		

تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

چکیده
استان قم در مرکز کشور ،از جمله مناطقی است که بناهای آرامگاهی نسبتاً زیادی را در خود جای
داده است .بناهای مورد بحث در این پژوهش تعداد ناچیز از مجموع کل آرامگاههای موجود در قم
را شامل میشود .هنرمند مسلمان این خطه ،عشق و ارادت خالصانه خود را به حضرت محمد (ص)
و امام علی (ع) به صورتی نمادین و بصری در آثار هنری ،به خصوص در ابنیه مذهبی در قالب
«کتیبه»« ،شمسه» و گاه دعاگونه و در ترکیب با نقوش هندسی و گیاهی که نشان از اعتقاد معنوی
او دارد ارایه کرده است .حضور نام با ارزش محمد (ص) و امام علی (ع) در کتیبهها به حضور
بارز ،افکار شیعی در مردم و حاکمان شیعی وقت تاکید دارد .این پژوهش ضمن معرفی معماری
اماکن بر طبق تقدم زمان ساخت آنها ،به بیان جلوههایی از مفاهیم بصری اسماء مقدس به عنوان
نماد تجسمی در نقوش تزییناتی به کار رفته در معماری امامزادگان و مقابرسدهی چهاردهم /هشتم
در شهر قم می پردازد.
اهداف مقاله:
 -1بررسی نقوش و کتيبههاي معماری امامزادگان و مقابر شهر قم.
 -2بررسي جلوههاي بصري و مفهومي اسماء مقدس در بناي امامزادگان و مقابر شهر قم.
سئواالت مقاله:
 -1بسترهاي شکلگیری معماری وعناصر تزیینی امامزادگان و مقابر شهر قم کدام است؟
 -2ارتباط نقوش هندسی و اسماء مقدس به لحاظ بصری و زیبایی شناسی کدام است؟
واژگای کلیدی :امامزاده ،مقبره ،اسماء مقدس ،جلوههاي بصري و مفهومي ،سده چهاردهم/
هشتم ،شهر قم.

دکتر مهناز شايستهفر
رامينه صرافزاده

تاریخ دریافت مقاله89/4/7 :
تاریخ پذیرش مقاله89/9/30 :

دانشیار گروه هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس

shayestm@modares.ac.ir

کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس

ramine sarafzadeh@yahoo.com

اين مقاله با استفاده از طرح تحقيقاتي "تأثير هنر شيعي بر گسترش فرهنگ اسالمي" مربوط به مرکز تحقيقات هنر اسالمي نگاره تدوین شده است.
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مقدمه
در دورهی اسالمی ،معماری آرامگاهی در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .این
درحالی است که جامعه نخستین اسالمی احداث بناییادبود را بر محل دفن شایسته نمیدانست و
بر آن بود تا حیات مادی انسان را بر جهان خاکی به سادگی پایان بخشد .پس از چندی آن سادگی
پیشین از میان رفت و به تدریج بناهای یادبود بر فراز قبر بزرگان دین و خلفا شکل گرفت .در ایران
به خاطر گرایشهای مذهبی شیعی ساخت این نوع بناها نسبت به دیگر کشورهای اسالمی بیشتر
مشهود است .غالب بناهای آرامگاهی به استناد شکل ظاهریشان« قبه»یا «گنبد» و به اعتبار رایجترین
عملکرد شان«تربت» و يا در اشاره به مفهوم دینی و مذهبی شان «امامزاده»نام گرفتهاند .اولین بنای
آرامگاهی در ایران امروزی به نام برج قابوس نام دارد و در سال  389 /999در نواحی شمالی
ساخته شده است .البته قدیمیترین مقبرهای که تاریخ معین دارد ،مقبرهی امیر اسماعیل سامانی
حدود سالهای  331 – 279 /942- 892در بخارا قرار دارد .از این زمان به بعد ساختن بناهای
آرامگاهی رواج بیشتری پیدا کرده و بدیهی است که در منطقه قم به مانند و تا ثیراز سایر مناطق
اسالمی آرامگاههایی ایجاد شده باشد .شهر قم از ابتدای اسالم به عنوان کانون تجمع شیعیان ،ماوای
طرفداران«آل علی»مطرح بوده است .توجه و عالقه مردم قم نسبت به ائمه علیه اسالم باعث شد که
تعداد زیادی از فرزندان اﺋمه به این شهر که محل امنی برای آنها به حساب میآمده ،مهاجرت
نموده در این شهر ساکن شوند .بر اساس متون تاریخی بیش از  440امامزاده در شهر قم وجود
داشته است .قم به بركت حضور فرمانروايان مقتدر محلي فوق الذكر درسدهي هشتم شاهد ساخت
يادمانهاي مذهبي تاريخي متعددي است .كه در فرهنگ معماري ايران به «برجهاي آرامگاهي»
موسومند .اغلب اين آثار كه با سبكهاي تقريباً مشابه ساخته شدهاند در قبرستانهاي عمومي شهر
يافت ميشوند كه متاسفانه برخي از آنها در طي دو سه دهه اخير به كلي تخريب و نوسازي شدهاند.
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شاخصترين و بكرترين بناهاي بازمانده عبارتند از :امامزاده خدیجه خاتون ( 770 /1368خارج از
شهر قم) ،امامزاده سيد سربخش ،774/1372امامزاده شاه احمد ابن قاسم  780 /1378شاهزاده علی
ابن جعفر  760/1347و مقابر گنبد سبز 761-792/1360-1390تنها بناهای بازمانده هستند .این بناها
از لحاظ فرم و ریختشناسی در شمار بناهای برجیشکل قرار و غالباً متعلق به سدهی چهاردهم/
هشتم یعنی زمان حکومت محلی آل صفی هستند .بيشتر آنها از اين امتياز نيز برخوردارند كه نام
هنرمند سازندهی خود را درميان تزيينات بازگوكنند .تمام ابنیهها زیر نظریک هنرمند گچکار«علی
بن محمد ابن ابو شجاع»1کار شدهاند .سه مقبره در مسیر دروازه کاشان به امراي مستقل قم «خاندان
آل صفي»به نام مقابر گنبدسبز اختصاص دارد که به عنوان بانیان امامزادگان قم شهرت دارند .ایشان
آثار هنری ،با مضامین شیعی سفارش میدادند که نشان دهندهی عالقه و ارادتشان به مذهب شیعه بود
که زمین ه را برای رشد هنرهای بصری و تجسمی در جهان اسالم فراهم آورده است.
این خاندان در آن روزگار از نیرومندترین قدرتهای محلی در مرکز ایران بودهاند که گاهی در
منازعات خارج از منطقه نیز مداخله مینمودند .امرای این خاندان چنان که از آثار بازمانده و القاب و
اوصاف آنان نیز آشکار است مردانی دانشدوست و هنرپرور بودهاند .از این رو ،در مناطق مجاور نیز
از احترامی شایسته برخوردار بودهاند .دوره حکومت آنان از پر آشوبترین دورههای تاریخ ایران
به شمار میآید ،به خصوص برای مناطق مرکزی اما روش فرمانروایی امرای این خاندان ،بر اساس
همزیستی مسالمتآمیز با همه قدرتهای متضاد پیرامونی استوار بوده است .از اینرو کشمکشها
و منازعات احتمالی همواره بدون دخالت سم ستوران خاتمه مییافت 1.با وجود تنوع کتیبههای
موجود در بناها ،متاسفانه تاکنون هیچگونه ارزیابی در خور شایستهای در مورد اینگونه تزیینات
انجام نگرفته است .بدیهی است که امامزادگان سدهی چهاردهم /هشتم قم بیش از این تعداد بودهاند
که در نوسازیهای دورههای اخیر شکل اولیه خود را از دست دادهاند .از همین رو برای شناخت و
معرفی هر چه بهتر این بناها مطالعات جامع و کلی ضرورت مییابد.
تحقیق حاضر با استفاده از دو روش میدانی و کتابخانهای انجام شده است .بخش اصلی کار با استفاده
از روش میدانی صورت گرفته است .بدینترتیب که چهار بنای شاخص مربوط به دوره ایلخانی در
شهر قم  -که هنوز امکان بازنگری و بازیابی تزیینات در آنها موجود بود  -انتخاب و عکسها و
طرحهایی از آنها تهیه شدند .بدین ترتیب آنچه در پیش رو دارید حاصل تحقیق و در نحوه ترسیم
تمام نقوش تزییناتی به کار رفته در مکانهاي ياد شده است.
اهميت و جايگاه کتيبه در معماري اسالمي
بررسيهای انجام شده نشان میدهند که هنر خط و خوشنویسی در قبل از اسالم تنها ابزار تزیین
کتیبههای هنرمندان بوده است .بعد از اسالم ،کم کم هنرمندان از مفاهیم قرآنی ادعیه و احادیث
برای تزیین بناها استفاده کردند هنرمند مسلمان نهتنها برای تزیین ابنیه و اماکن مذهبی مثل مدارس،
مساجد ،خانقاهها ،امامزادهها ،و مقبرهها ،از خط استفاده ميکرد بلکه سعی داشت خط را با مفاهیم
قرآنی و حدیث و دعا روی اشیای روزمرهی زندگی خودش هم استفاده کند .هنرمند مسلمان با
کتیبهنگاری سعی دارد حضور خداوند را همیشه و در همهجا ،تجلی بخشد .یکی از روشهای
بررسي کتیبهنگاری بهرهمندی از «خطوط کوفی بنایی» یعنی خط متداولی که در اکثر بناهای
مذهبی آن دوره با آن مواجهیم 2.با نفوذ اسالم به آسیای مرکزی کتیبهنگاری تزیینی رفتهرفته نقشی
غالبیافت و کتیبهی عربی با محتوای مذهبی ،اخالقی و يا آموزشی با هدف ترویج اصول اسالمی
3
به کار گرفته شد .در سدههای بعدی نیز این تزیینات با سبکی تازهتر مورد استفاده قرار میگرفت.
وجود کتیب ه در معماری اسالمی از ویژگی بارز و با اهمیت هر بنایی است .خطاطی در معماری
اسالمی عالوه بر تأمین عنصرتزیین معانی و مفاهیمی را در بردارد که ا زیکسو منعکس کنندهی
ت هنرمندان
شرایط اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آنها و از سوی دیگر نمایانگر خالقی 
مسلمان و تجلی خلوص معنوی آنها است 4.تزیینات کتیبهای معماری اسالمی مانند گچبری و
آجرکاری ،گاهی با کاربرد مجزا و زمانی در تلفیق بایکدیگر توسط هنرمندان ،نمایشی شگفت
از زیباییها پدید آورده است .هنرمند مسلمان با کنار هم قرار دادن حروف و اشکال تصویری
گوناگون ،نقوشی فوقالعاده بدیع و بسیار جذاب پدید میآورد .تنوع کتیبهها در کنار نقوش اسلیمی
و هندسی ،همراه با طراحیهای هنرمندانه و متنوع همه بازتاب روحیهی خالق هنرمند مسلمان است.

 -1دالل موسوی ،سید محمد ،حاکمان قم ،قم انتشارات زایر،،
1384ص)87
 -2مهناز شایستهفر اهمیت و کاربرد کتیبهها در معماری اسالمی
همکنش زبان  ،هنر ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری
 -1380صص  359تا . 357
 -3رفرنس :دالیناخبکوا و اکبر خاکیموف هنر آسیای مرکزی
ترجمه ناهید کریم زندی تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
-1372ص9-10
 -4مهناز شایسته فر ،جایگاه قرآن حدیث و ادعیه در کتیبههای
اسالمی ،فضلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه
تربیت مدرس ویژهنامه  1380صص 60- 61
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 -5مهناز شایسته فر  ،مقام و موقعیت امام رضا (ع) در تزیینات کتیبهای معماری
اسالمی با تاکيد بر حرم مطهر امام رضا(ع)  ،نشريه کتاب ماه هنر  ،ش -104
 ،103فروردين و ارديبهشت  ،1386ص .24
 -6دربارة او همين قدر ميدانيم كه درخدمت امراء خاندان علي صفي (امراء
مستقل قم در سدهی هشتم) بوده و هنر خود را در خدمت بناهاي احداثي آن
خاندان بهكار ميبرده است .چنان كه ديديم نخستين اثري كه از او در دست
داريم مورخ  761 /1382است و پيش از آن اثر شناخته شدهاي از او نيست.
آخرين اثر او نيز مورخ  780/1401است كه اوج مهارت و استادي و ظرافت
كاري فني اوست .پس از آن ديگر اثري از او نميشناسيم و مانا در سال /1413
 792دست از كار بازداشته يا درگذشته بوده است (.حسین مدرسی طبا طبایی،
آشنایی با اساتید بزرگ در هنر گچ بری ایران علی ابن محمد ابن ابو شجاع  ،
مجله هنر و مردم  ،شماره نشریه ،1352  ،132 ،ص)38
 -7مهناز شايستهفر ،عناصر هنر شيعي در نگارگري و کتيبهنگاري تيموريان و
صفويان ،تهران ،موسسه مطالعات هنر اسالمي ،1384 ،صص.91-96
 -8ویلبر ،دونالد ،معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانی.ترجمه عبداهلل فریار  ،
انتشارات علمی و فرهنگی ج  ،1تهران 1365 ،ص).11
  -9مقابر برجی شکل :گنبدهای نوک تیز مخروطی و هرمی.
 -10این گنبد از دو پوسته جدا از هم با پوسته داخلی معموال با مقطعی بیضی
وپوسته خارجی مخروطی یا منشوری بر روی مقطع دایره و یا چند ضلعی منظم
شکل میگیرد .یکی از دالیل دو پوسته زدن گنبد  ،به لحاظ توجه به مقیاس
ساختمان و کليت مقیاس شهر بوده است؛ از آنجاییکه گنبدهای بزرگ و بلند،
نشانه اهمیت ساختمان میباشند و همچنین این گنبدها باید با مقیاس شهر تطبیق
کنند و ترجیحاً از بخشها و نقاط مختلف شهر دیده شوند( .قبادیان ،وحید،
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،
ص)135
 -11گريو :استوانه بلند زير گنبد ،ساقه و گردن گنبدهاي دو پوسته گسسته.
-12پیرنیا ،محمدکریم ،گنبد در معماری ایران ،مجله اثر ،ش 20 ،زمستان،1370
ص.124:
  -13امامزاده خدیجه خاتون در  35کیلومتری جنوب شهر قم در جاده قدیم قم
به اصفهان ،از راههای باستانی ،قرار دارد .برطبق کتیبهای گچی برجای مانده،
این بنا در سال  770/1368به دست خاندان محلی« آل صفی» و به دستور «غیاث
الدین امیر محمد» فرزند «خواجه علی صفی» ساخته شده است .پالن بنا از داخل
چهار ضلعی متساوی االضالع است که در هر ضلع دارای صفه ای است که
به مانند بناهای قبل پالن را شبیه به طرح چلیپایی کرده است .گنبد بنا از نوع
«دو پوسته گسسته رک» تزیینات این بنا از نظر تکنیک و نقش مشابه بناهای هم
دوره خود در قم و بناهای مانند سلطانیه و پیر بکران است .فیض ،عباس ،گنجبنه
آثار قم ،ج اول  ،انتشارات مهر استوار ،قم : ،1349ص)232
 -14متاسفانه در مرمتهاي اخير در بخشهايي از صفه ها اين نام حذف شده
است.
 -15قدمت بنای سید سربخش به نیمه دوم سدهی چهاردهم /هشتم میرسد .بر
اساس کتیبه کمربندی دوم ،بنا در سال  774 /1372به دستور «امیرغیاث الدین
محمد» فرزند «علی صفی»از حکمرانان محلی «آل صفی» در قم ساخته شده
است .این بنا در حال حاضر درون شهر در قسمت شرق و نزدیک بقاع چهل
اختران قرار دارد .این بنا از نظر پالن و تزیینات مشابه بناهای همزمان و قبل
از آن در قم مانند امامزاده خدیجه خاتون ،علی بن جعفر ،شاهزاده ابو احمد
محمد بن حنیفه ،بخصوص بنای شاهزاده اسماعیل (سدهی سيزدهم /هفتم)
در بیدقان قم است .مشابه آن در بناهای مانند گنبد سلطا نیه و امامزاده جعفر
اصفهان که بناهايی از دوره ایلخانی هستند ،مشاهده ميشود .گنبد بنای سید
سربخش بصورت  12ترکی و از نوع دو پوسته گسسته است .ورودی فعلی
بنا در قسمت شمالی آن واقع شده و به صورت یک ایوانچه ،از الحاقات دوره
قاجاریه است .استاد کار بنا بر طبق کتیبه محراب علی ابن محمد ابی شجاع بوده
است( .فیض ،عباس ،گنجبنه آثار قم ،ج اول  ،انتشارات مهر استوار ،قم   ،،1349
ص .)389دونالد ویلبر نیز که چند خط بیشتر راجع به این بنا ننوشته  ،تاریخ فوق
را ذکر کرده و آن را جدید ترین اثر محمد بن ابی شجاع میداند (گلمبک  ،
لیزا  ،ویلبر دونالد ،معماری تیموری در ایران و توران ،ترجمه کرامتاهلل افسر
و محمد یوسف کیانی ،انتشارات میراث فرهنگی1374 ،،ص .)572این ادعا با
توجه به کتیبه موجود در بنای امامزاده خدیجه خاتون تأييد نميشود.
 -16متأسفانه در طي مرمت پوشش رنگي روي نقوش را با اليه اي از رنگ
روغن سفيد پوشانده شده و نقش و نگارهها در پيشاني صفهها از بين رفته است.

92

در تقسیمبندی مفهومی و محتوایی با توجه به متغیر بودن موضوع کتیبهها در دورههای مختلف
معماری اسالمییکی از راههای شناخت کتیبهها توجه به چگونگی استفاده از عناصر تزیینی
و نقوش بهکار رفته در آنها است که در دورههای مختلف معماری متفاوت بوده است.
کتیبهها را به طور کلی میتوان به دو نوع کتیبههای حاوی موضوعات مذهبی و کتیبههایی
که اطالعات بنا و سازندهی بنا را در خود دارد ،تقسیمبندی کرد 5.کتيبههای با مضامين مذهبي
به چند دستهي کتيبه با مضامين قرآني -دعايي – حديثي تقسيمبندي ميشوند 6.در کتيبهها با
7
مضامين دعایی اسماء الهي و اسماء مبارکه مانند پيامبر (ص) و امامان شيعه آورده شده است.
در اين نوشتار نيز تجلي اسماء مقدس در تزيينات معماري  3امامزاده و  3مقبرهی مربوط به
سدهي چهاردهم  /هشتم در شهر قم بررسي شده است.
ساختار معماری و تزیینات امامزادگان و مقابر شهر قم
بناهای مورد بحث در این پژوهش با فاصله سه چهار دهه بعد از فروپاشی حکومت ایلخانی
ایجاد شدهاند .که از نظر معماری و تزیینات ،دنباله همان شیوههای گذشته میباشد.
مغوالن همچون سلجوقیان قومی بیابانگرد بودند .آنها هنگام استقرار حاکمیت خود در ایران
از میراث فرهنگی با ارزشی برخوردار نبودند .ولی با گذشت زمان مسحور عظمت فرهنگ
و ادب و هنر ایران شده به حمایت از آن برخاستند .شاهان مغول با پذیرش دین اسالم ،شروع
به احداث بناهای مذهبی و غیر مذهبی نموده و به ترمیم خرابیهای اوایل هجوم پرداختند.
دوران حاکميت هالکو بنیانگذار حکومت ایلخانی در ایران را باید دوران تجدید حیات
معماری ایران در عصر مغول دانست 8.ساخت ابنیههای مذهبی با نقشهی بناهای عصر سلجوقی
در این دوره نیز دنبال شد .نقشه چند ضلعی و مدور برای مقابر ،با تاثیر از «مقابر برجي» 9شکل
سلجوقی ساخته شد .استفاده از «گنبد دو پوسته رک» 10که اولین بار در معماری سلجوقی
نمایان می شود در معماری ایلخانی رواج پیدا می کند .با این تفاوت که گنبد و ساقه آن
بلندتر می شود .نمونه شاخص آن را می توان در گنبد سلطانیهیافت .سبک عمده این عصر،
آرامگاههای هشتگوش بود که معموال«گریو» 11شانزده ضلعی گنبد آن بامی چند وجهی
را بر فراز خود داشت و نیزاهمیت فضای درونی که اغلب به عنوان نما تلقی شده است .این
طرح معیار معمول تعدادی از آرامگاههای شیعی قم گردید .از عوامل مهم که موجب رواج
«گنبدهای رک» در قم شد آن بود که این شهر مرکز تشیع در ایران بود .بین مردم این گونه
تعبیر می شد که مزار و آرامگاه بزرگان تشیع باید گنبد رک داشته با شد.به گواه تاریخ
معماری ،گنبد رک تا اواخر حکومت آل بویه در ایران رواج فراوان داشت و سلطان محمود
که در دین تسنن تعصبی خاص میورزید پس از به دست گرفتن قدرت دستور داد تا در ری
و سایر نقاط شیعه ،همه آثار پر شکوه را خراب کنند .بناهای عظیم تخریب شده همه دارای
پوشش رک بودند ،در ذهن شیعیان «گنبد رک» مترادف با سمبلهای ویژه ساختمانی بود.
به همین جهت در دورههای بعد در ایران ساخت این نوع گنبد در قم رواجی گستردهیافت،
12
بدون اينکه با اقلیم گرم و خشک این منطقه سنخیت داشته باشد.
در اواخر عصر سلجوقي و ايلخاني نماي داخلي برجهاي آرامگاهي بيشتر مورد توجه قرار
گرفت و تزيينات داخلي بنا اهميت بيشتري پيدا کرد دربناي امامزاده خديجه خاتون 13عالوه
بر عناصر معماري مانند عناصر هندسي ،اسليمي  و خط که نقش تزييني دارند ،ايجاد نقوش
بيشتر به روش گچبري استامپي و در برخي موارد با رنگ قرمز اخرايي رنگآميزي شده
است .نقشمايهها به شکل نقوش ته آجري هندسي و پاپيوني ميباشد که در بعضي از
قسمتها از جمله قوس صفه جنوبي و صفه غربي همراه با کلمه علي (ع) به خط کوفي بنايي
تزيين شده است 14.در امامزاده سيد سربخش 15عالوه بر نقشمايههاي استامپي به صورت
پاپيوني و گچبريهاي برجسته ،نامهاي جالله به صورت پراکنده در داخل بنا ديده ميشود.
تزيينات زير گنبد شامل چهار شمسه همراه با نقوش گل و بته ،نقوش هندسي ،خطوط کوفي
بنايي با رنگهاي قرمز ،آبي و سبز تزيين شده اند .نماي داخلي بناي امامزاده شاه احمد ابن
قاسم نيز سراسر مزين به گچبريهاي رنگي ،کتيبههاي گچي ،نقوش مهري و شمسههاي
16
رنگي بوده است.

دکتر مهناز شايستهفر /رامينه صرافزاده

تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

از آن جا که سکنجهاي بنا در زواياي مناسبي مناسب تزيين هستند ،هنرمند سازنده اين قسمتها
را با اسماء مقدس مزين کرده است .هنرمند در اجرا اين نقوش از شيوه گچبري برجسته استفاده
کرده و کتيبهاي که بين اين سه بنا مشترک بوده عبارت «الملک هلل الواحد القهار ،محمد و علي
خير البشر» است.
درون باغي کوچک موسوم به « باغ گنبد سبز» سه اثرتاريخي به نام مقابر باغ گنبد سبز بر جاي
مانده است که عبارتند از :
 -3مقبره شمالي
 -1مقبره جنوبي 	  -2مقبره مياني 	
در مقبره خواجه اصيلالدين ( گنبد جنوبي ) نماي بنا به صورت هشت ضلعي بوده و براي اجراي
اسماء مقدس زير طاقها از تکنيک توپي گچي ته آجري استفاده شده است .مقبره خواجه علي
صفي ( گنبد مياني) در وسط دو گنبد ديگر است که در آن شمسه و اسپر کار شده و کتيبهها به
صورت خطوط ثلث و کوفي با گچبري برجسته سفيد رنگ بر زمينه الجوردي با نقوش اسليمي  
تزيين شده است .همچنين در مقبره شمالي نيز از شيوههاي گچبري استفاده شد و داراي نوعي آجر
چيني منظم و متحدالشکلي است که بعضاً با اسماء مقدس مزين شده است .شيوه گچبري اين بنا
از گنبد سلطانيه تاثير پذيرفته است.
هنرمندان و معماران امامزادهها و مقابر شهر قم ،با عشق و عالقهای خاص عالوه بر نگارش و
نمادپردازی معنا و مفهوم ذات احدی ،به طراحی اسماء مقدس به شکلی لطیف و زیبا در این
ابنیهها پرداخته است .این نوع تزیینات عالوه بر زیبا سازی صوری فضا ،در باال بردن کیفيت فضای
روحانی مقابر ،نقش موثری را ایفا نمودهاند .کاربرد کتیبههاي گسترده با انواع خطوط ،به ويژه
گونههاي مختلف کوفي بنایی ساده ،در شمسهها ،محرابها ،گنبدها و اسپرها 17موجب تحولي
عظيم ،در خلق شاهکارهاي تزييني بناها  در اين دوران شده به طوری که هیچ فضای قابل روﺋیتی
بدون ریزه کاریهای گچبری رها نشده است.در اين نوشتار در سدهی چهاردهم  /هشتم بر طبق
تقدم زمانی و محل قرارگیری اسماء مقدس  3امامزاده و  3مقبره مربوط به شهر قم بررسي شده
است.
نگارش اسما مقدس در تزیینات امامزادگان شهر قم
اهميت کاربرد کتيبههاي قرآني در اماکن مذهبي عليالخصوص در مقابر امامزادگان از نقطه نظر
ايجاد فضايي معنوي و عرفاني و کمک به توجه و تمرکز مؤمنين در عبادت و نيايش پروردگار
بر کسي پوشيده نيست .در اين بين ،گروهي از کتيبهها با مضامين دعايي هستند که در اهميتي
يکسان فضاهاي اينگونه اماکن را با مضامين دروني خود عطرآگين معنويت و مضامين روحاني
کنند .اين دسته از کتيبهها ،توصيف کنندهي نامهاي زيباي خداوند ،ستايش گر و بازگو کننده
تواناييهاي شگرف او ،ستايش پيامبر (ص) ،امام علي (ع) ،فاطمه (س) ،امام حسن (ع) و امام
18
حسين (ع) هستند.
بر اساس نگرش مذهبي ،استفاده از اسماء جالله خداوند پيامبر(ص) و ائمه (ع) در محيطهاي
مذهبي بر تقدس آنها ميافزايد .هنرمندان مسلمان با نوشتن و نگاشتن اسامي مقدس جالله ،پيامبر
(ص) و ائمه (ع) ،بر زمينه کاشي کاريها و اشياء مختلف ،احترام و اعتقاد قلبي خود را نسبت به
آن اعالم ميداشتند .متوسل شدن به حضرت علي (ع) درمصائب و سختيها ،يکي از نمودارها و
جلوههاي وابستگي به اهل بيت در ميان مردم زمان است ،در اين کتبيهها ،هنرمند سعي کرده است
که ارزش واالي حضرت علي (ع) را به عنوان ياور خداوند و محترم در نزد او ،به نمايش درآورد.
همچنين تالش کرده است که بيان کند که حضرت علي (ع) ،دانش و علم کافي در رابطه با اسالم
19
دارد و ميتواند به عنوان فردي متدين و دانشمند ديني در نظر گرفته شود.
هنر اسالمي به يك معنا ،هنري است تجريدي و عرفاني و جوهر آن در قرينهسازي متجلي ميشود.
ي نظم تجريدي اين معماري قدسي ،بازتابي است از محتواي عارفانهای كه بر پايه تفکر
تمام 
اسالمي بنا شده است .هنرمند با کنار هم قرار دادن همچون کلمات معرفتي و اشکال هندسی،
ترکيبهاي بسیار زیبايي ،ایجاد کرده که هر کدام از آنها تداعی شکل و نقشي جذاب است.

 -17اسپر :دیوار
 -18مهناز شايستهفر ،جايگاه قرآن ،حديث و ادعيه در کتيبههاي
اسالمي  ،فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس  ،دوره   ،1380  ،5صص
.73-74
 -19مهنازشايستهفر ،هنر شيعي ،تهران ،موسسه مطالعات هنر اسالمي،
 ،1383صص .98-108
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نگارش در محدودهی هنر دینی برای تجسمبخشی به کالم الهی به عنوان هنر مقدس پذیرفته
شدهاست.نامها و صفاتي چون اهلل،الملک ،محمد (ص) وعلی (ع) واژهها و معاني مقدسی هستند
که در زمینهي توپیهای گچی و ته آجری اينگونه اماکن به کار رفتهاند .به کار گیری کلمات
و در مقیاس وسیع  ،سطح اغلب دیوارها را پوشانده است .محدودهي نوع نگارش به صورت خط
کوفی بنایی ساده است .کلیه اسما به کار رفته در بناهای امامزادگان مورد بررسي در محدوده مربع،
مستطیل ،مثلث ،لوزی و شش ضلعی ترسیم شدهاند.
در اين بخش ،کتبيهها با درونمايه اسماء مقدس و دعايي ،از امامزادگان خديجه خاتون (تصوير
 ،)1سيد سربخش (تصوير  ،)2شاه احمد بن قاسم (تصوير  )3و مقابر باغ گنبد سبز(تصوير  )4در
چندبخش شامل ،نام حضرت علي (ع) به تنهايي ،تجلي نام محمد (ص) در کنار نام علي (ع) ،تجلي
نام و اسامي مبارکه اهلل ،همانند الملکاهلل ،نام مبارکه محمد (ص) ،در کنار علي (ع) و در انتها،
تجسم اسماء مقدس در قالب نقش شمسه مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند.
تجلی نام علی(ع)

اولین گروه از تقسیمات اسماء مبارکه ،در بر گیرندهي نام علی (ع) است .عشق و ارادت هنرمندان،
به امام اول شيعيان ،علي (ع) درتزيين اماکن مذهبي ،بسيار تجلي پيدا کرده است .بيشتر آنها طرحها
و ترکيبهاي پيچيده و ظريفي را ايجاد کردهاند که نشان از معنويت دارد و در بعضي موارد در
اين ترکيبها ،به عناصر و نمادهاي شيعي اشاره شده است 20.اين گروه از کتيبهها در مقابر گنبدسبز
اجرا شده و در اکثر موارد کلمه علی (ع) در مربعهای پنج سانتیمتر به صورت منفرد ،راست به
چپ و معکوس همراه با نقوش تزیینی تهآجری هندسی بر زمینه آبی ترسیم شده است .این نقش
بیشتر در مقبره گنبد میانی(مقبره خواجه علی صفی) به عنوان پوشش اصلی دیوارها و صفهها دیده
میشود .البته در حال حاضر به دلیل مرمتهای زیاد و عدم توجه ،کتيبه دچار بي نظمي نوشتاري
شده است (تصویر  .)5در مقبره شمالیتاكيد بر نام علي با ريز شدن نقوش هندسي نمايان شده و
ميتوان گفت كه اين نقوش چهار پَر ،همگي در خدمت نماياندن هر چه بيشتر اين نام قرار گرفته
است (تصویر .)6هنرمند با استفاده از نقوش هندسی به عنوان بن مایه اصلی کتيبه ،نام علي (ع) را
با شیوه خط کوفی بنایی در اندازههای یکسان تکرار کرده است .در بخشي ديگر هنرمند از فضای
آجر دیوار به عنوان فضای منفی استفاده کرده و با کنار هم قراردادن مربعهاییکسان به صورت
چلیپایی قناس ،نام علی (ع) را با رنگ سفید از زمینه نخودیرنگ ،آجرهای دیوار جدا کرده است
(تصوير  .)7اين تزيينات و اشكال بسيار زيبا ،بیشتر ماهيت خود را از نقوش هندسي اخذ نمودهاند.
در مقبره جنوبی (مقبره خواجه اصيلالدين) نام علي(ع) به خط کوفی بنایی به عنوان تزیینات زیر
قوسها در دو ردیف به صورتیک در میان همراه نقوش هندسی تهآجری قرار گرفتهاند .این
نقش منحصرا با نام علی (ع) به خط کوفی بنایی به صورت لوزي و سه ردیف جناغی تکرار شده
است (تصویر  .)8نمای بیرونی این بنا  نیز با خط کوفی بنایی به صورت مفرد مزین به نام علی است.
این نام از چیده شدن افقی و عمودی آجرهای دیوار ،به شکل قناس پديد آمده است (تصویر .)9
هنرمند در چیدن تزیینات کتیبه در قالب خط(کوفی بنایی) به صورت منفرد ،قرینه و یا تلفیق با
نقوش هندسی در این مقابر ،نمایشی از زیباییهای قدسی را در قالب عناصر تجسمی ابداع کرده
ف اسم جالله
است .كلم ه علي(ع) در آن به فراواني به چشم ميخورد .اين نام مقدس حتي همردي 
ي در نزد شيعيان باشد.
و نام مبارکهي پیامبر (ص) جايگذاري شده ،تا نشاندهندهي ارج و قرب و 
تجلی نام محمد (ص) در کنار نام علی (ع)

 -20مهناز شايستهفر ،تجلي نام علي (ع) در کتيبههاي ابنيه اصفهان،
کتاب ماه هنر ،شماره  ،1386 ،109-110ص .25
 - 21همان.
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دومین گروه از تقسیمات اسما در بر گیرنده نام محمد(ص) در ترکیب با نام علی (ع) است .در
کنار نام علي (ع) ،نام ائمه اطهار که از شجرهي نبوت هستند و ادامه دهنده سير هدايت و روشني،
به دليل ارادت و اطاعت شيعيان از ايشان و مددجويي از آنها ،جايگاه ويژهاي را در اماکن معماري
اسالمي ،به خود اختصاص دادهاند .تا آنجا که هنرمند درهيچ قسمتي از اين اماکن مقدس ،براي
اثبات ارادت خود نسبت به خداوند ،رسول و جانشينانش کوتاهي نکرده است .نمونههاي بسيار
زيادي گويايي اين مهم است 21.درامامزاده شاه احمد ابن قاسم (تصویر  )10نام محمد با کوفی بنایی
به صورت منفرد و زنجیرهای به خط کوفی بنایی در حاشیه صفهها (به جز صفه شرقی) ،گوشوارهها،
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تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

ترنجهای لچکیها و حد فاصل میان کتیبههای اصلی دیده میشود (تصویر  .)11تزیینات داخلی
سطح زیر گنبد در امامزاده خدیجه خاتون ،شامل ستارهای هشتپر هندسی است که حاشیه آن
تکرار متوالی نام محمد(ص) به خط کوفی بنایی است .این نام به شکل یک نقش مشترک در تمام
امامزادگان و مقابر معرفی شده ،در قالب نوارهای زنجیرهای در تزیین کمربندی صفه ،طاق و...قابل
مشاهده است.
در بعضی از موارد قرار گرفتن متوالی چند قوس در قسمت صفهها ،یک آرایه تزیینی را بهوجود
آورده است که بهترین نمونههای آن را میتوان در امامزاده شاه احمدابن قاسم مشاهده نمود .در
صفه غربی نام محمد (ص) به صورت متحدالمرکز چهار بار به صورت قرینه در محدوده مربع
تکرار شده که از ناحیه حرف «م»به هم متصل است .نام علی(ع) نیز چهار بار به صورت قرینه در
کنار نام محمد (ص) تکرار شده است .اين نحوه قرار گيري را مي توان تاکيدي بر جايگاه  رفيع
و معنوي حضرت محمد (ص) و علي (ع) دانسته ،چرا که مرکزيت و محور وحي الهي در دين
اسالم پيامبر (ص) بوده و حضرت علي (ع) در تمام دوران زندگي در جايگاه ولي ،وصي و همراه
آن حضرت بوده است .در صفه شمالی بر عکس صفه غربی ،شاهد نام علی (ع) به صورت قرینه
در محدوده وسط هستيم ( تصویر .)12در حالي که چهار بار نام محمد(ص) به شکلی زیبا به خط
کوفی بنایی نقش شده است .وجود نام علي (ع) بار ديگر نشان دهندهي اهميت و جايگاه رفيع  
شخصيت وي در نزد هنرمندآن دوره بوده است.
در مقبره خواجه اصيلالدين نوع دیگری از ترکیب نامهای محمد و علی با خط کوفی بنایی به
رنگ سفید در محدوده لوزي بهعنوان نقوش تزیینات زیر طاقها در زمینه آجر ديده ميشود
(تصوير  .) 13هنرمند در چیدن تزیینات کتیبه در قالب خط(کوفی بنایی) به صورت منفرد ،قرینه ویا
تلفیق با نقوش هندسی در این مقابر نمایشی از زیباییهای قدسی را در قالب عناصر تجسمی ابداع
کرده است .كلم ه علي(ع) در آن به فراواني به چشم ميخورد.
نمونهای دیگر از کتیبه در مقابر گنبد سبز( مقبره شمالی) را همراه با نامهای محمد(ص) و علی(ع)
در محدوده کادر مربع قابل مشاهده است ( تصوير  .) 14این کتیبه هشت بار میان کتیبه کمربندی
اول تکرار شده است .هنرمند با دقتی خاص بین طرح و اندازه محل ،تناسبی منطقی ایجاد کرده
است .وجود نام محمد (ص) و علي (ع) بار ديگر نشانگر شخصيت واالي امام علي (ع) در نزد
هنرمندان آن دوره بوده كه گسترش مذهب تشيع را بازگو ميكند.
ايجاد يک ترکيب از درآميختن کلمات «محمد» و «علي» بيانگر اين اعتقاد است که مذهب تشيع
26
کامل کننده و ادامه رسالت «محمد» (ص) است و معناي واقعي دين اسالم ،در تشيع نهفته است.
تجلی اسامي مبارکه «اهلل»« ،الملک»« ،محمد»(ص) در کنار نام «علی»(ع)
ترکيب کلمات اهلل ،محمد (ص) و علي(ع) در اين گونه نمونهها ،اعتقادات مسلمانان شيعه زمان
را نشان ميدهد و روشن ميسازد هر آن کس به عشق خداوند معتقد باشد ،ميبايد به دوستي
پيامبر(ص) و امام علي (ع) اعتقاد داشته باشد .هنرمند سعي کرده است که ارزش و وااليي حضرت
علي (ع) را به عنوان ياور خداوند و محترم در نزد او به نمايش درآورد؛ همچنين بيان کند حضرت  
دانش و علم کافي در رابطه با اسالم دارد که به عنوان فردي اهل دين و عالم در نظر گرفته شود.
او قابل ستايش است و از ما به عنوان مسلمان انتظار ميرود که او را دوست داشته باشيم و ستايش
کنيم 27.بهترین نمونه آن را میتوان در بناهای گنبد سبز (مقبره میانی -مقبره شمالی) به عنوان پوشش
سراسری تمام دیوارها و صفهها مشاهده نمود .در مقبره میانی نامهای الملک و علی (ع) به صورت
آیینهای در کادرهای مربع شکل چلیپایی و در مرکز کادر به طور پراکنده دیده میشود (تصاویر
16و .)15در این نوع تزیینات سادگی ابتدایی ،چشم را از فرمهای پیچیده و تزیینات گچبری پیچیده
دور میسازد و نوعی رهایی و آزادی را در ترکیب با تزيینات بنا به وجود میآورد .هنرمند در این
بناها به مسایلی چون فضای مثبت و منفی ،اصل قرینگی ،تجریدی و انتزاعی بودن ،تنوع ترکیبات،
توازن و رنگ درتزیینات توجه خاص داشته است.
در گنبد میانی (گنبد سبز) دو نوع چیدمان متفاوت از ترکیب اسما قابل مشاده است .نامهای اهلل،
محمد (ص) علی (ع) ،جایگزین نقوش هندسی تهآجری شده و به شکلیک لوزي کوچکتر
داخلیک لوزي بزرگتر به خط کوفی بنایی سر تا سر دیوار را پوشش داده است (تصویر .)17

 -22مهناز شايستهفر ،جايگاه قرآن ،حديث و ادعيه در کتيبه هاي
اسالمي ،فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس ،دوره  ،1380 ،5صص
)57-94( 73-74
 -23مهناز شايستهفر ،هنر شيعي ،تهران ،موسسه مطالعات هنر اسالمي  ،
 ،1383صص .98-108
- 24مهناز شايستهفر ،تجلي نام علي (ع) در کتيبههاي ابنيه اصفهان  ،
کتاب ماه هنر ،شماره   ،1386  ،109-110ص )22-31( 25
- 25همان.
 - 26زهرا شريعت ،تزيينات کتيبهاي آستانه مقدسه قم ،دو فصلنامه
مطالعات هنر اسالمي  ،ش  ،7پاييز و زمستان  ،1386ص .103
-27مهناز شايستهفر ،جايگاه قرآن ،حديث و ادعيه در کتيبههاي
اسالمي ،پيشين ،ص .79
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مرکز لوزي کوچکتر مزین به نام علی (ع)است .نمونهای دیگر درگنبد میانی نقوش هندسی بر
عکس تصویر قبل جایگزین اسما شده است( .تصویر  )18نام علی (ع) از کنار هم قرار گرفتن
نامهای اهلل ،محمد (ص) علی (ع) به عنوان شکل مرکزی به صورت متناوب ترکیب زیبای دیگری
از نامهای مقدس را نمایش میدهد.
هنرمند با گزينش عبارات مذکور در کتيبه ها ،روحانيت و معنويت خاصي بر اثر بخشيده و ستايش
و سپاس خود را در مقابل خداوند خالصانه اظهار کرده است.

 -28رامونا محمدي ،نقش خورشيد در هنرهاي اسالمي ،دو فصلنامه
نقشمايه ،ش  ،2پاييز و زمستان  ،1387صص .)51-60 ( 53-54
 -29رامونا محمدي ،نقش خورشيد در هنرهاي اسالمي ،پيشين ،ص
.54
-30آيه  174سوره نساء « ،اي مردم براي هدايت شما از جانب خدا
نوري تابان به شما فرستادهايم».
 -31محمد خزائي ،نمادگرايي در هنر اسالمي ،مجموعه مقاالت اولين
همايش هنر اسالمي ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،1382 ،
صص .133-134
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تجسم اسماء مقدس در قالب شمسه
شمسه در لغت به معناي خورشيد است و وجه تسميه آن به علت نقوش آن بوده که طرح يا نمايي
از خورشيد را تجسم ميبخشد.
تجسم نمادين شمسه جايگاه مهمي را در هنر ايران به خود اختصاص داده و در دورانهاي متمادي
مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است .اين نقش داراي مفاهيم نمادين فراواني است و بياني بيش از
يک نقش تزييني را دارد .قبل از اسالم ،قرص خورشيد ،نماد روزنه اي بوده است که نور الوهيت از
طريق آن بر زمين جاري ميشده است .در هنر اسالمي شمسه از نقش خورشيد الهام گرفته شده و
در اکثر هنرهاي تزييني چه در آثار مذهبي ،مثل تذهيب صفحه آغازين قرآن ،تزيين داخل و بيرون
28
گنبدها ،مساجد ،بناهاي مذهبي و يا ديگر هنرها به وفور مورد استفاده قرار گرفته است.
بهترین نمود تجسمی این شکل را میتوان در آثار تزیینی معماری امامزاده سید سربخش ،شاه احمد
ابن قاسم و مقابر گنبد سبز با استفاده از تکرار و ترکیب اسما مقدس بهصورت نقشی تجریدی در
قالب شکل کتیبه ،ترکیبی از ستارههای پنج و شش و ...ضلعی در داخل دایره ،مربع و شش ضلعی
نقش «شمسه» را مشاهده کرد .در بنای شاه احمد ابن قاسم هنرمند با استفاده از محدودههای هندسي
(دایره ،مربع ،ستاره) به عنوان كتيب ه تركيبي هماهنگ را پديد ميآورد كه ميتوان با استفاده از
نمونههاي حاضر به چند مورد از آنان پرداخت .در ترکيب نام محمد (ص) به شکل منظم ستاره
هشت پر و به خط کوفی تزیینی در محدوده دایره ترسیم شده و نام علی (ع) درمرکز در محدوده
شش ضلعی نوشته شده است( .تصوير  .)19ترکيب اکثر کلمات به صورت چرخان میباشد (تصوير
 .)20نمونهای دیگر از شمسههای موجود در بنا ،نام علی (ع) به خط کوفی بنایی چهار بار در
محدوده دایره به شیوه گچ بری برجسته ترسیم شده و در نمونهای دیگر نام محمد (ص) چهار بار
حول حرف م به صورت متحد المرکز در حالي که نام علي (ع) نيز چهار بار در کنار آن آمده اجرا
شده است (تصویر  .) 21نمونه این ترکيب در تزیینات زیر طاقیهای همین امامزاده نیز در محدوده
مربع تکرار شده است.
هنرمند با تکرار نام حضرت محمد(ص) و علی(ع ) در وسط شمسه  اعتقاد و احترام خود را به مذهب
شیعی نشان داده است ،که هرجا نام وسخنی از پیامبر هست نام امام علی (ع) را هم برای بینندهیادآور
و متذکر میشود.
هنرمندان مسلمان در بسياري از آثار خود مفهوم کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را به صورت
شمسه نشان دادهاند .کثرت در واقع تجلي صفات و اسماء نور ذات وحدانيت است که به صورت
29
اشکال کثيره نمود پيدا کرده است.
در بعضي منابع خورشيد را به عنوان نمادي از ذات الهي تجسم نمودهاند .اما در بعضي از منابع ديگر،
خورشيد را نمادي از پيامبر اسالم ذکر کردهاند و اين مطلب از ترجمه آيه  147سوره نساء 30به
31
وضوح قابل درک است.
از چهار شمسه موجود در داخل گنبد امامزاده سید سربخش ،هنرمند با استفاده از کتیبه به صورت
شمسه ،سه بار نام محمد (ص) بر زمینه سبز در محدوده مثلث سه گوش و در قسمت مرکزی آن
نام جالله اهلل و علی (ع) را به صورت منفرد در مرکز نام محمد (ص) در زمینه قرمز به صورتیک 
واگیره تکرار کرده است (تصویر  .) 22در شمسه قسمت صفه جنوبی ،هنرمند برای چینش شمسه،
از چیدمان نقوش موجود در امامزاده شاه احمد قاسم الگو برداري کرده ،کادر اصلی مربع در داخل
محدوده دایره قرار گرفته که حاشیه بیرونی دایره به خط کوفی بنایی نامهای اهلل ،محمد ،علی ،حسن،
حسین ،علی ،جعفر ،موسی ،علی ،محمد ،حسن و محمد در زمینه قرمز نوشته شده و هنرمند تاکيد
بيشتري براهميت و اعتقاد به ائمه و دوازده امام در اصول مذهب تشيع نموده است ( تصوير.)23
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تصوير  -1نماي کلي مقبرهي خديجه خاتون.

تصوير  -3نماي کلي امامزاده شاه احمدبن قاسم.
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تصوير  -2نماي کلي امامزاده سربخش

تصوير  -4مقابر گنبد سبز.
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تصوير -6نام علي(ع) ،همراه با نقوش هندسي،کوفي بنايي ،مقابر گنبد سبز ،گنبد شمالي.

تصوير -8نام علي(ع) ،کوفي بنايي ،مقابر گنبد سبز ،زير قوس مقبره جنوبي ،مقبره خواجه
اصيلالدين.

تصوير  -5نام علي(ع) ،کوفي بنايي ،مقابر گنبد سبز ،گنبد مياني مقبره خواجه علي صفي.

تصوير -9نام علي(ع) ،کوفي بنايي ،مقابر گنبد سبز ،نماي بيروني مقبره جنوبي ،مقبره خواجه
تصوير -7نام علي(ع) ،کوفي بنايي ،مقابر گنبد سبز ،مقبره مياني ،مقبره خواجه علي صفي.
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اصيلالدين.
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تصوير -10نام محمد(ص) ،کوفي بنايي ،کمربندي و تزيينات آجرکاري ،امامزاده شاه احمدبن قاسم.

تصویر -11محمد ،کمربندی کوفی بنایی ،تزیینات آجر کاری گچبری برجسته ،امامزاده شاه احمد ابن قاسم.

تصویر  -12محمد و علی ،زیر قوس،صفه غربی تزیینات گچبری برجسته کوفی بنایی ،امامزاده شاه احمد ابن قاسم.
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تصویر -13محمد و علی ،زیر قوس ،صفه شمالی ،تزیینات گچبری برجسته ،کوفی بنایی ،امامزاده شاه احمد ابن قاسم.

تصویر -14محمد و علی ،کوفی بنایی ،تزیینات گچبری برجسته مقابر
گنبدسبز( گنبد شمالی).

تصویر -15کلمهي الملک و علي ،کوفي بنايي ،تزيينات آجر کاري ،مقابر گنبد سبز ،مقبره خواجه علي صفي.

تصویر -16محمد و علي ،کوفي بنايي ،تزيينات آجر کاري ،مقابر گنبد سبز ،مقبره خواجه علي صفي.
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تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

تصویر  -19ترسیم نام اهلل و علی در کنار تزیینات هندسی ته آجری،
مقبره خواجه علی صفی.

تصویر -17اهلل محمد و علی ،کوفی بنایی ،تزیینات آجر کاري مقبره گنبدسبز ،خواجه علي صفي.

تصویر -20نام علی ،کوفی بنایی ،شمسه (سر کنج) ،امام زاده شاه احمد
بن قاسم.

تصویر-21کتيبه نام محمد علی ،کوفی بنایی ،شمسه (سر کنج صفه
تصویر - 18اهلل محمد و علی ،کوفی بنایی ،تزیینات آجر کاري مقابر گنبدسبز ،خواجه علي صفي

شرقي) امام زاده شاه احمد بن قاسم.
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تصویر -22ترکيب کلمات مبارکهي اهلل ،محمد و علي ،کوفي بنايي ،تزيينات

تصویر -23اهلل ،محمد و علي ،کوفي بنايي ،تزيينات گچبري برجسته ،شمسه ،امام زاده سيد سربخش.

گچبري برجسته ،شمسه ،امام زاده سيد سربخش.

در مقبره خواجه علي صفي ،نيز نام علی (ع) سه بار حولیک مرکز و در محدوده شش ضلعی
قرار گرفته است به طوری که انتهای نام ،متناسب با شش ضلعی ،به صورت شکسته در آمده و در
قالبیک شمسه خودنمایی میکند ( تصوير  .)24در نمونهای دیگر کلمه علی(ع) به صورت قرینه
در محدوده وسط و حرکت حول دایره با تاکید بیشتر با رنگ اخرایی مشاهده ميشود .کلمات
محمد ،علی فاطمه ،حسن ،حسین ،جعفر و موسی ،گچ بری برجسته ،به رنگ سفیدشکلی زیبا در
قالب شمسه خلق کرده است (تصویر .) 25
کتیبه با مضامین دعایی

 - 32اللهم صلی علی  /محمد المصطفی.تا والحجه القاﺋم /المهدی
صلوات اهلل علیهم اجمعین

102

در اين گروه ديگر امامان شيعه تا امام دوازدهم مورد ستايش و توسل قرار گرفتهاند .خاندان آل
صفی حاکمینی شیعه مذهب بودند و در کتیبههای مربوط به شیعیان ،امامان را به شیوهای درخور،
ستایش کردهاند .در مقبره خواجه اصیل الدین در سراسر بنا در هر لچکی شمسهای است که بر
مجموع آنها صلوات کبیر 32نوشته شده است (تصویر  .) 26این کتیبه نشان از عقیده و تمايالت
شیعي بانیان بنا در ستایش از دوازده امام است .نام هریک از امامان در محدوده دایره ،همراه با نقوش
گیاهی تزیین شده است.
در امامزاده سيدسربخش نيز نمونه حکاکی شده کتیبهی«الملک اهلل الواحد القهار محمد و علی
خیر البشر» مربوط به ستایش محمد و علی (ع) قابل مشاهده است (تصویر  .) 27این جمله در تمام
ابنیههای مورد بحث به شکلیک نوار زنجیرهای به وفور دیده میشود .در این عبارت ستایش
خداوند همراه با ستایش محمد و علی آمده و به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده است .به نظر
می رسد کاربرد آیات و اسما با مفاهیم و معانی خاص شیعی ،نظیر دعا خطاب به پبامبر و اهل بیت
ایشان و همچنین خطاب به امامان به ويژه امام علی (ع) ،در طرحهای معماری حاکی از سیاستهاي
فرهنگي ،مذهبي و هنري حامیان شيعي مذهب وقت بوده است.
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تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

تصویر -24تکرار نام علي (ع) ،کوفي بنايي ،تزيينات گچبري برجسته ،شمسه مقابر گنبد تصویر -25اسامي ائمه (ع) تزيينات گچبري ،شمسه مقابر گنبد سيز ،مقبره خواجه اصيل الدين.
سبز ،مقبره خواجه علي صفي

تصویر -26صلوات کبیره ،تزیینات گچبری ،مقابر گنبد سبز ،مقبره خواجه اصیل الدین.

تصویر -27الملک اهلل الواحد القهار محمد و علی خیر البشر ،امامزاده سید سربخش.
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جدول توصیفی تزيينات و کتيبههاي بهکار رفته در امامزادگان و مقابر سده چهاردهم /هشتم استان قم.

104

مکان

محل قرارگیری

بن مایه

تزیینات

مقبره علی صفی -مقابر گنبدسبز مقبره
میانی-

اسپر دیوار -صفه

کلمه علی -نقوش هندسی

نقوش گچی ته آجری -
خط کوفی بنایی

مقبره علی صفی -مقابر گنبدسبز مقبره
میانی-

اسپر دیوار -صفه

کلمه علی-محمد و اهلل

متناوب -خط کوفی بنایی

مقبره علی صفی -مقابر گنبدسبز مقبره میانی

اسپر دیوار -صفه

کلمه علی-محمد-اهلل-
نقوش هندسی

نقوش گچی
تهآجری،خط کوفی بنایی

مقابر گنبد سبز(گنبد مياني)

اسپر دیوار -صفه

کلمه علی -نقوش هندسی

نقوش گچی تهآجری -
خط کوفی بنایی

مقبره خواجه اصيل الدين ،مقابر گنبد سبز

نماي بيروني

کلمه علي

چينش آجرهاي ديوار

مقابر گنبد سبز(گنبد مياني)

اسپر دیوارها

کلمه علی -نقوشهندسی

نقوش گچی تهآجری-
خط کوفی بنایی

امامزاده سید سربخش -امامزاده شاه احمد ا
بن قاسم -مقبره خواجه اصیل الدین -مقابر
گنبد سبز (گنبد جنوبی) امامزاده خديجه
خاتون

حاشیه صفهها ،گوشوارهها،
ترنجهای لچکیها و حدفاصل
میان کتیبههای اصلی

کلمه محمد

زنجیره -گچبری
برجسته-خط کوفی بنایی

مقبره خواجه اصیلالدین  -مقابر گنبد سبز
(گنبد جنوبی)

زیر طاق

کلمه محمد و علی

نقوش گچی تهآجری-
خط کوفی بنایی

مقبره خواجه اصیلالدین -مقابر گنبد سبز
(گنبد جنوبی)

زیر طاق

کلمه علی -نقوشهندسی

نقوش گچی ته آجری-
خط کوفی بنایی

مقبره خواجه اصیلالدین -مقابر گنبد سبز
(گنبد جنوبی)

زیر طاق

کلمه علی-محمد

نقوش گچی ته آجری-
خط کوفی بنایی

مقبره علی صفی -مقابر گنبد سبز(مقبره
میانی)

صفه

کلمه علی ،علی ،علی

شمسه -نقوش گچی ته
آجری-خط کوفی بنایی

امامزاده شاه احمد ابن قاسم

سه کنج صفه شرقی

کلمه علی ،علی ،علی،
علی

شمسه -گچبری برجسته-
خط کوفی بنایی

امامزاده سید سربخش(صفه جنوبی)

زیر گنبد

کلمه علی -محمد و اهلل

شمسه -گچبری برجسته-
خط کوفی بنایی

تصاویر
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تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

جدول توصیفی تزيينات و کتيبههاي بهکار رفته در امامزادگان و مقابر سده چهاردهم /هشتم استان قم.
مکان

محل قرارگیری

بن مایه

تزیینات

امامزاده شاه احمد ا بن قاسم

سه کنج صفه غربی

علی-محمد

شمسه -گچبری برجسته -خط کوفی
بنایی

مقبره خواجه اصیل الدین
( گنبد جنوبی)

صفه

محمد ،علی فاطمه،حسن ،حسین،
جعفر و موسی

شمسه-گچبری برجسته-کوفی

امامزاده شاه احمد ا بن قاسم

سه کنج صفه غربی

علی-محمد

شمسه -گچبری برجسته-خط کوفی
بنایی

امامزاده شاه احمد ا بن قاسم

زیر طاق

علی-محمد

کتیبه -گچبری برجسته-خط کوفی
بنایی

مقابر گنبد سبز( مقبره شمالی)

کتیبه کمر بندی اول

علی-محمد

کتیبه -گچبری برجسته-خط کوفی
بنایی

امامزاده سید سربخش

(صفه جنوبی)

علی-محمد

شمسه-گچبری برجسته-کوفی بنایی

مقبره خواجه اصيل الدين
جنوبي

لچکي شمسهاي

صلوات کبيره

شمسه-گچبري برجسته خط کوفي

امامزاده سيد سربخش

حاشيه

دعا در ستايش حضرت محمد(ص)
و حضرت علي (ع)

گچبري برجسته خط کوفي بنايي

تصاویر
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نتیجهگيري
هماهنگي و همنواختي دو عنصر تزييني و تجسمی كتيبه ،شمسه و نقش هندسي با استفاده از نمونه
تصاوير امامزادگان سده چهاردهم /هشتم قم بررسي شد .در اين رهگذر ارتباط زيباييشناسي
كتيبه و نقوش هندسي هر چند بهصورت كلي بررسي شد .هنرمند ایرانی با به کارگیری طرحهای
گوناگون از طرحهای ساده هندسی تا خوشنویسی در تزیینات وابسته به معماری ،توانسته خالقیت  ،
ابتکار و نبوغ خود را نشان دهد .خط به صورت نقش مایه الینفک در معماری ابنیه مذهبي مذکور
بيانگر تمايالت مذهبي و نوع تفکر فرهنگي حاکم بر جامعه هنرمندان و حاميان آن بوده است .بدون
حضور کتيبهها در ابنيه مذهبي بخش اعظم هویت و جذابیت امروزی بناها قابل درک نبوده و ارزش
هنري نداشته و فضاي معنوي برگرفت ه از کتيبهها وجود نداشت.
این تزیینات به جز توصیف ظاهری ،نوعي بیان درونی و نمادین برگرفته از مفاهيم منتشر در خود
را به نمايش گذارند .ميتوان اصل دور و چرخش در تزیینات اسما را ،به نوعی طواف و تسبیح بر
حول حضور هميشگي و معنوي پروردگار تشبیه کرد .اين نوع تزيين ،معنايي از ازلیت و ابدیت را
میرساند .نمونه بارز آن در نقش شمس ه بناهاي مذکور قابل مشاهده است .اصل تمرکز و محوریت،
اصل مساوات و اينکه حروف ،بایستی در محدوده و فاصلهای مشخص نوشته شوند؛ اصل تکرار و
تداوم و اصل تشابه و تقارن که در طراحي و چيدمان کلمات رعايت ميشود .لذا ،ایرانیان با احترام
به معنویت و اجتناب از مادی گرایی و اعتقاد به تعالیم مذهبی در طول تاریخ به ویژه دوران اسالمی
با تالش و همت استادکاران ،معماران ،هنرمندان و گاه حکمرانان که خواهان معنویت و خدا پرستی
بودهاند،یادگارهای باشکوهی در معماری به جای گذاشتهاند که امامزادگان و مقابر قم ،شاهدانی
بر این مدعا است.
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تجلی اسماء مقدس در تزیینات معماری امامزادگان و مقابر سدهی چهاردهم /هشتم شهر قم

فهرست تصاویر:

تصاوير  5 -28توسط نگارندهگان عکاسي شده است.
تصویر -1نماي کلي مقبرهي خديجه خاتون ،770/1368 ،منبع  ،8ص .127
تصویر  -2نماي کلي امامزاده سيد سر بخش ،774/1372 ،منبع  ،8ص .115
تصوير  -3نماي کلي امامزاده شاه احمدبن قاسم ،780/1378 ،منبع ،8ص .118
تصوير  -4نمايي از مقابر گنبد سبز ،سده هشتم ،منبع  ،8ص .116
تصوير  -5نام علی در کنار تزیینات هندسی ته آجری ،مقابر گنبد سبز( -گنبد میانی) مقبرهي خواجه علی صفی .774/1372
تصویر  -6نام علی (ع) همراه با نقوش هندسی ته آجری ،مقابر گنبد سبز(گنبد شمالی) .۷۱۵ - ۷۶۵/1315-1364
تصویر  -7نام علی (ع) ،کوفی بنایی ،مقابر گنبد سبز(گنبد میانی) مقبرهي خواجه علی صفی.۷۷۴/1372
تصویر  -8نام علی(ع) ،کوفي بنايي،مقابر گنبد سبز ،زیرقوس مقبرهي خواجه اصيلالدين (گنبد جنوبی) .761/1359
تصویر  - 9نام علی(ع)،کوفی بنایی ،نمای بیرونی -مقابر گنبد سبز ،مقبرهي خواجه اصيلالدين (گنبد جنوبی).761 /1359 ،
تصویر  -10نام محمد (ص) ،کوفي بنايي،کمربندی تزیینات آجرکاری وگچبری برجسته ،امامزاده شاه احمد ابن قاسم.780 /1378 ،
تصویر -11نام محمد (ص) ،کوفی بنایی ،تزیینات آجرکاری ،زیرگنبد امامزاده خدیجه خاتون.770 /1368 ،
تصویر -12نام محمد و علی ،کوفي بنايي ،تزیینات گچبری برجسته ،صفه شمالي امامزاده شاه احمد ابن قاسم.780 /1378 ،
تصویر  -13نام محمد و علی ،کوفی بنایی ،تزیینات آجرکاری ،مقابر گنبدسبز ،مقبرهي خواجه اصيلالدين (گنبد جنوبی).
تصویر -14نام محمد و علی ،کوفی بنایی ،تزیینات گچبری برجسته مقابر گنبد سبز ( گنبد شمالی).
تصویر -15نام الملک وعلی ،کوفی بنایی ،تزیینات آجرکاری ،مقابر گنبد سبز (گنبد مياني) مقبرهي خواجه علی صفی.
تصویر -16نام محمدوعلی،کوفی بنایی ،تزیینات آجرکاری مقابر گنبد سبز (گنبد میانی) مقبرهي خواجه علی صفی.
تصویر -17نام اهلل،محمدوعلی ،کوفی بنایی ،تزیینات آجرکاری ،مقابر گنبدسبز (گنبد میانی) مقبرهي خواجه علی صفی.
تصویر -18نام اهلل ،محمدوعلی ،کوفی بنایی ،تزیینات آجرکاری ،مقابر گنبدسبز (گنبد میانی) مقبرهي خواجه علی صفی.
تصویر -19نام اهلل ،محمدوعلی،کوفي ،تزيينات هندسي ته آجري ،مقبرهي خواجه علي صفي.
تصویر -20نام علی ،کوفي بنايي ،تریینات شمسه (سه کنج صفه غربي) ،امامزاده شاه احمد ابن قاسم.
تصویر -21نام محمد و علی ،کوفي بنايي ،تریینات لچکی شمسه (سه کنج صفه شرقي) ،امامزاده شاه احمد ابن قاسم.
تصویر -22نام اهلل ،محمدو علی ،کوفي بنايي ،تزیینات گچبری برجسته ،شمسه زير گنبد امامزاده سید سربخش.
تصویر -23نام اهلل ،محمد ،علی ،حسن،حسین،علی ،جعفر ،موسی ،علی ،محمد ،حسن و محمد ،کوفی بنایی ،تزيينات گچبری
برجسته امامزاده سید سربخش(صفه جنوبی).
تصویر -24علی ،علی ،علی ،کوفي بنايي ،تزیینات گچبری برجسته  ،شمسه ،مقابر گنبدسبز (گنبد میانی) مقبرهي خواجه علی صفی.
تصویر -25نامهاي محمد ،علی ،فاطمه ،حسن ،حسین ،جعفر و موسی ،تزیینات گچبری ،شمسه ،مقابر گنبد سبز (گنبد جنوبي)
مقبرهي خواجه اصیلالدین.
تصویر -26صلوات کبيره ،تزيينات گچبري ،مقابر گنبد سبز (گنبد جنوبي) ،مقبرهي خواجه اصيل الدين.
تصوير  -27الملک اهلل الواحد القهار محمد و علی خیر البشر ،خط کوفی بنایی ،امامزاده سید سربخش.
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فهرست منابع:

 -1بوگاجتکوا ،گالين ،خاکيموف ،اکبر ،هنر در آسياي مرکزي ،ترجمه ناهيد کرم زندي ،تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.1372 ،
 -2پیرنیا ،محمد کریم،گنبد در معماری ایران ،مجله اثر ،ش ،20زمستان.1370
 -3خزايي ،محمد ،نمادگرايي در هنر اسالمي ،مجموعه مقاالت اولين همايش هنر اسالمي ،تهران ،وزارت
فرهنگ وارشاد اسالمي ،1382 ،صص .125-142
 -4دالل موسوی ،سید محمد  ،حاکمان قم ،قم انتشارات زایر.1384 ،
 -5شايسته فر ،مهناز  ،اهميت و کاربرد کتيبه ها در معماري اسالمي  ،مجموعه مقاالتي از صاحب نظران
حوزه هاي هنر و ادبيات ،همکنش زبان و هنر  ،تهران  ،سازمان تبليغات حوزه هنري .1380 ،
-6
 ،تجلي نام علي (ع) در کتيبه هاي ابنيه اصفهان  ،کتاب ماه هنر  ،ش ،1386 ،109-110
صص .22-31
-7
 ،مقام ( موقعيت امام رضا در تزئينات کتيبه اي معماري اسالمي با تاکيد بر حرم مطهر امام
رضا(ع) نشريه کتاب ماه هنر ،شماره  ،103-104فروردين و ارديبهشت .1386
-8
 ،جايگاه قرآن ،حديث و ادعيه در کتيبههاي اسالمي  ،فصلنامه علمي و پژوهشي دانشکده
علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس ،ويژهنامه  ،1380صص .57-94
-9
 ،هنر شيعي ،تهران ،موسسه مطالعات هنر اسالمي.1383 ،
 -10شريعت ،زهرا ،تزيينات کتبيهاي آستانه مقدسه قم ،دو فصلنامه مطلعات هنر اسالمي ،ش ،1386 ،7
صص .89-110
 -11فیض ،عباس ،گنجبنه آثار قم ،ج اول ،قم انتشارات مهر استوار.1349
 -12فیض ،عباس ،گنجبنه آثار قم ،ج دوم ،قم ،انتشارات مهر استوار.1350 ،
 -13کاووسی ،عمار ،معماری امامزادگان قم در قرن هشتم ،قم ،انتشارات زایر.1384
 -14گلمبک ،ليزا ،دونالد ،ويلبر ،معماري تيموري در ايران و توران ،ترجمه کرامت اهلل افسر و محمد يوسف
کياني،انتشارات ميراث فرهنگي.1374،
 -15محمدي ،رامونا ،نقش خورشيد در هنرهاي اسالمي ،در فصلنامه نقشمايه ،ش  ، 1387 ،2صص.51-60
 -16مدرس طباطبایی ،حسین ،قم نامه ،قم  ،کتابخانه مرعشی نجفی.1364
-17
،حسین ،تربت پاکان ،ج دوم ،قم  ،انتشارات مهر 2535 ،شاهنشاهی.
-18
،حسين ،آشنايي با اساتيد بزرگ در هنر گچبري ايران علي ابن محمد ابن ابو شجاع،
مجله هنر و مردم،شماره نشريه ،132،1352ص.38
 -19ویلبر ،دونالد ،معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانی .ترجمه عبداهلل فریار ،انتشارات علمی و فرهنگی
ج  ،1تهران.1365
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