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بنــای امــامزاده شــاهزاده عبدالمؤمــن در حبیبآبــاد ،واقــع در  18کیلومتــری شمالشــرقی اصفهــان
قــرار گرفتــه اســت .ایــن بنــا از مقابــر ناشــناختهای اســت کــه بهواســطۀ دورۀ زمانــی ســاخت ،ویژگیهــای
معمــاری و هنرهــای تزئینــی ،از شایســتگی توجــه و تحقیــق برخــوردار اســت .در ایــن بیــن آرایههــای تزئینــی
بنــا بهویــژه تزئینــات نقاشــی دیــواری باتوجــه بــه مــواردی همچــون دورۀ زمانــی ،وجــود کتیبــۀ ســاخت،
چگونگــی مضامیــن بهکاررفتــه و شــیوۀ ترســیم و خالقــان هنــری ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
برهمیناســاس در ایــن مقالــه ضمــن گاهنــگاری و مطالعــۀ نقشــه و ســاختار شــکلی بنــا ،تزئینــات وابســته بــه
بنــا معرفــی و تــا حــد امــکان تحلیــل محتوایــی و تطبیقــی شــده اســت .جهــت نیــل بدینمقصــود ،پژوهــش
ت میدانــی نگارنــده از بنــا صــورت گرفتــه
حاضــر بهشــیوۀ توصیفی-تحلیلــی برپایــۀ رویکــرد تطبیقــی و برداشـ 
ً
اســت .چنانچــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد ،ســاختمان امــامزاده احتمــاال در دورۀ ایلخانــی ایجــاد
شــده و در دورۀ شــاهعباس دوم صفــوی و ناصرالدینشــاه قاجــار تعمیــرات ،ساختمانســازیها و تزئیناتــی
در آن ،صــورت گرفتــه اســت .عمــدۀ فعالیــت صورتگرفتــه در دورههــای صفــوی و قاجــار ،ایجــاد تزئیناتــی
همچــون نقاشــی دیــواری ،مقرنـسکاری و کاربنــدی بــوده کــه در میــان آن ،نقــوش دیــواری اهمیــت و نمــود
بیشــتری داشــته اســت .ایــن نقــوش بــه شــیوههای رنگوروغــن و آبرنــگ ایجــاد شــد ه و از انــواع گرههــای
لوبوتــه و منظرهســازی فرنگــی تشــکیل شــدهاند .مضامیــن
لومــر غ ،گ 
هندســی ،نقــوش قهوهخان ـهای ،گ 
نقــوش و کتیبههــای بنــا در ارتبــاط مســتقیم بــا اندیشــۀ تشـ ّـیع و مفهــوم نمادیــن تعالــی روح متوفــی بــوده
اســت.
کلیدواژگان :ایلخانی ،صفوی ،قاجار ،بقعۀ عبدالمؤمن ،نقاشی دیواری.
 .Iاستادیار گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
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پیشینۀ پژوهش

اگرچــه بنــای امــامزاده عبدالمؤمــن بهعنــوان اثــری متعلــقبــه عهــد صفــوی در فهرســت آثــار ملــی ایــران
جــای گرفتــه اســت1؛ بــا ایــن وجــود تاکنــون در مکتوبــات تاریخــی و مکتوبــات معاصــر ،اطالعاتــی در ارتبــاط
ـشروی اولیــن
بــا ویژگیهــای آرایههــای تزئینــی و گاهنــگاری صحیــح اثــر منتشــر نگردیــده و پژوهــش پیـ ِ
نمونــۀ ایندســت محســوب میشــود .بــا اینحــال در ارتبــاط بــا نقــوش دیــواری بقــاع و دیگــر اما کــن
مذهبــی ،مطالعــات متعــددی صورتگرفتــه کــه برخــی نتایــج آن در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .ایــن مطالعــات در چنــد دســته قابلتقســیم اســت؛ در یــک دســت ه از ایــن مطالعــات ،ضمــن بررســی
تاریخنگارگــری دورههــای تاریخــی ایــران بــه نقاشــی دیــواری نیــز اشــارهای شــده اســت (آژنــد1389 ،؛ پاکبــاز،
ـوش دیــواری یــک بنــا
1388؛ کنبــای1391 ،؛ گــودرزی .)1391 ،در دســتۀ دیگــر بهشــکل اختصاصــی ،نقـ ِ
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معمــاری یکــی از شــاخصههای مهــم هنــر و تمــدن اســت کــه در میــان گروههــای مختلــف انســانی همــواره
ســعی وافــری در تکامــل ،گســترش و رونــق آن صــورت گرفتــه اســت .در میــان زیرمجموعههــای معمــاری،
معمــاری آرامگاهــی از جایــگاه ویــژهای برخــوردار بــوده و بخــش ویــژه و قابلتوجهــی از بقایــای معمــاری
دورههــای گذشــته را دربــر میگیــرد .در ایــن بیــن ،آرامگاههــای بــزرگان دیــن و سیاســت و بهویــژه بــارگاه
ائمــۀاطهــار و ذریــۀ ایشــان همــواره جایــگاه بلندمرتبــهای در معمــاری اســامی ایــران داشــته و در رشــد و
گســترش هنرهــای تزئینــی ،معمــاری ،هنرهــای کاربــردی ،فضاهــای شــهری و شــکلگیری برخــی شــهرها
و روســتاها ،از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار بــوده اســت .بــا اینوجــود همــواره برخــی از ایــن یادگارهـ ا -کــه بیشــتر
در غالــب ســاختمان امــامزادگان پدیــدار گشــته اســت -هنــوز ناشــناخته بــوده و ضــرورت شناســایی و فراهــم
آوردن زمینــۀ مطالعــه و تحقیــق آن بیــش از پیــش نمایــان میشــود .بنــای امــامزاده شــاهزاده عبدالمؤمــن از
گونــۀ چنیــن بناهایــی اســت کــه بــا وجــود جنبههــای گوناگــون اهمیــت بهویــژه ازمنظــر آرایههــای تزئینــی،
نــوع آرایههــا ،چگونگــی و درجــۀ هنــری تزئینــات ،کمتــر موردتوجــه و شــناخت بــوده اســت؛ برهمیناســاس،
ـشرو بــر آن اســت تــا ضمــن معرفــی بنــا ،بــه مطالعــۀ انــواع تزئینــات بهکاررفتــه در آن پرداختــه و بــا
تحقیــق پیـ ِ
مطالعــۀ تطبیقــی و تحلیلــی ایــن آرایههــا ،شــناخت صحیحــی از گونههــای تزئینــی ،مضامیــن ،ارزشهــای
زیباشــناختی ،هنــری ،چگونگــی ارتبــاط تزئیــن و اشــکال معمــاری و ســیر تحــوالت تزئینــات معمــاری بنــا
بهدســت دهــد .اگرچــه بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق ،شــناخت و مطالعــۀ آرایههــای تزئینــی و بهویــژه
نقــوش دیــواری بنــا موردتوجــه اصلــی بــوده ،امــا بــا درنظــر گرفتــن عــدم وجــود گاهنــگاری صحیــح از بنــا و
تعمیــرات و ساختمانســازیهای متعــددی کــه بهویــژه در دورۀ معاصــر اصالــت تاریخــی بنــا را خدش ـهدار
کــرده ،بهمنظــور شــناخت صحیــح از بســتر و جانمایــۀ تزئینــات موردمطالعــه ،گاهنــگاری و ســیر تحــول
معمــاری بنــا نیــز موردتوجــه بــوده اســت.
پرسـشهای پژوهــش :در انجــام پژوهــش پیـشرو ،پاسـخگویی بــه پرسـشهای ذیــل مدنظــر بــوده
اســت -1 :بنــای عبدالمؤمــن بــه کــدام دورۀ تاریخــی تعلــق داشــته و تحــوالت کالبــدی آن بــه چــه شــکل بــوده
اســت؟  -2تزئینــات بنــای عبدالمؤمــن بهویــژه نقــوش دیــواری ،نشــاندهندۀ کــدام گونههــا و مضامیــن
تزئینــی بــوده و در مقایســه بــا نمونههــای مشــابه ،کــدام خصوصیــات و جنبههــای تشــابه و تمایــز را نشــان
میدهــد؟
ی و برداشـتهای میدانی
روش پژوهــش :ایــن پژوهــش بهشــیوهای توصیفی-تحلیلــی برمبنای بررسـ 
از بنــا (شــامل :پیمایــش ،عکسبــرداری ،تفکیــک تزئینــات و خوانــش کتیبههــا) و مطالعــات کتابخانـهای
انجــام گرفتــه اســت .بهمنظــور شــناخت جنبههــای گوناگــون آرایههــای تزئینــی بنــای موردمطالعــه ،بــا
اســتفاده از رویکــردی تطبیقــی ،بــه مقایســۀ نقشــه و آرایههــای بنــا بــا تزئینــات و معمــاری دیگــر مقابــر و
بناهــای مرتبــط پرداختــه شــده اســت.
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(موســویلر و خاکپور1394 ،؛ شــاطری و اســدی1394 ،؛  ،)Fontana, 1999گروهی از بناها (میرزاییمهر،
1386؛ آژنــد1385 ،؛ ســیف1379 ،؛ ســیف )1369 ،و یــا یــک دورۀ خــاص (فلــور1395 ،؛ آقاجانیاصفهانــی
و جوانــی )1386 ،موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .در برخــی دیگــر از ایــن مطالعــات کــه ّکمیــت بســیار دارد،
ضمــن توصیــف ویژگیهــای معمــاری بناهــا بــه تزئینــات بقــاع و ازجملــه نقــوش دیــواری آنهــا نیــز پرداختــه
شــده اســت (حاجقاســمی1389 ،؛ نراقــی1382 ،؛ فقیهمیرزایــی و همــکاران1385 ،؛ عقابــی )1378 ،و در
دســتۀ آخــر مطالعاتــی قــرار گرفتــه کــه ضمــن بررســی تزئینــات بناهــای مذهبــی بــه نقــوش دیــواری بقــاع و
دیگــر بناهــای مذهبــی نیــز اشــارهای داشــته اســت (زمرشــیدی و صادقیحبیبآبــاد.)1395 ،

ساختار فضایی

نقشــۀ  .1نقشــه ،نمــا و مقطــع امــامزاده عبدالمؤمــن قبــل از تخریــب شبســتان شــمالی و ســه صفــۀ شــمالغربی
(بایگانــی اداره کل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان اصفهــان).

اتــاق مقبــره از خــارج فضایــی مربعشــکل اســت کــه در داخــل تبدیــل بــه هشـتضلعی شــده و هریــک از
اضــاع هشـتگانۀ داخلــی آن بهصــورت تورفتگــی ،تشــکیل فضاهــای صفهماننــد دادهانــد .ایــن گنبدخانــه،
دو ورودی در اضــاع جنوبــی و غربــی دارد 4کــه بــه دو ایــوان جنوبــی و غربــی گنبدخانــه راه داشــتهاند .در
نمــای خارجــی ورودی غربــی در طرفیــن ،دو ســنگ قبــر مرمــر بهتاریــخ  1209هـ.ق .بــر دیــوار نصــب شــده
اســت (تصویــر  :1الــف و ب) .ورودی غربــی دهان ـهای بهعــرض  90ســانتیمتر داشــته و در فضــای فوقانــی
آن ،تزئینــات مقرنسگچــی وجــود دارد کــه ســطوح آن بــا رنــگ ســبز تزئیــن شــده و در لچکــی آن نقــوش
گچبــری زیبایــی از گلبرگهــا وجــود دارد (تصویــر  :1ج) .بــاالی ایــن ورودی ،پنجــرهای مشــبک ،روشــنایی
در چوبــی
فضــای ًداخلــی حــرم را تأمیــن میکنــد .ورودی جنوبــی دارای دهانـهای بهعــرض  2متــر اســت کــه ِ
آن اخیــرا نصبشــده و در گذشــته دارای در چوبــی ســادهای در درگاه غربــی بــوده اســت .در دو ضلــع شــرقی
و شــمالی گنبدخانــه اتاقهایــی بــرای ســکونت ســیدهای محــل و در اضــاع غربــی و جنوبــی دو ایــوان وجــود
داشــته کــه امــروزه همگــی تخریــب و بــر جــای آن ،رواقهایــی ایجــاد شــده اســت.
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بقعــۀ شــاهزاده عبدالمؤمــن 2در جنوبشــرقی حبیبآبــاد و داخــل قبرســتان کهــن آن قــرار دارد .حبیبآبــاد
درطــول جغرافیایــی  51 47و عــرض جغرافیایــی  32 50در  18کیلومتــری شمالشــرقی اصفهــان (ادارۀ
جغرافیایــی ارتــش ،)95 :1376 ،بــر ســر راه قدیمــی اصفهان-اردســتان قــرار داشــته و نــام آن بــرای اولینبــار
در متــون جغرافیایــی دورۀ قاجــار ذکــر شــده اســت (االصفهانــی300-301 :1368 ،؛ افضلالملــک:1380 ،
 .)78-79بقعــۀ عبدالمؤمــن از یــک صحــن ،یــک اتــاق مقبــره بــا اتاقهــا و ایوانهــای پیرامــون و یــک
شبســتان ســتوندار و ســه دهانــۀ صفــه در جبهــۀ شــمال و شــمالغربی صحــن ،تشــکیل میشــده اســت
(نقشــۀ  .)1فضــای داخلــی صحــن از گذشــته تــا بــه امــروزه بهعنــوان قبرســتان مــورد اســتفاده بــوده و
ت گــذاری جســد مــردگان در سرتاســر آن وجــود داشــته اســت 3.فضاهــای عمــدۀ بنــا
ســردابههایی جهــت امانـ 
بهشــرح ذیــل اســت.
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بخــش داخلــی گنبدخانــه فضایــی اســت هشــتضلعی بهابعــاد  7×7متــر کــه در هــر ضلــع آن یــک
تورفتگــی صفهماننــد وجــود دارد (تصویــر  :2الــف) .هرکــدام از صفههــا دارای دهان ـهای بهعــرض  2متــر
و عمقهــای مختلفــی در حــدود  3 ،2و  2/30متــر دارد .گوشــههای صفــه بهغیــر از گوشــۀ شــمالغربی
کــه مستطیلشــکل اســت ،همگــی بهشــکل ذوزنقــهبــوده و صفههــای وســط اضــاع هش ـتگانه ،همگــی
مستطیلشــکل اســت .دو عــدد از آنهــا بــه ورودی غربــی و جنوبــی راه داشــته و ســطح داخلــی صفــۀ شــرقی
دارای تزئینــات زیبــای نقاشــی دیــواری اســت (تصویــر  :2ب) .طاقزنــی ایــن صفههــا بــه یــک اســلوب
واحــد صــورت گرفتــه اســت؛ بــه اینصــورت کــه در جلــو بــا تویــزه و در عقــب بــا کنهپــوش پوشــیده شــدهاند
(تصویــر  :2ج) .کنهپــوش صفــۀ مرکــزی جبهــۀ جنوبــی گنبدخانــه کــه ورودی جنوبــی در آن قــرار دارد؛
برخــاف ســایرین کــه ســاده رهــا شــده ،بــا تزئینــات کاربنــدی گچــی پوشــش یافتــه اســت (تصویــر  :2د).
برفــراز ایــن هش ـتضلعی تشکیلشــده از مجموعــۀ صفههــا ،گنبــد بنــا قــرار گرفتــه اســت.

تصویــر  .2الــف) صف ههــای فضــای داخلــی گنبدخانــه ،ب) صفــۀ شــرقی گنبدخانــه ،ج) نحــوۀ پوشــش صفههــا،
د) کاربنــدی ورودی جنوبــی (نگارنــده.)1396 ،

یشــکل اســت .پوشــش خارجــی آن در
ایــن گنبــد از نــوع گنبدهــای دوپــوش گسســته بــا آهیانــۀ خاگ 
ُ
اصــل از نــوع شــبدری کنــد بــوده و از تزئینــات کاش ـیکاری بهرهمنــد بــوده اســت .درســال  1341هـ.ش .در
ً
هنــگام تجدیــد بنــا و براســاس طر حهــای کاشـیکاری اولیــه کــه در آن زمــان تخریــب گردیــده بــود ،مجــددا
کاش ـیکاری شــد .ایــن کاش ـیکاریها از نــوع کاش ـیکاری معــرق ،ســاختۀ «حاجاحمــد مصــدق» ،معــرقکار
معــروف اصفهــان بــوده و شــامل نقــوش اســلیمی و ختایــی ســفید بــر زمینــۀ فیــروزهای بــوده اســت (تصویــر :3
الــف) .در پاییــز  1379هـ.ش .پوشــش خارجــی گنبــد بهطــور کامــل تخریــب و بهجــای آن گنبــدی از نــوع
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تصویر  .1الف) سنگ قبر ،ب) سنگ قبر ،ج) نمای بیرونی ورودی غربی گنبدخانه (نگارنده.)1396 ،
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آرایههای تزئینی و کتیبههای بنا

ً
تزئینــات بنــا در قســمت خارجــی گنبدخانــه ،شــامل کاش ـیکاری اســت کــه تمامــا در ســالیان اخیــر صــورت
گرفتــه ،ولــی همانگونــه کــه اشــاره شــد ،پوشــش خارجــی گنبــد همزمــان بــا دورۀ ســاخت بنــا از تزئینــات
ی بهرهمنــد بــوده اســت .از دیگــر تزئینــات فضــای بیرونــی بنــا کــه پیشتــر شــرح آن آمــد،
کاشــیکار 
ی قســمت فوقانــی ورودی غربــی گنبدخانــه اســت .در اینمیــان زیباتریــن تزئینــات بنــا،
مقرنسکاریهــا 
نقــوش دیــواری بهکاررفتــه در قســمتهای داخلــی اتــاق مقبــره اســت .بــا توجــه بــه کتیبههــای موجــود،
ایــن تزئینــات بــه دوران صفــوی و قاجــار تعلــق دارد .قســمتهای داخلــی آهیانــۀ گنبــد بــا نقــوش دورۀ
صفــوی تزئیــن گردیــده کــه بهصــورت نقــوش گــره هندســی اســت (تصویــر  :4الــف) .در رأس آهیانــه،
ُ
درون یــک شمســۀ هشــت بهصــورت تودرتــو ابتــدا گل هشــتپر ،بعــد دایــره ،بعــد هشــتترنج ،بعــد
ُ
هشـتضلعی و خــارج از ایــن هشـتضلعی ،شــانزدهترنج قــرار دارد .پرههــای گل و ترنجهــای داخــل دایــره
ُ
بهرنــگ طالیــی بــوده و زمینــۀ هش ـتضلعی بــا پوشــش اخرایــی رنگآمیــزی شــده اســت .از اطــراف ایــن
شمســه ،شــعاعهایی در محــدودۀ هش ـتضلعی دیگــری منعشــب شــده (تصویــر  :4ب) و در اطــراف ایــن
هش ـتضلعی ،نقــوش اختــر چلیپــای گرهبنــدی وجــود دارد کــه تمــام ســطح داخلــی آهیانــه تــا پایههــای
گنبــد را میپوشــاند .داخــل ایــن تزئینــات اســامی زیــادی دیــده میشــود کــه بســیاری از آنهــا محــو و ناخوانــا
هســتند (تصویــر  :4ج) .ایــن خطــوط دربردارنــدۀ اســامی خداونــد ،چهــارده معصــوم و کلماتــی دیگــر از قــرآن
ُ
و احادیــث اســت .تمامــی ایــن جمــات بــا رنــگ قرمــز اخرایــی بــه خــط ثلــث بــر زمینــۀ ســفید نوشــته شــدهاند.
رنگهــای بهکاررفتــه در ایــن نقــوش شــامل رنــگ طالیــی ،قرمــز اخرایــی و ســبز متمایــل بــه خاکســتری
اســت .بــر پایــۀ گنبــد و داخــل آلتهــای گــره ،کتیبــۀ تاری ـخداری بــه خــط ثلــث بدینشــرح وجــود دارد:
«غــام شــاه  ...العلــی بنــا تاریــخ شــهر ...اول اولســنه ( »1056تصویــر  :4د) .دیگــر کلمــات اطــراف ایــن
کتیبــه ،قابــل خوانــدن نیســت.
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تصویــر  :3الــف) پوســتۀ بیرونــی گنبدخانــه قبــل از تخریــب ،ب) خــود فعلــی گنبدخانــه ،ج)شبســتان شــمالی
قبــل از تخریــب (نگارنــده 1378 ،و .)1384
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شــبدری تنــد آوگــوندار ایجــاد شــد (تصویــر  :3ب)ِ .ازارههــای فضــای داخلــی گنبدخانــه در ســالیان اخیــر تــا
ارتفــاع  1/50متــر بــا ســنگهای مرمــر پوشــیده شــده اســت .ضریــح فعلــی مقبــره مستطیلشــکل بــوده و دارای
ً
ابعــاد  2/35×1/80متــر اســت .ایــن ضریــح بههمــراه ســنگقبر اخیــرا ســاخته شــدهاند و اطالعــی درمــورد
ضریــح و ســنگقبر اولیــه وجــود نــدارد .روی پشـتبام مقبــره در کنــار گنبــد ،گلدســتهای چوبــی وجود داشــت
کــه ســطح خارجــی گنبــد آن بــا کاش ـیهای تکرنــگ فیــروزهای و آبــی تزئیــن شــده بــود .ایــن گلدســته بــه
دورۀ قاجــار تعلــق دارد .شبســتان ســتوندار و صفههــا از دیگــر اجــزای بنــا اســت کــه در اضــاع شــمالغربی و
غربــی مجموعــه قــرار داشــتهاند (تصویــر  :3ج) .شبســتان شــمالغربی ،مربعشــکل بــوده و از چهــار دهانــۀ
پوشیدهشــده بــا کلمبــو و تویــزه تشــکیل میشــد .بــر ســطح یکــی از دیوارهــای آن ســنگقبر مستطیلشــکلی
بــه تاریــخ  1271هـ.ق .وجــود داشــت .در قســمت غربــی ایــن شبســتان ســه فضــای صفهماننــد رو بــه حیــاط
بــا پوشــش طاقآهنــگ وجــود داشــت کــه داخــل یکــی از آنهــا ،پلــکان پشـتبام بههمــراه ســنگقبر مرمــری
بــه تاریــخ  1230هـ.ق .وجــود داشــت (بررســی میدانــی نگارنــده.)1378 ،
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تصویــر  .5الــف) نقــش حضرتعلــی؟ع؟ و حســنین؟ع؟ ،ب) نقــش واقعــۀ عاشــورا از جنوبغربــی ،ج) نقــش
واقعــۀ عاشــورا از شــمالغربی (نگارنــده.)1396 ،
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فضــای داخلــی صفــه ضلــع شــرقی گنبدخانــه کــه درســت مقابــل ورودی غربــی آن قــرار دارد ،ازطریــق
کمرپــوش بــه دو قســمت تقســیم شــده اســت .ایــن فضــا دارای دهانـهای بهعــرض  2متــر و عمــق  1/20متــر
ً
اســت و قســمتهای داخلــی هــر دو قســمت آن تمامــا بــا نقاشــی دیــواری دورۀ قاجــار تزئیــن گردیــده اســت.
نقــوش قســمت فوقانــی کــه بــر کنهپــوش و ســکنجهای آن نقششــده در بــاال شــامل تصاویــر چهــارده
فرشــتۀ بــالدار اســت کــه بزرگتریــن آنهــا در وســط و دیگــران در اطــراف آن هســتند و در پاییــن در ســه کادر
مجــزا حضرتعلــی؟ع؟ بــا ذوالفقــار و حضــرت امامحســن؟ع؟ و حضــرت امــام حســین؟ع؟ بــا هالههــای دور
ســر دیــده میشــوند (تصویــر  :5الــف) .نقــوش قســمت تحتانــی شــامل صحنههایــی از ظهــر عاشــورا در ســه
دیــوارۀ تورفتگــی اســت (تصویــر  :5ب و ج) .بــر ســطح داخلــی تویــزۀ جلــو نیمگنبــد ،نقــوش زیبــای گل و
گیاهــی وجــود دارد کــه در فواصــل آن کادرهــای ســفید رنــگ بیضیشــکل دیــده میشــود .داخــل کادرهــای
مذکــور ،نقــوش آبــی رنگــی از مناظــر طبیعــی ،ســاختمانها ،افــراد مختلــف و صحنههایــی از جهــش آهــوان
دیــده میشــود (تصویــر  :6الــف) .باتوجــه بــه کتیبههــای موجــود ،نقــوش فضــای داخلــی صفــۀ ضلــع شــرقی
گنبدخانــه کار «سیدحســین امامــی» اســت کــه در ســال  1282هـ.ق .انجــام شــده اســت .ایــن کتیبــه بــر زیــر
تــاق کمرپــوش قــرار گرفتــه و معرفیکننــدۀ اســتاد نقــاش و تاریــخ ایجــاد نقــوش بــه خــط نســتعلیق نازیبــا
بدینشــرح اســت« :رقــم کمتریــن سیدحســین امامــی ســنه ( »1282تصویــر  :6الــف) .درطرفیــن ایــن صفــه
دو کتیبــۀ همشــکل دیگــر نیــز بــه خــط نســتعلیق وجــود دارد ،در یکــی ازآنهــا عبــارت «انــا مدینــه العلــم و
علــی بابهــا ســنه  »1282آمــده (تصویــر  :6ب) و در کتیبــۀ ســمت راســت عالوهبــر ایــن حدیــث پیامبــر؟ص؟،
کتیبـهای بدینشــرح وجــود دارد« :هــو اهلل تعمیــر نمــود گنبــد منــور اعلــی علمــت شــاهزاده عبدالمؤمنابــن
موســی بــن جعفــر صلــوات اهلل و ســام علیــه را تــراب اقــدام مؤمنیــن محمدعلــی ابــن مرحــوم محمدصــادق
حبیبآبــادی فــی ســنه ثانــی و ثمانیــن و ماتیــن بعــد الــف ممــن الهجــرة النبویــه صلــی اهلل علیــه و آلــه ســنه
( »1282تصویــر  :6ج).
از دیگــر تزئینــات نقــوش دیــواری بنــا ،تزئیناتــی اســت کــه بــر ســطح داخلــی تویزههــای فضاهــای تورفتۀ
ل و پرنــدگان اســت کــه رنگهــای
گنبدخانــه ایجــاد گردیــده اســت .ایــن تزئینــات شــامل شــاخوبرگ ،گ 
آبــی ،ســفید ،قرمــز و ســبز بــر زمینــۀ ســفید در آنهــا بـهکار رفتــه اســت (تصویــر  :7الــف) .دورتــادور ایــن نقوش
حاشــیههایی از خطــوط آبــی و قرمــز وجــود دارد .بهغیــر از مــوارد یادشــده ،دســتۀ دیگــر از نقــوش دیــواری
ایــن بنــا ،قاببندهایــی اســت کــه در دو ردیــف بــاال و پاییــن بــر ســطوح پــخ اتصــال اضــاع هش ـتگانۀ
گنبدخانــه قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  :7ب) .ایــن نقــوش در قســمت فوقانــی بهشــکل کادر ســادۀ آبیرنــگ
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تصویــر  .4الــف) نقــوش گــره هندســی آهیانــه ،ب) شمســۀ مرکــزی گرهچینــی زیــر آهیانــه ،ج) کتیبههــای داخــل
گــره ،د) کتیبــۀ صفــوی پایــۀ آهیانــه (نگارنــده.)1396 ،
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بــوده و در پاییــن بهصــورت قاببنــد محرابیشــکلی اســت کــه از ســه ردیــف نــوار حاشــیهای بــا نقــوش
ً
مرواریدگــون ،گیاهــی و بعضــا کادرهــای بیضیشــکل منظرههــا تشــکیل شــده و لچکیهــای آن بــا نقــوش
ُ
گیاهــی بهویــژه گل ترمــه تزئیــن شــده اســت .دو نمونــه از ایــن قاببندهــای محرابشــکل بــر دو حاشــیۀ
کنــاری طرفیــن کمرپــوش نیــز وجــود دارد (تصویــر  :7ج) .رنگهــای مــورد اســتفاده در ایــن نقــوش ســبز،
قرمــز ،آبــی و ماشــی بــا تهزمینــۀ طالییرنــگ اســت.
در ســالیان اخیــر قســمتهای تحتانــی دیوارهــای دورتــادور گنبدخانــه بــا نقــوش گیاهــی آبــی بــر زمینــۀ
ســفید بــا شــیوۀ مهرزنــی تزئیــن گردیــدهکــه تبایــن آشــکاری بــا نقــوش دیــواری صفــوی و قاجــاری بنــا دارد.
کاربندیهــای گچــی از دیگــر تزئینــات فضــای داخلــی گنبدخانــه اســت کــه پیشتــر بــدان اشــاره گردیــد.
ســطوح کاربندیهــای مذکــور بــا نقــوش زیبــای گیاهــی کــه در داخــل نوارهــای آبــی قــرار دارنــد ،تزئیــن شــده
اســت (تصویــر  :7د).

ُ
تصویــر  .7الــف) نقــوش گل و پرنــده زیــر تویزههــا ،ب) نقــوش قاببندهــای محرابیشــکل در پ ـخکاری اضــاع
گنبدخانــه ،ج) نقــوش قاببنــد محرابــی طرفیــن صفــۀ شــرقی ،د) نقــوش کاربنــدی ورودی جنوبــی گنبدخانــه
(نگارنــده.)1396 ،

مطالعۀ تطبیقی-تحلیلی فرم و تزئینات بنا

بهمنظــور پاســخ بــه پرســشهای پژوهــش در ایــن قســمت بــا رویکــردی تطبیقــی ابتــدا بــه گاهنــگاری
و چگونگــی تحــوالت کالبــدی بنــا پرداختــه شــده و در ادامــۀ تزئینــات بنــا -بهویــژه نقــوش دیــواری -بــا
یکدیگــر و در ارتبــاط بــا دیگــر نمونههــای مشــابه تطبیــق و تحلیــل شــده اســت .کتیبههــای موجــود بنــا بــه
دو دورۀ صفــوی و قاجــاری تعلــق دارد .چنانچــه مشــخص اســت ،هیچکــدام از کتیبههــای یادشــده بــر
زمــان ســاخت بنــا داللــت نــدارد ،کتیبــۀ دورۀ قاجــار بــر تعمیــرات بنــا در ایــن دوره و کتیبــۀ صفــوی تنهــا بــه
نــام اســتادکار و یــک تاریــخ اشــاره دارد .مقایســۀ چگونگــی طــرح ،نقشــه و نقشــۀ کــف گنبدخانــه بــا دیگــر
مقابــر ایــران ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه تاریــخ ســاخت بنــا میتوانــد بــه دورۀ متقدمتــر از صفــوی بازگــردد.
ازجملــه بناهــای آرامگاهــی کــه از لحــاظ نقشــه و ترکیببنــدی فضــای گنبدخانــه و نحــوۀ ارتبــاط گنبدخانــه
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تصویــر .6الــف) تاریــخ و رقــم نقــوش صفــۀ شــرقی ب) کتیبــۀ ســمت راســت صفــۀ شــرقی ج) کتیبــۀ ســمت چــپ
صفــۀ شــرقی (نگارنــده.)1396 ،
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بــا اتــاق و ایوانهــای پیرامــون بیشــترین شــباهت را بــا امــامزاده عبدالمؤمــن حبیبآبــاد نشــان میدهــد،
بنــای امــامزاده عبــداهلل ورامیــن اســت .ایــن بنــا بــه ســدۀ هشــتم هجریقمــری تعلــق دارد (ویلبــر:1393 ،
 .)119-121بنــای «میراحمــد نخعــی» نطنــز نیــز از دیگــر بناهــای منتســب بــه دورۀ ایلخانــی اســت (پرونــدۀ
ً
ثبتــی )1388 ،کــه نشــاندهندۀ نقشــۀ نســبتا مشــابهی در گنبدخانــه اســت.
نگاهــیبــه تقســیمات داخلــی گنبدخانــۀ بناهایــی منتســب بــه دورۀ ایلخانــی ،همچــون« :امــامزاده
ســیدناصر»« ،امــامزاده قاســم» و «امــامزاده یحیــی» کــه در تهــران واقعشــدهاند (حاجیقاســمی:1377 ،
)152-169؛ از وجــوه تشــابه چنــدی در نقشــهبندی گنبدخانــۀ بناهــای یادشــده بــا نقشــۀ گنبدخانــۀ
امــامزاده عبدالمؤمــن ،نشــان دارد .بــا اینوجــود نقشــۀ کــف گنبدخانــه کــه از بیــرون ،فضایــی چهارگــوش و
از داخــل ،فضایــی هش ـتضلعی بــا تورفتگیهایــی در گوش ـهها اســت ،در بناهــای دیگــر دورههــا نیــز قابــل
ردیابــی اســت؛ بهعنــوان مثــال ،در دورۀ تیمــوری ایــن طــرح بــا ســاختار شــکلی ،مقیــاس و ترکیببنــدی
متفــاوت و غیــر قابلمقایســه بــا امــامزاده عبدالمؤمــن ،در بناهایــی همچــون :مقبــرۀ «کوککســن» در
ســغناق ،زیارتــگاه «زنگیــان» در یــزد و مجموعــۀ «تومانآقا» در کوهســان (ویلبر و همــکاران 994 :1374 ،و
970؛ پوگاچنکــووا )93 :1387 ،بـهکار رفتــه اســت .در دورۀ صفــوی در بناهایــی همچــون مقبــرۀ «امــامزاده
یحیــی دوزعنبــر» هشــتگرد( 5عقابــی 224 :1378 ،و  )223و بقعــۀ «میرشــمسالدین» الهیجــان (خاکپــور،
 )85 :1392و در دورۀ قاجــار در بنــای «امــامزاده پیرعلــی» الهیجــان (همــان )87 :نیــز بـهکار رفتــه اســت.
بــا وجــود وجــوه تشــابه نقشــۀ گنبدخانــۀ بناهــای دورههــای یادشــده ،بهویــژه بناهــای متعلــقبــه
دورههــای صفــوی و قاجــار ،بــا درنظــر گرفتــن مــواردی همچــون رواج ایــن طــرح در بســیاری از مقابــر دورۀ
ایلخانــی 6بــه نســبت دیگــر دورههــا ،شــباهت بســیار جزئیــات نقش ـهبندی گنبدخانــه بــا بنــای «امــامزاده
یحیــی» ورامیــن بهویــژه در زمینــۀ ســاختار شــکلی تورفتگیهــا (صفههــا) و نحــوۀ ترکیــب گنبدخانــه بــا
یشــود و همچنیــن
اتــاق و ایوانهــای پیرامــون ،بهطوریکــه در دیگــر بناهــا ایــن میــزان شــباهت دیــده نم 
عــدم اشــارۀ کتیبــۀ صفــوی بــه ســاخت بنــا ،انتســاب بنــای امــامزاده عبدالمؤمــن بــه دورۀ ایلخانــی قــوت
بیشــتری مییابــد .بــا نگاهــی بــه معمــاری دورههــای کهنتــر اســامی ،ریشــههای چنیــن طرحــی در
معمــاری آرامگاهــی برخــی مقابــر هش ـتضلعی دورۀ ســلجوقی همچــون گنبــد «جبلیــه» کرمــان (حاتــم،
 )210 :1390و گنبــد «شــیخجنید» دهکــدۀ تورانپشــت یــزد (گــدار و همــکاران )87 :1384 ،نیــز قابــل
جس ـتوجو اســت؛ جاییکــه بدنــۀ حجیــم و ســنگین گنبدخانــه بــا ایجــاد صفههــای هش ـتگانۀ داخلــی،
اندکــی سبکســازی و از یکنواختــی خــارج شــده اســت .ایــن طــرح بــا ســاختار شــکلی و کالبــدی متفــاوت،
بیگمــان در مقبــرۀ ایلخانــی «اولجایتــو» در ســلطانیه ،بــه کمــال طراحــی و اوج پختگــی خــود رســیده اســت
(ویلبــر151-153 :1393 ،؛ هیلنبرانــد.)357-361 :1377 ،
بــا توجــه بــه تخریــب فضاهــای پیرامــون گنبدخانــه در دو دهــۀ گذشــته ،تاریــخ مشــخصی در ارتبــاط
بــا دورۀ ســاختمانی فضاهــای یادشــده نمیتــوان ارائــه نمــود .شبســتان شــمالی و ســه صفــۀ شــمالغربی
نیــز امــروزه تخریــب شــده اســت؛ بــا اینوجــود ،براســاس بررســی قبــل از تخریــب نگارنــده ،بــا درنظــر گرفتــن
مــواردی همچــون تعبیــۀ ســنگقبرهای قاجــاری در دیوارههــای ایــن دو فضــا ،کاربــرد قوسهــای هاللــی
خــاص دورۀ قاجــار در ســه صفــۀ شــمالغربی ،کتیبههــای گنبدخانــه مبنیبــر انجــام تعمیــرات و تزئینــات
گنبدخانــه در دو دورۀ صفــوی و قاجــار و تعمیــم آن بــه کل مجموعــه و ساختمانســازی و انجــام تعمیــرات
در ا کثــر بقــاع و امــامزادگان ،بنــا بــر رســم معمــول ایــن دو دوره ،شــاید زمــان ســاخت فضاهــای اخیــر ،در بــازۀ
زمانــی صفــوی تــا قاجــار قــرار داشــته باشــد.
تزئینــات موجــود بنــا در دو دســته نقــوش دیواری و تزئینات ســازهای همچــون کاربندی و مقرنسکاری
قــرار میگیرنــد .ازجملــه نقــوش دیــواری نقــوش گرهچینــی زیــر گنبــد اســت کــه بــا اســتفاده از ترکیــب
آلتهــای گوناگــون همچــون :پنــج تنــد ،شــش کشــیده ،ســکرون ،طبــل تنــد ،شمســۀ هشــت و چلیپــا و
چلیپــای شکســته درمجمــوع ،گــره هشــت و پیلــی چهارلنگــه را در مرکــز شــکل داده اســت .مشــابه ایــن
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گــره بــا تفاوتهایــی در جزئیــات در بســیاری از گرهچینیهــای بهکاررفتــه در بناهــای صفــوی اصفهــان
همچــون «مســجد امــام»« ،مدرســۀ چهاربــاغ» و «کاخ عالیقاپــو» (شــفائی )204-205 :1336 ،دیــده
میشــود .بــر ایناســاس و همچنیــن بــا توجــه بــه تشــابه رنــگ بهکاررفتــه در ترســیم ایــن گــره و کتیبههــای
آن بــا کتیبــۀ صفــوی گنبدخانــه ،بــه احتمــال زیــاد ایــن تزئینــات بــه دورۀ صفــوی تعلــق دارد؛ بــا اینوجــود
قــرار گرفتــن شمســۀ مرکــزی در رأس داخلــی گنبــد و انشــعاب آن تــا پایــه گنبــد ،پدیــدۀ معمولــی در تزئیــن
فضــای داخلــی برخــی مقابــر دورۀ ایلخانــی همچــون« :امــامزاده ابراهیــم» قــم« ،امــامزاده علیبــن جعفــر»
قــم ،گنبدهــای «باغســبز» قــم ،بقعــۀ «ســیدرکنالدین» یــزد (حاجیقاســمی )187-201 :1389 ،و بقعــۀ
«خواجــه تاجالدیــن» کاشــان (نراقــی )130-132 :1382 ،نیــز بــوده اســت.
شــیوۀ ایجــاد نقــوش ،ترکیبــی از نقاشــی آبرنــگ جســمی 7بههمــراه ابزارانــدازی گچــی بــوده کــه برخــی
قســمتهای آن در مرحلــۀ قــرصکاری رهــا شــده و رنگآمیــزی نشــده اســت .8ســتارۀ هش ـتپر یــا همــان
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نقشــۀ  .2نقشــۀ بناهــای مقایسهشــده :الــف) امــامزاده یحیــی ورامیــن (حاجقاســمی ،)166 :1389 ،ب)
میراحمــد نخعــی نطنــز (پرونــدۀ ثبتــی) ،ج) امــامزاده ناصــر تهــران (حاجیقاســمی ،)154 :1377 ،د) امــامزاده
قاســم تهــران (همــان ،)160 :ه ـ) امــامزاده یحیــی تهــران (همــان ،)169 :و) مقبــرۀ کوککســن (پوگاچنکــووا،
 ،)93 :1387ز) مقبــرۀ زنگیــان یــزد (ویلبــر و همــکاران ،)994 :1374 ،ح) مقبــرۀ تومانآقــا در کوهســان (همان:
 ،)970ط) مقبــرۀ امــامزاده یحیــی دوزعنبــر هشــتگرد (عقابــی ،)223 :1378 ،ی) بقعــۀ میرشــمسالدین
الهیجــان (خاکپــور ،)85 :1392 ،ک) امــامزاده پیرعلــی الهیجــان (همــان ،)87 :ل) مقبــرۀ ســلطانیه (گــدار،
 ،)1317 :1387م) مقبــرۀ چلبیاوغلــو در ســلطانیه (گــدار ،)87 :1387 ،ن) گنبــد جبلیــه کرمــان (حاتــم:1390 ،
 ،)210س) گنب ـد شــیخجنید یــزد (گــدار و همــکاران.)87 :1384 ،
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شمســۀ هشــت کــه کانــون مرکــزی ایــن نقــش را تشــکیل داده ،بهعنــوان یکــی از اشــکال بنیــادی در طراحــی
هندســی اســامی همــواره بهصــورت ُ
دوبعــدی یــا ســه ُبعدی ،گنبــد را بــه شــبکۀ پیچیــدهای از ســطوح
درهمتافتــه تبدیــل میکــرده اســت (میشــل)149 :1388 ،؛ بــا اینوجــود بارزتریــن نقــش بهکاررفتــه در ایــن
گرهچینــی کــه جلــوۀ بصــری غالــب و شــاخصی در میــان دیگــر اجــزای گــره یافتــه ،نقــش چلیپــا و چلیپــای
شکســته اســت .چنیــن نقشــی دارای جنبههــای نمادیــن بــوده و در تزئیــن بســیاری از بناهــا دورۀ اســامی
ً
بهویــژه مقابــر و عمدتــا در تزئیــن پوســتۀ زیریــن آهیانــۀ گنبدخانــۀ آنهــا کاربــرد داشــته اســت .کاربــرد چنین
نقشــی در تزئیــن پوشــش زیریــن گنبدخانههــا ،حداقــل از دورۀ ســلجوقی و در بناهایــی همچــون «مســجد
جامــع قــروه» و آرامــگاه «سلطانســنجر» سلجوقی(دانشــوری ،)41 :1390 ،قابــل پیگــردی اســت.
اســتفاده از ایــن نقــش ،عالوهبــر جنبههــای تزئینــی ،بهواســطۀ مفاهیــم نمادیــن نیــز بــوده اســت؛
چنانچــه برخــی محققــان معتقدنــد چلیپــا بهعنــوان نمــادی از روح متوفــی ،تصویــری گرافیکــی از پرنــده را
ترســیم نمــوده (مهــدی )46-49 :1368 :و حرکــت آن در فضــای داخلــی گنبــد ،تجســمی نمادیــن از پــرواز
روح در گنبــد مینــا و حضــور آن در فضــای المــکان و الزمــان بــوده اســت 9.برخــی نیــز بــا درنظــر گرفتــن جنبــۀ
نمادیــن گنبــد بهعنــوان نشــانی از آســمان و بهشــت ،وجــود چنیــن نقشــی در فضــای داخلــی گنبدخانــۀ
مقابــر را درراســتای نمادگرایــی آرامــگاه بهمثابــۀ تصویــری از بهشــت دانســتهاند (دانشــوری-49 :1390 ،
.)39
نقــوش گلومــر غ بهکاررفتــه در جــدارۀ داخلــی تویزههــای صفههــا ،دســتۀ دیگــر از نقــوش دیــواری ایــن
بنــا اســت؛ ا گرچــه پیشــینۀ کاربــرد نقــش گلومــر غ بــه دورۀ صفــوی و قــرن یازدهــم هجریقمــری میرســد
(شــهدادی16 :1392 ،؛ کنبــای109 :1391 ،؛ آژنــد .)87 :1389 ،بــا اینوجــود نقــوش عبدالمؤمــن
بــا توجــه بــه شــباهتیکــه بــا نمونههــای دورۀ قاجــار دارد ،بــه ایــن دوره تعلــق داشــته و هماننــد نقــوش
گرهچینــی زیــر گنبــد بــا شــیوۀ آبرنــگ جســمی ایجــاد شــده اســت .در ایــن نقــوش ،برخــاف نمونههــای دورۀ
صفــوی بهویــژه آثــار «رضــا عباســی» کــه مــر غ بهشــکل طبیعــی پرنــدگان و بهویــژه شــبیه نمونههــای بومــی
اصفهــان همچــون :دمجنبانــک ،بلبــل خرمــا و چر خریســک ترســیم میشــد (شــهدادی،)16-25 :1392 ،
کمتــر بهشــیوۀ واقعگرایانــه اجــرا شــده و پرداخــت بــه جزئیــات در آنهــا دیــده نمیشــود .ایــن پرنــدگان در
حالتهــای مختلــف بهصــورت قرینــه یــا تکــی در البـهالی گل و برگهــا نقششــده و شــیوۀ ترســیم آنهــا بــا
ق
نمونههــای موجــود در عمــارت «شــترگلوی بــاغ فیــن» کاشــان و نقاشــی اندرونخانـهای در اصفهــان متعلـ 
بــه نیمــۀ اول قــرن چهاردهــم هجریقمــری (ســیف ،)137-141 :1379 ،شــباهت بســیاری را نشــان
میدهــد؛ همچنیــن ازمنظــر نــوع گلهــا و حرکــت بندهــای اســلیمی ،ایــن نقــوش بــا برخــی گلومر غهــای
دورۀ زندیــه (آژنــد )766 :1389 ،و نقــوش گلوبوتــهجلــد ال کــی دورۀ قاجــار (همــان ،)852 :شــباهت دارد.
از بیــن هشــت تویــزهای کــه نقــوش مذکــور در آن ب ـهکار رفتــه ،تویــزه واقــع بــر ورودی جنوبــی گنبدخانــه
برخــاف ســایرین ،فاقــد هرگونــه نقــش مــر غ اســت؛ شــاید ایــن مســأله بهواســطۀ قرارگیــری آن در جهــت
قبلــه و منــع دینــی تصویرســازی موجــودات زنــده در ایــن ســمت بــوده باشــد.
از دیگــر جلوههــای تفــاوت ایــن نقــوش ،رنگبنــدی آن اســت؛ چنانچــه برخــاف رویــۀ معمــول در
ً
نقــوش گلومــر غ قاجــاری کــه طیفهایــی از رنــگ ســرخ بــر زمینــهای بــه رنگهــای عمدتــا تیــره اجــرا
میشــد ،رنــگ آبــی غلبــه داشــته و زمینــۀ اجــرای نقــش ســفید اســت .از اینمنظــر نیــز نقــوش عبدالمؤمــن
بــا نقــوش گلومــر غ قاجــاری موجــود در عمــارت شــترگلوی باغفیــن و گــذری قدیمــی در کاشــان (همــان:
 105-107و  )140-141مقایســهپذیر اســت .10بهغیــر از مــورد یادشــده ،عــدم کاربــرد گل صدبــرگ و گل
ســرخ بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای شــاخص نقاشــی گلومــر غ بهویــژه در دورۀ قاجــاری (شــهدادی،
 ،)86 :1392از دیگــر ویژگیهــای متفــاوت ایــن نقــوش اســت؛ چنانچــه گلهــای مــورد اســتفاده بیشــتر
بهشــکل انــواع گلهــای چندپــر بهویــژه هشـتپر و تعــداد کمــی گلهــای اللهعباســی اســت .در ایــن زمینــه
نمونههــای عبدالمؤمــن بــا نمونههــای قاجــاری موجــود در برخــی خانههــای قدیمــی اصفهــان (ســیف،
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 116 :1379و  )137قابلمقایســه اســت .بــا وجــود زیبایــی منظــر ،نقــوش گل و مــر غ ایــن بنــا در قیــاس بــا
لومــر غ قاجــاری کــه در رســانههای مختلــف هنــری ایــن دوره ،بهویــژه در تزئیــن بناهــا
نقــوش شــاخص گ 
بـهکار رفتــه ،کیفیــت هنــری نازلتــری را نشــان میدهــد .صرفنظــر از چگونگــی کیفیــت هنــری ،در ایــران
لومــر غ نمــادی از احــوال درونــی و روحــی عشــق ،باورهــای عارفانــه و بــاغ بهشــت بــوده و
دورۀ اســامی ،گ 
خــود مــر غ نشــانی از روح نیــز بــوده اســت (شــهدادی .)105-19 :1392 ،رنــگ ســفید بهعنــوان پسزمینــۀ
ایــن نقــوش ،نمــادی از قداســت ،طهــارت و بندگــی بــوده اســت (دانشــوری.)80 :1390 ،
نقــوش قاجــاری صفــۀ شــرقی از نقــوش موســوم بــه «قهوهخانـهای» 11بــوده و از نمونههــای ارزشــمند
ایــن هنــر در بناهــای ایــران دورۀ اســامی بهویــژه ناحیــۀ اصفهــان محســوب میشــود .خالــق ایــن
اثــر« ،سیدحســین امامــی» از خانــدان مشــهور «امامــی» اصفهــان اســت .از ایــن خانــدان در دورههــای
صفویــه و قاجاریــه ،هنرمنــدان بزرگــی در زمینــۀ خوشنویســی و نقاشــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته
کــه از معروفتریــن آنهــا «محمدرضــا امامــی»« ،حســینی امامــی» (نگارگــر دربــار فتحعلیشــاه قاجــار)
و «آقامیــرزا امامــی» قابلذکــر اســت( 12هماییشــیرازی 325 :1375 ،و 100؛ ادیببرومنــد41 :1390 ،؛
گــودرزی .)134 :1388 ،سیدحســین امامــی (محمدحســین) بیشــتر بهعنــوان «گلوبوتــه ســاز» معــروف
بــوده (وفامهــر )267 :1390 ،و آثــاری در اینزمینــه (شــهدادی )93 :1392 ،از وی برجــای مانــده
اســت.
13
همانگونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد ایــن نقــوش کــه همگــی بــا اســتفاده از شــیوۀ رنگوروغــن
ً
اجــرا شــدهاند ،در ســه قســمت قابــل بررســی اســت؛ نقــوش قســمت فوقانــی اصطالحــا بــه نقــش حضــرت
علــی؟ع؟ و حســنین؟ع؟ معــروف بــوده و بــا نقــوش حســنین؟ع؟ بنــای «هارونوالیــت» اصفهــان کــه
فاقــد تاریــخ بــوده و بــه نیمــۀ اول قــرن ســیزدهم هجریقمــری و «ابنرســتم آلطبــری» منتســب
اســت (ســیف ،)88 :1379 ،در زمینههایــی همچــون :شــیوۀ نشســتن ،حالــت اندامهــا ،نــوع پوشــاک،
رنگبنــدی و چهرهپــردازی ،شــباهت بســیار دارد .از دیگــر نمونههــای مشــابه ایــن نقــوش ،نقاشــی
«تکیــۀ خوانســاریهای تختفــوالد» اصفهــان اســت کــه بــدون رقــم بــوده و بــه نیمــۀ اول قــرن چهاردهــم
هجریقمــری منتســب اســت (فقیهمیرزایــی و همــکاران49 :1385 ،؛ ســیف .)87 :1379 ،نقــش
ّ
یادشــده در زمینههایــی همچــون :ترکیــب کلــی صحنــه ،کادربنــدی ،فضاســازی ،عمقنمایــی نقط ـهای
و تعــدد فرشــتگان بــا نقــش عبدالمؤمــن مشــابهت دارد .نقــوش قاجــاری نشــاندهندۀ حضــرت علــی؟ع؟
و حســنین؟ع؟ کــه در بناهایــی همچــون «امــامزاده اســماعیل» اصفهــان بــدون رقــم و منتســب بــه دورۀ
قاجــاری (شــاطری و اســدی ،)7 :1392 ،امــامزادهای در اطــراف کاشــان بــدون رقــم منتســب بــه نیمــۀ اول
قــرن چهاردهــم هجریقمــری (ســیف ،)90 :1379 ،بقعــۀ «شــاهزاده ابراهیــم» کاشــان بــدون رقم منتســب
بــه نیمــۀ اول قــرن چهاردهــم هجریقمــری ( )fontana, 1997: 147و انــدرون تکیــۀ خوانســاریهای
اصفهــان بدونرقــم منتســب بــه نیمــۀ اول قــرن چهاردهــم هجریقمــری (ســیف )95 :1379 ،بــهکار
رفتــه ،در زمینــۀ چگونگــی فضاهــا ،ترکیببنــدی ،وجــود دیگــر شــخصیتها و نــوع ارتبــاط پیکرههــا،
متفــاوت از نقــش عبدالمؤمــن اســت.
فرشــتهها بــه قالــب ســیمای عمــوی فرشــتهها در دورۀ قاجــاری کــه تحتتأثیــر نقاشــی اروپــا نوعــی
برهنگــی و طبیعتگرایــی در آن دیــده میشــود ،ترســیم شــده اســت .برخــاف فرشــتگان موجــود در نقــوش
بناهــای ذکرشــده ،ایــن فرشــتگان فاقــد تــاج 14بــوده و نمونههــای دارای تمامتنــه ،پایینتنــۀ برهنــه
دارنــد .نمایــش غالــب فرشــتهها بهصــورت :نیمتنــه ،حالــت نمایــش ،مــکان قرارگیــری ،ســیمای زنانــه
و قــرار گرفتــن چیــزی شــبیه هالــۀ نــور در دو دســت ،از ویژگیهــای مشــترک نقــش فرشــتگان در بنــای
عبدالمؤمــن و دیگــر بناهــای مقایسهشــده اســت.
دومیــن دســتۀ نقــوش تورفتگــی (صفــه) شــرقی کــه در قســمت پایینــی آن قــرار دارد ،بازگوکننــدۀ واقعــۀ
کربــا بــوده و بــا توجــه بــه مطابقــت آن بــا نقــوش دیگــر اماکــن و نمونههــای موجــود بــر دیگــر رســانههای
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تصویــر  .8الــف) نبــرد حضــرت عبــاس؟ع؟ بــا ماردفبــن ســدیف ،ب) حضــرتقاســم؟ع؟ بــا پســران ارزق شــامی،
ج) حضــور امامحســین؟ع؟ بــه همــراه حضــرت علیاصغــر؟ع؟ در نــزد ســپاه شــامیان ،د) عمربــن ســعد و لشــکر
شــامیان ،ه ـ) نبــرد حضــرت علیاکبــر؟ع؟ بــا شــارقبن شــیث ،و) خــرگاه امامحســین ؟ع؟ ،ز) دیــدار ســلطان
قیــس بــا حضــرتامامحســین؟ع؟ ،ح) حضــور زعفــر جنــی و یــاران ،ط) حضــور ملکمنصــور و دیگــر مالئــک ،ی)
وجــود حیواناتــی همچــون شــیر ،آهــو و کبــک (نگارنــده.)1396 ،
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هنــری ،ده صحنــه در آن قابلتشــخیص اســت .برخــاف دیگــر نمونههــای اینگونــه نقــوش دیــواری
کــه در ا کثــر آنهــا هــر صحنــه بهشــکل مجــزا در قســمتهای مختلــف بنــا آمــده و یــا در برخــی از آنهــا
صحنههــا تفکیــک خطــی شــده و یــا نــام اشــخاص و مشــخصات صحنــه در بــاالی آن آمــده اســت ،ایــن
نقــوش چنیــن خصوصیاتــی را نشــان نمیدهــد .از ایــن حیــث ،نقــش مــورد بررســی بیشــتر بــا نقــوش
پردهســازی پردههــای دراویــش شــباهت دارد تــا بــا نمونههایــی کــه در نقاشــی دیــواری بقــاع و اماکــن
متبرکــه ب ـهکار رفتــه اســت .ده صحنــۀ قابلدریافــت ایــن نقــش شــامل هفــت صحنــۀ اصلــی ،دربردارنــدۀ:
خیمــه و خــرگاه امامحســین؟ع؟ ،حضــور امامحســین؟ع؟ بههمــراه حضــرت علیاصغــر؟ع؟ در نــزد ســپاه
شــامیان ،عمربــن ســعد و لشــکر شــامیان ،نبــرد حضــرت علیا کبــر؟ع؟ بــا شــارقبن شــیث ،نبــرد حضــرت
قاســم؟ع؟ بــا پســران ارزق شــامی ،نبــرد حضــرت عبــاس؟ع؟ بــا ماردبــن ســدیف ،دیــدار ســلطانقیس بــا
حضــرت امامحســین؟ع؟ و ســه صحنــۀ فرعــی شــامل :حضــور زعفــر جنــی و یــاران ،حضــور ملکمنصــور و
دیگــر مالئــک و تصاویــری از حیواناتــی همچــون :شــیر ،آهــو و کبــک اســت (تصویــر  :8الــف-ی) .نقــوش
اخیــر بهصــورت نقــوش فرعــی ،مکمــل داســتانروایی صحنههــای اصلــی بودهانــد.
نقــوش مرتبــط بــا واقعــۀ عاشــورا از موضوعــات موردعالقــه در تزئیــن امــامزادگان در دورۀ قاجــاری بــوده
کــه نهتنهــا در نقاشــی دیــواری ،بلکــه در کاشـیکاری امامزادگانــی همچــون :بقعــۀ «آقــا ســیدابراهیم» رشــت
(فلــور« ،)321 :1395 ،امــامزاده ابراهیــم» و «امــامزاده ســیدتاجالدین غریــب» در شــیراز (حاجیقاســمی،
 ،1389ج 96 :12؛ فلــور ،)322 :1395 ،بقعــۀ «سیدحســین» و «ســیدابراهیم» لنگــرود (جاجقاســمی،
 ،1389ج 49 :13؛ ســیف 113 :1389 ،و  )112و تکایایــی همچــون «حســینیۀ مشــیر» در شــیراز (فلــور،
 152 :1395و  )151و تکیــۀ «معاونالملــک» کرمانشــاه (ســیف )88-111 :1389 ،نیــز کاربــرد داشــته اســت.
تاکنــون نقاشـیهای دیــواری مرتبــط بــا موضــوع حضــرت علــی؟ع؟ و حســنین؟ع؟ ،واقعــۀ عاشــورا و وقایــع
بعــد از آن ،در  30بنــای ایــران در مناطقــی همچــون :اصفهــان (پنــج مــورد) ،زواره (یــک مــورد) ،کاشــان
(پنــج مــورد) ،گیــان ( 16مــورد) و خوزســتان (ســه مــورد) ثبــت شــده کــه از ایــن تعــداد ،بهغیــر از دو تکیــه،
بقیــۀ مقابــر امــامزادگان بــوده اســت؛ بهغیــر از یــک مــورد («امــامزاده شــاهزید» اصفهــان) کــه بنابــر نظــر
برخــی بــه دورۀ صفــوی (گــدار و همــکاران165-171 :1384 ،؛ گــودرزی55-56 :1391 ،؛ پاکبــاز:1388 ،
 )201و بنــا بــه نظــر برخــی دیگــر بــه دورۀ قاجــاری تعلــق داشــته اســت (میرزاییمهــر46-48 :1386 ،؛
فلــور ،)151 :1395 ،دیگــر نقــوش یــا دارای تاریــخ دورۀ قاجــاری بــوده یــا بــه ایــن دوره منتســب هســتند.
اکثــر ایــن آثــار بــدون تاریــخ و رقــم هنرمنــد بــوده و در ایــن بیــن نقــوش حســینیۀ زواره بــه تاریــخ 1300
هـ.ق ،.قدیمیتریــن نمونــۀ تاریـخدار( 15میرزاییمهــر 49 :1386 ،و  )48و برخــی نقــوش شــاهزاده ابراهیــم
کاشــان بــه تاریــخ  1307هـ.ق .و رقــم «رحیــم کاشــانی» ،کهنتریــن نمونــۀ تاریــخ و رقـمدار اســت (همــان:
 .)50ســادگی ،خامدســتی ،کیفیــت هنــری پاییــن و بازســازی غیراصولــی در دهههــای اخیــر کــه تــا حــدود
بســیاری اصالــت هنــری آثــار را از بیــن بــرده ،16از عمــده ویژگیهایــی قابلتعمیــم بــر ا کثــر ایــن آثــار بهویــژه
آثــار گیــان اســت.
توجــه دقیــق بــه جزئیــات و ترســیم ریزهکاریهــا (تصویــر  ،)9قــوت طراحــی و رنگبنــدی مناســب از
دیگــر ویژگیهــای جالبتوجــه ایــن اثــر اســت .موضوعــی کــه نشــان از چیرهدســتی هنرمنــد خالــق آن بــوده
و درمجمــوع از کیفیــت واالی هنــری آن در مقایســه بــا دیگــر نقــوش دیــواری ایــن دســته حکایــت دارد؛
اگرچــه نقــش یادشــده از منظرهــای گوناگــون ،بهویــژه در شــیوۀ نقشپــردازی بــا بســیاری از نمونههــای
موجــود در بقــاع متبرکــۀ ایــران بهویــژه نمونههــای اصفهــان و کاشــان ،وجــوه تشــابه چنــدی را نشــان
ّ
میدهــد؛ بــا اینوجــود بیشــترین درجــۀ تشــابه را بهویــژه در زمینــۀ ترکیببنــدی کلــی صحنههــا ،ترســیم
17
دقیــق جزئیــات و کیفیــت رنگبنــدی بــا نقــش پــرده درویشــی بهرقــم «میرزامهــدی نقــاش شــیرازی»
بــه تاریــخ  1288هــ.ق ،.نشــان میدهــد (تصویــر  .)10ایــن اثــر بــا اســتفاده از رنگوروغــن بــر بــوم اجــرا
شــده و قســمتهایی از آن بریــده شــده اســت (ســیف .)194 :1369 ،نقــوش کاشــیکاریهای تکیــه
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تصویر  .9جزئیات برخی نقوش (نگارنده.)1396 ،

معاونالملــک کرمانشــاه نیــز کــه بــه نیمــۀ اول قــرن چهاردهــم هجریقمــری منتســب اســت؛ باوجــود
آنکــه بــر رســانۀ هنــری متفاوتــی بـهکار رفتــه (ســیف ،)88-111 :1389 ،نشــاندهندۀ تشــابهات بســیار بــا
نمونــۀ عبدالمؤمــن ،بهویــژه در عرصــۀ چیرهدســتی هنرمنــد اســت.
بهغیــر از کیفیــت هنــری واال ،تاری ـخدار و رق ـمدار بــودن در قیــاس بــا ســایر نمونههــای بــدون تاریــخ
و رقــم بهویــژه در ناحیــۀ اصفهــان ،مطــرحشــدن بهعنــوان کهنتریــن نمونــۀ رقــمدار و تاری ـخدار ایــن
گونــه نقــوش در تاریــخ معمــاری ایــران 18،ســامت و عــدم دخلوتصــرف در مقایســه بــا بســیاری از نمونههــا
کــه در دهههــای اخیــر بهشــکل علمــی و غیرعلمــی مرمتشــده و اصالــت هنــری و متعاقــب آن قضــاوت
هنــری خــود را از دســت دادهانــد و معرفــی اثــری شــاخص از هنرمنــدی گمنــام و ثبــوت چیرهدســتی وی در
زمینــۀ نقاشــی قهوهخان ـهای عالوهبــر دیگــر جنبههــای اشــتهار (گلوبوتــه) ،در مقایس ـهای کلــی بــا دیگــر
نمونههــای یادشــده در ایــران ،اهمیــت نقــوش مرتبــط بــا واقعــۀ عاشــورای امــامزاده عبدالمؤمــن را نشــان
میدهــد؛ ازســویی بــا درنظــر گرفتــن تاریــخ نقــوش و نــام و هویــت نقــاش ،ســخن برخــی محققــان (آژنــد،
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تصویر  .10نقش پردۀ درویشی بهرقم میرزامهدی نقاش شیرازی (سیف.)194:1369 ،
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تصویر  .11نقوش منظرهسازی تورفتگی شرقی (نگارنده.)1396 ،
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39 :1385؛  )Scarce, 1976و گذشــتگان (تحویلــدار ،)133 :1388 ،مبنیبــر تأثیرگــذاری ســبک کاری
کاشیســازان و نقاشــان قاجــاری اصفهــان بــر شــیوۀ کاش ـیکاری و گچنــگاری ایــران قاجــاری ،بهویــژه آثــار
شــاخص گچنــگاران تهــران دورۀ قاجــار ،بیــش از پیــش ثابــت میشــود.
ویژگیهایــی همچــون تبعیــت نســبی از اشــکال معمــاری ،بیاعتنایــی اشــخاص بــه مخاطــب ،حرکــت
بهســوی ســه ُبعدی کــردن چهرههــا بــا اســتفاده از ســایه و روشــن ،جایگزینــی افــراد در تابلــو براســاس
مراتــب و درجــۀ آنهــا ،چنانچــه شــخصیت اصلــی در مرکــز قــرار گرفتــه و انــدازۀ پیکــرۀ او کمــی بزرگتــر از
دیگــر اشــخاص تابلــو کشــیده شــده اســت؛ ترســیم دس ـتها بهشــیوۀ کهــن و ناشــیانه ،اســتفادۀ محــدود از
ً
سایهروشــن و حجمنمایــی ،تمایــل بــه وقــار افراطــی ظاهــری و چهرههــای تقریبــا ثابــت و قــراردادی ،غلبــۀ
رنگهــای گــرم و تمایــل بــه تقــارن ســاختاری کــه از مشــخصههای کلــی نگارههــای دورۀ قاجــار محســوب
میشــوند (گــودرزی1391 ،؛ گــودرزی1388 ،؛ آژنــد1389 ،؛ میرزاییمهــر1386 ،؛ کنبــای ،)1391 ،در
ایــن نقــوش جلــوه بــارزی یافتــه اســت .بیگمــان برخــی خصوصیــات یادشــدۀ نقــوش عبدالمؤمــن ،بهویــژه
مــواردی همچــون :واقعگرایــی ،عمقنمایــی ،حجمنمایــی ،پرتحرکــی و پویایــی ،بهویــژه در نقــوش
فرشــتگان ،از تأثیــرات نقاشــی غربــی حکایــت دارد.
دســتۀ ســوم از نقــوش صفــۀ شــرقی کــه بــر بدنــۀ داخلــی تویــز قــرار گرفتــه نیــز بــا شــیوۀ رنگوروغــن
ترســیم شــده و منظرهســازیها و نقــوش گیاهــی آن بــا بســیاری از نمونههــای موجــود در بناهــای مذهبــی
لوبوتههــای اطــراف،
و غیرمذهبــی دورۀ قاجــار شــباهت دارد .کادرهــای منظرهسازیشــده برخــاف گ 
بــا شــیوۀ آبرنــگ کشــیده شــده اســت .تصویــر کــردن مناظــری از چش ـماندازهای مختلــف و نمــای بیرونــی
ســاختمانهای گوناگــون ،موضوعــی اســت کــه بــه تقلیــد از باســمههای رایــج فرنگــی و وارداتــی ،در
نقاشــی دورۀ قاجــار رواج مییابــد (گــودرزی .)83 :1391 ،از ویژگیهــای غربــی ایــن نقــوش ،حجمســازی،
سایهروشــن ،پرســپکتیو و کاربــرد عناصــر طبیعــی (گــودرزی )43 :1388 ،و از ویژگیهــای عمومــی آن،
خامدســتانه و بــدوی بــودن ایــن نقــوش در همــۀ مکانهــا اســت (آژنــد.)811 :1389 ،
مجمــوع نقــوش دیــواری بنــا بهشــیوۀ تمپــرا 19کــه شــیوۀ رایــج نقاشــی روی گــچ در ایــران بــود ،اجــرا شــده
ی نقــوش واقعــۀ عاشــورا از ســطوح
اســت .بــا توجــه بــه مــواردی همچــون بیرونزدگــی برخــی قســمتها 
تعیینشــده ،عــدم مشــابهت کامــل بســیاری از نقشمایههــا ،از منظرهســازیهای فرنگــی کوچــک و
ً
بــزرگ گرفتــه تــا گلهــای ریــز و درشــت نقــوش گلومــر غ -بهگونهایکــه حتــی یــک نمونــۀ کامــا مشــابه در
نقشمایههــای بهظاهــر مشــابه نمیتــوان یافــت( -تصاویــر  11و  )12همگــی از ترســیم نقــوش در محــل،
بــدون بهرهگیــری از الگــو و گرتهبــرداری حکایــت داشــته و نشــانی از درجــۀ مهــارت و اســتادی نقــاش بــوده
اســت.
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نتیجهگیری

ً
بــا توجــه بــه چگونگــی نقشــۀ گنبدخانــه بنــا و انطبــاق آن بــا نمونههــای دورۀ ایلخانــی ،احتمــاال بنــای
عبدالمؤمــن از ســاختههای دورۀ ایلخانــی اســت .هماننــد رونــد معمــول در بســیاری از بقــاع متبرکــه
و امــامزادگان ،در دورههــای صفــوی (شــاهعباس دوم) و قاجــاری (ناصرالدینشــاه) تعمیــرات،
ساختمانســازی و تزئیناتــی در بنــا انجــام شــده اســت .بــا توجــه بــه تخریبهــای صورتگرفتــه و عــدم
انجــام کاوشهــای باستانشــناختی و عــدم امــکان الیهبــرداری دیوارههــای گنبدخانــه ،تشــخیص دقیــق
چگونگــی تحــوالت کالبــدی و چگونگــی اجــزای بنــا در دورههــای مختلــف ،بهویــژه ســاختار شــکلی گنبــد
دورۀ ایلخانــی ،بهطــور قطــع و یقیــن امکانپذیــر نبــوده اســت .بــا اینوجــود چنانچــه مشــخص گردیــد،
ً
گنبدخانــه احتمــاال از اجــزای ایلخانــی بنــا بــوده و در دورههــای صفــوی و قاجــاری باتوجــه بــه شــرایط و
نیازهــای خــاص مذهبــی ایــن دو دوره ،دیگــر فضاهــای مجموعــه بدان اضافه شــده اســت .تزئینات موجود
بنــا بــه دورههــای صفــوی و قاجــاری تعلــق داشــته و در میــان آنهــا ،نقاشــی دیــواری ،عمدهتریــن تزئینــات
بنــا را تشــکیل م ـیداده اســت .ازمنظــر مفهــوم و محتــوا ،کاربــرد ایــن نقــوش درکنــار کتیبههــای تزئینــی
بنــا ،در ارتبــاط مســتقیم بــا اندیشــۀ تشـ ّـیع ،تصویرســازی بهشــت و مفهــوم نمادیــن تعالــی روح متوفــی بــوده
اســت .در ایــن بیــن نقــوش نمایشدهنــدۀ واقعــه عاشــورا و حســنین؟ع؟ در کنــار حضــرت علــی؟ع؟ کــه از
مؤثرتریــن راههــای انتقــال باورهــای مذهبــی بــه عامــۀ مــردم بــود ،بهعنــوان یکــی از موضوعــات موردتوجــه
نقاشــان قاجــاری و نقــوش پرکاربــرد در تزئیــن بقــاع متبرکــه و امــامزادگان ایــن دوره ،در قیــاس بــا دیگــر
نمونههــای موجــود مقابــر ایــران بهویــژه نمونههــای موجــود در بقــاع گیــان کــه بیشــترین ّکمیــت کاربــرد
را نشــان میدهــد ،جلــوۀ ویــژهای یافتــه اســت .کیفیــت هنــری نســبی ،وجــود رقــم نقــاش ،وجــود کتیبــۀ
ســاخت و متعاقــب آن مطر حشــدن بهعنــوان کهنتریــن نمونــۀ کتیب ـهدار ثبتشــده ایــن گونــۀ نقــوش در
بقــاع ایــران ،ازســویی اهمیــت هنــری نقــوش مرتبــط بــا واقــع عاشــورای بقعــۀ عبدالمؤمــن را نشــان داده و
ازســویی از نقــش تأثیرگــذار نگارگــران اصفهــان قاجــاری ،در بالندگــی و گســترش ایــن گونــۀ نقــوش حکایــت
دارد.
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 .1این بنا در تاریخ  1377/1/12جزو آثار ملی ایران با شمارۀ  1972به ثبت رسیده است.
 .2ایــن بنــا در نــزد مــردم محــل بــه آرامــگاه «شــاهزاده عبدالمؤمــن» از نــوادگان «امــام موسـیبن جعفــر؟ع؟» معــروف اســت .در ارتبــاط
بــا صحــت و ســقم ایــن انتســاب مــدرک صحیحــی وجــود نــدارد.
 .3الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی پنــج دهــۀ گذشــته بهترتیــب ،اجزایــی همچــون :دیــوار خشــتی دورتــادور صحــن و ورودی آن،
اتاقهــا و ایوانهــای پیرامــون گنبدخانــه ،خــود گنبدخانــه ،شبســتان ســتوندار و صفههــای کنــاری آن ،تخریــب شــده و در جــای آن
ســاختمانهایی ایجــاد شــده اســت .از ایــن فضاهــا بهجــز اتاقهــا و ایوانهــای پیرامــون گنبدخانــه کــه در حالحاضــر رواقهایــی برجــای
آن ســاخته شــده و دیــوار دورتــادور صحــن و ورودی آن ،ســایر قســمتها در نقشــۀ پرونــدۀ ثبتــی بنــا ترســیم شــده و مــورد بررســی نگارنــده
قــرار گرفتــه اســت .اطالعــات نوشتهشــده در ارتبــاط بــا چگونگــی نقشــه و اجــزای بنــا ،براســاس مصاحبــه بــا متولــی امــامزاده ،ســالخوردگان
محــل و بررســی میدانــی نگارنــده در ســال  1378هـ.ش .بهدســت آمــده اســت.
 .4در حالحاضر ورودی دیگری در جبهۀ شمالی گنبدخانه ایجاد شده است.
 .5انتســاب ایــن بنــا بــه دورۀ صفــوی باتوجــه بــه کتیبــۀ صفــوی ضریــح آن اســت که طــی آن به ســاخت ضریح در زمان «شاهطهماســب
صفــوی» اشــاره دارد (قراخانــی)115 :1374 ،؛ از ایـنرو ایــن انتســاب قطعیــت نداشــته و احتمــال ســاخت بنــا در دورۀ کهنتــر بهویــژه دورۀ
ایلخانــی چنــدان دور از ذهــن نیســت .مشــابه چنیــن موضوعــی در ارتبــاط بــا برخــی مقابــر اطــراف نطنــز بــا نقشــۀ مشــابه نیــز مصــداق دارد؛
چنانچــه در ارتبــاط بــا گاهنــگاری آنهــا اطالعــات صحیحــی وجــود نداشــته و ازایـنرو در ایــن مقایســه بدانهــا اشــاره نشــده اســت.
ً
 .6از دیگــر نمونههــای ایلخانــی ایــن طــرح ،مقبــرۀ چلپیاوغلــو در ســلطانیه بــوده و در مقیــاس و بــا اجزایــی کامــا متفــاوت ،نقشــۀ
داخلــی گنبدخانــۀ بنــای عبدالمؤمــن ،مشــابه نقشــۀ فضــای داخلــی گنبدخانــۀ مقبــرۀ الجایتــو اســت ،بنایــی کــه اوج خالقیــت و پیشــرفت
در طراحــی و شــکلدهی ایــن نقشــه در آن دیــده میشــود (بــرای اطــاع بیشــتر ر .ک .بــه :پیرنیــا.)225 :1386 ،
 .7نقاشــی آبرنــگ جســمی شــفاف کــه بــه شــیوههای چنــدی انجــام میشــود ،از مخلــوط ســفیدآب و رنگهــای مختلــف و بســت
محلــول در آب بهوجــود میآیــد .در ایــران بهدلیــل خشــکی هــوا ایــن شــیوۀ نقاشــی بیشــتر مــورد اســتفاده بــوده و کلیــۀ آثــار نقاشــی دیــواری
(بــرروی گــچ) ایــران تــا قبــل از دورۀ صفــوی بدینشــیوه بــوده اســت .در خــال دورههــای صفــوی و قاجــار در کنــار ایــن شــیوه ،شــیوۀ نقاشــی
رنگوروغــن نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (آقاجانــی185 :1361 ،؛ آقاجانــی.)90 :1359 ،
 .8برخــی ترســیمها بــه اشــتباه صورتگرفتــه و آثــار آن بهصــورت خطــوط تیرهرنــگ از فاصلــۀ نزدیــک قابلتشــخیص اســت.
همانطورکــه اشــاره شــده ،از رنگآمیــزی برخــی آلتهــای گــره نیــز بنــا بــر دالیــل نامعلــوم صرفنظــر شــده و از پیچیدگــی گرهچینــی تــا
حــدودی کاســته شــده اســت.
( .9برای اطالعات بیشتر ر .ک .به :مهدی.)1368 ،
 .10البتــه کاربــرد گلوبوتــه بــر زمینــۀ ســفید در برخــی نقــوش صفــوی موجــود در «کاخ چهلســتون»« ،کاخ هشتبهشــت»« ،تــاالر
اشــرف» و ســقف «خانــۀ هراتیــان» اصفهــان نیــز دیــده میشــود (آقاجانــی.)81 :1359 ،
ً
 .11نقاشــی قهوهخانـهای نوعــی نقاشــی عامیانــه و روایــی بــا شــیوۀ رنگوروغــن اســت کــه عمدتــا مضامیــن مذهبــی ،رزمــی ،و بزمــی را
دربرمیگیــرد .ایــن نــوع نقاشــی در دورۀ قاجــاری رواج داشــته و بــه آن «خیالینــگاری» و «غلطســازی» هــم میگفتهانــد (گــودرزی:1391 ،
76-79؛ آژنــد.)817 :1389 ،
 .12از دیگــر نقاشــان ایــن خانــدان کــه در نقاشــی ال کــی دورۀ قاجــار آثــار شــاخصی بــا مضمــون گلومــر غ در قــاب آینههــا و قلمدانهــا و
جعبههــا پدیــد آوردهانــد« ،نصــراهلل امامــی» و «رضــا امامــی» قابلذکــر اســت (آژنــد.)816 :1389 ،
 .13نقاشــی رنگوروغــن از شــیوههای نقاشــی اســت کــه از اواخــر قــرن یازدهــم هجریقمــری تحتتأثیــر نقاشــی غربــی در ایــران رواج
یافــت ،ایــن شــیوهها بــر اکثــر رســانههای هنــری اســتفاده شــده و بیشــتر بــرای آبوهــوای مرطــوب مناســب بــوده اســت (بــرای اطالعــات
بیشــتر ر .ک .بــه :آقاجانیاصفهانــی و جوانــی15-17 :1386 ،؛ کنبــای121 :1391 ،؛ پاکبــاز.)132 :1388 ،
 .14ایــن درحالیســت کــه برخــی محققــان وجــود تــاج را یکــی از مختصــات و ملزومــات نقــش فرشــته در نقاشــی دیــواری دورۀ قاجــار
ً
دانســته و اساســا آن را عالمتــی بــرای شناســایی پیکــره بهعنــوان فرشــته دانســتهاند (میرزاییمهــر.)95 :1386 ،
 .15در کتــاب نقاش ـیهای بقــاع متبرکــه در ایــران و همچنیــن کتــاب نقاشــی دیــواری در دورۀ قاجــار ،نقــوش بقعــۀ «مقــام عبــاس
شوشــتر» بــدون رقــم و مــورخ  ،1246بهعنــوان کهنتریــن نمونــۀ نقــوش مذهبــی دورۀ قاجــار در بقــاع ،معرفــی شــده اســت؛ امــا ایــن نقــوش
مرتبــط بــا صحنــۀ معــراج پیامبــر؟ص؟ بــوده و ارتباطــی بــا نقــوش واقعــۀ عاشــورا نــدارد ( بــرای اطالعــات بیشــتر ر .ک .بــه :میرزاییمهــر،
59 :1386؛ فلــور.)151 :1395 ،
 .16در حالحاضــر برخــی از ایــن نقــوش بســیار آســیبدیده و شــرایط نگـهداری بــدی دارنــد .برخــی نقــوش ایــن فهرســت نیــز همچــون
نقــوش بقعــۀ «میرحمــزه» اصفهــان و برخــی بقــاع گیــان ،تخریــب شــده و وجــود خارجــی نــدارد.
 .17اگرچــه وی از نقاشــان گمنــام دورۀ قاجــاری محســوب میشــود ،بــا اینوجــود آثــار برجایمانــده از او نشــان از درجــۀ واالی هنــری
وی در زمینــۀ هنرهــای پردهســازی ،نقاشــی پشتشیشــه و کاشـیکاری دارد (ســیف.)194 :1369 ،
 .18الزم بهذکــر اســت «ویلــم فلــور» نقــوش دیــواری مقبــرۀ «آقاســید حســین فشــکالی» محلــۀ لنگــرود را کــه بــه تصاویــر واقعــۀ عاشــورا
پرداختــه ،بهعنــوان دومیــن نقاشــی قدیمــی دورۀ قاجــار در بقــاع معرفــی کــرده و تاریــخ  1855م 1271( .هـ.ق ).را بــرای آن متصــور شــده
اســت (فلــور)151 :1395 ،؛ درصورتیکــه «میرزاییمهــر» کــه خــود از نزدیــک بنــا را بهدقــت بررســی کــرده ،ایــن نقاش ـیها را بــدون رقــم و
تاریــخ معرفــی کــرده اســت (میرزاییمهــر.)42-45 :1386 ،
 .19در ایــن شــیوه بعــد از خشکشــدن گــچ بهطــور کامــل ابتــدا زیررنــگ زده ،ســپس قلمگیــری کــرده و درنهایــت کار بــرروی جزئیــات
انجــام میشــود (گالبچــی و جوانــی دیزجــی.)373 :1392 ،
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 آژنــد ،یعقــوب« .)1385( ،دیوارنــگاری در دورۀ قاجــار» .مجلــۀ هنرهــای تجســمی ،شــمارۀ ،25صــص.34-41 :
 آژند ،یعقوب .)1389( ،نگارگری ایرانی .جلد دوم ،تهران :سمت. آقاجانیاصفهانــی ،حســین؛ و جوانــی ،اصغــر .)1386( ،دیوارنــگاری عصــر صفویــه در اصفهــان.تهــران :فرهنگســتان هنــر.
 آقاجانی ،حسین« .)1359( ،تعمیرات نقاشی( .»)1اثر ،شمارۀ  ،1صص.79-90 : آقاجانــی ،حســین« .)1361( ،نقاش ـیهای تصویــری رنــگ و روغنــی بــا الیــۀ تدرکاتــی قرمــز» .اثــر،شــمارۀ  8 ،7و  ،9صــص.165-186 :
 ادارۀ جغرافیایــی ارتــش .)1376( ،فرهنــگ جغرافیایــی آبادیهــای كشــور جمهــوری اســامی ایــران:فرهنــگ جغرافیایــی اصفهــان .جلــد  ،71تهــران :انتشــارات ســازمان جغرافیایــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی
نیروهــای مســلح.
 ادیببرومنــد ،عبدالعلــی .)1392( ،نگارســتان ادیــب :در بــاب هنــر و هنرمنــدان ایرانــی .اصفهــان:گلدســته.
 افضلالملــک ،میرزاغالمحســین .)1380( ،ســفرنامۀ اصفهــان .بهکوشــش :ناصــر افشــاریفر،تهــران :کتابخانــۀ مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی.
 االصفهانــی ،محمدمهدیبــن محمدرضــا .)1368( ،نصــف جهــان فــی تعریــف اصفهــان.بهتصحیــح :منوچهــر ســتوده ،تهــران :امیرکبیــر.
 تحویلــدار ،حســینبن محمدابراهیــم .)1388( ،جغرافیــای اصفهــان .بهکوشــش :الهــه تیــرا،اصفهــان :اختــران.
 پاکباز ،رویین .)1388( ،نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز .تهران :زرین و سیمین ،چاپ هشتم. پوگاچنکــووا ،گالینــا .)1387( ،شــاهکارهای معمــاری آســیای میانــه .ترجمــۀ ســیدداوود طبایــی،تهــران :فرهنگســتان هنــر.
 پیرنیــا ،محمدکریــم .)1386( ،سبکشناســی معمــاری ایرانــی .تدویــن و گــردآوری :غالمحســینمعماریــان ،تهــران :ســروش دانــش ،چــاپ پنجــم.
 حاتــم ،غالمعلــی .)1390( ،معمــاری اســامی ایــران در دورۀ ســلجوقیان .تهــران :جهــاد دانشــگاهی،چــاپ دوم.
 حاجقاســمی ،کامبیــز .)1377( ،گنجنامــه ،فرهنــگ آثــار معمــاری اســامی ایــران .دفترســوم :بناهــایمذهبــی تهــران ،جلــد ســوم ،تهــران :دانشــگاه شهیدبهشــتی و ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 حاجقاســمی ،کامبیــز .)1389( ،گنجنامــه ،فرهنــگ آثــار معمــاری اســامی ایــران ،دفتــر ســیزدهم:امامزاد ههــا و مقابــر .جلــد دوازدهــم و ســیزدهم ،تهــران :دانشــگاه شهیدبهشــتی.
 خاکپــور ،مینــو« .)1392( ،گونهشناســی بقــاع متبرکــه الهیجــان» .مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی.شــمارۀ  ،13صــص.81-92 :
 دانشــوری ،عبــاس .)1390( ،مقابــر برجــی ســدههای میانــی ایــران مطالعــه نــگاره شــناختی .ترجمــۀجــواد نیســتانی و زهــره ذولفقارکنــدری ،تهــران :ســمت.
 زمرشــیدی ،حســین؛ و صادقــی حبیبآبــاد ،علــی« .)1395( ،تزئینهــای معمــاری در بــارگاه و بقــاعمتبرکــۀ امــامزادگان مبتنیبــر نقــوش اســامی» .مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی .شــمارۀ  ،24صــص.5-20 :
 سیف ،هادی .)1369( ،نقاشی قهوهخانه .تهران :موزۀ رضا عباسی. سیف ،هادی .)1379( ،نقاشی روی گچ .تهران :سروش. -سیف ،هادی .)1389( ،نقاشی روی کاشی .تهران :سروش ،چاپ دوم.
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 شــاطری ،میتــرا؛ و اســدی ،مهســا« .)1394( ،بررســی دیوارنگارههــای امــامزاده هارونوالیــت واســماعیل؟ع؟ در اصفهــان» .مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش باستانشناســی ایــران .بهکوشــش:
حســن هاشــمیزر جآباد ،بیرجنــد :دانشــگاه بیرجنــد ،صــص.1-7 :
 شفائی ،جواد .)1336( ،هنر گرهسازی در معماری و درودگری .تهران :انجمن آثار ملی ایران. شهدادی ،جهانگیر .)1384( ،گل و مر غ (دریچهای بر زیبایی شناسی ایرانی) .تهران :خورشید. فقیهمیرزایــی ،گیــان؛ مخلصــی ،محمدعلــی؛ و حبیبــی ،زهــرا .)1385( ،تختفــوالد یادمــانتاریخــی اصفهــان .جلــد دوم ،تهــران :پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 فلور ،ویلم .)1395( ،نقاشی دیواری در دورۀ قاجاری .ترجمۀ علیرضا بهارلو ،تهران :پیکره. قراخانــی ،حســن« .)1374( ،گزارشــی از امــامزاده یحیــی ،روســتای دوزعنبــر ورامیــن» .وقــف میــراثجاویــدان ،شــمارۀ  11و  ،12صــص.114-119 :
 عقابــی ،مهــدی .)1378( ،دایرةالمعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در دورۀ اســامی :بناهــایآرامگاهــی .تهــران :حــوزه هنــری.
 کنبــای ،شــیال .)1391( ،نقاشــی ایرانــی .ترجمــۀ مهــدی حســینی ،تهــران :دانشــگاه هنــر ،چــاپپنجــم.
 گــدار ،آنــدره« .)1387( ،آرامــگاه اولجایتــو در ســلطانیه» .ســیری در هنــر ایــران .جلــد :3معمــاریدوران اســامی ،زیرنظــر :آرتــور پــوپ و فیلیــس اكرمــن ،ترجمــۀ باقــر آیتاهللزادهشــیرازی ،تهــران :انتشــارات
علمــی و فرهنگــی ،صــص.1305-1320 :
 گــدار ،آنــدره؛ گــدار ،یــدا؛ ســیرو ،ماکســیم؛ و همــکاران .)1384( ،آثــار ایــران .جلــد دوم ،ترجمــۀابوالحســن ســروقدمقدم ،مشــهد :آســتان قدسرضــوی .چــاپ چهــارم.
 گالبچــی ،محمــود؛ و جوانیدیزجــی ،آیدیــن .)1392( ،فنشناســی معمــاری ایــران .تهــران:دانشــگاه تهــران.
 گــودرزی ،مرتضــی .)1388( ،آیینــۀ خیــال ،بررســی و تحلیــل تزئینــات دورۀ قاجــار .تهــران :ســورهمهــر.
 گودرزی ،مرتضی .)1391( ،نقاشی ایرانی از آغاز تا عصرحاضر ،تهران :سمت ،چاپ سوم. موســویلر ،اشرفالســادات؛ و خاکپــور ،مینــو« .)1394( ،تحلیــل مضامیــن نقــوش دیــواری بقعــۀروســتای پینچــاه در گیــان» .بــاغ نظــر ،شــمارۀ  ،36صــص.13-18 :
 مهدی (.)1386 میرزاییمهــر ،علیاصغــر .)1386( ،نقاشــی بقــاع متبرکــه در ایــران .تهــران :فرهنگســتان هنــرجمهــوری اســامی ایــران.
 میشــل ،جــرج .)1388( ،معمــاری جهــان اســام تاریــخ و مفهــوم اجتماعــی آن .ترجمــۀ یعقــوب آژنــد،تهــران :مولــی ،چــاپ دوم.
 نراقــی ،حســن .)1382( ،آثــار تاریخــی شهرســتانهای کاشــان و نطنــز .تهــران :انجمــن آثــار و مفاخــرفرهنگــی ،چــاپ دوم.
 وفامهر ،مهدی .)1390( ،زندگی و آثار هنری حاجمیرزاآقا امامی .اصفهان :طراحان هنر. ویلبــر ،دونالــد .)1393( ،معمــاری اســامی ایــران در دورۀ ایلخانــان .ترجمــۀ عبــداهلل فریــار ،تهــران:علمــی و فرهنگــی .چــاپ دوم.
 ویلبــر ،دونالــد؛ گلمبــک ،لیــزا؛ و الــن ،تــری .)1375( ،معمــاری تیمــوری در ایــران و تــوران .ترجمــۀکرام ـتاهلل افســر و محمدیوســف کیانــی ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی.
 هماییشــیرازیاصفهانی ،جالالدیــن .)1375( ،تاریــخ اصفهــان مجلــد هنــر و هنرمنــدان .بهکوشــش:ماهدخــت بانوهمایــی ،تهــران :پژوهشــگاه علومانســانی و مطالعــات فرهنگی.
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