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 هارون والیت و اسماعیل)ع( در اصفهان های امامزادهبررسی دیوارنگاره

 
 

 میترا شاطری

 باستان شناسی دانشگاه شهرکرداستادیار گروه 

mshateri@yahoo.com 

  

 مهسا اسدی

 ارشد رشته باستان شناسی کارشناس

 m.asadi3636@yahoo.com
 

 

 

 مقدمه:

مستقیماً بر روی سطح دیوار چون فرسکو، یا بر روی  :ممکن است به دو طریق اجرا شودبوده و  نقاشی دیواری برای آرایش دیوار

دیوارنگاری فرسک برگرفته از واژه ایتالیایی فرسکو به  (585: 9731پاکباز، . )تخته یا بوم، به منظور نصب دائمی بر روی دیوار

های گچ در این روش الیه (713: 9788سیدصدر، . )شودمعنای تازه است که نوعی نقاشی دیواری که بر روی اندود آهکی اجرا می

کند تا ی رقیق روی آن کار مینگهاشود و مادامی که الیه نهایی هنوز خشک نشده است، نقاش با رو آهک روی دیوار گسترده می

  (761: 9731پاکباز، . )رنگ به خورد دیوار رود

های برجای های وجود آن، دیوارنگاریهای هنر نقاشی ایرانی است که قدمتی دیرینه دارد و از نشانهاز جمله شاخه دیوارنگاری

های نخست آن، به بسیاری از آثار دیوارنگاری در سدهبعد از ورود اسالم به ایران،  باشد.مانده از دوران پیش از تاریخ و تاریخی می

ها پژوهش باشد.از بین رفته و متأسفانه اطالعات ما در این زمینه بسیار محدود و ناقص میفرسایشی دالیلی نظیر جنگ و عوامل 

اسالمی از دیوارنگاری بیشتر در آراستن بناهای غیر مذهبی مانند کاخها،  ءمیانه دورهاول و های نشانگر آن است که در سده

 ست. اشده  استن بناهای مذهبی استفادهها استفاده شده و کمتر از آن در آرها و خانهحمام

از انتقال ه.ق و بعد  116با شروع سلطنت شاه عباس اول در سال  .بار دیگر آغاز شدزمین ه و عظمت ایران صفویه شکو ءدورهدر 

آغاز شد. ها، امامزادها کاخها، کوشکمانند بناهای عمومی و خصوصی پایتخت به اصفهان فضایی وسیع برای ساختن و آراستن 

گل و بوته و برگهای  ،ترنج ،طرحهای اسلیمی ،پرندگان، مانند درختان موضوعات مختلف تزئینی آثار این دوره شامل بیشتر

حنایی و تزئینات  خاکستری، قرمز، مشکی و ای،گوناگون است که به کمک رنگهای متنوعی نظیر شنگرف، آبی، سبز، قهوه

 و امامزاده اسماعیل)ع( عالی قاپو، هشت بهشت های زیبایی از آن در بنای چهلستون، عمارتطالکاری اجرا گردیده است و نمونه

الزم به ذکر است که این نقوش در بناهای مذهبی به عنوان نقش اصلی و در  (961: 9783مکی نژاد، . )رددر اصفهان وجود دا

 شده است. بناهای غیر مذهبی، بیشتر به عنوان پر کردن بستر و حاشیه نقش اصلی بکار برده می
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ها، اماکن ها، خانهقاجار شامل مضامین حماسی و سیاسی، مذهبی، تزئینی و بزمی بوده که زینت بخش کاخ ءدر دوره دیوارنگاری

شود. تالش شاهان قاجار برای اتحاد شیعیان و ادعای عمومی و اماکن مذهبی بوده است. این دوران اوج نقاشی مذهبی قلمداد می

ی مذهبی، احداث و مرمت ابنیه مذهبی همچون امامزاده، بقعه، تکیه و هارهبری جامعه شیعیه با حمایت از مراسم و فعالیت

ها یکی از ها همراه بود. حمایت مردم نیز عامل دیگری برای رشد نقاشی مذهبی بود و بالطبع دیوارنگاری در امامزادهسقاخانه

 ءبا توجه به آنکه؛ نه تنها در دوره  (918: 9787پاکباز، شده است. )محسوب می دستاوردهای مهم نقاشی مذهبی در این دوره

های زیادی در این دوره شود؛ امامزادهقاجار نیز شهر اصفهان مرکزیت خود را دارد و از شهرهای مهم محسوب می ءصفویه در دوره

های امامزادهیابیم که در میان تعداد کثیر ها در شهر اصفهان در میوند. با بررسی میدانی امامزادهشتعمیر، تزئین و مرمت می

با تزئینات دیوارنگاری مزه، هارون والیت و اسماعیل)ع(( شاه زید، شاه میرحاحمد، )امامزاده پنج موجود در شهر اصفهان تنها 

والیت و اسماعیل )ع(  ها هارونهای امامزادهاین پژوهش به بررسی موردی دیوارنگاره وقاجار وجود دارند صفوی و  ءمربوط به دوره

ها در امامزاده صفوی و  قاجار های باقیمانده از عصراین مقاله که با هدف طبقه بندی و تجزیه و تحلیل دیوارنگاری است. هپرداخت

پی پاسخگویی به پرسشهایی همچون چه مضامین و مجالسی بیشتر برای  هارون والیت و اسماعیل )ع( تهیه شده است، در

و ابزار  پژوهش توصیفی و تحلیلی استفاده شدهشیوه نیل به هدف یاد شده از  برایباشد. ، میاستفاده شده هاهدیوارنگاری امامزاد

در این پژوهش با بررسی میدانی آرامگاهها از طریق مشاهده  .بوده استمیدانی بررسی ای و ، کتابخانهنیز گردآوری اطالعات

امید است که با این بررسی گامی  پرداخته شده است.نزدیک، به توصیف، طبقه بندی و تحلیل دیوارنگارهای آنها با یکدیگر 

ها برداشته شود و مسئولین به حفاظت و نگهداری این آثار باستانی و های مذهبی امامزادهکوچک در جهت معرفی دیوارنگاری

 ای بنمایند.هنری توجه ویژه

 

 پیشینه تحقیق :

ها هارون والیت و اسماعیل )ع( علمی و جامعی در مورد تزئینات دیوارنگاری امامزاده ءمتأسفانه تاکنون هیچ گونه کتاب و مقاله

ای کوچک به وجود صورت نپذیرفته است. منابع موجود؛ تنها به معرفی برخی از مجالس در یک امامزاده پرداخته و یا فقط اشاره

آنها  ءاند که از جملهوجود در آنها را در تصاویر خود نشان دادههای ماند  و بخشی از دیوارنگاریها نمودهدیوارنگاری در امامزاده

ایران در یکصد و »، « محمود رضا شایسته و منصور قاسمی»تألیف «  اصفهان بهشتی کوچک اما زمینی »کتاب "توان به می

« نقاشی روی گچ»، «ئی مهرعلی اصغر میرزا»تألیف « های بقاع متبرکه ایراننقاشی»، «ارنست هولستر»تألیف « سیزده سال پیش

  اشاره داشت.« یعقوب آژند»نوشته « قاجار ءدیوارنگاری در دوره»و مقاله « هادی سیف»تألیف 

 امامزاده هارون والیت )ع(:-1

های (، داخل کوچه هارونیه و روبروی مسجد علی، امامزاده هارون والیت)ع( یکی از امامزادهدر میدان علی )سبزه میدان قدیم

صادق )ع(  سید هارون بن امام موسی بن جعفر"به  این امامزاده به استناد کتیبه سر در آننسب معتبر اصفهان واقع شده است. 

-ه ق می 198در آن متعلق به دوران سلطنت شاه اسماعیل اول به سال  . تاریخ ساخت بنا به استناد کتیبه تاریخی سررسدمی"

( از سابقه خصوصیات  6/757:  9783بنا شده است. )کمبریج،« خان دورمش»ی مشهور وی به نام باشد که به دستور یکى از وزرا
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این محل و کیفیت بنا و نسب و نژاد صاحب بقعه و حتی اسم و عنوان )هارون والیت( یا ) بقعه هارونیه ( پیش از عهد صفویه 

طالعات  مربوط به اوائل آن قرن تا اکنون است که آن یعنی قبل از قرن دهم هجری هیچ اطالع صحیحی در دست نیست و تمام ا

اند و مشخص است  قبل از صفویه در این مکان عمارت مفصل و صحن وسیع وجود اسم و عنوان را در اسناد و کتب تاریخی آورده

صفویان ضمائمی ای بدون متعلقات و تزئینات و شاید با صحنی کوچک در اینجا بوده که بعدها در زمان نداشته و فقط مقبره

هارون والیت  امامزاده بنای (966: 9711بدانجا الحاق گشته و به صورت عمارت زیبای کنونی در آمده است. )همایی شیرازی ،

 مالزاده و محمدی،) ای و دو صحن در شمال و مغرب بقعه است.در، رواق، گنبد دوپوش فیروزه ، ضریح، سر)حرم(دارای بقعه )ع(

کاشیکاری، باشکوهی نظیر و متنوع   تزئینیهای این بنا در دوران صفوی و قاجار از آرایه و اعتبار با توجه به اهمیت (757 :9738

در شده رفته  های تزئینی بکاررایهآیکی از بیشترین در آراستن آن استفاده شده است.  ، گچبری، حجاری و آینه کاریدیوارنگاری

را  )ع( والیت و رواق امامزاده هارون حرم فضایسر  تا سر آتقریب که این تزئین؛ می باشدن آهای بنای هارونیه دیوارنگاری

  زمانی صفوی و قاجار انجام شده است. ءپوشانده، در دو دوره 

 : حرمتزئینی  هایدیوارنگاری -1-1

های نفیسی و کاشیکاری هادیوارنگارهباشد که در آن میمتر مربع  81حدود هارون والیت )ع( امامزاده حرم  ابعاد فضای داخلی

و هایی سر تا سر از کاشی معرق گل و بوته پوشیده شده با ازارهحرم دور تا دور  (965: 9787)شایسته، قاسمی، گردد.مشاهده می

 (9)ر.ک. جدول صفوی خودنمایی می کند. ءبسیار زیبایی مربوط به دورهتزئینی های دیوارنگاره، هاآنباالی در 
 (مهسا اسدیهای تزئینی  بقعه امامزاده هارون والیت)ع(. )عکس:: دیوارنگاره1جدول 

ف
ردی

 

 تصاویر توضیحات رنگبندی نقشمحل  نوع نقش

9 

 اسلیمی 

 و 

 ختایی

 گره هندسی

ضلع شمالی 

حرم و  باالی 

درب ورودی از 

 سمت رواق

الجوردی 

 زرد -قرمز

سبز  –آبی

 سفید

در مربع وسط آن به خط کوفی 

نوشته  «مبارک»بنایی کلمه 

 است شده

 

7 

 اسلیمی

 و

 ختایی

ضلع غربی حرم 

و باالی درب 

ورودی از سمت 

 حسینیه

الجوردی 

 سفید 

 آبی -قرمز

های پائینی آن محو قسمت

 .اندشده
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ف
ردی

 

 تصاویر توضیحات رنگبندی محل نقش نوع نقش

7 

 اسلیمی

 و

 ختایی

 حیوانی

شرقی حرم  ضلع

 ءو باالی پنجره

روبروی مسجد 

 علی

الجوردی 

طالیی 

 سفید

 قرمز

در مربع وسط شیر طالیی و  

 .ندرای قرار دااسب نقره

 
 

1 

عدد    قاب  71

محرابی شکل 

همراه با نقوش  

و  اسلیمی

 ختایی 

 ایکتیبه

حرم در اطراف 

 هاباالی ازاره

 سبز

    سرخ  

اخرایی 

 ایسورمه

 الجوردی

 طالیی

 کوفیخط  بهآنها در باالی همه 

و در  نوشته شده« علی»بنایی

مرکز آنها اشعاری در الواح 

به خط محمد رضا  جداگانه

 9166و مورخ بسال   امامی

نوشته شده که ه ق  9163و

حاکی از تعمیر بنا در زمان شاه 

  باشد.عباس دوم می

 

 رواق: مذهبی های دیوارنگاره -1-2 

های دیواری هنرمندان این دوره است. این رواق که در مزین به نقاشی و قاجار ءاز ملحقات دورههارون والیت)ع( رواق امامزاده 

 تاریخ فاقد که هانقاشی اینهای تزئینی بسیار زیبایی است. مذهبی و نگاره مجلس شامل پنج شده،عهد فتحعلی شاه به بنا افزوده 

 ( 18: 9786)میرزایی مهر، حالتی رسمی و شهری را نمایش می دهد. تا و طرز نشستن دارای ترکیب بندی ایس است، نقاش نام و

این مجلس در قسمت پخ فضای هشتی مانند افزوده شده به بنا در قسمت باالی سمت راست : نبرد علی اکبر)ع(  .مجلس اول

ای دهد. آن بزرگوار با شمشیر به یکی از اشقیاء ضربهای مصمم، در حال نبرد با کفار نشان میقرار دارد و  علی اکبر )ع( را با چهره

 زند. ای ترسان و به حالت تسلیم، شمشیر و سپر را باالی سر برده؛ و خون از بدنش فواره میبا چهرهوی زده و 

این مجلس در قسمت پخ فضای هشتی مانند افزوده شده به بنا در قسمت باالی سمت : نبرد حضرت عباس )ع( .مجلس دوم

دهد. آن حضرت شمشیر را بر پهلوی دشمن فرو کرده و از بدن وی حضرت عباس )ع( را در حال نبرد نشان می قرار دارد و چپ

 زند. خون فواره می

 و این مجلس در قسمت پخ فضای هشتی مانند افزوده شده به بنا در قسمت پائین سمت چپ قرار دارد :درویش .مجلس سوم

 .، که دو زانو روی پوستینی نشسته و تسبیحی در  دست دارد نمایشگر درویش میانسالی است
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این مجلس در سمت راست درب ورودی حرم هارون : شمایل نگاری امام علی )ع(و امام حسن و حسین)ع( .جلس چهارمم

پیراهن سبز  والیت)ع( قرار دارد. در مرکز این مجلس، امام علی )ع( شمشیر بر دست نشسته و در اطراف ایشان امام حسن )ع( با

)استعاره از امام علی)ع( (، دو آهو و قنبر غالم امام علی  اند. دو فرشته، شیررنگ و امام حسین )ع( با پیراهن سرخ رنگ نقش شده

  (9. )ر. ک. تصویر)ع( از حواشی پیرامونی این مجلس می باشند

در مرکز  رون والیت )ع( قرار دارد.این مجلس در سمت چپ درب ورودی حرم  ها: شمایل حضرت محمد)ص( .مجلس پنجم

ای بر دست دارد. در مقابل آن حضرت، امام علی)ع( این مجلس حضرت محمد )ص( با برقعی بر چهره، دو زانو نشسته  و تسبیحی

با لباس رزم ایستاده و دستهایش را به حالت احترام بر روی سینه قرار داده است. در پشت سر حضرت محمد )ص( نیز یکی از 

رانش با شاخه گلی در دست نقش شده است. سه فرشته مقرب، امام حسن و حسین )ع( در سن کودکی، چهار آهو و یک یا

 (9)ر. ک . تصویر های پیرامونی این مجلس می باشند.پیرمرد از حواشی

 های تزئینی رواق:دیوارنگاره-1-2-1 

-مختلف بکار رفته است و شامل انواع نقوش اسلیمی، ترنج، کتیبههای تزئینی امامزاده هارون والیت)ع( در پنج بخش دیوارنگاره

باشند. گنبد رواق هارون والیت)ع( تجدید ساختمان شده و در اطراف قاعده آن اشعاری به زبان فارسی ای، طوبی و گل و مرغ می

ز تعمیراتی است که در سال طی الواح جداگانه بخط نستعلیق مشکی بر زمینه سفید گچ بری شده است؛ که مضمون آنها حاکی ا

سلطنت فتحعلی شاه قاجار و حکمرانی حاج محمد حسین صدر اصفهانی در هارون والیت )ع( بعمل آمده  ءه.ق و در دوره 9773

های نزدیک به درب ورودی حرم، آکنده از نقوش اسلیمی، ترنج، گل و درون دو قاب تزئینی پاطاق (387: 9757مهرآبادی، ) .است

در چهارطرف پایه های گنبد  ،(9) ر.ک.تصویر د، درون طاق و چشمه هشتی رواق با انواع ترنج و گل و بوته تزئین شدهباشمرغ می

های درب ورودی رواق در سمت چپ نقش معروف و در آخر در پاطاقرواق یک ترنج پایه دار اسلیمی هندسی نقش شده است 

 طوبی ) گلدان و گل و مرغ( قرار دارد.

              
 : نمای درونی رواق هارون والیت)ع( . عکس: مهسا اسدی9تصویر               
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 امامزاده اسماعیل)ع(: -2

امامزاده اسماعیل در شهر اصفهان در میانه شرقی خیابان هاتف؛ حد فاصل چهار راه شکرشکن و میدان علی )سبزه میدان قدیم( 

دانند و نسب او  را که در اطراف یک پنجره چوبی های معتبر و صحیح النسب اصفهان میاین امامزاده را از امامزاده )ع( قرار دارد.

اسماعیل ابن زید بن حسن بن حسن بن االمام علی "اند: ما بین حرم و ایوان غربی داخل بقعه کنده شده است چنین ذکر کرده

توان به آرامگاه شیعای نبی از پیامبران عیل)ع( را می( در واقع منشأ شکل گیری امامزاده اسما577: 9751)هنرفر،  "بن ابی طالب

ساختمان امامزاده اسماعیل)ع( و  (  718/ 1: 9781قوم یهود نسبت داد که در این مکان مدفون گشته است. )گدار و دیگران، 

د. باشنقاجار میهای واقع شده در آن بیانگر چند دوره ساخت و تعمیرات مربوط به دوران سلجوقی، تیموری، صفوی و کتیبه

 رواق، مقبره درویشان ، ، هشتیراهروامامزاده و متعلقات آن همچون حرم مجموعه امامزاده اسماعیل)ع( شامل مسجد، مرقد شیعا، 

ا توجه به ب ( 915: 9738) مالزاده و محمدی، و گنبد چهار سو و صحن است که هریک از آنها در زمان معینی ساخته شده است. 

و  ، گچبری، حجاریدیوارنگاریکاشیکاری، باشکوهی نظیر و متنوع   تزئینیهای از آرایهمختلف اهمیت و اعتبار این بنا در دوران 

در شده رفته  کارتزئینی بهای رایهآ و زیباترین  یکی از بیشتریندیوارنگاری  و  ن آن استفاده شدهدر آراستکنده کاری روی چوب 

رواق امامزاده  و  ، مقبره درویشانحرم، راهرو فضایسر  تا سر آتقریب که تزئیننوع این باشد. آراستن این بنای متبرکه می

   زمانی صفوی و قاجار انجام شده است. ءاسماعیل )ع( را پوشانده، در دو دوره 

واقعه عاشورا مربوط به امامزاده اسماعیل)ع( دارای دو مجلس نقاشی با مضمون مذهبی  های مذهبی راهرو:دیوارنگاره -2-1

  باشند.قاجار میء نام نقاش و متعلق به دوره ها فاقد تاریخ، این نقاشی  باشد.در راهرو خود می

ضلع شمالی بقعه و روبروی درب ورودی آن  این مجلس به موازات :(مشک آب توسط حضرت عباس)عگرفتن مجلس اول. 

قرار دارد و حضرت عباس )ع( را سوار بر اسب و علم بر دست؛ در حال گرفتن مشک آب از  دختر جوانی احتماال سکینه خاتون 

 (7دهد. )ر. ک. تصویرنشان می

                           
 : گرفتن مشک آب توسط حضرت عباس)ع(. اسماعیل)ع(. عکس: مهسا اسدی 7تصویر
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مجلس در ضلع شمالی دهلیز و روبروی  این:شمایل نگاری امام علی )ع( همراه با امام حسن و حسین)ع(. مجلس دوم

آن حضرت امام درب ورودی از سمت رواق قرار دارد و امام علی )ع( را نشسته و شمشیر بر دست نقش کرده است. در مقابل 

امام  اش به مرور زمان محو شده  قرار دارد، وی احتماآل قنبر غالم  حسن و حسین )ع( و پست سر ایشان تصویر شخصی که چهره

  (7. )ر. ک. تصویرباشدمی )ع(

                     
 عکس: مهسا اسدی: شمایل امام علی)ع( همراه با امام حسن و حسین)ع(. اسماعیل)ع(. 7تصویر      

 

 :تزئینی رواقدیوارنگاره های  -2-2

و شامل انواع قاجار بوده و در چهار بخش مختلف بکار رفته  ءمربوط به دوره های تزئینی رواق امامزاده اسماعیل)ع( دیوارنگاره 

اسلیمی، ترنج و گل و مرغ نقوش اسلیمی، ترنج، فرشته و گل و  مرغ می باشند. روی سقف و دیوارهای اطراف آن مملو از نقوش 

باشد، سمت چپ مقبره درویشان با دو قاب یکی گل و مرغ و دیگری یک گل زنبق بزرگ تزئین شده، سمت راست درب می

ورودی رواق به هشتی امامزاده با نقش گل و مرغ و یک فرشته پوشیده شده و در آخر سمت چپ درب ورودی رواق به هشتی با 

 ،صفوی ء به دوره مربوط  در کمرگاه رواق، کتیبه نواری شکل الزم به ذکر است که  تزئین شده است. یک قاب مملو از گل و مرغ

  ،ای به رنگ آبی تیرهبر زمینه ،بخط نستعلیق برجسته طالئی ،ایدر الواح جداگانه محمد صالح االصفهانی،توسط 

 (797: 9781. )گدار، زندچهار دیوار اطراف را دور میکه متن آن شعری است که از سمت راست در انتهایی شروع و حک شده 
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در رواق امامزاده اسماعیل)ع(  و سمت راست درب ورودی مقبره درویشان  مقبره درویشان:های مذهبی دیوارنگاره -2-3

قاجار بوده است.  ءبه دوره و مربوطآن واقع شده و شامل چهار مجلس نقاشی با مضمون دو درویش، در حالتهای گوناگون 

 ولین در حفاظت و نگهداری آنها محو و نابود شده است.ئتوجهی مسمتأسفانه این مجالس بخاطر عوامل فرسایشی و بی

 حرم:تزئینی های هدیوارنگار-2-4

) . داخل حرم امامزاده اسماعیل)ع( به شکل مربع است که در هرطرف، شاهنشینی کوچک در وسط و دو طاقچه در طرفین دارد

ها تا گنبد به پنج بخش افقی از باالی ازارهصفوی و  ءمربوط به دورهحرم  هایدیوارنگاری (197/ 7: 9763سید جوادی و دیگران، 

 (7)ر. ک. جدول باشند. می فرعیدارای تقسیمات نیز ها تقسیم شده که برخی از بخش

 مهسااسدی( های تزئینی حرم امامزاده اسماعیل)ع(. )عکس:دیوارنگاری:2جدول 

ف
ردی

 

 توضیحات بندیرنگ محل نقش نقشنوع 
 تصاویر

 

9 

 اسلیمی

 و

 ختایی

اول  ردیف

تزئینات 

های درگوشه

 حرم

 الجوردی 

 سرخ 

 طالیی

های بقعه و ما بین در گوشه

های مقرنس این قاب چهار طاقچه

 .دفعه تکرار شده است

 

7 

 اسلیمی

 و

 ختایی

 ترنج

گره 

 هندسی

 اول ردیف

 تزئینات

های طاقچه

 مقرنس

 الجوردی

 طالیی

 قرمز

 سفید

وجود  بقعه طاقچه در اطرافهشت 

های باالی دارند که تعداد مقرنس

های روبرو با هم یکسان طاقچه

شمالی و  دربهایاست. طاقچه 

جنوبی دارای سه ردیف مقرنس و 

طاقچه درب و پنجره شرقی و غربی 

-دو ردیف مقرنس کاری می دارای

  باشند.

ف
ردی

 

 تصاویر توضیحات رنگبندی محل نقش نوع نقش
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7 

 اسلیمی

 و   

 ختایی

 گل 

 و بوته

اول  ردیف

در  تزئینات

دربها و  اطراف

 حرم پنجره

 الجوردی

 طالیی

 قرمز

هشت قاب در اطراف دربها و پنجره 

حرم وجود دارند که نقوش زمینه 

درب ضلع شمالی و جنوبی به 

-میشکل درختی با گلهای فراوان 

باشد ولی نقوش زمینه قابهای ضلع 

شرقی و غربی اسلیمی و ختایی  

 .باشندمی

  

1 

 اسلیمی

  و  

 ختایی

اول  ردیف

تزئینات 

درکناره 

 داخلی دربها

 پنجره حرم و

 طالیی

 قرمز
تکرار شده دفعه این قاب هشت 

 است

 

5 

 ایکتیبه

به خط 

 ثلث

دوم  ردیف

دور  تزئینات

 تا دور حرم

الجوردی 

 طالیی

از زاویه شمال غربی  این کتیبه

شود و به همانجا ختم می و شروع

نام بانی و الملک سورهشامل 

در دوره سلطان  تعمیرات حرم

  حسین صفوی است

6 

اسلیمی 

حلزونی 

 توپر

سوم  ردیف

 تزئینات

طالیی 

 سفید

 الجوردی

تکرار شده هشت دفعه این قاب 

 .است

 

3 

 اسلیمی

   و 

 ختایی

ردیف چهارم 

 تزئینات

 قرمز

 طالیی

همچون کمربندی دورتا دور بقعه 

 را فرا گرفته است.

 

8 

انواع 

و  ترنج

 اسلیمی

 و

 ختایی

ردیف پنجم 

 ترئینات

الجوردی 

قرمز  

طالیی 

 سفید

زیباترین بخش تزیینات مربوط به 

گنبد است که در قسمت ترنج 

وسط به یک ستاره دوازده پرمنتهی 

 می شود
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 ها: تجزیه و تحلیل نگاره -3

ای، انواع ترنج صفوی از نقوش تزئینی مانند اسلیمی و ختایی، کتیبه ءها  نشانگر آن است که در دورهنتایج بررسی در این امامزاده

این دوره به دلیل کراهت تصویرگری ائمه  الزم به ذکر است که در. شده استگره هندسی در آراستن امامزادگان استفاده  و

 است.  گردیده معصومین از نقوش مذهبی در آراستن امامزادگان استفاده ن

شد که اکثراً ای میبه دلیل تحوالت پس از نهضت مشروطه، نقاشی مذهبی عمدتآ محدود به نقاشی عامیانه نیز قاجار ءدر دوره

ها نشانگر آن است که در تزئین امامزادگان در این دوره از نقوش و بررسی شدندمیه ای تهیتوسط نقاشان غیر درباری و غیرحرفه

  شده است.تزئینی و مذهبی توامآ  استفاده 

. باشدمیخود  در حرم و رواق تزئینینقوش و  در رواق ن مذهبیوهایی با مضمامامزاده هارون والیت )ع( دارای دیوارنگاره

های عاشورایی در امامزاده هارون دیوارنگاره اند.شدهبه دو بخش عاشورایی و شمایل نگاری تقسیم  امامزادههای مذهبی دیوارنگاری

نگاری آن نشانگر حضرت های نبرد در روز عاشورا ) نبرد علی اکبر و ابوالفضل عباس )ع( ( و شمایلوالیت )ع( مربوط به صحنه

-)ع( مربوط به دوران صفوی و قاجار می ضامین تزئینی امامزاده هارون والیتم باشد.محمد )ص(، امام علی)ع( و یک درویش می

قاجار  ءای دورهو شامل انواع نقوش تزئینی گل و مرغ، انواع ترنج، اسلیمی،  کتیبهقاجار در رواق  ءباشند. مضامین تزئینی دوره

ئینی اسلیمی و ختایی، ترنج، جانوران، گره هندسی و شامل انواع نقوش تزصفوی در حرم امامزاده  ءو مضامین تزئینی دورهاست و 

 باشد. ای دوره صفوی میو کتیبه

و نقوش تزئینی در حرم و رواق خود  راهرو و مقبره درویشانن مذهبی در وهایی با مضم)ع( دارای دیوارنگارهاسماعیلامامزاده 

های عاشورایی مربوط به دیوارنگارهاند. نگاری تقسیم شدهبه دو بخش عاشورایی و شمایل راهرو های مذهبی باشد. دیوارنگاریمی

همراه با امام حسن و حسین)ع(  نگاری آن نشانگر امام علی)ع(و شمایلگرفتن مشک آب توسط حضرت عباس)ع( ( روز عاشورا ) 

زئینی امامزاده مضامین تدیوارنگاره های مذهبی واقع در مقبره درویشان نیز نمایشگر چند درویش بوده است. باشد. می

قاجار در رواق و شامل انواع نقوش تزئینی گل و مرغ،  ءباشد. مضامین تزئینی دوره)ع( مربوط به دوران صفوی و قاجار میاسماعیل

، وش تزئینی اسلیمی و ختایی، ترنجصفوی در حرم امامزاده شامل انواع نق ءو مضامین تزئینی دوره است انواع ترنج، اسلیمی

 باشد. میو یک کتیبه مربوط به این عصر در رواق امامزاده ه هندسی گرای و کتیبه

 نتیجه گیری:

 هامضمون دیوارنگاریست و سوز و گداز نهان در دل آنهانمایشگر توان یک هنر مردمی نامید که را می ها امامزادهدر دیوارنگاری 

باشد. با بررسی کامأل متناسب با کاربری بنا که مکانی برای دعا و گرامیداشت یاد کسی است که در آنجا مدفون شده؛ می نیز،

نقوش . اجرا گردیدهو تزئینی  ی مذهبیشیوهدو به آنها در  نگاریدیواریابیم که ها هارون والیت و اسماعیل )ع( در میامامزاده

-امامزادههای مذهبی در میان نگاره تزئینی در دوران صفوی و قاجار توامآ استفاده شده است.وش نقمذهبی فقط در دوره قاجار و 

-و  های مذهب شیعه، الگو سازی مقاومتبه دالیلی همچون تقویت ریشهو شمایل نگاری ائمه معصومین  مضامین عاشوراییها 

نقوش تزئینی دوره صفوی بیشتر . استفاده هنرمندان قرار گرفته استایثار و عالقه زیاد شیعیان به امام حسین )ع( بیشتر مورد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

 

11 

 

در است. نقوش تزئینی دوره قاجار بیشتر شامل نقش گل و مرغ بوده است.  بوده و  ایشامل انواع ترنج، اسلیمی و ختایی و کتیبه

 ، چنانکهلی در آنها جلوگیری شوداز تخریب و مرمت غیراصوو بیشتری به این اماکن متبرکه شود توجه  انتها امید است که

 و مشاهده نمود. ها جستجوکتاب باید در بین صفحات را فقطمقبره درویشان  هایدیوارنگاری متاسفانه
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 اصفهان بهشتی کوچک اما زمینی. اصفهان: انتشارات نقش خورشید. (9787)اسمی، منصور . شایسته، محمودرضا و ق  . 

  .دایره العارف هنر. تهران: سیمای دانش.(9787)صدر، سید ابوالقاسم . 

 .تاریخ ایران کمبریج. ج ششم. مترجم: تیمور قادری، تهران: انتشارات مهتاب. (9783) کمبریج، ارنست . 

 آثار ایران. ج دوم. مترجم: ابوالحسن سرو مقدم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.(9781)دار، یدا. گدار، آندره و گ .  

  .دایره المعارف بناهای تاریخی دوره اسالمی. تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی. (9783)مالزاده،کاظم و محمدی، مریم . 

 .های بقاع متبرکه در ایران. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. قاشی.  ن(9786)  میرزائی مهر، علی اصغر 

 نتشارات سمت: اتهران. تزئینات معماری: هنر ایران در دوره اسالمیتاریخ  .(9783). مکی نژاد، مهدی . 

     .تاریخ اصفهان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (9711)همایی شیرازی، جالل الدین  . 

 .گنجینه آثار تاریخی اصفهان. تهران: انتشارات زیبا. (9751)هنرفر، لطف اهلل . 
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