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معـرفي سبك مقبـره سازي متصوفـة آذربایجان
دکتر سیدهاشم حسیني*

استادیار باستان شناسي و هنر دوران اسالمي، دانشکدة علوم انساني)پردیس نمین(, دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 89/3/21، تاریخ پذیرش نهایی: 89/6/3(

چکیده:

خطة آذربایجان به عنوان یکي از مهم ترین مناطق سرزمین ایران و همچنین خاستگاه صفویان و مذهب تشیع، نقش مهمي  در 

توسعه و تکامل سنت مقبره سازی اسالمي  داشته است. به نظر مي رسد طي دوران ایلخاني در این منطقه، سبک خاصي از معماري تدفیني 

در قالب مقابر برجي شکل تکویــن یافته است که مباني آن ریشه در تصوف اسالمـي  بخصوص مکتب شیخ زاهد گیالني و شیــخ  صفي 

الدین اردبیلي از عرفاي نامي قرون هفتم و هشتم هـ  ق دارد. از مهمترین نمونه هاي برجاي ماندة این سبک می توان به مقبرة شیخ صفی 

الدین در شهر اردبیل، مقبرة منسوب به شیخ حیدر در مشکین شهر و مقبرة بَرَدع توربه  سي در جمهوري آذربایجان اشاره کرد که به لحاظ 

ویژگي هاي طراحي و تزییني از شباهت ها و ویژگي هاي خاصي برخوردارند. تحقیق کنـوني به بررسي و تحلیل  ویژگي هاي معماري 

و تزییني این مقابر پرداخته و سعي دارد با تعیین تاریخچة زمانی ظهور این فرم از معماری در منطقة آذربایجان بر اساس بررسی های 

باستان شناختی, به ابعاد مختلف سبک مزبور دست یابد. بنابر یافته های تحقیق, از مهمترین مصادیق این سبک مي توان به شیوة خاص 

تزیین جدارة بیروني مقابر بصورت کتیبة بنایي اهلل به عنوان ذکر افضل و مداوم متصوفه و نیز شیوة طراحي پالن اشاره نمود که در مقاله 

به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 

واژه های کلیدی: 

معماري اسالمي، مقابر برجي شکل، تصوف اسالمي، دوران ایلخاني، آذربایجان.

E. E-mail: hhoseyny@uma.ac. ir ،0452-3222953 :تلفن: 09141556077، نمابر *
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ساخت مقابر در معماري دوران اسالمي   بعنوان جلوه ای از 
باورها و آیین های مربوط به پاسداشت مردگان، توام با سایر بناهای 
مذهبی دیگر از جمله مساجد آغاز شد و تقریباً به موازات آن پیش 
رفت. شیوه های مختلف ساخت این مقابر از نظر ساختاری تحت تاثیر 
عوامل مختلف فرهنگی و مادی، راهی همگام با آیین ها و باورهای 
جامعه پیموده  است. هر چند مسئله  احکام مقابر در فقه  اسالمي   آراء 
مختلف و متفاوتی را به خود اختصاص داده  است, اما حضور تعداد 
بسیار زیاد این بناها در بسیاری از کشورهای اسالمي   نشان از جایگاه 

ویژة این ابنیه در جامعه  اسالمي   دارد.
در ایران دوره  اسالمي   نیز، بناهاي آرامگاهي بعد از مساجد در 
شمار پرتعدادترین آثار معماري قرار دارند. ساخت این بناها که  از 
سده چهارم هـ ق قمري به بعد، با پدید آمدن سلسله هاي مختلف 
محلي در شرق و شمال ایران رواج یافت، طي دوره هاي بعدي 
اسالمي  تداوم یافت. نکتة مهم در رابطه با این ابنیه، ارتباط ویژگي 
هاي ساختاري و تزییني آنها با فرد متوفي است؛ بدین معنا که افراد 
عادي از مقابر ساده و افراد مطرح جامعه  از مقابر شاخص تری 
برخوردار بوده اند. به گواهی تاریخ همواره مقابر بزرگان مذهبی 
در طول دوران های بعدی نیز اهمیت خود را حفظ کرده و گاهی 
گسترده تر شده اند بطوریکه بعد از مدتی به مجموعه های مذهبی 

حاوی بناهای متعدد تبدیل شده اند. 

یکي از مهمترین ادوار ساخت این مقابر مربوط به سده هاي 
هفتم و هشتم هـ ق یعني دورة حکومت ایلخانان مغول مي باشد. 
طي این دوره با توجه به مرکزیت حکومت ایلخانان در منطقة 
مشایخ  و  عرفا  به  مغول  سالطین  خاص  توجه  و  آذربایجان 
متصوفه، منطقة اردبیل به عنوان یکي از مراکز مهم تصوف، از 
اهمیت ویژه اي برخوردار مي شود و مقابر برجي شکل ارزشمندي 

با مشخصاتي ویژه براي صوفیان ساخته مي شود. 
پژوهش حاضر به بررسي مشخصات معماری و تزیینی سه 
مقبرة دوران ایلخاني مشتمل بر مقبرة شیخ صفي در شهر اردبیل, 
مقبرة شیخ حیدر در مشکین شهر و مقبرة بردع توربه سي در 
قراباغ جمهوري آذربایجان می پردازد.  نگارنده نحوة ساخت و 
تزیین این بناها را بصورت مستقیم مرتبط با جریانات تصوف 
اسالمي  قرون هفتم و هشتم هجری مي داند و معتقد است با توجه 
به این ویژگي ها مي توان از سبک جدیدي تحت عنوان سبک مقبره 
سازي متصوفة آذربایجان در قلمرو سبک آذري نام برد که در 
برخي از موارد مشابه دورة اول سبک آذري و در برخي از موارد 
هم متفاوت با آن مي باشد. الزم به ذکر است که در این تحقیق، 
تمرکز بیشتر بر روي مقبرة شیخ صفي به عنوان نقطة اوج و نمونه 
شاخص این سبک صورت گرفته و شیوة تحقیق نیز بصورت 

تاریخي، توصیفي و تحلیلي در کنار کار میداني مي باشد.

مقدمه

1- مقابر برجي شکل

یا  مقبره اي  برج هاي  هرسه مقبرة مورد بررسي در دستة 
مقابر برجي شکل جاي مي گیرند که عمده ترین و رایج ترین نوع 
آرامگاه هاي ایران دوران اسالمي   محسوب مي شود. هر چند در اوایل 
دوران اسالمي   ساخت مقابر در قالب چهار ضلعي نمایان گشت ولیکن 
ـ  ق مقابر برجي شکل بر آن برتري یافت. گنبد  در اواخر قرن چهارم ه
قابوس به تاریخ 398 هـ ق نخستین بناي باقي مانده  از مقابر برجي 
شکل ایران است که به عنوان الگویي براي سایر مقابر با نقشه هاي 

دایره و یا ستاره شکل شناخته مي شود )مشکواتي، 1349، 189(. 
مقابر برجي در شکل اولیه خود به صورت استوانة بلندي مي باشد 
که بامي   مخروطي شکل یا اصطالحاً  ُرک آن را مي پوشاند. این نوع بنا 
در سه سدة بعد همزمان با حکومت سلجوقیان، مبناي یکي از فرم هاي 
اصلي معماري در ایران و سپس در آسیاي صغیر شد)رایس، 1381, 
66(. در این دوره ترحیح برج بر بناي چهار گوش به حدي قوت گرفت 
که در واقع همه  انواع آن را مي توان طي قرون پنج و شش هـ ق یافت. 
بخش عمده اي از این برج ها براي پادشاهان و حاکمان وقت و همچنین 
براي مقدسین ساخته مي شد؛ مانند برج هاي آرامگاهي در مراغه و 

ـ.ق، چهل دختران مورخ 446 هـ  آرامگاه هاي پیر علمدار مورخ 417 ه
ـ ق. در این  ق، برج مهماندوست مورخ 490 هـ ق و برج طغرل 455 ه
دوران بر طبق روش اهل سنت، آرامگاه هاي ائمة  اطهار )ع( بندرت در 

شمار برج هاي مقبره اي جاي مي گیرد )هیلن براند، 1366، 81-108(.
طي دوره  ایلخاني به عنوان آخرین دورة رونق مقابر برجي 
شکل، بر ارتفاع این مقابر افزوده و برخي ویژگي هاي بومي  و 
منطقه اي نیز در معماري و تزیین آنها لحاظ گردید. در این مقابر 
اجساد یا در زیر سنگ قبر منقش در مرکز اتاق و یا در دخمه هاي 
 .)37 )ویلبر، 1374،  مي شدند  دفن  سرداب  به  موسوم  طاقدار 
شالودة مقابر مورد بررسی در تحقیق پیش رو نیز همگي مربوط 
به دورة ایلخانی است که یکی از ادوار باشکوه مقبره سازی دوران 
اسالمي   را تشکیل مي دهد. از جمله شواهدی که نشان دهندة 
اهمیت ساخت مقابر طی دورة مزبور بوده کتاب »االحیاء و اآلثار« 
خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی از وزیران برجستة این دوره 
است که فصل بیست و یکم این کتاب حاوی اطالعات مفیدي در 

مورد مساثل مربوط به ساخت این ابنیه است )همان، 45(. 
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به لحاظ ویژگي هاي تزییني مقابر برجي، در اوایل بیشتر 
منحصر به تزئینات آجرکاري در نماي خارجي بوده که در آن از 
تزئینات ساده هندسي استفاده شده بود. نماي داخلي این مقابر 
عموماً ساده و داراي پوشش گچي بوده  است. طي دوره سلجوقي 
از نقش اندازي هاي تزییني در بدنه هاي ساختمان ها استفاده و 
حاصل آن انواع بیشماري از تزئینات هندسي متنوع مي باشد. 
برج هاي خرقان و دماوند و مقابر مراغه  از نمونه هاي قابل توجه 
 این گونه تزئینات مي باشد)شهریاري، 1377(. طي دورة ایلخاني 
نیز خطوط کوفي بنایي با استفاده از کاشي هاي یکرنگ و آجرهاي 

لعابدار، شکوه و زیبایي این مقابر را افزایش دادند.

2-  مقابر متصوفة آذربایجان

2-1- مقبرة شیخ صفي الدین اردبیلي)735 ه.ق(: 
مقبره شیخ صفي الدین اردبیلي نیاي بزرگ دودمان صفویان 
که امروزه به گنبدِ »اهلل اهلل« معروف است به تصریح »شیخ حسین 
ابدال زاهدي« در »سلسله النسب«، توسط جانشین و پسر شیخ 
یعني »صدرالدین موسي« ساخته شد)ابدال زاهدي، 1343، 39(. 
اولئاریوس نیز ساخت مقبرة شیخ را در سال 735 هـ ق به دستور 
شیخ صدرالدین موسي و توسط معماري از شهر مدینه با نقشة 

خود شیخ صدر الدین مي داند )اولئاریوس، 1379، 499(.
از آنجا که اغلب اوالد شیخ صفي داراي شوکت و اقتدار بودند، در 
تکمیل و تزئین مدفن وي کوشش کردند و بخصوص در ادوار شاه 
طهماسب و شاه عباس اول بناهاي مهم دیگري به مقبرة وي افزوده 
شد)کیاني، 1374, 166(. کمپفر جهانگرد آلماني که بین سال هاي 
1096-1105 هـ ق از ایران دیدن کرده، بقعة شیخ صفي را به لحاظ 
جایگاه مذهبي در مرتبة سوم اهمیت پس از حرم مطهر رضوي و 

حرم حضرت معصومه)ع( معرفي مي  کند)کمپفر، 1363، 136(. 
در رابطه با مشخصات معماري مقبرة شیخ، مي  توان گفت بنایي 
است برج مانند به ارتفاع 17/5 متر که از بیرون بصورت مدور با قطر 
تقریبي 6 متر و محیط 22 متر و از داخل بصورت هشت ضلعي 
طراحي شده و گنبدي پیازي شکل بر فراز آن قرار گرفته است. 
با توجه به ارتفاع نسبتاً زیاد این مقبره که شکل برج را در نظر 
مجسم مي  سازد، به نظر مي  رسد معمار، مقبره را به گونه اي 
طراحي کرده که از اندام هاي دیگرِ بافِت شهري نمایان تر باشد و 
این امر با فلسفه وجودي مقبره به عنوان یک بناي مذهبي مطابقت 
دارد. الزم به ذکر است که مقبره در اصل بنایي آزاد و مجزا بوده 
ولي در ادوار بعدي بوسیلة یک طاقنماي عمیق از ضلع شمالي به 

تاالر دارالحفاظ یا قندیلخانة بقعه ملحق گردیده است. 
مهمترین تزیینات مقبرة شیخ صفي را کتیبه هایي تشکیل مي دهد 
که اغلب مشتمل بر متون قرآني و حدیثي و اسماء اهلل است و با کاشي 
معرق یا خط بنایي بر قسمت هاي مختلف مقبره نقش بسته است. 
مهم ترین بخش این تزیینات خطوط کوفي بنایي بدنة خارجي مقبره 
است که با متن مقدس اهلل متبرک گشته و به خاطر تکرار زیاد 
این کلمة مبارک، گنبد مزار شیخ به نام »گنبد اهلل اهلل« شهرت یافته 

است. بي تردید این کتیبه یک نمونه بسیار عالي از فن تلفیق آجر و 
کاشي در اواخر قرن هشتم هـ ق است. در کتیبة مزبور کلمه سرالسر 
با آجرهاي لعابدار فیروزه اي )احتماالً قدیمي ترین نمونه هاي کاشي 
در بقعه( با مهارت و ظرافت خیلي زیادي به خط کوفي بنایي و به 
صورت عمودي و افقي در بدنه آرامگاه تعبیه شده است. چنین شیوه 
کتیبه نویسي در بناهاي مذهبي دوران ایلخاني از بارزترین و شناخته 
شده ترین سبک هاي تزیین ابنیه بوده است.)گلمغاني زاده و یوسفي، 

  .)363 ،1384
در جدارة بیروني گنبد اهلل اهلل عالوه بر کتیبه بنایي مزبور، کتیبه 
دیگري بر فراز ساقه گنبد، زیر پاطاق گنبد، به شیوة دو خطِي ثلث و 
کوفي با مفاد قرآني نقش بسته است. کتیبه نواري مورد نظر به عرض 
95 سانتي متر و با دو حاشیه معرق به عرض 30 سانتیمتر متشکل 
از طرح برگ نخل و غنچه هاي مسبک است که دور تا دور آرامگاه را 
در برمي گیرد. کتیبه فوقاني به خط کوفي طالیي و کتیبه تحتاني به 
خط ثلث سفید بر زمینه الجوردي کار شده است. برفراز کتیبه نواري 
مورد بحث و در زمینه آجري گنبد نیز طرح هاي هندسي تزییني با 
طرح لوزي هاي بزرگ و کوچک با استفاده از کاشي فیروزه اي، یک 
در میان تعبیه شده است. الزم به یادآوري است در جایي که طاق گنبد 
شروع مي شود یک نوار نازک تزییني با طرح هاي ساده هندسي قرار 
دارد که چنین سبک تزییني در مقبرة بردع توربه سي که در ادامه به 

مشصات آن خواهیم پرداخت نیز دیده مي شود.
کتیبه نواري دو خطي ثلث و کوفي مورد نظر با عبارت بسم 
اهلل الرحمن الرحیم شروع شده و با آیات 18 و 19 سوره مبارکه آل 
عمران1، آیه 65 سوره غافر2 و آیات 103 و 102 سوره مبارکه انعام3  
ادامه مي یابد. در قسمت باالي کتیبه ثلث فوق الذکر نیز کتیبه دیگري 

به خط کوفي از متن آیه 19 سوره شوري4 نگارش شده است.
از دیگر متون مقبره برجي شکل شیخ صفي کتیبه هاي قاِب سردِر 
ضلعِ سمت قبله است. در این قسمت و اطراف آن کتیبه هایي از جنس 
کاشي معرق وجود دارد که به خط ثلث و کوفي در میان اسلیمي هاي 
دوار نقش بسته است. در دورترین حاشیه ورودي سمت قبله و در 
دو طرف آن به طرز متقارن 6 لوح، هر سمت 3 لوح، و دو لوح دیگر 

معرفي سبك مقبره سازي متصوفة آذربایجان

تصویر 1- نمای کلی مقبرة شیخ 
صفی از سمت جنوب شرق.

تصویر 2- نمای فضاي هشت ضلعي 
داخلي مقبره شیخ صفي.
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صفي الدین و روي قبر، یک صندوق منبت کاري گرانبها وجود 
دارد که ترصیعي زیبا از عاج دارد. در حاشیة باالي سطوح جانبي 
صندوق، در یک کتیبة مفصل از شیخ صفي نام برده شده است. 
گفته مي شود این صندوق چوبي مزین به خاتم, منبت و معرق 
کاري، هدیة همایون امپراتور مغولي هند )963-936 هجري( به 

بقعه مي باشد )صفري، 1371، 49(.
به  تزیین  زمینة  در  بخصوص  بنا  مشخصات  به  باتوجه 
آساني مي توان دریافت که برخي از تزیینات در ادوار بعد از 
ساخت بنا صورت گرفته است. از جمله به اعتقاد فردریش زاره، 
تزیینات قاب پنجره هاي مقبرة شیخ به شکل کاشیکاري معرق و 
کتیبة خطي گرداگرد آن چنان تطابقي با تزیینات دوره هاي بعدي 
دارند که باید بپذیریم متعلق به قرن هاي نهم و دهم هـ ق هستند 
)زاره،1385، 47(. الزم به ذکر است که در گنبد اهلل اهلل به جز شیخ, 
سه نفر دیگر نیز مدفون هستند: صدر الدین موسي فرزند وي و 
باني بقعه, شیخ ابراهیم معروف به شیخ شاه فرزند خواجه علي 
و سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل که در جنگ با شروانشاهان 

کشته شد.

           

2-2-مقبرة شیخ حیدر)731 ه.ق(: 
مقبرة منسوب به سلطان حیدر یا شیخ حیدر)پدر شاه اسماعیل 
اول( که تحت شماره 184 به ثبت آثار باستاني ملي رسیده، بنایي است 
برج مانند، در مرکز مشگین شهر کنوني که سابقا محل قبرستان قدیمي 
 شهر بوده  است. با توجه به تخریب کتیبة موجود بر سر در ورودي 
مقبره هیچ سند و مدرکي دال بر تاریخ احداث آن در دست نبود ولي 
باتوجه به بازخواني کتیبه مزبور که در سال هاي اخیر توسط آقاي 
عبداهلل قوچاني کارشناس سازمان میراث فرهنگي کشور صورت 
گرفت، ساخت آن را به سال 731 هـ ق  یعني دوره حکومت ابوسعید 

بهادرخان آخرین حکمران سلسله مغول در ایران نسبت مي دهند. 
به لحاظ مشخصات معماري و تزییني، نماي خارجي بنا به شکل 
برج بلند استوانه اي با محیط قاعده 34/5 متر و به ارتفاع تقریبي 18/5 
و قطر 10/5 متر است که در چهار سوي آن نماي درگاه مانندي با 
تزیینات کاشیکاري تعبیه شده است. خارج بنا استوانه اي ولي داخل 
آن، دوازده ضلعي منتظم با طول هر ضلع 2/2 متر است )معصومي، 

در قسمت باال تعبیه شده، که در هر یک از این الواح شش ضلعي 
که تلفیقي از آجر و کاشي معرق است، عبارات قرآني و حدیثي به 
خط کوفي موشح درج شده است. متن کتیبه اول سمت راست شامل 
حدیثي از پیامبر )ص( بدین مضمون است: »قال علیه السالم الدعا من 
العباده«. سایر کتیبه هاي احادیث پیامبر)ص( از باال به پایین بدین 
شرح مي باشد: »اللهم اَحیِني مسکینا و ُتوفني مِسکینا و احُشرني 
في ُزمره الَمساکین.5« و »قال علیه السالم: اَفضُل الذِکر الالَه اال اهلل« 

)همان، 364-369(. 
به  اشاره  و  بوده  دعایي  مضمون  داراي  مزبور  احادیث 
فضیلت فقر بعنوان یکي از مهمترین مقامات عارفان )سجادي، 
ذکِر  بعنوان  اهلل«  اال  »الاله  ذکرِ  فضیلِت  نیز  و   )402-3 ،1370

همگاني و افضِل صوفیان و عرفاي اسالمي دارد. 

در داخل یکي دیگر از الواح شش ضلعي واقع در طرفیِن ضلِع 
مقابِل در قبله، حدیث دیگري از احادیث نبوي بدین مضمون: »قال 
علیه السالم افضُل الذکر الحمُد اهلل.« درج شده است. در اینجا نیز 
مجدداً به اهمیِت ذکر و فضیلت شکر در قالب »الحمُد اهلل« اشاره 
شده است که هر دو از مفاهیم پایه اي عرفان محسوب مي شوند.

در کنار کتیبه هاي فوق، کتیبة دیگري در قاب مستطیلي پیشانِي 
طاِق درِ قبله شامل بخش هایي از آیة 19 سورة محمد)ص(6 آمده 
است. کتیبة دیگري نیز در ضلع سمت قبله در قسمت قاب مستطیلي 
شامل آیات 62 و63 و قسمتي از آیه 64 از سورة مبارکه یونس)ع(7 

واقع است )گلمغانی زاده و یوسفی، 1384، 370-376(.
سطح داخلي این مقبره نیز با آیات فراوان و نقاشي روي 
پوشش چرمي   و مقرنس کاري در سقف، تزیین یافته است. سطح 
دروني گنبد به رنگ سفید مي باشد که در وسط آن طرح شمسة 
شانزده پرة شرفه دار و هشت عدد ترنج و نیم ترنج نقاشي شده 

روي پارچه مشاهده مي شود)رجبي اصل, 1381،  60(. 
تزیینات مزبور به روش گچبري َپته8 که از روش هاي رایج تزیین 
گچبري در ادوار ایلخاني و صفوي محسوب مي شده، انجام گرفته 
است )گلمغاني زاده و یوسفي، 1384، 4-143(. درون برج مقبرة شیخ 

تصویر 3- نمای نزدیك 
تزیینات آجرکاری با کتیبه 

بنایي اهلل در بدنه مقبره.

تصویر 4- نمای نزدیك 
تزیینات کاشیکاري و 

کتیبه هاي  پیش طاق  مقبره.
تصویر 5- پالن مقبره که از 

بیرون مدور ودر داخل به شکل 
هشت ضلعي طراحي شده است.

تصویر 6- طرح گرافیکی کتیبه 
بنایي اهلل در بدنة  خارجی مقبرة 

شیخ صفي.
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2-3- آرامگاه بردع توربه سي)722 هـ.ق(: 
َبرَدع10 یا َبرَدعه واقع در شمال رود ارس در ناحیة قراباغ، نام 
بخشي در  جمهوري آذربایجان  و در مرکز این جمهوري است. 
مرکز این بخش  شهر بردع است که تختگاه کهن سرزمین  اران 
بوده  است. برخي منابع قدیمي  نام برذعه را عربي  شده برده دار 
فراسوي  از  پادشاهان  برخي  که  گفته اند  و  دانسته اند  فارسي 
ارمنیه بردگان و اسیراني را به این ناحیه مي آوردند. بردع در 
دورة  ساسانی و پس از آن در دورة اعراب شهري مستحکم 
در برابر حمالت مهاجمین شمالي و غربي بوده است و در قرون 
سه و چهار هـ ق نیز یک شهر مهم محسوب مي شده است. شهر 
مزبور پس از ورود مغوالن در قرن 7 هـ ق و انتخاب مراغه به 

پایتختي، محل رفت و آمد آنها بوده است)انوشه، 1382، 121(.
اما در رابطه با مشخصات و جزییات معماري مقبرة بردع 
پیش از هر چیز باید گفت به دلیل قرارگیري این مقبره در خاک 
جمهوري آذربایجان متاسفانه اطالعات جامع و کاملي از آن در 
دست نیست اما مي توان گفت از حیث ساختار فیزیکي و شیوة 
تزیین کتیبه نگاري شباهت زیادي با دو مقبرة دیگر و بخصوص 

مقبرة شیخ صفي دارد. 
بنابر کتیبة واقع در باالي سردر جنوبي، این آرامگاه در سال 
722 هـ ق توسط احمد بن ایوب بن حافظ نخجواني ساخته شده 
است )غروي،1376، 248( و احتماالً به همین مناسبت در اصطالح 
محلي، این بنا را به عنوان آرامگاه احمد زاچي بنا11 نیز مي نامند 
معمار  عنوان  به  ایوب  بن  احمد   .(Aslanapa, 1979, 93-97(
است.  شده  شناخته  نیز  نخجوان  در  خاتون  مومنه  آرامگاه 
الزم به ذکر است که آرامگاه مزبور متعلق به مومنه خاتون 
همسر مسلمان هوالکوخان )663-651 هـ  ق( بوده و ساخت 
آن توسط پسر وي احمد تکودار )683-680 هـ  ق( آغاز شده 

است )شهاب نیا، 1387(.
مقبره برجي شکل بردع بصورت استوانه اي آجري با 14 متر 
ارتفاع است که بر روي پایه اي هشت ضلعي از چهار ردیف سنگ 
تراش ساخته شده است. گنبد دروني آن در ابتدا با تاج مخروطي 
مزین به کاشي پوشش داده شده بوده و سقف مخروطي فعلي در 
نیمه دوم قرن 20 میالدي به بنا افزوده شده است. فضاي داخلي گنبد 
به شکل هشت ضلعي همراه با تزیینات مقرنس و نقوش هندسي و 
کتیبه هاي کاشي معرق است که از دو ورودي رو به شمال و جنوب 

 .(Bosworth, 1983, 779-780( مي توان وارد آن شد
 به مانند مقابر شیخ صفي و شیخ حیدر، نماي خارجي این 
مقبره نیز با طرح کتیبه بنایي اهلل با آجر لعابدار فیروزه اي تزیین یافته 
است. تنها تفاوت کتیبه هاي فوق با مقبرة شیخ صفي در میزان زاویة 
چرخش کتیبه هاي چهارتایي اهلل در کنار هم است؛ بدین معنا که در 
مقبرة بردع بصورت مایل و در مقبرة شیخ صفي بصورت قائم 
الزاویه اجرا شده است. این مقبره که تا حد زیادي آسیب دیده است 
در زیر سقف داراي مقرنس هاي گچي و در منتهي الیه قسمت فوقاني 
نماي بیرون در پایة گنبد داراي باندي سرتاسري از کاشي کتیبه بوده 

که متاسفانه امروز قسمت هاي ناچیزي از آن برجاي مانده است.

1383، 122(. داخل مقبره از دو طبقه تحتاني و فوقاني تشکیل 
شده  است و درب ورودي سردابه در شمال برج قرار دارد که 
به وسیله یک راه پله بلند و راه باریک به سردابه منتهي مي شود. 
طاق این قسمت بر روي ستون آجري در وسط و دیوارهاي 
جانبي قرار گرفته و مدفن شیخ حیدر در منتهي الیه سردابه واقع 
شده  است)خیاوي، 1380، 17(. نماي این بنا با آجر نره و کاشي, 
گره سازي شده و خط بنایي زیبایي دارد)پیرنیا، 1383، 242(. 
خط بنایي مزبور با کاشي هاي فیروزه اي رنگ متضمن آیات 29-
279سوره فتح و همچنین لفظ جاللة اهلل در اشکال مختلف است. 

در ورودي و سه پنجرة آن با مقرنس کاري گچي و کاشي 
دیده  بنا  همه جاي  بر  محرابي شکل  قاب  و  است  تزئین شده 
مي  شود. این بنا اولین بار در سال 1338 مورد مرمت قرار گرفته 
میراث  توسط  نیز  اکنون  هم  و  )معصومي، 1383، 123و122( 
فرهنگي و گردشگري استان اردبیل در حال مرمت است. الزم به 
ذکر است که تا قبل از قرائت متن کتیبه، مقبرة مزبور را بقعه اهلل 
علي اهلل نیز مي گفتند. باتوجه به وفات شیخ حیدر در سال 893 هـ  
ق که طي جنگ با شروانشاهان در طبرسران دربند اتفاق افتاده و 
در همانجا نیز دفن شده، قاعدتاً این مقبره نمي تواند براي او ساخته 

شده باشد و احتماالً متعلق به یک صوفي ناشناس مي باشد.

تصویر 7- نماي قدیمي مقبره
 شیخ حیدر.

تصویر 8- نماي قدیمي پیش 
طاق مقبره.

تصویر 9- پالن مقبره شیخ حیدر. تصویر 10- نماي نزدیك 
کتیبه هاي مقبرة  شیخ حیدر.
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ساخته شده و از همه سمت نمایان هستند؛ هر چند در برخي موارد 
مانند مقبرة شیخ صفي، بناهاي دیگري را طي ادوار بعدي به بناي 
مقبره الحاق کرده اند. اما تفاوت آنها با سایر مقابر برجی شکل، نوع 
گنبدهای بکار رفته در آنهاست که بصورت پیازي شکل دو پوشه 
است که متاسفانه در دو مورد کامالً از بین رفته و پوشش هاي 
دیگري جایگزین آنها شده است. این درحالیست که پوشش مرسوم 
براي مقابر برجي شکل با این ارتفاع معموالً بصورت مخروطي یا 
ُرک مي باشد. در مقایسه با مقابر چهار ضلعي و شبستان های گنبد 
دار نیز این مقابر داراي ارتفاع خیلی بیشتري نسبت به ابعاد کلی بنا 

بوده و نیز گنبدهاي آنها در ابعاد کوچک تر اجرا شده است. 
از مهم ترین مشخصه های سبک معماري مقابر مزبور عبارت 
است از دو پیش طاق بصورت درهاي ورودي و خروجي که پیش 
طاق هاي قرار گرفته در سمت قبله برجسته تر و داراي تزیینات 
مفصل تري مشتمل بر کتیبه ها و قاب هاي هندسي است. از موارد 
دیگر استفاده از پالن مدور به شکل مقابر برجی دوره های سلجوقی 
با همان ارتفاع اما با قطر کمتر مي باشد که شباهت به مقابر قرون 
چهار و پنج هـ ق در منطقة طبرستان و دامغان پیدا مي کند. به عبارت 
دیگر، سبک مقبره سازي مقابر متصوفة آذربایجان را مي توان 
ترکیبي از ساختار آرامگاه هاي اوایل دوران سلجوقي همچون 
مقابر چهل دختران  مازندران و  برج  هاي الجیم و رسکت در 
و پیر علمدار دامغان بعالوة ساختار آرامگاه هاي اواخر دوران 
سلجوقي در منطقة آذربایجان همچون سه گنبد ارومیه و گنبد مدور 
مراغه دانست که در این سبک ترکیبي ارتفاع بلند و نوع گنبد را با 
تفاوت هاي اندک از گروه اولي و پیش طاق هاي بزرگ و برجسته 
را از گروه دوم اقتباس نموده است. البته همانطور که قبالً نیز بیان 
شد ویژگي هاي تزییني دورة ایلخاني و ویژگي هاي متاثر از عرفان 
و تصوف اسالمي  بعالوة ویژگي هاي معماري بومي  منطقه نیز در 

تشکیل این سبک دخیل و مؤثر بوده اند. 
باتوجه به کتیبه هاي برجاي مانده نام معماران مقبرة بردع)احمد 
بن ایوب بن حافظ نخجواني معروف به احمد زاچي بنا( و مقبرة شیخ 
صفي الدین)عوض بن محمد المراغي( مشخص مي شود. همچنین 

آنچه احتمال ساخت این مقبره را براي یک فرد صوفي افزایش 
مي دهد رواج و نفوذ فوق العادة مکتب صوفیانة شیخ زاهد گیالني)متوفي 
ـ  ق( مراد شیخ صفي، مقارن ساخت بنا در این ناحیه است.  700 ه
بطوریکه شیخ زاهد در این نواحي از جمله در ُگشتاِسفي )جنوب باکو( 
زاویه داشته و همچنین در شهر ِشروان صاحب مدرسه، شبستان 
و اراضي زیاد بوده و نفوذش تا مدتها پس از مرگش بردوام بوده 
است. برخي از منابع تعداد مریدان شیخ را در این نواحي تا صد 

هزار نفر نیز نوشته اند )ساالري شادي، 1386، 53(.

3-  تحلیل سبك معماری مقابر متصوفه 
آذربایجان

به لحاظ مشخصات کلي معماري، مقابر مزبور تحت تاثیر 
سبک معروف به آذري)دورة اول(  قرار دارند که بر طبق نظر 
مرحوم پیرنیا از آمیزش و ترکیب و تلفیق معماری جنوب و 
سنت ها و روش هایي که از روزگاران کهن، بومي  آذربایجان شده 
بود، پدید آمده است )پیرنیا، 1383، 207(. اغلب ویژگي های سبک 
مزبور از جمله ظرافت عناصر ساختمانی، تاکید بر ارتفاع بیشتر 
بناها، وجود سرداب، استعمال آجر قرمز و سنگ تراشیده و 
بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری)کونل، 1355، 95( 
در این مقابر نمایان است. اما عالوه بر اشتراکات سبک معماري 
آذري، برخي خصوصیات ویژه نیز در آنها مشاهده مي شود که 

ضرورت نامگذاري سبک جدیدي را مطرح مي سازد.
ایلخانی هم جنبة جهانی و  همانطور که مي دانیم معماری 
)ویلبر، 1374، 36(.  است  داشته  امپراتوری و هم جنبة محلی 
مشخصات معماری مقابر فوق را مي توان از نمونه های بارز 
جنبه های محلی این معماری دانست که عرفان و تصوف اسالمي 

 در تکوین و بالندگي آن نقش مهمي   را ایفا کرده است. 
مقابر مزبور به لحاظ گونه شناسي معماری جزء دستة مقابر 
برجی شکل مي باشند که به پیروی از رسم قدیم جدا و منفرد 

تصویر 11- نماي مقبرة 
بردع توربه سي.

تصویر 13- نماي مقطع 
عمودي مقبرة بردع توربه 

سي.

تصویر 12- نزدیك پیش 
طاق مقبرة بردع توربه سي.

تصویر 14- طرح گرافیکي کتیبة 
بنایي مقبرة بردع توربه سي.
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بخصوص منطقة اردبیل و اطراف آن از قدیم االیام محل زندگي و 
سکونت عارفان و صوفیان برجسته اي بوده است. وجود محالت 
قدیمي همچون پیر زرگر، پیر عبدالملک، پیر شمس الدین، پیر مادر، 
پیر سحران و پیر ابوسعید در شهر اردبیل خود بهترین گواه این 
مدعا است. به نظر مي رسد مقابر فوق، بقایاي مقابر متعددي باشند 
که طي این دوره توسط پیروان و مریدان، براي پیران طریقت 
و مرشدان صوفیه ساخته شده است. البته عوامل متعددي چون 
جنگ ها و تخریب هاي متعدد و نیز عوامل جوي و اقلیمي منطقه 
و یا عوامل دیگري چون کم اهمیت تر بودن سایر مقابري از این 

دست، باعث بر جاي ماندن تنها سه مقبره شده باشد.

4- تفاسیر صوفیانه تزیین و ساختار

4-1- شیوة تزیین جدارة بیروني:
همانگونه که پیشتر اشاره شد، مهمترین بخش تزیینات مشترک 
مقابر فوق، خطوِط کوفِي بنایِي بدنة خارجي مقابر است که در دو 
مورد صرفاً با متن مقدس »اهلل« متبرک گشته و بطور خاص در 
مورد مقبرة شیخ صفي به خاطر تکرار زیاد این کلمة مبارک، به نام 
گنبدِ »اهلل اهلل« شهرت یافته است. مي دانیم که موضوع علم عرفان 
صحبت در رابطه با ماوراء و وصِل الي الحق است و رسیدن به حق 
مهم ترین هدف عارف است و از آنجا که در این کتیبه به استثناي 
کلمه اهلل چیز دیگري وجود ندارد؛ یقیناً هنرمند در طراحي آن، بیاني 
بیش از یک نقش تزییني را و به احتمال زیاد تاویلي تجسمي از آیة 
سوم سورة حدید با مضمون »هواالول و االخر و الظاهر و الباطن« 

را مدنظر داشته است )خزایی، 1382، 130-131(. 
بنابر دیدگاه عرفاني در رابطه با انسان، »پایانها بازگشت به 
آغاز هاست« یعني انسان که از باال به پایین نزول کرد، براي رسیدن 
به حق باید از پایین یا همان نقطة نزول به باال یعني سمِت نقطة عروج 
برسد. طبق نظر عارف, انسان باید با قدمِ سیر و سلوک به مرحله اي 
که از آنجا آمده باز گردد. الزم به ذکر است که توحیدِ مد نظر عارف 
که قلة منیع انسانیت و آخرین مقصد سیر و سلوک به شمار مي رود با 
توحیدِ مردم عامي  و حتي با توحید فیلسوف)یعني اینکه واجب الوجود 
یکي است نه بیشتر( از زمین تا آسمان متفاوت است. توحیدِ عارف 

مطابق همین کتیبه ها، به لحاظ قدمت ساخت، آرامگاه بردع )722 
هـ ق( از دو مقبرة دیگر قدیمي تر است و پس از آن مقبرة معروف 
به شیخ حیدر)731 هـ ق( و در نهایت مقبرة شیخ صفي)735 هـ ق( 
ساخته شده است. بنابراین نزدیکي تاریخ هاي ساخت سه مقبره 
طي نیمة اول قرن هشتم هجري بین سال هاي 722 تا 735 هـ  ق یکي 
از نکات مهم و قابل توجه است. مخصوصاً مقابر بردع توربه سي 
و شیخ صفي که با تفاوت زماني اندکي از هم ساخته شده اند، داراي 
شباهت هاي بیشتري مي باشند بطوریکه چنین به نظر مي رسد که 
در ساخت مقبرة شیخ صفي از بردع توربه سي الگوبرداري شده 
است. به لحاظ سبک تزیینات و ارتفاع نیز، مقبره شیخ صفي یک 
روند تدریجي تحول و پیشرفت را نشان مي دهد. بنابراین مقبرة 
شیخ صفي نمونة کامل این سبک مقبره سازي محسوب مي شود 
که به دالیل نامعلوم در دورة هاي بعدي تداوم نیافته است و فقط طي 
دوران صفویه در ساخت بعضي از مقابر مانند مقبرة شاه اسماعیل 

صفوي الگوبرداري هایي از آن صورت گرفته است. 
محدودة زمانی این سبک مقبره سازی، نیمة اول قرن هشتم 
و حوزة جغرافیایي رواج آن منطقة شرق آذربایجان مخصوصًا 
استان اردبیل امروزي در ایران و منطقة قراباغ آذربایجان در 
در  صوفی گری  مناطق  مهمترین  از  که  مي باشد  آن  مجاورت 
دوران اسالمي   مخصوصا دورة ایلخانی محسوب مي شده است. 

تصویر 15- نماي مقبرة برجي الجیم مازندران.

تصویر 19- نماي مقبرة برجي 
سه گنبد  ارومیه.

تصویر 16- نماي مقبرة برجي رسگت 

تصویر 20- نماي مقبرة برجي گنبد 
مدور مراغه.

تصویر 17- نماي مقبرة برجي چهل 
دختران دامغان.

تصویر 18- نماي مقبرة برجي پیر 
علمدار  دامغان.
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4-2-شیوة طراحي پالن: 
در حالت کلي مي توان براي هر شکل، دو مفهوم ساختاري و 
ادراکي در نظر گرفت. مفهوم ساختاري یا صوري هر شکل آشکار 
است و آن را فارغ از دیدگاه ها و فرهنگ هاي گوناگون مي توان 
مورد شناسایي و بررسي قرار داد، در حالیکه مفهوم ادراکي شکل 
به صورتي پیچیده و پنهان با عوامل بسیار متنوع و متعدد از جمله 
فرهنگ عمومي  یک جامعه، سنت هاي گذشته، آگاهي ها و سلیقه هاي 
گروهي و فردي، محیط و زمینة قرارگیري شکل و ویژگي هاي 
کالبدي آن بستگي دارد )دیباج و سلطان زاده، 1377، 10 و11(. در هنِر 
آمیخته به عرفاِن اسالمي  نیز، هنرمند به جاي کاربرد مستقیم مفاهیم 
اصلي از رمز و راز و مجاز نهفته در بطن اثر هنري کمک مي گیرد که 
رمزپردازي با اشکال و اعداد یکي از آنهاست. در مقابر مورد بحث نیز 
اشکال، احجام و اعداد فقط جنبة عملکردي و تزییني صرف نداشته، 
بلکه انتخاب آنها با توجه به مفاهیم عرفاني و معنوي صورت گرفته 
است؛ در واقع هر شکل و عدد به معناي رمزي خود طنین وحدت و 

بازتاب کیفیتي است که در بطن آن، وحدت نهفته است.
پیشتر ذکر شد که بدنة بیروني بناهاي فوق بصورت دایره اي 
طراحي شده و از قسمت کف تا پایة گنبد، شکل یک استوانة بزرگ 
را تداعي مي کند. بي شک انتخاب فضاي مدور در این قسمت با 
توجه به خواص ذاتي این طرح صورت گرفته است، زیرا مي دانیم 
که در اسالم شکل مدور تنها شکل کاملي دانسته شده که قادر به 

بیان جالل خداوندي است )دوبوکور، 1373،  104(. 
الزم به ذکر است که در دوران اسالمی   ایران، مقبره ها اغلب 
با نقشه هاي مدور، مربع و هشت ضلعي با شیوه هاي گوناگوِن 
معماري  احداث شده اند )کیاني، 1374، 10(. همچنین به جز مقابر 
از پالن مدور برای ساخت بناهای مختلفی مانند مقابر برجی شکل, 
کبوترخانه ها, رصدخانه ها و نظایر آنها نیز استفاده شده است. اما 
آنچه در مورد مقبرة شیخ صفي یک استثناء مي باشد تفاوت بین 
فضاي استوانه اي بیروني با فضاي هشت ضلعي دروني و همچنین 
ارتفاع زیاد مقبره با توجه به نوع گنبد روي آن است. زیرا در مقابر 
برجي شکل با این ارتفاع معموالً گنبدها بصورت رک یا مخروطي 
دیده مي شوند و جدارة بیروني بنا نیز بصورت پره دار ساخته شده 
است. باتوجه به این موارد به نظر مي رسد علت کاربرد پالن مدور با 

مشخصات فوق در راستاي مفاهیم خاص عرفاني بوده باشد.
بیروني  فضاي  براي  مدور  طرح  انتخاب  مثال  عنوان  به 
بنا مي تواند کنایه از جمعیت و حلقة صوفیان و یا محل تجمع 
صوفیان یعني خانقاه باشد. در ابیات زیر »صوفي شیرازي« به 

خوبي این معنا را به رشتة نظم درآورده است:
صوفي هر کس که بوالفضول افتاده است                    

    از دایرة دور بـــــــدور افتاده است
از گردش چرخست که بــــد میرقصیم                     
     این دایره سخت بي اصول افتادست.

)دهخدا، 1373، ذیل کلمة دایره(
از سوي دیگر دایره نمادِ حرکِت همیشگي یا همان »هو الحي« 
مي باشد که همیشه در حال حرکت و مظهر بي کرانگي و سیالیِت 

یعني وجودِ حقیقي منحصر به خداست، جز خدا هر چه هست، نمود 
است نه بود؛ توحید عارف یعني جز خدا هیچ نیست؛ توحید عارف 
یعني طي طریق کردن و رسیدن به مرحلة جز خدا هیچ ندیدن که البته 
همین اعتقاد مخالفاني نیز دارد. از نظر عرفا رسیدن به  این مرحله کار 
عقل و اندیشه نیست بلکه کار دل و مجاهده و سیر و سلوک و تصفیه 
و تهذیب نفس است)مطهري، 1387، 544(. بنابراین آنچه انسان را به 
خدا راه مي نماید نه عقل است که معتزله مي گویند و نه دلیل است که 

اشاعره مي پندارند، بلکه خودِ خداست)زرین کوب، 1344، 42(.
کاربرد این کتیبه همچنین مي تواند با اسم اعظم خداوند که در 
برخي تعبیرات عرفاني بزرگترین نام خداوند محسوب مي شود نیز 
مرتبط باشد. در مورد اسم اعظم و اینکه کدامیک از اسماُء اهلل اسم 
اعظمند و در چه سوره اي از ُسَور قرآن است و آیا اسم خاصي 
از اسماء اهلل اعظمست یا نه، اختالف آراء است. در میان نظرات 
مختلف یک نظر وجود دارد که قاثل به اسم اعظم بودن خود کلمة 

اهلل است)سجادي، 1370، 95(.
نام اهلل حاوي اسماء اهلل است و در آِن واحد هم نام ذاِت خداوند 
است و هم ترکیبي از همة صفات و اسماء الهي )نصر، 1379، 39(. بنا 
بر همین دالیل، نام اهلل یکي از اذکارِ الینقطعِ اغلب صوفیان محسوب 
مي شده است. قیصري در شرح فصوص مي گوید: »اسماء الهي از 
جهتي منقسم بر چهار قسمت مي شوند که آنها را امهات اسماء گویند 
و عبارتند از اول و آخر و ظاهر و باطن که جامع آنها اهلل و رحمن 

است«)قیصري، 1299، 32(.
از سوي دیگر کاربرد کتیبة صرِف اهلل در سرتاسر بدنة مقبره 
مي تواند نماد یکي از مهمترین مسائل مطرح در جهان بیني عرفاني 
یعني وحدت وجود باشد. وحدت وجود به  این معنا که وجود؛ تنها 
خدا و او واحد است. در این دیدگاه، عارف با نفي دنیا تنها یک حقیقت 
را شاهد است که وجود دارد و باقي در متن آن وجود، موجودند و 
صاحِب حیات و جنبش. هر آنچه هست اوست و باقي هم جزئي از 
اویند نه جدا از او؛ مانند نسبت قطره و یا موج با اقیانوس که هرکدام 

از آنها مجزا از اقیانوس قابل تصور نیستند. 
و نهایتاً اینکه استفاده از کتیبة اهلل بصورت چهار تایي که از کنار هم 
قرار گرفتن حرف آخر هر چهار اهلل، چهار مربع متقارن تشکیل مي شود، 
مي تواند نمادي از احاطة نامحدود خداوند بر تمامي جهت ها، مکان ها و 
زمان ها و یا حضور همه جانبة خداوند در زندگي متصوفه نیز باشد. 

در مورد مقبرة شیخ حیدر نیز هرچند در کنار کتیبة اهلل از آیات 
28-27 سورة فتح استفاده شده اما نگارنده معتقد است انتخاب این 
آیات هم هدفدار و احتماالً در راستاي انتقال همان مفاهیم صوفیانه اي 
بوده که از کتیبة اهلل برداشت مي شود. نکتة جالب توجه در رابطه با 
کتیبة آیات سورة فتح اینست که عین همین آیات در تزیین قسمت داخل 
دارالحفاظ و شاه نشین بقعة شیخ صفي نیز بکار رفته است. در آیة 27 
این سوره به تراشیدن موي سر و کوتاه کردن ناخن اشاره شده که 
مي دانیم جزء اعمال صوفیان بوده است. در آیة 28 این سوره نیز گواه 
بودن خداوند متعال در رابطه با برتري دین اسالم بیان شده است. در 
تفسیري عرفاني از این آیه، گواه بودن خداوند بر درستي مسلک و 
طریقت صوفیان و نوع ارتباط این عده با خداوند که بیشترین اهمیت به 

دل و حال داده مي شود را نیز مي توان برداشت نمود. 
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احتماال به شکل نمادیني با طبقات هشت گانة بهشت یا هشت 
باغ به ترتیب؛ اول خلد، دوم دارالسالم، سوم دارالقرار، چهارم 
جنت عدن، پنجم جنت الماوي، ششم جنت النعیم، هفتم علیین و 
هشتم فردوس مرتبط است )دهخدا، 1373، ذیل کلمة هشت( که 
با جایگاه ابدي مورد انتظار صوفیان متناسب است. از سوي 
دیگر این انتخاب مي تواند بر اساس هشت صفات یا هشت مرحلة 
تصوف مشتمل بر معرفت اهلل، علم، شکر در همه حال، رضا به 
قسمت ازلي، صبر بر بال و قلت رزق، تعظیم امر خداوند، شفقت بر 
خلق خداوند و عفت )دهخدا، 1373، ذیل کلمة هشت صفات( که از 
مهم ترین اصول عرفان اسالمي به شمار مي رود، صورت گرفته 
باشد. الزم به ذکر است که در مقابر شیخ صفي و بردع، شکل 
هشت ضلعي فضاي داخلي در قسمت فوقانِي مقبره، قاعدة هشت 
ضلعي پایة گنبد را تشکیل مي دهد که این قاعدة هشت وجهي نیز 
مي تواند کنایه از کرسي الهي و نیز عالم فرشتگان باشد )نصر، 
1375، 53(. طرح 12 ضلعي مقبره مشکین شهر نیز احتماال تحت 
تاثیر اعتقادات شیعي طراحي شده است زیرا مي دانیم مصادف با 

آن زمان، تصوف ارتباط تنگاتنگي با تشیع داشته است.

آسمان و وحدت در عین کثرت است. این شکل از زیبا ترین و 
کامل ترین اشکال هندسي است که کمال را تداعي مي کند و تنها 
نشاِن وحدانیت و نشانة عالم نامحدود و بیکراِن روح و نمادي از 
خود بي خود شدن است. طرح مزبور همچنین مي تواند استعاره 
از دایرة وجود باشد که در عالم عرفان، جهان وجود و مقام عشق 
را گویند) سجادي، 1370، 380(. عالوه بر مفاهیم فوق الذکر، دایره 
نمادي از خالقیت، یعني خلِق جهان در مقابل خالق نیز مي باشد 
و به همین مناسبت، دوایرِ متحدالمرکز نمایانگر طبقات و سلسله 
مراتب وجود هستند )نوزایي و شه بخش، 1385، 132(. همانطور 
که از بررسي مطالب فوق الذکر برمي آید کاربرد طرح مزبور 
زیرا  است  گرفته  صورت  عرفاني  خاص  مفاهیم  راستاي  در 
موضوعاتي چون وحدت در عین کثرت، دایرة وجود و سلسله 
مراتب وجود همه از اساسي ترین مفاهیم عرفان اسالمي  بشمار 

مي روند.
در مقابر فوق بر خالف فضاي بیروني که به شکل استوانه اي 
و مدور طراحي شده، فضاي داخلي به شکل کثیر االضالع )8 
و12 ضلعي( مي باشد. فضاي هشت ضلعي در این نوع طراحي 

طي دورة ایلخاني در سرزمین آذربایجان و بطور خاص در 
منطقة اردبیل سبک ویژه و مستقلي از معماري تدفیني بصورت 
مقابر برجي شکل تکوین یافته است که علیرغم تشابهات ساختاري 
با مقابر همدورة منطقه و کل ایران، داراي برخي خصوصیات 
ویژه نیز مي باشد. با توجه به ویژگي هاي طراحي پالن و تزیین 
چنین به نظر مي رسد که سبک مزبور، تحت تاثیر کامل و مستقیم 
عرفان و تصوف اسالمي  بخصوص طریقت صوفیانة شیخ زاهد 
گیالني و شیخ صفي الدین اردبیلي در نیمة اول قرن هشتم هـ ق 
بوده است. با توجه به نزدیکي جغرافیایي بردع با شهر اردبیل 
و مشکین شهر احتمال تاثیر و تاثر معماری مقابر این مناطق از 
یکدیگر طی دورة ایلخانی کاماًل منطقي به نظر مي رسد. البته باید 
توجه داشت که ویژگي هاي معماري این ساختمان ها دلیل بارزي 
هستند برادامه سنت هاي پیشین، که علیرغم تاخت و تاز مغوالن 
تا حد قابل مالحظه اي پایدار مانده اند. از سوی دیگر برخي از 
این مقابر مانند مقبرة شیخ صفي در دوران صفوی با تغییرات 

عمده ای بخصوص در زمینة تزیینات کاشیکاري و نقاشي مواجه 
شده اند که این امر اصالت بنای اولیة دورة ایلخانی را تا حدودی 
از بین برده و موجب ایجاد برخي تفاوت هاي جزئي ظاهري بین 
مقابر مزبور شده است. در جمع بندي مطالب مي توان اینگونه 
پنداشت که معماران و تزیین کاران آذربایجان طي دورة زماني 
مورد بحث، بر طبق سفارش حامیان مالي مقابر، برخي اصول 
عرفاني و صوفیانه را در ساخت و تزیین آنها لحاظ کرده اند که 
منجر به پیدایش سبک نویني از مقابر برجي شکل در منطقه شده 
است. این سبک نوین را مي توان سبک فرعي دورة اول سبک 
از  تلفیقي  و  ترکیب  که در مشخصات معماري  دانست  آذري 
مقابر برجي شکل اوایل دورة سلجوقي در دامغان و مازندران و 
اواخر دورة مزبور در غرب آذربایجان بعالوة مشخصات عمدة 
معماري ایلخاني و معماري بومي  و محلي است که تحت تاثیر 

عرفان و تصوف اسالمي هویت مستقل یافته است.  

نتیجه

پي نوشت ها:
1     بسم اهلل الرحمن الرحیم. شهداهلل انه ال اله اال هو المالئکه و اولوا العلم قائماً بالقسط ال اله االهو العزیز الحکیم. ان الدین عنداهلل االسالم.)آل عمران/ 19 و18( 
خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهي مي دهد که جز او هیچ معبودي نیست؛ و فرشتگاِن ]او[ و دانشوران ]نیز گواهي مي دهند که:[ جز او، که توانا و 

حکیم است؛ هیچ معبودي نیست, در حقیقت، دین نزد خدا همان اسالم است.
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2     هوالحي ال اله ا ال هو فادعوه مخلصین له الدین الحمداهلل رب العالمین)مومن/ 65( اوست ]همان[ زنده اي که خدایي جز او نیست. پس او را در حالي 
که دین ]خود[ را براي وي بي آالیش گردانیده اید بخوانید. سپاس]ها همه[ ویژه ي خدا پروردگارِ جهانیان است.

3      ذلک اهلل ربکم ال اله اال هو خلق کل شيء فاعبدوه و هوي علي کل شي وکیل. التدرکه اال بصر و هو یدرک االبصر و هوالطیف الخبیر. 
)انعام/103و102( این است خدا، پروردگار شما: هیچ معبودي جز او نیست، آفریننده ي هر چیزي است. پس او را بپرستید، و او بر هر چیزي نگهبان 

است., چشمها او را درنمي یابند و اوست که دیدگان را درمي یابد، و او لطیِف آگاه است.
4     اهلل لطیف بعباده یرزق من یشاء و هوالقوي العزیز.)شوري/ 19( خدا نسبت به بندگانش مهربان است هر که را بخواهد روزي مي دهد و اوست 

نیرومند غالب.
5    خدایا مرا در زندگي فقیر دار و فقیر بمیران و در صف فقیران محشور فرما. 

ُ َو اْسَتْغفِْر لَِذْنبَِک : پس بدان که هیچ معبودي جز خدا نیست؛  ُ صدق و لم وهلل دخل اهلل) به خط کوفي زرد( َفاْعلَْم أَنهَُّه ال إِلَه إاِلهَّ اهللهَّ 6   من قال ال إِلَه إاِلهَّ اهللهَّ
و براي گناه خویش آمرزش جوي.

ْنیا َو فِي اآْلِخَرةِ:  آگاه باشید، که بر دوستان خدا  ِ ال َخْوٌف َعلَْیهِْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن, الهَّذِیَن آَمُنوا َو کاُنوا َیتهَُّقوَن, لَُهُم الُْبْشري فِي الَْحیاةِ الدُّ 7     أاَل إِنهَّ أَْولِیاَء اهللهَّ
نه بیمي است و نه آنان اندوهگین مي شوند, همانان که ایمان آورده و پرهیزگاري ورزیده اند, در زندگي دنیا و در آخرت مژده براي آنان است.

8      در روش گچبري پته، کرباس را آهار مي زنند تا مثل مقوا گردد سپس روي آن گچ مالیده, گچبري مورد نظر را انجام مي دهند. پس از آن کرباس 
گچبري شده را بصورت یک تزیین روي دیوار مي چسبانند. براي چسباندن کرباس روي دیوار عالوه بر چسب از میخ هم استفاده مي شود. ضمنا 

سر میخ را به اشکال گوناگون مخروطي  گلهاي چند برگي در مي آورند که خود این طرز کار هم از جمله شیوه هاي تزییني است.
رِیَن اَل َتَخاُفوَن َفَعلَِم َما لَْم َتْعلَُموا َفَجَعَل مِن ُدوِن  ُ آمِنِیَن ُمَحلِّقِیَن ُرُؤوَسُکْم َوُمَقصِّ ْؤَیا بِالَْحقِّ لََتْدُخُلنهَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم إِن َشاء اهللهَّ ُ َرُسولَُه الرُّ 9    لََقْد َصَدَق اهللهَّ
اء  ِ َوالهَّذِیَن َمَعُه أَِشدهَّ ُسوُل اهللهَّ ٌد رهَّ َحمهَّ ِ َشهِیًدا   )28(   مُّ یِن ُکلِّهِ َوَکَفی بِاهللهَّ َذلَِک َفْتًحا َقرِیًبا )27( ُهَو الهَّذِي أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدی َودِیِن الَْحقِّ لُِیْظهَِرُه َعلَی الدِّ
ُجودِ َذلَِک َمَثُلُهْم فِي التهَّْوَراةِ َوَمَثُلُهْم فِي  ْن أََثرِ السُّ ِ َورِْضَواًنا ِسیَماُهْم فِي ُوُجوِههِم مِّ َن اهللهَّ ًدا َیْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ ًعا ُسجهَّ َعلَی الُْکفهَّارِ ُرَحَماء َبْیَنُهْم َتَراُهْم ُرکهَّ
ْغفَِرًة  الَِحاِت مِْنُهم مهَّ ُ الهَّذِیَن آَمُنوا َوَعمُِلوا الصهَّ اَع لَِیغِیَظ بِهُِم الُْکفهَّاَر َوَعَد اهللهَّ رهَّ اْلِنِجیِل َکَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوی َعلَی ُسوقِهِ ُیْعِجُب الزُّ
َوأَْجًرا َعِظیًما   )29(  : حقا خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود[ شما بدون شک به خواست  خدا در حالي که سر تراشیده و موي 
]و ناخن[ کوتاه کرده اید با خاطري آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد خدا آنچه را که نمي دانستید دانست و غیر از این پیروزي نزدیکي ]براي 
شما[ قرار داد )27( اوست کسي که پیامبر خود را به ]قصد[ هدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه  بودن 
خدا کفایت مي کند )28( محمد ]ص[ پیامبر خداست و کساني که با اویند بر کافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود 
مي بیني فضل و خشنودي خدا را خواستارند عالمت ]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مثل 
آنها در انجیل چون کشته اي است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه هاي خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد 
تا از ]انبوهي[ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد خدا به کساني از آنان که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده اند آمرزش و پاداش بزرگي 

وعده داده است )29(. 
.Barda  10

.Zocheybana  11
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