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 صفحات مقاله: 100 تا 89

گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی

چکیده 
هنر  انواع  به ویژه  زیبا،  بسیار  تزیینات  دارای  و  ایلخانان  دورة  به  متعلق  غفاریه  گنبد 
کاشی کاری مرسوم در این دوره است. برخی از عناصر معماری در گنبد غفاریه، ایرانی 
نیست و همین طور در ضلع جنوبی، شرقی و غربی بنا از نشانی به نام چوگان دار استفاده 
شده که در بنای دیگری در ایران مشاهده نشده است که این نشان به نوعی هویت بنای 

غفاریه را مشخص می کند.
مراغه  غفاریۀ  گنبد  باالخص  ایلخانی،  دورة  بناهای  معماری  حتی  و  تزیینات  دربارة 
تکنیک  و  معرق  کاشی  مانند  بناها،  تزیینات  از  برخی  است.  نشده  صحبت  کافی  به قدر 
جدید کاشی لعاب پران، در این دوره شکل گرفته و از این دوره کاربرد کتیبه های کاشی 
معرق به صورت جدی فراگیر شده است. با بررسی تزیینات گنبد غفاریه و نمونه های مشابه 
این دوره دست  تزیینات  از  به دسته بندی جامعی  ایلخانی، می توان  در دورة  به ویژه  آن، 
یافت. پرداخت اطالعات در پژوهش حاضر به شیوة توصیفی، مقایسه ای و تحلیلی بوده 
از  بنا  هفده  تقریباً  و  است  میدانی  و  کتابخانه ای  به صورت  آن  در  یافته اندوزی  روش  و 
دوره های مختلف مثل گنبدسرخ، گنبد سلطانیه، مسجد جامع اشترجان و... گونه شناسی 
و  پیشین  برج مقبره های  غفاریه،  گنبد  تزیینات  شناخت  مطالعه،  این  حاصل  است.  شده 
این  به کاررفته که منشأ آن در  تزیینات متنوعی  این گنبد  بناهای هم عصرگنبد است. در 

دوره و از نمونه های اولیۀ این تزیینات است. 

اهداف مقاله
1- معرفی شاخصه های معماری تزیینات گنبد غفاریه

با برج مقبره های هم دوره و قبل، به منظور دست یابی به  2- مقایسۀ تزیینات گنبد غفاریه 
ویژگی بارز تزیینات معماری دورة مورد بحث

سؤاالت مقاله
سده های  در  مراغه  در  موجود  برج مقبره های  تزیینات  به  نسبت  غفاریه  گنبد  1-تزیینات 

گذشته چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارد؟
2-شاخصه ها و ویژگی های فنون و تزیینات به کاررفته در دورة ایلخانی نسبت به دوره های 

گذشته کدام است؟ 
واژگان کلیدی

 گنبدغفاریه، برج مقبره، کاشی معرق، کاشی لعاب پران، ایلخانی
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دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ شماره شانزدهم / بهار- تابستان 1391

مقبره  به  توان  می  مربعی  شکل  نمونه های  1-از 
گنبد  و   )293-5/943-914( سامانی  امیراسماعیل 
با  بنا  از  بازدید  )با  )8-542/1147(اشاره کرد.  سرخ 
توجه به مطالعات کتابخانه ای، مشخص شد که جزو 
گروه اول است.( )اتینگهاوزن ؛ گرابر، 1381، 301(

گنبد  مثل  هرچه  گنبد.  چون  برآورده،  گرد  2-بنای 
)بهشتی؛ قیومی، 1388، 191(

3-سکنج: فیل پوش، این واژه مرکب است از پیشوند 
سه و کنج، به معنی کنج بیرون آمده که به یکی از 
دو شیوة گوشه سازی زیر گنبد گفته می شود که در 
باشد. ) هواک؛ هانری،  به وجود آمده  تقاطع دو طاق 

)268 ،1382
4-این مقبره ها معموالً اشکال مدور، مربع و چندوجهی 
دارند و تفاوت آن ها با نوع اول، ارتفاع زیاد )به نسبت 
ابعاد کلی بنا( این گروه است. )غروی، 1376، 138تا139(  
5-با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده، گنبد 
)23-413/1022(را  الجیم  برج  قابوس)397/1006(، 

می توان از بناهای این گروه نام برد.
6-در همۀ برج مقبره ها بر روی اتاق مقبره یک گنبد 
داخلی دیده می شود. در این مقابر جسد در یک تابوت 
سنگی منقوش که در مرکز طاق قرار دارد، دفن شده 
یا در دخمۀ طاق داری که در زیر اتاق قرار گرفته )و از 
گوشۀ از ساختمان می توان بدان راه یافت( جای داده 

شده است. )غروی، 1376، 138- 139( 
برج  دامغان،  علمدار  پیر  برج مقبرة  کتیبه های  7-مثل 
)بازدید  مراغه  سرخ  گنبد  و  دامغان  مهماندوست 

نگارنده در تابستان 1390(
8-با توجه به کتیبۀ باالی سردر ورودی و نشان چوگان 
)یک جفت چوگان پشت به هم( که در پنجرة نماهای 
متقارن اضالع جانبی و جنوبی دیده می شود، می توان 
مملوک  »امیر  به  متعلق  آرامگاه  این  که  داد  احتمال 
است.  المنصوری«  چرکسی  سنقر  قره  شمس الدین 

)گدار  و دیگران، 1371، 308(
9-لوحی است تزیینی با تورفتگی اندک که هم برای 
کم کردن بار و هم در نمای بناها و سطوح مجردی با 

اشکال مربع و مربع مستطیل به کار می رود.  
یا  مستطیل  یا  مربع  بدنۀ  معماری،  اصطالح  10-در 
کاشی کاری،  از  مستقلی  ترکیب  آنکه  به  نزدیک 
گچ بری، نقاشی، آینه کاری یا نظایر آن ها را دربردارد. 

)بهشتی، قیومی ، 1388، 33(

مقدمه
برج مقبره ها از نظر فرم معماری به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: اول، مقابر قبه ای شکل 
با شبستان مربع شکل گنبددار که از چهار جانب باز است1 )بناهای مربع شکلی که قبه هایی2 
برجی شکل4 که  مقابر  و دوم،  )اتینگهاوزن؛گرابر، 1381،301(  دارند(  بر روی سکنج ها3 

معموالً ارتفاع بلندی دارند.5  
برج مقبره ها6 معموالً تزیینات خاص دورة خود را دارند؛ اما استفاده از عناصری مثل کتیبه، 
در تمام آن ها رایج است. کتیبه های برج مقبره ها بیشتر به خط کوفی، به ویژه کوفی تزیینی7  
شبیه بوده است؛ اما گاهی از دیگر خطوط هم در آن ها استفاده شده است. مصالح به کاررفته 
در برج مقبره ها محدود و معموالً منحصر به بدنۀ آجری با تزییناتی از آجر، گچ و کاشی 
است. البته در دوره های مختلف، فنون و مصالح تغییر کرده و تزیینات نیز پرکارتر شده است.
گنبد غفاریه از نظر زمان ساخت چهارمین برج مقبرة موجود در مراغه است که بهدلیل 
استفاده از تکنیک هایی که در دورة ایلخانی گسترش یافته، حائز اهمیت است. گنبد غفاریه 
تفاوت  ایران  در  گذشته  سده های  در  برج مقبره ها  دیگر  و  مراغه  برج مقبره های  دیگر  با 
اساسی دارد و آن استفاده از دو تکنیک کاشی معرق و کاشی لعاب پران است که منشأ 
آن ها از دورة ایلخانان است. از نظر فرم معماری نیز تفاوت هایی با سایر برج مقبره های ایران 
دارد، بدین گونه که برج مقبره های موجود در ایران بیشتر از نوع برجی شکل هستند و نکتۀ 
حائز اهمیت دیگر وجود نشانی است که در منابع به آن  نشان چوگان دار اطالق کرده اند. 

در اینجا براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانِی انجام شده، به بررسی و طبقه بندی تزیینات 
گنبد غفاریه و مقایسۀ آن با تزیینات برج مقبره های دوره های معاصر و پیشین آن پرداخته 
میشود تا با آشکار شدن تفاوت ها و تشابهات، تزیینات دورة ایلخانی در حد مقدورات، 

شناسایی و طبقه بندی شود.
 

معرفی گنبد غفاریه 
گنبد غفاریه بین سال های716/1316 تا 737/1338 در عهد ایلخانان مغول در قسمت 
غربی شهرستان مراغه، از توابع آذربایجان شرقی ساخته شده )پوپ؛ آکرمن، 1387،342( 
است.  شده  گرفته  عاریت  به  دارد،  قرار  آن  مجاورت  در  که  مدرسه ای  از  غفاریه  نام  و 
)گدار؛ سیرو، 1371، 304( این بنا که برحسب کتیبۀ آن به امر سلطان ابوسعید بهادرخان 
زیرا همان گونه  اسالم است،  قلمرو غربی  با  پیوندهایی  انعکاس دهندة  ساخته شده است، 
که نشان خانوادگی »چوگان دار« مشخص می سازد، این بنا آرامگاه امیر شمس الدین قره  
سنقر،8  نایب السلطنۀ پیشین مصر بوده که به سال 728/1328، در مراغه وفات یافته است. 

)پوپ؛ آکرمن، 1387، 1300(
بر سکوی  بدنۀ آجري  و  )تصویر1(  با پالن چهارضلعی  و  گنبد غفاریه مکعب شکل 
سنگی، بر فراز دخمه اي استوار شده است. در زوایای چهارگانه آن ستون نمای آجری 
تزیین  و  راسته(  و  )آجرهای خفته  بدنۀ آجري  دارای  نیم استوانه ای کارشده که ستون ها 

کاشی تک رنگ است. 
طاق نمای  دارای  درگاه  است.  شرقی  مقبره،  سرداب  ورودی  و  شمالی  اصلی،  نمای 
مرکزی یا پیش طاق، مقرنس و کتیبه و در پیرامون آن نغول9 و اسپر10 است )تصویر2( و 
هریک از اضالع شرقی، غربی و جنوبی، دو قاب نمای مستطیل شکل یا پنجره کور دارد. 
)تصویر3( فضاي داخلي، مربع شکل و متشکل از دو طاق سادة بلند است. این بنا گنبدي 
دوپوش دارد که کاماًل فروریخته است. داخل این برج مثل دیگر برج های منطقه، گچ اندود 
است و نشانه هایی از رنگ و نقوش )شبیه تزیینات دیواری گنبد مدور و گنبد کبود( در 
غفاریه  گنبد  داخلی  نمای   )1300  ،1387 آکرمن،  )پوپ؛  می شود.  دیده  محراب  باالی 

تصویر1: پالن گنبد غفاریه. 
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11- در این روش، تکه هایی از کاشی همانند نگین و 
به گونهای ساده در میان آجرچینی به کار برده می شد 
که نمای زیبایی را پدید می آورد. )پیرنیا، 1387، 166(

اولین  تاریخ 542/1147-8،  به  12-گنبد سرخ مراغه 
برج مقبره از پنج مقبرة مراغه در منطقۀ آذربایجان شرقی 
است. نام و القاب کسی که دستور احداث این بنا را 
در  ساختمانی،  کارهای  انجام  تاریخ  همچنین  داده، 
کتیبه های نمای شمالی آمده است. کتیبه های طرف 
شرقی و جنوبی، آیات قرآنی و کتیبۀ نمای غربی، نام 

سازندة بناست. )گدار و دیگران، 1371، 286( 
13- گنبد کبود به تاریخ 96-593/1197 )با توجه به 
کتیبۀ باالی در عمارت(، سومین برج مقبره از پنج مقبره 
دیگران، 1371،  و  )گدار  است.  مراغه  شهرستان  در 
303 ( مردم مراغه همیشه تصور کرده اند که این مقبره 
آرامگاه مادر هوالکوست. آندره گدار در ابطال این 
اظهار  براند  هیلن  است.  بحث طوالنی کرده  عقیده، 
می کند که ممکن است مقبره دوباره برای مادر هوالکو 
استفاده شده باشد؛ اما از روی قرائن می توان گفت که 
شاید این آرامگاه در زمان حکومت سلسلۀ احمد یلی 
اتابکان مراغه برای یکی از اعضای برجستۀ آن سلسله 

ساخته شده باشد.  
تا  یازدهم  از سدة  برج مقبره ها  از  غیر  بناهای  14-در 
آجر- تلفیق  از  نمونه هایی  ششم،  پنجم-  دوازدهم/ 

کاشی در منارة مسجد تاریخانۀ دامغان، مسجدجامع 
قزوین)سدة  حیدریۀ  مسجد   ،)509/1115( قزوین 
 ،)526/1131( اصفهان  سین  منارة  ششم(،  دوازدهم/ 
مقبرة خواجه اتابک کرمان )530/1135(، مسجد ملک 
زوزن )1205تا 600/1215تا610(، مسجدجامع گناباد 
)609/1214(، مسجد فریومد )سیزدهم/هفتم( و... دیده 
می شود. )ویلبر،1389،49-40( در برج خواجه اتابک 
در کرمان، تکه های کاشی با گچ دورسازی شده و 
سپس با گره سازی آجری آنرا به پایان برده اند. )پیرنیا، 

)166 ،1387
15-گنبد سلطانیه در روستای سلطانیه در زنجان قرار 
از 13- محمد خدابنده،  دوران حکومت  در  و  دارد 

1304/ 13-704 احداث شده است. بانی و سازندة گنبد 
سلطانیه را »رشیدالدین فضل اهلل« و »تاج الدین علیشاه« 

ذکر کردهاند. )بلر؛ بلوم، 1382،15( 
16-مزار شیخ عبدالصمد نطنزی اصفهانی، در شهرستان 
نطنز از توابع استان اصفهان است. در نطنز چهار واحد 
در ساختاری مرکب کنار هم قرار گرفته اند. همۀ آنچه 
از بنای اولیه به جامانده است، چنان که از کتیبۀ احداثیۀ 
بنا پیداست، خانقاهی است که در اوایل سدة چهاردهم/ 
هشتم با حمایت زین الدین ماستری ساخته شده است. 

)پوپ، 1387، 1289(
-16 ساخت  تاریخ  اشترجان،  17-مسجدجامع 

715/1315 بانی مسجد که نام او در کتیبۀ سردر اصلی 
محمودبن  محمدبن  »فخرالدین  شده،  ذکر  صریحاً 
علی اشترجانی« از مستوفیان و منشیان سلطان ابوسعید 

بهادرخان بوده است. )هنرفر، 1350، 122(

منحصر مي شود به طاق نماهای مسطح عریض مقرنس دار. )گدار و دیگران،1371، 307( 
بنا معرفی و طبقه بندی خواهد  تزیینات گنبد غفاریه براساس نوع فنون به کاررفته در 
شد. به طور کلی می توان تزیینات گنبد غفاریه را براساس فنون اجرا به سه دستۀ کلی تقسیم 
یا گره سازی درهم؛ دستۀ دوم، کاشی  تلفیق آجر، کاشی  با  کرد: دستۀ اول، گره چینی 

معرق و دستۀ سوم، کاشی لعاب پران. 
و  شمالی(  )نمای  مرکزی  طاق نمای  و  نغول  بر  مشتمل  ساختمانی  عناصر  اول،  دستۀ 
و جنوبی(، شامل  و شرقی  غربی  )نمای  پنجره کور  یا  مستطیل  قاب  تزیینی شامل  عناصر 
نقوش و گره های هندسی مثل شمسه، پنج کند، سه گوش )تله( و نشان چوگان دار است؛ 
دستۀ دوم، عناصر تزیینی مشتمل بر مقرنس و کتیبه، شامل گره های هندسی مثل چهارلنگه، 
لوز تخمک و طرح های گیاهی است و دستۀ سوم، عناصر ساختاری و تزیینی ذکرشده در 

موارد پیشین، شامل گره هندسی مثل ستارة پنج پر را دربر می گیرد. 
به  نگاه  همین  با  ایلخانان،  عهد  عمدة  تزیینات  بهتر  شناخت  هدف  با  این،  بر  افزون 
برج مقبره های پیشین و معاصر گنبد غفاریه هم پرداخته می شود. . با بررسی برج های سده 
های اولیه تا قرن چهاردهم/ هشتم سیر تحول تزیینات، بکارگیری آجر در تزئینات و به 
مرور زمان ترکیب با کاشی و گچ به صورت گره چینی و سپس کم رنگ ترشدن آجر و 

کاربرد وسیع کاشی در بناها مطالعه می شود.

تزیینات و فنون به کار رفته در گنبد غفاریه
گره چینی با تلفیق آجر، کاشی

  بررسی فنون و تزئینات گنبد غفاریه بر مبنای مقایسه با دیگر برج مقبره های سده های 
پیشین در ایران و به ویژه برج مقبره های شهرستان مراغه است. بر اساس مقایسه ی تزئینات 
بیشترین تزئینات شامل تزئینات آجری و  اولیه ی  ایران، در نمونه های  برج مقبره ها در 
گچی است و از قرن دوازدهم/ششم است که به تدریج کاشی مورد استفاده قرار می گیرد 
و رفته رفته کاشی در سطح وسیعی در تزئینات برج مقبره ها مورد استفاده قرار می گیرد 
و از نمونه های بارز این پیشرفت در برج مقبره ی گنبد غفاریه و برج سلطان حیدر یا شیخ 

حیدر در مشکین شهر ) خیاو سابق( است.
گره سازی  یا  آجر،کاشی  تلفیق  با  چینی  گره  کاربرد  سابقۀ  میدانی،  مطالعات  پیرو 
بتوان  به سدة دوازدهم/ششم می رسد و شاید  پیشین  برج مقبره های دوره های  درهم11 در 
اولین نمونه های آن را در گنبد سرخ12 )تصویر4( و گنبد کبود13 )تصویر5( مراغه یافت و 
از نمونه های آن در سدة سیزدهم/هفتم می توان به برج عالءالدین )تصویر6( اشاره کرد. در 
این نمونه ها ترکیبی از قطعات آجر،کاشی استفاده شده است.14 از نمونه های اجرای این فن، 
افزون بر گنبد غفاریه در دورة ایلخانی می توان به بناهای دیگری مثل گنبد سلطانیه،15  مزار 
شیخ عبدالصمد نطنزی اصفهانی،16 مسجدجامع اشترجان17 و مسجدجامع ورامین اشاره کرد. 
بنا که  تزیین عناصر ساختاری  برای  تلفیق آجر،کاشی در گنبد غفاریه  با  گره چینی 
طاق نمای  و  نغول  مثل  باشند،  داشته  نیز  تزیینی  نقش  می توانند  و  نیستند  کاربردی  صرفاً 

مرکزی و عناصر تزیینی مثل پنجره کور به کاررفته است.
عنصر نغول در نمای شمالی گنبد غفاریه در طرفین طاق نمای مرکزی اجرا شده و در 
با تلفیق آجر،کاشی)تصویر7(، کاشی لعاب پران و در بخش  تزیین آن از فن گره چینی 
باالیی نغول از کاشی معرق استفاده کرده اند؛ اما بخش عمدة آن شامل گره چینی با تلفیق 
پنج کند، گیوه، ستارة  نیز شامل  تزیینی و گره های هندسی آن  نقوش  آجر،کاشی است. 

پنج پر، شمسۀ ده پر و نشان چوگان دار است. 
شیوه ی اجرای گره چینی با آجر،کاشی به این صورت است؛ آالت گره از آجر با 
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تصویر3: اضالع جنوبی و غربی گنبد غفاریه، شهرستان مراغه.تصویر2: ضلع شمالی گنبد غفاریه، شهرستان مراغه.
تصویر4: گره چینی با تلفیق آجر، کاشی گنبد سرخ، شهرستان مراغه. تصویر5: گره چینی با تلفیق آجر، کاشی گنبد کبود، شهرستان مراغه. 

تصویر6: پایین، گره چینی با تلفیق آجر، کاشی برج عالءالدین، شهرستان ورامین. 
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تصویر7: 
نغول 

)کاشی 
معرق و 

تلفیق آجر 
- کاشی( 

ضلع 
شمالی گنبد 

غفاریه.

تصویر8: 
طاقنمای 

مرکزی 
)ضلع 

شمالی( 

 گره چینی با 
تلفیق آجر-کاشی

بخشی از تلفیق آجر– 
کاشی )شمسة ده پر، 

پنج کند، ترنجی( و کاشی 
لعاب پران)شکل ستاره( 
طاق نمای مرکزی )ضلع 

شمالی( گنبد غفاریه

تکنیک 
کاشی 
معرق
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تزیینی )ضلع جنوبی( گنبد غفاریه. 

تصویر12: مقرنس کاشی معرق و لعاب پران )گره های 
هندسی( سردر ورودی )ضلع شمالی( گنبد غفاریه.

تصویر13:کتیبة کاشی معرق خط ریحان باالی درگاه طاق نمای مرکزی )ضلع 
شمالی( گنبد غفاریه.

تصویر1/13: طرح ترسیمی کتیبة کاشی معرق باالی درگاه طاق نمای مرکزی.

تصویر10: وسط، قاب نمای مستطیل شکل )ضلع جنوبی( )نشان  چوگان دار، گره های هندسی و 
طرح های گیاهی( تلفیق آجر،کاشی و لعاب پران گنبد غفاریه.

تصویر11:  نشان چوگان دار )باالی قاب نمای مستطیل شکل( ضلع جنوبی گنبد غفاریه.

شمسه ده پر

شش ضلعیلوزی
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تصویر14: کتیبة کاشی معرق، 
خط ریحان سردرِ ورودی )ضلع 
شمالی( گنبد غفاریه.

تصویر1/14: طرح ترسیمی کتیبة 
کاشی معرق سردرِ ورودی گنبد 

غفاریه.

تصویر15: راست، کتیبة کاشی 
معرق ورودی )ضلع غربی( 

مسجدجامع اشترجان.

تصویر17: کتیبه های کاشی معرق 
امامزاده جعفر اصفهان.

تصویر16: چپ، کتیبة کاشی 
معرق سردر ورودی مقبرة باباقاسم 

اصفهان.
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دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ شماره شانزدهم / بهار- تابستان 1391

آبساب می شود  آبخوار شده و سپس  ابتدا  تراشیده شده  تراشیده می شود، آالت  تیشه 
تا قطعاتی کاماًل مسطح به وجود آید. قطعات کاشی نیز بر طبق طرح تراشیده می شود. 
ساختن این تکنیک نیز به شیوه ی تخمیر انجام می گیرد. شکل و زمینه ی گره بر روی 
تخمیر گچی پیاده می شود و زمینه ی آجری در جای خود قرار می گیرد. برای برجستگی 
از کناره های باریک چوب یا مقوا استفاده می شود و کاشی بر روی آن قرار می گیرد. 
پس از دوغاب ریزی تخمیر کناره های چوب یا مقوا براحتی برداشته می شود تا سطحی 

برجسته یا توگود بوجود آید. )زمرشیدی1365، 31( 
پیش طاق18 مبین جریان های عمدة آرامگاه های ایرانی در سده های دوازدهم و سیزدهم/ 
پنجم و ششم بود. به نظر می رسد منشأ پیش طاق، آسیای مرکزی باشد؛ چون در اواسط 
به  پیش طاق هایی  ترکمنستان، چنین  مهنه در جنوب  پنجم در سرخس و  سدة دوازدهم/ 

آرامگاه ها افزوده شد. )اتینگهاوزن؛ گرابر،1381، 384( 
و  کتیبه  بدون  مستطیلی،  قاب  به شکل  یا  پیش طاق،  ایران  برج مقبره های  نخستین  در 
مقرنس است، مثل برج مقبرة مهماندوست19 و مقبرة ارسالن جاذب و یا پیش طاق همراه با 
کتیبه اجرا شده است که نمونۀ آن گنبد علی20 است و گاهی نیز پیش طاق دارای مقرنس و 

کتیبه است، مثل سه گنبد،15 گنبد غفاریه )تصویر8( و مقبرة سطان حیدر.21
طاق نمای مرکزی گنبد غفاریه، ترکیبی از مقرنس و کتیبه هاست و در آن از فن کاشی 
معرق، گره چینی با تلفیق آجر،کاشی و کاشی لعاب پران استفاده کرده اند؛ گره های هندسی 
که شمسه، پنج کند، ترنجی و ستارة شش پر و... و طرح های گیاهی را شامل می شود. بخش 
تلفیق  با  بدون درنظرگرفتن مقرنس و کتیبه ها شامل گره چینی  عمدة طاق نمای مرکزی 
آجر،کاشی است. با مقایسۀ پیش طاق در گنبد غفاریه با برج مقبره های دوره های پیش از 
ایلخانی این گونه به نظر می رسد که تزیینات، پرکارتر شده و در مجموعه ای مثل پیش طاق 

از سه تکنیک بهره گرفته  شده است. 
در قاب های مستطیل شکل )پنجره کورهای( نمای جنوبی، شرقی و غربی گنبد غفاریه 
)تصویر9(، از گره چینی با تلفیق آجر،کاشی و از نقوش مشتمل برگره های هندسی شمسه، 
گیوه و پنج کند و طرح های اسلیمی استفاده شده است. )تصویر10( اما، مثل؛ کتیبه سردر 
ورودی، در اینجا نیز تکنیکی متفاوتی دیده می شود که برخی قسمت های در تکنیک 
اند، در ضلع شمالی در کتیبه  با یک الیه گچ پوشانده شده  را  گره سازی آجر،کاشی، 
سردر ورودی نیز این تکنیک دیده شد. در باالي هریک از قاب نماهای مستطیلی حاشیه اي 

است با سه دایره که تصویر دو چوگان قرینه روی آن ها نقش بسته است. )تصویر11( 
چوگان، عصای خمیده ای است که در چوگان بازی به کار می رود و چوگان دار کسی 
است که مسئولیت نگهداری از چوگان های سلطنتی بر عهدة اوست. این نشان می تواند 
اینکه  دلیل  به  و  است  بوده  غیرایرانی  بنا  سازندة  یا  مدفون  شخص  که  باشد  آن  گویای 
کتیبه های کاشی معرق گنبد غفاریه سخت آسیب دیده اند، سند معتبری محسوب می شود. 
این نشان، در جای دیگر بر بنایی واقع در بیت المقدس یعنی مدرسۀ »امیر ایل ملک« که 
مدرسۀ ملکیه گفته می شود و نیز بر چلچراغی مینایی متعلق به موزة قسطنطنیه به همراه نام 

»ایل ملک چوگان دار« دیده می شود.22   

فن کاشی معرق
گروه دوم شامل عناصر تزیینی مثل مقرنس و کتیبه است که در آن از فن کاشی معرق23  
استفاده شده است. در دورة ایلخانیان از فن کاشی معرق در بخش های متعددی از بنا استفاده 
می کردند؛ در ساخت مقرنس، کتیبه، ساقۀ گنبد، پوشش نغول و اسپر و غیره. همچنین این 
فن را در طرح های گیاهی، گره های هندسی و کتیبه های غیرنوشتاری و نوشتاری در بنا نیز 

از  بود که مرکب  بلند و صوری  18-پیش طاق دروازة 
دو برج پیش کردة مشابه است که نوعی ایوان توخالی 
و مجوف را با قوس ویژ ه ای که دارای قاب مستطیلی بود 
و پلکان ها را برای رسیدن به باالخانه زیر پوشش خود 
قرار می داد، ایجاد می کرد. احتماالً حالت زیبایی شناختی، 
تشریفاتی و یا توسعۀ نمادین داشته است. )بلر؛ بلوم، 1382، 

 )12
19-برج مهماندوست دامغان مربوط به سال 490/1098، 
به  آجری  کتیبۀ  و  آجری  شکل  استوانه ای  بدنۀ  دارای 
خط کوفی است. )بازدید نگارنده از بنا در تابستان2011/ 

)1390
ساخت 448/1056،  تاریخ  )یزد(،  ابرقو  علی  20-گنبد 
آرامگاهی است هشت گوشه که گنبدی به شکل نیم کره 
بر فراز آن نهاده شده است. )گدار و دیگران، 1371، 222(

توجه  )با  تاریخ ساخت580/1180  ارومیه،  15-سه گنبد 
به کتیبۀ بنا: فی شهر محرم ثمانین و خمسمائه( این بنا به 
عصر سلجوقی تعلق دارد و در ردیف بناهای مراغه، میان 
گنبد مدور و گنبد کبود جای می گیرد. )گدار و دیگران، 

 )316 ،1371
استان  در  )مشکین شهر  خیاو  )شیخ(حیدر  سلطان   -21
اردبیل(، در قالب حاشیۀ ورودی، کتیبۀکاشی معرق سفید 
در زمینۀ الجوردی وجود دارد که سخت آسیب دیده 
است. قسمت های باقی ماندة کتیبه ها سخت آسیب دیده 
و کتیبۀ حاوی تاریخ پیدا نشده است. ولی می توان تاریخ 
ساختمان آن را در حدود1330/1912 معادل این ها تعیین 

کرد. )ویلبر، 1346 ، 188(
ملک–  ایل  آرامگاه   نمی تواند  غفاریه  گنبد  22-البته 
در  مدرسه ای  ولی  باشد؛  قاهره  در  متوفای747/1347 
قاهره به نام امیر مملوک شمس الدین قراسنقر الچرکسی 
المنصوری که در کار معماری در مصر و سوریه شهرت 
غالم  یک  ابتدا  در  قراسنقر  است.  شده  ساخته  داشته، 
مملوک بود که قالوون، آنگاه که امیرزاده ا ی بیش نبود، 
او را خریداری کرد و منصب چوگان داری به او داد. او 
در عهد الجین، نایب السلطنۀ مصر بود و به هنگامی که 
محمدبن قالوون برای بار سوم به سلطنت دست یافت، به 
عنوان نایب السلطنۀ سوریه برگزیده شد و تا سال711/1311 
در این مقام بماند. در این سال، نزد تاتارها گریخت. او روز 
بیست و هفتم شوال سال 728/1328 یعنی در عهد سلطنت 
ابوسعید بهادرخان در مراغه، جایی که اولجایتو تیول او 
فقدان  به  توجه  با  بنابراین  بود، درگذشت.  داده  قرار  را 
مدارک دیگر می توان پذیرفت که گنبد غفاریه، مدفن 
امیر مملوک شمس الدین قراسنقر الچرکسی المنصوری 

است. )گدار و دیگران، 1371، 308(
23-برای ساخت کاشی معرق ابتدا کاشی را به قطعات 
کوچک یا بزرگ می برند و آن ها را طبق نقشه ای که 
با دوغاب  پهلوی هم می چینند و سپس  تهیه شده  قبالً 
گچ درزها و منافذ را پر می کنند به طوری که تمامی آن 
به صورت یک قطعه کاشی یکپارچه درآید و زمانی که 

سفت و محکم شد آن را بر روی بنا نصب می کنند. 
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به کار می بردند، البته با محدودیت رنگی. در واقع گسترش رنگ در فن کاشی معرق در 
دورة تیموری و صفوی دیده می شود. از بناهای شاخص در دورة ایلخانیان که در آن ها 
اشترجان،  مسجدجامع  سلطانیه،  گنبد  به  می توان  است  شده  استفاده  معرق  کاشی  فن  از 
کرد.  اشاره  و...  امامی26  مدرسۀ  باباقاسم،25  مقبرة  جعفر،24  امامزاده  ورامین،  مسجدجامع 
مقرنس27 گنبد غفاریه در ضلع شمالی و باالی سردر ورودی قرار دارد که با استفاده 
از فن کاشی معرق با ترکیبی از کاشی های الجوردی و فیروزه ای وکاشی لعاب پران و با 
نقوش و گره های هندسی شامل پنج کند، شش چشم گاوی، سه گوش)تله(، چهارلنگه، لوز 
تخمک، شمسۀ ده پر در پیش طاق اجرا شده است. این مقرنس با مقرنس هایی که بعدها در 
بناها به خصوص در مساجد استفاده شد، متفاوت است. مقرنس به کاررفته در گنبد غفاریه 

عمق بسیار کمی دارد.
در  ورودی  سردر  مقرنس  اجرای  ایران،  برج مقبره های  در  میدانی  مطالعات  پیرو 
)البته  کبود  گنبد  این گونه،  از  موجود  های  نمونه  تنها  و  نبوده  رایج  پیش طاق  با  ترکیب 
تخریب شده است(، برج مقبرة سه گنبد و در دورة ایلخانی، گنبد غفاریه28 )تصویر12( و 
مقبرة سلطان حیدر است. هر چهار برج مقبرة مذکور، متعلق به شمال غرب ایران است و 
چنان که از شواهد، مدارک و مطالعات برمی آید، کاربرد مقرنس در باالی سردر ورودی 
در برج مقبره ها معمول نبوده است. مقرنس گنبد کبود از آجر و مقرنس سه گنبد از آجر 
است؛ اما در مقرنس سردر ورودی گنبد غفاریه و در مقبرة سلطان حیدر از کاشی استفاده 
ایلخانی،  بناهای دورة  با فن کاشی معرق در  نمونه های اجرای مقرنس  اولین  شده است. 

گنبد غفاریه و برج مقبرة سلطان حیدر است.
کتیبه ی سه سطری باالی طاق سردر مرکزی نمای اصلی، که به گفتۀ آندره گدار، با 
خط ریحان نگاشته شده است،29 با آنکه خیلی صدمه دیده، می توان این گونه خواند: »امر 
بانشاء هذه القبه المبارکه فی ایام موالنا السلطان االعظم ظل اهلل فی االرض سلطان سالطین 
العرب و العجم ابوسعید بهادرخان خلداهلل ملکه«.30 )تصویر13( آنچه از کتیبۀ دو سطری 
باالی دِر ورودی،31 باقی مانده و خوانده می شود، این است: »المقر الش ... المالکی العالی 

العادلی«. )گدار، 1371، 307( )تصویر14(
در این کتیبه نیز مانند کتیبۀ باالی طاق سردر مرکزِی نمای اصلی، از فن کاشی معرق 
استفاده شده است. کتیبه های کاشی معرق گنبد غفاریه نشان دهندة مراحل اولیۀ پیشرفت 
فن کاشی معرق است و پس از آن در این فن، رنگ ها متنوع تر و نگارش کتیبه ها پیچیده تر 

می شود. 
 در ساخت کتیبه های گنبد غفاریه غیر از کاشی معرق از تکنیک کاشی لعاب پران 
)در کتیبه کاشی معرق گنبد غفاریه( و تکنیکی متفاوت دیگری در کتیبه سردر ورودی 
که نیاز به بررسی فنی دقیق دارد که در مجالی دیگر به طور مفصل پس از مطالعات دقیق 

به آن پرداخته خواهد شد. 
در برج مقبره های دوره های مختلف ایران، از زمان پیدایش تا عهد ایلخانان، کتیبه ها بیشتر 
از جنس آجر و گچ است؛ کتیبه های برج مقبرة مهماندوست، پیرعلمدار،32 برج خرقان،33 
برج الجیم34 و گنبد سرخ آجری است و برج رسگت35 و مقبرة سه گنبد، آجری است. 
در بسیاری از برج مقبره ها مثل مقبرة ارسالن جاذب36 البته بیشتر برای داخل مقبره، از فن 
نقاشی روی گچ برای کتیبه نگاری استفاده شده است. نمای داخلی برج پیرعلمدار. تا دورة 
سلجوقی در ساخت برج مقبره ها بیشتر از این مصالح و از خط کوفی استفاده کرده اند؛اما 
رفت.  به کار  کتیبه  در ساخت  و  برج مقبره ها  در  کاشی  به تدریج  سیزدهم/ ششم  سدة  از 
به  آجر  از  هم زمان  عالءالدین،37  برج  و  کبود  گنبد  مدور،  گنبد  برج مقبره های  در 
عنوان زمینه و کاشی برای حروف کتیبه استفاده شده است. این فن در اوایل دورة ایلخانی 

24- امامزاده جعفر اصفهان، تاریخ ساخت72/132 )ویلبر، 
)173 ،1346

25-مقبرة باباقاسم اصفهان، تاریخ ساخت 740/1340-41 
)ویلبر، 1346، 195( 

 755/1354 ساخت  تاریخ  اصفهان،  امامی  مدرسۀ   -26
)ویلبر، 1346، 197(

27-مجموعه ای از طاسه بندی به صورت طاسه و نیم طاسه 
در طبقات تخته ها به وجود آمده که در شاخه های آونگ 
نیز  چهارلنگه  و  ستاره  شمسه،  مانند  زمینه هایی  نیز  آن ها 
پدید می آید. برای اتصال صفحات )تخمیر( به اسکلت بنا، 
به وسیلۀ  تا تخمیر  زیر کار، میخ سرکج کوبیده می شود 
از نصب تخمیر،  داده شود. پس  به آن گیر  قالب ساسو 
دوغاب ریزی برای اتصال صفحۀ کاشی و استخوان بندی بنا 

انجام می گیرد. 
هرگونه  به کارگیری  بدون  مقرنس  غفاریه،  گنبد  28-در 
سطح منحنی، تشکیل شده است. احتماالً دشواری یا هزینۀ 
به کاربردن کاشی های معرق در سطوح کوچک منحنی بود 
که کاربرد این شیوه را پیش آورد. شاید هم دشواری اجرا 
یا هزینه بهانه باشد، اما سلیقۀ ایرانیان در سدة چهاردهم/هشتم 
در انتخاب شکل آن قدر ممتاز و نو بود که تحمل قوس های 
پرکنندة ناهماهنگ با انحناهایی که باید آن را دربرگیرد، 

نداشت. )پوپ ؛ آکرمن،1387، 1447(
29-البته می توان گفت به خط نسخ شباهت بیشتری دارد، اما 
به دلیل تخریب شدید کتیبه های گنبد غفاریه تشخیص دقیق 

نوع خط  با مشکالتی روبرو است.
موالنا  عهد  در  مبارک  آرامگاه  این  ساخت  دستور   -30
سلطان بزرگ سایۀ اهلل در زمین سلطان سالطین عرب و 
بهادرخان خلد اهلل ملکه صادر شد. )گدار،  ابوسعید  عجم 

)307 ،1371
باقی مانده می توان حدس زد  باتوجه به قسمت های   -31
که این کتیبه حاوی القاب و احتماالً نام شخصیتی بوده که 

آرامگاه برای او ساخته شده است. ) گدار، 1371، 307 (
32-مقبرة پیرعلمدار دامغان، مربوط به سال417/1025 است، 
این برج دارای بدنۀ آجری و کتیبۀ آجری به خط کوفی در 

گلوگاه گنبد و کتیبه ای در داخل بناست.
33- برج های خرقان )1068تا460/1094 تا 486( به فاصلۀ 
گوِر  گنبد ها  از  یکی  شده اند.  ساخته  هم  از  زمانی کمی 
تکین فرزند صدقه و دیگری گور پسر او السیز است. معمار 
برج قدیمی تر، محمد ... زنجانی بوده و در دومین ابوالمعالی 

محمدبن... زنجانی آمده است. )پیرنیا، 1387، 175( 
در  و  آغاز   407  /1016-1017 سال  در  الجیم  34-برج 
1021-411/1020 به پایان رسیده است. این بنا نیز به دوره ای 
تعلق دارد که در حد فاصل میان سقوط اولین سلسله و ظهور 
دومین سلسلۀ سالطین باوندی قرار دارد. )گدار و دیگران، 

 )277 ،1371
است. پنجم  یازدهم/  سدة  به  مربوط  رسگت  برج   -35

و  معماری  نوع  به  توجه  با  رسگت،  برج  گفت  می توان 
منطقه  یک  در  الجیم  و  غربی  رادکان  برج های  با  اینکه 
آن ها  همراه  به  و  است  عصر  هم  آن ها  با  شده،  واقع 
بدون  را می دهد.  تفکیکی  غیرقابل  بناهای  تشکیل گروه 
از  یکی  آرامگاه  دیگر،  برج  دو  نظیر  برج  این  شک 
دیگران،1371، 285( و  می باشد.)گدار  باو  امیران خاندان 

36- مقبرة ارسالن جاذب و میل ایاز در سنگ بست خراسان 
رضوی، مربوط به سدة دوازدهم/ پنجم، ارسالن جاذب، 
سپهساالر خراسان در زمان محمود غزنوی در سال های 387 
تا 419 بوده است. آرامگاه ارسالن جاذب گنبدخانه ای دو 

اشکوبه )دو طبقه( است. )پیرنیا، 1387، 173(
37-کتیبۀ تاریخی در قسمتی چنین است: »او )مرتضی( در 
چهارم صفر در سال1277/ 675 وفات یافت و این مقبره در 

سنۀ 688/1289 تکمیل گردید.« )ویلبر، 1346، 128تا129(
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زیاد تکرار شده است؛ مثل گنبد سلطانیه، مزار شیخ عبدالصمد نطنزی و مسجدجامع 
از  اجرای کتیبه،  برای  باشد که در آن  ایران  بنای  اولین  ورامین.38 شاید گنبد غفاریه 
تکنیک کاشی معرق و نیز کاشی لعاب پران استفاده شده است. برج مقبرة معاصر گنبد 

غفاریه، برج مقبرة سلطان حیدر است که کتیبه ای از کاشی )معرق(39 دارد. 
از کتیبه های کاشی معرق در دورة ایلخانی غیر از دو بر ج مقبره ، به طور گسترده در 
مساجد و بناهای آرامگاهی )مثل امامزاده( نیز استفاده شده است؛ مزار شیخ عبدالصمد 
نطنزی، مسجدجامع اشترجان )تصویر15(، مقبرة باباقاسم )تصویر16(، مسجدجامع ورامین، 
امامزاده جعفر )تصویر17(، مدرسۀ امامی، مسجدجامع ابرقو40 و مسجد پامنار کرمان41  است.

کاشی لعاب پران
در گنبد غفاریه غیر از فن کاشی معرق و گره چینی با تلفیق آجر، کاشی، از فن دیگری 
نیز استفاده شده که منشأ آن دورة ایلخانی  است و در قیاس با دیگر فنون، کاربرد کمتری 
داشته است. در اجرای فن لعاب پران، پس از نصب کاشی ها، از وسط نقش ها تکه لعابی 
را می پراندند تا رنگ خود سفال پیدا شود و مثل نگینی در میان کاشی ها جلوه گری کند. 
)پیرنیا، 1384، 386( در تمام نماهای گنبد غفاریه این تکنیک در قالب نقش ستارة پنج پر 
و در ساخت کتیبه های گنبد، به ویژه کتیبه ی باالی درگاه مرکزی به کار رفته است. 
با توجه به نمونه های یافت شده به نظر می رسد که این فن، از دورة ایلخانی در تزیین 
بناها رواج یافته و پیش از آن در هیچ بنایی دیده نشده است. در مزار شیخ عبدالصمد 
اشترجان  مسجدجامع  )تصویر19(،  بکران42  پیر  بقعۀ  )تصویر18(،  اصفهانی  نطنزی 
استفاده  از دو کتیبه در سردر ورودی  بنا  این  38-در 
کرده اند که تکنیک آن ها معرق است. )بازدید نگارنده 

از بنا در اردیبهشت ماه1390(
39-تشخیص تاریخ ساخت بنا به دلیل تخریب کتیبه های 
بنا امکان پذیر نیست و دونالد ویلبر براساس فرم معماری 
به سدة چهاردهم/ هشتم  بنا را مربوط  و مشخصات، 
می داند و مشخص نیست که آیا بنا زودتر از گنید غفاریه 

ساخته شده است یا بالعکس.
-38 تاریخ  به  یزد،  استان  در  ابرقو  40-مسجدجامع 

738/1337 )ویلبر، 1346، 195( تاریخ بنای اولیۀ مسجد 
دقیقاً مشخص نیست. با توجه به کتیبۀ محراب گچبری 
شده، مسجد فعلی در سدة چهاردهم/ هشتم در اواخر 
سلطنت سلطان ابوسعید، به مسجدی قدیمی تر اضافه 

شده است. )مصطفوی، 1375، 4( 
41-مسجد پامنار کرمان، مسجدی از سدة چهاردهم/ 
امر  به  بر کتیبۀ آن در793/1390،  بنا  هشتم است که 
سلطان عمادالدین، از سالطین آل مظفر ساخته شده 

است. )مشکوتی، 1349، 157( 
بین      آن،  های  کتیبه  طبق  بقعه  اصلی  42-بنای 
سالهای3-12/1312-703، ساخته شده است. بقعه ی 
پیربکران از سه قسمت شامل؛ راهرو، صحن و مقبره، 
تشکیل شده است. در انتهای راهرو مدخل ایوان قرار 
دارد که باالی آن کتیبه ای به تاریخ703/1303،است. 

)هنرفر،1350، 252 (

تصویر18: اولین از راست، کاشی لعاب پران، نمای بیرونی خانقاه مزار شیخ 
عبدالصمد نطنزی )دورة ایلخانی(

تصویر19: دومین از راست، کاشی لعاب پران بقعة پیر بکران )دورة ایلخانی(.
تصویر20: سومین از راست، کاشی لعاب پران، سردر ورودی مسجدجامع 

اشترجان )دورة ایلخانی(.
تصویر 21: چهارمین از راست، کاشی لعاب پران به شکل ستاره )بخشی از 

طاق نمای مرکزی( گنبد غفاریه

تصویر22: کاشیهای معرق )سیاه یا الجوردی و 
فیروزه ای( و کاشی لعاب پران کتیبه باالی درگاه 

مرکزی گنبد غفاریه.
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)تصویر20( و گنبد غفاریه )تصویر21( فن لعاب پران دیده می شود و می توان آن را مشخصۀ دورة ایلخانی دانست. 
در بنای غفاریه و در بیشتر بناهای دورة ایلخانی از فن کاشی لعاب پران، در نقوش و گره های هندسی استفاده شده 
است. اما در بنای غفاریه برای بدست آمدن طرح های گیاهی نیز از این تکنیک بهره گرفته اند که این نمونه ها را 

بیشتر در کتیبه های گنبد غفاریه می توان دید.)تصویر22(

نتیجه گیری 
در گنبد غفاریه از سه فن تزیین مشتمل بر گره چینی با آجر، کاشی یا گره سازی درهم، کاشی معرق و کاشی 
طاق نمای  و  نغول  مثل  ساختاری  عناصر  در  با آجر، کاشی  چینی  فن گره  کاربرد  است.  استفاده شده  لعاب پران 
مرکزی و عناصر تزیینی مثل پنجره های کور و نقوش شامل گره های هندسی و نشان چوگان دار بوده است. فن 
معرق که در ابتدا با ترکیب آجر، کاشی از سدة یازدهم/ پنجم آغاز شد در دورة ایلخانی، با تلفیق کاشی با دو رنگ 
فیروزه ای و الجوردی در بناها به کار رفت تا اینکه در دورة تیموری و صفوی تنوع رنگی، رونق بیشتری پیدا کرد. 
می توان پنداشت که تزیینات اجراشده با ترکیب آجر و کاشی )به صورت گره های هندسی( به تدریج راه خود را به 

سوی فن کاشی معرق باز کرد و آجر کم کم جای خود را به کاشی داد. 
کاربرد اولیۀ فن کاشی لعاب پران در دورة ایلخانی است و چنان که مطالعات میدانِی انجامشده نشان می دهد، 
این فن پیش از اجرا در مزار شیخ عبدالصمد نطنز اصفهانی، گنبد غفاریه و بقعۀ پیر بکران در هیچ برج مقبرة دیگری 

اجرا نشده و شاید بتوان گنبد غفاریه را اولین برج مقبره ای دانست که در آن از فن لعاب پران استفاده شده است.

فهرست تصاویر 
تمامی تصاویر توسط نگارندگان عکاسی شده است.

1-پالن گنبد غفاریه
2-ضلع شمالی گنبد غفاریه

3-اضالع جنوبی و غربی گنبد غفاریه
4-گره چینی با تلفیق آجر، کاشی گنبد سرخ
5-گره چینی با تلفیق آجر، کاشی گنبد کبود

6-گره چینی با تلفیق آجر، کاشی برج عالءالدین 
7-بخشی از نغول ضلع شمالی گنبد غفاریه

8-طاق نمای مرکزی سه گنبد غفاریه
9- قاب نمای مستطیل شکل یا پنجره کور گنبد غفاریه

10-قاب نمای مستطیل شکل تلفیق آجر و کاشی لعاب پران گنبد غفاریه
11-نشان چوگان ضلع جنوبی گنبد غفاریه

12-مقرنس کاشی معرق سردر ورودی گنبد غفاریه
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13-کتیبۀ کاشی معرق باالی درگاه طاق نمای مرکزی گنبد غفاریه
14-کتیبۀ کاشی معرق سردر ورودی گنبد غفاریه

15-کتیبۀ کاشی معرق ورودی )ضلع غربی( مسجدجامع اشترجان
16-کتیبۀ کاشی معرق سردر ورودی مقبرة باباقاسم اصفهان

17-کتیبه های کاشی معرق امامزاده جعفر اصفهان
18-کاشی لعاب پران، نمای بیرونی خانقاه مزار شیخ عبدالصمد نطنزی )دورة ایلخانی(

19-کاشی لعاب پران بقعۀ پیر بکران اصفهان 
20-کاشی لعاب پران مسجدجامع اشترجان 

21-کاشی لعاب پران به شکل ستاره )بخشی از طاق نمای مرکزی( گنبد غفاریه
22-کاشیهای معرق )سیاه یا الجوردی و فیروزه ای( و کاشی لعاب پران کتیبه باالی درگاه مرکزی گنبد غفاریه.

منابع 
1-اتینگهاوزن، ریچارد؛ گرابر، الگ، 1381، هنر و معماری اسالمی)1(، یعقوب آژند، انتشارات سمت. 

2-بلر، شیال اس؛ جاناتان ام. بلوم 1382، هنر و معماری اسالمی در ایران و آسیای مرکزی، سیدمحمد موسی هاشمی، 
جلد اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

3-بهشتی، محمد؛ قیومی، مهرداد، 1388، فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی، اصطالحات و مفاهیم، فرهنگستان هنر.
4-پوپ، آرتور؛ آکرمن، فیلیس، 1387، سیری در هنر ایران، تهران، انتشارات شرکت علمی و فرهنگی. 

5-پیرنیا، محمدکریم، 1387، سبک شناسی معماری ایرانی، نشر سروش دانش، چاپ ششم.
6-پیرنیا، محمدکریم، 1384، آشنایی با معماری اسالمی ایران، غالمحسین معماریان، انتشارات دانش. 

7-زمرشیدی، حسین، 1365، گره چینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی، مرکز نشر دانشگاهی.
8-غروی، مهدی، سال 1376، آرامگاه در گستردة فرهنگ ایرانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

9-گدار، آندره؛ گدار، یدا؛ سیرو، ماکسیم 1371، آثار ایران، ابوالحسن سروقد مقدم، جلد3، بنیاد پژوهش های اسالمی.
10- ویلبر، دونالد، 1346، معماری اسالمی ایران در دورة ایلخانیان، عبداهلل فریار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

11-ویلبر، دونالد، 1389، سیر تحول کاشیکاری در معماری ایران )دورة اسالمی(، ربابه خاتون پیله فروش، انتشارات 
چهارطاق.

12-مشکوتی، نصرت اهلل، 1349، فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، اولین نشریۀ سازمان ملی حفاظت آثار 
باستانی ایران، تهران: سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.

مفاخر  آثار و  انجمن  تهران،  فارس(،  باستانی  اماکن  و  تاریخی  )آثار  پارس  اقلیم  13-مصطفوی، محمدتقی، 1375، 
فرهنگی ایران.

14-هنرفر، لطف اهلل، 1350، گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان، کتابفروشی ثقفی.
15-هواک، جان؛ هانری، مارتن، 1382، سبک شناسی معماری در سرزمین های اسالمی، انتشارات علمی و فرهنگی.

 
سایت: 

16-h�p://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=9201, 2011/06/04,18:05

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

