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دانشجویدکترایمرمتبناهایتاریخیدانشگاههنر 
اصفهان.

Novalibeigeavi.ac.ir
کارشناسارشدپژوهشهنردانشگاههنراصفهان. 

raha_1010@yahoo.com

چکیده: 
آرایههایگچیازآذینهایهنرمعماریهستندکهازدیرزمانهمپایساختبنابهکارمیرفتهاند.
تزیینتنگبرینیزگونهایازآذینهایگچیاستکهدردورانصفویهرواجوتکامل
یافت.اینآذینافزونبرجنبةزیباشناسانه،کارکردهایدیگرینیزداشتهکهایننشاناز

تدبیرهنرمندایرانیداردکهدرکنارزیباییبهاهمیتکاربرینیزمیاندیشیدهاست.
به توجه با را اردبیلی آرامگاهشیخصفیالدین تنگبریهایچینیخانة پژوهش، این
تکنیکهایاجراییوفرمهایبهکاررفته،موردمطالعهقرارداده،خصوصیاتوویژگیهای

آنرابررسیمیکند.
بهجایگچدرتقسیمبندیهای ازچوب استفاده بهمطالعاتصورتگرفته، باتوجه
مستقیم رابطه تنگبریها زیاد بسیار عمق محرابی، نقشهای فراوان بردن بهکار داخلی،
کنار در دیگر آرایههایگچی کارگیری به دارند چینیخانه در آنها کاربردی جنبه با
تنگبریهاوهمچنینافزودنکتیبهبهنگارههاازمهمترینویژگیهایچینیخانهآرامگاه
بررسیشده،شاملفرمهای اردبیلیمیباشد.همچنینفرمهایتنگبری شیخصفیالدین
محرابی)پهنوکوتاه(نقوشتلفیقیونقوشظرفیهستند.نتایجاینتحقیقبرپایةآمیزهای

ازمطالعاتکتابخانهای،میدانیومصاحبهبااستادکارانگچکاربهدستآمدهاست.

اهداف مقاله:
شناختویژگیهاوتکنیکاجرایتزییناتتنگبریچینیخانهآرامگاهشیخصفیالدین.1

اردبیلی.
گونهشناسیودستهبندیفرمهایبهکاررفتهدرتنگبریها..2

سواالت مقاله:
تکنیکساختوپیادهسازیآذینهایتنگبریآرامگاهشیخصفیالدینچگونهاست؟.1
ویژگیهایشکلیتنگبریهایچینیخانهآرامگاهشیخصفیالدیناردبیلیکداماست؟.2

واژگان کلیدی:تزییناتگچی،تنگبری،چینیخانه،آرامگاهشیخصفیالدیناردبیلی

 تزیینات معماری آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی با تأکید بر آرایه های تنگ بری چینی خانه

اینمقالهبرگرفتهازپایاننامهباعنوانتزییناتمعماریچینیخانةآرامگاهشیخصفیالدیناردبیلیباتأکیدبرآرایههایتنگبریبناهایاصفهاناست.
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مقدمه
تزیینتنگبریگونهایازآذینهایگچیاستکهاززمانعباسیاندرشهرسامراوزمان
ایلخانی،تیموریاجراودردورهصفویهرشدوتکاملبسیاریافتهاست.بهطوریکهدر
ساختبنایمعاصریچونهتلعباسیاصفهاننیزازاینشیوهبهرهگرفتهشدهاست.این
آرایهدرتاالرچینیخانهآرامگاهشیخصفیدرشهراردبیلودرکاخعالیقاپو،هشت
بهشت،شربتخانةبازارقیصریهوبرخیازخانههایارامنهدرشهراصفهان)مرکزسیاسی
ایندولت(بهکاررفتهاست.درموردعناصرساختاری،تکنیک،فرموشکلاینآرایهکه

اززیباترینآرایههایگچیاستتحقیقوبررسیاندکیصورتگرفتهاست.
بهتبعآندرموردتنگبریهایچینیخانهبقعهشیخصفیالدیننیزمنابعاندکیدر
از اردبیلیو بناهایمجموعهآرامگاهشیخصفیالدین ازجمله دستاست.چینیخانه
شاهکارهایمعماریسدهیازدهمهجریاست.بنایفوقازداخلبهشکلاتاقچهارگوش
وازخارجبهشکلبنایهشتضلعینامنظماست.دراینبنایعظیموپرجاذبهتعدادی
ظروفچینیاختصاصیوجودداشتهکهبرحسبدرجمورخانعصرصفویدرسال
1021توسطشاهعباساولبهآستانشیخصفیوقفشدهوبههمیندلیلبنایچینیخانه
نامگرفتهاست.دردورهقاجاریهایناشیاازمحلخوددرقفسههابرداشتهشدهودرحال

حاضردرموزهملیایرانقراردارد.1
تزییناتتنگبریکهدراینمکاناجراشدهعالوهبرزیباییدارایکاربرینیزبوده
است.اینمقالهبرآناستتابهخصوصیاتوویژگیهایبهکاررفتهدرتنگبریهای
چینیخانهبپردازد.دربررسیهاییکهازطریقمصاحبهبااستادکارانگچکار،مطالعات
میدانیوکتابخانهایانجامشدهمشخصشدکهفرمهایتنگبریاینبنایباشکوهشامل
فرمهایمحرابی)پهنوکوتاه(نقوشتلفیقیونقوشظرفیهستندکهعالوهبرزیبایی،

نقشتنظیموجلوگیریازانعکاسصدارادرفضادارند.

1.ملکهگلمغانیزادهاصل،حسینیوسفی،باستانشناسی
وتاریخهنربقعهشیخصفیالدیناردبیلی،انتشاراتنیک

آموز،1384،صص193-201.
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پیشینة  آذین تنگ بری و کاربری آن 
درشهرسامراودرقصربوالقوارهازدورةعباسیان)سدهنهم/سوم(فرمهایبسیاربزرگ
وابتداییازتزییناتگچیوجودداردکهبیگمانمیتوانآنهاراریشةتنگبریهای
بنای و نایین جامع مسجد َسرَدر در نیز دیگری آذینهایگچی دانست. بعدی دوران
هارونیهدرتوسمتعلقبهدورةایلخانیوجودداردکهنمونههایسادةآذینهایتنگبری
میباشد.دردهکدهبیدآخویدیزددرآرامگاهشیخعلیبلیمانی2وبقعهستیفاطمهدریزد3
نیزتنگبریهاییوجودداردکههردومتعلقبهدورةتیموریاست.امادردورةصفویه
اینتزیینازلحاظکمیوکیفیبهاوجخودمیرسد.درچینیخانةآرامگاهشیخصفیدر
اردبیل،اتاقموسیقیکاخعالیقاپو،کاخهشتبهشت،شربتخانةبازارقیصریهوتعدادی
ازخانههایصفویةاصفهانمیتواننمونههایبرجستةایننوعآرایهرامشاهدهکرد.در
بناهایدورانقاجارتنگبریدرخانههاهممورداستفادهقرارگرفتهاست.اینآرایهدر
دورانمعاصرنیزکاربردداردودرمکانهایمختلفیهمچونخانهها،هتلهاو...بهکار
میرود.کاربریفضاهایدارایتزیینتنگبریمتفاوتمیباشند،براساسدستهبندی،این
تزییناتدرآرامگاهها،کاخها،خانههاوسایرمکانها)شربتخانهبازارقیصریه،هارونیه

و...(بهکاررفتهاند.
بااینکهتنگبریهاگونهایازآذینهایگچیبهشمارمیرود،اماافزونبرزیبایی
دارایکاربرینیزمیباشند.ازمهمترینکاربریهایآن،آکوستیککردنفضاوایجاد

مکاننمایشونگهداریازظروفبودهاست.
دربارةنمایشآثار،میتوانبهفعالیتهایانجامشدهدرزمانصفویهاشارهکرد.شاه
عباسصفویبعدازبرقراریامنیتوآرامشدرمرزهایشرقیوغربیکشوربرنامههای
وسیعسازندگیراآغازکرد.»ازجملهکارهایاو،آبادکردنومرمتبقعههایمتبرکه
بود.«4اوهمچنیندستورداد:چینیآالتازلنگریهایبزرگفغفوری،مرتبانها)تنگها(،
فغفوری،کهدرچینیخانةکاخسلطنتیموجود نفیسةغوریو بادیههاودیگرظروف
بودرابهآرامگاهشیخصفیالدیندراردبیلمنتقلکنند.5لیستکاملمجموعهوقفیرا
جاللالدینمنجمیزدی،وقایعنگارعصرصفویدرتاریخعباسیثبتکردهاست.موالنا
محمدحسینحکاکخراسانی،تکتکآثارموقوفیراثبتکردهوموقوفاتراهمراه
نسخهایازسیاههبهچینیخانهسپردهاست.»بهاستناداینسیاهه،مجموعهموقوفیشاه
عباسشامل1162قطعهشاملظروفچینیبالعابسفیدرنگتخممرغیـرنگارنگ
میناییـتکرنگزردوقهوهایوسبزرنگساالدنیاسنگینهاست.چینیهابانقشآبی
کبالتدرزمینهسفیدوچندقطعهنادرآثارازسنگیشم،درکوهی،عقیقویکچراغ

بلورینیکیازبزرگترینمجموعههایجهانرارقممیزدهاست.6
هلمولتس،دربارةجنبهآکوستیکمحفظههایتوخالیگچیوتاثیرآنهادرمیدان
صوتی،پژوهشیراانجامدادهاست.ویتاثیرمحفظههایتوخالیدرمیدانصوتیراکم

کردنمدتطنیننامطلوباصواتبمدرایننوعگچبریميداند.7
درموردکاربرددیگرتنگبریهانیزمیتوانبهعملکردایننوعتزییندرطبقهآخر
عالیقاپواشارهکرد.تزییناتاینمکانازاسکلتباربرمستقلاستکهعالوهبرزیبایی،8
درپاالیشصوتیفضایاطرافنیزمؤثربودهاست.اینتزییناتمشابهپانلهایجذب

ایرانی، معماری سبکشناسی پیرنیا، محمدکریم، .2
انتشاراتسروشدانش،سال1376،ص300.

دوره بناهای گچی تزیینات معرفی حمزوی، یاسر، .3
ستی بقعه گچی تزیینات فنشناسی و یزد شهر تیموری
سال ارشد، کارشناسی نامه پایان ق(، ه 9 سده ( فاطمه

1388،ص30.
مجموعه در طبیعت حضور نفیسی، نوشیندخت، .4
چینیهایآبیوسفیدآستانهشیخصفیالدیندراردبیل،

انتشارات،فرهنگستانهنر،سال1384،صفحه7.
آزاد دانشگاه تاریخ، گذرگاه در اردبیل صفری، بابا، .5

اسالمی،اردبیل،سال1350،ص247.
مجموعه در طبیعت حضور نفیسی، نوشیندخت .6
چینیهایآبیوسفیدآستانهشیخصفیالدیندراردبیل،

پیشین،ص7.
جهانی کنگره ششمین از گزارشی لیاقتی، غالمعلی .7
آکوستیکدرتوکیو،مجلههنرومردم73،سال1342،

ص19.
اولئاریوسکهدر اینفضا 8.درموردکارکردوزیبایی
زیر »در است: آورده آمده، ایران به میالدی 1637 سال
قابل چینی ظرف صد چند مکان این طاقی پوششهای
رویتبودکهبرخیازآنهادههاکتریآبمیگرفتند.
این در میآمدند، محل این به که بزرگانی دیگر و شاه
و مکان یک عنوان به که چرا میخوردند، غذا ظروف
موقوفهایمقدساجازهاستفادهازظروفنقرهوطالوجود
نداشتازاینرودرمراسمتبریکغذاهاونوشیدنیهای
چوبی بلند قاشقهای با را چینی بزرگ ظروف داخل
فقط بسیار تواضع دلیل به صفی شیخ گویا میخوردند.
درظروفچوبیغذامیخوردهاست«.اوهمچنیناضافه
میکند؛»ماراازتاالردارالحفاظوازسمتراستآنبه
داخلعمارتوسیعدیگریهدایتکردندکههمهجابا
طاقهایآبیطالییپوشیدهشدهبود.سبکاینبنامارابه
اعجابوتحسینانداخت«.اولئاریوسضمناینکهتحت
آذینهایگچیچینیخانه و معماری تأثیرسبکخاص
آن و کرده مقایسه اروپا کلیساهای با را آن گرفته، قرار
راجنتسرانامیده،کهواضحاستدرموردنامآناشتباه
کردهاست.اومیگویداینتاالرراجنتسرامینامیدندو
بهعنوانکتابخانهبهکارمیرفت.وچهارصدظرفچینی
باگنجایشدهلیترآببرایهرکدامدراینمکانوجود
تاریخی کتاب تعدادی اینجا در اولئاریوس است. داشته
)آدام است. بوده رنگین تصاویر دارای که است دیده
اولئاریوس،سفرنامهآدامالئاریوس.جلد2.ترجمهحسین
کردبچه،انتشاراتهیرمند،تهران،سال1379،صفحه498.
(همچنین)مارتینایویور،بررسیمقدماتیدربارهمسایل
افسر، ترجمهکرامتاهلل ایران، تاریخی بنای پنج حفاظتی
ایران، باستانی انتشاراتسازمانملیحفاظتآثار تهران،

سال1355،ص95.(.
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کنندهامواجصوتاستکهازگچساختهشدهودرسالنهاینمایشبرایتنظیمصداها
بهکاربردهمیشوند.9لذاانعکاسنغمههاینوازندگانموسیقیجذباینتزییناتشده،

نغمههاوصداهاطبیعیوبدونانعکاسصوتبهگوشمیرسید.10
عملکرد برخی، عقیده به دارد: وجود مختلفی نظرات چینیخانه کارکرد مورد در
چینیخانهبیارتباطباتشریفاتدرباريونمایشظروفمختلفچینينبودهاست.این
ظرفهاجنبهکاربردینیزداشتهوازآنهابرایبرخیضیافتهااستفادهمیشدهاست.شاهان
صفویگرایشیوصفناشدنیبهتجمالتداشتهوظروفغذایشانازفلزاتقیمتیبود.11

برخیدیگرازآنبهعنوانمحلنگهداریکتابیادکردهاند.12
معنایمحل به »نامچینیخانهصرفاً پرفسورگالدیریدرموردچینیخانهمیگوید:
نگهداریمجموعهایازظروفچینینیست،بهنظرماایناسمبهخاطرحالتیکپارچه
ودرخشانیاستکهمانندلعابخودنماییمیکندوآننیزمحصولحاالتیاستکه

رنگهایمختلفمقرنسهابهدستمیدهد.«13

تکنیک اجرا و نقش فرم در تنگ بری گچی
معمارانبرایاجرایاینگونهآذینهایگچیباشکوه،چندینمرحلهراطیمیکنند.
مرحلهاولارایهطرحوتقسیمبندیفضاجهتاجرایکاراست.فضایموردنظرباید
دارایعمقباشدتارویةکاردرانتها،بابقیةقسمتهایدیوارهمسطحشود.باتوجهبه
تقسیماتانجامگرفته،تختههایعمودیوافقیداخلیبااندازههایموردنظربامالت
گچرویزمینریختهمیشوند.اینتختههایگچیکهبرایتقسیمبندیفضاهایافقی
وعمودیداخلیاستفادهمیشوندبایستیدرزمانبرشخوردن،متناسببااندازةعمق
بایستیدر باشندوتختههاییکههمسطحنمایدیوارساختهمیشوند، فرورفتگیفضا
هنگامبرشخوردن،باطولوعرضقابایجادشدهبرابرباشند.تختةگچی14بهوسیلة
شمشههایچوبیریختهمیشودوپسازسفتشدنگچ،شمشههایچوبیرابرداشتهبا
دمبُرگونةابزارگچبریبهاندازههایموردنظرمیبرند.برایترکیبگچوآب،گچریزی
بهصورتزندهانجاممیشود.بعدازخشکشدنتختههایگچی،آنهارادرمحلمورد

نظرنصبمیکنند.
مرحلهبعدرابهدوروشگوناگونمیتوانانجامداد؛درشیوةنخست،پسازریختن
تختةگچیبهصورتزنده)قطراینتختهگچیبهنسبتقطرتختههایگچیداخلی
کمتراست(وگیرشکاملگچ،باتوجهبهتقسیماتانجامگرفته،صفحةگچیبهقطعات
کوچکتربریدهمیشود.بعدازگردهکردنطرحوبریدنآن،درمحلموردنظربامالت
گچ،کارگذاشتهمیشود.درشیوةدیگراجرا،بعدازگیرشتختةگچی،اولآنرادر
محلموردنظرنصبکرده،طرحرارویآنگردهمیکنندسپسبااستفادهازابزارهای
گچبری،آنرامیبرند.باتوجهبهنظراستادکارانگچکار،اینشیوه،ازلحاظاجراییو

دقتکارصحیحتراست.
تنگبریهابهدوگونهپدیدمیآیند؛سادهوتوری.درشیوةساده،طرحبهصورت
نیست.خانةگانی)مارتا اینگونه امادرشیوهتوری نمایاناست محفظههایتوخالی

پیترز15(تنهانمونةبرجایماندهازتنگبریهایتوریمیباشد.

9.اوژینوگالدیری،عالیقاپو،ترجمهعبداهللجبلعاملی،
ایتالیایی موسسه ایران باستانی آثار حفاظت ملی سازمان
خاورمیانهودور،مرکزتعمیرات،تهران،سال1361،ص

.29
فرهنگي، علمي انتشارات اصفهان، هنرفر، لطفاهلل .10

تهران،سال1386،ص149.
11.فردریشزاره،اردبیلبقعهشیخصفی،ترجمهصدیقه
خوانساریموسوی،انتشاراتفرهنگستانهنر،تهران،سال

1385،ص42.
12.موریه،ازقرآنیبهخطحضرتعلیکهدرسدههفتم
میالدیوهمچنینازقرآنیحجیمسخنمیگویدکهدر
اوایلسدهسیزدهممیالدینوشتهشدهاستودومردبه
مهر به همه کنند.کتابها بلند را آن میتوانستند سختی
شاهعباسکبیرممهوروهرکسیکهآنهاراازمحلخود
منتقلسازدلعنونفرینشدهبود.موریههمچنینازوجود
تصاویر و نقاشی دارای بیشترآنها پنجاهجلدکتابکه
غیرمذهبیومربوطبهسده16و17بودهانددراینمکان
بوده طالکوب چرمی کتابها این جلد میگوید. سخن
است.پیترودالوالهدرعهدشاهعباسازعمارتچینیخانه
دیدننمودهوچینیخانهراازآثارشاهعباساولتلقیو
است: دانسته خطی کتابهای نگهداری محل را آنجا
»چینیخانهمتعلقبهآشپزخانهبودهوهردویاینعمارت
ازتاسیساتشاهعباسووقفبقعهشدهبود.کتابخانهنیز
درهمینعمارتقرارداشتوکتابهارادرطاقچههایی
کهدرهایچوبیمخصوصداشتقراردادهبودند.«)ویور،
مارتینای،بررسیمقدماتیدربارهمسایلحفاظتیپنجبنای

تاریخیایران،پیشین،ص78.(.
13.اوژینوگالدیری،عالیقاپو،پیشین،ص87.

14.برایساختنتختهگچی،میزانحجمیآبوگچباید
یکسانباشند،بدانمعنیکهاگرمقدارگچبیشازاندازه
باشدمالتگچحاصلسفتواصطالحااستخوانیمیشود
واگرمیزانآبنسبتبهگچبیشترشود،مالتگچحاصل
دوغابیشدهودرهردوصورت،مالتپدیدآمدهازنظر

کیفیتقابلاجرانخواهدبود.
اصفهان در صفوی دوران در که ارامنه خانههای از .15

ساختهشدهاست.
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تقسیمبندیهای در هم که است تنگبریهاگچ در رفته بهکار مصالح اصلیترین
داخلی)غیرازچینیخانهکهتقسیمبندیهایداخلیازچوباست(وهمدرقابگچی
وهمدرنصبازآناستفادهمیشود.مصالحبهکاررفتهدرآذینهایافزودهنیزبیشتر

رنگوطالست.
ازارهدیوارهاورویطاقچههاورفهااصلیترینجایگاهقرارگیریتنگبریهااست
هرچنددربرخیازبناهااینتزییندربخشهایگوناگونیازدیواروزیرطاقبهکار
رفتهاست.درخانهها،تنگبریهابیشترکناربخاریدیواریاجراشدهاند.اینآذیندر

زمینههایتخت،مقعر)کاو(ومحدب)کوژ(قابلاجرامیباشد.
الیهچینیوطالاندازی،نقاشی،گچبرینیمبرجستهورنگآمیزیحمیلهاوپرکها،
آذین بدون نیز تنگبریها از برخی باشند. می تنگبریها افزوده آذینهای از برخی
هستند.داخلبرخیازتنگبریهابدونرنگمیباشد،برخیتنگبریهانیزرنگآمیزی

شدهکهباعثجلوهیبیشترتنگبریمیشود.
درآذینتنگبرینقوشوفرمهایمتنوعیبهکاررفتهاست.برخیازاینشکلهارا
میتوانبرگرفتهازطبیعتدانست،همانندنقوشانسانی،حیوانی،گیاهیوفرمهایدیگر
همانندفرممحرابی،تلفیقی،ظرفیوهندسینیزشکهاییهستندکهبهوفوردرهنرهای
باخطهایمنحنی،دندانهایوشکستهاجرا ایننقشهاوفرمها بهکارمیروند. دیگر

شدهاند.
فرمهایمحرابیبهصورتهایمختلفدرآذینتنگبریاستفادهشدهوتنوعبسیار
زیادیازقبیل:فرمهایمحرابیبلند،16کوتاهوپهندارند.درموردمنشأمحرابوفلسفه
نقوشآن،همازلحاظلغوی،معناییومفهومیوهمچنینچگونگیپدیدآمدنآن،
دیدگاههایمختلفیوجوددارد.یکیازایندیدگاههاواژهمحرابراازریشهحرببه
معنیجایگاهجهادبررسیمیکند.درآییناسالمدونوعجهادوجوددارد،یکیجهاد
اصغرودیگریجهاداکبراست.امادرمحرابباجهاداکبرفردمسلماندرنبردباشیطان
بودهودربرابرخالقعظیمسرتعظیمفرودمیآوردوتسبیحاورامیگوید.17برهمین
اساسمعماراناسالمیدربسیاریاماکنمقدسازنقوشمحرابیبراینشاندادنتسلیم

محضدربرابرخداوندبهرهگرفتهوموجبتزیینبناهاشدهاند.
مانندتنگهاوسایرظروفهستند.تنگهادارای نمونهها،فرمهایظرفی ازدیگر
شکلهایمتفاوتیهمانندتنگهایگردنکشیده،گردنکوتاهوبدونگردنمیباشند.
درکناربرخیازظروفودرترکیبباآنهافرمهایکوچکدیگریافزونبرنقش

اصلیبهکاررفتهاست.
نقوشدیگریکهدرتنگبریهابرایمزینکردنابنیههابهکارمیگیرند،فرمشمسه
یاخورشیدیاست.اینگونهفرمهارامیتواندراتاقموسیقیکاخعالیقاپوباچندین
تنگمتحدالمرکزیاشکلهایدیگریکههمسانشمسههاهستند،مشاهدهکرد.درهنر
اسالمیشمسهملهمازنقشمدورخورشید،دارایمعانیومفاهیمنمادینفراوانیاست،
ازجملهمیتوانازآنبهنمادالوهیتونوروحدانیتیادکرد.18هنرمندانمسلماندر
بسیاریازآثارخودمفهوم»کثرتدروحدتووحدتدرکثرت«رابهصورتشمسه
نشاندادهاند.»کثرت«درواقعتجلیصفاتواسمانورذاتوحدانیتاستکهبهصورت

16.درچینیخانهآرامگاهشیخصفیالدینفرممحرابیبلند
مشاهدهنمیشود.

سازمان اول، ج محراب، تحول سیر سجادی، علی .17
میراثفرهنگیکشور،1375،صص54و47-48.
18.اهللنُورالَسماواِتَواالرض،سورهنور،آیه35.
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اشکالکثیرهنمودپیداکردهاست.19فرمهایظرفیونقوشتلفیقینیزبافرمهایمتنوعیدرآذینتنگبریهابهکار
رفتهاست.برایمشاهدهنقوشنامبردهبهجدولشماره)1(مراجعهکنید.

تزیینات معماری چینی خانة آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی
عمارتچینیخانهدرشرقمجموعهبناهایآرامگاهشیخصفیالدین)ازعارفاننامداردورانسلطانمحمدخدابنده
وجدسالطینصفوی(دراردبیلقراردارد.دراینبررسیابتداتنگبریهایچینیخانهوسپسبهناگزیرپنجرههایی
کهدرجبهههایمختلفبناقرارگرفتهوزیبایینمایداخلیرادوچندانکردهودرانتهانمونههاییازظروفچینی
موجوددرآنرابررسیکردهایم.داخلبنابهشکلاتاقچهارگوشیبهقطر18متراستکهدرهریکازاضالع
آنیکفرورفتگیچندوجهیایجادوبدینترتیبچهارطاقنماینیمهشتگوشرابهوجودآوردهاست.این
عمارتازخارجبهشکلبنایهشتضلعینامنظمیاستکهدرچهارطرفآنجرزهاینیمدایرهای)پشتیبانهای
نیماستوانهای(ازسطحزمینتامحلهریکازجبهههایبدونپشتیبانشاملپنجرهایبلندباقوسهایآجرینیمدایره

است.پیرامونساقهگنبدپنجرههایمشبکبرایتامیننوروجوددارد.
دیوارههایبنادوالیه)جداره(وبیانگرآناستکهدیواردرونیدرزمانیجدیدتراحداثشدهاست.درزیربنا،
سردابهايباسبکمتفاوتوجودداردکهدودورهبودنبنارااثباتمیکند.طرحسردابهنیزازلحاظویژگیهای

معماریقدیمیترازطرحچینیخانهمینماید.20اینفضابادوورودیبابخشدارالحفاظارتباطمییابد.
تنگبریهایچینیخانهدرعصرصفوی،21باالیازاره22وبررویکنهپوشهاوفضایمجاورآنهادرسطوح
تختومقعراجراشدهاست.درجبهههایشرقی،جنوبیوغربیهشتردیفودرکنهپوشجبههشمالینهردیف
تنگبریوجوددارد.فضاهایمجاورچپوراستکنهپوشجبههشرقیدارایهشتردیفوفضایهایمجاور
سمتراستوچپجبههغربیدارایهفتردیفتنگبریمیباشند.تزیینبهکاررفتهرویتنگبریهاالیه
چینیوطالاندازیبافرمهایاسلیمیوختاییاستکهبررویزمینهالجوردیکارشدهاست.حمیلهاوپرکها
نیزدارایرنگمیباشند.شکلوفرمهایبهکاررفتهدراینمکانباوجودتنوعبیشمارآندرسهگروهمحرابی،
تلفیقی،ظرفیقابلدستهبندیاست.نمونهفرمهایمحرابی،تلفیقیوظرفیچینیخانهدرجدول)2(آمدهاست.فرم
محرابیدرشکلهایمتنوعوبیشازسایرفرمهابهکاررفتهامافرمظرفیشایدبهدلیلتقدساینفضابهندرتدیده

میشود.خطوطبهکاررفتهدراینفرمهانیزسهدستههستند؛خطوطمنحنی،شکستهودندانهای)تصویر1(.

نمادین تأویل اسالمی: هنر در نمادگرایی خزایی، محمد .19
اسالمی، هنر همایش اولین مجموعه ایران، هنر در نقوش
انتشاراتموسسهمطالعاتهنراسالمی،1382صص131-132.
مقبرهشیخصفیالدین.مجموعه اردبیلی، 20.مجتبیرضازاده
مقاالتکنگرهتاریخمعماریوشهرسازیایران.جلد2،تهران،

انتشاراتسازمانمیراثفرهنگی،سال1374،صفحه653
مدارک نبود دلیل به چینيخانه ساخت تاریخ مورد در .21
نظراتگوناگونیوجوددارد؛برخیآن استناد قابل محکمو
رابهشاهعباساول،تعدادیشاهعباسدومواندکینیززمان

ساختآنرابهشاهصفینسبتمیدهند.
22.ازارهداخلعمارتچینیخانهباارتفاع2/58مترباکاشیهای
هفترنگمنقوشپوشیدهشدهورویآنهاطاقنماهایپرکار
گرفته قرار اصفهان قاپوی عالی موسیقی اتاق به شبیه گچی،
است.برگرفتهازملکهگلمغانیزادهاصل،حسنیوسفی،پیشین،

تصویر 1. طرح تنگ بری های آرامگاه شیخ صفی.ص193
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بودند گرفته نظر در مکان این برای که کاربریای شد، ذکر که همانگونه
عالوهبرزیبایی،نگهداریظروفیبودهکهتوسطشاهعباسوقفآرامگاهجدش
شدهبود23بههمیندلیلعمقتنگبریهایاجراشدهنسبتبهکاربریآنهادر
ردیفهایگوناگونزیادومتفاوتاست.کمترینژرفا18سانتیمتروبیشترین
عمق72سانتیمترمیباشد.ضخامتتختهگچینیزبین1/30تا2/30سانتیمتراست.
برایجلوهبیشترفضا،داخلتنگبریهابهرنگهایزرداخرا،قهوهای،قرمز
ونارنجیرنگآمیزیشدهاست)جدول3(.درچینیخانهدرکنارتنگبریها،
آرایههایگچیدیگرینیزبهکاررفتهاست.درجبههغربیدوپنجرهمشبکگچی
به ندارد(ودومشبکگچی اکنونوجود باشیشههایرنگی)شیشههایرنگی
اندازهفرمتنگبریهاقراردارد)تصاویر3و2(.درتصویر3بهکاربردنحلقههای

گچیپشتسرهمزیباییپنجرهرادوچندانکردهاست.

تصویر3. مشبک گچی، کنه پوش جبهه غربی، چینی خانه.

تصویر2. پنجره مشبک گچی، کنه پوش جبهه غربی، چینی خانه.

درمرکزجبههجنوبیپنجرهایکهدرقسمتفوقانیآنمشبکگچیوجود
دارد،بهکاررفتهاست.اینگونهپنجرهدرجبهههایشرقیوشمالینیزاستفادهشده
است)تصاویر5و4(.درتصویر5،شکلپنجرهبهصورتمحرابدرآمدهکه

حالتیعرفانیبهبینندهالقامیکند.
بافرمیمتفاوتاجراشدهاست همچنیندرردیفبعدی،دومشبکگچی
است گچی آرایههای گنبد، نیم کنهپوش این در توجه قابل نکته .)6 )تصویر
کهازردیفسومتاهشتمکارشدهاست.اینآرایهدرجبههشمالیبهصورت
ازمشبک بهکاررفتهاست)تصویر7(.درجبههشرقیفرمدیگری محدودتری

گچیقراردارد)تصویر8(.
جبههشمالینیزدارایدوفرممشبکگچیدیگراستکهآذینبخشاینجبهه
شدهاست)تصاویر9و10(.نسبتفضاهایخالیبهفضاهایپُربهکاررفتهدراین
تزیین،بیشتریندرصدرابهخوداختصاصمیدهندودوسومفضادرتنگبریهای

23.صفری،بابا،اردبیلدرگذرگاهتاریخ،پیشین،ص246.چینیخانهفضایخالیاست.
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جنوبی، تصویر 4 . پنجره مشبک گچی جبهه شمالی، جنوبی، شرقی، چینی خانه. شمالی،  جبهه  کنه پوش  در  پنجره  باالی  گچی  مشبک  تصویر5.   
چینی خانه.

تصویر7. آرایه گچی کنه پوش جبهه جنوبی وشمالی، چینی خانه.تصویر6. مشبک گچی کنه پوش جبهه جنوبی، چینی خانه. 
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یکسطحبایکقاببرایاجرایتنگبریهایچینیخانهدرنظرگرفته
شدهوبیشترینتعدادتنگبریهایاجراشدهدرقابجبهةشمالی219عدد
است.بنابراینوسعتواندازهقابیکهبرایتنگبریهایچینیخانهدرنظر
گرفتهشدهبسیاربزرگاست.درفضاهایمجاورکنهپوشها،تزیینگچی
خانه چینی تنگبریهای مجموع ندارد. وجود تنگبری از غیر دیگری
1284عدداستکهازاینتعداد،227عددازآندراطرافکنهپوشهاو
1057عددازآندرداخلکنهپوشهاوفضاهایمجاورقراردارد)جدول
4(.افزونبرتنگبریهادرصورتفرمهایمختلف؛درجبهههایشمالی،
جنوبیوغربینیزتنگبریهایکتیبهایوجوددارد.چهارکتیبه»یاعلی«به
صورتمتقارندرردیفچهارمکنهپوششمالیوجودداردکهدرقسمت
فوقانیآنهاکلماتاهللومحمدنوشتهشدهاست)تصویر11(.درردیف
چهارمکنهپوشجبههجنوبینیزچهارکتیبه»یاعلی«بهصورتمتقارنکار
شدهودرسومینردیفجبههغربیکتیبه»یاشاهصفی«ساختهشدهاست.
)تصویر12(صفویاننََسبخودرابهحضرتعلی)ع(نسبتمیدادند24و
کتیبه»یاعلی«کهدراینمکانهشتباربهکاررفتهنشانازاعتقادوباوری
استکهدولتمردانصفوینسبتبهاینموضوعداشتندوازهرموقعیتی
برایتاکیدبرآناستفادهمیکردند؛مخصوصاًدرشهراردبیلکهنزدیک
را راستایگسترشمذهبشیعهجنبهایدیگر بود،در عثمانی امپراتوری

خاطرنشانمیسازد.

تصویر9. مشبک گچی کنه پوش جبهه شمالی، چینی خانه. تصویر8. مشبک گچی کنه پوش جبهه دشمالی، چینی خانه.

تصویر10. مشبک گچی، کنه پوش جبهه شمالی، چینی خانه.

24.نصراهللفلسفی،زندگانیشاهعباساول،جلد3،انتشاراتدانشگاهتهران،
تهران،سال1364،ص17.
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