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Abstract 
 Tomb sites, due to the prominent construction features, execution methods and decorative elements, 
account for an important part of the Iranian architectural patterns in the Islamic period in the group of 
burial buildings. Regarding to the fundamental importance of these sites, from a scientific point of 
view, research in various dimensions of their formation and emergence and comprehensive study is of 
great importance. One of the most important structural issues of tomb sites is determining the exact 
date of construction and developments that have affected their structures over time. The complex of 
Sheikh Ahmad-e Jam, in the city of Torbat-e Jam, which was founded by the will or to advance the 
governmental and political goals of one of the Khorasan mystics in the fifth and sixth centuries AH, is 
among the magnificent works of Iranian architecture and one of the most valuable historical sites in 
Iran. This complex have reflected a full image of Iranian-Islamic art and over time, has been one of 
the major centers of mysticism and Sufism in eastern Iran and the land of Khorasan. Despite this 
position and importance, many architectural features and decorative arts in this complex are still 
unknown and neglected.Among the buildings in the complex of Sheikh Ahmad Jam’s tomb, the dome 
chamber or solitary room (a place for worship), besides having a mystical and spiritual virtue for his 
children and grandchildren, one of the most important features of this building is the existence of a 
unique credential-narrative inscription of Al-Kart kings of Herat and a figure named "Gheymus" in it, 
and on the other hand, the focus of decorative patterns in the form of murals, inscriptions and 
paintings in various designs, has doubled the importance of the dome chamber of Jam’s tomb. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate and explain the architectural components and 
elements of this building by examining the concept and semantics of their array patterns. This 
research was conducted with the ultimate goal of obtaining answers to following questions. (1) Is the 
building of the dome chamber the same plain monastery of Sheikh Ahmad Jam, which was renovated 
by Sultan Sanjar after his death? (2) What justifies the existence of inscriptions and decorative 
elements in the interior space and their special concept and meaning? (3) Were the inscriptions and 
images written and drawn at the same period of time? However, in order to scientifically answer these 
questions, the research method and data collection of this study are based on documents and records, 
field studies and of laboratory tests and its approach is descriptive, comparative and interpretive 
analysis. 
 
Keywords: Al- Kart, murals of the dome chamber, Gheymus, Gonbadkhaneha wall painting, Sheikh 
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1.Intuoduction 
The historical complex of Sheikh Ahmad-e jam, in the name of the khorasanian Sufism in fifth and 
sixth Centuries A.H (441-536) In Torbat jam city, it is considered one of the most valuable of Iranian 
tomb collections that display the mirror mirror of Iranian - Islamic art. In addition to the existence of 
different buildings, based on the existing evidence, the golden age of architecture and elements and 
decorative patterns in this collection indicate the relation between the descendants of sheikh Ahmad-e 
jam with political, cultural and social transformations one of the Local kings of eastern iran named 
“Al-kart “or " Herat kings " According to the Realms Of Carts in cities and regions in which the Jam 
province is located, “Gonbadkhaneh”  is the only work of architecture in iran which has been written 
at least one of the kings of Al-kart in the name “Moez-oldin” in Construction inscriptions and its 
validity. The architecture and decorative elements of the Al-kart of Kings, have been traced to a great 
extent in the Ilkhanid era style, which has been inspired even directly and directly in parts and 
elements of the Saljukid era. It is close to a century that attempts have been made to introduce and 
identify the historical Complex of Sheikh Ahmed-e jam and the status of monuments in Tomb, from 
Iranian and European researchers and archaeological, architectural and Restorers of historical 
monuments, but there seems to be a greater percentage of these studies emphasizing the recognition of 
Sufi and mystic personality of sheikh ahmad-e jam. However, one of the main problems in the field of 
study of the complex, the important issue of existing cronological monuments is due to spatial and 
spatial changes that have occurred in the previous century on components and their physical 
structures. In 1938, Plan of “Gonbadkhaneh” was painted by “Mack Cole" and in 1955, Donald N. 
Wilber published it (Golombek, 2007:17). But the complete map of the Sheikh-e jam complex and the 
“Gonbadkhaneh” of in 1972 was prepared by the “Daftar Fani of Khorasan” in order to take 
restoration and reconstruction efforts (Daneshdost, y, 1985: 58). , “Abdolhamid Molavi” was then 
introduced in the “Fasl-e jam” to introduce the “Gonbadkhaneh” and its ornamentation (Molavi, 1975).  
In the following, “Lisa Golombek” studied the “Gonbadkhaneh” monument, despite numerous 
shortcomings, in the article on building courses in the Mazar-e jam complex (Golombek, 2007:19).  
After Golombek, Daneshdost, head of the “Daftar Fani of Khorasan”, published a report on the 
Restorers of historical monuments of Mazar-e jam and the “Gonbadkhaneh” monument in the journal 
of “Athar” publication (Daneshdost, 1985). “Faramarz Sabermoghadam” has also conducted a research 
book on the monuments of the Mazar-ejam and “Gonbadkhaneh” (Sabermoghadam, 2004). 
The main purpose of this study was to achieve the following questions:  
1- Is the “Gonbadkhaneh” monument to simple monastery of Sheikh Ahmed-ejam, which was rebuilt 
after her death the sultan Sanjar? 
2- What can be imagined for the existence of the inscriptions and decorative elements in the interior 
with a particular concept and meaning? 
3. The inscriptions and designs are written and drawn at a time period? 
The aim of this study is to provide some of the results of recent studies and researches from domain 
studies in the “Gonbadkhaneh” monument and comparing the components and elements of 
architecture and its array with the same structures.  
studying the elements in the  historical monument of “Gonbadkhaneh”, including building 
architectural structures , inscriptions and decorative motifs based on the intended purpose has been 
done in an analytical and comparative method. The data of this research has been analyzed in the 
following methods: 
1. The documentary method including library studies, including the preparation and identification of 
the resources required in the field of theoretical discussions.  
2. Survey with the objective of documenting existing evidence.  
3. The use of analysis experiments in order to investigate the Color elements of the inscriptions and 
the wall painting of the “Gonbadkhaneh” inner space. 
According to the texts, it follows the death of Sheikh Ahmed-e jam in 536A.H, He held his body for 
burial to "Madabad Sofla". Because of the silence of the sources, there is no knowledge of the 
monuments built in this place before the death of the sheikh to the foundation of “Gonbadkhaneh” 
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about 97 years. But there are stories around Sheikh Tomb that there were sites of monastery for the 
devotees to stay. according to the findings of this research , the main inscription of the interior space, 
as a valid document of the past and the evolution of this building , was studied and analyzed 
historical-artistic and conceptual analysis. in general, the structure of “Gonbadkhaneh” has been 
completed and decorated with the oldest works of the sheikh Ahmad-e jam complex in two 
Mongolian periods”.Based on prior research on architecture structure and decorative elements for the 
first time on “Gonbadkhaneh”. Showed that the main Walls of this building with close walls or 
attached to it did not have the standard form of connection, and the evidence suggests a mud and mud 
masonry with a square plan and an entrance in this part of the collection on the other hand, according 
to the lack of solid evidence, the original “Gonbadkhaneh” has been built on the remains of the 
ancient monastery of sheikh ahmed-e jam. The future archaeological excavations, of course, will 
reveal more identity in a few points of the building arena. 
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 چکیده
معمـاري   الگوهـاي گاهی، به دلیل وجود ویژگی هاي بارز ساختمانی، شیوه هاي اجرا و عناصر تزئینی، بخـش مهمـی از   مجموعه هاي آرام

ها ، از دیـدگاه علمـی،   با نگرش به اهمیت بنیادین این مجموعه به خود اختصاص داده است. در گروه بناهاي تدفینیایران دوره اسالمی را 
 تـرین  مهـم  یکـی از آنها از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت.      جانبه همهو پیدایش و بررسی  گیري لشکتحقیق و پژوهش در ابعاد مختلف 

مباحث ساختاري مجموعه هاي آرامگاهی، تعیین تاریخ دقیق ابنیه و تحوالتی است که در طول زمان بر کالبد آنها تأثیرگـذار بـوده اسـت.    
یکی از عرفـاي خراسـانی   براي ادت یا به منظور پیشبرد اهداف حکومتی و سیاسی که بنا به ار جام تربتدر شهر مجموعۀ شیخ احمد جام، 

هـاي تـاریخی   تـرین مجموعـه  و در شمار یکی از با ارزش در زمرة آثار فاخر معماري ایرانیسده پنجم و ششم هجري بنیان گردیده است، 
ي عمدة عرفان و تصوف در شرق ایران ها کانونر طول زمان، یکی از داسالمی را به نمایش گذاشته و -اي تمام نما از هنر ایرانیآیینه، ایران

معمارانه و هنرهاي تزئینـی در ایـن مجموعـه     يها یژگیوبسیاري از رغم این جایگاه و اهمیت، تاکنون و سرزمین خراسان بوده است. علی
جام، بناي گنبدخانه یا خلوتخانـه (محـل عبـادت)،    مجموعه آرامگاهی شیخ احمد  ناشناخته و مغفول مانده است. در میان ابنیه موجود در

هاي این بنا وجود کتیبـه منحصـر بـه    ترین ویژگیعالوه بر دارا بودن جایگاه عرفانی و معنوي در میان فرزندان و نوادگان وي، یکی از مهم
هـاي تزئینـی بـه صـورت     الگوتمرکز در آن است و از طرفی » قیماس« روایی از ملوك آل کرت هرات و نام شخصیتی به نام  -فرد احداثی

پژوهش حاضـر  که اهمیت گنبدخانه مزار جام را مضاعف نموده است. بنابراین هدف از انجام هاي متنوع دیوارنگاره،کتیبه و نقاشی در طرح
است. این تحقیقات با هدف اي آنها بوده تبیین اجزاء و عناصر معماري این بنا با امعان نظر به مفهوم و معناشناسی الگوهاي آرایهبررسی و 

شیخ احمد جام است که پس از وفاتش،  پیرایه بی) آیا بناي گنبدخانه همان خانقاه 1نهایی دستیابی به پاسخ این سواالت به انجام رسید. (
هـوم و معنـایی   و عناصر تزئینی در فضاي داخلـی بـا مف   ها کتیبهبراي وجود  توان میجیهی ) چه تو2سلطان سنجر آن را بازسازي نمود؟ (

؟ بـا ایـن وصـف، بـه منظـور پاسـخ علمـی ایـن         انـد  شدهدر یک برهه زمانی نگارش و ترسیم  ها طرحو  ها کتیبه) آیا 3خاص متصور بود؟ (
از نتایج آزمایشگاهی هدف  گیري بهره، میدانی و اي کتابخانهو گردآوري اطالعات در این پژوهش، بر پایه مطالعات  ، روش تحقیقها پرسش

 تحلیلی و تطبیقی و مقایسه اي بوده است.-ي گردیده و رویکرد آن، توصیفیگذار

  .، مجموعه شیخ احمد جامجام قیماس، گنبدخانه مزار، ي گنبدخانهها دیوارنگارهآل کرت، کلیدي:  هايهواژ

 مقدمه. 1
در شـهر   هــ.ق)  536تـا  441( عارف خراسانی قرن پنجم و ششم هجري به ناماحمد جام،  االسالم خیشمجموعه تاریخی 

از هنـر   نمـا  تمـام اي آیـد کـه آیینـه   هاي آرامگاهی ایران به شمار میترین مجموعه، در شمار یکی از با ارزشجام تربت
در ارتباط با  و عناصر تزئینی در این مجموعه تاریخی ، عصر طالیی معمارياسالمی را به نمایش گذارده است. -ایرانی

ملـوك  «یا »  کرتآل «ماعی متعلق به دوران یکی از ملوك محلی ایران شرقی به نام تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجت
بین عصر ایلخانی تا ظهـور   ايهسال، دوره فترت بیست هـ.ق) 736(است. پس از مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان» هرات

                                                           
 hkhamseh72@yahoo.com:                                                                                                           نویسنده مسئولرایانامۀ .  1



 145 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

در  (به ضم یا فتح کـاف)  رتکجمله آلکوچک و مستقلی در نقاط مختلف ایران از  يها دولتدولت تیموري پدید آمد تا 
ایلخانـان،   قارن ایاماز نیمه اول قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم هجري، م کرتآل). 366: 1384(اقبال،  هرات شکل بگیرد

کسـب قـدرت    پادشـاهی غوریـه،   هاي ویرانه، بر روي و غور و نواحی مجاور هرات درقمري  783تا  643 هاي سالطی 
فرهنگی آنها اندك بوده و -سیاسی هاي فعالیتو  کرتآلآگاهی ما درباره  )160: 1351اشپولر، و  51: 1389(مجتبوي،  کرد

تـاریخ   ،)1381( ، تاریخنامه هرات موالنا سـیفی )1391(افضلی،  ربیعی فوشنجی نامه تنها در متون تاریخی از جمله کرت
، به آنها اشاره شده اسـت. بـر طبـق ایـن     ق)هـ.686( امامی هروي ییگو مدحو  )1389( سالطین کرت به قلم حافظ ابرو

سند، طالقان، جرزوان، مـرو، مروالـرود،    هاي کرانهعبارت بود از غور، غرجستان،  ملوك هرات،منابع، محدوده حکومت 
. به گفته برخی مورخان، نسل )218: 1389(حافظ ابرو، ، مدي، سجستان و مناطق قهستان گاهبادغیس، هرات، فراه، قلعه

، )107 :1345 ،(بوزجانی روضه الریاحین متن . درخوردبه سنجر سلجوقی پیوند می ،ه واسطه فرمانروایان غوريب کرتآل
بـه   يا فـه یطاو در ابیات کرت نامه از انتساب کرتیان با سنجر یاد شده اسـت.  » کرت نیالد شمسملک « در روایتی از

بـه طـور کلـی، سـالطین آل کـرت در دوره      . )100و70 :1381(سیفی هـروي،   کردندنام سنجري نیز در هرات زندگی می
براي اولین حکومت خود در آبادانی و رونق هرات کوشیدند و بناهاي مهمی در این منطقه از خود به یادگار گذاشتند. 

 شـود  میمطرح » کرتبوطاهرا«در دوران زندگی شیخ احمد جام و به عنوان پیر و راهنماي وي به نام » کرت«بار واژه 
. در این میان با توجه به قلمـرو کرتیـان   )371و363: 1370(جامی، نست تمام داشته استاؤمهمنشینی و  وي حمد بااکه 

در شهرها و مناطق مختلف، گنبدخانه شیخ جام، تنها بنایی در ایران است که حداقل نام یکی از سالطین کرت به نام 
قبال و توجه این بود کـه جـام در قلمـرو ایـن ملـوك قـرار       دلیل این ا ترین مهمدر کتیبه آن آمده است. » معزالدین«

نـزد سـالطین و    شـیخ جـام در   و بازمانـدگان  توان نفـوذ و اعتبـار خانـدان    مؤثر در این شکوفایی را میداشت و عامل 
بناهـاي دوره سـالطین آل کـرت، تـا حـدود       ،تزئینـی  الگوهايمبناي شواهد معماري و  بر .دانست کرتآل حکمرانان

ز سبک دوره زمامداران ایلخانی که حتی به طور مستقیم و بی واسـطه در اجـزاء و عناصـر از سـبک و سـیاق      زیادي ا
. برخی محققـان بـه   )354: 1391و مجموع مؤلفان،  43: 1366(زکی،  بناهاي دوره سلجوقی الهام گرفته، تبعیت نموده است

ه و تزئینات، بـا آثـار دوره ایلخـانی در ایـران     شباهت ابنیه ملوك کرت در هرات به لحاظ سبک معماري، حروف کتیب
 . )148: 1365(ویلبر،  اند کردهاذعان 

براي معرفی و شناسایی مجموعـه تـاریخی شـیخ احمـد جـام و چگـونگی        هایی تالشنزدیک به یک قرن است که 
ت در قالـب  ، معمـاري و مرمـ  شناسـی  باسـتان وضعیت بناهاي مزار ، از سوي محققان ایرانی و اروپـایی و متخصصـان   

که بیشتر آنها حول محور شخصیت این عارف بزرگ بوده اسـت. بـا ایـن     گرفته انجام اي کتابخانهپیمایشی و مطالعات 
، به دلیل تغییرات فضـایی  موجودیکی از مشکالت عمده در عرصه مطالعات این مجموعه، مسئله گاهنگاري ابنیه حال 

. )1(تصـویر  صـورت گرفتـه اسـت    هاها و ساختارهاي کالبدي آنؤلفههاي پیشین بر روي مدر سده که و الحاقاتی است
م 1955براي موسسه آسیایی، ترسیم و در سال » ماك کول«م توسط 1938 در سالنخستین بار، نقشه این مجموعه 

. بعدها تشکیالت دفتر فنی وقت خراسان،  بـا برداشـت   )17، 1364 بـک گلم( دیمنتشر گرد، »دونالد نیوتن ویلبر«توسط 
به نام گزارش فنی  يا پرونده، بررسی، مرمت و بازپیرائی این مجموعه را آغاز و 1351پالن کامل( رولوه ) ، بعد از سال

مختصري به معرفی گنبدخانه و تزئینات آن  ،)1354(در فصل جام عبدالحمید مولوي). 2(تصویر تهیه نمود، جام مزار
ساختمانی مجموعه مزار جام مطالعه نمـود   هاي دوره مقالهه را در ) بناي گنبدخان1364(  لیزا گلمبک خانمپرداخت.  
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)، گـزارش مختصـري از   1364( او وارد است. پـس از گلمبـک، مهنـدس دانشدوسـت     هاي پژوهشاما انتقاداتی نیز به 
) مطالعـاتی منسـجم  و   1383مرمت مزار جام و مشاهداتش را در مجله اثر منتشر کرد. همچنین فرامـرز صـابرمقدم(  

 به صورت کتاب بـه چـاپ رسـید.    ها پژوهشمی بر روي بناها و شاکله معماري مزار جام،  انجام داد که حاصل این عل
از عصر سـلجوقی تـا اواخـر دوره     جام تربتبررسی نقش و اهمیت مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام در تحوالت شهر 

اي و اسـنادي  در قالـب تحقیـق کتابخانـه   ) 1395( پهلوي از دیگر موضوعاتی بود که توسط علی زارعی و هایـده اللـه  
را با تأکید بـر   جام تربتدیگر، تحوالت سیاسی اجتماعی  اي مقاله) در 1396( . افزون بر این، علی زارعیمنتشر گردید

در همین راستا و به منظـور تکمیـل   اهمیت والیت جام، از دوره سلجوقی تا عصر قاجار به رشته تحریر درآورده است. 
، نگـاهی  میـراث جـام  «به نام  دیگريمجموعه  ، در بناي گنبدخانه ویژه به ، بر پایه شواهد و قرائن،جانبه همهات مطالع

که در آینـده نزدیـک    درآمده، به نگارش صابرمقدمبه قلم پژوهشی فرامرز  »نوین به مجموعه تاریخی شیخ احمد جام
   به انضمام نتایج تحقیقات نوین، منتشر خواهد شد.

 
 )نگارندگان: مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام، (1ر تصوی

Figure1: The Complex of Sheikh Ahmad-e jam Tomb 

 
 : پالن بناهاي مجموعه تاریخی شیخ احمد جام و موقعیت گنبدخانه2تصویر 

 خراسان رضوي) دستی صنایع(آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و 
Figure2: The plan of the buildings of Sheikh Ahmad-e Jam historical complex and the location of the 

“Gonbadkhaneh” 
دار ایـن مجموعـه در بنـاي    و تحقیقـات جدیـد از مطالعـات دامنـه     ها بررسیقسمتی از نتایج  ارائه ،هدف این پژوهش

 ،مهـم این  به براي دستیابیبنابراین  است. دوره همآن با ابنیه  هاي آرایهگنبدخانه و مقایسه اجزاء و عناصر معماري و 
شیخ احمد جام است کـه پـس    پیرایه بیآیا بناي گنبدخانه همان خانقاه ) 1( است؛ ضروريپیش رو،  به سؤاالت پاسخ
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و عناصر تزئینی در فضاي  ها کتیبهبراي وجود  توان می جیهی)چه تو2( سلطان سنجر آن را بازسازي نمود؟ ،از وفاتش
 ؟اند شدهدر یک برهه زمانی نگارش و ترسیم  ها طرحو  ها کتیبه) آیا 3فهوم و معنایی خاص متصور بود؟ (داخلی با م

پژوهش حاضر براي نخستین بار، بناي گنبدخانه را از زوایاي مختلف مورد مداقه و  ،ها پرسشبه منظور پاسخ به این   
 بررسی قرار داده است.

 ق و بررسیتحقی هاي روش. 2
موجود در بناي  هاي مؤلفهشامل  )،کلجزء به ( استقرایی ساختارنوع ی جامعه آماري این پژوهش از به طور کل

 اساس و نقوش تزئینی وابسته به معماري است و بر ها کتیبهبنا، کلونی  گیري شکل عناصرتاریخی گنبدخانه، شامل 
زیر  هاي روشبه  این پژوهش هاي داده. ــتشــده اس توصیفــی تحلیلــی و تطبیقــی انجام بر پایه ،هدف مورد نظر

 منابع شناسایی و تهیه شامل اي کتابخانه اسنادي مشتمل بر مطالعات روش و مورد تحلیل قرار گرفته است گردآوري
بناي بررسی پیمایشی یا میدانی به منظور مستندسازي شواهد موجود در -.نظري مباحث زمینه در نیاز مورد

و  آنالیز دستگاهی هاي آزمایش ، به منظورها دیوارنگارهو  ها کتیبه از گیري نمونه آن. شده فیتعرگنبدخانه و محدوده 
                                                                                  . براي نخستین بار ،از نتایج علمی آن گیري بهره

 معماري گنبدخانه بررسی و تحلیل.3
ورودي  در امتداد و در منتهی الیه طـولی  شیخ جام، مجموعه مزار گیري شکلبدخانه به عنوان هسته اولیه معماري گن

 پیرامـونی  فضـاهاي  و ابنیـه  گنبدخانـه، داراي  بیرونـی  چهارگانه نماي .واقع شده استایوان بناي  اصلی به مجموعه و
 ضـلع (سـراچه  فضـاي  و) غربـی  ضـلع (نو جامع جدمس ،) جنوبی ضلع(قدیم جامع مسجد: از اند عبارت بناها این. است

مترمـی  40/9مربع شکل کـه هـر ضـلع آن     يا نقشهبا طرح و  خانهفضاي داخلی گنبد شرقی. ضلع در ایوان و) شمالی
 فضاي داخلـی . ارتفاع )5و4و3(تصویر مترمربع را به خود اختصاص داده است 36/88باشد، به طور تقریبی فضایی معادل

چهار سه  ،نینش شاه فضاهاي ورودي، پیش شاملبنا این ساختار معماري  متر است.40/12داي آهیانهو ابت گنبد ریزتا 
آن سطح زیر گنبـد   کهاست  یضلع هشتر پنماي  چهارطاقبا کاربري چله خانه و  اتاق کوچکسه ،  (گوشوارها) کنج

 .)48: 1383(صابرمقدم،  است پوشیده شده تزئینات قطاربنديبا 

   
(آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و : پالن و ایزومتریک بناي گنبدخانه4و3تصویر

 دستی خراسان رضوي) صنایع
  Figure3, 4: The Gonbadkhaneh building Plan and isometric 

 : نماي بیرونی گنبدخانه (نگارندگان)5تصویر
Figure5: The exterior view of the 

Gonbadkhaneh 

شمالی، جنـوبی   يها يورود ،غربی ضلعاطراف  يبر گچاز تزئینات  هاییانگارهوجود و  ه وضعیت قرارگیري بنابا توجه ب
شـواهدي   نظریـه،  ایـن  رغـم  بـه  امـا  .)19: 1364(گلمبـک،   شـدند  یمـ اصـلی محسـوب    يهـا  درگـاه و شرقی به عنوان 

دخانه با فضاهاي پیرامونی بـوده اسـت. بـر ایـن     ها به فراخور نیازهاي ارتباطی گنب، مؤید ایجاد این درگاهکننده نییتع
کـه بـه    »المتقین بیوت المساجد «(ص) و مضمونبا روایتی از پیامبر اکرم یشرق جنوبضلع مبنا و همچنین وجود کتیبه 
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 مکـان و  يبـر  گـچ فضـاي گنبدخانـه بـه سـمت قبلـه، داراي محرابـی       ، شود میمسجد اشاره شده، این نتیجه حاصل 
و   مانـده  یبـاق  محـراب  تزئینات و يبر گچ از قوس ییها انگاره ،در حال حاضر که است بودهنماز  ییپابر و ینینش خلوت

همچنین با توجه به تکمیـل نبـودن تزئینـات درگـاه در فضـاي داخلـی و وجـود         .ن شده استآ دري چوبی جایگزین
فضـاهاي   بـا  ارتبـاط  و دسترسی ايبر شمالی، درگاه بیرونی، شواهدي متقن از ایجاد نماي در معرق يها یکاش بقایاي

 دیگـر  ماهیـت  ماننـد  کـه  اسـت  عناصـري  و اجزاء شامل گنبدخانه داخلی مشهود است. فضاي موجود در این قسمت
 عناصـر  ایـن  نیتـر  مهـم . کند یم تبدیل وجهی چند به انتقالی منطقه در را آن یچهارضلع پالن مشابه، هاي خانهگنبد

 فوقـانی  بخش ضلع چهار يها گوشه در گنبدخانه گوشوارهاي .است کنندهرپ ئینیتز ينماها طاق و گوشوارها معماري،
 صـابرمقدم، ( اسـت  گردیـده  مـزین  ریـ گ چشم اریبسهاي کاربندي با آن گنبد زیر سطح و شده ایجاد سقف به نزدیک و

 گاه توصـیف  شکن بدون و ساده نوع از »یضلع هشت پر ينماها طاق« نوع از را میانی ينماها طاق ،گلمبک. )منتشرنشده
 دیـوار  چهـار  روي دیگـر  چهارتاي و است گوشوار چهار از عبارت نما چهارطاق واقع در ).19: 1364 گلمبک،( است کرده

بـارزترین عنصـر    .شـود مـی  تشـکیل  منـتظم  بـر  هشت یک آنها بین هاي گوشه آمدن باال از مجموع در و شده ساخته
بصـري   يهـا  ییبایزکه  استآن  یک پوش و از نوع خراسانی کم خیز نبديپوشش گدر نماي بیرونی بنا، معماري بنا، 

هاي نمادین هنري را با ایمان و اعتقـادات اسـالمی بـه    در آن متجلی گردیده و الگوي مشخصی از تلفیق و ارتباط فرم
 و خشـتی  دیوارهـاي  و کاهگـل  از ضـخیمی  اندود هم، روي گچ الیه سه داراي بنا این جرزهاي نمایش گذاشته است.

  ).60 :1364 دانشدوست(است  بوده سنگ و کاشی مانند تزئینی عناصر هرگونه فاقد

 فضاي داخلی هاي خانهچله .4
 ،کنـد مـی  روشن پیش از بیش بنا این براي را خانه خلوت مفهوم هک گنبدخانه داخلی فضاي معماري عناصر ترین مهم

 گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نشـینی  خلوت براي قرون طول در و است جنوبی ضلع دیوار در هاخانهچله فضاي وجود
سـه فضـاي چلـه خانـه در سـمتی از       .است شده نصب لته دو چوبی درِ هاخانه چله این کدام هر درگاه روي بر است.

مسـجد جـامع قـدیم بـه دیـوار       بنـاي  اتصال به طوري که ؛که داراي جرزهاي ضخیمی است اند گرفتهگنبدخانه قرار 
 متر ایجاد کرده است.  50/3جرزي به قطر گنبدخانه 

 جداره سازي نماي بیرونی.5
بـر   جـداره ، در معماري بناي گنبدخانه، حـاکی از  نماها طاق همه پشت در شکل مربع آجرهاي از منظم ايوجود توده
 اییفضـ  ایلخانی صـورت گرفتـه اسـت،    سانتیمتر 24×24که با آجرهاي جدارهخشت و گلی آن است. این  هروي دیوار

 جـرز  يبـردار  هیـ ال آثار ایـن دیـوار در   است که آورده پدید آجري و خشتی جرز دو این حدفاصل در کوتاه و عرض کم
 و بادخور نوعی جغرافیایی، هايآگاهی پایه بر .گردید مشاهده سفید گنبد تا کرمانی مسجد سمت از گنبدخانه بیرونی

از نگـاه زیبـایی   معدوي از پژوهشگران معتقدنـد،  . است شده یجادا دیوارها بین نیز داالن موجود رطوبت تقلیل دهنده
ساختمانی است که بایـد در معمـاري آسـیاي مرکـزي، جسـتجو       يها فنتعادل در ساختار و  بیانگرشناسانه، این بنا، 

 بقایايبا ساختار معماري گنبدخانه مزار شیخ جام را  لیزا گلمبک با استناد به مطالعاتش،در میان این محققان، نمود. 
مقبـره سـلطان سـنجر     پـالن و طـرح   بـا  و همخوانی و شباهت گنبدخانـه،  هرات جامع آرامگاه تیموري مجاور مسجد

 . )19: 1364(گلمبک، و مقارن با عصر سلجوقی، مقایسه نموده است  سده دوازدهم میالديمتعلق به  سلجوقی در مرو
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 (نگارندگان) سلطان سنجر و بناي گنبدخانه. وجوه اشتراك معماري و عناصر تزئینی مقبره 1جدول
Table 1: Common architectural features and decorative elements of Sultan Sanjar's tomb and the 

structure of the “Gonbadkhaneh” 
 گنبدخانه مزار شیخ جام بناي آرامگاهی سلطان سنجر

  

  

  

  
را با توجه بـه سـبک   جامع قدیم بناي مسجد  ین فراتر رفته و بدون استناد تاریخی و معماري،نیز از ا برخی ازمحققان

. آرامگاه سـلطان سـنجر بخشـی از    )56: 1354(مولوي، دانند یمو تزئینات آن، بخش باقی مانده از مسجد سلطان سنجر 
: 1387(اتینگهاوزن، گرابـر،   است طور مستقیم به آن متصل بوده مجموعه کاملی است که کاخی داشته و مسجدي که به

نمونه خاص ساختمان بزرگ مرکزي اسـت کـه یـک     مانده یباقتاالر گنبدداري که . شملنیزکی نیز معتقد است، )383
 .)284: 1388(شملنیزکی،  دهد یمدر آسیاي میانه را نشان  يبند بیترکاصل 

  از پیشینه بنا يشواهد .6
ارشادي شـیخ احمـد جـام و نخسـتین خانقـاه وي در       يها تیفعالاط این بنا با وجوه اهمیت گنبدخانه، ارتب ترین مهم

سـلطان  «سـال پـس از وفـات شـیخ، بـه امـر        48به استناد وقفنامه قرآنـی نفـیس کـه حـدود      دهکده معدآباد است.



 جام خیدر گنبدخانه مجموعه ش» آل کرت«و عناصر تزئینی ملوك  ها بهیکت یمعناشناس ،يمعمار هايپژوهشی بر مؤلفه /150

بار در  قمري تقدیم مزار وي گردیده، براي اولین 654در سال» ق)558-599( سام غوري محمد بنابوالفتح  نیالد اثیغ
 احمد اشاره شده است.  االسالم خیشبه روضه و خانقاه  »انه یوضع فی موضع من هذا المشهد«این متن با عبارت 

معماري بر روي ساختار بنا، مشخص گردید کالبـد   ییها یبررسبا توجه به پالن مربع شکل گنبدخانه و انجام بنابراین 
بین جرزهاي مجاور شرقی آن و فضـاي    (قفل و بست) گرفت و گیردیوارهاي بنا خشت و گلی است و هیچ شواهدي از 

 هـاي  دوره، در گذشته، بنایی خشت و گلی در این قسمت از مجموعه وجود داشته و در بیترت نیا به. رواق، وجود ندارد
 در اسـت کـه   تـري  کهـن  بنايمکمل ها، گنبدخانه فعلی به استناد پژوهش بعد بازسازي شده است. به تعبیري دیگر،

وجود آثـاري از دو ردیـف   » لیزا گلمبک«  .)6(تصـویر  شده است بر آن افزوده عناصري اجزاء و ها دگرگونیو  ها بازسازي
اطراف سـاخته شـده    بناهايبر سایر  مقدمکه  داند میتزئینات آجري در بدنه غربی را نشانی از منفرد بودن گنبدخانه 

و مرمـت   بـرداري  خـاك ش، حـین  1354موجـود، در سـال    هـاي  گزارش. همچنین طبق )20-1364:19(گلمبـک،   است
. )7(تصـویر  هـ.ق پیدا شـد  8و7و یک دانه تسبیح متعلق به قرون  سوز پیهپیرامون گنبدخانه، سه خمره بزرگ، دو عدد 

 کـه آن اسـت   يها کنجدر سر و مستطیل شکل  يا روزهیفاز دیگر شواهد قدمت گنبدخانه وجود قطعات کاشی لعابدار 
بر روي آن برجسته نویسـی شـده    یالکرس هیآ به قلم ثلثجداگانه بوده و  بهیدو کتبه اندازه حروف، متعلق به  جهبا تو
داشته، بر روي بنا نصب بوده اسـت.   به تجدید که سقف گنبدخانه نیاز یتا زمان. احتمال دارد این کتیبه )8(تصویر است
 ه قرن هفتم هجري در موزه متروپولیتن شناسایی شده است. کتیبه دار متعلق ب هاي کاشیاز این نوع  ییها نمونه

   
 . دیوار خشتی و منفرد گنبدخانه6تصویر

Figure6: The only brick wall Of the 
“Gonbadkhaneh” 

 ي مکشوفه از محدوده گنبدخانهها خمره. 7تصویر
 (نگارندگان) 

 Figure7: Jars discovered around the 
“Gonbadkhaneh” area 

 ي لعابدار سر کنج بناها یکاش. 8تصویر
  (نگارندگان) ش)1354(گزارش فنی مزار جام،   

Figure8: Glazed tiles at the corner of the 
building 

در متون تاریخی به خانقاه اولیه شیخ احمد جام و وجود بناي گنبد دار در این محدوده اشاراتی شده است. از جملـه    
و  متـري مجموعـه فعلـی)    300(در فاصـله   »معـدآباد  «دهکده محصـور  که به خانقاه شیخ احمد در ن متنی تری کهن

مردي  »یوسف اهل نیالد جالل«از )هـ.ق834( کتاب فرائدغیاثی ،کرده اشارهچوبی بوده  هاي ستونشبستانی بودن آن با 
سـنجر  ریخی مربـوط بـه دوره سـلطان    تـا  يا نامه ازکتاب  نیدر ا. در قرن نهم هجري است شیخ جام از خاندانادیب 
 این واقعه مربوط به زمانی است که جمعـی از رعایـا و مریـدان شـیخ بـراي سـاختن خانگـاه        شده است. یاد یسلجوق
تـاریخی بـه مخـارج و     يهـا  مـتن . همچنـین در  )29و26: 1354(یوسف اهل،  نمودند یممساعدت  مسجد جامعو  (خانقاه)

. حکایت دیگري درباره موضع مرقد شیخ عمادالـدین  )91: 1345(بوزجانی،  ته شده استاین خانقاه نیز پرداخ يها نهیهز
تمـام   کـه  دیـ گردفـایح   يا حهیراکه در زمان حفر قبر فرزند ایشان،  وجود دارد در موقعیت مجموعه فعلی عبدالرحیم

گنبـد در   در بناياسمعیل  نیالد شهاب االسالم خیش مریدان به محل خلوت نشینی شد و نیز اشارهگنبد و رواق معطر 
   .)72و102: 1345(بوزجانی،  به جام از هرات» امیرچوپان«زمان عزیمت 
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 درهاي چوبی و تاریخی گنبدخانه.7
، در اضالع حدودي شـمالی، سـمت قبلـه و شـرقی     در ضلع جنوبی هابه طور عمده عالوه بر درهاي ورودي چله خانه 

 خط به »الملک« عبارت شود،می دیده که يا بهیکت تنها چوبی درهاي ینا روي بر درهاي دیگري نصب گردیده است.
 قـرن  را گنبدخانـه  در جفت سه گلمبک. است ي تزئینیها طرحمعرق و  روکاري با  »مشبک مزهر مورق معقد« کوفی

 ،)ريتیمـو  دوره( پـانزدهم  قـرن  را غربی درگاه در واقع چهارم درِ جفت یک و) هجري هشتم سده( میالدي چهاردهم
این درها، اثري است نفیس که در ورودي اصلی بنا نصب شـده   ترین مهماما   ).19 ،1364 گلمبک( است کرده يگذار خیتار

  ).12تا 10(تصویر است

   
(نگارندگان گنبدخانه)  » الملک«. نمونه درهاي فضاي داخلی مزین به کتیبه 10و9تصویر

   Figure9, 10: A sample of the interior doors script 
the”Gonbadkhaneh” Decorated with the inscription of "Al-Molk 

 . کتیبه الملک به خط کوفی(نگارندگان)11(تصویر
Figure11: The inscription of Al-Molk Kufic 

script 

 
 (نگارندگان) . در اصلی و نفیس گنبدخانه12تصویر

Figure12: The main and exquisite doors of the Gonbadkhaneh 
یا نعل درگاه از چوب گردو » چپیله« با کاربرد متر سانتی12ساج به پهناي  ی از درختاصلی، کالفی با روکشدرگاه 

 .خـورد  یمبه فضاي درونی بنا پیوند  استمتر 16/1و عرض30/3یک در چوبی که هر لت آن به بلندي واسطه بهدارد و 
در  متصل به چهار دور پاشنه گَرد، به چهارچوب متصل و محکم شده اسـت. ایـن   ییها ستبدرها از باال و پائین با لت 

، )13(تصـویر  چپ با تزئینات مقرنس بسیار ظریف در سمت يا دماغهداراي دو لت ،  شده هیتعبقدیمی که در اسپر ایوان 
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 تزئینـات کوچـک و بـزرگ    هـاي  قـاب و  )15و14(تصـاویر  فلزي در چنـدین نقطـه   هاي وبست چفتتزئینی،  هاي میخ گل
 است کتیبه و نقوش متنوع در قالب کاري منبتهنرمندانه 

   
 Figure13: Type of . دماغه تاج میانی درِ اصلی گنبدخانه(نگارندگان)13تصویر

decorations and metal fasteners main door in the”Gonbadkhaneh”  
وبست فلزي  زئینات و چفت. نوع ت15و14تصویر

 Figure14, 15: Top of the (نگارندگان)
middle crown on the 

        
برجسته این در نفیس ترکیبی موزون از طرح گره با شمسه ایرانی یا هشت است کـه نوارهـایی بـه صـورت      هاي نقش

، پـنج پـر،   یضلع پنجتی مانند شمسه، ترنج، از تلفیق آال ها گره. )17و16(تصاویر حمیل آنها را از یکدیگر جدا کرده است
 .)18(تصویر )11: 1385(مکی نژاد،  شوند میو...تشکیل  دان سورمهشش بند، ترقه، طبل، 

                                                                  
 .طرح گره صندوق چوبی شیخ صفی18. نقش شمسه در گره منبت       تصویر17تصویر            ها قاب. تزئینات گره و شمسه بر روي 16تصویر         

 )نگارندگان(                                          (نگارندگان)                                          (نگارندگان)                                   
Figure17: The image of “shamsa”             Figure16: Decorative girih tiles         Figure18: Girih design on  

 On girih inlays                           and “shamsa” on the frames                                Sheikh Safi’s wooden box 
دو قاب مستطیلی کوچک در باال و پائین  آن و شامل دو قاب بزرگ طرفین و حاشیه پیرامون ،نفیس ر چوبیاین د

اول و در ادامه به نقل از حضرت  فهیاز خلاصلی طرفین در بزرگ گنبدخانه، گفتاري  يها لت در .قاب بزرگ است
. متن است به قلم ثلث شیوا به سبک کتیبه داخل گنبدخانه، برجسته نویسی شده ها قاب، پیرامون  السالم هیعلعلی 

 اب سمت راست و ادامه آن حاشیه قاب سمت چپ را پوشش داده و به این مضمون است:حدیث حاشیه ق

 ...........و اخبرها خلقتم اقوافولی هذا و استغفرواهللا لی لکم انه هو... عنه اهللا یرضابابکر  نیالمومن ریام(من کالم 
 قاب سمت چپ:  هیدر حاشمتن حدیث 
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الدنیا دار ممر، ال دار مقر، و بطن أمه مبدأ سفره، و زمـان حیاتـه    اهللا وجههکرم  طالب یابعلی بن  نیالمومن ریامقال «
مقدار مسافته، و سنوه منازله، و شهوره فراسخه و امیاله، و أیامه و أنفاسه خطأه، و اآلخرة مقصده یسار به سیر السفینۀ 

«.... 
بـه خـط کـوفی تزئینـی مشـبک دیـده        (ص)دو قاب کوچک مستطیلی باال در طرفین، روایتی از نبی مکرم اسـالم  در

 »و االخـره دار البقـا   افنـ الالـدنیا دار  « سمت چپ این حدیث به خـط کـوفی خـوانش شـده اسـت:       در قاب. شود می
. ایـن  )20(تصویر »الدنیا ساعه فاجعلها طاعه: «شده نوشتهقاب سمت راست با همان شیوه صورت مشبک  . در)19(تصویر

سلطانیه، بناي هارونیه در تـوس مشـهد    یشرق جنوبهشتم هجري از جمله در ایوان عبارت در بناهاي متعلق به سده 
اردبیلـی دیـده    نیالد یصفسردر آرامگاه محیی الدین محمد معروف به حرمخانه در مجموعه شیخ  يبر گچو در کتیبه 

 .)21(تصویر شود می

                  
 گنبدخانهدر نفیس  -الدنیا ساعهکتیبه .20تصویر                  گنبدخانه               نفیس  در -لدنیا دارالفناکتیبه ا .19تصویر             

 (نگارندگان)                                                                                                              (نگارندگان)                                
 Figure20: The inscription saying: “Aldonya Saat”,         Figure19: The inscription saying: “Aldonya Darolfana” 
The exquisite door of the”Gonbadkhaneh”                                   The exquisite door of the”Gonbadkhaneh”         
  

                                                                                  

 
 مجموعه شیخ صفی، ایلخانی حرمخانه-.کتیبه الدنیا ساعه21تصویر

 )نگارندگان( 
Figure21: The inscription saying: “Aldonya saat”, Shrine of Sheikh Safi, Ilkhanid Period 

نی قـاب میـا   يدر انتهـا جداگانه کتیبه شـده اسـت.    يها لتخط ثلث در به  این در نفیسنام هنرمند و تاریخ ساخت 
 ( رجب سنه ثالث و تالثـین و سـبعمائه  «و در قاب سمت چپ » ه الباب فی شهراالصمذتمت ه«سمت راست عبارت 

سـاعه   الـدنیا « . همچنین نام هنرمند به خط ثلث در باالترین قسمت، بر روي قـاب کتیبـه   شود میدیده  هجـري)  733
بر روي تاج میانی این در نفـیس یـا دماغـه    ». ریزيهذا الباب عمل استاد فرخ تب«با این عبارت ایجاد شده است: » .…

کـوفی و منبـت بـا مضـمون      يا بـه یکتدر سیر انجام این پژوهش، نیز،  يکار منبتزیر دو ردیف از تزئینات  ،چوبی آن
 .)23و22(تصاویر این نقوش هنرمندانه شناسایی شده است انیدر م، »تعالی للّه«
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 . طرح کتیبه شناسایی شده (نگارندگان)23تصویر            . کتیبه شناسایی شده بر دماغه در نفیس (نگارندگان)                 22تصویر     

Figure23: The design of the identified inscription               Figure22: Identified inscription on the top    
Of an exquisite door             

که به  شناسایی گردید ها موزهدر بناهاي تاریخی و آثار چوبی و درهاي نفیس از سده هشتم هجري معدودي از   
مشابهت دارند. همه این  جاممجموعه شیخ  مطالعات تطبیقی هنري و شناخت اجزاء و عناصر، با در گنبدخانه لحاظ

(خواجه احمد طاهري و دیگران،  و منبت هنرمندانه در عصر ایلخانی است يچوب کارشواهد مؤید بالندگی و رشد هنر 
، منبر مسجد جامع )هـ.ق 709تا  707(به درِ مسجد جامع بایزید در بسطام  توان می ها نمونه. از این )46-34: 1396
 )هـ.ق 762( با اقتباس از اسلوب دوره سلجوقی، رحل قرآن چوبی در موزه مترو پولیتن )1391 (نوحی، )هـ.ق 711(نایین

 در ساروق اراك، بر روي قبر نصره خاتون هفتاد و دو تن، صندوق چوبی بناي معروف به )1396(خواجه احمد طاهري، 
(جعفري فرد و  )هـ.ق 754( المیاي به خط نسخ از مازندران در موزه دوران اس در چوبی با کتیبه، )هـ.ق 719(

از دیگر اشاره کرد.  (موزه ملی ایران، دوره اسالمی))هـ.ق 771(منبر چوبی مسجد جامع سوریان بوانات فارس  ،)1394دیگران(
مزار  در گنبدخانههنري با  يها نهیزمدرهاي چوبی با مهر اصالت ایلخانی که به لحاظ ظاهر و  مانده یباق يها نمونه

که » قاضی الحاجات«معروف به  متر سانتیضخامت سی  و260در460دري است نفیس به ابعاد ،ت داردجام مطابق
موزه مرکزي آستان  درکه  مقبره خالصی رنصب بوده و د (ع)رضا مطهر امامپیش از این در ورودي دارالسیاده حرم 

 .)9: 1378(کفیلی،  شودنگهداري میقدس رضوي 
 خانهي فضاي داخلی گنبدها کتیبه.8

 نقــوش  ســایر  در کنـار  ينگـار  بـه یکت ،مربــوط بـــه خوشنویســـی   قوت گرفتن مباحثبه دلیل  دوره ایلخانان،در 
، هـا  کتیبـه  .جامانـده از ایـن دوران، کاربـرد وسـیعی داشـته اسـت به بناهاي سـطوح تزئیـن در هندسـی، و گیاهـی
نقـش مهمـی در آشـکار     ،دهنـده  یآگـاه  منابع تـاریخی  ترین هممبه عنوان یکی از هنري و بصري  يها یژگیوفارغ از 

بناي گنبدخانـه بـا وجـود    از این حیث،  .ین بناها دارند، حاکم زمان، بانی، حامیان و... انمودن هویت فضاهاي معماري
ـ  ها آنو شیوه نگارش آنها، سبب اعتالي تزئینات و زیبایی روح معنوي  ها بهیکتخطوط  ه سـبب  از دیدگاهی معناگرایان

ثلـث  « قلـم   بـا  فضـاي داخلـی گنبدخانـه    يهـا  بـه یکت شتریبتعدیل منظري حجم مربع شکل بنا شده است. نگارش 
است. به طور کلی، خط ثلث که ساختاري ایستا و موقر دارد، بیشتر  انجام شدهو به صورت ترسیم دو خطی » ترکیبی

و اشـکال   رسـد  مـی یوه خوشنویسی ثلث به هفـت نقطـه   ش» الف«. ارتفاع رفت میبه کار  ها کتیبهکتاب و  براي تزئین
تا با کمک دیگر عناصـر و اجـزاء معمـاري، در     آورد میرا براي هنرنمایی خطاط پدید  اي گستردهمتعدد حروف مجال 

 بیننده احساس شکوه و قدرت ایجاد نماید.
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 د.کتیبه تاریخی مادر و فرزن9
به صورت سرتاسري پیرامـون   ،و زیر هشت گنبد گاهو منطقه شکن در حاشیه بخش فوقانی خانهگنبد کتیبه ترین مهم

 مورداسـتفاده که براي نخستین بار در معماري ارزشمند عصـر ایلخـانی    یسینو بهیکت گونه اینبنا را پوشش داده است. 
مـادر  « هادل یکدیگر است که در اصطالح به این نوع کتیبه هنرمندان و کاتبان قرار گرفته، شامل دو ردیف نوشته در

اسـت در   تـر  فیظرو  تر کوچکو آن که  تر بزرگکه در ردیف پائین کتیبه قرار دارد،  يا نوشته. شود میگفته » و فرزند
بناهـایی کـه ایـن نـوع     . این دو کتیبه متمـایز، امـا مکمـل یکدیگرنـد.     شده است، تحریر تر بزرگباال و بر روي نوشته 

 بکـران  ریـ پبقعـه   ،)73:1381(حمـزه لـو،   ق)هـ. 710( هیگنبد سلطان خانه تربت شناسایی شده باید به در آن یسینو بهیکت
 مسجد جامع، ق)هـ. 725( نیالد رکن دیس، مقبره ق)722( ورامین مسجد جامع، )4: 1392(حمزه وي و دیگران،  )هـ.ق 712(

  .اشاره کرد ق)هـ. 767( نیالد شمس دیسفضل بن سلیمان آوه و بناي آرامگاهی  زاده امام، بناي ق)هـ. 738( ابرقو
 (نگارندگان) . مقایسه کتیبه مادر و فرزند گنبدخانه و کتیبه بناهاي دوره ایلخانی2جدول

Table 2. A comparison between the inscription of the mother and child in the “Gonbadkhaneh” and the 
inscriptions in the buildings of the Ilkhanid period 

 
 گنبدخانه شیخ جام

 
 

 بقعه پیر بکران   

 

 
 مسجد جامع ورامین 

 
 مسجد جامع ابرقو

 
 بناي سلطانیه

 
 یزد نیالد شمسبقعه 

به صورت افقی با مضمون سوره  تر کوچکدو قلم نگارشی است. نوشته  شامل کتیبه گنبدخانه با ماهیت احداثیه ،
فارسی قرارگرفته و -به قلم ثلث ترکیبی عربی تر بزرگ اي نوشتهبر روي  به خط کوفی به رنگ الجوردي »فتح«مبارکه

 . )25و  24(تصاویر دهد میارائه  آن هاي دورهپیشینه معماري گنبدخانه و از  اطالعات معتبر و مهمی را

 
 )منتشرنشده. بخشی از کتیبه مادر و فرزند گنبدخانه(صابرمقدم، 24تصویر

in the “Gonbadkhaneh”  Figure24: part of the inscription of the mother and child 



 جام خیدر گنبدخانه مجموعه ش» آل کرت«و عناصر تزئینی ملوك  ها بهیکت یمعناشناس ،يمعمار هايپژوهشی بر مؤلفه /156

 )منتشرنشده. طرح کتیبه مادر و فرزند(صابرمقدم، 25تصویر
Figure25: The design of the “mother and child” inscription 

 . کتیبه10
 کـل  رأس علـی  االمـه  لهـذه  بعثیعلیه اسالم :  االخر و قال النبیم ا لیو]....…[ام الحقالتقدیم احق وباعلی و  ذکراهللا«

مائه ستوفیـق  صـریح  این دو نقل صحیح و نص چون به حکم ،الدین بنیان جددلهانه من ی  راسـم بقـاع اربـاب    احیـا م
کـرت  محمدبن محمدبن ابی بکر الحسین محمد بن  ابی درباره بنده ضعیف کرم  و کراماتوفور اصحاب رعخیرات و با

قفه اهللا تعالیو و شـیید قواعـد و   تَ کهسـیما  ساسـها اَ لـک بتجدید عمارت این قبـه فَ .پیوست بتحقیقی یرض و بجلمای
انـس و   ءرهنما پیشواي هر دو گیتی بوالحسنبن احمد خت والیتتربت حضرت وارث تَ انباسم و رسم مجاور نآابتناء

قومـه فهـم   احمدقـوم احمـد وهو   هرمنطلی بن مالعائل والفضالهدي بحر  قدسافی عهد دولت قطب افالك جان زیدت
ضی من هجـره الم و  م والفی شَنجر س والیالم قیما(....) الوري لکه ماصل بانی ] کانترینر قدر [سخیار و هم خیرالمع

ت  عد خاءجیم برورشهو یافته بود اشارت نمود فی حدوثفاَسطرصثالث و ستین نهس بعمائهوس« 
 یبه.ترجمه کت11

 فاضـل  بقعه و مزارات، داشتن نگهزنده  آیین و آدابچون به حکم این دو نقل صحیح و آشکار، توفیق ....«(ترجمه حدیث)
کـرد تـا   » کرتمحمدبن محمدبن ابی بکر الحسین محمد بن  ابی«حقیر درباره بنده  اصحاب، بزرگی و بخشش فراوان

به حقیقت پیوست ساختن شاکله ایـن قبـه آسـمان بنیـان کـه       اینکه خداوند متعال او را هدایت و بر آن راضی شود.
قواعد و اساس آن به نام و آداب مجاوران مرقد حضرت وارث تخت والیـت، احمـد بـن ابوالحسـن، راهبـر       استوار نمود

 هـا  یکـ ینهردو جهان و راهنماي انسان و جن، فراوانی مقدسات در روزگار دولت قطب آسمان هدایت، دریاي بزرگی و 
الیی، ابن مطهر از قوم احمد و او بهترین قوم است و این هم یکی از صفات آنان است که بهترین اشخاص هسـتند  و وا

 سـنجر  )مـان یپ هـم موالی(بنده و » (....)قیما«. به درستی که برپا کننده اصلی بناي قبلی توانمند ریگو برترین سختی 
 (خط به خـط) پس اشاره شد به این اتفاق به دنبال همق) از هجرت گذشت. 633-درشوالی که (جمع حروف ابجد ،بود

 ». (هـ.ق)763سال  هاي در ماه
 .بررسی کتیبه به لحاظ مفهومی12

 ابتـداي مـتن عبـارت ورودي   مشابه، در  هاي کتیبه رغم علیذکرشده، » اهللا«در آغاز کتیبه نام جالله  که اینبا توجه به 
شخصـی بـه    و (ص)تاریخی روایتی است از نبی مکرم اسـالم  نوشتهم وجود ندارد. بخش دو» الرحمن الرحیم اهللا بسم«

، بـه  »دینهـا  لهـا  جددنه من یمائه س کل رأس علی االمه لهذه بعثان اهللا ی« آن را نقل کرده با عبارت» ابوهریره«نام 
جسـتانی، بـی تـا:    (س تا دین این امت را تازه کند نماید میراستی خدا براي این امت در سر هر صد سال کسی را مبعوث 

ـ  ). مفهوم این گفتار با وجود نظریه پردازان و دیوان ساالران قدرتمندي چون امـام  178 و خواجـه نظـام    یمحمـد غزال
. بیهقـی و  )13: 1340(نظام الملـک،    قرارگرفته است ها حکومتیسلجوقی مورد توجه و اقبال  عصر الملک طوسی نیز در

 .اندکرده  الحاکم نیز این روایت را تکرار
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 از دیدگاه تاریخی بهیکتمتن .13
داخلی و تجدید معماري پوشـش  بنـاي فعلـی گنبدخانـه، در      فضايمتن کتیبه در ادامه، به آخرین مرحله از تکمیل 

مسـاعدت   و» کـرت  (معزالـدین)  محمدبن محمدبن ابی بکرالحسین محمد بن  ابی«آل کرت به نام  از ملوكزمان یکی 
از پادشاهان محلـی ایـران    يا سلسله» آل کرت«دارد. هـ.ق اشاره 763در سال سالم احمد جام مالی او به مزار شیخ اال

و  راندنـد  مـی شـرقی فـالت ایـران فرمـان      هاي سرزمیناز  اي ناحیهقمري بر  783تا 643 هاي سالبودند که در فاصله 
گرفت. اما همواره پایتخـت   ربرمیدسند را  هاي کرانهشرقی خراسان، سیستان و  هاي سرزمینمتصرفات آنها گاه تمام 

زمامداران این سلسله حـدود یکصـد و چهـل    . )51: 1389و مجتبـوي،   2-5: 1389(حافظ ابرو،  حکومت آنها شهر هرات بود
سال به طور مستقل و هشت سال زیر نظر تیمور حکومـت کردنـد. اغلـب پادشـاهان آل کـرت، از زمـره علمـا، عرفـا،         

یکی از  ).34: 1338(اسـفزاري،   اند بودهبه شمارمی رفتند و در علم و ادب موصوف  عصر خودشاعران، ادیبان و هنرمندان 
دینـی و   هـاي  روشموارد قابل تأمل در کتیبه وجود حدیث در ابتداي آن است که به نوعی بیانگر پیروي این حاکم از 

ر زمـان معزالـدین، بـه سـعی و     تمـامی امـور گنبدخانـه د   ، حکومتی عصر سلجوقی است. با توجه به این متن تاریخی
از اعقاب احمد جام و همچنین متولی تربت مقدسه احمدیه، صورت گرفته است. عبـاراتی کـه در   » ابن مطهر«اهتمام 

متن کتیبه به وي نسبت داده شده، مؤید تعظیم و تکریم و اعتبار او به عنـوان اکـابر قطـب آسـمان هـدایت، دریـاي       
را  (معزالـدین)  الـدین  غیـاث افظ ابرو در کتاب تاریخ سالطین کرت حسـین بـن ملـک    و واالیی است. ح ها نیکیبزرگی، 

 .)171: 1389حافظ ابرو، ( ستوده است
ــانی خــشب ــه پای ــه، کتیب ــارتی گنبدخان ــت کــه اســت احــداثی عب ــه اشــاره آن مــتن روای ــانی ب ــاریخ و ب  (شــوال ت

 ریختگـی  و فرسـایش  بـه  توجه با .دارد جام شیخ مزار کنار در شده ساخته بناي اولین ،)م1236جوالي/ق.هـ633سال
 و کتیبـه  بررسـی  بـا  است کـه  گردیده مطرح آن براي محدودي بسیار هاي خوانش تاکنون کتیبه از مهم قسمت این

-تـاریخی  واقعیت یک به کتیبه پایانی قسمت در .گردید کامل کتیبه از بخش این متعدد تصاویر تهیه و تاریخی متون
کـه   »قیمـاس « نام به شخصی) الوري ملک اصله بانی کان( قبلی بناي اصلی بانی اینکه و است شده اشاره نیز معماري

یافته تا بنایی را درکنارحظیره شـیخ احمـد    تیمأمور ،است بوده سنجر مانیپ همدوستدار و ارادتمند، موالی به معناي 
 عمادالدولـه  ریـ ام« با نام کامل  دیگري یماسق ،تاریخی هاي شخصیت میان در ).منتشرنشده(صابرمقدم،  جام بنیان نماید

بـا   زمـان  هـم  ق.هـ 548 در سال که است مباشر و والی سلطان سنجر بوده که وي مطرح گردیده »عمادالدین قیماس
  ). 130: 1389ستارزاده، کشته شد ( زهاغفتنه 

 »سلطانشاه نقاش«و » استاد عبدالوهاب بنّا«ي ها کتیبه.14
در میـان دو طـرح    ،ي آن اسـت هـا  دیوارنگـاره  ید که مربوط به بناي سقف گنبدخانـه و نقاشـ  ي ارزشمنها کتیبهاین 

عبـدالوهاب بنـا    عمل بتجدید هذه السقف استاد«. متن شود میدیده  اصلی تزئینی مدور در سمت چپ و راست درگاه
استادعبدالوهاب «به نام گنبدخانه توسط معماري چیره دست  (پوشش)، گویاي آن است که سقف)26تصویر( »غفراهللا له

 وجود در مفهوم نوشتاري و نظارت وي تجدید بنا شده است. در دو نقطه از این کتیبه اشتباهات عمدي یا سهوي» بنا
 .است تحریر شده »بنا« جاي به »معمار«و  »السقف هذه بتجدید عمل«به جاي  »العبد عمل« در نوشته پیشین .دارد

اسـت. نـام    بوده در حرفه معماري »عبدالوهاب بنا«چنین در گنبدخانه، گواه مهارت  اما به هرحال، ایجاد پوششی این
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 »غفراهللا له عمل العبد الضعیف سلطانشاه نقاش«به شیوه آبرنگی با عبارت  ها نوشتهو کاتب  ها دیوارنگاره کننده میترس
  مشخص شده است. )27(تصویر

                        
 کتیبه سلطانشاه نقاشمحل . 27تصویر                                    هادر یکی از شمسهاستاد عبدالوهاب بنا  نام. 26صویرت                    

 ندگان)(نگار                (نگارندگان)                                                                                                          
   Figure27: The location of “Sultan Shah Naghash’s”     Figure26: The name of Master “Abdul Wahab” 

   inscription                                                                                    the builder in one of the “Shamsas”        
 ي قرآنی و اسماء متبرکهها کتیبه.15

هنرمند ایرانی در دوره اسالمی از دیرباز به استعداد هنر خوشنویسی براي تجلّـی ایمـان و بیـان مفـاهیم ژرف دینـی      
فیـاض بـراي    يا سرچشـمه واقف بوده است. کاربرد این هنر با استمداد از وحی الهی و عرفان سبب گردید، عرفانی که 

ي قرآنی و اسماء متبرکه است ها کتیبهبناي گنبدخانه مشحون از . )126: 1375(طریقی، ست آرام آدمی ا تجلیات روح نا
الالـه  «شـامل  ها کتیبه. این کند میکه با قلم خطوط اسالمی با ابعادي وسیع و باشکوه در تزئین این مکان جلوه گري 

ـ نماي بی مشابه )28(تصویر ،بنایییا  معقلی ، با خط»اهللا محمدرسولاال اهللا  و قـاب درگـاه خانقـاه     سـجد جـامع  ی مرون
مولـوي،  (  قلـم زیبـاي ثلـث    سوره اخالص بـه  ،)29(تصویر  )185: 1387(بلر، مجموعه آرامگاهی شیخ عبدالصمد اصفهانی

نماي پر هشت ضـلعی،   چهار طاق، )30ویر(تص به خط ثلث سفید از ابتدا تا اواخر آیه» انسان«سوره مبارکه  ،)51: 1354
 ایلخانی اسـت،  دوره همکه از احادیث  »اهللا علیه و سلم، الدنیا ساعه فاجعلها صدق و طاعه اهللا یصللنبی قال ا«  عبارت

دوبـار بـه طـور مـوازي و       ،»توفیقی العلی االبـاهللا العظـیم   ما و«تو عبار و به صورت تکراربه خط کوفی » الملک هللا«
 . )31(تصویر قرینه نوشته شده است

             
 . سوره انسان بر روي قوس طاق31. تکرار الملک به خط کوفی      تصویر.30. کتیبه معقلی         تصویر.29.کتیبه خط معقلی        تصویر28تصویر

 (نگارندگان)                                    (نگارندگان)  )              1387مجموعه شیخ عبدالصمد(بلر،           (نگارندگان)  
Figure28: The inscription written in Moaqali style 

Figure29: The inscription written in Moaqali style belonging to the Complex of Sheikh Abdul Samad (Beler, 
2008) 

Figure30: Repetition of "Al-Malik" in Kufic script 
Figure31: Surah "Al-Insan" on the Curve of the arch 
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 ي حدیثها کتیبه.16

اسلیمی تزئینی با نقوش  هاي قابدر نماي داخلی گنبدخانه دو نوشته به خط ثلث سفید بر زمینه الجوردي در داخل 
 اهللا یصـل قـال النبـی   « شـرقی  جنـوب با این عبارات، کتیبه شده است: ضلع  (ص)و احادیثی از حضرت محمد روایات با

علیـه و   اهللا یصـل قـال النبـی   « :یغرب شمالو به قرینه، در ضلع  »اهللا رسولالمتقین صدق المساجد بیوت علیه و سلم، 
ها، وجود کادر تزئینـی اسـت   از نکات مهم در این کتیبه ».سلم االحسان ان تعبداهللا کانک تراه فانک ان تراه فانه یراك

 اي، ناقص است. حاضر این کادر آرایهکه در ابتدا این الگوي تزئینی به صورت کامل ترسیم گردیده، اما در حال 
 گنبدخانه هايدیوارنگاره.17

یی است که در نقاط مختلف فضاي داخلی این بنا ایجـاد  ها دیوارنگارهمهم هنري گنبدخانه، تمرکز  يها یژگیویکی از 
و  هـا  نگـاره معدنی،  يها دانه رنگ. در این بنا، با کاربرد دهد میشده و اهمیت روحانی و عرفانی آن را در گذشته نشان 

کـه   اسـت  العـاده  فـوق ، آبی سیر با عمق و شدت ها دیوارنگارهاین  لآهدیااست. رنگ  ترسیم شده نما،بر روي  ها بهیکت
اشـاره بـه همـان     هـا  دیوارنگـاره در  ها رنگاین نوع رنگ در فضاي داخلی آرامگاه سلطان سنجر نیز به کار رفته است. 

مراه حـرارت درونـی و بـاطنی دارد. خطـوط عمـودي مـزین بـه عبـارات قرآنـی روي          عرفان الهی و عشقی روحانی ه
بدون نقش کتیبه شده، گرایشی اسـت بـه عـالم     هاي در قسمتکه با در نظر گرفتن تناسب فضاي داخلی،  ها فیلپوش

بـا  کـه   (آهیانه)ر بقعهزی . پوششدارد یم وانزدیک به پوشش بنا، بیننده را به تحسین  (مادر و فرزند)باال و کتیبه دو خطی
بـه  » بنـایی «با خطوط معقلی  حاوي اشکال مثلثی است که ،شده تقسیممنظمی  هاي قوسمزین و به  قطار بنديهنر 

کتیبه قرآنـی شـامل نقشـی بـه رنـگ       قسمتجنوبی در دو ضلع دیوار طرح پیرامونی  آراسته شده است. صورت تکرار
در تکـرار شـده اسـت و     يا رهیزنجو گره مشبک که به صورت » الف«و کوفی با پیوند د از خطزیباي الجوردي، ملهم 

پـس از  » الـف «. به طوري که تمـامی حـرف   شود میدیده  يا قهوهآن خطی مدور به رنگ شنگرف تیره مایل به  انیم
انتقال به مرکز طرح، تشکیل یک ستاره هشت پـر را داده اسـت. در نقـاط بـدون طـرح نیـز تعـدادي گـل و بـرگ و          

 .)34تا32(تصاویر پرکننده ترسیم شده است يها نقش

   
 ي ظریف (نگارندگان)ها گل. نقش 32تصویر

Figure32: The image of delicate 
flowers 

. دیوارنگاره گلدان و گل (نگارندگان)33تصویر  
Figure33:   the mural of Vase and 

flower 

 ي هندسیها قاب. نقش تزئینی در میان 34تصویر
 Figure34:Decorative image in the دگان)(نگارن

middle of Geometric frames 
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در داخـل   شـرقی  جنـوب شکل نقاشی روي گچ زیر دور طـاق ایـوان    يا رهیداشباهت بسیاري به تزئینات  ها طرحاین  
جـام، تزئینـات    با گنبدخانـه مـزار شـیخ    دوره همگنبد سلطانیه از شاهکارهاي هنري عصر ایلخانی دارد. در این بناي 

بـزرگ در   يها طاقنقاشی روي گچ به اشکال ترنج و شمسه و نگارش خطوط در زیر گنبد و باالي لچکی و پشت بغل 
، سـبز و... نقاشـی شـده    يا قهـوه آبی، سفید، نیلی، اخرایـی،   يها بارنگ یغرب شمالو  یغرب جنوبایوان غربی، جنوبی، 

 . )255تا250: 1381(حمزه لو، است 
 »شمسه« ايه قاب.18

ـ ابوده و  بنا ي تزئینی گنبدخانه و منحصر به همینها دیوارنگاره نیتر کاملاز  »شمسه«ي ها طرح ترسـیم در   گونـه  نی
در تزئین نماي لچکـی  شناسایی نشده است.  (ایلخانی و آل کرت)  با گنبدخانه عصر هماز بناهاي تاریخی ایران،  کی چیه

چنین نقوشی در هنـر اسـالمی   . )35(تصویر ایجاد شده است يبر گچسه اي با شم در شهر نطنز، خانقاه شیخ عبدالصمد
عالوه بر جایگاه زیباشناسانه صوري، گویاي راز و رمزهاي دینی و فرهنگی از جمله قواعد تأویـل، فنـا و زوال هسـتی،    

 عقایـد  و ایمان هندهد انعکاس ها آرایه ایناشاره به آسمان و حقیقت ازلی و خیال متصل و منفصل است. به نحوي که 
و تأثیرگذار است. زیبایی نقـش شمسـه و انتظـام آن     اصالت و خلوص و ارادت به عارفی بزرگ توحید مدار، جاودانگی،

 شمسه هـاي گنبدخانـه  . شود میانواع گره، به آن ختم  خصوص بهي هندسی، ها طرحاست که بسیاري از  اي مرتبهدر 
در حاشـیه  ترسـیم شـده اسـت.     زنقشیـ ریی ها طرح  مزین به چهارضلعی محدودکننده هاي قاببه صورت منفرد در 

. است شده گرجلوهي متنوع ها رنگلوزي شکل بر روي هم قرار گرفته و با  نقوش هندسی ،عمودي این عناصر تزئینی
بـه   در قـرن هشـتم هجـري    شده وقفاهدایی و  خطى هاي نسخهتعدادي از این نقوش شباهت بسیاري با شمسه هاي 

و هنـر   اسـالمى  یـی آرا صـفحه اصـول  ي هنـري،  هـا  آرایهمکتوب،  هايشیخ جام دارد. به طور عمده در این نسخه رمزا
  شـود  مـی و... دیـده   مىیاسـل  ،کمنـد  ،جـدول  ،لچکـى ، تـرنج و سـرترنج   ،بهیکت ،سرلوحه ،رفهشَ ،شمسه نظیرب یتذه

 . )3(جدول

 
 نطنز-د. شمسه در تزئین نماي لچکی خانقاه شیخ عبدالصم35تصویر

 )1387(بلر،
Figure35: “Shamsas” in decorating the gussets in Sheikh Abdul Samad monastery - Natanz 

Beler, 2008)( 
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 شمسه هاي قرآنی طرح شمسه هاي گنبدخانه

  

  

  

  

 
 

 

ایلخانی  يها نسخه. مقایسه شمسه هاي گنبدخانه و شمسه هاي قرآنی در 3جدول 
 (نگارندگان) اهدایی به مزار شیخ جام

Table 3: A comparison between the “shamsas” in the 
“Gonbadkhaneh” and Quranic “shamsas” in Ilkhanid scripts 

donated to Sheikh-e Jam's mausoleum 
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 ي پوشش گنبدخانهها دیوارنگاره.19
 )طرح سـقف گنبـد   هیو حاش يبند میتقس( قطاربندي که تزئینات است يا قطهن ،گنبدخانه (فضاي زیر گنبد) در بناي آهیانه

گره هندسی، هفت پر،  يها ستارهو  ها یچندضلعشامل شده است. این قطاربندي  به صورت برجسته در نماي آن اجرا
برجسـته را بـه   این تزئینات  يا رهیزنجسفید توپر به صورت  يها نقطهاست که پیرامون آنها اسلیمی، معقلی و ختایی 

ي خطـایی پوشـش یافتـه و در    هـا  طرحبا  نماي میانی. این عناصر برجسته در محدوده )36(تصویر هم پیوند داده است
بـه اطـراف    هـا  سـتاره س ایـن  أرمرکز آهیانه، به یک هشت ضلعی برجسته و یک ستاره ایرانـی تبـدیل شـده اسـت.     

این عناصر برجسته تزئینی در عرصـه هنـر    .است نمودهایجاد  در این قسمت را ییبایزبسیار  هاي قوسو  شده پراکنده
» شـش دواتـی  «و » شـش شُـل  «، »شمسه هفت تنـد «گرِه شُل در نوع  يها آلتگره چینی هندسی، شامل تلفیقی از 

که در ترکیب ایـن نقـوش هندسـی در کـانون توجـه بیننـده قـرار         يا نکته ،در مجموع. )102: 1382(امیرغیاثوند،  است
توازن و تعادلی است که آنهـا را پدیـد آورده اسـت. نزدیـک بـه طـرح پوشـش گنبدخانـه، بایـد بـه نقـوش             ،ردیگ یم

 )91: 1394(بـروگ،   يهجـر 718در ارك شهر قـاهره متعلـق بـه سـال     » مسجد الناصر محمد«لعابدار مناره  يها یکاش

ت ورودي و گنبد مسجد جامع یزد قسم و )38(تصویر تزئینات برجسته گچی در مسجد عتیق مزار شیخ جام ،)37(تصویر
 ). 355: 1391(مجموع مؤلفان،  دوره ایلخانی است اشاره کرد يها یکاشمربوط به سده هشتم هجري که پوشیده از 

 
. تزئینات قطاربندي در آهیانه 36تصویر

 (نگارندگان) گنبدخانه
Figure36:String like decorations on 
the oculus of the Gonbadkhaneh 

 
طرح گره هندسی مسجد الناصر . 37تصویر.

 )1394(بروگ، محمد قاهره
Figure37: Girih tiles with geometric 
designs in Al-Nasser Mohammad 

Mosque in Cairo 
Brog, 2015) 

 
مسجد -طرح گره چینی برجسته گچی. 38تصویر.
 (نگارندگان)عتیق 

Figure38: Embossed stucco girih 
tiles – Atiq Mosque 

 
                                                                                   
 (گنجینه خطوط اسالمی)ها نوشته ادگاری20

هـزاران   مترمربع داراي38از کف و سطحی معادل  متر سانتی140به ارتفاع يا محدودهازاره فضاي داخلی گنبدخانه در 
اشخاص داراي منصب حکومتی بـوده و از  زائران، مریدان، ارادتمندان و از  یسینو خاطرهاري و یادگ صورته باثر قلمی 

تاریخی با خطوط نسخ، ثلـث عـالی، نسـتعلیق خـوش و جلـی،       يها نگاشته این دستاهمیت شایانی برخوردار است. 
 یم، احادیث نبوي، اشـعار و مضامین آن شامل آیات قرآن کر شده نوشتهو خوش  یعال اریبس، شکسته قینستعل شکسته

 گنبدخانـه  بنـاي  صفویه دوران آغاز با با این مفهوم که نوشته متعلق به عصر صفویه است. نیتر یمیقدنغز ادبی است. 
ــوده همگــان پــذیراي ــان بیشــتر ایــن  .اســت ب ــام  هــا يادگــاریدر پای ، »العبــد«، عبــاراتی نظیــررا قــمو پــیش از ن

از جملـه   و برخی امام زادگان ها در مزار اکابر عرفانت. از این نوع یادگار نویسیده اسو...نوشته ش »المذنب«،»الفقیر«
 ق، بقعـه .هــ 868اصـفهان  جـامع  ، و بناهـاي مسـجد  ابـوبکر تایبـادي، در تایبـاد    نیالد نیزدر ازاره بناي مقابل مقبره 

 شناسایی شـده اسـت  اي ق و مقبره خداشاه علوي در جغت.هـ1202سال، فوالد تخت ،هـ.ق820و 755سال ، پیربکران
 .)40و39(تصاویر
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 (نگارندگان) گنبدخانه هاي نوشته. یادگار 39تصویر

Figure39: Memos in the Gonbadkhaneh 

 
 

 ابوبکر الدین زینمزار  هاي نوشته دست. 40تصویر
 (نگارندگان) تایبادي

Figure40:Manuscripts of the Tomb of 
Zayn ol-Din Abu Bakr Taybadi 

 طرفین ورودي گنبدخانه هايوارهمحراب .21

 گردیـد. واره  منجر به پدیـدار شـدن دو محـراب    و طرفین درگاه اصلی، گنبدخانه یغرب جنوباز ازاره ضلع  يبردار هیال
نقشی دورانـی بـه   حاوي  واره،محراباین میانی کتیبه  طرحها داراي طرح و نقشی کامل است. وارهتنها یکی از محراب

 و بشـر نصر من اهللا و فـتح قریـب   «عبارت یک کادر مجزا،  درن آو بر باالي بوده  )ص(تکرار نام محمدبا  ،ارهصورت ست
ایـن آثـار    اسـت.  مانده یباقسمت چپ، تنها جایگاه آن به صورت یک قاب  وارهمحراب اما از .شود می دیده» المومنین

 است که در زمان حکمرانان آل کـرت ایجـاد شـده اسـت     ایلخانی دوره يها محرابنمونه ویژگی  کننده یتداع يبر گچ
این محراب واره ها، هم زمان بـا  شود، احتمال داده میبري، گچ يها وهیشبا توجه به الگوهاي تزئینی و  .)42و41(تصاویر

و  سلطانیه گنبد در تزیینی این محراب واره، طرح مشابه .شده باشندایجاد ـ.ق ه718، قبل از سال بنیان مسجد عتیق
 .)43(تصویر شناسایی شده است نیز ایلخانی عصر معماري یادگارهاي از یزد جامع مسجد

 
 . محراب واره سمت راست41تصویر

 (نگارندگان)
 

 بر میانه محراب واره يبر گچ. نقش 42تصویر
 (نگارندگان)

The role of stuccowork in the middle of the mihrab         Figure41: The mihrab on the right-side Figure42: 
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 (نگارندگان)در گنبد سلطانیه، ایلخانی  (ص).کتیبه تکرار نام حضرت محمد43تصویر

Figure43: Inscription of repeating the name of Mohammad (PBUH) in Soltanieh Dome, Ilkhanid       
Period 

 

 در تزئینات گنبدخانه: ها دانه رنگ مطالعات.22
و  هــا رنــگ )XRF-XRD(نــوین و بــه منظــور آنـالیز دســتگاهی  يفنّـاور مطالعـاتی کــه بــر پایــه   تــرین مهــمیکـی از  
از سـوي واحـد آزمایشـگاه     1385سـال یی بود که در ها بررسی آنها در بناي گنبدخانه صورت گرفت ، یبخش استحکام

ي به انجام ها کتیبهو  ها دیوارنگارهبر روي  خراسان رضوي دستی صنایعمرمت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و 
، براي دسـتیابی بـه   ها ینقاشو تشخیص ترکیب رنگ در کتیبه و  ها رنگرسید. به همین منظور براي بررسی عنصري 

، به کار گرفتـه شـد.   »)STEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی«و  »)XRD( پراش پرتوایکس«تیجه مطلوب، دو روشن
و نقوش، به شیوه آبرنگی بر روي الیه بستري از گچ دوآبـه بـا اسـتفاده از     ها طرحگزارش مستندنگاري، این  بر اساس

مبناي این تحقیقات، آبی رنـگ غالـب در نگـارگري و    . براند شده، نارنجی و مشکی ترسیم يا قهوهي آبی، سبز، ها رنگ
، عناصـري از جملـه   ، در آنـالیز آبـی الجـورد یـا الژورد    داخل گنبدخانه است که با توجه به انجام آنـالیز  یسینو بهیکت

سدیم، آلومینیوم و سیلیسیوم، شناسایی شده است. رنگ سبز حاوي ترکیبـات مـس و ارسـنیک بـوده و از خـوردگی      
وجود ترکیبـات سـرب در ایـن رنـگ      دیمؤ، ها نگارگريرنگ نارنجی در  برداري نمونه. آید میبرنج پدید  مس، مفرغ یا

داراي ترکیب اکسید چهار ظرفیتی منگنـز   اي قهوهاست. همچنین رنگ » سرنج«یا  قرمز سرببوده و ماده معدنی آن 
 مـورد  8تعـداد  مشـخص گردیـد    ،ن مطالعـات ایـ  در پایان. )4(جدول استرنگ اخرا با عنصر آهن  احتماالًسیاه رنگ و 

 صورت گرفته، پـس از آنالیزهـاي دسـتگاهی،    ها دیوارنگارهکتیبه و نقاط مورد نظر در مجموع از  که ییها يبردار نمونه
 فضاي داخلـی  و نقوش تزئیناتو ترسیم  ها کتیبهنگارش هم زمانی  گویايکه این مسئله  اند بودهداراي آنالیز یکسانی 

 .: منتشرنشده)1385(گزارش مرمت تزئینات گنبدخانه، است گنبدخانه 
 : منتشرنشده).1385(گزارش مرمت تزئینات گنبدخانه،  تزئینات گنبدخانه هاي دانه رنگآنالیز فازي آزمایشگاهی  4.جدول

Table 4. Fuzzy analysis of laboratory tests on pigments of decorative elements in the 
“Gonbadkhaneh” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نام رنگ نتایج آنالیز فازي

 آبی سدیم، آلومینیوم و سیلیسیوم، آبی الجورد ، الزوریت

 سبز ترکیبات مس و ارسنیک بوده و ترکیبی از استات مس و ارسنیک و ترکیبات کروم، آلومینیوم و کلسیم

 سبز زنگاري سبز تا آبی-آبی، آبی-خوردگی مس، مفرغ یا برنج شامل سبز، سبز

 نارنجی ماسیکوت، آنگلزیت و لیتارژسرنج، 

 اي قهوه ترکیبات سرب در رنگ نارنجی

(الجورد) خاکستر الژورد  خاکستري مایل به زرد 

 دیوار يها هیالبررسی  گل کاهالیه رنگ +گچ کشته+گچ تیز+
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 گنبدخانه تاریخ بناي.23
) فعلـی  مجموعـه  محـدوده ( سفلی معدآباد ن بهبراي تدفی را پیکرش ق،.هـ536 سال در جام احمد شیخ وفات از پس

 تا بنیـان  شیخ وفات از پیش تا مکان این در شده ساخته بناهاي از اطالعی هیچ منابع، سکوت دلیل به کردند. منتقل
 اقامـت  براي نیز ییها خانقاه پیرامون مزار شیخ که دارد وجود روایاتی اما. نیست دست در سال) 97(حدود  گنبدخانه

وجود کتیبه مادر و فرزند با ماهیت احداثیه در فضاي داخلـی بنـاي    .است داشته وجود مترددین از پذیرایی و مریدان
 بـر اسـاس  مزار شیخ جام، سندي متقن و مدرکی مستدل از گذشته و سیر تحول این اثـر معمـاري اسـت.     گنبدخانه

شـوال  فی سنجر  الموالی (س)قیمالک الوري م هبانی اصل کان «محتویات این نوشته تاریخی و عبارتی به این مضمون: 
نخسـتین بـانی و سـازنده گنبدخانـه     قیماس بخش ابتدایی، اشاره مستقیمی به ». مضی من هجره الم و جیم بعد خاء

. بـر ایـن اسـاس    کنـد  میاعداد در زبان عربی است ذکر مسلمات  تاریخی را به حروف ابجدکبیرکه ،دارد و قسمت دوم
، از رفتـه  هـم  روي اسـت.  هــ.ق  633مؤید ماه شوال سال  )30(و حرف ج )3(، حرف ل)600(جمع ارزش عددي حرف خ

به طـور  که  شود میاستنباط  گونه اینبررسی متون و منابع و تطابق تواریخ کتیبه اصلی و تاریخ ساخت در نفیس آن، 
معمـاري مجموعـه بـه شـمار      ن اثـر تـری  کهندر دو دوره مغولی تکمیل و تزئین شده است. این بنا که کلی گنبدخانه 

و سپس ق) 630-633(»جنتمور«که او نیز حکومت خراسان را به عهده ق)هـ. 616-639(» اوگتاي قاآن«، در زمان آید می
 از بسـیاري  تعمیـر  دسـتور  مغولی حکمران »اوگتاي« سال این درسپرد، ساماندهی گردید. ق) هـ. 633-637( »نوسال«

 غارت مغوالن توسط دوباره اینکه از پس هرات که است سالی همین و کرد صادر نخراسا سراسر در را عمومی بناهاي
در سفرنامه خود بر طبق مـتن یکـی از منـابع دوره شـاهرخ      الدوله رکن ).30 ،1364 گلمبک(  شد بازسازي بود، گردیده

محمد بن محمدبن ابـی   محمد بن نیالد اثیغملک هجري به  730را در سال  (گنبدخانه) تیموري، تزئین ایوان و گنبد
هجـري   729. اما مؤلف تاریخ سالطین کرت وفات وي را در سال )103: 1355، الدوله رکن( نسبت داده است »بکر کرت 

(سقف) تجدید و تزئینات بـه آن الحـاق شـده،      دوره پس از آن که پوشش گنبد  ).170: 1389(حافظ ابرو،   نوشته است
 گنبدخانـه  تپس تعمیـرا سـ نی و مقارن با عصر فترت حکومت ایلخانـان اسـت.   هجري، فاصله زما 763متعلق به سال

 )ق هــ.  771-732( محمـد سـوم   نیالـد  شـمس مشهور به » معزالدین حسین«دستور به  (تجدید سقف و جداره سازي)
 بـا  سالگی) 60(در حدود   احمد جامشیخ  از نوادگان» مطهر نیالد شمسبن خواجه  نیالد نیمع« توسطملک کرت و 

 يهـا  مغولحاکمیت وي  در دورانوي از مقتدرترین سالطین آل کرت بود که . به انجام رسید وجوه اهدائی معزالدین
و ناقص بودن قسـمت پـایین کـادر     یشدگ پاكهمچنین با توجه به  .)55: 1389(مجتبوي،  سقوط کردند (ایلخانان) ایران

هــ.ق و تکمیـل   763سـال   پـس از  هاخانهچلهنمود، فضاي  توان اظهارتزئینی اطراف حدیث بر روي دیوار جنوبی، می
 .ه استبه ساختار معماري گنبدخانه افزوده شد تزئینات گنبدخانه

  جهینت.24
روي گنبدخانـه   بـاربر و مطالعات نوینی که در زمینه ساختار معماري و عناصر تزئینی ، براي نخستین  ها بررسیطبق 

فرم استاندارد اتصال را نداشـته   ،ین بنا با دیوارهاي نزدیک و یا متصل به آنصورت گرفت، نشان داد، جرزهاي اصلی ا
 اسـت.  بـوده  در این قسمت از مجموعه و یک پیش ورودي با پالن مربع خشت و گلی و شواهد امر گویاي وجود بنایی

لیـه بـر روي بقایـاي    توان به قطعیت اظهار نظر نمـود، گنبدخانـه او  از طرفی با توجه به عدم وجود شواهد متقن، نمی
 خانقاه قدیمی شیخ احمد جام بنا شده است.
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آینده در چند نقطه از عرصه بنا، هویت آن را بیشتر آشـکار خواهـد سـاخت. از     شناسی باستان يها کاوشبدیهی است 
سیاسـی و  -خاصی را به لحاظ تـاریخ مـذهبی   يها یژگیوسوي دیگر این نتیجه حاصل شد که نوشته اصلی گنبدخانه 

در ایران است که حداقل نام یکـی   يا بهیکتتنها این اثر، آل کرت به همراه دارد.  شده شناختههنگی از ملوك کمتر فر
، روایـت  فرد منحصربهاز سالطین آل کرت و خاندان شیخ احمد جام در آن وجود دارد. همچنین این نوشته به صورتی 

است. گنبدخانه بـا   داده يجا (پشت سر هم)به صورت خط به خطدر خود  يا ماهرانهتحولی از بناي گنبدخانه را به طرز 
و سـالطین آل کـرت داشـته، نقطـه تمرکـز عناصـر و        نوادگـان شـیخ جـام   توجه به اهمیتی که در طول زمان بـراي  

محـل برپـایی نمـاز بـوده      و مسجدو زمانی،  بازماندگان شیخ خانه خلوتی متنوع است که روزگاري به عنوان های آرایه
تـاریخی   کـه در ابنیـه   فـرد  منحصـربه ، نشان داد، این نقـوش  ها شمسهبر روي طرح و نقوش از جمله  ها ررسیباست. 

و  بامعنـا اسـت کـه    اصـالت و خلـوص   جاودانگی، نوعی توحید مدار و  عقاید و تکرار نشده، مؤید همان ایمان دوره هم
 ان و تصوف ترسیم گردیده است.مفهوم خاص عرفانی و با توجه به جایگاه شیخ احمد جام در عرصه عرف
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