصویــر شــمارة 13: 1- نقوش بی همتــای »اســلیمی و ختایی گردان 
مدور«،»ترنج اندازی« در »قاب دســته ســبدی«، 2- »پشــت بغل سازی 
منقوش«، »کتیبه های خط نستعلیق شعر و...« مجموعه صحن عتیق بارگاه 

حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( )دورة قاجاریه(،  مأخذ: نگارندگان

تصویر شــمارة 12: 1- گره »طبل سرمه دان«»شــاه گره« 2- گره »چهار لنگه 
سرمه دان« در متن آالت شــاه گره، بخشی از سقف جدیدساز مجموعه بارگاه 

احمدبن موسی )ع(، شیراز، مأخذ: زهرا قربانی دانشجوی رشته معماری

تصویر شمارة 11: درب حکاکی و قلمکاری »زرین و سیمین« 
از نقوش گل و گیاه، خط و... گود و برجسته بارگاه حضرت 
امام زاده محمدبن موســی الکاظم )ع( شیراز )معاصر امروز(،  

مأخذ: زهرا قربانی دانشجوی رشته معماری

تصویر شماري 10: »در منبت« و گره »چهار بندی شش شیرازی« 
بارگاه امام زاده سهل بن علی )ع(، شــاه زند اراک )دوره صفویه(، 

مأخذ: نگارندگان
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تحلیل هنرهای شگرف به خصوص تزیینات طاقی
رونــد هنرهای وابســته به معماری اســالمی بــرای بناها مقدس 
آرامگاهی یاد شــده، همــواره از هنر گچ بری های بســیار باقاعده 
و بهره گیــری از نقــوش الهــی و قدســی، تلفیق هنــر بی همتای 
گچ بــری و آینه کاری از هفــت قلم خط و انواع کوفــی همراه با 
پدیدة نقوش گیاهی، نگارگری های بســیار با فلسفة قدسی از هنر 
تذهیب و... در اِســپَرها، زیر »دورهــا23«، زیر طاق ها و گنبدخانه ها، 
پدیده های ارزش مند از هنر »منبت کاری24«، بوده و به نظر می رسد 
 بیش تــر تزیینــات از فنون کنده کاری روی چوب حاصل شــده اند 
)پوپ، 1388: 82( از جمله نقوش و خطوط بر روی درها و ساخت وساز 
پنجره های چوبی از قید بندی های بسیار ظریف و منقوش از »گره 
درودگران25« و مفروش سازی شیشه های الوان در پشت قیدبندی ها، 
به واقع شــاهکارهای هنرهای بسیار گســترده، عمیق و ریشه ای با 
اصول و قاعدة هندســی از انواع »رسمی بندی ها26«، »کاربندی ها27«، 
»یزدی بندی ها28«، »کاسه ســازی های آویزدار29« بسیار پرکار، نقش و 
هندســه، »مقرنس30«  بندی های »طاس و نیم طاس31« و به خصوص 
»آونگ دار32«، »گونه ســازی های33« بسیار دلنشــین، اختربندی ها با 

استفاده از انواع مصالح گوناگون« به وجود آورده است. انواع متعّدد 
طاق پوش هــا با گلچین هــای آجری چون انواع »خفته و راســته ها، 
خفته و راســته لوز کلوکبندان ها، حصیری ها، خوشــه گندمی ها و 
خوشــه انگوری ها، فرفره گردان ها، سم آهو یی ها« و بسیاری دیگر 
به وجود آمده است. از سوی دیگر، مقرنس برجسته تر ین تز یین و 
درعین حال زیباتر ین، رازمندتر ین و پرشکوه تر ین جنبه آن است 

)بلخاری قهی، 1384: 504(.
پدیدة کاشــی کاری معقلی و معرّق بســیار ظر یف و دل نشین و 
ز یبــا از نقوش گوناگون، به خصوص گــره و خط در جای جای این 
مکان های مقدس، »کاشی هفت رنگی34«، »کاشی زیر رنگی35«، »کاشی 
زرین فام36«، »کاشی پیچ37« تک رنگ به خصوص فیروزه ای برای نبش 
محراب ها، غرفه ها، ایوان ها، صفه ها و... و باألخره با به کارگیری از نقوش 
و خطوط برای تزیین گنبدها و گلدســته ها و بــا تمام وجود از خلق 
هنرهای قدســی، مطال و نقره کاری با ریزه کاری بدیع برای صندوق و 
ضریح مبارک این بزرگان از پدیده های گوناگون )طرح، نقش و اجرا( 
و بسیاری دیگر از هنرهای وابســته به معماری برای امام زادگان بسیار 

عظیم الشأن دیده می شود )تصاویر شمارة 14 تا 19(.

تصویر شــمارة 14: هنر بی همتای »آجرکاری از تیشــه داری«، »خط معقلی 
خفته و راسته ُگود و برجسته« آجری از نام مبارک »علی )ع(« بارگاه امام زاده 

اسحاق )ع( ملقب به مشهد نور مازندران )دوره تیموری(، 
Eravsar, 2013 :مأخذ

تصویر شمارة 15: هنر گچبری از »ترنج اندازی« و »پیچک های افشون و...« 
دو اِسَپر ایوان ورودی به روضه مقدسه حضرت احمدبن موسی )ع( شیراز )دوره 

قاجاریه( بنا از دوره »اتابکان فارس«، مأخذ: زهرا قربانی دانشجوی رشته معماری

تصویر شمارة 16: »هنر نگارگری و نقاشی«، »تذهیب بندی« روی گچبری و گچ کاری، 
 بارگاه امام زاده اســماعیل )ع( اصفهان )بنا دوره ســلجوقی؛ نگاره ها از دوره صفویه(، 

مأخذ: آرشیو مدیریت اوقاف و خیریه اصفهان
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نشانه هایی از امام زادگان
بارگاه های حضرت معصومه )س(، احمد بن موسی )ع(، میر 
محمد، ســید عالءالدین حسین و... در شیراز، امام زاده حسین 
قزوین و ...، امام زاده اسماعیل و هارون والیت و... در اصفهان، 
امام زاده میر احمد و... در کاشان، اما م زاده سلطانعلی بن محمد 
الباقر)ع( در مشــهد اردهال کاشان، حضرت هالل بن علی )ع( 
در آران کاشــان، امام زاده یحیی بن موسی و امام زاده قاسم و... 
در سمنان، امام زاده ســید جعفر و امام زاده سید محمدجعفر 
و... در یزد، امام زاده ابراهیم در بابلســر، و امام زاده علی بن زید 
و امــام زاده »دال و ذال« در تبریز، امــام زاده عبداهلل در همدان، 
امام زاده ســیدجمال الدین ابن جعفر الصادق)ع( در کرمانشاه، 
امام زاده محمد محروق)ع( و امام زاده ابراهیم در نیشابور، امام زاده 
یحیی)ع( در ســبزوار، امــام زاده محمد به نام »گنبد خشــتی« 
در محله نوغان مشــهد، امام زاده سید محمد علوی در حومه 
مشهد، امام زاده حسین ابن موسی الکاظم)ع( برادر بزرگوار امام 
رضا)ع( در طبس، امام زاده ســید مظفر در بندرعباس، امام زاده 
یحیی و امام زاده اوغالن در اردبیل، امام زاده هاشم در جاده هراز 
و باألخره امام زاده داود در اســتان تهران، امام زاده یحیی)ع( در 
آبادی »دوزعنبر« از شهرستان ساوچبالغ استان البرز، دو امام زاده 
به نام صالح)ع( در شــمیران و فرح زاد تهران، امام زاده زید)ع( و 
امام زاده اســماعیل در بازارهای تهران، امام زادگان عظیم الشأن 
حضرت عبدالعظیم حســنی)ع(، طاهر)ع(، حمزه)ع( در شهر 
ری و باألخره امام زادگان عظیم الشاٌن بسیار زیادی در شهرهای 
بزرگ، شهرهای کوچک، شهرک ها تا روستاها در جای جای 
ایران اســالمی و تا جزیره خارک امام زاده میرمحمد)ع(، چقدر 
زیبــا و چقدر گســترده از انــواع هنرهای وابســته به معماری 
بی همتای اســالمی ایران بهــره گرفته اند که بحــث در مورد 
تفکیک و تحلیل هر کدام »مثنوی هفتاد من کاغذ« می طلبد 

)تصاویر20 شمارة تا 27(.

تصویر شمارة 17: »رسمِی مقرنِس طاسه ای«، ایوان ورودی به رواق بارگاه 
امام زاده صالح )ع( شمیران )معاصر امروز(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 18: »یزدی بندی«، غرفه صحن بارگاه امام زاده طاهر )ع( شهر 
ری )دوره قاجاریه(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شــمارة 19: »مقرنس بندی طاســه و نیم طاس« گچی، بارگاه امام زاده 
اسماعیل )ع(، بازار تهران )دوره قاجاریه(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شــمارة 20: پنجره گســترده از هنر »گره درودگران«؛ »مقرنس بندی 
آویزدار«، »بر ج شــگرف ســاعت« و... صحن عتیق مجموعه بارگاه امام زاده 

حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( شهر ری )دوره قاجاریه(، مأخذ: نگارندگان
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تصویر شمارة 21: اجرای بی همتا با نقش »فرفره گردان«، »کاربندی طاق« هشتی 
بارگاه امام زاده حسین )ع(، قزوین )دوره صفویه(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 22: کلیات بنا ده وجهی طره دار و نقش »خط معقلی خفته 
و راســته گود و برجســته« )اهلل مکرر، علی، مکرر گردان( و گلچین های 
آجری و... بارگاه منقوش آجری امام زاده »اسحاق )ع( نور« مازندران )دوره 

تیموری( بازسازی معاصر، 
Eravsar, 2013 :مأخذ

تصویر شــمارة 23: »مقرنس بندی« ایوان، دو گلدســته منقوش به »خط 
معقلی چلیپایی« )محمد، علی( در »آالت سه ُکرن و...« امام زاده اسماعیل 

)ع(، بازار تهران )دوره قاجاریه(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 25: نقوش گره معقلی »طبل اندر 
طبل« »گنبد غنچه ای« امام زاده محمد )ع( شیراز 
)دوره اتابکان فارس( بازسازی دوره بعد و معاصر، 
مأخذ: زَُمرشیدي، 1373

تصویر شمارة 24: »گنبد رُک« منقوش به »گلچین های لوز در لوز« و... ؛ گلدسته های 
منقوش از »گلچین معقلی و گره« و... امام زاده ابراهیم )ع( کاشــان )دوره قاجاریه(، 

مأخذ: نگارندگان
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تصویر شمارة 26: »قاب بندی« ساقه گنبد از گلچین معقلی، »خط 
معقلی چهار اهلل، چهار علی« و... گنبد امام زاده محمدمحروق )ع(، 

نیشابور )دوره صفویه( بازسازی معاصر، مأخذ: زَُمرشیدی، 1384

تصویر شمارة 27: »خط بنایی سه رگی«، گنبدهای امام زاده ابراهیم 
بطحا )ع( و ابوالحسن زین العابدین )ع( مشهور به »هارون والیت« 

اصفهان )دوره قراقویونلو( بازسازی دوره های بعد و معاصر،  
Hattstein and Delius, 2004 :مأخذ

بقاع متبرّکه زاهدان 
بقعة شــیخ حیدر در حومه اردبیل، بقعة شیخ زاهد گیالنی در 
الهیجان، بقاع متبرّکه سید ابراهیم )سنگ بسم اهلل( و سید حمزه و 
صاحب االمر در تبریز، بقعة عارف خداجو شــیخ محمد خراسانی 
معروف به صاحب »گنبد ســبز«،  بقعة پیر پاالن دوز، بقعة شــریف 
حضرت خواجه ربیع یکی از هشت یار بسیار نزدیک به نبی اکرم 
)ص( که در جنگ صفین )دو صف( رشــادت ها کرد در مشــهد، 
بقعة خواجه مراد، بقعة خواجه اباصلت یار و خادم حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( در حومة مشهد و بقعة شریف دانیال نبی یکی از 
پیامبران عظیم الشــأن یهود در شــوش، بقعة حیقوق نبی )ع( یکی 
دیگر از پیامبران بزرگ یهود در تویســرکان، بقعه و بارگاه حضرت 
قَیدا نبی )ع( پسر حضرت اسماعیل )ع( و جد بزرگوار سی ام پیامبر 
اســالم )ص( در زنجان و بقعة ســه برادر به نام های سید گل سرخ، 
سید گل زرد و سید گل میشکیده در یزد، بقعة شاه نعمت اهلل ولی 
در ماهان کرمان  و به طور کلی، بسیاری بسیار دیگر از بقاع متبرّکه 
کــه در جای، جای ایــران از بدیع ترین آثار معمــاری و مخصوصاً 
ارزش های هنرهای تزیینی و قدســی وابسته به معماری اسالمی یاد 
شده اســت، آن چنان به زیبایی های معنوی اثر گذارده است که به 
حق و بدون اغراق برخی از آنان چون بارگاه حضرت معصومه)س(، 
احمد بن موسی »شــاه چراغ )ع(«، بقعة شیخ صفی الدین اردبیلی، 
بقعة شــریف عارف خداجو ســید رکن الدین در یــزد، آثار هنری 
بســیار در مجموعه های شــیخ احمد جامی در تربت جام و موالنا 

محمد تایبادی در تایباد از اســتان خراسان رضوی و برخی دیگر را 
از باب غنای هنرهای قدســی و الهی می توان بزرگ موزه هنرهای 
معماری اسالمی جهان اسالم دانست. مکان هایی که شگرف ترین، 
عمیق ترین و گســترده ترین و در مجموع،  با کمال ترین ارزش های 
هنرهای قدســی به زیبایی گوشه ای از زیبایی خود »خدا«، جاودانة 
هنر شــیعه مذهب مردم مسلمان ایران در جهان شده اند. آثاری که 
جــال دهندة روح و وجود انســان های مخلــص و خداجو در بارگاه 
امام زادگان شریف)ع( و بقاع متبرّکه شده اند و در مواردی، برخی از 

این آثار بر تارک معماری جهان می درخشند.
 )تصاویر شــمارة 28 تا 38؛ نکته: در بررسی از موارد یادشده به نظر 
می رسد که تصاویر کلیات باشند؛ اما با دقت در آن ها خواهیم دید که 

جزییات نهفته در آثار نظر ما را به خود جلب می کند(.

تصویر شمارة 28: نمای بی همتای منقوش، بارگاه امام زاده صالح )ع( 
شمیران )ساخت و ساز امروز(، مأخذ: نگارندگان
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تصویر شمارة 29: گنبد منقوش »معقلی بند رومی کشیده«، )زینه ای پخ هرمی(، 
 بقعه تاج الدین ابراهیم سنجانی معروف به شیخ زاهد گیالنی )دوره صفویه(، 
مأخذ: اصالح عر بانی، 1384

تصویر شمارة 30: »گنبد اهلل، اهلل« »خط معقلی خفته و راسته« و... مجموعه شیخ 
صفی الدیــن اردبیلی، اردبیل )دوره ایلخانی( بازســازی دوره های بعد و معاصر، 

مأخذ: نگارندگان

تصویر شــمارة 31: هنر ُتنگ بُری، »چینی خانه« مجموعه داخلی بقعه شیخ 
 صفی الدین اردبیلی، اردبیل )دوره صفویه(، مأخذ: حسن فریدون زاده

تصویر شمارة 32: نمای کلی بقعه از »ســرپایه های عمودی و کتیبه های افقی« 
از گلچین »معقلی بادبزنی«، »پشــت  بغل ســازی کاشــی هفت رنگی«، »ایوان 
کار بندی«، »خط ســه رگی بنایی«، »خط ثلث«، »قطار بندی« و... گنبد خواجه 

ربیع، مشهد )دوره صفویه(، مأخذ: نگارندگان
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تصویر شــمارة 33: »نقوش اســلیمی« در آالت )هشــت و گیوه(، 
»نقوش پیچک های« )شمســه هشــت ترنج دار و...( »کاشــی های 
خشتی زیرنقشی«، ازاره ســازی بی همتای داخلی بقعه خواجه ربیع، 

مشهد )دوره صفویه(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 36: کشکول شگرف از هنر »حکاکی و قلم کاری منقوش از 
نگاره های معنوی«، »خط نستعلیق« و نام موال علی )ع( و...، ایوان ورودی 

به بقعه شاه نعمت اهلل ولی، مأخذ: نگارندگان

تصویر شــمارة 38: نقوش بی همتای گره »طبل ســرمه دان و...«، »بند آالت«، 
»کاشی الجوردی، آالت گره »سنگ مرمر شیری رنگ«، ازاره ایوان از هنرهای 
قدسی معماری، مجموعه موالنا محمد تایبادی، خراسان رضوی )دوره تیموری( 

بازسازی معاصر، مأخذ: هادی عارفی

تصویر شمارة 34: »خط معقلی خفته و راسته اُریب« )اهلل اکبر(، »خط چلیپایی ثلث نما« 
)الملک هلل( مکرر و... گلچین معقلی گنبد، گنبد بی همتای سیدرکن الدین، یزد )اواخر 

دوره ایلخانی و اوایل دوره تیموری(، مأخذ: نگارندگان

تصویر شــمارة 35: )گره ُکند دو پنج شمسه در شمسه زوج و فرد، گنبد(، خیشخان سازی 
 و... مجموعه عارف شــوریده شــاه نعمــت اهلل  ولی، ماهــان کرمــان )دوره صفویه(، 

مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 37: قسمتی از کلیات ایوان پرارزش از هنرهای معماری قدسی، شامل 
خط بنایی خفته و راســته در نقش طبل کلوک بندان، حاشیه کشی معقلی سازی 
عمودی و افقی، پنجره مشبک گره درودگران چهار در چهار، پشت بغل سازی کاشی 
معرق، کتیبه خط ثلث و... مجموعه موالنا محمد تایبادی در تایباد )دوره تیموری(، 

مأخذ: هادی عارفی
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نتیجه گیری
معماری آثار امام زادگان و بقاع متبرّکه از سه اصل مهم طرّاحی، 
اسکلت ســازی و نماسازی برخوردار اســت. اصل طرّاحی از قواعد 
اصولــی از پیمون هــا، مدول ها و به طور کلی، انــدازة طالیی »گره 
و گــز« و در مــواردی، زرع و امروزه متر حاصل شــده که در نتیجه 
فضاها با مبانی تقارن، تناسب، نسبت های دهانه و ارتفاعات بسیار 
باقاعده و طرّاحی از کلیات و جزییات فضاهای بسیار حساب شده 
و با موازین کامل معماری اسالمی از تمام جوانب انجام شده است.
اصل اسکلت ســازی از ســاخت بســیار فنی از جمله شناسایی 
زمین، پی ســازی اســتخوان بندی بنا با مصالح مرغوب و اجراهای 
بســیار دقیق شکل گرفته که نتیجة آن سبب عمر طوالنی بسیاری 

از این آثار معنوی است.
اصل نماســازی در بقاع متبّرکه پدیده  های بسیار باارزش  هنری،  از 
شاخه های مختلف هنرهای وابسته به معماری اسالمی بهره کافی برده 
که در بســیاری موارد این آثار را مورد توّجه مجامع هنری و هنرمندان 
بزرگ ایرانی و حتّی بیگانگان ساخته است. در مجموع، در مرمّت های 
این آثار،  نهایت امانت داری به کار برده شــده است؛ چرا که بسیاری از 

آن ها به ثبت تاریخی نیز رسیده اند و فخر معماری ایران هستند.
در ســاخت و ســازها و بازسازی ها و گســترش برخی از آن ها، 
نهایت اصول و قاعده و ز یباشناسی و ز یباسازی از تزیینات وابسته 
بــه معماری اســالمی در چهارچوب ســنّت و با امانــت داری و در 
مواردی فراوان با نوآوری های بســیار جذاب، دلنشین و شگرف و با 
اصول کامل از معماری اســالمی استفاده  شده و در مجموع، بارگاه 
امــام زادگان و بقاع متبرّکه زاهدان را همواره با پایداری و با ابهت از 
ارزش های معماری اســالمی به حق چشــم گیر و پر ارزش ساخته 
اســت. مسلماً هّمت طرف ســازمان اوقاف و امور خیریه، بانیان و 

متولیان، درخور تحسین و قدردانی است. 
در ضمن بســیار شایســته اســت که ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری که تصدی برخی از بقاع متبرّکه زاهدان را 
به عهده دارد، در مورد مرمّت آن ها به موقع وارد عمل شود؛ در برخی 
موارد دیده  شــده این گنجینه های بی همتا از معماری اسالمی ایران 
دچار مخاطره مرمتی هســتند. امید اســت با توّجه به این ارزش های 
پرگوهر، میراث معماری عزیز کشور حفظ شود و هم به شئونات این 

بزرگواران سر در نقاب خاک کشیده در درون این آثار توّجه گردد.

پی نوشت
)1( کاشی کاری: خشت لعاب گرفته و پخته می شود و در کارهای کاشی معرق، 
کاشی هفت رنگی، کاشی زیررنگی و... از جنس »رُس و جسم« در شکل ها 
و فرم های گوناگون و برابر با اصول گســترده از پدیده های هنر وابســته به 

معماری قرار می گیرد که به طور خالصه کاشی کاری گفته می شود.
)2( گره سازی: نقوش هندسی در شکل ها و فرم های بسیار متعدد و با فلسفه و 
منطق از اصول و هندسه و ترسیم اصولی به وجود می آید و به نام )هندسه 
نقوش( معروف است و در هنرهای معماری دارای جایگاه خاصی است.

)3( معقلی: معقل بر وزن محفل لغت عربی اســت و به معنای دژ مستحکم 
و میــل بلند. نام دوم آن از ســربند زنان عرب )چفیه( و گره زدن زانوی 
شــتر حاصل می گردد. چون طرح نقوش معقلی در خانه های شطرنج 
به وجود می آید. از تشــابه گره زدن زانوی شــتر گرفته شــده و به نام 
معقلی مشــهور شده است. در هنرهای آجرکاری، کاشی کاری، معقلی 
ســازی ها، آیینه کاری، سنگ، چوب )منبت(، نقاشی، خاتم، میناکاری، 

تذهیب، قالی بافی و... هنر معقلی مورد استفاده فراوان است.
)4( کاشــیِ تراش: کاشــی گلی تک رنگ با لعاب رنگی که قســمت هایی 
از آن با تیشــه دوســر لعاب زده می شود ســبب نقش دهی کاشی های 

همجوار می شوند و به نام کاشی لعاب پران نیز مشهور است.
)5( کاشــی پیش یُر: ُگل ورزدیده را با تخماق زنی مســطح می ســاخته اند. 
الگو از قطعات هندســی )آالت( را روی ُگل تخت شده می گذارده اند 
و با تیغ برش ُگل بریده می شــده. پس از خشک شــده آن، سطح هر 
قطعه را نیز لعاب داده؛ ســپس به کوره می بردند و می پختند. ســپس 
از ردیف ســازی قطعات پهلوی یکدیگر، آن هــا را َدَمر می کردند و با 
مسطح ســازی، دوغاب ریزی پشــت قطعات انجام می شده و به شکل 
صفحه در محل مشخص نصب می شده است. این هنر چون با صرف 
وقت و هزینه همراه بوده است امروزه منسوخ شده است؛ ضمناً دوام آن 

بسیار فراوان است.
)6( نقوش گیاهــی: در هنــر گچبری از نقوش گیاهی از حرکات اســلیمی، 
ختایی، پیچک های افشــان، ُگل های بادمــک دار، ُگل های دهن اژدر، 
انواع گل های شاه عباسی و... استفاده فراوان برده می شود. جدا از موارد 
ذکر شده از نقوش گیاهی همچون گل های باستانی )پاکمت، نیلوفر، 
لوتوس، لبوط( برگ انجیر و میوه هایی همچون خوشــه انگور، انار و... 
بهره برده می شــود و عمومــاً این نقوش به نقش های گیاهی شــهرت 

گرفته اند.
)7( ازاره: ارتفاعی از کف برای بدنه های بناها که عموماً از سنگ با قاب بندی 
و... ساخته می شده و می شود. ازاره سازی از مصالح دیگر نیز قابل اجرا 

است.
)8( اِسپَر: بدنه کشیده از قسمتی از نما خصوصاً نمای خارجی.

)9( پشــت بغل: دو مثلثــی دوردار باالی قوس. پشــت بغل لچکــی نیز گفته 
می شود.

)10(  گــره اندرگره: اســتقرار نقوش گره در طرح هــای متفاوت و جدای هر 
رنگ نقش از طرح در نقش و طرح دیگر.

)11(  شاه گره: اصوالً نقوش گره ده تند، ُکند، طبل سرمه دان و... شاه گره گفته 
می شــود. االت شاه گره به اصطالح ُخرد شده و در هر یک نقوش  گره 
دیگر اما ریزتر طرح و جاســازی می شــود. از بندهای شــاه گره، پدیده 

نقوش شاه گره و... به وجود می آید.
)12(  کاشــی معرق: کاشی کاری از قطعات بســیار ُخرد که از نقش و طرح 
حاصل می شــود و پدیده شگرف کاشــی معرق را به وجود می آورد. 
چون این کاشی کاری با رنج و زحمت و در مواردی عرق ریختن مواجه 

است؛ از این جهت به کاشی معرق شهرت گرفته است.
)13(  اســلیمی: حرکات مدور و انحنایی که دارای تخمک های کشــیده و 
مدور رنگین را به خود می گیرد، ســبب نقوش بســیاری از اسلیمی ها 
می گردد. نقوش اســلیمی و ختایی در بســیاری از هنرهای وابســته به 

معماری و سایر هنرهای سنتی مورد استفاده فراوان می باشد.
)14(  ختایــی: حرکات نقوش، بســیار ظریف تر در البــه الی حرکات نقوش 
اسلیمی و با رنگ های متضاد از بندهای پهن اسلیمی و به طور باریک 
در جهات مختلف با اســلیمی طرح می شود. معموالً بندهای ختایی از 
گل های گوناگون خصوصاً شاه عباســی ُخــرد و کالن با تخمگذاری 

بهره برده می شود.
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)15(  ترنج: نقش ترنج در میان محورهای »افقی و عمودی« فرضی از طرح و 
با حرکات دالبری به شــکل بیضی کشیده، لُوز، دایره و... مورد استفاده 
می باشــد و معموالً با رنگی جدا از ســایر نقــوش خودنمایی می کند: 
نظر به اینکه حالت ترنج بیشــتر به سوی بیضی می باشد و این حرکت 
بیضی شبیه میوه ترنج که بیشتر در استان فارس رویش دارد؛ گرفته شده 

و از این جهت نیز به نام ترنج مشهور شده است.
)16(  نیم ترنج: نیمی از ترنج که به شــکل دالبری و حرکات کوتاه مدور در 

ناحیه زیر طرح به یک نقطه ختم می شود.
)17(  ســرترنج: ترنچه های بســیار کوچکی از دو ســو یا چهار طرف با بند 
کوچک به ترنج میانی وصل می شــوند. عموماً سرترنج ها نیز الوان با 

رنگ جدا از ترنج میانی و حرکات دالبری همراه هستند.
)18(  دوترمه: ُگل ترمه ای، پیچک انحناداری است که ختم آن با پیچش در 
دل تورفته ترمه حاصل می شــود. چنانچه دوترمه به شکل »رو، وارو« در 

همدیگر پیچش داشته باشند دو ترمه خواهند شد.
)19(  گلچیــن معقلی: نقــوش گلچین معقلی از گل های ســه، پنج، هفت 
و... رگی با طراحی های دلنشــین و در مــواردی از به کارگیری کلوک، 
دوقدی و سه قدی و... در آن ها با رنگ های گوناگون انجام می شود که 

اجرا از طرح در خانه های شطرنج انجام می گیرد.
)20(  گره معقلی: در نقوش گره معقلی از آالتی اصطالحاً یک بر پخ، دولب پخ 
و... در طرح ها گوناگون نیز اســتفاده می شود. اســتفاده از آالت یادشده 

سبب تفکیک طرح های گلچین معقلی از گره معقلی می گردد.
)21(  خــط معقلی: از طراحی در خانه ای شــطرنجی انــواع خطوط معقلی 
نقطــه دار و خصوصــاً بدون نقطــه در حرکات عمــودی و افقی و در 
رنگ های خط و زمینه خط حاصل می شــود. در مواردی طراحی خط 
معقلی از به کار بردن آالت مورب بر خطوط معقلی چلیپایی نیز مورد 
استفاده می باشــد. در خط معقلی پدیده شگرف خط »سواد و بیاض« 
نیز وجود دارد. در این نوع خط، خط مورد نظر با رنگی به نام »ســواد« 

و زمینه آن با رنگی دیگر به نام »بیاض« قابل طرح و اجرا می باشد.
)22(  خط  ســه رگی بنایی: عموماً خط معقلی یک خط و خط بنایی سه خط 
بنام خط ســه رگی می باشد. خط اصلی در میان دو خط دیگر با رنگی 

جدا از دوخط پهلوی خط وسطی واقع می شود.
)23(  دور: انحنــای قــوس را به اصطــالح دورقوس و به طــور محفف )دور( 

می گویند.
)24(  منبــت: کنده کاری روی چوب برای درب ها و... که از نقوش گوناگون 

و خطوط به شکل گود و برجسته انجام می شود.
)25(  گــره درودگران: هندســه نقوش بــرای مصالح گوناگــون از طرح های 
مختلــف به نام »گــره درودگردان« اســتفاده می شــود. در گره ســازی 
درودگران برای پنجره که از قیدبندها و مفروش ســازی از شیشــه های 
الوان در پشــت قیدها انجام می شود، نقوش عموماً از مثلث بندی ها در 
شکل های گوناگون استفاده می شود. این روش گره سازی که از چوب 
حاصل می شــود با نقوش سایر هندســه گره که از مصالح دیگر اجرا 

می شود، فرق دارد.
)26(  رســمی بندی: رســمی بندی  که از دهانه ها کوتــاه و طویل در محراب، 
غرفه، ایوان، صِفه و... و فضاهای میانی اســتفاده می شــود از سردرهم 
گذاشــتن به اصطالح لنگه قالب های ُخرد و کالن انجام می شــود که 
اضــالع آالت در پا با رعایت فاصله و در ناحیه ســردر یک نقطه ختم 

می شود.
)27(  کار بندی: زمانی که آالت رســمی خصوصاً لچکی ها به اصطالح ُخرد 
شــود و از وجود به اصطالح آلت فخری در میان آالت اســتفاده شود 
کار بندی حاصل می شــود. عموماً کار بنــدی در دهانه های میانی مثل 

قوس های پاتوپا و... اجرا می شود.

)28(  یزدی بنــدی: زمانی که آالت کاربندی ُخرد می شــوند؛ یزدی بندی در 
شکل های گوناگون به وجود می آید.

)29(  طاسه ســازی: طاســه، کاســه نیز گفته می شــود. این عنصــر طاقی از 
تَرک بندی های قوسی برای طاسه سازی استفاده می شود.

)30(   مقرنس بندی: قناس بندی از آالت )عضوهای کوچک قوسی مختلف 
به شکل مقرنس قطار، مقرنس طاس و نیم طاس دار و مقرنس آویزدار( 

اجرا می شود.
)31( مقرنــس طاس و نیم طاس: از کم و زیاد کردن آالت مقرنس در نقاطی 
چــون دو گوشــه و میانــی و... فرم طــاس و یا به اصطــالح نیم طاس 
در مقرنس بنــدی بــه وجود می آیــد. این پدیده ســبب زیبایی خاص 

مقرنس بندی می شود.
)32(  آونگ: آویز، این پدیده اجرایی در نوعی مقرنس بندی ها، حالت های 
پدیــده ترکیب بــه اصطالح خوشــه انگور آویــز را در مقرنس بندی  
بــه وجود می آورد. این اجرا عموماً از مصالح گچ می باشــد. مســلماً 
اتصال آونگ به اســکلت مقرنس بندی و در موردی تا اسکلت سازه 

می باشد.
)33(  گونه ســازی: اصوالً برای به وجود آوردن گونه ســازی از عنصر رسمی 
مقرنس اســتفاده می شــود. گونه ها چون کاســه کم گود در طرفین و 

میانی مقرنس بندی اجرا می شود.
)34(  کاشــی هفت رنگی: از نقاشی طرح مورد نظر بر سطح کاشی با لعاب 
خام و به کوره بردن مجدد کاشی و حرارت دادن تا میزان الزم، کاشی 

هفت رنگی به وجود می آید.
)35(  کاشی زیر رنگی: کاشی هفت رنگی خارج شده از کوره را لعاب شیشه 
می دهند. مجدداً کاشــی به کوره برده شده حرارت می دهند و کاشی 
زیررنگی به وجود می آید. مقاومت و شــفافیت این کاشــی به مراتب 

بیشتر از کاشی هفت رنگی می باشد.
)36(  کاشــی زرین فام: عمل بوم کردن با لعاب های خام مورد نظر بر ســطح 
کاشــی تک رنگ ســفید و باظرافــت فوق العاده انجام می شــود. در 
مواردی در متن کاشی نقوش گل و گیاه، هندسه، حیوان، انسان انجام 
می گردد. حاشــیه بعد از متن معموالً خــط و لعاب آن از طال حاصل 
می شــود. در مواردی طرح مورد نظر را از تراش خشــت کاشی قبل از 
پخت به وجود می آوردند. لعاب مورد نظر به نقوش گود و برجسته داده 
می شــود. به کوره برده شده تا کاشی زرین فام به وجود آید. این کاشی 

عموماً به شکل چندضلعی  و یا ستاره ای تهیه می شود.
)37(  کاشــی پیچ: قطعات خشــت این کاشــی به شــکل فتیله پیچیده از 
قالب گیری به وجود می آید. ســپس به ســطوح پیــچ لعاب مورد نظر 
داده شــده به کوره برده می شود. پس از پخت در نبش محراب، غرفه، 

ایوان، و... نصب می شود.
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