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معـرفيسبكمقبـرهسازي متصوفـة آذربايجان
دکترسيدهاشمحسيني

*

استاديارباستانشناسيوهنردوراناسالمي،دانشكدةعلومانساني(پرديسنمين),دانشگاهمحققاردبيلی،اردبیل،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/3/21 :تاریخ پذیرش نهایی)89/6/3 :

چکیده:
خطة آذربايجان به عنوان يکي از مهم ترين مناطق سرزمين ايران و همچنين خاستگاه صفويان و مذهب تشيع ،نقش مهميدر
توسعه و تکامل سنت مقبرهسازی اسالميداشته است .به نظر ميرسد طي دوران ايلخاني در اين منطقه ،سبك خاصي از معماري تدفيني
در قالب مقابر برجي شكل تكويــن يافته است كه مباني آن ريشه در تصوف اسالمـيبخصوص مكتب شيخ زاهد گيالني و شيــخ صفي
الدين اردبيلي از عرفاي نامي قرون هفتم و هشتم ه ـ ق دارد .از مهمترين نمونههاي برجاي ماندة اين سبك میتوان به مقبرة شيخ صفی
الدين در شهر اردبيل ،مقبرة منسوب به شيخ حيدر در مشكين شهر و مقبرة بَر َدع تورب ه سي در جمهوري آذربايجان اشاره كرد كه به لحاظ
ويژگي هاي طراحي و تزييني از شباهت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردارند .تحقيق كنـوني به بررسي و تحليل ويژگي هاي معماري
و تزييني اين مقابر پرداخته و سعي دارد با تعيين تاريخچة زمانی ظهور اين فرم از معماری در منطقة آذربايجان بر اساس بررسیهای
باستانشناختی ,به ابعاد مختلف سبك مزبور دست يابد .بنابر يافتههای تحقيق ,از مهمترين مصاديق اين سبك ميتوان به شيوة خاص
تزيين جدارة بيروني مقابر بصورت كتيبة بنايي اهلل به عنوان ذكر افضل و مداوم متصوفه و نيز شيوة طراحي پالن اشاره نمود كه در مقاله
به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

واژه های کلیدی:
معماري اسالمي ،مقابر برجي شكل ،تصوف اسالمي ،دوران ايلخاني ،آذربايجان.
* تلفن ،09141556077 :نماب رE. E-mail: hhoseyny@uma.ac. ir ،0452-3222953 :
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مقدمه
ساخت مقابر در معماري دوران اسالميبعنوان جلوهای از
باورها و آيينهای مربوط به پاسداشت مردگان ،توام با ساير بناهای
مذهبی ديگر از جمله مساجد آغاز شد و تقريب ًا به موازات آن پيش
رفت.شيوههایمختلفساختاينمقابرازنظرساختاریتحتتاثير
عوامل مختلف فرهنگی و مادی ،راهی همگام با آيينها و باورهای
جامعه پيمودهاست .هر چند مسئلهاحكام مقابر در فقهاسالميآراء
مختلف و متفاوتی را به خود اختصاص دادهاست ,اما حضور تعداد
بسيارزياداينبناهادربسياریازکشورهایاسالمينشانازجايگاه
ويژة اين ابنيه در جامعهاسالميدارد.
در ايران دورهاسالمينيز ،بناهاي آرامگاهي بعد از مساجد در
شمار پرتعدادترين آثار معماري قرار دارند .ساخت اين بناها كهاز
سده چهارم هـق قمري به بعد ،با پديد آمدن سلسلههاي مختلف
محلي در شرق و شمال ايران رواج يافت ،طي دورههاي بعدي
اسالميتداوم يافت .نكتة مهم در رابطه با اين ابنيه ،ارتباط ويژگي
هاي ساختاري و تزييني آنها با فرد متوفي است؛ بدين معنا كه افراد
عادي از مقابر ساده و افراد مطرح جامعهاز مقابر شاخصتری
برخوردار بودهاند .به گواهی تاريخ همواره مقابر بزرگان مذهبی
در طول دوران های بعدی نيز اهميت خود را حفظ کرده و گاهی
گستردهتر شدهاند بطوريکه بعد از مدتی به مجموعههای مذهبی
حاوی بناهای متعدد تبديل شدهاند.

يكي از مهمترين ادوار ساخت اين مقابر مربوط به سدههاي
هفتم و هشتم هـق يعني دورة حكومت ايلخانان مغول ميباشد.
طي اين دوره با توجه به مرکزيت حکومت ايلخانان در منطقة
آذربايجان و توجه خاص سالطين مغول به عرفا و مشايخ
متصوفه ،منطقة اردبيل به عنوان يكي از مراكز مهم تصوف ،از
اهميت ويژهاي برخوردار ميشود و مقابر برجي شكل ارزشمندي
با مشخصاتي ويژه براي صوفيان ساخته ميشود.
پژوهش حاضر به بررسي مشخصات معماری و تزیینی سه
مقبرة دوران ايلخاني مشتمل بر مقبرة شيخ صفي در شهر اردبيل,
مقبرة شيخ حيدر در مشكين شهر و مقبرة بردع توربه سي در
قراباغ جمهوري آذربايجان می پردازد .نگارنده نحوة ساخت و
تزيين اين بناها را بصورت مستقيم مرتبط با جريانات تصوف
اسالميقرون هفتم و هشتم هجری ميداند و معتقد است با توجه
به اين ويژگي ها ميتوان از سبك جديدي تحت عنوان سبك مقبره
سازي متصوفة آذربايجان در قلمرو سبك آذري نام برد كه در
برخي از موارد مشابه دورة اول سبك آذري و در برخي از موارد
هم متفاوت با آن ميباشد .الزم به ذكر است كه در اين تحقيق،
تمركز بيشتر بر روي مقبرة شيخ صفي به عنوان نقطة اوج و نمونه
شاخص اين سبك صورت گرفته و شيوة تحقيق نيز بصورت
تاريخي ،توصيفي و تحليلي در كنار كار ميداني ميباشد.

 -1مقابر برجي شكل
هرسه مقبرة مورد بررسي در دستة برج هاي مقبرهاي يا
مقابر برجي شكل جاي ميگيرند كه عمدهترين و رايجترين نوع
آرامگاه هاي ايراندوراناسالميمحسوبميشود.هرچنددراوايل
دوراناسالميساختمقابردرقالبچهارضلعينمايانگشتوليكن
در اواخر قرن چهارم هـق مقابر برجي شكل بر آن برتري يافت .گنبد
قابوس به تاريخ  398هـق نخستين بناي باقي ماندهاز مقابر برجي
شكل ايران است كه به عنوان الگويي براي ساير مقابر با نقشههاي
دايره و يا ستاره شكل شناخته ميشود (مشكواتي.)189،1349،
مقابربرجيدرشكلاوليهخودبهصورتاستوانةبلنديميباشد
كه باميمخروطيشكل يااصطالح ًا ُرك آنراميپوشاند.ايننوعبنا
درسهسدةبعدهمزمانباحكومتسلجوقيان،مبناييکيازفرمهاي
اصلي معماري در ايران و سپس در آسياي صغير شد(رايس,1381،
 .)66در اين دوره ترحيح برج بر بناي چهار گوش به حدي قوت گرفت
كه در واقع همهانواع آن را ميتوان طي قرون پنج و شش هـق يافت.
بخشعمدهايازاينبرجهابرايپادشاهانوحاكمانوقتوهمچنين
براي مقدسين ساخته ميشد؛ مانند برج هاي آرامگاهي در مراغه و

آرامگاههاي پير علمدار مورخ  417هـ.ق ،چهل دختران مورخ  446هـ
ق ،برج مهماندوست مورخ  490هـق و برج طغرل  455هـ ق .در اين
دوران بر طبق روش اهل سنت ،آرامگاههاي ائمةاطهار (ع) بندرت در
شمار برج هاي مقبرهاي جاي ميگيرد (هيلن براند.)81-108،1366،
طي دورهايلخاني به عنوان آخرين دورة رونق مقابر برجي
شكل ،بر ارتفاع اين مقابر افزوده و برخي ويژگي هاي بوميو
منطقه اي نيز در معماري و تزيين آنها لحاظ گرديد .در اين مقابر
اجساد يا در زير سنگ قبر منقش در مركز اتاق و يا در دخمههاي
طاقدار موسوم به سرداب دفن ميشدند (ويلبر.)37 ،1374 ،
شالودة مقابر مورد بررسی در تحقيق پيش رو نيز همگي مربوط
به دورة ايلخانی است که يکی از ادوار باشکوه مقبرهسازی دوران
اسالمي را تشکيل ميدهد .از جمله شواهدی که نشان دهندة
اهميت ساخت مقابر طی دورة مزبور بوده کتاب «االحياء و اآلثار»
خواجه رشيدالدين فضل اهلل همدانی از وزيران برجستة اين دوره
است که فصل بيست و يکم اين کتاب حاوی اطالعات مفيدي در
مورد مساثل مربوط به ساخت اين ابنيه است (همان.)45 ،
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به لحاظ ويژگي هاي تزييني مقابر برجي ،در اوايل بيشتر
منحصر به تزئينات آجركاري در نماي خارجي بوده كه در آن از
تزئينات ساده هندسي استفاده شده بود .نماي داخلي اين مقابر
عموم ًا ساده و داراي پوشش گچي بودهاست .طي دوره سلجوقي
از نقش اندازي هاي تزييني در بدنههاي ساختمان ها استفاده و
حاصل آن انواع بيشماري از تزئينات هندسي متنوع ميباشد.
برج هاي خرقان و دماوند و مقابر مراغهاز نمونههاي قابل توجه
اين گونه تزئينات ميباشد(شهرياري .)1377 ،طي دورة ايلخاني
نيز خطوط كوفي بنايي با استفاده از كاشي هاي يكرنگ و آجرهاي
لعابدار ،شكوه و زيبايي اين مقابر را افزايش دادند.

 -2مقابر متصوفة آذربايجان
 -1-2مقبرة شيخ صفيالدين اردبيلي( 735ه.ق):
مقبره شيخ صفيالدين اردبيلي نياي بزرگ دودمان صفويان
كه امروزه به گنبدِ «اهلل اهلل» معروف است به تصريح «شيخ حسين
ابدال زاهدي» در «سلسله النسب» ،توسط جانشين و پسر شيخ
يعني «صدرالدين موسي» ساخته شد(ابدال زاهدي.)39 ،1343 ،
اولئاريوس نيز ساخت مقبرة شيخ را در سال  735هـق به دستور
شيخ صدرالدين موسي و توسط معماري از شهر مدينه با نقشة
خود شيخ صدر الدين ميداند (اولئاريوس.)499 ،1379 ،
از آنجا كه اغلب اوالد شيخ صفي داراي شوكت و اقتدار بودند ،در
تكميل و تزئين مدفن وي كوشش كردند و بخصوص در ادوار شاه
طهماسب و شاه عباس اول بناهاي مهم ديگري به مقبرة وي افزوده
شد(كياني .)166 ,1374 ،کمپفر جهانگرد آلماني که بين سالهاي
 1105-1096هـق از ايران ديدن کرده ،بقعة شيخ صفي را به لحاظ
جايگاه مذهبي در مرتبة سوم اهميت پس از حرم مطهر رضوي و
حرمحضرتمعصومه(ع)معرفيميکند(کمپفر.)136،1363،
در رابطه با مشخصات معماري مقبرة شيخ ،ميتوان گفت بنايي
است برج مانند به ارتفاع 17/5متر كه از بيرون بصورت مدور با قطر
تقريبي  6متر و محيط  22متر و از داخل بصورت هشتضلعي
طراحي شده و گنبدي پيازي شكل بر فراز آن قرار گرفته است.
با توجه به ارتفاع نسبت ًا زياد اين مقبره كه شكل برج را در نظر
مجسم ميسازد ،به نظر ميرسد معمار ،مقبره را به گونهاي
ِ
بافت شهري نمايانتر باشد و
طراحي كرده كه از اندام هاي ديگ ِر
اين امر با فلسفه وجودي مقبره به عنوان يك بناي مذهبي مطابقت
دارد .الزم به ذكر است كه مقبره در اصل بنايي آزاد و مجزا بوده
ولي در ادوار بعدي بوسيلة يك طاقنماي عميق از ضلع شمالي به
تاالر دارالحفاظ يا قنديلخانة بقعه ملحق گرديده است.
مهمترينتزييناتمقبرةشيخصفيراکتيبههاييتشکيلميدهد
كه اغلب مشتمل بر متون قرآني و حديثي و اسماء اهلل است و با كاشي
معرق يا خط بنايي بر قسمتهاي مختلف مقبره نقش بسته است.
مهمترين بخش اين تزيينات خطوط كوفي بنايي بدنة خارجي مقبره
است كه با متن مقدس اهلل متبرك گشته و به خاطر تكرار زياد
اين كلمة مبارك ،گنبد مزار شيخ به نام «گنبد اهلل اهلل» شهرت يافته

تصوير  -1نمای کلی مقبرة شيخ
صفی از سمت جنوب شرق.

تصوير  -2نمای فضاي هشت ضلعي
داخلي مقبره شيخ صفي.

است .بي ترديد اين کتيبه يك نمونه بسيار عالي از فن تلفيق آجر و
كاشي در اواخر قرن هشتم هـق است .در کتيبة مزبور كلمه سرالسر
با آجرهاي لعابدار فيروزهاي (احتما ً
ال قديميترين نمونههاي كاشي
در بقعه) با مهارت و ظرافت خيلي زيادي به خط كوفي بنايي و به
صورت عمودي و افقي در بدنه آرامگاه تعبيه شده است .چنين شيوه
كتيبهنويسيدربناهايمذهبيدورانايلخانيازبارزترينوشناخته
شدهترين سبكهاي تزيين ابنيه بوده است(.گلمغاني زاده و يوسفي،
.)363 ،1384
در جدارة بيروني گنبد اهلل اهلل عالوه بر كتيبه بنايي مزبور ،كتيبه
ي ثلث و
ديگري بر فراز ساقه گنبد ،زير پاطاق گنبد ،به شيوة دو خط ِ
كوفيبامفادقرآنينقشبستهاست.كتيبهنواريموردنظربهعرض
 95سانتي متر و با دو حاشيه معرق به عرض 30سانتيمتر متشكل
از طرح برگ نخل و غنچههاي مسبك است كه دور تا دور آرامگاه را
در برميگيرد .كتيبه فوقاني به خط كوفي طاليي و كتيبه تحتاني به
خط ثلث سفيد بر زمينه الجوردي كار شده است .برفراز كتيبه نواري
مورد بحث و در زمينه آجري گنبد نيز طرح هاي هندسي تزييني با
طرح لوزي هاي بزرگ و كوچك با استفاده از كاشي فيروزه اي ،يك
در ميان تعبيه شده است .الزم به يادآوري است در جايي كه طاق گنبد
شروع ميشود يك نوار نازك تزييني با طرح هاي ساده هندسي قرار
دارد كه چنين سبك تزييني در مقبرة بردع توربه سي كه در ادامه به
مشصات آن خواهيم پرداخت نيز ديده ميشود.
كتيبه نواري دو خطي ثلث و كوفي مورد نظر با عبارت بسم
اهلل الرحمن الرحيم شروع شده و با آيات  18و  19سوره مباركه آل
3
عمران ،1آيه  65سوره غافر 2و آيات  103و  102سوره مباركه انعام
ادامه مييابد .در قسمت باالي كتيبه ثلث فوق الذكر نيز كتيبه ديگري
به خط كوفي از متن آيه  19سوره شوري 4نگارش شده است.
ازديگرمتونمقبرهبرجيشكلشيخصفيكتيبههايقابِ سرد ِر
ضل ِع سمت قبله است .در اين قسمت و اطراف آن كتيبههايي از جنس
كاشي معرق وجود دارد كه به خط ثلث و كوفي در ميان اسليميهاي
دوار نقش بسته است .در دورترين حاشيه ورودي سمت قبله و در
دو طرف آن به طرز متقارن  6لوح ،هر سمت  3لوح ،و دو لوح ديگر
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در قسمت باال تعبيه شده ،كه در هر يك از اين الواح شش ضلعي
كه تلفيقي از آجر و كاشي معرق است ،عبارات قرآني و حديثي به
خط كوفي موشح درج شده است .متن كتيبه اول سمت راست شامل
حديثي از پيامبر (ص) بدين مضمون است« :قال عليه السالم الدعا من
العباده» .ساير كتيبههاي احاديث پيامبر(ص) از باال به پايين بدين
شرح ميباشد« :اللهم اَحي ِني مسكينا و تُوفني مِسكينا و ُ
احشرني
في زُمره ال َمساكين »5.و «قال عليه السالم :اَ
ُ
فضل الذِكر الال َه اال اهلل»
(همان.)364-369 ،
احاديث مزبور داراي مضمون دعايي بوده و اشاره به
فضيلت فقر بعنوان يكي از مهمترين مقامات عارفان (سجادي،
ِ
فضيلت ذك ِر «الاله اال اهلل» بعنوان ذك ِر
 )402-3 ،1370و نيز
همگاني و افض ِل صوفيان و عرفاي اسالمي دارد.

تصوير  -3نمای نزديک
تزيينات آجرکاری با کتيبه
بنايي اهلل در بدنه مقبره.

صفي الدين و روي قبر ،يك صندوق منبتكاري گرانبها وجود
دارد كه ترصيعي زيبا از عاج دارد .در حاشية باالي سطوح جانبي
صندوق ،در يك كتيبة مفصل از شيخ صفي نام برده شده است.
گفته ميشود اين صندوق چوبي مزين به خاتم ,منبت و معرق
کاري ،هدية همايون امپراتور مغولي هند ( 936-963هجري) به
بقعه ميباشد (صفري.)49 ،1371 ،
باتوجه به مشخصات بنا بخصوص در زمينة تزيين به
آساني ميتوان دريافت كه برخي از تزيينات در ادوار بعد از
ساخت بنا صورت گرفته است .از جمله به اعتقاد فردريش زاره،
تزيينات قاب پنجرههاي مقبرة شيخ به شکل کاشيکاري معرق و
کتيبة خطي گرداگرد آن چنان تطابقي با تزيينات دورههاي بعدي
دارند که بايد بپذيريم متعلق به قرن هاي نهم و دهم هـق هستند
(زاره .)47 ،1385،الزم به ذکر است که در گنبد اهلل اهلل به جز شيخ,
سه نفر ديگر نيز مدفون هستند :صدر الدين موسي فرزند وي و
باني بقعه ,شيخ ابراهيم معروف به شيخ شاه فرزند خواجه علي
و سلطان حيدر پدر شاه اسماعيل که در جنگ با شروانشاهان
كشته شد.

تصوير  -4نمای نزديک
تزيينات كاشيكاري و
کتيبههاي پيشطاق مقبره.
تصوير  -5پالن مقبره كه از
بيرون مدور ودر داخل به شكل
هشت ضلعي طراحي شده است.

تصوير  -6طرح گرافيکی کتيبه
بنايي اهلل در بدنة خارجی مقبرة
شيخ صفي.

در داخل يكي ديگر از الواح ششضلعي واقع در طرفي ِن ضل ِع
مقاب ِل در قبله ،حديث ديگري از احاديث نبوي بدين مضمون« :قال
ُ
افضل الذكر الحم ُد اهلل ».درج شده است .در اينجا نيز
عليه السالم
ِ
اهميت ذكر و فضيلت شكر در قالب «الحم ُد اهلل» اشاره -2-2مقبرة شيخ حيدر( 731ه.ق):
مجدداً به
مقبرة منسوب به سلطان حيدر يا شيخ حيدر(پدر شاه اسماعيل
شده است كه هر دو از مفاهيم پايهاي عرفان محسوب ميشوند.
ي اول)كهتحتشماره ۱۸۴بهثبتآثارباستانيمليرسيده،بنايياست
در کنار کتيبههاي فوق ،کتيبة ديگري در قاب مستطيلي پيشان ِ
ق د ِر قبله شامل بخش هايي از آية  19سورة محمد(ص) 6آمده برجمانند،درمرکزمشگينشهركنونيكهسابقامحلقبرستانقديمي
طا ِ
است .کتيبة ديگري نيز در ضلع سمت قبله در قسمت قاب مستطيلي شهر بودهاست .با توجه به تخريب کتيبة موجود بر سر در ورودي
شامل آيات  62و 63و قسمتي از آيه  64از سورة مبارکه يونس(ع) 7مقبره هيچ سند و مدرکي دال بر تاريخ احداث آن در دست نبود ولي
باتوجه به بازخواني کتيبه مزبور كه در سال هاي اخير توسط آقاي
واقع است (گلمغانی زاده و یوسفی.)370-376 ،1384 ،
سطح داخلي اين مقبره نيز با آيات فراوان و نقاشي روي عبداهلل قوچاني کارشناس سازمان ميراث فرهنگي کشور صورت
پوشش چرميو مقرنس كاري در سقف ،تزيين يافته است .سطح گرفت ،ساخت آن را به سال  731هـق يعني دوره حکومت ابوسعيد
دروني گنبد به رنگ سفيد ميباشد که در وسط آن طرح شمسة بهادرخانآخرينحکمرانسلسلهمغولدرايراننسبتميدهند.
بهلحاظمشخصاتمعماريوتزييني،نمايخارجيبنابهشکل
شانزده پرة شرفه دار و هشت عدد ترنج و نيم ترنج نقاشي شده
برج بلند استوانهاي با محيط قاعده 34/5متر و به ارتفاع تقريبي18/5
روي پارچه مشاهده ميشود(رجبي اصل.)60 ،1381 ,
تزيينات مزبور به روش گچبري َپته 8كه از روش هاي رايج تزيين و قطر  10/5متر است که در چهار سوي آن نماي درگاه مانندي با
گچبري در ادوار ايلخاني و صفوي محسوب ميشده ،انجام گرفته تزيينات كاشيكاري تعبيه شده است .خارج بنا استوانهاي ولي داخل
است (گلمغاني زاده و يوسفي .)143-4،1384،درون برج مقبرة شيخ آن ،دوازده ضلعي منتظم با طول هر ضلع 2/2متر است (معصومي،
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 .)122 ،1383داخل مقبره از دو طبقه تحتاني و فوقاني تشکيل
شدهاست و درب ورودي سردابه در شمال برج قرار دارد که
به وسيله يک راه پله بلند و راه باريک به سردابه منتهي مي شود.
طاق اين قسمت بر روي ستون آجري در وسط و ديوارهاي
جانبي قرار گرفته و مدفن شيخ حيدر در منتهي اليه سردابه واقع
شدهاست(خياوي .)۱۷ ،۱۳۸۰ ،نماي اين بنا با آجر نره و کاشي,
گره سازي شده و خط بنايي زيبايي دارد(پيرنيا.)242 ،1383 ،
خط بنايي مزبور با کاشي هاي فيروزهاي رنگ متضمن آيات -29
279سوره فتح و همچنين لفظ جاللة اهلل در اشکال مختلف است.

تصوير  -8نماي قديميپيش
طاق مقبره.

تصوير  -7نماي قديميمقبره
شيخ حيدر.

در ورودي و سه پنجرة آن با مقرنسكاري گچي و كاشي
تزئين شده است و قاب محرابي شكل بر همه جاي بنا ديده
ميشود .اين بنا اولين بار در سال  1338مورد مرمت قرار گرفته
(معصومي123 ،1383 ،و )122و هم اکنون نيز توسط ميراث
فرهنگي و گردشگري استان اردبيل در حال مرمت است .الزم به
ذكر است كه تا قبل از قرائت متن كتيبه ،مقبرة مزبور را بقعه اهلل
علي اهلل نيز ميگفتند .باتوجه به وفات شيخ حيدر در سال  893هـ
ق كه طي جنگ با شروانشاهان در طبرسران دربند اتفاق افتاده و
در همانجا نيز دفن شده ،قاعدت ًا اين مقبره نميتواند براي او ساخته
شده باشد و احتما ً
ال متعلق به يك صوفي ناشناس ميباشد.

تصوير  -10نماي نزديك
كتيبههاي مقبرة شيخ حيدر.

تصوير  -9پالن مقبره شيخ حيدر.

 -3-2آرامگاه بردع توربه سي( 722هـ.ق):
َبر َدع 10يا َبر َدعه واقع در شمال رود ارس در ناحية قراباغ ،نام
بخشي در جمهوري آذربايجان و در مرکز اين جمهوري است.
مرکز اين بخش شهر بردع است كه تختگاه کهن سرزمين اران
ي شده بردهدار
بود ه است .برخي منابع قديمينام برذعه را عرب 
فارسي دانستهاند و گفتهاند که برخي پادشاهان از فراسوي
ارمنيه بردگان و اسيراني را به اين ناحيه ميآوردند .بردع در
دورة ساسانی و پس از آن در دورة اعراب شهري مستحکم
در برابر حمالت مهاجمين شمالي و غربي بوده است و در قرون
سه و چهار هـق نيز يك شهر مهم محسوب ميشده است .شهر
مزبور پس از ورود مغوالن در قرن  7هـق و انتخاب مراغه به
پايتختي ،محل رفت و آمد آنها بوده است(انوشه.)۱۲۱ ،۱۳۸۲ ،
اما در رابطه با مشخصات و جزييات معماري مقبرة بردع
پيش از هر چيز بايد گفت به دليل قرارگيري اين مقبره در خاك
جمهوري آذربايجان متاسفانه اطالعات جامع و كاملي از آن در
دست نيست اما ميتوان گفت از حيث ساختار فيزيكي و شيوة
تزيين كتيبه نگاري شباهت زيادي با دو مقبرة ديگر و بخصوص
مقبرة شيخ صفي دارد.
بنابر كتيبة واقع در باالي سردر جنوبي ،اين آرامگاه در سال
 722هـق توسط احمد بن ايوب بن حافظ نخجواني ساخته شده
است (غروي )248 ،1376،و احتما ً
ال به همين مناسبت در اصطالح
11
محلي ،اين بنا را به عنوان آرامگاه احمد زاچي بنا نيز مينامند
( .)Aslanapa, 1979, 93-97احمد بن ايوب به عنوان معمار
آرامگاه مومنه خاتون در نخجوان نيز شناخته شده است.
الزم به ذكر است كه آرامگاه مزبور متعلق به مومنه خاتون
همسر مسلمان هوالکوخان ( 651-663هـق) بوده و ساخت
آن توسط پسر وي احمد تکودار ( 680-683هـق) آغاز شده
است (شهاب نيا.)1387 ،
مقبره برجي شكل بردع بصورت استوانهاي آجري با  14متر
ارتفاع است كه بر روي پايهاي هشت ضلعي از چهار رديف سنگ
تراش ساخته شده است .گنبد دروني آن در ابتدا با تاج مخروطي
مزين به کاشي پوشش داده شده بوده و سقف مخروطي فعلي در
نيمه دوم قرن 20ميالدي به بنا افزوده شده است .فضاي داخلي گنبد
به شكل هشت ضلعي همراه با تزيينات مقرنس و نقوش هندسي و
كتيبههاي كاشي معرق است که از دو ورودي رو به شمال و جنوب
ميتوان وارد آن شد (.)Bosworth, 1983, 779-780
به مانند مقابر شيخ صفي و شيخ حيدر ،نماي خارجي اين
مقبره نيز با طرح كتيبه بنايي اهلل با آجر لعابدار فيروزهاي تزيين يافته
است .تنها تفاوت كتيبههاي فوق با مقبرة شيخ صفي در ميزان زاوية
چرخش كتيبههاي چهارتايي اهلل در كنار هم است؛ بدين معنا كه در
مقبرة بردع بصورت مايل و در مقبرة شيخ صفي بصورت قائم
الزاويه اجرا شده است .اين مقبره كه تا حد زيادي آسيب ديده است
در زير سقف داراي مقرنس هاي گچي و در منتهي اليه قسمت فوقاني
نمايبيروندرپايةگنبددارايبانديسرتاسريازكاشيكتيبهبوده
كه متاسفانه امروز قسمت هاي ناچيزي از آن برجاي مانده است.
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تصوير  -11نماي مقبرة
بردع توربه سي.

تصوير  -12نزديك پيش
طاق مقبرة بردع توربه سي.

تصوير  -13نماي مقطع
عمودي مقبرة بردع توربه
سي.

آنچه احتمال ساخت اين مقبره را براي يك فرد صوفي افزايش
ميدهدرواجونفوذفوقالعادةمكتبصوفيانةشيخزاهدگيالني(متوفي
 ۷۰۰هـق) مراد شيخ صفي ،مقارن ساخت بنا در اين ناحيه است.
ِ
شتاسفي(جنوبباکو)
بطوريكهشيخزاهددرايننواحيازجملهدر ُگ
زاويه داشته و همچنين در شهر ِ
شروان صاحب مدرسه ،شبستان
و اراضي زياد بوده و نفوذش تا مدتها پس از مرگش بردوام بوده
است .برخي از منابع تعداد مريدان شيخ را در اين نواحي تا صد
هزار نفر نيز نوشته اند (ساالري شادي.)53 ،۱۳۸۶ ،

 -3تحليل سبك معماری مقابر متصوفه
آذربايجان
به لحاظ مشخصات كلي معماري ،مقابر مزبور تحت تاثير
سبك معروف به آذري(دورة اول) قرار دارند كه بر طبق نظر
مرحوم پيرنيا از آميزش و ترکيب و تلفيق معماری جنوب و
سنت ها و روش هايي که از روزگاران کهن ،بوميآذربايجان شده
بود ،پديد آمده است (پيرنيا .)207 ،1383 ،اغلب ويژگي های سبك
مزبور از جمله ظرافت عناصر ساختمانی ،تاکيد بر ارتفاع بيشتر
بناها ،وجود سرداب ،استعمال آجر قرمز و سنگ تراشيده و
بهره گيری بيشتر از هندسه در طراحی معماری(کونل)95 ،1355 ،
در اين مقابر نمايان است .اما عالوه بر اشتراكات سبك معماري
آذري ،برخي خصوصيات ويژه نيز در آنها مشاهده ميشود كه
ضرورت نامگذاري سبك جديدي را مطرح ميسازد.
همانطور که ميدانيم معماری ايلخانی هم جنبة جهانی و
امپراتوری و هم جنبة محلی داشته است (ويلبر.)36 ،1374 ،
مشخصات معماری مقابر فوق را ميتوان از نمونه های بارز
جنبه های محلی اين معماری دانست که عرفان و تصوف اسالمي
مهمي را ايفا کرده است.

در تکوين و بالندگي آن نقش
مقابر مزبور به لحاظ گونه شناسي معماری جزء دستة مقابر
برجی شكل ميباشند كه به پيروی از رسم قديم جدا و منفرد

تصوير  -14طرح گرافيكي كتيبة
بنايي مقبرة بردع توربه سي.

ساخته شده و از همه سمت نمايان هستند؛ هر چند در برخي موارد
مانند مقبرة شيخ صفي ،بناهاي ديگري را طي ادوار بعدي به بناي
مقبره الحاق كردهاند .اما تفاوت آنها با ساير مقابر برجی شكل ،نوع
گنبدهای بکار رفته در آنهاست که بصورت پيازي شكل دو پوشه
است كه متاسفانه در دو مورد كام ً
ال از بين رفته و پوشش هاي
ديگري جايگزين آنها شده است .اين درحاليست كه پوشش مرسوم
براي مقابر برجي شكل با اين ارتفاع معمو ً
ال بصورت مخروطي يا
ُرك ميباشد .در مقايسه با مقابر چهار ضلعي و شبستان های گنبد
دار نيز اين مقابر داراي ارتفاع خيلی بيشتري نسبت به ابعاد کلی بنا
بوده و نيز گنبدهاي آنها در ابعاد کوچک تر اجرا شده است.
از مهم ترين مشخصه های سبک معماري مقابر مزبور عبارت
است از دو پيش طاق بصورت درهاي ورودي و خروجي كه پيش
طاق هاي قرار گرفته در سمت قبله برجسته تر و داراي تزيينات
مفصل تري مشتمل بر كتيبه ها و قاب هاي هندسي است .از موارد
ديگر استفاده از پالن مدور به شکل مقابر برجی دوره های سلجوقی
با همان ارتفاع اما با قطر كمتر مي باشد که شباهت به مقابر قرون
چهار و پنج هـق در منطقة طبرستان و دامغان پيدا ميکند .به عبارت
ديگر ،سبك مقبره سازي مقابر متصوفة آذربايجان را ميتوان
تركيبي از ساختار آرامگاه هاي اوايل دوران سلجوقي همچون
برج هاي الجيم و رسكت در مازندران و مقابر چهل دختران
و پير علمدار دامغان بعالوة ساختار آرامگاه هاي اواخر دوران
سلجوقي در منطقة آذربايجان همچون سه گنبد اروميه و گنبد مدور
مراغه دانست كه در اين سبك تركيبي ارتفاع بلند و نوع گنبد را با
تفاوت هاي اندك از گروه اولي و پيش طاق هاي بزرگ و برجسته
را از گروه دوم اقتباس نموده است .البته همانطور كه قب ً
ال نيز بيان
شد ويژگي هاي تزييني دورة ايلخاني و ويژگي هاي متاثر از عرفان
ي منطقه نيز در
و تصوف اسالميبعالوة ويژگي هاي معماري بوم 
تشكيل اين سبك دخيل و مؤثر بوده اند.
باتوجه بهكتيبههايبرجايماندهناممعمارانمقبرةبردع(احمد
بن ايوب بن حافظ نخجواني معروف به احمد زاچي بنا) و مقبرة شيخ
صفيالدين(عوض بن محمد المراغي) مشخص ميشود .همچنين
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تصوير  -15نماي مقبرة برجي الجيم مازندران.

تصوير  -20نماي مقبرة برجي گنبد
مدور مراغه.

تصوير  -16نماي مقبرة برجي رسگت

تصوير  -19نماي مقبرة برجي
سه گنبد اروميه.

مطابق همين كتيبه ها ،به لحاظ قدمت ساخت ،آرامگاه بردع (722
هـق) از دو مقبرة ديگر قديميتر است و پس از آن مقبرة معروف
به شيخ حيدر( 731هـق) و در نهايت مقبرة شيخ صفي( 735هـق)
ساخته شده است .بنابراين نزديكي تاريخ هاي ساخت سه مقبره
طي نيمة اول قرن هشتم هجري بين سال هاي  722تا  735هـ ق يكي
از نكات مهم و قابل توجه است .مخصوص ًا مقابر بردع توربه سي
و شيخ صفي که با تفاوت زماني اندكي از هم ساخته شده اند ،داراي
شباهت هاي بيشتري ميباشند بطوريكه چنين به نظر ميرسد كه
در ساخت مقبرة شيخ صفي از بردع توربه سي الگوبرداري شده
است .به لحاظ سبك تزيينات و ارتفاع نيز ،مقبره شيخ صفي يك
روند تدريجي تحول و پيشرفت را نشان ميدهد .بنابراين مقبرة
شيخ صفي نمونة كامل اين سبك مقبره سازي محسوب ميشود
كه به داليل نامعلوم در دورة هاي بعدي تداوم نيافته است و فقط طي
دوران صفويه در ساخت بعضي از مقابر مانند مقبرة شاه اسماعيل
صفوي الگوبرداري هايي از آن صورت گرفته است.
محدودة زمانی اين سبک مقبرهسازی ،نيمة اول قرن هشتم
و حوزة جغرافيايي رواج آن منطقة شرق آذربايجان مخصوص ًا
استان اردبيل امروزي در ايران و منطقة قراباغ آذربايجان در
مجاورت آن ميباشد که از مهمترين مناطق صوفیگری در
دوران اسالميمخصوصا دورة ايلخانی محسوب ميشده است.

تصوير  -17نماي مقبرة برجي چهل
دختران دامغان.

تصوير  -18نماي مقبرة برجي پير
علمدار دامغان.

بخصوص منطقة اردبيل و اطراف آن از قديم االيام محل زندگي و
سکونت عارفان و صوفيان برجسته اي بوده است .وجود محالت
قديميهمچون پير زرگر ،پير عبدالملک ،پير شمس الدين ،پير مادر،
پير سحران و پير ابوسعيد در شهر اردبيل خود بهترين گواه اين
مدعا است .به نظر ميرسد مقابر فوق ،بقاياي مقابر متعددي باشند
كه طي اين دوره توسط پيروان و مريدان ،براي پيران طريقت
و مرشدان صوفيه ساخته شده است .البته عوامل متعددي چون
جنگ ها و تخريب هاي متعدد و نيز عوامل جوي و اقليميمنطقه
و يا عوامل ديگري چون كم اهميت تر بودن ساير مقابري از اين
دست ،باعث بر جاي ماندن تنها سه مقبره شده باشد.

 -4تفاسير صوفيانه تزيين و ساختار

 -1-4شيوة تزيين جدارة بيروني:
همانگونهكهپيشتراشارهشد،مهمترينبخشتزييناتمشترك
ِ
ي بدنة خارجي مقابر است كه در دو
مقابر فوق،
ي بناي ِ
خطوط كوف ِ
مورد صرف ًا با متن مقدس «اهلل» متبرك گشته و بطور خاص در
مورد مقبرة شيخ صفي به خاطر تكرار زياد اين كلمة مبارك ،به نام
گنبدِ «اهلل اهلل» شهرت يافته است .ميدانيم كه موضوع علم عرفان
صحبت در رابطه با ماوراء و وص ِل الي الحق است و رسيدن به حق
مهم ترين هدف عارف است و از آنجا كه در اين كتيبه به استثناي
كلمه اهلل چيز ديگري وجود ندارد؛ يقين ًا هنرمند در طراحي آن ،بياني
بيش از يك نقش تزييني را و به احتمال زياد تاويلي تجسمياز آية
سوم سورة حديد با مضمون «هواالول و االخر و الظاهر و الباطن»
را مدنظر داشته است (خزایی.)130-131 ،1382 ،
بنابر ديدگاه عرفاني در رابطه با انسان« ،پايانها بازگشت به
آغازهاست» يعني انسان که از باال به پايين نزول کرد ،براي رسيدن
ِ
سمت نقطة عروج
به حق بايد از پايين يا همان نقطة نزول به باال يعني
برسد .طبق نظر عارف ,انسان بايد با قد ِم سير و سلوک به مرحلهاي
که از آنجا آمده باز گردد .الزم به ذكر است كه توحيدِ مد نظر عارف
كهقلةمنيعانسانيتوآخرينمقصدسيروسلوكبهشمارميرودبا
يوحتيباتوحيدفيلسوف(يعنياينكهواجبالوجود
توحيدِمردمعام 
يكي است نه بيشتر) از زمين تا آسمان متفاوت است .توحيدِ عارف
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يعني وجودِ حقيقي منحصر به خداست ،جز خدا هر چه هست ،نمود
است نه بود؛ توحيد عارف يعني جز خدا هيچ نيست؛ توحيد عارف
يعني طي طريق كردن و رسيدن به مرحلة جز خدا هيچ نديدن كه البته
همين اعتقاد مخالفاني نيز دارد .از نظر عرفا رسيدن بهاين مرحله كار
عقل و انديشه نيست بلكه كار دل و مجاهده و سير و سلوك و تصفيه
و تهذيب نفس است(مطهري .)544 ،1387 ،بنابراين آنچه انسان را به
خدا راه مينمايد نه عقل است كه معتزله ميگويند و نه دليل است كه
اشاعره ميپندارند ،بلكه خودِ خداست(زرين كوب.)42 ،1344 ،
كاربرد اين كتيبه همچنين ميتواند با اسم اعظم خداوند كه در
برخي تعبيرات عرفاني بزرگترين نام خداوند محسوب ميشود نيز
مرتبط باشد .در مورد اسم اعظم و اينكه كداميك از اسما ُء اهلل اسم
اعظمند و در چه سورهاي از ُس َور قرآن است و آيا اسم خاصي
از اسماء اهلل اعظمست يا نه ،اختالف آراء است .در ميان نظرات
مختلف يك نظر وجود دارد كه قاثل به اسم اعظم بودن خود كلمة
اهلل است(سجادي.)95 ،1370 ،
ِ
نام اهلل حاوي اسماء اهلل است و در آ ِن واحد هم نام ذات خداوند
است و هم تركيبي از همة صفات و اسماء الهي (نصر .)39 ،1379 ،بنا
بر همين داليل ،نام اهلل يكي از اذكا ِر الينقط ِع اغلب صوفيان محسوب
ميشده است .قيصري در شرح فصوص ميگويد« :اسماء الهي از
جهتي منقسم بر چهار قسمت ميشوند كه آنها را امهات اسماء گويند
و عبارتند از اول و آخر و ظاهر و باطن كه جامع آنها اهلل و رحمن
است»(قيصري.)32 ،1299 ،
ِ
صرف اهلل در سرتاسر بدنة مقبره
از سوي ديگر كاربرد كتيبة
ميتواند نماد يكي از مهمترين مسائل مطرح در جهان بيني عرفاني
يعني وحدت وجود باشد .وحدت وجود بهاين معنا كه وجود؛ تنها
خدا و او واحد است .در اين ديدگاه ،عارف با نفي دنيا تنها يک حقيقت
را شاهد است که وجود دارد و باقي در متن آن وجود ،موجودند و
صاحبِ حيات و جنبش .هر آنچه هست اوست و باقي هم جزئي از
اويند نه جدا از او؛ مانند نسبت قطره و يا موج با اقيانوس كه هرکدام
از آنها مجزا از اقيانوس قابل تصور نيستند.
و نهايت ًا اينكه استفاده از كتيبة اهلل بصورت چهار تايي كه از كنار هم
قرارگرفتنحرفآخرهرچهاراهلل،چهارمربعمتقارنتشكيلميشود،
ميتواند نمادي از احاطة نامحدود خداوند بر تماميجهت ها ،مكانها و
زمانها و يا حضور همه جانبة خداوند در زندگي متصوفه نيز باشد.
در مورد مقبرة شيخ حيدر نيز هرچند در كنار كتيبة اهلل از آيات
 27-28سورة فتح استفاده شده اما نگارنده معتقد است انتخاب اين
آيات هم هدفدار و احتما ً
ال در راستاي انتقال همان مفاهيم صوفيانهاي
بوده كه از كتيبة اهلل برداشت ميشود .نكتة جالب توجه در رابطه با
كتيبةآياتسورةفتحاينستكهعينهمينآياتدرتزيينقسمتداخل
دارالحفاظ و شاه نشين بقعة شيخ صفي نيز بكار رفته است .در آية27
اين سوره به تراشيدن موي سر و كوتاه كردن ناخن اشاره شده كه
ميدانيم جزء اعمال صوفيان بوده است .در آية 28اين سوره نيز گواه
بودن خداوند متعال در رابطه با برتري دين اسالم بيان شده است .در
تفسيري عرفاني از اين آيه ،گواه بودن خداوند بر درستي مسلك و
طريقت صوفيان و نوع ارتباط اين عده با خداوند كه بيشترين اهميت به
دل و حال داده ميشود را نيز ميتوان برداشت نمود.

-2-4شيوة طراحي پالن:
در حالت كلي ميتوان براي هر شكل ،دو مفهوم ساختاري و
ادراكي در نظر گرفت .مفهوم ساختاري يا صوري هر شكل آشكار
است و آن را فارغ از ديدگاه ها و فرهنگ هاي گوناگون ميتوان
مورد شناسايي و بررسي قرار داد ،در حاليكه مفهوم ادراكي شكل
به صورتي پيچيده و پنهان با عوامل بسيار متنوع و متعدد از جمله
فرهنگ عمومييك جامعه ،سنت هاي گذشته ،آگاهيها و سليقههاي
گروهي و فردي ،محيط و زمينة قرارگيري شكل و ويژگي هاي
كالبدي آن بستگي دارد (ديباج و سلطان زاده 10،1377،و .)11در هن ِر
ينيز،هنرمندبهجايکاربردمستقيممفاهيم
آميختهبهعرفا ِناسالم 
اصلي از رمز و راز و مجاز نهفته در بطن اثر هنري کمک ميگيرد که
رمزپردازي با اشكال و اعداد يکي از آنهاست .در مقابر مورد بحث نيز
اشكال ،احجام و اعداد فقط جنبة عملكردي و تزييني صرف نداشته،
بلكه انتخاب آنها با توجه به مفاهيم عرفاني و معنوي صورت گرفته
است؛ در واقع هر شکل و عدد به معناي رمزي خود طنين وحدت و
بازتاب کيفيتي است که در بطن آن ،وحدت نهفته است.
پيشتر ذكر شد كه بدنة بيروني بناهاي فوق بصورت دايرهاي
طراحي شده و از قسمت كف تا پاية گنبد ،شكل يك استوانة بزرگ
را تداعي ميكند .بي شك انتخاب فضاي مدور در اين قسمت با
توجه به خواص ذاتي اين طرح صورت گرفته است ،زيرا ميدانيم
كه در اسالم شكل مدور تنها شكل كاملي دانسته شده كه قادر به
بيان جالل خداوندي است (دوبوكور.)104 ،1373 ،
الزم به ذكر است كه در دوران اسالمیايران ،مقبره ها اغلب
با نقشههاي مدور ،مربع و هشت ضلعي با شيوههاي گوناگو ِن
معماري احداث شده اند (کياني .)10 ،1374 ،همچنين به جز مقابر
از پالن مدور برای ساخت بناهای مختلفی مانند مقابر برجی شکل,
کبوترخانه ها ,رصدخانه ها و نظاير آنها نيز استفاده شده است .اما
آنچه در مورد مقبرة شيخ صفي يك استثناء ميباشد تفاوت بين
فضاي استوانهاي بيروني با فضاي هشت ضلعي دروني و همچنين
ارتفاع زياد مقبره با توجه به نوع گنبد روي آن است .زيرا در مقابر
برجي شكل با اين ارتفاع معمو ً
ال گنبدها بصورت رك يا مخروطي
ديده ميشوند و جدارة بيروني بنا نيز بصورت پرهدار ساخته شده
است .باتوجه به اين موارد به نظر ميرسد علت كاربرد پالن مدور با
مشخصات فوق در راستاي مفاهيم خاص عرفاني بوده باشد.
به عنوان مثال انتخاب طرح مدور براي فضاي بيروني
بنا ميتواند كنايه از جمعيت و حلقة صوفيان و يا محل تجمع
صوفيان يعني خانقاه باشد .در ابيات زير «صوفي شيرازي» به
خوبي اين معنا را به رشتة نظم درآورده است:
صوفي هر کس که بوالفضول افتاده است
از دايرة دور بـــــــدور افتاده است
		
ازگردشچرخستکهبــــدميرقصيم
اين دايره سخت بي اصول افتادست.
		
(دهخدا ،1373،ذيل كلمة دايره)
از سوي ديگر دايره نمادِ
ِ
حرکت هميشگي يا همان «هو الحي»
ِ
سياليت
ميباشد که هميشه در حال حرکت و مظهر بي کرانگي و
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آسمان و وحدت در عين کثرت است .اين شكل از زيباترين و
کاملترين اشکال هندسي است که کمال را تداعي ميکند و تنها
نشا ِن وحدانيت و نشانة عالم نامحدود و بيکرا ِن روح و نمادي از
خود بي خود شدن است .طرح مزبور همچنين ميتواند استعاره
از دايرة وجود باشد كه در عالم عرفان ،جهان وجود و مقام عشق
را گويند( سجادي .)380 ،1370 ،عالوه بر مفاهيم فوق الذكر ،دايره
نمادي از خالقيت ،يعني خل ِ
ق جهان در مقابل خالق نيز ميباشد
و به همين مناسبت ،دواي ِر متحدالمركز نمايانگر طبقات و سلسله
مراتب وجود هستند (نوزايي و شه بخش .)132 ،1385 ،همانطور
كه از بررسي مطالب فوق الذكر برميآيد كاربرد طرح مزبور
در راستاي مفاهيم خاص عرفاني صورت گرفته است زيرا
موضوعاتي چون وحدت در عين کثرت ،دايرة وجود و سلسله
مراتب وجود همه از اساسي ترين مفاهيم عرفان اسالميبشمار
ميروند.
در مقابر فوق بر خالف فضاي بيروني كه به شكل استوانه اي
و مدور طراحي شده ،فضاي داخلي به شكل كثير االضالع (8
و 12ضلعي) ميباشد .فضاي هشت ضلعي در اين نوع طراحي

احتماال به شكل نماديني با طبقات هشت گانة بهشت يا هشت
باغ به ترتيب؛ اول خلد ،دوم دارالسالم ،سوم دارالقرار ،چهارم
جنت عدن ،پنجم جنت الماوي ،ششم جنت النعيم ،هفتم عليين و
هشتم فردوس مرتبط است (دهخدا ،1373 ،ذيل كلمة هشت) كه
با جايگاه ابدي مورد انتظار صوفيان متناسب است .از سوي
ديگر اين انتخاب ميتواند بر اساس هشت صفات يا هشت مرحلة
تصوف مشتمل بر معرفت اﷲ ،علم ،شکر در همه حال ،رضا به
قسمت ازلي ،صبر بر بال و قلت رزق ،تعظيم امر خداوند ،شفقت بر
خلق خداوند و عفت (دهخدا ،1373 ،ذيل كلمة هشت صفات) كه از
مهم ترين اصول عرفان اسالميبه شمار ميرود ،صورت گرفته
باشد .الزم به ذكر است كه در مقابر شيخ صفي و بردع ،شكل
ي مقبره ،قاعدة هشت
هشت ضلعي فضاي داخلي در قسمت فوقان ِ
ضلعي پاية گنبد را تشكيل ميدهد كه اين قاعدة هشت وجهي نيز
ميتواند كنايه از كرسي الهي و نيز عالم فرشتگان باشد (نصر،
 .)53 ،1375طرح  12ضلعي مقبره مشكين شهر نيز احتماال تحت
تاثير اعتقادات شيعي طراحي شده است زيرا ميدانيم مصادف با
آن زمان ،تصوف ارتباط تنگاتنگي با تشيع داشته است.

نتيجه
طي دورة ايلخاني در سرزمين آذربايجان و بطور خاص در
منطقة اردبيل سبك ويژه و مستقلي از معماري تدفيني بصورت
مقابر برجي شكل تكوين يافته است كه عليرغم تشابهات ساختاري
با مقابر همدورة منطقه و كل ايران ،داراي برخي خصوصيات
ويژه نيز ميباشد .با توجه به ويژگي هاي طراحي پالن و تزيين
چنين به نظر ميرسد كه سبك مزبور ،تحت تاثير كامل و مستقيم
عرفان و تصوف اسالميبخصوص طريقت صوفيانة شيخ زاهد
گيالني و شيخ صفي الدين اردبيلي در نيمة اول قرن هشتم هـق
بوده است .با توجه به نزديكي جغرافيايي بردع با شهر اردبيل
و مشكين شهر احتمال تاثير و تاثر معماری مقابر اين مناطق از
يکديگر طی دورة ايلخانی كام ً
ال منطقي به نظر ميرسد .البته بايد
توجه داشت که ويژگي هاي معماري اين ساختمان ها دليل بارزي
هستند برادامه سنتهاي پيشين ،كه عليرغم تاخت و تاز مغوالن
تا حد قابل مالحظهاي پايدار ماندهاند .از سوی ديگر برخي از
اين مقابر مانند مقبرة شيخ صفي در دوران صفوی با تغييرات

عمدهای بخصوص در زمينة تزيينات كاشيكاري و نقاشي مواجه
شده اند که اين امر اصالت بنای اولية دورة ايلخانی را تا حدودی
از بين برده و موجب ايجاد برخي تفاوت هاي جزئي ظاهري بين
مقابر مزبور شده است .در جمع بندي مطالب ميتوان اينگونه
پنداشت كه معماران و تزيين كاران آذربايجان طي دورة زماني
مورد بحث ،بر طبق سفارش حاميان مالي مقابر ،برخي اصول
عرفاني و صوفيانه را در ساخت و تزيين آنها لحاظ كرده اند كه
منجر به پيدايش سبك نويني از مقابر برجي شكل در منطقه شده
است .اين سبك نوين را ميتوان سبك فرعي دورة اول سبك
آذري دانست كه در مشخصات معماري تركيب و تلفيقي از
مقابر برجي شكل اوايل دورة سلجوقي در دامغان و مازندران و
اواخر دورة مزبور در غرب آذربايجان بعالوة مشخصات عمدة
معماري ايلخاني و معماري بوميو محلي است كه تحت تاثير
عرفان و تصوف اسالميهويت مستقل يافته است.

پي نوشت ها:
 1بسم اهلل الرحمن الرحيم .شهداهلل انه ال اله اال هو المالئكه و اولوا العلم قائم ًا بالقسط ال اله االهو العزيز الحكيم .ان الدين عنداهلل االسالم(.آل عمران 19 /و)18
خدا که همواره به عدل ،قيام دارد ،گواهي ميدهد که جز او هيچ معبودي نيست؛ و فرشتگا ِن [او] و دانشوران [نيز گواهي ميدهند که ]:جز او ،که توانا و
حکيم است؛ هيچ معبودي نيست ,در حقيقت ،دين نزد خدا همان اسالم است.
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هوالحي ال اله ا ال هو فادعوه مخلصين له الدين الحمداهلل رب العالمين(مومن )65 /اوست [همان] زندهاي که خدايي جز او نيست .پس او را در حالي
که دين [خود] را براي وي بيآاليش گردانيدهايد بخوانيد .سپاس[ها همه] ويژهي خدا پروردگا ِر جهانيان است.
ذلك اهلل ربكم ال اله اال هو خلق كل شيء فاعبدوه و هوي علي كل شي وكيل .التدركه اال بصر و هو يدرك االبصر و هوالطيف الخبير.
(انعام103/و )102اين است خدا ،پروردگار شما :هيچ معبودي جز او نيست ،آفرينندهي هر چيزي است .پس او را بپرستيد ،و او بر هر چيزي نگهبان
ِ
لطيف آگاه است.
است ,.چشمها او را درنمييابند و اوست که ديدگان را درمييابد ،و او
اهلل لطيف بعباده يرزق من يشاء و هوالقوي العزيز(.شوري )19 /خدا نسبت به بندگانش مهربان است هر كه را بخواهد روزي ميدهد و اوست
نيرومند غالب.
خدايا مرا در زندگي فقير دار و فقير بميران و در صف فقيران محشور فرما.
ال هَّ
ال هَّ
اعلَ ْم أَ َّن ُه ال إ ِل َه إ ِ َّ
من قال ال إ ِل َه إ ِ َّ
اس َت ْغف ِ ْر ل ِ َذ ْنب َِک  :پس بدان که هيچ معبودي جز خدا نيست؛
اللُ صدق و لم وهلل دخل اهلل( به خط کوفي زرد) َف ْ
اللُ َو ْ
و براي گناه خويش آمرزش جوي.
أَال إ َِّن أَ ْولِيا َء هَّ
ف َعلَ ْيه ِْم َو ال ُه ْم َي ْحزَ ُنونَ  ,الَّذِينَ آ َمنُوا َو کانُوا َي َّت ُقونَ  ,لَ ُه ُم الْ ُب ْشري فِي الْ َحياةِ ال ُّدنْيا َو فِي الآْ ِ
الل ِال َخ ْو ٌ
خ َرةِ :آگاه باشيد ،که بر دوستان خدا
نه بيمي است و نه آنان اندوهگين ميشوند ,همانان که ايمان آورده و پرهيزگاري ورزيدهاند ,در زندگي دنيا و در آخرت مژده براي آنان است.
در روش گچبري پته ،کرباس را آهار ميزنند تا مثل مقوا گردد سپس روي آن گچ ماليده ,گچبري مورد نظر را انجام ميدهند .پس از آن کرباس
گچبري شده را بصورت يک تزيين روي ديوار ميچسبانند .براي چسباندن کرباس روي ديوار عالوه بر چسب از ميخ هم استفاده ميشود .ضمنا
سر ميخ را به اشکال گوناگون مخروطي گلهاي چند برگي در ميآورند که خود اين طرز کار هم از جمله شيوه هاي تزييني است.
ام إ ِن َشاء هَّ
ص َدقَ هَّ
الرؤْ َيا ب ِالْ َح ِّق لَ َت ْد ُخ ُل َّن الْ َم ْس ِ
ص ِرينَ لاَ ت ََخا ُفونَ َف َعل ِ َم َما لَ ْم َت ْعلَ ُموا َف َج َع َل مِن ُدو ِن
لَ َق ْد َ
ج َد الْ َح َر َ
اللُ آمِنِينَ ُم َحلِّقِينَ ُرؤُ َ
وس ُك ْم َو ُم َق ِّ
اللُ َر ُسولَ ُه ُّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
هَّ
هَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َذل ِ َك َفت ًْحا َقرِي ًبا (ُ )27ه َو الذي أ ْر َسل َر ُسول ُه ب ِال ُه َدى َودي ِن ال َح ِّق ل ُيظه َِر ُه َعلى ال ِّدي ِن كلِّه َوك َفى ب ِالل َشهِي ًدا (ُّ )28م َح َّم ٌد َّر ُسول الل َوالذينَ َم َع ُه أش َّداء
َ
ضلاً ِّمنَ هَّ
ِض َوانًا ِ
الل ِ َور ْ
اه ْم ُركَّ ًعا ُس َّج ًدا َي ْب َت ُغونَ َف ْ
الس ُجودِ َذل ِ َك َم َث ُل ُه ْم فِي الت َّْو َراةِ َو َم َث ُل ُه ْم فِي
سي َم ُ
َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم ت ََر ُ
اه ْم فِي ُو ُجو ِههِم ِّمنْ أ َث ِر ُّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
هَّ
ات مِ ْن ُهم َّم ْغف ِ َرةً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الصال ِ َح ِ
است ََوى َعلى ُسوقه ُي ْعج ُ
إْالِنجِي ِل َك ْ
الزُّرا َع ل َيغيظ بِه ُِم الكف َ
اس َت ْغلظ َف ْ
آزَر ُه َف ْ
زَر ٍع أ ْخ َر َج َش ْطأ ُه َف َ
َّار َو َع َد الل الذينَ آ َمنُوا َو َعملوا َّ
ِب َّ
ت خدا در حالي كه سر تراشيده و موي
َوأَ ْج ًرا َع ِظي ًما ( : )29حقا خدا رؤياى پيامبر خود را تحقق بخشيد [كه ديده بود] شما بدون شك به خواس 
[و ناخن] كوتاه كردهايد با خاطري آسوده در مسجد الحرام درخواهيد آمد خدا آنچه را كه نميدانستيد دانست و غير از اين پيروزي نزديكي [براي
شما] قرار داد ( )27اوست كسي كه پيامبر خود را به [قصد] هدايت با آيين درست روانه ساخت تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواهبودن
خدا كفايت ميكند ( )28محمد [ص] پيامبر خداست و كساني كه با اويند بر كافران سختگير [و] با همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود
ميبيني فضل و خشنودي خدا را خواستارند عالمت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهرههايشان است اين صفت ايشان است در تورات و مثل
آنها در انجيل چون كشتهاي است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقههاي خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد
تا از [انبوهي] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد خدا به كساني از آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند آمرزش و پاداش بزرگي
وعده دادهاست (.)29
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