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 ینات معماری دوره صفوی مازندرانئبررسی متون و آیات قرآنی در تز

 )بقعه میربزرگ آملمطالعه موردی: (

 
 3، زهره حقی2، محمد زندیه*1عبداهلل پور ئممیر صا

 

 

 :چکیده
دوره صفوی یکی از دوره های درخشان تمدن ایرانی اسالمی است. در این دوره تاریخی هنرهای گوناگون چنان پیشرفت نمودند که در 

در این دوره محتوای  .رسد می ن مقارن با این سلسله به اوج خودکمتر دوره ای از تاریخ ایران بدان پایه رسیدند. بگونه ای که هنر ایرا

 عظمت و زیبایی اسالمی دوران بناهای در موجودآیات قرانی  ملی و مذهب تشیع سرچشمه می گرفت.تزئینات از دو اندیشه مهم هویت 

درخشانترین  از صفویه دوره هفدهم و یازدهم، شانزدهم و دهم سده های از نمونه های  بازمانده طبق کند. می تشدید را فضای معماری

 بررسی به توصیفی، -تحلیلی روش به حاضر تحقیق .است بوده نسخ و نستعلیق ثلث، بویژه، ایرانی مختلف خطوط تکامل و ترقّی دوره های

 است. گرفته قرار بررسی ارزیابی، مورد قیق درحت جهت ق.ه هشتم قرن به متعلق در مقبره میرقوام الدین مرعشی )میربزرگ( موضوع

مقبره  های بهکتیی در تزئینات معماری صفوی ت قرآندارد متون و آیا سعیو  میربزرگ آمل است مسجد یناتئتز مقاله بررسی هدف این

کاشیکاری ظریف داشته که بیشتر آنها را کنده  ،میربزرگی سر در ورودی مشهد .دهد قرار بررسی مورد خط نوع و شیوه نظر از میر بزرگ

شده  گردآوری ای کتابخانه رتصو به منابع آیات قرآنی نوشته شده است.و به سرقت برده اند . درکتیبة باالی سر در با خط کوفی بنائی 

  است.
 

 کتیبه ،ینات آیات قرآنی، مقبره میر بزرگ، تزئصفویهمعماری  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
دوره صفوی یکی از دوره های درخشان تمدن ایرانی اسالمی است. در این دوره تاریخی هنرهای گوناگون چنان 

 ن مقارن با این سلسله به اوج خودپیشرفت نمودند که در کمتر دوره ای از تاریخ ایران بدان پایه رسیدند. بگونه ای که هنر ایرا

 ]1[در این دوره محتوای تزئینات از دو اندیشه مهم هویت ملی و مذهب تشیع سرچشمه می گرفت.  .رسد می

 بیان برای جایگاه شایسته ای غیرتصویری، عنصری مثابه به هنری مختلف آثار در دوم/ هشتم سده اواخر از خط

در  کسب کرد. تزئینات معماری مخصوصا  همه هنرها در زیبایی شناسانه های شیو به ماسال روحانی پیام ارسال و واال مفاهیم

هنر خط نویسی ، مخصوصا خط بنایی، کلمات به طور ساده ، عمودی ، افقی، مایل و غیره بکار رفته اند. این خط با رویه های 

ان و اندیشه بزرگان مذهب و ادب حکایت کند و به یکجا از ذوق هنرمند رنگارنگ کاشی کاری و آجر کاری خودنمایی می

 ]1[دارد.

 جزء عبارتی به و کنند می تشدید را فضای معماری عظمت و زیبایی اسالمی دوران بناهای در موجودآیات قرانی 

 هفدهم و یازدهم، شانزدهم و دهم سده های از نمونه های  بازمانده طبق .می شوند محسوب اسالمی دوران معماری الینفك

دوره  این در .است بوده نسخ و نستعلیق ثلث، بویژه، ایرانی مختلف خطوط تکامل و ترقّی درخشانترین دوره های از صفویه دوره

 نستعلیق خط بطور خاص ولی می رفت، شمار به هنرها جمله از و بود، رایج شکسته و نستعلیق و نسخ از اعم نویسی خط

 سفارش دهندگان و نویسندگان عالقة مورد موضوعاتگرفت  می قرار سانخوشنوی سلیقه و توجه مورد خطوط سایر از بیشتر

 ]2[ .در بر می گیرد را مذهبی و آیات قرانی  مضامین از متنوعی گسترة این آثار

دارد متون و آیات قرآنی در تزئینات معماری  و سعی میربزرگ آمل است مسجد ناتئیتز مقاله بررسی هدف این

 .دهد قرار بررسی مورد خط نوع و شیوه نظر از - رگمقبره میر بز های بهصفوی  کتی

 

 سواالت مقاله
 است؟ شده اجرا هاییه  شیو و شکل چه به مقبره میر بزرگ  در بنایی خط .1

 با توجه به سطوح مختلف تزئینی مقبره میربزرگ، کتیبه های قرآنی شامل چه مضامینی است؟ .2

 

 شنویسی و کتیبه نویسی دوره صفویهوضعیت خو
 دوره های درخشان ترین از صفویه دوره هفدهم ، و یازدهم/ شانزدهم و سده های دهم از بازمانده ه هاینمون طبق

 و نستعلیق و نسخ از اعم نویسی خط دوره این در .است بوده نسخ و نستعلیق ثلث، بویژه، ایرانی مختلف خطوط تکامل و ترقّی

 سلیقه و توجه مورد خطوط سایر از بیشتر نستعلیق خط خاص بطور ولی می رفت، شمار به هنرها جمله از و بود، رایج شکسته

 طهماسب شاه و اول اسماعیل شاه مخصوصا و بوده عالقمند خوشنویسی هنر به نیز صفوی شاهان گرفت. می قرار خوشنویسان

 جلی رنگ چهار ثلث امام، دوازده بقعة از صفحه چهار کند که می اشاره خود ی تذکره در بیانی مهدی .اند داشته خوش خطی

 دیده استانبول دانشگاه در اول اسماعیل شاه رقم با را متوسط جلی ثلث مذهب ی صفحه یك و محرر الجورد و زر به خوش

 عمومی ی کتابخانه در اکنون هم کرده تحریر آنرا طهماسب شاه که نیز چوگان و گوی مثنوی عرفانی کتاب از ای نسخه است.

 ]3[ .شود می داری نگه لنینگراد
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 جایگاه نقوش هندسی در معماری عصر صفویه

های تقارن، انعکاس، تکرار و نظم توان به تبعیت از قاعدهی صفویه، میهای تزیین بنا در دورهاز مهم ترین ویژگی

های سنتی ایرانی هستند که در حین زیبایی و مالحتی که در ای از طراحیهای هنری اسالمی گونههندسی اشاره کرد. طرح

اربردهای متنوع و بر سطح آثار و ابنیه متعدد دارا هستند، از یك سری قواعد واصول هنری و ریاضیات فرمی بهره ک

توان جستجو ها را درسایر کشورها و در ایران ما قبل اسالم نیز میبرند.انواع نه چندان پیچیده و کم تنوعی از این گونه طرحمی

ینه و بستر کار از کادرها و حواشی یا در تزیینات نواری و خطی آثار مختلف سنگی، جا به منظور جداسازی زمکرد که در آن

هایی در داخل بناها مانند در و پنجره و سقف یا کف اتاق که مواد و مصالح بکار چوبی، شیشه و موازئیك و همچنین در بخش

چه مسلم است ساختار قانونمند و مبتنی بر آناند.اما های هندسی است بکار گرفته شدهرفته برای طراحی به تبعیت از فرم

های نضج و رواج تزیینات طوماری و توریقی اولیه که در اصول این دسته از نقوش اگر نه همزمان بلکه تقریبا نزدیك به دوره

هندسی  های به ظاهر ساده اما بعضا بسیار پیچیده و پرکارنقوش اسلیمی ختایی رایج بودند شکل گرفته است نقش و نگاره

های سنتی معموال یا به صورت منفرد و بر سطح آثار یا بر روی دیوارها و سقف و کف بناها و یا در ترکیب هماهنگ با دیگر طرح

ای ها دارای مجموعهبه هر صورت نقوش هندسی چه به صورت مجزا چه در ترکیب با سایر تکنیكگیرند.مورد استفاده قرار می

باشد های سه تا چند وجهی میها و موتیفشماری از فرمی وساخت وهمچنین دارای تعداد تقریبا بیاز قوانین تکنیکی ترسیم

 ]4[ برد.هایی پوششی را باال میکه امکانات هنرنمایی

های اصلی دایره مربع مثلث مستطیل لوزی بیضی ذوزنقه... است که با ابزارهای نقوش هندسی بر پایه تعبیرات و فرم

ای دارند واز تکرار واحدهای دایره، مربع ومثلث به شود. این نقوش پیچیده و زیبا ساختار سادهخته مینقطه خط و سطح سا

شان بعد از قرن پنجم هجری به اهمیت خاصی آیند. نقوش هندسی از دیرباز مورد توجه ایرانیان درخلق آثار پرشکوهدست می

و گاهی هشت ضلعی منظم ودایره منقوش و « مثلث»و « تطیلمس»و « مربع»های رسید و تا پیش ازاسالم صرفا به صورت

ها مورد استفاده قرار گرفته است. شان در بسیاری از مکانپذیری فراوانگردیده است. این اشکال به دلیل تحركمنقور می

لیل قابلیت باشد که به دی آن میویژگی دیگری که باعث استفاده فراوان از نقوش هندسی شده، خاصیت گسترش یابنده

کاری بناها بسیار به کار گرفته پوشانندگی مورد توجه هنرمندان مسلمان بوده است. در دوره صفویه نقوش هندسی در کاشی

 ]4[ ی نقوش هندسی از خصوصیات خاص معنوی حکایت دارند.اشکال سازنده شده است.

ها، ده شده، با ترکیب نقوش هندسی و کتیبهعنوان اوج هنر معماری در ایران از آن نام بربناهای دوران صفویه که به

های زمینی هستند که وقتی با یکدیگر همراه باشند و مرحله به ها، معنویات و حتی دغدغهها، آرماننشانگر فرهنگ، هنر، ایده

سادگی  ه بهکنند کهای عرفانی را در ذهن مخاطب تداعی میها و گذرگاهمرحله مورد توجه قرار گیرند، ساختاری مشابه وادی

 ]5[ ها گذشت.توان از کنار آننمی

 

 کاربرد خطوط اسالمی به عنوان آرایه های معماری

در حالی که از جهت رعایت موازین اسالمی، در ساختمان مساجد و سایر بناهای مذهبی، استفاده از نقوش جانداران، 

یجاد شده بودند، نیاز به زیبا سازی داشتند در نات امکان نداشت، بناهای مذهبی باشکوهی که در قلمرو اسالمی ائیبرای تز

و  «عنصرجدید و مهمی که تأثیر فوق العاده ای در قوالب و اشکال تزیینی به جا گذاشت»چنین وضعی بود که خط به عنوان 

با خط  در معماری بناهای مذهبی به کار گرفته شد. کتیبه هایی که آیاتی از قرآن مجید یا احادیث نبوی را در بر داشتند،

گفتنی است که بعضی کتیبه ها  کوفی بنایی نوشته شده بودند که، بناهای مذهبی را از سادگی و یکنواختی خارج می کرد.

کتیبه ها  شامل مدایحی برای حاکمان و صاحب بنا و دعا برای طول عمر آنان و تاریخ ساخت بنا و حتی اشعار غیر مذهبی بود.

لیمی )که به اشتباه آرابسك یا عربسك هم خوانده می شود(، ترکیب شدند. کتیبه هایی جهت هرچه زیباتر شدن با نقوش اس

گر نوعی محیط معنوی به ویژه در مساجد لیمی ایجاد شد، القاءسطح نقوش اسکه با به کارگیری خطوط کوفی تزیینی بر 

 ]5[ .گردید
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و استفاده از کتیبه ها به عنوان آرایه های معماری در بناهای مذهبی در دوران حکومت صفویه از نویسی  خوشهنر 

شکوفایی چشمگیری برخوردار بود و آثار مذهبی فراوانی از آن روزگار در سراسر ایران باقی مانده است که از آن جمله مسجد 

کتیبه »که در اصفهان قرار دارند از زیبایی چشم نوازی برخوردارند، در مسجد شیخ لطف اهلل شاه عباس و مسجد شیخ لطف اهلل 

  ]4[ است.«  های عربی به رنگ سفید بر زمینه آبی سیر نگاشته شده

 

 صفویه معماری در بنایی کوفی توسعه و تحول

 هندسی ساده، حهای طر با هعمد طور به ، 212/333 سال حدود تا بنا یین تز و اسالمی معماری در خوشنویسی هنر

 صفحات کالم ااهلل در میتوان را آن ههای نمون .آورد روی کوفی نوشتهای به اسالمی معماری در سپس و شده انجام گیاهی و

 الهام بنایی خط .کرد مشاهده مقابر و مدارس مساجد، چون اسالمی بناهای کتیبه های بر ویژه به و اسالمی سکه های مجید،

 در میتوان را خطاطی شیوه این شکوه .دارد های ویژ جایگاه اسالمی معماری در کاشیکاری و و است کوفی خط از گرفته

 روی ساقه گنبدها، برنماها، ،)هندسی شکلکهای دیگر و موج لوزی، مربع، شکل به مقرنسها، زیر) نها ایوا در مسجدها، محراب

 ]1[. کرد مشاهده متبرکه ابنیه سقفهای و دیوارها بر و گنبد

 صورت آیین به یا و قابل خواندن و ساده به صورت « علی و محمد اهلل،» مقدس کلمات  با امر بدو در بنایی خطوط کوفی

 زمینه در بنایی حروف کوفی .میگرفت قرار استفاده مورد مشابه آن یا و یك شمسه در دورانی طور به یا منفی و مثبت های،

 قابل بگیرد و جای هندسی شکل های در میتوانست راحتی به خط این .ر میشدکا شکل مربع  مستطیل به و  )مربع(شطرنجی

 بر ترکیب عالوه تیموری، و  ایلخانی دوره در .است بوده همراه کاشیکاری با هها دور تمام در بنایی خط کوفی که، این توجه

 احادیث و قرآنی آیات معموال نها آ ینمضام .اند رفته کار به بناها آراستن هندسی برای و معقلی بنایی، خطوط ثلث، نویسی

  ]1[ت. سا معصومین ائمه نام و و اسماءهلل نبوی

 هر میتوان در را آن از نمونه هایی تقریبا کرد که چنان پیشرفتی بنایی، خط دهم -نهم /شانزدهم-پانزدهم سده در

 که شامل ساده خط در .میشود ابتکت متداخل و مشکل ساده، شیوه سه در بنایی خط .مشاهده نمود زمان آن بناهای از یك

 در نوشته آن، مشکل شکل در خواندن است؛ و رؤیت قابل آسانی به ها نقش باشد، می  "علی و محمد ، اهلل" مقدس نامهای

از  کتیبه آن، متداخل نوع در. میگیرند  جای پیچیده شکلی به اشکال هندسی سایر و لوزی مربع، شمسه، مانند اشکالی داخل

 از یکی معقلی، کوفی خط بنایی، خط دیگر نوع یرند.گ می قرار یکدیگر دل در کلمات و یدآ می دست فوق به شیوه دو ترکیب

 بار چندین از پس و نماند ثابت خط بنایی در کلمات .است شده اشاره آن به اسالم، متون اوایل در که است قدیمی خطوط

 شطرنجی و کلمات با بازی ضمن متداخل، خط ابداع با نرمندانه. دورانی بگیرد حالت توانست هندسی شکل یك در تکرار

 ساختن با نیز اشکال گوناگون در. کردند ارایه متداخل خطوطی و جاسازی آن در را ه ای سور یا و آیه هر کلمه، داخل کردن 

 بسته نقشه ساده ای زمین ،آن مرکز در محمد کلمه تکرار دورانی با هشت ضلعی یك در و دورانی طور به ( اکبر )اهلل سه یا دو

  ]1[ .است
 

 ثلث  خط تاریخی زمینه و هندسی ساختار
 صفوی دوره به مربوط ثلث و تیموری دوره به مربوط نگاری کتیبه در محقق خط های نمونه ترین کامل و بهترین

 با درثلث نقطه ابعاد و اندازه ولی، است نقطه اساس بر سنجش معیار و قواعد دارای خطوط، سایر چون هم ثلث خط .است

 در باشد می مربع شکل به نستعلیق در اما هستند مستطیل شکل به و کشیده ها نقطه ثلث خط در دارد، تفاوت نستعلیق

 ]6[  .است نستعلیق از تر بیش ثلث در نقطه اندازه نتیجه

 :شوند می تقسیم عمده بخش سه به کتابت در حروف

 ...و گ ت،ك، ب، :مانند افقی یا تخت حروف-1

 ...و م، الف، :مانند عمودی یا ایستاده وفحر-2

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%87%d9%86%d8%b1-.html
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 ...و ق ، ح ، ل ، ی : مانند مدور حروف-3

 

 کتیبه های قرآنی دوره صفوی
به نظر می رساند که آیات قرآنی به عنوان بیشترین تزئین بنایی سطوح خارجی و داخلی ساختمان ها کاربرد داشته 

اظهار ایمان و اعتقادات مسلمان می باشد. این اعتقادات اغلب به خط است. کتیبه های قرآنی اغلب در برگیرنده جمالتی در 

کوفی ، معنوی ترین خط عربی نشان داده شده است و در بنا و خاصه نزدیك محراب که جهت تجمع و تمرکز مسلمانان می 

  ]2[ . باشد، جای گرفته است. علما و یا اشخاص دانشمند مذهبی، نقش مهمی در انتخاب این آیات داشته اند

 

 معماری و تزئینات مقبره میربزرگ آمل 

تاریخ معماری آمل را در ادوار گذشته همانند دیگر نقاط کشور بومی و مورد توجه بوده است. آمل را می توان شهر 

ز شهرهای باستانی با معماری ایرانی محسوب می شود که ست و ااولین شهرعلویان معروف ا نامید و به عرفا و فیلسوفان

 .قاجار به خود دیده است اسالم، معماری را در زمان صفویان، بیشترین

 282-863است و او سر سلسلة ساداتی است که از سال  (هـ.ق 181مشهد میربزرگ مزار میر قوام الدین مرعشی )

 . در کاردگر محله یا محله مسجد جامع آمل واقع استاین بنا هـ.ق در مازندران حکومت داشتند . 

امل بنائی چهارگوش آجری است که مدخل آن در سمت جنوب است و در سه طرف دیگر آن سه این امامزاده ش

اطاق است که طول هر یك در حدود هفت متر است و بنایی هشت ضلعی که بسیار ویران شده و سبزه و گیاه بر آن رسته 

     هی می شود گویا سراسر بنا با چهارگوش است و باالی همه برجی مدور است که به گنبدی کوتاه منت یبر این بنا .است

های الوان سرخ و سبز و آبی و زرد و ارغوانی که طراحی های مختلف داشته اند پوشیده بوده است . پاره ای از این  کاشی

کاشیها بر باالی مدخل تا امروز باقی است . قسمت داخلی بنا که مرقد میر قوام الدین است زیبا و با عظمت است . داخل بنا 

اشیه ای از کاشی آبی رنگ دور بنا در زیر گنبد دیده می شود . مرقد در وسط صندوقی بزرگ چوبین آن را پوشانیده است ح

که قطعاً چهار چوبه است و استخوان بندی آن باقی است بر این چهار چوب ابیاتی از هفت بند محتشم با خطی خوش حك 

 ]1[ .ر داردزمینه کتیبه رنگ آبی سیشده و حروف آن مذهب است 

 :چنین نوشته شده است آنمشهد میربزرگ در قبل از انقالب جزء بناهای تاریخی ایران دانسته شده و دربارة 

از ابنیة قرن یازدهم هجری به  ،بنای کنونی بقعة مشهد میربزرگ که در وسط محوطه ای مشجر و حسینیه ای واقع شده است"

و صندوق چوبی  حایز اهمیت است ن گنبد و سردر و کاشی کاریهای زیبااز جهت وسعت ساختمان و دارا بود .شمار می آید

هـ.ق ثبت شده است . در زیر گنبد و شبستانها و اطاقهای کناری و سر در مقبره و روی جرزهای آن  1333تاریخ سال  به مرقد

در نتیجه تعمیرات اساسی .قطعات کاشی صفوی باقی مانده است همچنین مقداری از کتیبة کمربند داخلی گنبد نمایان است

هسته مرکزی بنا حفظ شده است . بنای کنونی از ساختمانهای زمان شاه  ،به عمل آمده ه ش 1353دردهه  بقعه که در این

پس از انقالب این بنا مدتی بعنوان محل "جزو آثار ملی ایران قرار می گیرد  (52) عباس اول صفوی می باشد که با شماره ثبت

 ."تاکنون بعنوان موزه شهدای این شهر مورداستفاده قرارگرفته است1318میراث فرهنگی آمل و ازسال استقرار اداره 

 

 تزئینات داخل مقبره:تشریح 
کاشیکاری ظریف داشته که بیشتر آنها را کنده و به سرقت برده اند . درکتیبة باالی  ،سر در ورودی مشهد میربزرگ

 سر در با خط کوفی بنائی عبارات زیر با خطی سیاه بر روی زمینه زرد بر کاشی نوشته شده است :

 ]باهلل[الحمداهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر  و الحول و القوه اال  و  ]سبحان اهلل  [
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در دو جهت آن حك « بسم اهلل الرحمن الرحیم »سانتی متر بر دیوار در ورودی تکیه داشت  63×53چهار گوشه به ابعاد  سنگی

 شده بود.

بر قسمت پایین بدنة ،  "ما وعد الرحمن و صدق المرسلون –تا  –و ان نشأ نغزقهم " بر قسمت پایین بدنة جنوبی صندوق

بر  باقی قسمت پایین بدنة شمالی صندوق به سرقت رفته است . و "لهم فمنهار کوبهم –تا  –ان ال تعبدوا الشیطان "شمالی 

بر پایة دست راست بدنة شمالی از باال ، "الیه ترجعون –تا  –جعل لکم من الشجر "پایة دست چپ بدنة شرقی از باال به پایین 

یطالب نور آبین ایدی اهلل قبل ان یخلق اهلل آدم علیه قال النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم کنت انا و علی ابن اب "به پایین 

بر پایة سمت چپ بدنة غربی از باال به ، "السالم و اربعه عشر الف عام فلما خلق اهلل ذلك قسم النور جزئین فجزء انا فجزء علی

ن جنه الخلدالتی و عدربی قال رسول اهلل صلی اهلل علیه  و آله و سلم من احب ان یحیی بحیوتی و یموت میتتی و یسک"پائین 

قال النبی صلی " بر پایة طرف دست راست  بدنة غربی از باال و پایین، "عزوجل و غرس قضبانها بیده فلیتول علی بن ابیطالب

اهلل علیه و آله و سلم فاطمه مهجت قلبی و ثمره فو آدی ابناها و بعلها نور بصبری و األئمه من ولها مناحبل ممدود بین اهلل و 

قال رسول اهلل صلی "نة جنوبی صندوق از باال و پایین بر پایة سمت چپ بد، "ن خلقه من اعنصم بهم نجاومن تخلف عنهم هوابی

ی وصی و اهلل علیه  و آله و سلم  ان علیا منی و انا من علی هو ولی کل مؤمن و مؤمنه بعدی ال یؤدی عنی اال انا و علی و لکل نب

قد اتفق الفراغ من اتمام هذا الصندوق المبارك "ر پایة سمت راست بدنة شرقی از باال به پایین بو  وارث و وصیی و وارثی علی

فی شهور سنه ثلث و ثلثین بعد الف من هجره النبویه المصطفویه علیه و وصیه و بیته الصلوه و السالم و التحیه متبه المحتاح 

 "الفقیر الی اهلل الغنی محمد الحسینی الهجی

 

 اخت کالبدی مقبره میربزرگمطالعه وشن

کاسه سازی و قطار بندیهای موجود در سردر جبهه جنوبی و گوشه سازی های : از عبارتند نات موجود در بنائیتز

پنج او -)کمانیختلف قوس در تویزه ها و پوشش ها انواع م،  رسمی بندی و کاربندی های مختلف در پوششها،  صحن اصلی

 کتیبهی های چوبی وتزئینات  ضریح مقبره، گره کار، راسته ) در کف ( –ف آجرکاری مانند خفته انواع مختل، هفت تند و کند (

 به، سطوح داخلی و کاشی کاری های هفت رنگ و معقلی با نقوش هندسی در ازاره ها، کتیای به خط ثلث در گنبدخانه مقبره، 

 ]1[ .پایه گنبد رك دربام وطاقنماهای نمای خارجی بنا

 

 ا و قطار بندی هاکاسه سازی ه
مقرنس به معنای پوزه آهوست و در معماری ایران به مراتب از این تکنیك معماری برای تزیین بخشهای مختلف بنا 

ها استفاده شده است. در ورودی جبهه جنوبی و در باالی در گاهها و گوشه سازی های صحن اصلی مقبره میر بزرگ، کاسه 

  ]1[ ت آنها در پالن جانمایی شده است.سازی و مقرنس به کار رفته و موقعی

 

 
 

 کاسه سازی وقطاربندی دردوطرف فضای اصلی مقبره. 1 شکل
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 رسمی بندی و کاربندی های مختلف در پوشش ها
هایی طاق ن با استفاده از قالبِ واحد، سازی وبرپایی طاق مدور است که درآبندی درواقع تکامل یافتة گوشهرسمی

 متقاطع درحدفاصله طرح هشت ضلعی وپایه مدور پوشش )ویاگنبد(فراهم گردد.

توان چهارطاقی را به هایی که هشت ضلعی، مناسبِ استقرارِ پوششِ گنبدی شکل نیست با استفاده از همین روش میانهدر ده

 و ... تبدیل و سپس گنبد را بر روی آن مستقر نمود.24،18،16،12چشمة 

باشد ت در اجرا نیزمیهای قبل در برگیرندة تناسب و زیبایی و سهولرسمی بندی عالوه بر کم مخاطره بودن نسبت به روش

 توان پوشش داد.های بسیار بزرگ را هم میوازاین طریق دهانه

سازی رعایت دو نکته ضروری است. نخست طراحی مناسب رسمی است یعنی باقرارگیری رسمی درمحل در رسمی

های رسمی بر روی طع آلتمناسب ،شکل چهارضلعی به چندضلعی موردنیازتبدیل گرددو دوم اینکه با انتقالِ دقیقِ خطوطِ تقا

اجرا شود. رسمی محدود به چند شکل معین نیست بلکه میتوان برای هر مکان طراحی  گردد قالبیك رسمی بندی صحیح اجرا

 متناسب با آن را داشت. در مقبره میر بزرگ به دفعات از رسمی بندی برای پوشش دهانه های مختلف استفاده شده است .

-باریك، سوسن و فیل وسط، شاپرك، ترنج، پا ده در پوششهای مقبره میربزرگ عبارتند از: شمسةهای رسمی استفاده شآلت

  ]1[ اند.گوش که بر روی نقشه و نمای رسمی مشخص شده

 

 
 

 مقبره یداخل یفضاها یکاربندی و  تویزه پنج و هفت درپوششها. 2شکل 

 

 انواع مختلف قوس در تویزه ها و پوشش ها

همراه باشد  ها با مصالحی چون خاك و آجر و یا خشت، چنانچه پوشش با انحناها و سردرگاهبرای پوشاندن سقف

پدیده در معماری ایران به قوس یا دور معروف است و توانایی آن را دارد که شود. این مقاومت و تحمل بار در بنا چند برابر می

دورهای استفاده شده در این مقبره اغلب به قوسهای نعل اسبی، کمانی و پنج او هفت تند و کند های بزرگ را بپوشاند دهانه

 ]1[ محدود می شود.

 

 آجرکاری

با آجر بنا شده است اما فاقد تزیینات آجری است . قطعات آجر تنها در ازاره و کف داخل بنا و بام   مقبره میر بزرگ

در نما دیده می شدند و بقیه نقاط دارای تزیینات کاشی می باشند. اما هم اکنون اغلب تزیینات کاشی از بین رفته و ساختار 

 ]1[ اطی به تزیین در بنا ندارد.آجری بنا، نمایان شده که ارتب
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 .نواع کاشی کاری استفاده شده استآجر در شالوده بنا به کار رفته و در تزیین از ا. 3ماره ش شکل

 

 

 راسته در کف خارجی-آجرکاری خفته  .4شماره شکل 

 تزئینات چوبی ضریح:

یکی از تزئینات زیبا و مهم موجود در بنا، ضریح یا صندوق چوبی است که در صحن اصلی و بر روی دیوارهای مربوط 

 164آن و بلندی  154و پهنایش  286درازای آن  و  صندوقی چوبین وسط بنای اصلی است به هسته اولیه بنا قرار گرفته است.

و با آیات قرآن و این صندوق از گره هایی به نام) سلی( تشکیل شده که به تناوب در کل صندوق تکرار شده سانتی متر است .

 ]1[ احادیث نبوی مزین گشته است.

 

 
 

 کاری ضریحگره. 5شماره شکل 
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 :بشرح زیر است آیات و احادیثی نبوی که بر صندوق مزار میر بزرگ حك شده است
الیهم "بر قسمت باالی بدنة غربی ،  "اذارسلنا –تا  –من الرحیم یس بسم اهلل الرح"بر قسمت باالی بدنة جنوبی 

لهم االرض المبه  –تا  –و حاء من اقصی المدینه "بر قسمت باالی بدنة شمالی ، " قوم مسرفون –تا  –اثنین 

ة جنوبی از بر طرف چپ بدن، "کالعرجرجون القدیم –و اخرجنا منها حباً = تا "بر قسمت باالی بدنة شرقی ، "احییناها

 –و ان نشأ نغزقهم  "بر قسمت پایین بدنة جنوبی صندوق، "من مثله ما یرکبون –تا  –ال الشمس ینبغی "باال و پایین

لهم فمنهار  –تا  –ان ال تعبدوا الشیطان "بر قسمت پایین بدنة شمالی  "ما وعد الرحمن و صدق المرسلون –تا 

چپ بدنة شرقی از باال به پایین  بر پایة دست ق به سرقت رفته است .باقی قسمت پایین بدنة شمالی صندو و "کوبهم

قال النبی صلی اهلل "،ست بدنة شمالی از باال به پایینبر پایة دست را، "الیه ترجعون –تا  –جعل لکم من الشجر "

لسالم و اربعه عشر الف علیه و آله و سلم کنت انا و علی ابن ابیطالب نور آبین ایدی اهلل قبل ان یخلق اهلل آدم علیه ا

قال "بر پایة سمت چپ بدنة غربی از باال به پائین ، "عام فلما خلق اهلل ذلك قسم النور جزئین فجزء انا فجزء علی

رسول اهلل صلی اهلل علیه  و آله و سلم من احب ان یحیی بحیوتی و یموت میتتی و یسکن جنه الخلدالتی و عدربی 

قال "است  بدنة غربی از باال و پایین بر پایة طرف دست ر، "تول علی بن ابیطالبعزوجل و غرس قضبانها بیده فلی

النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم فاطمه مهجت قلبی و ثمره فو آدی ابناها و بعلها نور بصبری و األئمه من ولها 

نة جنوبی ت چپ بدبر پایة سم،  "مناحبل ممدود بین اهلل و بین خلقه من اعنصم بهم نجاومن تخلف عنهم هوا

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه  و آله و سلم  ان علیا منی و انا من علی هو ولی کل مؤمن و "صندوق از باال و پایین 

است بدنة بر پایة سمت ر، "وصی و وارث و وصیی و وارثی علی مؤمنه بعدی ال یؤدی عنی اال انا و علی و لکل نبی

لفراغ من اتمام هذا الصندوق المبارك فی شهور سنه ثلث و ثلثین بعد الف من هجره قد اتفق ا"شرقی از باال به پایین 

النبویه المصطفویه علیه و وصیه و بیته الصلوه و السالم و التحیه متبه المحتاح الفقیر الی اهلل الغنی محمد الحسینی 

 ."الهجی

 

 کتیبه گنبدخانه مقبره
های معرق به رنگ آبی الجوردی نوشته شده است درزیرگوشه سازیهای بقایای کتیبه ای باخط ثلث که بروی کاشی 

آیاتی از کالم اهلل مجید و حدیثی از امیر المؤمنین علی علیه السالم با  مزبور شاملکتیبه گنبد مقبره به چشم می خورد. بقایای 

این .هنوز باقیستی از این نوشته ها مقدار.دیده می شود متری از کف گنبدخانه 43/2ارتفاع  در طی سفید ثلث بر کاشی آبیخ

 کتیبه ها مطابق قرائت دکترمنوچهرستوده بشرح زیراست:

صف غضوا ابصارهم  …قال امیر المؤمین علیه السالم المتقین "بر ضلع شرقی : و  "...  الثواب ...فی اجسادهم"بر ضلع شرقی 

 ." و اجسادهم نحیفه و بهم  …رفوعه .. سررم…بهم محزونه  ….. وانه ماذاعینهم …. الخالق فی انفسهم …

 .نمی باشدبر اضالع غربی و جنوبی از کاشیهای کتیبه آثاری برجای 

 

 کاشی کاری در مقبره میر بزرگ
درکاشیکاری  هفت رنگ ومعقلی درمقبره میربزرگ به چشم می خورد. سه شیوه اصلی کاشیکاری ایرانی یعنی معرق،

رد ) آبی تیره ( سفید ، الجو : سی و رنگهای متنوعی استفاده شده است که عبارتند ازمعرق مقبره میر بزرگ ، از اشکال هند

. ازاین نوع کاشیکاری در قسمت تحتانی گوشه سازیهاوزمینه کتیبه دورتادور فضای گنبدخانه استفاده سبز، اُکر آبی فیروزه ای ،

 شده است.
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ری هفت رنگ است ، که قسمت بزرگی از صحن داخلی ینات به کار رفته درمقبرة میربزرگ کاشیکائبخش یگری ازتز

در قسمت ازاره دیوارها را به خود اختصاص داده است. این دسته ازکاشیها که بصورت چهارضلعی وهشت ضلعی با نقوش 

 دررنگ زیبایی که حامل نقوش گیاهی ظریفی می باشد  سفید یا بالعابهای تك رنگ به همراه نوار و اکر، اسلیمی برزمینه زرد

 بیشتر دیوارهای فضای اصلی گنبدخانه ،اتاقهای ضلع شمالی خودنمایی می کند.

 نمای خارجی بناوجودداشته است. سطح وسیعی بویژه در مهمترین روش کاشیکاری درمقبره میربزرگ معقلیست که در

 

 
 

 نوع کاشیکاری نقوش. 6شماره شکل 

 

طرحهای عموال م و ساخته می شود درهم( یا وکاشی )جداگانه و آجر این نوع کاشیکاری نقوش ازمصالحی مانند

می آورد به جای کاشی یکرنگ از کاشیهای الوان استفاده می شود. تلفیق کاشی با آجر معموالً با  پدید هندسی متنوعی را

 شکل شطرنجی انجام می گیرد .

 

 شمسه و بازوبندی .طبل برگردان ،"تنوع دربنای میربزرگ مشاهده نمود. کاشیهای معقلی رامی توان درطرحهای م

کله راسته،  ،نقوش هندسی منتظم ،نج کُندپ ،ه راسته نقش هندسی شش ضلعی منتظمخفت ،ی و سرمه دان، کله راستهبازوبند

 ."هشت و صابونك ،کله راسته ،طبل، ترنج و سرمه دان ،نقوش هندسی منتظم

ن بناهای مذهبی یئاین نوع کاشیکاری درتز درتزئینات خط بنایی ازکاشیهای تراشیده معرق وهفت رنگ استفاده می شود.

 متداول می باشد. بسیار

 

 
 

 کاشی کاری معرق با نقوش هندسی و خط ثلث: 7شماره شکل 
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 کاشی کاری معقلی در ساقه و نمای خارجی: 8شمارهشکل 

 

 ی به کار رفته در مقبرة میربزرگ انواع خطوط معقل
سِلی ، سرمه دان و صابونك و ، «علی»نیم تُنگ و سرمه دان و ، «محمد»موج و »، «علی»، «ال اله اال اهلل»موج و 

سبحان اهلل و »، «محمد»کله راسته و ، «علی»و شمسه و سِلی ، «یا حیّ»شمسه و سِلی و ، «علی»شمسه و بازوبندی و ، «علی»

 .«الحمد اهلل وال اله اال اهلل و اهلل اکبر و ال حول وال قوه اال با اهلل

 

 انواع  نقوش مورد استفاده درکاشیکاری های مقبره میر بزرگ
گ با نقوش نات به کاررفته در مقبرة میربزرگ شامل کاشیکاری معقلی با نقوش هندسی، کاشیکاری هفت رنتزئی

 ختایی وکاشیکاری معرق با نقوش هندسی  ونوشته هایی با خط ثلث است.

 

 نقوش ختایی در کاشی هفت رنگ
، برگها و ساقه ها است که در نظامی هندسی و برگرفته از چرخش به نقوش ختایی مجموعه ای از گلها، غنچه ها

ین نقوش آن قدر دقیق و هماهنگ است که هر جزء جلوه . نظام شکل گیری اجلوه می کندعنوان تلطیف کنندة نقوش اسلیمی 

 ، نشانی از مجموعة خویش اند .ر مجموع نیز ، همة اجزا و مفرداتای از صورت کل خود و د
قاعدة ترسیم گل در وجوه مختلفش بر دایره استوار است و از تلفیق و ترکیب دوایر، انواع گلهای ختایی به شکل غنچه و گل 

، از زاویه ای شهرت دارد« الله عباسی » به گل  کاملترین گل در مجموعة ختایی که ای مجرّد ظاهر می شوندکامل و با جلوه ه

. این گل که در حقیقت نمایشگر برشی است از الله های تودرتو که در گلی به این طریق جلوه نموده است ظاهر شده که کمتر

درکلیه ازاره های  ادة پرواز دراطراف دارد ،به نمایش گذاشته است .یك نگاه درون زیباییش راکه قلبی دروسط و بالهایی آم

نگاه تفکیك این دونوع نگاره در شبکه ای ازختایی های زیبا استوارگشته است که بعضا صحن اصلی گنبدخانه نقوش اسلیمی بر

بستری پویا برای نمایش  روی یکدیگر عالوه برایجاد خطوط منحنی از حرکت دوار وعبور .نخست به سختی صورت می گیرد

 بعدی خارج وبه نوعی در تجسم عمقی خفیف را ایجادمی نماید. فرم دو گلهای اسلیمی درنگاه بیننده بازتاب نقش کاشی را از

حرکت مواج خطوط ختایی پتانسیل الزم برای خزش چشم ناظر از نوار  ،بلند گنبد مقبره "ه ارتفاع نسبتاهمچنین با توجه ب

 ]2[ ی داخلی گنبدخانه به سمت کتیبه معرق باالی دیوارها تامین می نماید.ازاره دیوارها
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 کاشی هفت رنگطرحی از : 9شمارهشکل 

 نتیجه گیری
خوشنویسی با توجه به جایگاه خاص خود در تزئینات و همچنین کاربرد کلمات و مفاهیم اسالمی در خطاطی با توجه 

گرفته از فرهنگ اسالمی بوده است. به جنبه قداست آیات کتاب آسمانی سبب تشویق هنرمندان مسلمان برای خلق اثاری بر 

هنرمندان با استفاده از آرایه ها و ذکر نام و نشانه های آسمانی و الهی در آثار موجود سعی در انتقال قداست و تعالی در آثار 

 خود می نمودند و خوشنویسی مناسب ترین هنری بود که توانسته نقش اساسی هم از لحاظ بصری هم از لحاظ محتوایی داشته

باشد. آنچه بررسی مضامین بکار رفته در تزئینات کتیبه های قرآنی است که نمودی از مسیر هدایت انسان بوده و در مساجد 

 ]8[کاربرد زیادی داشته.

خط بنایی طی سده های مختلف از شکل ساده و خطوط شکسته فراتر رفت  و معماران و طراحان توانستند کتیبه 

 ثلث یات و اسماء الهی و ائمه معصومین را جهت تزئیین بناهای مذهبی به وجود آوردند خطهای زیبا و منحصر به فردی از آ

 های قابلیت و ساختار.می باشد کوفی خط از برگرفته که است اسالمی و ایرانی هنر در خوشنویسی مهم اقالم از نیز یکی

 کمك پیچیده، به ترکیبات با کوس، همراهمع( ی)مانند افقی های حرکت و( الف)مانند عمودی محور دو در ثلث خط حرکتی

 ]1[. است بخشیده خط این به باالیی مختلف، توانایی حروف گردش

زیر  یکی از نمونه ها از دوره شاه عباس صفوی، مقبره میر بزرگ است که در سطوح مختلف از جمله سردر ورودی،

و ثلث و کوفی مشاهده می شود این کتیبه ها مقرنس سقف گنبد و کتیبه گنبد خانه مقبره شیوه های مختلفی از خط بنایی 

تلفیق زیبایی از هنر کاشی کاری به ویژه کاشی های معلقی و آجر کاری است که در این دوره بسیار مورد استفاده بوده، زیبایی 

 و حس روحانی خاصی به فضای مقبره داده است.

 

 مراجع
 پژوهشی-علمی فصلنامه دو ،اصفهان حکیم مسجد ای کتیبه یناتئتز بر تاکید با صفویه معماری در بنایی خط تحول .زمرشیدی ، ح ]1[

 . 1323 چهاردهم،  اسالمی، شماره هنر مطالعات

الزهرا  دانشگاه انسانی علوم پژوهشی - علمی فصلنامه، صفویان  و تیموریان دوران مذهبی های کتیبه محتوای بررسی .م فر، شایسته ]2[

 .1381، (س)

 بقعه و (ع)رضا امام مطهر حرم)ایران شیعی شاخص مجموعه دو و صفوی عصر نگاری کتیبه هنر های ویژگی ی مقایسه ،ه ،ینیحس ]3[

 .1388یازدهم، اسالمی، شماره هنر مطالعات پژوهشی-علمی ، فصلنامه"(اردبیلی الدین صفی شیخ

 1384 سمت انتشارات انتهر اسالمی دوره ایران معماری هنر تاریخ .م کیانی، ]4[

 1383، معمار شاراتنتاسالمی، تهران، ا ی دوره ایران معماری شناسی م، سبك پیرنیا، ]5[

 .1388سیزدهم،  پژوهشی، شماره -تحلیلی فصلنامه ، (قاجار تا صفوی) ایران معماری در ثلث های کتیبه تحول سیر .نژاد، م مکی ]6[

 ،آمل ربزرگیامام زاده م یشهروندان نمونه مورد یاسالم تیبرحفظ هو یامام زاده ا یفضاها یرگذاریتاث یچگونگ یم. بررس ،یحجاز ]1[

 .1321 ،واحد همدان  یدانشگاه آزاد اسالم، هنر  نهییدر آ نید یالملل نیب شیهما
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 ماه کتابماهنامه ، "(قمری هجری هفتم تا اول قرن) یمذهب تفکر گسترش در جامع مساجد قرانی های کتیبه جایگاه .ت، فقداص ]8[

  .1318هنر، 

 1384 تهران، اسالمی هنر مطالعات فر، م، هنرشیعی، موسسه شایسته ]2[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


