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چکیده

مقابــر یــا بناهــای آرامگاهــی یکــی از مهمتریــن عناصــر معمــاری ایرانــی  -اســامی هســتند کــه در زمینههــای
مختلــف نیــاز بــه بررســی و پژوهشهــای موشــکافانه دارنــد .اهمیــت ایــن دســته از بناهــا در میــان ایرانیــان
بهحــدی اســت کــه در هــر دوره از ادوار اســامی ایــران ،مهمتریــن و پرکاربردتریــن هنرهــا و اوج تزئینــات
معمــاری مربــوط بــه آن دوره در ســاختمان آنهــا بــه کار گرفتــه میشــده اســت .بهطــور کلــی تزئیــن در
بناهــا نقــش مؤثرتــری ایفــا میکنــد ،چرا کــه ا گــر بنــا از نظــر فــرم و ســازه بــرای باستانشناســان و طراحــان
قابلفهــم باشــد ،ممکــن اســت بــرای عامــۀ مــردم چنیــن نباشــد و ایــن تزئیناتانــد کــه در نــگاه اول بیننــده
را بــه خــود جلــب میکننــد .ایــن مقالــه ،هنــر کتیبهنــگاری را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عناصــر تزئینــی
بناهــای اســامی در چهــار مقبــرۀ ســلجوقی شــمالغرب ایــران یعنــی گنبــد ســرخ ،بــرج مــدور ،س ـهگنبد و
گنبــد کبــود مــورد بررســی قــرار میدهــد .روش تحقیــق مقالــه بهصــورت تفســیری-تاریخی بــوده و ســپس بــا
ً
رویکــرد تحلیلــی بــه مطالعــۀ تزئینــات چهــار مقبــره خصوصــا از نظــر معمــاری ،نقــوش ،کتیبههــا و موقعیــت
و جایــگاه آنهــا بــر روی بناهــا پرداختــه اســت .همچنیــن عالوهبــر بررســی مقــاالت ،کتــب و اســناد مربــوط،
بــا برداشــت میدانــی از مقابــر مذکــور ،نقشــه و تزئینــات و ســپس جــدول مقایسـهای کتیبههــا و انــواع آنهــا
بهلحــاظ مضمــون ارائــه می-شــود .در ایــن ارتبــاط ،پرس ـشهای زیــر مطــرح اســت .1 :معمــاری ،نقــوش
و تزئینــات مقابــر ســلجوقی شــمالغرب ایــران چگونــه و کتیبههــای آنهــا از نظــر مضمــون بــه چنــد دســته
تقســیم میشــوند؟  .2مضامیــن کتیبههــا ،در موقعیــت و جایــگاه آنهــا بــر روی بدنــۀ بناهــا چــه تأثیــری
دارد؟ بررســیها نشــان میدهــد کــه کتیبههــای مقابــر ســلجوقی شــمالغرب بــه گروههــای مختلفــی از
جملــه کتیبههــای آیــات قرآنــی ،کتیبــه بــا مضمــون تاریــخ بنــا ،کتیبــه بــا مضامیــن دعــا ،کتیبــه بــا مضمــون
معمــار و بانــی بنــا تقســیممیشــوند .از طــرف دیگــر جایــگاه ایــن کتیبههــا در بناهــا نســبت بــه نــوع مضمــون
و میــزان قداســت آنهــا متفــاوت بــوده ،بهطوریکــه کتیبههــای آیــات قرآنــی در باالتریــن قســمت بنــا،
کتیبــه بــا مضامیــن دعــا در ارتفاعــی پایینتــر و کتیبههــای حــاوی تاریــخ بنــا ،بانــی و معمــار مقبــره در
ســطوح پایینــی و بــر روی بدنــه بنــا جــای میگیرنــد.
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بایــد اقــرار کــرد کــه تزئینــات جــزء الینفــک معمــاری اســامی اســت و بخــش عمــدهای از معمــاری اســامی
بــه تزئینــات اختصــاص دارد .تزئینــات عملکــرد وســیع و ارزشــمندی درراســتای اهــداف معمــاری اســامی
و حتــی در شــکلگیری ،دوام و بقــای آن دارد (خزائــی .)224 :1382 ،آنچــه جالبتوجــه اســت آن اســت
ً
کــه از میــان ســایر تزئینــات ،کتیبهنــگاری همــواره مهمتریــن نقــش را در معمــاری اســامی خصوصــا
بناهــای آرامگاهــی داشــته اســت .هنــر کتیبهنــگاری یــا خوشنویســی بهتدریــج در معمــاری اســامی جایــگاه
ً
ارجمنــدی یافتــه و تزئیــن بنــا کــه تــا حــدود ســال  300هـــ.ق .عمومــا بــا طر حهــای مختلــف ســاده ،هندســی
و گیاهــی انجــام میشــده ،از آن پــس مزیــن بــه کتیبههایــی بــا انــواع خطــوط شــد .ب هطــور کلــی یکــی
ت بیشــتر در مــورد دورههــای معمــاری اســامی درکنــار نــوع اســتفاده از عناصــر تزئینــی و
از راههــای شــناخ 
نقــوش ،توجــه بــه کتیبههــا و متــون آنهاســت ،زیــرا جــدای از زیبایــی تزئینــی کتیبههــا ،آنهــا دربرگیرنــده
معانــی و مفاهیمـی هســتند کــه انعکاسدهنــدۀ شــرایط اجتماعــی ،مذهبــی و فرهنگـی زمــان نــگارش آنهــا
و از طرفــی دیگــر نمایانگــر تمامــی خالقیتهــای هنرمنــدان مســلمان و ظهــور خلــوص معنــوی آنهاســت.
فضــای بــاز معمــاری اســامی بــا هماهنگــی و نظــم نقشهــا ،کتیبههــا و رنگهــا ،محیطــی بــا عظمــت
همــراه بــا خلــوص معنــوی پدیــد مــیآورد کــه انســان بــا ورود در ایــن اماکــن خــود را در دنیایــی معنــوی
مییابــد کــه یــادآور بهشــتی اســت کــه قــرآن از آن ســخن بــه میــان آورده اســت .بنابرایــن نــه تنهــا معمــاران
مســلمان ،بلکــه کتیبهنویســان نیــز میکوشــیدند تــا فضایــی بهوجــود آورنــد کــه کلیــه صفــات و کیفیــات
مقامــات معنــوی را متجلــی ســازد .بدینگونــه فضاهــای معنــوی ایجادشــده توســط کتیبههــا در اما کــن
مذهبــی چــون مســاجد ،مــدارس ،امامزادههــا و خانقاههــا انســان را بــه اشــراق و شــهود ســوق میدهــد
(شایســتهفر .)64 :1381 ،مضامیــن کتیبههــا در بناهــای اســامی متنــوع بــوده ،از جملــه حــاوی اســماء
مبــارک حقتعالــی ،آیــات و ســورههای قــرآن ،نامهــای مبــارک حضــرت رســول و ائمــه اطهــار ،ادعیــه،
مناجاتهــا ،اشــعار مذهبــی ،نــام ســفارشدهندۀ اثــر یــا واقــف ،نــام حاکــم یــا ســلطان وقــت ،نــام ســازندۀ
اثــر یــا کاتــب و خطــاط آن ،تاریــخ ســاخت کتیبــه ،اشــعار فارســی و عربــی ،ســخنان حکیمانــه ،فرامیــن
پادشــاهان و عهدنامههــا و پنــد و اندرزهــا اســت (شایســتهفر.)79 :1389 ،
در دورۀ ســلجوقی ،یکــی از مشــخصات معمــاری ،ایجــاد کتیبــه و خطــوط تزئینــی از آجــر تراشــیده (بــا
ً
برآمدگیهــا و فــرو رفتگیهــا) اســت کــه در ا کثــر بناهــای ایــن زمــان ،خصوصــا مقابــر مشــاهده میشــود.
عالوهبــر ایــن بــا توجــه بــه دشــواریهای تراشــیدن آجــر و تشــکیل حــروف و کلمــات بــا آن ،کمکــم طــی ایــن
دوره خــط نســخ جایگزیــن خــط کوفــی گردیــد و ایجــاد کتیبــه بهشــیوۀ گچبــری گســترش پیدا کــرد .در اواخر
ایــن دوره نیــز کاشــی لعــابدار بــه رنــگ فیــروزهای در معمــاری تزئینــی ســلجوقی راه یافتــه و تزئینــات رنگــی
جــای آرایــش آجــری را در نمــای بناهــا اشــغال کــرد و تزئیــن بنــا بــا آجــر تراشــیده ،ضمــن تــداوم آن در درجــۀ
دوم اهمیــت قــرار گرفــت (حاتــم .)162 :1378 ،در مقابــر ســلجوقی شــمالغرب ایــران ،یعنــی بناهــای
گنبــد ســرخ ،بــرج مــدور ،س ـهگنبد و گنبــد کبــود کــه همگــی متعلــقبــه اواخــر دورۀ حکومتــی ســاجقه و
قــرن ششــم هـــ.ق .هســتند ،کتیبــه در بدنــۀ بناهــا و درونخانــه آنهــا بـهکار گرفتــه شــده اســت .کتیبههــای
موجــود همگــی بــه خــط کوفــی ســاده و کوفــی تزئینــی بــوده و در ســاخت آنهــا از آجــر تراشــیده و لعابــدار
فیــروزهای رنــگ (کتیبههــای گنبــد ســرخ و بــرج مــدور) ،آجــر لعابــدار فیــروزهای و گچبــری (کتیبههــای
گنبــد کبــود) و ســنگهای تــراش (کتیبههــای س ـهگنبد) اســتفاده شــده اســت .ایــن کتیبههــا در ســطوح
ً
مختلفــی از نمــای خارجــی بناهــا و اکثــرا در جبهــۀ اصلــی آنهــا قــرار گرفتهانــد .در نمــای داخلــی مقابــر
ً
مذکــور نیــز بعضــا کتیبهنــگاری انجــام گرفتــه اســت کــه گذشــت زمــان و عوامــل طبیعــی و انســانی موجــب
از بیــن رفتــن برخــی از آنهــا شــده و تعــدادی نیــز همچنــان ســالم و قابــل قرائــت هســتند .بــر ایــن اســاس در
ایــن مقالــه ضمــن بررســی ســابقۀ تاریخــی و رونــد مقبرهســازی در دورۀ ســلجوقی ،جهــت بررســی و مقایســۀ
کتیبههــای چهــار مقبــره شــاخص دورۀ ســلجوقی شــمالغرب ایــران ،در ابتــدا بــه معرفــی ویژگیهــای
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آرامگاهسازی در دورۀ سلجوقی

بــا آغــاز قــرن پنجــم هـــ.ق .ســاخت مقابــر وارد مرحلــۀ تــازهای شــد .در ایــن دوره معمــاری مقابــر رشــد
بیســابقهاییافــت و در ا کثــر نقــاط ایــران بناهــای آرامگاهــی در انــواع نقش ـههای مختلــف ســاخته شــد.
ً
مقابــر ســلجوقیان ا کثــرا مربــوط بــه حاکمــان و دیگــر شــخصیتهای سیاســی ماننــد بــرج طغــرل ،آرامــگاه
ســلطان ســنجر و ...و یــا مربــوط بــه قدیســین همچــون مقبــره پیرعلمــدار دامغــان و ...هســتند .در دورۀ
ســلجوقی مقابــر رونــق عــام مییابنــد و دربرگیرنــد ۀ مقابــر امیــران و شــخصیتهای سیاســی بــوده و
بهواســطۀ ســنی مذهــب بــودن ســاجقه ،مقابــر ائمــه شــامل مقابــر برجیشــکل نشــدند (کارگــر:1372 ،
 .)106مقابــر چنــد ضلعــی گنبــددار نیــز طــی دورۀ ســلجوقی نســبت بــه دورههــای قبــل شــکل متکاملتــری
بــه خــود میگیرنــد ،بهطوریکــه مقبــرۀ ســلطان ســنجر در مــرو از عظیمتریــن بناهــای آرامگاهــی عصــر
خــود محســوب میگــردد .آرامگاهســازی و بهطــور کلــی معمــاری عصــر ســلجوقی نیــز پیشــرفت کلــی پیــدا
کــرد ،بهطوریکــه آن را بایــد در تاریــخ هنــر ایــران بــزرگ یــک اوج دانســت و ایــن اوج در حــد خــودش
متوقــف شــد و خوارزمشــاهیان چیــزی بــر ایــن اعتــا نیفزودنــد (غــروی .)137 :1376 ،در شــکل کلــی
مقابــر دور ۀ ســلجوقی در ایــران میتــوان گفــت کــه بیشــتر مقبرههــای ایــن دوره دو طبقــه بنــا شــدهاند؛
طبقــۀ بــاال یــا اتــاق مقبــره و طبقــۀ زیریــن یــا دخمــه کــه محــل دفــن اجســاد بــوده اســت .طبقــۀ بــاال بیشــتر
جهــت انجــام فرائــض دینــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه و بــه همیــن دلیــل در بعضــی از ایــن آرامگاههــا
یــا مقبرههــا محــراب یــا محرابنمایــی در جهــت قبلــه وجــود دارد .ایــن مقبرههــا در داخــل بهوســیل ۀ یــک
ُ
ســقف یــا قب ـ ه نیمدایــره و در خــارج بهوســیلۀ یــک گنبــد مخروطــی ،هرمــی یــا قب ـهای متناســب بــا بدنــه
پوشــانیده شــدهاند (حاتــم .)102-103 :1378 ،همانطورکــه آرتــور آپهــام پــوپ نیــز بــدان اشــاره دارد،
مقابــر درکنــار بناهــای چهــار ایوانــی و بر جهــا از بناهــای ویــژۀ دوره ســلجوقیاند و تزئینــات بهکاررفتــه در
ایــن بناهــا شــامل کاربــرد آجــر ،کاشــیکاری ،گچبــری و مقرنــس اســت (پــوپ .)106-107 :1373 ،از دورۀ
ســلجوقی مقابــر متعــددی برجــای مانــده کــه از نظــر ویژگیهــای معمــاری قابلتوجــه هســتند .ا گرچــه
معمــاری ســلجوقی را بایــد ادامــۀ منطقــی معمــاری قبــل از خــود (معمــاری ســامانی و آلبویــه) دانســت ،امــا
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معمــاری و نقــوش تزئینــی آنهــا پرداختــه ،ســپس در جــداول مقایس ـهای ،انــواع کتیبههــا و موقعیــت و
جایــگاه آنهــا بــر روی مقابــر مذکــور مشــخص میشــود.
پرسـشها :در ایــن راســتا نگارنــدگان پرسـشهای زیــر را پیــش روی خــود میبیننــد :الــف .معمــاری،
نقــوش و تزئینــات مقابــر ســلجوقی شــمالغرب ایــران چگونــه و کتیبههــای آنهــا از نظــر مضمــون بــه
چنــد دســته تقســیم میشــوند؟ ب .مضامیــن کتیبههــا ،در موقعیــت و جایــگاه آنهــا بــر روی بدنــه بنــا چــه
تأثیــری گذاشــته اســت؟
فرضی ههــا :بررس ـیها نشــان میدهــد کــه تمامــی مقابــر دورۀ ســلجوقی شــمالغرب ایــران کــه شــامل
چهــار بنــای بــاارزش گنبــد ســرخ ،بــرج مــدور و گنبــد کبــود در مراغــه و سـهگنبد در ارومیــه اســت ،بهصــورت
دو طبقــه بنــا شــدهاند و دارای ســردابۀ ســنگی و گنبدخانــه آجــری هســتند .در ایــن بناهــا ضمــن تزئینــات
آجــرکاری (کــه عنصــر اصلــی زینـتکاری ایــن دســته از بناهــا محســوب میشــود) و کاشــیکاری ،کتیبهنگاری
بــه خــط کوفــی ســاده و کوفــی تزئینــی نیــز در تمامــی آنهــا نقــش چشــمگیری داشــته و از جملــه مهمتریــن
آذینهــای ایــن دســته از بناهــا بهشــمار میآیــد .ایــن کتیبههــا دارای مضامیــن مختلفــی از جملــه
کتیبههــای بــا مضمــون آیــات قرآنــی ،دعــا ،تاریــخ ســاخت بنــا ،معمــار و بانــی و ...هســتند .پژوهــش حاضــر
نشــان میدهــد هرکــدام از کتیبههــای بــا مضامیــن مختلــف ،بســته بــه میــزان اهمیــت و قداســتی کــه دارنــد،
جایــگاه و محــل قرارگیریشــان نیــز متفــاوت اســت؛ بهطوریکــه کتیبههــای بــا مضمــون آیــات قرآنــی در
باالتریــن ســطح مقبــره و یــا درون مقبــره قــرار گرفت ـ ه و دیگــر کتیبههــا در ســطوح زیریــن و کــم اهمیتتــر
بنــا تعبیــه شــدهاند.
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بناهای مورد مطالعه
گنبد سرخ

گنبــد ســرخ قدیمیتریــن آرامــگاه تاریخــی مراغــه اســت کــه در قســمت جنوبغربــی شــهر و ســمت غربــی
جــاده هشــترود واقــع شــده اســت .نــام قرمزیگنبــد کــه مــردم آذربایجــان بــه ایــن بنــا دادهانــد ،بهخاطــر
آجرهــای قرمزرنگــی بــوده کــه در بدنــۀ بنــا از آن اســتفاده شــده اســت .بهعقیــدۀ آنــدره گــدار« :بنــای گنبــد
ســرخ مراغــه مرحلــه مهمــی از معمــاری اســامی ایــران را نشــان میدهــد و آن آغــاز پیدایــش کاشـیکاری در
تزئیــن خارجــی ابنیــه در شــمال کشــور اســت» .وی در ادامــه مینویســد کــه «تنهــا دو بنــا اســت کــه بعــد از
گنبــد ســرخ ســاخته شــدهاند و بــا کاشــی تزئیــن نشــدهاند :یکــی مقبــرۀ یوســف ابنقصیــر و دیگــری سـهگنبد
رضائیــه اســت( ».گــدار .)424-425 :1367 ،هرچنــد در تزئیــن گنبــد ســرخ مراغــه کــه بــه ســال  542هـ.ق.
بنــا گردیــده ،کاشــی ب ـهکار رفتــه ،ولــی تزئیــن واقعــی آن همــان آجــرکاری زیبایــی اســت کــه بــا فرورفتگــی
و برآمدگیهــای زیبــای خــود ،در بنــا ایجــاد ســایه روشــن جالبــی میکنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه
منظــور معمــاران بــود اســت (نصیریانصــاری .)162 :1350 ،نهتنهــا در گنبــد ســرخ ،بلکــه در اکثــر بناهــای
مربــوط بــه دورۀ ســلجوقی عنصــر آجــر بــا تزئینــات مفصــل حاصلــه از آن نقــش اساســی را ایفــا میکنــد .بــا
توجــه بــه اظهارنظــر محققــان ،از ویژگیهــای عمــدۀ معمــاری دورۀ ســلجوقی ،اوج تکامــل کاربــرد آجــر در
بناهاســت؛ بهطوریکــه ســر اوارد لوتیــن دربــارۀ تزئینــات آجــری ایــران میگویــد «از آجــرکاری ایرانــی ســخن
نگوییــد ،بلکــه از جــادوی آجــری ایــران صحبــت کنیــد» (پــوپ.)145 :1387 ،
کتیب ههــای گنبــد ســرخ :بهطــور کلــی بــر روی قســمتهای مختلــف گنبــد ســرخ ،در تمامــی اضــاع
آن کتیبــه موجــود اســت .درون ســر طــاق ایــن بنــا در جبهــۀ شــمالی ،کتیبـهای شــامل عبــارت« :امــر ببنــاء
هــذه القبةالرئیــس و العالــم فخرالدیــن عمادالســام قــوام اذربیجــان ابوالعــرب عبدالعزیــز بــن محمــود بــن
ســعد یدی ـماهلل عــاوه» آن را دور زده اســت .براســاس متــن کتیبــه ایــن مقبــره بهدســتور شــخصی بــه نــام
عبدالعزیــز ابــن محمــود بنــا شــده اســت .امیــر عبدالعزیــز از امــرای طایفــه احمدیلیــان اســت کــه ایــن طایفــه از
ً
ســال  510هـــ.ق .تــا حــدود ســالهای  600هـــ.ق .در مراغــه حکومــت میکردنــد .تقریبــا  60ســانتیمتر باال تــر
از کتیبــۀ بانــی بنــا ،کتیبــۀ دیگــری قــرار گرفتــه کــه متــن آن بدیــن قــرار اســت« :بنــی المشــهد فیالحــادی
عشــر مــن شــوال ســنه اثنیــن و اربعیــن و خمســمائه» .براســاس ایــن کتیبــه مشــخص میشــود کــه گنبــد
ســرخ بــه ســال  542هـــ.ق .یعنــی در زمــان ســلجوقیان و حکمرانــی سلســلۀ احمدیلیــان بــر آذربایجــان بنــا
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ً
برخــی از رســوم و ویژگیهــای بیگانــه خصوصــا ســاطین ترکنــژاد نیــز وارد ایــن هنــر میشــود کــه نمونــۀ
آن را میتــوان در بر جهــای خرقــان مشــاهده کــرد .گزینــش محــل کــه آنهــا را در دشــتی همــوار تنهــا رهــا
ســاخته ،بهخوبــی مــورد توجــه بــودن فــات خرقــان را بهعنــوان ســرزمین چــرا گاه صحرانشــینان نمــودار
میســازد .ســاختمان اصلــی ایــن مقابــر چنیــن مینمایــد کــه همــان وجــوه معمولــی مــواد بیدوامــی کــه در
ســاخت خیمههــا بـهکار میرفتــه ،در قالــب آجــر بازســازی شــده اســت .ترکهبافــی کــه طر حهــای مشــبک را
بهوجــود م ـیآورد و دندههــای چوبینــی کــه چــون چارچوبــی بــرای ســقف نمدیــن چادرهــا ب ـهکار م ـیرود،
الگویــی بــرای آجــرکاری ایــن مقابــر بــوده اســت .اینگونــه بناهــا بهخوبــی آمادگــی معمــاران اســامی را
آشــکار میســازد کــه چگونــه در ایــن زمینــه ،شــکلهای کهــن را بــرای مقاصــد تــازه مــورد اســتفاده قــرار
میدادنــد .بهطــور کلــی میــراث معمــاری ســلجوقی در ایــن نــوع بنــا بــرای دورههــای آینــده فوقالعــاده غنــی
بــود .مقبــرۀ ســلطان ســنجر در مــرو ،بقعــۀ دوازده امــام در یــزد ،جبلســنگ در کرمــان ،مقبــرۀ شــیخجنید
در یــزد و بــرج رادکان ،گنبــد ســرخ مراغــه ،س ـهگنبد ارومیــه و ...از مهمتریــن مقابــر و بر جهــای ایــن دوره
هســتند .الزم بــه ذکــر اســت کــه تأثیــر ریاضیــات و نجــوم را در معمــاری ایــن دوره بهخوبــی میتوانیــم
بررســی کنیــم .بهطــور مثــال تقســیمات آجــری ،گنبــد مقبــرۀ ســلطان ســنجر ،کاربــرد دقیــق قوانیــن مثلــث
کــروی را نشــان میدهــد (رفیعــی و شــیرازی.)110 :1386 ،
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جدول  .1کتیبههای گنبد سرخ ،نوع و موقعیت مکانی آنها.
نوع کتیبه

تعداد

محل قرارگیری

توضیحات

کتیبههای قرآنی

2

زیر گنبد

این کتیبهها در اضالع شرقی و جنوبی در باالترین نقطه و زیر

کتیبه با مضامین دعا

4

بدنه مقبره

کتیبه با مضامین تاریخ

1

باالی سرطاق

گنبد و درون مقبره قرار دارند
این کتیبهها پایینتر ازکتیبۀ قرآنی و در اضالع شرقی و غربی
واقع هستند
ساخت
کتیبه با مضامین بانی مقبره

این کتیبه از نظر ارتفاع مابین کتیبههای با مضامین دعا و کتیبه
بانی مقبره قرار دارد.

2

درون سرطاق و

این کتیبه در پایینترین سطح و باالی سردر ورودی واقع شده

جبهۀ غربی

است

شــده اســت (تصویــر  .)4در قســمت پیشــانی بنــا و در زیــر ســقف ،در دو جبهــۀ شــرقی و جنوبــی کتیبههــای
آیــات قرآنــی قــرار دارد کــه یکــی از آنهــا شــامل آیاتــی از ســورۀ زمــر اســت .در جبهــۀ غربــی نیــز کتیبـهای دیگــر
قــرار گرفتــه کــه معمــار بنــای گنبــد ســرخ را مشــخص میســازد .متــن كتیبــه از چــپ بــه راســت بــه شــرح
زیــر اســت« :عمــل العبــد المذنــب الراجــی الــی عفواهلل»«بنیبكــر محمدبــن بنــدان البنــاء المحســن العمــار»
(عمــل بنــدۀ گناهــكار و امیــدوار بــه بخشــی الهــی ،بنیبكــر محمــد پســر بنــدان پســر محســن معمــار) .طبــق
کتیبــه ،گنبــد ســرخ بهدســت بنیبكــر محمــد ســاخته شــده اســت .در ایــن كتیبــه پــدر بنیبكــر محمــد یعنــی
بنــدان نیــز بنــا و جــدش محســن نیــز معمــار معرفــی شــده اســت كــه مشــخص میشــود كــه بنیبكــر محمــد،
معمــاری و بنایــی را از پــدرش و او نیــز از پــدر خــود محســن فرا گرفتــه اســت .جنــس کلیــه کتیبههــای ذکــر
شــده از آجــر قرمــز و تراشــیده اســت .عالوهبــر کتیبههــای ذکــر شــده ،بــر روی دیوارههــای شــرقی و غربــی
گنبــد ســرخ ،کتیبههــای ســنگی شــامل دو تکــه ســنگ در دیــوار شــرقی و دو تکــه ســنگ در دیــوار غربــی
وجــود دارد .ایــن ســنگهای ســبزرنگ بــه احتمــال از ســنگهای منطقــۀ گویجهقلعــه مراغــه آورده شــده
اســت (بیگباباپــور .)679-680 :1388 ،ایــن ســنگها در امتــداد آجرهــا کار گذاشــته شــدهاند و روی
آنهــا کلمــات «اهلل و ال الــه اال اهلل» حجــاری شــده اســت .در قســمت داخلــی گنبــد ســرخ نیــز کتیبــهای
گچــی شــامل آیاتــی از قــرآن کریــم وجــود داشــته کــه بهمــرور زمــان از بیــن رفتــه و امــروزه اثــری از آن نیســت.
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تصویر  .1گنبد سرخ ،مراغه (مأخذ :نگارندگان).

شــکل  .1نقشــۀ گنبــد ســرخ مراغــه (حاجیقاســمی،
.)1389
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برج مدور

بــرج مــدور ،دومیــن مقبــر ه ساختهشــده پــس از گنبــد ســرخ درون بافــت شــهر مراغــه بــوده کــه امــروزه در
خیابــان خواجــه نصیــر و در پشــت ســاختمان بانــک ملــی واقــع شــده اســت .برج با نقشــۀ دایــرهای و بدنهای
ً
استوانهایشــکل ،شــبیه بــه مقبــرۀ سـهگنبد ارومیــه اســت .پوشــش بنــا را ســابقا گنبــدی دوپــوش تشــکیل
مـیداده کــه بهمــرور زمــان فــرو ریختــه و جهــت جلوگیــری از خرابــی آن ســقفی تیرپــوش بــا شــیروانی بــر روی
آن احــداث کردهانــد (مخلصــی .)162 :1371 ،بنــا فاقــد تزئینــات خاصــی بــوده و فقــط در ناحیــه در ورودی
بــا نقــوش پــر و غنــی آجــری ،مشــابه نمــای اصلــی گنبــد ســرخ ،آذیــن گشــته اســت .بهطــور کلــی معمــاری
پرقــدرت ایرانــی در ایــن بنــا بهســادگی گراییــده ،مســطح اســت و جــای خــود را بــه نقــوش شــبیه نقــوش
قالــی داده اســت (ســپهروند .)22 :1381 ،براســاس کتیبــۀ ورودی بنــا ،ایــن بــرج از آثــار نیمــۀ دوم قــرن
ششــم هـــ.ق .اســت (کارنــگ.)11 :1350 ،
کتیب ههــای بــر ج مــدور :بــرج مــدور شــامل دو کتیبــه اســت کــه هــردوی آنهــا در جبهــۀ اصلــی بنــا
قــرار گرفتـ ه و روبــه طــرف شــمال هســتند (تصویــر  .)6در بــاالی ورودی ایــن بنــا کتیبـهای بــه خــط کوفــی و
تزئینــات هندســی مشــبکمانندی جــای دارد .ایــن کتیبــه ســالم باقــی مانــده و تنهــا قســمتهای کوچکــی
از کاشـیهای خوشرنــگ فیروزهرنــگ آن فــرو ریختــه اســت کــه آن هــم در قرائــت کتیبــه خللــی وارد نکــرده
و متــن کامــل آن بهراحتــی قابــل بازخوانــی اســت .کتیبــه بــه خــط کوفــی مشــبک اســت ،بهطوریکــه در
بــاال امتــداد حــروف آن زیبایــی خاصــی بــدان بخشــیده و بــا نیمنگاهــی میتــوان نوعــی تقــارن را مشــاهده
کــرد کــه همیشــه در معمــاری ایرانــی یــک اصــل بــوده و از ســوی معمــاران و هنرمنــدان ایــن ســرزمین رعایــت
میشــده اســت .ایجــاد دو هــال مــاه بــا کاشــی تــراش در دو طــرف کتیبــه ،همــراه بــا ســه گــوی کوچــک در
ســه وجــه آن بــه تقــارن بیشــتر در کتیبــه کمــک کــرده اســت .بــا توجــه بــه ســالم مانــدن کتیبــه ،همانطورکــه

تصویر .4کتیبههای جبهۀ اصلی گنبد سرخ (نگارندگان)   .

تصویر   .5برج مدور ،مراغه (نگارندگان).
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تصویــر  .2قســمتی از تزئینــات آجــرکاری درون طاقنماهــای
گنبــد ســرخ (نگارنــدگان)       .

تصویــر  .3درونخانــه گنبــد ســرخ مراغــه
(نگارنــدگان).
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شــکل .2نقشــۀ بــرج مــدور مراغــه (حاجیقاســمی1389 ،
         .)52:

تصویــر   .6نمــای جبهــۀ اصلــی بــرج مــدور و
کتیبــۀ آن (نگارنــدگان).

شکل  .3کتیبۀ زیرین برج مدور مراغه (.)Wilber, 1939: 36
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ً
کامــا نمایــان و مشــخص اســت ،متــن کتیبــه ســال احــداث بنــا یعنــی «ســنه ثلــث و ســتین و خمســمائه»
 563هـــ.ق .را نشــان میدهــد (شــکل  .)3باالتــر از کتیبــۀ مذکــور و بــاالی ســر طــاق تزئینــی جبهــۀ اصلــی
بــرج مــدور کتیبـهای دیگــر قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  .)7متــن ایــن کتیبــه بــرای اولبــار توســط آنــدره گــدار
خوانــده شــده اســت .بــه نوشــتۀ وی کتیبــۀ مزبــور شــامل دو عبــارت جدا گانــه اســت کــه درکنــار هــم آمــده و
متــن کاملــی را ارائــه میدهــد .بهگفتــۀ او در کتیبــۀ فوقانــی آیــۀ مشــهور «کل نفــس ذائقةالمــوت» آمــده و
بهدنبــال آن عبــارت «تــم البنــاء برجــب» نوشــته شــده کــه ادامــۀ آن کتیبــۀ زیریــن یعنــی عبــارت «ســنه ثلــث
و ســتین و خمســمائه» اســت .بنابرایــن مفــاد هــردو کتیبــه چنیــن اســت« :هــر جانــداری روزی خواهــد مــرد.
ایــن بنــا در مــاه رجــب ســال  563بــه انجــام رســیده اســت» (گــدار .)296 ،1367 ،ســایر محققــان دیگــر نیــز
کــه بــرج مــدور را از نزدیــک مشــاهده کــرده و در بررســی معمــاری و کتیبــۀ دو ســطری آن همــت گماردهانــد؛
آن را بــه ماننــد گــدار و شــامل دو عبــارت «کل نفــس ذائقةالمــوت تــم البنــاء برجــب» و «ســنه ثلــث و ســتین
و خمســمائه» در نوشــتههای خــود آوردهانــد (دیبــاج92 :1345 ،؛ مشــکور392 :1349 ،؛ کارنــگ1350 ،؛
مخلصــی 160 :1371 ،و حاتــم .)112 :1379 ،امــا بــا توجــه بــه بازنگریهــای اخیــر و بازخوانــی مجــدد
کتیبههــای بــرج مــدور مشــخص گردیــد کــه متــن ســطر فوقانــی مراغــه همــان آیــۀ  57از ســورۀ عنکبــوت
یعنــی «کل نفــس ذائقةالمــوت ثــم الینــا ترجعــون» اســت.1
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جدول  .2کتیبههای برج مدور و موقعیت مکانی آنها.
نوع کتیبهها

تعداد

محل قرارگیری

کتیبۀ قرآنی

1

باالی سرطاق

کتیبه با مضمون تاریخ

1

باالی سر در ورودی

توضیحات
این کتیبه در جبهۀ اصلی و زیر کتیبۀ قرآنی قرار دارد

تصویــر  .7کتیبــۀ فوقانــی بــرج مــدور مراغــه تصویر  .8مقبرۀ سهگنبد ،ارومیه (نگارندگان).
(نگارنــدگان).

بــا مراجعــه بــه قــرآن کریــم و مــروری بــر آن متوجــه خواهیــم شــد کــه در کل آیــات قــرآن ،تنهــا ســه آیــه
وجــود دارد کــه بــا عبــارت (کل نفــس ذائقــة المــوت) شــروع میشــوند .ایــن آیههــا عبارتانــد از:
الف ) آیه  35از سورۀ انبیاء( :کل نفس ذائقةالموت و نبلوکم بالشر ) ...
ب ) آیه  185از سورۀ آلعمران( :کل نفس ذائقةالموت توفون اجور ) ...
ج ) آیه  57از سورۀ عنکبوت( :کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون).
آنچه در نگاه اول جلب توجه میکند ،آیۀ کامل  57از ســورۀ عنکبوت اســت که دارای مشــابهتهایی
از جملــه از نظــر تعــداد حــروف و کلمــات بــا کتیبــۀ بــاالی ســرطاق اســت .از طــرف دیگــر اگــر متــن کتیبــه را
بــا دقــت بیشــتری مــورد بررســی قــرار دهیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه در کتیب ـ ۀ موجــود تمــام حروفــی کــه
دارای دو نقطــه هســتند ،نقطههــای آنهــا آورده شــده اســت کــه بــرای مثــال میتــوان بــه حــروف (ق) و
(ه) در کلمــه «ذائقــة» و (ت) در کلمــۀ «المــوت» اشــاره کــرد .همانطورکــه در اکثــر بناهــای دورۀ اســامی
ً
مشــاهده میشــود ،نقطهگــذاری حــروف در کتیبههــا بعضــا توســط کتیبهنــگاران و کتیبهنویســان رعایــت
نکــه
نمیشــود کــه ایــن شــیوه بــه دالیلــی از جملــه جنبههــای تزئینــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد؛ همچنا 
در ایــن کتیبــه نیــز نقطــه حــروف (ن) و (ف) در کلمــه نفــس حــذف گردیــده اســت .گاهــی نیــز از نقطههــای
یکــه
بیشــتری بــه دالیــل تزئینــی و زینــت بیشــتر آن بــر روی حــروف و کلمــات اســتفاده میشــود ،بهطور 
در کتیبــۀ موجــود نیــز بــاالی حــرف (م) در المــوت نقطــه گذاشــتهاند .حــال ا گــر بــه کلمــۀ آخــر در کتیبــه
دقــت شــود ،بــاالی حــرف اول آن دو نقطــه قــرار دارد کــه یکــی از ایــن دو نقطــه بــا وجــود اینکــه کاشــی آن
کنــده شــده اســت ،امــا اثــر و جــای آن همچنــان قابــل رؤیــت اســت و نشــان میدهــد کــه حــرف اول کلمــه
بهطــور قطــع (ت) اســت .همچنیــن بــاز در همیــن کلمــۀ آخــر ،در انتهــای آن حــرف (و) بهطــور آشــکاری
قابلمشــاهده اســت (شــکل  .)4همانطورکــه در بــاال نیــز بــدان اشــاره شــد ،آســیبی کــه بــر بدنــۀ بــرج مــدور و
ً
کتیبههــای آن مخصوصــا انتهــای کتیبــۀ فوقانــی وارد شــده ،میتوانــد دلیلــی دیگــر بــر اشــتباه آنــدره گــدار و
دیگــران در قرائــت غلــط ایــن کتیبــه باشــد .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و همچنیــن بــا توجــه بــه آیــۀ  57از ســورۀ
عنکبــوت بــه احتمــال بســیار قــوی کلمــۀ آخــر در کتیبــۀ فوقانــی بــرج مــدور «ترجعــون» اســت و میتــوان پــی
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ساخت
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بــرد کــه عبــارت دوم در قرائــت آقــای آنــدره گــدار و دیگــر محققیــن یعنــی (تــم البنــا برجــب) همــان ادامــۀ
ابتــدای آیــۀ  57از ســورۀ عنکبــوت ،یعنــی «ثــم الینــا ترجعــون» اســت .ب هطــور کلــی میتــوان نتیجــه گرفــت
ً
کــه متــن کتیبــۀ فوقانــی یــا بــاالی ســرطاق بــرج مــدور دقیقــا آیــۀ  57از ســورۀ عنکبــوت یعنــی «کل نفــس
ذائقــة المــوت ثــم الینــا ترجعــون» اســت (معروفیاقــدم1392 ،؛ شــکل )5

شکل  .5متن بازسازیشده و اصلی کتیبۀ فوقانی برج مدور (معروفیاقدم.)1392 ،

سهگنبد

بنــای تاریخــی ســهگنبد ،ســومین مقبــره ســاخته شــده در دورۀ ســلجوقی در آذربایجــان بــوده کــه در
جنوبشــرقی شــهر ارومیــه قــرار دارد (تصویــر  .)8اولینبــار در ســال  1852م .از طــرف ن .خانیکــوف ایــن
بــرج بــه دنیــای هنــر شناســانده شــد (حاتــم .)114 :1374 ،س ـهگنبد بنــا بهعقیــدۀ برخــی از مورخیــن در
ابتــدا آتشــکدۀ زرتشــتیان بــوده کــه پــس از هجــوم اعــراب بــه ایــران و نفــوذ آنــان در آذربایجــان متــروک
مانــده و بهتدریــج رو بــه خرابــی گذاشــته اســت (دیبــاج .)84 :1345 ،برخــی دیگــر در وجــه تســمیه آن
گفتهانــد کــه دو بنــای دیگــر در مجــاورت ده چهریــق در نزدیکــی ســلماس وجــود داشــته کــه مجموعــۀ
ایــن ســه بنــا را س ـهگنبد میخواندنــد (مشــکور .)412 :1349 ،آنــدره گــدار دربــارۀ وجــه تســمیه س ـهگنبد
میگویــد« :در بــاالی دخمــه و اتــاق مقبــره اثــر بیــش از دو گنبــد نمایــان اســت ،آیــا بایــد فــرض کــرد بهجــای
ً
ســقف مخروطــی کــه در آذربایجــان در عهــد ســاجقه معمــوال ایــن قبیــل ابنیــه را میپوشــانده ،در اینجــا
گنبــد ســومی نیــز وجــود داشــته اســت؟ بهنظــر میرســد ایــن فــرض درســت نیســت و بــا وجــود اصطــاح عامــه
کــه آن را سـهگنبد خواندهانــد بایــد گفــت ســومین گنبــد ایــن بقعــه فقــط عبــارت از ســقفی ســاده بــوده اســت»
(گــدار .)69 :1367 ،س ـهگنبد شــبیه بــه مقابــر شــهر مراغــه اســت و شــامل ســردابه و اتــاق مقبــره اســت.
بنــای س ـهگنبد ارومیــه از بیــرون مــدور و از داخــل شــامل اتــاق مربعــی اســت کــه همیــن قرارگیــری نقشــۀ
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کل      نفس         ذائقه            الموت      ثم     الینا     ترجعو
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ش ــمارۀ  || 3ســال دوم || ب ــهار || 1397

تصویــر  .9کتیب ههــای نمــای اصلــی ســهگنبد
(نگارنــدگان).

شــکل  .6نقشــۀ مقبره سهگنبد (آرشیو میراثفرهنگی
آذربایجانغربی)    .

جدول  .3کتیبههای سهگنبد و موقعیت مکانی آنها.
نوع کتیبه

تعداد

محل قرارگیری

توضیحات

کتیبه با مضمون

1

اطراف قاب درگاه

با توجه به تخریبات وارده ،قرائت آن بهطور کامل صورت نگرفته

کتیبه حاوی تاریخ

1

دعا
ساخت
کتیبه حاوی بانی
بنا

1

ورودی

است.

در پایین درگاه و در

این کتیبه در ادامه کتیبۀ حاوی مضمون دعا و در انتهای آن یعنی در

انتهای کتیبۀ سوم

پایینتر سطح ورودی مقبره جای گرفته است.

روی در ورودی

کتیبۀ روی در ورودی و در زیر کتیبه نواری اطراف طاق ورودی حاوی
مضمون دعا قرار دارد.
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مــدور بــه دور اتــاق مربعیشــکل آن از شــاهکارهای زیبــا و بدیــع در معمــاری ایــن مقبــره اســت (شــکل .)6
کتیب ههــای س ـهگنبد :وجــود ســه کتیب ـ ۀ کوفــی در جلوخــان ایــن مقبــره همــراه بــا نقــوش هندســی،
اهمیــت خاصــی بــه جبهــۀ اصلــی مقبــره سـهگنبد داده اســت .اولیــن کتیبــۀ کوفــی روی در ورودی بــرج قــرار
دارد کــه قســمت فوقانــی آن را مقرن ـسکاری ســاده و ســه ردیف ـهای مزیــن میکنــد .بنابــر ایــن کتیبــه کــه
از طــرف خانیکــوف خوانــده شــده ،ایــن بــرج ازطــرف «موســی بــن ابومنصــور» ســاخته شــده و بدینترتیــب
بانــی ایــن مقبــره رفیــع را مشــخص میســازد .دومیــن کتیبــۀ بــرج در بــاالی طاقنمــای هاللــی تنــد ســردر
واقــع شــده اســت .طبــق بررســی مجــددی کــه در ســال  1367ش .بــر روی کتیبــۀ بــاالی طاقنمــای بنــا
انجــام گرفــت ،نــام صاحــب مقبــره بــا عبــارت «ســاطین شیشــقاط المظفــری اطــالاهلل بقائــه» خوانــده شــده
ً
كــه احتمــاال شــخصیت مدفــون در ایــن مــكان اســت .کتیبــۀ ســوم در حاشــیۀ پهــن جــدار بیرونــی قــاب درگاه
نوشــته شــده کــه متأســفانه قســمتهای پاییــن ایــن کتیبــه در دو طــرف درگاه خــراب شــده و حــروف آن فــرو
ریختــه اســت .تاریــخ بنــای سـهگنبد چنانکــه از جملــۀ آخــر کتیبــۀ ســوم خوانــده میشــود «فــی شــهر محــرم
ثمانیــن و خمســمائه» ســال  580هـــ.ق .و مربــوط بــه دورۀ ســلجوقیان در آذربایجــان اســت .ایــن کتیبــه
ناخوانــا بــا توجــه بــه قرائــت برخــی از کلمــات آن ،بــه احتمــال دعایــی بــرای شــخصیت متوفــی در بنــا اســت.
بهطــور کلــی در ایجــاد تمامــی ایــن بدایــع و نــگارش خطــوط مقبــرۀ سـهگنبد ارومیــه از ســنگهای کوچــک
اســتفاده شــده اســت (تصویــر .)9
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گنبد کبود

تصویــر  .10گنبــد کبــود ،مراغــه
(نگارنــدگان)    .

تصویر  .11نقشه و نمای گنبد کبود ،مراغه (.)Bier, 2012: 251
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گنبــد کبــود پــس از گنبدســرخ و بــرج مــدور ،ســومین بنــای آرامگاهــی بــوده کــه در مراغــه ســاخته شــده و
بــه مقبــرۀ مــادر هالکوخــان ،پادشــاه مغــول ،معــروف اســت کــه ایــن نســبت نمیتوانــد درســت باشــد .بنــای
گنبــد کبــود براســاس کتیبــۀ ســردر آن کــه توســط آنــدره گــدار خوانــده شــده ،مربــوط بــه دورۀ ســلجوقی
اســت .گنبــد کبــود دارای نقشــۀ ده ضلعــی از داخــل و از خــارج اســت و ده نیمســتون آجــری چســبیده بــه
آن ،گوشــههای مقبــره را تشــکیل میدهنــد (تصویــر  10و .)11
کتیبههــای گنبــد کبــود :طاقنمــای ضلــع ورودی ،طاقنمــای کوچــک دیگــری را بــر فــراز در ورودی
بنــا در خــود جــای داده؛ بدینترتیــب نمــای ایــن ضلــع نســبت بــه ســایر اضــاع متمایــز گشــته اســت .در
بــاالی تیغـ ه ایــن طاقنمــا کتیبـهای وجــود دارد کــه بــا آجــر لعــابدار و بــه خــط کوفــی نوشــته شــده اســت.
مضمــون کتیبــه بعــد از بازســازی بهوســیلۀ گــدار چنیــن خوانــده شــده اســت ...« :ســنه ثالــث و تســعین و
خمســمائه( »...ســال ( )593شــهریاری .)394 :1377 ،در ســمت راســت ســر در ورودی و کمــی باالتــر از
کتیبــۀ اول کتیبـهای دیگــر قــرار دارد کــه تنهــا قســمت باقیمانــده از آن ،کلمــۀ «عمــل» را مشــخص میســازد
و نشــان میدهــد کــه در ایــن کتیبــه نــام معمــار و ســازندۀ بنــای گنبــد کبــود آمــده کــه متأســفانه از بیــن رفتــه
و قابــل بازخوانــی نیســت .کمــی باالتــر از ایــن کتیبههــا ،درون قــوس ســرطاقها و درون هرکــدام از آنهــا
کتیب ـهای نــواری تعبیــه شــده کــه در بعضــی از اضــاع بهشــدت آســیب دیــده اســت .متــن کتیبــه قرائــت
نشــده اســت ،امــا از بعضــی از لغــات ماننــد «فـیاالرض» و «المؤمنیــن» بــه احتمــال ،مضمــون کتیبههــا آیــات
قرآنــی اســت (تصویــر  .)13ایــن کتیبههــا بــا آجــر لعــابدار فیــروزهای بــه خــط کوفــی نگاشــته شــدهاند .بــر
قســمت فوقانــی بدنــۀ مقبــره نیــز یــک نــوار عریــض مقرنــس سراســری موجــود اســت .بخــش زیریــن ایــن نوار
و بــر پایــۀ ترکیــب مقرنــس آن کتیب ـهای بــا آجرهــای تــراشدار لعابــی بــه خــط کوفــی نگاشــته شــده اســت.
ـت« :اهلل ال الــه
ـره) قــرآن اسـ
قســمتی از متــن کتیبــه بــر اضــاع اول ،دوم و ســوم ،آیــۀ
 255از ســورۀ دوم (بقـ َ
ـوم َلـ ُـه مــا فــی َّ
إ ّال هـ َـو ال [حـ ُّـی ُّ
ـوم ال َتاخـ ُـذ ُه ِسـ َـن ٌه َو ال َنـ ٌ
القیـ ُ
الســماو] ِات َو مــا ِفـیاألرض َمــن َذا َّالــذی َیشـ َـفعُ
ِ
ِعنـ َـد ُه إال ِبإذ ِنـ ِـه .»...چنــد لغــت باقیمانــده «یحیطــون و حفظهمــا» نشــانگر آن اســت کــه آیــۀ  255روی
اضــاع چهــارم و پنجــم نیــز ادامــه داشــته اســت .قرارگیــری کتیبههــای آیــات قرآنــی در باالتریــن ســطح
عالوهبــر مقابــر ســلجوقی ،در منارههــای ایــن دوره نیــز رعایــت شــده اســت ،بهطوریکــه در منارههــای ایــن
دوره کتیبههــای قرآنــی در بــاال و کتیبههــای سیاســی کــه از قداســت کمتــری برخوردارنــد در پایــۀ منــاره
قــرار گرفتهانــد (آزاد .)55 :1392 ،درون ســردابه بــر روی دیــوارۀ آن تزئینــات گچبــری زیبایــی درون قابــی
مستطیلشــکل ایجــاد کردهانــد کــه اطــراف آن را بــا نقوشــی تورماننــد و قســمت میانــی آن را نیــز طرحــی
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نیمترنجــی و یــا محرابماننــد دادهانــد کــه کتیب ـهای آن را دور زده اســت .متــن کتیبــۀ آن حــاوی عبــارت
زیــر اســت« :بسـماهلل الرحمــن الرحیــم ،کل مــن علیهــا فــان و یبقــی وجــه ربــک ذوالجــال و اال کــرام» (گــدار،
 ،300 :1367تصویــر .)14
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بدونشــک در معمــاری دورۀ ســلجوقی آجــرکاری و تزئینــات متعلــقبــه آن مهمتریــن نقــش را ایفــا کــرده
اســت .در بناهــای ایــن دوره آجــر بــه شــیوههای بســیار ماهرانــه و بــه گونههــای مختلــف بـهکار گرفتــه شــده
اســت .بــه رســم دورۀ ســلجوقی ســطوح خارجــی بناهــای ایــن دوره بــدون هیــچ پوشــش خــاص و ســاده رهــا
شــده و آنچــه در نمــای معمــاری متعلــقبــه ایــن دوره خودنمایــی میکنــد ،تنهــا آجــرکاری و نقــوش تزئینــی
ً
حاصــل از آن اســت .ایــن ویژگــی در مقابــر ســلجوقی شــمالغرب نیــز کامــا نمایــان اســت؛ بهطوریکــه
گنبدخانــه هــر چهــار مقبــره متعلــقبــه ایــن دوره بــا آجــر و تزئینــات حاصــل از آن بنــا گردیــده اســت .از دیگــر
ویژگیهــای معمــاری ســلجوقی درکنــار تزئینــات آجــرکاری ،ایجــاد کتیبــه و خطــوط تزئینــی در نمــای بناهــا
بهوســیلۀ آجر تراشــیده اســت .اســتفاده از آجر تراشــیده جهت کتیبهنگاری در مقابر ســلجوقی شــمالغرب،
در تمامــی بناهــا بــه اســتثناء س ـهگنبد ارومیــه بــه چشــم میخــورد .در ایــن بنــا جهــت احــداث کتیبههــا از
قطعــات ســنگ بهــره بردهانــد .بایــد اقــرار کــرد کــه در طــول چهــارده قــرن ســابقۀ هنرهــای اســامی ،تزئینــات
همــواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و در تمامــی ادوار اســامی ،هنرمنــدان در توســعه و تکامــل آن
از هیــچ کوششــی دریــغ نورزیدهانــد .در ایــن میــان هنــر کتیبهنویســی یــا کتیبهنــگاری نقشــی پررنگتــر
ایفــا نمــوده اســت .وفــور کتیبههــای قرآنــی بــر دیــوار مســاجد و ابنیــه مذهبــی دیگــر یــادآور ایــن واقعیــت
اســت کــه زندگــی اســامی در همــۀ ابعــاد خــود بــا آیاتــی از قــرآن مجیــد درآمیختــه و بهواســطۀ تــاوت آن
و نیــز بهوســیلۀ نمــاز ،دعــا و مناجــات تکی ـهگاه معنــوی پیــدا میکنــد .تزئینــات کتیب ـهای گاهــی بهطــور
مجــزا و در اغلــب مــوارد در تلفیــق بــا دیگــر تزئینــات اســامی از جملــه آجــرکاری ،کاشـیکاری ،گچبــری و...
ً
توســط هنرمنــدان اســامی ،نمایشــی شــگفت از زیباییهــا پدیــد آورده اســت .هنرمنــدان اســامی خصوصــا
در بناهــای مذهبــی همــواره ســعی کردهانــد تــا محیطــی امــن ،آرام و معنــوی را بــرای انســان فراهــم آورنــد؛
بنابرایــن در اغلــب بناهــا ضمــن وجــود کتیبههــای مختلــف بــا مضامیــن گوناگــون ،کلمــات خداونــدی
نیــز زینتگــر ایــن آثــار گشــته اســت و درحقیقــت ایــن آیــات و مضامیــن دینــی بهنوعــی حضــور خداونــد را
تداعــی میبخشــند .کتیبههــای نقشبســته در بناهــا دارای مضامیــن مختلفــی هســتند و بــا توجــه بــه نــوع
مضمــون و میــزان قداســت آنهــا ،مــکان قرارگیــری آنهــا نیــز در معمــاری اســامی ایــران متفــاوت اســت.
ق بــه دورۀ ســلجوقی نمایــان اســت ،کتیبههــای قرآنــی و ادعیــه
همانطورکــه در مقابــر شــمالغرب متعل ـ 
بهلحــاظ اهمیتــی کــه نــزد هنرمنــدان ســلجوقی داشــتند ،در باالتریــن نقطــۀ بنــا کــه از دور نمایــان و امــکان
تخریبــات انســانی در آنهــا کــم بــوده ،قــرار گرفتهانــد و یــا همانطورکــه در گنبــد ســرخ و گنبــد کبــود شــرح
داده شــد ،در درونخانــه بنــا واقــع شــدهاند تــا بدینوســیله از تخریبــات ناشــی از عوامــل جــوی مصــون
بماننــد .ایــن ویژگــی ،یعنــی کتیبهنــگاری آیــات قرآنــی در قســمتهای مرتفــع و نمایانــی آنهــا از دور ،در
ســایر بناهــای دورۀ ســلجوقی از جملــه منارههــا نیــز دیــده میشــود .در منــارۀ چهلدختــران اصفهــان در کل
ســه کتیبــه بـهکار گرفتــه شــده کــه کتیبــۀ نــوک منــاره شــامل آیــۀ  3و « 4ســوره طــه» ،کتیبــۀ میانــی شــامل
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گنبد سر خ

بر ج مدور

بخش 1

سه گنبد

گنبد کبود
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پینوشت
 .1ر .ک .به :معروفیاقدم ،اسماعیل ،قرائتی نو از کتیبههای برج مدور مراغه ،مزدکنامه ،شماره .7

کتابنامه

 آزاد ،میتــرا (« .)1393بررســی ســه منــاره مهــم دورۀ ســلجوقی» .دو فصلنامــۀ مطالعــات معمــاریایرانــی .شــمارۀ  .5صــص.39-56 :

 بیگباباپــور ،یوســف (« .)1388کتیبههــای آجــری خــط کوفــی در هنــر معمــاری ســدۀ ششــم هجــری(گنبد ســرخ مراغه  -دورۀ ســلجوقی)» .پیام بهارســتان .ســال  .2شــمارۀ  .5صص.675-684 :
 پــوپ ،آرتــور اپهــام ( .)1373معمــاری ایــران .ترجمــۀ غالمحســین افشــار ،تهــران :انتشــاراتفرهنگیــان.
 ________ .)1387( .سیری در هنر ایران .جلد هشتم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی. حاتــم ،غالمعلــی (« .)1355بررســی و شــناخت گوشــه هایــی از تمــدن اســامی ایران"ســلجوقیها"».مجلــۀ دانشــکده (دانشــگاه تهــران) .شــماره  .9صــص.159-166 :
 _______ .)1379( .معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقیان ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی. حاجیقاســمی ،کامبیــز ( .)1389امامزادههــا و مقابــر /بخــش اول ،تهــران :انتشــارات دانشــگاهشهیدبهشــتی.
 دیبــاج ،اســماعیل ( .)1345آثــار باســتانی و ابنیــه تاریخــی آذربایجــان ،تهــران :انتشــارات شــورایمرکــزی جشــن شاهنشــاهی ایــران.
 رفیعــی ،احمدرضــا و شــیرازی ،علیاصغــر (« .)1386هنــر دورۀ ســلجوقی ،پیونــد هنــر و علــوم».مجلــۀ نگــره .شــمارۀ  .5صــص.107-119 :
 سپهروند ،مجید ( .)1381مراغه در سیر تاریخ ،تبریز :نشر احرار. -شایســتهفــر ،مهنــاز (« .)1380جایــگاه قــرآن ،حدیــث و ادعیــه در کتیبههــای اســامی» .فصلنامــۀ
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نــام خلفــای راشــدین و کتیبــۀ زیریــن منــاره نــام بانــی و تاریــخ ســاخت منــاره را مشــخص میکنــد (آزاد،
 .)49 :1393کتیبــه بــا مضمــون دعــا بعــد از کتیبههــای بــا مضامیــن آیــات قرآنــی در درجــۀ دوم اهمیــت قرار
دارنــد .کتیبــۀ ایــن مضمــون در شــمالغرب تنهــا در دو بنــای گنبــد ســرخ و سـهگنبد ارومیــه دیــده میشــود.
در گنبــد ســرخ ،ایــن کتیبههــا بــر روی بدنــۀ بیرونــی بنــا و در ســه ضلــع آن تعبیــه شــده کــه در پایینتــر از
آیــات قرآنــی قــرار گرفتــه اســت و در مقبــرۀ سـهگنبد ارومیــه نیــز کتیبــۀ حــاوی مضامیــن دعاگونــه ،در اطــراف
قــاب ورودی بنــا و باالتــر از دو کتیبــۀ تاریــخ ســاخت و بانــی مقبــره جــای گرفتــه اســت .بررســی چهــار مقبــرۀ
ســلجوقی شــمالغرب نشــان میدهــد کتیبههایــی کــه دارای مضمــون معمــار و بانــی بناهــای مذکورنــد،
در زیــر کتیبــه بــا مضمــون آیــات قرآنــی و ادعیــه واقــع شــدهاند و در پایینتریــن قســمت و در ســطح زیریــن
ایــن دســته از کتیبههــا ،کتیبههــای حــاوی تاریــخ ســاخت بنــا قــرار داده شــده اســت .آنچــه مســلم بــوده و
از نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نیــز اســتنباط میشــود ایــن اســت کــه در دورۀ ســلجوقی و نــزد معمــاران
و هنرمنــدان مســلمان ایــن دوره ،مفاهیــم کتیبههــا نقــش مهمــی در جانمایــی و محــل قرارگیــری آنهــا
ً
داشــته اســت؛ بهطوریکــه کتیبههــای آیــات قرآنــی و دارای مفاهیــم عرفانــی و دعــا معمــوال در ســطوح
باالتــر و بــا اهمیــت بنــا قــرار میگرفتــه و ســایر کتیبههــای دیگــر همچــون کتیبههــای بــا مضامیــن تاریخــی
و یــا سیاســی در قســمتهای کــم اهمیتتــر و زیریــن آن .درنهایــت ا گــر نمــای کتیب ـهدار مقابــر مذکــور را
بهصــورت افقــی بــه چهــار بخــش مســاوی تقســیم و آنهــا را بهترتیــب از پاییــن بــه بــاال بخــش  ،1بخــش
 ،2بخــش 3و بخــش  4نامگــذاری کنیــم ،موقعیــت کتیبههــای موجــود بــر روی بدنــۀ ایــن بناهــا براســاس
مضمــون و میــزان قداســت آنهــا در ایــن چهــار بخــش ،بــه شــرح زیــر میباشــد:
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